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 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (2ِإَّنا َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن )

 2سورة يوسف آية 

 

َا َأمْ  ئاا َأْن يَ ُقْولَ ُرُه ِإذَ ِإَّنا  َلُه ُكْن فَ َيُكْونُ  ا َأرَاَد َشي ْ

 82 آيةسورة يس 

 

 :ت احملفوظاتقال

 انًّ مَ  هِ ن ِ مَ  نْ مِ  هللاُ  نا مُ  ن   مَ  نْ مِ  نا مَ  نْ مَ 

 

 
 

 اإلهداء



 

 تعاىل كل احلمد هلل
سل وأغلبت الك الساعة بكل جهد ل حىت هذهأان الىت قد تتحاو  إليا

 وصرب يف إكمال هذه الرسالة، أنت غالية وممتازة
هللا هلما  ابرك. يونرى احملبوبةوإىل أيب املكرم احملبوب أبوبكر وأمي املكرمة 

ب خرة. وإىل أسريت احملا يف الدنيا واآلمويرمحه وحفظهما ويغفر هللا
 .تعاىل هلم هللا محهمير 

وإىل مجيع املعلمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية قد يعلمن 
 أبحسن اجلزاء هللا ، حفظهم هللا وجزاهمداعلما مفي

ة، معة الرانريي اإلسالمية احلكمييف جا صدقايتو  وأصدقائى وإىل مجيع
 كرا جزيالاجلامعتني شالاليت يتعلمن يف  اتاجملتهد صة إىل صدقاتىاوخ

، حثبيف إجناز هذا ال منكم وكل خري دعوتكملو  دافعكملو  ساعدتكممل
 عسى هللا أن يسهل أمورهم وحفظ هللا هلم

 
 

 
 
 



 

 وتقديرشكر 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذى نستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا   
 اومن سيأت أعمالنا، من يهد هللا فهو املهتدى ومن يضلل فلن جتد له ولي

صلى هللا  هلل مرشدا، والصالة والسالم على حبيبنا مصطفى حممد ابن عبد
وسلم  أمجعني صلى هللا عليه واتبعهوالسالم. وعلى آله وصحبه عليه 

 لعاملني. رب اىل يوم الدين. آمني مث آمني ايما اائمني إوعليهم صالة وسال
ة مبوضوع يف تكميل هذه الرسالحثة إبذن هللا الرمحن البا انتهىلقد   

العالقة بني قدرة الطالب على إعرب اجلمل وترمجة النصوص العربية مبعهد 
 يةساكمااة من املواا الدر   .Kuta Baro Aceh Besarاار الزاهدين، 

الرتبية  يةيف كل األوىلالطالب للحصول على شهااة اجلامعية األخرية على 
  املعلمني بقسم تعليم اللغة العربية. وأتهيل

ى حياتى لة سلمالفاضللمشرفني واإلحرتام الباحثة الشكر وتقدم  
 الذان قد انفقت  املاجستري،بدر الزمان الدكتور  ، والفاضلرياملاجست

 كتابة الرسالة من البداية إىل النهاية  يف لباحثة ا ما على اشرافأوقاهت
صص قسم تعليم اللغة يف خت (S.Pd)ة األوىل يللحصول على شهااة اجلامع

ظهما هللا سهل هللا أمورمها وحف بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني. العربية
 واآلخرة.  اويرمحهما هلل يف الدنيوجزامها هللا أبحسن جزاء 



 

لباحثة إىل مدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية الرانريي وتشكر ا  
ني وتشكر الباحثة أيضا إىل مجيع املعلم. اإلسالمية احلكومية بندا أتشية

رشااا حسنا ابرك هللا هلم وجزاهم هللا أبحسن االذين قد علموها وأرشدوها 
 املكتبة الذين قد سعدوا يف إعارة يفإىل موظوال تنسى الشكر اجلزاء. 

ري اجلزاء. وجزاكم هللا خ ن ابرك هللا فيكموى األول حىت اآلالكتب من املست
مية. و وتشكر الباحثة أيضا مجيع املوظف يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلك

واألساتذ والطالب يف فصل اخلامس مبعهد اار الزاهدين  شكرا إىل مدير
 الباحثة يف مجع البياانت جزاهم هللا خري اجلزاء. االذين سعدو 

ين ال ذاألصدقاء وإىل مجيع الناس الا إىل وتشكر الباحثة الشكر  
قوة ا. شكرا على مساعدة الدستطيع الباحثة أن تذكر امسهم واحدا فواحت

  اجلزاء. م هللا خريض. ابرك هللا هلم وجزاهلية والدعا واحملر   الأو مساعدة امل
ربياها ن قد يالذيالباحثة الشكر إىل والديها احملبوبني  تقدم 
 خري فظ هللا هلما. وجزامها هللاوينفقان من الصغار حىت اآلن. ح اويدعواهن

 زاء.  اجل
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 مستلخص البحث

: العالقة بني قدرة الطالب على اإلعراب اجلمل       عنوان البحث
 الزاهدين، العربية مبعهد اار وترمجة النصوص

Kuta Baro Aceh Besar 
 : نور قدمية     سم الكاملة اال

 170202167:            رقم القيد
مجة وتر إعراب ا البحث فهو لتعرف قدرة الطالب على أما اهلدف هلذ

النصوص العربية، مث لتعرف عالقة بني اإلعراب وترمجة النصوص العربية. 
وكان اجملتمع من هذا البحث هو مجيع طالب معهد اار الزاهدين لسنة 

 وأما عينة البحث هو الطالب من فصله. 2021-م2020 اراسية
ستخدم الباحثة الطالب. ت 20، وعداهم اخلامس مبعهد اار الزاهدين

 عالقة بقدرة علىليست هلا على اإلعراب  قدرةوكانت  رتباطية.طريقة اال
 Aceh Besar  .Kutaاهدينلنصوص العربية لدي الطالب اار الز ا الرتمجة

Baro رتباطية وهذه تشري نتيجة ا(R) korelasi. 0،219 نتيجة كانو 
  (Ho)يدل على أن فرض الصفر  0،05>0،355مستوى الداللة 

 مراوا.  (Ha)مقبول، وفرض البديل 

 الكلمات األساسية: العالقة، إعراب اجلمل، ترمجة النصوص.
 

 



 

ABSTRACT 

Research Title : The Reletionship Between Student’s Ability 

To Againt I’rabing Arabic Sentences By 

Translating Arabic’s Text At Daruzzahidin 

Islamic Boarding School, Kuta Baro Aceh 

Besar. 

Full Name  :  Nur Qadimah 

NIM : 170202167 

Due to differences of opinion among scholars regarding the 

relationship between I'rab and translate, therefore the researcher 

wants to raise the title of this research. One of the purpose of this 

study is to determine the ability of students in I’rab and translate 

Arabic text. The other one is to know the relationship between I’rab 

and collegiate definition of Arabic’s texts. The population of this 

study is all of the student in Daruzzahidin boarding school year 

2020-2021. The researcher only took 20  students of senior high 

school grade 2. The method that used by the researcher is 

correlation method. As the result there  are no relationship between 

the ability of I’rab and translate Arabic texts of Daruzzahidin’s 

students, Kuta Baro Aceh Besar. And this shows that the results of 

the correlation (R) 0.219. And the significant value is 0.05<0.355. 

So that the hypothesis (Ho) is accepted and hypothesis (Ha) 

rejected. So, it means that there are no closely related to the 

students ability of I’rab with  translation the text. 

Key Word: The Reletionship, I’rabing, Translation. 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

Judul Penelitian  : Hubungan Antara Kemampuan Siswa 

Terhadap Mengi’rab Kalimat Bahasa Arab 

Dengan Menerjemahkan Teks Bahasa Arab 

di Pesantren Daruzzahidin, Kuta Baro Aceh 

Besar 

Nama Lengkap : Nur Qadimah 

NIM  : 170202167 

Karena perbedaan pendapat para ulama tentang hubungan antara 

I’rab dengan terjemah, maka dari itu peneliti ingin mengangkat 

judul penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan siswa terhadap mengi’rab dan 

menerjemahkan teks bahasa arab, kemudian untuk mengetahui 

hubungan antara mengi’rab dan menerjemahkan teks bahasa arab. 

Dan adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa 

pesantren Daruzzahidin, Kuta Baro Aceh Besar pada tahun ajaran 

2020-2021. Dan adapun sampel penelitian adalah adalah siswa 

kelas 5 di Dayah Daruzzahidin, yang berjumlah 20 siswa. Peneliti 

menggunakan metode korelasi. Adapun kemampuan siswa 

terhadap mengi’rab tidak memiliki hubungan dengan kemampuan 

menerjemahkan teks bahasa arab siswa Daruzzahidin, Kuta Baro 

Aceh Besar. Dan ini menunjukkan bahwa hasil hubungan korelasi 

(R) 0,219. Dan nilai singnifikan 0,05<0,355 menunjukkan bahwa 

hipotesis (Ho) diterima, dan hipotesis (Ha) ditolak. Jadi artinya 

bahwa kemampuan siswa terhadap mengi’rab tidak berhubungan 

dengan menerjemahkan teks bahasa Arab.  

Kata Kunci: Hubungan, I’rab, Terjemah Teks. 
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 ولاأل لالفص
 ثساسية البأ

 مشكلة البحث -أ

اريخ مثل الفقه والتكثري من كتاب اإلسالمية املختلفة  
 يسية تساعدنابللغة العربية، فرتمجتها إىل اللغة اإلندو  والتفسري كتب

الميكن أن يقوم ابلرتمجة بدون تدريب وفهم  املسلمني على فهمها.
اللغة املصدر واللغة اهلدف ألن مهارة الرتمجة ليست مهارة تدريب 

علم  .النحو علمإىل اراسة حيتاج  لفهم قواعد اللغة 1فحسب.
يبحث  2، خاصة يتعلق أبمور اللغوية.املهم من العلوم علم النحو هو

 يف النحو قواعد اللغة من اراسة اإلعراب. 
الختالف العوامل  ةواخر الكلمعراب هو تغيري أاإلأما         

____________ 

معاجلة مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل ، أمحد بيزوي1 
ى امعة الرانري ج) ،رسالة، اللغة اإلندونيسية )اراسة وصفية مبعهد اار اإلحسان(

 21ص. م(، 2017بندا أتشية،  اإلسالمية احلكومية،

 
2
Tony Fransisca, Konsep I’rab dalam Ilmu Nahwu, Almahara: 

Vol 1 (1) 2015, hlm. 79-99 



2 
 

 

والرتمجة هي استبدل مفراات من  3.تقديرا خلية عليها لفظا أواالد
النص األصلى مبفراات أخرى معاالة هلا معىن يف لغة اخرى أو 

لغة  اة نصية مكافئة هلا ىفاستبدال مااة نصية يف لغة واحدة مبا
عند اراسة اللغة خاص األم  ةلغالإهنا مشكلة ألمة لديها  4أخرى.
، عراباإل ةعالمكلة اليت تنشأ هي خطأ يف وظيفة ، واملشالعربية

وهذا اخلطأ حيدث ألن ممارسة اللغة اليت يقومون هبا ليست 
  5طبيعية.

تفريق لعرب يف اللغة العربية إة إىل أن يوذهب مجهور حنو   
بية، الرتمجة مهم لفهم النصوص العر إذا االعراب و  ،يف اجلملة املعىن

أما رأي  .الرتمجة إىل اللغة اإلندونيسيااحلراكة و الذي يكتب بدون 
ب يرى أن عالمات ر  ط  ، فإن ق  الرأي العام عكس هذا بر  ط  ق  

يث يتم نظره حبيف  عالقة ابملعىن  يتم وضع العالماتال  عراباإل
. لوصند الع كننيا س، وأيًضا لتجنب التقاء حرفني بسرعة ااثةاحمل

____________ 

، بدون سنة(، اوسهامانديرى :اتجاكر) ،اجلرومية إمام الصنهاجي،3  
 2ص.

 23ص....، معاجلة مشكالت الطالبة، أمحد بيزوي4 
 5 Hazuar, Konsep I’rab dalam Pandangan Ibrahim Musthafa 

dan Ibrahim Anis, Arabiyatuna: Vol 3 (1) 2019, hlm. 163-178  
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، بلغتهم راباإلععالمة  املشكلة قال: "إن العرب يرمسونوعن هذه 
ل صو عند ال ةاحلرك ضع، مث يوقف البد بسكون االسم يفألن 

م اختيار يت مث ،لصعوبة يف الكالمالبعد من )القراءة املستمرة(. 
 6."الكالميف  لتسهيل املناسبة كةاحلر  بعض

ترمجة و  اإلعراببني  عالقة يف فهم ءرأي العلماختالف ال 
ن رأييين. تؤكد على هذي نفلذلك تريد الباحثة أ، النصوص العربية

اار يف معهد  ميعلذا البحث. هبمث ختتار الباحثة أحد املعهد لتقوم 
 تاج إىل اإلعرابيحف ،ابلعربية كتبت  يتم الدينية، الو علالالزاهدين 

 اار يف . فلذالك يعلمالفهمه الرتمجة إىل اللغة اإلندونيسيةو 
حث بب ثةالباح تقوم. فاإلعراب وترمجة النصوص العربية الزاهدين

جلمل اموضوع "العالقة بني قدرة الطالب على إعراب العلم حتت 
 Kuta Baro Aceh“اار الزاهدين،  العربية مبعهد نصوصالوترمجة 

Besar 

 

 

 

 

 

____________ 
 6Hazuar, Konsep I’rab Dalam Pandangan Ibrahim …, hlm. 163-

178 
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 البحث لةأسئ -ب
ألسئلة ا باحثةال ضحو بقة، تخلفية البحث ساإىل  استناًاا 

 البحث على النحو التايل: ايف هذ
 ؟ نصوص العربيةالعراب إ على البمدى قدرة الطما  -1
 ؟ نصوص العربيةال ترمجة ىعل البما مدى قدرة الط -2
 رمجةت على قدرةو  اإلعراب على قدرة عالقة بني هناك له -3

 ؟ العربيةنصوص ال
 هداف البحثأ -ج

 ف هذا البحث فهي:ادأه اوأم  
نصوص القدرة الطالب يف إعراب  على فر علتا   -1

 العربية
 لعربيةنصوص االقدرة الطالب يف ترمجة  على لتعرفا  -2
وص نصال وترمجة اإلعرابعالقة بني  على لتعرفا  -3

 العربية
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 البحث  يةمهأ -د

ملمارسة قدرة الطالب على إعراب ملذاكرة و :  طالبلل  
 نصوص العربيةوترمجة 

 طالهبمترمجة ملعرفة قدرة  إعرب و درس : لمل  
 ملعرفة عالقة إعرب وترمجةباحثة : لل  
 وفروضه البحث افرتاضات -ه

يها فاالعراب أما االفرتاضات يف هذا البحث هي أن قدرة  
 هي: وأما الفرضان يف هذه الرسالة ف .عالقة برتمجة نصوص العربية

فيها  اإلعراب على قدرةأن  :Ha) ) ليالبد الفرض  -1
ي لدنصوص العربية ال الرتمجة قدرة علىب عالقة

 . Kuta Baro Aceh Besar ،اار الزاهدينالطالب 
ليس على اإلعراب  قدرةأن  :Ho) ) صفريال الفرض  -2

لدي  النصوص العربية عالقة بقدرة على الرتمجةفيها 
 Kuta Baro Aceh Besar. اار الزاهدينالطالب 
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 البحث وددح -و

 احلد املوضوعي -1
ني قدرة قة ب"العال تريد الباحثة أن تبحث عن املوضوع :  

ار انصوص العربية مبعهد الو ترمجة  اجلمل عرابإ علىالطالب 
 .",Kuta Baro Aceh Besar الزاهدين

 احلد املكاين -2
 . شارع  ،اار الزاهدينمعهد جيري هذا البحث يف  

Blang Bintang Lama قريةLamceu ،Kuta Baro ،Aceh Besar 

 الزماين داحل -3
/  2020 يسابحث هذا البحث العام الدر تفإن الباحثة   

 م.2021
 البحث لحاتمصط -ز

 العالقة -1
ا : تَ َبعي ة شيء ملَعالئق وعالقات من كلمة عَعالقة مج  

ِ النَّبات واملناخ" أي راِبطة تَ ر ِبط بنييَتحكَّم به  : "َعالقة َبني 
صني َأو شيئني، صلة، ارتباط: "عالقة ِمهنيَّة" أي راِبطة،  َشخ 



7 
 

 

ني" أي مسألتَ  : "َعالقة بنيط، ار تِباط، تعلُّق َشيء آبَخرِصلة، تراب  
عالقة  : "له عالقات بِرجل السُّلطة" "الاِتصال، َصداقة، ارتباطة

َل يف ذلك بكذا.لذلك بكذا  7" ال َاخ 
واصطالحا: التوحد والنتيجة على الشئ ألجل وجوا   

 8التوحى التشابه الرتابط ينتهما.
مرارية بني ستهبا الباحثة فهي ا تاوأما كلمة العالقة اليت أر   

ترمجة النصوص قدرة الطالب على ب على إعراب و قدرة الطال
 العربية.

