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 لمناقشتها عينت المعينة التي اللجنة أمام لةاالرس ىذه مناقشة تمت
 والواجبات الشروط بعض تمامإل قبلت وقد  

 األولى الجامعية المرحلة درجة لنيل
 العربية اللغة تعليم تخصص

 م ٕٕٔٓيولي  ٕٕالتاريخ :  في
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 عدادإ
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 إقرار الباحثة
أنا ا١توقعة أسفلة 

 ٜٜٜٔأغسطس  ٕ، Tanjung Mas:  مكان ا١تيالد وتارخيو
 ٕٕ٘ٔٔٓٓٚٔ:         رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وتأىيل ا١تعلمُت       القسم        
أقرر أن ىذه الرسلة تنتمي إىل تأليفي وال تقدم للحصول على أية 

الرانري اإلسالمية اٟتكومية بندا أتشيو، الدرجات األكادديية يف جامعة 
وليس فيها التأليفات واألراء اليت أعدىا اآلخرون، إال وفقا ٔتبادئ وإعداد 
البحوث العلميلة ا١تذكورة يف مراجعها العلميلة. والباحثة مستعدة لقبول 

 العقوبات فيما يقذف عليها من انتحال ا١تؤلفات.
 

 
 
  

االسم الكامل       : رويدا 
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 استهالل
 اهلل تعالى :  قال

 ُقْل َىْل َيْسَتِوى الَِّذْيَن يَ ْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن الَ يَ ْعَلُمْونَ 
 ﴾ٜسورة الزمر: ﴿

 صلى اهلل عليو وسلم:  وقال رسول اهلل
ْوا الَعَرَب لَِثاَلٍث ألَنِّْي َعَرِبيٌّ َواْلُقْرآَن َعَرِبيٌّ وََكالََم َأْىِل  َأِحب ُّ

 اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ 

 صلى اهلل عليو وسلم: وقال رسول اهلل
َعلُّمِ  اْلِعْلمُ  َفِإنََّما تَ َعلَُّمْوا الَناس أَي َُّها  َفقُّوِ  َوالِفْقوُ  بِالت َّ  بِالت َّ

ْينِ  َفَمْن يُِرِد اهللُ  ًرا يُ َفقِّْهُو ِفْي الدِّ بِِو َخي ْ  
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 اإلىداء
زىر  الغالية احملبوبة وأمي احملبوب خالدين الغايل أيب إىل

حفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة الدين ورزقهما حسن اٟتال 
 يف الدنيا واألخرة. وا٠تتام وحسن النية يف القول والعمل 

 .شكرا جزيال على دعائكم إخويت وأخوايت إىلو 
 الذين اٟتكومية، اإلسالمية الرانَتي جامعة يف األساتذة وإىل

 .علوما نافعا وأرشدوين إرشادا صحيحا علموين قد
وإىل ٚتيع الطالب يف الفصل الثاين الثانوية ٔتعهد سفينة 

السالمة أقول شكرا جزيال على مساعدتكم لنيل البيانات 
 ٢تذه الرسالة

 إ٧تاز يف مساعدهتم على جزيال شكرا أصدقائي ٚتيع وإىل
 .اٞتزاء خَت اهلل جزاىم العلمي، البحث ىذا
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 تقديرالو  شكرال
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

الثناء  ولو الفضل ولو النعمة لو العا١تُت رب هلل اٟتمد
 سيدنا على ا١تقربُت وا١تالئكة الرّب الرحيم اهلل صلواتو  اٟتسن

 وعلى آلو وصحبو الطيبُت الطاىرين. األمُت ٤تمد
 البحث، وٗتتص ىذا تأليف وتوفيقو اهلل بإذن الباحثة ٘تت قد

فعالية استخدام  ا١توضوع ٖتت البحث ىذا الباحثة
PowerPoint  سفينة السالمةبمعهد في تدريس حروف الجزم 

Aceh Singkil . وتقدمها إىل قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية
وتأىيل ا١تعلمُت جامعة الرانري اإلسالمية اٟتكومية كمادة من 

 .ا١تواد ا١تقررة للحصول على الشهادة اٞتامعة يف علوم الًتبية
 عميقال شكربال الفرصة السعيدة تقدم الباحثةويف ىذه 

للمشرفُت الكرديُت مها األستاذة الدكتورة ٥تلصة ا١تاجستَت 
ن ا١تاجستَت على قيادة، وعلوم، اواألستاذ الدكتور بدرالزم

بارك لإلشراف على ىذه الرسالة من أو٢تا إىل آخرىا،  اوأوقاهتم
وعميد كلية الًتبية  اٞتامعة روتقدم الباحثة شكر ١تدي اهلل فيكما.
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لذين علموىا لاللغة العربية وٚتيع األساتذة ا ورئيس قسم تعليم
 ا١تفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا.ا١تتنوعة العلوم 

