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 إهداء إىل والدي ووالديت
نفسو  خاللادلعلم األول الذي تلقيت على ييديو الكرميتني أول مبادئ الصيدق والوفاء وعرفت 

 سالمة الطوية ونقاء الضمري تقيدمة إجالل واحرتامالالسمحة الطيبة و 
 تقريرا وإجالال  إىل أساتذي الذين أدين ذلم ابلكثري

 إىل من ىم عنيدي يف مقام االبن واالبنة 
 مودة وتقريرا ورغبة يف التقيدم العادلى 
 تحرتق والذين مل يعتقيدوا إىل الذين تحروون على مل ينض  و مل إىل الذين يعتقيدون أبن النحو العرىب

 يدمة اإلنسان. خاللغة العربية حروهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت وتسهم يف 
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 شكر وتقدير
 

احلميد هلل الذى خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلمو ما مل يعلم. والصالة والسالم على 

 رسولو خامت النبيني وعلى سائر األنبياء ادلطهرين.

 ادلعلمني ية وأتىيلبتر وبعيد، فقيد انتهت الباحثة يف أتليف ىذه الرسالة الىت تقيدمها لكلية 

 S.Pd.I  شهادة  احلائز علىإمتاما من الشروط والواجبات ادلكتوبة على الطلبة إلهناء اليدراسة فيها 

  Dayah Darul Abrar Alue beurawe Langsaطرق تيدريس الصرف مبنت البناء واألساس بـ موضوع 

شية خبربة اجلنة، تيعطينا علوم اآلخرة )علوم احلال خصوًوا( حىت ينري أ ذينشية التعلماء أل هاوتعظيم

لذين قيد ربياىا تربية حسنة احملبوبني ا هااحثة أن شكر لواليديبالآمني آي رّب العادلني. فمن واجب 

 وىيدابىا هتيديبا انفعا، لعل هللا أن يبارك عليهما ويرمحهما رمحة واسعة يف حياة اليدنيا واآلخرة.

 اليدكتور أمحيد فوزي األستاذ  للمشرفني الكرميني ومها جزيالويف ىذه الفروة تقيدم شكرا  

كتابة   على إشرافبذال جهودىا يف ادلعلمني اللذان قيد  حىت وربي ادلاجستري واألستاذ ادلاجستري

 ىذه الرسالة من بيدايتها إىل هنايتها.

 ،النافعة معلموى زّودوىا اللغة العربيةتعليم وتشكر أيضا دليدير اجلامعة وكالئو ورئيس شعبة  

وت كاال تشلرئيس مكتبة جامعة يضا أال يضيع أجر من أحسن عمال، ومّث وتسأل هللا ذلم اخلري، إنو 

الذين ء ع أويدقامييف كتابة ىذه الرسالة، وكذلك جل الذي قيد مس  ذلا إلستعارة الكتب فيها إمتاما

 هتّمسني ليدى.
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القارئني نقيدا بنائيّا لتكميل ىذه ، تيدعو هللا أن جيعل ىذ العمل مثرة انفعة وترجو من اوأخري  

 ألن اإلنسان يفوت من اخلطآت والنسيان وعسى أن تكون انفعة للباحثة والقارئني كّلهم. ،الرسالة

 
 

   2152 ايوم 51لنجسا,
 الباحثة

 

  (فخر النسآء)
 5122155111 رقم التسجيل:    



 و
 

 إقرار الطالبة
 

 أان ادلوقعة أدانه, وبياانيت كاآليت:
 فخر النسآء : االسم الكامل 
 2011022001:  رقم التسجيل 

 Idi Cut:   العنوان 

تعليم اللغة العربية  قسم ىف  S.Pd.Iأقرر أبن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة 
 وت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا حتت عنوان: تشجامعة زاوية 

 langsa  Dayah Darul Abrar Alueب نت الباا  ااسأاا  مب الصرف سيطرق تدر 

Beurawe 
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو أتلف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال 
أهنا من أتليفها وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية على ذلك, ولن تكون ادلسؤولية 

