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Abstract

Textbooks are one of the most important things in the learning process. Therefore, teachers and educators
must prepare it very well so that the desired learning objectives can be achieved. The use of textbooks must
adjust to the methods, objectives, and learning media. The purpose of this study is to analyze the contents of
the book Durus al Lughah al Arabiyah Juz I by Imam Zarkasyi and Imam Syubani from one aspect of the
language, namely tarkib (sentence structure). As is known, mastery of tarkib is very important in
understanding Islamic teachings, because the source, the Quran, Hadith, and the books of Islamic scholars,
use Arabic. Without good mastery, texts that speak Arabic can be wrong and difficult to understand. The
method used in this study is the method of content analysis by analyzing this book Durus al Lughah al
Arabiyah Juz I. The results of the research are that the author did not find special material on tarkib
learning in this book. In accordance with the purpose of writing, namely the application of speech, the tarkib
is directly learned in a sentence. This sentence is given from a simple form and gradually changes to a more
complex sentence accompanied by exercises on each material. Among the forms of tarkib training are question
and answer, word changes, sentence enhancements, etc.
Keywords: Textbook, Element of Language, Tarkib.

Abstrak
Buku ajar adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, para
pengajar dan pendidik harus mempersiapkannya dengan sangat baik sehingga tujuan pembelajaran yang
diinginkan dapat tercapai. Penggunaan buku ajar harus menyesuaikan dengan metode, tujuan, dan media
pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis isi buku Durus al Lughah al Arabiyah
Juz I karangan Imam Zarkasyi dan Imam Syubani dari salah satu segi unsur bahasanya, yaitu tarkib
(struktur kalimat). Sebagaimana yang diketahui, penguasaan tentang tarkib sangat penting dalam
memahami ajaran Islam, karena sumbernya, al Quran, Hadis, dan kitab-kitab ulama Islam, memakai
bahasa Arab. Tanpa penguasaan yang baik, teks-teks yang berbahasa Arab bisa salah dan sulit dipahami.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten dengan menganalisis ini buku
Durus al Lughah al Arabiyah Juz I. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa penulis tidak menemukan
materi khusus pembelajaran tarkib dalam buku ini. Sesuai dengan tujuan penulisannya yaitu penerapan
berbicara, maka tarkib langsung dipelajari dalam sebuah kalimat. Kalimat ini diberikan dari yang
bentuknya sederhana dan secara bertahap berubah ke kalimat yang lebih komplek disertai dengan latihanlatihan pada setiap materi. Di antara bentuk latihan tarkibnya adalah tanya jawab, perubahan kata,
penyempurnaan kalimat, dan lain-lain.
Kata Kunci: Buku Ajar, Unsur Bahasa, Tarkib.
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مقدمة

اثلثااً :الكفايااة الثقافيااة ،ويقصااد هبااا فهاام مااا حتملااه اللغااة
العربي ااة ما اان ثقافا ااة ،تعا اارب عا اان أفكا ااار أصا ا اهبا
وجتارهبم وقيمهم وعاداهتم وآداهبم وفنوهنم .وعلى
م ا اادر اللغا ا ااة العربيا ا ااة تنميا ا ااة ها ا ااذه الكفا ا اااايت

التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إلىأذهان التالميذ
أو الدارسني أو املتعلمني بطريقة قومية ،هي الطريقة
اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت

ال ااثالد ،ل اادن طالب ااه م اان بداي ااة ب اار م تعل اايم
اللغا ا ااة العربي ا ا ااة إىل هنايتا ا ا ااه ،ويف ي ا ا ااع املرا ا ا ا اال
4
واملستوايت.
أن تعليم اللغة العربية يتكون من أربع مهارات
وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة
ومهارة الكتابة.تعد مهارة الكالم إ دن املهارات
اللغوية األساسية ،ألن اللغة يف األصل كالم5.والكالم

واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفة 1.وقال
طعيمة إن التعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة اليت
يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات
والقيم 2.لفعالية التعليم خصوصا يف تعليم اللغة العربية
البد من توفري شروط عديدة ،كما قال حممد على

اخلويل عن التعليم اللغوي الفعاىل منها على املعلم أن
يعرف كيف يعلم 3.إضافة على ذلك نعرف أن املعلم
هو الذي وضع منوذج التعليم وطرقه وغريها حلصول
أهداف التعليم.

يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية
من غاايت الدراسة اللغوية .وإن كان هو نفسه وصيلة

لالتصال مع اآلخرين 6.هذه املهارة اليت ركز هبا أكثر
املعاهد االسالمية ابخلصوص املعاهد االسالمية
احلديثة.
وفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة الىت
قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالم يف العربية

يسعى متعلم اللغة العربية إىل حتقيق ثالثة
أهداف ،وهي:
أوالً :الكفاية اللغوية ،واملقصود هبا سيطرة املتعلم على
النظام الصويت للغة العربية ،متييزاً وإنتاجاً ،ومعرفته
برتاكيب اللغة ،وقواعدها األساسية  :نظرايً

كلغة اثنية.
 .1تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم :يقصد بذلك
أن يتعرض الطالب ابلفعل إىل مواقف يتكلم فيها
بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه.
 .2أن يعرب الطالب عن خربة :يقصد بذلك أال
يكلف الطالب ابلكالم عن شيء ليس لديهم
علم به.

ووظيفياً؛واإلملام بقدر مالئم من مفردات اللغة،
للفهم واالستعمال.
اثنياً :الكفاية االتصالية ونعين هبا قدرة املتعلم على
استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية ،والتعبري
بطالقة عن أفكاره وخرباته ،مع متكنه من
استيعاب ما يتلقَّى من اللغة يف يسر وسهولة .

1 Muhammad Ali al Siman, al Taujih fi Tadris al
Lughah al ‘Arabiyyah, (Kairo: Dar al Ma’arif, 1982), h.1.
2 Rusydi Ahmad Thua’imah, Ta’allum al
‘Arabiyyah li Ghairi al Nathiqin biha wa Asalibuha wa
Manahijuha, (Rabat: Isesco, 1989), h. 11.
3 Muhammad Ali al Khauli, Asalib Tadris al
Lughah al ‘Arabiyyah, (Riyad: t.p, 1989), h.32.
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Zainul Arifin, Mawad Dirasah fi Thuruq Ta’lim
al Lughah al ‘Arabiyyah, (Padang: t.p., t.th), h.2-3.
5 Umar al Shadiq Abdullah, Ta’lim al Lughah al
‘Arabiyyah li al Nathiqin bi Gairiha, (Khurtum: al Dar al
Alamiyyah, 2008), h.75.
6 Rusydi Ahmad Thu’aimah, op.cit., h.160.
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التدريب على توجيه اإلنتباه :ليس الكالم نشاطا
آليا يردد فيه الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه
الكالم .إن الكالم نشاط عقلي مركب أنه يستلزم
القدرة على متييز األصوات عند مساعها و نطقها.

.1

والقدرة على تعرف الرتاكب وأن اختالفها يؤدي
إىل اختالف املعىن.
عدم املقاطعة وكثرة التص يح :من أكثر األشياء
رجا للمت دد و إ باطا له أن يقاطعه
اآلخرون .وإذا كان هذا يصدق على املت دثني
يف لغتهم األوىل فهو أكثر صدقا ابلنسبة
للمت دثني يف لغات اثنية .إن لديهم من العجز

.2
.3
.4

يف اللغة ما يعوقهم عن اإلسرتسال يف احلديث أو
إخراجه بشكل متكامل ،ولعل مما يزيديف

.5

.6

.7

.5

إ ساسه هبذا العجز أن يقاطعه املعلم .ويرتبط
هبذا أيضا أال يلح املعلم يف تص يح أخطاء
الطالب.
مستون التوقيعات :من املعلمني من تزيد توقعاهتا
كما سبق القول عن اإلمكا ت احلقيقية

.6

للطالب ،فيظل يراجع الطالب ،ويست ثه على
استيفاء القول مث يلومه إن مل يكن عند مستون
التوقيعات.
التدرج :تعلم هذه املهارة ال حيدد بني يوم وليلة،
وال بني عشية وض اها .إهنا عملية تستغرق وقتا
وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن
ميلكه املعلم .وعليه أن يهيء من مواقف الكالم
ما يتناسب مع كل مستون من مستوايت
الدارسني.
قيمة املوضوع :تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما
كان ما يتعلمونه ذا معىن عندهم .وينبغي أن

تحليل محتوى كتاب...

