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مللحقاتاقائمة
جامعةاملعلمينبوتأهيلالتربيةكليةعميدإفادة- ١

نيعتقالعلىأتشيهاحلكومية بندااإلسالميةالرانريي
املشرفني

الرانرييامعةجباملعلمنيوتأهيلالتربيةكليةعميدإفادة- ٢
بالبحثالقيامعلىاحلكومية بنداأتشيهاإلسالمية

Gampong Raya Tamboمعهد الفرقانرئيسإفادة- ٣

الصالحيةشهادة - ٤
خطةالتعليم- ٥
املالحظة املباشرةورقة- ٦
والبعديالقبلير االختباأسئلةقائمة- ٧
غرافيةو الفوتر الصو- ٨
الذاتيةالسرية- ٩



س

مستخلص البحث
تدريس القواعد النحوية بإعراب اآليات : عنوان البحث

Gampong Raya)دراسة جتربية مبعهد الفرقان (القرآنية 

Tambo

فريا موتيا: اإلسم الكامل
١٦٠٢٠٢٠٨٥: رقم القيد

ألن ال . إن القواعد النحوية هي أساس مهم يف اللغة العربية
ووجدت . أحد يستطيع أن يفهم النصوص إال مبعرفة قواعيدها

Gampong Rayaالباحثة حالة الطلبة مبعهد الفرقان 

Tambo م يعرفون قواعدخصوصا يف الفصل الثاين الثانوية أ
عفاء يف اإلعراب ومل يقدروا على أن مييزوا بني النحو لكنهم ض

وأما أهداف كتابة هلذا . إعراب الكتاب وإعراب آيات القرآن
البحث فهي التعرف على فعالية تدريس القواعد النحوية 
بإعراب اآليات القرآنية لترقية قدرة الطلبة على فهم النحو 
والتعرف على أنشطة الطلبة واملدرسة يف تدريس القواعد

وأما منهج البحث اليت . النحوية بإعراب اآليات القرآنية
وجلمع البيانات . استعملت الباحثة فهو املنهج التجرييب



ع

. استعملت الباحثة االختبار القبلي والبعدي واملالحظا املباشرة
كان اتمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة مبعهد 

ل الثاين وعينة البحث هو الفص. طالبا٢٣٩الفرقانوعددهم 
إن نتائج البحث هي تدريس . طالبا٢٦الثانوية وعددهم 

القواعد النحوية بإعراب اآليات القرآنية فعال لترقية قدرة الطلبة 
على فهم النحو وإن أنشطة املدرسة والطلبة يف تدريس القواعد 

.النحوية جيد جدا
يات تدريس، القواعد النحوية، إعراب اآل: الكلمات األساسية

ةآنيالقر



 

 

 

 

Judul Skripsi     : Mengajar Nahwu dengan Mengi'rabkan Ayat Al

 Quran 

Nama Penulis : Fera Mutia 

NIM  : 160202085 

Tata bahasa nahwu adalah asas penting dalam bahasa arab. 

Karena tidak ada yang bisa memahami teks kecuali dengan 

mengetahui tata bahasanya. Peneliti menemukan keadaan 

sebagian besar siswa di dayah Al-Furqan Gampong Raya Tambo 

khususnya di kelas XI bahwasanya mereka mengetahui nahwu, 

namun mereka lemah dalam i'rab dan mereka tidak mampu 

mengaitkan antara i'rab kitab dan i'rab ayat Al-Qur'an. Adapun 

tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas mengajar  nahwu dengan mengi'rabkan ayat Al-Quran 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami nahwu 

dan untuk mengetahui kegiatan siswa dan kegiatan guru dalam 

pembelajaran nahwu dengan mengi'rabkan ayat Al-Quran. 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitan ini adalah metode 

eksperimen. Alat-alat untuk memperoleh data adalah dengan tes 

dan observasi langsung. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah adalah seluruh siswa di dayah Al Furqan Gampong Raya 

Tambo dengan jumlah 239 siswa. Dan peneliti mengambil sampel 

penelitian di kelas XI dengan jumlah siswa 26 siswa. Adapun 

hasil penelitian menujukkan bahwa pengaruh pembelajaran 

nahwu dengan mengi'rabkan ayat Al-Quran untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pelajaran nahwu adalah sangat efektif 

dan kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran nahwu sangat 

baik. 

 

Kata kunci: Pembelajaran nahwu, I'rab ayat Al Quran 

AQSHA
Typewritten text
                         ABSTRAK 



 

 

 

ABSTRACK 

Thesis Title : Teaching Qawaed Nahwiyah by I'rab Verses of 

  the Holly Al-Quran 

Author : Fera Mutia 

NIM : 160202085 

Qawaed nahwu is an important foundation in Arabic language. 

Because no one can understand the text except by knowing 

qawaed. Researcher found that the majority of students at Al 

Furqan boarding school especially in class IX they are know 

nahwu, but they are weak in i'rab and they are not able to i'rab 

classic book and i'rab the holly Al-Qur'an. The purpose of writing 

this research is to determine the effect of teaching qawaed nahwu 

by introducing verses of the holly Al-Quran to improve students 

ability to understand nahwu and to determine student activities 

and teacher activities in learning qawaed nahwu by introducing 

verses of the holly Al-Quran. The method that researcher used in 

this study is the experimental methode. The tools to obtain data 

are test and direct obsevation. The populations in this study were 

all students at Al Furqan Boarding School Gampong raya Tambo 

with a total of 239 students. And researcher took a sample of 

research in class XI with a total of 26 students. The results of the 

study showed that the influence of qawaed nahwu learning by 

introducing verse of the holly Al-Quran to improve students 

abilitis in nahwus lesson is very effective and the activities of 

students and teachers in learning qawaed nahwu is very well. 

 

Keywords: Teaching, Qawaed nahwiyah, I'rab verses of the 

Holly Al-Quran. 

 

 



١

الفصل األول

أساسية البحث 

مشكالت البحث-أ

اللغة العربية لغة عقيدة ألن القرآن واألحاديث مكتوبان 
بالعربية، واملسلمون حيتاجون إىل فهمهما ويستمدون منهما 

كان تدريس اللغة العربية . األوامر والنواهى واألحكام الشرعية
يشتمل على القرآءة والدراسات اآلدبية وقواعد اللغة العربية 

١.واإلمالء واخلطواإلنشاء 

ثالثة أقسام، القواعد يف اللغة العربية تنقسم إىل كانت
علم يعرف به عن الصرف هو. والبالغةالصرف والنحوهم 

النحو هو علم يعرف به عن حكم اآلخر من و.تغري الكلمة

، ٣، ط املوجه العلمى ملدرس اللغة العربيةعابد توفيق اهلامشى، ١
.١٤. ، ص١٩٨٣مؤسسة الرسالة، بريوت، 



٢

واما البالغة فهي تأوية املعىن اجلليل واضحا بعبارة ٢.كلمة
أثر خالب، مع مالءمة كل صحيحة فصحيحة، هلا يف النفس 

٣.كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين خياطبون

بقواعد النحوية نعرف ا وظيفة لكل كلمة داخل اجلملة 
٤.الكلمة وكيفية إعرااوضبط آخر 

ألن . ن القواعد النحوية هي أساس مهم يف هذه اللغةإ
ولذلك يف . ن يفهم النصوص إال مبعرفة قواعدال أحد يستطيع أ

قدرته يف فهم النصوص بدون ترقي تع أن ياحلقيقة ال أحد يستط
قال اخلضري أن النحو هو علم بأقسية . اإلعراباتقواعد معرفة 

. الم وأواخرها بالنسبة اىل لغة لسان العربتعري ذوات الك
فالنحو هو علم له أصول تعرف ا أحوال . تقيس" تعري"ومعىن 

2 Ibnu Sutopo Yuwonto, Praktis Belajar Bahasa Arab dari
NOL, seri 1, PC CD ROM Software Arabuna, hal. 1.

.٨.، صالبالغة الوضيحةومصطفى أمني، علي اجلارم٣
دار : بريوت(اجلزء األل، ، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة، ٤

.١٧. ، ص)اإلسالمية، بدون السنة



٣

أواخر الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، وما يعرض 
هلا يف حال تركيبها فيه، نستطيع أن نعرف ما جيب أن يكون 

م خر الكلمة من رفع أو نصب أو خفض أو جزم أو لزوآعليه 
حالة واحدة بعد إدخاهلا يف مجلة، فيتجدد وضعها من حيث 

. اإلعراب وحتديد عالقتها بغريها من الكلمات

خطأ أثناء قراءة األحقيقة ظهور النحو لوقاية على 
يضا هو علم مهم أعلم النحو و. ن الكرمي وعلى فهم معناهآالقر
ختيار تعلم العلوم األخرى مثل أصول الفقه والتفسري اليف ا

فيه ن، سنحصل آسلوب القرأإذا تم على ٥.والفقه وغري ذلك
هذا .األمثلة الصححية اليت جتري على القواعد النحويةعلى

شاعر من علي ) م٦٨٨-٦٠٥(العلم يفجر أليب األسود الدؤيل 
سس النحوية يف كتابه أصول األليه إطالب الذي وقع أيببن 

، مقدمة الكتاب مدارس النحوية، دار املعارفالدكتور شوقي ضيف، ٥
)١٩٦٧القاهرة، (طبعة السابعة، 



٤

تعلموا : ي اهللا عنهوقد قال عمر بن اخلطاب رض٦.النحو العريب
وملن أراد أن يفهم علوم ٧.والفرائضالنحو كما تتعلمون السنة 

.ون ال بد له أن يفهم النحآاللغة العربية وعلوم القر

ن هناك صلة قوية جدا، فالقواعد آوبني النحو والقر
ن الكرمي، إذا عرف الناس علم النحو آالنحوية مستنبطة من القر

فينبغي ملن يقوم . ن الكرميآيات القرآعرف املقصود واملراد من 
هذا . ن من قواعد النحويةآيات القرآبالتدريس أن يطبق ويعلق 

ن، آستخدمها املدرسة أسلوب القراألن إذا . أمر ضروري
. ى القواغد النحويةحصل منه األمثلة الصححية اليت جتري علتف

إن معهد الفرقان من املعاهد بآتشيه، ويعلم فيه اللغة 
كانت القواعد النحوية جزء . الوحدةعلى طريقة نظريةبية العر

، طبعة تاسعة وثالثون، املنجد يف اللغة وألعالممؤسسة دار املشرق، ٦
١٧. ، ص)٢٠٠٢بريوت، (

دار : لبان(، خصائص العربية وطرائق تعليميةنايف حممود معروف، ٧
١٨٢-١٨١. ص) ١٩٩١النفائس، 



٥

مهم من أجزاء اللغة العربية ويتعلمها الطلبة يف درس النحو 
ولذلك وجب على الطلبة أن يتعلموها تعلما .فيهواللغة العربية

.جيدا

الطلبة مبعهد الفرقان فمن الظواهر اليت حتدث أن 
يعرفون النحو، لكنهم هم خصوصا يف الفصل الثاين الثانوية 

على أن يعلقوا بني ااإلعراب ومل يقدروتطبيقضعفاء يف
يكنعلى وجه العام مل. نآيات القرآإعراب الكتاب وإعراب 

وأكثرهم . تعلم القواعد النحوية عملية سهلة عند الطلبة
مثل . يواجهون املشكالت والصعوبات يف فهم القواعد النحوية

" يف"يف الفصل، هم يعربوا : مثال. يف اإلعرابضعفاء الطلبة 
لكنهم مل يعرفوا السبب . كمجرور" الفصل"حرف اجلر، و 

وهذه املشكالت وجدا . وراء حرف اجلر حركته كسرة
.الباحثة يف املالحضة األوىل عند الطلبة مبعهد الفرقان



٦

هذه املشكلة تريد الباحثة أن تبحث يفاعتمادا على 
مبعهد نيةآيات القرآلعراب اتدريس القواعد النحوية بإ"

"Gampong Raya Tambo.الفرقان

أسئلة البحث - ب

:وأما أسئلة البحث عن هذه الرسالة فهي

يات آلهل تدريس القواعد النحوية بإعراب ا- ١
لترقية قدرة الطلبة على فهم النحو؟يةنية فعالآالقر

كيف أنشطة الطلبة واملدرسة يف تدريس القواعد - ٢
يات القرآنية؟اآلالنحوية بإعراب 

أهداف البحث-ج
:وأما أهدف البحث يف هذه الرسالة فهي

التعرف على فعالية تدريس القواعد النحوية - ١
رقية قدرة الطلبة على تنية لآيات القراآلبإعراب 

.فهم النحو



٧

عمليةالتعرف على أنشطة الطلبة واملدرسة يف- ٢
يات اآلتدريس القواعد النحوية بإعراب

.القرآنية

أمهية البحث-د
:وأما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي

تتأثر يف أنفسهم الرغبة يف تعلم اللغة : للطلبة- ١
العربية خصوصا يف القواعد النحوية ألن بتطبيق 

نية يسهل هلم فهم وحفظ األمثلة آيات القراآل
.النحوية

Gampong Rayaملدرس النحو يف معهد الفرقان- ٢

Tambo :املعارف اجلديدة ميكن باعتبار
استخدامها عند الطلبة مبعهد الفرقان يف تدريس 

.القواعد النحوية



٨

يكون هذا البحث وسيلة من البحوث : للباحثة- ٣
دراسة القواعد النحوية ملعرفة قدرة الطالب يف

.بإستعمال اآليات القرآنية يف اإلعراب

افتراض البحث -ھ

أما اإلفتراض يف هذه البحث أن إختار الطريقة املناسبة يف 
.التعليم يكون أساس النجاح لترقية قدرة الطلبة

:وأما الفروض يف هذا البحث فهي كما يلي

تدريس القواعد النحوية بإعراب : الفرض البديل- ١
قدرة الطلبة على فهم يرقي القرآنيةاآليات
.النحو

إن تدريس القواعد النحوية : الفرض الصفري- ٢
قدرة الطلبة على ال يرقيالقرآنيةاآلياتبإعراب 

. فهم النحو



٩

البحثحدود- و

:تكون حدود البحث

تبحث الباحثة عن تدريس: املوضوعياحلد - ١
القواعد النحوية بإعراب اآليات القرآنية مبعهد 

Gampong Raya Tambo.الفرقان 

تبحث الباحثة ذا البحث يف الفصل : احلد املكاين- ٢
XI MA مبعهد الفرقانGampong Raya Tambo.

