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 االستدالل

 

 بسم هللا الرمحان الرحيم

 ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُرْم تَ ْعِقُلونَ 

 2سورة يوسف آية 

 صدق هللا العظيم

 

 

 عنه: قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي هللا

 ْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِياِة فَِإناُه ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُرْم""اَ 
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 دهداءاإل

ن ربياين إمساعيل وأمي املكرمة روسين الذي إىل أيب املكرم  -1
 صغريا حفظهما هللا وأبقهما يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

ية احلكومية الذين ي اإلسالمري وإىل أساتذيت يف جامعة الران  -2
ين إرشادا صحيحا، هلم واقد علموين علما انفعا ومفيدا وأرشد

 ابلكثري تقديرا وإجالال.
ي اإلسالمية احلكومية أقول ري أصدقائي يف جامعة الرانىل وإ  -3

يف إجناز هذا البحث العلمي،  شكرا جزيال على مساعدهتم
 م هللا جري اجلزاء.جزاه
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 كلمة الشرر

 محان الرحيمبسم هللا الر 

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وهدى لناس وبينات  
من اهلدى والقرقان، أمحدك اي مصرف القلوب على مزيد 
نعمتك، وأشكر على إحسانك الذي مصدره جمرد فضلك. 
صالة وسالما على سيد الرسل حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى 

 آله وأصحابه أمجعني.

هللا وتوفيقه من أتليف هذه وقد انتهى الباحث إبذن  
الرسالة الوجيزة الذي يقدمها لكلية الرتبية جبامعة الرانريي 
اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة 

 يف علوم الرتبية. .S.Pdللحصول على شهادة 

يف  القياسية "استعمال الطريقةالباحث اختار وقد   
موضوعا هلذه  اب منت األجرومية"تدريس النحو بوسيلة كت

 ني عامة.ئالرسالة عسى أن يكون انفعا للباحث خاصة وللقار 
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ويف هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث الشكر لوالديه  
اللذين قد ربياه تربية  ة روسيناملكرمإمساعيل و  املكرم احملبوبني

واب يف حسنة وهذابه هتذيبا انفعا لعل هللا جيزيهما أحسن الث
الشكر إىل معلمني مبعهد دار الفكر الذي يقدم نيا واآلخرة، و الد

الشكر وال ينسى يقدم  قد ساعدواه لتقومي البحث عن  رسالته،
واألستاذة  لفضيلة املشرفني األستاذ شريف الدين هاشم املاجستري

ا وأنفقا أوقاهتما إلشراف ن قد بذال جهودمهلذيفجرية املاجستري ال
كامال، لعل هللا هذه الرسالة إشرافا جيدا  وجيه الباحث إلعداد وت

 .هما جزاء حسناأن يباركهما وجيزئ

ويقدم الباحث الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية ورئيس  
امعة مي  األساتذة وملوففى املكتبة جبقسم تعليم اللغة العربية وجل

يف كتابة هذه  اعدوه إبعارة الكتب احملتاج إليهالرانريي الذين قد س
 ة.الرسال

ويف هذه الرسالة يرجو الباحث من القارى الذي تق  بني  
يديه الرسالة نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة، 
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وأخرا عسى هللا أن جيعلها انفعة للباحث خاصة وللقارى عامة. 
لنصري وال حوال وال وحسبنا هللا ونعم الوكيل فهو نعم املوىل ونعم ا

 لعظيم واحلمد هلل رب العاملني.العلي ا قوة إال ابهلل
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الكالم  يف اللحن جينب به العربية اللغة يف مهما عنصرا النحو ينسب
ها من اإلسالمية املعاهد يف هذا الفن تدرس القراءة. لقد يف واخلطأ
فهم  على يقدروا مل هبذا املعهد بعض الطلبة ولكن الفكر، دار معهد
قلة إلقاء األمثلة يف كل املادة وقد يركز ألن املدرس  النحو قواعد

. ولذلك منت األجرومية فحسب املدرس األمثلة املوجودة يف كتاب
األمثلة املتنوعة عن املادة املدروسة حىت يفهم بتقدمي الباحث  يقوم
 التعليمأنشطة على  ملعرفة هذا البحث القاعدة. ويهدف الطلبة
نتيخة األخري بعد التعليم  وملعرفة ،بةبني املدرس والطل والتعلم
يف تدريس النحو بوسيلة كتاب  القياسية الطريقة ابستعمال والتعلم
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الفكر  دار مجي  الطلبة مبعهد البحث هو جمتم  . وأمامنت األجرومية
هي الطلبة يف الفصل الثاين  البحث هلذا لعينةطالبا. وا 110وعددهم 
 املالحضة املباشرة هي البحث طالبا. وأدوات 15 وعددهم
يستعمل  االختبارين والبعدي. أما التحليل بياانت القبلي واالختبار
املالحضة  بياانت لتحليل املؤية نسبة ورموز رموز ت، الباحث
والتعلم بني املدرس  التعليمأنشطة على  البحث . تدل نتائجاملباشرة
 تشري البحث نتيجة ألن جيدة الفكر يف تدريس مبعهد دار والطلبة

  83،7 بقيمة والتعلم التعليم تنظيم عملية يف املدرس قدرة أن إىل
 الدراسية إقبال املواد علىالطلبة  أنشطة يف وكذلكبتتقدير ممتاز 

يف  ياسيةالق الطريقةاستعمال ، وأما بتتقدير ممتاز 80 بقيمة جيدة
يرقي الطلبة يف فهم  تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية

 2،05ت احلساب أكرب من ت اجلدوال ) نتيجة ألن النحو
<6,72 > 2،77.) 
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Abstrak 

 

Judul Penelitian : Penggunaan Metode Qiyasi Dalam 

Pembelajaran Nahwu Dengan Media Kitab Matan 

Ajurumiyyah (Metode Eksperimen di Dayah Darul Fikri 

Aceh Besar) 

Nama   : Ammar Ismail 

NIM   : 150202101 

 

Nahwu merupakan unsur penting dalam pembelajaran 

Bahasa Arab yang dapat menjauhkan seseorang dari 

kesilapan dalam berbicara dan kesalahan dalam membaca. 

Studi ilmu ini sudah diajarkan di seluruh dayah Islamiyah 

salah satu diantaranya adalah Dayah Darul Fikri. Namun 

kebanyakan santri di dayah ini tidak mampu memahami 

kaidah-kaidah nahwu karena guru sedikit memberi contoh 

dalam setiap materi pembelajaran sedangkan guru hanya 

memfokuskan pembelajaran pada contoh yang terdapat 

dalam kitab Matan Ajurumiyyah saja. Oleh karena itu 

peneliti akan memberikan contoh-contoh yang beraneka 

ragam terhadap materi pembelajaran sehingga santri dapat 

memahami kaidah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktifitas guru dan santri, dan juga untuk 

memahami nilai akhir setelalah belajar dengan 

menggunakan metode qiyasi dalam pembelajaran nahwu 

dengan media kitab Matan Ajurumiyyah. Adapun populasi 

penelitian adalah seluruh santri di dayah darul Fikri yang 

berjumlah 110 santri. Adapun sampel dalam penelitian ini 
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adaalah santri pada kelas 2 yang berjumlah 15 santri. 

Adapun Instrumen penelitian  dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung, pre-test dan post-test. Adapun analisis 

data pre-test dan post-test peneliti menggunakan rumus–T, 

dan rumus persentase untuk analisis data observasi 

langsung. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan belajar 

mengajar antara guru dan siswa belajar di dayah darul fikri 

baik, karena kemampuan guru dalam mengatur kegiatan 

pembelajaran dengan nilai 83,75 (mumtaz) demikan pula 

aktifitas siswa dalam menerima pembelajaran memperoleh 

nilai 80 (mumtaz). Adapun penggunakan metode qiyasi 

dalam pembelajaran nahwu dengan media kitab Matan 

Ajurumiyyah meningkatkan pemahaman siswa dalam 

memahami nahwu karena hasil T hitung lebih besar dari 

pada T tabel (2,05 < 6,72 > 2,77). 
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Abstract 

Research Title  : The Using of Qiyasi Method in 

Learning Nahwu with the Matan Ajurumiyah Media (An 

Experimental Research at Dayah Darul Fikri Aceh Besar) 

Name   : Ammar Ismail 

Reg. No.  : 150202101 

 

Nahwu is an important element in learning Arabic that can 

keep a person from mistakes in speaking and errors in 

reading. This science study has been taught throughout 

Islamic dayah one of which is Dayah Darul Fikri. However, 

most students in this dayah are unable to understand the 

rules of nahwu because the teacher gives few examples in 

each learning material while the teacher only focuses on the 

examples contained in the book of Matan Ajurumiyyah. 

Therefore, researchers will provide diverse examples of 

learning material so that students can understand the rules. 

This study aims to determine the activities of teachers and 

students, and also to understand the final value after learning 

by using of qiyasi method in learning nahwu with the matan 

ajurumiyah media. The study population was all students in 

dayah darul Fikri, amounting to 110 students. The sample in 

this study were students in class 2, amounting to 15 

students. The research instruments in this study are direct 

observation, pre-test and post-test. The data analysis of the 

pre-test and post-test researchers used the formula - T, and 

the percentage formula for direct observation data analysis. 

The results showed that teaching and learning activities 
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between teachers and students studying at dayah darul fikri 

were good, because the teacher's ability to regulate learning 

activities with a value of 83.75 (excellent) likewise the 

activities of students in receiving learning gained a value of 

80 (excellent). The using of qiyasi method in learning 

nahwu with the matan ajurumiyah media increases students' 

understanding in understanding nahwu because the T count 

results are greater than the T tables (2.05 <6.72> 2.77). 
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 األول كصلال

 أساسية البحث

 لبحثا مشرلة -أ
املسلمني وهم يقومون  حياة من جزء العربية اللغة وكانت  

غريها من الدعاء والتسليم م  الآلخرين و و  كالصالةأبنشطة يومية  
العربية من مناهج دراسية يف مرور الزمان  اللغةو  كل أمر ذي ابل.

زمان احلديث يف كل املدارس المنذ زمان صدر اإلسالم حىت 
 (Aceh Besar) ة يف معهد دار الفكرخاص  واملعاهد املوجودة

 سلفيا كان.
يف قراءة  هرتكز فالعربية يف هذا املعهد  ما تعليم اللغةأ 

 العربية اللغة الكتب الرتاثية يف فهم القواعد النحوية. ولكن تعلم
 واآلتشية.  اإلندونيسيةكتعلم    سهال ليس

طريقة متنوعة وكانت ال طريقة اللغة العربية تعليميف  
حتصل على جناح  وهذه املادة يف تعليمها مطابقة على ناسبةامل

 درس يف كيفية تطبقها. واملشكالتالتعليم الذي يعتمد على امل
وجهها الطلبة يف أثناء تعليم النحو هي قلة إلقاء األمثلة يف  اليت
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كل مادة حىت جعلهم غري فهم املادة. وأما املدرس فقط يرتكز 
قلة إلقاء األمثلة  ومية، وهذا الكتابالتعليم يف كتاب منت األخر 

يف كل املادة. واملسألة األخرى هي ال يستخدم املدرس الطريقة 
املناسبة والوسيلة املتكاملة يف أثناء التعليم وهذه تسبب على 
ضعف الطلبة على فهم املادة حاصة يف املادة الكالم واألفعال 

 واملبتدأ واخلرب.
 تعليم النحو هي الطريقة من الطريقة املشهورة يفوإحدى  

ويقوم التعليم يف هذه الطريقة على أساس عرض . القياسية
القاعدة أوال، ومطالبة التالميذ حبفظها مث تعرض األمثلة بعد ذلك 

 لتوضيح هده القاعدة.