حيسن املعلم اختيار املوضوعات الىت يت دد
7
الطالب فيها.
تعليم مهارة الكالم له أهداف ،وهي:
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية ،وأن يؤدي
أنواع النرب والتنغيم املختلفة بطريقة مقبولة من أبناء
اللغة،
أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة،
أن يستخدم احلركات الطويلة واحلركات القصرية،
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الص يح
لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم
الفص ى،
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره
و اجته وأدواره وخرباته وأن يستخدم هذه الثروة
يف إمتام عمليات اتصال عصرية،
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية
اإلسالمية املناسبة لعمرة ومستواه الثقايف وطبيعة
عمله ،وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية
عن الرتاد العريب اإلسالمي،

 .7أن يعرب عن نفسه تعبريا واض ا ومفهوما يف
مواقف احلديث البسيطة،
 .8أن يفكر ابللغة العربية ويت دد هبا بشكل متصل
8
ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.
ويف استعداد تعليم اللغة العربية ،ملهارة الكالم
أو املهارات األخرن،هناك األشياء الكثرية الىت لزم
للمعلم اهتمامها يف استعداد تعليم اللغة العربية،
كمنه التعليم أو األهداف املرجوة أو طروق التعليم
Ibid., h.162-160.
Abdurrahman bin Ibrahim Fauzan, I’dad
Mawad Ta’lim al Lughah al ‘Arabiyah li Ghairi al Nathiqin
biha, (t.t: t.p, 1428 H), h.42.
7
8
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أو املواد التعليمية أو اخللفية املتفرقة بني التالميذ وما
أشبه ذلك .كان كتاب التعليم أو الكتاب املدرسى
أ دا من األشياء املهمة ىف عملية التعليم اجليدة .فمن
الواجب ،على املعلم أن يعده إعدادا اتما ىت صار

التعلم ،ومصادر تعليمي يلتقي عنده املعلم واملتعلم،
وتر اة ية ملا يسمى ابحملتون األكادميي للمنها ،
ولذلك تعترب نوعية وجاودة الكتاب املدرسي من أهم
األمور اليت تشغل املهتمني ابحملتون واملاادة التعليمية

هذا الكتاب دليال له للوصول إىل األهداف التعليمية
املرجوة .واستخدام الكتاب املدرسى جيب أن يتوافق
مبنه التعليم واألهداف املرجوة ووسائل التعليم
وخصائص التالميذ وغريها.
والكتاب املدرسي ،من بني أنواع الكتب
األخرن ،ذو مكانة خاصة يف التنمية الثقافية هلذا
الشعوب .إنه وعاء املعرفة ،و قل الثقافة وحمور العملية

وطريقة التدريس .
إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني
باها حيتاج إىل وقت طويل ،حيتاج أوال إىل مسح شامل
ملا هو موجود فعالً ،ولألمناط وأنواع التدريبات ،وحيتاج
إىل ضبط اتم للمفردات وللرتاكيب ،ولدرجة من
التدرج مالئمة .إذ إن التأليف يف هذا النوع خيتلف عن
غريه .وإعداد مواد اللغة لغري الناطقني باها صعب ،ألنه

الرتبوية وأداة التواصل بني األجيال ،ومصدر املعلومات
األساسي عند كثري من املعلمني .والدعوة إىل التفاهم

حيتاج إىل ضبط كل شيء ،فضبط املفردات والرتاكيب
جيعل من االعتماد على النصوص األصلية أمراً صعباً،

10

وجيد املعد نفسه مضطراً إىل التدخل وصياغة املوضوع
أو جزء منه بنفسه.
استخدام كتاب التعليم وا د من الطرق
املستعملة ىف نيل أهداف التعليم املرجوة ،وكذلك ىف
تعليم املهارة اللغوية ،ليصل إىل أهداف تعليم املهارة

الدويل وبناء املواطن العايل أتخذ طريقها يف العملية
9
الرتبوية عن طريقة الكتاب املدرسي.
والكتاب املدرسي يعد أهم مواد التعليم ،ومن
هنا فإن املربني يوصون ابلعناية إبعداده ،والسيما تلك
املواد اليت تعىن بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني باها،