الدقعةاقتصرت الباحثة ذا البحث يف : احلد الزماين- ٣
.م٢٠٢٠/٢٠١٩الدراسية 

معاين املصطلحات - ز

قبل أن تبحث هذه الرسالة، تبني الباحثة بعض 
:الواضحة، وهي كما يليمعاين املصطالحات ملعرفة املعاىن 



١٠

القواعد النحوية-١

كلمة القواعد مجع من كلمة القاعدة أصلها قعد لغة 
والدستور، ويف االصطالح تطلق القاعدة علىانونالق

والقانون والضابط وتعرف بأا أمر كلي يطبق على األصل
٨.مجيع جزئياته

مبعىن . حنوا–ينحو –وأما النحو هو مصدر من حنا 
واصطالحا هو علم بأصول تعرف به أحوال أواخر ٩.القصد

. النحو لغة القصد: ومن مث قال السيوطي١٠.الكالم إعرابا وبناء
واصطالحا علم بأصول يعرف ا أحوال أواخر الكلم إعرابا 

ليحترز ههذا العلم معرفة صواب الكلم من خطئفائدة و. وبناء

، )١٩٩٣مكتبة لبان : رياض(، حميط احمليطاملعلم بطروس البستاين، ٨
.٧٣٧. ص

، )١٩٧٢بدون مطبع، : القاهرة(، املعجم الوسيطإبراهيم مدكور، ٩
٩٤٧. ص

٩٤٧. ، ص...، املعجمإبراهيم مدكور١٠



١١

ستعانة على فهم معاين كالم يف اللسان وغايته االأبه عن اخلط
فلهذا وجبت .خرةآلاهللا ورسوله املوصل إىل خريي الدنيا وا

معرفته ليتوصل به إىل معرفتها واألوىل تقدميه يف الطلب غلى 
سائر العلوم ألن الكالم بدون النحو ال يفهم حق الفهم وقد ال 

النحوية مبفهومها احلديث ليست والقواعد١١.يفهم أصال إال به
رة على ضبط أواخر الكلمات والبنية الداخلية للكلمات، مقتص

وما يطرأ عليها من تغيريات يف أحواهلا املختلفة، وإمنا جتاوزت 
هذا املفهوم إىل التراكيب اللغوية وبين اجلمل الفرعية 

١٢.واألساسية

الكواكب الدرية حممد بن أمحد عبد الباري االهدل احلسيب النهامي، ١١
دار الفكر العريب، : لبان(، الطبعة األول، على شرح متممة األجرمية اجلزء األول

٧. ، ص)٢٠٠٥
: دمشق(، الطبعة الثانية، يف طرائق تدريس اللغة العربيةود أمحد السيد، حمم١٢
٤٦٠. ، ص)١٩٩٧جامعة دمشق، 



١٢

أن القواعد النحوية : وحتصل الباحثة من التعريف الثابق
هو علم بقوانني يعرف ا أحوال التراكيب العربية من اإلعراب 

. والبناء وغريمها أو علم بأصول يعرف ا صحة الكالم وفساده

اإلعراب-٢

وقد ذكر له . ةباناإلعراب يف اللغة هو اإلظهار و اإل
تغري أوخر الكالم : من أشهرهاالنحويون معان متقاربة، 

باختالف العوامل الداخلة عليها، فاإلعراب بيان الكالم 
وأما اإلعراب اصطالحا هو ١٣.وإيضاحه بتغيري أواخره

األثر الذي جيلبه العامل على الكلمات العربية، وهو اإلبانة 
عن املعاين باأللفاظ، أال ترى أنك إذا مسعت أكرم سعيد 

، )ميالدي١٩٩٤-هجري١٤١٤(حممد حمي الدين عبد احلميد، ١٣
، مكتبة دار الفيحاءجروميةآلاالتحفة السنية بشرح املقدمة



١٣

وه، علمت برفع أحدمها ونصب أباه، وشكر سعيدا أب
١٤.خرآلا

أن اإلعراب هو :وحتصل الباحثة من التعريف الثابق
أي من الرفع إىل النصب تغري أحوال أو اخر الكالم

.أو اجلر أو اجلزم

األيات القرآنية-٣

يات، وهي تعين يف اللغةآي وآية مجع من آ
ذكرها مرتبطة وعند. العربية العالمة واألمارة أو املعجزة

ن، آالقرت يفاجلمل والفقرات اليت وردن فهي مبعىنآبالقر
١٥.ويفضل للقارئ التواقف يف اياا

علي ، حتقيق حممد )ھ٣٩٢ت (اخلصائص أبو الفتح عثمان بن جين ١٤
، بريوت٢النجار، دار اهلدى للطبعة، ط

https://ar.m.wikipedia.org(online) :املعجم الوجيز١٥



١٤

ن مبعىن اجلمع آقر- يقرأ-ن لغة مصدر من قرأآالقر
وأما . ١٦والضم، قرأ الشيئ أي مجعه وضم بعضه إىل بعضه

معناه اإلصطالحا فهو كالم رب العاملني نزل به الروح 
واملرسلني سيدنا حممد هلداية الناس مني على خامت األنبياءاأل

ن هو كالم آوقال حممد علي الصابوين إن القر١٧.أمجعني
اهللا املعجز على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمني
جربيل عليه الصالة والسالم املكتوب يف املصاحف املنقول 

رة الفاحتة واملختم إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسو
١٨.بسورة الناس

٦١٦: املنجد يف اللغةلويس معلوف، ١٦
دار الفكر : بريوت(، ن وإعجازه العلمآالقرحممد إمساعيل إبراهيم، ١٧

٢. ، ص)العريب، بدون السنة
دار الكتب، : جاكرتا(، نآالتبيان يف علوم القرحممد علي الصابوين، ١٨

٢. ، ص)بدون السنة



١٥

أن القرآن هو  : وحتصل الباحثة من التعريف الثابق
اللفظ املنزل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم بوسيطة 
جربيل عليه السالم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور 
وإىل الصراط املستقيم، وهو معجزة اإلسالم واملتعبد 

. بتالوته

السابقةالدراسات-ج

كانت الدراساة السابقة إحدى الشروط العملية 
ملعرفة الفرق بني ما ستكتبها الباحثة مما كتب الباحثون 

وقد وجدت كثريا من الباحثني الذين يبحثون . السابقون
:عن النحو، منها 

دراسة (ن يف النحو آيات القرآتطبيق ، مذكر أمجل اهلادي- ١
Acehجتربية مبعهد باب املغفرة  Besar ،الرسالة اجلامعة ،

بندا - جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم
.م٢٠١١أتشيه 



١٦

مشكلة البحث يف تلك الرسالة هي أكثر من 
الطالب يف املعاهد اإلسالمية بأتشيه يعرفون مصطلحات 

يات بآالنحو لكنهم مل يقدروا على أن يعلقوا بني النحو 
الطالب يف معهد باب املغفرة، وواجه هذه املشكلة . نآالقر

بل بعضهم نسوا القواعد النحوية عند التطبيق يف القراءة 
.واإلنشاء

وأما منهج البحث فهو دراسة يف تلك الرسالة فهي 
دراسة جتربية وجلمع البيانات استخدام الباحث باملالحظة 

. املباشرة واإلختبار القبلي واإلختبار البعدطة ايل واالستبانة
ن آيات القرآج البحث من هذه الرسالة هي إن تطبيق ونتائ

فعال يف تعليم النحو ألن الطالب يفرحون ذه الطريقة 
وأكثرهم يشعرون أن استخدام هذه الطريقة يساعدهم على 

ويرغبون يف اتباع .فهم النحو ويسهل هلم حفظ األمثلة النحوية
.درس النحو على هذه الطريقة



١٧

الدراسة السابقة بالدراسة احلالية وأما وجه اإلتقاق بني 
من وجه ون كليهما تستخدمان منهج التجرييب، أفهو 

يات آتطبيق كانت الرسالة السابقة تبحث عن اإلختالف 
لة احلالية تبحث عن تدريس القواعد والرسان يف النحوآالقر

.يات القرآنيةالنحوية بإعراب اآل

يف تعليم كتاب النحو الواضح واستعماله، خري الناس- ٢
، الرسالة )دراسة وصفية حتليلية(النحو مبعهد أبوملؤو 

تشيه آاجلامعة، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا 
.م٢٠١٣

املشكلة البحث يف تلك الرسالة أن الطلبة مبعهد أبو ملؤو 
يرغبون يف تعلم اللغة العربية عامة والنحو خاصة، بل يف الواقع 

بيق القواعد النحوية على نصوص القراءة هم ال يقدرون على تط
وأهدف البحث هي ملعرفة  إجراء . والكالم والكتابة وغريها

تعليم النحو باستعمال كتاب النحو الواضح مبعهد الفالح 



١٨

أبوملؤو وملعرفة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف استعمال 
.كتاب النحو الواضح يف تعليم النحو مبعهد الفالح أبوملؤو

ومن . ما منهج البحث فهو دراسة وصفية حتليليةوأ
النتائج البحث يف هذا الرسالة هي إن إجراء تعلم النحو بكتاب 
النحو الواضح يف تعليم النحو يكون فعاال لتسهيل الطالب على 
فهم النحو ألن الطالب حيبون مادته وطريقة تعلمية وكل ما 

يت يواجهها وهناك املشكالت الواردة ال. يتعلق مبادة النحو
الطالب يف تعليم النحو باستعمال كتاب النحو الواضح مبعهد 
اهلالح أبو ملؤو، فهي قلة قدرة الطلبة لتطبيق النحو على قراءة 
نصوص العربية والكالم العريب والسبب ذلك ألن الطلبة ال 
يراجعون النحو خارج احلصص الدراسة، وهذا مناسب بنتيجة 

.النحواملقابلة الشخصية مع مدرس 

وأما وجه اإلتقاق بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية 
الرسالة السابقة تبحث عن كتاب النحو الواضح ن أفهو 



١٩

لة احلالية تبحث عن تدريس واستعماله يف تعليم النحو والرسا
من وجه اإلختالف و.يات القرآنيةالقواعد النحوية بإعراب اآل

وصفية حتليلية والرسالة كانت الرسالة السابقة تستخدم منهج 
.احلالية تستخدم منهج جتريبية

ملكا، فعالية استخدام كتاب النحو الواضح يف تركيب - ٣
دراسة جتربية مبعهد دار العلوم (اجلمل عند الطلبة 

، الرسالة اجلامعة، جامعة الرانريي اإلسالمية )العصرى
.م٢٠١٧بندا أتشيه -احلكومية دار السالم

مشكلة البحث يف هذه الرسالة كان املعهد دار العلوم 
احدى املعاهد اليت تستخدم هذا الكتاب العصرى ببندا أتشيه 

