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 االستهالل
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َنا ِإلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لِتُ ْنِذَر أُمَّ اْلُقرَ  ْن "وََكَذِلَك َأْوَحي ْ  ى َوََ
  جَحْوََلَا َوتُ ْنِذَر يَ ْوَم اْلَْْمِع ال َرْيَب ِفيهِ 

ِعرِي."  َفرِيٌق ِف اْْلَنَِّة َوَفرِيٌق ِف السَّ
 (7)سورة الشور ى اآلية 

 

ََ َعَرِبٌّ "َأِحبُّوا اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة لَِثاَلٍث: ِِلَِّنيْ َعَرِبٌّ َواْلقُ  ْرآ
 وََكاَلَم َأْهِل اْْلَنَِّة َعَرِبٌّ."

 )حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم(
 

  اْلُمُرْوَِِة.""تَ َعلَُّموا اْلَعَربِيََّة َفِإن ََّها تُ ْنِبُت اْلَعْقَل َوَتزِْيُد ِفْ 
 ل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه()قو 
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 اإلهداء
 

إىل أىب املكرم مشاعون وأمي احملبوبة زهرى حفظهما اهلل سبحانه وتعاىل اللذين  -1
وايت العزيزات خإربياين وأدباين منذ صغريي حىت اآلن وعلماين علوما كثرية، وإىل 

ن العزيزين ثاين واإلخواراحيل مرضات اهلل وربيعة العداوية وسييت فاطمة الزهرى 
طفل أصفيا  وعبد اهلل العزيز ابجبار وأصحا  اليم ن ويمي  أسريت األ حممد زين

 الذين يدعونين ويدفعونين يف إجناز كتابة هذه الرسالة.
وإىل مشريف األستاذ عثمان حس ن املاجستري واألستاذة ميمونة املاجستري، أقول  -2

وإىل  .شكرا جزيال بأهنما قد أرشداين يف كتابة هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها
 ذ واألساتذة يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية.ييمي  األسات

صل والطلبة يف الف هيمي  األساتيذ واألساتذة فيو معهد دار األمن مدير  وإىل -3
 الثاين، أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يف نيل البيانات هلذه الرسالة.

أقول  المية احلكومية،وإىل يمي  أصدقائي وصديقايت يف جامعة الرانريي اإلس -4
 شكرا جزيال على مساعدتكم يف إجناز كتابة هذه الرسالة.

 

 "جزاكم اهلل خير الجزاء"
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 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصالة  الذي جعل العربية لغة القرآن أفضل اللغات ينطق هبا اإلنسان. و احلمد هلل
إحسانه إىل يوم محن وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته و والسالم على حبيب الر 

  الدين.
كتاب   الرسالة حتت املوضوع "فقد انتهت الباحثة بإذن اهلل وعونه من كتابة هذه 

 "(Aceh Besarاآلجرومية تطويره واستخدامه لتدريس الفاعل )دراسة مبعهد دار األمن،  منت
يف علم  (S.Pd.I)قدمتها إلمتام بعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة  اليت

 احلكومية ببندا أتشيه. وتأهيل املعلمني جلامعة الرانريى اإلسالمية الرتبية بكلية الرتبية
ملشرفني الكرميني مها الباحثة جزيل الشكر لفضيلة ا هذه الفرصة السعيدة تقدم يفو  
اندا ميمونة املاجستري اللذين قد أنفقا الدكتور و املاجستري اندوس عثمان حسني الدكتور 

جيزيهما و  ا جيدا، عسى أن يباركهما اهللشرافها هذه الرسالة إشرافأوقاهتما وبذال جهودمها إل
مدير رئيس قسم تعليم اللغة العربية و ل العميق تقدم الشكروال تفوت الباحثة أن خري اجلزاء. 

لذين قد علموها أنواع العلوم املفيدة وأرشدوها مجيع األساتذة او  اجلامعة وعميد كلية الرتبية
الذين قد وتقدم الشكر أيضا للمدير واألساتذة والطلبة مبعهد دار األمن إرشادا صحيحا، 

 ساعدوها يف التحصيل على البيانات.
كتابة هذه يف  الكتب احملتاجة كتبة الذين قد ساعدوها بإعارة وكذلك ملوظفي امل

اللغة العربية  تعليم قسم تقدم الشكر لزمالئها احملبوبني يفأن  الباحثة وال تنسى الرسالة.
فعوها يف إمتام كتابة دالنافعة و بتقدمي بعض أفكارهم ساعدوها الذين قد  2014مرحلة لل

ربياها تربية حسنة شكر اخلاص لوالديها احملبوبني الذين قد التقدم الباحثة  مث .هذه الرسالة
 لعل اهلل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. وهذباها هتذيبا نافعا
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الرسالة، و الباحثة النقد البنائي واالقرتاحات من القارئني إلكمال هذه وأخريا ترج
افعة للناس أمجعني. حسبنا اهلل ونعم الوكيل ختتتم بالدعاء عسى اهلل أن جيعل هذه الرسالة نو 

 احلمد هلل رب العاملني.نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم و 
 

 مـ2018دمسـبري  31 دار السالم،
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 مستخلص البحث
ر األمن، اد: كتاب منت اآلجرومية تطويره واستخدامه لتدريس الفاعل )دراسة مبعهد  عنوان البحث

Aceh Besar) 
 : سييت لّيا رمحة اهلل  االسم الكامل

 081212041:  رقم القيد

قواعد الكربى، ويتعلم فيه اللغة العربية ومنها ال آتشيهكان معهد دار األمن من املعاهد املتواجدة يف 
ه يفهمون أسس القواعد النحوية كمثل املبتدأ واخلرب والفاعل حينما شرح به النحوية. وكان الطلبة في

املدرس يف الفصل. ولكن بعضهم يقتصرون فهمها داخل الفصل وإذا خرجوا منه يصعب هلم تطبيقها 
د درسوها يف عب هلم صنع األمثلة الكثرية واملتنوعة من األمثلة اليت قوتعيينها يف النصوص العربية ويص

الفصل. ومن هذه األمور أرادت الباحثة أن تطور كتاب منت اآلجرومية خاصة يف باب الفاعل 
واعد يف فهم هذه القواعد ويزيدهم املرجع يف علم النحو خاصة ق طلبةتحصيل اإلنتاج الذي يعني الل

بة ب خمتصر وال يأيت باألمثلة املتنوعة يف كل املباحث النحوية فيشعر الطلبة صعو وهذا الكتا. الفاعل
فهم املبحث النحوي، خاصة يف مبحث الفاعل. وهتدف الباحثة يف كتابة هذه الرسالة: التعرف على  
كيفية تطوير كتاب منت اآلجرومية والتعرف على تأثري استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس 

وير وتستخدم يف هذا البحث منهج البحث والتط اعل يف قدرة الطلبة على فهم قواعد الفاعل.الف
(R&D .وجلمع البيانات فيه تستخدم ورقة جودة اإلنتاج واإلختبار .) عالية اإلنتاج م بتجربة فو قتو

ظهور  :يالنتائج احملصولة ه منو . آتشيه الكربى مبعهد دار األمن عند طلبة الفصل الثاين املطور
"تطوير   املوضوع:ب كتاب منت اآلجرومية يف باب الفاعل يف شكل الكتاب التعليميالكتاب املطور من  

بية لتدريس الفاعل" ويتكون على املقدمة مث الفهرس مث تعريف الفاعل باللغة العر  كتاب منت اآلجرومية
واللغة اإلندونيسية وبيانه وخريطة عالمات رفع الفاعل وأقسام الفاعل، واألمثلة املتنوعة لكل أقسام 

نتيجة و  الفاعل واألمثلة اإلعرابية ويف هنايتها ختمت الباحثة بالتدريبات مث قائمة مراجع الكتاب.
اج إىل ، وحيتةتدل على أن التصميم يقع يف املرحلة املمتاز  ٪9،،7تصديق اإلنتاج حصلت البيانات 

 ٪5يف مستوى الداللة  tأكرب من قيمة  ،testt 684قليل التحسني. ونتيجة االختبار حصلت أن قيمة 
 لتدريس ن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور. وهذا يشري إىل أ2874هي  ٪0و  2808هي 

 الفاعل يؤثر يف قدرة طلبة معهد دار األمن على فهم قواعد الفاعل أو مادة الفاعل.
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ABSTRACT 
 
The Title : Kitab Matan Al-Jurumiyah, Its Development And Use for 

the Teaching of Fa‘il  

Full Name  : Siti Laiya Rahmatillah 

Registration Number : 140202180 

 

Dayah Darul Aman is one of the dayah in Aceh Besar that teaches Arabic, including 

the rules of nahwu. The students in the dayah understood the nahwu rules such as 

mubtada, khabar, and fa‘il when the teacher explained them in the classroom. But 

some of them are only limited in understanding in the class. When they leave the 

class they find it difficult to apply and determine in Arabic texts. And also the 

difficulty in making various examples such as the examples taught in class. In this 

case the author wants to develop the book Matan Al-Jurumiyah especially in the 

chapter fa‘il to produce products or results that can help them understand the rules 

of fa‘il. And also to add references to the science of nahwu for students especially 

the problem of fa‘il. The book of Matan al-Jurumiyah is very concise and there are 

no various examples in each of the discussions so that some students find it difficult 

to understand the discussion of nahwu contained in it, especially about fa‘il. The 

writing of this thesis aims to determine the ways or steps of development of the 

book Al-Jurumiyah and the effect of its application on students in understanding 

the material fa‘il. The method used in this study is the research and development 

method (R & D). Data collection is done by using the validation and test sheets. 

The trial was carried out on students in second class of Darul Aman Aceh Besar. 

This study produced a product of the development of the book Matan Al-Jurumiyah 

chapter fa'il in the form of a textbook with the title " تطوير كتاب منت اآلجرومية
 consisting of introductory words, table of contents, fa'il "لتدريس الفاعل

understanding in Arabic and Indonesian and their explanations, concept maps of 

rafa 'fa'il signs, fa'il division, examples for each fa'il distribution, examples of i'rab, 

exercises, and bibliography. The results of product validation show that the product 

developed is very good and only needs a little improvement. While the test results 

show that the ttest value (3.86) is greater than the ttest value at 5% (2.14) and 1% 

(2.98). This shows that the use of the developed book Matan Al-Jurumiyah 

influences students' ability to understand qawa‘id fa‘il or material fa‘il. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Kitab Matan Al-Jurumiyah, Pengembangannya dan 

Penggunaannya untuk Pengajaran Fa‘il 

Nama Lengkap : Siti Laiya Rahmatillah 

NIM : 140202180 

 

Dayah Darul Aman merupakan salah satu dayah yang terdapat di Aceh Besar yang 

mengajarkan Bahasa Arab, diantaranya yaitu kaidah nahwu. Para santri di dayah 

tersebut memahami kaidah nahwu seperti mubtada, khabar, dan fa‘il ketika guru 

menjelaskannya di dalam kelas. Tetapi sebagian dari mereka hanya terbatas 

pemahamannya ketika di dalam kelas saja. Ketika keluar dari kelas mereka 

kesulitan dalam menerapkan dan menentukan fa‘il dalam teks yang berbahasa Arab. 

Dan juga kesulitan dalam membuat contoh yang bermacam-macam seperti contoh 

yang telah diajarkan di dalam kelas. Dalam hal ini penulis ingin mengembangkan 

kitab Matan Al-Jurumiyah khususnya pada bab fa‘il untuk menghasilkan produk 

atau hasil yang dapat membantu mereka dalam memahami kaidah fa‘il. Dan juga 

untuk menambah referensi tentang ilmu nahwu bagi siswa khususnya masalah fa‘il. 

Kitab Matan al-Jurumiyah ini sangat ringkas dan tidak terdapat contoh yang 

bermacam-macam dalam setiap pembahasannya sehingga sebagian siswa merasa 

kesulitan dalam memahami pembahasan nahwu yang terdapat di dalamnya, 

khusunya tentang fa‘il. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui cara atau 

langkah-langkah pengembangan dari kitab Al-Jurumiyah dan pengaruh 

penerapannya terhadap siswa dalam memahami materi fa‘il. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Pengumpulan datanya dilakukan dengan 

mengguanakan lembar validasi dan tes. Uji cobanya dilakukan kepada santri kelas 

dua dayah Darul Aman Aceh Besar. Penelitian ini menghasilkan produk 

pengembangan dari kitab Matan Al-Jurumiyah bab fa‘il dalam bentuk buku 

pelajaran dengan judul "تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس الفاعل" yang terdiri dari 

kata pengantar, daftar isi, pengertian fa‘il dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia 

beserta penjelasannya, peta konsep tentang tanda-tanda rafa‘ fa‘il, pembagian fa‘il, 

contoh-contoh untuk setiap pembagian fa‘il, contoh i‘rab, latihan, dan daftar 

pustaka. Hasil validasi produk menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan 

sangat baik dan hanya perlu sedikit perbaikan. Sedangkan hasil tes menunjukkan 

bahwa nilai ttest (3,86) lebih besar dari nilai ttabel pada derajat 5% (2,14) dan derajat 

1% (2,98). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kitab Matan Al-Jurumiyah 

yang dikembangkan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami 

qawa‘id fa‘il atau materi fa‘il. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث
 مشكلة البحث -أ

املواد الدراسية أو املواد التعليمية هي عاملة مهمة يف عملية التعليم أي يف زيادة 
واملراد هبا أن كل املادة الذي يستعني هبا املدرس أو التالميذ يف عملية  1ورفع فعالية التعليم.

التعليم. ومن املواد الدراسية هي الكتاب الدراسي وهو أحد املواد الدراسي املشهور يف 
عملية التعليم ويستعمل فيها غالبا، ويكون الكتاب الدراسي هو املرجع األول الذي يعود 

وقد حبثت بعض الباحثات يف أحد حبوثها ووجدت  2معلوماته.إليه أي التلميذ الكتساب 
أن بعض حمتويات الكتاب الدراسي بسيط حيث حيتاج التالميذ إىل املواد األخرى اليت 

واملراد ببساطة املادة  3تعينهم يف فهم الدروس، منها الوسائل التعليمية والكتب األخرى.
امال إال ميذ ال يستطيعون أن يفهموها كأن بعض حمتويات الكتاب الدراسي قد جيعل التال

 باستخدام املادة األخرى.

وجيرى تدريس اللغة العربية يف املعاهد التعليمية اآلن على نظريتني: نظرية الوحدة 
ونظرية الفروع. ونظرية الوحدة هي النظرية اليت ترى أن اللغة وحدة مرتابطة متماسكة، 

ة ال تعرتف بتخصيص حصص معينة ألي نوع وهذه النظري وليست فروعا مفرقة خمتلفة.
من أنواع الدراسات اللغوية. وأما نظرية الفروع فهي النظرية اليت ترى أن اللغة تنقسم إىل 
فروع، ولكل فرع منهجه وكتبه وحصصه، مثل املطالعة واحملفوظات والتعبري والقواعد النحوية 

                                                           
1 Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media), (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 74. 
)الرياض: مكتبة الشقري، ، المدخل للمناهج وطرق التدريسماهر إمساعيل صربي حممد يوسف،  2

 .11(، ص. 2212
3 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah, Arabia, Vol. 5 No. 2, 2013, hal. 199-

223. 
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ية الوحدة يف املدارس وملا كانت وغالبا تطبق نظر  1والصرفية واإلمالء واألدب والبالغة.
نظرية الفروع تطبق يف املعاهد اإلسالمية اليت تقسم اللغة إىل عدة مواد. وتستخدم نظرية 

 الوحدة كتابا واحدا لتدريسها ونظرية الفروع كتبا خمتلفة.