ويظل التسليم أبمهية الكتاب املدرسي أمرا ال حياتاج إىل اللغوية قيقة الوصول ،فمن الالزم تتكون الكتاب
تقرير ،فبالرغم مما قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم املدرسي ابلعناصر املتعلقة لرتقية املهارة اللغوية ،كتقدمي
وأدواته وآالته اجلديدة ،يبقى للكتاب املدرسي مكانته األصوات واملفردات والرتاكيب وأشكال التدريبات
املتفردة يف العملية التعليمية .فعملية التدريس أايً كان املستخدمة.
الرتاكيب هي عنصر من العتاصر اللغوية
نوعها أو منطها أو مادتاها وحمتواها تعتماد اعتماداً كبرياً
على الكتاب املدرسي ،فهو ميثل ابلنسابة للمتعلم ولذلك كالعتصر اللغوية هي متصلة يف تعليم مهارة
أساساً ابقياً لعملية تعلم منظماة ،وأساساً دائمااً لتعزيز الكالم.
إن أوجه االختالف بني اكتساب العربية
هذه العملية ،ومرافقاً ال يغيب لالطاالع السابق
واملراجعاة التالية .وهو باهذا ركان مهم من أركان عملية بوصفها لغة أوىل ،وتعلمها بوصفها لغة اثنية ،ياُ َعزز
Rusydi Ahmad Thu’aimah, Dalil ‘Amal fi I’dad
al Mawad al Ta’limiyah li Baramij Ta’lim al ‘Arabiyah,
(Makkah: Ummul Qura. 1985), h.27-28.
9
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Abdurrahman bin Ibrahim Fauzan, I’dad
Mawad...., h.2.
10
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دعون ضرورة إجياد كتب لتعليم العربية للناطقني هبا،
خمتلفة عن كتب تعليمها للناطقني بغريها .وقد يكون
الن و املدر لكل منهما ،أهم اختالف ينبغي أن
تنطوي عليه تلك الكتب .فثمة أمور من الن و
اكتسبها الناطقون ابلعربية قبل دخوهلم املدرسة ،ولن
يكونوا يف اجة إىل تعلمها ،ألهنا ابتت جزءاً من
كفايتهم اللغوية ،يعرفوهنا معرفة ضمنية ال واعية،
ويستخدموهنا استخداماً علمياً ص ي اً .على الطرف
اآلخر جند الطالب اآلخرين حيتاجون من الن و إىل
كل شيء ليتعلموه ،بسبب أن أذهاهنم خالية من
العربية ،وكفايتهم هبا من مث تساوي الصفر عند البدء

ومن التدريبات اليت ميكن أن تستخدم يف الكتاب
تدريبات :التكرار ،واالستبدال ،والت ويل ،والسؤال
واجلواب ،والتوسعة واالختصار .وينبغي املدر إجراء
التدريبات الن وية شفهياً أوالً ،مث قراءة ،مث كتابة .كما
12

جيب أن يؤديها الطالب اعياً وثنائياً وفردايً.
وهذه أنواع تدريب على بناء الرتاكيب اللغوية:
 .1التكرار
 .2االستدالل
 .3النموذج :أ طالب من مصر
أنت  ،....أنت ....
َ
 .4السؤال واجلواب

بعملية التعلم ،ومن هذه املوضوعات :أمساء اإلشارة،
األمساء املوصولة ،الضمائر املنفصلة واملتصلة ،اإلفراد

.5

أنت؟
النموذج :أ بشري ،من َ
الدار  :أ جون

والتثنية واجلمع (دون إعراهبا) ،والتذكري والتأنيث،
التعريف والتنكري ،املطابقة بني الصفة واملوصوف،
املطابقة بني املبتدأ واخلرب ،التاء املربوطة واهلاء ،صوغ
فعل األمر ،تصريف األفعال.
وهن اااك بع ااض املوض ااوعات الص ااوتية ،مث اال :ال

.6

الت ويل
النموذج :أ من مصر  /أ مصري
هو من لبنان .... /
تكوين األسئلة
النموذج :هذا مكتب  /هل هذا مكتب؟

.7

الشمسااية والقمريااة ،وتقصااري املااد الطوياال ،وجتنااب التقاااء
الساااكنني ،ممااا اكتساابه اباان اللغااة وال حيتاااج إىل تعلمااه،
بينمااا مااتعلم اللغااة ماان غااري أبنائهااا حيتاااج إىل كاال ذلااك،
11
سواء من أبواب القواعد أو من املسائل الصوتية.
وقد حيسن يف أول الكتاب–إىل د كبري–
االعتماد على تدريبات األمناط (القوالب) ،وهي
التدريبات اليت يسيطر املدر فيها سيطرة اتمة على
استجابة الطالب ،يث إن هناك طريقة وا دة
لالستجابة الص ي ة .ويف هذا النوع من التدريبات ،ال
حيتاج الطالب إىل فهم ما يقولونه ،ألداء التدريب.
Ibid., h. 49-56.

تحليل محتوى كتاب...

