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 االستهالل
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 "3-5آية  الرمحن"سورة  

 صدق هللا العظيم

 

 :بك اهلامشي أمحد السيدقال 

 
 
 

إن العلوم أرفع املطالب، وأنفع املآرب.    
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 إهداء :
، لعل هللا أن حيفظهما مارلينا املكرمة وأمي كميسان سكدانجإىل أيب املكرم   -5

 وأبقهما يف سالمة الدينا واآلخرة. 

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين أنواع  -2

 علوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم ابلكثري تقديرا وإجالال.ال

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. أقول شكرا جزيال  -4

على مساعدتكم يف تشجيعي لكتابة هذا البحث العلمي، جزاكم هللا خري 

 اجلزاء.  



 و

 رشكر وتقدي
 

 
 

ينطق هبا اإلنسان. والصالة  وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد هللا الذ
والسالم على حبيب الرمحن سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته 

 وإحسانه إىل يوم الدين.
اللغة  وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم إبذن هللاالباحث فقد مت 

امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد جبمني املعل هيلالعربية بكلية الرتبية وأت
تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة  :وختتص الرسالة حتت املوضوع الطالبيتعلمها 

 .(Aceh Besarالعروض )دراسة جتريبية مبعهد روح اإلخالص 

تور شاه الدك شراف املشرفني الكرميني مها األستاذإبتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 
قد أنفقا م الباحث أفضل الشكر هلما قدّ يف، ، املاجستريسبحان األستاذو  ، املاجستريمنان

كامال من أوهلا إىل  إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما
 آخرها، لعل هللا ابركهما وجزامها خريا كثريا.

قد ربياين تربية سليما، ريب اغفريل ولوالدي  ويتقدم الباحث ابلشكر العظيم لوالدين
وارمحهما كما ربياين صغريا وجلدى وجلديت وجلميع األساتذة اللهم اجعلنا من عبادك 

 الصاحلني.
م الباحث الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية قدّ ي إضافة على ما ذكر،و 

وكذلك . جامعة الرانريى والعاملني فيهايف كلية األساتذة ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 
إمتام كتابة هذه الرسالة،  قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوه أبفكارهم يفي

 وابركهم هللا ىف الدنيا واآلخرة.



 ز

 الطالبو  علمنيامل لسائرو  ،روح اإلخالصدير م الشكر ملقدّ ينسى الباحث أن يوال 
سقيهم ، عسى هللا أن يعملية البحث عند احملتاجة بياانتمجع ال الذين قد أعانوه يف هفي

 .برمحته
ن الباحث أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن كانت تيقّ يوأخريا، 

 رجو من القارئني نقدا بنائيا خالصايإعداد هذه الرسالة، لذلك  قد بذل كل جهده يف
 ني.مجيعأانفعة له وللقارئني  الرسالة لعّل هذهواصالحها انفعا إلكمال هذه الرسالة، و 
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 تعتمد الىت التقليدية ابلطريقة Aceh Besarروح اإلخالص  مبعهد التدريسجتري عملية 

 تعود اهنا الإ الطالب، فهم تنمية على تساعد ال والتلقني واالستظهار احلفظ على
 يف والستقالل النفس، على االعتماد وعدم العمياء، واحملاكاة حفظ على ذالتالمي
سوف يعجزون الطالب على فهم النصوص العربية لقلة معرفتهم القواعد . البحث
تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة يبحث عن:  أن الباحث يريد ولذا. النحوية

ملعرفة  حثالب ويهدف .إلخالصدراسة جتريبية مبعهد روح ا (Power Point)العروض 
ى تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض لرتقية قدرة الطالب على عل فعالية

تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض لرتقية ب الطالب استجابةملعرفة النحو و 
وح ر مبعهد الطالب  مجيع فهو البحث هذا من اجملتمعأما و . قدرة الطالب على النحو

 الرابع الفصل يف الطالبعينة البحث هي و  ،طالبا 22 إىل يبلغ وعددهم اإلخالص
 البعدي واالختبار القبلي واالختبار االستبانة ورقة الباحث ويقّدم. طالبا 20 عددهم

 (Test - t)ت -اختبار نتيجة أن  البحث هذا يف احملصولة فالنتيجة. البحث كأدوات
 لك أنّ ( لذ2026054  <7،5131 > 2005402اجلدول )-أكرب من نتيجة ت

تكون  الطالب استجابةأن  على تدلمقبول و  البديل وفرض مردود الصفري الفرض
 .إجيابية



 ن

Abstract 

 

Nahwu (an Experimental Research at Dayah Ruhul Ikhlas 

Aceh Besar) 

 

The learning process at Dayah Ruhul Ikhlas Aceh Besar runs with traditional 

methods which are oriented to memorization, explanation and talaqqi so that it is 

less helpful to the development of student knowledge. Where students are only 

familiarized with memorizing and lacking understanding of what they have 

memorized and are less able to develop their knowledge. As a result they are weak 

in understanding Arabic texts in accordance with nahwu. Therefore, researchers 

want to examine the title Application of the method of ilqaiyyah with PowerPoint 

slide media on nahwu learning. The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of the application of the ilqaiyyah method with PowerPoint slide 

media on nahwu learning and student responses to the application of the 

application of these methods and media. The study population was all students of 

Dayah Ruhul Ikhlas Aceh Besar, totaling 82 students, while students in class VI 

with a total of 20 students were sampled in this study. The results of this study 

indicate that the application of the ilqaiyyah method with PowerPoint slide media 

media in learning nahwu proved to be effective, the researcher obtained the results 

of the t-test that is t obtained from calculations greater than the value of t-table 

(2,09302>7،9545<2,86093), then the null hypothesis is rejected and vice versa 

alternative hypothesis is accepted and get a positive response from students.  
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Abstrak 

 

Eksperimen di Ruhul Ikhlas Aceh Besar) 

NIM    : 150202095 

 

Proses pembelajaran di Dayah Ruhul Ikhlas Aceh Besar berjalan dengan metode 

tradisional yang berorientasi pada hafalan, penjelasan dan talaqqi sehingga kurang 

membantu terhadap perkembangan pengetahuan siswa. Dimana siswa hanya 

dibiasakan dengan mengafal dan kurang paham terhadap apa yang sudah dihafal 

serta kurang mampu dalam mengembangkan pengetahuan mereka. Akibatnya 

mereka lemah dalam memhami teks Arab sesuai dengan nahwu. Oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti dengan judul Penerapan metode ilqaiyyah dengan media 

slide PowerPoint pada pembelajaran nahwu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas penerapan metode ilqaiyyah dengan media slide 

powerpoint pada pembelajaran nahwu dan respon siswa terhadap penerapan 

penerapan metode dan media ini. Populasi penelitian adalah semua siswa Dayah 

Ruhul Ikhlas Aceh Besar yang berjumlah 82 siswa sedangkan siswa kelas VI 

dengan jumlah 20 siswa menjadi sampel pada penelitian ini. Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa  penerapan metode ilqaiyyah dengan media 

media slide powerpoint pada pembelajaran nahwu terbukti efektif, peneliti 

memperoleh hasil uji t-test yaitu t yang diperoleh dari perhitungan lebih besar 

nilainya daripada nilai t-tabel (2,09302>7،9545<2,86093), maka hipotesis nihil 

ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif diterima dan mendapatkan respon 

positif dari siswa.  
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 األول فصلال

 أساسية البحث
 البحث  مشكلة -أ

احدى اللغات يف العامل والعديد من الناس يطلبها ويدرسها سواء  هي اللغة العربية
االخرى هلا فاللغة العربية كاللغات  ألمهية دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

نظام وعالقات متعددة حبيث اليفهم جزء دون معرفة األجزاء األخرى. فال ندرك من 
وهذه اللغة تستعملها يف  اللغة غرضا وال نفيد منها معىن إال إذا ارتبطت بعضها ببعض.

املعاهد كللغة رمسية و اتصالية بني الطلبة، لذلك حيتاج الطلبة إىل تطبيق هذه اللغة 
 املستعملة.

وتشتمل مهارة اللغة إىل اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة،  فعلى طلبة اللغة 
العربية غري الناطقني هبا أن يتيقنوا مجيع املهارت األربعة عميقا ودقيقا.  والوسيلة يف اجياد 
املهارت األربعة التعمق مبا أييت يف عناصر اللغة منها األصوت واأللفاظ واجلمل والرتاكيب 

فليست الرتاكيب أو نسميها ابلقواعد تكون مبجردها ولكن تنقسم إىل القواعد  1 ية.اللغو 
بتعلم قاعدة الصرف  لدي الطلبة واليصل اكتساب اللغة العربيةالنحوية والصرفية. 

فحسب، رغم أنه عامل وثيق فيها. لكن من احلاجة أن يتعمق يف القواعد النحوية حىت يتم 
وهؤآلء مل ينفرد بعضها بعضا بل مرتابطة، متعلقة وذو أمهية كربى يف  االكتساب هبا.

 حتصيل قدرة اللغة.