وأهدف البحث فهي ملعرفة كيف . يف تعليم تركيب اجلمل
استخدام كتاب النحو الواضح يف ترقية قدرة الطلبة مبعهد دار 

اجليدة أن العلوم على تركيب اجلمل وملعرفة عملية التعليم 



٢٠

يطبقها املعلم يف تعليم تركيب اجلمل باستخدام كتاب النحو 
.الواضح

وأما منهج البحث فهو دراسة جتربية وجلمع البيانات 
املباشرة واإلختبار القبلى واإلختبار ة استخدام الباحث باملالحظ

ونتائج البحث من هذه الرسالة هي إن أنشطة الطالب . البعدى
ية بإستخدام كتاب النحو الواضح مبعهد دار يف تعلم اللغة العرب

.العلوم العصرى تكون جيد جدا

وأما وجه اإلتقاق بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية 
الدراسة السابقة والرسالة احلالية أن كليهما تستخدمان نأفهو 

وجه اإلختالف كانت الدراسة السابقة ومن .منهج التجرييب
كتاب النحو الواضح يف تركيب تبحث عن فعالية استخدام

د النحوية اعاجلمل والدراسة احلالية تبحث عن تدريس القو
.يات القرآنيةاآلبإعراب 



٢١

طريقة كتابة البحث-ط

أما طريقة اليت أصدره تأليف هذه اخلطة معتمدة على 
درجة املرحلة اجلامعة (دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 

قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل املعلمني ) األوىل
. ٢٠١٦جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 



٢٢

الثاينالفصل

اإلطار النظري

د النحويةتدريس القواع-أ
د النحوية القواععريفت-١

إن القواعد إحدى عناصر اللغة العربية وهي مادة خاصة 
ولذلك ال بد للطلبة من قسم اللغة . يف قسم تعليم اللغة العربية

. العربية أن يتعلموها حلصول على سيطرة اللغة العربية جيدا
والقواعد لغة مجع من القاعدة وهي النظام أو احلكم أو القرار 
واألساس وهي أصل الشيء وأساسه، كمثل قواعد البيت 

وقد جاء هذا اللفظ يف ١.أسسه وأصله اليت يبين عليها االنسان
فع إبراهيم القواعد من وإذ ير: (القرآن الكرمي، كما قال تعاىل

فأتى اهللا بنيام من : (، وقوله تعاىل أيضا)البيت وإمساعيل

،معىن القاعدة لغة واصطالحاامحد بن حممد، ١
, 2007)http://feqhweb.co,/vb/t757.html.(Oktober



٢٣

فمعىن القاعدة يف اآليتني السابقني وهو ما يرفع عليه ٢).القواعد
والقاعدة . البنيان، فكل ما يبين عليه غريه يسمى قاعدة

ذكر ٣.اصطالحا شيء من النظام الذي يكون إسنادا إليها
أن القواعد هي إحدى "مساعيل حممد يف كتابه الدكتور علي إ

علوم تشتمل على علم النحو والصرف وقواعد الرسم الكتايب 
يف تعليم اللغة العربية اليت ينبغي أن يتعلمها الطالب قبل أن 
يتعلمها الطالب قبل أن يتعلم علم خصائص اللغة العربية 

٤".لمكذلك النمو للدارسني اليت أكدا دراسات علم نفس التع

ن اللغة ليست جمرد جمموعة عشوائية من األصوات إ
واحلديث . واحلروف واملفردات والتركيب واجلمل، أن هلا نظام

عن نظام اللغة يعين أن هناك جمموعة من القواعد اللغوية اليت 

2 Al-quran dan Terjemahannya, al-hadi media kreasi, An-
Nahlu: 26, hal: 289

.http://feqhweb،...معىن القاعدة لغةامحد بن حممد، ٣
co,/vb/t757html.

- ھ١٤١٨مكتبة وهبة، : القاهرة(، ، املنهج يف اللغة العربيةعلي امساعيل حممد٤
١٨. ، ص)م١٩٩٧



٢٤

وهذا النظام الذي ينظمها اللغة ويف اللغة ٥.حتكم ظاهرة اللغة
يبحث فيها النظام يف نطق اللغة grammarباإلجنليزية يسمى

اإلجنليزية وكذالك يف اللغة العربية يقال أا القواعد وأما معىن 
القواعد لغة مجع من كلمة القاعد بأصل كلمة قعد مبعىن 

٦.األساس

ن لكل لغة توجد نظام الذي ينظمها عند استخدامها إ
كان. ة والتحريرية وههي تسمى بالقواعدمن الناحية الشفوي

النحو علم من علوم قواعد اللغة العربية وهي إعراب الكالم 
وأما . والنحو لغة اجلهة والقصد والشبه واملقدار والقسم. العريب

تعريفه يف اإلصطالح فهو العلم بلقواعد اليت يعرف ا ضبط 

املراجع يف مناهج اللغة العربية للناطقني بلغات رشدي أمحد طعيمة وأصحابه، ٥
٤١٢. ، ص)م٢٠١٠دار الفكر العريب، : القاهر(، أخرى

6 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-
Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 1138.
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أواخر الكلمات العربية يف حالة تركيبها من حيث اإلعراب 
٧.والبناء

رأي علماء أو خرباء اللغة خاصة اللغة ومعىن النحو عند 
علم : العربية أن املفهوم النحو وهي رأي حممد علي اخلويل
تعين ٨.يبحث عن بناء اجلملة أي نظم الكلمات داخل اجلملة

إحدى العلوم من اللغة العربية الذي يبحث عن بنائية اجلملة 
النحو ليس هو اللغة وإمنا هو : وكذلك رأي كمال بشر

والقوانني الضابطة ألحكامها، واليت يسري وقفا لقواعدمنظومة ا
٩.هلا أهل اللغة

القواعد النحوية وسيلة من الوسائل اليت تعني على إجاد 
والكتابة بلغة صحيحة خالية من األخطاء اللغة وممارسة القراءة 

. ، ص)م٢٠٠٩دار السالم، : القاهرة(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، ٧
٢٩.

. ، ص)١٩٩٣دار الفالح، : األردان(، مدخل إىل علم اللغةحممد على اخلويل، ٨
٩٦ .

دار الغريب، دون : القاهرة)، اللغة العربية بني املهم وسواء الفهمكمال بشر، ٩
٢٨١. ، ص)السنة
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وتساعد على دقة التعبري وسالمة اآلداء وضبط الكلمات ألن 
حوية يترتب عليه فساد يف املعىن وقلب عدم مراعاة القواعد الن

١٠.يف الفكرة وسوء يف الفهم

أن القواعد النحوية هو علم من العلوم يف تعليم لذلك، 
أنه آلة من اآلالت ملعرفة ا شكل آخر من الكلمة . اللغة العربية

.العربية أو ضوابط من خالل التراكيب والقواعد املكونة

اللغة العربيةدور القواعد النحوية يف -٢

. كانت اللغة هلا دور مهم يف التربية والعلوم االسالمية
واللغة العربية هلا دورا كبريا ألن األحكام اإلسالمية مكتوبة 

فوجدنا فيها أمجل تريب الكلمات واجلمل . باللغة العربية
ليس تعلم اللغة العربية عملية سهولة وهلا . والنظام الكامل
.تعددة اليت ميكن أن يفهمها الطلبة جيدااملالقواعد النحوية 

، املراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي اخلالق، ١٠
.٣٠٢. ، ص)م٢٠١٠: لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب-طرابلس(
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وأما دور القواعد النحوية يف اللغة العربية فهو كما 
:يلي

.تساعد الطلبة يف حتسني أشكال كل كلمات عربية- ١
.تساعد الطلبة يف فهم عناصر اجلمل يف النص- ٢
.تساعد الطلبة يف إتيان األمثلة اجلديدة- ٣
.صحيحا وعميقاتساعد الطلبة يف فهم النص العريب - ٤
.تساعد الطلبة يف اجتاه تركيب النص واضحا- ٥
تساعد الطلبة يف دقة التعبري وسالمة األداء وضبط - ٦

١١.الكلمات

إذن، من الشرح السابق أن اللغة هلا دور كبري يف جمال 
وأما القواعد النحوية جزءا من أجزاء اللغة العربية أي هلا .تربوي

. دور مهم فيها

.٣٠٢. ص، ...املراجع يف تدريسعلي سامي اخلالق، ١١
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القرآنيةيات إعراب اآل- ب

إلعراب هو تغيري أحوال أواخر الكلمات الختالف ا
واملفهوم أن حقيقة . العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا

وهذا . اإلعراب تغيري احلركات يف أواخر الكلمات العربية
ما أحسن : مثاله. التغيري بسبب دخول العوامل املختلفة عليها

إذا . حيث تعدد إعرااوهذه اجلملة هلا معاين متعددة. حممد
" حممد"ونصب " أحسن"بنصب " ما أحسن حممدا"قرأت 

برفع " ما أحسن حممد"وإذا قرأت . فيكون معناها تعجبا
ما "وإذا قرأت . فيكون معناها استفهاما" حممد"وجر " أحسن"

حممد فيكون معناها " حممد"ورفع " أحسن"بنصب " أحسن
ييين يف كتابه جامع واإلعراب عند مصطفى الغال١٢.نفيا

الدروس العربية هو أثر حيدثه العامل يف آخر الكلمة، فيكون 

12Al Maharah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 2, No. 1,
Juni 2016/ 1437H



٢٩

آخرها مرفوعا أو منصوبا أو جمرورا أو جمزوما، حسب ما 
١٣.يقتضيه ذلك العامل

قسم اإلعراب إىل أربعة أقسام هي رفع ونصب وجر وتن
والرفع له أربع عالمات هي الضمة وهو األصل والواو . وجزم

والنون، وأما النصب فله مخس عالمات هي الفتحة واأللف
اجلر وأما.والكسرة والياء وحذف النونوهي األصل واأللف

. فله ثالث عالمات هي الكسرة وهي األصل والفتحة والياء
وأما اجلزم فله عالمتان مها السكون وهو األصل واحلذف 

١٤.النون

حممد القرآن الكرمي هو كالم اهللا املنزل على سيدنا
صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء، املتعبد بتالوته املكتوب يف 

الطبعة التاسعة (، اجلز األول جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، ١٣
.١٨. ، ص)م١٩٩٤/ ـھ١٤١٥املكتبة العصرية، : بريوت-والعشرون، صيدا
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٣٠

وأن ١٥.املصاحف املنقول إلينا بالتواتر، والناشخ للشرئع السالفة
القرآن الكرمي عريب منزل من اهللا سبحانه وتعاىل، ال من اهلواء، 
وال من اللوح، وال من جسم آخر، وال من جربيل، وال من 

وأن نزول القرآن الكرمي منجم بينما الكتب . حممد وال غريها
.األخر مفرق

عالقة بني القرآن بالنحو-ج

كانت العالقة القرآن بالنحو وثيقة إذ كان مصدرا 
وملا كان غري القرآن من الكتاب السماوية . للعلوم العربية
رية، حتريفه، قد ترجم إىل لغات كثيل الذي متاملقدسة كاالجن

وبقي عند أصحابه كتابا تعبديا مقدسا، فإن القرآن قرآن 
وإن ترمجت . بلفضه، ونصه مل ترجم وال ميكن أن يترجيم

-حلب-دار القلم العريب(، موسوعة علوم القرآنحممد منصور، عبد القادر، ١٥
٢٦. ، ص)ھ١٤٢٢سوريا، 



٣١

أفكاره ومعانيه فهي ال تسمى قرآنا وال يصح أن تكون يف 
١٦.اإلسالم كتابا تعبديا

وهكذا أوجه اإلسالم ارتباطا بني القرآن وبني اللغة 
ذا االرتباط املبارك أن عادت على اللغة وكان من أثر ه. العربية

وم بذوهلا إال خدمة العربية جهود ومثرات، مل يبذهلا أصحاا ي
ليس هنا جمال احلديث عن نشأة علوم العربية، و. هلذا الدين
كان من مفاخر اللسان العريب، . خبدمة الدين والقرآنوارتباطها

١٧.أن كان هو لغة معجزة خالدة للقرآن

عالقة القرآن بالنحو فإن القواعد النحوية ، لذلك
مستنبطة من القرآن الكرمي وظهور النحو لوقاية األخطأ أثناء 
قراءة القرآن الكرمي ولفهم معناه، أي إذا عرف الناس علم 

.النحو عرف املقصود من آيات القرآن الكرمي

: بندا أتشية(، تعليم اللغة العربيةخباري مسلم املاجستري وشاه منان املاجستري، ١٦
.٣٦. ، ص)٢٠٠٥احلكومية، مركز اللغة وتطوير هيئة التدريس جامعة الرانريي االسالمية

-٣٦. ص... ، العربيةتعليم اللغةخباري مسلم املاجستري وشاه منان املاجستري، ١٧
٣٧.