.8

.9

هذه خريطة .... /
التدريب اهلرمي
املعلم :أ طالب
الدار ( :1يكرر) أ طالب
املعلم :سوداين
الدار  :2أ طالب سوداين
التدريب التسلسلي
الدار ( :1موجها ديثه إىل الدار  :)2أ
أنت؟
بشري ،من َ
Ibid., h.57-58.

11
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بناء على ما كتب ىف السابق ،رغبت الكاتبة حتليل
مضمون كتاب درو اللغة العربية اجلزء األول لإلمام
الزركشى واإلمام الشباىن من يث العناصر اللغوية
(الرتاكيب).

الدار ( :2موجها ديثه إىل الدار  :)1أ
جون (مث يلتفت إىل الدار  3قائال :أ جون،
أنت؟) وهكذا ....
من َ
التكملة

أما غرض هذا الب ث هو لت ليل حمتون
النموذج :يكتب الطالب ( ....الدر ).
كتاب درو اللغة العربية اجلزء األول لإلمام الزركشى
تركيب اجلمل
النموذج :عريب – سامي – طالب  /سامي واإلمام الشبانىمن يث العناصر اللغوية (الرتاكيب).
والفوائد هلذا الب ث كما يلى:
طالب عريب
 .1يرجى هذا الب ث أن يكون مفيدا لتطور العلوم ىف
يف – هو – اجلامعة .... /
13
جمال التقومي الرتبوي،
الرت ة.
االستيالء عن الرتاكيب مهمة يف فهم الدين  .2أن تكون نتيجة هذا الب ث مرجعا ملعلم اللغة
العربية ابملعاهد أو املدار يف اكتساب املهارات
اللغوية.

اإلسالم ،ألن مراجعه القرأن و احلديث وكتب العلماء
القديية وكلها ابللغة العربية .كما قال هللا تعاىل يف
القرآن الكرمي:

)2

إ َّ أَناْزَلْنَاهُ قاُرْآَ ً عَرَبيًّا لَعََّل ُكمْ تاَعْقلُو َن (يوسف :منهجية البحث

كان الكتاب املدرسي من العوامل املهمة ىف
الوصول إىل أهداف التعليم .ومنه كتاب درو اللغة
العربية ،ألفه إمام زركشى وإمام شباىن .وكا معلمان
ىف معهد دار السالم كنوتور .وقد استخدم معهد دار
السالم كونتور جبميع معاهد فروعه هذا الكتاب منذ
الزمان .تتعلق هذا الكتاب من جزئني ،للجزء األول
 169صف ة ،استخدم هذا الكتاب طريقة املباشرة ىف
أول الدر واستمرت بطرق أخرن ىف وسطه إىل
آخره .تضمن اجلزء األول من هذا الكتاب ابلدرو
األساسية املالئمة ابحملادثة اليومية ىف أول اببه.

Rusydi Ahmad Thu’aimah, Dalil ‘Amal...,

تستخدم الكاتبة طريقة حتليل احملتون.
وطريقةحتليل احملتون هي طريقة الب ث املنظمة
الوصفية الكمية من هدف الب ث 14.تستخدم هذه

الطريقة يف حتليل مضمون وحمتون كتاب درو اللغة
العربية اجلزء األوللإلمام الزركشى واإلمام الشبانىمن
يث الرتاكيب.
طريقة حتليل املعلومات:
 .1التعرف مبصدر البيا ت ،وهو بقراءة كتاب درو
.2

13

(Padang:

h.240-243.

تحليل محتوى كتاب...

اللغة العربية اجلزء األول لت ليل هذا الكتاب،
الوصف ،واملراد به وصف كتاب درو اللغة العربية
اجلزء األول من يث العناصر اللغوية بعد أن
لت الكاتبة البيا ت من مصدرها،
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Lufri, Metodologi Penelitian,
Universitas Negeri Padang, 2005), h. 57.
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 .3التفسري والت ليل ،واملراد هنا بعد أن وصفت
الكاتبة الظواهر املوجودة املتعلقة ابملوضوع ،تفسر
الكاتبة هذه الظواهر وحتللها إىل أن وصلت الكاتبة
نتيجة من هذا الب ث هبذا
إىل اإلستنباط،
ً

الرقم

رقم

الدرس

مواد الرتاكيب

الرتاكيب

أهذ مقعد؟ ال،
ذلك كرسي،

املوضوع.

