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 وتطبيقها عند التعليم  احملفوظات رلموعة يف كتاب اتحتليل ادلرتادف
 مبعهد دار السالم كونتور

 
 البحث اجلامعي

 (S-1مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول على درجة سرجاان )
 

 إعداد :
 نعمة اخلريية

 9ٔ٘ٓٓ7ٗٔ:  رقم اجلامعيلا
 

 إشراف :
 الدكتور عبد العزيز

 79ٕٕٔٔ0ٕٖٕٓٓٓٓٔٓٓٔرقم التوظيف : ال
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٕٕٓ



 أ 
 

 استهالل
 
 
 

 َنَداَمُة اْلُعْقََب ِلَمْن يَ َتَكاَسلُ ِفاًل # ف َ اِاْجَهْد َواَلَتْكَسْل َواَلَتُك غَ 

 ه( ٖٔ٘)الطغرائي ادلتوىف سنة 



 ب 
 

 إهداء
 
 

 ىذا البحث اجلامعي إىل أىدي

 أمي سالمة احملبوبةدارسونو وأمي  احملبوبأيب 

يرَجى رضامها، عسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريًا وحفظهما هللا وأبقامها على 

 سالمة الدين يف الدنيا واآلخرة

 إخويت احملبوبة

 عبد احلليم وجياكسونو وعبد الرشيد إحساين وعبد اجلليل رزاقي

 عوذبك من سخطك والنارنا وارمحنا ونسألك رضاك واجلنة ونب وأّلف بينهم قرّ اللّ  



 ج 
 

 تقديرالشكر و كلمة ال
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

دان وموالان احلمد هلل رّب العرش العظيم، والصالة والسالم على رسولو الكرمي سي
لو وأصحابو الذين بذلوا أنفسهم وأمواذلم خالصا إلعالء كلمة دمحم رؤوف رحيم وعلى ا  

 هللا.
 ئهم :فأسعد أن أقدم خالص شكري وتقديري دبناسبة هناية كتابة رساليت، ومن أول  

بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم بروفيسور دكتور دمحم زين الدين فضيلة  .ٔ
 كومية ماالن..اإلسالمية احل

بوصفو عميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك الدكتور نور علي فضيلة  .ٕ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن..

بوصفهو رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة الدكتور بشري مصطفى فضيلة  .ٖ
مت إخراج  موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن. على دعمو الروحى حىت

 ىذا البحث اجلامعي هبذه الصورة.
رشدين ابلصرب بوصفو مشرف األكادديية الذي أيف ادلصطفى الدكتور سفضيلة  .ٗ

 حُت كنُت طالبة يف ىذه اجلامعة.
بوصفو مشرف ىذا البحث اجلامعي الذي أرشدين الدكتور عبد العزيز فضيلة  .٘

 وساعدين على إكمال ىذا البحث سبام الوقت.
إىل مجيع ادلدرسُت وادلدرسات جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية شكرا جزيال  .ٙ

احلكومية ماالن. على كل اإلرشادة وادلساعدة حىت مت إخراج ىذا البحث سبام 
 الوقت.

 



 د 
 

شكرا جزيال جلميع إخواين وأخوايت على مصاحبة اخلالصة يف ىذه الفرصة الغالية،  .ٚ
ة وعناية ادلغفرة اآليت ساعدنٍت على وخاصة عافيتا ليلة اجلميلة وزعيمة النزيه
 إكمال ىذا البحث اجلامعي سبام الوقت.

وأخَتًا، شكرا جزيال يل نفسي على كل غاية الصرب وبذل اجلهد إلسبام ىذا البحث  .ٛ
 اجلامعي سبام الوقت.

 
 م ٕٕٕٓيونيو  ٕٛماالن.، 

 الباحثة
 

 نعمة اخلريية
ٜٔٚٔ٘ٓٓٗ 



 ه 
 



 و 
 



 ز 
 



 ح 
 



 ط 
 



 ي 
 



 ك 
 

 زلتوايت البحث
 أ  .............................................................. استهالل
 ب  ................................................................ إىداء

 ج  .................................................. كلمة الشكر والتقدير
 ه  ......................................................... تقرير ادلشرف

 و  ..................................................... تقرير جلنة ادلناقشة
 ز  ..................................... تقرير عميد كلية علوم الًتبية والتعليم
 ح  ....................................... تقرير رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 ط  ....................................................... مواعيد اإلشراف
 ي  .................................................... إقرار اصالة البحث
 ك  ....................................................... زلتوايت البحث

 ن  ..................................................... مستخلص البحث
 الفصل األول

 سات السابقةاإلطار العام والدرا
 ٔ  ........................................................... ادلقدمة -أ 
 ٖ  ..................................................... أسئلة البحث -ب 
 ٖ  ................................................... أىداف البحث -ج 
 ٗ  ...................................................... فوائد البحث -د 
 ٗ  ..................................................... حدود البحث -ه 
 ٘  ................................................ ربديد ادلصطلحات -و 
 ٘  ................................................. السابقة الدراسات -ز 

 
 



 ل 
 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلبحث األول: مفهوم ادلًتادف
 ٛ  ................................................... تعريف ادلًتادف -أ 
 ٓٔ .................................................... أقسام ادلًتادف -ب 
 ٔٔ .............................................. سبب ظهور ادلًتادف -ج 

 وم علم الداللةادلبحث الثاين: مفه
 ٕٔ .................................................علم الداللةتعريف  -أ 
 ٖٔ .................................................. اتريخ علم الداللة -ب 

 ادلبحث الثالث: مفهوم النظرية السياقية
 ٗٔ ............................................. النظرية السياقيةتعريف  -أ 
 ٗٔ .............................................. النظرية السياقيةأقسام  -ب 

 ادلبحث الرابع: مفهوم عملية التعليم
 ٙٔ ............................................... عملية التعليمتعريف  -أ 
 ٚٔ ................................................ طريقة التعليمأقسام  -ب 

 الفصل الثالث
 بحثمنهجية ال

 ٛٔ ............................................ مدخل البحث ومنهجو -أ 
 ٜٔ ................................................. البياانت ومصارىا -ب 
 ٜٔ ................................................ طريقة مجع البياانت -ج 
 ٕٓ ............................................. أسلوب ربليل البياانت -د 
 ٕٕ ................................... أسلوب لتأكد من صحة البياانت -ه 

 



 م 
 

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 ٕٗ ...................... فوظاتت ادلًتادفات يف كتاب رلموعة احملالكلما .أ 
 ٖٔ ........ فوظاتبكتاب رلموعة احملت ادلًتادفات الكلما الفروق يف معاين .ب 
كيفية تطبيق الكلمات ادلًتادفات عند التعليم دبعهد دار السالم كونتور  .ج 

 ٕٗ ................................................ للبنات احلرم السابع
 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 ٙٗ .............................................. خالصة نتائ. البحث -أ 
 ٚٗ ....................................................... االقًتاحات -ب 

 ٛٗ ..................................................قائمة ادلصادر وادلراجع
 ٖ٘ .............................................................. ادلالحق

٘ٙ ................................................... السَتة الذاتية للباحثة
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 ثمستخلص البح
حتليل ادلرتادفات يف كتاب رلموعة احملفوظات وتطبيقها عند . ٕٕٕٓخلريية، نعمة. ا

البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية .التعليم مبعهد دار السالم كونتور
علوم الًتبية والتعليم. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن.. 

 دلاجستَتادلشرف: الدكتور عبد العزيز ا
 

 الكلمات ادلفتاحية: ادلًتادفات، كتاب رلموعة احملفوظات، معهد دار السالم كونتور
. فشُعر األلفاظ ادلفردة الدالة على شيئ واحد، ابعتبار واحدادلًتادفات ىي 

اإلنسان ابحلَتة والصداع عند ظهور الكلمة ادلًتادفة ولكثرة معناىا. فتوقع احلَتة عند 
 فوظات لدى التالميذ فصل اخلامس دبعهد دار السالم كونتور أيضا.التعلم درس احمل

 الكلمات ادلًتادفات يف كتاب( وصف ٔاألىداف ذلذا البحث اجلامعي ىم 
 رلموعة كتابب ةالكلمات ادلًتادف ( وصف الفروق يف معاينٕ، احملفوظات رلموعة

د دار السالم  تطبيق الكلمات ادلًتادفات عند التعليم دبعه ( وصفٖ،  احملفوظات
كونتور. طريقة مجع البياانت ادلستخدمة مها الواثئق وادلقابلة. أما أسلوب لتحليل 
البياانت ىم مجع البياانت، وزبفيض البياانت، وتدوين البياانت، وفرز البياانت، وربليل 

 البياانت، وعرض البياانت.
 سادس عشرنتائ. البحث اليت وجدهتا الباحثة من الدرس األول إىل الدرس ال

( )ُيِكنُّ  –مخسة عشر مًتادفا أو ستة وثالثون كلمة وىم )يَ ْنَخدُِع   –خُيِْبُئ( )الَدْىرُ –يَ ُغرُّ
َدى

ُ
ْيٌم  –ادل ُقُطٌب(  –تَ رَاُحُم( )فَ َلكٌ  –بَِلى( )تَ َوادَّ  –نَ َفَحاٌت( )َرثٌّ  –الَزَماُن( )َشَِ

ٌر( )ادلالُ  –الرَاِعى  –َسرَاٌة  –)ُرُؤْوٌس   –َخاِلْف  –َلْعٌب( )ِاْطرَْح  –َشٌب( )ذَلٌْو نَ  –أَِمي ْ
َقُة( )َىَوى  –ِاْصِرْف( )الَغرِيْ َزُة  (. َىَرمٌ  -َنَسٌل( )َشْيبٌ  –النَ ْفُس( )َنَسٌب  –مِجاَحٌ  –الَسِلي ْ

وأما ربليل ادلًتادفات ابستخدام النظرية السياقية ومها السياق اللغوي والسياق ادلوقف. 
يس ادلستخدمة لتعليم احملفوظات دبعهد دار السالم كونتور مها واآلخر، أن الطرق التدر 

 طريقة ادلباشرة وطريقة السمعية الشفوية.
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ABSTRACT 

Khoiriyah, Nikmatul. 2022. Synonym Analysis in the Majmu'ati-l-Mahfudzot 

Book and Application in the Learning Process at ITTC Darussalam 

Gontor. Undergraduate Thesis. Department of Arabic Education. Faculty of 

Education and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Supervisor: Dr. Abdul Aziz, M.Pd 
  

Keywords : Synonym, Book Majmu’ati-l-Mahfudzot, ITTC Darussalam Gontor 

Synonyms are two or more words that have the same meaning but different 

thought. Synonym words made people confused and dizzy due to the many 

meanings and fast spread in life. This confusion is felt by the fifth grade students 

of Modern Darussalam Gontor Islamic Institution in learning mahfudzot because 

they found the difficultness to distinguish the meaning of the words. Therefore, 

the researcher carried out this research to help students understand the meaning of 

synonyms in the book Majmu'ati-l-Mahfudzot. 

The purposes on this research they are 1) To find out the synonyms found in 

the book Majmu'ati-l-Mahfudzot, 2) To find out the different between synonyms 

in the book Majmu'ati-l-Mahfudzot, 3) To confirm the accuracy application 

synonyms during the learning process at Modern Darussalam Gontor Islamic 

Institution. The method to collect the data in this researh is interview and 

documentation. And technique to analyze the existing data by unitizing, sampling, 

recording, reducing, inferring, and narrating. 

The resarcher found the result of this research is 15 pairs of synonym or 36 

vocabularies, they are 

( )يُِكنُّ –)يَ ْنَخدُِع   َدى –خُيِْبُئ( )الَدْىرُ –يَ ُغرُّ
ُ
ْيٌم  –ادل بَِلى( )تَ َوادَّ  –نَ َفَحاٌت( )َرثٌّ  –الَزَماُن( )َشَِ

ٌر( )ادلالُ  – الرَاِعى –َسرَاٌة  –ُقُطٌب( )ُرُؤْوٌس  –تَ رَاُحُم( )فَ َلكٌ  – َلْعٌب( )ِاْطرَْح  – َنَشٌب( )ذَلْوٌ  –أَِمي ْ
َقُة( )َىَوى –ِرْف( )الَغرِيْ زَُة ِاصْ  –َخاِلفْ  –  َىَرٌم( -َنَسٌل( )َشْيبٌ  –النَ ْفُس( )َنَسبٌ  –مِجاَحٌ  – الَسِلي ْ

Then, analyzing the synonyms at Majmu'ati-l-Mahfudzot book by using Context 

Analysis, it’s used linguistic context and situation context. Finally, the method are 

used by the teacher in learning mahfudzot at Modern Darussalam Gontor Islamic 

Institution is direct method and audiolingual method. 
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ABSTRAK 

Khoiriyah, Nikmatul. 2022. Analisis Sinonim di Buku Majmu’ati-l-Mahfudzot 

dan Penerapannya Ketika Proses Pembelajaran di Pondok Modern 

Darussalam Gontor . Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Abdul Aziz, M.Pd 
 

Kata Kunci : Sinonim, Buku Majmu’ati-l-Mahfudzot, Pondok Modern Gontor 

Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki arti sama tetapi makna 

yang berbeda. Kata sinonim menyebabkan manusia bingung disebabkan 

banyaknya makna dan cepat penyebarannya dalam kehidupan. Kebingungan ini 

juga dirasakan oleh siswa kelas 5 Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 

pembelajaran mahfudzot karena siswa susah membedakan makna kata yang ada. 

