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﴾إنََّمَعاْلُعْسِرُيْسرًا1فَِإنََّمَعاْلُعْسِرُيْسرًا﴿
رَبَِّك1﴾فَِإَذافَ َرْغَتفَاْنَصْب﴿1﴿ ﴾َوِإىَلٰ

﴾8فَاْرَغب﴿

 صدقاهللالعظيم
(8-1:اإلنشرةسورة)  

 
أِلَينَِّْعَرِبٌَّواْلُقْرآَن:َأِحبُّوااللَُّغَةاْلَعرَبِيََّةلَِثاَلث "

"َعَرِبٌّوََكاَلَمأَْهُلاْْلَنَِّةَعَرِبٌّ  
(حديثالنيبصلىاهللعليهوسلم)  

 
"ُجْزٌءِمْنِديِْنُكمْتَ َعلَُّموااْلَعرَبِيََّةفَِإن ََّها"  
(طبرضياهللعنهقولعمربناخل)  



  و 

 

 دهاا اإل

1-  املكرم أِب إىل سوجنتوا زينبوأمي ربيايناللذاناحملبوبة
ملواجهةمصاعبصغرياودافعاينيفطلبالعلموساعداين

الدنيا سالمة يف وأبقامها حيفظهما أن اهلل لعل احلياة،
 .واآلخرة

ينينورسياملاجستريواألستاذةذمشرفييناألستاذترميوإىل -2
فضيلةاملاجستري،أقولشكراجزيالبأهنماقدأرشداينيف

 .كتابةهذهالرسالةمنأوهلاإىلآخرها
يفجامعةالرانريياإلسالميةمجيعاألساتيذواألساتذةوإىل -3

املفيدةوأرشدوين الذينقدعلموينأنواعالعلوم احلكومية،
 .إرشاداصحيحا،هلمبالكثريتقديراوإجالال

األساتيذ -4 ومجيع أوى أمفى شيك تنكو معهد مدير وإىل
أقولفيواألساتذة املتوسطة، الثاين الفصل يف والطلبة ه

 .شكراجزيالعلىمساعدتكميفنيلالبياناتهلذهالرسالة
اإلسالمية -1 الرانريي جامعة يف أصدقائي مجيع وإىل

أق أولاحلكومية، من مساعدتكم على جزيال شكرا ول
 .لقائناحىتتتمكتابةهذهالرسالة

 "جزاكم اهلل خير الجزا "



  ز 

 

 رالشكر والتقاي

 
أفضلاللغاتينطقهبا احلمدهللالذيأنزلالقرآنعربّيا

اإلنسان مولود،. وأعظم موجود، أشرف على والسالم والصالة
الضاد،حممدصلىاهللعليهوسلموعلىوأفصحمننطق بلغة

.آلهواصحابهومنتبعهإىليومالدين

هذه كتابة من وقدرته تعاىل اهلل بإذن الباحثة انتهت قد
وتأهيل الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم يقررها اليت الرسالة
املواد من كمادة  احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة املعلمني

 املوضوع حتت الطلبة تطوير كتاب متن اآلجرومية "يتعلمها
والتطوير بمعها تنكوشك أمفى  البحث(لتاريس المفعول به 

الشروط" Aceh Besar)أوى،  بعض اإلمتام قدمتها اليت
 شهادة على للحصول املقررة الرتبية(S.Pd)والواجبات علم يف

الرتبية احلكوميةبكلية الرانريياإلسالمية وتأهيلاملعلمنيجبامعة
.ببنداأتشية

 



 ح
 

الفرصةالسعيدةتقدمالباحثةجزيلالشكرلفضيلةويفهذه       
املاجستريواألستاذة ينينورسيشرفنيالكرمينيمهااألستاذترميذامل

إلشرافها وبذالجهودمها أوقاهتما املاجسرتاللذانقدأنفقا فضيلة
جيدا إشرافا الرسالة هذه يف. اْلزاء خري وجزامها هلما اهلل وبارك

.الدنياواآلخرة

الرتبيةوت كلية وعميد اْلامعة ملدير بالشكر الباحثة قدم
وتأهيلاملعلمنيورئيسقسمالتعليماللغةالعربيةومجيعاألساتذة

نافعا علوما الذينعلموها الذينقد. وكذلكملوظفييفاملكتبة
.ساعدوهابإعارةالكتباليتتتعلقبكتابةهذهالرسالة

لر        الشكر الباحثة أوىوتقدم أمفى تنكوشك معهد ئيس
وْلميعاملدرسنيوالطلبةاّلذينساعدوهايفمجعالبياناتاحملتاجة

وإىلأصدقائييفجامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية.عندالبحث
أصدقائي إىل وحدةيفخاصة علىأوىل كثريا شكرا تقول

.مساعدتكميفإجنازهذاالبحثالعلمي

حثةأنتشكرشكراعميقاواحرتاماعظيماومنالواجبعلىالبا
قدربّياهاتربيةحسنةسوجنتواوزينبلوالديهااحملبوبني  



  ط 

 

وهّذباهاهتذيبانافعابأخالقكرمياولعلاهللتعاىلجيزيهما
.أحسنالثوابيفالدنياواآلخرةويسكنهمايفجّنته

نتكونهذهالرسالةنافعةهلانفسهاوأخرياترجواالباحثةأ
وعسىأنيعطينا.وللقارئنيوتسألاهللأنيهديناإىلسبيلاحلق

.خرياْلزاءعلىمافعلنامنالصاحلاتواحلمدهللربالعاملني


م2019ديسمرب21،دارالسالم
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 قائمة الرسوم
 

 18...............مالحضةعنكتابمنتاآلجرومية1-4الرسم
 19 مالحضةعنعمليةالتدريسكتابمنتاآلجرومية2-4الرسم
 13................حتسنيالتصميمأنتوسيعالكتابة3-4الرسم
13..................................الكتابةحتسني4-4الرسم
 11.............................يفاإلعرابحتسني1-4الرسم
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 قائمة الملحقات

الإفادةعميدكليةالرتبية -1 رانرييوتأهيلاملعلمنيجبامعة
 أتشيةعلىتعينياملشرفنياإلسالميةاحلكوميةبندا

الإفادةعميدكليةالرتبيةوتأهيلاملعلمني -2 رانرييجبامعة
 القيامبالبحثأتشيةعلىاإلسالميةاحلكوميةبندا

3-  على أوى أمفى شيك تنكو معهد مدير إمتامإفادة
 البحث

 خطةالتعليم -4

 قائمةأسئلةاإلختبارالقبلي -1

 قائمةأسئلةاإلختبارالبعدي -1

 االستبانة -1

 SPSSالنتيجة  -8

 صورالبحث -9

 السريةالذاتية -10
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 مستخلص البحث

البحث)تطويركتابمنتاآلجروميةلتدريساملفعولبه: عنوانالبحث
 Aceh Besar)والتطويرمبعهدتنكوشيكأمفىأوى،

فطريياينفريا:اإلسمالكامل
110202011:رقمالقيد

 معهد أوىكان أمفى شيك اإلسالميةتنكو التعليمية مئسسة إحدى
ت يفاليت الكربىقع أتشية مونتسيك منت. كتاب الطلبة فيه تعلم

املتوسطة الثاين صف يف اآلجرومية أن. الباحثة وجدت الطلبةبعض
خاصةيفباباملفعولبهألن املادةيفكتابمنتاآلجروميةاليفهمون
الكثريةخمتصروفيهشرح ،ليساألمثلة رىخاألالبديكتباملعلمأمثلة

ومنهذهاألمور.يففهمهمكييسهلواويكتبحريطةاملفاهميفسبورة
خاصةيفباباملفعولبهتطويركتابمنتاآلجروميةأرادتالباحثةأن

فهمهذهالقواعدويزيدهماملرجعلتحصيلاإلنتاجالذييعنيالطلبةيف
وهتدفالباحثةيفكتابةهذه.يفعلمالنحوخاصةيفباباملفعولبه

استخدامكتابمنتاآلجروميةاملطورلتدريستأثريالتعرفعلى:الرسالة
به واملفعول به املفعول مادة فهم على الطلبة قدرة علىيف التعرف

منتاآلجروميةاملطورلتدريساملفعولاستجابةالطلبةيفاستخدامكتاب
به . والتطوير البحث البحثمنهج هذا يف (R&D)وتستخدم وْلمع.
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واإلستبانة االختبار الباحثة قامت فيه البيانات فعالية. بتجربة وتقوم
أوى أمفى شيك تنكو مبعهد الثاين الفصل الطلبة عند املطور .اإلنتاج

تطويركتابمنت"باملطورباملوضوعأنكتا:ومنالنتائجاحملصولةهي
به املفعول لتدريس "اآلجرومية ون. تتيجة tes(0،000)-االختبا

وهذايدلعلىأن،(0،01>0،000) (.Sig) نتيجةمستوىالداللةو
املطور استخدام منتاآلجرومية يفقدرةيؤثركتاب قواعدالطلبة فهم

يفاستخدامكتابوكانتاستجابةالطلبة .املفعولبهأومادةاملفعولبه
به املفعول لتدريس املطور اآلجرومية إجيابيةمنت إجابة. إىل اعتمادا

 .درجةالعلياوهذهتدلعلى(3،11)حتصلعلىاالستبانة
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ABSTRACT 

 

Full Name  : Vera Fitriani 

Registration Number : 150202016 

Pesantren Tgk. Chiek Eumpe Awee is an Islamic educational institution 

located in Montasik, Aceh Besar. Students at the pesantren learn the 

Book of Matan Al-Jurumiah in the 2nd grade Tsanawiyah. Researchers 

found that some of them did not understand the material contained in the 

Book of Matan Al-Jurumiah especially in the material maf'ul bih 

because the explanation contained in the book was very concise and 

there were not many examples in it, the teacher also had to write 

examples and make a concept map on the board to make it easier for 

students to understand the material provided. In this case the author 

wants to develop the book Matan Al-Jurumiah especially in the chapter 

Maf'ul bih to produce products or results that can help them in 

understanding the rules of maf'ul bih and also add references about the 

science of nahwu for students especially the problem of maf'ul bih. This 

thesis writing aims to determine the effect of the use of the book Matan 

Al-Jurumiah on students in understanding the material maf'ul bih and to 

determine student responses to the use of the book. The method used in 

this research is the Research and Development method. The data 

collection is done by tests and questionnaires. The trial was conducted 

on the second grade students of the Tgk pesantren. Chiek Eumpe Awee. 

This research resulted in the development of the book Matan Al-

Jurumiah in the form of a book with the title "تطويركتابمنتاآلجرومية
به املفعول  The test results show that the value of the T-test ."لتدريس

(0,000) and standard deviation (sig.) (0,000 <0,05) and this shows that 

the use of the book Matan Al-Jurumiah that has been developed has an 

effect on students ability to understand the qawaid maf'ul bih or maf'ul 

bih material. And as for students responses to the product of this book is 

very positive. The students response questionnaire value to this book 

reached 3,67 and this value was categorized as high value. 

for the Teaching of Maf’ul Bih  

  The Title :  Development Kitab Matan Al-Jurumiyah   
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ABSTRAK 

Pengajaran   Maf’ul Bih  

Nama Lengkap    : Vera Fitriani 

NIM                        : 150202016 

Pesantren Tgk. Chiek Eumpe Awee merupakan salah satu lembaga 

pendidikan islam yang terletak di Montasik, Aceh Besar. Siswa di 

pesantren tersebut belajar Kitab Matan Al-Jurumiah di kelas 2 

Tsanawiyah. Peneliti menemukan bahwa sebagian dari mereka tidak 

memahami materi yang terdapat di dalam Kitab Matan Al-Jurumiah 

khususnya pada materi maf’ul bih karena penjelasan yang terdapat 

didalam buku tersebut sangat ringkas dan tidak terdapat banyak contoh 

di dalamnya, guru pun harus menulis contoh-contoh yang lain dan 

membuat peta konsep di papan tulis agar memudahkan para siswa dalam 

memahami materi yang diberikan. Dalam hal ini penulis ingin 

mengembangkan kitab Matan Al-Jurumiah khususnya pada bab Maf’ul 

bih untuk menghasilkan produk atau hasil yang dapat membantu mereka 

dalam memahami kaidah maf’ul bih dan juga menambah referensi 

tentang ilmu nahwu bagi siswa khususnya masalah maf’ul bih. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

kitab Matan Al-Jurumiah terhadap siswa dalam memahami materi 

maf’ul bih dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan 

kitab tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

Pengumpulan datanya dilakukan dengan test dan angket. Uji cobanya 

dilakukan kepada siswa kelas dua pesantren Tgk. Chiek Eumpe Awee. 

Penelitian ini menghasilkan produk pengembangan dari kitab Matan Al-

Jurumiah dalam bentuk buku dengan judul " اآلجرومية منت كتاب تطوير
به املفعول "لتدريس . Adapun hasil tes menunjukkan bahwa nilai T-test 

(0,000) dan standar deviasi (sig.) (0,000<0,05) dan ini menunjukkan 

bahwa menggunaan kitab Matan Al-Jurumiah yang telah dikembangkan 

berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami qawaid 

maf’ul bih atau materi maf’ul bih. Dan adapun respon siswa terhadap 

produk kitab ini sangat positif. Adapun nilai angket respon siwa 

terhadap buku ini mencapai 3,67 dan nilai ini dikategorikan sebagai nilai 

tinggi. 