وكتب القواعد النحوية والصرفية لتعليم اللغة العربية مما يعتمد على نظرية الفروع 
مثل كتاب الكواكب الدرية أو شرح املتممة اآلجرومية، والكفراوي، واآلجرومية، متنوعة، ك

ومن الكتب اليت يستعملها التالميذ املبتدؤون يف تعلم النحو  والنحو الواضح، وغري ذلك.
غالبا يف املعاهد اإلسالمية كمعهد دار األمن هو كتاب منت اآلجرومية الذي ألفه اإلمام 

ن حممد بن داود الصنهاجي. وحيتوي هذا الكتاب على أربعة وعشرين أبو عبد اهلل حممد ب
 بابا، ويبدأ بباب تعريف الكالم مث باب اإلعراب وخيتم بباب خمفوضات األمساء. 

وهذا الكتاب خمتصر وال يأيت باألمثلة املتنوعة اليت تكون تقرب حبياة التالميذ يف  
فاعل. النحوي، خاصة يف مبحث الكل املباحث النحوية فيشعرون صعوبة فهم املبحث 

ولذلك ترى الباحثة أن الكتاب حيتاج إىل تطويره خاصة يف باب الفاعل بإتيان األمثلة 
املتنوعة اليت تكون قريبة من حياة التالميذ، وشرح األمثلة أو بياهنا وإعراهبا واستخدام اللغة 

 اإلندونيسية يف بيانه ليفهم التالميذ بأنفسهم يف الدراسة.

وكان معهد دار األمن من املعاهد املتواجدة يف آتشية الكربى، ويتعلم فيها اللغة 
العربية ومنها القواعد النحوية. وكان الطلبة يف هذا املعهد يفهمون أسس القواعد النحوية  
كمثل املبتدأ واخلرب والفاعل حينما شرح به املدرس يف الفصل. ولكن بعضهم يقتصرون 

ذا خرجوا منه يصعب هلم تطبيقها وتعيينها يف النصوص العربية فهمها داخل الفصل وإ
ويصعب هلم صنع األمثلة الكثرية واملتنوعة من األمثلة اليت قد درسوها يف الفصل. وتلك 

 األسباب متكن صعوبة يف فهم القواعد أو لقلة املفردات اليت حفظوها. 

                                                           
ة الرانريي جامع –، )بندا آتشيه: الرانريي فرس المدخل إلى تعليم اللغة العربيةعزمان إمساعيل،  1

 .32-22(، ص. 2221اإلسالمية احلكومية، 
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ية خاصة يف باب ومن هذه األمور أرادت الباحثة أن تطور كتاب منت اآلجروم
الفاعل لتحصيل اإلنتاج الذي يعني التالميذ يف فهم هذه القواعد ويزيدهم املرجع يف علم 

واختارت الباحثة كتاب منت اآلجرومية لتطويره ألن معظم  النحو خاصة قواعد الفاعل.
 املبتدئني يستخدمه يف تعلم اللغة العربية خاصة يف أتشية.

اة بإتيان األمثلة املتنوعة اليت تكون قريبة حبيوطرق تطوير هذا الكتاب يكون 
التالميذ، وشرح األمثلة أو بياهنا وإعراهبا واأللوان املتنوعة كي يرغب التالميذ يف تعلمه 
والتمرينات يف آخرها. وسيتم تطوير هذا الكتاب باستخدام اللغة اإلندونيسية يف بيانه 

ا يف وير كتاب منت اآلجرومية خصوصليسهل التالميذ يف درسها. وترجو الباحثة أن تط
 باب الفاعل أن يستعني به التالميذ يف فهم القواعد النحوية.

 
 أسئلة البحث -ب

 وأسئلة البحث اليت تقدمها الباحثة يف هذه الرسالة كما يلي:
كيف يطور كتاب منت اآلجرومية باألمثلة وشرحها أو بياهنا وإعراهبا لتدريس  -1

 الفاعل؟

هل استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل مؤثر يف قدرة الطلبة  -2
 على فهم مادة الفاعل يف النحو؟

 

 أهداف البحث -ج

 وكان أهداف البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف هذه الرسالة هي:
اهنا وإعراهبا باألمثلة وشرحها أو بي التعرف على كيفية تطوير كتاب منت اآلجرومية -1

 لتدريس الفاعل.

التعرف على تأثري استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل يف قدرة  -2
 الطلبة على فهم قواعد الفاعل.
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 أهمية البحث -د

 وبعد إمتام البحث ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مهمات، منها كما يلي:

 للباحثة -1

 لبحث يزيد خربهتا يف إجراء البحث واعداد املواد التعليمية.أن يكون هذا ا -أ

أن يكون هذا البحث يزيد املعارف هلا يف أمور تدريس اللغة العربية وخاصة يف  -ب
 النحو.

 للمدرسني -2

 يسهلهم يف تدريس القواعد النحوية ويرشدهم يف اعداد املواد التعليمية. -أ

اصة والنحو يقوم بتدريس الفاعل خيزيد البحث املراجع واملعارف التدريسية ملن  -ب
 عامة.

 للتالميذ  -3

 يستعينون به فهم القواعد النحوية وتطبيقها يف األمثلة. -أ

 ازدياد املرجع الكتساب املعلومات عن النحو. -ب
 

 افتراض البحث وفروضه  -ه

اعتمدت الباحثة يف كتابة هذه الرسالة على االفرتاض أن املواد الدراسية أو املواد 
التعليمية عامل مهم يف عملية التعليم ومنها الكتاب الدراسي ألنه املرجع األول الذي يعود 

 إليه دارس الكتساب معلوماته. 

 وأما الفروض اليت افرتضتها الباحثة يف هذه الرسالة فهي كما يلي:

(: إن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل 0Hالفرض الصفري ) -1
 مل يؤثر يف قدرة طلبة معهد دار األمن على فهم قواعد الفاعل.

(: إن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل aHوالفرض البديل ) -2
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 يؤثر يف قدرة طلبة معهد دار األمن على فهم قواعد الفاعل.
 

 دود البحثح -و

 احلد املوضوعي -1

إن الباحثة تبحث هذه الرسالة حتت املوضوع "كتاب منت اآلجرومية تطويره 
 واستخدامه لتدريس الفاعل".

 احلد املكاين -2

 (.Aceh Besarوكانت الباحثة تبحث هذا البحث مبعهد دار األمن 

 احلد الزماين -3

 م. 2212/2212إن الباحثة تبحث هذا البحث يف العام الدراسي 
 

 مصطلحات البحث -ز

إن موضوع هذه الرسالة هو "كتاب منت اآلجرومية تطويره واستخدامه لتدريس 
ا الفاعل"، وقبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة هبذا املوضوع ينبغي هل

أن تشرح املعاين املصطلحات من الكلمات اليت ترد يف هذا املوضوع ليفهم القارئون معانيها 
 يت تقصد هبا الباحثة فهما جيدا. وهذه املصطلحات هي:ال

 كتاب منت اآلجرومية -1

ومعىن  5كتابا، ومعناه الصحف اجملموعة.  -يكتب  -كتاب مصدر من كتب  
 6الكتاب اصطالحا هو جمموعة من املعلومات املتنوعة الذي يستعمل إلرشاد قيام بشيء.

يف هذه الرسالة هو أحد الكتاب الذي يبحث يف القواعد  واملراد بكتاب منت اآلجرومية

                                                           

 .2221\5\2دخول ال تاريخ ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arتابك/ 5 
6 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 152. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تاريخ
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تاريخ
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النحوية ألفه اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي، املعروف ب"ابن 
ه يوم 723ه وتويف بفاس سنة 672وولد مبدينة فاس باملغرب العريب سنة  7آُجرُّوم".

وحيكى  2ة الفاس ببالد املغرب.اإلثنني بعد الزوال، وله إحدى ومخسون سنة، ودفن مبدين
أنه ألف هذا املنت جتاه البيت الشريف، وحيكى أيضا أنه ملا ألفه ألقاه يف البحر وقال: إن  

 2كان خالصا هلل تعاىل فال يبل وكان األمر كذلك.

 تطوير -2

ويل تطويرا، ومعناها التغيري أو التح –يطّور  –كلمة التطوير مصدر من كلمة طّور 
وأما التطوير اصطالحا فهو  12أو تعديله وحتسينه إىل ما هو أفضل. من طور إىل طور

  11التحسني يتوصل إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة.
والتطوير يف هذه الرسالة هو حماوالت الباحثة لتسهيل تعليم القواعد النحوية خاصة 

ألمثلة املتنوعة ن إتيان ايف مبحث الفاعل بتغيري كتاب منت اآلجرومية لإلمام الصنهاجي م
اليت تكون قريبة من حياة التالميذ واستخدام اللغة اإلندونيسية لتسهيل الفهم عند التالميذ 

 يف تعلم النحو. 

 استخدام -3

استخداما على وزن استفعل  –يستخدم  –كلمة استخدام مصدر من استخدم 

                                                           

(، ص. 2225، )الرياض: مكتبة الرشد، شرح الآلجرومية، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية 7 
5. 

يع، ، )الكويت: دار الظاهرية للنشر والتوز اآلجرومية اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي،أيب عبد  2 
 .17-15(، ص. 2211

سالمية، ، )القاهرة: املكتبة الغشرح متن اآلجروميةزيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي، أيب  2 
 .2(، ص. 2225

 .2217\2\22الدخول  تاريخ ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arتطوير/ 12 
 11 https://hrdiscussion.com/hr814.html  2217\2\22تاريخ الدخول. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تاريخ
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تاريخ
https://hrdiscussion.com/hr814.html
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ومعىن االستخدام  12ه.استفعاال. ومعناه استعمل شيئا لغرض ما أو انتفع ب –يستفعل  –
يف هذه الرسالة هو استعمال كتاب منت اآلجرومية لتدريس الفاعل يف الفصل الدراسي 

 بعد تطويره باألمثلة الكافية.
 تدريس الفاعل -1

 تدريس" فيقال درس الكتاب -يدرس  -كلمة التدريس تشتق من الفعل "دّرس 
زية أن تعطي دروسا للطالب يف اإلجنلي teachوحنوه أي قام بتدريسه. ويقصد بدرس أو 

ملساعدهتم على تعلم شيء ما بإعطائهم معلومات عنه. وأما التدريس اصطالحا فهو 
عملية تتكون من األنشطة اليت يقوم هبا املعلم والتالميذ ملساعدة التالميذ على حتقيق 

  13أهداف معينة أو عملية نقل املعلومات من املعلم إىل التالميذ.

والفاعل اصطالحا  11فهو من قام به الفعل أو من أوجد الفعل. والفاعل يف اللغة
عند النحويني هو االسم املرفوع املذكور قبله فعله. يعين أن الفاعل هو االسم الذي يكون 
مرفوعا، ويتقدمه فعله، فال يكون الفاعل فعال، وال حرفا، وال منصوبا، وال جمرورا، وال 

اصطالحا آخر هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبين ومعىن الفاعل  15يتقدم على فعله أبدا.
واملراد بتدريس الفاعل يف هذه  16للمعلوم، ودل على من فعل الفعل أو قام به الفعل.

 الرسالة إلقاء مواد الفاعل وأمثلته باستخدام كتاب منت اآلجرومية بعد تطويره باألمثلة.
 

                                                           

(، 2223)بريوت: دار املشرق، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، ، كميل إسكندر حشيمه 12 
 .222ص. 

ات التعلم ستراتيجياجيات التدريس المتقدمة و يستراتاعبد احلميد حسن عبد احلميد شاهني،  13 
 .7-5(، ص. 2211سكندارية، )القاهرة: جامعة اإل، وأنماط التعلم

 .51)سورابايا: احلرمني، بدون سنة( ص. ، أبي النجا العالمة، الشيخ خالد األزهري 11 
، )الكويت: دار الظاهرية للنشر والتوزيع، التوضيحات الجلية في شرح اآلجروميةحممد اهلامشي،  15

 .123(، ص. 2211
 .15(، ص. 2212)بندا آشيه: جامعة الرانري اإلسالمية، ، تيسير النحو وتطبيقهعثمان حسني،  16 
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 الدراسات السابقة -ح

 الرسالة فهي:وأما الدراسات السابقة املتعلقة هبذه 

 رسالة اكرام الفجر -1

وموضوعها "تطوير كتاب منت اآلجرومية يف باب جوازم الفعل املضارع خبرائط 
. ومشكلة البحث يف هذه الدراسة 2217" سنة Besarاملفاهيم مبعهد دار اإلحسان آتشية 

غلب أ هي أن كتاب منت األجرومية ال يأيت باألمثلة املتنوعة يف كل املباحث النحوية فيكون
الطالب يشكون الصعوبة والتعب يف فهم املوضوع النحوي، خاصة يف باب جوازم الفعل 
املضارع كمامل يأيت املدرس خبرائط املفاهيم، لذلك ال يفهموهنا فهما دقيقيا فيحتاج من 
الكتاب تطوير طريقة حبث املوضوعات بإتيان األمثلة املتنوعة وخرائط املفاهيم. وطريقة 

الباحث يف هذه الدراسة هي طريقة البحث "البحث والتطوير"، ويستخدم  البحث يستخدم
 االستبانة يف مجع البيانات. ونتائج البحث من هذه الرسالة كما يلي:

إن تطوير كتاب منت اآلجرومية يف باب جوازم الفعل املضارع خبرائط املفاهيم  -أ
 حصل النتاج اجلديد وهو كتاب "كيف أفهم النحو؟".

الطالب جيدة هلذا الكتاب ويسهلهم يف تعلم باب جوازم الفعل إن استجابة  -ب
 املضارع ويزيد فهمهم هلا.