وكانت القواعد من عناصر اللغة املهمة تعلمها الطالب يف تعلم اللغة العربية، 
فيستطيع هبذه العناصر اللغوية استعمال اللغة العربية استعماال صحيحا فصيحا شفواي 

از قدرة استماعهم وقراءاهتم. وليست القواعد النحوية جمرد وحتريراي وكذالك يف اجن

                                                           
1 Muspika Hendri, تحليل في علم اللغة, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2013),  hal. 18.   
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معلومات تفهم وتضاف إىل الذخرية الذهنية من ألوان املعرفة، ولكنها وسيلة إىل غاية، 
هي وسيلة إىل استقامة اللسان على أساليب معينة، أمناط من النطق خاصة. فإذا مل 

ة املتكررة، فلن يستقيم اللسان، ولن تؤخذ هذه الوسيلة مأخذ التدريب املتصل، واملمارس
جتد هذه القوالب التعبريية سبيلها إىل النطق، ومن مث اليكون للنحو أى مظهر من 

كما قال حممود كامل وأتخذ القواعد دورا ابرزا واليتم تعلم العربية إال هبا   2.مظاهر احلياة
ن اللغة حتكمها جمموعة من الناقة يف كتابه "تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرى: أ

القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم هبا واليت جييب أيضا أن يعرفها الراغب يف 
 3تعلمها، فالقواعد شيء ضروري لتعلم مهارات اللغة".

حد الدروس الذي يهتم هبا عدد املدارس واملعاهد، حيث أنه ألة أفدرس النحو 
لطالهبا يف حتصيل قدرة املهارات األربعة. ولتعليم النحو الطريقة املتوافرة حنو الطريقة 
القياسية واإلستقرائية واإلستنباطية وغريها، وهذا األنواع كلها من الطريقة اليت أكثر 

الطالب اليوم ملعاهد اليوم. وابلنظر علي خصائص استخداما يف تعليم بعض املدارس وا
هم هذه الطرق. وألجل أثر التعليم فالبد على املعلمني أن أيتوا بعدة وسلوكهم فلم تناسب

الطريقة احلديثة املنشئة يف جمال التعليم والتعلم اآلن اليت متكن هبا أن تصيل إىل أهداف 
 التعليم املطلوب أبقصر وقت وأقل سعي.

 البالط الذي يلزم فيهد املعهد من أح Aceh Besarروح اإلخالص د وكان معه
ابلنظرية الفروع كنظر  Aceh Besarروح اإلخالص ويقوم معهد  على سيطرة اللغة العربية.

املنهج املعهدي يف التعليم، فيكون تعليم مواد املهارات اللغوية األربعة يف فرصة متفرقة 
 النحو.  ادةملهارات. وكذلك جرى يف تعليم موابألوقات اخلاصة لكل مواد ا

                                                           

 ص. ط. ،(2002)القاهرة: دار املعارف، ، يفىظالنحو الو  عبد العليم إبرهيم،2 
جامعة أم القرى،  :) اململكة السعودية ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة،3

 .133(، ص. 1892
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 ملواد اليتافهموا جيدا مل ي يف هذا املعهد البأن الط الباحث وبعد املالحظة رأى
وكان الطالب يعجزون على فهم  .النحو خاصة عن اسم املوصولتعليم  ا يفهنو علمي

اشرتاكا   مأعضاء الفصل كله واومل يشرتك النصوص العربية لقلة معرفتهم القواعد النحوية.
م يف التعليم وقلة رغباهت أن مادة النحو صعب وممل ايرو  ذيناللطالب اهناك و كامال 

النحو. وكان املعلم ملا يستخدم أي الوسيلة التعليمية عند إجراء التعليم، لذلك يشعر 
 املناسبة إىل الطريقة والوسيلة  التعليم حيتاج املعلمهدف على  الطالب ابمللل. وللحصول

 قادرين على ونيكونو  اوهنواجهيالصعوابت اليت حل يشجعهم على حىت يساعدهم و 
 املواد النحوية.

قوم ابلبحث عن هذه الرسالة حتت ييد الباحث أن ري اعتمادا على ذلك، ف
دراسة جتريبية  (Power Point) بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض "تدريس النحو املوضوع

 ".اإلخالصمبعهد روح 
 

 البحث سؤال -ب

 اعتمادا على املعلومات السابقة، فإن الرتكيز يف هذه الرسالة كاآلتية:   

فعاال لرتقية  (Power Point) و بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض النحهل تدريس  -1
 ؟ قدرة الطالب على النحو

 تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروضاستجابة الطالب على كيف  -2
(Power Point  )؟ 
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 البحث هدف -ج
 أما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي:   

  (Power Point)تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض  ىعل فعاليةملعرفة  -1
 .لرتقية قدرة الطالب على النحو

  (Power Point) تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض ملعرفة كيفية -2
 .قدرة الطالب على النحولرتقية 

  
 أمهية البحث -د

 وأما أمهية هذا البحث فهي: 

 للمعلم  -1

هبذا املعهد، وميكن للمعلم  نحوللمعلم الذي يعّلم الأن يكون هذا البحث مفيدا    
 ، ولزايدة مراجع املعّلم.بتدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض أن يقوم 

 الباتلطل -2

زايدة اهتمام ول النحوتعلم  كي يسهلهم  البمفيدا للطا البحث أن يكون هذ  
 .النحو علىويرفع قدرهتم  للتعّلم مفعهاويدالب الط

 للباحث  -3

تدريس النحو عند للدوافع أو زايدة العلم  أن يكون هذا البحث مفيدا للباحث   
 .لرتقية قدرة الطالب على النحو  (Power Point) بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض
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 فروضالفرتاضات و إلا -ه

تدريس  أما اإلفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث هي أنو    
ترقية قدرهتم  يف البالطيسهل   (Power Point) النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض

 وأما الفروض اليت افرتضتها الباحثة فهي: .النحوعلى 

 Power) اإللقائية بوسيلة العروضتدريس النحو بطريقة : إن  (Ha) البديل -1

Point) 
 .على النحوالطالب  فعاال لرتقية قدرة    

 Power) إن تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض : (Ho) الصفري -2

Point)  
 .قدرة الطالب على النحو لرتقية فعاالمل يكن     

 
 حدود البحث و. 

تدريس النحو بطريقة  يقتصر موضوع هذا البحث على" : احلد املوضوعي -1
 ."(Power Point) بوسيلة العروض اإللقائية

 روح اإلخالصمبعهد  للمرحلة العاليةيقتصر هذا البحث  : حلد املكاينا -2

Aceh  Besar.   
 .2020-2018يف السنة الدراسية يقوم البحث  : حلد الزماينا -3

 معاين املصطلحاتز.  
بني للقارئني بعض يبحث الباحث عن هذه الرسالة فيحسن هبا أن يقبل أن    

 املعاين الكلمات املستعملة يف الرسالة فهي:
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 النحو دريست -1

وغريها   تعليما" وعلمه الصنعة –يعلم  –مصدر من "علم إن كلمة "تعليم"    
واصطالحا فهو توصيل املعلومات أو املعارف  2أو جعل له أمارة يعرفها. 4:جعله يعلمها،

من املعلم إىل املتعلم، املعلم اإلجيايب إىل املتعلم امللتقى الذى ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه 
ويقال أيضا مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو تقدمي  3املعلم .

 7ملعرفة أو الدفع إىل الفهم واملعرفة.تعليمات أو التوجيه يف دراسة شيء ما أو التزويد اب

 حنوا، مثل حنا الشيء أى قصده، -وينح -مصدر من حنو وكلمة "النحو"   
 والنحو مجعه أحناء : اجلانب، اجلهة، الطريق، املثل، املقدار، القصد، ويكون ظرفا

واصطالحا "قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر  9وامسها.
معهد حد الدروس أو املواد اليت يعلمها املعلمون يف أفاملراد هنا أن النحو  8الكلمات".

 لطلبتهم، ويهتم به املعلم حيث أنه وسيلة لتحصيل لغة الطلبة. دار مرمي بنت ابراهيم

 طريقة اإللقائية -2
اإللقائية هي اليت تعتمد على اإللقاء املباشر األحادايإلجتاه، اليت يكون الطريقة    

فيها املعلم حمور العملية التعليمية كونه امللقي للمعارف واحلقائق واملتعلم دوره املستقبل 

                                                           
. ص ،(2002)بريوت : دار املشرق،  ،ألربعوناالطبعة املنجد يف اللغة واإلعالم،  ،لويس معلوف4

223. 
 .322ص.  (،1872، )مصر: جممع اللغة العربية، املعجم الوسيطأصدقائه، و  ابراهيم أنيس2
 ،(1878، اجلزء األول، )بريوت: دار املعارف، الرتبية وطرق التدريس ،صاحل عبد العزيز وعبد اجمليد 3

 .28 ص.
 .22(، ص. 1883، )بريوت: دار النهضة العربية، اسس تعلم اللغة وتعليمهاه. دوجالس بروان،  7
 .782ص.  (،2003األربعون، )بريوت:الطبعة املنجد يف اللغة واإلعالم،  ،مؤسة دار املشرق 9
، )بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، بدون ملخص قواعد اللغة العربية، الطبعة التاسعة ،فؤاد نعمة8