   Judul Skrip      : Pengembangan Kitab Matan Al-Jurumiah untuk 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 مشكلة البحث  - أ

 والتعلم يف عملية التعليمة مهمة عاملاملواد التعليمية هي        
تأثري على فعالية التعليم، وهبذه املواد التعليمية املعلم ليس و 

 املواد التعليمية هي 1.املعلوماتمصدر واحد يف حصول على 
أشكال املواد يف شكل جمموعة من املواد رتبت بشكل منهجي، 

التعليم ومتكن  ومتكن استخدامها ملساعدة املعلم يف تنفيذ أنشطة
لذالك البد للمعلم أن يهتم باختيار املواد  .للمذاكرةالطلبة 

هي الكتاب الدراسي  من املواد التعليمية .التعليمية اهتماما تاما
ة الذي يستخدم املعلمني من قبل يمن املادة التعليم وهو مصدر

هو املرجع  يويكون الكتاب الدراس   .يف عملية التعليم والطلبة
يف تعليم اللغة  .واملعلمني الكتساب املعلوات منها لبةللط ّولاأل

                                                             
1
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pedekatan, 

Metode, Strategi, Materi, dan Media), (Malang: UIN-Malang Press, 

2008), hal. 69 
2
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab… , hal. 7 



  
 

كثرية، منها كتاب للقواعد ألن القواعد   الدراسي العربية الكتب
 .هي أساس يف تعليم اللغة العربية

أن يفهموها  الطلبةوكان اللغة العربية هي إحدى اللغة يلزم         
واحدة من وهي  .واللغة األخرى فهما جيداجبانب اللغة اإلجنليزية 

امل اللغات العاملية اليت هلا أمهية الكربى، فهي اللغة السادس يف لع
ما بني عرىب وغري : ث هبا ما يزيد على ثلثمائة مليوناآلن، يتحد

الطلبة قواعد اللغة ومن كيفية فهم اللغة العربية هي يفهم   .عرىب
منها القواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد البالغية  .العربية

ووظيفة القواعد النحوية يف اجلمل العربية وهي . والقواعد املنطقية
فؤاد نعمة يف كتابه أن ختتص قواعد النحو بتحديد كما قال 

وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط اواخر الكلمات وكيفية 
ر إىل الكلمة العربية من حيث أي أن قواعد النحو تنظ. إعراهبا

أو مبنية ( يتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف اجلملة)أهنا معربة 

                                                             
دار اآلفاق : القاهرة)، المدخل إلى تعلم العربيةرجيب عبد اجلواد،    

 5. ، ص(002 العربية، 



  
 

أن قواعد النحو    (.اليتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف كالم)
وأحواهلا حني إفرادها وحني  صيغ الكلمات العربية يعرف هبا
من أمهية األمور، ألن  بةطللذالك تعليم النحو لل 5.تركيبها

اجلملة بشكل صحيح  على فهم الكلمة يف الطلبةأهدافه يقدر 
 .من العلوم اإلسالمية السنة وغريهالفهم القرآن و 

لعلم النحو كتب متنوعة، منها كتاب منت اآلجرومية قد        
هو  اإلمام أبو عبداهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي،ألفه 

وقد  ،الكتب الذي يبحث فيه قواعد النحوأحد الكتاب من 
وحيتوى هذا الكتاب على أربعة . اشتهر هذا الكتاب للمبتدئني

وقد حتدث هذا املنت عن  .وعشرون بابا، منها باب املفعول به
عالمات اإلعراب، وأنواع املعربات من األمساء، والكالم وأجزائه، 

                                                             
ة دار الثقاف: بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،    

 11. ، ص(السنةاإلسالمية، بدون 
مكتبة اآلدب، بدون : القاهرة)، بيةقواعد اللغة العر  حممد األنباىب،  5

 1 .، ص( السنة



  
 

يف تعلم بة إن هذا الكتاب مساعدة للطل  .سخ وغريهاوالنوا
يف  قصري لكنهعلم النحو و يعلم يف  عمال املعلمنيتواس النحو

واأللوان املتنوعة ، ليس فية األمثلة الكثرية والصور شرح املادة فيه
يرغبوا يف كتاب الذي  الطلبةألن . كي يرغبوا يف قراءته وتعلمه
استخدم هذا الكتاب يف و  .املتنوعة فية األلوان والصور واألمثلة

 ACEHبـأمفى أوى  تنكو شيكتشية منها معهد أباملعاهد 

BESAR. 
إحدى مئسسة  أمفى أوى تنكو شيكمعهد  كان معهد       

تعلم . كربىالمونتسيك أتشية  قع يفالتعليمية اإلسالمية اليت ت
وجدت . كتاب منت اآلجرومية يف صف الثاين املتوسطة  الطلبةفيه 
يف كتاب منت  املادةبعضهم اليفهمون  الطلبةلباحثة أن ا

ليس فيه الشرح خمتصر و ألن  خاصة يف باب املفعول به اآلجرومية
يعلم  إذايفهمون هم ال، لكثرية واأللوان والصور املتنوعةاألمثلة ا

البد يكتب املعلم األمثلة أخرى  املعلم من ذلك الكتاب فقد،

                                                             
شرح اآلجرومية في علي بن عبداهلل بن علي نور الدين السنهوري،    
 11 .، ص( 00 دار السالمر، : القاهرة)، علم العربية
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 1،يسهلون يف فهمهميكتب حريطة املفاهم يف سبورة كي و 
خرجوا منه يصعب  إذااملادة داخل الفصل و يفهمون بعضهم 

تطبيقها يف النصوص العربية ويصعب هلم يف صناع األمثلة الكثرية 
  2.واملتنوعة اليت دروسها يف الفصل

اعتمادا على ما سبق، أخذت الباحثة هذا البحث لتطوير          
خاصة يف باب املفعول به لتحصيل اإلنتاج  كتاب منت اآلجرومية

يف فهم هذه القواعد ويزيدهم املرجع يف علم  الطلبةالذي يعني 
وأللوان بزيادة األمثلة املتنوعة  النحو خاصة يف باب املفعول به

تمرينات يف سلوا الطلبةوالصور الكثرية كي تؤثري يف أذهان 
وتستعمل الباحثة اللغة اإلندونيسية يف بيانه ليسهل  .آخرها
وترجو الباحثة أن تطوير كتاب منت اآلجرومية  .يف التعلم الطلبة

. يف فهم هذه القواعد الطلبةة دساعخصوصا يف باب املفعل به مل
واختارت الباحثة كتاب منت اآلجرومية لتطويره ألن معظم 

 . يةاملبتدئني يستخدمه يف تعلم اللغة العرب
                                                             

، الساعة 011 / 11/ 12ثنني، تاريخ املالحضة املباشرة، يوم اإل  1
1 : 0 

 2 :2 ، الساعة011 / 11/ 11، تاريخ الّثالثاءاملقابلة، يوم   2



  
 

 البحثسؤاال  - ب
احثة يف هذه الرسالة البحث اليت تقوم هبا البسؤاال وأما        

 :فهي كما يلي
استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور  هل -1

مؤثر يف قدرة الطلبة على فهم  ل بهو املفعلتدريس 
  ؟مادة املفعول به يف النحو

يف استخدام كتاب منت  الطلبةكيف استجابة  - 
 ؟لتدريس املفعول به جرومية املطوراآل

 
 البحثهدفا  -ج

ليها الباحثة يف هذه البحث اليت هتدف إ هدفاوكان        
 :الرسالة فهي
استخدام كتاب منت اآلجرومية  تأثري التعرف على -1

على فهم يف قدرة الطلبة  املطور لتدريس املفعول به
 .مادة املفعول به



1 
 

يف استخدام كتاب منت  الطلبةالتعرف على استجابة  - 
 .رومية املطور لتدريس املفعول بهاآلج

 
 أهمية البحث -د

 :للباحثة -1
ملعرفة على آثار هذا انتاج يف ترقية الطلبة على  - أ

 .تدريس املفعول به
أن يكون هذا البحث خربة يف إجراء البحث  - ب

 .واستعداد املواد الدراسية أو العليمية
العربية خاصة يف لزيادة املعارف يف تدريس اللغة  - ج

 .النحوي
 :للمدرسني - 

 أن يسهل املعلم يف بيان علم النحو خصوصا يف - أ
 .باب املفعول به

 .تدريس املفعول بهأن يكون زيادة املراجع يف  - ب
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 أن يكون اإلبتكار يف إعداد مواد تعليم اللغة العربية - ج
 .يف علم النحو

 :لبةللط - 
 .يف تعلم املفعل به و فهمه لطلبةا أن يسهل - أ
زيادة املرجع يف االكتساب املعلومات  أن يكون - ب

 .خصوصا عن املفعل به
على تعلم اللغة  لبةليكون هذا البحث تشجيعا للط - ج

 .العربية خاصة يف علم النحو
  

 اإلفتراضات والفروض -ه
أما اإلفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة عن هذا        

أم املواد الدراسية هي إحدى العوامل بحث أن املواد التعليمية ال
لعملية التعليم وهلا دور هام لعملية التعليم وهبا الطلبة ال يعتمدون 

ألن . على شرح املعلم قط ولكن يستطيعون أن يتعلموا بأنفسهم
 والتسجيل  منها الكتاب الدراسيمصادر املواد التعليمية متنوعة 



1 
 

وبتطوير كتاب در واملرجع للحصل على املعلوامات الذي مص
 .يف تعلم وفهمهم الطلبةاآلجرومية يستطيع أن يساعد 

 :رتضتها الباحثة يف هذا البحث فهيوأما الفروض اليت إف       
كتاب منت   استخدامإن : (Ha)الفرض البديل  -1

يف قدرة  يؤثرلتدريس املفعول به املطور  اآلجرومية
 على فهم قواعدتنكو شيك أمفى أوى مبعهد  الطلبة

 .عول بهفامل
كتاب منت استخدام  إن : (Ho)الفرض الصفري  - 

يف قدرة يؤثر لتدريس املفعول به مل  املطور اآلجرومية
على فهم قواعد تنكو شيك أمفى أوى مبعهد  الطلبة

 .عول بهفامل
 

 حدود البحث -و
اعتمادا على البيان فيما سبق، حتديد البحث هلذه الرسالة        
 :هي
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 :احلد املوضوعي  -1
تطوير كتاب " اقتصرت الباحثة موضوع هذا البحث  

 ".منت اآلجرومية لتدريس املفعول به
 :احلد املكاين -2

 تنكو شيكجرت الباحثة مكان هذا البحث مبعهد  
 .ACEH BESARأمفى أوى 

 :احلد الزماين  - 
وكانت الباحثة تبحث هذا البحث يف السنة الدراسة  

 .م 0 0 /011 
 

 مصطلحات البحث  -ز
تطوير كتاب منت اآلجرومية "إن املوضوع هلذ الرسالة هي        

قبل أن تشرح الباحثة هذا املوضوع حبثا ". لتدريس املفعول به
طويال وكثريا ينبغي أن تشرح املعاين املصطلحات من الكلمات 

. تقصدهااليت تكون يف هذا املوضوع كي يفهمون القارئون معاهنا 
 :وأما معاين املصطلحات هي
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 تطوير  -1
 ا التغيري أويُطَوُِّر معناه –التطوير مصدر من كلمة َطوََّر        
 وأما اصطالحا أن التطوير هو 1.من طور إىل طور التحويل

 التدرجيي الذي حيدث يف بنية الكائنات احلية وسلوكها أو
 ،التحسني وصوال إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة

 10.هو التحسني إذا
 

 كتاب منت اآلجرومية  - 
لكتب إن كتاب منت اآلجرومية هو أحد الكتاب من ا       

يف بعض املعاهد  الطلبةويستخدمه . النحوالذي يبحث فيه قواعد
وألف هذا الكتاب اإلمام  .بأتشية الكربى لتعلم القواعد النحوية

ابن "املشهور بـ جي، و اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنه

                                                             
تاريخ الدخول  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar /تطوير/  1
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وأما الصنهاجي نسبة إىل صنهاجة وهي قبيلة  11".آجروم
وتويف سنة  ه مبدينم فاس ببالد املغرب 1 ولد سنة  باملغرب،
سون سنة ودفن مبدينة فارس ببالد وله إحدى ومخ ه  1
قال آجروم بالعلم تدريسا وتأليفا، و  واشتغل العالمة ابن. املغرب

   1.(وأراجيز يف القراءات وغريهانفات وله مص) :ابن مكتوم
 

 تدريس  - 
يَُدرُِّس معناه ما درس -اصله َدرَّسَ " تدريس"إن كلمة        

التدريس، عّلم بصفاته أستاذ، لّقن أنواع املعارف، علم القراءة 
مفهومني  يعتمد التدريس على  1.والكتابة، نقل إليه معرفة شيئ

هو جمموعُة النشاطات الكالمية، : ومها، املفهوم التقليدي

                                                             
،  ...شرح اآلجروميةعلي بن عبداهلل بن علي نور الدين السنهوري،   11

   11 .ص
: الكويت)، التوضيحات الجلّية في شرح اآلجروميةحممد اهلامشي،    1

 2-1. ص ،(011 ، دار الظاهرية للنشر والتوزيع
دار املشرق، : ريوتب)، المنجد الوسيطمؤسسة دار املشرق،    1

 50 . ، ص( 00 
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درس من أجل توصيل املادة الدراسية 
ُ
والكتابية اليت يقوم هبا امل

درس هو املصدر 
ُ
للطالب، ويرتبط هذا املفهوم بفكرة أن امل

الوحيد للمعلومات الدراسية، وهو الذي ميتلك كافة اإلجابات 
طات هو جمموعة من النشا: املفهوم املعاصر. الطلبةحول أسئلة 
درسني، واليت تعتمد على تبادل األفكار، ُـ ، واملالطلبةاملشرتكة بني 

درس من املصدر 
ُ
واملعلومات حول املادة الدراسية، فيتحول دور امل

الوحيد للمعلومات إىل موجه، ومشارٍك للطالب يف موضوع 
الدرس، والذي يعتمد على النقاش، واحلوار، والبحث حىت 

  1.دة الدراسية بوضوحمن فهم املا الطلبةيتمكن 
 

 الدراسات السابقة - ح
 :وأما الدراسة السابقة املتعلقة هلذه الرسالة هي       
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 رسالة سيتي لّيا رحمة اهلل  -1
كتاب منت اآلجرومية وتطويره "الرسالة  وضوعمكان        

 ACEH األمن، دار مبعهد الدراسة)لتدريس الفاعل استخدامه و 

BESAR)"  الكتاب منت  كان فيها املشكلةو  .012 يف سنة
تأيت بااألمثلة املتنوعة اليت تقرب حبياة  اآلجرومية خمتصر وال

التالميذ يف كل املباحث النحوية فيشعرون صعبة فهم املبحث 
ولذالك ترى الباحثة أن . النحوي، خاصة يف مبحث الفاعل

الكتاب حيتاج إىل تطويره خاصة يف باب الفاعل باستعمال 
املتنوعة اليت تكون قريبة من حياة التالميذ، وشرح األمثلة األمثلة 

أو بياهنا وإعراهبا واستخدام اللغة اإلندونيسية يف بيانه ليفهم 
التعرف  فيها أهداف البحثأما  .التالميذ بأنفسهم يف الدراسة

على كيفية تطوير كتاب منت اآلجرومية باألمثلة وشرحها أو بياهنا 
التعرف على تأثري استخدام كتاب مث  .لوإعراهبا لتدريس الفاع