 إن جودة كتاب تستحاق له بعد تقييم اخلرباء. -ج
والعالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية تساويان يف الكتاب املطور وهو  

ث وهي طريقة قة البحكتاب منت اآلجرومية ولكن خيتلفان يف باهبما، وتساويان يف طري
البحث والتطوير. والفرق بينهما أن مشكلة البحث يف الدراسة السابقة هي صعوبة وتعب 
الطالب يف فهم املوضوع النحوي، خاصة يف باب جوازم الفعل املضارع، ويف الدراسة 
احلالية يف باب الفاعل. واختلفا يف أدوات البحث، كانت الدراسة السابقة تستخدم 
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 17، والدراسة احلالية تستخدم املالحظة واالختبار.االستبانة
 

 رسالة فضيل -2

وموضوع هذه الدراسة "تطوير كتاب منت األجرومية يف باب معرفة عالمات 
. 2216" سنة Besar Lueng Ie Acehاإلعراب خبرائط املفاهيم مبعهد باب العلوم العزيزية 

 عرض ستخدم هذا الكتاب يفومشكلة البحث يف هذه الدراسة هي أن طريقة النص اليت ي
العلم النحوي جتعل الطالب التعب وصعوبة فهمه. وإزالة بعض منت الكتاب كما وجد 
الباحث يف باب معرفة عالمات اإلعراب حىت ال يفهم بعض الطالب. وطريقة البحث 
يستخدم الباحث يف هذه الدراسة طريقة البحث "البحث والتطوير"، ويستخدم االستبانة 

 بيانات. والنتائج من هذا البحث هي:يف مجع ال
تطوير كتاب منت اآلجرومية يف باب معرفة عالمات اإلعراب حيصل الكتاب  -أ

 "كتاب املختصر اجلوهري".ب املطور خبرائط املفاهيم ما يسمى 

 تستحق جودة هذا الكتاب بعد تقييم من اخلرباء وهذا الكتاب مقبول. -ب

ات يسهلهم يف تعلم باب عالم إن استجابة الطالب هلذا الكتاب جيدة حيث -ج
 اإلعراب ويزيدهم فهما.

وأما العالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية تساويان يف الكتاب املتطور وهو  
كتاب منت اآلجرومية ولكن خيتلفان يف باهبما، وتساويان يف طريقة البحث وهي طريقة 

وبة وتعب دراسة السابقة هي صعالبحث والتطوير. والفرق بينهما أن مشكلة البحث يف ال
الطالب يف فهم املوضوع النحوي، خاصة يف باب معرفة عالمات اإلعراب، ويف الدراسة 
احلالية يف باب الفاعل. واختلفا أيضا يف أدوات البحث، كانت الدراسة السابقة تستخدم 

                                                           

تطوير كتاب متن اآلجرومية في باب جوازم الفعل المضارع بخرائط المفاهيم "اكرام الفجر،  17 
ي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، ري رسالة غري منشور، )جامعة الران "،Besarبمعهد دار اإلحسان آتشية 

 .72-1(، ص. 2217
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 12االستبانة، والدراسة احلالية تستخدم املالحظة واالختبار.
 

 جملة فاطمة -3

وعها "فعالية تطوير كتاب منت اآلجرومية على شكل خرائط املفاهيم" سنة وموض
. ومشكلة البحث يف هذه اجمللة هي صعوبات التالميذ يف فهم كتب اللغة العربية، 2217

وحني وصل إىل املستوى الثاين بعد ستة أشهر كانت احملادثة اليومية مل ترتبط بالقواعد 
وا ألهنم من تالميذ جدد ال يفهمون علم النحو. والثاين النحوية، هم يتحدثون على ما أراد

هم يشعرون بامللل أثناء الدراسة ألن درس النحو من كتاب منت اآلجرومية يف الصف 
األول جيري كل يوم إما يف املدرسة الدينية أو املدرسة املتوسطة، مع أن التالميذ اجلدد 

وأما طريقة  نعاس وحيمسون يف التعلم.حيتاجون إىل تعلم عاشق حىت ال يشعرون بامللل وال
البحث فتستخدم الباحثة يف هذه اجمللة طريقة البحث "البحث والتطوير"، وتستخدم 

 املقابلة واالختبار جلمع البيانات. ونتائج البحث من هذه اجمللة هي كما يلي:
حصل املنتج اجلديد وهو كتاب "منت اآلجرومية على شكل خرائط املفاهيم".  -أ

كتاب من مثانية أبواب وكل باب حيتوي على قسمني، عرض القاعدة يكون ال
النحوية واملفردات اجلديدة يف القسم األول والتدريبات املتعلقة بالقاعدة 

 النحوية يف القسم الثاين.

إن الكتاب املصمم ميكن استخدامه يف التدريس بدون تصحيح، وله فعال أو  -ب
على الوجه العام جيد ومناسب  أثر يف تنمية فهم النحو للتالميذ. وأنه

 باحتياجات التالميذ لتنمية فهم النحو.

وأما العالقة بني هذه اجمللة والدراسة احلالية تساويان يف الكتاب املتطور وهو كتاب 

                                                           

يم بمعهد هتطوير كتاب متن األجرومية في باب معرفة عالمات اإلعراب بخرائط المفا"فضيل،  12 
ي اإلسالمية احلكومية، بندا ري رسالة غري منشور، )جامعة الران "،Besar Lueng Ie Acehباب العلوم العزيزية 

 .72-1(، ص. 2216آتشية، 
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منت اآلجرومية، وتساويان يف طريقة البحث وهي طريقة البحث والتطوير. وتساويان يف 
ة بار. والفرق بينهما أن مشكلة البحث يف الدراسأدوات البحث، تكونان تستخدمان االخت

ذ السابقة هي صعوبة التالميذ يف فهم كتب اللغة العربية، ويف الدراسة احلالية صعوبة التالمي
 12يف فهم املوضوع النحوي، يف باب الفاعل خاصة.

 
 طريقة كتابة البحث -ط

وأما طريقة كتابة أو تأليف هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف 
يف كتاب: "دليل  Banda Acehاملقررة يف كلية الرتبية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعية األوىل( قسم تعليم اللغة العربية سنة 
2216". 

                                                           

على شكل خرائط المفاهيم )بحث تطويري في  فعالية تطوير كتاب متن اآلجروميةفاطمة،  12 
 .27-22، ص. 2217اجمللد اخلامس، العدد األول، مدرسة منبع الصالحين المتوسطة اإلسالمية بغرسيك(، 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 كتاب متن اآلجرومية -أ

 كتاب القواعد النحوية ألفه الشيخ الفقيه اإلمام العامل العالمة  كتاب منت اآلجرومية
اهلمام الشهري الواضح أبو عبد اهلل حممد ابن حممد ابن داود الصنهاجي، املشهور ب"ابن 

 2آُجرُّوم" بفتح اهلمزة املمدودة وضم اجليم والراء املشددة، ومعناه بلغة الرببر الفقري الصويف.
ن هاجة وهي قبيلة باملغرب. ولد سنة اثنتني وسبعني وستمائة موالصنهاجي نسبة إىل صن

ه( مبدينة فاس ببالد املغرب. قال ابن احلاج: "يف السنة اليت تويف فيها ابن  271اهلجرة )
مالك". وتويف رمحه اهلل يوم اإلثنني بعد الزوال من صفر سنة ثالث وعشرين وسبعمائة، 

 1ببالد املغرب. وله إحدى ومخسون سنة، ودفن مبدينة فاس

واسم هذا الكتاب ال يعرف إن كان ابن آجروم قد وضع امسا ملقدمته أم ال، ومهما 
يكن من أمر فإن اآلجرومية قد اشتهرت بالنسبة إىل صاحبها، فيقال: اآلجرومية، وتارة: 
اجلرُّومية، حبذف األلف املمدودة، وتارة يضاف إليها كلمة املقدمة، فتصري: املقدمة 

 ية، أو املقدمة اجلرومية.اآلجروم

ومتتاز املقدمة اآلجرومية بأهنا خمتصرة وسهلة يف احلفظ واملأخذ. وقد ذكر الراعي 
النمري أن ابن آجروم ألف مقدمته جتاه الكعبة الشريفة. ويقال ملا ألف هذا املنت كان يف 

ه معقبا. يجملس عال فطريته الريح فقال: اللهم إن كان خالصا لوجهك فرده علي، فرده عل

                                                           

قاهرة: دار )الشرح اآلجرومية في علم العربية، علي بن عبد اهلل بن علي نور الدين السنهوري،  2 
 .22(، ص. 1222السالم، 

ع، )الكويت: دار الظاهرية للنشر والتوزيآلجرومية، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي، ا 1 
 .21-21(، ص. 1222
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 1وحكي أيضا أنه ملا ألفه ألقاه يف البحر، وقال: إن كان خالصا هلل فال يبل.

وحيتوي كتاب منت اآلجرومية على ثالثة أقسام، وهي: القسم األول يتعلق بالكالم، 
والقسم الثاين يتعلق باإلعراب، والقسم الثالث يتعلق باألفعال واألمساء. وابتدأ املؤلف 

ق بالكالم ألن علم النحو يتعلق بالكالم، وثَ َّنى بالقسم الذي يتعلق بالقسم الذي يتعل
باإلعراب ألن ُلبى علم النحو هو اإلعراب، وثَ لىَث بالقسم الذي يتعلق باألفعال واألمساء 
ألن قواعد اإلعراب إمنا ُتطّبق يف األفعال واألمساء. وعلى هذا فيكون القسم األول متهيدا 

 وموضوعاته ومباحثه هي تالية: 4الثاين متهيدا للقسم الثالث. للقسم الثاين، والقسم
 تعريف الكالم، وبيان أقسامه، وعالمة كل قسم. -2

 باب اإلعراب. -1

 باب معرفة عالمات اإلعراب. -1

 باب األفعال. -4

 باب مرفوعات األمساء. -1

 باب منصوبات األمساء. -2

 باب خمفوضات األمساء. -7

ة والنكرة مرفوعات األمساء، وتكلم على املعرفوقد ذكر التوابع تفصيال يف آخر باب 
 1يف آخر باب النعت.

 

                                                           

سالمية، ، )القاهرة: املكتبة الغشرح متن اآلجروميةأيب زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي،  1 
 .9(، ص. 1221

العتصام )الرياض: دار اشرح المقدمة اآلجرومية، خالد بن عبد اهلل بن محيد األنصاري،  أبو عبد اهلل 4 
 .7(، ص. 1221للنشر، 

، ، )الكويت: دار الظاهرية للنشر والتوزيعالتوضيحات الجلية في شرح اآلجروميةحممد اهلامشي،  1 
 .22-7ص. (، 1222
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 الفاعل -ب

 تعريف الفاعل -1

وأما يف االصطالح عند النحويني فالفاعل  2الفاعل يف اللغة هو من قام به الفعل.
يعين أن الفاعل هو االسم الذي يكون مرفوعا،  7هو االسم املرفوع املذكور قبله فعله.

 كون الفاعل فعال، وال حرفا، وال منصوبا، وال جمرورا، وال يتقدم علىويتقدمه فعله، فال ي
ومعَّن آخر هو اسم يذكر بعد الفعل ليدل على أنه هو الذي فعل الفعل أو  8فعله أبدا.

ومعَّن الفاعل عند عباس حسن  9قام به، ويكون امسا صرحيا أو ضمريا أو مؤوال بالصريح.
ذي فوع قبله فعل تام أو ما يشبهه، وهذا االسم هو اليف كتابه "النحو الوايف" أنه اسم مر 

وتلخص الباحثة هو اسم مرفوع يذكر قبله فعل مبين للمعلوم ليدل  22فعل الفعل أو قام به.
 على من الذي فعل الفعل أو قام به.

 
 تقديم باب الفاعل في كتاب متن اآلجرومية -2

ابتدأ املؤلف أبو عبد اهلل حممد ابن حممد ابن داود الصنهاجي بتعريف الفاعل يف 
أول مباحثه، وهو االسم املرفوع املذكور قبله فعله. مث بني أقسام الفاعل مع األمثلة، وهو 

يقوم، وهي  –على قسمني: ظاهر ومضمر. واألمثلة يأيت هبا املؤلف هو فاعل من فعل قام 
ر مفرد من الفعل املاضي(، ويقوم زيد )فاعل مذكر مفرد من الفعل قام زيد )فاعل مذك

املضارع(، وقام الزيدان )فاعل مثَّن مذكر من الفعل املاضي(، ويقوم الزيدان )فاعل مثَّن 

                                                           

العقيدة،  )القاهرة: دار، التعليقات الجلية على شرح المقدمة اآلجروميةحممد بن صاحل العثيمني،  2 
 .192(، ص. 1221

 .22، ص. ...شرح متنأيب زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي،  7 
 .221، ص. ...التوضيحات الجليةحممد اهلامشي،  8 
 .122(، ص.2992احلرمني، ، )سورابايا: المعجم المفصل في اإلعرابطاهر يوسف اخلطيب،  9 
 .24-21، )القاهرة: دار املعارف، بدون السنة(، ص. ، النحو الوافيحسن عباس 22 



21 
 

مذكر من الفعل املضارع(، وقام الزيدون )فاعل مجع مذكر سامل من الفعل املاضي(، ويقوم 
فعل املضارع(، وقام الرجال )فاعل مجع التكسري من الزيدون )فاعل مجع مذكر سامل من ال

الفعل املاضي(، ويقوم الرجال )فاعل مجع التكسري من الفعل املضارع(، وقامت هند )فاعل 
مفرد مؤنث من الفعل املاضي(، وتقوم هند)فاعل مفرد مؤنث من الفعل املضارع(، وقامت 

الفعل  ندان )فاعل مثَّن مؤنث مناهلندان )فاعل مثَّن مؤنث من الفعل املاضي(، وتقوم اهل
املضارع(، وقامت اهلندات )فاعل مجع مؤنث سامل من الفعل املاضي(، وتقوم اهلندات 
)فاعل مجع مؤنث سامل من الفعل املضارع(، وقامت اهلنود )فاعل مجع التكسري هلند من 

ام أخوك قالفعل املاضي(، وتقوم اهلنود )فاعل مجع التكسري هلند من الفعل املضارع(، و 
)فاعل مفرد مذكر من الفعل املاضي وهو من األمساء اخلمسة(، ويقوم أخوك )فاعل مفرد 
مذكر من الفعل املضارع وهو من األمساء اخلمسة(، وقام غالمي )فاعل اسم مضاف إىل 
ياء املتكلم من الفعل املاضي(، ويقوم غالمي )فاعل اسم مضاف إىل ياء املتكلم من الفعل 

 املضارع(. 

يضرب يف آخر الباب، وهي  -مث ذكر املصنف أمثلة املضمر من فعل ضرب 
ضربُت )"التاء" فاعل(، وضربنا )"نا" فاعل(، وضربَت )"التاء" فاعل(، وضربِت )"التاء" 
" فاعل(، وضرب  فاعل(، وضربتما )"متا" فاعل(، وضربتم )"مت" فاعل(، وضربنت )"ُتنى

ره ، وضربْت )الفاعل ضمري مسترت جوازا تقدي )الفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره هو(
 22هي(، وضربا )واأللف فاعل(، وضربوا )والواو فاعل(، وضربن )والنون فاعل(.

ورأت الباحثة أن كتاب منت اآلجرومية ألفه اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن داود 
فعل  نالصنهاجي ميكن له أن تطوره من بعض النقصان فيه كأمثلة حمدودة على الفاعل م

قام ويقوم، واسم زيد وهند لفاعله. وهذا الكتاب سيسهل التالميذ يف فهمه إن كان يأيت 
 باألمثلة املتنوعة ليس من فعل واحد وليس من اسم واحد لفاعله.