ا١تكرمُت الذين قد ما لوالديها شكرا عميقا واحًتاما عظي
. وال تنسي شكرا جزيال كميال هتذيباربياىا تربية حسنة وىذباىا 

 .وهناافعا الذين يدوزمالئهايب علي أصح
و جأن جيعل ىذاالعمل ٙترة نافعة وتر اهلل  منو جوأخَتا، تر 

من القارئُت نقدا بنائيا لتكميل ىذه الرسالة وعسى أن تكون 
 نافعة للباحثة وللقارئُت.

وتسأل اهلل ٢تا ولكم خَتا على اإلديان واإلسالم. حسبنا 
العظيم، واٟتمد  العلي اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل

 هلل رب العا١تُت.
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 مستلخص البحث
 يف تدريس حروف اٞتزم PowerPoint: فعالية استخدام  عنوان الرسالة 

  Aceh Singkilٔتعهد سفينة السالمة 

  : رويدا  االسم
 ٕٕ٘ٔٔٓٓٚٔ:   الرقم

، Aceh Singkilسفينة السالمة يف معهد  اعتمادا على مالحظة الباحثة
وجدت الباحثة أن معظم الطالب جيدون صعوبة يف تعلم علم النحو. كما الحظت 
الباحثة أن غالبية ا١تعلمُت يف ا١تدرسة مل يستخدموا الوسيلة ا١تناسبة يف تعلم النحو ، 

للتغلب على ىذه ا١تشكلة يف خاصة يف تعلم حروف اٞتزم. جهدت الباحثة 
من البحث ىو التعرف على فاعلية  . كان الغرضPowerPointتعليمهم باستخدام 

يف تعلم حروف اٞتزم والتعرف على تطبيق وسيلة  PowerPointاستخدام 
PowerPoint الطريقة اليت لًتقية فهم الطالب يف تدريس حروف اٞتزم .

استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي الطريقة التجريبية )شبو التجربة( ، ٞتمع 
البيانات تقوم الباحثة باالختبار القبلي والبعدي وا١تالحظة. كان ٣تتمع البحث ٚتيع 

، وأخذت الباحثة طالب ٚ٘طالب الصف الثاين يف مرحلة  الثانوية وعددىم 
. ويتألف ٖتليل البيانات من اختبار طالب ٕٕم وعددى (أ)الثاين  للعينة يف الفصل

وكذلك ا١تالحظة. بناء على ىذه النتائج ، ديكن استنتاج   T-testالحق مع اختبار
فعال يف تعلم حروف اٞتزم ولو أيًضا تأثَت على  PowerPointأن استخدام وسيلة 

 أنشطة تعلم الطالب.
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ABSTRACT 
 

Research Title  : Use of PowerPoint Media in Learning Jazam 

Letters at Safinatussalamah Islamic Boarding 

School Aceh Singkil 

Full Name : Ruaida 

NIM  : 170202115 

 

Based on the observations of researchers at the Safinatussalamah 

Islamic Boarding School in Aceh Singkil, the research found that 

most students found it difficult to learn Nahwu. The researcher 

also observed that the majority of teachers at the school did not 

use appropriate media in learning Nahwu, especially in learning 

jazam letters. The researcher's effort to overcome this problem is 

to teach them using powerpoint media. The purpose of the 

research was to determine the effectiveness of using powerpoint 

in learning jazam letters to improve students' understanding of the 

use of jazam letters when entering fi'il mudhari'. The method that 

researchers used in this study was the experimental method 

(Quasi Experiment), for data collection the researchers conducted 

pre-test, post-test and observation. The population taken by the 

researchers were all second grade students of Tsanawiyah and 

their number was 57 students, the researchers took samples in 

class 2A which amounted to 22 students. And the data analysis 

consisted of a post-test with a T-test and also observation. Based 

on these results, it can be concluded that the use of powerpoint 

media is effective in learning jazam letters and also has an effect 

on student learning activities. 
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ABSTRAK 
Judul Penilitian : Penggunaan Media PowerPoint Pada 

Pembelajaran Huruf-Huruf Jazam Di Pesantren 

Safinatussalamah Aceh Singkil 

Nama Lengkap  : Ruaida  

NIM        : 170202115 

  