لطلبة على فهم قواعد لالفاعل منت اآلجرومية املطور لتدريس 
ستخدم الباحثة يف هذ الرسالة تفيها  طريقة البحثو  .الفاعل
كان فيها   اجملتمع والعينةأما  ."التطويرو  البحث" البحث طريقة
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بآتشية  ألمنمعهد دار ااجملتمع يف هذه الرسالة مجيع الطلبة يف 
واستخدمت الباحثة أسلوب . طالبا 2 5الكربى وكان عددهم 

لتعيني عينة ( Purposive Sampling)العينة الغرضية أو القصدية 
أدوات و  .البحث، وأخذت الباحثة الطلبة يف الفصل الثاين

. االختباراليت تستعملها الباحثة هي ورقة جودة النتاج و  البحث
تطوير كتاب منت اآلجرومية يف باب قد مت فيها  نتائج البحثو 

، وبتكون هذا الكتاب كما الفاعل يف شكل الكتاب التعليمي
تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس "هو  اسم الكتابالتايل 
حمتويات الكتاب اليت تتكون على سبع حمتويات، وأما. "الفاعل

دونيسية منها املقدمة مث تعريف الفاعل باللغة العربية واللغة اإلن
وبيانه وخريطة عالمات رفع الفاعل وأقسام الفاعل، واألمثلة 
املتنوعة لكل أقسام الفاعل واألمثلة اإلعرابه ويف هتايتها ختمت 

استخدام كتاب  أما .الباحثة بالتدريبات مث قائمة مراجع الكتاب
املطور لتدريس الفاعل يؤثر يف قدرة الطلبة يف  منت اآلجرومية
 .مبعهد دار األمن على فهم قواعد الفاعلالصف الثاين 



1  
 

الدراسة احلالية فهما ا العالقة بني الدراسة السابقة و وأم       
 تساويان يف الكتاب املتطور وهو كتاب منت اآلجرومية وتساويان

ولكن ختتلفان . التطويرطريقة البحث وهي طريقة البحث و و  يف
باب ابقة يف ، أن الدراسة السوأدوات ومكان البحث يف باهبا
يف مكان . راسة احلالية يف باب املفعول به، ويف الدالفاعل

البحث، أن الدراسة السابقة مبعهد دار األمن وأما الدراسة احلالية 
دراسة وأدوات البحث، أن ال .أمفى أوى تنكو شيك مبعهد

الختبار، والدراسة احلالية تستخدم االسابقة تستخدم املالحضة و 
 15.والختباراالستبانة 

 
 رسالة رحمواتي   -2
تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة "الرسالة  وضوعمكان         
ب اجلدد البحث والتطوير للطال) لتدريس املبتدأ واخلرب العربية

فيها أن  املشكلةأما  .012 يف سنة  "(قسم تعليم اللغة العربية
                                                             

طويره واستخدامه لتدريس كتاب متن اآلجرومية وتسيت ليّا رمحة،   15
، رسالة غري منشور، (ACEH BESAR بمعهد دار األمن، الدراسة)الفاعل 

 12-1. ، ص(م012 مية، بندا آتشية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكو )
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ينبغي للطالب اجلامعي أن يفهم القواعد فهما جيدا كي يكونوا 
رأت الباحثة املشكالت لدى  لكنو . سهال يف تدقق اللغة العربية

اجلدد لقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل  الطلبة
املعلمني جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية يف تدريس اللغة 

بتدأ واخلرب، كتعبري األمثلة حينما سئل العربية، خاصة يف مادة امل
يف هذا قسم الكتب،  الطلبةيستعمل . املعلم ويف إعراب اجلمل
وله املزايا والعيوب، يتميز الكتاب يف بيان منها كتاب ملخص 

. واضح وكامل عن القواعد النحوية والصرفية من العامل إىل اخلاص
ابته غري لكن رأت الباحثة عيوب هذا الكتاب تقع يف شكل كت

جذاب وعدم األلوان والرسوم التوضيحية تسبب إىل صعوبة 
فيها  أهداف البحثأما  .يف قراءته الطلبةيف فهمه وسئم  الطلبة

التعرف على كيفية تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة العربية 
التعرف على فعالية استخدام كتاب مث  .ربلتدريس املبتدأ واخل

طريقة و . املطور لتدريس املبتدأ واخلربملخص قواعد اللغة العربية 
أما  ".التطويرو البحث "طريقة هي فيها  اليت تستخدم البحث

 الطلبةكان اجملتمع يف هذه الرسالة مجيع فيها   اجملتمع والعينة 
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اجلدد يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني 
 .طالبا  11هم احلكومية وكان عدد جامعة الرانري اإلسالمية

 Random) يه الباحثة هي الطريقة العشوائيةواختارت ف

Sampling) طالبا 15من اجملتمع فهي % 10، أخذت الباحثة. 
 نتائج البحثو . االختبارمقابلة الشخصية و فيها  أدوات البحثو 

هي  للغة العربية باخلطوات التاليةطّور كتاب ملخص قواعد ا
البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج احملتمل واملسائل، مجع 

مع اخلرباء يف جمال التعليم والتعلم، حتسني اإلنتاج، جتربة تطبيق 
وأما اإلنتاج هلذا . اإلنتاج، حتسني نقد اإلنتاج، واملنتاجاتالنهائية

البحث فهو كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لتدريس املبتدأ 
وكان استعمال كتاب ملخص  .واخلرب خبريطة املفاهيم واجلدول

على تدريس املبتدأ  الطلبةقواعد اللغة العربية فعاال يف رفع قدرة 
حتصل على النتيجة  Test -يتضح من االختبار تو  .واخلرب

  .(0،05 < 00,0) (.sig)ومستوى الداللة ( -1 10،1)
الدراسة احلالية فهما ا العالقة بني الدراسة السابقة و وأم       

وطريقة البحث وهي  وأدوات البحث منهج البحثاتفقا يف 
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ومكان املوضوع  ولكن ختتلفان يف . التطويرطريقة البحث و 
تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس  احلاليةالبحث، أن الدراسة 

، ويف (أمفى أوى تنكو شيك البحث والطوير مبعهد)املفعول به 
" ربية عكتاب ملخص قواعد اللغة ال"تطوير  سابقةالدراسة ال

ب اجلدد قسم تعليم البحث والتطوير للطال)لتدريس املبتدأ واخلرب 
  1.(اللغة العربية

  
 رسالة اكرام الفجر   -3
تطوير كتاب منت اآلجرومية "هذه الرسالة  وضوعكان م       

يف باب جوازم الفعل املضارع خبرائط املفاهيم مبعهد دار اإلحسان 
أن الكتاب منت فيها  املشكلةأما  .011 يف سنة  "Besarآتشية 

حث النحوية حىت يأيت باألمثلة املتنوعة يف كل املبااآلجرومية ال
يف فهم املوضوع النحوي، صعبة ومتعبة  يشكوا الطلبةأغلب 

                                                             
لتدريس  "كتاب ملخص قواعد اللغة العربية"تطوير رمحوايت،   1
، (ب الجدد قسم تعليم اللغة العربيةالبحث والتطوير للطال) المبتدأ والخبر

، (م012 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، )رسالة غري منشور، 
 5 -1. ص



 0 
 

خاصة يف باب جوازم الفعل املضارع ومل يأيت خبرائط املفاهيم، 
لذالك ال يفهمه فهما دقيقا فيحتاج الكتاب إىل تطوير طريقة 

أما . ث املوضوعات باتيان األمثلة املتنوعة وخرائط املفاهيمحب
التعرف على تطوير انتاج تطوير كتاب منت  أهداف البحث

 بةاملضارع خبرائط املفاهيم لطلاآلجرومية يف باب جوازم الفعل 
إىل كتاب منت  الطلبةاستجابة مث التعرف على  .الفصل الثاين

التعرف  .اآلجرومية يف باب جوازم الفعل املضارع خبرائط املفاهيم
وجودة كتاب منت اآلجرومية يف باب جوازم الفعل املضارع على 

اليت البحث  طريقةأما  .خبرائط املفاهيم على تقييم اخلرباء
البحث و " طريقةهي يف هذ الرسالة مها الباحث ديستخ
كان اجملتمع يف هذه الرسالة فيها  والعينة  اجملتمعأما  ".التطوير
أدوات البحث و  .طالبا   ، والعينة يأخذ الباحث طالب 101

إن تطوير كتاب منت  نتائج البحثوأما . االستبانةفيها هي 
اآلجرومية يف باب جوازم الفعل املضارع خبرائط املفاهيم حصل 

إن استجابة  ".كيف أفهم النحو؟"كتاب املنتج اجلديد وهو ال
توافق وهذا الكتاب يسهلهم يف تعليم باب جوازم الفعل  الطلبة
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إن جودة كتاب استحقاق بعد تقييم  .املضارع ويزيد فهمهم
 .اخلرباء وهذا الكتاب مقبول

الدراسة احلالية فهما ا العالقة بني الدراسة السابقة و وأم       
كتاب منت اآلجرومية وتساويان   تساويان يف الكتاب املتطور وهو

 ولكن ختتلفان يف. التطويرطريقة البحث وهي طريقة البحث و  يف
أن الدراسة السابقة مبعهد  ،باهبا وأدوات البحثو  مكان البحث

أمفى أوى،  تنكو شيك وأما الدراسة احلالية مبعهداإلحسان دار 
راسة ، ويف الدجوازم الفعل املضارعالدراسة السابقة يف باب أما 

يف أدوات البحث، أما الدراسة . احلالية يف باب املفعول به
 السابقة يستخدم االستبانة، والدراسة احلالية تستخدم االختبار

 11.واالستبانة

 

  
                                                             

تطوير كتاب متن اآلجرومية في باب جوازم الفعل "اكرام الفجر، 11
، رسالة غري "Besarالمضارع بخرائط المفاهيم بمعهد دار اإلحسان آتشية 

  1-1 .، ص(م011 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، )منشور، 



   
 

 رسالة فضيل   -4
تطوير كتاب منت اآلجرومية يف "هذه الرسالة  وضوعكان م        

باب معرفة عالمات اإلعراب خبرائط املفاهيم مبعهد باب العلوم 
فيها  املشكلةو  . 01 يف سنة  " Lueng Ie Aceh Besarالعزيزية 

أن طريقة النص اليت يستخدم هذا الكتاب يف عرض العلم 
وبعض . متعب ومشبع وصعبة يف فهمها الطلبةالنحوي جتعل 

باب معرفة منت الكتاب إزالة واملشكلة كما وجد الباحث يف 
 أهداف البحثأما . الطلبةيفهم بعض عالمات اإلعراب حىت ال

يهدف هذا البحث إىل انتاج املنتج لتسهيل التعلم النحو يف أن 
فة ملعر مث  املستوى األساسي ويكون اجلواب لالحتياجات التعليمية

منت اآلجرومية يف باب معرفة عالمات اإلعراب خبرائط جودة 
إىل كتاب منت  الطلبةملعرفة استجابة و  .املفاهيم تقييم اخلرباء

أما  .اآلجرومية يف باب معرفة عالمات اإلعراب خبرائط املفاهيم
طريقة هي يستخدم الباحث يف هذ الرسالة اليت  طريقة البحث

كان اجملتمع يف هذه فيها   اجملتمع والعينةأما ".البحث و التطوير"
فقط اليت  الطلبة، والعينة يأخذ الباحث من طالبا   الرسالة 



   
 

اليت يستخدمها هي  أدوات البحثو  .طالب 10 تتكون على
تطوير كتاب منت اآلجرومية يف أن نتائج البحث أما . االستبانة

باب معرفة عالمات اإلعراب حيصل الكتاب املطور خبرائط 
إن جودة  هذا الكتاب  ".كتاب املختصر اجلوهري"املفاهيم 

إن استجابة . تقييم اخلرباء وهذا الكتاب مقبولاستحقاق بعد 
توافق وهذا الكتاب يسهلهم يف تعليم باب عالمات  الطلبة

 .اإلعراب ويزيد فهمهم
الدراسة احلالية فهما ا العالقة بني الدراسة السابقة و وأم       

لكتاب املتطور وهو كتاب منت اآلجرومية وتساويان تساويان يف ا
ولكن ختتلفان يف . التطوير طريقة البحث وهي طريقة البحث و يف

، أن الدراسة السابقة يف ومكان البحث باهبا وأدوات البحث
، ويف الدراسة احلالية يف باب معرفة عالمات اإلعرابباب 

ة يستخدم يف أدوات البحث، أما الدراسة السابق. املفعول به
وأما يف  .واالستبانة االستبانة، والدراسة احلالية تستخدم االختبار



   
 

مكان البحث، أن الدراسة السابقة مبعهد باب العلوم العزيزية، 
 12.تنكوشيك أمفى أوىوالدراسة احلالية مبعهد

 
 طريقة كتابة البحث -ط

طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فتعتمد الباحثة على        
( ألوىلدرجة املرحلة اجلامعية ا)إعداد وكتابة الرسالة العلمية  دليل

 .بيةقسم تعليم اللغة العر 

                                                             
تطوير كتاب متن اآلجرومية في باب معرفة عالمات "فضيل،  12

 Lueng Ie Aceh Besarاإلعراب بخرائط المفاهيم بمعهد باب العلوم العزيزية 
، ( 01 ومية، بندا آتشية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلك)، رسالة غري منشور، "

 11-1 .ص
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 الفصل الثاني  
 اإلطار النظري

 
 المفعول به - أ

 مفعول بهالمفهوم  -1
هو يتعدي أثر فاعله وجتاوز إىل املفعول به، معناه أنه        

اليكفي بفاعله واحتاج إىل املفعول به وال تتم اجلملة بدونه، 
ةا أدَّى : مثل   .املؤمُن الصََّلا

  5.املفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل       
 

 المفعول به  أقسام -2
 .وضمريا ظاهراامسا يكون قسمني للمفعول به        

 
 

                                                             
الرانريي فريس، : بندا آشيه)، ، تيسير النحو وتطبيقهعثمان حسني  

 52. ، ص(5 51
 32 .، ص... قواعد اللغة العربيةالشيخ حممد األنباىب،  5
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 ظاهرالمفعول به اسم  -1
حيث يكون  املفعول به اسم ظاهر هو ما تقّدم ذكره أو       

  . وما ليس بضمري املفعول به امسا ظاهرا مذكورا
 زاْيًداضاراْبُت  -: مثل

 السايَّاراةا راِكْبُت  -      
 الدَّْرسا ي ات اعالَُّم زاْيٌد  -      

نا ي اْقراأُ لرَُّجُل        -  اإِلْعَلا
ةا ي اْغِسُل عاِليٌّ         - الدَّرَّاجا