٣٢

تدريس النحوطرق-د

–طرقا –يطرق –طرق "الطريقة مأخوذة من الكلمة 
الطريقة هي السرية واحلالة واملذهب ١٨.املدخلمبعىن" طريقة

واصطالحا هي اخلطة اليت . واخلط يف الشيئ ونسيجه مستطيلة
ترمسها وتتبعها ليصل إىل األغراض العملية أو الفنية أو التهذيبية 

١٩.اخللقية على أقصر وقت وأيسر جهد من جانب التالميذ

إذن، الطريقة هي الوسيلة اليت تستخدم املعلم يف 
اف التعليم من املادة بوقت لتحقيق أهدوالدروسعملية التعليم 

.مقررة

وقال عبد العليم إبراهيم يف كتابه املوجه الفىن ملدرس 
التعليم يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة إن"اللغة العربية 

كثريا من فساد املنهجوتستطيع الطريقة السديدة أن يعاجل

، هيدا إندونسي- قاموس عريبفروفسور دكتور حاج حممود يونس، ١٨
كريا اكو

، الطبعة الثالثة، طرق تدريس اللغة العربيةعبد العزيز عبد ايد، ١٩
٣٥. ، ص)١٩٦١القاهرة، (



٣٣

من وغري ذلكالطالب وصعوبة الكتاب املدروسةوضعف 
٢٠."املشكالت التعليم

ميكن استخدامها يف تدريس وهناك أكثر من الطرق اليت 
الباحثة ثالثة من الطرائق الكن، يف هذا البحث اخد. النحو

:فقط، يعين

الطريقة القياسية-
الطريقة اإلستقرائية-
املشكالتوالطريقة حل - 
الطريقة القياسية -١

وهي اليت تقوم على البدء حبفظ القاعدة، مث اتباعها 
خر أن هذه آوتأيت فكرة ٢١.باألمثلة والشواهد املؤكدة هلا

، الطبعة املوجة الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ٢٠
١٣٠. ، ص)١٩٧٣دار املعارف، : القاهرة(العاشرة، 

دار : عمان األردان(، طرق تدرس اللغة العربيةكور، دعلي أمحد م٢١
٢٥٨. ، ص)م٢٠١٠-ھ١٤٣٠، والطباعةامليسرة للنشر والتوزيع



٣٤

الطريقة تقوم على حفظ القاعدة منذ البداية مث اإلتيان 
بشواهد، وأمثلة تثبتها، وهذ يعين أا تقوم على احلفظ، 
فالطالب ملزم حبفظ القواعد أوال مث تعرض عليه األمثلة اليت 

الكل إىل ن هذه القاعدة، أي أن الذهن يبدأ متوضح 
أساس خر بأا تقوم هذه الطريقة على آويصفها ٢٢.اجلزء

انتقال الفكر من املقدمات إىل النتائج، ومن احلقيقة العامة 
إىل احلقائق اجلزئية، ومن القانون العام أو القاعدة إىل 

٢٣.النتائج

إن الطريقة القياسية متتاز بسهولة السري فيها على 
فالطالب الذي يفهم القاعدة فهما . وفق خطواا املقررة

يستنبط ر بكثري من الذيجيدا ميكن أن يستقيم لسانه أكث
وهي أيضا طريقة . القاعدة من أسئلة توضح له فبل ذكرها

، اللغة العربية وطرق تدريسهامناهجسعدون حممود الساموك، ٢٢
٢٢٨. ، ص)م٢٠٠٥دار وائل للنشر والتوزيع، : عامن األردان(

٢٢٤. ص،...طرق تدريس اللغةزكرياء إمساعيل، ٢٣



٣٥

سريعة ألا تستغرق وقتا طويال، وأا تساعد الطلبة على 
٢٤.تنمية عادات التفكري اجليد

وتقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة، مث 
. اتباعها باألمثلة والشواهد املؤكدة هلا واملوضحة ملعاا

ومن مساوئ هذه الطريقة أيضا أا تبدأ باألحكام العامة 
الكلية اليت تكون غالبا صعبة الفهم واإلدراك مث تنتهي 
باجلزئيات، أي أا عكس قوانني اإلدراك، حيث تبدأ 

٢٥.بالصعب، وتنتهي إىل السهل

:وتسري هذه الطريقة يف اخلطوات التالية 

البدء بتقدمي القاعدة-
عرض األمثلة-

أسالب حديثة طه علي حسني الدليمي وكامل حممود جنم الدليمي، ٢٤
ر الشروق دا: األردن-عمان(، الطبعة العربية األوىل يف تدريس قواعد اللغة العربية

٦٣. ، ص)٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 
القاهرة مصر، دار (، تدرس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ٢٥
٢٩٥-٢٩٤، )م٢٠٠٠الفكر العريب، 



٣٦

التطبيق-
الطريقة اإلستقرائية-٢

هذه الطريقة هي عكس من الطريقة السابقة، حيث 
والطريقة اإلستقرئية . يبدأ فيها من اجلزء للوصول إىل الكل

هي األساس فيها الوصول من األمثلة، أو اجلزئيات إىل 
القاعدة، تعرض األمثلة، وتناقش فيها الظاهرة النحوية 

مث تستنبط القاعدة اليت للكشف عن نواحي االشتراك، 
٢٦.تسجل هذه الظاهرة

وهذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة االستنتاجية أو 
االستنباطية، والتعلم هنا يتم بصورة معاكسة ملا كان يتم يف 
الطريقة القياسية، حيث يتم عرض األمثلة، ومناقشة 

واملوازنة بينها، واستخالص , املتعلمني يف كل مثال منها

التدريس يف اللغة حممد إمساعيل ظافر ويوسف احلمادي، ٢٦
٢٧٩. ، ص...،ةالعريب



٣٧

مث التدريب عليها، فالدرس يبدأ باجلزء ومنه يتم القاعدة
٢٧.التوصل إىل الكل أو القانون العام

وتقوم هذه الطريقة على البدء بأمثلة اليت تشرح 
وبعد استنباط القاعدة من . تناقش مث تستنبط منها القاعدة

األمثلة جيب أن يطلب املدرس منها صياغة أمثلة مشاة 
لقياس العقلي شريطة أن تكون حىت ينمى لديهم مهارة ا

العبارات املصاغة مرتبة ببيئة التلميذ وحياته اليوميو كما 
ينبغي إجراء تدريبات تطبيقية على القاعدة وذلك لتشبيها 
يف أذهان التالميذ بطريقة عملية من جهة واثارة روح 

٢٨.النشاط بني التالميذ من جهة أخرى

اللغة ومن مث استخدمت يف جمال تدريس قواعد 
العربية حبيث يرتب الدرس إىل عدة نقاط يسميها هربات، 

املقدمة : وعدد هربات للطريقة االستقرائية مخس خطوات
كلية التربية (، تعليم اللغة العربية املعاصرةالدكتور سعيد اليف، ٢٧

٢٠. ، ص)جامعة قناة السويس، بدون سنة: بالعريش
٢٠٥. ص،...طرق تدريس اللغةزكري إمساعيل، ٢٨



٣٨

أو التهميد، والعرض، املؤسسة والربط، استنباط القاعدة، 
٢٩.والتطبيق

طريقة حل املشكالتال-٣
هذه الطرقة يقوم ا املعلم واملتعلم على السواء يف 

من املشكالت تعترض التالميذ يف حصة جماة مشكلة 
القراءة أو النصوص أو التعبري أو اإلمالء مث يتم حل املشكلة 
باستعراض األخطار النامجة عن عدم فهم القواعد ويتدرج 

بعد . املعلم يف استعراض الفروض للوصول إىل احلل
٣٠.الوصول للحل تعرض بعض التطبيقات واالستخدامات

ن جتعل الطالب يشعر وهذه الطريقة حتاول أ
باملشكلة اليت توجهه فيحاول أن يتخلص منها بالرجوع 
إىل القواعد اللغوية، وتقوم هذه الطريقة على دروس التعبري 
أو القراءة، والنصوص حىت يتخذ املعلم هذه النصوص، 
واملوضوعات نقطة البدء إلثارة املشكلة اليت تدور حول 

29 http://www.fatihsyuhud.org/2013 /07/qawaid-nahwiyah-
asalib-tadris.html (diakses tangga l 3 februari 2014)

٢٣٩-٢٣٩. ، ص...تدريس فنون اللغةعلي أمحد مذكور، ٣٠



٣٩

م اىل أن هذه الظاهرة ظاهرة، أو قاعدة حنو، مث يلفت نظره
ستكون دراسة موضوع النحو املقرر، مث يكلفهم مجع 
األمثلة املرتبطة ذه املشكلة من املوضوعات اليت بني 
أيديهم، أو من غريها، ومناقشتها معهم حىت يستنبط 

٣١.القاعدة

وتعتمد هذه الطريقة على النشاط الذايت للتلميذ، 
اءة وكتابة وتعبري، وذلك من خالل أعماله اللغوية من قر

حيث يالحظ املعلم األخطاء املشتركة بني التالميذ 
فيجمعها ويناقش تالميذه حوهلا، من حيث طبيعتها، 
وأسباب الوقوع فيها فيتبني هلم جهلهم بالقاعدة النحوية، 
تلك اليت سبق أن دروسها واألخرى اليت مل يسبق أن مرت 

من أمره، وال خبربام، كذلك جيد التلميذ نفسه يف حرية
يستطيع اإلجابة عن اخلطأ أو تصحيحة، حيث يعتمد على 

٢٢٩. ص،...مناهج اللغة العربيةسعدون حممود الساموك، ٣١



٤٠

التحزير بالصدفة مما ال يؤدي إىل الفهم الصحيح للقاعدة، 
٣٢.فيدرك التالميذ أم حباجة إىل مراجعة القاعدة النحوية

٢٣١. ، ص...طرق تدريس اللغةزكرياء إمساعيل،٣٢



٤١

الثالثفصللا

إجراءات البحث احللقي

البحثمنهج-أ
كانت الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذه 

قوم الباحثة تأي . ة فهي طريقة البحث التجرييبالرسال
النحو نية يف آيات القراآلبتطبيق إعراب يببالتعليم والتجر

.مبعهد القرقان يف الصف الثاين العايل
فالبحث التجرييب هو دراسة تغري شيئ ومالحظة 

خر، أي أن التجريب يتضمن ادخال آأثر التغري على شيء 
تعديالت أوتغيريات معينه من أجل مالحظة أثرها على 

١.خرآشيء 

وأما البحث التجرييب فيجري على أربعة أقسام 
، وحبث (Faktorial Design)العلميةحبث التصميمات: وهي

مكتبة (، مدخل اىل مناهج البحث التربويةحممود رجا أبو عالم، ١
١١٣. ، ص)م١٩٨٩لبنان، -الفالح، بريوت



٤٢

، وحبث التجربية Pre-Experiment)(التصميمات التمهدية 
Quasi)، وحبث الشبه التجربية (True Experiment)احلقيقية 

Experimental) . واختارت الباحثة يف هذا البحث هو
حبوث . (Pre-Experiment)حبوث التصميمات التمهدية 

التصميم : سم إىل ثالثة أقسامالتصميمات التمهدية تنق
One)(، والتصميم الثاين)One short case study(األول 

group pre-test post test design والتصميم الثالث ،)Static-

group compasison design(.٢

ويف هذا البحث استعملت الباحثة التصميمات 
One group(التمهدية، وأخذا الباحثة التصميم الثاين  pre-

test, post test design (يعين أن ميكن يف إجراء . هلذه الرسالة
االختبار القبلي لتحديد املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل 
إجراء التجربية، مث تطبيق طريقة التعليم الربمنج، ويف اية 
الفصل الدراسي جتريب هلم االختبار البعدي لتبني مدى 

، الطلبة الثاين، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن امحد العاسف، ٢
.٣٠٣. ، ص)م٢٠٠٠املكتبة العبيكان، : الرياض(



٤٣

يعين االختبار القبلي الفرق بني درجيت االختبارين،
وأما الشكل . واالختبار البعدي مما يعكس أثر التجربة

فيما one group pre-test, post test design)(لتصميم الثاين
:التايل

االختبار القبلي: ١خ

X :املعاجلة التجربية

االختبار البعدي: ٢خ

بتدريس ويف هذه الرسالة تقوم الباحثة نفسها 
.القواعد النحوية بإعراب األيات القرآنية

اتمع والعينة- ب
وتعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على 

وتسمى هذه ). Purposive Sampling(الطريقة العمدية 
الطريقة بالطريقة املقصودة أو االختبار باخلربة وهي أن 