وقد يطبق املدرس هذه الطريقة يف معهد دار الفكر  
أن  ابستخدام كتاب منت األخرومية استخداما غري كامال أي

املدرس قلة إلقاء األمثلة يف كل املادة وقد يركز املدرس األمثلة 
أهنا  منت األخرومية فحسب. ويرى الباحث املوجودة يف كتاب

 ب ضعف الطلبة يف فهم النحو.من أسبا
وأما يف هذا البحث سيطبق الباحث هذه الطريقة بتقدمي  

 األمثلة املتنوعة.
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قوم ي نأالباحث  درييف السابقة البينات على ابناء 
يف  القياسية "استعمال الطريقةابملوضوع  العلمي لبحثاب

تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية يف معدد دار 
  "Aceh Besarالكرر 

 
 أسئلة البحث -ب
من خلفية البحث السابق فرييد الباحث أن يركز البحث  

 طريقةل اليف ترقية قدرة الطلبة عند تعلم اللغة العربية ابستعما
. منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب يف تدريس  القياسية

للتسهيل على مج  بياانت البحث، فيقدم الباحث أسئلة البحث 
 كما يلي:

عند  الطلبةبني املدرس و  والتعلم التعليمأنشطة كيف  -1
 النحو بوسيلة كتاب يف تدريسالقياسية  طريقةاستعمال ال

 ؟منت األجرومية 
  وسيلةيف تدريس النحو ب  القياسية طريقةالستعمال هل ا -2

فعال لرتقية قدرة الطلبة على فهم  كتاب منت األجرومية
 ؟ النحو
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 أدهداف البحث -ج
لسابق فكان الغرض الذي يهدف اعتمادا على السؤل ا 

 إليه الباحث يف هذا البحث كما يلى
عند  الطلبةبني املدرس و  والتعلم التعليمأنشطة التعرف على  -1

 النحو بوسيلة كتاب يف تدريس  القياسية طريقةل الاستعما
 .منت األجرومية

يف تدريس   القياسية التعرف على فعالية استعمال الطريقة -2
على  الطلبةالنحو بوسيلة كتاب منت األجرومية لرتقية قدرة 

 فهم النحو.
 

 أمهية البحث -د
لرتقية قدرهتم  مهية هذا البحث فمتجهة إىل الطلبةأما أ 

ني ميكنون أن يستخدموا هذه درسواملهم القواعد النحوية، فعلى 
والباحث  ،نيدرسالطريقة يف عملية التعليم ولزايدة مراج  امل
و   القياسيةطريقة اللتحقيق الفروض وزايدة العلم مبعرفة مفهوم 

 اللغة العربية.كيفية استخدامها يف عملية تدريس 
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 حدود البحث -ه

حتت الرسالة أن حيدد هذه  : يريد الباحثاحلد املوضوعي -1
يف تدريس النحو  القياسية طريقةالاملوضوع" استعمال 

 " بوسيلة كتاب منت األجرومية
ا البحث يف السنة : حيدد الباحث هذد الزمايناحل -2

 م2019/2018الدراسية 
مبعهد  احلد املكاين: يريد البحث أن حيدد مكان البحث -3

 (Aceh Besar)دار الفكر، 
 

 و الكروضرتاضات االف -و
أما االعتبار األسسي يف هذا البحث فهي أن النحو مادة  

من املواد املهمة يف تعليم اللغة العربية ولتحقيق اهداف لتعليم 
النحو وجب على املدرس أن يستخدم الطريقة والوسيلة املناسبة 
ألهنما عنصران أساسيان لتحقيق اهداف التعليم. وأما الفرض 

 :الذي يفرضه الباحث فهو
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يف تدريس النحو  القياسية طريقةالاستعمال : (Ha)الفرض الصفرى
 ال يرقي الطلبة يف فهم النحو. بوسيلة كتاب منت األجرومية

يف تدريس النحو  القياسية طريقةالاستعمال : (Ho)الفرض البديل
 يرقي الطلبة يف فهم النحو. بوسيلة كتاب منت األجرومية

 
 معاين املصطلحات -ز
ن يشرح حث الباحث هذا البحث فيحسن له أيبقبل أن  

املصطلحات يف موضوع البحث تسهيال ملعرفة  بعض معاين
 املقصود وجتنبا عن األخطاء يف فهمها وهي:

 القياسية الطريقة -1
. القياسيةطريقة و التتكون على كلمتني: الطريقة القياسية 

-ل  ع  " موزونه "ف   ق  ر  ط  ي  -ق  ر  كلمة "طريقة" لغة مصدر من "ط  
" وعالمته أن يكون عني فعله مفتوحا يف املاضي ومضموما ل  ع  ف  ي   

وهو ضرب من  ،الضرب ابحلصى وهي مبعىن 1يف املضارع.

                                                           

، )بندا أتشية: فوتر منت البناء واألساس اإلمام مال عبدهللا الدنقزى، 1   
 2أجية جاي(، ص. 
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 ,wayوهي ابملعىن: "كيفية= 2التهكن. واخلظ يف الرتاب: الكهانة.

manner"3 
: إجراءات وخطوات حمددة يتبعها الفرد عند واصطالحا 

ريقة التدريس وطريقة التعليم كط  ،او عمل حمدد ،إخناز مهمة
 4وطريقة التفكري و طريقة التقومي... إخل.

" وهي -"ق اس   صدر منوأما كلمة "قياسية" لغة م  ي ِقي س 
فعل األجواف ألن يكون يف مقابلة عينه حرف من حروف العلة. 

 regular, according to rule"5"وهي ابملعىن: 

القاعدة  من الذهن منها وينتقل تفكري عمليةواصطالحا:  
 6.املفردة احلقيقة أو اخلاصة األمثلة إىل العام املبدأ أو العامة

                                                           

(، اجمللد 2003)القاهرة: دار احلديث، ، لسان العربابن منظور 2   
 592اخلامس، ص. 

 -قاموس إلساي العصرى، قاموس عريبإلياس أنطون إلياس،  3   
  404(، ص. 1979: دار اجليل،، )بريوتاخنلزي

، )الرايض: ، املدخل للمنداخ و طرق التدريسماهر امساعيل صربي 4   
 20(، ص. 2010مكتبة الشرقي، 

 574، ص. قاموس إلساي العصرى...إلياس أنطون إلياس،  5 
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واملراد ابلطريقة القياسية هنا هي: طريقة التعليم أو تدريس  
النحو على عرض القاعدة أوال، ومطالبة الطلبة حبفظها مث تعرض 

 األمثلة بعد ذلك لتوضيح هذه القاعدة.

 تدريس النحو -2

النحو تتكون من كلمتني: تدريس والنحو. كلمة تدريس  
رِي ًسا موزونه -ي د رِ س  -"تدريس" لغة مصدر من "د رَّس   -ل  عَّ "ف   ت د 

ِعي اًل -ل  ع ِ ف  ي    ماضيه على أربعة أحرف بزايدة " وعالمته أن يكون ت  ف 
حرف واحد بني الفاء والعني من جنس عني فعله. وهي 

 to teach, tutor"7 "أدرس: علم=:مبعىن
واصطالحا: توصيل املعلمات أو املعارف من املعلم اىل  

 8املتعلم، الذى ليس له إال إبلقاء املعلم.

                                                                                                                     

 وطريقة القياسية الطريقة بني مقارنة دراسةاجلشعمي،  علوان مثىن 6 
 92، ص. اهلندسة( دايىل: كلية جامعة2012 سنةالفتح ل )جملة احملاضرة،

 212...، ص. قاموس إلساي العصرىلإلياس أنطون إلياس،  7  

تدريس العربية يف التعليم رشدى أمحد طغيمة وحممد السيد مناع،  8 
 102 .(، ص2000)دار الفكر العريب،  العامة، نظرايت وختارب،
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حن  ًوا، وهي -ي  ن ح و-وأما كلمة "حنو" لغة مصدر من حن  ا 
فعل األجواف ألن يكون يف مقابلة عينه حرف من حروف العلة. 

 ;to move toward; have recourse toوهي ابملعىن: "قصد: 

repair, or go, to"9 

  

واصطالحا: علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات 
العربية من حيث اإلعراب والبناء. فيه نعرف ما جيب عليه أن 
يكون آخر الكلمات من رف  أو نصب أو خر أو خزم أو لزوم 

 10حالة واحدة، بعد انتظامها ىف اجلملة.
تعليم  ويريد الباحث بتدريس النحو يف هذ البحث هو

النحو الذي مبعهد دار الفكر ابستعمال الطريقة القياسية بوسيلة  
 كتاب منت األجرومية يف ابب الكالم واألفعال واملبتدأ واخلرب

 ألجروميةكتاب منت ا-3
 كتابألجرومية تتكون على ثالتة كلمات.كتاب منت ا 

-ومنت والألجرومية. كلمة "كتاب" لغة مصدر من "كتب
                                                           

 693.، ص. ..قاموس إلساي العصرىإلياس أنطون إلياس،  9 

، )بريوت، املكتبة جامع الدروس العربيةالشيح مصطفى الغالييين،  10 
 9( اجلزء األول، ص. 2001العصرية، 
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يفعل" وعالمته أنيكون عني فعله مفتوحا -عليكتب" موزونه "ف
وهي ابملعىن الضم و  11يف املاضي ومضموما يف املضارع.

 12اجلم .
 13واصطالحا هو اسم جلنس من األحكام.  
 14أما كلمة "منت" لغة ما صلب وارتف  من األرض. 
 15واصطالحا هو ما ينتهى إليه السند من الكالم 
ة للشيخ العالمة حممد بن أما كلمة" الألجرومية" هي نسب  

حممد بن داود الصنهاجي ويقال له ابن اجروم بفتح اهلمزة ممدودة 

                                                           

 2...، ص. منت البناء واألساساإلمام مالعبدهللا الدنقزى،  11  

، ، فتح القريب اجمليبالعالمة الشيخ حممد بن قاسم الغزى 12   
 3(، ص. 2005)إندونيسيا: احلرمني،

...، ص. فتح القريب اجمليب العالمة الشيخ حممد بن قاسم الغزى، 13   
3 

، )إندونيسيا: تيسري مصطلح احلديث حممد الطحان، 14   
 16(، 1985احلرمني،

 16...، تيسري مصطلح احلديث حممد الطحان، 15   
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واجليم املخففة وضم الراء املشددة معنه بلغة الرببر الفقري 
 16املتصوف.

السابقة أن كتاب منت الألجرومية هو    البينات على بناء 
بن  كتاب خمتصر يف تعليم النحو و ألفه الشيخ العالمة حممد

 حممد بن داود الصنهاجي.
 

 الدراسة السابكة -ح
اعد الباحث على مقارنة النتائخ كانت الدراسات السابقة يس

الدراسة السابقة من انب الفرق بني الدراسة احلالية و معرفة خو و 
 خربات الدراسني السابقني.

 
 
 
 
 

                                                           

، الرواكب الدرية الشيخ حممد ابن امحد بن عبد الباري األهدل، 16   
 6، ص. 1(، ج.2011رمني،)إندونيسيا: احل
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 17(2016) أيدة نور رسالة -1

 درةالق على معرفة هذا البحث هي من األهداف وأما
 ومعرفة املعادلة، الطريقة بتطبيق القواعد النحوية درس يف الطلبة

 درس يف قدرة الطلبة لرتقية املعادلة الطريقة تطبيق على فعالة
هذا البحث هو منهج  يف الباحثة تعتمده الذي القواعد. ومنهج

 .جترييب

 القواعد تعليم يف الباحثة عليها حصلت الىت نتائج وأما
 MAN ب الطلبة قدرة يرقي الطريقة املعادلة بتطبيق النحوية

MODELبشكل من قبل، املقدمة األدلة نسبات ومن أتشية، بندا 
 .فعاال النحوية القواعد تعليم يف املعادلة الطريقة تطبيق أن عام

 وجه من احلالية ابلدراسة السابقة الدراسة بني وأما العالقة
 الدراسة تستخدم  السابقة الدراسات الباحثة يف أن هي التشابه
 فيها يستخدم احلالية وكذلك الدراسة حبثها كمنهج التجريبية

                                                           

 ب جتريبية دراسة(النحوية  القواعد درس يف املعادلة الطريقة تطبيق أيدة، نور  17 
MAN MODEL اإلسالمية الرانريي أتشية: جامعة بندا ،)بندا أتشية 

 2016العربية،  اللغة التعليم قسم املعلمني وأتهيل الرتبية بكلية احلكومية
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 أن وجه اإلختالف إىل البحث. وبنسبة كمنهج التجريبية الدراسة
النحو،  تدريس يف الطريقة املعادلة تستعمل السابقة الدراسات

 تدريس الطريقة القياسية يف الباحث يستخدم احلالية الدراسة ويف
 النحو.