Berdasarkan pengamatan peneliti di pesantren Safinatussalamah 

Aceh singkil, peneliti mendapatkan sebagian besar peserta didik 

merasa kesulitan ketika belajar ilmu Nahwu. Peneliti juga 

mengamati bahwa mayoritas pengajar di sekolah tersebut tidak 

menggunakan media yang sesuai dalam pembelajaran ilmu 

Nahwu khususnya dalam pembeljaran huruf-huruf jazam. Usaha 

peneliti untuk mengatasi masalah ini yaitu mengajarkan mereka 

dengan menggunakan media powerpoint. Tujuan pelaksanaan 

penelitian untuk mengetahui efektifitas penggunaan powerpoint 

pada pembelajaran huruf-huruf jazam untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dalam penggunaan huruf- huruf jazam ketika 

masuk pada fi’il mudhari’. Metode yang peneliti gunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimen (Quasi Eksperimen), 

untuk  pengumpulan data peneliti melakukan pre test, post test 

dan observasi. Adapun populasi yang diambil oleh peneliti adalah 

seluruh siswa kelas dua Tsanawiyah dan jumlah mereka 57 siswa, 

peneliti mengambil sampel pada kelas 2A yang berjumlah 22 

siswa. Dan analisis data terdiri dari tes sesudah dengan uji T-tes 

dan juga observasi. Berdasarkan dari hasil tersebut dapat diproleh 

hasil bahwa penggunaan media powerpoint efektif dalam 

pembelajaran huruf-huruf jazam dan juga berpengaruh dalam 

aktifitas belajar siswa. 
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 الفصل األول
        البحث أساسية

 البحث مشكلة - أ

 الناس يستعملها العا١تية اللغات من لغة العربية اللغة إن
 ا١تعاىد يف للتالميذ ا١تعلم يعلمها اليت ا١تدة أىم من وىي العامل يف

 العربية اللغة تعلم يف   .اٟتاضر عصرنا يف واٞتامعات وا١تدارس
 ا١تهارات على يقتصر ال اللغوى، القواعد التالميذ تعلمي أن مهم
 .فقط

 النحو. بالنحو يسمى اللغوى القواعد عن يبحث علم
حروف اٞتزم  .وبناء إعرابا الكالم خراأو  أحوال بو يعرف علم ىو

 أىم من أهنا النحو .النحو مادة من فرعية مادة احدى ىي
  لتنمية أساس ألهنا علمهاي التالميذ على ا١توجوبة العربية الدرس

 .اللغوية ا١تهارات
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 يقولون ،ال يعلمها كثَت من الناس النحو علم تعلم وألن 
 ىذا ولكن. تعلمها صعب اليت العلوم من علم ىو النحو علم أن

 أن ونريدي اذا وفهمها هاهلفق التالميذ من مطلوب العلم
 أن ا١تعلم علىلذلك و  .الصحيحة باللغة العربية اللغة ونستعملي

 يف التالميذ لسهولة ا١تناسبة التعلمية الوسائل و الطريقة يستخدم
 منها كثَت النحو تدريس أن عرفنا وكما. تعليم أثناء مفهمه

 .اإلستقرائية الطريقة و القياسية الطريقة

 األغراض على للحصول التدريس عملية يف مهمة الطريقة
 ا١تدرس يستخدمها اليت األالت ىي الوسائل ماوأ .الًتبوية

 العملية ٖتسُت هبدف خارجو أو الفصل داخل سواء للدارسُت
 ٖتقيق يف ا١تعلم تساعد استخدامها أن شك وال. 1التعليمية

 البدو  .ومرحية جذابة التعليم عملية تكون حىت التعليم أىداف
 لكي النحو علمب تناسب اليت التعليمية الوسيلة خيًت أن للمعلم

 .ةبالطل لدى ترقيتها ويف ا١تعلم لدى التعليم تطوير يف أداة تكون

                                                             
(، ص.  ٜٚٚٔ، ) مكتبة األ٧تلو ا١تصرية : المناىج والوسائل التعليمية٤تمد لبيب النجيحى، 1

ٕٖٗ -ٕٖٙ 
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سفينة السالمة  ٔتعهد مالحظتها يف ةالباحث تفوجد
Aceh Singkil الطالبُت عاجزون عن علم النحو  معظم أن

خصوصا يف تدريس حروف اٞتزم بدليل عندما يكتبون اٞتملة 
الفعلية اليت فيها حرف اٞتزم مثل "مل يدرْس" ويكتبون "مل 
يدرُس" ومثل آخر "١تا يدرسوا" ويكتبون "١تا يدرسون" وىذا 

 سمعي الو  الفصل من خارج مهما يدرسون بعضعندخطأ. و 
 ضحكونيتكلمون وي هموبعض ناموني مأهن. ا١تدرس من شرحا

م، ىذه ا١تشكلة ألهنم سائمون عن الدرس الذي شرح بينه
م ال يفهمون ما شرح ا١تدرس حىت معظمها١تدرس وهبذا السبب 