 مية لنجسا. تعليم اللغة العربية جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكو  قسمعلى ادلشرف أو على 
 ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 

 
   1022مايوا  21لنجسا,

 توقيع صاحبة اإلقرار
 

  )فخر النسآء(    
  2011022001 رقم التسجيل:     
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 لص البحثستخم
 langsa  Dayah Darul Abrarبطرق تدريس الصرف مبنت البناء واألساس  , م1022 ,فخر النسآء

Alue Beurawe  .  :يحىت صرب وادلشرف الثاين:  ،ادلاجستري الدكتور أمحد فوزيادلشرف األول 
 ادلاجستري 

   الكلمات األساسية : طرق تدريس، منت البناء واألساس.
ىف  ةر و قواعد الصرف ادلشهكتب   كتاب منكتاب منت البناء واألساس لتعليم الصرف  إن  
  ىف ادلرحلة األوىل، وكان منها داية دار األبرارىف أرحابيل ماليو عامة وآتشية خاصة  داية سالفية

ن مدة طرق التدريس من ادلواد األساسية الىت إ .ىوىف مرحلة الثاىن والثالثة كتاب الفرع كتاب أساس
تبحث  نأتريد الباحثة  على ما سابق،ال بد أن يلم هبا كل من يريد أن يكون مدرسا ىف ادلستقبل. 

أما و  .Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaمبنت البناء واألساس  الصرف طرق تدريس ىف
 Dayahما الطرق ادلستعملة ىف تعليم الصرف بكتاب منت البناء واألساس بــــ: يعٌت البحثأسئلة 

Darul Abrar Alue Beurawe Langsa فهم الطالب تعليم الصرف ابلطرق ادلستعملة يكيف . و
تعليم الصرف  العيوب وادلزااي ىف. وما ادلشكالت و Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaبـ

 ىو ومنهج البحث  Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaها ادلدرس بــــابلطرق الىت استعمل
ريد أن ألن الباحثة ت ،لتحصيل البياانتالطريقة الىت تبحث هبا اجلامعة  يعٌت ىحتليلمنهج وصفى و 

 وادوات مجع البباانت ىو مالحظة ومقابلة. دخل الكفى.ادل، و بحث ظاىرة مات
إن الطرق ادلستعملة ىف تعليم الصرف بكتاب منت البناء ( 2ىى:  ىذا البحثمن أما نتائج 

ىي طريقة اإللقاء وطريقة األسئلة واألجوبة  Dayah  Darul Abrar Alue Beurawe Langsaواألساس بــــ
تعليم الصرف لإن فهم الطالب ( 1 نحو والًتمجة وطريقة القراءة والطريقة السمعية والشفوية.الوطريقة 

إن ( 3. ينقص فيو نممنهم  منوع Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaابلطرق ادلستعملة بـ
 Dayah Darul Abrarالصرف ابلطرق الىت استعملها ادلدرس بــــادلشكالت والعيوب وادلزااي ىف تعليم 

Alue Beurawe Langsa ما يشرح ادلدرس النو قد ال  ونكثرية. من ادلشكالت أن منهم ال يفهم
 يستخدم طريقة مناسبة ىف تعليم علم الصرف وال يستخدم وسائل التعلمية سوى كتاب.
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 لص ابللغة اإلندانيسيةستخم
Fahrunnisak 2016. Metode pengajaran sharaf dengan menggunakan kitab Matan Bina wal 

Asas. pembimbing: 1) Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag , Pembimbing 2: Hatta Sabri, M.Pd. 