 
                                                           

 .21-24، ص. ...آلجروميةأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي، ا 22 
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 أقسام الفاعل -3

 21الفاعل ثالثة أنواع: صريح وضمري ومؤول.
 صريح -أ

معرب واسم ظاهر، والنوع األول من الفاعل هو اسم صريح، ويقال أيضا اسم 
ومثال  21ومعناه ما دل على مسماه بال قيد أي بال قيد التكلم وال اخلطاب وال الغيبة.

الفاعل الصريح: شرح املعلم الدرس، "شرح": فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة، 
و"املعلم": فاعل من شرح مرفوع بالضمة الظاهرة، و"الدرس": مفعول به منصوب بالفتحة 

 21ومثال من القرآن الكرمي: ولقد نصركم اهللُ يف مواطن كثرية. 24الظاهرة.

 
 ضمري -ب

والضمري إما متصل كالتاء من  22وهو ما دل على متكلم أو خماطب أو غائب.
"قمت"، والواو من "قاموا"، واأللف من "قاما" والياء من "تقومني". وإما منفصل كأنا 

 . وإما مسترت، حنو أقوم وتقوم ونقوم.وحنن من قولك: "ما قام إال أنا"، و"إمنا قام حنن"
واملسترت على ضربني: مسترت جوازا ومسترت وجوبا. واملسترت جوازا يكون يف املاضي 
واملضارع املسندين إىل الواحد الغائب والواحدة الغائبة. واملسترت وجوبا يكون يف املضارع 

 27عا.املتكلم مفردا أو مجواألمر املسندين إىل الواحد املخاطب، ويف املضارع املسند إىل 

                                                           

 .121. ص، بريوت: دار الفكر، بدون السنة(، )جامع الدروس العربية شيخ مصطفى الغالييين، 21 
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ومثال الفاعل ضمريا: ذهبُت إىل املدرسة، "ذهبت": فعل ماض مبين على السكون 
التصاله بضمري رفع متحرك، والتاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل. وحنو 

"سافر". لما سافر إال أنت، "أنت": ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل 
 28ذهب إىل الصيد، فاعل ذهب ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو. وحنو أخي
 

 مؤول -ج

والفاعل املؤول هو أن يأيت الفعل، ويكون فاعله مصدرا مفهوما من الفعل بعده، 
حنو حيسن أن جتتهد. فالفاعل هو املصدر املفهوم من "جتتهد". وملا كان الفعل الذي بعد 

  29ي الفعل املؤول."أن" يف تأويل املصدر الذي هو الفاعل مس
ومثال الفاعل املؤول: يسرين أن تفوز، "يسرين": فعل مضارع مرفوع بالضمة 
الظاهرة، والنون للوقاية، والياء ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. 

 أن"، وعالمةب""أن": حرف مصدري ونصب واستقبال، "تفوز": فعل مضارع منصوب 
فوز" ري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت. واملصدر املؤول من "أن تنصبه الفتحة، وفاعله ضم

  12والتقدير فوزك يف حمل رفع فاعل "يسرين".
 

 أحكام الفاعل -4

 للفاعل أحكام تسعة، ال بد أن تتحقق فيه جمتمعة:
أن يكون مرفوعا، كاألمثلة املتقدمة. وجيوز أن يكون الفاعل جمرورا يف لفظه، ولكنه  -أ

 أمثلته:يف حمل رفع. ومن 

إضافة املصدر إىل فاعله، يف حنو: يسرين إخراُج الغينِّ الزكاَة، فكلمة "الغين"  -

                                                           

 .122ص.المعجم المفصل...، طاهر يوسف اخلطيب،  28 
 

 .112ص. جامع الدروس...، شيخ مصطفى الغالييين،  29
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 مضاف إليه جمرور، وهي فاعل املصدر، إذ املصدر هنا يعمل عمل فعله.

الفاعل اجملرور حبرف جر زائد. ويغلب أن يكون حرف اجلر الزائد هو من أو  -
اجلر  ا، فكلمة " احلق" جمرورة حبرفالباء أو الالم، حنو كفى باحلق ناصرا ومعين

 الزائد: الباء يف حمل رفع ألهنا فاعل.

ظاهرا، أو مسترتا، ألنه جزء أساسي يف مجلته، ال بد منه، وال  –أن يكون موجودا  -ب
يصح حذفه. ويستثَّن من هذا احلكم أربعة أشياء، كل منها حيتاج للفاعل ولكنه 

 احلذف، وهي: قد حيذف وجوبا أو جوازا لداع يقتضى

أن يكون عامله مبنيا للمجهول، حنو: يأيها الذين آمنوا ُكتب عليكم  -2
الصيام. وأصل الكالم: َكتب اهللُ عليكم الصياَم، مث بين الفعل للمجهول، 

 فحذف الفاعل وجوبا، وحل مكانه نائب له.

أن يكون الفاعل واو مجاعة أو ياء خماطبة، وفعله مؤكد بنون التوكيد،   -1
كالذي يف خطبة أحد القواد: لتَ ْهزُِمن أعداءكم، فواهلل لتسمِعن أخبار 

تواىل تسمعينّن، حذفت نون الرفع ل –النصر املؤزىر. وأصل الكالم: هتزمونّن 
 .قاء الساكننياألمثال مث حذفت وجوبا واو اجلماعة وياء املخاطبة اللت

 أن يكون عامله مصدرا، مثل: إكرام الوالَد مطلوب، واحلذف هنا جائز. -1

أن حيذف جوازا مع عامله لداع بالغي بشرط وجود دليل يدل عليهما،  -4
 مثل: من قابلت؟ فتقول: صديقا، أي قابلت صديقا.

وجوب تأخريه عن عامله كاألمثلة السالفة. وقد يوجد يف بعض األساليب الفصحى  -ج
ا يوهم أن الفاعل متقدم. والواقع أنه ليس بفاعل يف الرأي األرجح، مثل: اخلري م

زاد، ال تعرب كلمة "اخلري" فاعال مقدما وإمنا هي مبتدأ. وفاعل الفعل بعده ضمري 
 مسترت تقديره "هو" يعود على اخلري، واجلملة الفعلية خرب املبتدأ.

 من عالمة يف آخره تدل على الشائع أن يتجرد عامله )فعال كان أو شبه فعل( -د
 التثنية أو اجلمع حني يكون الفاعل امسا ظاهرا مثَّن أو مجعا، حنو: 
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    طلع النريان، -

 أقبل املهنئون،  -

 برعت الفتيات.  -

فال يصح يف األمثلة السابقة وأشباهها طبقا للرأي الشائع أن يتصل بآخر الفعل 
ون، برْعن ا النريان، أقبلوا املهنئألف تثنية وواو اجلمع ونون النسوة. فال يقال طلع

الفتيات، إال على لغة تزيد هذه العالمات مع وجود الفاعل الظاهر بعدها، وهي 
 لغة فصيحة.

أن عامله قد يكون مضمرا اي حمذوف اللفظ جوازا أو وجوبا. فيكون العامل  -ه
مضمرا أي حمذوف لفظه جوازا إذا وقع جواب استفهام ظاهر األداة، تشمل مجلته 
على نظري العامل احملذوف. حنو: من انتصر؟ فتجيب: الشجاع، أي انتصر 

آخر  فاعله من فعل الشجاع. ويكون العامل مضمرا وجوبا إذا وقع مفسرا مبا بعد
أو ما يشبهه يعمل يف ضمري يعود على الفاعل الظاهر السابق أو يف اسم مضاف 
إىل ضمري يعود على ذلك الفاعل. حنو: إن ضعيٌف استنصرك فانصره، فالفعل 
"استنصرك" هو املفسر للفعل احملذوف. وأصل الكالم: إن استنصرك ضعيٌف 

ل الفعل رت تقديره "هو" يعود على فاعاستنصرك، وفاعل الفعل املفسر ضمري مست
 احملذوف.

أن يتصل بعامله عالمة تأنيث تدل على تأنيثه أي على تأنيث الفاعل حني يكون  -و
 مؤنثا، هو، أو نائبه، وزيادهتا على الوجه اآليت:

إن كان العامل فعال ماضيا حلقت آخره تاء التأنيث الساكنة، حنو جائت  -2
 فاطمة.

اعله املؤنث ام ظاهر للمفردة أو ملثناها أو مجعها، إن كان العامل مضارعا ف -1
حلقت أوله تاء متحركة أو يسمى تاء املضارعة، مثل: تتعلم عائشة. وكذلك 

 إن كان فاعله ضمريا متصال للغائبة املفردة أو ملثناها، مثل: عائشة تتعلم.
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ا، بأن يتقدم أحيانا على املفعول به، وهلذا التقدم أحوال ثالث: فقد يكون واج -ز
 وقد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا.

 فيجب الرتتيب بتقدمي الفاعل وتأخري مفعول يف مواضع، أشهرها: -2

خوف اللبس الذي ال ميكن معه متييز الفاعل من املفعول به، كأن  -
يكون كل منهما امسا مقصورا، حنو: ساعَد عيسى حيىي. أو مضافا لياء 

 املتكلم، حنو: كرم صديقي أيب.

اعل ضمريا متصال واملفعول به امسا ظاهرا، حنو: أتقنُت أن يكون الف -
 العمَل، وأحكمُت أمَره.

أن يكون كل منهما ضمريا متصال وال حصر يف أحدمها، حنو: عاونتك   -
 كما عاونتين.

 أن يكون املفعول به قد وقع عليه احلصر، حنو: إمنا يفيد الدواءُ املريضَ  -

 :على الفاعل فيما يأيتوجيب إمهال الرتتيب، وتقدمي املفعول به  -1

أن يكون الفاعل مشتمال على ضمري يعود على ذلك املفعول به، حنو:  -
 صان الثوَب البُسه، قرأ الكتاَب صاحُبه.

أن يكون الفاعل قد وقع عليه احلصر، حنو: إمنا ينفع املرَء العمُل  -
 احلميُد.

 يف غري ما سبق جيوز الرتتيب وعدمه. -1

لفعل وشبهه إال فاعل واحد. أما مثل: تصافح عدم تعدده، فال يصح أن يكون ل -ح
علي وأمني، فإن الفاعل هو األول، وما بعده معطوف عليه. وال يصح يف 

 االصطالح النحوي إعراب ما بعده فاعال.

إغناؤه عن اخلرب حني يكون املبتدأ وصفا مستوفيا الشروط، مثل: أمتقٌن  -ط
 12الصانعان؟

                                                           

 .94-28...، ص. ، النحو الوافيعباس حسن 12 
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 إعراب الفاعل -5

 إذا كان الفاعل:
 مفردا، مذكرا كان أو مؤنثا فهو فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره.  -

مثَّن سواء مذكرا كان أو مؤنثا فهو فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف نيابة عن  -
 الضمة ألنه مثَّن والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد.

مجع  ة عن الضمة ألنهمجع مذكر السامل فهو فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نياب -
 مذكر السامل. 

 مجع التكسري كالرجال فهو يرفع بالضمة.  -

 مجع مؤنث السامل فهو يرفع بالضمة.  -

 مفردا مذكرا من األمساء اخلمسة فهو يرفع بالواو نيابة عن الضمة. -

اسم يضاف إىل ياء املتكلم فإعرابه فاعل مرفوع بالضمة املقدرة على ما قبل ياء  -
 11ن ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة.املتكلم، منع م

 وأمثلة إعراب الفاعل املضمر كما يلي:  

كتبُت: "كتب" فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري رفع، "التاء" فاعل  -
مبين على الضم يف حمل رفع. ال ميكن أن نقول إنه مرفوع ألن هذه الضمة ليست 

 بين على الضم يف حمل رفع.ضمة إعراب بل هي ضمة بناء، وهلذا نقول: م

 كتبنا: "نا" فاعل مبين على السكون يف حمل رفع. -

 كتبَت: "التاء" فاعل مبين على الفتح يف حمل رفع. -

 كتبِت: "التاء" فاعل مبين على الكسر يف حمل رفع. -

كتبتما: فيها وجهان، ومن املعربني من يعرب التاء وامليم واأللف مجيعا، فيقول:  -
                                                           

ص.  (،1221، )الرياض: مكتبة الرشد، جروميةاآلشرح ، بن صاحل العثيمني اخلريية حممد الشيخ 11 
111-112. 
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لى السكون يف حمل رفع. ومنهم من جيعل اإلعراب على التاء "متا" ضمري مبين ع
فقط، وجيعل الباقي عالمة، فيقول: "متا" التاء فاعل مبين على الضم يف حمل رفع 

 وامليم واأللف عالمة التثنية.

كتبتم: كما يف "ضربتما"، إما ان تكون التاء فاعال وامليم عالمة مجع املذكور، أو  -
 كون يف حمل رفع."مت" ضمري مبين على الس

" مجيعا فاعل. -  كتبنت: "التاء" فاعل والنون املشددة عالمة مجع النسوة، أو "ُتنى

 كتب: ليس فيها ضمري لكن إن الضمري مسترت جوازا تقديره هو. -

كتبْت: "ضرب" فعل ماض والتاء عالمة التأنيث، والفاعل ضمري مسترت جوازا  -
 تقديره هي.

 ضمري مثَّن مبين على السكون يف حمل رفع.كتبا: فعل ماض واأللف فاعل  -

كتبتا: "ضرب" فعل ماض والتاء للتأنيث واأللف فاعل مبين على السكون يف حمل  -
 رفع.

كتبوا: "ضرب" فعل ماض مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة، والواو فاعل  -
 مبين على السكون يف حمل رفع.

: "ضرب" فعل ماض مبين على السكون التصاله - تحرك، بضمري الرفع امل كتْْبَ
 11والنون فاعل جلماعة النسوة مبين على الفتح يف حمل رفع.

 
 تقويم كتب تعليم اللغة -ج

أصبح التقومي مصاحبا ألي برنامج تربوي منذ وضعه يف صورة مكتوبة إىل جتربة 
وتطبيقه ميدانيا، وأي برنامج خيلو من التقومي ولو يف خطوة من خطوات تنفيذه فهو برنامج 
قاصر، بل إنه فقد أهم مقومات صالحه وعوامل جناحه. وبالتقومي نعرف مدى حتقيق 

 األهداف الرتبوية لربنامج ما.