 عرابقدرة اإل -2
َرٌة    لِغىَن مبعىن الطاقة ، والق وَّة  على الشيء ومتكُّن  منه واالق د 

رٍَة: ذ و َيَساٍر وِغىَن.: والث َّرَاء  يقال   9َرج ٌل ذو ق د 

____________ 

األشرفية،  ,) بريوت:، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةصبحي محوي7  
 747(، ص.م2003

ة : اار ، )بري املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةمؤسسة اار املشرق، 8 
 961م( ص.2002املشرق 

، )بريوت: اار عريب-املنجد عريب وسالقامشهاب الدين أبو عمر، 9 
 87(، ص.م2005  ،الفكر
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واصطالحا هي الصفة اليت متكن احلي من الفعل وتركه 
 10ابإلرااة.
ويِ نَي هو تغيرٌي يَ ل َحق  أَ  اإِلع رَاب   واصطالح  َواِخَر عند النَّح 

الكلماِت العربية من رف ٍع وَنص ٍب وجرٍ  وَجز ٍم، على ما هو مبنيٌَّ 
 11يف قواعد النحو.

طاقة الطالب على تغيري وأما مقصوا قدرة اإلعراب هنا  
  نصوص العرابية.الالعربية أو  يلحق أواخر الكلمة

 اجلمل -3
 ".مجلة"كلمة "اجلمل" مجع من كلمة لغة:   

الم ل كعند البالغيني والنحويني هي كومعناها  اصطالحا: 
 12اشتمل على مسند ومسند إليه.

 
 

____________ 

عريفات، ، التعصره ووجد دهره الشريف علي بن حممد اجلرجين ،فريد10  
 168(، ص. م2001: احلرمني،  )سينجا فورة

 27...، ص. القامس املنجدشهاب الدين أبو عمر، 11  

 377...، ص. س املنجدو القامشهاب الدين أبو عمر، 12  
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  ة  جََ رتاْ ال -4
يَّيَنه  َوَوضََّحه  ٌة. أي ب َ َتراِجم ، َترامِج  ع من كلممج ةٌ مجََ رتَّ  ال: لغة

ِه، وعنه: و  َرى و نَ َقَله  من لغٍة إىل كالَم َغري    13: ذََكَر تَ ر مَجََته .لفالنٍ أ خ 
  14اصطالحا : نَ َقَل كالم من ل غة إىل أ خرى. 

 النصوص -5
 الكالم األصلية اليت صيغةالنصوص مجع من كلمة "النص"   

ورات من املؤلف. ما حيتمل  إالَّ معىَن واحًدا، َأو ال حيتمل التأ ويل؛ 
. اومنه قوهلم: ال اجتمااً    15مع النَّصُّ

اليت  ةالرسالة هي كتابأما تقصد الباحثة النصوص يف هذه   
 ابلغة العربية. يكتب

 
 
 

____________ 

  275...، ص. س املنجدو القامشهاب الدين أبو عمر، 13  
  125ص....،  املنجد الوسيطصبحي محوي، 14   

 966...، ص.  س املنجدو القامشهاب الدين أبو عمر، 15  
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 دراسة السابقةال -ح
 (2019هزور ) -1

املوضوع هو مفهوم اإلعراب يف فكرة إبرهم مصطى  
 إبرهموإبرهم أنيس"، واملشكلة هو الفارق بني رأي 

مصطفى وإبرهم أنيس يف مفهوم اإلعراب. أما منهج 
. طريقة التحليل الوصفي البحث وهوبحث يف هذا ال

أن مفهوم اإلعراب يف رأية إبرهم واخلالصة من هذ البحث 
م خمتلف الرأية، مفهوم إعراب إببرهمصطفى وإبرهم أنيس 

مصطفى مليل إىل رأي إبن مداع القرطب يرى أن تغيري 
عالمة اإلعراب ليس بسبب العامل كما رأية أهل النحو 

ه إبرهم أنيس له مشب عراب رأيةاإل. أما مفهوم تقدمنيامل
عراب وظيفة اإليراى أن  بعلماء املتقدمني القطرب ةالرأي

 ني املعىن.ليس له عالقة  لتع
الف، أن اراسة السابقة تبحث عن اإلخت 

تالف رأية العلماء يف فهم اإلعراب، أما الدراسة التاىل إخ
ه هو  بقة بني إعراب وترمجة النصوص. الشتبحث عن عال

   تبحث عن اإلعراب.كليهما 
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 16(2017) أمحد بيزوي  -2
معاجلة مشكالت الطلبة يف وع البحث هو : املوض 

 اراسة)ندونيسية ترمجة النصوص العربية إىل اللغة اإل
 على شكلة البحثم اأم وصفية مبعهد اار اإلحسان(.

ن يف معهد اار اإلحسا رغم من أمهية الرتمجة مل تكن مهمة
 النصوص اليتترمجة  ومايدل على ذلك مل يقدروا على

يف الكتاب العربية اليت يتعلموهنا من الصرف  ورات
 ئد واجملالت والنصوصالنحو والبالغة فضال عن اجلراو 

ما أهنم مل ك  ة.ياألخرى الىت مل يتعلموا يف الفصول الدراس
دونيسية اللغة اإلنإىل  النصوص العربية يقدروا على ترمجة

  اجليدة.
منهج  إن منهج البحث الذي يستخدم الباحث 

اوالت املعلم هي من حمالصة من هذ البحث وخوصفي، 
 تقدير األسئلة والتدريب الشفوي والتحريري حول

نصوص إلعراب وقراءة الاو  العربية لطلبة كاحلفظالنصوص 
العربية وإجابة السؤال أو ترمجة النصوص من اللغة العربية 

____________ 

     8بيزوي، معاجلة مشكالت، ...، ص. أمحد  16 
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بدأ السابقة قبل ي إىل اللغة اإلندونيسية، ومراجعة املااة
السابقة قيل يبدأ املااة اجلديدة، واستعمل  .املااة اجلديدة

عوبة لرتقية ااة الصوسيلة السبورة البياين عند شرح املعلم امل
 فهم اراستهم، ويفار املعلم للمراجع عن بة علىقدرة الطل

 النصوص العربية.
 معاجلة دراسة السابقة تبحث عنالختالف، اال 

ما اراسة أ، و العربيةمشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص 
 رابعإ علىبني قدرة الطالب حالية تبحث عن عالقة 

رمجة تالشبه، يبحث عن  .نصوص العربيةالترمجة و  اجلمل
 العربية.النصوص 

 
 17(2019 (شهمة العز ة -3

التحليل النحوي عن اسم اجملرور يف وع: املوض  
ة يف تدريسها. املشكلالقرآن الكرمي سورة البقرة وطريقة 

____________ 

التحليل النحوي عن اسم اجملرور يف القرآن الكرمي سورة شهمة العزة، 17 
ونج، نتان اإلسالمية احلكومية، المبامعة رااين إي، )جرسالة ،البقرة وطريقة تدريسها

 3ه( ص. 1440م / 2019
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ىل إصعوبة يف تعليم اسم اجملرور، فيحتاج  هذا البحث هى
ث ة لتعلمه. منهج البحناسباستخدام طريقة التدريس م

فنوع هذا البحث هي دم هو البحث النوعي. املستخ
 (. Library Researchطريقة البحث الواثئقية )

إعرابه  الصة هذا البحث من انحية عالمةأن اخل  
، مجع كلمات  31حتتوي على كسرة ألنه اسم املفرا بعدا 

ة الياء اسم اجملرور وعالممؤنث السامل كلمة واحدة. و 
 املعىن ةحيتوي على كلمتني ألنه ألف املمدواة. من انحي

  معىن جمازي.حتتوي على معىن حقيقي و 
أن الدراسة السابقة تبحث عن وسيلة  ختالفاال

الدراسة التالية تبحث عن النصوص  االقرآن الكرمي أم
يتعلق  االشبه، كالمهالعربية العامة، ليس القرآن الكرمي. 

  ابلنحو.
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 18(2019) علما مفيدة -4
فهم النحوية على إعراب رتباط اوع هو "املوض 

، "مسية لدى تالميذ معهد أنصار السنة كمباراجلملة اال
 هلذا البحث هي ما يلي:املشكلة و 
قدرات من بعض التالميذ على اإلعراب  -أ

 منخفضة
 الميذ يف النحو منخفضتمن بعض ال استيعاب -ب
 اجلمل وارابعالتالميذ الذين مل يستطيعوا أن ي يكثر -ج
 إلعراباارتباط بني فهم القواعد النحوية على قدرة  -ا
هذا الصة من اخلو هذ البحث هو البحث الدور.   

طالب الصف اخلامس  اإلعراب البحث أن القدرة على
 السنه ايرترييس كامبار حتداها املعرفة اخلاصة معهد أنصار

فهم تبحث عن  أن الدراسة السابقة ختالفاال هبم.
 الدراسة ا، أمخاصة مسيةالنحوية على إعراب اجلملة اال

____________ 

 على إعراب اجلملة األمسية لدى تالميذرتباط فهم النحوية ا علما مفيدة،18 
، )جامعة السطان الشريف قاس اإلسالمية رسالة، كمبار معهد أنصار السنة

  9ه( ص. 1441م / 2019احلكومية، رايو، 
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 بحثانهما تشبه، كلتتال إعراب عاما. عن تبحث التالية
 عن اإلعراب.

 19(2016) إهلام أرايندا -5
مشكلة الطلبة يف تعلم النحو مبعهد " وع هواملوض  

، "الرتبية اإلسالمية مدينة الفىت )اراسة وصفية حتليلية(
ا رؤو ستطيعوا أن يقياملشكلة هو أن أكثر من الطلبة مل و 

ث واستخدم الباحالنصوص العربية قراءة صحيحة اتمة. 
 يف أتليفها منهج وصفي حتليي.

يف هذه الرسالة تدل على أن ئج البحث ونتا 
ااة مة مبمعلمي النحو يستخدمون طرق التعليم املالئ

ن الطلبة يرغبون يف الطريقة النحو وبقدرة الطلبة وأ
 النحويسيطرون على مااة املستخدمة، وأن املعلمني 

ا ويدفعون الطلبة إىل تعلم النحو اائما ويسيطرون دجي
هلم جيدا ويلقون املااة املدروسة إلقاء يعني على إاارة فصو 

____________ 

مشكلة الطلبة يف تعلم النحو مبعهد الرتبية اإلسالمية مدينة ، إهلام أرايندا19 
بندا  الرانريي اإلسالمية احلكومية،، )جامعة رسالة، الفىت )اراسة وصفية حتليلية(

 9م( ص. 2016ه / 1437أتشية، 
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الطلبة على الفهم. واملشكلة لدى الطلبة يف تعلم النحو 
هبذا املعهد انشئة من أن احلصص الدراسية وأوقات 
املراجعة ملااة النحو غري كافية وقلة طرحهم األسئلة عندما 
يواجهون مشكالت وقلة التكليف ابلتمرينات هلم وقلة 

الطرق املستخدمة واحنصار استعمال الوسائل أنواع 
 اة على الكتاب والسبورة وأن كثريا منهم ال يعواو التعليمي

 طبيق املااة املدروسة.تأنفسهم إىل 
 مشكلة أن الدراسة السابقة تبحث عن ختالفاال 

الطلبة يف تعلم النحو أما الدراسة التالية تبحث عن علم 
هثان تب اهمشبه أن كلتتال النحو من حيث اإلعراب. أما

 عن علم النحو. 
 الرسالة طريقة كتابة  -ط

ة على وكتابتها فتعتمد الباحث ةرسالطريقة أتليف هذه ال 
 ة األوىل(جلامعيارجة املرحلة االيل إعداا وكتابة الرسالة العلمية )"

 ةحثاتمد البع. أما طريقة كتابة الرسالة  تربية"تعليم اللغة العقسم 
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على ما قررته كلية الرتبية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية يف 
 الكتاب املسمى:

 

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tahun 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 اإلعرابمفهوم  -أ
 اإلعراب تعريف .1

ا عم   : أعربتولإلابنة، تقاهار و ظاإل اإلعراب يف اللغة هو 
 يري أواخراإلعراب اصطالحا هو تغ يف نفسي، إذا أبنته وأظهرته.