 
 18(2015) أزدهري حممد سالةر  -2

فعالية  على التعرف هي هذا البحث  من األهداف وأما
 مبعهد النحو تدريس يف الطلبة لرتقية قدرة املشكالت حل طريقة
 يف حل املشكالت طريقة تطبيق على والتعرف املغفرة، ابب

 كتابة يف الباحث املغفرة. ويعتمد بباب عند الطلبة النحو تدريس
 .التجريبية الدراسة على هذا البحث

 طريقة فيه إن الباحث عليها حصل البحث نتائج وأما
 تدريس يف الطلبة كفاءة فعالية لرتقية تكون املشكالت حل

                                                           

 ابب مبعهد جتريبية دراسة(املشرالت  حال بطريقة النحو ،تدريسأزهري حممد18  
 بكلية احلكومية اإلسالمية الرانريي أتشية: جامعة بندا (Aceh Besar املغفرة 
 2015العربية،  اللغة التعليم قسم املعلمني وأتهيل الرتبية
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النحو هي:  تدريس يف املشكالت حل طريقة وتطبيق النحو،
 قسم ترتيبا. والثاين الفصل ويرتب السالم إبلقاء املعلم دخل األول
 املعلم امر والثالث. مقروءة نصا هلم يعطيو  فرق الطلبة إىل املعلم
 أن الطلبة من املعلم جهرا. والراب  طلب النص يقرأوا أن الطلبة

 م  الطلبة املعلم انقاش اخلاطئة. واخلامس صاحبهم قراءة يصلحوا
القواعد.  شرح م  يصلحها مث القراءة يف النحوية األخطاء عن

 الدرس املعلم ختما املوضوع. والساب  عن شرح املعلم والسادس
 .السالم إبلقاء

 وجه من احلالية ابلدراسة السابقة الدراسة بني وأما العالقة
 الدراسة يستخدم  السابقة الدراسات الباحث يف أن هي التشابه
 فيها يستخدم احلالية وكذلك الدراسة حبثها كمنهج التجريبية
 أن وجه اإلختالف إىل البحث. وبنسبة كمنهج التجريبية الدراسة

 تدريس املشكالت يف الطريقة حال تستعمل السابقة الدراسات
 الطريقة القياسية يف الباحث يستخدم احلالية الدراسة النحو، ويف

 النحو. تدريس
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 19(2011) نورزيرينا رسالة -3

 على إجراء معرفة هي الرسالة هذه من األهداف وأما
 اسيالدر  التحصيل على تعليم النحو، ومعرفة عند جيكسو طريقة
 تعليم النحو. وطريقة يف جيكسو طريقة اجراء بعد الطلبة عند
 .جترييب حبث هذا البحث هي يف الباحثة تستخدمها اليت

جتريبة  إن هي الباحثة عليها حصلت البحث نتائج وأما
 لفهم الطلبة تساعد أهنا يظهر عند تعليم النحو جيكسو طريقة
 الطلبة وتشج  رابسيطرة على اإلع الطلبة وتتدرج جيدا القواعد

 تعليم النحو، وحتصيل يف راغبات الطلبة وجتعل النحو تعليم يف
النحو  تعليم يف جيكسو الطريقة إجراء بعد الطلبة عند دراسي
 .مرتفعة

 وجه من احلالية ابلدراسة السابقة الدراسة بني وأما العالقة
 الدراسة يستخدم  السابقة الدراسات الباحث يف أن هي التشابه

 فيها يستخدم احلالية وكذلك الدراسة حبثها كمنهج جريبيةالت
                                                           

 حبث جترييب(جيرسو  بطريقة التعاوين التعلم مبدخل النحو تدريسزيوينا،  نور  19 
 احلكومية اإلسالمية الرانريي أتشية: جامعة بندا ،)العلوم دار الثاين مبعهد الصف يف

 2011العربية،  اللغة تعليم قسم املعلمني وأتهيل الرتبية بكلية
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 أن وجه اإلختالف إىل البحث. وبنسبة كمنهج التجريبية الدراسة
النحو،  تدريس طريقة جيكسو يف تستعمل السابقة الدراسات

 تدريس الطريقة القياسية يف الباحث يستخدم احلالية الدراسة ويف
 النحو.

 

 طريقة كتابة الرسالة -ط
وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث  

على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني 
 جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016” 
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 الثاين الكصل

 طار النظرياإل

 ومباحثدا يف تعليم اللغة العربية  طريقة القياسية -أ
 القياسية الطريقة مكدوم -1

هذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة، مث إتباعها ابألمثلة،  
والشواهد املؤكدة هلا واملوضحة ملعنها. واألساس الذي تقوم عليه 

نتقال أثر تدريب. كما أهنا تستهدف هذه الطريقة هو نظرية ا
حتفيظ القواعد واستظهرها إبعتبارها غاية يف ذاهتا، وليست 
وسيلة. وقد أدى استخدام هذه الطريقة إىل انصراف كل من 
املدرس والطلبة عن متنية القدرة على تطبيق القواعد، وتكوين 
السلوك اللغوي السليم. يتعلم فيه الطلبة القواعد طبقا هلذه 

طريقة موقوف صناعي، ال مياثل وال يتقرب من مواقف التعبري ال
 20اليت حيتاجون فيها إىل استخدام هذه القواعد.

                                                           

العريب،  الفكر دار :القاهرة(، العربية اللغة فنون تدريس ،مدكور أمحد على 20 
  322(، ص. 2006
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وما يستنتج من هذه املعلومات أن الطريقة القياسية هي 
االنطالق من العام إىل اخلاص، ومن كل إىل اجلزء، مبعىن تبدأ من 

ح هذه القاعدة يف القاعدة النحوية املقصودة إىل األمثلة اليت توض
 الكتب املدرسة.

ولقد كتب وفق هذه الطريقة الكتب املتعددة، مثل كتاب 
الكواكب الدرية واألجرومية. واألساس الذي تقوم عليه هذه 
الطريقة هو القياس حيث ينتقل الفكر فيها من حقيقة العامة إىل 

 احلقائق اجلزئية، ومن املبادئ إىل النتائج.
ال بعرض القاعدة مث يتضمن العرض يطبق هذه الطريقة أو 

توضيح القاعدة ابلرسم والوسيلة التعلمية حىت يدرك الطلبة فكرة 
القاعدة، مث إعطاء الطلبة عدة أمثلة تلك القاعدة حبيث يوضح 
املعلم كيفية تطبيق القاعدة العامة على هذه األمثلة، مث دخل 

األمثلة على مرحلة التطبيق أي يكلف املعلم طالبه حبل عدد من 
 املتنوعة ابستخدام القاعدة.
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 اللغة قواعد تعليم يف القياسية الطريقة تدريس خطوات  -2
 العربية

 :فهي القياسية للطريقةخطوات  وأما

 الطلبة على النحوية القاعدة عرض أساس على الطريقة هذه -1
 أوال

 القاعدة هذه لتوضيح ذلك بعد األمثلة تعرض مث -2
 لدى وتؤكدها القاعدة تعزز اليت التطبيقات اجراء مث  -3

 21.الطلبة

فمن البياانت السابقة فالبد للمدرس أن يعرض القاعدة على 
الطلبة أوال حىت يفهمها مث يتبعها بعرض األمثلة املتنوعة لتوضيح 
القاعدة وتعززها لدى الطلبة لكي يكون تطبيق هذه الطريقة 

 فعاال.

 

                                                           

، )لباانن: املؤسسة احلديثة عربية وعلومدامدارات اللغة العلي سامي احلالق،  21 
 310للكتاب طرابليس، بدون سنة(، ص. 
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 القياسية الطريقة مزااي -3

 :فهي القياسية ةللطريق مزااي وأما

 .طويال وقتا تستغرق ال سريعة طريقة -1
 .اجليد التفكري عادات تنمية على الطلبة تساعد -2
 فيها يبذل ال ا سهلةهنأل الطريقة هذه يف املعلمون يرغب -3

 .احلقائق يف اكتشاف كبريا جهدا املعلم
 أكثر لسانه يستقيم جيدا فهما القاعدة يفهم الذي الطالب -4

 قبل توضح أمثلة من القاعدة بطالذي يستن الطالب من
 .ذكرها

 يعني الذي فهو الطريقة هذه يف الوحيد السبيل هو احلفظ -5
 .تذكرها على

 املنهج موضوعات استيفاء على املعلم الطريقة هذه تساعد -6
 .املادة منهج من عاتقه على ما ألقي له وتذلل املقررة،

 .22اجلامعية والدراسة الثانوية املرحلة يف للتدريس تصلح -7

                                                           

 318، ص. مدارات اللغة ...علي سامي احلالق،  22 
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فمن البياانت السابقة أن تطبيق الطريقة القياسية سهلة 
وسريعة يف اجرائها، ومساعدة الطلبة يف متنية التفكري، وتركز يف 
احلفظ الذى هو السبيل لفهم القاعدة، وتصلح للتدريس يف 

 املرحلة الثانوية واجلامعة.
 

 القياسية الطريقة عيوب -4

 :هي القياسية الطريقة عيوب وأما

 هذه استخدام عند واملدرس الدرس عن الطالب رفينص قد -1
 ومشاركته سليب، موقف فيها الطالب موقف ألن الطريقة
 .ضعيفة الرأي و ابلفكر

 من التعليم قوانني به تنادي ما م  تتناىف الطريقة هذه إن -2
 .الصعب إىل والتدرج ابلسهل البدء حيث

 هلا حفظهم ألن حفظها بعد القواعد هذه الطلبة ينسى -3
 .إليها والوصول استنباطها يف جهدا يبذلوا ومل ابلفهم قرتنالي

 ألهنا تشتت املعلمني من كبرية معارضة الطريقة هذه لقيت -4
 .واللغة النحو وتفصل بني الطلبة انتباه
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 .23الصغار لتعليم تصلح ال الطريقة هذه إن -5

فمن البياانت السابقة نعرف أن الطريقة القياسية هلا عيوب، 
اد من العيوب يف هذه الطريقة هي اختار املستوى إلبع فأما حلول

وعرض ، املناسب لتطبيقها، واستعمال نظام التعليم النشاط
 األمثلة املتنوعة لكي ال ينسى الطلبة القاعدة احملفوظ.

 

 تعريف تدريس النحو ومباحسه -ب

 تعريف تدريس النحو -1

تدريس النحو تتكون من كلمتني: تدريس والنحو. كلمة 
-تدريسا موزونه "فعل-يدرس-" لغة مصدر من "درس"تدريس
تفعيال" وعالمته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزايدة -يفعل

حرف واحد بني الفاء والعني من جنس عني فعله. وهي 
 to teach, tutor"24 "أدرس: علم=مبعىن:

                                                           

 319، ص. مدارات اللغة ...علي سامي احلالق،  23 

 

 212ص. قاموس إلساي العصرى ،...إلياس أنطون إلياس،  24  
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واصطالحا: توصيل املعلمات أو املعارف من املعلم اىل  
 25إال إبلقاء املعلم.املتعلم، الذى ليس له 

حنوا، وهي -ينحو-وأما كلمة "حنو" لغة مصدر من حنا 
فعل األجواف ألن يكون يف مقابلة عينه حرف من حروف العلة. 

 ;to move toward; have recourse toوهي ابملعىن: "قصد: 

repair, or go, to"26 

 

واصطالحا: علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات 
 اإلعراب والبناء. فيه نعرف ما جيب عليه أنالعربية من حيث 

يكون آخر الكلمات من رف  أو نصب أو خر أو خزم أو لزوم 
 27حالة واحدة، بعد انتظامها ىف اجلملة.

فمن البياانت السابقة نعرف أن النحو هو العلم ملعرفة 
اإلعراب والبناء، فالبد تدريسه ملريد فهم اللغة العرية جبيد وهو 

                                                           

تدريس العربية يف التعليم  رشدى أمحد طغيمة وحممد السيد مناع، 25 
 102(، ص. 2000)دار الفكر العريب،  العامة، نظرايت وختارب،

 693، ص. قاموس إلساي العصرى ...إلياس أنطون إلياس،  26 

، )بريوت، املكتبة جامع الدروس العربيةالشيح مصطفى الغالييين،  27 
 9( اجلزء األول، ص. 2001العصرية، 
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قومي ألسنة الطلبة وكتاهبم وعصمتهم من اللحان أيضا وسيلة لت
 واخلطاء.

 

 العربية اللغة تعليم يف النحو أمهية -2

 : فهي العربية اللغة تعليم يف النحو أمهية أما

 .إضالتها على ودليل اللغة، مظاهر من حضاري مظهر -1
 .اللغة إستعمال حتكم ضوابط -2
 28وتركيبها. اجلمل فهم على تساعد -3

ابقة يتبني أبن أمهية النحو ينقسم إىل ومن البيانة الس 
ثالث أقسم مهمة، ألجل ذلك من التعليم النحو كي يفهم 
حقيقة اللغة العربية. وأيضا ال ندرك كالم هللا تعاىل، ونفهم 
التفسري، وأحاديث الرسول صل هللا عليه وسلم، وأصول العقائق، 

إال  وأدلة األحكام، وغري ذلك من ما يتب  منه من مسائل فقهية
 بفهم النحو.