 ما على تأسيسا. معانيها وفهمحروف اٞتزم   على سيطرواي مل
 ا١توضوع عن علميا ْتثا بحثت أن الباحثة فًتيد البيان، من سبق

يف تدريس حروف اٞتزم ٔتعهد   Powerpoint خدامتاسفعالية "
 . " Aceh Singkil سفينة السالمة
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  البحث اسئلة - ب

 يف بالطال فهم لًتقية Powerpointمامدى فعالية   -1
 ؟ سفينة السالمة حروف اٞتزم ٔتعهد تدريس

 حروف اٞتزم تدريس يف Powerpoint تطبيق كيف -2
 ؟ سفينة السالمةٔتعهد  بالطال فهم لًتقية

 البحث أىداف  -ج

 فهم لًتقية Powerpoint استخدام فعالية على التعريف -1
سفينة  حروف اٞتزم ٔتعهد تدريس يف بالطال

 .Aceh Singkil السالمة

 فهم لًتقية Powerpoint وسيلة تطبيق على التعريف  -2
سفينة  حروف اٞتزم ٔتعهد تدريس يف بالطال

 .Aceh Singkil السالمة
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 البحث أىمية  -د

 على فهمهم يةلًتق البحث ىذا يكون أن ،للطالب -1
 Powerpoint  وسيلة باستخدام حروف اٞتزم تدريس

 .التعليم أثناء فرحُت وٕتعلهم التعليم أثناء

 يف ا١تعلمُت تساعد البحث ىذا يكون نأ للمعلم، -2
 يف لديهم ومرجعا مصدرا وتكون التعليم عملية
 .التعليم عملية تطوير

 العلوم زيادة البحث ىذا يكون نأ للباحثة، -3
 اللغة تعليم ٔتجال ومفيدا الباحثة إىل وا١تعارف

 .وتعلمها العربية
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 والفروض إفترضات  -ه

 يف الباحثة عليها تعتمد اليت والفروض اإلفًتاضات
النحو  التدريس يف الطالب ٧تاح أن:  ىي الرسالة ىذه

 .Powerpoint التعليم ووسيلة استقرائية طريقة باستخدام
 :فهي الرسالة ىذه يف الباحثة عليها تعتمد اليت االفًتاضات وأما

 استخدام إن( : Ho) الصفري الفرض -1
 فهم لًتقية فعال غَت Powerpoint وسيلة

 .حروف اٞتزم سيطرة على الطالب

 وسيلة استخدام إن( : Ha) البديل الفرض -2
Powerpoint على الطالب فهم لًتقية فعال 

  .حروف اٞتزم سيطرة
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 حدود البحث  -و

  عن الرسالة ىذه تبحث الباحثة إن:  ا١توضوعي اٟتد -ٔ

 تدريس يف Powerpoint interaktif اسخدامفعالية 
سفينة  ٔتعهد على النحو الطالب فهم لًتقيةحروف اٞتزم 

   Aceh Singkil السالمة

سفينة  ٔتعهد البحث ىذا جيرى:  ا١تكاين اٟتد -ٕ
   Aceh Singkil السالمة

 المصطلحات معاني  -ز

 تدريس يف PowerPoint Interaktif  خدامتاسفعالية 
سفينة  ٔتعهد على النحو الطالب فهم لًتقيةحروف اٞتزم 

  .Aceh Singkil السالمة
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 استخدام -1

 استخداما-يستخدم-استخدام من مصدر ىو استخدام
 2" خادما اٗتذه" معناه

 :اصطالحا استخدام
“employ is to use something such as a skill,method, 

etc for a particular purpose”.
3
 

ا١تعٌت : ىو استعمال الشيء كا١تهارة وطريقة وغَتىا 
لعرض معُت. وا١تراد باستخدام ىنا يعٌت استعمال الشيء  

 كالوسيلة معينة لسهولة على الوصول اىل أغراض ا١تعينة. 
2- PowerPoint Interakti  

“Microsoft powerpoint merupakan software pembuat 

presentasi yang populer digunakan para operator komputer 

serta perusahaan. MS powerpoint dipercaya mampu 

membuat macam macam slide presentasi, seperti untuk 

kegiatan penawaran produk, penyajian laporan, company 

profile, workshop, seminar, dan e-learning”
4
. Dan maksud 

peneliti adalah software pembuat presentasi berupa slide 

presentasi untuk kegiatan e-learning yaitu suatu sistem 

                                                             
 القاىرة، ا١تعارف، دار ،الثانية الطبعة األول، زءجال الوسيط، المعجم واآلخرون، أنيس ابراىيم  2

 .ٕٔٔ:  ص ،ٖٜٚٔ مصر،
3 http://www. Oxford learner’s dictionaries.com 
 4 Beranda Agensy, Mengolah Materi Multimedia Untuk 

Presentasi Powerpoint, (PT elex Media Komputindo Kompas 

Gramedia,2014), Hal. V 
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atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam proses belajar mengejar. 