Maka dari itu, peneliti mengadakan penelitian ini untuk membantu siswa dalam 

memahami makna kata sinonim yang terdapat di buku Majmu’ati-l-Mahfudzot. 

Tujuan penelitian ini diantaranya 1)Untuk mengetahui kata sinonim yang 

terdapat di buku Majmu’ati-l-Mahfudzot, 2)Untuk mengetahui perbedaan makna 

kata sinonim yang terdapat di buku Majmu’ati-l-Mahfudzot, 3)Untuk mengetahui 

ketepatan penggunaan kata sinonim ketika proses pembelajaran di Pondok 

Modern Darussalam Gontor. Cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan cara menganalisis data yang ada 

menggunakan unitizing, sampling, recording, reducing, inferring, dan narrating.  

Adapun hasil penelitian yang keluar yaitu peneliti menemukan 15 pasang 

kata sinonim atau 36 kosa kata diantaranya 

( )يُِكنُّ –)يَ ْنَخدُِع  َدى –خُيِْبُئ( )الَدْىرُ –يَ ُغرُّ
ُ
ْيٌم  –ادل  –بَِلى( )تَ َوادَّ  –نَ َفَحاٌت( )َرثٌّ  –الَزَماُن( )َشَِ

ٌر( )ادلالُ  –الرَاِعى  –َسرَاٌة  –ُقُطٌب( )ُرُؤْوٌس  –تَ رَاُحُم( )فَ َلكٌ   –َلْعٌب( )ِاْطرَْح  –َنَشٌب( )ذَلٌْو  –أَِمي ْ
َقُة( )َىَوى  –ِاْصِرْف( )الَغرِيْ زَُة  –َخاِلْف   َىَرٌم( -َنَسٌل( )َشْيبٌ  –النَ ْفُس( )َنَسٌب  –مِجاَحٌ  –الَسِلي ْ

Sedangkan cara menganalisis sinonim yang ada di buku Majmu’ati-l-Mahfudzot 

menggunakan Anlisis Kontekstual yaitu dari segi konteks bahasa dan konteks 

situasi. Terakhir, metode yang digunakan guru dalam pembelajaran mahfudzot di 

Pondok Modern Darussalam Gontor adalah metode langsung dan metode 

audiolingual.
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 الفصل األول
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 ادلقدمة -أ 
حيتاجون بنفسو. لذالك  يعيش يستطيع أنإجتماعي الذى السللوق اإلنسان 

ابللغة.  يةإىل آلة االتصال لتسهيل ادلواصالت بينهم. ونقول ىذه اآللة االتصال
يعرّب هبا  تعريف اللغة عند ابن جٌت ىي أصوات ا تعريفات كثَتة، وأشهرىافاللغة ذل

إليصال األغراض  ةعلى أّن اللغة زلتاج ةمىذه الكل تدلّ  ٔقوم عن أغراضهم. كلّ 
حيتاج  ،تعلم اللغة العربيةم اللغة اجلديدة وخاصة تعلّ  حُتأو ادلعلومات بُت اجملتمع. 

( ٖ( مهارة الكالم، ٕ( مهارة االستماع، ٔمنها  عإىل تعلم ادلهارات اللغوية األرب
( ٕ( األصوات ٔ( مهارة الكتابة، وعناصر اللغة الثالثة منها ٗ، ةالقراءمهارة 

 ( الًتاكيب. ٖادلفردات، 
ادلفردات عنصر من عناصر اللغة ادلهّمة ألّن كما ذُِكر يف السابق أن 

م ادلفردات بداية تعلُّ  ومن ىنا يُقال أنّ  .جلعل اجلمل أو العبارات ةوظيفتها األساسي
 ٕ.اللغة على إمناء ادلهارات األربعت، ألهّنا أساس دلتعلم اللغة اجلديدة، أية لغة كان

. فتكّون غة على نيل غرضهم أال وىو االتصالفقام ادلفردات كوسيلة دلتعلم الل
 ادلًتادف وغَت ذلك.ادلضاد و ادلفردات من 

أن ادلًتادف ىو األلفاظ ادلفردة الدالة على  القدماءقال علماء اللغة العربية 
يقال الدالة على شيئ واحد ألّن ليس ىناك كلمتُت  ٖار واحد.شيئ واحد، ابعتب

" الدَّْىرُ فقط. مثاًل كلمة " ا البياانت ادلتساويةمعٌت واحد بل إمّنا ذل افأكثر الذي ذل
 كلمتُت ذلما معٌت واحد بل ذلما البياانت ادلتفرقة.ال"، ىذان الَزمَانُ و"

                                                           
1
 ٖٗ( ص : ٕٔٓٓتوزيع ، ، )القاىرة : دار غريب للطباعة والنشر والالعربية وعلم اللغة احلديثةدمحم دمحم داود،  

2
 Edhah Numan Khazaal, The Effect of Communicative Language Teaching in Teaching 

Vocabulary On Students 'Achievement: A Case study vocabulary in the field of Political Science, 
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سباب على ظهوره يف األلو ظهور ادلًتادف ليس دبجرد الظهور فقط، بل إمّنا 
،  ةتماعي، اختالف اللهجة االجآثر الكلمات األجنبيةمنها :  ،حياتنا اليومية

وهبذه األسباب الكثَتة،  ٗ، اختالف اللهجة الزمنية.قليميةاختالف اللهجة اال
جرى  وألنّ  االكلمة اجلديدة يف حياتنا اليومية وما استطعنا على توقيفه تظهر 

ابستخدام الكلمة ادلناسبة،  . فإقامة االتصال البدّ طول الزمانتمع االتصال بُت اجمل
ئة عند االتصال يؤّدي إىل سوء الكلمة اخلاطألّن استخدام الكلمة غَت مناسبة أو 

ىدف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على استخدام ونرجع إىل الفهم. 
  ٘الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب.

رب القدماء دبهارهتم على تكوين األشعار واحلفظ الكلمة اجلميلة. ُعِرف الع
وىذه ادلهارة قد يكون عادة من عوائدىم اليومية منذ ادلاضى إىل اآلن. ولكن من 

. انتشر بُت اجملتمع انتشارا مضطربةاآلسف أن ىذه األشعار والكلمة اجلميلة قد 
حلفظهم من  يف كتاب واحدفُجِمع علماء اللغة ىذه األشعار والكلمة اجلميلة 

 ٙالذي نقولو اليوم بكتاب احملفوظات. الضياع
دار السالم  يف معهد  يىو أحد كتاب التعليم أّما كتاب رلموعة احملفوظات

من الفصل األّول إىل  دار السالم كونتورقام تعليم احملفوظات يف معهد . و كونتور
فصل اخلامس فقط. أّما  تالميذكتاب لتعليم ال ىذا ُأْسُتْخِدمَ هناية فصل السادس. 

لفصل السادس لو كتاب نفسو لُِقَب بكتاب رلموعة احملفوظات من آايت 
تعليم احملفوظات لفصل األّول إىل فصل الرابع ببيان وإلقاء منت  األحكام. ثّ 

ومااستحّقوا الكتاب إالّ  احملفوظات من ادلدرس ّث كتب التالميذ على الكراسة،
 ادلدّرس.
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فيها ادلفردات والكلمات  ،احملفوظات رلموعة كتاب  حظت الباحثةبعد أن ال
ادلشكلة جديدة بوجود ادلًتادف يف ىذا الكتاب،  تاليت ترتبط ابدلًتادف. فظهر 

ابحلَتة والصداع عند استخدام الكلمة ادلًتادفة يف تعلمهم أو يف  التالميذألّن شُعر 
 لمة ادلًتادفة.يومياهتم بسبب ما استطاعوا على تفريق ادلعٍت الك

ادلًتادفات على  الوصفي الكيفي عن قامت الباحثة ابلبحثوهبذا احلال، 
رجاء  .فصل اخلامس للتالميذاحملفوظات  رلموعة يف كتاب ضوء النظرية السياقية

 ،استخدام الكلمة ادلًتادفة عند تعلميف  ابألخطاءذلذا البحث على ذبنب التالميذ 
 فوظات.خاصة التعلم بكتاب رلموعة احمل

بناء على األىداف ادلرجّوة السابقة شجعت الباحثة نفسها أبّن ىذا البحث 
يف كتاب  ات" حتليل ادلرتادفأمر ضروري. من أجلو، أخذت الباحثة موضوع 

 ."تعليم مبعهد دار السالم كونتوروتطبيقها عند ال رلموعة احملفوظات
 أسئلة البحث -ب 

 هرت أسئلة البحث كما يلي :بناًء على ما قّدمت الباحثة من جديد ، ظ
 ؟احملفوظات رلموعة يف كتاب ما الكلمات ادلًتادفة .ٔ
 ؟ احملفوظات رلموعة كتاببما الفروق يف معاين الكلمات ادلًتادفة  .ٕ
 تعليم دبعهد دار السالم كونتور؟ال عندالكلمات ادلًتادفات  كيف تطبيق .ٖ

 أىداف البحث -ج 
 احثة كما يلي :، هتدف الب ةالسابق اعتماداً على أسئلة البحث

 احملفوظات رلموعة يف كتاب ةالكلمات ادلًتادف وصف .ٔ
 احملفوظات رلموعة كتابب ةالكلمات ادلًتادف الفروق يف معاين وصف .ٕ
  تعليم دبعهد دار السالم كونتورعند الالكلمات ادلًتادفات  تطبيق وصف .ٖ
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 فوائد البحث -د 
وفهم منت  يُرجى من ىذا البحث أن أييت ابلفوائد الستيعاب ادلفردات

 احملفوظات من انحية النظرية وانحية التطبيقية كما يلي :
 الناحية النظرية .ٔ

تعليم ال وتطبيقها عند احملفوظات رلموعة يرجى ربليل ادلًتادف يف كتاب
أن تكون نتيجة إستنادا لنتيجة الباحثُت السابقُت  دبعهد دار السالم كونتور

 والبياانت النافعة للباحثُت ادلستقبل.
 ناحية التطبيقيةال .ٕ

: عسى ىذا البحث أن يكون مساعدة ذلا لتعلم والتنمية كفائتها  للباحثة
وتطبيقها عند  احملفوظات رلموعة ربليل ادلًتادف يف كتابعند 

 .التعليم دبعهد دار السالم كونتور
بكتاب  تعليمالادلعّلم على استخدام الكلمة ادلناسبة عند  مساعدة:  للمعّلم

 ظات.احملفو  رلموعة
ت اليت الكلمات ادلًتادفاعند التعّلم على فهم  التالميذ: تسهيل  للتالميذ

 رلموعة احملفوظات. يف كتاب تظهر 
 حدود البحث -ه 

 قد ربّددت الباحثة ىذا البحث كما يلي :
 احلد ادلوضوعي (ٔ

األول  البابمن  احملفوظات رلموعة ادلًتادف يف كتابركزت الباحثة عن 
 .شرالسادس ع اببإىل هناية 

 ادلكايناحلد  (ٕ
 ،نغفاجنمبو م كونتور للبنات احلرم السابع بر جرى ىذا البحث دبعهد دار السال

 رأيو. ،مفاراك  اتمبنغ،
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 الزمايناحلد  (ٖ
 م. ٕٕٕٓ مايو -قدر مخسة أشهر، من شهر يناير  ىذا البحث جرى

 حتديد ادلصطلحات -و 
 البحث كما يلي : دبوضوعحددت الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة 

 ادفادلًت  (ٔ
كما قال علماء اللغة على أن ادلًتادف أو ادلرادف ىو األلفاظ ادلفردة الدالة 

 ٚعلى شيئ واحد ابعتبار واحد
 احملفوظات رلموعة كتاب (ٕ

ىو الكتاب الذي يشمل فيو كالم العلماء القددية واألشعار والنصائح حىت 
 ٛالكلمة اجلميلة اليت التُعَرف َمن الكاتب.