                                                           

 .112-112، ص. شرح...الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية،  11 
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 حجم الكتاب مناسب. -

 عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى. -

 حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى. -

 املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني. -

 لغة الكتاب العربية الفصحى. -

 الكتاب مراحل منو الطالب. تراعي لغة -

 خيلو الكتاب من األخطاء الطباعية. -

 خيلو الكتاب من األخطاء اللغوية. -

 خيلو الكتاب من األخطاء العلمية. -

 تلتزم نصوص الكتاب بعالمات الرتقيم. -

 ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة وللدروس. -

 الكلمات مضبوطة بالشكل يف مجيع الكتاب. -

 فهارس ومالحق تساعد على استخدامه. يشتمل الكتاب على -

 يشتمل الكتاب على قائمة بالرتاكيب اجلديدة. -

 عناوين الكتاب الداخلية والفرعية تساعد على فهمه. -

 يستخدم الكتاب الوسائل التعليمية املناسبة. -

 صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له. -

 تتسم الصور بالوضوح والبساطة. -

 تتسم الصور بالتشويق واجلمال. -

 رتبط الصور بشكل مباشر باهلدف منها.ت -

 تناسب الصور مستوى الطالب من حيث حجمها وعدد عناصرها. -

 الصور متفقة مع القيم اإلسالمية. -

 مناسبة كثافة حمتوى كل صفحة. -
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 ختلو تدريبات الكتاب من احلشو. -

 تقدم الرتاكيب اجلديدة مبفردات معروفة. -

 يقدم النحو نظريا مبرحلة مناسبة. -

 اب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية املناسبة للمستوى.يعطي الكت -

 14مناسبة عدد التدريبات يف الكتاب. -

                                                           

رياض: شركة ، )الإضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن إبراهيم الفوزان،  14 
 .82-71(، ص. 1221العربية للجميع، 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي
 منهج البحث -أ

 Research andتستخدم الباحثة يف هذا البحث منهج البحث والتطوير )

Developmentد ( وهي طريقة البحث املستخدمة لتحصيل اإلنتاج املعني وجتربة فعالته. ويستن
نت اآلجرومية م هذا البحث إىل املدخل الكيفي والكمي. وتستخدم الباحثة يف تطوير كتاب

( يف كتابه. وهو Sugiyono( الذي قد شرحه سوكيونو )Borg & Gallمنوذج برج وغال )
( تصميم 3( مجع املعلومات، )5( حتديد املشكلة، )1يشتمل على اخلطوات التالية: )

( تنقيح 7( جتربة صالحية، )6( حتسني اإلنتاج، )2( تصديق اإلنتاج، )4اإلنتاج، )
  1( اإلنتاج النهائي.11( تنقيح اإلنتاج يف املرحلة النهائية، )9بة اإلنتاج، )( جتر 8اإلنتاج، )

 
 تحديد المشكلة -1

اللغة  اعدقو  معهد دار األمن من املعاهد املتواجدة يف آتشية الكربى يتعلم فيه
العربية منها قواعد النحو. وكان الطلبة فيه يقتصرون فهم الفاعل داخل الفصل ويصعب 
هلم تعيينه يف النصوص العربية واستخدامه يف تركيب اجلمل املتنوعة من املواد املدروسة. 

ولذلك  القواعد أو قلة املفردات اليت حفظوها. تطبيقوتلك األسباب تتمكن صعوبة يف 
ثة أن تطور كتاب منت اآلجرومية كتاب معلم عندهم خاصة يف باب الفاعل أرادت الباح

لتحصيل اإلنتاج الذي يعني التالميذ يف فهم هذه القواعد ويزيدهم املرجع يف علم النحو 
واختارت الباحثة كتاب منت اآلجرومية لتطويره ألن معظم  خاصة يف قواعد الفاعل.

 بية خاصة يف آتشية.املبتدئني يستخدمه يف تعلم اللغة العر 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2014), hal. 298. 
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 جمع المعلومات -2

وبعدما وجدت الباحثة املشكلة فتجمع البيانات واملعلومات لتسهيل الباحثة يف  
تصميم اإلنتاج املعني رجاء حلل املشكالت باملالحظة املباشرة عن كتاب منت اآلجرومية 

ن املالحظة مووجدت الباحثة وإتيان األسئلة إىل بعض الطلبة عن تعليم القواعد النحوية. 
املباشرة عن كتاب منت اآلجرومية أن كتاب منت اآلجرومية له قاعدة قاصرة وأمثلة حمدودة 
على الفاعل من فعل قام ويقوم، واسم زيد وهند لفاعله. ولذلك تدفع الباحثة أن تطور 

ومن  ة.التعليمية اجلذاب مورهذا الكتاب كتطوير األمثلة والبيان واإلعراب وغريها من األ
 يقتصرون متيان األسئلة إىل بعض الطلبة عن تعليم القواعد النحوية وجدت الباحثة أهنإ

فهم القواعد خاصة الفاعل داخل الفصل ويصعب هلم تعيينه يف النصوص العربية  على
واستخدامه يف تركيب اجلمل املتنوعة. ومن أجل ذلك، رأت الباحثة أن الطلبة حيتاجون 

م هذه القواعد كمثل كتاب املطور من كتاب منت اآلجرومية إىل كتاب آخر يعينهم يف فه
 يف باب الفاعل.

 تصميم اإلنتاج -3

 املواد األخرى فتقر الطلبة إىليعملية التعليم يف هذا العصر  يف قد رأت الباحثة أن
م يف ترقية جودة التعليم والتعلم. ومن احتياجات التالميذ يف عملية التعليم هي كتاب يعينه

علم اللغة العربية التالميذ يف ت اهعلي يعتمد يتال املدروسةكتب الرس إضافة إىل يف فهم الد
يف املعهد. وحاولت الباحثة أن تطور كتاب منت اآلجرومية وكان فيه أمثلة متنوعة تكون 
قريبة من حياة التالميذ، وشرح األمثلة أو بياهنا وإعراهبا واأللوان املتنوعة كي يرغب الطلبة 

لتمرينات يف آخرها. وهكذا، يتم تطوير هذا الكتاب باستخدام اللغة يف تعلمه وا
 اإلندونيسية يف بيانه ليسهل التالميذ يف الدراسة. 

 تصديق اإلنتاج -4

ييم وبعد تصميم االنتاج تناقش الباحثة باحملاضر أو مبن له اخلربة يف جمال التطوير لتق 
 ثة.ميم الذي تصنع الباحاإلنتاج وإعطاء بعض االقرتاحات وحتقيق الصحة يف تص



57 
 

 تحسين اإلنتاج -5

وبعد املناقشة مع احملاضر أو من له اخلربة يف جمال التطوير لتحصل الباحثة النتائج  
 احلسنة مث تنقح الباحثة تصميم اإلنتاج الذي تصممه.

 تجربة صالحية -6

عرفة ملوبعد أن تنقح الباحثة اإلنتاج تقوم الباحثة باختبار اإلنتاج يف الفرقة الصغرية  
 فعالية اإلنتاج.

 تنقيح اإلنتاج -7

تنقح الباحثة اإلنتاج يف املرحلة الثانية ووجدت الباحثة العيوب من اإلنتاج املطور،  
 فتنقح الباحثة اإلنتاج يف املرحلة األخرى.

 تجربة اإلنتاج -8

وهي  وبعد أن تنقح الباحثة اإلنتاج يف املرحلة الثانية ختترب اإلنتاج يف الفرقة الكبرية 
طلبة الصف الثاين يف معهد دار األمن ملعرفة فعالية اإلنتاج الذي طورت الباحثة وحصول 

 االقرتاح لتنقيح اإلنتاج يف املرحلة األخرى.

 تنقيح اإلنتاج في المرحلة النهائية -9

وهذا هو تنقيح اإلنتاج يف املرحلة النهائية بعد حصول االقرتاح من اختبار استخدام  
 قة الكبرية.اإلنتاج يف الفر 

 اإلنتاج النهائي -11

حصلت الباحثة املنتج بعد تنقيحه يف املرحلة النهائية، وهذه املرحلة هي مرحلة 
 آخرة من مراحل منهج البحث والتطوير.

 
 واخلطوات املذكورة تتلخص يف هذه الصورة اآلتية:
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 مجتمع البحث -ب

واجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة يف معهد دار األمن بآتشية الكربى وكان 
 تلميذا. 238عددهم 

 
 عينة البحث -ج

( Sampling Purposive) العينة الغرضية أو القصديةواستخدمت الباحثة أسلوب 
خذ الباحثة ن تأأ . وأما غرضالطلبة يف الفصل الثاينوأخذت الباحثة لتعيني عينة البحث، 

يف القراءة  الفاعل ولكن ال يزالون خمطئون قواعد فيه تعلم الطلبةقد  هذا الفصل فهوطلبة 
 . والكتابة

 
 جمع البيانات وأدواتهاطريقة  -د

 والطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات يف هذه الرسالة هي كما يلي:

 ورقة جودة النتاج -1

واستخدمت الباحثة ورقة جودة النتاج جلمع تقييم اخلرباء عن جودة اإلنتاج. واقرتح 
 اخلرباء اإلنتاج وانتقدوه لتنقحه الباحثة حىت حتصل النتائج احلسنة. وكانت ورقة جودة النتاج

حتسني 
 اإلنتاج

تصميم 
 اإلنتاج

حتديد 
 املشكلة

مجع 
 املعلومات

تصديق 
 اإلنتاج

 تنقيح اإلنتاج يف
 املرحلة النهائية

جتربة 
 اإلنتاج

تنقيح 
 اإلنتاج

جتربة 
 صالحية

اإلنتاج 
 النهائي
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من أداة البحث اليت استخدمتها الباحثة فيه ملعرفة جودة كتاب منت اآلجرومية املطور 
(، ومقبول 3(، وجيد )4هي جيد جدا ) هاختيارات املقدمة فياالومن ل. لتدريس الفاع

 (.1( ومردود )5)

 االختبار -2

وهو أحد األدوات اليت ميكن تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات اليت حتتاجها 
وملعرفة آثار التالميذ بعد تطبيق كتاب منت  5إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه.

 تقوم الباحثة باالختبارين، ومها االختبار القبلي والبعدي.اآلجرومية املطور، 
 االختبار القبلي -أ

االختبار القبلي هو اختبار تقوم به الباحثة قبل تطبيق الكتاب املطور باألسئلة 
 املتعلقة بدرس الفاعل. 

 االختبار البعدي -ب

األسئلة باالختبار القبلي هو اختبار تقوم به الباحثة بعد تطبيق الكتاب املطور 
 املتعلقة بدرس الفاعل.

هي ة األسئلة املوضوعيهلذا البحث. و  ألسئلة املوضوعيةواستخدمت الباحثة ا
اليت تكون االستجابة هلا قصرية، وإجاباهتا حمددة، مبعىن أن هناك إجابة صحيحة  أسئلة

. واستخدمت الباحثة اختبار االختيار من متعدد، وهو نوع من أنواع واحدة لكل سؤال
االختبار املوضوعي ويتكون كل سؤال يف هذا النوع عدد من اإلجابات املقرتحة ويطلب 

 3من املفحوص اختيار اإلجابة األفضل.

 

                                                           

ن، )الرياض: مكتبة العبيكا، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  5 
 .458-457(، ص. 1992

3 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tangerang: Alkitabah, 2012), hal. 56-58. 
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 طريقة تحليل البيانات -ه

والغرض من طريقة حتليل البيانات هو معرفة النتيجة اليت حتصل بعد استخدام إنتاج 
من تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس الفاعل يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 

 الفاعل. 

 4وأما حتليل البيانات عن نتيجة ورقة جودة اإلنتاج تستعمل الباحثة الرموز اآليت:

P =
𝑓

𝑁
× 111% 

يانات:الب  
P الدرجة للنسبة مائة = 

F  =جمموع نتائج من اختيار اخلرباء 
N  =جمموع من نتيجة عالية من كل االختيار ضرب جمموع األسئلة 

وللحصول على نتائج حتكيم اخلرباء يف تقومي اإلنتاج اعتمدت الباحثة على هذه  
 2املواصفات:

 1-3 الجدول
 نتائج تحكيم الخبراء من دليل لتفسير البيانات

 معيار النجاح نتيجة معدلة درجة التقويم

 ممتاز 111% - 82% 4

 جيد جدا % 84 - 71% 3

 جيد 69% - 21% 5

 مقبول 49% - 1% 1

                                                           
4 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2008), hal. 172. 
5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 

hal. 133. 
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وأما الطريقة اليت تستخدمها الباحثة ملعرفة نتيجة االختبار فهي صيغة على تصميم 
One Group Pre-Test Post-Test Design الشكل التايل:، وتأخذ 
 56خ x 1خ

 البيانات:
: نتائج االختبار )قبل استخدام إنتاج تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس  1خ

 الفاعل(.
: نتائج االختبار )بعد استخدام إنتاج تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس  5خ

 الفاعل(.

  testtوأما حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي تستعمل الباحثة الرموز 
 7كاآليت:

t0 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 البيانات:

MD  أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، فهو من اتباع اخلطوات =
 التالية:

MD =
∑𝐷

𝑁
 

D∑  ة األوىل وقيمة املتغرية الثانية، و املتغري = أي جمموعة الفروق بني قيمةD  من اخلطوات
 اآلتية:

D = X – Y 

(D = X – Y) قيمة املتغرية األوىل ناقصة قيمة املتغرية الثانية = 
                                                           

 .416-312 ، ص....المدخل إلى البحثساف، صاحل بن محد الع 6 
7 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 305-

308. 
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N  = أي عدد أفراد العينة 

MDSE  أي اخلطأ املعياري = (Standard Error)  :للفروق ، وهو من إتباع الرمز التايل 

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
SDD

√N − 1
 

DSD  أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية، يعين =
 اخلطوات من هذا الرمز: 

𝑆𝐷𝐷 = √
∑𝐷2

𝑁
− (

∑𝐷

𝑁
)

2

 

 كما يلي:  otأما اخلطوات للحصول على 

( بني نتيجة متغرية األوىل ونتيجة متغرية الثانية. Difference)الفرق =  Dيبحث  -1
 .D = X – Y، فـ Yومتغرية الثانية بشعار  Xإذا متغرية األوىل بشعار 

 .∑Dوحصل  Dإضافة  -5

 بصيغة: (Difference)من الفروق  (Mean) متوسط يبحث -3

𝑀𝐷 =
∑𝐷

𝑁
 

 .D∑2: مث إضافة وحصل على Dتربيع  -4

 ، بصيغة:Difference )D(SDيبحث االحنراف املعياري من  -2

𝑆𝐷𝐷 = √
∑𝐷

𝑁

2

− (
∑𝐷

𝑁
)

2

 

 ، هو باستخدام الصيغة:Mean Of Differenceيبحث اخلطأ املعياري من  -6

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
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 باستخدام الصيغة: otيبحث  -7

𝑡0 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 باخلطوات اآلتية: otتقدمي تفسري  -8

 o(H(والفرض الصفري  H)a(صياغة الفرض البديل  -

 ttنتيجة املالحظة أو نتيجة احلساب( مع  "t") otحجم مبقارنة  otاختبار أمهية  -
 degrees of(، من خالل حتديد "t"املوجودة يف جدول قيمة  "t")سعر النقد 

freedom (df)  أو الدرجة احلربية(db)  :أوال، وحلصول عليها باستخدام الصيغة
df  أوdb = N – 1. 

احملصولة،  dbأو  dfعلى اعتمادا  "t"يف جدول قيمة  املوجودة "t"يبحث أن ينقد  -
 .%1أو  %2سواء كان يف مستوى األمهية 

 بشروط اآلتية: t tب otمث يقارن بني  -

فالفرض الصفري مرفوض والفرض  ttأكثر أو مساو بـ  otإن كان حجم  (أ)
 البديل مقبول.