 .17السنة(، ص. 
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الذي خيتصر دوره على التلقي واحلفظ. وهي طريقة قدمية تستخدم من قبل مجيع 
 10ؤ. وال خيلو أي نظام تعلمي منها.املدرسني واملعلمني دون استثنا

 (Power Point)وسيلة العروض  -3
 يف سلناا يستخدمهاو تلتطبيقاا من ىحدإ هي (Power Point)العروض  وسيلة

 اهذو 11تية.الذا ةلسريأو ا لعلميا لبحثا خطةأو  تقريرهأو  لتعليميةا ادملوا ضعر
خاصة  تيةالذا ةلسريأو ا لعلميا لبحثا خطةأو  تقريرهأو  يميةقدلتا ادملوايصمم  برنامج

أو  تحلكوماأ وا تلشريكاأو ا تملؤسساا تستخدمها ليتا (Power Point)للعروض 
 يف جمذبة سيلةو (Power Point)العروض  برنامج.إن  تلشخصياأو ا تلتعليمياا
 غريو ملتحركةا رلصوأو ا انأللوأو ا صلنصوا لتصميم منها ةكثري ياامز هلاو ستعماهلاا

 12.متحركة
 
 السابقة دراساتال .ح
يف مكتبة اجلامعة ومكتبة كلية الرتبية وأتهيل املعلمني الرساالت أو  الباحث نظر   

 Power تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض "البحوث اليت تتعلق ابملوضوع 

Point  روح اإلخالصدراسة جتريبية مبعهد Aceh Besar" كما يلي:  ووجد الباحث 
  13(2013مطيا فخران ) -1

                                                           

 .283. ، ص....تدريس فنونأمحد مذكور، 10 
11 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 

1997), hal. 23. 
12Azhar Arsyad, Media...., hal. 24. 

عهد باب العلوم أبو مبطريقة حل املشكلة وتطبيقها يف تدريس القواعد النحوية  مطيا فخران، 13 
 .3(، ص. 2013 تشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم،آ)بندا  ،لوغ إي
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 ابب العلوم أبو لوغ إي عهدإن املشكلة يف هذه البحث هي أن الطلبة يف م
اجلملة ال يناسب ابلقواعد ومل يعرفوا موقع اإلعراب الكلمة يف اجلملة أو  أغلبهم يعربوان
وأهداف  هذا يدل على أن الطلبة مل يسيطروا القواعد النحوية وتطبيقها.يف النصوص و 

يف  البحث هي معرفة فعالة وكيفية تطبيق طريقة حل املشكلة لرتقية فهم القواعد النحوية
الباحثة هو البحث  اعتمدت عليه ذيب العلوم أبو لوغ إي. والبحث المعهد اب

تكون طريقة فعالة على هي أن طريقة حل املشكلة  األوىل التجرييب. ونتيجة البحث
أكرب من نتيجة اجلدول  (t.test) ى أن نتيجة اإلختباراتتدريس النحو. وهذه تدل عل

(t.tabel)  طريقة حل املشكلة تتأثر على تدريس النحو . وأن 2،10>  7،80يعين
للطلبة ابب العلوم أبو لوغ إي، وهذه تدل على أن نتيجة الطلبة يف األختبار البعدي 

 أعلى من نتيجة اإلختبار القبلي.
 منهج لية متساواي يفاهذه الدراسة و الدراسة احل أنهي جوانب اإلتفاق أما و 

وأما جوانب  النحوعلى أو الطالب البحث ويف األهداف البحث لرتقية قدرة الطلبة 
ستخدم يالية ودراسة احل  بطريقة حل املشكلةاإلختالف هي يف هذه الدراسة تستخدم 

ويف هذه الدراسة مكان البحث هو ،  (Power Point) طريقة اإللقائية ووسيلة العروض
مبعهد روح اإلخالص الية مكان البحث والدراسة احلمبعهد ابب العلوم أبو لوغ إي 

Aceh Besar. 

 14(2012رزقا أواتمي ) -2
معهد دار العلوم العصري عاجزون يف إن مشكلة يف هذا البحث هي أن طلبة 

والكتابة والقراءة ابلقواعد مل يستطيعوا الكالم أهنم   ت الباحثةأ. كما ر مادة النحو
. وأهداف هذا على فهم مادة النحو ةىل ضعف قدرات الطلبإ. وهو يؤدي الصحيحة

تطبيق مدخل التعلم التعاوىن  أنشطة املدّرسة والطلبة عندالتعرف على البحث هي 

                                                           

مبعهد دار العلوم العصري بندا  STADتعليم النحو مبدخل التعلم التعاوىن أبسلوب رزقا أواتمي، 14 
 .2(، ص.2012 تشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم،آ)بندا ، تشيهآ
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 ةالتعرف على درجة طلبو  وم العصرىعليف تعليم النحو مبعهد دار ال STADأبسلوب 
العصرى يف تعليم مادة النحو بعد عملية التدريس مبدخل التعلم التعاوىن  ملو معهد دار الع

وأما نتيجة  التجرييب.بحث الوالبحث الذي اعتمدت عليه الباحثة هو  .STAD أبسلوب
  STADدخل التعلم التعاوىن أبسلوب مبيف تعليم النحو نشطة املدرس والطلبة البحث هي أ

نشطة املدرس والطلبة مطابقة مبا أيكون ممتازا. ألن أكثر  وم العصرىعلمعهد دار اليف 
 معهد دار العلوم ةيرقى درجة طلبو. STADالتعلم التعاوىن أبسلوب يطلب من تطبيق 

 ت -إختباراحلساب دليال كما أنه أكرب من نتيجة  ت -. وتكون نتيجة إختبارالعصرى
ل أن الفرض الصفري . وهذا يد302>2000يعين  ٪2 (اجلدول أما مستوى الداللة

يرقى  STADمدخل التعلم التعاوين أبسلوب تطبيق مردود والفرض البديل مقبول أي أن 
 .يف تعليم النحو العصرى معهد دار العلوم ةدرجة طلب
 منهج لية متساواي يفاأن هذه الدراسة و الدراسة احلهي جوانب اإلتفاق أما و 

وأما جوانب  النحوعلى أو الطالب البحث ويف األهداف البحث لرتقية قدرة الطلبة 
ودراسة  STADمدخل التعلم التعاوىن أبسلوب ستخدم اإلختالف يف هذه الدراسة ت

ويف هذه الدراسة مكان ، (Power Point) طريقة اإللقائية ووسيلة العروضستخدم يالية احل
مبعهد الية مكان البحث والدراسة احل العصري بندا آتشيهالعلوم  دارمبعهد البحث هو 

 .Aceh Besarروح اإلخالص 

تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة وأما يف هذا البحث يريد الباحث أن أييت ب
 كانت.يف أي مدرسة   ثون السابقونالباحه الطريقة والوسيلة . ومل يطبق هذالعروض

تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة وهدف هذ البحث هو التعرف كيف فعالة 
. فيعتمد الباحث يف هذا النحووكيفية استجابة الطلبة يف تعليم   (Power Point) العروض

البحث مبنهج جترييب وللحصول إىل البياانت املنشودة يستخدم الباحث أدوات البحث 
 اإلختبارات وورقة اإلستبانة.
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 طريقة كتابة الرسالةط.  
وأما طريقة التأليف هلذه الرسالة وكتابتها فتعتمد الباحثة على دليل كتابة الرسالة 

 بكلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وهو:
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين
 اإليطار النظري

 تعليم النحو   -أ
 تعريف النحو   -1

كان النحو من قواعد اللغة يدرسها الطالب كما أنه وسيلة من الوسائل اليت تعونه 
على إجادة اللغة صحيحة وخالية من األخطاء، وتساعد سالمة األداء وضبط الكلمات. 

ني املعىن والفهم. فال ميكن االنفصال ب وعدم مراعاة القواعد النحوية يدل على فساد يف
القواعد النحوية واللغة العربية من أي جمال التعلم هذه اللغة األجنبية فالتعرف عليه من 

 وظائف الطالب أن يفهموا إمجاال وتفصيال.
وللنحو )لغة( معان كثرية، أمهها: القصد واجلهة، کنوحت حنو املسجد واملقدار،  

النحو يف اصطالح العلماء هو: قواعد يعرف مبا أحوال أواخر کعندي حنو ألف دينار. و 
 1الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب و بناء وما يتبعهما.

وقد عرف النحو قدميا أبنه "العلم الذي يعرف به ضبط أواخر الكلمات ومعرفة حالتها 
وأتى فريد عصره ووحيد دهره يف کتاهبا ابلتعريف: النحو هو علم  2إعرااب و بناء، وتركيبا.