 ورمعهد دار السالم كونت (ٖ
إن ىذا ف. ىو أحد معاىد اإلسالمية الذي قام يف فونوروغو، جاوى الشرقية

وسرى  أال وىو منه. كلية ادلعلمُت اإلسالمية. ادلعهد العصري لو ادلنه. نفسو
 ٜ.ست سنوات وادلعادل ابدلدرسة ادلتوسطة والثانويةبمنه. الًتبية والتعليم ىذا 

 الدراسات السابقة -ز 
عو إسم الباحث/ة وموضو  رقم

 وسنة البحث
 أوجو االختالف أوجو التشبيو

كلمة / ىاللية الصائمة .ٔ
ادلًتادفة يف كتاب اللغة 
العربية بُت يديك لعبد 

 أىداف البحث  الكلمة ادلًتادفة
يف دلعرفة ما الكلمة ادلًتادفة 

كتاب العربية بُت يديك 
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الرمحن إبراىيم الفوزان 
 ٕٙٔٓ/ وآخرين

 .لعبد الرمحن الفوزان وآخرين
 نتيجة البحث 

مًتادف  حادية عشرُوجد 
يف كتاب العربية بُت يديك 

. وىذه رينلعبد الرمحن وآخ
ت نظًرا الكلمات ادلًتادفاات

 التقارب الداليل.
يان فكي نورل يوسي .ٕ

استخدام الكلمة  يان/اوكتاف
ادلًتادفة يف كتاب "العربية 
بُت يديك" على النظرية 

 ٕٚٔٓ/  السياقية العاطفية

 أىداف البحث  ادلًتادفة الكلمة
يف دلعرفة ما الكلمة ادلًتادفة 

" العربية بُت يديك"كتاب 
 .ودقة استعمالو يف الكتاب

 نتيجة البحث 
مًتادف يف   أربع عشرة ظهر

كتاب العربية بُت يديك. 
ت الكلمات ادلًتادفاوىذه 

على نظرية السياقية 
 .العاطفية

يف يدهللا حسنة/ إعداد  .ٖ
أساس  معجم ادلرادف على

فروق اللغوية لًتقية مهارة 
الكتابة يف الربانم. ادلكثف 
لتعليم اللغة العربية جامعة 
موالان مالك إبراىيم 

 أىداف البحث  فروق اللغوية
دلعرفة سبام إعداد ادلعجم 

 ادلرادف وفعاليتو.
 نتيجة البحث 

إعداد معجم ادلرادف زلتاج 
الطالب دلساعدة تعلم 
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اإلسالمية احلكومية 
 ٕٛٔٓماالن./ 

بكتاب العربية للناشئُت. 
وىذا ادلعجم فّعال دلساعدة 
الطالب على تعلم مهارة 

 الكتابة.
 ٔجدول 

حتلي          ل اس          تنتاجا عل          ى البح          وث الس          ابقة فإن          و مل يوج          د البح          ث ع          ن 
يف كت         اب رلموع         ة احملفوظ         ات وتطبيقه         ا عن         د التعل         يم مبعه         د  اتادلرتادف        

ببح            ث جدي            د وى            ذا دلي            ل عل            ى أّن الباحث            ة  يت  .دار الس            الم كونت            ور
 البحوث السابقة.نظرا إىل نتائ. 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ات: مفهوم ادلرتادف األّولادلبحث 
 اتتعريف ادلرتادف -أ 

يف اللغة مأخوذ من اللغة اليواننية القددية وىو  synonymyادلًتادف 
onoma  دبعٌت اسم، وsyn عبارة نعرف أن ادلًتادف ىو  . ومن ىنآٔدبعٌت مع

، أو الكلمات اليت لو معٌت واحد ولفظ ٔٔعن وجود كلمتُت فأكثر ذلا داللة واحدة
هبذا التعريف القصَت قد ظهر االختالف من بُت علماء اللغة ادلقدمُت  ٕٔسلتلف

 واحملدثُت.
عّرف القدماء أن الًتادف ىو األلفاظ ادلفردة الدالة على شيئ واحد، 

حد. ولكن ىذا التعريف ليس وحده من بُت قدماء، بل ظهر تعريفا آخر ابعتبار وا
 : ٖٔعارضُت، والتقسيم كما يليادلؤيدين وادلبتوزّع بُت 

 فريق يؤمن بوجود الًتادف، لكنو الًتادف غَت التام، أي الًتادف متقاربة ادلعٌت .ٔ
ه(، حيث أنو  ٜٖ٘من ىؤالء يقوم يف ىذا الفريق ابن فارس )ت 

دف ولكن على أساس أن لكل الكلمة لوان معينا من ادلعٌت، أي يؤمن ابلًتا
من القليل ذلا الفائدة أو الوظيفة اخلاصة يف االستعمال. وقام أيضا أبو 

ه( يف ىذا الفريق حيث يقول إن يف الكالم  ٖٛٛسليمان اخلطايب )ت 
ألفاظا متقاربة ادلعٌت، حيسب أكثر الناس أهنا متساواي يف إفادة بيان مراد 

 اخلطاب.
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 فريق يؤمن بوقوع الًتادف مطلقا .ٕ
يرى ىذا الفريق أن الًتادف من أحد خصائص اللغة العربية، ألّن إذا 

. وىؤالء من ابلزمان الدىرأرادوا أن يفّسروا الكلمة بكلمة أخرى، مثال يفسر 
ه( مؤلف كتااب يف "أمساء األسد"،  ٖٓٚيقوم يف ىذ الفريق ابن خالوية )ت 

ه( وضيع كتاب "الروض ادلسلوف فيما لو امسان  ٚٔٗ)ت  والفَتوز أابدي
 إىل ألوف".

 فريق ينكر وجود الًتادف يف اللغة إنكارا اتما .ٖ
ينكر ىذا الفريق ابلًتادف ألن ليس ىناك الكلمتُت فأكثر الذي ذلا 
معٌت واحدة ولكن ذلم البياانت ادلتساوية فقط. وىؤالء من ينكر ابلًتادف 

، وثعلب، وأبو على الفارسي، وابن فارس، وأبو ىالل إنكارا اتما ىم ادلربد
. وقد أّلف العسكري كتاب "الفروق الغوية" إلثبات الفروق بُت ٗٔالعسكري

 ترادفها.ظهر األلفاظ اليت 
اختالف اآلراء علماء اللغة ابلًتادف ليس يف القدماء فقط، بل ظهر ىذا 

الًتادف التام )الكامل(، االختالف من بُت احملدثُت أيضا. ومّيز احملدثُت بُت 
 . والبيان كما يلي :٘ٔوالًتادف متقاربة ادلعٌت أو أشباه الًتادف

 الًتادف التام )الكامل( .ٔ
أنكروا كثَت من احملدثُت هبذا النوع الًتادف، ألهنم رأوا ولو كانت الكلمتُت 
مًتادفتُت من مجيع النواحي ما كان ىناك سبب يف وجود الكلمتُت معا. 

أيضا أن ىناك فروقا دقيقة بُت الكلمات اليت يعتقد  John Lyonsوقال 
أن بينها ترادفا اتما، ولكن ظهر الصعوبة على مالحظة ىذه االختالفات، 

 معلومات الفرد عن اللغة بعيدة عن رلال الفحص الدقيق. ألن
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 الًتادف متقاربة ادلعٌت .ٕ
ع يتفق يف  و النوع يف علم اللغة، ألّن ىذا النىذا النوع الًتادف من أشهر 

الداللية، لكن خيتلف كل لفظ منهما عن اآلخر يف  الناحيةكثَت من 
 أو أكثر. ةمهمّ  ةدالليال نواحي

 أقسام ادلرتادف -ب 
 : ٙٔانقسم ادلًتادف عند علماء اللغة احلديثة إىل أربعة األقسام، منها

 الًتادف اإلشاري .ٔ
 مّتصف كلمتُت فأكثر ذلا اإلشارة ادلتساوية. دبعٌت ىتان الكلمتُتوىو  

ابلًتادف اإلشاري إذا كانت ذلما ادلصدر ادلتساوية. ادلثال كلمة الصطفى، 
والبشَت، وادلختار ذلم ادلعٌت ادلتفرّقة. ولكن تلك الكلمات تكون مًتادفات إذا 

ها تشَت إىل ذاتو عليو عربّول ادلعٌت إىل النيب دمحم صّلى هللا عليو وسّلم ألّن مجي
أن الًتادف اإلشاري ال يوصف إاّل دبراعاة السياق السالم. استنباطا من ىذا 
 الثقايف حول تلك الكلمة.

 الًتادف اإلحايل .ٕ
ىو اتفاق كلمتُت فأكثر يف احملال عليو. ادلثال كلمة األسد والليث اللذان 
يرجع إىل احليوان ادلفًتس. والفرق بُت الًتادف اإلشاري والًتادف اإلحايل ىو 

اإلشاري لو داللة خاصة مرتبطة بسياق أو لفظ  اإلشارة واإلحالة. فالًتادف
 معُّت، أّما الًتادف اإلحايل لو داللة عامة وغَت مرتبطة بسياق معُّت.

 الًتادف اإلدراكي .ٖ
ىو أن يتفق كلمتُت فأكثر يف التعبَت عن ادلعٌت اإلدراكي بال النظر إىل 

وىذا النوع االختالف العاطفية أو  ثَتىا، مثال كلمة فم وثغر، وعنق وِجيد. 
 الًتادف مقبول من بُت علماء اللغة.
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 الًتادف ادلطلق .ٗ
 اتفق علماء اللغة هبذا النوع الًتادف ولكن مع وجود شرطُت :

بال التغيَت يف ادلعٌت، والذوق،  بلة على التبديل يف مجيع السياققا - أ 
 واألصوات، وقيمتها.

 مطابقة ادلعٌت من انحية اإلدراكي والعاطفي. - ب 
السابق أن الًتادف ادلطلق اندر على توجيده يف اللغة، بناء من شرطان 

 وإن ُوِجد فقد بقليل وليس بكثَت. حنو صحيفة واجلريدة.
 سبب ظهور ادلرتادف -ج 

 ، منها :ٚٔظهر ادلًتادف يف األايمنا اآلن لو أسباب كثَت
 آثر تدخيل الكلمات األجنبية .ٔ

وتطابق ىو الكلمة ادلأخوذة من اللغة األجنبية  loan word التدخيل
خيل يكون دليال أن تلك الدائرة أو البالد دذلجتها يف دائرة ما. كلمة الت

، ونقول computerادلثال كلمة كمبوتَت مأخوذ من اللغة اإلجنليزية  ٛٔمتقّدما.
ايل كلمة تياتر مأخوذ من اللغة اإليت  يف اللغة العربية ابحلاسوب. مثاال آخر

teatroابدلسرح. ، وأّما نقولو يف اللغة العربية 
 تماعياختالف اللهجة االج .ٕ

يوجد ىذا السبب بتفرق احلالة اإلجتماعية يف اجملتمع. مثال كلمة "رُلَدِّد" 
ما استطعنا على العايل يف بعض الدول العرب، ولكن  لو ادلعٌت اإلجيايب وادلقام

كلمة "تقدمي" أو "ثوري" إما كان ذلم ادلعٌت ادلتساوية ألّن يف بعض القول  
 عرب ىتان كلمتُت لو ادلعٌت السليب واإلفساد.دول ال
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 قليميةاختالف اللهجة اال .ٖ
سبب الثالث على وجود الًتادف، على االختالف االقليمية الإن ىذا ف

ة النقل"  ، ولكن عرف أو االحتالف الدائرة. مثال عرف ادلصريُت كلمة "سيار 
 "الشاحنة". ادلغربيُت ب

 اختالف اللهجة الزمنية .ٗ
سبب بتفريق الوقت والزمان، ادلاضى واحلاضر. مثال كلمة وقع ىذا ال

"الُكّتاب" و"ادلدرسة اإلبتدائية". ذلما ادلعٌت ادلتساواي وىو مستوى التعليمي 
سنة، ولكن "الكّتاب" مستخدم يف ادلاضى ألن نقولو  ٕٔ-ٚللتالميذ عمر 

 ."ادلدرسة اإلبتدائية"  اليوم ب
 : مفهوم علم الداللة الثاينادلبحث 

 تعريف علم الداللة - أ 
ومعناه دراسة ادلعٌت.  semanticsعلم الداللة لغة مأخوذ من اللغة اإلجنليزية 

يف كثَت من الكتب األدب العريب أن علم الداللة لو امسا آخر مثل علم ادلعٌت و 
 ٜٔالسيمانتيك.

بُت  نفنجد تعريفا كثَتا م اصطالحا، علم الداللة تعريف إذا نتحدث عن
. ، أو علماء اللغة القددية واحلديثةإما علماء اللغة الشرقية والغربية ،علماء اللغة
اصطالحا ىو دراسة ادلعٌت، أو العلم الذي يدرس ادلعٌت، أو  داللةال تعريف علم

، أو الفرع الذي يدرس الشروط نظرية ادلعٌت تناولوالفرع من علم اللغة الذي 
 ٕٓ.ٌتالواجبة يف الرمز حىت يكون قادرا على محل ادلع
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عّرف اللغويُت على أّن علم اللغة ينقسم إىل أربعة األقسام منها علم 
فهذه األربعة مرتبطة بُت  ٕٔاألصوات، وعلم الصريف، وعلم النحوي، وعلم الداللة.

واحد واآلخر يف تشكيل علم اللغة. لذالك كان علم الداللة ال يفصلو بقسم 
 اآلخر. 

 اتريخ علم الداللة - ب 
. ومن أولياء ىذا العلم ىم قرن التاسع عشر خرأواذ ظهر علم الداللة من

Max Muller   كاتبThe Science of Language (ٕٔٛٙ  و )مThe 

Science of Thought (ٔٛٛٚ ورآ )ه أن الكالم والفكر متطابقان سباما، ولو  م
مقالة  Brealكتب برايل   . ثٕٕكان ادلنه. أقرب إىل الفروض وال حقائق العلم

وذكره يف ىذا ادلقالة أّن علم الداللة  م  ٜٚٛٔسنة  Essai de Semantique عن
تغيَت معٌت و كعلم جديد يف دراسة علم اللغة الذي يتعلم فيو خلفية تغيَت الكلمة، 

 .ٖٕارتباط تغيَت معٌت الكلمة بعلم ادلنطق وعلم النفس، وغَت ذلكو الكلمة، 
وليس من  ان،اىتّم كثَت من اللغويُت بعلم الداللة بعد ظهور ىذان اثن

علماء اللغويُت واألديبُت فقط بل من فيلسوف، وسيميائي، وعلماء علم النفسي، و 
. هبذا االىتمام الكبَت ظهرت ونشأت ىمعلم االجتماعي، وأىل األعصاب، وغَت 

فروع جديدة من علم الداللة يف السنوات ادلستقبل. وأشهرىم فروع علم الداللة 
، وعلم الداللة الفلسفي، وعلم  لة اللغويمنها : علم الدال John Lyonsعند 

 ٕٗالداللة األنثروبولوجي، وعلم الداللة النفسي، وعلم الداللة األديب.
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 النظرية السياقية: مفهوم  الثالثادلبحث 
 تعريف النظرية السياقية - أ 

مل، وربديد ياقية استطاع على توضيح اللفظ اجملقال ابن قيم أن دراسة س
على االحنراف، وذبنب سوء الفهم عن معٌت اللفظ،  معٌت اللفظ الذي قادر

أو أن ربليل السياقي يساعد الناس  ٕ٘وزبصيص لفظ العام، وتقييد لفظ ادلطلق.
 على فهم ادلفردات حىت استطاع على تطبيقو يف مجلة مفيدة.