2 
 

 ضمير اسم المفعول به -2
ينقسم اسم ضمري . ليس بظاهربه اسم ضمري مااملفعول        

 .ضمري متصل وضمري منفصل: إىل قسمني
 
 

                                                             
: ميدان)، (قراءة-محادثة-تركيب)تعلم اللغة العربية  حسني،عثمان   2

 51 . ، ص(2 51، منهاجي طبعة
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 تصلضمري م - أ
يصح أن جتعل الضمري يف أوَّل  ضمري متصل إذا مليقال        
 –ضاراباكا  –ضاراب اناا  –ضاراباِِن  :فاملّتصل اثنا عشر وهي. الكَلم
 –ضاراب اهاا  –ضاراباُه  –ضاراباُكنَّ  –ضاراباُكْم  –ضاراباُكماا  –ضاراباِك 
 .ضاراب اُهنَّ  –ضاراب اُهْم  –ضاراب اُهماا 

 عاِليٌّ  ُهمْ ضاراب ا  -: مثل
ِة الظُّْهرِ  كِ لاقاْيتُ  -        ق اْبلا صاَلا
  كا ُأِحبُّ  -      

 
 ضمري منفصل  - ب

ل ضمري منفصل إذا صحَّ أن جتعل الضمري يف أوَّ يقال        
–إِيَّاِك –إِيَّاكا –إِيَّاناا –إِيَّايا : فاملنفصل اثنا عشر وهي. الكَلم
 2إِيَّاُهنَّ –إِيَّاُهْم –إِيَّاُهُاا –إِيَّاهاا –إِيَّاُه –إِيَّاُكنَّ –إِيَّاُكْم –إِيَّاُكماا 

                                                             
: جاكرتا)، المختصر في النحوأمحد طّيب رايا، ووايت سوسييا وايت،    
  32. ، ص(2 51أّوين فريس، 
: الرياض)الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، شرح اآلجرومية ،  2

   222-223. ، ص(5112مكتبة الرشد، 
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إياكا  –إيانا أحباْبُتْم  –يا طَلبا العلِم إياي أحباْبُتْم ): مثل
إياكم احرتمُت  –إياكما احرتمُت  –احرتمُت   إياِك  –أحباْبُت 

إياُها  –إياها احرتمُت  –إياه احرتمُت  –إياكنَّ احرتمُت  –
: ومنه قول اهلل (.إياهنَّ احرتمتُ  –إياهم احرتمُت  –احرتمُت 

 [2: الفاحتة( ]ناْستاِعنْيا  كا واإِيَّان اْعُبُد  كا إِيَّا)
 

 أحكام المفعول به -3
 .ي اْغِسُل زاْيٌد السيَّاراةا : أنه جيب نصب، مثل - 
هاْل راأاْيتا خاالِْيًدا؟ : أنه جيوز حذفه لدليل، مثل -5

ِلْيًدا، أو راأايْ ُتهُ : راأْيُت، اي  .راأاْيُت خا
؟ : أنه جيوز أن ُُيذافا فعله لدليل، مثل -2 ماْن ناصاْرتا

 ناصاْرُت عاِليًّا : عاِليًّا، اي
أن األصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل، وقد  - 

 2.يتقّدم على الفاعل، أو على الفعل والفاعل معا
 كاتابا زاْيٌد الدَّْرسا -: مثل

                                                             
 32-33. ، ص... المختصرأمحد طّيب رايا، ووايت سوسييا وايت،   2
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 كاتابا الدَّْرسا زاْيٌد      -      
 

 تعدد المفعول به   -4
أو أكثر  قد يكون يف اجلملة مفعول به واحد أو مفعوالن       

فقد يكون الفعل متعديًا مفعول به واحد  وذلك إىل طبيعة الفعل
 :وقد يكون متعديًا ألكثر، وإليك التفصيل

 أفعال متعدية ملفعول به واحد  - أ
 فاَلا  جاناازاةً ِإذاا ات َّب اْعُتْم : ثل قول النيب صلى اهلل عليه وسلمم       

 [رواه مسلم]جتاِْلُسْوا حاَّتَّ تُ ْوضاعا 
 

 أفعال متعدية ملفعولني   - ب
حيث تنصب هذه األفعال مفعولني، قد يكون أصلها        

 :املبتدأ واخلرب، وقد اليكون أصلها املبتدأ واخلرب

 أفعال تنصب مفعولني أصلها املبتدأ واخلرب  - 
األفعال تدخل على املبتدأ واخلرب فتنصبهما كمفعولني، هذه       

 .ويسمى املبتدأ مفعوال أوال، ويسمى اخلرب مفعوال ثانيا
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 –راأاى  –جاعالا  –زاعاما  –حاِسبا  –ظانَّ ): وهذه األفعال هي
 –رادَّ  –صاي َّرا  –حاوَّلا  –اَّتَّاذا  –أاْلفاى  –واجادا  –خاالا  –عاِلما 
 .(عارفا  – ات َّهاما  –عادَّ 
 .سهَل النجاحا ظانَّ الطالُب  - :مثل

 .للرجال مباًحا احلريرا  زاعاما ق اْومٌ  -
 .منجًيا الصدقا راأاْيُت  -
 [.52: املرسَلت] ِكفاًتا اأْلاْرضا أاملاْ جتاْعاِل : مثل قول اهلل -
ب ُ : مثل قول اهلل - : الكهف]وًهْم رُقُ ْود  أايْ قااظًا ُهمْ واحتاْسا

 2.] 
 

مفعولني ليس أصلها املبتدأ  أفعال متعدية تنصب -5
 واخلرب

 –ماناعا  –ساأالا  –ماناحا  –أاْعطاى  –أاْلباسا  –كاساا )       
 (.عالَّما 
 .نورًا نيا كسا اهللُ الطائع -: مثل

 .ثيابًا الفقريا ألبسُت 



2  
 

 

 .صدقةً  السائلا أعطيُت  -
 .جائزةً  املتفوقا منحُت  -
 

 اعيلفأفعال متعدية لثَلثة م -ج
يف األصل تنصب مفعلني، ولكن ميكن أن  هي أفعال       

تتعدى إىل ثَلثة مفاعيل بدخول ُهزة التعدية عليها أو بتعدية 
 –أخرب  –خربَّ  –أنبأ  –أعلم نّبأ  –أرى )وهي  .الفعل
 (.حدَّث
 [2 : األنفال] قاِلْيًَل  كا اهللُ يف منام ُهمُ ِإْذ يُرِْيكا  -: مثل

 .سهًَل  االمتحانا  الطالبا أخربُت  -
 .ساِطعاةً  الشمسا  حممًداأْعلاْمُت  -
 

 مفعول به مصدر صريح أو مصدر مؤولال  -5
حيث يكون املفعول به صرًُيا أو يكون مصدرًا مؤوال        

مكونًا من الفعل وحرف مصدري قبله، ويتم تأويل املصدر املؤول 
 .إىل مصدر صريح
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 املفعول به مصدر صريح - أ
مثل قول  .مذكورًا يف الكَلميأيت املفعول به مصدرًا صرًُيا        

نَِّثنْيا لاعانا اهلُل : النيب صلى اهلل عليه وسلم ُخا
ِمنا الرِّجااِل  امل

 
ُ
ِت ِمنا النِّسااِء واامل  .[رواه البخارى واملسلم]ت اراجَِّلا
 

 املفعول به مصدر مؤول  - ب
يأيت املفعول مصدرا مؤوال من الفعل مع حرف مصدري        

وااهللُ : مثل قول اهلل .ل نصب مفعول بهقبله، ويتم تأويله يف حم
ُلْواعالاْيُكْم وا يُرِْيُد الَِّذْينا ي اتَِّبُعْونا الشَّهاوااِت  أاْن ي اتُ ْوبا يُرِْيُد  ِي ْ  أاْن َتا

 .[53: النساء]ماْيًَل عاِظْيًما 
ُلْوا  -5. التوبة= أاْن ي اتُ ْوبا   -  :والتقدير        ِي ْ = أاْن َتا
  3ميلكم

 
 

                                                             
دار التوفيقية للرتاث، : القاهرة)، النحو الكافي أمين أمني عبد الغِن،  3

 2  – 2. ، ص(1 51
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 حذف فعلهب به المفعول -6
إذا ُفِهما من  جيوز أن خيذف الفعل ويبقى املفعول به،       

؟ : صحيفة، جوابا لكن سأل: الكَلم، كأن تقول ماذا قرأتا
ول به، جوازا قرأُت صحيفةا، كما خيذف الفعل مع املفع: والتقدير

وستأتى . اإلغراء، والتحذير، واالختصاص: أو وجوبا ىف أساليب
 2.مفصلة، يف الكَلم عن بعض األساليبهذه املوضوعات 

 
 كتاب متن اآلجرومية  –ب 

إن كتاب منت اآلجرومية هو أحد الكتاب من الكتب        
وألف هذا الكتاب اإلمام أبو عبد . الذي يبحث فيه قواعد النحو

ابن "املشهور ب  مد بن حممد بن داود الصنهاجي، و اهلل حم
 اجة وهي قبيلة باملغرب،وأما الصنهاجي نسبة إىل صنه". آجروم

وله  ه352مبدينم فاس ببَلد املغرب وتويف سنة  ه235ولد سنة 
واشتغل . إحدى ومخسون سنة ودفن مبدينة فارس ببَلد املغرب

 .العَلمة ابن آجروم بالعلم تدريسا وتأليفا

                                                             
 2  . ، ص... المدخل إلى تعلم العربيةرجيب عبد اجلواد،   2
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وهي كتاب موجز " ابن آجروم"اآلجرومية نسبة إىل مؤلفها        
الرمحن بن إسحاق الزجاجي، وقد صارت جلمل أيب القاسم عبد 

بفضل إجيازها الذي أكسبها اإلقبال من احمليط األطلسي حَّت  –
أساسا للدراسات النحوية، وهي منت سهل العبارة  –هنر الفرات 
إن هذا الكتاب . ِن به املبتدئ ومنه يبدأ اجملتهددقيقها يستغ

 وقد حتدث هذا املنت عنُيتوى على أربعة وعشرون بابا، 
عَلمات اإلعراب، وأنواع املعربات من األمساء، والكَلم وأجزائه، 

 . والنواسخ وغريها
ألف هذا املنت جتاه البيت " ابن آجروم"وقد حكي أن        

إن كان خالصا هلل تعاىل : "احلرام، وملا ألفه ألقاه يف البحر، وقال
ت وكان األمر كذلك، وقد َتت ترمجتها إىل معظم اللغا" فَل يبتل

 .وطبعت عدة طبعات يف أوربا
" لا جروميُّ "ومما يدل على شهرهتا وذيوعها وجود كلمة        

يف لغة املغاربة، وهي تعِن القواعد النحوية، فقد اشتهرت 
اآلجرومية ومؤلفها حَّت صار من يعرف القواعد النحوية ينسب 

 .اآلجروميُّ : فيقال" مؤلف اآلجرومية"بن آجروم إىل ا
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اآلجرومية يف مجيع البَلد العربية، ولكن شهرهتا يف  وشهر       
 2.املغرب أكثر، ألن ابن آجروم قد ولد بفاس

 
 كتاب متن اآلجروميةفي   مفعول به -ج

كان باب املفعول به هو واحد من األبواب يف كتاب منت         
من كتاب منت    اآلجرومية، يقع هذا الباب يف صفحة 

اآلجرومية وهناك شرح قصريا ليس فيه شرحا كثريا وطويَل واألمثلة 
هو االسم "أما بيان املفعول به عند هذا الكتاب . املتنوعة

ضربُت زيًدا وركبُت حنو قلك . املنصوب الذي يقع به الفعل
وهو قسمان ظاهر ومضمور فالظاهر ما تقدم ذكره . الفرس

ضربىن : واملضمر قسمان متصل ومنفصل فاملتصل اثنا عشر وهي
 وضربهُ  وضربُكنَّ  وضربُكمْ  وضربناا وضربكا وضربِك وضرباُكماا

: واملنفصل اثنا عشر وهي. وضرهبُْم وضرهبُنَّ  وضرهبُماا وضرهباا

                                                             
، ... شرح اآلجروميةعلي بن عبداهلل بن علي نور الدين السنهوري،   2

 2 . ص
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ا وايّاكا وايّاِك وايّاُكماا وايّاُكْم وايّاُكنَّ وايّاُه وايّاهاا وايّاُهُاا وايّانا  ايّاى
 1 ."وايّاُهْم وايّاُهنَّ 

 
  
 

 

                                                             
سومرب علم جايا، بدون : ميدان)، ، متن اآلجروميةامام الصنهاجى  1 

    . ، ص(السنة
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحلقي

 
   منهج البحث –أ 

أما طريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة يف كتابة هذه        
 Reserch and) "البحث والتطوير"الرسالة فهي طريقة 

Development/R&D) . واملراد هبذا البحث هو طريقة اليت
  .املستخدمة للحصول على إنتاج الشيء املعني والتجريبة الفعلية

 مجعاملشاكل، و  لاالحتما: أما اخلطوات هذه الطريقة كما يليو 
التصميم، حتسني  صحة حتقيق، تصميم اإلنتاج، البيانات
حتسني اإلنتاج، جتربة تطبيق اإلنتاج،  ، جتربة اإلنتاج،التصميم

 .املنتاجات النهائية حتسني اإلنتاج،
 
 
 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

cet,19 (Bandung: Alfabeta 2013), hal. 297 
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 :لكل خطوة من خطوات العشرة هيوأما بيان        

   االحتمال والمشاكل – 1
قبل تصميم اإلنتاج ترجي الباحثة أن تبدأ يف حتليل احلاجة        

ملعرفة األحوال يف املدرسة وأحوال التالميذ حّتى ميكن أن تطور 

 جمع البيانات االحتمال والمشاكل

المنتاجات 
 النهائية

 تحسين التصميم

 تصميم اإلنتاج

تحقيق صحة 
 التصميم

 

 تجربة اإلنتاج

 

 تحسين اإلنتاج

 

 تجربة تطبيق اإلنتاج

 

تحسين اإلنتاج في 
 مرحلة النهائية
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األحوال املوجودة وحتليل احلاجات، فتعطى الباحثة التصوير كيفية 
  .تصميم اإلنتاج الذي يناسب باحلاجة

 جمع البيانات -2
تجمع الباحثة البيانات املشكلة  فوبعدما وجدت الباحثة        

ويف .لتحصيل احلقائق ولتصميم اإلنتاج املعني لتحليل املشكلة
النتائج  هذه اخلطة حتتاج الباحثة إىل الطريقة املعينة يف حتقيق