بقوانني يعرف مبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريمها، وقيل: النحو علم 
يعرف به أحوال الكالم من حيث اإلعالن، وقيل: علم أبصول يعرف ما صحة الكالم 

ن اإلعراب العربية ألفه مصطفى الغالتيين أ ويتعقد أيضا يف کتاب جامع الدروس 3وفساده.
)وهو ما يعرف اليوم ابلنحو( علم أبصول تعرف مبا أحوال الكلمات العربية من حيث 
اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف حال ترکيبها. فيه نعرف ما جيب عليه أن 

                                                           
، ص. (۲۰۰۲، )بريوت: دار الكتاب العلمية، القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي، 1

٦. 
يثة ، )لبنان: املؤسسة احلدالعربية وعلومهااملرجع يف تدريس مهارات اللغة علي سامي احلالق، 2 
 .۲۰۲م(، ص. ۲۰۰۰للكتاب، 

 .2٤٢م (، ص.  ۰۸۱۱، )بريوت: دار الكتب العلمية، کتاب التعريفات  فريد عمره و وحيد دهره،3 
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حدة، بعد انتظامها يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزوم حالة وا
أما املفهوم احلديث لعلم النحو فهو علم البحث يف الرتاكيب وما يرتبط هبا  ٤يف اجلملة.

من خواص. كما أنه يتناول العالقات بني الكلمات يف اجلملة وبني اجلمل يف العبارة أي 
ن مأنه يبحث يف االرتباط الداخلي بني الوحدات املكونة للجملة أو العبارة وغري ذلك 

 5وسائل هلا عالقة بنظم الكالم وأتليفه.
ومما سبق اتضح أن النحو أحد العلوم املهمة يف تعلم اللغة العربية وله دور ابرز حيث 
أنه آلة من اآلالت نعرف مبا ضوابط أواخر الكلمة العربية من خالل الرتاكيب والقواعد 

ذا العلم على لعربية، فيعني هاملكونة. وكما يبحث يف العالقات املرتابطة يف مجل اللغة ا
 حصول سالمة اللسالن وكذيب الكتابة.

 أمهية تعليم النحو يف اللغة العربية   -2
 وأما أمهية النحو يف تعلم اللغة العربية فهي:

 ألهنا مظهر حضاري من مظاهر اللغة، ودليل على إصالتها. -
 ألهنا ضوابط حتكم استعمال اللغة. -
 ٦وتركيبها.ألهنا تساعد على فهم احلمل  -

والسباب يشتمل على الفروق الفردية لدى الطلبة من جهة وحاجاهتم 
إىل تعلمها من جهة أخرى. كما اختالف بني طلبة عريب وطلبة غري الناطقني 
هبما. ولكل هذه اجملموعات أعراض متوافرة متفرقة بينها اليت أرادت أن تدفها 

ياجا وسيعا ألهنا تعلم النحو احت يف التعليم. فطبعا احتاج طلبة غري الناطقني مبا
وسيلة هلم يف هتذيب مجيع مهارة اللغة حىت يكون كالمهم و قرائتهم وكتابتهم 

 مطابقة بنظام اللغة العربية املوقع لدى العرب.
                                                           

 .۰۰، ص. (۲۰۰۲، )بريوت: دار الكتاب العلمية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالتيين، ٤ 
 .۲۰۲....، ص. املرجع يف تدريسعلي سامي احلالق، 5
ن: مطبعة التمدن ، )سوداتدريس القواعد يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاحممد کامل، ٦
 .1٢، ص. (۲۰۰۰احملدودة، 
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 أهداف تعليم النحو يف اللغة العربية - 3     
 وأما أهداف تعليم النحو هي:

طاء، وتكون عادات لغوية سليمة فصيح ألسنة التالميذ، ووقايتهم من األخ -1
متكنهم من استعمال األلفاظ واجلمل استعماال صحيحا خاليا األخطاء النحوية 

 اليت تذهب مبال الكالم وروعته.
تعويد التالميذ دقة املالحظة، والتمييز بني اخلطأ والصواب فيما يسمعون أو  -2

واقعها يقرؤون وإدراك وظائف الكلمات يف اجلمل مما يساعد على فهم م
 املختلفة.

إيقاف التالميذ على أوضاع اللغة وصيغها؛ ألن قواعد النحو تعد وصفا علميا  -3
 لتلك األوضاع والصيغ وتبني التغريات اليت حتدث أللفاظ يف موقعها املختلفة.

 مساعدة التالميذ على تكوين عادة ترتيب املعلومات اللغوية وتنظيمها أذهاهنم. -٤
 وتدريبهم على التفكري املنظم.تدريب عقول التالميذ،  -5
مساعدة التالميذ وتدريبهم على فهم الرتاكيب املعقدة والساليب الغامضة  -٦

  7والتعرف على أسباب غموضها أو تقصيها.
 طرق تعليم النحو -4

 وأما الطريقة يف تعليم النحو فهي كما يلي:
 الطريقة القياسية -1

الشواهد اتباعها ابألمثلة و وتقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ القواعد، مث 
املؤكدة هلا واملوضحة ملعنها. واألسس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو نظرية انتقال 
أثر التدريب. كما أهنا تستهدف حتفيظ القواعد واستظهارا ابعتبارها غاية يف ذاقا 
وليست وسيلة. وقد أدى استخدام هذه الطريقة إىل انصراف كل من املدرس والتلميذ 

                                                           
، (۲۰۰۱،)الرايض: جامعة امللك السعود،  أهداف تدريس اللغة العربيةحممد عبد هللا الشهري، 7

 .٤٢ص. 
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ن تنمية القدرة على تطبيق القواعد، وتكوين السلوك اللغوي السليم. فاملوقف الذي ع
يتعلم فيه التالميذ القواعد طبقا هلذه الطريقة موقف صناعي، ال مياثل وال يقرتب من 
مواقف التعبري اليت حيتاجون فيها إىل استخدام هذه القواعد. ومن أهم الكتب املؤلف 

 8ابن عقيل.وفقا هلذه الطريقة كتاب 
والطريقة القياسية هي غحدى طرق التفكري اليت يستخدمها العقل يف الوصول 
من املعلم إىل اجملهول، فالقياس دائما أييت بعد معرفة، أي كانت هذه املعرفة. فلنن 
تستطيع أن تبنيه على جهل ابملقيس عليه، إذ هو يف الواقع ليس إال إحلاق للشبيهال 

 ى فيه البحث.بشبيهه الذي عرف وانته
 الطريقة االستنباطية -2

 تقوم الطريقة اإلستنباطية على البدء ابألمثلة اليت تشرح وتناقش، مث تستنبط
منها القواعد. وهذه هو املتبع غالبا يف مناهج النحو يف املرحلة الثانوية، يف معظم 
القطار العربية. أما يف املرحلة املواسطة أو اإلعدادية، فدرس النحو غالبا ما تبدأ کامل، 

يز على الشواهد، مث تستنبط منه القاعدة. ولقد أطلق بعد يقرأ ويناقش مع الرتك
الباحثني على هذه الطريقة اسم )الطريقة اإلستوائية( وهي تسميه غري دقيقة ألننا ال 

 9انستقرؤ كل افستعماالت اللغوية قبل الوصول إىل القاعدة اليت حتكمها.
 الطريقة اإللقائية  -3

يوعيا اعتمدت يف التعليم وأكثرها شتعد هذه الطريقة من أقدم الطلرائق اليت 
وتسمى )طريقة احملاضرة(، وال يستطيع أي املعلم من اإلستغناء عنها. ولكن حمور 
حماضرتنا احلالية هو الطريقة اإللقائية كطريقة مستقلة، يعين أن الدرس كله مبين عليها 

س. لدر جممل خطواقما. بدال من أن نستخدم عدة طرق يكون فيها اإللقاء جزءا من ا
هذه ال نسميها الطريقة اإللقائية. الطريقة اإللقائية هي اليت تعتمد على اإللقاء املباشر 

                                                           

-۲۸۲، ص. (۲۰۰۰، )القاهرة : دار الفكر العريب، ريس فنون اللغة العربيةتدأمحد مذکور، 8  
29٤. 

 .۲۸۲....، ص. تدريس فنونأمحد مذکور، 9 
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األحادايإلجتاه، اليت يكون فيها املعلم حمور العملية التعليمية كونه امللقي للمعارف 
واحلقائق واملتعلم دوره املستقبل الذي خيتصر دوره على التلقي واحلفظ. وهي طريقة 

ستخدم من قبل مجيع املدرسني واملعلمني دون استثناء . وال خيلو أي نظام قدمية ت
 1٢تعلمي منها.

 
 نظرية عامة عن وسائل التعليمية  -ب

الوسائل التعليمية كثرية ومتنوعة، وعلى املدرس أن يقدر التقان والختيار الوسائل 
عليمية هي كل أداة الت املناسبة للمادة التعليمية اتباعا إىل موضوع الدرس. ويقصد ابلوسائل

يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح املعاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب 
. 1٤الدارسني على املهارات وإكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون 

 11االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.
" فمعناها لغة الوسط والوسيطة Mediusمن اللغة الالتينية " "Media"الكلمة 

: الوسائل مفهومها (Ely)( وأيلي Gerlachواملتقدمة. ويف اللغة العربية "الوسائل" قال جريجل )
العام تشتمل على اإلنسان أو املواد أو احلوادث اليت تنشأ مبا أحوال بتحعل الطلبة قادرين 

( أن استخدام kHamaliوذهب مالك ) 12ملهارة أو الشخصية.على إدراك العلوم أو ا
تعليم الوسائل التعليمية بدفع دوافع الطلبة ورغبتهم يف عملية التعليم والتعلم. ويؤدي عملية ال

 13والتعلم فاعلة.