 أقسام النظرية السياقية - ب 
ذا التقسيم  بتقسيم السياقي إىل أربعة األقسام واتفق اللغويُت هب K.Ammerاقًتح 

 ٕٙكما يلي :
 Linguistic Contextالسياق اللغوي  .ٔ

عرفنا أن الكلمة ذلا أثر يف معٌت اجلملة، ولكن يف بعض األحيان تؤثر 
اجلملة يف معٌت الكلمة. وإذا تعّدد معٌت الكلمة، حّدد سياق اللغوي معٌت 
الكلمة دبا قصد ادلتكلم. وىا ىو ذا السياق اللغوي الذي يتجزأ من 

مثال كلمة  وات، والصريف، والنحوي، وادلصاحبة لتكوين البيئة اللغوية.األص
يء وطمع لو ادلعٌت حرص على الش "رِغب". لفظ "رِغب عن" و"رِغب يف"

معناه  بعده، قد غَّت معٌت الكلمة فيكون فيو. ولكن إذا نزيد لفظ "يف"
 ٕٚفيكون معناه أعرض عن وترك. أحب وأراد. وإذا زاد لفظ "عن" بعده

 Situation Contextلسياق ادلوقف ا .ٕ
السياق ادلوقف ىو السياق الذي جرى يف إطار التفاىم بُت شخصُت، 
ويشمل ذلك زمن احملادثة ومكاهنا والعالقة بُت ادلتحادثُت والقيم ادلشًتكة 
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يف  "مُ حَ رْ ي َ ضا ابلداللة ادلقامية. حنو كلمة "فاللغويُت يسّميو أي ٕٛبينهما.
رمحو( لو ادلعٌت ادلختلفة. فالعبارة األوىل تعٌت طلب )يرمحك هللا( و)هللا ي

الرمحة يف الدنيا واجلواب عند مساع العطس، والعبارة الثانية لو ادلعٌت على 
 طلب الرمحة يف اآلخرة ألن بعد مساع خرب ادلوت. 

 Emotional Contextالسياق العاطفي  .ٖ
النفعايل، فهو حيدد داللة الصيغة أو الًتكيب من معيار قوة أو ضعف ا

 ولكن اختلف داللتها. مثال لفظ إما اشًتاك ِوحَدتُت لغويتُت يف أصل ادلعٌت
ن فهناك االجتماعية اليت ربدد ىتان كلمتا ، جبانب القيمة"الَ تَ غْ اِ "قَ َتَل" و"

لو ادلعٌت أن  "اغتال"اشًتاك درجة العاطفية يف عملية الفعل. كان لفظ 
غرض االغتيال على دوافع السياسية. غتال لو مكانة اجتماعية عالية، فادل

 شرٌّ لو داللة سلتلفة عن لفظ اغتال وىي تشَت على أن القتل  "قتل"فلفظ 
وأن آلة القتل متفرقة عن االغتيال ألن ادلقتول ما لديو مكانة عالية يف 

 االجتماع. 
 Cultural Contextالسياق الثقايف  .ٗ

لمة، دلضموهنا داللة ىو القيمة الثقافية واالجتماعية اليت ربيط ابلك
وقد حلظ اللغويُت إىل ضرورة وجود مرجعية الثقافية على كل متعلِّم  ٜٕمعّينة.

اللغة، والقيمة الثقافية اليت يتميز نظام اللغة خبصائص ثقافية معينة. مثال 
بنزين"،  ةبَ مْ لُ عرف مصريُت كلمة  ب  "زلطة بنزين"، وعرف سودانيُت ب  "طُ 

 ٖٓانة".جوعرف عراقيُت ب  "بنزين
ابلسياق اللغوي تحليل ادلًتادف يف كتاب رلموعة احملفوظات بقامت الباحثة 

 حالة ميدان البحث.أبىداف البحث و والسياق ادلوقف، ألن مطابقا 
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 تعليمال عملية مفهوم : الرابعبحث ادل
 تعريف عملية التعليم - أ 

 ٖٔ.علمتب إىل ادلتعملية نقل ادلعلومات من ادلعلم أو الكعملية التعليم ىي 
وليس نقل ادلعلومات فقط بل بذل اجلهد أيضا على صناعة جودة التعليم التالميذ 
وإمناء نشاطهم الذكائية، والدينية، والشخصية، واألخالقية اليت زلتاج للتالميذ 

 ٕٖنفسو، والدين، واجملتمع، والدولة.
مفهوم عملية التعليم إىل ثالثة أقسام، منها مفهوم الكمي،  Biggsانقسم 

 البيان كما يلي : ٖٖمفهوم الكيفي، ومفهوم ادلؤسسة.و 
 مفهوم التعليم الكمي .ٔ

ىو التعليم ادلتعلقة ابدلواد الدرس. أّكد ىذا التعليم ابلنقل ادلعلومات من 
ادلدرس إىل التالميذ. رجاًء ذلذا السبب، أن ادلدرس قادرا على استيالء ادلادة 

 التعليم قبل بداية عملية التعليم والتعلم.
 فهوم التعليم الكيفيم .ٕ

ىو التعليم ادلرتبط ابلطريقة التعليم. معناه، البد للمدرس أن يُلّون طريقة 
 التعليم حىت وصل التالميذ إىل فهم مادة الدرس.

 مفهوم التعليم ادلؤسسة .ٖ
ىو التعليم ادلتعلقة بكفائة ادلدرس عند التعليم. ويتضّمن فيو زبطيط التعليم، 

 م يف آخر عملية التعليم.وعملية التعليم، والتقيي
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 أقسام طريقة التعليم - ب 
 ٖٗ:منها  بينما تعلم اللغة العربية، فيها طرق كثَتة

 طريقة القواعد والًتمجة .ٔ
 ادلباشرةطريقة  .ٕ
 السمعية الشفويةطريقة  .ٖ
 القراءة أو فهم ادلقروءطريقة  .ٗ
 أو مجع كل طريقة التعليم السابق. طريقة االنتقائية .٘

ادلستخدمة عند تعليم درس  التدريسة طرق فأرادت الباحثة على معرف
ياانت . أما البخاصة عند تعليم ادلفردات فيوو دبعهد دار السالم كونتور  احملفوظات

 منع مدير ادلعهد على زايرة ألن ،فقطمعلمة ادلقصودة مأخوذ من مقابلة مع 
 بوجود وابء كوروان.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو -أ 
، ألن حقائق الكيفي يف ىذا البحث الوصفي دخلادل الباحثةاستخدمت 

 ث البياانت احملتاجة على صورة ادلكتوبة البيانية وال على صورة اإلحصائية والكمية.
التحليل والتنظيم البياانت لنيل على إقامة  استخدام ىذا ادلدخل الباحثة تأراد

  صورة مرتّبة، قصَتة، واضحة عن حالة ميدان البحث.
أن البحث الكيفي ىو مصطلح البحث  Johny Saldana  (3122)أى ر 

الشامل لكثَت من البحوث ادلتنوعة وادلنه. لدراسة االجتماعية الطبيعية. البياانت 
نص ادليدان، والواثئق، و البحث معتمدة على نتائ. ادلقابلة،  ىذا أو احلقائق يف

. وىذه خربة الناسق من انت من اإلنًتنيت، والواثئوالصور، والفيديو، والبيا
حيللها حسب  البياانت كلها اليقاس ابألرقام بل ابلبيان ادلكتوبة واضحة ث

 ٖ٘ الكيفي.
 ةأخوذالبياانت ادل ربليل البياانت بتحليل ادلضمون ألن قامت الباحثة على

 التحليل ادلضمون ىوأما  من مجع ادلًتادفات وربليلها يف كتاب رلموعة احملفوظات.
ورأى  ٖٙقوال كان. تابة أمكفهم الرمز أو معٌت الكلمة  و  ى التحليلادلدخل عل

ثيقي ألن البياانت على أن التحليل ادلضمون مشهور ابلبحث التو سوىارسيمي 
يت استخدمتها الباحثة ىي كتاب رلموعة فالواثئق ال ٖٚمأخوذ من الواثئق.

 احملفوظات للفصل اخلامس دبعهد دار السالم كونتور.
                                                           

35
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung : CV. Alfabeta, Cetakan Ketiga, 

2020), hal : 6 
36

 Ni Luh Putu Ananda Saraswati dan Nengah Eka Mertayasa, Pembelajaran Praktikum Kimia 

pada Masa Pandemi Covid19: Qualitative Content Analysis Kecenderungan Pemanfaatan 

Teknologi Daring, dalam Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan 

Pembelajarannya (Oktober 2020), Vol.14, No. 2, hal : 147 
37

 Anwar Novianto dan Ali Mustadi, Analisis Buku Teks Muatan Integratif, Scientific Approach, 

dan Authentic Assessment Sekolah Dasar, dalam JURNAL KEPENDIDIKAN (Mei 2015), 

Vol.45, No. 1, hal : 8 



ٜٔ 
 

 
 

 درىابياانت ومصاال -ب 
البياانت اليت احتاجها الباحثة يف ىذا البحث ىي من البياانت الرئيسية 

 ٖٛوالبياانت الثانوية كما يلي :
 البياانت الرئيسية .ٔ

البياانت الرئيسية أو أساسية البحث.  من نتكوّ تىي ادلواد ادلكتبية اليت 
ىي كتاب  ىامصادر البياانت الرئيسية ذلذا البحث ىو منت احملفوظات. أما 

 .منذ ابب األول إىل هناية ابب السادس عشرة رلموعة احملفوظات
 البياانت الثانوية .ٕ

قوي وتساعد البياانت الرئيسية يف ربليل ىي البياانت الفرعي اليت تُ 
ادلقاالت، والكتب، وادلعاجم  يف ىذ البحث ىم ويةانالث البياانتفالبحث. 

لغوية أليب ىالل كتاب فروق ال. أما مصادرىا ىي  ادلتعلقة هبذا البحث
 العسكري، ومعجم ادلنجد، وما أشبو ذلك.

 مجع البياانت طريقة -ج 
نيل احلقائق ادلتعلقة و  احملاولة الباحثة على طريقة طريقة مجع البياانت ىي

علمي وما خطوة مهمة يف البحث ال ىي ىذه الطريقة إن ٜٖدبوضوع البحث.
للحصول على اجلامعي  ىذا البحثيف استطعنا على رلاوزهتا. استخدمت الباحثة 

 نيل البياانت الدقة والصحيحة ابلطرق كما يلي :
 الواثئق  .ٔ

  االواثئق ىي طريقة مجع البياانت بوسيلة الواثئق، كتابة كانت أو صور 
 لتحليل البياانت على صورة ربليل ادلضمونالواثئق  استخدمت ٓٗكانت.

لكيفي عند يف ادلدخل ا طريقة ادلقابلة وادلالحظةذلا دور إلكمال  ألن
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كلمة ادلًتادف ادلوجودة يف  البحث. فالواثئق اليت استخدمتها الباحثة ىي  
 دبعهد دار السالم كونتور. كتاب رلموعة احملفوظات

 ادلقابلة  .ٕ
قاء أو ادلقابلة الشخص تالطريقة مجع البياانت من اادلقابلة ىي 

دمت الباحثة ىذه الطريقة استخ ٔٗعدة األشخاص.ابلشخص آخر أو 
ادلًتادف عند إلقاء  حول تعليمل وكشف البياانت احملتاجة من ادلعلمُت لتناو 

  .احملفوظات دبعهد دار السالم كونتور ادلفردات يف الدرس
، ولكن بسبب وابء  مالحظة ميدان البحثالعادة إقامة ادلقابلة ابتباع من 

دلالحظة ابدلت اعت الباحثة على ادلالحظة ادليدان. لذالك كوروان ماستطا
يف درس احملفوظات دبعهد تعليم ادلًتاف حول بحث ادلكتبية عما تتعلق لاب

 دار السالم كونتور للبنات احلرم السابع.
 حتليل البياانت أسلوب -د 

( أن ربليل البياانت ٕٜٛٔ) Bogdan & Biklenرأي بوغدن وبيكلُت 
خرى ىو عملية البحث ادلنهجي عن نص ادلقابلة، وادلالحظة ادليدانية، والبياانت األ

. فإن ىذه اخلطوة ٕٗادلتعلقة دبوضوع البحث لسهولة الفهم عن مادة البحث
 استمرارا خلطوة السابقة، خطوة مجع البياانت.