                                                           
 10، ص. اعد ...تدريس القو حممد كامل،   28
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 أدهداف تدريس النحو  -3

أن الغاية من تدريس النحو يف مراحل التعليم العام، هي 
إقامة اللسان، وجتنب اللحن يف الكالم، فإن قرأ الطلبة أو حتدث 
أو كتب، مل يرف  منخفظا ومل يكرس منتصبا. والغرض من تدريس 

قواعد النحو هو تكوين امللكة اللسنية الصحيحة، ال حفظ ال
اجملردة، فالعريب األول الذي أخدت اللغة عنه مل يكن يدري ما 
احلال وما التمييز، ومل يعرف الفرق بني اخلرب والفاعل، فكل هذه 
أمساء مساها مشايخ النحو عندما وضعوا قواعد اللغة حلفظها من 

 29اللحن.

 30:فهي العربية اللغة تعليم يفوأما أهداف تدريس النحو 

ة ابمغايري اليت تساعده على ضبط لغته، إكتساب الطلب  -1
 ولقة من يستم  إليهم أو يقرأ كتاهبم.

                                                           

 307ص. فنون...،  تدريس على أمحد مدكور، 29 

 العلم بني والدين العربية تعليم مناع، السيد وحممد طعيمة أمحد رشيد 30 
 55-54(، ص. 2001 الفكر العريب، دار :، )القاهرةوالكن
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الفهم واإلفهام املضبوطني، أي فهم ما يسمعه وما يقرأه،   -2
إذ يتوقف على صحتها صحة الفهم وعلى فساداها قلب 

 املعىن أو تشويشة يف ذهن القارئ   أو السام .
كري وإدراك الفروق إمناء الرتبية العقلية، ومحلهم على التف  -3

 واجلمل. الدقيقة بني الرتكيب والعبارات والكلمات
تزويد الطلبة مبدة لغوية جديدة، يستمدوهنا مما يدرسونه   -4

ويبحسونه من عبارات وأمثلة أدبية، تغذى أذواقهم، وتعرب 
 عن ميوهلم واجتاهاهتم.

ميكن الطلبة من نقد األساليب والعبارات ابلقدر الذي   -5
 الغموض والركاكة يف هده األساليب. يكشف هلم عن

إقدار الطلبة على حماكة األساليب الصحيحة،   -6
 وإقدارمهعلى سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان.

إكتساب الطلبة ترتيب املعلومات، وتنظيمها لفي  -7
 أذهاهنم، وتدريبهم على دقة التفكري والتعليل واالستنباط.

أهدف تدرس النحو هو تساعد  نومن البيانة السابقة يتبني أب
على ضبط اللغة، والفهم واإلفهام املضبوطني، وحتسني عبارات 
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وأمثلة أدبية، وإقدار على حماكة األساليب الصحيحة، وكلها  
 همة لوصول إىل فهم النحو الكامل.املذكورة من األهداف امل

 

 كتاب منت األجرومية ولب حبثه  -ج

حممد بن حممد داود األجرومية نسبة للشيخ العالمة  
الصنهاج ويقال له إبن آجروم بفتح اهلمزة ممدودة واخليم اجملففة 
وضم الراء املشددة معناه بلغة الرببر الفقري املتوصف كذا نقل 
بعضهم ضبطه عن خط اجلمال املطيب. هي قبيلة الرببر تسمى 
بين آخروم. ولد صحب األجرومية سنة اسنني وسبعني و 

ثالثة وعشرون وسبعمائة مبدينة طس من ستمائة وتويف سنة 
 31بالد املغرب.

وهذا الكتاب من احدى كتب املسعمل يف تدريس النحو  
 يف كل املدارس واملعاهد السلفي.

                                                           

، ص. الرواكب ... الشيخ حممد ابن امحد بن عبد الباري األهدل،31   
6 
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وهذا الكتاب ينبغي قرائته للمبتدئني يف علم النحو.  
ويبحث يف هذا الكتاب مسائلة يف النحو، وتنقسم على 

الم حىت خمفوضات مخس وعشرون اباب من املسألة الك
 األمساء، وهي:

 ابب الكالم  -1
 ابب اإلعراب  -2
 ابب معرفة العالمة اإلعراب  -3
 ابب األفعال  -4
 ابب مرفوعة األمساء  -5
 ابب الفاعل  -6
 ابب املفعول الذي مل يسم فاعله  -7
 ابب املبتدأ واخلرب  -8
 ابب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب  -9

 ابب النعت -10
 ابب العطف -11
 ابب التوكد -12
 دلابب الب -13
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 ابب املنصوابت األمساء -14
 ابب املفعل به -15
 ابب املصدر -16
 ابب فرف الزمان وفرف املكان -17
 ابب احلال -18
 ابب التمييز -19
 ابب اإلستثناء -20
 ابب ال -21
 ابب املنادى -22
 ابب املفعل من أجله -23
 ابب املفعل معه -24
 ابب خمفوضات األمساء -25

بناء على التحليلمن الباحث  أن هذا الكتاب ال يوجد 
ناك أبواب ليس هلا األمثلة كباب الكالم األمثلة املتنوعة بل ه

 واإلعراب واألفعال وغري ذلك. 
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أما أبواب املبحوث يف هذا البحث هو ابب الكالم واألفعال 
واملبتدأ واخلرب ألن الطلبة صعبة يف فهمها وأيضا أن هذه األبواب 

 من املادة املهمة لفهم النحو.

 

 ابب الرالم واألفعال واملبتدأ واخلرب -د

 ب الكالماب -1

وأقسام ه ثالثة:   .ب املفيد ابلوضكالكالم : هو اللفظ  املر 
 .32عىنمل جاء اسم، وفعل، وحرف

فاإلسم: ما دل على معىن يف نفسه غري مقرتن بزمان  
وعالمته كما الشيح  33كحالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء.

 قال ابن مالك يف نظمه:

                                                           

، )سورااباي: توكو  منت األجروميةن حممد الصنهاج، حممد بن حممد ب 32 
 2كتاب امام، بدون سنة(، ص. 

، )بريوت: املكتبة جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  33 
 29( ص. 2001العصرية، 
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 34م متييز حصلابجلر والتنوين والندا وأل # ومسند لإلس

والفعل: ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان  
وعالمته كما قال الشيح ابن مالك  35إضرب.-يضرب-كضرب

 يف نظمه:

 36بتا فعلت وأتت واي أفعلى # ونون أقبلن فعل ينجلى

واحلرف: ما دل على معىن يف غريه، مثل: هل يف ومل 
العمريطي  قال الشيح 37وعلى وإن ومن. وليس له عالمة ميتز هبا.

 يف نظمه:

 38واحلرف مل يصلح له عالمة # إال انتفا قبوله العالمة

                                                           

، )سيمارانج: راج منت ألكة ابن مالكأبو عبد هللا حممد مجال الدبن،  34 
 9فوبليس ، بدون سنة( ص.  

 31ص.  جامع الدروس...،الييين، مصطفى الغ 35 

 9...، ص. منت ألكةأبو عبد هللا حممد مجال الدبن،  36 

 32ص.  جامع الدروس...،مصطفى الغالييين،  37 

سورااباي: توكو  ، )نظم العمريطىشرف الدين بن حيىي العمريطى،  38 
 21كتاب امام، بدون سنة(، ص. 
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 ابب األفعال -2

األفعال ثالثة: ماض، ومضارع، وأمر، حنو: ضرب، 
 39.ويضرب، واضرب

 قال الشيح العمريطي يف نظمه:

 40أفعلهم ثالثة يف الواق  # ماض وفعل األمر واملضارع

رتن ابلزمان فاملاضي: ما دل على معىن يف نفسه مق
 املاضي كذهب واجتهد وتعلم.

واملضارع: ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان حيتمل 
 احلال واالستقبال، مثل: يذهب وجيتهد ويتعلم.

واألمر: ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل 
 41املخاطب بغري الم األمر، مثل: اذهب واجتهد وتعلم.

 ابب املبتدأ واخلرب -3
                                                           

 6...، ص. يةمنت األجرومحممد بن حممد بن حممد الصنهاج،  39 

 26، ص. ...نظم العمريطىشرف الدين بن حيىي العمريطى،  40 

 51ص.  جامع الدروس...،مصطفى الغالييين،  41 
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 .العاري عن العوامل اللفظية و االسم املرفوعاملبتدأ: ه

 سن د  إلي
: "زيدواخلرب: هو االسم املرفوع امل  ه، حنو قوِلك 

 ."42قائمون " و"الزيدان قائمان" و"الزيدونقائم

 قال الشيح العمريطي يف نظمه:

 املبتدأ اسم رفعه مؤبد # عن كل لفظ عامل جمرد

 43لفظواخلرب اسم ذو ارتفاع اسندا # مطابقا يف 

وقال الشيح مصطفى الغاليني: اخلرب هو ما أسند إىل 
املبتدأ، وهو الذي تتم به م  املبتدأ فائدة، واجلملة املؤلفة من 

 44املبتدأ واخلرب تدعى مجلة امسية.

 ابن مالك يف نظمه: الشيح قال

 45واخلرب اخلزء املتم فائدة # كاهلل بر واألايدى شاهدة

                                                           

 7...، ص. منت األجروميةحممد بن حممد بن حممد الصنهاج،  42 

 29، ص. ...نظم العمريطىشرف الدين بن حيىي العمريطى،  43 

 415 ص. جامع الدروس...،مصطفى الغالييين،  44 

 17...، ص. منت ألكةأبو عبد هللا حممد مجال الدبن،  45 
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 .واملبتدأ قسمان: فاهر ومضمر

" و"الزيدان قائمان" قائم حنو قولك: "زيد فالظاهر
، :ر اثنا عشر، وهيواملضم ."قائمون و"الزيدون أان، وحنن، وأنت 

، حنو وأنِت، وأنت ما، وأنت م، وأننت، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن
 ." و"حنن قائمون" وما أشبه ذلكقائمقولك: "أان 

 .فرد؛ وغري مفردواخلرب قسمان: م

وغري املفرد أربعة أشياء:  ."قائم ولك: "زيدفاملفرد حنو ق
املبتدأ م  خربه، حنو عل م  فاعله، و اجلار واجملرور، والظرف، والف

ته جاري الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد يف قولك: "زيد
 46."ةذاهب

 

 

 

                                                           

 9...، ص. منت األجروميةحممد بن حممد بن حممد الصنهاج،  46 
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تطبيق الطريقة القياسية بوسيلة كتاب منت األجرومية يف  -ه
 تدريس النحو

رومية ريقة القياسية بوسيلة كتاب منت األجتطبيق الطأما 
 ث كما يلي:يف تدريس النحو يف هذا البح

عرض املدرس القاعدة عن املادة املدروسة حيت يفهمها  -1
 الطلبة

 حفظ القاعدة على الطلبة -2
غرض املدرس األمثلة املتنوعة املناسبة بكتاب منت  -3

 األجرومية
 واألمثلة القاعدة الطلبةتبحيث تفريق الطلبة إىل فروق ف -4

 يف الفرقة املدروسة م  أصحبه ةاداملناسبة ابلقاعدة من امل
 ةاداملناسبة ابلقاعدة من امل القاعدة واألمثلة تعريض الطلبة -5

 أمام الفصل املدروسة
 إجراء التقييم على الطلبة -6
 تدقيق وحتقق التقييم الطلبة من املدرس أمام الفصل -7
 املدروس ةادختليص النتائج بني املدرس والطلبة عن امل -8
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 الثالث الكصل
 احلقلىلبحث اءات اجرإ

 ج البحثمند -أ
هو  عمل الباحث يف هذا البحثإن منهج البحث الذي يست  

هو  47.(Experiment Research) مايقال ابإلجنليزية منهج جترييب أو
يستطي  و املنهج العلمي له األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية 

ف أثر السباب )املتغري املستقل( على النتيجة عر يالباحث بواسطته أن 
 48)املتغري التاب (.