Kata kunci: Metode Pengajaran, Matan Bina wal Asas 

 

 Kitab Matan Bina wal Asas untuk pembelajaran ilmu sharaf adalah salah satu kitab 

qawaid sharaf yang terkenal dikalangan dayah salafi, umumnya pada  kepulauan melayu dan 

khususnya di Aceh diantaranya dayah Darul Abrar. Dan kitab ini dijadikan sebagai kitab 

pokok pada kelas 1,dan dijadikan kitab tambahan pada kelas 2 dan 3. Metode pengajaran 

adalah hal yang penting yang tidak boleh tidak harus dikuasai oleh calon guru, maka 

berdasarkan hal demikian, peneliti berniat untuk meneliti tentang metode pengajaran sharaf 

dengan menggunakan kitab Matan Bina wal Asas di dayah Darul Abrar Alue Beurawe 

Langsa. Dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah metode pengajaran yang 

digunakan dalam mengajarkan ilmu sharaf dengan menggunakan kitab Matan Bina wal Asas 

di dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsa. Dan bagaimana siswa memahami pembelajaran 

sharaf dengan metode yang digunakan. Dan apa saja probematika, kekurangan, serta 

kelebihan pembelajaran sharaf dengan metode yang digunakan di dayah Darul Abrar Alue 

Beurawe Langsa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data, karena peneliti 

ingin menjelaskan segala data yang didapat. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dan instrumen penelitiannya adalah observasi dan wawancara. 

Adapun hasil penelitiannya adalah: 1) Metode yang digunakan pada pengajaran sharaf 

dengan menggunakan kitab Matan Bina wal Asas adalah metode ilqa’, metode tanya jawab, 

metode nahwu wa tarjamah, metode qira’ah dan metode sam’iyah syafawiyah. 2) 

Pemahaman siwa terhadap ilmu sharaf dengan metode yang digunakan bermacam, sebagian 

dari mereka masih kurang. 3) Problematika yang dihadapi guru dalam mengajarkan sharaf 

dengan metode yang digunakan banyak, diantaranya murid tidak dapat memahami penjelasan 

guru karena guru tidak menggunakan metode yang sesuai dalam pengajarannya dan juga guru 

tidak menggunakan media pengajaran.  
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 األول فصلال

 اإلطار العام

 :مقدمة - أ

 Alueقرية  ىف اتٌب تقع ،عهىد اتععميةة اسإلمامةةادل معهد من دية دار األبرارإن 

Beurawe ه ىف وصخص ى واتععمةيىر اتدين اسإلمامئشعهنشر ىف  مهمدور  ذلهمنجسه، ب

كعب ات ةادلعنوععموم اتدين فةهه  يععمم حبةث ةسهه أبو حسن قهلم،ئ. ور نةةيعموم اتدات

غّب ذتك من عموم يععمق  وأعمم اتفقو، واتصرف، واتنحو، واتعوحةد  أكهن اتعربةة. لواء

  .تدين اسإلمامىاب

ىم مراحل  من ثماث نةعكونوافية دار األبرار ادىف  ونطماب اتذين يععمياتأمه 

، وىف راحلدلاتطماب فةهه منهلب اب ووكل كعهب يععمي ىف مراحل سلعمفة. اتعموم ونتعمي

عمم تجرومةة تعمم اتفقو، وكعهب األكعهب ادلًب اتعقريب بيععمم اتطماب  رحمة األوذلادل

عب اتدينةة، وىف ادلرحمة كعمم اتصرف وغّبه من اتت اتنحو، وكعهب مًب اتبنهء واأللهس

عمم اتنحو، وكعهب اتكةماىن تعمم اتفقو، وكعهب كواكب اتدرية كعهب اتبهجورى ت اتثهنةة

عمم اتفقو، وكعهب شةخ توىف ادلرحمة اتثهتثة كعهب إعهنة اتطهتبْب اتصرف وغّبه. عمم ت

 عمم اتصرف وغّبه.تعمم اتنحو، وكعهب لمسل ادلدخل ت اخلهتد
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قواعد اتصرف فكعهب مًب اتبنهء واأللهس تععمةم اتصرف ىو إحدى كعب 

، داية دار األبرارمنهه ةة خهصة شىف أرحهبةل ممايو عهمة وآت ىف داية لمافةة ةر و ادلشه

أنو  و . ىوىف مرحمة اتثهىن واتثهتثة كعهب اتفرع  كعهب ألهسىف ادلرحمة األوذل وموافقة

 ،تعمم اتصرف دويمخص ىف تعمم تطماب اجلد ئيبعدتم ىف فهيو سهل طمابيكعهب 

يععمم اتطرق  ادلؤلسهت اتععميةة ىف هية دار األبرار سلرجادمدرس تةس و سلعصر.  وأنو 

ينهل قد ال  حبةث ىف تعمةيهه ةطروق اتعدريس ادلنهلبفإنو ال يسععيل  ،تذاخصوصه. 