اتصف ربليل البياانت يف ىذا البحث ابستنتاج حقائق ميدان البحث من 
ربليل البياانت العامة حىت حيصل على نتيجة خاصة. سارت عملّية ربليل البياانت 

 سَتة مجع البياانت وبعد مجع البياانت. طول م
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 يف ربليلعلى أن ىناك ست اخلطوات  Krippendorffرأى كريفاندورف 
 ٖٗالبياانت الكيفي كما يلي : ادلضون

 unitizingمجع البياانت  .ٔ
سارت الباحثة ىذه اخلطوة لسهولتها على مجع والتلخيص البياانت صحة 

الكلمات ادلًتادفات يف كتاب  ودقة. والبياانت اليت مجعتها الباحثة ىو
 رلموعة احملفوظات للتالميذ فصل اخلامس دبعهد دار السالم كونتور. 

 samplingزبفيض البياانت  .ٕ
إن ىدف زبفيض البياانت ىو تبسيط البياانت ادلوجودة يف ميدان البحث 
لسهولة الباحثة على ربقيق البياانت ادلتعلقة دبوضوع البحث. يف ىذا 

الباحثة بتبسيط البياانت على طريق تصنيف والتخليص اخلطوة، قامت 
 البياانت ادلطروحة من التوثيق وادلقابلة.

 recordingتدوين البياانت  .ٖ
إن ىدف ىذه اخلطوة ىو لكتابة وتدوين البياانت حىت استطاع الباحث يف 
ادلستقبل استخدام البياانت ادلوجودة. التدوين ال يكفي بكتابة البيان فقط 

 حيتاج إىل صورة مدافعة.بل أيضا 
 reducingفرز البياانت  .ٗ

ىذه اخلطوة زلتاج لتقدمي خالصة البياانت احملتاجة فقط حىت ظهرت 
 البياانت ابلقصَت والدقة والواضح.

 inferringربليل البياانت  .٘
ظهرت ىذه اخلطوة بعد عملية زبليص البياانت. فتحليل البياانت حيتاج إىل 

ت. فتحليل البياانت يف ىذا البحث حيتاج إىل دقة البحث من أية جهة كان
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ادلعاجم والكتب ادلتعلقة ابلبحث ادلعٌت الكلمات ادلًتادفات كمعجم منجد 
 ألب لويس معلوف، ومعجم الفروق اللغوية ألب ىالل العسكري وغَتمها.

 narratingعرض البياانت  .ٙ
لواثئق. وغرض مّت تقدمي عرض البياانت بعد عملية ربليل البياانت ابدلقابلة وا

تعريض البياانت ىو التسهيل على فهم البياانت ادلوجودة. فقّدمت الباحثة 
البياانت على وصف الكتابة واخلالصة الكلمات ادلًتادفات يف كتاب رلموعة 

 احملفوظات للتالميذ فصل اخلامس دبعهد دار السالم كونتور.
 صحة البياانتأسلوب التأكد من  -ه 

وظيفة ىذا ، ألن أيًضا ب التصديق البياانتىذا األسلوب مشهور أبسلو 
ما لذالك البياانت بعد مجعها وربليلها.  لتأكيد والتصديقاألسلوب ىو ا

لضروريتو عند عملية البحث استطاعت الباحثة على مسح ىذا األسلوب 
 اجلامعي. 

 جودة.لتأكيد البياانت ادلو  triangulasi استخدمت الباحثة أسلوب التثليث
 التأكيد صحةأسلوب التثليث ىو  أن Wiliam Wiersmaويرمسا ويليام رأى 

ألسلوب التثليث بعض  .دبنهجُت فأكثر من ادلصادر البياانتالبياانت الكيفي 
 ٗٗالطريقة، منهم :

 تثليث ادلصادر .ٔ
مثال تصديق البياانت من  فتيش البياانت مصدر دبصدر.ىو التأكيد والت

 ابلواثئق ادلوجودة. تصديق ادلقابلةادلالحظة وادلقابلة، أو 
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 تثليث الوقت .ٕ
فعل اُسُتخِدم ىذا التثليث لتصديق البياانت ادلعلقة بتغيَت اخلطوات أو 

 ادلالحظة أكثر من واحد زلتاج اإلنسان ألن غَّت فعل الناس وقتا بوقت.
 لتأكيد البياانت.

 النظريةتثليث  .ٖ
لتثليث ىو من لتصديق البياانت. يُ َقال أن ىذا اىو انتفاع نظريتُت فأكثر 

 ومقارنتها بنظريتُت.الباحث مطلوب لتأكيد البياانت أصعب التثليث ألن 
 الباحثُت بُت تثليث .ٗ

 ُت فأكثر.ثَ مجع البياانت وربليلها من ابحِ تيسَت ىذا األسلوب ىو إذا كان 
ىذا األسلوب مشهور لتكثَت ادلعلومات عما تتعلق ابلبحث. ولكن 

يسخر و  اجلديدن ألن ال أييت ابلبحث يبحث الباحث ادلتقابالىتمام أن 
 .الفريق

 تثليث ادلنه. .٘
دبقارنة البياانت بطريقة آخر. مثال استخدم  كيد البياانت ىو األسلوب 

لتصديق الباحث ادلقابلة الًتتيييب، فاستطاع الباحث استخدام ادلقابلة احلري 
اعتقد الباحث البياانت. من الكثَت أن ىذا األسلوب مستخدم ألن ما 

 ابلبياانت ادلوجودة وأراد على  كيدىا.
ادلصادر للتأكيد انطالقا من بيان السابق، استخدمت الباحثة تثليث 

وطريقتها دبقارنة البياانت من ادلقابلة والتصديق البياانت يف ىذا البحث اجلامعي. 
 والواثئق. 
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 الرابعالفصل 
 ومناقشتها عرض البياانت وحتليلها

 كتاب رلموعة احملفوظات  يف ةالكلمات ادلرتادف - أ 
 ،يف كتاب رلموعة احملفوظات الكلمات ادلًتادفة يف العثور على بعد جهود البحث

درس األول إىل المنذ بداية  أو ستة وثالثون مفردا عشر مًتادفا مخسةوجدت الباحثة 
 والكلمات كما يلي: درس السادس عشر.ال

 يَ ُغرُّ  –يَ ْنَخدُِع  .ٔ
أو أظهر لو  ٘ٗمن َخدََع ومعناه َكَتَم وأخَفى، ينخدع يف اللغة فعل ادلضارع

 وخالصتو أن خيفي أو يسًت. ٙٗخالف ما خيفيو.
أو  ٚٗ،خدعو وَأطعمو ابلباطلأما يغّر مأخوذ من فعل ادلضارع َغرَّ ومعناه 

 خالصتو على أن يغر ىو اخلدعة. ٛٗ.خدع واطمع ابلباطل
 خُيِْبئُ  –ُيِكنُّ  .ٕ

سًته يف كنِِّو وغطَّاه أو  ٜٗاستًت، ومعناه لغة ىو فعل ادلضارع من َكنَّ  نُّ كِ يُ 
  ٓ٘.وأخفاه
سًت  أو ٔ٘،وادَّخر استًت فعل ادلضارع َخَبَأ ومعناه خُيِْبُئ مأخوذ منأما 

 .  ُيِكنُّ وادلعٌت من السياق اللغوي متساواي ب ٕ٘.وأخفى
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َدى  -الَدْىُر  .ٖ
ُ
 الَزمَانُ  –ادل

األمد أو  ٖ٘،اة كلهامدة احليو  الزمان الطويلالدىر لغة ىو اسم ومعناه 
 ٗ٘.الزمان الطويلد و احملدو 

أي أن ادلدى ىو أقصى الوقت  ٘٘.ادلنتهىو  الغايةوادلدى لغة ىو اسم ومعناه 
 أو طرف الوقت.

  ٙ٘.قصَتا مالوقت طويال كان أأو  العصر أما الزمان لغة ىو اسم ومعناه
 الشارة الوقت أو الزمان.وىذه الثالثة من العادة مستخدم 

ْيٌم  .ٗ  نَ َفَحاتٌ  –َشَِ
 إدراك الروائحأو ما ُيَشمُّ، َيُشمُّ، معناه  -َشيم يف اللغة ىو مصدر من َشمَّ 

  ٚ٘حباسة الشم.
  ٛ٘. تراتح لو النفسيتالطيِّب الالرائحة  و معناىا اسم نَ َفَحاٌت يف اللغة

 َنَشبٌ  –ادلاُل  .٘
النَ َعم ما ملكو الرجل من مجيع األشياء يُْطَلق على ادلال ىو اسم الذي معناه 

 ٜ٘.وادلواشى كاإلبل والغنم
أي ادلال  ٓٙيَ ْنَشُب ومعناه مال العقار،-يف اللغة مصدر من َنِشبَ  بٌ شَ نَ أما 

 الصاِمت.
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 بَِلى –َرثَّ  .ٙ
قُبَح وىانت لغة مأخوذ من فعل ادلاضى على بناء الثالثي رلرد ومعناه  َرثَّ 
 أي نقولو ابلقبيح وسرعة الفسد. ٔٙ.بَِليَ و 

وسلتصره  ٕٙ.القدمي البايلأو  نسب إليو النقصاسم ومعناه  أما بَِلى لغة ىو
 أن الِبلى ىو الشيئ القدمي.

 َترَاُحمِ  –تَ َوادَّ  .ٚ
تَ َوادَّ يف اللغة مركب من الوزن تَ َفاَعل دبٌت مع. إذا تواد يف ادلعجم معناه 

 ٖٙ.ابَّ ربََ 
َرِحَم بعُضهم  من الوزن تَ َفاَعَل دبعٌت مع. ومعناه ىو مصدر تَ رَاَحمَ  أما تَ رَاُحمُ 

 أي إظهار الرمحة بُت الناس. ٗٙ،بعًضا
 الرَاِعى –أَِمٌَت  –َسرَاٌة  –ُرُؤوٌس  .ٛ

يف االنسان ومن ىا ما يلي الرقبة من اعال ُرُؤْوٌس مجن رَْأٌس ومعناه ىو
 أي ىو أحد من أعضاء اجلسم األعلى. ٘ٙ.مقدَّمها يف احليوان

أي ادلراد ىنا أن مكانو يف  ٙٙوَسرَاٌة يف اللغة ىو اسم ومعناه أعلى ومعظم.
 أعلى الشيء ال ربتو.

أي من  ٚٙ.ن يتوىّل اإلمارةمَ أَيُْمُر ومعناه -يف اللغة مصدر ِمن أَُمرَ  أَِمي ْرٌ و 
 ديسك الرائسة يف دائرة ما.
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من حيفظ ادلاشيَة يَ ْرَعى ومعناه -أما الراِعى لغة ىو فاعل من َرَعى
 س لو كصاحب ادللك.إما كانت ادلاشية أو احليوان لي ٛٙ.ويرعاىا

 ُقُطبٌ  –فَ َلٌك  .ٜ
أو الطريق لدور النجوم يف  ٜٙالفلك يف اللغة ىو اسم ومعناه مدار النجوم.

 السماء.
  ٓٚ.الزاوي ما بُت عينُتأو َقطُْوٌب يف اللغة ىو اسم ومعناه  ُقُطبٌ أما 

 كقطب الشمايل واجلنويب لألرض.
 َلْعبٌ  –ٌو ذلَ  .ٓٔ

  ٔٚشغل ولعبومعناه يف اللغة  يَ ْلُهوْ  -ذَلٌو لغة مصدر من ذَلَا 
  ٕٚ.الفعل بقصد اللذة أو التنزُّهيَ ْلَعُب ومعناه -َلْعٌب لغة مصدر َلِعبَ أما 

 اصِرفْ  –َخاِلْف  –اْطرَْح  .ٔٔ
  ٖٚ.بُعد أو ابعدَيْطرَُح ومعناه  - ِاْطرَْح مأخوذ من فعل األمر طَرَحَ 

 ضادومعناه خُيَاِلُف على بناء صحيح  - َخاِلْف لغة فعل األمر َخاَلفَ و 
  ٗٚوعاكس.

َيْصِرُف على بناء الصحيح ومعناه  - ِاْصِرْف ىو فعل األمر من َصَرفَ أما 
  ٘ٚ.ردَّ 
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 الَسِليَقةُ  –الَغرِيَزُة  .ٕٔ
أو نقول يف اللغة  ٙٚ،الطيبعة والقرحية والسجيةالَغرِيْ َزُة لغة ىو اسم ومعناه 

 .insting اإلندونيسيا ب 
َقُة يف اللغة ىو اسم   أي نقولو يف اللغة اإلندوبيسيا ب  الطبيعةومعناه أما الَسِلي ْ

tabiat.
77 

 النَ ْفسُ  –مِجَاٌح  –َىَوى  .ٖٔ
 ٛٚ.ميل النفس إىل الشهوةَىَوى لغة ىو اسم ومعناه ادليل أي 

أي  اِنْ َهَزمَ جَيَْمُح على بناء الصحيح ومعناه  -مِجاٌَح ىو مصدر من مَجََح و 
 َٜٚغاَلَب.

أي أن النفس  ٓٛ.الروحيَ ن ُْفُس ومعناه  –َس أما النَ ْفُس مأخوذ من مصدر نَ فَ 
 النفس ىو اذلواء الذي يدخل من األنف إىل رئتُت حلياة ادلخلوق.