رى على أربعة أنواع وهي أما تصميمات املنهج التجريب فتج  
والتصميمات ( Pre-Experiment Designs) التصميمات التمهيدية

 والتصميمات العاملية (True-Experimental Designs) التخريبية

                                                           

 -قاموس إلساي العصرى، قاموس عريبإلياس أنطون إلياس،  47   
 109(، ص.1979، )بريوت: دار اجليل،اخنلزي

السلوكية  ، املدخل إىل البحث يف علومصلح بن محد العساف 48   
 3.3(، ص. 2000)الرايض: مكتبة العبيكان، 
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(Factorial Designs) ميمات شبه التجربيةوالتص (Quazi-

Experiment Design).49  
-Pre)  التمهيدية التصميمات البحث هذا يف الباحث وجيرب

Experiment Designs) .أقسام ثالثة إىل البحث هذا وينقسيم 
 One الثاين والتصميم One Shot Case Study األول التصميم :مشهور

Group Pre-Test Post-Test Design ، الثالث يموالتصم Static- 

group comparison design 
أبسلوب  التجرييب املنهج البحث يستحدم الباحث ويف هذا

 (One Group pre-test post-test design)التصميمات التمهدية 
 وأيخذ الشكل التايل: 

 2خ×    م    1خ
 التفصيل:

 : اإلختبار القبلي1خ
 : اإلختبار البعدي2خ
 ية: املعاجلة التجريب ×م
 

                                                           

 320-314، ص. ، املدخل إىل البحث...صلح بن محد العساف 49   



38 

 

 جمتمع البحث والعينة -ب
 Aceh يف معهد دار الفكر الطلبةأما اجملتم  ىف هذا البحث هم   

Besar  طالبا.  110م ويبلغ عددهم 2019/2018لسنة دراسية
يف  الطلبةيف الصف الثاين وعدد  الطلبةوالعينة ىف هذا البحث هم 
ذا من ه الطلبةطالبا، واختار الباحث  15هذا الفصل ما يصل إىل 

 النحو. الفصل الهنم ضعفاء يف فهم
 

 وأدواهتا تطرق مجع البياَّن -ج
 أما أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث هلذا البحث هي:  

 املالحضة املباشرة  -1
 لسلوك مشاهدة أو مراقبة عملية املالحضة املباشرة هي

والبيئية  املادية واألحداث ومكوانهتا واملشكالت الظاهرات
 منظم وخمطط علمي أبسلوب وعالقاهتا، واجتاهاهتا سريها ومتابعة

 والتنبؤ املتغريات، بني وحتديد العالقة التفسري بقصد وهادف،
 وتلبية اإلنسان أغراض خلدمة أو توجيهها الظاهرة بسلوك
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 البحث من أدوات آدة هي املالحظة أن وهلذه 50احتياجاته.
دقائق  ف عنإىل كش يؤدي ابالنتباه املعلومات أو البياانت جلم 

 وبني وبينها عناصرها بني العالقات وعن املدروسة الظاهرات
 على ليعرف مباشرة مبالحظة ويقوم الباحث .األخرى الظاهرات

 عند استعمال الطريقة الطلبةأنشطة التعليم والتعلم بني املدرس و 
القياسية يف تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية يف معهد 

 على الثاين حلصول يف الفصل خصة Aceh Besarدار الفكر 
 يف هذا البحث. احملتاجات املعلومات

أشطة  20وأما الورقة املالحضة املباشرة تتكون من 
عند التعليم والتعلم ابستعمال الطريقة  الطلبةأشطة  10املدرس و 

القياسية  يف تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية. 
على ما يالحظه. أما القيمة من  ةواملالحظ سيالحظ وميأل الورق

 الطلبة كما يلي:أنشطة التعليم والتعلم بني املدرس و  على
: جيد 4 : جيد3 : قلة جيد2 : غري جيد1

 جدا
                                                           

 وممارسته النررية أساسياته العلمي البحث دويدري، وحيد رجاء50 
 317( ص. 2000الفكر، دار :دمشق(،العلمية



40 

 

بني املدرس  والتعلم التعليمأنشطة أما الذي يالحظ 
استعمال الطريقة القياسية  يف تدريس النحو بوسيلة عند  الطلبةو 

 .S.Pdو الفهم كتاب منت األجرومية هو ذ
 

 اإلختبارات  -2
اإلختبارات هي أحد األدوات ميكن أن يستخدمها الباحث 
جلم  املعلومات اليت حيتاخها إلجابة أسئلة البحث أو اخبار 

 ويقوم الباحث إبختبارين يعىن: 51و فروضه.
 اإلختبار القبلي -  
 اإلختبار القبلى هو الذى خيتربه قبل استعمال الطريقة   

 تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية يف معهد دار يف القياسية
 الفكر.

 اإلختبار البعدي -  
 أما اإلختبار القبلى هو الذى خيتربه بعد استعمال الطريقة   

يف تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية يف معهد دار  القياسية
 الفكر.

                                                           

 428ص. املدخل إىل البحث ...، صلح بن محد العساف،  51   
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 د. طريقة حتليل البياَّنت
 املالحضة املباشرة  -1

البياانت عن نتيجة املالحضة املباشرة عند أنشطة وحتليل 
فيستعمل الباحث الرموز كما  الطلبةالتعليم والتعلم بني املدرس و 

 يلي:
𝑃 =

𝐹

𝑁
× 100 % 

 البيان:
Pنسبة مؤية : 
Fالرتددات : 

Nجممعة الطلبة : 
 اإلختبارات  -2

وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي   
 طريقةالبعد التعليم والتعلم ابستعمال  (t” Test“)ابختبارات 

 كتاب منت األجرومية  وسيلةيف تدريس النحو ب  القياسية
 : 52فيستعمل الباحث الرموز كما يلي

 to =
MD

SEMD
 

                                                           
 52 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), h. 305 
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 البياانت :
MD   =  أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل

 ة:واملتغرية الثانية، فهو من إتباع اخلطوات التالي
MD = 

∑D

𝑁
 

D∑  =   أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة
 من اخلطوات االتية:Dاملتغرية الثانية ، و

D= X-Y 

=      D=y-xقيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 
Nأي عدد أفراد العينة= 

SEMD
 standar eror dari mean )أي اخلطأ املعياري للفروق  = 

of difference) :وهو من إتباع الرمز التايل 
SEMD= 

SDD

√N−1
 

SDD =  أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل
 وقيمة املتغرية الثانية، يعين:

SDD = √
∑D2

N
− (

∑D

N
) ²  
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 الرابع الكصل
 البحث نتائج

 
 تالبياَّن عرض  -أ

 مبنهج يتعلق فيما السابق الفصل يف الباحث شرح لقد
 يتعلق مما يبحث أن الباحث يريد الفصل هذا ويف. البحث
. واالختبار املباشرة املالحظة نتائج منها البحث، هذا ببياانت
. البعدي واالختبار القبلي االختبار من االختبار نتائج وتتكون
يف   القياسية طريقةمال القبل استع الباحث يؤديه القبلي االختبار
البعدى  واالختبار منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب تدريس

النحو  يف تدريس  القياسية طريقةاستعمال ال بعد الباحث ؤديهي
 .منت األجرومية بوسيلة كتاب
 قيام بعد وجدها اليت البحث نتائج الباحث يعرض

 ريقةطالثاين. ويستعمال ال للصفالفكر  دار مبعهد البحث
 مبعهد منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب يف تدريس  القياسية

 للسنة التجرييب البحث يف البياانت على للحصولالفكر  دار
 الرتبية كلية  العميد إفادة على إعتمادا 2019-2018 الدراسية
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 أتشيه بندا احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة املعلمني وأتهيل
 20 اتريخ يف B-11385/Un.08/FTK.1/TL.00/08/2019 :برقم

 .فيه البياانت مج  إذنعن  2019أغستس 
 

 البحث ميدان عن حملة -1
 عن وضح أن ابلباحث حيسن البحث يف الشروع قبل

 من املعهد هذه يف معهد دار الفكر.كان وهي البحث ميدان
 املدرسة يف هذه تق  Aceh Besar يف موجودة اإلسالمية املعاهد
  200 السنة يف هذا املعهد  وأسس، Meunasah Manyang القرية

 .Muhammad Isaتنجكووأما مدير املعهد اآلن  .ميالدية
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 عدد املدرسني (1
  8وعدد املدرسني الذين يدرسون يف هذا املعهد  

 مدرسني  كما يتضح يف اجلدل اآليت:
 

 1-4اجلدول 
-2018للسنة الدراسية  عدد املدرسني يف معدد دار الكرر
2019 

 متخرج مادة اسم  الرقم

1 Zulfahmi, S. Pd. جامعة  اللغة العربية
 الرانريي

2 Husni Mubarak, S. Pd. جامعة  اللغة العربية
 الرانريي

3 Rusdian Hernanda, 

S.Pd. 
جامعة  اللغة العربية

 الرانريي
4 Arbi Walid, S.Pd. جامعة  اللغة العربية

 الرانريي
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5 Riski Fitria, S.Pd. جامعة  لعربيةاللغة ا
 الرانريي

6 Syahrizal S. Pd. جامعة  اللغة العربية
 الرانريي

7 Mushaddiq اللغة العربية Mudi Mesra 

8 Sukma Umri اللغة العربية Mudi Mesra 

 
 املباين والوسائل (2

عض الوسائل اليت تدعم جناح له ب كان معهد دار الفكر
 : دول التليكما ذكر يف اجل  عملية التعليم والتعلم وهي

 2-4اجلدول 
-2018للسنة الدراسية  املباين والوسائل يف معدد دار الكرر
2019 

 البيان عدد الوسائل الرقم
 جيد 4 الطلبةمسكان  1
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 جيد 7 فصول الدراسية 2

 جيد 1 املكتبة 3

 جيد 1 املصلى 4

 جيد 1 معمل العامة 6

 جيد 1 املطبخ العام 7

 جيد 1 احلمام 8

 جيد 1 امللعب 9

 جيد 1 املقصف 11

13 
س يإدارة الرئ
 املدرسة

 جيد 1

 جيد 2 موقف 17

 
 الطلبةعدد الفصول و  (3
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، وهم متعلمون يف 110وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد 
الصف التجهيزي حىت الصف الثالث، ولكل صفوف من عدد 

 الطلبة كما يتضح يف اجلدول التايل:
 3-4دول اجل

للسنة الدراسية  دد دار الكرريف مع الطلبةعدد الكصول و 
2018-2019 

 
 

 رقم مرحلة الفصل الطلبة
 1 الصف التجهيزي )ا( 30
  الصف التجهيزي )ب( 30
 2 األول   الصف 23
 3  الصف الثاين 15
 4 الثالث الصف 12
 اجلملة 110
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يف هذا املعهد  الطلبة عدد إىل اجلدول يشري
جهيزي حىت سم من الفصل التالذي ينقطالب  110

 فصل الثالث. 
 

يف تدريس النحو   القياسية استعمال الطريقةإجراء  -2
 بوسيلة كتاب منت األجرومية

قد اختار الباحث الفصل الثاين كاجملموعة التجريبية 
ابب الكالم واألفعال  واملادة اليت أخذها الباحث حتت املوضوع "

 الختبار القبلي". وقبل إجراء التعليم قام الباحث اب واملبتدأ واخلرب
استعمال كما أنه طريقة جلم  البياانت ملعرفة قدرة الطلبة قبل 

 منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب يف تدريس  القياسية طريقةال
 ويقدم الباحث االختبار البعدي بعد إجراء التعليم.