Microsoft Powerpoint شائع تقدديي عرض برنامج ىو 
 أن يُعتقد. الشركات إىل باإلضافة الكمبيوتر مشّغلو يستخدمو

MS powerpoint شرائح من كبَتة ٣تموعة إنشاء على قادرًا 
 ، التقارير وعرض ، ا١تنتجات عروض مثل ، التقدديية العروض

 والتعلم ، الدراسية واٟتلقات ، العمل وورش ، الشركة وملف
برنامج العرض يف شكل شرائح العرض   وا١تراد .”اإللكًتوين

ألنشطة التعلم اإللكًتوين ىو نظام أو مفهوم تعليمي يستخدم 
 تكنولوجيا ا١تعلومات يف عملية التعلم ١تتابعة.

 حروف اٞتزم  تدريس -3

:  معناه تدريسا – يدرس – درس" مصدر لغة تدريس
 ا١تعلم هبا يوصل اليت العملية:  واصطالحا. " يدرسو جعلو

 ا١تعلم بو يقوم الذي النشاط ىنا بو وا١تراد 5.الطلبة إىل ا١تعلومة
 .الدراسة الفصول يف العربية اللغة بتعليم القيام أثناء

                                                             
 ٕٔٔ. ص ،(ٜٜٜٔ عجمان، جامعة. بريطانيا) ،التدريس أساليب و مناىج قضاة، إٛتد حامت  5
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 .النحو مادة من فرعية مادة احدى ىيحروف اٞتزم 
اٞتزم ىو وسيلة تعبَتية يف اللغة العربية لتنسيق الكالم ولتمييز 
بعض ا١تعاين عن غَتىا. وىو أحد حاالت اإلعراب إىل جانب 
الرفع والنصب واٞتزم. وخيتص اٞتزم بالفعل ا١تضارع فقط, فال 

   6ٕتزم األٝتاء أو اٟتروف أو الفعل ا١تاضي أو األمر.
 السابقة الدراسة  -ح

اليت   من أىم أساسيات البحثالسابقة إن الدراسة 
ن كانت استخدامت الباحثة ١تعرفة الدراسة إجيابيتها وسلبيتها. أل

الدراسة السابقة تساعد الباحثة  على مقارنة النتائج ومعرفة على 
 جوانب الفرق بُت الدراسة اٟتاضرة والدراسة السابقة .

 برنلمج بإستجدام واخواهتا كان تعليم ،دار فطني  -1
 ا٢تجرة دار الثانوية با١تدرسة( Powerpoint) التقددية العروض

samahani  إجرائى دراسة .ٕٖٓٔ. 

 يف يكسلون الطلبة أن ىي الرسالة ٢تذه البحث مشكلةو 
 الوسيلة ا١تدرسة يستخدم ومل منو ويسئمون النحوية القواعد تغلم

 الرسالة ىذه التأليف غراضاأل وأما. اٞتاذبة ا١تناسبة التعليمية
                                                             

6 https://ar.m.wikipedia.org/ جزم )نحو( ويكيبيديا     

https://ar.m.wikipedia.org/
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 واخواهتا كان تعليم عن الطلبة قدرة مستوى ١تعرفة فهي
 األنشطة أو التطبيق ١تعرفة و ،التقددية العروض مجنابر  دامبإستخ

 اليت البحث وطريقة. ا٢تامباستع واخواهتا كان تعليم يف الدراسية
 البحث طريقة ىي الرسالة ىذه يف الباحثة عليها اعتمدت
 ا١تباشرة با١تالحظة الباحثة قامت البيانات ٚتع ويف اإلجرائي

 الباحثة قامت التعليم إجراء عملية وأما. واإلختبارات واإلستبانة
 الباحثة أعطت مث واخواهتا كان وىي النحوية القواعد بتعليم

 الباحثة عليها حصلت اليت النتائج وأما. للطلبة متعدد سؤال
 واخواهتا كان مادة تعليم يف التقدديية العروض استخدام أن فهي
 ظاىرة وىذه. عليو الطلبة قدرة ويرفع الطلبة، قدرة ترقية يف يؤثر

 اإلختبار إىل القبلي اإلختبار من الطلبة نتائج إرتفاع من
 البعدي اإلختبار يف ٓٙو القبلي اإلختبار يف ٖٛ وىي البعدي،