سلهتف عيه  تكذ. و تععمةم اتصرفر اتكعهب مًب اتبنهء واأللهس إخعصاتغرض من 

ن مدة طرق اتعدريس من ادلواد األلهلةة اتٌب ال بد بقوتو "إأمحد حسن مسسهعة  وصفو

ن أتريد اتبهحثة  عمى مه لهبق، ٔ.قبلن يريد أن يكون مدرله ىف ادلسعأن يمم هبه كل م

 Dayah Darul Abrar Alueًب اتبنهء واأللهس دب اتصرف ق تدريسطر  ىفتبحث 

Beurawe Langsa.    

 :أسئلة البحث -ب

 :ىيو  ،ألئمة اتبحث تمقىأن  تريد ،ن تبحث اتبهحثة ىذه اترلهتةأقبل  

 Dayah Darulواأللهس بــــكعهب مًب اتبنهء ب ادلسععيمة ىف تعمةم اتصرف قطر ات مه -ٔ

Abrar Alue Beurawe Langsa؟ 

                                                           
1
 ٙٙٔ )كواال دلبور: مهتزاي، دون لنة(، ص.اتربامج اتععميةة تمغة اتعربةة ألهتةبهه وطرق تدريسهه،  أمحد احلسن مسسهعة،  
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 Dayah Darul Abrar Alueفهم اتطماب تعمةم اتصرف ابتطرق ادلسععيمة بـيكةف  -ٕ

Beurawe Langsa؟ 

هه ادلدرس تعمةم اتصرف ابتطرق اتٌب الععيم اتعةوب وادلزااي ىفمه ادلشكمات و  -ٖ

 ؟Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaبــــ

 :أهداف البحث  -ج

 :يمىأغرض اتبحث اتٍب تبحث إتةهه اتبهحثة فهي كيه   مهأ 

اتطرق ادلسععيمة ىف تعمةم اتصرف بكعهب مًب اتبنهء واأللهس  تمععرف عمى -ٔ

 .Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaبــــ

 Dayah Darulععمةم اتصرف ابتطرق ادلسععيمة بـتفهم اتطماب  ةةكةف عمى تمععرف -ٕ

Abrar Alue Beurawe Langsa 
ادلشكمات واتعةوب وادلزااي ىف تعمةم اتصرف ابتطرق اتٌب الععيمعهه  تمععرف عمى -ٖ

 .Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaادلدرس بــــ

 :البحث أمهية  -د

  :ومهه وتطبةقه نظراي مفةد كوني نأ ترجى اتبحث ىذا تعمى   

  :نظرية -ٔ
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 اتٌب بطروق تدريس ععمقي منبع اتبحث ىذا يكون نأ ،اتنظرية مهةةأ من

 يعطى نأ وكذتك .مًب اتبنهء واأللهس كعهبب اتصرف هه ادلدرس ىف تدريسيسعخدم

 تدريس اتدرالة نعهئج عمى واتبهحثة تميدارس اتعيمةة اسإقَباحهت اتبحث ىذا

 .اتصرف بكعهب مًب اتبنهء واأللهس

 :تطبقةة -ٕ

 ىف ادلدرس تدي منهفعه يكون نأ اتبحث ذلذا يرجى ،اتعطبقةة اتنهحةة من

 Dayah Darulبــــ مًب اتبنهء واأللهس ىف اتععمةم اتصرفبكعهب  اتصرف عمم تدريس

Abrar Alue Beurawe Langsa مرجع ثروة توفر انو . عهمة ىاألخر  وزوااي خهصة 

  .تنجسه احلكومةة اسإلمامةة  كهال تشوت جهمعة دلكعبة اتدرالة

 :حدود البحث - ه

ًب دب تدريس اتصرف قطر  ىف احلدود ادلوضوعةة: ربديد اتبهحثة دبوضوع اتبحث -ٔ

 .Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsa بــ اتبنهء واأللهس

 Dayah Darul Abrar Alue Beurawe ىفرى ىذا اتبحث جياحلدود ادلكهنةة:  -ٕ

Langsa. 