 املقصوا 20خلية عليها لفظا أو تقديرا.االكلم الختالف العوامل الد
، اجلر أو من تغيري أحوال األواخر حتو هلا من الرفع إىل النصب

، من املالعو  حقيقة أو حكماً. ويكون هذا التحول بسبب تغيري
،  قتضيي عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو حنوها، إىل آخر اجلر 

 وحملي . ي ،، وتقدير وهلم جراً. هذا التغيرَي ينقسم إىل لفظي  
 :واإلعراب اللفظي هو ما ال مَيَنع  من النطق به مانٌع، حنو 
واإلعراب  وأخذت  من سليم.يماً، ليٌم، وقابلت سلجاء س

____________ 

، بدون سنة(،  اوسهامانديرى :اتجاكر) ،اجلرومية إمام الصنهاجي،20 
 2 ص.
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، هو: مامينع من التلفظ به مانِع من تعذر، أو استثقال، التقديري
فوع ر أو مناسبة، حنو: يدعو، الفىت، والقاضي، وغالمي، فكلها م

 رها يفمات لتعذ  لخر هذه الكمقدرة ال تظهر على أو آبضمة 
ايء  ة"، وثقلها يف "يدعو"، ويف "القاضي" وألجل مناسب"الفىت

نيات باملتكلم يف "غالمي". واإلعراب احمللي هو: ما يقع يف امل
ى لالطارئ عليها البناء، حنو: جاء هذا، فاسم اإلشارة مبين ع

 21السكون يف حمل رفع ألنه فاعل.
 عرابأقسام اإل .2

 ينقسم اإلعراب إىل ثالثة أقسام وهو:
 اللفظ اإلعراب -1

 الكلمة و أثٌر ظاهٌر يف آخراإلعراب اللفظي ه 
ري غ العامل. وهو يكون يف الكلمات املعربة جيلبه

 هد"."، "اجملتاملعتل ة اآلخر، مثل: "يكرم"، "األستاذ
 التقديري اإلعراب -2

____________ 

 ، )لب نان: مجيع احلقوق حمفوظةالقواعد األساسيةسيد حممد اهلامشي، 21 
 26م(، ص. 2013للناشر، 
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التقديري هو أثٌر غري ظاهر على  اإلعراب  
آخر الكلمة، جيلبه العامل، فتكون احلركة مقدرة 

  هنا غري ملحوظة.أل
ر اآلخ املعتل ةوهو يكون يف الكلمات املعربة 

 ايء ابأللف أو الواو أو الياء، ويف املضاف إىل
سمى ي املتكلم، ويف احملكي ، إن مل يكن مجلة، وفيها

 به من الكلمات املبنية أو اجلمل.
 احمللي  اإلعراب -3

 اإلعراب احمللي هو تغري اعتباري بسبب  
 يف العامل، فال يكون ظاهرا وال مقدرا. وهو يكون

  املبنية، مثل:الكلمات 
 جاء هؤالء التالميذ   -
  وأحسنت  إىل الذين اجتهدوا -
 22مل ينجحنَّ الكسالن   -

  املعرابت .3
____________ 

صرية، )بريوت: املكتبة الع ،ةجامع الدروس العربيمصطفى الغالييين، 22  
 25-20(، ص.1973
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 مان : قسم يعرب ابحلركة وقسم يعربقس املعرابت  
 ابحلروف فالذي يعرب ابحلركات أربعة أنواع : 

 االسم املفرا  -1
  ع التكسريمج -2
  ع املؤنث الساملمج -3
 ابخره شىء.الفعل املضارع الذي مل يتصل  -4

 رفع ابلضمة وينصب ابلفتحة وخيفض ابلكسرةوكلها ي  
 زم ابلسكون وخرج عن ذلك ثالثة أشياء هي:جيو 

  مجع املؤنث السامل ينصب ابلكسرة -1
  االسم الذي الينصرف خيفض ابلفتحة -2
 الفعل املضارع املعتل االخر جيزم حبذف اخره. -3

  :23الذي يعرب ابحلروف أربعة أنواعو   
 التثنية -1
 املذكر السامل مجع -2
 االمساء اخلمسة -3

____________ 

 4 ص. ...،اجلروميةإمام الصنهاجي، 23  
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 األفعال اخلمسة -4
واألفعال اخلمسة وهي يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون   

. وأما اءأما التثنية فرتفع ابأللف وتنصب وختفض ابليوتفعلني. ف
ء مساألاسامل فريفع ابلواو وينصب وخيفض ابلياء. وأما مجع املذكر ال

األفعال  ماأوختفض ابلياء. و رتفع ابلواو وتنصب ابأللف اخلمسة ف
 24ة فرتفع ابلنون وتنصب وجتزم حبذفها.خلمسا

 1-2 اجلدول
 25املعرابت

 املعرابت

 ابحلروف ابحلركة

 التثنية االسم املفرا

 السامل مجع املذكر كسريمجع الت

 االمساء اخلمسة مجع املؤنث السامل
____________ 

 5 ص. ...،اجلروميةإمام الصنهاجي، 24  
 4 ص. ...،اجلروميةإمام الصنهاجي، 25  
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الفعل املضارع الذي مل 
 يتصل ابخره شىء

 االفعال اخلمسة

 اإلعراب عالمة أقسام .4
 .وجزم إلعراب إىل أربعة رفع ونصب وخفضينقسم ا 

 نهاع فع هو ما يكون يف آخر الكلمة "الضمة" أو ما ينوبالر  -
 النصب هو ما يكون يف آخر الكلمة "الفتحة" أو ما ينوب -

 عنها
 اخلفض هو ما يكون يف آخر الكلمة "الكسرة" أو ما ينوب  -

  عنها
 آخر الكلمة "السكون" أو ما ينوباجلزم هو ما يكون يف  -

  عنها
يها ف واخلفض وال جزملألمساء من ذلك الرفع والنصب ف

 26ا.فيه ل من ذلك الرفع والنصب واجلزم والخفضفعاوأل
مساء ال توجد عالمة اجلزم فيها، ولألفعال ال توجد لذلك لال

 عالمة اخلفض فيها.
____________ 

 2 ص. ،...اجلروميةإمام الصنهاجي، 26 
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 عالمات اإلعراب يف األمساء .5
 يف األمساء إىل ثالثة أقسم. وهو:ينقسم عالمة اإلعراب 

 الرفع -1
 ، وهو:عالمات للرفع ثالثةما أ

 ةالضم -
 الواو -
  األلف -

 أما عالمات رفع االسم هى الضمة يف املفرا، ومجع الؤنث  
" )مفرا(. "حضرتال  سامل، ومجع التكسري. مثل : "جنح الطاب 
" )مجع تكسري(.امل  درسات" )مجع مؤنث سامل(. "قام الرجال 

 وأما الواو فتكون عالمة للرفع يف موضعني : يف مجع املذكر  
 (.ذو –حم _ فو  –أخ  –مل ويف األمساء اخلمسة وهي )أب السا

 اجلمع ليست جزءا من االسم وإمنا تزاا إىل االسم املفرا للدالة)واو 
على اجلمع و كعالمة رفع(. مثل: "حضر املهندس ون" )مجع مكر 

 مساء اخلمسة(.سامل(. "جاء أخوك" )من األ
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خاصة.  مساءف فتكون عالمة للرفع يف تثنية األلوأما األ  
ىل جزءا من االسم وإمنا تزاا إ األلف ىف املثىن، وهو االلف ليست

"جنح  :للداللة على التثنية وكعالمة لرفع االسم. مثلاسم املفرا 
 .(كر(. "الطائراتن عاليتان" )مثىن مؤنثذ ىن مالطالبان" )مث

او والو  الضمة عالمة الرفع األصلية، وتسمى األلفى تسم 
ثل ممىت الرفع الفرعيتني. يرفع االسم املعتل اآلخر ابأللف )عال

 27لفىت( أو ابلياء مثل )القاضي( بضمة مقدرة على آخره.ا
 النصب  -2

  عالمات: أربعةصب وللن   
 الفتحة -1

  أللفا -2

  سرةالك -3

 الياء  -4

 : نيمواضععالمة للنصب يف  ما الفتحة فتكونفأ

 االسم املفرا -

____________ 

، )بريوت: اار الثقافة اللغة العربية ملخص قواعدنعمة،  افؤا27  
 26-24 بدون السنه(،اإلسالمية، 
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 مجع التكسري -

الساِئق  قاايقع يف املفرا ومجع التكثري. مثل"الفتحة   
(. تكسري )مفرا(. "شرح املدرس  النصوَص" )مجعالسيارَة" 

و : حنمساء اخلمسة ف فتكون عالمة النصب يف األوأما األل
ة معال ما الكسرة فتكونشبها ذلك. وأخاك وما أوأيت أابك أر 

للنصب  مةعالما الياء فتكون وأ يف مجع املؤنث السامل.للنصب 
يف  بفيكون عالمة للنصما حذف النون  التثنية واجلمع. وأيف
 مسة الىت رفعها بثبات النون.فعال اخلاأل

 كون عالمة ىف املثىن ومجع املذكر السامل. )وهذهوأما الياء فت  
 جلمع. وي فتحا الياء ليست جزءاً وإمنا تضاف إليه كعالمة للتثنية أو

 ما قبل ايء املثىن وي كسر ما قبل ايء اجلمع(. مثل: "قابلت  
" )مثىن مؤنث(. "كان املد " )مثىن مذكر(. "قابلت املدر َِستني  ر َِسني 
مجع )عبون متناِفسني" )مجع مذكر(. وأما الكسرة فتكون ىف الال

 شاهدت  " سامل(. وأما األلف يقع ىف األمساء اخلمسة. مثل:املؤنث 
 أخاك )أخاك من األمساء اخلمسة(.

تسمى الفتحة عالمة النصب األصلية وتسمى العالمات   
األخرى عالمات النصب الفرعية. ينصب االسم املعتل اآلخر 
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ابأللف )مثل فىت، مصطفى ... ( بفتحة مقدرة على آخره لتعذر 
 28نطقها. 

 اخلفض -3
 ض ثالث عالمات :فوللخ  

 ةأ. الكسر 
 ىف فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضعما الكسرة فأ  

 .االسم املفرا املنصرف ومجع التكسري املنصرف ومجع املؤنث السامل
 جمرور ابلسكرة(. "حتدثت مثل: "وصلت إىل الداِر" )الداِر: مفرا

 مع الرجاِل" )الرجاِل : مجع تكسري جمرور ابلكسرة(. "أصغت
سامل جمرور  طالبات إىل املعلماِت" )املعلمات: مجع مؤنثال

 ابكسرة(.
 ب. والياء 

مساء  األىف المة للخفض يف ثالثة مواضعوأما الياء فتكون ع  
)أخيك:  "التثنية واجلمع. مثل: "حتذثت مع أخيكاخلمسة وىف 

 : من األمساء اخلمسة جمرور ابلياء(. "اطلعت  على قصتني" )قصَتني 

____________ 

 59-58ص. ... ملخص قواعد نعمة،  افؤا28  
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مثىن جمرور ابلياء(. "مررت  ابملهندسني" )املهندسني: مجع مذكر 
 سامل جمرور ابلياء(.  

 ج. والفتحة 
الذي  وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض ىف االسم  

لتكسري. ا الينصرف. وهناك أمساء جتر ابلفتحة ىف املفرا ومجع
عد ب وتسمى هذه األمساء "ابملمنوع من الصرف" وسيأتى شرحها

 حاالت اجلر.
 االسم املعتل اآلخر ابأللف أو ابلياء )مثل )خفض(جير  
 ة. تسمى الكسرة عالمىت، القاضى( بكسرة مقدرة على آخرالف

  29تني.يى الياء والفتحة عالمة اجلر الفرعاجلر األصلية. وتسم
جدول  ، كما يفاالمساءأما اخلالصة عن عالمة إعراب   

 :التايل
  2-2اجلدول 

 عالمة إعراب االمساء اخلالصة عن
أقسم  رقم

 األمساء
خفض) نصب رفع

 (جر
 مثال جر مثال نصب مثال رفع

ة اسم مفرا 1  مررت بذيدٍ  رأيت زيًدا جاَء زيدٌ  كسرة فتحة ضم 

____________ 

 94ص. ... ملخص قواعد فؤاو نعمة، 29 
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 مررت بذيدينِ  رأيت زيدينَ  جاء زيدان ايء ايء الف اسم تثنية 2

اسم مجع  3
 تكسري

 برجالٍ  مررت رأيت رجاالً  جاء رجالٌ  كسرة فتحة ضم ة

اسم مجع  4
مذكر 
 السامل

جاء  ايء ايء واو
 املسلمون

رأيت 
 املسلمنيَ 

مررت 
 ابملسلمنيَ 

اسم مجع  5
مؤنث 

 السامل

 جاء كسرة سرةك ضم ة
 سلمات  امل

رأيت 
 املسلماتِ 

مررت 
 ابملسلماتِ 

ء أمسا 6
 مسةاخل

 مررت ابيكَ  ااََبكَ  رأيت جاء ابوكَ  ايء ألف واو

 اسم 7
 مقصور

 مررت مبوسى رأيت موسى جاء موسى تقدير ديرتق رتقدي

 اسم 8
 منقوص

 رأيت جاء القاضى تقدير ظاهر قديرت
 القاِضىَ 

 مررت
 ابلقاضى

 اسم ال 9
 ينصرف

ة  رأيت رايت جاء ابراهيم فتحة حةفت ضم 
 ابراهمَ 

 مَ راهيمررت ابب

 اسم 10
 إضافة إىل
 ايء متكلم

 مررت بغالِمى رأيت غالمي جاء غالمى تقدير تقدير ديرتق

 
 األفعالإلعراب يف امات عال .6

الفعل املعرب فهو الذى يتغري شكل آخره بتغري وضعه ىف 
ره ري شكل آخفالفعل "يكتب" وهو فعل مضارع يتغ الكالم.

حبسب موقعه ىف الكالم، فيكون آخره الضمة إذا قلنا "لن يكتب 



30 
 

 

سالة". ر زيد رسالة". ويكون آخره السكون إذا قلنا "مل يكتب  زيد 
هذا، والفعل املاضى وفعل األمر يكوانن اائمًا مبنيني. أما الفعل 

وة أو إال إذا اتصل بنون النس معرابً  املضارع فاألصل فيه أن يكون
   30رة.نون التوكيد املباش

نون ب فعل املضارع الذى مل يتصلأهو  عرب من األفعالامل 
إىل  ربملعاملضارع ااشرة. وينقسم الفعل سوة أو نون التوكيد املبالن

  جمزوم. –منصوب  –: مرفوع 
 

 رفع الفعل املضارع -1
 يكون الفعل املضارع مرفوعاً إذا مل يسبقه حرف نصب أو 

 حرف جزم. أما عالمة رفع الفعل املضارع هى:
 – أنت تكتب –حنن نكتب   –الضمة: مثل َأان أكتب   -1

. –هو يكتب  و   هى تكتب 
عال الفعل من األف كانن الضمة ثبوت النون إذا  ويبوب ع -2

اخلمسة. واألفعال اخلمسة هى: كل مضارع اتصلت به 
 –ألف اإلثنني أو واو اجلمعة أو ايء املخاطبة )يفعالن 

____________ 

 132ص. ملخص قواعد ... فؤاا نعمة، 30  
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ل: أنتما مث تفعلني(. –تفعلون  –يفعلون  –تفعالن 
 –تبون هم يك –أنتم تكتبون  –مها يكتبان  –تكتبان 

 أنِتتكتبني.
أو  أو ابلواو اآلخر ابأللفان الفعل املضارع معتل إذا ك

 رفع بضمة مقدرة على آخره.ابلياء، 
 مثل: يسعى : معتل اآلحر ابأللف مرفوع بضمة مقدرة

  على األلف.
 يسمو : معتل اآلخر ابلواو مرعوع بضمة مقدرة على

 الواو.
 .يرمى : معتل اآلخر ابلياء مرفوع بضمة مقدرة على الياء

  نصب الفعل املضارع -2
 .املضارع إذا سبقه أحد حروف النصبينصب الفعل  .1
   عالمة نصب الفعل املضارع هى. .2

 لن – لن تكتبَ  –مثل لن أكتَب أ.الفتحت : 
 لن يكتبَ  –نكتَب 

ب. وينوب عن الفتحة حذف النون إذا كان الفعل 
 من األفعال اخلمسة:
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لن يكتبوا  –لن تكتبوا  –لن يكتبا  –مثل: لن تكتبا 
 31تكتىب. –

 املضارعجزم الفعل  -3
أاوات  جيزم الفعل املضارع إذا سبقه أااة من -1
  جلزم.ا
 عالمة اجلزم الفعل املضارع هى: -2
 مل –نكتب   –السكون مثل: مل أكتب  مل تكتب   .أ

.  يكتب 
 ينون عن السكون: .ب

 :الفعل من األفعال اخلمسة حذف النون: إذا كان -
مل  –كتبو مل ي –تكتبوا  –مل يكتبا  –مثل: مل تكتبا 

 معتل حذف حرف العلة : إذا كان الفعلتكتىب. 
  32مل يرِم. –يشك   –مثل: يرَض  األخر.