احد من مجيع البيانات هو باالختبار  ليحل املشكالت املوجودة
 .اليت تستخدم الباحثة يف هذا البحث

 جتصميم اإلنتا  -3
بعد قيام الباحثة جبمع البيانات فتجدر بتصميم اإلنتاج        

ل املثال أن على سبي .إلنتاج احملصول إنتاجيا طاقتياحّت يكون ا
 اخلرائط واألمثلة اليت يتبع بشرحها وبياهناتصمم اإلنتاج بصور و 

 .وإعراهبا

  

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian… , hal. 298-299 



04 
 

 تحقيق صحة التصميم -0
هي حتقيق صحة بعد تصميم اإلنتاج، اخلطوة الرابعة        
فتستطيع أن تستعمله بإحضار بعض اخلرباء املؤهل يف . التصميم

ويقيم اخلرباء املؤهل املنتاج املصمم حّت تتعرف على . جمال الرتبية
 .املزايا والعيوب هلذا املنتاج

 تحسين التصميم -5
بعد قيام بتحقيق صحة التصميم، ويليه تقومي اخلرباء        

. املصمم من املزايا والعيوب للمنتاج املصمماملؤهلون املنتاج 
وحتسني الباحثة املنتاج مناسبا بتصديق اخلرباء املؤهل، حّت يقلل 

 .العيوب والسلبيات يف املنتاج

 تجربة اإلنتاج -6
التجربة يف اجملموعة بعد قيام بتحسني التصميم تستخدم        

الباحثة جتربة  ؤدوت .اإلنتاج اجلديد والقدمي تأثريملقارنة الصغري، 
اإلنتاج  تأثريوهتدف ملقارنة  اإلنتاج املصمم يف اجملموعة الصغرية 

ة من الطلبة الصف واختارت اجملموعة التجريب .اجلديد والقدمي
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وهذه التجريبة ملعرفة . طالب 4 ويبلغ عددهم  توسطةالثاين امل
  .اإلنتاج املطور تأثريعلى املزايا والعيوب و 

  تحسين اإلنتاج -7
جريبة يف اجملموعة تقوم الباحثة بتحسني اإلنتاج بعد قيام بت       

فيلزم . الصغرية، ويظهر النقد يف اإلنتاج املصمم أثناء التجريبة
الباحثة أن يصلح اإلنتاج حّت زال من النقد املوفر يف اإلنتاج 

 7.املصمم

 تجربة تطبيق اإلنتاج -8
اج بعد حتسني اإلنتاج، تقوم الباحثة بتجربة تطبيق اإلنت       

البد ان نعرف العيوب لتحسني يستعمل اإلنتاج يف تعليم لكن 
أمفى  تنكو شيكعهد واطباق هذا الكتاب املطور مب. هذا اإلنتاج

اإلنتاج الذي طورت الباحثة وحصول االفرتاح  تأثريملغرفة أوى 
ومن تصميم التجريبية الذي أخذت  .لتنقيح يف املرحلة األخرى

 (One-Goup Pretest-Posttest Design) هو الباحثة

                                                             
-70. ص، ... كتاب ملخص قواعد اللغة العربية"تطوير رمحوايت،   7
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 : وشكله كما يلي
 
 

  
 :حيث أن

  O1 : قبل استخدام إنتاج تطوير كتاب منت ) اإلختبارنتائج
 (. اآلجرومية لتدريس           املفعول به

O2   :بعد استخدام إنتاج تطوير كتاب منت ) نتائج اإلختبار
 (.به اآلجرومية لتدريس املفعول

 X    :اإلختبار 

 في مرحلة النهائية تحسين اإلنتاج -9
وهذا  .حتتاج إىل هذه حتسني إذا وجد العيوب يف استعماله       

حتسني يف مرحلة النهائية بعد احلصول االفرتاح من اختبار 
  .الكبريةاستخدام اإلنتاج يف الفرقة 

 

O2 O1  X  
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 المنتاجات النهائية -11
إذا اإلتناج فعالية استعماله يف  هذه املنتاجات النهائيةيتم        

وهذه املرحلة هي املرحلة  .تعليم ويستحق لإلنتاج جبملة كثرية
 .آخرة من مراحل منهج البحث والتطوير

 
 المجتمع والعينة -ب

 تنكو شيكعهد مب الطلبةيف هذا البحث هو مجيع  واجملتمع       
وأخدت  .اطالب 53تشية الكربى وكان عددهم أمفى أوى بأ

 4 اليت تتكون من لعينة املتوسطة يف الفصل الثاين  الطلبةالباحثة 
  Purposive)الطريقة العمدية واستخدمت الباحثة .اطالب

Sampling)   عينة لتعيني  يسمى هذه الطريقة بالطريقة املمقصودةو
 .البحث

  
 أدوات البحث و  طريقة جمع بيانات -ج

أما الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات أو        
 :فهي كما تلي البحث املعلومات إلجابة األسئلة اليت تتعلق هبذا
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 ختباراال. 1
إن االختبار من طرق مجع املعلومات أو البيانات اليت        

ان لتقومي التحصيل امتح تاج إليه الباحثة إلجابة األسئلة، هوحت
 0.أو لفصل مدرسي لطلبةوالقدرات ل

وكانت االختبارات من آداة البحث اليت استخدمتها        
الباحثة فيه ملغرفة فعالية استخدام كتاب منت اآلجرومية لتدريس 

وتقوم الباحثة يف هذه الدراسة باالختبارين ومها . مفعول به
 .ياالختبار القبلي واالختبار البعد

 االختبار القبلي -
االختبار القليب هو الذي جتريه الباحثة الختبار الطلبة قبل        
املطور باألسئلة املتعلقة بدرس كتاب منت اآلجرومية تطبيق  

 .املفعول به

 

                                                             
: بريوت)، الطبعة األول، معجم المصطلحات التربيةيوسف خليل،   0

 707 .، ص(، بدون السنةمكتبة لبنان ناشرة
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 االختبار البعدي -
جتريه الباحثة الختبار الطلبة هو الذي  بعدياالختبار ال       
املطور باألسئلة املتعلقة بدرس كتاب منت اآلجرومية تطبيق   بعد

 .املفعول به
. واستحدمت الباحثة األسئلة املوضوعية هلذا البحث       

واألسئلة املوضوعية هي أسئلة اليت تكون االستجابة هلا قصرية، 
وإجاباهتا حمددة، مبعىن أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل 

االختيار من متعدد، وهو نوع  واستخدمت الباحثة اختبار. سؤال
من أنواع االختبار املوضوعي ويتكون كل سؤال يف هذا النوع 

اختيار اإلجابة عدد من اإلجابات املقرتحة ويطلب من املفحوص 
 3.األفضل

 إلستبانةا -2
اإلستبانة هي أحد الطرق الىيت ميكن تستخدم الباحثة  إن       

إنى اإلستبانة . جلمع املعلومات اليت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث
ملصطلح هي طريقة جلمع البيانات بورقة أسئلة أو بيان املكتوبة 

                                                             
5
 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang: Alkitabah, 2012), hal. 56-58 
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 5.جملموعة فردية لتعرف الباحثة إجابة اليت يتعلق بأسئلة البحث
 الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل إلستبانة هو املدلول العريب

تلك اإلستمارة اليت حتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات 
وتقوم  3.املكتوبة مزودا بإجابتها واآلراء احملتملة، أو بفراغ لإلجابة

  على تطوير الطلبةاستبانة ملعرفة استجابة  الباحثة يف هذه الدراسة
 .آلجروميةنت ام كتاب

 
 بياناتالتحليل طريقة  -د

والغرض من طريقة حتليل البيانات هو معرفة النتيجة اليت        
حتصل بعد استخدام إنتاج من تطوير كتاب منت اآلجرومية 

خاصة يف تعليم املفعول لتدريس مفعول به يف تعليم اللغة العربية 
 .به

                                                             
6
 Marzuki Abubakar, metodologi penelitian sistematika 

proposal, (Banda Aceh, 2013), hal. 62- 63 
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،   3

 4 7. ص ،)444 مكتبة العبكان، )الطبعة الثانية، 
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تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم        
الباحثة طريقة حتليل  تستخدماففي هذا البحث . البحث

يا فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من  .البيانات حتليال كمى
تأثري  وملعرفة(. االختبار القبلي والبعدي)إجابة االختبارتني 

يف قدرة  املفعول بهاستخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس 
فالتحليل الذي استعملته  الطلبة على فهم مادة املفعول به

اليت  "(T"test) تاالختبار أما من أنواع  .T  اختبار الباحثة هو
لتحليل البحث يف هذه الرسالة هو اختبار  الباحثة استعملتها

Paired Sample T Test  الذي قد اختارته  املنهج التجرييبألن
بشكل تصميم اجملموعة  ديةيالتصميمات التمهالباحثة هو 

 Oneالواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

Group Pre-Test Post-Test Design  باستعانة احلساب على
  .”SPSS Statistics 20“ ت الرقميةاألدوا

 فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  " T"testقبل اجراء        
 Uji)ختبار املتجانس الاو  (Uji Normalitas) العمل ختبارا

Homogenitas) . ضبط فائيلإن (Normalitas Data)  تجانس وامل
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(Homogenitas Data)   توزيع البيانات على حتصيله يدل
(Distribusi  Data) ستوى الداللة مب(Sig.) <4،43 . فالتحليل

 :كما يلي Paired Sample T Testمن  (.Sig)ستوى الداللة مب
فهذا  4،43>  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

مردود وفرض  ((Hoفرض الصفري يدل على أن 
 .مقبول (Ha) البديل

فهذا  4،43<  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -
وفرض  مقبول ((Hoفرض الصفري يدل على أن 

 .مردود (Ha) البديل

إلجابة استعملته الباحثة  كمىيا الذي  حتليل البياناتفأما 
للحصول على اجملموع  ( بيانات اإلستبانة)الثاين أسئلة البحث 

واملعدل والنسبة املائوية ملعرفة استجابة الطلبة باستعانة احلساب 
  .”SPSS Statistics 20“األدوات الرقمية على 

وللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة 
يف كما بينت  (Interpretasi) التفسري تستخدم الباحثةاالستبانة، 

 :اآليت  -7اجلدول
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 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسري

املعدل لكل بنود  رقم
 االستبانة

 (Interpretasi) التفسري

 السفلى 77،  – 4،4  
 املتوسط 5،  – 0،   
 العليا 0،4 – 3،  7

  -7اجلدولفعرضت يف  خالصة على ما شرحت الباحثة       
 .البحث وحتليل البيانات اليت استخدمت فيهاسؤاال عن  اآليت

 2-3الجدول 
 امالبحث وحتليلهسؤاال 

 تحليل البيانات البحثسؤاال  الرقم
استخدام كتاب منت  هل  

اآلجرومية املطور لتدريس 
مؤثر يف قدرة  املفعول به

االختبار ت 
(T-Test) 
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الطلبة على فهم مادة 
 ؟املفعول به يف النحو

يف  الطلبةكيف استجابة   
استخدام كتاب منت 

جرومية املطور لتدريس اآل
 ؟املفعول به

املعدل والنسبة 
 )%(املائوية 

 (االستبانة)
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 الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها
 غرض البيانات -أ

يتعلق مبنهج حت الباحثة يف الفصل الثالث مالقد شر        
ا يف هذا أم. وات املستخدمة فيه جلمع البياناتالبحث واألد

تعرض نتائج اليت حصلت من عملية  الفصل فرتيد الباحثة أن
تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس باستخدام تعليم اللغة العربية 

وحلصول . Aceh Besar أوى فىأم تنكو شيكمبعهد املفعول به 
عالية اإلنتاج املطور عند بتجربة فعلى البيانات قامت الباحثة 

لرانريي لكلية الرتبية جامعة االطلبة اعتمادا على رسالة عميدة 
يف  B- 16469/Un.08/FTK.1/TL.00/12/2019: بندا أتشيه برقم

 .عن إذن مجع البيانات فيه 9152 ديسمرب 51تاريخ 

 لمحة عن ميدان البحث -1
من املعاهد  معهد أوى ىفأم تنكو شيكمعهد كان         

من الدروس  اإلسالمية العصرية يطبق فيه املناهج الدراسة املكونة
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كانت املادة  الدراسية فيه ست و . والعامةاإلسالمية والعربية 
ثالث و  سطةاملتو سنوات تتكون من ثالث سنوات للمستوى 

 يفأوى  ىفأم تنكو شيكمعهد وقع . سنوات للمستوى الثانوية
 يفس هذه اهليئة وتأس .Atong Montasik  kab. Aceh Besarقرية 
 الدكتوراندوس نصراهلل حممدملعهد ارئيس هذا ، و م9119سنة 

بعد رياسته قام أمحد ، و م9112راضى من ذلك احلني حىت سنة 
م 9152 حىت 9112الدين برياسة هذا املعهد من سنة  عمس

 5.األن حىتوقام بعده أستاذ سومردي أمسن 
أوى  أمفى تنكو شيكاجته غرض الرتبية  والتعليم  مبعهد 

 :منها
استهداف تقوى اهلل واالمتساك بالقرآن الكرمي   -5

 والسنة النبوية 
 الفاضلة والكرمية التخلق باألخالق -9

                                                             

سنة  ديسمرب 51 التاريخنتيجة مقابلة شخصية مع نائب مدير املعهد ىف     
 51:91م، الساعة 9152
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 العمل، وحمرتف يف والكدح والرباعة بااملهارة متميز -5
 حل املشكالت  واملشقات يف

وحتقيق احلرية  الفكرة  للوصول  إىل توسيع الثقافة   -4
 األخوة  الدائمة  بني اجملتمع اإلنساىن

 اجلسم السليم -1

معلما وعدد  52هذا املعهد  يفوكان عدد املعلمني        
 تنكو شيكوملعرفة حالة املعلم والطلبة  معهد . اطالب 21الطلبة 

 :اجلدول األتى يفأوى وهي كما يلي  ىفأم
 

 1-4الجدول 
 أوى أمفى تنكو شيكعهد بامل املدرسنيعدد 

 عدد المدرسين
 المجموع

 المدرسات المدرسون
2 51 52 
 )9152، أوى أمفىتنكو شيك مبعهد املتوسطة  املعلمةإدارة : مصدر)
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 2-4الجدول 
 أوى أمفى تنكو شيكمبعهد  طلبةعدد ال