 .الثاىن دور البعدي اإلختبار يف ٛٗ األول دور
 على الطلبة سيطرة لًتقية Powerpoint إستخدام ،سعدية -2

 ، MIN Montasik Aceh Besar ب ٕتريبية دراسة اللغوية الثوة
ٕٓٔٚ. 
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 قد ا١تعلم أن ىي الرسالة ىذه يف البحث ومشكلة
 ويعلم ا١تفردات، تعليم يف ا١تناسبة الوسائل تطبيق يف يصعب

 الكتلبة بوسيلة الدرس ا١تدرس يشرح بل الوسائل بدون الطلبة
 يف كان سواء الطلبة قدرة يرتفع ال الطريقة ىذه إن فقط، ا١تقرور

 من األسباب أما. والكتابة والقراءة والكالم األستماع ا١تهارة
. الطالب لدى ا١تفردات سيطرة عدم ىي ا١تشكالت ٚتيع

 تعلم أن اإلبتدائية ا١ترحلة يف الطلبة اشتكاء على وكذلك
 واستيعاهبا فهمها يف ويصعب صعبة الوسائل بدون ا١تفردات

 ىذه ١تعاٞتة اٟتاولة ومن.  تعليمها يف سائما يشعروا حىت
 التقدديية العروض برنامج باستخدام الباحثة تقوم ا١تشكالت

(Powerpoint )ا١تفردات التعليم يف . 
 الطلبة قدرة ١تعرفة فهي الرسالة ىذه التأليف أغراض وأما

 دراسة وأما. Power point بإستخدام ا١تفردات سيطرة على
 بالتصميمات ٕتريبية دراسة فهي الباحثة استعملتها اليت البحث

 وٞتمع( one group – pretest postest design) التمهيدية
. واالختبار ا١تباشرة ا١تالحظة الباحثة  استعملت البيانات
 ا١تدخل ىو الباحث يف الباحثة تعتمد الذي وا١تدخل



13 
 

 
 

 MIN ب الطلبة ٚتيع ىو البحث ىذا من الكمي،ىواجملتمع

montasik  .ٙٔوعددىم أ-ٙ الصف يف للعُت الباحثة وأخذت 
 وسيلة استخدام كان ىي البحث ىذا من النتائج وأما. طلبة

 الطلبة عند فعالة ا١تفردات تعليم يف التقدديية العروض برنامج
 الداللة مستوى على tes ت بنتيجة ا١تفردات سيطرة على وترقية

(signifikan )الصفري فرض أن على يدل وىذا ،( ) وىو 
(HO )البديل وفروض مردود (HA )استخدام أن أى مقبول 

 على الطلبة قدرة ترقية إىل تؤدى التقدديية العروض برنامج وسيلة
 .ا١تفردات سيطرة

 وصفية دراسة) النحوية القواعد تعليم السعدية، حليمة -3
 جامعة منشورة، غَت اٞتامعية، الرسالة ،(الضحى مشس ٔتعهد

 .ٕٙٔٓ أتشيو، بندا اٟتكومية اإلسالمية الرانري

 وجو على ىي الرسالة ىذه يف البحث مشكلة كانت
 وأكثرىم. الطلبة عند سهلة عملية النحو قواعد تعلم ليس عام

 ىذه. النحوية القواعد فهم يف والصعوبات ا١تشكالت يواجهون
 ا١تدرسة مع ومقابلة األوىل ا١تالحظة يف الباحثة وجدهتا ا١تشكالت
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 الطلبة أن وحدت. الضحى ٝتش اإلسالمية ا١تتوسطة ا١تدرسة يف
 العربية النصوص وفهم والقراءة النحوية القواعد فهم يف ضعيفون

 وىذه اٞتديدة، األمثلة وإتيان الكا١تة اٞتملة كتابة على يقدروا ومل
 .الطلبة نتائج تؤثر ا١تشكلة

 تعليم كيفية معرفة ىي البحث ىذا من األىداف إن
 طلبة وقدرة الضحى مشس ا١تتوسطة ا١تدرسة يف النحوية القواعد

 .تعليمها أثناء الطلبة مصاعب
 وبعد. الوصفي ا١تنهج البحث ىذا يف الباحثة تستعمل

 تعليم أن البحث ىذا نتائج الباحثة فوجدت البيانات ىذه إجراء
 مشس ٔتعهد اإلسالمية ا١تتوسطة ا١تدرسة يف النحوية القواعد