                                                           

 .۲۸۸....، ص. تدريس فنونأمحد مذکور، 1٢ 
)دار السالم: بند  ،تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترميذي نينورسي، 11 

 .۰۰۲، ص. (۲۰۰۰آتشبه، 
12 Azhar Arsyad , Media Pengajaran. (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 1997), hal 
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، ص. (۰۸۸۱، )مصر: مكتبة األجنلو املصرية، املناهج والوسائل التعليميةحممد لبيب النجيحي، 13
2٤٢. 
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يشتمل عن تطور تعلم الوسائل التعليمية على كل اجلوانب املتعلقة بعملية تعليم 
عرف ا إىل التطور العظيم يف ميدان التكنولوجية حىت تصبح ما يالوسائل وتعلمها، وهذه كله

 اآلن بتكنولوجية التعليم.
 

 وأما أمهية الوسائل التعليمية ووظائفها فهي:
 املسامهة يف عالج الفروق الفردية بني التالميذ. -1
 تقريب الواقع إىل أذهان التالميذ.  -2
 تسهم يف تدريب على التفكري العلمي السليم. -3
 يف التقليل من مقدار النسيان.اإلسهام  -٤
 تثري إىل درجة كبرية اهتمام الطالب. -5
 جتعل خربات الطالب ابقية األثر. -٦
 1٤تسهم يف منو املعىن ومن مث تزيد ثروة الطالب اللفظية. -7

 وقال سودجاين ورفاعي أن استخدام وسائل التعليمية يف عملية التعليم فهي:
 لتعلمإن التعليم جذابة للطلبة فتنمو الدوافع ل -1
 إما توضح املواد الدراسية ومعناها. -2
 إمنا توفر طرق التعليم. -3
 يكون الطلبة انشطني يف أعماهلا. -٤

وفقا على البياانت السابقة أمهية الوسائل التعليمية ووظائفها هلا دور مهمة يف تعليم 
 اللغة العربية.

 
 (Power Point)وسيلة العروض  -ج

 (Power Pointتعريف وسيلة العروض ) -1

                                                           
14Azhar Arsyad , Media…., hal 15 
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هي إحدى من التطبيقات ويستخدمها الناس يف عرض  (Power Point)وسيلة العروض 
وهذا برانمج يصمم  15املواد التعليمية أو تقريره أو خطة البحث العلمي أو السرية الذاتية.

 Power)املواد التقليمية أو تقريره أو خطة البحث العلمي أو السرية الذاتية خاصة للعروض 

Point)  اليت تستخدمها املؤسسات أو الشريكات أو احلكومات أو التعليميات أو
وسيلة حمذبة يف استعماهلا وهلا مزااي كثرية  (Power Point)الشخصيات. إن برانمج العروض 

 منها لتصميم النصوص أو األلوان أو الصور املتحركة وغري متحركة.
كانت   رية وعمليات املكافحة.يف احلقيقة أن هذا الربانمج عنصور من العناصر البص

البصرية بدون  العناصر البصرية منها الشرائح، والنص والصور واأللوان. جعلت العناصر
حركة أو حبركة معينة. ميكن للمدرس أن يصمم كل من الربامج مناسبة حباجتهم. كما عرفنا 

املتعلمني   ععندما تستخدم لتوصيل املواد التعليمية اليت تؤكد التفاعل بني املعلمني م
 (.Mouse)يستخدم املدرس الطريقة اليدوية 

 
 (Power Point)كيفية استخدام وسائل العروض  -2

 فهي: (Power Point)أما كيفية استخدام وسائل العروض 
، اضغط على زر Windows Xp Msإذا كانت تستخدم نظام التشغيل  -1

 البداية يقع يف الزاوية اليسرى السفلي.
 "All Program”اختار اخليار  -2
 "Microsoft Office"اخرت جزءا من  -3
1٦واخرت   -4

"Microsoft Office Power Point" 

 

 وأما خطوات استخدام وسائل العروض يف عملية التعليم فهي:
 تعد املدرسه ما حيتاج إليه يف عملية التدريس. -1

                                                           
15 Azhar Arsyad , Media…., hal  24 

16 Panduan Alpilkatif Microsoft Power Point 2007 Untuk Menyusun Presentasi 

Profesional, (Yogyakarta: CV Abadi Pustaka, 2009), hal 41. 
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 يشرح املدرسة أهداف التعليم. -2
 يعرض املدرسة املعرض التقدميي. -3
 أيمر املدرسه الطالب ليسألوا عن املواد التعليمية ما مل يفهموها.  -٤
يشري املدرس بعض الطالب واحدا فواحدا إلجابة األسئلة، وإذا كان  -5

 الطالب اليستطيع أن جييبوا السؤال مث جييب املدرس السؤال. 
 أيمر املدرس الطالب املناقشة عن اسم املوصول. -٦
 ل اجلديدة ما يتعلق ابسم املوصول.أيمر املدرس الطالب لرتكيب اجلم -7
 يطلب املدرس الطالب أن يلخصنا املواد التعليمية. -8

يف عملية التعليم اسم املوصول، ( Power Point)وهذه خطوات استخدام العروض 
وعلى الباحث أن يستخدم املدخل العلمي، ألن يف عملية التعليم ابستخدام منهج التعليم 

 ل العلمي.تشتمل على املدخ ۲۰۰۲للسنة 
 
 على تعليم االسم املوصول. (Power Point)عالقة وسائل العروض   -3

إن اللغة العربية هلا أربع مهارات وهي االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة. ولتحقيق 
األهداف التعليمية هي إن اللغة العربية هلا أربع مهارات وهي االستماع، الكالم، القراءة، 

، (Power Point)والكتابة. ابستعمال الوسائل املتنوعة واملناسبة. أحدها برانمج العروض 
 ى من التطبيقات اليت يستخدمها الناس لعرض املواد التعليمية أو التقرير أو احلالة.وهو إحد

( Power Point)ويف عملية تعليم اسم املوصول ابستخدام الوسيلة برانمج العروض 

يستطيع املعلم أن يرقي على قدرة الطالب. وعندما يعرض املعلم النصوص، كان الطالب 
 النصوص اليت ملون بعضها، يفكرون ويسولون، ملاذا ينظرون النصوص ويشعرون حتداي

ببعض الكلمات امللونة. يعين "بعض األشياء جتعل هذه الوسيلة جذابة وهي قدرة املختلفة 
 17من جتهيز النصوص، األلوان والصور والرسوم املتحركة".

                                                           
17 Imam Asrori, Moh Alamuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu 

Sederhana. (Malang: 2015), hal 176. 
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وهذه الوسيلة تدفع عملية تعليم اسم املوصول إىل النجاح. وتعرض الوسيلة األلوان 
اخلاصة إلسم املوصول، من استخدام األلوان عندما ينظرون الطالب اسم املوصول. وبذالك 
تشكل كل اسم املوصول يف أذهان الطالب. فضال عن الصور والرسوم املتحركة جتعل 

 الطالب أعجب يف التعلم وهذا ما يرقي على قدرة الطالب على التعلم اسم املوصول.
 

 



02 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ
وهو منهج  ستعمله الباحث يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييبإن املنهج الذي ي

)املتغري املستقل( على  السببعرف أثر أن ي بواسطته لمي الذي يستطيع الباحثالبحثي الع
صص  الباحث ذهذا خيو 1النتيجة )املتغري التابع( الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية.

وهو قسم من البحث (  preExperimental Designs) البحث التجرييب التصصميمات التمهيدية
ل على تصصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي  أو ما يقا عتمد الباحثيو  التجرييب،

تم أي ي وهى من نوع حبث متهيدي. One Group Pre-Test, Post-Test Designيف اإلجنيليزية 
، ق طريقة التعليمبطالقواعد قبل إجراء التجربة، مث يإجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر 

الختبارين ا ي جيرى ذهم اختبار بعدي ليتبني مدى الفرق بني درجيتويف هناية الفصصل الدراس
 0التايل: القانون وأيخذ الباحث البعدي.القبلي و 

 

 
 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القبلي 1خ
X التجربة : 
 : االختبار البعدي 0خ

                                                           

املكتبة : الرايض) الطبعة الثانية،، املدخل إىل البحث يف العلوم  السلوكية د العساف،صاحل بن مح1 
 .323( ص.  ۲222 العبيكان،

 .313 ص.املدخل إىل...، د العساف،صاحل بن مح 0 

 ۲خ  x ١خ ت
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 جمتمع البحث وعينته -ب

حدة العناصر( الذين ذهم خصصائ  وايقصصد ابجملتمع هنا مجيع األفراد )أو األشياء، أو  
 Aceh Besarروح اإلخالص مبعهد واجملتمع ذهذا البحث هو مجيع الطالب  3ميكن مالحظتها،
فأخذ الباحث منهم كالعينة وهي  طالبا. 80عددهم وكان م، 0202م/0219للسنة الدراسية 

 ألهنم الرابع ابلصصف الطالب واختار. طالبا 02عددهم وكان  الرابعمن الصصّف  الطالب
، تعين أن العمدية هبا  الختيار العينة هي الطريقةالطريقة اليت قام   .النحو على عاجزون

 4االختيار خربة الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.
 