 عدد الطالب الفصل الرقم
 91 األولالصف  5
 91 الثاين الصف 9
 52 الثالث الصف 5

 56 المجموع
 )9152، أوى أمفىاملتوسطة مبعهد تنكو شيك  املعلمةإدارة : مصدر)

 تنكو شيكالطلبة مبعهد  من البينات السابقة أن عدد       
 .لتكون عينةطالبا  91فاختارت الباحثة . اطالب 21أوى  أمفى

وأما الوسائل املعينة ملساعدة العملية التعليمية فيمكن 
 :يلي شرحها كما
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   3-4الجدول 
 أوى  أمفى تنكو شيكمبعهد الوسائل 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 5 غرفة مدير املعهد 5
 5 إدارة املعلم 9
 55 الفصول الدراسية 5
 5 املكتبة 4
 4 املرحاض 1
 5 املقصف 2

 11 المجموع
 )9152، أوى أمفىاملتوسطة مبعهد تنكو شيك  املعلمةإدارة : مصدر)

 
 تطوير كتاب متن اآلجرومية لتدريس المفعول به - ب

   وتحليل البيانات
نيل على البيانات احملتاج إليها قامت الباحثة بتطوير  ول       
 أمفىمنت اآلجرومية لتدريس املفعول به مبعهد تنكو شيك  كتاب

. اإلستبانةباالختبار و  وقد مجعت البيانات احملتاجة للبحث. أوى
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طريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة يف كتابة هذه الرسالة وأما 
 (Research andفهي طريقة البحث العلمي والتطوير

Development/R&D).  للبحث  باخلطوات اخلاصة ةالباحثوتقوم
 :هي العلمي والتطوير

   االحتمال والمشاكل  -1
يتعلمون مادة  أوى أمفىتنكو شيك كان الطلبة مبعهد        
مّث تقوم الباحثة  منت اآلجروميةهم يستخدمون كتاب  القواعد

عند طلبة  منت اآلجروميةباملالحظة جلمع البيانات لتطوير كتاب 
 51يف تاريخ  االربعاء يف يوم الصف الثاينيف  املتوسطة املعلمة

فيه الشرح  منت اآلجروميةورأت الباحثة كتاب . 9152ديسمرب 
حاصة يف  لكثرية واأللوان والصور املتنوعةليس األمثلة اخمتصر و 

ويبحث املادة  البد يكتب املعلم األمثلة أخرى، باب املفعول به
يسهلون يكتب حريطة املفاهم يف سبورة كي و  من كتاب األخرى

 .لذلك حيتاج الكتاب إىل تطوير ،يف فهمهم
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 جمع البيانات  -2
مجع البيانات يكون يف اخلطوة الثانية يف البحث العلمي        

ألجل تنفيذه يف مجع البيانات اهلامة اخلطوة  وهو. والتطوير
اإلنتاج لتطوير الكتاب املقرر ولتحصيل احلقائق يف تصميم 

ويف هذه اخلطة حيتاج الباحث إىل الطريقة املعينة يف جعل . املعني
 .النتائج ليحل املشكالت املوجودة

املالحظة هي طريقة من طرق البحث بواسطة أداهتا ورقة        
املالحظة املباشرة جتمع البيانات واملعلومات اليت تريد الباحثة من 

واملالحظة املباشرة هي . وضهاإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فر 
أن تقوم الباحثة مبالحظة أحول طئفة قليلة من الطلبة وفرقة من 

 أمفىمبعهد تنكو شيك  املتوسطةالصف الدراسى يف املدرسة 
 .أوى

يف املالحظة أن كتاب النتائج من أجوبة  ةالباحث توجد       
وكان الطلبة حيتاجون إىل املواد اجلذاببة . املقرر حيتاج إىل التطوير

، ولذلك تريد الباحثة أن تعليم القواعداإلبداعية لرتقية فهمهم يف 
تساعدهم يف إصالح تلك املشكالت فقدمت الباحثة تطوير  
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ا أم. القواعدم ييف تعلمنت اآلجرومية لتدريس املفعول به كتاب 
 :مجع البيانات كما التايل

 
 مالحضة عن كتاب منت اآلجرومية 5-4الرسم 
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 مالحضة عن  عملية التدريس كتاب منت اآلجرومية 9-4الرسم 

 

عتمد ة أن تالباحث املالحظة واإلشرف، حتتاج تمتما وبعد        
همة يف اختيار اإلنتاج املطور قبل تصميم اإلنتاج على املعاير امل

 :وهي

 أمهية اإلنتاج للرتبية (1
إن اإلنتاج املطور البد أن يكون مهمة للرتبية ملساعدة        

مه لية التعليم، وكان اإلنتاج الذي تصميف عم طلبةاملعلمة أو ال
تعليم ا يف الرتبية ألنه يساعد الطلبة يف لعب دورا هامة تالباحث
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يلة وسويكون  ذا اإلنتاج يكون جذابا لدى الطلبةهو  القواعد
 .يف تعليمه القواعد ةجديدة عند معلم

 سهولة االستخدام (2
صممه ت ةإن اإلنتاج املطور ميلك السهولة ألن الباحث       

 .مكان ما وه إىلشكل الكتاب الصغري ويسهل للطلبة أن حيملب

 ميم اإلنتاج األولتص  -3
وبعد أن جتمع الباحثة املعلومات تصمم التصميم من        

لتصميم  (SmartArt)وتستخدم الفن الذكي . الكتاب املطور
وتطور الكتاب . Microsoft Wordيف  (Tabel)اخلريطة واجلدول 

باخلريطة واأللوان املتنوعة والصورة املوضحة يف بعض الصفحة 
املتنوعة واملونة حيث كان  (Shapes)وتكتب الكتابة يف األشكال 

يف . من يقرأه راغبا فيه وشاعرا باجلذابة والسهولة يف الفهم
الكتاب املطور تبدأ بتعريف املفعول به باستخدام اللغة العربية 
وترتمجه إىل اللغة اإلندونيسية، تأيت األمثلة واإلعراب من اجلمل 

يف وتأيت يف آخره التمرينات واملفردات ليسهل الطلبه . فيه
 .تعليمهم
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 تحقيق صحة التصميم  -4
وبعد تصميم اإلنتاج تناقش الباحثة باحملاضر أو مبن له        

إعطاء بعض االفرتاحات اخلربة يف جمال التطوير لتقييم اإلنتاج و 
وتناقش الباحثة . وحتقيق الصحة يف تصميم الذي تصنع الباحثة

لتقييم حمتويات الكتاب املطور املاجستري قصي مع األستاذ 
واألستاذة سلمى حيايت املاجستري لتقييم الوسائل املستخدمة يف 

وتستخدم الباحثة ورقة جودة اإلنتاج يف هذه . كتاب املطور
 :دول التايلهي كما كان يف اجلونتائج التقييم اخلطوة، 

   4-4الجدول 
 املواد مالحظة اخلبري يف تصديق اإلنتاج من جهة

 االقرتاح جوانب التقييم الرقم
 مظهر الكتاب عاما 5

 إصالح الكتابة -
 جودة احملتويات 9
 اللغوية 5
جودة طريقة عرض  4

 الكتاب
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حظة اخلبري يف تصديق الالتاىل يبني م 1-4 وأما اجلدول       
 الوسائلمن جهة اإلنتاج 

   6-4الجدول 
 الوسائل التعليمية جهةمالحظة اخلبري يف تصديق اإلنتاج من 

 االقرتاح جوانب التقييم الرقم
ينبغي أن توسيع  - مظهر الكتاب عاما 5

الكتابة ليسهل من 
 يقرأه 

 إصالح الكتابة -

 جودة احملتويات 9
جودة طريقة عرض  5

 الكتاب

ة االقرتاحات من مالحظة اخلبريين تكون الباحثومجعْت        
منت كتاب   فيما بعد، حىت صارنتاج إلمذكرة هامة لتحسني ا

 .كتابا جيدا جذابااآلجرومية  

 تحسين التصميم   -6
وبعد أن املناقشة مع اخلبريين تنقح الباحثة تصميم اإلنتاج        

من جهة . الذيتصممه وحتسنه كما حتققان صحته وتقرتحاهنا
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أن توسيع الكتابة ليسهل من يقرأه وحتسني يف  الوسائل التعليمية
 .الكتابة

 حتسني التصميم أن توسيع الكتابة 5-4الرسم 
  

 
  

   
 

 
 

 
 الكتابةحتسني  4-4الرسم 
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الكتابة قبل تستخدم الباحثة اللغة العربية  5-4الرسم  أن      
Traditional Arabic  أما اللغة اإلندونيسية 99مبقدار ،Papyrus 

 94الباحثة اللغة العربية مبقدار  وأما الكتابة بعد تغري. 54مبقدار 
حتسني الكتابة  4-4وأما الرسم  .52واللغة اإلندونيسية مبقدار 

 "ُمْفَرد  "والكتابة بعد " ُمْفراد  "أن الكتابة قبل كتبت الباحثة 
ْفُعْوُل بِهِ "وحتسني يف الكلمة 

َ
وتغري الباحثة " املـَْفُعْوُل بِهِ  "إىل " امل

 .لونه
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 تجربة اإلنتاج  -5
قامْت الباحثة بتجريبة وبعد أن تنقح الباحثة اإلنتاج        

اإلنتاج يف فرقة حمحدة، واختارت اجملموعة التجريبية من الطلبة 
وهتدف . طالب 51ويبلغ عددهم أوى  أمفىتنكوشيك مبعهد 

. هذه التجريبة التعرف على استجابة اإلنتاج املطور عند طلبة
قامْت الباحثة بعملية التعليم يف هذه الفرقة وبينت كيفية 
استخدام هذه اإلنتاج، وبعد عملية التعلمية قامْت باملقابلة 
الشخصبة مع الطلبة للتعرف على املزيا والعيوب من اإلنتاج 

طلبة تكون بيانات لتحسني اإلنتاج حىّت املطور، واملعلومات من ال
 . يكون اإلنتاج كتابا جذابا فعاليا

 تحسين اإلنتاج -7

امْت الباحثة بتجريبة اإلنتاج، وجدْت الباحثة بعد ق       
خطاء يف بعض الرتاكيب األالعيوب والنقصان يف اإلنتاج مثل 

حىت صعب لطلبة استعماله وفهم واإلعراب  املفرداتوكتابة 
بته، ومن مث قامْت الباحثة بتحسينه حىت يكون اإلنتاج بعض كتا

 :التايل وحال التحسني كما . ءخاليا من األخطا
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 يف اإلعرابحتسني  1-4الرسم 
 
 

  
 

 
 

" بالياء"حتسني يف اإلعراب أن الكتابة قبل  1-4الرسم        
  .وهذا خطأ الباحثة يف كتاهبا" بالكسرة"وبعد 

 تجربة تطبيق اإلنتاج -8

وبعد حتسني اإلنتاج واصالح مجيع العيوب اليت وجدْت        
بة تطبيق اإلنتاج بتجر  الباحثة يف جتريبة اإلنتاج، بدأْت الباحثة

للحصول على النتائج والتعرف على فعالية هذه الوسيلة يف عملية 
 الثاينالتعليم، قامْت الباحثة بعملية التعليم عند طلبة الصف 

وقامْت الباحثة  ،أوى أمفىتنكو شيك عهد مب توسطةامل املعلمة
وبدأت الباحثة التجربة  باالختبار القبلي والبعدي هلذه اجملموعة،

باالختبار القبلي ملعرفة قدرهتم يف تعليم القواعد قبل استخدام 
. الكتاب املطور، وهذه النتيجة تكون نتيجة ضابطة هلذه اجملموعة
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وللقاء الثاين إىل اللقاء . وجرى هذا االختبار يف اللقاء األول
الثالث قامت الباحثة بالتعليم وجتربة الكتاب املطور وتقوم 

. والنتيجة تكون نتيجة جتريبيةباالختبار البعدي هلذه اجملموعة، 
 :األتى اجلدول يف كما فهي البحث توقيت وأما

 
5-4 الجدول  

 توقيت التجرييب
 العملية ساعة تاريخ يوم اللقاء

 51/59/9152 االربعاء اللقاء األول
11:51– 

51:51 

تدريساإلختبار القبلي و   
املفعول به   

تطويرباستخدام   
كتاب منت اآلجرومية    

 52/59/9152 ميساخل يناللقاء الثا
12:51 – 

55:51 

تدريس املفعول به 
باستخدام تطوير كتاب 

واإلختبار منت اآلجرومية 
 البعدي

 – 12:11 91/59/9152 اجلمعة ثلللقاء الثاا
51:11 

 يذاكر عن املادة يف اللقاء
األول واللقاء الثاين   
اإلستبانةو    
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توضيحا ملعرفة عملية التعليمية من اللقاء األول إىل اللقاء        
كتاب منت   باستخدامتعليم الالثالث، عرضت الباحثة إجراء 

 :فيما يلي عند الطلبة املطور اآلجرومية
 

7-4 الجدول  
 كتاب املطور عند الطلبةعملية جتربة  

 اللقاء األول
 أنشطة الطلبة المعلمةأنشطة 

يف الفصل  املعلمةتدخل  -
 .وتقرأ الدعاء معا بإلقاء السالم

ويقرأ  يرد الطلبة السالم -
 .الدعاء معا

امسها وتشرح  املعلمةتعرف  -
عن حضورها يف أهداف 
 .الفصل

 .املعلمةمع الطلبة شرح تيس -

فرصة للطلبة  املعلمةتقدم  -
 ليعرفوا أنفسهم 

يعرف الطلبة أمساءهم  -
 .وعنواهنم

إىل كشف الطلبة يستمع  -حضورات  املعلمةتكشف  -
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 .اخلصور .الطلبة
االختبار القبلي  املعلمةتقدم   -

للطلبة وتشرح اخلطوة 
 .إلجابتها

جييب الطلبة أسئلة االختبار  -
 .املعلمةويستمع شرح  القبلي

نتائج االختبار  املعلمةجتمع  -
 .القبلي من الطلبة

جيمع الطلبة االختبار القبلي  -
 .املعلمةإىل 

الكتاب املطور  املعلمةتقدم  -
من كتاب منت اآلجرومية 

 .للطلبة

يتسلم الطلبة الكتاب  -
 .املطور

عن التعريف  املعلمةتشرح  -
املفعول به وعالمات نصب 

 .املفعول به

 .املعلمةمع الطلبة شرح تيس

اللقاء بالدعاء  املعلمةختتم  -
 .وبإلقاء الشكر والسالم

يقرأ الطلبة الدعاء ويردون  -
 .السالم
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 اللقاء الثاني
 أنشطة الطلبة المعلمةأنشطة 