 على تدل= P%  ٙ،ٔٙ قيمة إىل باالعتماد جيدا، ٕتري الضحى
 %. ٘ٙ-ٙ٘ حد بُت وقعت أهنا

 الحالية بالدراسة السابقة الدراسات بين عالقة  

 السابقة الدراسة بُت عالقة ىناك أن ذكره سبق ما على بناء
 :  يلي كما اٟتالية بالدراسة
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 ،دار فطني كتبتها الذي بالبحث خيتلف اٟتايل البحث:  األول
حروف  تدريس يف اٟتالية بالدراسة ٥تتلفة ،واخواهتا كان تعليم

 Aceh Singkilسفينة السالمة  ٔتعهد الطلبة فهم لًتقيةاٞتزم 
 ،سعدية كتبتها الذي بالبحث خيتلف اٟتايل البحث:  والثاىن

 اللغوية الثوة على الطلبة سيطرة لًتقية  Powerpoint إستخدام
 بالدراسة ٥تتلفة، MIN Montasik Aceh Besar ب ٕتريبية دراسة
 وأىداف البحث أسئلة ا١تستخدمة، التعليمية مادة يف اٟتالية

 .البحث
 كتبتها الذي بالبحث خيتلف اٟتايل البحث:  والثالثة

 ٔتعهد وصفية دراسة) النحوية القواعد تعليم السعدية، حليمة
 الرانري جامعة منشورة، غَت اٞتامعية، الرسالة ،(الضحى مشس

 تدريس يف اٟتالية بالدراسة ٥تتلفة. أتشيو بندا اٟتكومية اإلسالمية
حروف اٞتزم  مادة يف  خاصة الباحثة تبحث يعٌتحروف اٞتزم 

 الطريقة ىي البحث ىذه يف الباحثة يستخدمها اليت طريقة يف مث
 .التجريبية
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 نياالفصل الث
 اإلطار النظري

 النحوية القواعد تعليم - أ

 النحوية القواعد مفهوم -ٔ

قال زكريا إٝتاعل :" النحو ىو القصد والطريق ٔتعٌت 
طريق تتبعو معها من أجل الوصول بالكلمة إىل قصد معُت أو 

 7فهم معنها من خالل أحوال أخرىا.
والنحو عند الشيخ مصطفى الغالييٍت ىو علم بأصوات 
تُعرف هبا أحواُل الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي 
من حيث ما يعرض ٢تا يف حال تركيبها. فيو تعرف ما جيب عليو 

أو جزم أو لزوم  أن يكون أخر الكلمة من رفع أونصب أو جرّ 
 8حالة واحدة، بعد انتظامها يف اٞتملة.

                                                             
 ٕٔٓ، )القاىرة: دار ا١تغفة اٞتامعة، دون السنة(، ص طرق التدريس اللغة العربيةيا إٝتاعيل، ر زك 7
بَتوت: منشورات ا١تكتبة العصرية، -)صيداجامع الدروس العربية في ثالثة أجزاء، مصطفى غالييٍت، 8

 ٓٔم(، ص. ٖٜٜٔ
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وذكره الدكتور ٤تمد ٤تِت الدين أٛتد ٤تمود ىو قواعد 
يُعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحوا٢تا حُت أفرادىا وحُت 

أن النحو ىو يبحث يف الكلمة  . وقال أنطوان الدحداح9تركيبها
 11عند ما تدخل يف تاركيب

 النحوية القواعد تدريس أىمية -ٕ

ومن أمهية تعليم قواعد اللغة العربية أن من يتعلم اللغة فسوف 
يستعمل تلك اللغة ويف استعما٢تا لللغة حيتلج إىل قوانُت 

 11يستخدمها لفهم الكلمات أو تركيبها.

 النحوية القواعد تدريس أىداف -ٖ

 كما يلي:  أىدافتدريسالقواعدالنحويةمن 

  مساعدة ا١تتعلم على التحدث السليم دون وقوع يف
 ا٠تطأ

 اكتساب القدرة على القراءة وفهمها 

                                                             
 ٚ)القاىرة: مكتبة اآلدب، دون السنة(، ص.  قواعد اللغة العربية،٤تمد ٤تِت الدين أٛتد ٤تمود، 9

الطبعة  -) بَتوت: مكتبة لبنان معجم قواعد اللغة العربية في جدوال ولوحات،أنطوان الدحداح، 11
 ٖم(، ص. ٜٜٛٔالرابعة، 

، )دون ا١تطبع طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها٤تمد كامل الناقة ورشدي أٛتد طعيمة،  11
 ٕٕٓ(، ٖٕٓٓ: مطبعة ا١تعارف اٞتديدة، 
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 اكتساب القدرة على الكتابة السليمة ا٠تالية من األخطاء 

 ا١تساعدة على فهم ا١تسموع 

 استخدام اللغة العربية الفصيحة 

  اٞتملة العربية، ونظام أن يعًتف التلميذ على نسق
تكوينها استعمال األلفاظ وتراكيب استعماال سليما ىف 

 حدود قدراتو.