 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج

 ة :الباحث األدوات التاليجلميع البياانت اليت يتعلق هبذا البحث يستخدم 
 االستبانة -1
وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة  

إبجابتها أو اآلراء أو بفراغ لإلجابة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما 
 3ينطق عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة.

 معرفة استجاهبمل الطالبيف هذا البحث بتقسيم ورقة االستبانة على فيقوم الباحث 
 12 وقد جهز الباحث .(Power Point)تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض على 

وهي موافق جدا  أربع اختيارت ة كل بنود االستبانة فقد استعمل الباحثبندا لالستبانة وإلجاب
ويعرف و  1، وغري موافق بشدة بنتيجة 0، وغري موافق بنتيجة 3، وموافق بنتيجة 4بنتيجة 

 .ةأم سلبي ةإجيابيالباحث استجابة الطالب 
                                                           

، )القاهرة : دار النشر للجامعاتمناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية، رجاء حممود أبوعالم،  3  
 162م( ص. 0211

 99ص.  ،...املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،  4  
 
 .340...، ص. املدخل اىل البحث صاحل بن أمحد العساف، 3
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 االختبار  -0

 إليها تا حي اليت البياانت جلمع يستخدمها أن متكن اليت األدوات من أداة االختبار إن 
 الصصف ذلك يف بلطالل االختبار تقدمي الباحث ويقوم. فروضه حتقيق أو البحث أسئلة إلجابة
 وهذا. (Power Point)تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض  يف جناحهم مدى ملعرفة
 التجربة إجراء قبل تربخي القبلي االختبار البعدي واالختبار القبلي االختبار أي مرتني، االختبار
 هذا وغرض. التشبيه يستدر  يف البوروينت برانمج ابستخدم االستنباطية الطريقة تطبيق قبل أي

 .قبله الطالب لدى الدراسي التحصصيل مستوى لتحديد االختبار

نحو بطريقة تدريس ال انتهاء بعد أي التجربة إجراء بعد خيترب البعدي االختبار وأّما
 التحصصيل مستوى لتحديد االختبار هذا وغرض. (Power Point)اإللقائية بوسيلة العروض 

  .بعده الطالب لدى الدراسي

 طريقة حتليل البياانت -د
 حتليل البياانت للورقة االستبانة -1

  6:وناالستبانة فيعتمد على القان ورقة نتيجة عن البياانت بتحليل الباحث ويقوم

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 1۰۰ ٪ 

 البيان :

P النسبة املؤية : 
𝑓 الرتددات : 
N  الطالب: جمموعة 
 

                                                           

 141 ص. ،...املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،  6 
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 حتليل بياانت لألسئلة االختبار القبلي والبعدي  -0

(  فيستعمل الباحث ”Test “tوحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبار "ت" )
 7:القانون كما يلي

م فت =                      

مج ح0√

ن(ن−1)

 

 : متوسط الفروق م ف    :البيان 
 الفروق: جمموع مرابع إحنرافات  0مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن

 :إطباعه خطوات وأما
 أعاله اجلدول يف موضح هو كما حقول ستة من يتكون جدول إعداد -1
 األوىل االجابة متوسط حساب -0
 الثانية االجابة متوسط حساب -3
 الفرق متوسط حساب -4
 :التايل اختبارت قانون تطبيق -3

م فت =                      

مج ح0√

ن(ن−1)

 

                                                           
 7 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2009), 

hal. 305 
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 واحد انقصصا العينة أفراد عدد أى ،(1-ن) ن وهي احلرية درجة حتديد -6
 ائيةداللة إحصص ذات القيمة هل ملعرفة ت بقيم اخلاصة اإلحصصائية اجلدوال مراجعة -7

 من أصغر ت احملسوبة قيمة كانت فإذا ال؟ أم الباحث حدده الذي عند املستوى
 احلرية درجة وأمام حدده الباحث الذي الداللة مستوى عند يف جدوال ت قيمة
 مل الطالب نأ على يدل وهذا بني االجبتني فرق هناك ليس أنه أي الفرضية تقبل

 الذي درسوه. املقرر من كثريا يستفيدوا
 من أصعر احملسوبة ت قيمة أن فيتضح[٪1]ـب الداللة مستوى حدد الباحث أن ولفرض

 من أصعر احملسوبة ت قيمة أن أيضا فيتضح [٪3]ـب الداللة مستوى حدد إذا أما .ت قيمة
 .ت قيمة
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

 عن ميدان البحث حملة -1
  أحد املعاهد الرتبوية اإلسالمية يف حمافظة أتشية، ويقع يف روح اإلخالصمعهد 

Lamceu, Kuta Baro, Aceh Besar  بية ل الرت ختتص هذه املؤسسة يف جمام.  5002سنة أسسه
املختلفة يف  املناطق . كان الطلبة يف هذا املعهد أيتون منهارون يوسرياإلسالمية حتت رعاية 

طالبا. وهم مقسمون إىل  38عدد الطالب يبلغ و ، لو فصستة يتكون هذا املعهد من  .أتشيه
 عدة الصفوف كما ظهر يف اجلدول التاىل:

  4-1اجلدول 
 روح اإلخالصعدد الفصول والطلبة مبعهد 

 الطالب لالفص
 األول
 الثاىن
 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 السادس

50 
10 
10 
50 
10 
15 

 35 اجملموع
وأما  .35يبلغ عددهم  روح اإلخالصيتضح اجلدول على أن عدد الطالب مبعهد 

 فهو كما يف اجلدول اليت: روح اإلخالصعدد املدرسني الذين يدرسون مبعهد 
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  4-5اجلدول 
 روح اإلخالصعدد املدرسني مبعهد 

 اجملموع عدد الرقم
 11 املدرس 1

 11اجملموع                                                  
 .مدرسا 11 روح اإلخالصدول أن عدد املدرسني يف معهد يتضح اجل 
 

 الرؤية والبعثة -2
معهدا احرتافيا ومؤثرة اخلزنة اإلسالمية  صروح اإلخال: تكوين معهد  ؤية املعهدر 

 جلهاز األجيال املسلمني املتقنني. 
 املعهد : بعثة

 خاضعة للمساءلة تنظيم املعهد تنظيمة فعالة وشفافة و  -
يف  تفقهنيمه ومتخلقا ابحلسنة و الب طالاب معتقدا ابهلل وعابدا لالط تشكيل -

 الدين
 االهتمام برتبية وتعليم العقلي والكفاءة بطرق حاضرة -

 
 (Power Point)النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض  تدريس -3

النحو  ريستد عملية يفو  الرابع الفصل يف التجريبة إجراء عند مدرسا الباحث كان
 بحثابل نفسه الباحث فقام البياانت وجلمع. (Power Point)بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض 

 ابلتوقيت الباحث سيوضحها. م 5050 يناير 52 إىل 52 التاريخ يف املدرسة تلك يف احلقلي
  :التايل اجلدول يف كما التجرييب
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 4-8 اجلدول
 التجربية العملية يف التوقيت

 احلصة التاريخ اليوم اللقاء
م 5050 يناير 52 االثنني اللقاء األّول  3 
م 5050 يناير 52 االثنني اللقاء الثاين  10 - 2 
م 5050 يناير 53 الثالاثء اللقاء الثالث  10 - 2 
م 5050 يناير 52 األربعاء اللقاء الرابع  10 – 2 

 
 على البالط قدرة يعرف كيل القبلي ابالختبار الباحث يقوم البحث إجراء قبل

 الطالب قدرة عرفةمل البعدي ابالختبار الباحث فيقوم تدريس هناية وبعد التعليمة املادة سيطرة
 فكما دورها كل يف موالتعل التعليم خطوات وأّما. القبلي االختبار مع يقارهنا مث جتريبيب بعد
 : اآلتية اجلدول يف

 (Power Point)قائية بوسيلة العروض النحو بطريقة اإلل وتعلم تعليم مليةع
 4-4اجلدول 

 اللقاء األول

 الطالبأنشطة  أنشطة املدرس

الفصل إبلقاء السالم  يدخل املدرس -
 الطالبمث يسجل  ويعرف نفسه

 واحدا فواحدا بكشف احلضور

السالم ويستمعون إىل  الطالبيرد  -
 األمساء املسجلة

 ىل شرح املدرسإ الطالبيستمع  - يشرح املدرس أهداف التعليم -



53 

 

يقدم املدرس األسئلة من االختبار  -
 إلجابتها الطالبالقبلي ويطلب 

األسئلة من االختبار  الطالبجييب  -
 القبلي

أخريا، اختم املدرس إبلقاء السالم مث  -
 خيرج من الفصل

 السالم الطالبيرد  -

 4-2اجلدول :
 اللقاء الثاين

 الطالبأنشطة  أنشطة املدرس

 إبلقاء السالم مثيدخل املدرس الفصل  -
واحدا فواحدا  الطالبيسجل 

 بكشف احلضور

السالم ويستمعون إىل  الطالبيرد  -
 األمساء املسجلة

ة طريقة اإللقائية بوسيليشرح املدرس  -
ألنه سيعلمهم  (Power Point)العروض 

تخدام اسالطريقة و  هذهتطبيق ادة بامل
 الوسيلة هذه

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  -

 الفراق بتكوين الطالب رساملد أيمر -
 طالب 2 من تتكون اليت

 اليت الفراق بتكوين الطالب يقوم -
 طالب 2 من تتكون

أخذ املدرس التعليم يف هذا اللقاء عن  -
ية طريقة اإللقائب اسم املوصولمفهوم 

 (Power Point)بوسيلة العروض 

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  -

 الطالبيعطي املدرس الفرصة إىل  -
 وا عما مل يفهموهليسأل

 يسأل الطلب عما مل يفهمواه -
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 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  - يشرح املدرس اخلالصة مما علمه -
أخريا، اختم املدرس إبلقاء السالم مث  -