وأما اخلالصة عن عالمة إعراب األفعال كما يف  
 اجلدول:

____________ 

 139-138ص. ملخص قواعد ... فؤاا نعمة، 31  
 141ص.ملخص قواعد ... فؤاا نعمة، 32  
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 3-2 اجلدول
 عالمة إعراب األفعال

مثال  مثال رفع جزم نصب رفع أقسام الفعل رقم
 نصب

مثال 
 جزم

فعل مضارع  1
 صحيح اخري   

زيد َان  زيد يقوم   سكون فتحة ضم ة
 يقوَم 

زيد ملَ  
 يقم  

فعل مضارع معتل  2
 واو

حذف  ظاهر تقدير
 واو

 زيد َان زيد يدعو
 يدعوَ 

زيد ملَ  
 يدع  

فعل مضارع معتل  3
 ايء

حذف  ظاهر تقدير
 ايء

زيد َان  زيد يرمى
 يرمىَ 

 مِ زيد ملَ  ير 

فعل مضارع معتل  4
 الف

حذف  تقدير تقدير
 لفأ

ان زيد  زيدخيشى
 خيشى

زيد ملَ  
 خيش

فعل مضارع  5
 ))أفعاٌل مخسةٌ 

ثبوت 
 نون

حذف 
 نون

حذف 
 نون

زيدان 
 يضرابن

ن زيدان أ
 يضرابَ 

زيد ملَ  
 يضراب

 األمثلة يف اإلعرب .7

 أما األمثلة يف اإلعرب كما يلي: 
 بسِم هللِا الرمحِن الرحيمِ املثل األول: 

 ب = حرب جر -
 آخريه، وهو مضاف اسم = جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف -
 هللا = مضاف إليه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخريه -
 الرمحن = منعت وعالمته كسرة ظاهرة يف آخريه -
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 الرحيم = نعت وعالمته كسرة ظاهرة يف آخريه -
 املثل الثاين:ِ بزيد  داء   

 ِب = حرف جر -
 زيٍد = جمرور حبرف ابء، وعالمة جره الكسرة ظاهرة يف آخريه -
 = مجلة حر وجمرور يف حملى رفع وهو خرب مقدم ِبزيدٍ  -
= مبتداء مؤخر وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف  ااءٌ   -

 آخريه
 إنا زيداا قائم  املثل الثالث: 

 إنَّ = حرف توكيد، ينصب االسم ويرفع اخلرب -
 اسم منصوب وعالمة نصبه الفتحة ظاهرة يف آخريهزيًدا =  -
 ظاهرة يف آخريهقائٌم = خرب وعالمته ضمة  -

 َما حممد  قائماا املثل الرابع: 
 َما = حرف النفي يرفع االسم وينصب اخلرب -
 حممٌد = اسم مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخريه -
 قائماً = اسم منصب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخريه -
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 رميُت السهَم عن قوسِ املثل اخلامس: 
رميت  = فعل وفاعل، رمي فعل ماض مبىن على السكون   -

ضمر  ألن متصل ب ت  
برز متصل. ت  ضمر ضمر برز مبىن على الضمة يف           

 حمل رفع وهو فاعل. 
السهَم = مفعول به وهو منصب وعالمته الفتحة ظاهرة يف   -

 آخريه
 عن = حرب حر -
 قوس = اسم جمرور وعالمته كسرة ظاهرة يف آخريه -

 م الرتجة مفهو  -ب
 لمةع من كمج ةٌ مجََ رتَّ  ال يف اللغة هوأما مفهوم الرتمجة   

ه، وعنه: نَ َقَله  من كالَم َغري ِ -َتراِجم ، َترامِجٌة. أي بَ يَّيَنه  َوَوضََّحه  و
َرى و_ لفالٍن: ذََكَر تَ ر مَجََته .  33لغٍة إىل أ خ 

والرتمجة اصطالحا هي استبدل مفراات من النص   
األصلى مبفراات أخرى معاالة هلا معىن يف لغة اخرى أو 

____________ 

 275 ص. ...،س املنجدو ماالقشهاب الدين أبو عمر، 33 
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استبدال مااة نصية يف لغة واحدة مبااة نصية مكافئة هلا ىف لغة 
 34أخرى.

ة إىل لغة أخرى. وجاء ىف الرتمجة هي نقل الكالم من لغ
ضح عنه أي أو سان آخر، وترجم ترجم الكالم أي فسره بل املنجد

أساس  نهالتفسري ومعىن التفسري مهم جدا أل : ، والرتمجة هيأمره
ملرتجم فهم، وإذا مل يفهم اأن يفمن مل يفهم اليستطيع  ،الرتمجة

 35.الكالم املكتوب بلغة ما فلن يستطيع أن ينقله إىل لغة أخرى
غة للابهمة، تتعلق رتمجة عملية ذهنية جرية وهامة وموال

 ، وىف احلقيقة فإن علم اللغة الذى ينتبه جيدا إىللفكر(اب ورمبا)
 36ة.لغوالرتمجة كظاهرة وكمشكلة متميزة عن ال .مجيع ظواهر اللغة

____________ 

 23 ...، ص.معاجلة مشكالت الطلبةأمحد بيزوي، 34   

، أسس الرتجة من اإلجنليزية إىل العربية عز الدين حممد جنيب35  
  7م(، ص. 2005، )القاهرة: مكتبة ابن سينا، وابلعكس
 ،علم اللغة والرتجة إبراهيم ايالرتجة : أمحد زكر  ،جورج منان36 
 14 .صم(، 2002، للثقافة جملس األعلى)القاهرة: 
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 ام الرتجةقسأ .1

ىف هذه املقدمة سأحاول طرح ما قيل، إبجاز شديد، عن  
 ىأنواع هذه الرتمجة ميتها وكذلك مناقشة مؤهالت املرتمجة الفور 

 الرتمجة كمايلي:وصفاته. ميكننا أن نصف 
 الرتمجة الشفوية أو الفورية أو التتعية  -1

دم العالقات هي قدمية قالرتمجة الشفوية أو الفورية أو التتعية         
اجة إليها تزااا احلالسياسية واالجتماعية واالقتصااية بني البشر و 

االتصاالت الدولية، وقد كان حظ الرتمجة عصر يف عصران هذا 
ي أوسع الرتمجة الكتابية وه يف هذا النوع قلياًل. العلمية واألابية

انتشارًا وأكثر اميومة من حيث كوهنا وسيلة االتصال واملثاقفة 
والنقل احلضاري العام بني األمم، وهي متتاز ابلدقة والتأين وألمهية 
الثقافية ابملقارنة مع الرتمجة الفورية، وقد حتققت الرتمجة العلمية 

 طريق الكتابة. وألابية وانتشرت عن 
ويتخصص املرتمجون عااًة يف ثالثة حقول: العلم  

التكنولوجيا، واملوضوعات االجتماعية واالقتصااية والسياسية 
واإلبداعية احلقوقية، وألعمال الفلسفية والفنية واللغوية واألابية. 
ولقد أصبحت الرتمجة بفرعيها الشفهي والكتايب اختصاصًا قائماً 
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 اجلامعات وله طرائقه وبراجمه اخلاصة. ومن حبد ذاته يدرس يف
املعروف اآلن أن جامعات أجنبية وعربية عديدة قد افتتحت أقساماً 

وأحذت   وكليات تعىن بدراسة الرتمجة بوصفها حقالً علمياً مستقالً 
ذا على كافة املستوايت يف همتنج شهااات علمية اختصاصية و 

   37احلقل.
 الرتمجة الكتابية  -2

ومة من هي أوسع انتشارًا وأكثر اميالرتمجة الكتابية 
عام واملثاقفة والنقل احلضاري الحيث كوهنا وسيلة االتصال 

ة بني األمم، وهي متتاز ابلدقة والتأين وألمهية الثقافية ابملقارن
ابية ألوقد حتققت الرتمجة العلمية و  مع الرتمجة الفورية،

 وانتشرت عن طريق الكتابة.
املرتمجون عااًة يف ثالثة حقول: العلم ويتخصص 

التكنولوجيا، واملوضوعات االجتماعية واالقتصااية 
ية احلقوقية، وألعمال الفلسفية والفن والسياسية واإلبداعية

 واللغوية واألابية. ولقد أصبحت الرتمجة بفرعيها الشفهي

____________ 

 132ص. ملخص قواعد ... فؤاا نعمة، 37 
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والكتايب اختصاصًا قائمًا حبد ذاته يدرس يف اجلامعات وله 
 براجمه اخلاصة.طرائقه و 

ومن املعروف اآلن أن جامعات أجنبية وعربية عديدة 
قد افتتحت أقسامًا وكليات تعىن بدراسة الرتمجة بوصفها 

وأحذت متنج شهااات علمية   حقاًل علميًا مستقالً 
 اختصاصية وعلى كافة املستوايت يف هذا احلقل.

 
 أساليب الرتجة  .2

 وللرتمجة يف النقل طريقتني :  

ترمجة حرفية أو لفظية، وهذه الطريقة عرفت بطريقة يوحنا ( 1
بن البطريق وابن الناعمة احلصمي. هبذه الطريقة سار املرتجم 
ابلنظر إىل كلمة مفراة من الكلمات اليواننية، وما تدل عليه 

ا املعىن فيأيت الناقل بلفظة مبفراة من الكلمات العربية تراافه
 ألخرىا بتها وينتقل إىللك املعىن فيثيف الداللة على ذ
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حىت أييت على مجلة مايريد تعربية. هذاه الطريقة  كذالك،
 38رايئة، منها :

أن لكل عبارة نظاما يف الرتتيب أللفاظها خيلف  -
 ابخالف اللغات وإن التقت أحياان.

هناك عدا كبري من الكلمات يف كل لغة ليس هلا  -
 مرااف يف لغة أخرى

لطريقة أن تنقل إىل لغة اب إن اجملازات البيانية ال ميكن -
 نفسها.

كثري من أصحاب هذه الطريقة كانو الجييدون اللغة  -
الينانية كما كانوا أحياان الجييدون اللغة العربية، 
فكان أحدهم ينقل الكتاب من اليواننية إىل 
السراينية، مث أييت أخر فينقله من السراينية إىل 

 العربية.

____________ 

) اار السالم :جامعة  دراسة الرتجة،قصي بن على السعواي،  38 
  6(،ص. م2014الرانريي اإلسالمية احلكومية، 
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ىن أساسيا مبع بكلمة ومعىنإذا كانت الرتمجة، ترمجة كلمة 
أساسي تؤاي وظيفة التعاال ) أي هلا تعاال وظيفي(، فكل 
ماسواها يعترب خطأ. فلست هناك ترمجة حرفية أكثر مما ينبغي أو 

  39أقرب إىل األصل مما ينبغي.

 ( ترمجة العبارة أو الطريقة املعنوية، وحقيقتها: أن اييت املرتجم2
األخرى  ، ويعرب عنها يف اللغةابجلملة فيحصل معناها يف ذهنة

جبملة تطابقها سواء ساوت األلفاظ أم خالفها. يف هذه 
الطريقة أمانة يف أااء املعىن، فال زاياة والتقصان وإن اختلف 

 عدا الكلمات.

وهذه الطريقة تعوا حلنني بن إسحق وهي الطريقة األفضل  
ىل إواألكثر شيوعا ومالءمة للعلم ومل تكن ترمجة حنني حتتاج 

 40هتذيب أال يف الرايضيت ألنه مل يكن متعمقاهبا.

 

____________ 

سيا: اار العلوم، ي،) اندوندليل املرتجمحمموا إمساعيل صيين،  39 
 79ص. (،1985

 8-7ص....،دراسة الرتجةقصي بن على السعواي، 40 
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 ف الرتجة اأهد .3

أهداف الرتمجة أساسا على هتريف الرتمجة أن هدف الرتمجة 
ة ملساعدة مجوميكن أن حيصل. واجتماعا أن الرت ألنناجرائعة الرتمجة 

الناس على فهم املعىن األقرب إىل معىن لغة املصدر النص من لغة 
 املصدر مباشرة. 

 وأما أغراض الرتمجة كما يلي : 

إيصال العلوم املختلفة اليت تكتب ابللغة األجنبية، مثال:  .1
ترمجة الكتب اليت تبحث فيها مسألة اين اإلسالم من 

 سية. يالعربية إىل اإلندون
ني الخرتاعات القدمية واملعاصرة بة واثاألخبار احلديتباال  .2

دام خكثر املختلفات بعضهم بعضا يف استالدولتني أو أ
 اللغة الرمسية. 
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لتقريب الشعوبويثرى بعضها األخر يف العلوم واحلضارة  .3
وجدير بذكر هنا، كأن من الناس يرتجم الكتب املختلفة 

 41لنيل ارمجة خاصة كجزاء . 
 مشكالت الرتجة .4

لك يف الرتمجة. أما وكذأن كل شيء له مشكلة،   
 املشكالت يف الرتمجة كما قال حممد منصور كما يلي:

 قل ة السيطرة على املفراات -
ضعف النظام النحوي، مواقع الكلمات من  -

التمرين على الرتمجة، وجوا اإلعراب، قل ة القراءة و 
 ختالف بني اللغتني.وجوه اال

أن تقسيم الصعوابت وقال عز الدين حممد جنيب: 
 اليت يقابلهم املرتجم إىل القسمني:

 صعوابت خاصة ابأللفاظ أو املفراات. -
____________ 

هم  تطبيق طريقة الرتمجة التخاطبية لرتقية قدرة الطلبة على فنبل املوان، 41 
، (م2019جامعة الرانريى اإلسالمية احلكمية، بندا أتشية ) رسالة ،كتاب الباجوري

  23-22.ص
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 42رتكيب اجلملة.صعوابت خاصة ب -

 مفهوم النصوص العربية -ج

التعريفات من النص قد تبينت يف الباب األول 
وتعدات نظرا الختالف زاوية متنوعة النظر إليه. فيوجد 

ز الطبوغرايف للخطاب، ويوجد من وكمن عرفه أبنه النتوء 
على اجلانب الداليل للعناصر الظاهرة، فكان النص هو 

 43القول اللغوي املكتفي بذاته واملكتمل يف االلته.
وحممد الغري بناين يرى إىل أن تعريف النص تعرفني  

مها تعريف عام وتعريف خاص. أما معناه العام هو ما 
 الحيتمل إال معىن واحد أو ما الحيتمل التأويل، وأما معناه

____________ 

من اإلجنلزية إىل العربية  translationأسس الرتجات عزاين، 42  
 31 - 30والتوزيع: بدون السنة( ص.، )القاهرة: مكتبة ابن سينا للنشر وابلعكس
 ،الرتابط النص بني الشعر والنثرزاهر مرهون خصيص الدواوي، 43  

 28، ص. 1(، ط.م2010)عمان: اار جرير، 
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اخلاص هو ما ازااا وضوحا على الظاهر ملعىن يف املتكلم 
 44وهو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن.

ىل أن النص هو النسيخ اللفظي هناا املواسى يرى إ 
الناسئ عن توجيه رسالة إىل متلقني، ويركز فيه على األثر 

ية الذي ترتكه الرسالة يف املتلقي مبعىن ارجة العالقة التفاعل
  45بني املرسل واملتلقي.

هلذا البيان أخذت الباحثة التلخيص أن النص ما 
ص نازااا وضوحا على الظاهر ملعىن يف املتكلم ويكون ال

 من فقرة واحدة.