 َنَسلٌ  –َنَسٌب  .ٗٔ
  ٔٛ.الصلةو  القرابةيَ ْنَسُب ومعناه  –َنَسٌب لغة مصدر من َنَسَب 

 ٕٛ.الولد والذريةيَ ْنُسُل دبعٌت  –َنْسٌل لغة مصدر من َنَسَل أما 
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 َىَرٌم  –َشْيٌب  .٘ٔ
 ٖٛ.بياض الشعرَيِشْيُب ومعناه  –لغة مصدر من َشاَب  ْيبٌ شَ 

  ٗٛ.الشيخ يبلغ أقصى الِكرَب يَ ْهُرُم ومعناه  –أما َىَرٌم لغة مصدر من َىرَِم 
 

 معىن النص الدرس ادلرتادف النص الدرس ادلرتادف رقم
ُغروِر َمن مَل يَ َزل بِ  ٔ يَ ْنَخدِعُ  ٔ

 الَعيِش يَ ْنَخدِعُ 
ُغرُّ وآماٌل َدىٌر ي َ  ٔ يَ ُغرُّ 

 َتُسرُّ 
Mengela

buhi/ 

memperd

aya 

وِىَي َتعَلُم َما  ٘ ُيِكنُّ  ٕ
 ُيِكنُُّو الَدْىرُ 

َوَما خُيِْبُئُو اللَّيُل  ٘ خُيِْبئُ 
 والَنهارُ 

Tersemb

unyi 

َوالَدْىُر َكالَبحِر  ٔ الَدْىرُ  ٖ
 الَيَنَفكُّ َذا َكَدرٍ 

َدى
ُ
َأنَّ َمسأَلََتُو طَاَل  ٚ ادل

 
ُ
 َدىفيَها ادل

Masa/era      َُوالَتشُك الَزمَاَن  ٗٔ الَزمَان
َفَما َشَكا ِإالَّ 

 الَكُسولُ 
ْيمٌ  ٗ ْيِم  ٖ َشَِ سَبَتَّْع ِمن َشَِ

 َعرَاِر جَندٍ 
َوَلُو يف َسيِِّدي ثَ َناًء  ٚ نَ َفَحاتٌ 

يُ َبارِي نَ َفَحاِت 
 األْزَىارِ 

Wangi 

اُطُلب يف احلََياِة  ٗ ادلالُ  ٘
 الِعلَم َوادلالَ 

َوابُذل َلُو َما  ٖٔ َنَشبٌ 
 Harta َمَلكَت ِمن َنَشبٍ 

 Rusakوَُكلُّ تَِلْيٍد َسرِْيُع  ٜ بَِلىوَُكلُّ َثوٍب ِإَذا َما  ٔ َرثَّ  ٙ
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 الِبَلى َرثَّ يَنَحِلعُ 
َمَثُل ادلؤِمِنَُت يف  ٓٔ تَ َوادَّ  ٚ

ِهم و تَ َوادِِّىمْ   َترَامحُِ
َمَثُل ادلؤِمِنَُت يف  ٓٔ َترَاُحمِ 

ِهم و تَ َوادِِّىمْ تَ   رَامحُِ
Kasih 

sayang 

َوبَِقَي يف انِتظَارِىا  ٚ ُرُؤوسٌ  ٛ
َعلى َمَثِل ُرُؤوِس 

َدى
َ
 ادل

َوالَ َسراََة إَذا  ٔٔ َسرَاةٌ 
 ُجهَّاذُلُم َساُدوا

Ketua   ٌَشرُّ الِبالِد بالٌد الَ  ٘ٔ أَِمَت
 أَِمََت هِبَا

ِاصالُح َفَساد  ٘ٔ الرَاِعى
ٌر ِمن  الرِعيَِّة َخي ْ
اصالح َفَساِد 

 الرَاِعى
َوإنَّ لِلِعلِم يف  ٖٔ فَ َلكٌ  ٜ

 الُعال فَ َلكاً 
َعايل َتُدوُر  ٖٔ بٌ طُ قُ 

َ
وَُكلُّ ادل

 طُِبوِ قُ  يف 
Orbit/ 

poros 

َما أبَعَد اخَلََت َعن  ٖٔ ذَلْوٌ  ٓٔ
َيسرَُح  ،فَ ىَت َكَسلٍ 

 يف ذَلوِِه َويف َلِعِبوِ 

َما أبَعَد اخَلََت َعن  ٖٔ َلْعبٌ 
فَ ىَت َكَسٍل، َيسرَُح 
 يف ذَلوِِه َويف َلِعِبوِ 

Bermain 

َواْطرَِح اجملَد َغََت  ٖٔ اْطرَحْ  ٔٔ
 طَارِِقوِ 

َوَخاِلِف الَنفَس  ٙٔ َخاِلفْ 
والَشيطَاَن 
Tinggalk واعِصِهماَ 

an 

فَاصِرْف َىَواَىا  ٙٔ اصِرفْ     
 َيوُ َوَحاِذر َأن تُ َولِّ 

ُؤُم اأضَحى الَتشَ  ٗٔ الَغرِيَزةُ  ٕٔ
ِمن َحِديِثَك 

 اِبلَغرِيَزِة والَسِليَقةِ 

أضَحى الَتَشاُؤُم  ٗٔ الَسِليَقةُ 
ِمن َحِديِثَك 

 اِبلَغرِيَزِة والَسِليَقةِ 
Tabiat 
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أَشدُّ اجِلَهاِد  ٜ َىَوى ٖٔ
 ِجَهاُد اذلََوى

َمن يل ِبَردِّ مِجَاِح  ٙٔ مِجَاحٌ 
 ِتَهاِمن َغَوايَ 

Nafsu      ُوالنَ ْفُس َكالِطفِل  ٙٔ النَ ْفس
إن تُ ْهِملُو َشبَّ 

 ىَعلَ 
فَالِعلُم أبَقى لِلَمرِء  ٖٔ َنَسبٌ  ٗٔ

 ِمن َنَسِبوِ 
َلَقْد َنَسبَت ِبِو  ٙٔ َنَسلٌ 

 َنْساًل ِلِذى ُعَقمِ 
Keturuna

n 

 َما ات ََّعَظتْ ... ٙٔ َشْيبٌ  ٘ٔ
ِمن َجهِلَها بَِنِذيِر 

 َرمِ الَشيِب َواذلَ 

...َما ات ََّعَظْت ِمن  ٙٔ َىَرمٌ 
َجهِلَها بَِنِذيِر 
 الَشيِب َواذلََرمِ 

Orang 

tua 

 الكلمات ادلرتادفة يف كتاب رلموعة احملفوظات ٕ جدول

وال فرق  بعض الكلمات ذلا ادلعٌت ادلتساوايأن  ، السياق اللغوي،نظرا من بيان السابق
كلمات ادلًتادفة معاين ال عن الفروق يف لبحثبيان التايل  الباحثة يف جائتفيو. لذالك 

 كتاب رلموعة احملفوظات.ب
 

 احملفوظات رلموعة كتابب ةالكلمات ادلرتادف الفروق يف معاين - ب 
 نقطة كما ذُِكر يف  يف كتاب رلموعة احملفوظات حبثت الباحثة الكلمات ادلًتادفة قد

دلعرفة الفروق يف معاين  لسياق ادلوقفالباحثة ادلًتادفات اب حللت والتايل. ةالسابق
 والبيان كما يلي : الكلمات ادلًتادفة بكتاب رلموعة احملفوظات،

 يَ ُغرُّ  –يَ ْنَخدُِع  (ٔ
 يَ ْنَخدِعُ  - أ 

 يَ ْنَخدِعُ َمن مَل يَ َزل ِبُغروِر الَعيِش  وََكْيَف َما يُْدرُِك َما يف الَغْيِب ِمْن َحَدٍث #
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لصواب فيوقعو يف يسًت عنو وجو ا ىومعٌت ينخدع يف السياق ادلوقف 
ىو الفعل اليت يسًت الصواب ‘ ينخدع’بناء من بيان السابق أن  ٘ٛمكروه.

يبحث  السابق أن من . كما ُكِتب يف بيت احملفوظاتودييل إىل فعل الشر
 عن العيش فقط ويهمل ابآلخرة فهو الذي ينخدعو احلياة.

 يَ ُغرُّ  - ب 
ٌم ذَلَا ُخدَعُ َوأَعَماٌر سَبُرُّ وَ  # وآماٌل َتُسرُّ  يَ ُغر  َدىٌر   َأايَّ

حيمل اإلنسان على فعل ما هام ىو إي‘ يغر’معٌت نظرا إىل سياق ادلوقف 
منت احملفوظات أن الزمان أو الوقت  غرض عرفت الباحثة ،ومن ىنا ٙٛيضره.

 .الزمانالذي ما عرفو الناس إالَّ دبرور  خَتا أم شرا ىو خدعةالطويل 
 خُيِْبئُ –ُيِكنُّ  (ٕ

 ُيِكنُّ  - أ 
 .... الَدْىرُ  ُيِكن وُ َتعَلُم َما  وِىيَ .... 

اليستطيع  معناه كل الشيء ادلستور انطالقا إىل سياق ادلوقف أن ُيِكنُّ 
أن الزمان  بو ادلنت ادلتعلقة وغرص يف ّٚٛر.يل إىل السِ وديَ  مسكو حباسة ادلسك

 أو الوقت لو سّر وما عرفنا إالّ ادلاضى.
 خُيِْبئُ  - ب 

 والَنهارُ اللَّيُل  ُُيِْبُئوُ .. َوَما ..
األشياء ادلستور اليت قبول على ادلسك ىو  إىل سياق ادلوقف أن خُيِْبئُ  نظرا

ادلتعلقة بو أن الليل والنهار  احملفوظات نتميف  ٛٛأو شعره ابحلواس اخلمس.
 خيبئ الشيء فيهما.
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َدى –الَدْىرُ  (ٖ
ُ
 الَزَمانُ  –ادل

 الَدْىرُ  - أ 
َا َصْفُوُه َبَُت الَوَرى ُلَمعُ َكالَبحِر الَيَنَفكُّ َذا َكَدٍر # وَ   الَدْىرُ وَ   ِإمنَّ

، سلتلفة كانت أو مجع أوقات متواليةإىل سياق ادلوقف أن الدىر ىو  انطالقا
ة أو إما سلتلف أبن الدىر ىو األوقات ادلستمر أو نقولو ٜٛغَت سلتلفة.

 متساواي.
 َدىادل - ب 

 .... َدىادلَ َأنَّ َمسأَلََتُو طَاَل فيَها َيْذُكُر ....
أو  ٜٓوادلوت. العيشابب ما بُت األمل ىو  أن ادلدىياق ادلوقف نظرا إىل س

مسألة الرعية يطول طول ادلنت أن  ىذا يف وادلرادالعمر. نقولو أبن ادلدى ىو 
 األمَت عن واجباتو.الوقت بسبب امهال 

 الَزَمانُ  - ج 
 َفَما َشَكا ِإالَّ الَكُسولُ  الَزمَانَ َوالَتشُك َوانْ َهْض 

يقع يف مجيع األوقات إما قصَتا على أن الزمان ىو إىل سياق ادلوقف  بناء
على والبيان من منت احملفوظات أن لكل اإلنسان التُوَجز  ٜٔأو طويال.

 .يشكو فهو من الكساىلألن من  الشكوة طول الوقت
ْيٌم  (ٗ  نَ َفَحاتٌ  –َشَِ

ْيمٌ  - أ   َشَِ
ْيمِ سَبَتَّْع ِمن   رَارٍ # َفَما بَ ْعَد الَعِشيَِّة ِمْن عَ  َعرَاِر جَندٍ  َشَِ
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وىذه الكلمة عادة  َٕٜشيم ىو الرائحة الطيبة. نظرا إىل سياق ادلوقف أن
وخاصة ادلنت أن يتمتع برائحة األزىار  لذالك أراد كاتب مستخدمة لألزىار.

 يف ادلساء.
 نَ َفَحاتٌ  - ب 

 األْزَىارِ  نَ َفَحاتِ َوَلُو يف َسيِِّدي ثَ َناًء يُ َبارِي 
ائحات طيبة  الريح اليت ربمل عليو ر نفحات ىي  اعتمادا ابلسياق ادلوقف أن

ادلدح لألمَت لذالك يف ىذا ادلنت كتب الكاِتب على أن  ٖٜكرائحة األزىار.
 روائح األزىار.ريح الذي حيمل ال يتناىى كال

 بَِلى – َرثّ  (٘
 َرثّ  - أ 

 يَنَحِلعُ  َرث  وَُكلُّ َثوٍب ِإَذا َما  َسوَف زَبَلُعُو # إنَّ احلََياَة لَثَ ْوبٌ 
 لذالك ٜٗ.الثوبالفسد والقبح، خاصة يف ية السياقية لو ادلعٌت َرثٌّ على نظر 

 فسد ُخِلع.إذا  اليتادلالبس ك احلياة يف ىذا ادلنت أن يُقالُ 
 بَِلى - ب 

 الِبَلىوَُكلُّ تَِلْيٍد َسرِْيُع وَُكلُّ طَرِْيٍف َلُو َلذٌَّة # 
 ٜ٘األشياء القدمي وُسرعة الفسد.انطالقا إىل سياق ادلوقف أن الِبلى ىو 

كل شيء القدمي والعتيق ىو سريع يف الفسد والرجوع إىل ادلنت ادلكتوب أن  
 مهما كان يف ادلاضى جديد.
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 تَ رَاُحمُ  –تَ َوادَّ  (ٙ
 تَ َوادَّ  - أ 

ِهم و َمَثلُ  ِىمْ ادلؤِمِنَُت يف َترَامحُِ  َكَمَثِل اجَلَسدِ   تَ َوادِّ
لتو أو لعقيأي الرفق واحملبة  ٜٙ.الرِفق تواد ىو أن السياق ادلوقفنظرا إىل 

إظهار أن بُت ادلسلم  ىذا احلديث على. وأراد على صورة خاصة حبيبو
 وجود احملبة.