 خيرج من الفصل
 السالم الطالبيرد  -

 4-2اجلدول : 
 اللقاء الثالث

 الطالبأنشطة  أنشطة املدرس

 مث يدخل املدرس الفصل إبلقاء السالم -
الطالب واحدا فواحدا يسجل 

 بكشف احلضور

السالم ويستمعون إىل  الطالبيرد  -
 األمساء املسجلة

ة طريقة اإللقائية بوسيليشرح املدرس  -
ألنه سيعلمهم  (Power Point)العروض 

تخدام اسالطريقة و  هذهتطبيق ادة بامل
 الوسيلة هذه

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  -

 الفراق وينبتك الطالب املدرس أيمر -
 طالب 2 من تتكون اليت

 اليت الفراق بتكوين الطالب يقوم -
 طالب 2 من تتكون

أخذ املدرس التعليم يف هذا اللقاء عن  -
ية طريقة اإللقائباسم املوصول مفهوم 

 (Power Point)بوسيلة العروض 

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  -

 الطالبيعطي املدرس الفرصة إىل  -
 موهليسألوا عما مل يفه

 يسأل الطلب عما مل يفهمواه -

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  - يشرح املدرس اخلالصة مما علمه -
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أخريا، اختم املدرس إبلقاء السالم مث  -
 خيرج من الفصل

 السالم الطالبيرد  -

 
 4-2: اجلدول 

 اللقاء الرابع

 الطالبأنشطة  أنشطة املدرس

يدخل املدرس الفصل إبلقاء السالم  -
الب واحدا فواحدا الطمث يسجل 

 بكشف احلضور

السالم ويستمعون إىل  الطالبيرد  -
 األمساء املسجلة

لة طريقة اإللقائية بوسييشرح املدرس  -
ألنه  (Power Point)العروض 
طريقة ال هذهتطبيق ادة باملسيعلمهم 

 الوسيلة استخدام هذهو 

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  -

 الفراق بتكوين الطالب املدرس أيمر -
 طالب 2 من تتكون ليتا

 اليت الفراق بتكوين الطالب يقوم -
 طالب 2 من تتكون

أخذ املدرس التعليم يف هذا اللقاء عن  -
ية طريقة اإللقائباسم املوصول مفهوم 

 (Power Point)بوسيلة العروض 

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  -

 الطالبيعطي املدرس الفرصة إىل  -
 ليسألوا عما مل يفهموه

 لب عما مل يفهمواهيسأل الط -

 إىل شرح املدرس الطالبيستمع  - يشرح املدرس اخلالصة مما علمه -
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 إىل ما أخرب املدرس الطالبيستمع  - خيرب املدرس أن هذا اللقاء لقاء أخري -
يقدم املدرس األسئلة من االختبار  -

 إلجابتها الطالبالبعدي ويطلب 
األسئلة من االختبار  الطالبجييب  -

 البعدي
تم املدرس إبلقاء السالم مث أخريا، اخ -

 خيرج من الفصل
 السالم الطالبيرد  -

 
 حتليل البياانت ومناقشاهتا -ب

 بياانت من شاهتاومناق البياانت حتليل يعرض أن الباحث فرييد البحث نتائج وملعرفة 
 : يلي كما والبعدي القبلي أي واالختبارين الطالب استجابة

 الطالب ت استجابة حتليل بياان -1
ة العروض بتدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيل الطالب استجابة حتليل يف النتائج

(Power Point) القانون على الباحث فيعتمد :  

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 ٪1۰۰  

 البيان :
P  :النسبة املؤية 
𝑓 الرتددات : 
N  الطالب : جمموعة 
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 3-4جلدول ا
 نتيجة استجابة الطالب

 التصرحيات رقم
 (F)الرتددات 

 غ م م م ب
غ م 
 ب

تدريس اللغة العربية ابلطريقة اإللقائية  1
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 

 مملّ  غرييف اسم املوصول جذايب و 
10 10 - - 

يف تدريس اللغة العربية   محاسا كنت 5
ابلطريقة اإللقائية بوسيلة العروض 

(Power Point) للنحو يف اسم املوصول 
12 2 - - 

ة لغة  العربية ابلطريقة اإللقائيتدريس ال 8
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 
 اعلتف على يساعدين يف اسم املوصول

 التعلم يف ءقاأصد مع بسهولة

10 3 5 - 

تدريس اللغة  العربية ابلطريقة اإللقائية  4
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 
دمي تق على يساعدين يف اسم املوصول

 ىل املدرس عما مل أفهماألسئلة إ

12 2 - - 

كان تدريس اللغة  العربية ابلطريقة  2
  (Power Point)اإللقائية بوسيلة العروض 

 للنحو يف اسم املوصول أظهر من غريه
50 - - - 
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تدريس اللغة  العربية ابلطريقة اإللقائية  2
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 

 ممل يف اسم املوصول جيعل الفصل غري
2 14 1 - 

تدريس اللغة  العربية ابلطريقة اإللقائية  2
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 

يف اسم املوصول يسهل الطلبة يف احملادثة 
 العربية الصحيحة الختلو ابلقاعدة

2 2 5 - 

تدريس اللغة  العربية ابلطريقة اإللقائية  3
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 

املوصول يسهل الطلبة يف فهم   يف اسم
 اسم املوصول

3 3 4 - 

تدريس اللغة  العربية ابلطريقة اإللقائية  2
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 
فهم  ىعل الطلبة يساعد يف اسم املوصول

 شرح املدرس

10 10 - - 

تدريس اللغة  العربية ابلطريقة اإللقائية  10
للنحو   (Power Point)بوسيلة العروض 
 جيعلين فارحا  يف اسم املوصول

12 4 - - 

 - 2 28 113 اجملموع
 0 0.2 2.8 11.3 الدرحة املعدلة

 )٪(النسبة املؤية 
22٪  2.82٪  2.4٪  0٪ 

5959٪ 
 إجيابيا

559٪ 
 سلبيا
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 املالحظة :
 : موافق بشدة )إجيابيا(.  م ب 

 : موافق )إجيابيا(.  م
   : غري موافق )سلبيا(.  غ م

 ب : غري موافق بشدة )سلبيا(.غ م 
وسيلة تدريس النحو بطريقة اإللقائية ببمن اجلدول السابق تتضح استجابت الطالب  
 كما يلي : (Power Point)العروض 

  ٪22      :        موافق بشدة -1
  ٪2.28:            موافق -5

             5959٪ 
  ٪4.2      :         غري موافق -8
 ٪0         :     غري موافق بشدة -4

                559٪ 
جيب إبجابة "موافق جدا"، الطالب من  ٪22يوجد أن نظرا إىل البياانت السابقة  

جيب إبجابة "غري موافق"، الطالب من  ٪4.2جيب إبجابة "موافق"، والطالب من  ٪82.2و
 بالطال. هذه تدل على أن استجابة جيب إبجابة غري "موافق بشدة"الطالب من  ٪0و

 .إجيابية (Power Point)بتدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض 

 حتليل بياانت االختبار -2
تدريس النحو بطريقة ب التجريبية العملية بعد التشبيهفهم  يف الطالب نتيجة ملعرفة 

فاعتمد الباحث على االختبار القبلي والبعدي.  ،(Power Point)اإللقائية بوسيلة العروض 
 كما يف اجلدول األيت :  الطالب وميكن أبن يعرض الباحث عن نتائج اختبار 
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 4-2اجلدول       
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي      

 درجاهتم يف االجابة الثانية درجاهتم يف االجابة األوىل الطالب الرقم

 22 42 1 الطالب 1
5 الطالب 5  20 22 
 30 42  8 الطالب 8
4 الطالب 4  28  22 
2 الطالب 2  20 23 
2 الطالب 2  42 22 
 23 50  2 الطالب 2
3 الطالب 3  20 20 
2 الطالب 2  82 22 
10 الطالب 10  82 22 
11 الطالب 11  40 28 
15 الطالب 15  40 23 
18 الطالب 18  20 28 
14 الطالب 14  20 23 
12 الطالب 12  22 28 
12 الطالب 12  40 22 
12 الطالب 12  52 22 
 23 20  13 الطالب 13
12 الطالب 12  22 28 
50 الطالب 50  40 20 
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( فيستخدم القانون كما ”Test “tوحيلل الباحث عن نتيجة االختبارين ابختبار "ت" )
  :يلي