 خطوات تدريس النصوص العربية .1
 وخطوات تدريس النصوص العربية هي:

 
 

____________ 

 28ص. ، ...، الرتابط النصزاهر مرهون خصيص الدواوي، 44  
 28ص. ، ...، الرتابط النصزاهر مرهون خصيص الدواوي، 45  
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 التمهيد -1
ميكن للمدرس أن يعد للنصوص العربية عن 
موضوع ما من الرتبية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا 

 وغري ذلك.
 قراءة النموذج من املدرس -2

ن أمنوذجية بعد  املدرس يقرأ النص كامال قراءة
رحلة هذه مو ، البعلى ضرورة متابعته من الط شداي

ومي تكفل تق االقراءة تعد مرحلة مهمة وأساسية ألهن
دا تعد  كذلك متهيوجتويد إلقائهم و  البألسنة الط

 عىن.صاحلا لفهم امل
 بالقراءة الصامتة للطال -3

ها الغاية منالنص قراءة صامتة و  ؤونيقر  بالطال
تدريب وال لتلفظ الكلمات، بهو ترك الفرصة للطال

عليها وحتديد الكلمات الصعبة والكلمات اليت مل 
يتمكنوا من حتريكها، وعلى املدرس هنا إن يرقب 
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طالبه ليتأكد من أهنم منهمكون فعال يف قراءة 
 النص.

 ب القراءة اجلهرية لبعض الطال -4
نص قراءة ال ؤونيقر اجليدين  ببعض الطال

هذه  نية ماوالغضل ثالث أو أربع أبيات يفو  ،جهرية
إىل النص وتشجيعهم  اآلخرين بالقراءة شد الطال

 على القراءة.
 شرح املعىن ابلتفصيل -5

 املدرس يشرح املعىن العام للنصوص العربية.
حىت الطالب يزاااون إحساسها هبم كلما ازااا فهمه 

 للنص.
 بالقراءة اجلهرية للطال -6

خيصص ما تبقى من الدرس لقراءة النص من 
 ف تعتمد لقراءة سوقراءة جهرية. إن هذه ا بالطال

ن ستكون أقرب إىل الصواب وأضم يالفهم. وه
 ن يرتك للطالبألإلتقان واإلجااة. ويفضل فيها 
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االسرتسال فيها وعدم مقاطته واإلكثار من الشرح 
هو تدريب  خالل هذه اخلطوة. إذ اهلدف منها

فظ السليم اخلايل من األخطاء ب على عملية حلالطال
 46.اللغوية والنحوية

ب الذين تناسب مبستواايت الطال الطريقة فتلزم
ألهنا تس            اعدهم يف نطق  يدرس            ون القراءة اجلهرية

. وقراءة ال     درس النص              وص العربي     ة الص              حيح     ة
كبرية يف اجملتمع خ  اص               ة   تس              تخ  دمه  ا قط  اع  ات

الطالب واملش              تقفني وذوي املط     ال     ب املختلف     ة. 
 عرف    ةدرس والتحص              ي    ل للمم    ف    الطالب يقرؤون لل

 وبعض الناس يقرؤون املذكرات والتقاريرواملعلومات.
النصوص العربية ملعرفة مافيها واالستفااة به. وبعض 

 47وحنو ذلك. اآلخر يقرؤون اخلرائط
____________ 

طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب فاضل انهي عبد عون، 46  
 161-160م(، ص. 2013، )عمان: اار صفاء للنشر والتوزيع، تدريسها

: اار القاهرة، )ون اللغة العربيةفنتدريس ، على أمحد مدكور47
  146(، ص. م1991، شوافال
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خطوات  أن تلخص الباحثةمن هذا البيان 
تدريس النصوص العربية فهي جيب على ربط  تدريس 

ألن  ،النصوص العربية بتدريس القراءة وتدريس النحو
 سهل املدرس على تعليم اللغة العربية.سي

 أمهية ترجة النصوص العربية .2

اللغة  بية هي. واللغة العر طب والتكلمأااة التخاهي اللغة  
ية ىف الدراس وااإحدى امل من تكوناللغة  ذهوهيتكلم هبا العرب، 

ن اإلسالمية. إ واجلامعات طالبوال نياان إندونيسيا للمدرسبال
 ر سكاهنان أكثأل اىف بالاان إندونيسي مهمةوظيفة  العربيةلغة ل

غة القرآن واحلديث حيث إهنما ل هيواللغة العربية  مسلمون،
 .صدران ىف اإلسالمامل

أكثر ، و هبية وسيلة أساسية لفهم اإلسالم وشرائعاللغة العر و  
كتبت ابللغة   ريسوالتفه الفقو  التاريخختلفة مثل الكتب اإلسالمية امل

  نيسلمتمع املاجمل مجتها إىل اللغة اإلندونيسية تساعدرت ربية، فالع
ون مجة بدكن أن يقوم ابلرت مي وال شك أن احدا ال  على فهمها.
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ة ليست مجدف ألن مهارة الرت صدر واللغة اهلتدريب وفهم اللغة امل
 مهارة تدريب فحسب.

مجة  رت لىف حاجة شديدة إىل  تعلم افلنا البيان،  ومن هذا 
. ولتعليم هاري طالعة و غىل القواعد واملإتاج حنلطالب كما لها ميعلوت

، دونيسيةص العربية إىل اللغة اإلنرمجة النصو ىف ت مهمةمجة مكانة الرت 
 ى:يلما كومن أسباهبا  

ية ال يفهمون النصوص العرب نياإلندونيس نيسلمامل أكثر -1
 مجتها إىل اللغةفرت 

 م ىف فهم الدين.هونيسية تساعداإلند   
لغة ية إىل التدريب الطالب على ترمجة النصوص العرب -2

 جيدة.  صحيحةاإلندونيسية ترمجة 
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مجة مهمة جدا لنا، كما من احلضارة السابقة اراسة الرت 
 ريةثمجة كاراسة الرت  أهدافمجة. وبذلك أن عرفنا من كتب الرت 

 48.باشرة حبياة أولئك الكتاب والشعراء واخلطباءمنها: اتصال امل
البد أن نعرف  لنا. مجة شيئا سهالاراسة الرت ليست   
م ىف ها وتدريب الطالب مستمرا ليسهل هليبة وأسالري فراات الكثامل

توسيع ثقافاهتم اللغوية  الب منكن الطميمجة مجة وىف اراسة الرت الرت 
اثر ىف األ النظر ية الىت يكسبوهنا من وراء إاامةتذوق الروائع األابو 

 49.ختلفةراجع املاألابية وامل

 اإلطار الفكرة -د

يلى: اإلطار الفكرة يف هذا البحث كما أما  

____________ 

الطرق اخلاصة يف الرتبية  لتدريس اللغة  حممد عطية اإلبراشى، 48 
 236(، ص. م1995)القاهرة: الطبعة املصربية، ، العربية والدين

 237.....ص. الطرق اخلاصةحممد عطية اإلبراشى، 49 

قدرة الطالب على 
 إعراب اجلمل

قدرة الطالب على 
ترجة النصوص 

 العربية
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 فصل الثالثال

 منهج البحث

 ثالبح طريقة -أ
 منهج البحث الذييف هذا الفصل، تشرح الباحثة عن  

الباحثة للبحث العلوم. منهج البحث هو الطريق املؤاي إىل قامت 
الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، 
هتيمن على سري العقل وحتدا عملياته حىت يصل إىل نتيجة 

  50معلومة.

 لىعقة بني قدرة الطالب "العال ع، يعينو استنااا إىل موض 
 Kuta اار الزاهدين العربية مبعهدنصوص الترمجة و  اجلمل عرابإ

Baro Aceh Besar,"،باطيةرتالطريقة االتستخدم الباحثة  . لذلك. 
لوب من سرتباطية هي نوع من أنواع املنهج الوصفي وأالطريقة اال

ة العالقة رتباطي يقتصر هدفه على معرفأساليب تطبيقة. البحث اال

____________ 

 ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 50 
 90 ص.، م(2000 : مكتبة العبيكان،)الرايض
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حث طرق الب منوأما الطريقة االرتباطية وهي أعضاء  51أو عدمها.
هي طرق الختبار بعض النظرايت من خالل فحص و  ،الكمي

العالقة بني املتغريات. عااة قياس املتغريات ابستخدام أاوات 
البحث حبيث ميكن حتليل البياانت اليت تتكون من أرقام بناًء على 

 52.اإلجراءات اإلحصائية

  تهوعين البحث تمعجم   -ب
 /عن جمال تعميم يتكون من: كائنات جملتمع عبارةا 

موضوعات هلا كميات وخصائص معينة حيداها الباحثون لدراستها 
ا على أهنم أيضً  معةتخلص استنتاجات. ميكن تعريف اجملمث تست

 ثيجة املقاسة أو األحداالكائن أبكمله أو الكائن البشري أو النت
كان ، فالدراسة يف هذه معةتأما بنسبة جمل 53التحقيق فيها. اليت يتم

____________ 

 261 ص....، املدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، 51  
52Adhi Kusumastuti, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2020), hlm. 2 

، رسالة ،طريقة القواعد والرتبية اإلسال مية منهج النصوصحممد خري، 53  
   23 ص. م(،2016، بند أتشية جامعة الرانري اإلسال مية احلكومية،)
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  –م 2020لسنة اراسية   اار الزاهدين مجيع طالب معهد
 م.2021

 1-3اجلدول 
 عدد الطالب املدرسة الثانوية دار الزاهدين

 عدد الطالب  الفصل

 19 أ الفصل الرابع

 17 الفصل الرابع ب

 18 الفصل اخلامس أ

 12 الفصل اخلامس ب

 10 الفصل اخلامس ج

 8 الفصل السااس أ

 14 الفصل السااس ب

 طالبا 98 عدد

ة مأخوذة بطرق معينة. العين معةتجملالعينة جزء مأخوذ من ا 
ائص أو هلا خص معةضوعات اليت تعكس اجملدا من املعبارة عن ع
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. لذلك ميكن أيًضا قول العينة ابعتبارها صورة مصغرة معةتاجمل
 امساخلالفصل  من يف هذه الدراسة الطالب نة. أما العي54معةتجمل
موافقا ختيار وهذا اال .طالبا 20 هموعداعهد اار الزاهدين مب

تعين  العشوائية. الطريقة العشوئية هنا ال تعين الفوضى وإمناابلطريقة 
فرا من أفراا  حتمال واحدة أليأن الفرصة متساوية وارجة اال

  ا عينة البحث اومنا أيجمتمع البحث ليتم اختياره أحد أفرا
 كشف يف شفعي  عدا الفإختارت الباحثة العينة من حيث  55أتثري.

 الغياب.
 هتاأدواريقة جع البياَّنت و ط -ج

ميكن مجع البياانت اإلحصائية ابستخدام اإلجراءات  
املنهجية. يهدف مجع البياانت إىل تسجيل األحداث أو خصائص 

يتم مجع البياانت من خالل  56بعض أو كل عناصر اجملتمع.
االنتقال مباشرة إىل احلقل للحصول على بياانت اقيقة. يف هذه 

____________ 

 54
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alpabeta, 

2007), hlm. 64  

 ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العس اف، 55 
 97م(، ص. 2000)الرايض: مكتبة العبيكان، 

 
56

Hanief, Yuligga Nanda dan Himawanto, Wasis. Statistik 

Pendidikan, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 16  
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الدراسة، للحصول على احلقيقة املوضوعية يف مجع البياانت، هناك 
التقنيات واألاوات املناسبة حىت يتم كشف املشكلة قيد  حاجة إىل

 57الدراسة جيًدا.
تمد على لبياانت فتعأما الطريقة الذي قامت الباحثة جبمع ا 

اإلختبارات. قامت الباحثة بتوزيع األسئلة. األسئلة تشتمل على 
 أسئلة اإلعراب وأسئلة الرتمجة.

مع الوسيلة اليت جتأاوات البحث مصطلح منهجي يعين  
 أما 58االزمة إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضة.هبا املعلومات 

األاوات الىت قامت الباحثة جلمع املعلومات اليت حتتاج الباحثة 
بعضهم من الكتاب الباجورى وبعظهم من األسئلة ا هتفأخذ  إليها

 بار النحوى وبعضهم من اإلنرتنية.االخت
لرتقية على القدرة الطالب على إعراب اجلمل فقامت  

لرتقية  اأم. سؤاال 60 وبنت الباحثة يحثة ابالختبار االختيار االب
فقامت الباحثة االختبار على قدرة الطالب على ترمجة اجلمل 

قد ف صالحية اجلواة. ملعرفة على سؤاال 20 املقايل وبنت الباحثة
____________ 

 57
Hanief, Yuligga Nanda dan Himawanto, Wasis. Statistik 

Pendidikan…, hlm. 16  

 100ص. املدخل إىل البحث، ... صاحل بن محد العس اف، 58 
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مث قامت  غة.لحممد رضا من حيث الصدق احملتوى وال قاس األستاذ
حثة ابالمتحان على عشرة الطالب االخرى ملعرفة على االب

 .الصالحية الكمية
 أما األسئلة اجليدة فهي األسئلة اليت متت قياس الصدق 

 .Anatest وحتليلها ابستخدام والثبات ومستوى صعوبة االختبار
   فالشرح كمايلي:

 الصدق (1
النتيجة الصدق اليت قد امتحنت الباحثة بعشرة  

 ا كمايلي:مهونتيجت ملتغري االعراب وملتغري الرتمجة، ،طالب
 عرابمتغري اإل (أ)

 عراب كما يف اجلدول:غري اإلتالصدق ملأما نتيجة 
 2-3اجلدول 

 عن إعراب اجلملنتيجة الصدق 
رقم  متغي  

 السؤال
نتيجة 
 الصدق

رقم  البيان
 السؤال

نتيجة 
 الصدق

 البيان

 الصدق 0,388 31 الصدق 0,486 1 عراباإل
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غري  0,388   32 الصدق 0,710 2
 صدق

 الصدق 0,260 33 الصدق   0,516 3
غري  0,004 34 الصدق 0,410 4

 صدق
غري  مراوا 5

 صدق
غري  0,090 35

 صدق
6 -

0,247 
غري 
 صدق

 الصدق 0,332 36

غري  0,072 7
 صدق

 الصدق 0,630 37

8 -
0,367 

غري 
 صدق

 الصدق 0,260 38

 الصدق 0,550 39 الصدق 0,293 9
10 -

0,410 
غري 
 صدق

 الصدق 0,264 40

- 41 الصدق 0,260 11
0,207 

 غري
 صدق
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12 -
0,447 

 الصدق 0,311 42 الصدق

غري  مراوا 13
 صدق

43 -
0,209 

غري 
 صدق

غري  0,176 14
 صدق

غري  0,152 44
 صدق

غري  0,313 15
 صدق

غري  0,175 45
 صدق

غري  0,176 16
 صدق

غري  0,020 46
 صدق

 الصدق 0,332 47 الصدق 0,264 17
18 -

0,371 
غري 
 صدق

غري  0,215 48
 صدق

19 -
0,088 

غري 
 صدق

 الصدق 0,470 49

غري  0,020 20
 صدق

 الصدق 0,303 50

 الصدق 0،459 51 الصدق 0,361 21
 الصدق 0،473 52 الصدق 0,459 22
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 الصدق 0،473 53 الصدق 0,459 23
 الصدق 0,644  54 الصدق 0,550 24
غري  0,176 55 الصدق 0,470 25

 صدق
 الصدق 0,371 56 الصدق 0,470 26
غري  27

 صدق
غري 
 صدق

57 -
0,410 

غري 
 صدق

28 -
0,550 

غري 
 صدق

غري  58
 صدق

غري 
 صدق

غري  0,112 29
 صدق

59 -
0,038 

غري 
 صدق

- 60 الصدق 0,388 30
0,209 

غري 
 صدق

أن عدا  2-3اعتمااا على بياانت النتيجة يف اجلدول 
األسئلة الصااقة وهي واحد وثالثون سؤاال. وعدا األسئلة 
غري صدق وهي تسعة وعشرون سؤاال. وهذ يدل على أن 