أتلك خريطة؟ ال،
هذه كراسة

حمتوى كتاب دروس اللغة العربية اجلزء األول

هنا وهناك

لإلمام الزركشى واإلمام الشباىن من حيث

4

الرتاكيب

4

ممس ة

هذا الفهر التفصيلي للرتاكيب يف كتاب
درو اللغة العربية اجلزء األول لإلمام الزركشى واإلمام
الشباىن
الرقم

رقم

الدرس

الرتاكيب

روف اجلار املكتب

1

1

2

2

هذه سبورة ،تلك
مؤنث (هذه،
مسطرة ،ما هذه؟
تلك)  :اسم
أهذه منشة؟،
اإلشارة
نعم ،تلك سبورة

3

3

5

5

أمام،
بني)

وراء ،املكتب حتت
السقف ،السقف
فوق املكتب،
أمام
األستاذ
التلميذ ،السبورة
وراء األستاذ

6

مذكر (هذا ،هذا ائط ،هذه
ذلك) ومؤنث خريطة ،ذلك
تلك
مؤشر،
(هذه ،تلك)َ :
فذة ،ما هذا؟
اسم اإلشارة
ما هذه؟ ما

6

–
–
–
–

الضمري (أ
أنت
يلَ ،
لك ،أنت
َ
لك ،هو

أ أستاذ ،يل
أنت
كتاب،
لك
تلميذ،
أنت
كراسة،

لك
له ،هي – هلا) فاطمة،
منديل ،له كراسة،
هلا حمفظة
7

ذلك؟ ما تلك؟
تحليل محتوى كتاب...

يف

(يف ،على ،الفصل ،الكراسة
حتت ،فوق ،على املكتب،

مواد الرتاكيب

هذا كتاب ،ذلك
مذكر (هذا،
مكتب ،ما هذا؟،
ذلك) :اسم
أهذا كرسي؟ نعم،
اإلشارة
ذلك طباشري

هنا مدرسة ،هنا
هناك
فصل،
مسجد ،هناك

111

7

الضمري

منزيل،

(أ _...ي،

ك،
مصبا َ
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مواد الرتاكيب
قلمك،
غرفتها

الرقم

رقم

الدرس

أمامه،

مواد الرتاكيب

الرتاكيب

فصل – فصول،
–
مكتب

مفرد و ع

...ە،
ُ
هو_
هي_...ها)

8

8

9

9

العدد (وا د/ة
(،)1
قلم وا د ،قلمان
إثنان/اثنتان
ثالثة
( ،)2ثالد/ة اثنان،
أربعة
( ،)3أربع/ة أقالم،
مخسة
( ،)4مخس/ة أقالم،
( ،)5ست/ة أقالم ،ستة أقالم،

11

مكاتب ،طالب
– طالب ،فذة
– نوافذ ،رسالة
– رسائل ،مفتاح
– مفاتح ،مسلم
مسلمون،
–
–
مسلمة

11

مسلمات ،صاحل
صاحلون،
–
صاحلة
صاحلات

أقالم،

( ،)6سبع/ة سبعة
( ،)7مثاين/ة مثانيةأقالم ،تسعة
عشرة
( ،)8تسع/ة أقالم،
( ،)9عشر/ة أقالم
( ،)11ومفرد
ومثىن و ع
العدد ،ومفرد جملة
جملتان
ومثىن و ع
ثالد
أربع
مخس
ست
سبع
مثاين

11

وا دة،
اثنتان،
جمالت،
جمالت،
جمالت،
جمالت،
جمالت،
جمالت،

12

تسع جمالت،
عشر جمالت
تحليل محتوى كتاب...

11

12

ليس
ليست
لست
َ

(هو)،
(هي)،
(أنت)
َ

لست (أ )،
ُ
لست (أنت)،
لسنا (حنن)
العدد
(أ د
اثنا
ثالثة
أربعة

21-11

عشر،
عشر،
عشر،
عشر،

–

ليس األستاذ وراء
التلميذ ،ليست
وراء
السبورة
لست
التلميذ،
َ
لست
جاهالً،
ُ
لسنا
عامل ًة،
جاهلني
أ د عشر
اثنا عشر
ثالثة عشر
أربعة عشر
مخسة عشر

ولدا،
ولدا،
ولدا،
ولدا،
ولدا،

مخسة عشر ،ستة عشر ولدا،
ستة عشر ،سبعة عشر ولدا،
112
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الرقم