٢خ١Xخ



٤٤

االختبار خربة الباحثة ومعرفته بأن هذه املفردة أو أساس 
٣.تلك متثل جممتمع البحث

طلبة وعددهم البحث مجيع ويكون اتمع هلذا
والعينة . gampong Raya Tamboمبعهد الفرقانطالبا٢٣٩
ويةلثاناالثاينهذا البحث هي مجيع الطلبة يف الفصليف 

. من الطالبات١٩ومن الطالب٧طالبا، يعين ٢٦وعددهم 
واختارت الباحثة الطلبة هذا الفصل ألم ضعفاء يف القواعد 

.النحوية

أدوات البحث -ج

عين الوسيلة اليت جتمع ا تأداة البحث 
البحث أوإختبار املعلومات لالزمة إلجابة أسئلة

.٩٩. ، ص...اىل البحث يف العلوماملدخلالعاسف، بن امحدصاحل ٣



٤٥

وجتمع املعلومات بواسطتان من األدوات . فروضها
٤.املباشرة واإلختبارات املقننةالتالية وهي املالحظة 

تستعمل الباحثة أدوات البحث اليت هلا عالقة 
واألدوات اليت تستخدمها يف هذه الرسالة . باملوضوع

:هي
االختبار-١

ات اليت ميكن أن تستخدمها إن االختبار احد األدو
الباحثة جلمع املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة 

:باختبارين، يعينالبحث، وتقوم الباحثة 
)Pre-Test(االختبار القبلي )١

وهو االختبار الذي ختتربه اموعة التجربية قبل 
إجراء التجربة بتدريس القواعد النحوية بإعراب األيات 

.القرآنية

، ...،البحث يف العلوم السلوكيةاملدخل إىل صاحل بن محد العاسف، ٤
.١٠٠. ص



٤٦

)Post-Test(االختبار البعدي )١

ربية بعد وهو االختبار الذي ختتره اموعة التج
األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري اإلجراء التجربية لقياس 

وأما أسئلة لالختبار قبلي ٥.املستقل على املتغري التابع
أسئلة ١٠تتكون على والفختبار بعدي متسويان و

.لالختبار البعدي

:حتليل البيانات عن أجوبة الطلبة من كل البنود

مستوى صدق احملتوى)١

صدق احملتوى هو مدى متثيل بنود االختبار 
أما صدق حمتوى من االختبار . للمحتوى املراد قياسة

لذلك . فينبعي للمدرس أن يأخذ السؤال من املواد املدرسة
كان االختبار من هذا البحث أخذت الباحثة من املواد اليت 
قد علمواها الطلبة من املوضوع القواعد النحوية، يعين جر 

.وجمرور
. ٣٠٨. ، ص...املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكيةصاجل بن محد العاسف، ٥



٤٧

توىاحملفقد أجرت الباحثة اختبار مستوى الصدق
عثمان حسني وهو حماضر بكلية التربية يف قسم بأستاذ 

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية يف 
.بندا آتشة

مستوى ثبات االختبار)  ٢

فائدة ثبات االختبار ليؤكد مناسبة االختبار قبل 
إذا أسئلة االختبار تكون . جتريبية لغري العينة يف نفس اتمع

كانت تطبيق على نفس األفراد متكررة وتكون على نفس 
ويف هذه البحث كان متسوى ثبات . النتائج أو متساوية

.االختبار ثابتا

املالحظة املباشرة-٢

أما معىن املالحظة هي فترتبط بقرينة البحث العلمي 
حيث تشري إىل أدة من أدوات البحث جتمع بوسيطتها 

. املعلومات اليت متكن الباحثة من إجابة عن األسئلة



٤٨

واملالحظة املباشرة هي مالحظة سلوك معني من خالل 
٦.إتصاله مباشرة باألشخاص أو أشياء اليت يدرسها

املباشرة اليت تقوم ا الباحثة هي أن واملالحظة 
. تالحظ الطلبة وأحواهلم يف النشاط التعليم يف الفصل

فتستعمل الباحثة أدواا بقائمة املالحظة اليت أعدا قبل 
.دخول الفصل لنيل البيانات عن أنشطة الطلبة واملدرسة

:ويف هذه البحث تستخدم مالحظتني مها
قائمة املالحظة للمدرسة)١

ائمة املالحظة للمدرسة لتالحظ قدرة املدرسة ق
يعين الباحثة نفسها يف إدارة التدريس القواعد النحوية 
بإعراب األيات القرآنية، وأما قائمة املالحظة للمدرسة 
تشتمل على مالحظة املعلم عن الكيفية التدريس اليت 
تتكون بالطريقة واملادة اليت تستخدمها املدرسة أثناء جراء 

. التدريس القواعد النحوية بإعراب األيات القرآنيةعملية 

.٣٠٦. ، ص...املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العاسف، ٦



٤٩

أربع خيارت، أسئلة مع١٣وهلذه املالحظة تتكون على 
.يعين جيد جدا، وجيد، وقلة جيد، وغري جيد

قائمة املالحظة للطلبة)٢

قائمة املالحظة للطلبة هي مالحظة نشاط الطلبة 
أثناء عملية التدريس القواعد النحوية بإعراب األيات 
القرآنية حيث تشتمل على انتباههم ونشاطهم وتأملهم إىل 
املادة أثناء إجراء عملية التدريس القواعد النحوية بإعراب 

.األيات القرآنية

وعندما تستخدم الباحثة طريقة املالحظة جلمع 
بيانات البحث فتالحظ الباحثة أنشيطة الطلبة واملدرسة عند 

اعد النحوية بإعراب إجراء عملية التدريس والتدريس القو
األيات القرآنية يف اموعة التجربية واستعدت الباحثة ورقة 

أسئلة مع أربع ٦وهلذه املالحظة تتكون على . املالحظة
.خيارت، يعين جيدجدا، وجيد، وقلة جيد، وغري جيد



٥٠

طريقة حتليل البيانات -د

حتليل البيانات لالختبار-١

بيانات (الثانية للحصول كذلك لتحليل األسئلة 
فاستعملت الباحثة اموع واملعدل من إجابة ) االختبار

وملعرفة فعالية ). االختبار القبلي والبعدي(االختبارين 
قامت . تدريسالقواعد النحوية بإعراب األيات القرآنية

الباحثة بادخال  درجة الطلبة اليت عليها يف كل االختبارات 
٧:اليت

جيد جدا= ١٠٠- ٨١

جيد= ٨٠–٦١

مقبول= ٦٠- ٤١

ناقص= ٤٠–٢١

7 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,
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٥١

راسب= ٢٠-٠

One Group Pre-Testإن منهج يف هذا البحث 

Post-Test Design ب، فاختارات الباحثة حتليل البيانات
Wilcoxon Sign Ranks Test أوT-Test . استحدامRanks

Test أوT-Test تقوم الباحثة باجراء اختبار الطبيعيUji)

(Normalitas واختبار املتجانس)Uji Homogenitas.(

Uji Normalitas)(ختبار الطبعي اال)١

ويقصد اختبار الطبيعي لتعريف أن العينة من 
وتقوم الباحثة اختبار الطبيعي . جمموعة تكون طبيعية أم ال

ألن العية يف هذا البحث ) (Uji shapiro-wilkباستخدام 
إذا كان العينة أكرب من . ٥٠الطلبة، أصغر من ٢٦عددهم 

وصيغة الفروض uji kolmogrof smirnovفيستخدم ٥٠
:الختبارالطبعي كما يلي

Ho :موعة طبيعية تليس2إذا كان (العينة من ا-

tailed)(Sig. ٠,٠٥أصغر من مستوى الداللة(



٥٢

Ha : موعةكانت العينة منإذا كان (طبيعية اSig. (2-

tailed) ٠,٥٠أكرب من مستوى الداللة(

Uji Homogenitas)(ختبار املتجانس اال)٢

ستخدم الباحثة اختبار املتجانس داللة أن البيانات ت
قد استخدمت الباحثة اختبار . بني اموعتني متجانس

مبستوى الداللة (uji levene statistic)متجانس على 
:وأما فروض الختبار املتجانس كما يلي. ٠,٥٠

Ho :موعة يموعة التجريبة واوجد املتجانس بني ا
أصغر من مستوى الداللة Sig. (2-tailed)إذا كان (الضابطة 

٠,٥٠(

Ha :موعة ما يموعة التجريبة واوجد املتجانس بني ا
أكرب من مستوى الداللة Sig. (2-tailed(إذا كان (الضابطة 

٠,٥٠(



٥٣

كانت البيانات طبيعية واملتجانسة لذلك إذا 
وإذ كانت البيانات غري طبيعيةة . T-Testبـفالستخدام 

. Ranks Testبـ واملتجانسة فالستخدام 

خالصة على ما شرحت الباحثة فعرضت يف 
البحث وحتليل البيانات األيت عن أسئلة ٣-١اجلدول 

.استخدمت فيهااليت 

ةحتليل البيانات للمالحظة املباشر-١

حصلت يف إعتمدت الباحثة يف حتليل البيانات اليت
املقرر حسن البيانات اليت ستحليلها حبثها على عدد القانون 

وحيسب البيانات من أنشطة الطلبة عند إجراء . الباحثة
:نعملية التعليم والتعلم باسنعمال القانو x 100%p=

النسبة املؤية: P: البيانات
R :جمموع القيمة احلصولة عليها

T :النتيجة الكاملة



٥٤

وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء 
٨:عملية التعلتم والتعلم إىل مخسة أحوال

جيد جدا% = ١٠٠-٨١
جيد% = ٨٠-٦١
مقبول% = ٦٠-٤١
ناقص% = ٤٠-٢١
راسب% = ٢٠- ٠

8 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2010), hal. 281.
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٣-١اجلدول 
أسئلة البحث وحتليلها

حتليل البياناتأسئلة البحثرقم
هل تدريس القواعد النحوية ١

فعال نية آبإعراب األيات القر
على فهم لبةقدرة الطلترقية

النحو؟

T-Test/ Ranks
Test

واملدرسةالطلبةطة يكيف أنش٢
يف تدريس القواعد النحوية 

بإعراب األيات القرآنية؟

والنسبة املعدلة 
)%(املائوية 

م كل العمليات السابقة باستخدام الربنامج توت
باستعانة احلساب . من النظام احملسوبSPSSاإلحصايت 

:كما يلي"SPSS Statistics 22"على األدوات الرقمية

أصغر من )Sig(.إذا كانت نتيجة مستوى الداللة - ١
) Ho(فهذا يدل على أن فرض الصفري ٠,٥٠

.مقبول) Ha(الديل مردود وفرض 



٥٦

أكرب من ) .Sig(إذا كانت نتيجة مستوى الداللة - ٢
مقبول ) Ho(فهذا يدل على أن فرض الصفري ٠,٥٠

.مردود) Ha(وفرض البديل 



٥٧

الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات-أ

تعلق الفصل السابق عمايقد شرحت الباحثة يف 
يات القرآنية مبعهد اآلبتدريس القواعد النحوية بإعراب 

حصول على البيانات لول،Gampong Raya Tamboالفرقان 
فقامت الباحثة بالبحث التجرييب ذا املعهد للسنة الدراسية 

اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية ٢٠١٩/٢٠٢٠
وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم 

B-2488/Un.08/FTK.1/TL.00/02/2020٠٨يفالتاريخ
.٢٠٢٠فرباير 

ثحملة عن ميدان البح-١

الذي يقع يف شارع داملعهأحدمعهد الفرقان كان
Gampong Raya Tambo, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen.