 األسئلة اليت ميكن استعماهلا وهي واحد وثالثون سؤاال.
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 مجةتغري الرت م( ب)
 كما يف اجلدول:  رتمجةغري التأما نتيجة الصدق مل

 3-3اجلدول 
 النصوصترجة عن نتيجة الصدق 

رقم  متغي  
 السؤال

نتيجة 
 الصدق

رقم  البيان
 السؤال

نتيجة 
 الصدق

 البيان

غري  0،104 11 صدق 0،658 1 ةرتمجال
 صدق

غري  0،077 2
 صدق

12 -
0،017 

غري 
 صدق

 صدق 0،443 13 صدق 0،871 3
 صدق 0،610 14 صدق 0،822 4
5 -

0،184 
 صدق 0،466 15 -

6 -
0،346 

 صدق 0،636 16 -

7 -
0،134 

غري  0،407 17 -
 صدق
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غري  0،304 18 صدق 0،547 8
 صدق

9 -
0،047 

غري 
 صدق

 صدق 0،807 19

غري  0،129 10
 صدق

 صدق 0،441 20

 
أن عدا  3 -3اعتماا على بياانت النتيجة يف اجلدول  

األسئلة الصااقة وهي عشرة أسئلة. وعدا األسئلة غري صدق وهي 
 أن األسئلة اليت ميكن استعماهلا وهيعشرة أسئلة. وهذ يدل على 

 أسئلة. ةعشر 
 تابالث (2

س ل أااة القياهو معيار القياس االختبار هت ثبا  
 .خرآ تستطيع أن تقيس ابلنتائج املتناسقة من وقت إىل وقت

الثبات مبعىن انتظام عندما يتم ذلك االختبار خيترب مرارا 
 القول بعد ارتباط نتائجوهذا هو ية و ي متساهوالنتيجة 
 ألولااالختبار 
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وأما  59اال ختبار التايل، وهناك ارتباط كبري بينهما.مع  
 60املعايري لثبات االختبار تتضح يف اجلدول التايل:

 4-3اجلدول 
 ملستوى ثبات االختبار ياراملع

 املعيار مستوى ثبات االختبار
 مرتفع جدا 0،90 <
 مرتفع 0،70-0،89
 متوسط 0،50-0،69
 منخفض 0،30-0،49
 جدا منخفض 0،30<

 

____________ 

 59 Riska Anugrah, تقومي بنوا األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل 
م 2015-2014الوطين على مستوى املدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية 

.)يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ماالنق  Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 5 (2) 2017, hlm. 150-175 

استخدام القصة القصرية بوسيلة البطاقات لرتقية فهم ى، موليد سهرينا60 
، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا أتشية، رسالة، النصوص عند الطلبة

 33م(، ص. 2017
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وات على أا والنتيجة احملصولة لثبات االختبار  
يف أسئلة   ”anatest “إبجراء الربانمج  اإلعراب
 كما يف اجلدول:االختيار  

 عرابمتغري اإل (أ)
أما النتيجم احملصولة لثبات االختبار على أاوات 

 اإلعراب كما يلي: 
  5-3اجلدول 

 لقدرة الطالب على إعراب اجلملت الثبانتيجة 
االحنراف  متعادي

 املعاير
 الثابت ارتباط

17،30 5،40 0،72 0،84 
أن  5-3 اعتمااا على بياانت النتيجة يف اجلدول 

ت وهذه تدل على أن ارجة الثبا 0،84ت نتيجة الثبا
 مرتفع.

 متغري الرتمجة (ب)
احملصولة لثبات االختبار على أاوات  أما النتيجة

 :الرتمجة كما يلي
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  6-3اجلدول 
 لقدرة الطالب على ترجة النصوصت نتيجة الثبا

االحنراف  متعادي
 املعاير

 تالثبا ارتباط

61،20 8،12 0،53 0،69 
أن  6-3اعتمااا على بياانت النتيجة يف اجلدول  

ت الثبان ارجة ذه تدل على أوه 0،69ت نتيجة الثبا
 .متوسط

 الصعوبة (3
 :أما املعايري لثبات االختبار تتضح يف اجلدول التايل 

 7-3اجلدول 
 املعيار مستوى صعوبة االختبار

 صعوبة 0،00-0،30
 متواسطة 0،31-0،70
 ةسهل 0،71-1،00
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عشرة اليت قد امتحنت الباحثة بالنتيجة الصعوبة أما  
 ا كمايلي:مهونتيجت ، ملتغري االعراب وملتغري الرتمجة،طالب

 متغري االعراب( )أ
 ملغري االعراب كما يف اجلدول: أما نتيجة الصعوبة 

 8-3اجلدول 
 إعراب اجلمل غيتمل نتيجة الصعوبة

رقم  متغي  
 السؤال

رقم  بيان نتيجة
 السؤال

 بيان نتيجة

 صعوبة 28،67 31 متوسطة 70،83 1 اإلعراب

 صعوبة 28،67 32 متوسطة 70،53 2

 صعوبة 28،23 33 صعوبة 28،67 3

 صعوبة 28،67 34 صعوبة 25،45 4

 صعوبة 28،30 35 صعوبة  20،78 5

 متوسطة 65،64 36 متوسطة 35،50 6

 متوسطة 65،64 37 متوسطة 41،34 7

 صعوبة 28،30 38 متوسطة 35،63 8
 متوسطة 70،54 39 متوسطة 35،50 9
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 صعوبة 28،30 40 صعوبة 25،87 10
 متوسطة 70،54 41 صعوبة 25،89 11

 متوسطة 70،64 42 متوسطة 35،63 12

 صعوبة 28،30 43 صعوبة 28،67 13
 متوسطة 70،54 44 صعوبة 18،21 14
 صعوبة 28،30 45 صعوبة 28،21 15
 صعوبة 28،34 46 صعوبة 29،21 16
 متوسطة 70،54 47 صعوبة 18،21 17

 متوسطة 70،63 48 صعوبة 20،05 18

 متوسطة 70،54 49 متوسطة 28،21 19

 صعوبة 28،34 50 صعوبة 28،21 20
 صعوبة 28،34 51 صعوبة 28،67 21
 صعوبة 28،34 52 صعوبة 18،21 22
 صعوبة 28،34 53 متوسطة 65،44 23
 صعوبة 28،34 54 متوسطة 68،03 24
 صعوبة  28،34 55 متوسطة 65،64 25
 صعوبة  28،34 56 صعوبة 28،67 26
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 صعوبة  28،34 57 صعوبة 28،67 27

 صعوبة  28،34 58 صعوبة 28،29 28

 صعوبة 28،34 59 متوسطة 65،64 29
 صعوبة 28،34 60 صعوبة 28،67 30

 نتيجة 21أن 8-3ت النتيجة يف اجلدول بناء على بياان
 .نتيجة صعوبة 39، متوسطة

 تغري الرتمجةم( ب)
 دول:كما يف اجلالرتمجة  ملغري  أما نتيجة الصعوبة 

 9-3دول اجل
 النصوص ترجةتغي مل الصعوبةنتيجة 

رقم  متغي  
 السؤال

نتيجة 
 الصعوبة

رقم  البيان
 السؤال

نتيجة 
 الصعوبة

 البيان

 
 

 الرتجة
  

 متوسطة 45،36 11 متوسطة 68،06 1
 سهل 86،45 12 متوسطة 45،56 2
 سهل 95،76 13 متوسطة 68،45 3
 سهل 85،34 14 متوسطة 68،35 4
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 متوسطة 56،76 15 سهل 77،78 5
 متوسطة 45،36 16 متوسطة 45،56 6

 متوسطة 45،36 17 متوسطة 42،45 7

 سهل 85،34 18 متوسطة 45،68 8
 متوسطة 45،36 19 متوسطة 45،56 9

 سهل 85،34 20 متوسطة 45،56 10

أسئلة على  أن  9-3بناء على بياانت النتيجة يف اجلدول  
 نتيجة سهل. 6و ،متواسطة نتيجة 14 تقدي

متت قياس الصدق والثبات ومستوى صعوبة االختبار بعد  
لرتقية قدرة  سؤاال 30. فحصل على Anatestوحتليلها ابستخدام 

 رمجةتالطالب على  قدرة لرتقية سؤاال 01الطالب على اإلعراب. و
 .النصوص العربية

 البياَّنتطريقة حتليل  -د
 لعربيةالنصوص اعراب وترمجة ة العالقة بني قدرة اإلملعرف 

. راتياانت االختبالطريقة الكمية لتحليل بقامت الباحثة اب
 هو إحدى طرق اإلحصاء اليتو  اختارت الباحثة كفاءة االرتباطو 
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ل االرتباط هو ، وحتليجياا العالقة بني متغريين كمينيت ستخدم إل
ى سبيل ، علأو ارجة االرتباط بني متغريين قةاراسة لدرجة العال

  y.61واملتغري  xاملثال املتغري 
 تستخدم الباحثة يف حتليل البياانت عن العالقة بني قدرة   

 النصوصة مجة على الرت قدر  وبني اجلملإعراب  على الطالب
قة بني اليف حتليل العكفاءة   عتمااا على قاعدةاة العين العربية.

  62الشيئني.
لتحليل البياانت ، SPSS 23الربانمج  ةستخدم الباحثفت   

. (Pearson Correlation)ابختباربني نتيجة الطالب  عن العالقة
إبجراء الباحثة  قامت (Pearson Correlation) اختبار وقبل

معامل اختبار و  (Uji Normalitas) االختبار التوزيع االعتدايل
 أوال. .(Uji Homogenitas) جتانس التباين

 
 

____________ 
 61Ahmad, Eeng, Membina Kompetensi Ekonomi, (Bandung: 

Grafindo Media, 2007), hlm.155 

 62Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 109  
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 10-3 اجلدول
توزيع االعتدايل واختبار معامل جتانس ال اختبار التفسي

 التباين
قيمة 
 األهية

تبار التوزيع االخ
 االعتدايل

االختبار معامل 
 جتانس التباين

 متجانساً  غري غري اعتداليا < 0،05

 متجانساً  اعتداال > 0،05

    
 11-3 اجلدول

 مستوى االرتباطلل التفسي
 تاىل:اجلدول الىف فكما  مستوى االرتباطللتفسري وأما ال  

 التفسي النتيجة

 ليس له االرتباط 0

 ضعيف جدا االرتباط 0،00-0،25

 مقبولاالرتباط   0،25-0،50
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 قوياالرتباط       0،50-0،75

 التمامياالرتباط   1

 12-3 اجلدول
 ةالقدر  مستوىلل التفسي

كما ىف ف مخسة معايريتعتمد الباحثة هلذا التحليل على   
 63:اجلدول التاىل

 التفسي النتيجة
 جيد جدا 80-100

 جيد 66-79
 مقبول 56-65
 انقص 40-55
 راسب 0-39

 64لنسبة مئوية تستخدم الباحثة الرموز كما يلي: وأما
P = 

𝐹

𝑁
 × 100% 

____________ 
 63Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 271. 

 64Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 81 
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 P = نسبة مئوية 
 F = عدا الطالب

 = N    عدا جمتمع الطالب 
 

 فهو: وأما التفسري ملستوى الداللة 
فالفرضية الصفرية  0،05من  )>(إذا كانت قيمة األمهية أكرب  -

 مقبول والفرضية
 البديلة مراوا.    

فالفرضية الصفرية  0،05من  )<(إذا كانت قيمة األمهية أضغر  -
 مراوا والفرضية

 البديلة مقبول.   
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 الرابع  الفصل

 ومناقشتها نتائج البحث

 تعرض البياَّن  -أ
رة الطالب ن قدنتائج ع الرابع ستقدم الباحثة فصلاليف 

 .ترمجة النصوص العربية يف معهد اار الزاهدينعلى إعراب اجلمل و 
وم يف هذه لبحث العلابنتائج البحث قامت الباحثة للحصول على 

 م. 2021-2020سية ار املؤسسة للسن ة الد  
 البحث امليداين إجراء -1
الباحثة  لقيت 2021 ويوني 06يف يوم اإلثنني     

ل. قامت االختبار يف الفص، ار الزاهدين لالختباردبالطالب 
يف كشف   شفعي  عدا فإختارت الباحثة العينة من حيث 

من  7من الطالبة و 13كان   20خمتربين  اعدو  الغياب.
ئلة األسقامت الباحثة بتوزيع قراطس األسئلة. الطالب. 

ها، مجة. وبعد إهنائتشتمل على أسئلة اإلعراب وأسئلة الرت 
حىت  فتشت تلك االختباراتبتجميع عينها و قامت الباحثة 

 عرفت الباحثة النتائج لكل أجوبتهم.
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 لكل أجوبة البياانت البحث -2
 مها:، و أما لعرض البياانت قامت الباحثة ابالختبارين

  اإلعرابختبار بياَّنت الال -
رف لتع تياراتالباحثة االختبار االخ تماستخد

اإلجابة  ونيختار عراب اجلمل، فإ قدرة الطالب على
 .الصحيحة بطريقة اختيار )أ( أو )ب( أو )ج( أو )ا(

قدرة الطالب على أما نتيجة  .ئلةأس 30 ةلسئوعدا األ
 :يلول التوزيع التكراري فهي كما ييف جد إعراب اجلمل

  1-4 اجلدول
 اجلملالبياَّنت النتيجة على إعراب 

ا
ل
ر
ق
 م

ا
ال
س
 م

ا األسئلة
مل

ج
م
و
ع
 ة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

 
2
8 

2
9 

3
0 

ط 1
1 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
9 
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ط 2
2 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5
3 

ط 3
3 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 

ط 4
4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
6 

ط 5
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
6 

ط 6
6 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
3 

ط 7
7 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
3 

ط 8
8 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
3 

ط 9
9 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6
9 

1
0 

ط
1
0 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
7
3 

1
1 

ط
1
1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8
3 

1
2 

ط
1
2 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
7
9 
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1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 5
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1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
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1
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1
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6
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 البياَّنت الختبار الرتجة -

خدمت الباحثة االختبار املقايل لتعرف است  
ترمجة النصوص العربية. وعدا  قدرة الطالب على

أسئلة. أما نتيجة قدرة  10 هلذا االختبار األسئلة
الطالب على ترمجة النصوص العربية يف جدول 

 التوزيع التكراري فهي كما يلي:
 2-4جلدول ا

 بياَّنت النتيجة على ترجة النصوص
 
 الرقم

 
 االسم

  األسئلة
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اجملموع

طالب  1
1 

11 10 10 10 10 7 8 3 8 8 85 

طالب  2
2 

11 9 10 5 10 5 10 5 5 9 79 

طالبة  3
3 

11 11 10 10 10 10 10 6 11 9 98 

طالب  4
4 

10 7 8 8 11 11 10 6 10 9 90 

طالبة  5
5 

10 10 10 10 11 10 10 5 10 9 95 
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طالبة  6
6 

11 10 10 10 10 10 10 5 5 9 90 

طالب  7
7 

10 11 11 11 10 10 10 5 10 7 95 

طالبة  8
8 

10 10 10 10 8 9 7 6 10 5 85 

طالبة  9
9 

10  9 8 7 5 6 9 2 6 9 71 

طالبة  10
10 

10 10 10 10 11 10 11 6 10 9 97 

طالبة  11
11 

11 10 10 10 10 5 10 6 10 9 91 

طالبة  12
12 

10 10 10 10 10 9 7 6 10 9 91 

طالبة  13
13  

9 10 9 10 6 10 10 6 10 5 85 

طالب  14
14 

10 10 10 8 10 10 10 6 10 9 93 

طالب  15
15 

11 7 10 10 10 10 10 6 10 9 93 

طالبة  16
16 

6 8 0 5  6 7 4 1 7 7 51 

طالبة  17
17 

8 9 10 8 10 10 10 6 7 9 87 
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طالبة  18
18 