مواد الرتاكيب

رقم

الدرس

عشر ،مثانية عشر ولدا،
عشر ،تسعة عشر ولدا،

13

14

14

إ دن عشرة
رسالة ،اثنتا عشرة
ً
العدد (إ دن
رسالة ،ثالد
ً
عشرة ،اثنتا
رسالة،
عشرة
ً
عشرة ،ثالد
رسالة،
عشرة
بع
ر
أ
ً
عشرة ،أربع
عشرة
مخس
عشرة ،مخس
ست
رسال ًة،
عشرة ،ست
عشرة رسال ًة،
عشرة ،سبع
عشرة
سبع
عشرة ،مثاين
مثاين
رسال ًة،
عشرة ،تسع
عشرة رسال ًة،
عشرة،
عشرة
تسع
عشرون)
رسالة ،عشرون
ً
رسالة
ً

األوصاف
(مذكر
ومؤنث)

15

15

أمساء التفضيل الباب أكرب من
(كبري–أكرب ،النافذة ،النافذة
طويل–أطول ،أصغر من الباب،
واسع–أوسع ،املسطرة أطول من
القلم ،القلم أقصر
عامل–أعلم،
ضيق–أضيق ،من املسطرة
قوي–أقوي،
سهل–أسهل،
غال–أغلى،
رقيق– ُّ
أرق،
خفيف-
أخف)
ُّ

األلوان (مذكر اللنب أبياض،
املم اة بيضاء،
ومؤنث)
الف م أسود،

الكتاب ثخني،
رقيق،
القرطا
قصري،
القلم
الرجل قوي ،الولد
ضعيف ،املسجد
نظيف ،فصل
واسع ،فناء ضيق،

16

صفن كبرية ،أنواع
سيارة
كثرية،
تحليل محتوى كتاب...

الرتاكيب

سريعة

تسعة عشر ،عشرون ولدا
عشرون)

13

مواد الرتاكيب

16

السبورة سوداء،
العشب أخضر،
النبااتت خضراء،
أزرق،
احلرب
الكراسة زرقاء،
احلرب أمحر ،الزهرة
محراء ،احلجر
أرمد (رمادي)،
الكرة رمادية،
الذهب أصفر،
امللعقة صفراء
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رقم

الدرس

17

17

18

18

19

19

21

21

21

21
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الرتاكيب

مواد الرتاكيب

-

-

الرقم

رقم

الدرس

امحل ،تعال
خرب هو ميشي ،أ
مبتدأ
أنت
أمشي،
(ابلضمري
والفعل) و فعل متشي ،امش ،هو
جيري ،أ أجري،
األمر

هو يدخل
مبتدأ
(ابلضمري
والفعل)

والعدد

أرجع ،أ أفتح،
أ أُقفل ،أنت

22

تحليل محتوى كتاب...

22

أنت
أنت
أنت
هو
هو

يرجع ،هو يفتح،
هو يقفل ،حنن
حنن
نذهب،
نرجع ،حنن نفتح،
حنن نقفل
فعل األمر

اقفل،
افتح،
اذهب ،اخرج،
ادخل ،ارجع،
اجلس ،اقراء

فعل األمر

اكتب،

خذ،

(-21

)111

أذهب ،أ

تذهب،
ترجع،
تفتح،
تقفل،
يذهب،

الرتاكيب

ا فظ ،ا ضر،
ضع ،امسح،

خرب أ أجلس ،أ
مبتدأ
أخرج ،أ أدخل،
(ابلضمري
أنت
والفعل)
أنت جتلسَ ،
َ
أنت
خترج،
َ
هو
تدخل،
جيلس ،هو خيرج،
خرب أ

مواد الرتاكيب

23

23

24

24

أنت جتري ،اجر،
هو يقف ،أ
أنت
أقف،
تقف ،قف ،هو
يثب ،أ أثب،
أنت تثب ،ثب
وا د وعشرون
وا دة
مرتا،
وعشرون روبيةً
إىل مائة م ٍرت و
مائة ٍ
روبية
-

-

خرب األم جتلس ،أنت
مبتدأ
جتلسني ،الصبية
(ابلضمري

25

114

25

والفعل
للمؤنث)

العدد

تقوم،
تقومني،
متشي،
متشني
-111

1111111

أنت
هي
أنت

مائةُ – تسعمائة
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الرتاكيب
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ال شك أن اللغة العربية حمتاجة ىف التفهم عن
العلوم اإلسالمية ،ومن املعلوم أن املراجع هلذا الدين
كلها مكتوبة ابللغة العربية ،وكانت الكتب االخرن
أتخذ أو تنقل املادة األصلية من هذه الكتب العربية.