 تَ رَاُحمُ  - ب 
 تَ َوادِِّىْم َكَمَثِل اجَلَسدِ و  َترَامحُِِهمَمَثُل ادلؤِمِنَُت يف 

ولكن  ٜٚتَ رَاُحُم ىو إعطاء الرمحة بعضهم بعضا.اتباعا بسياق ادلوقف أن 
إظهار أن بُت  ىذا احلديث علىوأراد ة. الرمحة على صورة عامة ال اخلاص

 احملبة.و  الرمحة ادلسلم وجود
 ُقُطبٌ  –فَ َلكٌ  (ٚ

 فَ َلكٌ  - أ 
 فَ َلكاً َوإنَّ لِلِعلِم يف الُعال 

أي  ٜٛ.ىو التلُّ ادلستدير من الرمل حولو قضاءيف السياق ادلوقف  الفلك
 كواكب.الرمال وَنواة الحولو جّو السماء وتدور يف  الكوكب كاألرضمدار 

نت احملفوظات أن من لو العلم، قة دبوالعال .orbitقول يف اللغة اإلندونيسيا ب  ن
 فسوف لو طريق لنيل غرضو.

 ُقُطبٌ  - ب 
َعايل َتُدوُر يف 

َ
 ُقطُِبوِ وَُكلُّ ادل
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السياق ادلوقف أن القطب ىو احملور القائم ادلثبت يف الطبق إىل انطالقا 
كوجود قطب الشمايل   ٜٜ،األسفل من الرَّحى يدور عليو الطبق األعلى

وادلراد دبنت احملفوظات ىنا على أن كل شيئ لو  .اجلنويب لألرضقطب و 
 .قطب الذي حيفظ الكواكب يف مدارىاكالطريق نفسو  

 أَِمي ْرٌ  –الرَاِعى  –َسرَاٌة  –ُرُؤْوٌس  (ٛ
 ُرُؤْوسٌ  - أ 

َدى ُرُؤوسِ َوبَِقَي يف انِتظَارِىا َعلى َمَثِل 
ُ
 ادل

 ٓٓٔسيد القوم أي رئيس القوم.ُرُؤْوٌس معناه نظرا إىل سياق ادلوقف أن 
 وادلشكلة من ىذا ادلنت أن الرعية قد انتظر رئيسو على رفع ادلشقة والغرض

 يف حياهتم اليومية.
 َسرَاةٌ  - ب 

 إَذا ُجهَّاذُلُم َساُدوا َسراَةَ َوالَ اَل َيْصُلُح الَناُس فَ ْوَضى اَلَسرَاَة ذَلُْم # 
 وادلراد ىنا الرئيس. ٔٓٔأعلى كل شيئ.أن سراة ىي  ادلوقفاتباعا بسياق 

 تكون رئيسا إذا كان جاىل. أن عاليستطي الناسأن  ادلنت بُّت ىذالذالك 
 الرَاِعى - ج 

ٌر ِمن اِ   الَراِعىصالح َفَساِد ِاصالُح َفَساد الرِعيَِّة َخي ْ
 احلاكمادللك و كلُّ من َويلَ أمر قوٍم كبُّت سياق ادلوقف أن الراعى ىو  

إصالح اجملتمع الفسد أحسن كاتب منت احملفوظات أن وأراد   ٕٓٔ.وغَتمها
 من إصالح الراعى نفسو.

                                                           
99

، مكتبة الشروق الدولية:  القاىرة) الوسيط الطبعة اخلامسة ادلعجمإدارة العامة للمعجمات وإحياء الًتاث،  
 ٓٚٚ: ص (ٕٔٔٓ

100
 ٖٖٔادلراجع نفسو، ص:  

101
 ٕٖٖص:  (ٕٚٔٓ، دار ادلشرق:بَتوت)ادلنجد يف اللغة واألعالم الطبعة التاسع واألربعون أب لويس معلوف، 

102
 ٕٛٙادلراجع نفسو، ص:  



ٖٚ 
 

 
 

رٌ  - د   أَِمي ْ
 هِبَا َأِمريَ َشرُّ الِبالِد بالٌد الَ 

ٌر ىو صل أن مل يكن من إمر قوم و أمن توىل  نظرا إىل سياق ادلوقف أن أَِمي ْ
أو معناه أن من لو روح الرائسة، فجاز لو أن تكون أمَتا، ألن  ٖٓٔ.شريف
 قبيح البالد من ليس ذلم رئيس.شر و 

 َنَشبٌ  –ادلالُ  (ٜ
 ادلالُ  - أ 

 رَبُِز الراَِيَسَة َعَلى الَناسِ  َوادلالَ  الِعلمَ اُطُلب يف احلََياِة 
 هكل الشيئ الذي ملكو الرجل وقّيد  اىتماما من سياق ادلوقف أن ادلال ىو

كل الناس أن والعالقة دبنت احملفوظات أن   ٗٓٔكادلواشي والنعم.  ربت رجليو
 ا لو أراد أن يرأس الناس.يبحث العلم وادلال معً 

 َنَشبٌ  - ب 
 # فَالِعْلُم أَبْ َقى لِلَمْرِء ِمن َنَسِبوِ  َنَشب  َوابُذل َلُو َما َمَلكَت ِمن 

أي ىو ادلال الذي اليتحرك  ٘ٓٔنشب عند سياق ادلوقف ىو ادلال العقار.
 الرجلعلى كل  أن طعة من األرض. وادلراد من منت احملفوظاتقِ كالبناء و 

 .هما، ألن العلم أبقى منوادلال النشبمن نسبة  حبث العلميجتهد يف ل
 َلْعبٌ  –ذَلٌْو  (ٓٔ

 ذَلْوٌ  - أ 
 َويف َلِعِبوِ  ذَلِوهِ َما أبَعَد اخَلََت َعن فَ ىَت َكَسٍل # َيسرَُح يف 
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أي أن  ٙٓٔ.لعب الذي اليُ ْعِقُب نفعاذلْو ىو  أنلسياق ادلوقف اب اتباعا
كلعب اجلوال طول   لعدم حد الوقت ائدة فيواللهو ىو اللعب الذي ال ف

 .أن ذلو دليل الكسل ابتعاد اخلَت وادلراد من منت احملفوظات األايم.
 َلْعبٌ  - ب 

 َلِعِبوِ َما أبَعَد اخَلََت َعن فَ ىَت َكَسٍل # َيسرَُح يف ذَلوِِه َويف 
أي أن  ٚٓٔ.العمل للتنزه والتأديبانطالقا للسياق ادلوقف أن لعب ىو 

ولكن إذا كثُر  ولو حد الوقت. catur دف للًتبية كلعب شطرن.اللعب لو ى
 امهال أبعمال أخرى فهذا متساواي ابللهو.اللعب و 

 ِاْصِرفْ  –َخاِلْف  –ِاْطرَْح  (ٔٔ
 ِاْطرَحْ  - أ 

َر ُمْكَتِسِبوِ  اْطَرحِ وَ   اجملَد َغََت طَارِِقِو # َواْجَتِنِب الَفْخَر َغي ْ
فعل ما   والرمياألمر للًتك  سياق ادلوقف أن "ِاْطرَْح" ىوال نظرا إىل
أن يرمي ويًتك كل الناس   على ىو نتادلكاتب غرض  لذالك  ٛٓٔ.كالفخر

 سلالف الوعد ألن اليهلك نفسو.و  صفة الفخر
 َخاِلفْ  - ب 

مِ الَنفَس والَشيطَاَن واعِصِهماَ # وإْن مُهَا زلََ  َخاِلفِ وَ   َضاَك الُنْصَح فَاهتَِّ
 ٜٓٔ.كالكذب الصفة تُّب من سوءالتجىو  أن َخاِلفْ  سياق ادلوقفال بُّت 

 التباعد من النفس والشيطان لكيوالغرض من ىذا ادلنت ىو التجنب و 
 ابخلسران.الأييت 
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 ِاْصِرفْ  - ج 
 # إنَّ اذلََوى َما تَ َوىلَّ ُيْصِم َأْو َيِصمِ  َىَواَىا َوَحاِذر َأن تُ َولَِّيوُ  فَاصِرفْ 

ىذا متقاربة ادلعٌت و  ٓٔٔ.ردَّ ودفع أن ِاْصِرْف ىوانطالقا من سياق ادلوقف 
يرّد ويباعد فعل السوء  وادلراد يف منت ىنا أن  ولكن ابلفعل. ب "خاِلْف"
 اجلردية.واليتبعو، ألن اتباع فعل السوء يؤدي إىل  كالسرق

َقةُ  –الَغرِيْ َزُة  (ٕٔ  الَسِلي ْ
 الَغرِيْ َزةُ  - أ 

 والَسِليَقةِ  ِِبلَغرِيَزةِ أضَحى الَتَشاُؤُم ِمن َحِديِثَك 
منذ والدتو  عن احلياة الناس صورة ادلوقف أن الغريزة ىي للسياقاتباعا 

نت أن الناس ذا ادلوالعالقة هب ٔٔٔالوراثة البيولوجية.يتكون على الفطرة و و 
 فقط دون العقل والتفكَت. ضمَتهالتشاؤم والندامة إذا كان يتبع سيقع يف 

َقةُ  - ب   الَسِلي ْ
 يَقةِ الَسلِ أضَحى الَتَشاُؤُم ِمن َحِديِثَك اِبلَغرِيَزِة و

الفعل الذي يتعلم بو الناس من  انطالقا إىل سياق ادلوقف أن السليقة ىي
أن الناس سيقع يف  ىنا دبنت احملفوظات وادلراد ٕٔٔحولو حىت يكون عادة لو.

 فقط دون العقل والتفكَت. طبيعتو يتبع لووالتشاؤم الندامة 
 ْفسُ الن َ  – مِجاَحٌ  –َىَوى  (ٖٔ

 َىَوى - أ 
َْرِء ِإالَّ الت َُّقى ذلََوىاأَشدُّ اجِلَهاِد ِجَهاُد 

 # َوَما َأْكَرَم ادل
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ادليل أو اإلرادة لفعل الشر، لذالك السياق ادلوقف أن اذلوى ىو  إىلنظرا 
وأراد الكاتب أن يقول على أن  ٖٔٔ.ألن غلبو العقل من صفة الذماذلوى 

حرب ابذلوى من مشقة الفعل، لكن استطاع على غلبو ابلتقوى هللا وحسن 
 اخللق.

 حٌ مِجاَ  - ب 
 ِمن َغَوايَِتَها # َكَما يُ َردُّ مِجَاُح اخلَْيِل اِبللَُّجمِ  مِجَاحِ َمن يل ِبَردِّ 
سرع إىل الشيئ فلم أركب الرجل ىواه و أن مجاح ىو سياق ادلوقف اتباعا ابل
اذلوى  يبتعد عنللرجل أن  البد نت السابق أنادل والغرض من ٗٔٔ.ديكن ردُّه
 يركبو اذلوى طول حياتو.ألن ال

 لنَ ْفسُ ا - ج 
 َكالِطفِل إن تُ ْهِملُو َشبَّ َعَلى# ُحبِّ الَرَضاِع َوإْن تَ ْفِطْمُو يَ نَ َفِطمُ   النَ ْفسُ و

سياق اللغوى أن النفس ىو الريح، ولكن غَّت معناه عند سياق ابل انطالقا
 ٘ٔٔ.فتكون ادليل أو االحنراف إىل اذلوى وقبل‘ اذلوى’ادلوقف خاصة بزايدة 
يف وقت الرضاعة ت ىنا أن ىوى النفس كالطفل وادلراد من منت احملفوظا

 .األم ثدي أمو إال أوقفوالذى ال ديكن على التوقيف شرب 
 َنَسلٌ  –َنَسٌب  (ٗٔ

 َنَسبٌ  - أ 
 َنَسِبوِ َوابُذل َلُو َما َمَلكَت ِمن َنَشٍب # فَالِعْلُم أَبْ َقى لِلَمْرِء ِمن 
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، عادة يف واالرتباط بُت شيئُت َنَسٌب عند سياق ادلوقف ىو ايقاع التعلُّق
نت أن جيتهد يف ادل ىذاوادلراد من  ٙٔٔ.الوارث، وذلم حق دجلَ ام و األسرة كالعَ 
 ألن العلم أبقى من ادلال حىت بلغ نسبو. البحث العلم

 لٌ َنسْ  - ب 
 ِلِذى ُعَقمِ  َنْساًل َت ِبِو أْستَ ْغِفُر هللَا ِمْن قَ ْوٍل ِباَل َعَمٍل # َلَقْد َنَسبْ 

وأراد   ٚٔٔالذي اليدخل ابلوارث. الد الولدَنْسٌل يف السياق ادلوقف ىو أو 
بسبب ما استطاع  واجلهل أعطىو هللا ذرية الُعَقم كاتب االستغفار هلل ألنَّ 

 على حفظ لسانو.
 َىَرمٌ  -َشْيبٌ  (٘ٔ

 َشْيبٌ  - أ 
 َواذلََرمِ  الَشيبِ ُسْوِء َما ات ََّعَظْت # ِمن َجهِلَها بَِنِذيِر لفَِإنَّ أَمَّاَريت ابِ 

بياض الشعر و  ٛٔٔ.ابَيضَّ شعر الرجل كالثل.قف ىو َشْيٌب عند سياق ادلو 
أن إعطاء الشيب  ىوىذا ادلنت  الغرض، لذالك ِكرَبِ السندليل على  