9 7 6 5 8 7 6 1 8 8 65 

طالبة  19
19 

7 5 5 4 5 5 5 3 5 6 50 

طالب  20
20 

10 10 10 10 10 10 10 6 8 9 93 

 
 قدرة الطالب على إعراب اجلمل -ب

ار عن قدرة الطالب على أما النتيجة االختب 
عراب اجلمل بعد حتليل البياانت فكما يف اجلدول إ

 التايل: 
 3-4جلدول ا

 نتيجة قدرة الطالب على إعراب اجلمل
 تقدير ةالنتيج االسم الرقم تقدير النتيجة االسم الرقم

 جيد جدا 83 11طالبة  11 جيد  69 1طالب  1

 جيد  79 12طالبة  12 انقص 53 2طالب  2

 جيد  66  13طالبة  13 جيد جدا 86 3طالبة  3

 جيد جدا 92 14طالب  14 جيد  76 4طالب  4

 جيد جدا 92 15طالب  15 جيد 76 5طالبة  5

 مقبول 59 16طالبة  16 مقبول 63 6طالبة  6
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 جيد جدا 86 17طالبة  17 جيد جدا 83 7طالب  7

 جيد  73 18طالبة  18 جيد  73 8طالبة  8

 جيد جدا 92 19طالبة  19 جيد 69 9طالبة  9

 جيد  66 20طالب  20 جيد 73 10طالبة  10

 1509 اجملموعة

 11،194 املعيار االحنراف

 75،45 املعدلة

 
 4-4اجلدول 

 التفسي للمستوى املئوية
ما ىف مخسة معايري فكتعتمد الباحثة هلذا التحليل على  

 :اجلدول التايل
 % عدد الطالب املعايي الرقم

 %35 7 جيد جدا 1

 %50 10 جيد 2

 %10 2 مقبول 3

 %5 1 صانق 4
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 %0 0 راسب 5

 
، أن نتيجة الطالب على إعراب 3-4 على اجلدولاعتماا  

ومعيار االحنراف هو  75،45اجلمل يف نتيجة املعاالة هي
 .دجيالطالب على وهذه النتيجة تدل على أن قدرة  11،194
جيد الطالب الذين وجدوا نتيجة  يدل على أن 4-4واجلدول 

 10 جيدالذين وجدوا نتيجة  طالب. وال(%35) الطالب 7 جدا
 الطالب 2 وجدوا نتيجة املقبو. والطالب الذين (%50) الطالب

 الطا لب 1 ناقص. والطالب الذين وجدوا نتيجة ال(10%)
(%0) الطالب 0 راسبوجدوا نتيجة ال. والطالب الذين (5%)

          
  ترجة النصوص العربيةقدرة الطالب على  -ج

ترجم عن قدرة الطالب على  أما النتيجة االختبار 
  بعد حتليل البياانت فكما يف اجلدول التايل: العربيةالنصوص 
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 5-4اجلدول
 نتيجة قدرة الطالب على ترجة النصوص العربية

 تقدير النتيجة االسم الرقم تقدير النتيجة االسم الرقم

 جيد جدا 91 11طالبة  11 جيد جدا 85 1طالب  1

 جيد جدا 91 12طالبة  12 جيد 79 2طالب  2

جيد جدا  85  13طالبة  13 جيد جدا 98 3طالبة  3  

 جيد جدا 93 14طالب  14 جيد جدا 90 4طالب  4

 جيد جدا 93 15طالب  15 جيد جدا 95 5طالبة  5

 انقص 51 16طالبة  16 جيد جدا 90 6طالبة  6

 جيد جدا 87 17طالبة  17 جيد جدا 95 7طالب  7

 مقبول 65 18طالبة  18 جيد جدا 85 8طالبة  8

 انقص 50 19طالبة  19  جيد 71 9طالبة  9

طالبة  10
10 

 جيد جدا 93 20طالب  20 جيد جدا 97

 1684 اجملموعة

 14.200 معيار اإلحنراف

 84،20 املعدلة
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 6-4اجلدول 
 التفسي للمستوى املئوية

كما يف معايري ف أربعةتعتمد الباحثة هلذا التحليل على  
 :اجلدول التايل

 % عدد الطالب املعايي الرقم

 %75 15 جيد جدا 1

 %10 2 جيد 2

 %5 1 مقبول 3

 %10 2 انقص 4

 %0 0 راسب 5

 
على ترمجة  ، أن نتيجة الطالب6-4اجلدول اعتماا على 

 ومعيار االحنراف هو 84،20النصوص يف نتيجة املعاالة هي 
د جي وهذه النتيجة تدل على أن قدرة الطالب على 14،200

الذين وجدوا نتيجة  يدل على أن الطالب 6-4واجلدول  .جدا
(. والطالب الذين وجدوا نتيجة %75الطالب ) 15 جيد جدا
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 قبول(. والطالب الذين وجدوا نتيجة امل%10الطالب ) 2 يدج
 2 ناقص(. والطالب الذين وجدوا نتيجة ال%5الطالب ) 1

 0والطالب الذين وجدوا نتيجة الراسب  (.%10الطالب )
 (. %0الطالب )
 

ة رتجقدرة الطالب على إعراب اجلمل بعالقة بني  -د
 النصوص العربية

ملعرفة عالقة بني قدرة الطالب على إعراب اجلمل برتمجة  
 قبل إجراء االختبارR  ت الباحثة ابالختبارفقام النصوص العربية
, Korelasi (R) تقوم الباحثة(Normalitas Data) ابستعمال اختبار

يبني عن  7-4 واجلدول(Uji Normalitas)  لتوزيع االعتدايلا
 (Normalitas Data) االختبار التوزيع االعتدايلحتصيل 

 

 7-4اجلدول 
 (Uji Normalitas)االختبار التوزيع االعتدايل 

Tests of Normality 

 

KEMAMPUAN 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
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HASIL I’RAB .100 20 .200* .964 20 .636 

TARJAMAH .272 20 .000 .790 20 .001 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

إعراب اجلمل بعد إجراء   بناء على هذا اجلدول فنتيجة قدرة
فحصلت على  (Uji Normalitas)  التوزيع االعتدايلاالختبار 

. فتشري تلك النتيجة 0،05من  كربأ0،636 (Sig)مستوى الداللة 
 إىل أن البياانت طبيعية. 

بعد  النصوص بناء على هذا اجلدول فنتيجة قدرة الرتمجة
فحصلت على  (Uji Normalitas)  التوزيع االعتدايلإجراء االختبار 

. فتشري تلك 0،05من  صغرأ0،001 (Sig)مستوى الداللة 
 النتيجة إىل أن البياانت غري طبيعية. 

 Uji)باين ختبار معامل جتانس التتقوم الباحثة ابمث 

Homogenitas) ،ول التايل يتضح على نتيجتهواجلد: 
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 8-4اجلدول 
 (Uji Homogenitas) باينختبار معامل جتانس التا

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.337 1 38 .565 

فنتيجة قدرة إعراب اجلمل  8-4 بناء على هذا اجلدول 
 (Uji Homogenitas) جتانس التباين اختبار معاملبعد إجراء 

. 0،05من  كربأ0،565 (Sig)فحصلت على مستوى الداللة 
 متجانسة.فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت 

 عاملاختبار مو ، التوزيع االعتداىلبعد إجرائة االختبار  
ما الشرح  تحليل االرتباطي. ألمث قامت الباحثة اب جتانس التباين

  كما يف اجلدول:
 9-4اجلدول 

 (Korelasi) رتباطياالنتيجة من االختبار 

Correlations 

 I'RAB TARJAMAH 

I'RAB Pearson Correlation 1 .219 

Sig. (2-tailed)  .355 
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N 20 20 

TARJAMAH Pearson Correlation .219 1 

Sig. (2-tailed) .355  

N 20 20 

 اطيرتباالختبار يدل على أن نتيجة اال 9-4من اجلدول  

korelasi   (R)0،219  0،05>0،355 ونتيجة مستوى الداللة 
 اهل تليس ب على إعراب اجلملأن قدرة الطالالتحصيل يدل 

ل أن من نتيجة السابق يد ترمجة النصوص العربية.بقدرة عالقة 
هذ يدل على أن الفرض الصفري  نتيجة  االرطي ضعيف جدا.

(Ho) مقبول وفرض البديل (Ha)  مراوا أي إن قدرة الطالب على
 إعراب ليس هلا عالقة برتمجة النصوص العربية.

 املناقشة -ه
 ب على إعراب اجلملقدرة الطال الباحث أن تقد شرح 

فقا برأي . وهذا مواترمجة النصوص العربيةعالقة بقدرة  ليست هلا
 .بر  ط  ق  

ضع عالقة ابملعىن يتم و ال  عرابب يرى أن عالمات اإلر  ط  ق   
تجنب التقاء ل  بسرعة ، وأيًضا ااثةيف نظره حبيث يتم احمل العالمات

املشكلة قال: "إن العرب وعن هذه . لوصعند ال ساكننيحرفني 
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، سكونوقف البد ب االسم يف، ألن بلغتهم راباإلععالمة  يرمسون
لصعوبة يف البعد من ل )القراءة املستمرة(. وصعند ال ةاحلرك ضعمث ي

 65يف الكالم. للتسهي املناسبة كةاحلر  يتم اختيار بعض مث ،الكالم
عند اراسة اللغة خاص األم  ةلغالإهنا مشكلة ألمة لديها  

، عراباإل ةعالمكلة اليت تنشأ هي خطأ يف وظيفة ، واملشالعربية
 بيعية.ط ممارسة اللغة اليت يقومون هبا ليست وهذا اخلطأ حيدث ألن

يف كتاب إهيا النحو، إبرهم مصطفى يشرح أن عالمة إعراب فقط 
عالمتني مها الضمة والكسرة. أما الضمة يعمل حنو عالمة أن 

إلسناا، أما الكسرة تعمل حنو الكلمة اجملموع )إضافة(. الكلمة ا
ا خط الفتحة جمر هو يراو الفتحة حنو عالمة اإلعراب، كما رأيته 

 .ملعىنيعتربه العرب خفيفاً يف التواصل وليس له أي أتثري يف حتديد ا
إلعراب. اإبراهيم أنيس ينفي متاًما وظيفة اإلعراب عند مفهوم  أما

من  .وليس له أي أتثري يف حتديد املعىناب رأى أن عالمة اإلعر 
 ضيح أن مفهوم عرب يف نظر إبراهيمخالل هذه الدراسة ميكن تو 

ب ار عمفهوم اإل ، أمافى وإبراهيم أنيس له أسلوب معاكسمصط
الذي يرى أن  طيبالذي بناه إبراهيم مصطفى مييل إىل فكر ابن القر 

____________ 
 65 Hazuar, Konsep I’rab dalam Pandangan Ibrahim …, hlm. 

163-178 
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حوي أهل النكما يعتقد   عاملبسبب  عراب ليسالتغيري يف إ
لشبه ا الذي اقرتحه إبراهيم أنيس له اإلعرابمفهوم أما  التقليديون.

ة اور قطرب الذي ينفي بشدبفكرة العلماء النحوي التقليديون. 
 إعرابوظيفة  ، فإن، ويف رأي إبراهيم أنيسد املعىنيف حتدي اإلعراب

 66لنحوي.العلماء اهي فقط من صنع 
 ينال الناس اراجة الفصيح يف اللغة الغربية، اإلعراب هو آلة 

كما ذهب مجهور   67وبه املتعلم يعرف معاين يف النصوص العربية.
أما رأي  68حنوية إىل أن إعراب يف اللغة العربية إشارة إىل املعىن.

 .الرأي العام عكسقطرب 
 
 
 
 

____________ 
 66 Hazuar, Konsep I’rab dalam Pandangan Ibrahim Musthafa 

dan Ibrahim Anis, Arabiyatuna: Vol. 3 (1), hlm. 163-178 
 67 Syamsul Hidayat, Amien Ashiddiqi, Metode I’rab dan 

Konvensional Sebagai Pembelajaran Bahasa Arab bagi Non Arab di 

Ponpes Al Madinah Boyolali, Profetika: Vol 19 (2) 2018, hlm. 1-13 

 68 Hazuar, Konsep I’rab dalam Pandangan Ibrahim …, hlm. 

163-178 



91 
 

 

 حتقيق الفرضية -و
 فصل األول أن الفرضان هلذ البحث مها:الذكرت يف  كما

 عالقةهلا على اإلعراب  الطالب قدرةأن Ha): ة )ليالفرضية البد .1
 اارالنصوص العربية لدي الطالب  بقدرة على الرتمجة

 . Aceh Besar  Kuta Baroالزاهدين
 تساإلعراب لي الطالب على قدرةأن Ho): ) صفريةالفرضية ال .2

 ار الزاهديناالنصوص العربية لدي  عالقة بقدرة على الرتمجةهلا 
 Aceh Besar  .Kuta Baroاملغفرة

ونتيجة مستوى  korelasi   (R)0،219على نتيجة  إعتمااا  
 ب علىالتحصيل يدل أن قدرة الطال 0،05>0،355 الداللة

 ترمجة النصوص بقدرة عالقة  هلا تل ليسإعراب اجلم
مقبول وفرض  (Ho)فرض الصفري اليدل على أن  اهذ .العربية
ا هل تليسمراوا أي إن قدرة الطالب على إعراب  (Ha) البديل
 برتمجة النصوص العربية.عالقة 
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 فصل اخلامسال

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
الب على لطالباحثة يف الفصل السابق عالقة ا تقد حبث 

 ص التايل:ذا التلخيإعراب والقدرة على ترمجة النصوص العربية، وه
 على نتيجة الطالب على إعراب اجلمل حيصل قدرةإن   -1

النتيجة تدل على أن قدرة  . وهذ75،45معاالة هي 
 الطالب على إعراب اجلمل جيد.