مواد الرتاكيب

عن ٍ
يوم ٍ
ألف
/سنة،
ُ
ٍ
/مسلمة،
مسل ٍم
ألفا مسل ٍم ،ثالثة
آالف مسل ٍم،

ورأ املراجع هلذه الكتب العربية هي القرأن
واأل اديث النبوية الشريفة وكانتا أيضا ابللغة العربية.
.15
فرمبا نستطيع أن نقول الميكن الشخص الذي
يريد أن يتب ر ىف القرأن الكرمي بدون أن يستويل لغة
القرأن الكرمي .كان الرتكيب عنصورا من العناصر اليت
البد للمتعلمني أن يستوليه يف فهم القران ،وكان له

آالف
ستة
مسل ٍم ،أ د عشر
مسل ٍم،
ألف
َ
مليون مسل ٍم

عالقة قوية ىف اللغة العربية ،وكان الفهم ىف اللغة العربية
عالقة قوية ايضا يف فهم الدراسة اإلسالمية كالتفسري و

ما وجدت الكاتبة املواد اخلاصة لدر
الرتاكيب الن وية ،إمنا وضع املؤلفان هذا الكتاب
الرتكيب الن وية مباشرة يف اجلمل املواقفة ابلقواعد،
مناسبا ابهلدف من أتليف هذا الكتاب هو التطبيق
للكالم ،فلذلك كانت القواعد تدر مباشرة ىف
اجلملة .وهذه اجلمل تبدأ من البسيطة إىل املعقدة،
وهي تتناسب مع قدرات الطالب.
التدريب عليها بصورة كافية.وأنواع تدريب
على بناء الرتاكيب اللغوية منها التكرار ،االستدالل،
السؤال واجلواب ،الت ويل ،تكوين األسئلة ،وغريها.
ومن األخطاء الذن وجدت الكاتبة ىف هذا
الكتاب من يث الرتكيب عن العدد يف الدر

احلديث وغري ذلك.
على سبيل املثال أنخذ كلمة " االميان
والكفر" ،كا اتن هااتن كلمتان تصدران منهما األثر
العظيم عند العلماء واملسلمني ىت تصدر من آرائهم
عن هاتني كلمتني املسألة السياسية واملذاهب العقيدة
املتنوعة كمثل اجلبارية والقدرية واملرجئة واملعتزلة وأهل
السنة واجلماعة.
من منبع اختالف اجملتهدين يف آرائهم هي
اللغة العربية كالن و والصرف والداللة .عند املفسرين
أيضا كان منبع االختالف ىف تفاسريهم هي اللغة.

الثالث عشر ،كتب هناكثمانيةعشرة رسالة ،الص يح

وأيضا عند األصوليني والفقهاء كان منبع اختالفهم

هومثانيعشرة رسالة.

هي اللغة اللعربة .ومن هذه كلها عرفنا أن اللغة العربية

أمهية معرفة الرتاكيب يف فهم النصوص

15

Chatibul Imam, Aspek-aspek Fundamental
dalam Mempelajari Bahasa Arab, (Bandung: al Ma’aif,
1980), h.5.

اإلسالمية
تحليل محتوى كتاب...
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الن وية مباشرة يف اجلمل املوافقة ابلقواعد ،مناسبا
ابهلدف من أتليف هذا الكتاب هو التطبيق للكالم،
فلذلك كانتالقواعد تدر مباشرة يف اجلملة .وهذه
اجلمل تبدأ من البسيطة إىل املعقدة ،وهي تتناسب مع

هلا أمهية عظيمة ىف التعلم والتفهم عن الدراسة
االسالمية.

اخلالصة
اعتمادا على عرض البيا ت وحتليلها
سابقاعن حمتون كتاب درو اللغة العربية اجلزء األول
لإلمام الزركشى واإلمام الشباىن من يث العناصر
اللغوية (الرتاكيب) ،تقدم الكاتبة نتيجة الب ث هي أن
ما وجدت الكاتبة املواد اخلاصة لدر الرتاكيب

قدرة الطالب.
من املعلوم أن االستيالء عن الرتاكيب مهمة
ىف فهم الدين االسالم ،ألن مراجعه القرأن و احلديث
وكتب العلماء القديية وكلها ابللغة العربية.

الن وية ،إمنا وضع املؤلفان هذا الكتاب الرتاكيب
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