فالفرض الصفري مقبول والفرض البديل  ttأقل من  otإن كان حجم  (ب)
 مرفوض. 

 .حصل على اخلالصة ونتائج البحث (ج)
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 الرابع الفصل

 نتائج البحث ومناقشتها
 لمحة عن ميدان البحث -أ

  ذا الفصل تبحثيقته، ويف هحبثت الباحثة يف الفصل الثالث عن منهج البحث وطر 
جدهتا يف البحث و كيفية تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس الفاعل ونتائج البحث اليت 

 ند الطلبةع بتجربة فعالية اإلنتاج املطور آتشيه الكربى. وقامتمبعهد دار األمن  امليداين
فيه اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية 

عن  B-11808/Un.08/TU-FTK/TL.00/11/2018احلكومية بدار السالم بندا آتشية رقم 
 .مجع البيانات فيه

يقع والرتبوية اإلسالمية. و  تقليديةمعهد دار األمن آتشية الكربى أحد املعاهد ال
( بآتشية الكربى، Lubuk Sukonهذا املعهد بشارع احلاج حممد أمني قرية لوبوك ُسوكون )

ميالدية حتت إشراف تنكو احلاج حممد حىت اآلن. وخيتص  8991وتأسس هذا املعهد سنة 
 هذا املعهد يف جمال الرتبية اإلسالمية فقط.

خاصة للبنني  مها جمموعتانبات من كل أحناء آتشية وله الطالو  بويتعلم فيه الطال
 للبناتحني أن  ، ويفبننيلل أوال بدوءةن الدراسة م. لكل جمموعة صفوف خمتلفة ألوللبنات

هد تكون هذا املعي. يتقليداملعهد يستخدم منهج املعهد ال ا. وهذ1008بدأت يف عام 
 . موعة البناتة صفوف جملسبع، و موعة البننيوهي سبعة صفوف جمل، اعشر صف أربعةعلى 

 رحلةيف امل ة، منهم من يتعلميالدراس تهمطلبة يف هذا املعهد خيتلفون خلفيأما ال
هم من مية ويكون بعضهم من يتعلم يف اجلامعة اإلسالمنية و ثانو الاملرحلة املتوسطة و 

وبعضهم داخلية  طلبا. 841عددهم  الذين يتعلمون يف هذا املعهد. وكان الطلبة امعاتاجل
إىل عدة  قسمونتوهم م أو يسكنون يف املعهد وبعضهم خارجية أو يرجعون إل بيوهتم.
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 الصفوف كما ظهر يف اجلدول التايل:

 

 1-4 الجدول
 كربىالتشية آمبعهد دار األمن  طالبعدد الفصول وال

 الصف الرقم
 طالباتال طالبال

 المجموع
 خارجية داخلية خارجي داخلي

 14 - 30 - 34 يز هيجالت 8
 841 80 10 34 13 األول 1
 94 33 88 18 84 الثاين 4
 00 81 81 81 1 الثالث 3
 08 80 80 88 10 الرابع 8
 49 8 81 0 80 اخلامس 0
 44 3 80 8 83 السادس 1
 41 - 1 0 81 السابع 1

 841 848 833 883 839 اجملموع
 

طالبا، وعدد الطالبة  104األمن أن عدد الطالب مبعهد دار  8-3دل اجلدول  
 طالبا. 841طالبة، واجملموع بني الطالب والطالبة  118

 علماتاملو  املعلموننكو احلاج حممد، وبالتايل وكان معهد دار األمن يرأسه اليوم ت
 الذين يقومون بالتعليم يف هذا املعهد:

 2-4الجدول 
 كربىالتشية آمبعهد دار األمن  درساتوامل درسنيدد املع



40 
 

 عدد المعلم رقمال
 18 درسونامل 8
 81 درساتامل 1

 73 مجموعال
 

معلمة وجمموع  81معلما وعدد املعلمة  18أن عدد املعلم  1-3ومن اجلدول 
 معلما. 41املعلمني 

وأما املواد النحوية أو الكتب النحوية يتعلمها الطلبة مبعهد دار األمن فهي حترير 
خمتصر جدا، العالمة أيب النجا، الكواكب الدرية شرح متممة األقوال، منت اآلجرومية، 

األجرومية، شرح ابن عاقل. وطريقة التعليم جتري حيث يقرأ املعلم الكتاب مث يرتمجه. وبعد 
ذلك، يشرحه شرحا واضحا مث يعطي األمثلة كانت يف الكتاب وال يعطي األمثلة الكثرية 

 لتعليم على طريقة القواعد والرتمجة.واملتنوعة من غري الكتاب أي جتري طريقة ا
 

 تطوير كتاب متن اآلجرومية لتدريس الفاعل وتحليل البيانات -ب
 األول تصميم اإلنتاج -1

جتمع الباحثة املعلومات تصمم التصميم من الكتاب املطور. وتستخدم أن وبعد 
وتطور  .Microsoft Word( يف Table( لتصميم اخلريطة واجلدول )SmartArtالفن الذكي )

كتب الكتابة يف وتيف بعض الصفحة  الكتاب باخلريطة واأللوان املتنوعة والصورة املوضحة
ة والسهولة وشاعرا باجلذاب غبا فيهاحيث كان من يقرأه ر  ( املتنوعة وامللونةShapesاألشكال )

اعل الف بتعريف بدأت. تقسم الباحثة املوضوعني ومها تعريف الفاعل وأقسام الفاعل. يف الفهم
، وتشرح الصةاإلندونيسية، مث تبينه وتلخص اخلوترتمجه إىل اللغة باستخدام اللغة العربية 

طة امللونة عن يوتضيف يف آخره اخلر العبارة النحوية حتتاج إىل الشرح، وتأيت األمثلة، 
 مثوالقسم الثاين وهو أقسام الفاعل تبدأ الباحثة باخلريطة امللونة ل. عالمات رفع الفاع



41 
 

اج وتأيت األمثلة الكثرية واملتنوعة ومثال اإلعراب بعدها وتشرح القواعد النحوية حتته، تبين
 إىل الشرح. وتأيت التدريبات كرتتيب الكلمات يف اجلملة الفعلية وإعراب اجلملة الفعلية.

 تصديق اإلنتاج -2

تقييم لوبعد تصميم االنتاج تناقش الباحثة باحملاضر أو مبن له اخلربة يف جمال التطوير 
اإلنتاج وإعطاء بعض االقرتاحات وحتقيق الصحة يف تصميم الذي تصنع الباحثة. وتناقش 
الباحثة مع األستاذة الدكتورة سالمي حممود املاجيستري لتقييم حمتويات الكتاب املطور 

تبدو هذه و  واألستاذة سلمى حيايت املاجستري لتقييم الوسائل املستخدمة يف كتاب املطور.
ييم ودة اإلنتاج يف هذه اخلطوة، ونتائج التقوتستخدم الباحثة ورقة ج .3يف امللحق اخلريطة 
 ن على الكتاب املطور هي كما كان يف اجلدول التايل:يمن اخلبري 

 7-4 جدولال
 تقييم من خبرية املوادنتيجة 

 جوانب التقييم الرقم
 درجة التقييم

1 2 7 4 
 مظهر الكتاب عاما

 √    عامة عرض الكتاب طريقة 8
 √    مظهر الكتاب اجتذاب 1

 جودة المحتويات
 √    احملتويات املقدمة اجتذاب 8
 √    لفهمل املادة سهولة 1
 √    لفهملاألمثلة سهولة  4
 √    كمادة تعليمية  جودة حمتويات الكتاب 3
 √    وضوح وتسلسل املادة 8
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 √    وضوح شرح املادة 0
 اللغوية

 √    اللغة دقة قواعد 8
 √    اللغة املستخدمة يف شرح املادة 1
 √    لفهملاللغة املستخدمة سهولة  4

 جودة طريقة عرض الكتاب
  √   وضوح الكتابة 8
 √    ع القراء يف قراءة الكتابا فندا 1
 √    مستوى السهولة يف فهم شرح الكتاب 4
 √    عليمعملية التبر استخدام الكتاب املطو تعلق  3

 80 4 - - المجموع

89 
 

 وتستخدم الباحثة هذا الرمز:

P =
𝑓

𝑁
× 80۰% 

                           =  
89
۰0

× ۰۰۰% 

             = 91.44%              

 

 4-4 جدولال
 تقييم من خبرية الوسائل التعليميةنتيجة 
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 جوانب التقييم الرقم
 درجة التقييم

1 2 7 4 
 مظهر الكتاب عاما

 √    طريقة عرض الكتاب عامة 8
 √    مظهر الكتاب اجتذاب 1
  √   اختيار اللون جيذب القراء 4

 جودة المحتويات
 √    احملتويات املقدمة اجتذاب 8
 √    لفهملاملادة سهولة  1
 √    لفهملاألمثلة سهولة  4
 √    جودة حمتويات الكتاب كمادة تعليمية 3
 √    وضوح وتسلسل املادة 8
 √    وضوح شرح املادة 0

 جودة طريقة عرض الكتاب
 √    النظاميات يف كتابة الكتاب 8
  √   وضوح الكتابة 1

 لةو احلروف املستخدمة وسهاجتذاب  4
 القراءة

   √ 

  √   ع القراء يف قراءة الكتابا فندا 3
 √    مستوى السهولة يف فهم شرح الكتاب 8

ية عملباستخدام الكتاب املطور تعلق  0
 التعليم

   √ 

- - 9 31 
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 81 المجموع
 

 وتستخدم الباحة هذا الرمز:

P =
𝑓

𝑁
× 800% 

    =
81
۰0

× ۰۰۰% 

                        = 98%    

وحصلت على  ةاخلبرية الثانيو  اخلبرية األوىلف الباحثة النتيجة من تقييم يوتض
 النتيجة:

91.44% + 98%

1
= 90.1% 

 %18تدل على أن التصميم يقع ما بني حد  %90.1ن وهي يونتيجة تقييم اخلبري 
ة املواد ، وحيتاج إىل قليل التحسني. وتقرتح خبري ة، وهو يكون يف املرحلة املمتاز 800% -

 على التصميم أنه بعض كتابته ليست واضحة وينبغي أن تغري وحتسن الباحثة لون كتابته
د ينه ينبغي أن تز أخبرية الوسائل التعليمية  ضيفقرأه. وتخلفية حىت يسهل من ي أو لون

 الباحثة بعض البيانات لسهولة الطلبة يف فهم الكتاب.

 تحسين اإلنتاج -7

سنه كما ن تنقح الباحثة تصميم اإلنتاج الذي تصممه وحتيوبعد املناقشة مع اخلبري 
بألوان  فيه لفيةخلا لونالأو  ة التصميمتغري الباحثة لون كتاب .حتققان صحته وتقرتحاهنا

 د الباحثة بعض البيانات لسهولة الطلبة يف فهم الكتاب.يتز و  يسهل من يقرأه
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 تجربة صالحية -4

رفة وبعد أن تنقح الباحثة اإلنتاج تقوم الباحثة بتجربة اإلنتاج يف الفرقة الصغرية ملع
قبلي والبعدي بة اإلنتاج باالختبار القامت الباحثة بتجر و فعالية اإلنتاج، وهي مخس طلبة. 

ها والنتائج اليت حصلت عليها الطالبات من االختبار القبلي والبعدي عرضته اجملموعة، هلذ
 الباحثة يف اجلدول التايل:

 5-4 الجدول
 يف الفرقة الصغرية نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

 الرقم
أسماء 
 الطلبة

 ختبارنتيجة اال
 (Xالقبلي )

ختبار نتيجة اال
 (Y) البعدي

 30.01 44.44 (8الطالبة ) 8
 00 44.44 (1الطالبة ) 1
 94.44 10 (4الطالبة ) 4
 00.01 00 (3الطالبة ) 3
 10 44.44 (8الطالبة ) 8

 944.44 084.44 المجموع

4=819.99:8 درجة المعدلة
8.991 

430.01:8=09
.443 

أن هناك فرق كبري ، 8-3اجلدول من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يف 
 09.443)نتيجة االختبار القبلي( إىل  48.991نتيجة وهي من أو ارتفاع كبري يف ال

 .44.440)نتيجة االختبار البعدي(. وهذه النتيجة تدل على أن هناك ارتفاع كبري وهو 

، تقوم الباحثة بضبط طبيعية البيانات (t-testت ) -وقبل إجراء االختبار
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(Normalitas Data)  باستعمال اختبار طبيعية البياناتNormalitas) Uji امج ن( بالرب
“SPSS Statistics 20”:وحتصيله كما يف اجلدول التايل ، 

 6-4 الجدول
 (Tests of Normalityنتيجة اختبار طبيعية البيانات )

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pretes ,411 8 ,011 ,111 8 ,848 

Postes ,889 8 ,100* ,990 8 ,910 

 
لالختبار القبلى  (Distribusi Data)توزيع البيانات أن  على يدل 0-3 واجلدول

لالختبار  (Distribusi Data)وتوزيع البيانات  Sig.0.848 <0،08) مبستوى الداللة )
 مستتب. البياناتفتوزيع  Sig.0.910 <0،08) البعدى مبستوى الداللة )

(، وحتصيله كما ظهر Uji Homogenitas)وكذا تقوم الباحثة باإلختبار املتجانس 
 يف اجلدول التايل:

 3-4 الجدول
 (Test of Homogeneityنتيجة اإلختبار املتجانس )

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,399 8 1 ,800 

 
مبستوى الداللة  (Distribusi data)توضيع البيانات على يدل أن 1-3 واجلدول

(Sig.) 0.800>0،08  وهذه النتيجة تدّل على أن البيانات متجانسة، وميكن إجراء
 (.t testاالختبار ت )

 والبيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يف اجلدول اآليت:
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 8-4الجدول 
 يف الفرقة الصغرية (Yختبار البعدي )( ونتيجة االX) الفروق بني نتيجة االختبار القبلي

 الرقم
أسماء 
 الطلبة

نتيجة 
ختبار اال

 (Xالقبلي )

ونتيجة 
ختبار اال

 (Yالبعدي )
D=X-Y 2Y)-=(X2D 

 811.9880 84.43- 30.01 44.44 (8الطالبة ) 8
 188.1119 10.01 00 44.44 (1الطالبة ) 1
 8411.1119 14.44- 94.44 10 (4الطالبة ) 4
 33.3119 0.01- 00.01 00 (3الطالبة ) 3
 1811.0119 30.01- 10 44.44 (8الطالبة ) 8

 N = 8 - - 
∑D = 

-800.01  

∑D2 = 

1319،8881 

 
 اسنادا إىل ذلك اجلدول، فوجدت الباحثة النتائج اآلتية:

 (ƩD=  800.01-جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي ) -

جمموع تربيعي من الفروق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  -
(84134.8881  =2∑D) 

 (N=  8عدد أفراد العينة ) -

 وحتليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:

بني قيمة املتغري األوىل وقيمة املتغري  (Mean of Difference)نتيجة متوسط الفروق  -
 الثانية:

𝑀𝐷 =
∑ 𝐷

𝑁
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       =
−۰00.01

8
 

       = −44.440 

 ة:ياالحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثاننتيجة  -

𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷1

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

1
 

         = √
1319.۰۰۰1

8
− (

−۰00.01
8

)

1

 

         = √۰091.11113 − (−44.440)
1
 

         = √۰091.11113 − ۰۰۰۰.111190 

         = √810.844433 

         = 13. 3111۰138۰1  

         = 13.11 

  :للفروق (Standard Error) اخلطأ املعياري نتيجة -
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𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

            =
13.11

√8 − ۰
 

            =
13.11

√3
 

            =
13.11

1
 

            = ۰1.۰۰ 

 otقيمة  -

𝑡0 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

𝑡0 =
−44.440
۰1.۰۰

 

     = 1.1811004۰11 

     = 1.18 

 db/dfحتديد الدرجة  -
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3  =8 –8  =8 - N  =db 

يف مستوى  t. وقيمة %8 ومستوى الداللة %8مستوى الداللة  تتحدد الباحثةو 
 .3.00هي  %8يف مستوى الداللة  t، وقيمة 1.11هي  %8الداللة 

3.00 < 1.18 > 1.11 

 %8يف مستوى الداللة  tمن قيمة  أصغر otتلك القيمة، فيعرف أن القيمة  اسنادا إىل
( H0والفرض الصفري ) ردود( مHaالبديل ). وهلذا فيكون الفرض %8ومستوى الداللة 

ثر يف قدرة يؤ  مل استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعلولذلك أن  .مقبول
  . والكتاب املطور حيتاج إىل التنقيح.معهد دار األمن على فهم قواعد الفاعل طلبة

 تنقيح اإلنتاج -5

ألن قيح نحيتاج إىل الت اإلنتاج أو الكتاب املطورومن نتائج جتربة صالحية أن 
معهد دار  ةطلبيؤثر يف قدرة  مل استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل

ن . تنقح الباحثة اإلنتاج أو الكتاب املطور وتزيد البيانات عد الفاعلاألمن على فهم قواع
العبارة النحوية وقواعد الفاعل حيث كان سهال يف الفهم ويعني الطلبة يف فهم قواعد 

 الفاعل.

 تجربة اإلنتاج -6

إلنتاج وحصول عالية ابة اإلنتاج يف الفرقة الكبرية ملعرفة فقامت الباحثة بتجر 
الثاين يف معهد  ة من طلبة الصفيبي. واختارت اجملموعة التجر تنقيح اإلنتاجبعد االقرتاحات 

جملموعة، وبدأت ه ادار األمن آتشية الكربى. وقامت الباحثة باالختبار القبلي والبعدي هلذ
اب بة باالختبار القبلي ملعرفة قدرهتم يف تعليم القواعد قبل استخدام الكتالباحثة التجر 

ة تكون نتيجة ضابطة هلذه اجملموعة. وجرى هذا االختبار يف اللقاء املطور، وهذه النتيج
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تقوم و األول. واللقاء الثاين إىل اللقاء الثالث قامت الباحثة بالتعليم وجتربة الكتاب املطور، 
 باالختبار البعدي هلذه اجملموعة، والنتيجة تكون نتيجة جتريبية.

الباحثة  ول إىل اللقاء الثالث، عرضتتوضيحا ملعرفة عملية التعليمية من اللقاء األ
 إجراء التعليم فيما يلي:

 9-4الجدول 
 عملية جتربة كتاب املطور عند الطلبة

 اللقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
 يرد الطلبة السالم. - .املدرسة يف الفصل بإلقاء السالم تدخل -
تعرف املدرسة امسها وتشرح أهداف عن  -

 حضورها يف الفصل.
 يستمع الطلبة شرح املدرسة. -

 يعرف الطلبة أمساءهم وعنواهنم. - .تقدم املدرسة فرصة للطلبة ليعرفوا أنفسهم -
تقدم املدرسة االختبار القبلي للطلبة  -

 وتشرح اخلطوة إلجابتها.
جييب الطلبة أسئلة االختبار  -

 القبلي.
جتمع املدرسة نتائج االختبار القبلي من  -

 الطلبة.
إىل  تبار القبليجيمع الطلبة االخ -

 املدرسة.
 يرد الطلبة السالم. - ختتم املدرسة اللقاء بإلقاء الشكر والسالم. -

 

 اللقاء الثاني

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
 يرد الطلبة السالم. - تدخل املدرسة يف الفصل بإلقاء السالم. -
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تقدم املدرسة الكتاب املطور من كتاب  -
 منت اآلجرومية للطلبة.

 الطلبة الكتاب املطور.يتسلم  -

تشرح املدرسة ما يتعلق عن حمتويات كتاب  -
 املطور.

 يستمع الطلبة شرح املدرسة. -

تأمر املدرسة الطلبة أن يقرؤوا الكتاب  -
 املطور.

 يقرأ الطلبة الكتاب املطور. -

تعطي املدرسة فرصة ليسأل الطلبة عما  -
 يفهمونه عن حمتويات الكتاب املطور.

مونه عن يسأل الطلبة ما يفه -
 حمتويات الكتاب املطور.

تعيد املدرسة األسئلة إىل الطلبة قبل أن  -
 جتيبها املدرسة.

 جييب بعض الطلبة األسئلة. -

تأمر املدرسة كل الطلبة أن يذكروا بعض  -
 األمثلة عما تعلموا يف الكتاب املطور. 

يذكر الطلبة بعض األمثلة عما  -
 تعلموا يف الكتاب املطور.

ل الطلبة بأن يذكروا مثاال تأمر املدرسة ك -
 دون األمثلة كانت يف الكتاب املطور.

يذكر الطلبة مثاال مبساعدة  -
 املدرسة.

تطلب املدرسة من الطلبة أن يذكروا  -
 اخلالصة عن قواعد الفاعل.

يذكر الطلبة اخلالصة عن قواعد  -
 الفاعل.

تطلب املدرسة من الطلبة أن يقرؤوا ما  -
 الفراغ. الوقتتعلموا يف الكتاب املطور يف 

 يستمع الطلبة ما تقول املدرسة -

 يرد الطلبة السالم. - ختتم املدرسة اللقاء بإلقاء الشكر والسالم. -
 

 اللقاء الثالث

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
 يرد الطلبة السالم. - تدخل املدرسة يف الفصل بإلقاء السالم. -
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تسأل املدرسة الطلبة "هل تعلمتم وقرأمت  -
 املطور يف الوقت الفراغ؟"الكتاب 

 جييب الطلبة سؤال املدرسة. -

يتعلم الطلبة ويستمعون ما  - تكرر املدرسة قواعد الفاعل وأمثلتها. -
 تقول املدرسة.

تقدم املدرسة االختبار البعدي للطلبة وتشرح  -
 اخلطوة إلجابتها.

جييب الطلبة أسئلة االختبار  -
 البعدي.

من  البعديجتمع املدرسة نتائج االختبار  -
 الطلبة.

 جيمع الطلبة االختبار البعدي. -

 يرد الطلبة السالم. - ختتم املدرسة اللقاء بإلقاء الشكر والسالم. -
 

ها الباحثة عرضتوالنتائج اليت حصلت عليها الطالبات من االختبار القبلي والبعدي 
 يف اجلدول التايل:

 11-4 الجدول
 يف الفرقة الكبرية نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

 أسماء الطلبة الرقم
ختبار القبلي نتيجة اال
(X) 

ختبار البعدي نتيجة اال
(Y) 

 14.44 30.01 (8الطالبة ) 8
 30.01 30.01 (1الطالبة ) 1
 30.01 44.44 (4الطالبة ) 4
 84.44 44.44 (3الطالبة ) 3
 00 44.44 (8الطالبة ) 8
 800 30.01 (0الطالبة ) 0
 94.44 10 (1الطالبة ) 1
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 84.44 30 (1الطالبة ) 1
 00.01 00 (9الطالبة ) 9
 00.01 00 (80الطالبة ) 80
 00 30.01 (88الطالبة ) 88
 84.44 30 (81الطالبة ) 81
 84.44 30 (84الطالبة ) 84
 10.01 44.44 (83الطالبة ) 83
 10 44.44 (88الطالبة ) 88

 944.44 084.44 المجموع
 01.111=944.44:88 30.19=084.44:88 المعدلة درجة

 
طلبة الصف الثاين مبعهد دار األمن حيصلون على  أن على 3.1اجلدول  يدل

هناك فرق كبري أو ارتفاع كبري يف و . 01.111 االختبار البعديو  30.19 االختبار القبلي
 .18.441نتيجة وهي ال

، تقوم الباحثة بضبط طبيعية البيانات (t-testت )-وقبل إجراء االختبار
(Normalitas Data)  باستعمال اختبار طبيعية البياناتNormalitas) Uji امج ن( بالرب

“SPSS Statistics 20”:وحتصيله كما يف اجلدول التايل ، 

 11-4 الجدول
 (Tests of Normalityنتيجة اختبار طبيعية البيانات )

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,811 88 ,100* ,910 88 ,898 

Postest ,839 88 ,100* ,939 88 ,884 
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لالختبار القبلى  (Distribusi Data)توزيع البيانات أن  على يدل 88-3 واجلدول

لالختبار  (Distribusi Data)وتوزيع البيانات  Sig.0.898 <0،08) مبستوى الداللة )
 مستتب. فتوزيع البيانات Sig.0.884 <0،08) البعدى مبستوى الداللة )

(، وحتصيله كما ظهر Uji Homogenitas)وكذا تقوم الباحثة باإلختبار املتجانس 
 يف اجلدول التايل:

 12-4 الجدول
 (Test of Homogeneityنتيجة اإلختبار املتجانس )

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,009 8 11 ,098 

 
مبستوى الداللة   (Distribusi data)أن توضيع البيانات على يدل 81-3 واجلدول

(Sig.) 0.098>0،08  وهذه النتيجة تدّل على أن البيانات متجانسة، وميكن إجراء
 (.t testاالختبار ت )

 دول اآليت:اجل والبيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يف

 17-4الجدول 
 يف الفرقة الكبرية (Yختبار البعدي )( ونتيجة االX) الفروق بني نتيجة االختبار القبلي

 الرقم
أسماء 
 الطلبة

نتيجة 
 ختباراال

القبلي 
(X) 

ونتيجة 
ختبار اال

البعدي 
(Y) 

D=X-Y 2Y)-=(X2D 

 180.1880 10.00- 14.44 30.01 (8الطالبة ) 8
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 0 0 30.01 30.01 (1الطالبة ) 1
 811.9880 84.43- 30.01 44.44 (4الطالبة ) 4
 300 10- 84.44 44.44 (3الطالبة ) 3
 188.1119 10.01 00 44.44 (8الطالبة ) 8
 1133.0119 84.44- 800 30.01 (0الطالبة ) 0
 8411.1119 14.44- 94.44 10 (1الطالبة ) 1
 811.0119 84.44- 84.44 30 (1الطالبة ) 1
 33.3119 0.01- 00.01 00 (9الطالبة ) 9
 33.3119 0.01- 00.01 00 (80الطالبة ) 80
 811.0119 84.44- 00 30.01 (88الطالبة ) 88
 811.0119 84.44- 84.44 30 (81الطالبة ) 81
 811.0119 84.44- 84.44 30 (84الطالبة ) 84
 33.4880 0.00+ 10.01 44.44 (83الطالبة ) 83
 1811.0119 30.01- 10 44.44 (88الطالبة ) 88

 N = 88 - - 
∑D = 

-410  

∑D2 = 

84134.8881 

 
 إسنادا إىل ذلك اجلدول، فوجدت الباحثة النتائج اآلتية:

 (ƩD=  410-جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي ) -

جمموع تربيعي من الفروق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  -
(84134.8881  =2∑D) 

 (N=  88عدد أفراد العينة ) -

 وحتليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:
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بني قيمة املتغري األوىل وقيمة املتغري  (Mean of Difference)نتيجة متوسط الفروق  -
 ة:الثاني

𝑀𝐷 =
∑ 𝐷

𝑁
 

       =
−41۰

۰8
 

       = − ۰1 .44 

 ة:ياالحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثاننتيجة  -

𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷1

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

1
 

         = √
4134۰ .8881

88
− (

−41۰
88

)

1

 

         = √111.9۰411 − (− ۰1 .44)
1
 

         = √111. 411۰9 − 388.۰۰ 

         = √311.19411 

         = 1۰. 31۰131۰014  
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         = 1۰.01 

  :للفروق (Standard Error) اخلطأ املعياري نتيجة -

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

            =
1۰.01

√ 8۰ − ۰
 

            =
1۰.01

√۰3
 

            =
1۰.01
4.13

 

            = 8.8193۰۰1031 

            = 8.84 

 otقيمة  -

𝑡0 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

𝑡0 =
−1۰.44
8.84
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     = 4.181۰31181۰ 

     = 4.10 

 db/dfحتديد الدرجة  -

83  =8 – 88  =8 - N  =db 

. %8 ومستوى الداللة %8مستوى الداللة  ولتحقيق الفرض، فتتحدد الباحثة
 .1.91هي  %8يف مستوى الداللة  t، وقيمة 1.83هي  %8يف مستوى الداللة  tوقيمة 

1.91  <4.10  >1.83 

 %8يف مستوى الداللة  tأكرب من قيمة  otإضافة على تلك القيمة، فيعرف أن القيمة 
إن استخدام كتاب ( مقبول وهو Haالبديل ). وهلذا فيكون الفرض %8ومستوى الداللة 

هم قواعد معهد دار األمن على ف طلبةمنت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل يؤثر يف قدرة 
 ( مردود.H0، والفرض الصفري )الفاعل

 
 تنقيح اإلنتاج في المرحلة النهائية -3

ومن نتائج جتربة فعالية اإلنتاج املطور أو الكتاب املطور عند طلبة صف الثاين 
أو تغيريه أو  هدتازيو  هج إىل تنقيحال حيتا و مبعهد دار األمن أن الكتاب ميكن أن يستخدم 

 حتسينه.

 اإلنتاج النهائي -8

كل يف ش أو الكتاب املطور من كتاب منت اآلجرومية حصلت الباحثة املنتج
الكتاب التعليمي وامسه "تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس الفاعل". ويتكون الكتاب 
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على أربع أقسام وهي تعريف الفاعل وعالمات رفع الفاعل وأقسام الفاعل والتدريبات يف 
 آخره. 