إن قدرة الطالب على ترمجة النصوص حيصل على نتيجة   -2
النتيجة تدل على أن قدرة   . وهذه84،20معاالة هي 

 .النصوص العربية جيد جدا الطالب على ترمجة
ونتيجة مستوى  korelasi  (R)0،219على نتيجة  إعتمااا -3

يدل أن قدرة الطالب على  0،05>0،355 الداللة
 .بيةترمجة النصوص العر عالقة بقدرة  ل ليس هلاإعراب اجلم

مقبول وفرض  (Ho)يدل على أن الفرض الصفري  اهذ
الطالب على إعراب مراوا أي إن قدرة  (Ha) البديل
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 هلا عالقة برتمجة النصوص العربية. من نتيجة السابق تليس
 ضعيف جدا. ةأن نتيجة  االرطي يدل

 القرتاحاتا -ب
لقي ة هذا البحث فتلقي الباحثة أن توقبل االنتهاء من كتاب 

رتاحات  أما االق ملن حيتاج إليه. ةتكون مفيد ى أنساالقرتاحات ع
 كمايلى: 

 حارحا واضيشرح عن إعراب وترمجة ش ينبغي للمعلم أن -1
جيدا عند قراءة النصوص  فهم الطالب اإلعراب حىت ي

 العربية.
ويرتمجوا   صحيحااعراابالطالب أن يعربوا  ينبغى على -2

 النصوص ترمجة صحيحة.
ة قدرة يينبغى على معهد أن يعد الكتب املناسبة لرتق -3

 العربية وترمجته. الطالب على إعراب النصوص 
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 املراجع

 املراجع العربية -أ

معاجلة مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص  م،2017 أمحد بيزوي،
 اار )اراسة وصفية مبعه اإلندونيسية اللغة العربية إىل
احلكومية:  اإلسالمية جامعة الرانريى، رسالة ،اإلحسان(
 .بندا أتشية

على تطبيق "كان وأخواهتا" قدرة طالب ، م2015 ،إسين كرمية
 النصوص العربية يف قسم تعليمءة قرا وعالقتها بسيطرهتم على

 احلكومية االسالمية اللغة العربية جبامعة شريف هداية هللا
 جامعة شريف هداية هللا االسالمية، رسالة ،جاكرات

 .جاكرات: احلكومية
حو النم مشكلة الطلبة يف تعل، م2016ه / 1437 إهلام أرايندا،

، ليلية(مدينة الفىت )اراسة وصفية حت مبعهد الرتبية اإلسالمية
 آتشية. بندا  :، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةرسالة

 .اوسهامانديرى :، جاكراتاجلرومية بدون سنة، إمام الصنهاجي،
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ة علم اللغ إبراهيم ايالرتجة : أمحد زكر ، م2002 ،جورج منان
 .للثقافة األعلى جملس القاهرة: ، والرتجة

الرتابط النص بني  م،2010 زاهر مرهون خصيص الدواوي، 
 .جرير عمان: اار ،الشعر والنثر
لب نان: مجيع ، القواعد األساسيةم، 2013 سيد حممد اهلامشي،

  .احلقوق حمفوظة للناشر
 ،عريب-القامس املنجد عريب، م2005شهاب الدين أبو عمر، 

 . اار الفكر: بريوت
عن اسم التحليل النحوي ه، 1440/ م2019العزة،  شهمة

، رسالة ،البقرة وطريقة تدريسه اجملرور يف القرآن الكرمي سورة
.المبونج: المبونج رااين إينتان اإلسالمية احلكوميةاجلامعة 

   
املدخل إىل البحث يف العلوم م، 2000 صاحل بن محد العساف،

 .العبيكان مكتبة: الرايض ،السلوكية
 ،املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة، م2003محوي، صبحي 

 .اار املشر: بريوت
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أسس الرتجة من اإلجنليزية إىل  م،2005 ،عز الدين حممد جنيب
 .مكتبة ابن سينا لقاهرة:، االعربية وابلعكس

إرتباط فهم النحوية على ، ه1441م / 2019 ،علما مفيدة
أنصار السنة  تالميذ معهد  لدى إعراب اجلملة األمسية

 اإلسالمية ، اجلامعة السطان الشريف قاس رسالة كمبار،
 رايو.احلكومية:  

: قاهرةال ،ون اللغة العربيةفنتدريس  ،م1991 ،على أمحد مدكور
 .شوافاار ال

طرائق تدريس اللغة العربية  ،م2013 فاضل انهي عبد عون،
 .ار صفاء للنشر والتوزيععمان: ا ،وأساليب تدريسها

عصره ووجد دهره الشريف علي بن حممد م، 2001 فريد،
لسنة، بدون ا فؤاو نعمة، .سينجا فورة : احلرمني ،اجلرجين

بريوت: اار الثقافة  ،اللغة العربية ملخص قواعد
 .اإلسالمية

اار السالم  دراسة الرتجة، م،2014 قصي بن على السعواي،
 . انريي اإلسالمية احلكومية:جامعة الر 
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العالقة بني حفظ القرآن وقدرة الطالب م، 2019 إهلام، حممد
على ثورة املفراات العربية للمرحلة العالية يف مدرسة علوم 

جامعة الرانري  ،رسالة، بندا آتشية Pagar Airالقرآن 
 : بندا أتشية. احلكوميةاإلسال مية  

طريقة القواعد والرتبية اإلسال مية منهج م، 2016حممد خري، 
بند : اإلسالمية احلكومية  الرانري جامعة، رسالة ،النصوص

 .أتشية
الطرق اخلاصة يف الرتبية   م،1995 حممد عطية اإلبراشى،

 .ةالقاهرة: الطبعة املصربي  ،لتدريس اللغة  العربية والدين
سيا: اار ياندون ،دليل املرتجم ،1985 حمموا إمساعيل صيين،

 .العلوم
، بريوت: العربيةجامع الدروس ، 1973مصطفى الغاليين، 

 املكتبة العصرية.
املنجد الوسيط يف العربية م، 2002 مؤسسة اار املشرق،

 .برية : اار املشرق ،املعاصرة
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استخدام القصة القصرية بوسيلة  م،2017 ى،موليد سهرينا
جامعة ، ةرسالالبطاقات لرتقية فهم النصوص عند الطلبة، 

 بندا أتشية. مية احلكومية:الرانريي اإلسال
قية قدرة لرت تطبيق طريقة الرتمجة التخاطبية  م،2019 نبل املوان،

ريى معة الرانجا ،رسالة ،الباجوري الطلبة على فهم كتاب
 .بندا أتشية اإلسالمية احلكمية:

 ةاملراجع اإلندونيسي -ب
Adhi Kusumastuti, 2020, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Yogyakarta: Deepublish. 

Ahmad, Eeng, Epi Indriani, 2007, Membina Kompetensi 

Ekonomi, Bandung: Grafindo  

Anugrah, Riska,  العربيةتقومي بنوا األسئلة يف اختبار اللغة  
املدرسة الثانوية اإلسالمية  الشامل الوطين على مستوى

م )يف املدرسة الثانوية 2015-2014للسنة الدراسية 
 Al-Ta’rib, 2017, Jurnal اإلسالمية احلكومية ماالنق،

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 5 (2). 

Arikunto, suharmi, 2006, Prosedur Penelitian, Jakarta: 

Rineka Cipta. 
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Arikunto, Suharsimi, 2018, Dasar-Dasar Evaluasi 

Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. 

Fransisca, Tony, 2015, Konsep dalam Ilmu Nahwu, Jurnal 

Bahasa Arab, Jogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 

Hanief, Yuligga Nanda dan Himawanto, Wasis, 2017, 

Statistik Pendidikan, Yogyakarta: Budi Utama. 

Hazuar, 2019, Konsep I’rab dalam Pandangan Ibrahim 

Musthafa dan Ibrahim Anis,  Arabiyatuna: 3 (1). 

Hidayat, Syamsul dan Ashiddiqi, Amien, 2018, Metode I’rab 

dan Konvensional Sebagai Pembelajaran Bahasa Arab 

bagi Non Arab di Ponpes Al Madinah Boyolali, 

Profetika: Vol 19 (2). 

Kusumastuti, Adhi, 2020, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Yogyakarta: Deepublish. 

Sugiyono, 2007, Statistika untuk Penelitian, Bandung: 

Alpabeta.  

Tony Fransisca, 2015, Konsep I’rab dalam Ilmu Nahwu, 

Almahara: Vol 1 (1). 

 

 املراجع اإللكرتونية واإلنرتنيت -ج
Books.google.id, tanggal kunjungan: 22/02/2021 
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Output SPSS 23 ورقة 

 جدول االختبار املعادلة على قدرة إعراب اجلمل
 (uji standar Deviasi) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

I'RAB 20 53 92 1509 75.45 11.194 

Valid N 

(listwise) 
20      

 

قدرة ترجة النصوص العربية جدول االختبار املعادلة على  
(uji standar Deviasi) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

TARJAMAH 20 50 98 1684 84.20 14.200 

Valid N 

(listwise) 
20      
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 وإجابتها االسئلة االختبارقائمة 
 اسم: 

 فصل: 

 "الطهارةما إعراب الكلمة الىت حتتها اخلط؟ "كتاب أحكام  .1
 ج. مضاف    مبتدأ .أ

 ا. مضاف إليه     خرب .ب
 آلة للطهارة. ما إعراب الكلمة الىت حتتها اخلط ؟  املاءكان  .2

  خربج.       مبتدأ .أ
 فاعلا.     إسم كان .ب

رانه. الذى ذكالوجه والسااس الرتتيب يف الوضوء على ما أى على  .3
 الكلمة الىت حتتها اخلط؟ما إعراب 

 جمرور وعالمة جره كسرة ج.   ضمة مةمبتدأ مرفوع وعال .أ
 خرب كانا.   جمرور وعالمة جره ضمة .ب

. ضع أشياء ضه أربعةئح التيمم به وفراوأما الرتاب املستعمل فال يص .4
 اخلط ! احلركة الكلمة الىت حتتها

َياَء  .أ َياء  ج.     َأش    َأش 
َياِء  .ب َياءً ا.     َأش   َأش 
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 بعشر تسليمات ىف كل ليلة من ركعةصالة الرتاويح وهى عشرون  .5
 رمضان. أعرب الكلمة الىت حتتها اخلط !

 متييز ج.     حال .أ
         مفعول بها.     نعت .ب

رية واحل اإلسالموشرائط وجوب الزكاة فيها أى األمثان مخسة أشياء  .6
 واملالك التام والنصاب واحلول. أعرب الكلمة الىت حتتها اخلط !

 بدلج.      مبتدا .أ
 توكيدا.      خرب .ب

وب ". الفعل املضارع منصميضيأعرب كلمة الىت حتتها اخلط ! "أن  .7
 وعالمة نصبه ...؟

 حذف حرف علة ج.     الف .أ
 الضمة ا.     الفتح .ب

 الكلمة الىت حتتها اخلط !. أعرب ارمهامائه ومثانية وعشرون  .8
 مفعول املطلقج.         التمييز .أ

 حالا.      مفعول معه .ب
الكتاب لغة مصدر مبعىن الضم واجلمع. و كتاب أحكام الطهارة.  .9

 أي الواو هذا؟
 واو املعهج.      واو القسام .أ
 واو العطفا.      واو اإلبتدأ .ب
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 ط !حتتها اخل. أعرب كلمة الىت مطلقاواختار النواوى عدم الكراهة  .10
 متييزج.       مفعول به .أ

  حالا.     مفعول مطالق  .ب
لمة الىت عرب كأ. قامطلفال يضر القيد املنفك كماء البئر يف كونه  .11

 حتتها اخلط ! 
 مفعول به وهو منصوب معالمته فحهة ظاهرة يف أخره. .أ

 جمرور وعالمته كسرة ظاهرة يف أخره .ب
 خره.يف آ خرب كان وهو منصوب وعالمة نصبه فتهة ظاهرة .ج
 أسم كان وهو مرفوع وعالمته ضممة ظاهرة يف آخره. .ا

يظهران افعة واحدة. ما حروف الىت  بليقدم اليمن منهما  فال .12
 حتتها اخلط ؟

 حرف رفعج.    حرف عطف  .أ
 حرف جزما.     حرف نصب .ب

 ما اإلعراب " اون كلتني"  ؟ .13
 اون وهو مضاف، كالتني مضاف إليه منصوب ابلياء .أ
 كالتني مضاف إليه مرفوع بضمةاون وهو مضاف،   .ب
 اون وهو مضاف، كالتني مضاف إليه مرفوع ابلياء .ج
 اون وهو مضاف، كالتني مضاف إليه جمرور ابلياء .ا

َته. إعراب "يوما" ... .14  ستعرف يوما ما كَتم 
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 مفعول بهج.     ظرف زمان .أ
 حالا.    مفعول مطلق .ب

 يف الداِر. ما إعراب الكلمة الىت حتتها اخلط؟   زيدٌ  .15
 خرب مقدمج.     مبتدأ .أ

 خربا.     مبتدأ مأخر .ب
 عن القوس السهم ما إعراب الكلمة الىت حتتها اخلط؟ رميت .16

 مفعول بهج.     مبتدأ .أ
 فاعلا.     خرب .ب

 القوسما إعراب الكلمة الىت حتتها اخلط؟ رميت السهم عن  .17
 مبتدأج.     جمرور  .أ

 خربا.     جار .ب
 من الذي أمامكم؟ إعراب "أمام" ...  .18

 حالج.     مكانظرف  .أ
 متييزا.     ل بهمفعو  .ب

 العلماء أكثر ... يف إظهار اآلراء .19
 كرماج.      كرميا .أ

 كرميةا.      كرميني .ب
 ما أبعد جامعتنا. إعراب "ما" ... .20

 مبتدأج.       انفية .أ
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 خرب مقدما.        استفهام .ب
 ما فرق بني النحو والقواعد. بكون "ما" هنا ؟  .21

 ج. تعجبية   موصولة   .أ
 استفهاميةا.      شرطية .ب

 اي للمدرس لنا يف امتحان النحو. الالم هنا ... .22
 ج. كي   استغاثية  .أ

 ا. تعجب    تعليل  .ب
التَ ق ل : امتحان االختبار من املتعدا سهل. إعراب مجلة بعد ال  .23

 تقل ؟
 ج. مضاف إليه    نعت  .أ

 ا. مفعول به    خرب  .ب
 إذا لقيته فاحتارمه. الفاء هنا ... .24

 ج. عطف   سببية   .أ
 ا. تفصيل   رابط اجلواب  .ب

 إايك والكسل. يكون إعراب إايك ... .25
 ج. مفعول به    بدل  .أ
 ا. مضاف     مبتدأ  .ب

 ! يكون إعراب "الغيبة" ...الغيبة، الغيبة ايصائم .26
 ج. اسم كان    مبتدأ  .أ
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 ا. خرب مقدم   مفعول به  .ب
 زارين أصدقائي فقلت هلم: هل وا إىل بستاين. هلموا إىل ... .27

 ج. اسم فعل أمر   اسم فعل ماض  .أ
 ا. اسم فعل خاص  اسم فعل مضارع  .ب

 وي عن جهدك! معىن "وي" ... .28
 أتضجرج.     أتوجع  .أ

 تقدما.    أتعجب  .ب
 هن  " تتنزه البنات يف الشاطئ يوم األحد وهَن مسرورات. إعراب .29

 "مسرورات
 ج. مفعول مطلق   مفعول به  .أ

 جمرورا.     حال  .ب
 قضيةجيلس املعلمون يف اإلاارة وهم ...  .30

 ج. تناقشون   يناقشون  .أ
 ا. متناقشني   مناقشني  .ب

 ندونيسية!ترجم هذه اجلملة إىل اللغة اإل .ب
ر نفسه مطه املياه تنقسم على أربعة أقسام أحدها طاهر يف .1

 لغريه مكروه استعماله.
ملاء الثوب، وهو ا البدن ال يف طاهر مطهر مكروه استعماله يف .2

 املشمس. 
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الثاىن صالة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة و   .3
 ىل زواهلا.إووقتها من ارتفاع الشمس 

ها ذ مل ير اهلالل ليلتإويوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان  .4
 مع الصحو وحتدث الناس برؤيته.

والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى أو مسح  .5
 بعض شعر يف حدةالرأس.

االستسقاء مسنونة ملقيم ومسافر عند احلاجة من انقطاع  وصالة .6
 غيث أو عني ماء وحنو ذالك.

وجيتنب ما ذكر يف الطريق املسلوك للناس ويف موضيع الظلل  .7
 صيفا.

 يف اللَّي ِل ََن ك ل  الَعَشاَء َون َصلِ ى الِعَشاء .8
 يلة واملتعبة من بعضأجه ز كل ما احتاج اليه لرحلىت الطو  .9

 املشروابتاملأكوالت و 
 .مسلم، آمنيون حمد اث كمثل اإلمام البخاري و ان أريد أن أكأ  .10
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