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓىذا اتبحث يف اتعهم اتدرالى  رىجي:  ةةاحلدود اتزمهن -ٖ
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 :حاتالحتديد املصط - و

يمزم عمى اتبهحثة قبل ادلضى ىف ىذه اترلهتة االتفهق عمى عدد من ادلفهىم 

االلهلةة هبه، وربديد ادلقصود منهه ربديدا واصحه من أىم ىذه ادلصطمحهت، 

اتطرق، واتعدريس، واتصرف، ومًب اتبنهء واأللهس، وفةيه يمى زلهوتة تبةهن 

 :ادلقصود تكل منهيه

  :قطر ات -ٔ

". طريقة - طرق –يطرق  –مصدر من "طرق طريقة وىي تمجع  إن اتطرق تغة

هي كةفةة اتععمةم أو ف هوأمه إصطماح ٕ.ىي اتسّبة واحلهتة ومذىب واخلط ىف اتشيءو 

 ٖاتعدريس اتٍب يسمكهه ادلدرس إذل اتطماب تةكفل أن اتنجهح من عيمو.

 :عدريسات -ٕ

واصطمحه فهو عيمةة تدريسه".  –يدرس  -مصدر من "درس إن اتعدريس تغة   

معيدة تعشكةل بةئة اتفرد بصورة سبكنو من أيععمم اتقةمم بسموك زلددا واسإشَباك ىف 

 .لموك معْب، ربت شروط زلددة أو كإلعجهبة تظروف احملددة

 

 

 

                                                           
 ٙٗ( ص، ٜٔٛٔ)بّبوت: دار ادلشرق، "، ادلنجد ىف اتمغة اتعربةة واسإعممتويس معموف، "  ٕ
 ٛٛ)اتقهىرة: بدون اتسنة(، ص.  اتعوجو ىف تدريس اتمغة اتعمربةة،دمحم غمى اتسيهن،   ٖ
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 :مًب اتبنهء واأللهس ىف اتععمةم اتصرف -ٖ

 اتصفىف  اتطماب اتصرف بو يععمماتذى  ،قواعد اتمغويةت معهدى ىو كعهب

 .Dayah Darul Abrar Alue Beurawe Langsaاألول بـــ 

 :اتصرف -ٗ

 إصطماحهصرفه". أمه اتصرف  –يصرف  –أصمو من "صرف  تغة اتصرفإن 
صنهعة ربويل األصل اتواحد أي تغّبه، واألصل اتواحد ىو ادلصدر فيعنهه "اتعغّب" وىف 

وعمم تعرف بو أبنةة  ٗإال هبه.عند اتكوفة إذل أمثمة سلعمفة دلعهىن مقصودة ال ربصل 
اتكمام واشعققو، وعند اتنجة: تنوين يمحق االلم جيعمو دتةما عمى سبكن االلم ىف ابب 

  ٘اسإمسةة، واتصرفهن: اتمةل واتنههر.
تدريس اتصرف دبًب اتبنهء وااللهس مه ىي إال مجةع خماصة اتقول، فإن طرق 

يصهل زلعوى مهدة اتصرف بكعهب ال إجراءات وعيمةهت اتٌب يقوم هبه مدرس اتصرف 

  مًب اتبنهء وااللهس بداية دار األبرار بمنجسه.

 

 

 

 

                                                           
  ٕ(، ص. ٕٔٓٓ)إندونسةه احلرمْب، شرح اتكةماىن، ابن احلسن عمى بن ىشهم اتكةماىن،   ٗ
 .ٖٛ٘)بدون اتسنة(، ص. ادلعجم اتولةط، ابرىةم أنس،   ٘