يف الفصل  املعلمةتدخل  -
 .وتقرأ الدعاء معا بإلقاء السالم

ويقرأ  يرد الطلبة السالم -
 .الدعاء معا

 وتسأل عن املعلمةتكرر  -
 املوضوع السابق قليال

إىل يستمع الطلبة حييب و  -
 .املعلمة

أن تشرح عن  املعلمة تستمر -
أقسام املفعول به وأحكام 

املفعول به وأشكال املفعول به 
 .مع إعرابه

 .املعلمةيستمع الطلبة شرح  -

 يقرؤواالطلبة أن  املعلمةتأمر  -
 .الكتاب املطور

 .يقرأ الطلبة الكتاب املطور -

فرصة ليسأل  املعلمةتعطي  -
الطلبة الذي ال يفهمونه عن 

 .حمتويات الكتاب املطور

يسأل الطلبة مايفهمونه عن  -
 .حمتويات الكتاب املطور

 جييب بعض الطلبة األسئلة -األسئلة إىل  املعلمةتعيد  -
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 .املعلمةالطلبة قبل أن جتيبها 
كل الطلبة أن   املعلمةتأمر  -

أو أمثلة  يذكروا بعض األمثلة
األخرى عما تعلموا يف الكتاب 

 .املطور

يذكر الطلبة بعض األمثلة أو  -
أمثلة األخرى عما تعلموا يف 

 .الكتاب املطور

من الطلبة أن  املعلمةتطلب  -
يذكروا اخلالصة عن قواعد 

 .املفعول به

يذكر الطلبة اخلالصة عن قواعد 
 .املفعول به

االختبار  املعلمةتقدم  -
لطلبة وتشرح اخلطوة ل بعديال

 .إلجابتها

جييب الطلبة أسئلة االختبار  -
 .املعلمةويستمع شرح  البعدي

نتائج االختبار  املعلمةجتمع  -
 .البعدي من الطلبة

جيمع الطلبة االختبار  -
 .املعلمةالبعدي إىل 

من الطلبة أن  املعلمةتطلب  -
يقرؤوا ما تعلموا يف الكتاب 

 . املطور يف وقت الفراع

يستمع الطلبة ما تقول  -
 املعلمة
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اللقاء بالدعاء  املعلمةختتم  -
 .وبإلقاء الشكر والسالم

يقرأ الطلبة الدعاء ويردون  -
 .السالم

 
 اللقاء الثالث

 أنشطة الطلبة المعلمةأنشطة 
يف الفصل  املعلمةتدخل  -

 .وتقرأ الدعاء معا بإلقاء السالم
ويقرأ  يرد الطلبة السالم -

 .الدعاء معا
هل "الطلبة  املعلمةتسأل  -

تعلمتم وقرأمت الكتاب املطور يف 
 "وقت الفراغ؟

 .املعلمةجييب الطلبة سؤال  -

ما تعلموا عن  املعلمةتسأل  -
الطلبة من الكتاب املطور 

 .السابق قليال

الطلبة عن أسئلة حييب   -
 .املعلمة

ورقة اإلستبانة  املعلمةتقدم  -
 .وتشرح اخلطوة إلجابتهاللطلبة 

جييب الطلبة أسئلة يف ورقة  -
 .املعلمةاإلستبانة ويستمع شرح 

ورقة اإلستبانة جيمع الطلبة  -نتائج ورقة  املعلمةجتمع  -
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 .املعلمةإىل  .اإلستبانة من الطلبة
اللقاء بالدعاء  املعلمةختتم  -

 .وبإلقاء الشكر والسالم
يقرأ الطلبة الدعاء ويردون  -

 .السالم

والنتائج اليت حصلت عليها الطالبات من االختبار القبلي        
 :والبعدي تعرضها الباحثة يف اجلدول التايل

8-4 الجدول  
 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

 أمساء الطلبة الرقم
تنيجة االختبار 

 القبلي
تنيجة االختبار 

 البعدي
 21 21 (5)الطالبة  5
 21 11 (9)الطالبة  9
 21 24 (5)الطالبة  5
 11 11 (4)الطالبة  4
 21 11 (1)الطالبة  1
 21 21 (2)الطالبة  2



24 
 

 
 

 15 21 (2)الطالبة  2
 21 21 (1)الطالبة  1
 21 11 (2)الطالبة  2

 11 11 (51)الطالبة  51
 21 11 (55)الطالبة  55
 11 21 (59)الطالب  59
 12 11 (55)الطالب  55
 11 21 (54)الطالب  54
 21 21 (51)الطالب  51
 21 11 (52)الطالب  52
 21 12 (52)الطالب  52
 21 21 (51)الطالب  51
 21 21 (52)الطالب  52
 21 25 (91)الطالب  91
 12525521 12612521 مجموع 
 8123 7621 معدل 
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 املتوسطة على أن طلبة الصف الثاين 1-4يدل اجلدول        
أوى حيصلون على االختبار القبلي  أمفىمبعهد تنكو شيك 

 . 15،5واالختبار البعدي  21،5
تقوم الباحثة بضبط  ،(t-test)ت -وقبل إجراء االختبار       

باستعمال اختبار طبيعية  (Normalitas Data)طبيعية البيانات 
 ،”SPSS Statistics 20“بالربنامج  (Uji Normalitas)البيانات 

 :وحتصيله يف اجلدول التايل
  

 1-4 الجدول
 (Uji Normalitas)تبار طبيعية البيانات اخنتيجة 

Tests of Normality 

 

kelompok 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai 
Pretest .158 20 .200

*
 .926 20 .128 

posttest .177 20 .099 .923 20 .112 

 (Distribusi Data) يشري اجلدول السابق أن توزيع البيانات       
sig. )) (1،11>1،591 .) من االختبار القبلي مبستوى الداللة

من االختبار البعدي  (Distribusi Data) وأن توزيع البيانات
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وهذه تدل على أن sig.)) (1،11>1،559 ) مبستوى الداللة
 .الفائيلةالبيانات 

 Uji)واخلطوات التايل تقوم الباحثة باالختبار املتجانس        

Homogenitas) . وأما النتيجة من االختبار املتجانس(Uji 

Homogenitas)  فإن توزيع البيانات(Distribusi Data)  مبستوى
وهذه تدل أن البيانات ( 1،11>1،422) (sig.)الداللة 
 .أشار إليهواجلدول التايل . املتجانسة
 

11-4الجدول   
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.519 1 38 .476 

 املتجانس االختبارحتصيل  أن على يدل 51-4اجلدول        
(Uji Homogenitas) ستوى الداللة مب(Sig.) (1،11>1،422). 

 وميكن إجراء ،ةتجانسم فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات
  .(uji t)اختبار ت 
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البد أن  تطوير كتاب منت اآلجرومية ملعرفة ارتقاء استخدام       
بنظر إىل نتيجة املعدلة من االختبار  (uji t)حتلل اختبار ت 

 :اآليت 1-4اجلدول القبلي واالختبار البعدي، ويبني 
 

 11-4الجدول 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pre test 75.10 20 14.138 3.161 

post test 81.30 20 12.728 2.846 

 القبلي ختبارالا أن نتيجةعلى يدل  55-4اجلدول        
واخلطوة التالية هي . 15،51 البعدي ختبارالا نتيجةو  21،51

تطوير كتاب منت اآلجرومية لتدريس استخدام نظر إىل ارتقاء 
-4اجلدول وحتصيله كما بني  .Test -باستعمال تاملفعول به 

 :اآليت 59
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 12-4الجدول 
 Test-تحتصيل 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pre test - 

post test 
-6.200 3.651 .816 -7.908 -4.492 -7.595 19 .000 

Test(1،111 ) -يدل على أن حتصيل ت 59-4 اجلدول       
أن  وهذا يدل على (1،11<1،111)(.Sig) الداللةومستوى 
يف  يؤثر لتدريس املفعول به املطور كتاب منت اآلجرومية  استخدام

على فهم مادة املفعول أوى  أمفىقدرة الطلبة مبعهد تنكو شيك 
 .به

  استخدامإن : (Ha)على أن الفرض البديل  يدلوهذا        
 والفرض .مقبول لتدريس املفعول به املطور  منت اآلجرومية كتاب

لتدريس  املطور منت اآلجرومية كتاب  استخدامإن : (Ho) الصفري
املطور منت اآلجرومية كتاب أي أن استخدام  . مردود املفعول به
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 قواعديم يف ترقية نتيجة الطلبة يف تعل يؤثرلتدريس املفعول 
 .املفعول به

 في مرحلة النهائية تحسين اإلنتاج -1
اإلنتاج املطور أو الكتاب املطور عند  يؤثرومن نتائج جتربة        

أوى أن  أمفىمبعهد تنكو شيك  املتوسطة طلبة صف الثاين
الكتاب ميكن أن يستخدم والحيتاج إىل تنقيحه وزيادته أو تغيريه 

 .أو حتسينه

 المنتاجات النهائية -11
حصلت الباحثة املنتج أو الكتاب املطور من كتاب منت        

تطوير كتاب منت "اآلجرومية يف شكل الكتاب التعليمي وامسه 
سبع أقسام  ويتكون الكتاب على". اآلجرومية لتدريس املفعول به

وهو تعريف املفعول به وعالمات نصب املفعول به وأقسام املفعل 
 .به وأحكامه وأشكال املفعول به والتدريبات واملفردات يف آخره
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 ضتحقيق الفر   - ج
ض هلذ كما ذكرت الباحثة يف الفصل األول أن الفر 

 :فرضان هوالبحث 
 كتاب منت اآلجرومية  استخدامإن  :(Ha)الفرض البديل  -5

يف يؤثر لتدريس املفعول به املطور 
 أمفىتنكو شيك مبعهد  الطلبةقدرة 
 .على فهم قواعد املغعول بهأوى 

 كتاب منت اآلجرومية  استخدامإن : (Ho)الفرض الصفري  -9
 يؤثرلتدريس املفعول به مل  املطور

تنكو شيك مبعهد  الطلبةيف قدرة 
على فهم قواعد املغعول أوى  أمفى

 .به

ــ بواسطة حتصيل ت        أن نتيجة  59-4يف اجلدول  Test ـــــــ
وهذا يدل على أن  1،111>1،11 هوو   (Sig) لةالمستوى الد

مقبول أي أن   (Ha) الفرض البديلمردود و  (Ho)الفرض الصفري 
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يف ترقية نتيجة الطلبة  يؤثر املطور كتاب منت اآلجرومية استخدام
 .املفعول بهتعليم قواعد  يف

تصرحيات استجابة  55-4وعرضت الباحثة يف اجلدول        
 :الطلبة
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  13-4الجدول 
 تصرحيات استجابة الطلبة

 

 البيان
على درجة 
 االستجابة

نتيجة 
 المعدلة

المعيار 
االنحرا

 ف

النسبة )استجابة الطلبة 
 التصريحات (المائوية

 
 الرقم

 غير
 موافق

 موافق
 بقلة

 موافق موافق
 جدا

 5 - - .522 5،11 العليا
51% 

52 
11% 

مبوجودة البيان يف كتاب 
تطوير كتاب منت "

5 
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اآلجرومية لتدريس املفعول 
ميكن أن يساعدين يف " به

فهم مادة املفعول به 
 .تفصيال

 2 - - .412 5،21 العليا
51% 

55 
21% 

تطوير  " املفردات يف كتاب
اآلجرومية كتاب منت 

ميكن " لتدريس املفعول به
أن يساعدين يف فهم املواد 

 .فيه

9 
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 5.121 9،21 العليا
5 

51
% 

1 
91% 

2 
51% 

2 
51% 

مبوجودة الصور واأللوان 
تطوير "املوجودة يف كتاب 

كتاب منت اآلجرومية 
ميكن " لتدريس املفعول به

 . أن يدافعين يف التعلم

5 

 5 .252 5،21 العليا
1% - 9 

51% 
52 
11% 

التعلم باستخدام الرسوم 
البيانية جيعلين أن أفهم 

تطوير كتاب "املواد يف 
منت اآلجرومية لتدريس 

4 
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 ".املفعول به

-  - .412 5،21 العليا 2 
51% 

55 
21% 

مبوجودة التمرينات يف  
تطوير كتاب منت "كتاب 

اآلجرومية لتدريس املفعول 
ميكن أن يساعدين يف " به

قدمتها فهم املواد اليت 
 .املعلمة

1 

-  - .115 5،21 العليا 1 
41% 

59 
21% 

يف كتاب التفسري  مبوجودة
تطوير كتاب منت "

2 
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اآلجرومية لتدريس املفعول 
ميكن أن يساعدين يف " به

  .فهم علم النحو تفصيال

 5 - .195 5،11 العليا
1% 

9 
51% 

52 
11% 

مبوجودة املوادة املوجزة 
تطوير  "واملفصلة يف كتاب 

منت اآلجرومية  كتاب
ميكن " لتدريس املفعول به

أن يدافعين يف إكمال 
وظيفة اليت قدمتها 

2 
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 .املعلمة

-  - .155 5،11 العليا 51 
11% 

51 
11% 

تعلم النحو باستخدام 
الرسوم البيانية واجلدول 

 .جيعلين سعيدا يف تعلمه

1 

-  - .115 5،21 العليا
1 
41% 

59 
21% 

مبوجودة الرسوم البيانية 
املثّّن واجلمع جيعلين أن 
أفهم مادة املفعول به 

 .تفصيال

2 
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-  - .115 5،21 العليا 1 
41% 

59 
21% 

املفردات املوجودة يف  
تطوير كتاب منت "كتاب 

اآلجرومية لتدريس املفعول 
ميكن أن يساعدين يف " به

إكمال وظيفة اليت قدمتها 
 .املعلمة

51 

 المعدلة .551 5،12 العليا
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 تصرحية متت الباحثة عشرة جهزت قد 55-4ويف جدول        

منت تطوير كتاب  على الطلبة استجابات ملعرفة عليها اإلجابة
 معدلة نتيجة أن حيث نرىاآلجرومية لتدريس املفعول به 

 حتصل استجاباهتم على أن فهذا يدل 5،12الطلبة  استجابات

 .العليا على الدرجة

 أن وهي السابقة اإلجيابية التصرحيات إىل نظرا وكذلك       

يؤثر يف  لتدريس املفعول به املطور منت اآلجرومية كتاب  استخدام
على  يدل فهذااملفعول به يف النحو  قواعدقدرة الطلبة على فهم 