جري الباحث عملية التعليم ملدة يومني. وسيتضح 
  التايل: الباحث توقيت جترييب يف اجلدول 
 4-4 اجلدول

يف تدريس النحو   القياسية استعمال الطريقةتوقيت 
 بوسيلة كتاب منت األجرومية
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 5-4اجلدول 

يف تدريس   القياسية ستعمال الطريقةابعملية تعليم وتعلم 
 النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية

 

 معلومات ساعة اتريخ يوم للقاء

اللقاء 
 األول

 5 اخلميس
أغسطس 
2019 

7:30 – 
9:30 

اإلختبار -
 القبلي

عملية -
التعليم 
 والتعلم

اللقاء 
 الثاين

 7 اجلمعة
غسطس أ

2019 

7:30 – 
9:30 

عملية -
التعليم 
 والتعلم

اإلجتبار -
 البعدي
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 الطلبةأنشطة  أنشطة املدرس
الفصل إبلقاء  املدرس يدخل -

 السالم
 السالم الطلبةيرد  -

 الدعاء ةالطلبيقرأ  - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
يعرض املدرس القاعدة عن  -

املادة املدروسة حيت يفهمها 
 الطلبة 

عرض ب الطلبة يهتم -
القاعدة عن عن املدرس 

املادة املدروسة حيت 
 يفهم

يغرض املدرس األمثلة املتنوعة  -
ابلقاعدة من املادة املناسبة 
 املدروسة

 عرضب الطلبة يهتم -
املدرس عن األمثلة 

املتنوعة املناسبة 
عدة من املادة ابلقا

 املدروسة
ق يفر بت الطلبةيقبل  - إىل فروق الطلبةاملدرس يفرق  -

إىل  الطلبةاملدرس 
 فروق
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بحث  ي الطلبة املدرس أيمر -
القاعدة واألمثلة املناسبة 

ابلقاعدة من املادة املدروسة 
 به يف الفرقةام  أصح

القاعدة  الطلبةبحث ي -
واألمثلة املناسبة 

ابلقاعدة من املادة 
به ادروسة م  أصحامل

 يف الفرقة
عرض ب الطلبة املدرس أيمر -

القاعدة واألمثلة املناسبة 
ابلقاعدة من املادة املدروسة 

 أمام الفصل

القاعدة  الطلبة عرضي -
واألمثلة املناسبة 

ابلقاعدة من املادة 
 املدروسة أمام الفصل

  ختباراإل املدرس يقوم -
 بعديال

اإلختبار  الطلبةيعمل  -
 بعديال

ق وحتقق التقييم الطلبة تدقي -
 من املدرس أمام الفصل

بتدقيق  الطلبة يهتم -
وحتقق تقييمهم من 

 املدرس 
ختليص النتائج من املدرس  -

 املدروسة ةادم  الطلبة عن امل
ختليص النتائج من  -

الطلبة م  املدرس عن 
 املدروسة ةادامل
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 حتليل البياَّنت -ب
تعمال سأنشطة املدرس والطلبة يف تعليم والتعلم اب -1

يف تدريس النحو بوسيلة كتاب منت   القياسية الطريقة
 األجرومية

 أنشطة املدرس (أ
وأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوفة ألنشطة 

يف   القياسية طريقةاملدرس يف التعليم والتعلم ابستعمال ال
. حتسب منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب تدريس

إجراء عملية التعليم البياانت من أنشطة املدرس عند 
 :والتعلم ابستعمال القانون

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 100 

 : النسبة املئوية P البباانت:
  R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 
  T النتيجة الكاملة : 
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وحتليل املسند ألنشطة املدرس عند إجراء عملية 
 53:أحوال  التعليم والتعلم إىل مخسة

 = ممتاز 100 – 80
 ا=جيد جد 66-79
 = جيد 56-80
 = منقول 41-55
 = انقص 0-40

 
 6-4اجلدول 
 ند التعليم والتعلم ع قيمة أنشطة املدرس

يف تدريس النحو بوسيلة    القياسية ستعمال الطريقةاب
 كتاب منت األجرومية

 

النتيجة   الناحية امللحوظة رقم
 امللحوظة
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1 2 3 4 

القدرة على إدارة الفصول  1
 لطلبةاالدراسية حىت يكون 

 .مستعدين للتعلم

  √  

على شرح املواد قدرة ال 2
وحتفيز  التعليمية عامة وأهدافها

على الدراسة بعناية  الطلبة
 وجدية.

  √  

درة املعلم على ربط التعلم ق 3
 .حبياة الطلبة

   √ 

 الطلبةتوجيه على قدرة ال 4
 التعلم. يفليكونوا منظمني 

   √ 

ة القدرة على استعمال الطريق 5
القياسية يف تدريس النحو 

بوسيلة كتاب منت األجرومية 
 عند تعليم اللغة العربية.

   √ 
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القدرة على استعمال الطريقة  6
القياسية بوسيلة كتاب منت 
 األجرومية يف تدريس النحو.

   √ 

القدرة على تفهيم القواعد  7
النحوية املناسبة ابلطريقة 

القياسية وكتاب منت 
 األجرومية.

   √ 

القدرة على إعطاء األمثلة عن  8
الكلمات واجلمال املعتمدة 
ابلقواعد النحوية املناسبة 

ابلطريقة القياسية وكتاب منت 
 األجرومية يف املواد الدراسية.

  √  

القدرة على جواب األسئلة من  9
 وإدارهتا بعناية.الطلبة 

 √   

القدرة على استعمال الطريقة  10
املنهج و  يف التعلمالقياسية 

 بشكل جيد. ألسلوبوا

 √   
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للتعلم  الطلبةعلى توجيه  القدرة 11
 يف جمموعات.

   √ 

للتعلم  الطلبةقدرة على توجيه ال 12
 .بني اجملموعات

   √ 

 الطريقةتطبيق  املهارات على 13
ومصادر التعلم يف  ةالقياسي
 .الفصل

  √  

إدارة  القدرة على القيام حبلقة 14
 .الفصلالتعلم يف 

  √  

قدرة على القيام ابلتفاعل ال 15
واستخدام لغة التواصل عند 

 .التعلم

 √   

على إعداد وتنظيم  القدرة 16
م يف حلقة الطلبة أنشطة التعل
 يف الفصل.

   √ 

القدرة على إعطاء وفحص  17
 .للطالب النفسى الوجب

  √  
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قدرة على توفري التشجي  ال 18
ابستعمال  واحلماس للتعلم

يقة القياسية بوسيلة كتاب الطر 
منت األجرومية يف تدريس 

 النحو.

   √ 

لفظًيا  الطلبةقدرة على تقييم ال 19
 الفصل.وكتابًيا يف 

  √  

قدرة على استخالص ال 20
تنتاجات من املواد اليت مت ساال

 تدريسها.

   √ 

 67 اجملموع 
: جيد 4 : جيد3 : قلة جيد2 : غري جيد1

 جدا
املدرس عند إدارة تعليم اللغة العربية،  أما نتيجة ألنشطة

 فهي: 
 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 100 
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𝑝 =
67

80
 X 100 

𝑝 =  83،75  

بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع p  =83،75وبنتيجة  
فتكون داللة أن أنشطة املدرس عند ممتاز.  بتقدير 100 -80

النحو بوسيلة   يف تدريس  القياسية طريقةإدارة تعليم استعمال ال
خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعاير عملية  منت األجرومية كتاب

 تعليم والتعلم اليت تلزم أن هتتم املدرس عند عملية التعليم والتعلم.
 
 الطلبةأنشطة  (ب

البحث هي  تستخدم الباحث جلم  بياانيالطريقة اليت  
فيالحظ املالحظ أنشطة الطلبة عند عملية املالحظة املباشرة. 
النحو  يف تدريس  القياسية طريقةتعمال الالتعليم والتعلم ابس

. وحتسب البياانت من أنشطة الطلبة منت األجرومية بوسيلة كتاب
 عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون:

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 100 

 : النسبة املئوية P البباانت:
  R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 
  T النتيجة الكاملة : 
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عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل  الطلبةاملسند ألنشطة وحتليل 
 54:أحوال  مخسة

 = ممتاز 100 – 80
 =جيد جدا 66-79
 = جيد 56-80
 = منقول 41-55
 = انقص 0-40

 
 7-4اجلدول 

 الطلبة عند التعليم والتعلمقيمة أنشطة 
يف تدريس النحو بوسيلة كتاب   القياسية ستعمال الطريقةاب

 يةمنت األجروم
 

النتيجة  الناحية امللحوظة رقم
 امللحوظة
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1 2 3 4 

يف اتباع اجتاه  الطلبة قدرة 1
 املعلم يف متابعة التعلم.

   √ 

على االستماع إىل  الطلبةقدرة  2
 .املواد التعليمية بشكل عام

  √  

على املشاركة يف  الطلبةقدرة  3
ابستعمال الطريقة التعلم 

القياسية يف تدريس النحو 
 بوسيلة كتاب منت األجرومية

   √ 

قدرة الطلبة عاى فهم القواعد  4
النحوية املناسبة ابلطريقة 

القياسية وكتاب منت 
 األجرومية.

   √ 

قدرة الطلبة على فهم  5
الكلمات واجلمال املناسبة 
ابلقواعد النحوية يف املواد 

  √  
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 املدروسة

على اإلجابة على  الطلبةقدرة  6
 املتعلقةدرس املاألسئلة من 

ابلقواعد النحوية يف كتاب 
 منت األجرومية.

  √  

قدرة الطلبة على شرح املواد  7
م  اصحاهبم عن األمثلة يف  

 كتاب منت األجرومية.

  √  

قدرة الطلبة على جعل اجلمل  8
 البسيطة من املواد املدروسة.

 √   

ة الطلبة على متابعة اجتاه قدر  9
املدرس للمناقشة بني 

 قه.موعات يف احللاجمل

  √  

على مناقشة جيدة  الطلبةقدرة  10
 .م  جمموعاهتم

  √  

  √  على حتليل  الطلبةقدرة  11
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الكلمات واجلمل املتعلقة 
كتاب منت   ابملواد التعليمية يف

 األجرومية.
على شرح  الطلبةقدرة  12

الكلمات واجلمل البسيطة أمام 
 أصدقائهم بناًء على أمثلة يف

 نت األجرومية.كتاب م

   √ 

على شرح شكل  الطلبةقدرة  13
خعلت م  اجلمل اليت 

  يف ألصدقاء بناًء على أمثلةا
 كتاب منت األجرومية.

 √   

على تصحيح  الطلبةقدرة  14
من تعرض  الشرح اخلطيئة

 أصدقائهم

  √  

قدرة الطلبة على استخالص  15
 م  الدراسيةنتائج املواد ا

 .املدرس

   √ 
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 48  عاجملمو  

: جيد 4 : جيد3 : قلة جيد2 : غري جيد 1
 جدا

 
 أما نتيجة ألنشطة الطلبة عند إدارة تعليم اللغة العربية، فهي: 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 100 

𝑝 = 
48

60
 X 100 

𝑝 =  80  

 -80تدل على أهنا وقعت ما بني حد  𝑝  =80وبقيمة 
 ألن أكثر من األنشطة الطلبة نتيجتها جيد. بتقدير ممتاز 100

 جدا ولكن بعض األنشطة الطلبة نتيجتها جيد. 
النحو بوسيلة   يف تدريس  القياسية طريقةلذا ابستعمال ال

ينمو امليول والرغبة لدى الطلبة عند  منت األجرومية كتاب
النحو  يف تدريس  القياسية طريقةالتعليم. وكذلك ابستعمال ال

م اللغة جيعل الطلبة حبا يف تعلي منت األجرومية بوسيلة كتاب
 العربية ويسهل الطلبة يف إبقاء املعلومات أي يف تعليم النحو.
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 حتليل بياَّنت االختبار -2

وأداة التحليل املستخدمة جلم  بياانت البحث هي 
النحو  يف تدريس  القياسية طريقةاستعمال الاالختبار، وقبل 

قدمي االختبار بت ، يقوم الباحث منت األجرومية بوسيلة كتاب
  القياسية طريقةل استعمال الفعا لمجموع. والتعرف علىالقبلي ل

 فاعتمد الباحث منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب يف تدريس
 على نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي.

عن حتصيل  سيعرض الباحث اآليت 8-4اجلدول ففي  
 :على االختبار القبلي الطلبة

 
 8-4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي
 نتيجة أمساء الطلبة رقم
 60 (1الطالب ) 1
 80 (2الطالب ) 2
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 45 (3الطالب ) 3
 60 (4الطالب ) 4
 45 (5الطالب ) 5
 45 (6الطالب ) 6
 60 (7الطالب ) 7
 45 (8الطالب ) 8
 20 (9الطالبة ) 9

 45 (10الطالبة ) 10
 80 (11الطالبة ) 11
 80 (12الطالبة ) 12
 60 (13الطالبة ) 13
 45 (14الطالبة ) 14
 60 (15الطالبة ) 15

 890 جمموع
 55،33 معدل
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وأما حتصيل الطلبة على الختبار البعدي فبني الباحث يف 
 اآليت: 9-4اجلدول 

 9-4اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة أمساء الطلبة رقم
 80 (1الطالب ) 1
 80 (2الطالب ) 2
 60 (3الطالب ) 3
 80 (4الطالب ) 4
 60 (5الطالب ) 5
 80 (6الطالب ) 6
 90 (7الطالب ) 7
 60 (8الطالب ) 8
 70 (9الطالبة ) 9

 80 (10الطالبة ) 10
 90 (11الطالبة ) 11
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 80 (12الطالبة ) 12
 80 (13الطالبة ) 13
 70 (14الطالبة ) 14
 80 (15الطالبة ) 15

 1140 جمموع
 76 معدل

 Testختبارين ابختبار "ت" )وحيلل الباحث عن نتيجة اال

“t”) فيستخدم القانون كما يلي:  
 𝑡𝑜 =  

𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
 

 البياَّنت :  
 to  .حاصل املالحظة : 
 DM : يجة متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونت

 من اتباع اخلطوات التالية :  املتغرية الثانية،
𝑀𝐷 =

Σ𝐷

𝑁
 

 ΣD :النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة  جمموع الفروق بني
 من اخلطوات اآلتية :  Dاملتغرية الثانية، و

D = X-Y 
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X.النتيجة املتغرية األوىل : 
Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
N.عدد العينة : 

𝑆𝐸𝑀𝐷 : اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 
 𝑆𝐸𝑀𝐷

=
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
 

DSD:   ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل ااإلحنراف
 :والنتيجة املتغرية الثانية، يعين

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(
Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 

 10-4اجلدول 
 جمموع الكروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

االختبار  رقم
 البعدي

االختبار 
 القبلي

D=x-
y 

2(x-
y=)2D 

1 
2 
3 

80 
80 
60 

60 
80 
40 

20 
0 

20 

400 
0 

400 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

80 
60 
80 
90 
60 
70 
80 
90 
80 
80 
70 
80 

60 
40 
40 
60 
40 
20 
40 
80 
80 
60 
40 
60 

20 
20 
40 
30 
20 
50 
40 
10 
0 

20 
30 
20 

400 
400 

1600 
900 
400 

2500 
1600 
100 

0 
400 
600 
400 

=  340 890 1140 جمموع
Σ𝐷 

10100 
 =2Σ𝐷 

يف اجلدول  (t” Test“)ت  –نظرا إىل نتيجة االختبار 
 السابق وجدان البياانت اآلتية: 

 340=  ∑(D)جمموع الفرق بني االختبارين  -1
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 10100=  ∑(2D)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -2
 15عدد العينة =  -3
توسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني وملعرفة داللة م 
(DM)اخلطوات التالية:  تب ي ، فالباحث 

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
  

       =  

340
15

   

    =  22,66 
 
بحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بني مث ي 

 وهذا ما ننظره يف الرموز التايل : (DSD)النتيجة املتغيتني 

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷
2

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

2
=

√
  
  
  
  
  
 

10100
15

−

(

 
 
340
15

)

 
 

2

 

       =

√673,33 − (513,47) 
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                        =

√159,86 =
12,64 

                       

 :  (MDSEبحث الباحث عن اخلطأ املعياري للفروق )مث ي 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
 =

12,64

√15−1
 =

12,64

√14
  

            =
12,64
3,74

= 3,37 

 

السابق فوصل الباحث إىل وبعد كل خطوات من احلساب 
عرب أن ي. لكن على الباحث خلطوة األخرية الختبار فروض حبثها

 االحصائية كما يلي :
- µ2  <µ1  =aH : القياسية طريقةاستعمال ال الداللة على أن  

فعاال يكون  منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب يف تدريس
 النحولرتقية قدرة الطلبة على فهم 
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- µ2  ≥ µ1  =OH :   القياسية طريقةاستعمال الالداللة على أن  
فعاال ال يكون  منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب يف تدريس

 النحولرتقية قدرة الطلبة على فهم 
 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أن  املقياس الرد :

- aH  مقبول وoH   : اجلدول > ت -تمردود، إذا كان-
 احلساب.

- aH  مردود وoH  ،اجلدول < ت -تإذا كان :  مقبول-
 احلساب.

ت -ترب الباحث البياانت ابختباروأم ا اخلطوة األخرية خي 
 كما يلي :   (to)عن حاصل املالحظة 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

 22,66
3,37

.

  =   6,72
.

 

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية  
(derajat kebebasanويكون ا  ) لفرض الصفري على مستوى

من درجة احلرية يف هذا  ٪1و 5٪ (signifikansi)الداللة 
 البحث. 
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db = N-1 
 = 28-1 

= 27 
 2،05يعين  5٪( signifikansiفحدد مستوى الداللة ) 

 أم ا حاصل املالحظة ) 2،77يعين  ٪1وحدد مستوى الداللة 

to)  اجلدول( -احلساب( أكرب من )ت-. وذلك )ت6،72يعين
: 2،05 <6,72 > 2،77 
-احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت 

اجلدول( فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. 
-احلساب( مل تبلغ إىل النتيجة )ت-وإذا كانت النتيجة )ت

 55اجلدول( فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.
احلساب( -النتيجة )ت فوجد الباحث يف هذا البحث أن   

اجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري -أكرب من النتيجة )ت
يف   القياسية طريقةاستعمال الوفرض البديل مقبوال، يعين مردودا 

                                                           
55 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2009), h. 312-313. 
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فع اال يف تعليم وتعلم  منت األجرومية النحو بوسيلة كتاب تدريس
 اللغة العربية.

 
 وضحتقيق الكر   -ج

هذا البحث فهي كما يلي  وأم ا الفروض اليت قدم الباحث يف
: 

يف  القياسية طريقةالاستعمال  : (Ha)الفرض الصفري -1
ال يرقي  تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية

 .الطلبة يف فهم النحو
يف  القياسية طريقةالاستعمال :  (Ho)فرض البديلال -2

يرقي الطلبة  تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية
 .يف فهم النحو

t)0 (احلساب-ت )ت -الباحث على نتيجة اختبار قد حصل

مستوى الداللة  اجلدول-( أكرب من نتيجة اجلدول )ت6،72:  
5٪ )t.ts.5%(t  :2،05  1ومستوى الداللة٪ )t.ts.1%(t  : 2،77 .)
تدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه أن فرض البديل ف
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النحو  سيف تدري  القياسية طريقةاستعمال ال مقبول، مبعىن أن
 .يرقي الطلبة يف فهم النحو منت األجرومية بوسيلة كتاب

 



 

77 

 الكصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
استعمال وبعد ما حبث الباحث ابلبحث التجرييب عن 

 الطريقة القياسية يف تدريس النحو بوسيلة كتاب منت األجرومية 
 فحصلت النتائج البحث كما يلي:  Aceh Besarمبعهد دار الفكر

 إىل تشري البحث نتيجة ألن جيدة املدرس أنشطة كانو  -1
 نتيجةب والتعلم التعليم تنظيم عملية يف املدرس قدرة أن

 علىالطلبة  أنشطة يف وكذلك بتتقدير ممتاز 83،75
 بتتقدير ممتاز. 80نتيجةب جيدة الدراسية إقبال املواد

يف تدريس النحو بوسيلة   القياسية استعمال الطريقةكان و  -2
. وهذا يف فهم النحو الطلبةنت األجرومية يرقي كتاب م

:  t)0 (احلساب-ت )ت -نتيجة اختباريتضح من 
مستوى  اجلدول-( أكرب من نتيجة اجلدول )ت6،72
  ٪1ومستوى الداللة  t.ts.5%(t  :2،05( ٪5الداللة 

)t.ts.1%(t : 2،77) 
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 املقرتحات -ب
 اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات

 اآلتية:
 التعليمية الطريقة يطبقوا أن العربية اللغة ملدرسي ينبغي -1

 أاثرا هلا ألن الرتبوية، لتحقيق األهداف ومرحية متعد دة
 .اللغة العربية تعليم يف ورغبتهم التالميذ قدرة لرتقية ابلغا

 يف الطريقة القياسية حيققوا أني اللغة العربية ملدرس ينبغي -2
 درة يف فهم النحوق لرتقية التدريس عملية

حبظ القواعد  تعلم النحو يف ينشطوا أن طالبلل ينبغي -3
 اليومية. ياةاحل يف وميارسها ابألمثلة املتنوعة
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 املراخع

 

 املراجع العربية

 .: دار احلديثلسان العرب القادهرة ، 2003، منظورإبن 

، منت ألكة ابن مالك بدون سنة، أبو عبد هللا حممد مجال الدبن،
 رانج: راج فوبليس .سيما

قاموس إلساي العصرى، قلموس ، 1979إلياس أنطون إلياس،
 ، بريوت: دار اجليل.اخنلزي  -عريب

تدريس العربية يف التعليم العام  ،2000رشدى أمحد طعيمة،
 .القاهرة: دار الفكر العريب ،نظرايت وختارب

بندا ، املدخل يف تعليم اللغة العربية ،2004 سالمى حممد،
 ار السالم، جامعة الرانريي. : دآتشية
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، نظم العمريطى بدون سنة، شرف الدين بن حيىي العمريطى،
 سورااباي: توكو كتاب امام.
املدخل إىل البحث يف العلوم  ،2006 صلح بن محد العساف،

 ، الرايض: مكتبة العبيكان. السلوكية

بندا ، املدخل إىل تعليم اللغة العربية ،2004 عزمان إمساعيل،
 شية: الرانريي فرس.آت

 :القاهرة، العربية اللغة فنون تدريس، 2006 ،مدكور أمحد على
 العريب. الفكر دار

املرجع يف تدريس مدارات اللغة  ،2010 علي سامي احلالق،
 .طرابلس: املؤسسة احلديثة للكتاب ،العربية وعلومدا

طرق املدخل للمنداخ و  ،2010 ،ماهر امساعيل صربي
 .الشرقيمكتبة  ، الرايض:التدريس
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 الطريقة بني مقارنة دراسة ،2012 اجلشعمي، علوان مثىن
 دايىل: كلية امعةجبالفتح  جملة ،احملاضرة وطريقة القياسية
 .اهلندسة

الرواكب  ، 2011 حممد ابن امحد بن عبد الباري األهدل،
 .إندونيسيا: احلرمني ،الدرية

سيا: إندوني ،تيسري مصطلح احلديث ، 1985، حممد الطحان
 .احلرمني

، فتح القريب اجمليب ، 2005 حممد بن قاسم الغزى،
 .إندونيسيا: احلرمني

، منت األجروميةحممد بن حممد بن حممد الصنهاج، بدون سنة، 
 سورااباي: توكو كتاب امام.

بريوت، ، جامع الدروس العربية ، 2001 مصطفى الغالييين،
 املكتبة العصرية.
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بندا ، منت البناء واألساسسنة، مال عبدهللا الدنقزى، بدون 
 أتشية: فوتر أجية جاي

 

 األجنبيةاملراخع 
Anas Sudijono, 2009, Pengantar Statistik Pendidikan, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada,  

Suharsimi Arikunto, 2003, Dasar-Dasar Evaluasi 

Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

NAMA DAYAH  : DARUL FIKRI 

HARI/TANGGAL  :  

NAMA GURU  : AMMAR ISMAIL 

NAMA OBSERVER  :  

TUJUAN : 

1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 

2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 

 

N

O 

ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 

1 
Kemampuan guru dalam mengatur kelas 

untuk mempersiapkan santri siap belajar. 

    

2 

Kemampuan guru dalam menjelaskan 

materi pembelajaran secara umum berserta 

tujuannya dan memotivasi santri belajar 

dengan teliti dan serius. 

    

3 
Kemampuan guru dalam mengaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan santri. 

    

4 

Kemampuan guru dalam mengarahkan 

santri untuk tertib dalam halaqah 

pembelajaran. 

    

5 

Kemampuan guru menggunakan metode 

qiyasi dan media kitab matan 

Ajurumiyyah pada pembelajaran nahwu 

dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

    

6 
Kemampuan Guru menggunakan metode 

qiyasi media kitab matan Ajurumiyyah 

    



 

 

pada pembelajaran nahwu. 

7 

Kemampuan Guru memberi pemahaman 

tentang kaidah-kaidah nahwu yang sesuai 

dengan metode qiyasi dan media kitab 

matan Ajurumiyyah kepada santrinya. 

    

8 

Kemampuan Guru memberikan contoh-

contoh kalimat dan jumlah berdasarkan 

kaidah-kaidah nahwu yang sesuai dengan 

penggunaan metode qiyasi dan media 

kitab matan Ajurumiyyah terdapat materi 

yang diajarkan. 

    

9 

Kemampuan Guru dalam menjawab 

pertanyaan dari santri dan mengelolanya 

secara cermat. 

    

10 

Kemampuan Guru dalam menerapkan 

metode Qiyasi dalam pembelajaran, 

manhaj, dan uslub dengan baik. 

    

11 
Kemampuan guru membimbing santri 

belajar kelompok. 

    

12 
Kemampuan guru membimbing santri 

belajar antar  kelompok. 

    

13 

Ketetampilan guru dalam mengaplikasikan 

metode qiyasi dan sumber belajar di ruang 

kelas. 

    

14 
Kemampuan guru melakukan manajemen 

halaqah belajar di ruang belajar. 

    

15 

Kemampuan guru dalam melakukan 

interaktif dan menggunakan bahasa 

komunikatif saat pembelajaran 

berlangsung. 

    

16 
Kemampuan guru dalam mempersiapkan 

dan mengatur kegiatan belajar dalam 

    



 

 

halaqah santri di dalam ruang belajar. 