٥٨

.Tgkم، حتت زيامة ٢٠٠٧وقد أسس هذا املعهد يف سنة 

Saifuddin, S.Pd.I, MA . ،يتم فيه تدريس اللغتني األجنبية
فكان معهد الفرقان . ومها اللغة اإلجنليزية واللغة العربية

Gampong Raya Tambo يستعمل فيه املنهج الدراسي
، وعلى أساس اإلسالم يف إعتقاد أهل السنة ٢٠١٣

.واجلماعة

٤- ١اجلدول 
Gampong Rayaأمساء املدرس يف معهد الفرقان

Tambo

الوضيفةأمساء املدرسرقم
مدير العامأستاذ إمسور يوسف١
مدير املعهدأستاذ سيف الدين٢
سكريترأستاذ موزاكري٣
آمني صندوقأستاذ زهرول منور٤
املدرسإسوادي٥
املدرسحممد رملي٦



٥٩

املدرسحممد دياه٧
املدرسذوالفهمي٨
املدرسيوسو هادي٩
املدرسروشيدي١٠
املدرسحممد احسان١١
املدرسجنيدي١٢
املدرسمرسلني١٣
املدرسعزينشة١٤
املدرسعبداهللاحسان ١٥
املدرسةرسكي أندريا١٦
املدرسةإسكندر١٧
املدرسةريضا وحيوين١٨
املدرسةنوفا موليزا ساين١٩
املدرسةجوت فيتريين٢٠
املدرسةسيسكا فيتري٢١
املدرسروضة اجلنة٢٢



٦٠

املدرسروسيت٢٣
Gampong Rayaيف معهد الفرقان وأما املدرسون

Tambo هم مدير عام األربعة اآلخرونو.مدرسا١٩فعددهم
وكان عدد الطلبة يف .صندوقالومدير املعهد وسكريتر وأمني

. طالبا٢٣٩م ٢٠١٩/٢٠٢٠يف العام الدراسي هذه املدرسة
لمرحلة لالثالث الصفاألول حىت الصفوذلك متكون من 

،املتوسطةمرحلة لالثالث لالصفاألول حىت الصفاملتوسطة و
:كما يف اجلدول التايلالصفوفمن كلوكان عددهم

٤-٢اجلدول 

Gampong Raya Tamboعدد الطلبة مبعهد الفرقان

اموععدد الطلبةالفصلرقم
الطالباتالطالب

١VII-A٤٩-٤٩
٢VII-B-٥١٥١
٣VIII-A٢١-٢١



٦١

٤VIII-B-٢٤٢٤
٥IX-A١٩-١٩
٦IX-B-١٠١٠
٧X٨١٦٢٤
٨XI٧١٩٢٦
٩XII٧٩١٦

والطالبات ١١١الطالب أشار هذا اجلدول أن عدد
مرحلة املتوسطة منللأما . طالبا٢٣٩واموع مجيعهم ١٢٨

الدراسة بني البنني تنفصل الثالث صفاألول اىل الالصف
. فيجتمع البنون والبناتوية انمرحلة الثوأما لل. والبنات

ة هلذا البحث ويبلغ عددهم نكعيXIالصفواختارت الباحثة 
.طلبة٢٦

املباين والوسائل يف هذا املعهد كما ذكر يف اجلدول 
:التايل



٦٢

٤- ٣اجلدول 

Gampong Raya Tamboاملباين والوسائل مبعهد الفرقان 

البيانالعددالوسائلرقم
جيد٢مصلى١
جيد١السكرتاريةمكتب٢
جيد٢مكتل املعلم٣
جيد٦بننيمركز الدراسة لل٤
جيد٦بناتمركز الدراسة لل٥
جيد٩بننيمسكن لل٦
جيد١٤بناتمسكن لل٧
جيد٥بننيللمحام ٨
جيد٥بناتمحام لل٩
جيد١مكتبة١٠
جيد٤غرفة الدراسة١١

املباين والوسائل يف هذا املعهد أشار هذا اجلدول أن
.يستحق االستخدام



٦٣

يات القرآنيةآلتدريس القواعد النحوية بإعراب ا-٢
أنشطة البحث)١

مبعهد الفرقان XIقد اختارت الباحثة الفصل 
Gampong Raya Tamboامت الباحثة وق. كعينة هلذا البحث

آليات القرآنية، د النحوية بإعراب انفسها بتدريس القواع
:توضح الباحثة التوقيت التجريب كما يلي

٤-٤اجلدول 
التوقيت التجرييب

تار/يوم
يخ

تفصيالتاألنشطةاللقاء

/اجلمعة
فرباير ٧

٢٠٢٠

عملية اللقاء األول
تعليم 
والتعلم

درسة املتقدم
اإلختبار القبلي

٨/سبت
فرباير

٢٠٢٠

عملية اللقاء الثاين
تعليم 
والتعلم

لية تعليم والتعلم عم
بتدريس القواعد 
النحوية بإعراب 



٦٤

يات القرآنيةاآل
٩/ أحد

فرباير 
٢٠٢٠

عملية اللقاء الثالث
تعليم 
والتعلم

عملية تعليم والتعلم 
د عبتدريس القوا

النحوية بإعراب 
يات القرآنيةآلا

/اإلثنني
١٠

فرباير 
٢٠٢٠

عملية اللقاء الرابع
تعليم 
والتعلم

درسة املتقدم
اإلختبار البعدي

النحوية بإعراب األيات القرآنيةتدريس القواعيد-٣

ة د النحويامت الباحثة نفسها بتدريس القواعوق
Gampong Rayaالفرقان يات القرآنية  مبعهد آلبإعراب ا

Tambo . ومادة التعليم مأخوذة من كتاب اخلالصة واأليات
.من القرآن الكرمي



٦٥

وقامت الباحثة يف هذا البحث التجريب بقائمة 
املالحظة للطلبة وقائمة املالحة للمدرسة واالختبار القبلي 

فقدمت الباحثة االختبار القبلي لتعرف . واالختبار البعدي
.د النحويةعلى فهم القواعقدرة الطلبة 

أخدت الباحثة تدريس القواعد النحوية بإعراب 
أنشطة التعليم والتعلم يف اموعة أما . يات القرآنيةاآل

:التجريبية كما يلي

٤-٥اجلدول 

أنشطة املدرسة والطلبة لتدريس القواعد النحوية بإعراب         
)اللقاء األول(اآليات القرآنية 

أنشطة الطلبةأنشطة املدرسة
تدخل املدرسة -

ء الفصل بإلقا
السالم، تسأل 
املدرسة عن أحوال 

السالم، يرد الطلبة-
عن ويقولون

أحواهلم ويقرؤون
الدعاء مجاعة



٦٦

الدعاء وتقرأالطلبة 
عهممج

حتق املدرسة من - 
حضور الطلبة

الفدا يسمع الطلبة - 
كشف احلضور يف

من املدرسة
سئل املدرسة عن ت- 

مادة األسبوع 
املاضي

جييب الطلبة عن -
مادة األسبوع 

املاضي
تقدم االختبار -

القبلي للطلبة
جييب الطلبة االختبار -

القبلي 
املدرسة تشرح- 

أهداف التعليم 
يعين التعريف عن 
القواعيد النحوية 

رورار واجلفهي 

يسمع الطلبة ما - 
تقول املدرسة

يفتح الطلبة القرآن-تطلب املدرسة فتح - 



٦٧

القرآن
تطلب املدرسة من -

ينظروا الطلبة أن 
ىل اآليات القرآنيةإ
)رورار واجل(

تكون من سورة 
وسورة ١: العلق
٣٥: الطور

: وسورة املائدة
: وسورة القدر٤٨
: وسورة البقرة٥

وسورة ١١٤
٢١٧: البقرة

: وسورة البقرة
وسورة ٢٥٠
وسورة ٢١: مرمي

اآليات يرى الطلبة -
تمرالقرآنية كما أ

املدرسة



٦٨

وسورة ٥: اجلمعة
١٠٩: االنعام

١: وسورة النصر
: وسورة األنبياء

٥٧
شرح املدرسة عن ت- 

اجلر التركيب 
يف آيات وارور
القرآن

الطلبة شرح وايسمع- 
املدرسة

تطلب املدرسة -
لكي تطلبطلبةلل

تركيب اجلر 
وارور تكون فيه  

اآليات القرآن 

تركيب وا الطلبة يطلب- 
تكون رورار واجل

فيف اآليات القرآن

حتقق املدرسة من -
نتائج إجابات 

الطلبة عن يكتب - 
إجابات يف الورقة



٦٩

الطلبة
توزع املدرسة عدة -

موعات وتعطي ا
فيهتكونالورق

آيات القرآن
وتكون من سورة 

١٠٢: البقرة
٢٦: وسورة النور

: وسورة القصص
: سوسورة ي٣٥
وسورة ٣٤

٣٢: إبرهيم
٥: وسورة الناس

وسورة البقرة 
وسورة ١٨٠
وسورة ٨: البقرة

الطلبة يف واجيلس- 
موعات كما ا
املدرسةتأمر



٧٠

وسورة ٥: املائدة
١٥٥: البقرة

تقدم املدرسة -
أوراق عمل 

(LKS)الطلبة

ترد الطلبة أورق - 
(LKS)عمل الطلبة 

تطلب املدرسة من -
الطلبة يف 

اموعات
لتركيب اجلمل فيه

رور الين ار واجل
توزيعها

يناقش الطلبة يف - 
لتركيب اموعات

ر اجلاجلمل فيه
موجودة يف رور او

الورقة

رسة تعطي املد-
الطلبة الفرصة 
ليسألوا عما مل 

تركيب يفهموا عن 
رورار واجل

مل عمايسأل الطلبة - 
يفهموا



٧١

املدرسة نفرا تأمر-
لتشرح من الطلبة 

القاعدة أوال، بعد 
أن يتمكن الطلبة 
أن يفهم الطريقة، 
مث تأمر املدرسة 
حيفظها الطلبة 
الطريقة، مث إعطاء 
الطلبة أمثلة من آية 

القرآن 

ية من يقرأ الطلبة آ- 
تالقرآن كما أمر

املدرسة

تطلب املدرسة -
طالبا من اموعة 
ليشرح مناقشتهم 

ر اجلعن تركيب 
روراو

من كل ممثل -
اموعة يشرح 

مناقشتهم

جييب الطلبة أسئلة - تقوم املدرسة -



٧٢

االختبار البعديباالختبار البعدي
تأمر املدرسة من -

الطلبة استخالص 
استنتاجات عن 
التعليمية اليت مت 

تنفيذها

استخالص الطلبة - 
عن التعليمية اليت مت 

تنفذها

توفر املدرسة -
اخلالصة من 

درسال

يسمع الطلبة - 
من املدرسةاخلالصة 

تعطي املدرسة -
الدافع للطلبة

يسمع الطلبة الدافع- 

أخريا، اختتمت - 
املدرسة بقرأة 
الدعاء وبالقاء 

السالم

يقرأ الطلبة الدعاء -
.ويرد السالم



٧٣

٤-٦اجلدول 

أنشطة املدرسة والطلبة لتدريس القواعد النحوية بإعراب 
)اللقاء الثاين(اآليات القرآنية 

أنشطة الطلبةأنشطة املدرسة
تدخل املدرسة -

ء الفصل بإلقا
السالم، تسأل 
املدرسة عن أحوال 

الدعاء الطلبة وتقرأ
عهممج

السالم، يرد الطلبة-
ويقولون عن 
أحواهلم ويقرؤون 

الدعاء مجاعة

حتق املدرسة من - 
حضور الطلبة

يسمع الطلبة الفدا - 
يف كشف احلضور 

من املدرسة
تسئل املدرسة عن - 

مادة األسبوع 
املاضي

جييب الطلبة عن -
مادة األسبوع 

املاضي



٧٤

تقدم االختبار -
القبلي للطلبة

جييب الطلبة االختبار -
القبلي 

تشرح املدرسة - 
أهداف التعليم 
يعين التعريف عن 
القواعيد النحوية 

فهي اجلر وارور

يسمع الطلبة ما - 
تقول املدرسة

تطلب املدرسة فتح - 
القرآن

يفتح الطلبة القرآن-

تطلب املدرسة من -
ينظروا الطلبة أن 

ىل اآليات القرآنيةإ
) اجلر وارور(

تكون من سورة 
وسورو ١: املاعون
١٨٧: البقرة

اآلياتيرى الطلبة -
القرآنية كما امر 

املدرسة



٧٥

٣١: وسورة النور
٤٥: وسورة النور

٩٧وسورة البقرة 
: وسورة القصص

٣٥
تشرح املدرسة عن - 

التركيب اجلر 
يف آيات وارور
القرآن

يسمعوا الطلبة شرح - 
املدرسة

تطلب املدرسة -
طلبة لكي تطلبلل

تركيب اجلر 
وارور تكون يف

اآليات القرآن 

يطلبوا الطلبة تركيب - 
تكون اجلر وارور

فيف اآليات القرآن

حتقق املدرسة من -
نتائج إجابات 

يكتب الطلبة عن - 
إجابات يف الورقة



٧٦

الطلبة
املدرسة تنقسم-

موعات عدة ا
فيه الورقوتوزع

آيات القرآن 
وتكون من سورة 

وسورة ٩: الفتح
٤٨: املائدة

: وسورة املائدة
: وسورة اليل٧٧
: وسورة األنعام١

وسورة ١٠٩
٥٦: الصافات

: وسورة البقرة
وسورة ٢٨٦

٤: األحقاف

جيلسوا الطلبة يف - 
كما اموعات

أمرت املدرسة



٧٧

١٧: وسورة البقرة
وسورة البقرة 

١٥٤
تقدم املدرسة -

أوراق عمل 
(LKS)الطلبة

ترد الطلبة أورق - 
(LKS)عمل الطلبة 

تطلب املدرسة من -
الطلبة يف 

اموعات 
لتركيب اجلمل فيه 
اجلر وارور الين 

توزيعها

يناقش الطلبة يف - 
اموعات لتركيب 
اجلمل فيه اجلر 
وارور موجودة يف 

الورقة

تعطي املدرسة -
الطلبة الفرصة 
ليسألوا عما مل 
يفهموا عن تركيب 

يسأل الطلبة عما مل - 
يفهموا



٧٨

اجلر وارور
تأمر املدرسة نفرا -

من الطلبة لتشرح 
القاعدة أوال، بعد 
أن يتمكن الطلبة 
أن يفهم الطريقة، 
مث تأمر املدرسة 
حيفظها الطلبة 
الطريقة، مث إعطاء 
الطلبة أمثلة من آية 