 
 ضتحقيق الفر  -ج

 :فرضني، ومها الباحثة يف الفصل األول فيكون وأما الفرض الذي قدمتها

ل يس الفاع: إن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدر (0H)الفرض الصفري  -8
 معهد دار األمن على فهم قواعد الفاعل. طلبةمل يؤثر يف قدرة 

: إن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل (aH)والفرض البديل  -1
 معهد دار األمن على فهم قواعد الفاعل. طلبةيؤثر يف قدرة 

جبدول يف  testtقيمة ، تبني testt 4.10من نتيجة االختبار حصلت الباحثة أن قيمة  
، وقيمة 1.83هي  %8يف مستوى الداللة  t( فتكون قيمة db=83ب) %8و %8درجة 

t  فتستنبط باملقارنة بني 1.91هي  %8يف مستوى الداللة .testt أي بني قيمة  احملصولةot 
 هي: table-tو 

1.91  <4.10  >1.83 
أو التاء  table-tأو التاء احلسايب أكرب من قيمة  otواخلالصة من املعلومات السابقة أن قيمة 

ن . وهذا يشري إىل أ( مقبولHaالبديل )الفرض ( مردود و H0الفرض الصفري )اجلدول، فا
عهد دار األمن م طلبةقدرة  املطور لتدريس الفاعل يؤثر يف استخدام كتاب منت اآلجرومية

 أو مادة الفاعل. على فهم قواعد الفاعل
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 نتائج البحث -أ

بعد أن طورت الباحثة الكتاب املطور من كتاب منت اآلجرومية يف باب الفاعل 
الذي قد حكمه اخلبريان وتدرب به الطلبة وقامت الباحثة بعرض البيانات وحتليلها يف 

 الفصل السابق، فاستخلصت الباحثة النتاج اآلتية: 

اآلجرومية يف باب الفاعل يف شكل الكتاب التعليمي. قد مت تطوير كتاب منت  -1
 ويتكون هذا الكتاب كما التايل:

 اسم الكتاب: "تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس الفاعل" -

حمتويات الكتاب اليت تتكون على سبع حمتويات، منها املقدمة مث الفهرس مث  -
طة عالمات رفع ريتعريف الفاعل باللغة العربية واللغة اإلندونيسية وبيانه وخ

الفاعل وأقسام الفاعل، واألمثلة املتنوعة لكل أقسام الفاعل واألمثلة اإلعرابية 
 ويف هنايتها ختمت الباحثة بالتدريبات مث قائمة مراجع الكتاب.

ي ه ومن نتيجة تصديق اخلبريين حصلت الباحثة البيانات عن تصميم اإلنتاج
، وهو يكون %111 - %57على أن التصميم يقع ما بني حد  تدل 5%.٦٩

مبا عينه  وكذلك هذ الكتاب مناسب ، وحيتاج إىل قليل التحسني.ةيف املرحلة املمتاز 
عبد الرمحن إبراهيم الفوزان يف كتابه "إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

 هبا".
لبة يف طالفاعل يؤثر يف قدرة  إن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس -2

 . أما الدليل يف هذا هوعهد اار األمن على فهم قواعد الفاعلمب الصف الثاين
 التايل:
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للفصل  ٩2.222واالختبار البعدي  91.5٦من نتائج االختبار القبلي  -
 .21.112التجرييب، أن هناك فرق كبري أو ارتفاع كبري يف النتيجة وهي 

أكرب من مستوى  testt 1.5٩من نتيجة االختبار حصلت الباحثة أن قيمة  -
. وهذا 2.٦5هي  %1يف مستوى الداللة  tوقيمة  2.19هي  %7الداللة 

 ن استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس الفاعل يؤثر يفيشري إىل أ
 أو مااة الفاعل.  معهد اار األمن على فهم قواعد الفاعل طلبةقدرة 

 
 المقترحات -ب

نتهت الباحثة من عرض البيانات يف هذه الرسالة فتليق هبا أن تقدم بعض ا
 االقرتاحات، منها:

ع ينبغي للمعلم أن يطور مااة التعليم لرفع فعالية عملية التعليم والتعلم ولزيااة املراج -1
 للطلبة.

 لنحوية خاصة.اينبغي للمعلم أن يدفع رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية والقواعد  -2

 ينبغي للمعلم أن يقدم األمثلة الكثرية واملتنوعة ليسهل للطلبة فهم القواعد النحوية. -1

ينبغي للطلبة أن يهتموا بالقواعد النحوية يف التعلم ويتعلموها جيدا ألهنا عاملة  -9
 مهمة من العوامل يف ارس اللغة العربية وفهمها.

 طاء إن كانت موجواة فيها.ينبغي ملن يقرأ هذه الرسالة أن يصحح األخ -7
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Mata Pelajaran : Qawaid 

Kelas   : II 

Judul   : Fa’il 

Pertemuan  : 1 Kali Pertemuan (80 Menit) 

 

Indikator 

- Menyebutkan contoh fa‘il. 

- Menentukan fa‘il yang terdapat dalam kalimat. 

- Mengi‘rabkan fa‘il yang terdapat dalam kalimat. 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan contoh fa‘il  dengan 

tepat dan benar, dapat menentukan fa‘il yang terdapat dalam kalimat dan 

mengi‘rabkannya. 

 

Metode Pembelajaran 
- Ceramah 

- Metode membaca (reading methode) 

- Tanya jawab 

 

Media Pembelajaran 

Buku pengembangan kitab Al-Jurumiyah 

 

Materi Pembelajaran 

Qawaid fa‘il 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 Menit) 

- Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam 

- Guru membuka pembelajaran degan berdoa bersama dan menanyakan 

kabar siswa. 

- Guru memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan kehadirannya. 

- Guru meminta siswa untuk mempekenalkan diri mereka masing-

masing. 

- Guru memberikan motivasi. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru melakukan apersepsi. 
 

2. Kegiatan Inti (60 Menit) 
- Guru membagikan lembar pre-tes dan menjelaskan petunjuk 

pengisiannya. 



- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengisi lembar 

pre-tes. 

- Guru meminta siswa untuk mengumpulkan lembar pre-tes. 

- Guru membagikan buku hasil pengembangan dari kitab Al-Jurumiyah 

kepada siswa. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca buku 

pengembangan. 

- Guru menjelaskan isi dari buku pengembangan. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-

hal yang tidak paham tentang isi buku pengembangan. 

- Guru mengembalikan pertanyaan kepada siswa terlebih dahulu 

sebelum guru menjawab pertanyaan. 

- Guru meminta siswa untuk membuat contoh fa‘il berdasarkan materi 

yang telah dipelajari dalam buku pengembangan. 

- Guru meminta siswa untuk menyebutkan contoh tentang qawaid fa‘il 

yang telah dipelajari. 

- Siswa menyebutkan contoh dengan bantuan guru dan siswa lainnya 

mengoreksi kesalahan. 

- Guru membagikan lembar pos-tes dan menjelaskan petunjuk 

pengisiannya. 

- Siwa mengisi lembar pos-tes dengan teliti. 

- Guru meminta siswa untuk mengumpulkan lembar pos-tes. 

-  

3. Kegiatan Akhir (10 Menit) 

- Guru meminta siswa untuk menyimpulkan qawaid fa‘il yang telah 

dipelajari dalam buku pengembangan. 

- Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran. 

- Guru meminta siswa untuk mengulang kembali di rumah qawaid fa‘il 

yang telah dipelajari. 

- Guru merefleksi proses pembelajaran. 

- Bersama-sama menutup pembelajran dengan berdoa. 

- Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan terima kasih dan 

salam. 

 

 

 

        Aceh Besar, 26 November 2018 

            

    Peneliti  

   

 

 

           Siti Laiya Rahmatillah 

 



Soal Pre-Test 

Nama  : 

 

 ( َعَلى اْْلَجابَِة الصَِّحْيَحِة )أ، ب، ج، د(!Xَضْع َعاَلَمَة الضَّْرِب ) .أ
 أَكَل ... الت ُّفَّاحَ  .1

 د. األ ْخت    ج. اْلِبْنت    ب. األ مُّ   اْلَوَلد   .أ
ْستَ  تْ َذَهبَ  .2

 
 ْشَفى... إََل امل

 َزْيد  د.   ج. َعِلي    ب. َخِدْْيَة    ع ْثَمان   .أ
 ت َصلِّْي ... ِفْ اْلبَ ْيتِ  .3

 د. َجدِّيْ   ج. َأِخيْ   ب. أ مِّيْ    َأِبْ  .أ
 ي  َعلِّم  ... اللَُّغَة اْلَعَربِيَّةَ  .4

 د. َذا ِعْلم    ج. َذات  ِعْلم    . ذ ْو ِعْلم  ب  ِذْي ِعْلم   .أ
 َيْشََتِْي ... اْلَكْعكَ  .5

 َدرَِّسَتانِ   نِ الطَّالَِبَتا .أ
 الرَّج اَلنِ د.   ِبْنَتانِ ج. الْ   ب. امل

 َسََِعْت ... ِقرَاَءَة اْلق ْرآنِ  .6
 د. اأْل ْسَتاَذانِ   ج. اْلم ْسِلَمانِ   ب. اْلَوَلَدانِ   اْلم ْسِلَمَتانِ  .أ

 ... الرَِّجال  ِفْ اْلَمْسِجدِ  .7
 د. ت َصلُّْونَ   ج. ي َصلُّْونَ   يْ ب. ت َصلِّ   ي َصلِّيْ  .أ

 ْكَواب  ... اأْلَ  .8
 د. َذَهَبتْ   َكَسَرتْ اِنْ ج.   َكَسرَ اِنْ ب.   َذَهبَ  .أ

 ... اْلم ْسِلم ْوَن ِإََل اْلَمْسِجدِ  .9
 د. َتْذَهب    ج. َتْذَهب  ْونَ   ب. َيْذَهب  ْونَ   َيْذَهب   .أ



 ... الطَّالِبَات  ِفْ اْلَفْصلِ  .10
 د. َجَلَستْ   نَ ج. ََتِْلسْ   ب. َْيِْلْسنَ   َجَلْسنَ  .أ

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahَهْل قَ َرْأِت اْلق ْرآَن بَ ْعَد الصَّاَلِة؟  .11

   ب. ضمري مستَت )هي(   (التَّاءضمري متصل ) .أ

 د. ضمري مستَت )هو(  ج. ضمري مستَت )أنِت(

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahنْ ت ْم َتْذَهب  ْوَن ِإََل السُّْوِق. أَ  .12

  (اْلَواو  ضمري متصل )ب.      أَنْ ت مْ  .أ

 (الن ُّْون  ضمري متصل )د.    ج. ضمري مستَت )أنتم(

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahع ْثَمان  َوَعِلي  َيْكت َباِن الدَّْرَس.  .13

   ب. َعِلي      ع ْثَمان   .أ

 مري مستَت )مها(د. ض  (األَِلف  ضمري متصل )ج. 

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahالت ِّْلِمْيَذات  َذَهْْبَ إََل اْلَمْدَرَسِة.  .14

   (التَّاء  ضمري متصل )ب.     الت ِّْلِمْيَذات   .أ

 (الن ُّْون  ضمري متصل )د.    (أننت)ج. ضمري مستَت 

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahأَْنِت تَ ْقَرِئْْيَ ِكَتاَب التَّارِْيِخ.  .15

  (اْلَياء  ضمري متصل )ب.     أْنتِ  .أ

 د. ضمري متصل )النون(  )أنِت( ج. ضمري مستَت

 ~ ~ ~ ~ ~ مع النجاح ~ ~ ~ ~ ~



Soal Pos-Test 

Nama : 

 

 ( َعَلى اْْلَجابَِة الصَِّحْيَحِة )أ، ب، ج، د(!Xَضْع َعاَلَمَة الضَّْرِب )

 قَ رَأَ ... اْلق ْرآنَ  .1
 د. األ ْخت     ج. األ مُّ   ب. اْلِبْنت    اْلَوَلد   .أ

 اْلَمْلَعبِ َلِعَبْت ... ِفْ  .2
 فَاِطَمة  د.   ج. أْْحَد    ب. َصاِلح    ع ْثَمان   .أ

 تَ ْعَمل  ... ِفْ اِْلَدارةِ  .3
 د. َجدِّيْ   ج. َأِخيْ   ب. أ مِّيْ    َأِبْ  .أ

ِلْيزِيَّةَ ي  َعلِّ  .4  م  ... اللَُّغَة اِْلْنِْ
 د. َذا ِعْلم    ج. َذات  ِعْلم    . ذ ْو ِعْلم  ب  ِذْي ِعْلم   .أ

 كَ ... اْلَكعْ  يَْأك ل   .5
 َدرَِّسَتانِ ب  نِ الطَّالَِبَتا .أ

 د. الرَّج اَلنِ   ج. اْلِبْنَتانِ   . امل
 َعْت ... َشرَْح األ ْسَتاَذةِ َسَِ  .6

 الطَّالَِبانِ د.   ج. اْلِبْنتَ ْْيِ   ب. اْلَوَلَدانِ   الطَّالَِبَتانِ  .أ
 ... الرَِّجال  ِفْ اْلَمْلَعبِ  .7

 تَ ْلَعب  ْونَ د.   ج. يَ ْلَعب  ْونَ   ب. تَ ْلَعب    يَ ْلَعب   .أ
 ... ص ح ْون   .8

 د. َحَذفَ   َكَسَرتْ اِنْ ج.   َكَسرَ اِنْ ب.   َضاعَ  .أ
 ْلم ْسِلم ْوَن ِإََل َمكَّة اْلم َكرََّمة... ا .9

 د. ت َساِفر    ج. ت َساِفر ْونَ   ب. ي َساِفر ْونَ   ي َساِفر   .أ



 ... الطَّالِبَات  اْلَعِصي ْرَ  .10
 تْ َشرِبَ د.   نَ ج. َتْشَربْ   نَ ب. َيْشَربْ   َشرِْبنَ  .أ
 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahَهْل قَ َرْأِت اْلق ْرآَن بَ ْعَد الصَّاَلِة؟  .11

   ب. ضمري مستَت )هي(   (التَّاءضمري متصل ) .أ

 د. ضمري مستَت )هو(  ج. ضمري مستَت )أنِت(

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahع ْثَمان  َوَعِلي  َيْكت َباِن الدَّْرَس.  .12

   ب. َعِلي      ع ْثَمان   .أ

 د. ضمري مستَت )مها(  (األَِلف  ضمري متصل )ج. 

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahالت ِّْلِمْيَذات  َذَهْْبَ إََل اْلَمْدَرَسِة.  .13

   (التَّاء  ضمري متصل )ب.     الت ِّْلِمْيَذات   .أ

 (الن ُّْون  ضمري متصل )د.    ج. ضمري مستَت )أننت(

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahَأْسك ن  ِفْ َمْسَكِن َمْعَهِد َداِر اأَلَمِن.  .14

  (أَنَاضمري مستَت )ب.   (األَِلف  ضمري متصل ) .أ

 (لن ُّْون  اضمري متصل )د.    ج. ضمري مستَت )هو(

 ....Fa‘il dalam kalimat di samping adalahاأل ْسَتاذ  َشرََح الدَّْرَس.  .15

  (ه وَ ضمري مستَت )ب.     األ ْسَتاذ   .أ

 (ِهيَ ضمري مستَت )د.   ج. ضمري مستَت )أنَت(

 ~ ~ ~ ~ ~ مع النجاح ~ ~ ~ ~ ~
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