 ذلوى النفس وال تتجّهل بو.ابالتحذير  الشبابَ 
 َىَرمٌ  - ب 

 اذلََرمِ ِمن َجهِلَها بَِنِذيِر الَشيِب وَ  # َما ات ََّعَظتْ فَِإنَّ أَمَّاَريت اِبلُسْوِء 
قصى السن الرجل ضعيف وبلغ أاذلرم ىو  أن سياق ادلوقفال نظرا إىل
 للشيب الذى أعطى ليكون  كيدا ىذا ادلنت يف وقوعو رضالغو  ٜٔٔوالِكرَب.
 ذلوى النفس وال تتجّهل بو.ابالتحذير الشباب 
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مبعهد دار السالم  كيفية تطبيق الكلمات ادلرتادفات عند التعليم :  ادلبحث الثالث
 م السابعللبنات احلر  كونتور

دبعهد  درس احملفوظات مع ادلعلمة WhatsAppب عرب واتسا قامت الباحثة ابدلقابلة
دلعرفة طرق التدريس ادلستخدمة عند تعليم  دار السالم كونتور للبنات احلرم السابع

 ىحدا جرى ادلقابلة مع. و حول عملية التعليم والتعلم يف الفصل الكلمات ادلًتادفات
ألن معلم فصل الرابع إىل فصل السادس البد من  ، األستادة نور ليلة،سنة الرابعةال معلمة

 وأعلىها. معلم سنة الثالثة 
 يف العادة إلقاء ادلفرداتماعرفُت اسم الطريقة التدريس، لكن " قالت أستاذة ليلة،

إلقاء منت احملفوظات، ويف اآلخر آمر بيان معٌت ادلفردات، بعد ذلك أوال، ث  وبيانو
يف الفصل تعليم ال عملية من التأكيد أنواستمرت أيضا "... ."بكتابة ادلنت التلميذات

واللغة  إال الدروس غَت العربية كالكيمياء منذ فصل الثالث واجب ابللغة العربية كلها
 ٕٓٔجنليزية وغَتمها".اإل

 ادلقابلة السابقة أن عملية التعليم درس احملفوظات ابللغة العربية بناء من قطعة
استنتجت الباحثة ات تقلد إلقاء ادلعلمة عند التعليم قبل كتابة منت احملفوظات. التلميذو 

دلسَتة عملية التعليم يف الفصل ىو طريقة ادلباشرة على أن الطرق التدريس ادلستخدمة 
 نتائ. ادلقابلة كما يلي :فال .وطريقة السمعية الشفوية

 طريقة ادلباشرة .أ 
ألن  ة مباشرة دون لغة األم أو لغة أخرىاليت تستخدم اللغة العربيىي الطريقة 

ىذه  تظهر  ٕٔٔ.عند ىذه الطريقة أن تعليم اللغة الثاين البد متساواي بتعليم لغة األم
الذي  ادلماتبسبب تعليمو للغة اجلديدة كلغة  لرد طريقة القواعد والًتمجةالطريقة 
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ليلة يف  نور ةكما قول أستاذ ٕٕٔالبد وجود الًتمجة فيو والفهم بتلك اللغة اجلديدة.
صل الثالث إىل فصل السادس ابللغة العربية كلها أن جرى عملية التعليم منذ ف األول

 إال درس غَت العربية.
شيئ ليس ب عليمتعند عملية ال استخدام طريقة ادلباشرة دبعهد دار السالم كونتور

 غةومن سكن فيو ابلستخدام اللأوجب معهد دار السالم كونتور تالميذه  ألن جديد
، واخلطوات طريقة حىت تكّونت البيئة اللغوية حوذلم العربية واإلجنليزية يف أايمهم

  ٖٕٔادلباشرة كما يلي:
إلقاء  ث اختار ادلدرس الكلمة مطابقة دبادة الدرس أو الكلمة اليومية أوال .ٔ

ودافعهم أمام التالميذ. ث طلب ادلدرس ابإلعادة  واضحاادلفردات أو اجلمل 
 فردات يف مجلة مفيدة حسب قدراهتم.ادل وضع تلكعلى 

عملية التدربيات والتمرينات إما استماعا أو  دافع ادلدرس التالميذ على التكثَت  .ٕ
 كتابة أو قوال.

. لذالك إلقاء األمثال مقدم حرام على كل ادلدرس ترمجة ادلفردات إىل اللغة األم .ٖ
حىت استطاع  الناحية النحوية أو الصرفية. وعملية ىذه الطريقة تدرجييامن 

 منت الدرس قليال فقليال.التالميذ فهم 
يف كثَت من الدروس  مستخدم عند التعليمخالصة من ىنا أن طريقة ادلباشرة 

مركزاي كان أم فرعيا   يف معهد دار السالم كونتور دبا فيو درس احملفوظات، ،اللغوية
 لذالك وجود الكلمات ادلًتادفات عند التعليم ليس بشيء جديد. كان.

 طريقة السمعية الشفوية .ب 
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 أصحاهبم أو معبقدرة التالميذ على تكلم اللغة العربية اليت يهتم ىي الطريقة 
طريقة السمعية أن  األساسمن  ٕٗٔالناطق األصلي يف أي مهارة أو حال ما.

ل أيضا يهتم إىل كفاءة ادلعلم ب تعلم اللغوي فقطال بيئةتكوين الشفوية ليس يهتم ب
دلدرس سنة الثالثة وأعلىها لتعليم ا على توجيب سبب وىذا ٕ٘ٔلتعليم.عند ا

  .احملفوظات
...يف العادة إلقاء ادلفردات ليلة عند ادلقابلة أن " نور بقول أستاذة أيضا اعتمادا

وبيانو أوال، ث بيان معٌت ادلفردات، بعد ذلك إلقاء منت احملفوظات، ويف اآلخر آمر 
درس دليل على أن تعليم وىذه  ٕٙٔن".شرح ادلنت على كراستهالتلميذات بكتابة 

 . طريقة السمعية الشفويةستخدام احملفوظات يف معهد دار السالم كونتور اب
 واتباعا لقول أستاذة ظاتعند تعليم احملفو اخلطوات لطريقة السمعية الشفوية أما 

 كما يلي :  ليلة نور
ى التالميذ أمام التالميذ دون فتح الكتاب. ث طلب ادلعلم عل ادلفردةإلقاء  .ٔ

 ابلتقليد.
كتبها ادلعلم على السبورة ث وضعو يف مجلة مفيدة ليفهم   ،اإللقاء ادلفردةبعد  .ٕ

الكلمة لغة األم. ففي ىذه اخلطوة، جرى ميذ معٌت ادلفردة دون الًتمجة إىل التال
 بعدىا.. وىذا تقليداي لبيان ادلفردات لتفهيم التالميذ معٌت ادلفردةادلًتادفة 

 ابلقليد. التالميذ ث طلبو تدرجييا إىل إلقاء منت احملفوظاتوصل ادلعلم  .ٖ
 نتهاء القاء منت احملفوظات، شرح ادلعلم ادلنت شرحا واضحا.بعد ا .ٗ
 كتب التالميذ شرح ادلنت على كراستهم بعد بيان ادلعلم. .٘
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تهاء الفصل، سأل ادلعلم التالميذ عما تتعلق دبادة احملفوظات للتقييم قبل قبل ان .ٙ
 االختتام.

لو ما وجد ادلعلم السؤال، أعطى ادلدرس الواجبة حلفظ منت احملفوظات وشرحو   .ٚ
 قبل اللقاء يف أسبوع اآليت.

 ومن ىنا نعرف على أن تعليم ادلًتادف عند تعليم ادلفردات يف درس احملفوظات
ر السالم كونتور للبنات احلرم وداخل فيو معهد دا ،دبعهد دار السالم كونتور

 بطريقة السمعية الشفوية.ُتطّبق  ،ابعالس
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 البحث نتائج خالصة -أ 
ربليل ادلًتادف اعتمادا إىل البياانت الىت حصلتها الباحثة من ادلقابلة والتوثيق حول 

. يف كتاب رلموعة احملفوظات وتطبيقها عند التعليم دبعهد دار السالم كونتور
 استنتجت الباحثة كما يلي:

 فات يف كتاب رلموعة احملفوظاتالكلمات ادلًتاد .ٔ
نظرا إىل البياانت ادلطروحة يف الفصل الرابع، وجدت الباحثة مخسة عشر مًتادفا 

( )ُيِكنُّ  –أو ستة وثالثون كلمة وىم )يَ ْنَخدُِع  َدى –خُيِْبُئ( )الَدْىرُ –يَ ُغرُّ
ُ
 –ادل

ْيٌم  ُقُطٌب(  –اُحُم( )فَ َلكٌ تَ رَ  –بَِلى( )تَ َوادَّ  –نَ َفَحاٌت( )َرثٌّ  –الَزَماُن( )َشَِ
ٌر( )ادلالُ  –الرَاِعى  –َسرَاٌة  –)ُرُؤْوٌس   –َلْعٌب( )ِاْطرَْح  –َنَشٌب( )ذَلٌْو  –أَِمي ْ
َقُة( )َىَوى  –ِاْصِرْف( )الَغرِيْ زَُة  –َخاِلْف   –النَ ْفُس( )َنَسٌب  –مِجاَحٌ  –الَسِلي ْ

لنيل لسياق اللغوي حللت الباحثة معٌت الكلمات ابَىَرٌم(.  -َنَسٌل( )َشْيبٌ 
 .الكلمات ادلًتادفة يف كتاب رلموعة احملفوظات

 احملفوظات رلموعة كتابب ةالكلمات ادلًتادف الفروق يف معاين .ٕ
حللت الباحثة معٌت الكلمات ادلًتادفة يف ىذه النقطة ابلسياق ادلوقف دلعرفة 

 الباحثةحبثت  يف كتاب رلموعة احملفوظات.معٌت الكلمات ادلًتادفة  بُتالفروق 
عند حبث ادلعٌت  وغَتمها ادلنجديف معجم فروق اللغوية ومعجم  معٌت الكلمات

يف اللغة  النسب والنسل، ىتان كلمتان ذلا معٌت واحدسياق ادلوقف. مثال 
عند السياق ادلوقف. إذا النسب ىو الذرية القريبة  وجدت الفرق ابلذرية. ولكن

الذرية البعيدة اليت التدخل إىل أىل اليت دخلت إىل أىل الوارث، أما النسل ىو 
 الوارث.
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عند التعليم دبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم  تطبيق الكلمات ادلًتادفة .ٖ
 السابع

استنتاجا بنتائ. ادلقابلة مع إحدى معلمة درس احملفوظات كما كتب يف الفصل 
ف عند تعليم الرابع، استخلصت الباحثة على أن الطريقة ادلستخدمة لتعليم ادلًتاد

مها  للبنات احلرم السابع ادلفردات يف درس احملفوظات دبعهد دار السالم كونتور
 .طريقة ادلباشرة وطريقة السمعية الشفوية

 االقرتاحات -ب 
ربليل ادلًتادف يف كتاب رلموعة احملفوظات وتطبيقها عن  بناء على نتائ. البحث

عما تتعلق هبذا االقًتاحات ثة ، وجدت الباحعند التعليم دبعهد دار السالم كونتور
 كما يلي : ادلوضوع البحث

ذا البحث مرجعا ومصدرا للبحوث ادلتعلقة بتحليل أن تكون ى لباحثةترجو ا .ٔ
 ادلًتادف على النظرية السياقية وكيف تطبيقها عند التعليم بكتاب احملفوظات.

 الطريقة ادلناسبة لوصول إىلترجو على كل ادلعلم أي درس كان الستخدام  .ٕ
 أىداف التعليم أال وىو فهم مادة الدرس.

التالميذ تصميم معجم الكلمات ادلًتادفة لتسهيل ترجو للباحث التايل أن أييت ب .ٖ
  وادلعلم عند عملية التعليم والتعلم.
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  ٗالتعليم، اجمللد. هارة الكتابة يف الربانم. ادلكثف لتعليم اللغة العربيةلًتقية م
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan guru pengajar mahfudzot di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 7 

 

1. Apa yang ustadzah persiapkan sebelum memulai pembelajaran dikelas? 

2. Metode apa yang ustadzah terapkan ketika mengajar mahfudzot dikelas? 

3. Apakah kata mutarodif sering dipergunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung? 

4. Bagaimana cara menerapkan kata mutarodif dalam pembelajaran 

mahfudzot? 
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 عرب واتساب ادلقابلة مع معلمة درس احملفوظات
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 كتاب رلموعة احملفوظات للتالميذ فصل اخلامس مبعهد دار السالم كونتور
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 السرية الذاتية
 ادلعلومات الشخصية .أ 

 ة: نعمة اخلَتي   االسم
 ٜٜٛٔأغسطس  ٕٛديليما جااي،  : ادلكان واتريخ الوالدة

 : اإلندونيسية   اجلنسية
 و: سياك، رأي   عنوانال

 ٜٜٖٖٕٗٛٔٔ٘ٛٓ:    رقم اذلاتف
 nikmah9028@gmail.com:   الربيد اإليليكًتوين

 
 ادلستوى الدراسي .ب 

 ٕٗٓٓ روضة األطفال ديليما جااي (ٔ
 ٕٓٔٓ - ٕٗٓٓ ديليما جااي ٓٔٓادلدرسة اإلبتدائية  (ٕ
 ٕٙٔٓ -ٕٓٔٓمعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث  (ٖ
 اآلن - ٕٚٔٓجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن.  (ٗ
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