آن القر

يقرأ الطلبة آية من - 
القرآن كما أمرت 

املدرسة

تطلب املدرسة -
طالبا من اموعة 
ليشرح مناقشتهم 
عن تركيب  اجلر 

وارور

كل ممثل من -
اموعة يشرح 

مناقشتهم



٧٩

تقوم املدرسة -
باالختبار البعدي

جييب الطلبة أسئلة - 
االختبار البعدي

تأمر املدرسة من -
الطلبة استخالص 
استنتاجات عن 
التعليمية اليت مت 

تنفيذها

استخالص الطلبة - 
عن التعليمية اليت مت 

تنفذها

توفر املدرسة -
اخلالصة من 

الدرس

يسمع الطلبة - 
اخلالصة من املدرسة

تعطي املدرسة -
الدافع للطلبة

يسمع الطلبة الدافع- 

أخريا، اختتمت - 
املدرسة بقرأة 
الدعاء وبالقاء 

السالم

الدعاء يقرأ الطلبة -
.ويرد السالم



٨٠

حتليل البيانات- ب

حتليل لالختبار-١

حتسب البيانات من أنشطة املدرسة والطلبة حني إجراء 
:عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون

P = 100
النسبة املؤية: P:البيانات

R :جمموع القيمة احلصولة عليها

T:النتيجة الكاملة

املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية وحتليل 
١:التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال

جيد جدا= ١٠٠–٨١

جيد= ٨٠–٦١
1 1 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:
Bumi Aksara, 2010), hal. 281



٨١

مقبول= ٤١–٦٠

ناقص= ٢١–٤٠
راسب= ٠–٢٠

وللحصول نتائج الطلبة على تعليم التركيب قد قامت 
والنتائج اليت . الباحثة باالختبار القبلي واالختبار البعدي

حصلت عليها الطلبة يف الفصل الثاين الثناوية، وعرضتها الباحثة 
:يف اجلدول التايل

٤-٧اجلدول 

نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

نتيجة الطلبة
االختبار 

القبلي

نتيجة تقدير
االختبار 
البعدي

تقدير

جيد جدا٨٥جيد١٨٠-الطالب
جداجيد ٩٠جيد٢٨٠-الطالب
جيد٨٠جيد٣٧٠-الطالب



٨٢

جيد جدا٩٠جيد٤٨٠-الطالب
جيد جدا٩٥جيد جدا٥٩٠-الطالب
جيد جدا٩٢جيد جدا٦٨٦-الطالب
جيد جدا٨٥مقبول٧٦٠-الطالب
جيد٧٥مقبول٨٦٠-الطالب
جيد٧٥جيد٩٦٦-الطالبة
جيد جدا٩٢جيد جدا١٠٨٥-الطالبة
جيد جدا١٠٠جداجيد ١١٩٥-الطالبة
جيد٧٥مقبول١٢٥٠-الطالبة
جيد جدا٨٣جيد١٣٧٥-الطالبة
جيد٨٠جيد١٤٧٣-الطالبة
جيد٧٠مقبول١٥٥٣-الطالبة
جيد جدا٩٠جيد١٦٦٥-الطالبة
جيد جدا٨٥جيد١٧٧٣-الطالبة
جيد جدا٩٥جيد١٨٨٠-الطالبة
جيد جدا٨٦مقبول١٩٦٠-الطالبة



٨٣

جيد جدا٨٥جيد٢٠٧٠-الطالبة
جيد٧٥مقبول٢١٦٠-الطالبة
جيد٧٣مقبول٢٢٥٣-الطالبة
جيد٨٠جيد٢٣٧٠-الطالبة
جيد٧٩مقبول٢٤٦٠-الطالبة
جيد٧٣مقبول٢٥٦٠-الطالبة
جيد٧٥جيد٢٦٦٦-الطالبة

ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 
ير ة االختبار البعدي املعدلة بتقدونتيج١٨٢٠املعدلة بتقدير

ولتحليل بيانات االختبار القبلي واالختبار البعدي . ٢١٦٣
) Uji Normalitas(أوال باالختبار الطبيعيةالباحثتقام

وتتضح نتيجته يف ، ”SPSS Statistics22 “باستخدام برنامج 
: اجلدول التايل



٨٤

٤-٨اجلدول 
لقبلي واالختبارمن االختبار انتيجة ضيط الفائيل
Uji Normalitas)(البعدي

Tests of Normality

Data

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.
١PreeTest ,144 26 ,173 ,964 26 ,477
٢PostTest ,152 26 ,128 ,955 26 ,

295
a. Lilliefors Significance Correction

يدل حتصيل االختبار القبلي والبعدي ٤-٨ل ومن اجلدو
)sig(مبستوى الداللةNormalitas (Uji)باستعمال اختبار العمل

)sig(مبستوى الداللةي واإلختبار البعد٠،٠٥كرب منأ٠،٤٧٧

البيانات فتشري تلك النتيجة إىل أن.٠،٠٥من أكرب.،٢٩٥
باإلختبار املتجانسقامت الباحثة تتم توزيعها بشكل طبيعي، مث 

)(Uji Homogenitas ختبار  يبني عن حيصيل اال١١-٤واجلدول
.Uji Homogenitas)(املتجانس



٨٥

٤-٩اجلدول 
Uji)(نتيجة االختبار املتجانس  Homogenitas

يدل غلى حيصيل االحتبار املتجانس٤-٩اجلدول ومن
)(Uji Homogenitas مبستوى الداللة)(Sigمن أكرب٠،٦٠

.فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات غري متجانسة. ٠،٠٥
بقة أن نتيجة ضبط اباعتماد على البيانات الس

Uji)(الفائيل  Homogenitasتم توزيعها بشكل طبيعي ت
تشري إىل  Uji Homogenitas)(ونتيجة لإلختبار املتجانس

(Uji T) .ت–ميكن إجراء باختبار و. متجانسةأن البيانات 

أما جمموع املترق بني نتيجة االختبار القبلى واالختبار 
:آليتت كما يف اجلدول ا-البعدي إلجراء اختبار

Test of Homogeneity of Variances
Datetest

Levene Statistic df1 df2 Sig.
3,703 1 50 0,60



٨٦

٤- ١٠اجلدول 
)T-Test(االختبار -حتصيل ت

Paired Samples Test
Paired Differences

T Df

Sig.
(2-

tailed)
Mea

n

Std.
Devi
ation

Std.
Error
Mean

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Lower Upper
P
a
i
r

1

Pair 1
Pree Test

– Post
Test

-
13.1
92

6.705 1.315 -
15.901

-
10.484

-
10.0
32

25 .000

/يدل على أن حتصيل السابقاجلدول و Sig. (2-

tailed)(p-value)٠،٠٥(٠,٠٥أصغر من ٠,٠٠٠
تدريس القواعد النحوية بإعراب وهذا يدل على أن ) ٠،٠٠٠>
.فهم النحويات القرآنية يكون فعاال لترقية قدرة الطلبة على اآل
املالحظة املباشرة-٢

املدرسة والطلبة حني إجراء حتسب البيانات من أنشطة 
:عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون

P = 100 %



٨٧

النسبة املؤية: P:البيانات

R :جمموع القيمة احلصولة عليها

T:النتيجة الكاملة

وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء 
٢:عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال

جيد جدا% = ١٠٠–٨١

جيد= ٨٠–٦١

مقبول= ٤١–٦٠

ناقص= ٢١–٤٠

راسب= ٠–٢١

2 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi
Aksara, 2010), hal. 281



٨٨

أنشطة املدرسة)أ

ألنشطة وأما ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة 
.والتعلم باستعمال هذه الوسيلةاملدرسة يف عملية التعليم 

٤- ١١اجلدول 

نتيجة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم بتدريس 
القواعد النحوية بإعراب األيات القرآنية

النتيجة امللحوظةالناحية البحثرقم
١٢٣٤

األنشطة األوىل.١
دخلت إىل الفصل متما .١

الوقت
√

تستدعي املدرسة الطلبة .٢
املادة والتواصل باملواد 

تعلمها

√



٨٩

تنقل املدرسة املوضوعات .٣
واألهداف التعليمية اليت 

الطلبة حتقيقها عن يتوقع 
القواعد النحوية

√

األنشطة األساسية.٢
تعطي املدرسة اآليات .١

القرآنية اليت يعرا الطلبة
√

تطبيق املدرسة باستخدام .٢
الطريقة القياسية يعين تشرح 
املدرسة القاعدة أوال، بعد 
أن يتمكن الطلبة أن يفهم 
الطريقة، مث حيفظها الطلبة 

إعطاء الطلبة الطريقة، مث 
أمثلة على املشكالت اليت 

.متت مناقشتها

√

√تشرح املدرسة املواد بصوت .٣



٩٠

عال
تعطي املدرسة الطلبة الفرصة .٤

ليسئلوا األسئلة
√

تطلب املدرسة من الطلبة .٥
مناقشة املواد اليت إعطاؤها

√

يوجه املدرسة الطلبة يف .٦
استخدام القرآن للبحث عن 

تتوافق باملواد اليت يات آلا
تدريسها

√

تقوم املدرسة بإجراء .٧
حتسينات على عمل كل 
طالبة والتأكيد من مايف 
أخطاء يف التركيب 
واإلعراب مناسبة حبيث 

تكون النتائج سهلة للفهم

√

األنشطة النهاية.٣



٩١

جيد : ٣مقبل: ٢ناقص: ١
جيد جدا: ٤

د لقواعيف عملية تعليم اةأما نتيجة أنشطة املدرس
: فهيالنحوية 

P = R × 100%Tp = 45× ٪

p = 4500 ٪

توجه املدرسة الطلبة إىل .١
اخلالصة عن املواد اليت 

تعلموها

√

املدرسة اخلالصة توفر .٢
للمادة اليت تعلمها

√

تطلب املدرسة التفكري من .٣
الطلبة

√

٤٥اموع



٩٢

p = 86,53%
pنتيجة وب = 86,53 ٨١حدبنيوقعأاعلىتدل%

ة املدرسأنشطةأنداللةفتكون. جيد جدابتقدير ٪١٠٠-
قدرة يات القرآنية لترقيةآلد النحوية بإعراب ايف تدريس القواع

.الطلبة على فهم النحو

أنشطة الطلبة)ب

الباحثة جلمع بيانات البحث هي الطريقة اليت تستخدم 
املالحظة أنشطة الطلبة واملدرسة فتالحظ . املالحظة املباشرة

تدريس القواعد النحوية بإعراب والتعلم بعند عملية التعليم
وتعتمد املالحظ على . د النحويةاآليات القرآنية يف تعليم القواع

ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة ألنشطة الطلبة عند 
.عملية التعليم والتعلم باستخدام هذه الوسيلة



٩٣

٤-١٢اجلدول

عند عملية التعليم والتعلم بتدريس القواعد نتيجة أنشطة الطلبة
النحوية بإعراب اآليات القرآنية