 4-10اجلدول 
 درجة يف اإلجابة الثانيةبني الدرجة يف اإلجابة األوىل و  النتائج

 الطالب
درجاهتم يف 

 االختبار
 القبلي

هتم يف درجا
 االختبار
 البعدي

الفرق بني 
لي القب االختبار

 و البعدي

االحنراف عن 
 متوسط الفروق

مربع 
)االحنراف 
عن متوسط 

 الفروق(
1 42 22 50 -1 1 
5 20 22 52 4 12 
8 42 30 82 14 122 
4 82 22 50 -1 1 
2 20 23 13 -8 2 
2 42 22 50 -1 1 
2 50 23 43 52 252 
3 20 20 10 -11 115  
2 82 22 80 2 31 
10 82 22 80 2 31 
11 40 28 58 5 4 
15 40 23 53 2 42 
18 20 28 8 -13 854 
14 20 23 -5 -58 252 
12 22 28 3 -18 122 
12 40 22 52 4 12 
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12 52 22 80 2 31 
13 20 23 13 -8 2 
12 22 28 3 -18 122 
50 40 20 80 2 31 

 2٦٦4 4 524 139١ 1329 اجملموع
 

 22=  50:  1852 حساب متوسط االجابة األوىل  وهو  -1
 22،2=  50:  1820حساب متوسط االجابة الثانية وهو   -5 
 51=  50:  452حساب متوسط الفروق وهو   -8 

ت = 
م ف

مج ح٢√

ن(ن−١)

 

ت = 
51

√5222

(1−50)50

 

ت = 
51

√  5222

(۹۱)50

 

ت = 
51

√  5222

830
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=  ت 
51

√2,01
   =

51
5,24 = 2،2242 

ويكون الفرض  .(Derajat Kebebasan)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية 
  يف هذا البحث. من درجة احلرية 1٪و  ٪2 (signifikasi)الصفري على مستوى الداللة 

نتيجة  ليقارن  2،2242( tحسب الباحث أن النتيجة ت )ومن اخلطوات السابقة، ف
 اجلدول استخدم الباحث القانون:

 1-= ن  جة احلريةالدر 
    =50-1 
    =12 

لة النتيجة ت اجلدول على مستوي الدال ، فتوجددراجة احلريةوبعد أن حسب الباحث  
(signifikansi )٪2  5202805وهو ( ويف مستوي الداللةsignifikansi )٪1  وهو

ت اجلدول متساوية أو أكرب من النتيجة  (testt)ت احلساب  إذا كانت النتيجة. 5232028
(tablet) فيكون الفرض الصفري (0H)  مردودا  والفرض البديل(aH) مقبوال. وإذا كانت  النتيجة 

مقبوال  (0H) فيكون الفرض الصفري (tablet)"ت" اجلدول أصغر من النتيجة ( testt)احلساب  ت
 مردودا. (aH)والفرض البديل 

 أكرب من (testt)احلساب  ت ولذلك 2،2242يعين  (testt)احلساب  ت ةأما حاصل مالحظ
 .2028055  <2،2242>  5232028 :(tablet)اجلدول  ت
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 حتقيق الفروض  -ج
ضها يف الفصل ريد الباحث أن حيقق الفروض اليت افرت يوفقا للبياانت اليت سبق حتليلها، 

 األول:

  (Power Point)قائية بوسيلة العروض إن تدريس النحو بطريقة اإللالفرض الصفري :  -1
وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت  .مل يكن فعاال لرتقية قدرة الطالب على النحو

  <2،2242>  2028055  ( أوtablet( أكرب من النتيجة ت اجلدول )testtاحلساب )
5232028. 

 (Power Point)تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض إن الفرض البديل :  -5
دول أصغر ت اجلوهذا الفرض مقبول ألن نتيجة  .فعال لرتقية قدرة الطالب على النحو

 .5232028  <2،2242 > 5202805 احلساب أوالنتيجة ت من 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
 مبعهد روح اإلخالص (Power Point)تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض 

 فحصلت النتائج البحث كما تلي:
بتدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض           استجابة الطلبةكانت  -1

(Power Point) الطالب من  ٪95أن  نورقة االستبانة أبوهذا يتضح من . إجيابية
 ٪0.9جيب إبجابة "موافق"، والطالب من  ٪36.9جيب إبجابة "موافق جدا"، و

"موافق جيب إبجابة غري الطالب من  ٪4جيب إبجابة "غري موافق"، والطالب من 
وسيلة تدريس النحو بطريقة اإللقائية بب . هذه تدل على أن استجابة الطالببشدة"

 .إجيابية  (Power Point)العروض 
مبعهد روح  (Power Point)تدريس النحو بطريقة اإللقائية بوسيلة العروض  كان -2

 احلساب ت نتيجة . وهذا يتضح منالنحو فهم على قدرهتم لرتقية فعاال اإلخالص
 .2206453  <5،5909 > 2245342 اجلدول ت نتيجة من أكرب

  املقرتحات  -ب
 : اآلتية اإلقرتاحات الباحث يقدم السابقة الظواهر على اعتمادا

 لتحقيق التعليمية الوسائلابستخدام  مواهتي أن العربية اللغة للمدرسي ينبغي -1
 اللغة تعليم يف ورغبتها الطالب قدرة لرتقية ابلغا أاثرا هلا ألن الرتبوية، األهداف

 .العربية
 .العربية اللغة تعلم يف ينشطوا أن لطالبل ينبغي -2
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 املراجع

 املراجع العربية -أ
القحوق افحوقة، مج اللاملنجد يف اللغة واألعالما ع طبو،ا 

 ا2002اللتاسع،اوثالثقن ابريوت:ادلرالملشر  
عليم دليل للمعلم للكتابة األساسي يف ت علي.ايقنسافتحي

 4891.ا االلغة العربية لغري الناطقني هبا

ا ادلرا املنجد يف اللغة واألعالملقيسامعلقف  ابريوت 
 4891 الملشر

اد/ت. اعبد. اسيد الملنعم اعبد طرق تدريس اللغة  للعال 
ا:امكتب،اغريب.االعربية

اللرمحنا افحمداعطا.للكندرياعبداهللااعبد عليم ت وإبرلهيم
امكتالعربية املرحلة االبتدائية اللغة ا اللكقيت: ب،ا.
 4881 اللوالح

اا4112 اإضاءتعبداللرمحنابناإبرهيماللقزلن ا
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ا امدكقر علي امعهدتدريس فنون اللغة العربيةاأمحد ا 
اللواهرة اجامع، اللرتبقي، اللبحقث دلراا:للدرلسات

 4884للشقلف ا
ا القحال   اسامي ة اللغيس مهارات املراجع يف تدر علي
 2040 ادنرلال-عمان  العربية وعلومها

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحلالبنامحد ا
ا2000قحاشر:الملكتب،المليكان اا

دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية ا اطعيم،ارشدياأمحد
اأمااتعليم العربية  لربامج اجامع، الملكرم،: امك،  
 ا4890 اللورى

 
 
 
 
  

ا
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 اإلختبار القبلي : 

ِ ع    و    م  س  اإلِ  يِّ
 : ة  ل  ج    لِّ ك    ِف   ه  ت  ل  صِ و   ل  و  ص  امل

 اللذان سافرا اليوم مريضان. -1
 اليت محلت احلطب أم جيل. -2
 الذي قاد جيوش املسلمي كثريا خالد بن الوليد. -3
 الذين هاجروا إىل احلبشة جاعة من الصحابة. -4
 اللذان حيراثن األرض فالحان قواين. -5
 جاءت اللتان تسكنان أمامنا. -6
 حضر اللذان كان مسافرين. -7
 سافرت اليت كانت عندان. -8
 الكتاب  الذي على املكتب للمدرس. -9

 السرير الذي ف غرفة خالد مكسور. -11



 اإلختبار البعدي 
 

  َْسم ن اإلن ْ ُكلِن ُُجَْلٍة :  َعّيِن َلَتُه ِفن ْوُصْوَل َوصن
َ
 امل

 .انن ضَ يْ رن مَ  مَ وْ لي َ ا اْ رَ اف َ سَ  انن لذَ ال   -1
 ب  ذ  هَ مُ  ة  فَ ي ْ ظن نَ  هُ سُ بن َل ي مَ ذن ال   -2
 .دن يْ لن وَ الْ  نُ بْ  دُ لن اا خَ ر  ي ْ ثن كَ   ّْيَ من لن سْ مُ الْ  شَ وْ ي ُ جُ  ادَ قَ  يْ ذن ال   -3
 اْسَتْأَجَر اْلبَ ْيَت َأْْحُِد.ْي ذن ال   -4
ْسلنَماُت. -5

ُ
ْ َتُصْوُم الر َمَضاَن امل  ال ِتن

 
 :  َتَدٍإ َيُكْوُن اْْس ا َمْوُصْوال ُب ْ  َأْكمنْل ُكل  ُُجَْلٍة ِبن
 .َفَحَص اْْلََواَز َضابنط   .......  -1
 ........ َشرنَبتن اْْلَلنْيَب طنْفَلة   -2
لط ائنرَةن إن  -3 ي ُّْوَن........ َسافَ ُرْوا ِبن  ْنُدْوننْيسن
4- . ْ َعب اس   ....... َوَجَد َساَعِتن
هللن َواْليَ ْومن .......  -5 قُّ اْْلَن ةن. آَمَن ِبن رن َيْسَتحن  اآلخن
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