 .فعالية تطوير الكتاب
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 الخامس فصلال
 الخاتمة

 
 نتائج البحث   - أ

بعد أن طورت الباحثة الكتاب املطور من كتاب منت        
اآلجرومية يف باب املفعول به الذي حكمه اخلبريان وتدرب به 

يف الفصل الطلبة وقامت الباحثة بغرض البيانات وحتليلها 
 :السابق، فاستحلصت الباحثة النتائج اآلتية

قدم مت تطوير كتاب منت اآلجرومية يف باب املفعول به يف   -1
ويتكون هذا الكتاب كما . التعليمي شكل الكتاب 

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

 ."املفعول به
حمتويات،  تويات الكتاب ال ي تتكون لل  لررحم -

منها املقدمة مث الفهرس مث مفهوم املفعول به باللغة 
 وخريطة لالمات  العربية واللغة اإلندونيسية يف بيانه
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وأقسام املفعول به، واألمثلة املتنولة نصب املفعول به 
لكل أقسام املفعول به واألمثلة اإللرابية مث أحكام 
املفعول به مث أشكال املفعول به ويف هنايتها ختمت 
 .الباحثة بالتمرينات واملفردات مث قائمة مراجع الكتاب

استخدام كتاب منت اآلجرومية املطور لتدريس املفعول إن   -2
يؤثر يف قدرة الطلبة لل  فهم قوالد املفعول به يف  به

 tes-ت االختباوتعتمد الباحثة لل  أن تتيجة . النحو 
 (.Sig) نتيجة مستوى الداللةو  (9،999)

وهذا يدل لل  أن الفرض الصفري ، (9،999<9،90)
(Ho)  الفرض البديلمردود و (Ha)   استخداممقبول أي أن 

فهم  يفالطلبة  قدرةيف  يؤثر كتاب منت اآلجرومية املطور
 .قوالد املفعول به أو مادة املفعول به

يف استخدام كتاب منت اآلجرومية كانت استجابة الطلبة  -3
التمادا إىل إجابة . إجيابية املطور لتدريس املفعول به

  (.3،03)حتصل لل  درجة العليا  االستبانة
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 اإلقتراحات  -ب
انتهت الباحثة من لرض البيانات يف هذه الرسالة فتعليق        

 :هبا أن تقدم بعض االقرتاحات، منها
ينبغي للمعلم أن يطور مادة التعليم لرفع فعالية لملية  -1

 .التعليم والتعلم ولزيادة املراجع للطلبة
ينبغي للمعلم أن يدفع رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية  -2

 .خاصة والقوالد النحوية
ينبغي للمعلم أن يقدم األمثلة الكثرية واملتنولة ليسهل  -3

 .للطلبة فهم القوالد النحوية
ينبغي للطلبة أن يهتموا بالقوالد النحوية يف التعلم  -4

ويتعلموها جيدا ألهنا لاملة مهمة من العوامل يف درس 
 .اللغة العربية وفهمها

ينبغي ملن يقرأ هذه الرسالة أن يصحح األخطاء إن   -0
 .كانت موجودة فيها
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 المراجع
 
 ع العربيةجالمرا -أ

المختصر في ، 6102أمحد طّيب رايا، ووايت سوسييا وايت، 
 .أّوين فريس: ، جاكرتاالنحو

دار : القاهرة، النحو الكافي، 6101 أمين أمني عبد الغين،
 .توفيقية للرتاثال

رب سوم: ميدان، متن اآلجرومية، بدون السنة، الصنهاجىامام 
 .علم جايا

تطوير كتاب متن اآلجرومية في باب "، 6102اكرام الفجر، 
جوازم الفعل المضارع بخرائط المفاهيم بمعهد دار 

جامعة  ، رسالة غري منشور،"Besarاإلحسان آتشية 
 .بندا آتشية :وميةالرانريي اإلسالمية احلك
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، الطبعة معجم المصطلحات التربية ،بدون السنة يوسف خليل،
 .مكتبة لبنان ناشرة: األول، بريوت

دار : ريوتب، المنجد الوسيط ،6119 مؤسسة دار املشرق،
 .املشرق

مكتبة  :القاهرة ،قواعد اللغة العربية ،بدون السنة حممد األنباىب،
 .اآلدب

التوضيحات الجلّية في شرح  ،6100 حممد اهلامشي،
   .ة للنشر والتوزيعدار الظاهري: الكويت، اآلجرومية

طويره كتاب متن اآلجرومية وت"، 6102سيت لّيا رمحة، 
 الدراسة بمعهد دار األمن،)واستخدامه لتدريس الفاعل 

ACEH BESAR)"،جامعة الرانريي  ، رسالة غري منشور
 .بندا آتشية :ميةاإلسالمية احلكو 

شرح  ،6112 الدين السنهوري،علي بن عبداهلل بن علي نور 
  .دار السالمر :لقاهرةا، اآلجرومية في علم العربية
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 :بندا آشيه، تيسير النحو وتطبيقه، 6106، عثمان حسني
 .الرانريي فريس

-محادثة-تركيب)تعلم اللغة العربية ، 6102عثمان حسني، 
 .منهاجي طبعة: ، ميدان(قراءة

: بريوت ،اللغة العربيةملخص قواعد  ،بدون السنة فؤاد نعمة،
  .ة اإلسالميةدار الثقاف

تطوير كتاب متن اآلجرومية في باب معرفة "، 6102فضيل، 
بخرائط المفاهيم بمعهد باب العلوم  عالمات اإلعراب

، رسالة غري منشور، " Lueng Ie Aceh Besarالعزيزية 
 .بندا آتشية :وميةجامعة الرانريي اإلسالمية احلك

المدخل إلى البحث في ، م6111صاحل ابن محد العساف، 
  .مكتبة العبكان: ، الطبعة الثانيةالعلوم السلوكية

كتاب ملخص قواعد اللغة العربية "تطوير "، 6102رمحوايت، 
ب البحث والتطوير للطال) لتدريس المبتدأ والخبر"
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، رسالة غري منشور، "(الجدد قسم تعليم اللغة العربية
 .بندا آتشية :يةالرانريي اإلسالمية احلكومجامعة 

: القاهرة ،المدخل إلى تعلم العربية ،6112 رجيب عبد اجلواد،
 .دار اآلفاق العربية

شرح ، 6119الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 
 .مكتبة الرشد: ، الرياضالآلجرومية

 
 المراجع األجنبية -ب

Abdul Hamid dkk, 2008,  Pembelajaran Bahasa Arab 

(Pedekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media), 

Malang: UIN-Malang Press. 

Marzuki Abubakar, 2013, metodologi penelitian sistematika 

proposal, Banda Aceh. 

Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, 2012, Pengembangan 

Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang: Alkitabah. 

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 

dan R&D, cet,19 Bandung: Alfabeta. 
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 المراجع اإلنترنيت -ج
تاريخ الدخول  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تطوير/

9 /6/ 6103  
  https://hrdiscussion.com/hr814.html

/ 6/ 9تاريخ الدخول  
6103 

https://mawdoo3.com/6/ 9تاريخ الدخول  التدريس_مفهوم /
6103

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar%20تاريخ%20الدخول%203/%202/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar%20تاريخ%20الدخول%203/%202/
https://mawdoo3.com/مفهوم_التدريس










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Mata Pelajaran : Qawaid  

Kelas/Semester : VIII / Ganjil 

Judul  : Maf’ul bih 

Pertemuan  : 1 kali pertemuan (80 menit) 

Indikator 

- Menyebutkan contoh Maf’ul bih. 

- Menentukan Maf’ul bih yang terdapat dalam 

kalimat.  

- Mengi’rabkan Maf’ul bih yang terdapat dalam 

kalimat. 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu menyebutkan 

contoh Maf’ul bih dengan tepat dan benar. Dapat menentukan 

Maf’ul bih yang terdapat dalam kalimat dan mengi’rabnya. 

Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Metode membaca (reading method) 

- Tanya jawab 



Media, alat/bahan dan sumber Pembelajaran 

Media   :Buku pengembangan kitab Matan Al-

Jurumiah 

Alat/bahan   : Spidol, Papan tulis, dll 

Sumber Pembelajaran: Kitab Matan Al-Jurumiah 

Materi Pembelajaran 

Qawaid Maf’ul Bih 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 Menit) 

- Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 

salam. 

- Guru memulai pelajaran dengan berdoa dan 

menanyakan kabar siswa. 

- Guru memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan 

dari kehadirannya. 

- Guru meminta siswa untuk memperkenalkan diri 

kemudian mengabsen. 

- Guru memberikan motivasi. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru melakukan apersepsi. 

 



2. Kegiatan Inti (60 Menit) 

- Guru membagikan lembar pre-test 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 Matan Al-Jurumiah kepada siswa. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membaca buku pengembangan.  

- Guru menjelaskan pengertian dan tanda nasab 

Maf’ul bih dari buku pengembangan. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apa yang tidak mereka pahami terkait isi 

buku pengembangan.  

- Guru mengembalikan pertanyaan kepada siswa 

terlebih dahulu sebelum guru menjawab pertanyaan. 

- Guru meminta siswa untuk membuat contoh maf’ul 

bih berdasarkan materi yang telah di pelajari di 

dalam buku pengembangan.  



- Siswa menyebutkan contoh dengan bantuan guru dan 

siswa lainnya mengoreksi kesalahan. 

Kegiatan Terakhir (10 Menit) 

- Guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang 

telah dipelajari dalam buku pengembangan. 

- Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan tentang materi yang telah di pelajari 

dalam buku pengembangan. 

- Guru meminta siswa untuk mengulang kembali di 

rumah qawaid Maf’ul bih yang telah dipelajari. 

- Guru memberikan refleksi, motivasi dan pesan moral 

terkait materi pembelajaran. 

- Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

- Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan 

terima kasih dan salam. 

 

 

Aceh Besar, 18 Desember 2019 

                                         Peneliti 

 

 

                                            Vera fitriani 



 االختبار القبلي
 

A. Tentukan maf’ul bih dari kalimat-kalimat berikut! 

 اءَ َـ َيْشَرُب زَْيٌد امل -1
 أَكْلُت ُخيـْزَْيِن  -2
ِت ِف ُغْرَفِة اجلُُلْوِس  -3  تـَْقرَأُ َخِدْْيَُة املـََجَّلا
 َلقْيُت املـُْسِلِمْْيَ ِف املـَْسِجدِ  -4
 الَعاِشرَِة َصَباًحاَلَقْيُتَك ِف السااَعِة  -5

 
B. Susunlah kelompok kata berikut dengan baik dan benar, 

mulailah dari kata yang bergaris bawah! 

 َأَخَذتْ  –ِف  –احَلِقْيَبِة  –فَاِطَمُة  –ِكَتابـَْْيِ  -6
 املـَْيَدانِ  – رَأَْيتُ  –ِف  –َأَجاَك  -7

 
C. I’rablah  kalimat-kalimat dibawah ini dengan benar! 

 : ..........   َأَخَذ زَْيٌد الَدَواَء  -8
 : ..........   ِاْشتَـرَْيُت ُكْوبـَْْيِ  -9

 : ..........  رَأَْيُت املـَُناِفِقْْيَ  -11
  



 يبعداالختبار ال
 

A. Tentukan maf’ul bih dari kalimat-kalimat berikut! 

ََّلِبسَ  -1
َ
 أَْغِسُل امل

 َسْلَمى ِقطاْْيِ َضرََبْت  -2
 َتْشَرُب اللاََبَ َعاِئَشةُ  -3
ْقَصفِ  -4

َ
 رَأَيـْتـَُها ِف امل

 يـَْغِسُل َأْْحَُد الساياارَاتِ  -5
 

B. Susunlah kelompok kata berikut dengan baik dan benar, 

mulailah dari kata yang bergaris bawah! 

 ُغْرَفِة املـَُذاَكرَةِ  – َأْكُتبُ  –الَدْرَس  –ِف  -6
 َدَرَستْ  –ِف  –املـَْدَرَسِة  –فَاِطَمُة  –لَُغتَـْْيِ  -7

 
C. I’rablah  kalimat-kalimat dibawah ini dengan benar! 

 : ..........َتْشَرُب َعاِئَشُة الَعِصيـَْر  -8
 : ..........    َوَجْدَت املـُْخِلِصْْيَ  -9 

 ..........:  َضرَبـَُهْم َخالدٌ  -11
  



 صور البحث
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 االختبار القبلي



  

   

 

 

 

  

 

 

 

التعليمية باستخدام كتاب متن اآلجرومية المطورالعملية   



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 االختبار البعدي

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

اإلستبانة



OUTPUT SPSS 

 

Tests of Normality 

 kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai 
pretest .158 20 .200

*
 .926 20 .128 

posttest .177 20 .099 .923 20 .112 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.519 1 38 .476 

 



Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pre test 75.10 20 14.138 3.161 

post test 81.30 20 12.728 2.846 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pre test - 

post test 
-6.200 3.651 .816 -7.908 -4.492 -7.595 19 .000 

 

 



Statistics 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 ratarata 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.85 3.65 2.75 3.75 3.65 3.60 3.80 3.50 3.60 3.60 3.5750 

Std. Deviation .366 .489 1.070 .716 .489 .503 .523 .513 .503 .503 .33853 

Sum 77 73 55 75 73 72 76 70 72 72 71.50 

 

s1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 3 15.0 15.0 15.0 

sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



s2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 7 35.0 35.0 35.0 

sangat setuju 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 3 15.0 15.0 15.0 

kurang setuju 5 25.0 25.0 40.0 

setuju 6 30.0 30.0 70.0 

sangat setuju 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



s4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 1 5.0 5.0 5.0 

setuju 2 10.0 10.0 15.0 

sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 7 35.0 35.0 35.0 

sangat setuju 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



s6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 8 40.0 40.0 40.0 

sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang setuju 1 5.0 5.0 5.0 

setuju 2 10.0 10.0 15.0 

sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



s8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 10 50.0 50.0 50.0 

sangat setuju 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 8 40.0 40.0 40.0 

sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 



s10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 8 40.0 40.0 40.0 

sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

ratarata 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.60 1 5.0 5.0 5.0 

3.30 3 15.0 15.0 20.0 

3.40 4 20.0 20.0 40.0 

3.50 2 10.0 10.0 50.0 



3.60 1 5.0 5.0 55.0 

3.70 2 10.0 10.0 65.0 

3.80 1 5.0 5.0 70.0 

3.90 4 20.0 20.0 90.0 

4.00 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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