17 

Kemampuan Guru dalam memberikan dan 

memeriksa tugas-tugas mandiri kepada 

siswa. 

    

18 

Kemampuan Guru memberikan dorongan 

dan semangat belajar  dengan 

menggunakan metode qiyasi  dan media 

kitab matan Ajurumiyyah pada 

pembelajaran nahwu. 

    

19 

Kemampuan Guru melakukan evaluasi 

kepada siswa baik secara lisan ataupun 

tulisan di dalam ruang belajar. 

    

20 
Kemampuan Guru menarik kesimpulan 

dari materi yang telah diajarkan. 

    

 

Kualitas: 

1= Sangat Kurang 2= Kurang 

3= Baik  4= Sangat Baik 

Rumus: 

𝑃 =
𝑅

𝑇
× 100% 

ACEH BESAR,          2019 

 

Observer 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 

NAMA DAYAH  :  DARUL FIKRI 

HARI/TANGGAL  :  

NAMA GURU  : AMMAR ISMAIL 

NAMA OBSERVER  :  

 

TUJUAN : 

1. Mengetahui kegiatan siswa dalam belajar nahwu 

dengan penerapan metode qiyasi dengan 

menggunakan kitab matan Ajurumiyyah 

NO ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 

1 Kemampuan Siswa dalam mengikuti 

arahan guru dalam mengikuti 

pembelajaran. 

    

2 Kemampuan Siswa mendengarkan 

materi pembelajaran secara umum. 

    

3 Kemampuan Siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode qiyasi dan media kitab matan 

Ajurumiyyah dalam pembelajaran 

nahwu. 

    

4 Kemampuan Siswa dalam 

memahami kaidah-kaidah nahwu 

yang sesuai penerapan metode qiyasi 

dan media kitab matan 

Ajurumiyyah. 

    



 

 

5 Kemampuan Siswa dalam 

memahami kata dan kalimat 

berdasarkan kaidah-kaidah nahwu 

yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

    

6 Kemampuan Siswa dalam menjawab 

pertanyaan dari guru berkaitan 

dengan nahwu berdasarkan contoh-

contoh dalam media kitab matan 

Ajurumiyyah. 

    

7 Kemampuan Siswa menjelaskan 

materi kepada sesama temannya 

berkaitan dengan nahwu berdasarkan 

contoh-contoh dalam media kitab 

matan Ajurumiyyah dalam halaqah. 

    

8 Kemampuan Siswa membuat 

kalimat sederhana dari materi yang 

telah diajarkan. 

    

9 Kemampuan siswa mengikuti arahan 

guru untuk berdiskusi antar 

kelompok dalam halaqah. 

    

10 Kemampuan siswa dalam berdiskusi 

dengan baik dengan kelompoknya. 

    

11 Kemampuan siswa dalam 

menganalisa kata dan kalimat terkait 

dengan materi pembelajaran yang 

ada dalam media kitab matan 

Ajurumiyah. 

    

12 Kemampuan siswa dalam 

memaparkan kata dan kalimat 

sederhana dihadapan temannya 

berdasarkan contoh-contoh dalam 

media kitab matan Ajurumiyyah. 

    



 

 

13 Kemampuan Siswa dalam 

menjelaskan bentuk kalimat yang 

telah dibuat kepada teman 

berdasarkan contoh-contoh dalam 

media kitab matan Ajurumiyyah. 

    

14 Kemampuan siswa dalam 

mengoreksi penjelasan yang kurang 

tepat dari paparan temannya. 

    

15 Kemampuan Siswa dalam 

menyimpulkan materi pembelajaran 

bersama gurunya. 

    

 

Kualitas: 

1= Sangat Kurang 2= Kurang 

3= Baik  4= Sangat Baik 

Rumus: 

𝑃 =
𝑅

𝑇
× 100% 

 

ACEH BESAR,          2019 

 

Observer 

 

 



 

 

Instrumen Pre Test Pembelajaran Bahasa Arab Sebelum 

Menggunakan Metode Qiyasi dalam Pembelajaran Nahwu 

dengan Media Kitab Matan Jurumiyah 

يف  ه َعَلى َحْرٍف أ، ب، ج، د أو)x (َضْع َعاَلَمَة الضاْرِب 
 !ابَةٍ َأَصحِ  ِإجَ 

 .... بِ  ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذهِ  د خ ل ، – ذ ه ب   – ع ر ف   .1
مِ  .أ  األ م رِ  ِفع لِ  ب.   ااِلس 

 احل ر فِ  د.  املَاِضى الِفع لِ  ج.
 املَُضارِعِى الِفع لِ  ه .

 
، – الق ر آن   – ال و ض     – ل ف ظ  ال .2  ات  ال ك ِلم   ه ِذهِ  ال ِكت اب 

 ... بِ  ت س مَّى
 األ م رِ  ِفع لِ  ب.                   مِ س  االِ  .أ

 املَاِضى الِفع لِ  د.                  ر فِ احل   ج.
 املَُضارِعِى الِفع لِ  ه .

 
، – ف   – يف  – مث َّ  – و   – ِمن   .3  ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذهِ  ِإىل 

 ... بِ 



 

 

مِ  .أ  الِفع لِ  ب.      ااِلس 
 املَاِضى الِفع لِ  د.    احل ر فِ  ج.
ِتف ه امِ  ه .  ااِلس 
 

 الب ص ر ةِ  .... الك و ف ةِ  ِمن   ِسر ت   .4
 جِبِو ارِ  ب.     ع ل ى .أ

 أ م ام   د.    ج.ِاىل  
 و ر اء   ه .

 
 .... ا ن تِ  و   ط اِلب   ا ان   .5
 ط الِب ة   ب.    ط الَّب   .أ

ت اذ   ج.  الِتل ِمي ذ   د.    أ س 
 ط اِلب   ه .

 
ا .6  ع ِلي   ... ا ِخي   ه ذ 
 ِامس  ه   ب.   مس  ه ااِ  .أ

 ِامس  كِ  د.   ِامس  ك   ج.
ي ه .  ِامسِ 



 

 

 
 .... مل    حم  مَّد   .7
ه ب   .أ ه ب   ج.    ي ذ   ت ذ 

ه ب ا .ب ه ب   د.   ي ذ   ن ذ 
ه ب وا ه .  ي ذ 

 
م ه   .8  ف ال و اِجب  م ا ال  ... يف ال ع ق ِل ع د 
 ي  ت ص وَّر و ن   ب.   ي  ت ص وَّر    .أ

 ي  ق ر أ   د.   ي  ت ص وَّر   ج.
 ي  ت ص وَّر انِ  ه .

 
ِدي    رِط ل   ... و ال ق لَّت انِ  .9  بِب  غ د 
 مخ  ِسِمائِةِ  ب.    مخ  س ِمائ ةِ  .أ

ِمائ ةِ  ج. ِمائ ة   د.              مخ  س   مخ  س 
 مخ  س ِمائ ة   ه .

 
 اإِلم امِ  د و ن   ئ ِتم ام  االِ  ... أ ن   م و مِ املَأ ى و ع ل ى .10

 ي  ق ر أ   ب.      ي  ن ِوي   .أ



 

 

 ي  ن ظ ر   د.   ي  ؤ دِ ي   ج.
 ي  ق و ل   ه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumen Post Test Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 

Menggunakan Metode Qiyasi dalam Pembelajaran Nahwu 

dengan Media Kitab Matan Jurumiyah 

 يف  ه د أوَعَلى َحْرٍف أ، ب، ج،  )x (َضْع َعاَلَمَة الضاْربِ 
 !َأَصحِ  ِإَجابَةٍ 

 .... بِ  ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذهِ  ،م رَّ -مس     -ق  ر أ   .1
مِ  .أ  األ م رِ  ِفع لِ  ب.   ااِلس 

َى الِفع لِ  ج.  احل ر فِ  د.  اِضىامل
 م ض ارِعِ  الِفع لِ  ه .

 
ار   – ال م ع ه د   .2  ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذهِ  ،الرَّج ل   – ل ِفق ه  ا – الدَّ

 ...بِ 
مِ االِ  .أ  األ م رِ  ِفع لِ  ب.                   س 

 املَاِضى الِفع لِ  د.                  ر فِ احل   ج.
 املَُضارِعِى الِفع لِ  ه .

 
، – يف  – ع ل ى – ع ن   – ِمن   .3  بِ  ت س مَّى ات  ال ك ِلم   ه ِذهِ  ِإىل 

... 



 

 

مِ  .أ  الِفع لِ  ب.      ااِلس 
 املَاِضى ع لِ الفِ  د.    احل ر فِ  ج.
ِتف ه امِ  ه .  ااِلس 

 
رِ  د ارِ  م ع ه دِ  .... ا ت  ع لَّم   .4  ال ِفك 
 جِبِو ارِ  ب.     ع ل ى .أ

 أ م ام   د.    ج.ِاىل  
 يف  ه .

 
 الثَّاين  ال ف ص لِ  يف  ... ا ان   .5
 الط اِلب   ب.    ط الَّب   .أ

 الِتل ِمي ذ   د.    أ س اتِي ذ   ج.
 ط اِلب   ه .

 
ا .6 يِت   ه ذ   ر م ل ة   ... ا خ 
 ِامس  ه   ب.   ِامس  ه ا .أ

 ِامس  كِ  د.   ِامس  ك   ج.
ي ه .  ِامسِ 



 

 

 
 .... ن  ل   حم  مَّد   .7
ت ِط   ي   .أ ت ِط    ج.    س   ت س 

ت ِط   ي   .ب ت ِط    د.  س   ن س 
ت ِطع واي   ه .  س 

 
ت ِحل  ف ال   .8  و ج و د ه   م ا ال  ... يف ال ع ق لِ  م س 
 ي  ت ص وَّر و ن   ب.   ي  ت ص وَّر    .أ

 ي  ق ر أ   د.   ي  ت ص وَّر   ج.
 ي  ت ص وَّر انِ  ه .

 
ِدي    رِط ل   ... و ال ق لَّت انِ  .9  بِب  غ د 
 مخ  ِسِمائِةِ  ب.    مخ  س ِمائ ةِ  .أ

ِمائ ةِ  ج. ِمائ ة   د.              مخ  س   مخ  س 
 مخ  س ِمائ ة   ه .

 
 اإِلم امِ  د و ن   ئ ِتم ام  االِ  ... أ ن   م و مِ املَأ ى و ع ل ى .10

 ي  ق ر أ   ب.      ي  ن ِوي   .أ



 

 

 ي  ن ظ ر   د.   ي  ؤ دِ ي   ج.
 ي  ق و ل   ه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 صور البحث

 اإلختبار القبلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألمثلة املتنوعة عرض املدرس القاعدة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 يف الفرقة القاعدة واألمثلة  الطلبة بحثي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أمام الفصل القاعدة واألمثلة طلبةالعرض ي

 

 

 

 

 

 

 

 بعديال  ختباراإل

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 السرية الذاتية

 أوال: البياَّنت الشخصية

 : عمار إمساعيل   إسم الكامل .1
 150202101:    رقم القيد .2
 24تشية بيسر، أ:   مكان واتريخ امليالد .3

 1996مارس 
 : الذكور    اجلنس .4
 : اإلسالم    الدين .5
 : اإلندونيسيا    اجلنسية .6
 : غري متزوز  احلالة االجتماعية .7
 :    العنوان .8

Lam Ujong, Meunasah Manyang, Krueng Barona Jaya, 

Aceh Besar 
:   اإليلكرتونيكي الربيد .9

ammar240396@gmail.com 
 : إمساعيل   اسم األب .10

mailto:ammar240396@gmail.com


 

 

 : موفف    . العمل11

 : روسين   . اسم األم12

 : ربة البيت    . العمل14

 :     . العنوان15
Lam Ujong,Meunasah Manyang, Krueng Barona Jaya, Aceh 

Besar 

 

 التعليم خلكية: اثنيا

 اإلسالمية احلكومية االبتدائية االبتدائية )املدرسة املدرسة .1
 .(2008-2002أويل كارينج، بندا أتشية، سنة 

املواسطة اإلسالمية ابب  توسطة )املدرسةامل املدرسة .2
 (.2011-2008النجاح، بندا أتشية، سنة 

العالية اإلسالمية احلكومية بندا  املدرسة الثانوية )املدرسة .3
 (.2014-2011، بندا أتشية، سنة 1أتشية 



 

 

بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني قسم التعليم اللغة العربية  .4
 ة، بندا أتشية.جبامعة الرنريي اإلسالمية احلكمي

 

 

 

 

 

 

 