املعلوماتالناحية امللحوظةرقم
يهتم الطلبةأحد من ال١الطلبةاهتمام .١

اآليات القرآنية املتعلقة ب
تعرضها املدرسةمبوضوعات

يهتمون  الطلبةقليل من ٢
القرآنية املتعلقة ياتاآلب

تعرضها املدرسةمبوضوعات
٣
√

يهتمونالطلبةكثري من 
القرآنية املتعلقة اآليات ب

تعرضها املدرسةمبوضوعات 
ياتاآلبيهتمونمجيع الطلبة٤

القرآنية املتعلقة مبوضوعات
تعرضها املدرسة



٩٤

ال أحد من الطلبة يناقشون١ناقش الطلبة.٢
جر (د النحوية مادة القواع

) وجمرور
قليل من الطلبة يناقشون مادة ٢

) جر وجمرور(د النحوية القواع
مادة ونيناقشكثري من الطلبة ٣

) جر وجمرور(د النحوية القواع
٤
√

مجيع الطلبة يناقشون مادة 
) جر وجمرور(د النحوية القواع

نشاط الطلبة يف .٣
السؤال

يسئلون الطلبةمن أحد ال١
عنمادة اليت مل يفهمون

د النحوية املوضوع القواع
) جر وجمرور(

قليل من الطلبة يسئلون مادة ٢
عن املوضوع يفهمون مل اليت 

) جر وجمرور(د النحوية القواع



٩٥

كثري من الطلبة يسئلون مادة ٣
عن املوضوع اليت مل يفهمون 

) جر وجمرور(د النحوية القواع
٤
√

يسئلون مادة اليت مجيع الطلبة
عن املوضوع مل يفهمون 

) جر وجمرور(د النحوية القواع
حاول البحث .٤

يات اليت آلاعن 
فيه تركيب جر 
وجمرور يف القرآن

ال أحد من الطلبة حياولون ١
اليت حتتوييات عن اآلالبحث 

رور يف ار واجلتركيب 
القرآن

قليل من الطلبة حياولون ٢
اليت حتتوييات اآلعنالبحث

رور يف ار واجلتركيب 
القرآن

ون حياولكثري من الطلبة ٣
اليت حتتوييات اآلالبحث عن 



٩٦

رور يف ار واجلتركيب 
القرآن

٤
√

البحثحياولون مجيع الطلبة 
حتتوي على اليت يات اآلعن

رور يف ار واجلتركيب 
القرآن

ن يقوموأحد من الطلبةال ١بالنتائج اإلعرا.٥
من مبراجعة نتائج اإلعراب

يات للحصول على النتائج اآل
الصحيحة 

ون يقومقليل من الطلبة ٢
راجعة نتائج اإلعراب من مب

يات للحصول على النتائج اآل
الصحيحة

٣
√

ونيقومكثري من الطلبة 
من راجعة نتائج اإلعرابمب



٩٧

حصول على النتائج ليات لاآل
الصحيحة

راجعة يقومون مبمجيع الطلبة ٤
يات نتائج اإلعراب من اآل

حصول على النتائج لل
الصحيحة

قدرة الطلبة على .٦
شرح املواد اليت 

تعلموا

ون الطلبة قادرمن ال أحد١
د اعالقوادةعلى شرح م

) جر وجمرور(النحوية 
ليل من  الطلبة قادرون على ق٢

د النحوية القواعمادةشرح 
) جر وجمرور(

كثري من الطلبة قادرون على ٣
د النحوية القواعمادة شرح 

) جر وجمرور(
٤
√

يع الطلبة قادرون على مج



٩٨

د النحوية القواعمادةشرح 
) جر وجمرور(

٢١اموع
جيد : ٣مقبل: ٢ناقص: ١
جيد جدا: ٤

, العربيةأنشطة الطلبة عند إرادة تعليم اللغة أما نتيجة 
:فهي

P =
%

P =
%

P = %
P = 91,66

-٨١وقع بني حد يدل على أاP = 91,66وبنتيجة
أن أنشطة علىداللةالكون تف. تقدير جيد جداب% ١٠٠

يات القرآنية رسة يف تدريس القواعد النحوية بإعراب اآلاملد
.جيد جدافهم النحو لترقية قدرة الطلبة على 



٩٩

املناقشة-ج

تدريس القواعد النحوية هذا البحث فهي أنأما مناقشة 
ودليل .يات القرآنية لترقية قدرة الطلبة يف النحوبإعراب اآل

طلب من فيه مطابقة مبا يطلبة والةدرسعنها أن كل أنشطة امل
وكانت ملحوظة كما ورد يف دليل د النحوية تدريس القواع

من ورقة املالحظة ةها الباحثعليفقد حصلت.االختبارات
وهذان )٩١،٦٦(%طلبةالوبقيمة)٨٦،٥٣%(سة بقيمة املدر

.جيد جدامبعىن% ١٠٠-٨١تدالن على أما وقعا بني 

حتصل د النحوية على تدريس القواعالطلبة نشطةأوأما 
Uji)(االختبار القبلي والبعدي باستعمال اختبار العملعلى 

Normalitasمبستوى الداللة)sig(ختبار البعدي الوا٠،٤٧٧
يشجعون يف طلبةيعىن معظم ال٢٩٥،. )sig(مبستوى الداللة

يات بتدريس القواعد النحوية بإعراب اآلتعليم اللغة العربية 
.القرآنية

يات القرآنيةالنحوية بإعراب اآلدتدريس القواعوكان 
نتيجتا االختبار ويتضح . لترقية قدرة الطلبة على فهم النحو



١٠٠

باستخدام (T-Test)االختبار -تالقبلي واالختبار البعدي بعد 
SPSS Statistics “برنامج  الداللةنتيجة مستوى يدل على ، ”22

Sig. (2-tailed)الداللةنتيجة مستوى وهي أصغر من ٠،٠٠٠
تدريس القواعد النحوية بإعراب وهذا يدل على أن٠،٠٥

.لترقية قدرة الطلبة على فهم النحوفعااليكونيات القرآنية اآل
أن يف كتابهعلي مسي اخلالقوهذا النتائج تأكد 

القواعد النحوية هي وسيلة من الوسائل اليت تعني على إجاد 
اللغة وممارسة القراءة والكتابة بلغة صحيحة خالية من األخطاء 
وتساعد على دقة التعبري وسالمة اآلداء وضبط الكلمات ألن 
عدم مراعاة القواعد النحوية يترتب عليه فساد يف املعىن وقلب 

٣.يف الفكرة وسوء يف الفهم

ومن البيان السابق يتضح لنا أن قواعد النحو علم من 
أنه آلة من اآلالت ملعرفة ا شكل . العلوم يف تعلم اللغة العربية

ربية أو ضوابط من خالل التراكيب آخر من الكلمة الع

، تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهااملراجع يف علي سامي اخلالق، ٣
.٣٠٢. ، ص)م٢٠١٠: لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب-طرابلس(



١٠١

والبحث فيه نظام النحو املتعدد عن اللغة . القواعد املكونةو
.العربية

حتقيق الفروض-د

للبيانات اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقيق وفقا 
:ض اليت افترضتها يف الفصل األوىلالفرو

تدريس القواعد النحوية بإعراب آيات القرآنية: الفرض البديل
.يرقي قدرة الطلبة على فهم النحو

تدريس القواعد النحوية إن : الصفريالفرض - ١
يرقي قدرة الطلبة على ة البإعراب آيات القرآني

.فهم النحو
-تاالختبار القبلي واالختبار البعديوبعد حتليل - ٢

SPSS“باستخدام برنامج )T-Test(االختبار

Statistics22”تضح النتيجة حصلت على نتيجة ي
وهي أصغر Sig. (2-tailed)٠،٠٠٠مستوى الداللة

وهذا يدل على أن ٠،٠٥نتيجة مستوى الداللة من 



١٠٢

(HO)لصفري االفرضمقبول و(Ha)البديل الفرض 

د النحوية تدريس القواعفتدل على أن. مردود
يات القرآنية فعاال لترقية قدرة الطلبة اآلبإعراب

.على فهم النحو



١٠٣

الفصل اخلامس
اخلامتة

نتائج البحث-أ
بتدريس يف هذه الرسالة مما يتعلق ةالباحثتقد انته

يات القرآنية مبعهد الفرقان القواعد النحوية بإعراب اآل
Gampong Raya Tamboقدم نتائج تأن ةسن الباحثحتن، فاآل

.ختاما هلذه الرسالةاتحالبحث واملقتر
ةالباحثعرضتأن بعدنتائج البحثةالباحثتوجد

:وهي،النهايةبداية حىت اليب من يبالبحث التجر
فعاليات القرآنية تدريس القواعد النحوية بإعراب اآلإن - ١

علىةعتمد الباحثوت. الطلبة على فهم النحولترقية قدرة 
حيصل على )T-Test(اإلختبار-تحتصيل من نتيجةأن

-Sig. (2ومستوى الداللة ) ٤٥،٧٠٨(النتيجة 

tailed)نتيجة مستوى الداللة وهي أصغر من ٠،٠٠٠



١٠٤

الفرضمقبول و(Ha)البديل فيدل على أن الفرض ٠،٠٥
.مردود(HO)الصفري 

د النحوية تدريس القواعيفالطلبةوةإن أنشطة املدرس- ٢
ة املباشرة ظاحملمولة من املالحبناء على . جداجيد 

لطلبة نتيجة او%) ٨٦،٥٣(هي نتيجةةللمدرس
-٨١وهذه تدل على ما وقعت بني) %٩١،٦٦(

بتدريس القواعد تعين عملية التعليم والتعلم . %١٠٠
ت القرآنية لترقية قدرة الطلبة على النحوية بإعراب اآليا

.جيد جدافهم النحو

قتراحاتالا- ب
االقتراحات ةقدم الباحثتلظواهر السابقة ااعتماد على 

:اآلتية
ينبغي للمدرسني أن يطبقوا طريقة مناسبة يف تعليم- ١

الطلبةلترقية رغبةقوياألن هلا أثرا د النحوية القواع
.فهم النحووقدرم على



١٠٥

أن Gampong Raya Tamboللطلبة مبعهد الفرقان ينبغي - ٢
يات القرآنية لترقية تدريس القواعد النحوية باآليستمروا

.قدرة الطلبة على فهم النحو
ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا - ٣

بالنقد، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فيصلحوا هذه 
.العيوب حىت يكون هذا البحث كامال مفيدا  للجميع



١٠٦

املراجع
ةاملراجع العربي-أ

تعليم اللغة م املاجستري وشاه منان املاجستري، خباري مسل
مركز اللغة وتطوير هيئة التدريس : ، بندا أتشيهالعربية

السالمية احلكوميةجامعة الرانريي ا
املراجع يف مناهج اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة وأصحابه، 

دار الفكر : القاهر،٢٠١٠،أخرىللناطقني بلغات 
العريب

: ريشكلية التربية بالع، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، 
السويسجامعة قناة 

، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسهاسعدون حممود الساموك،
والتوزيعل للنشر دار وائ: عامن األردان، ٢٠٠٥

مقدمة الكتاب مدارس النحوية، دار ،شوقي ضيف
القاهرة،طبعة السابعة،١٩٦٧،املعارف



١٠٧

املدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن امحد العاسف،
املكتبة : الرياض، الطلبة الثاين، ٢٠٠٠،السلوكية
العبيكان

أسالب طه علي حسني الدليمي وكامل حممود جنم الدليمي، 
الطبعة ،٢٠٠٤،قواعد اللغة العربيةحديثة يف تدريس 

دار الشروق للنشر : األردن- عمان، العربية األوىل
والتوزيع

، اللغة العربية أصل اللغات كلهاعبد الرمحن أمحد البوريين،
دار احلسن: عمان، ١٩٩٧

، ١٩٦١، ةطرق تدريس اللغة العريبعبد العزيز عبد ايد،
الطبعة الثالثة، القاهرة

، ١٩٧٣، املوجة الفىن ملدرس اللغة العربيةإبراهيم،عبد العليم
دار املعارف: القاهرةالطبعة العاشرة، 

-ھ١٤٣، طرق تدرس اللغة العربية، كوردعلي أمحد م
دار امليسرة للنشر والتوزيع: عمان األردان، م٢٠١٠

والطباعة



١٠٨

املراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية ، علي سامي اخلالق
احلديثة لبنان، املؤسسة -طرابلس، ٢٠١٠، وعلومها
للكتاب

الكواكب ، بد الباري االهدل احلسيب النهاميحممد بن أمحد ع
، ٢٠٠٥، الدرية على شرح متممة األجرمية اجلزء األول

دار الفكر العريب: لبانالطبعة األول، 
التحفة السنية بشرح املقدمة ،حممد حمي الدين عبد احلميد

مكتبة دار ،ميالدي١٩٩٤-هجري١٤١٤، جروميةآلا
الفيحاء

يف طرائق تدريس اللغة ، حممود أمحد السيد
جامعة دمشق: الطبعة الثانية، دمشق،١٩٩٧،العربية

،التربويةمدخل اىل مناهج البحث،حممود رجا أبو عالم
نلبنا-مكتبة الفالح، بريوت،١٩٨٩

/ ھ١٤١٥، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،
الطبعة التاسعة والعشرون، اجلز األول، ،م١٩٩٤

املكتبة العصرية: بريوت- صيدا



١٠٩
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