  تنمية قدرات التالميذ على التعبَت السليم، وعلى ٘تييز
 ا٠تطأ من الصواب.

وقال ٤تمد عبد القدر أٛتديف كتابو طريقة تعليم العربية أن 
اف ا٠تطأ النحو أربعة أغراض تعليم، أو٢تا القدرة على اكتش

نظرا أو ٝتاعة أذنا، أو عند  -مكتوبا -اللغوي عند مشاىدة 
الوقوع  فيو عن غَت قصد منو. مث ا١تبادرة إىل تصحيحو إذا كان 
ا١توقف يستدعى ذلك، وثانيها إدراك الصلة العضوية بُت النحو 
الوظيفي وفروع اللغة األخرى لتحقيق التكامل اللغوي، وثالثها 

وزيادة قدرهتم أيضا  ذ على تنظيم معلومتهم،زيادة قدرة التالمي
على األساليب الىت يستمعون إليها أو يقرؤوهنا، ورابعها تعيُت 
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قواعد اللغة دراسها على تعريف خصائص اللغة العربية و أثرا 
 .12صيغها

وقال الدكتور٤تمد رجب فضالهلل، وأىداف تدريس 
 فهي:القواعد النحوية والصرفية ٔترحلة التعليم األساسي 

 تصحيح األساليب وخلوىا من خطأ النحو. (ٔ
ٛتل التالميذ على التفكَت، وإدراك الفروق الدقيقة بُت  (ٕ

 الًتاكيب والعبارات واٞتمل.
 تنمية ا١تادة اللغوية للتالميذ. (ٖ
تنظيم معلومات اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا  (ٗ

 وديكنهم من نقد األساليب والعبارات نقدا سليما.
 التالميذ دقة ا١تالحظة وا١توازنة واٟتكم.تعويد  (٘
تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والًتاكيب استعماال  (ٙ

 صحيحا.
 
 

                                                             
بة النهضة ا١تصرية، ، الطبعة الثانية، )القاىرة: مكت طريقة التعلم العربية٤تمد عبد القدر أٛتد، 12

 ٔٚٔم( ص ٜٙٛٔ
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 ٖٔتكوين العادة اللغوية الصحيحة. (ٚ
 

 النحوية القواعد طرق -ٗ

 القياسية الطريقة ( أ

طريقة القاعدة مث األمثلة، وىي أقدم الطريقة ا تسمى أحيان
ىي طريقة تفكَت  القياسية الطريقة. ٗٔتعليم العرب استخدم يف

يستجدمها العقل يف الوصول من ا١تعلوم إىل اجملهول، فالقياس 
يأتى بعد معرفة، والفكر يف القياس ينتقل من القاعدة العامة إىل 
اٟتاالت اٞتزئية، وتتقوم ىذه الطريقة على البدء ْتفظ القاعدة، 

وضحة ١تعناىا، مث إتباعها باألمثلة والشواعهد ا١تؤكدة ٢تا، وا١ت
وٖتدف ىذه الطريقة إىل انتقال أثر التدريب، كما أهنا تستهدف 

 حفظ القواعد واستظهارىا باعتبارىا غاية.

                                                             
، الطبعة الثانية، اإلتجاىات التربوية المعاصرة فى تدريس اللغة العربية ٤تمد رجب فضل اهلل، 13

 ٜٔ(، ص.ٖٕٓٓ)القاىرة: عامل ا١تكتب، 
 ٜٔٔص.  ...طريقة التعلم ٤تمد عبد القدر أٛتد، 14
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ويف درس النحو يتم البدء بدراسة القاعدة، مث توضيحها 
بذكر بعض األمثلة الىت توضح موضموهنا، مث بعد ذلك يتم 

 التدريب والتطبيق على ىذه القاعدة.
أدى استخدام ىذه الطريقة إىل انصراف ا١تعلم وقد 

وا١تتعلم عن تنمية القدرة على تطبيق القواعد، وتكوين السلوك 
اللغوى السليم، وبالرغم من سهولة وسرعة حفظ القواعد من 
خالل ىذه الطريقة إال أهنا تعود ا١تتعلمُت اٟتفظ واحملاكاة، 

م على وعدم االستقاللية يف البحث، كما أهنا تضعف قدرهت
اإلبداع، وىي تبدأ باألحكام العامة الكلية اليت تكون عادة 
صعبةىالفهم واإلدراك، ومنها االنتقال إىل اٞتزيئات، أى أهنا 
عكس قوانُت اإلدراك، حيث تبدأ با١تركب وتنتهى بالبسيط، وقد 
تسببت ىذه الطريقة يف نفور ا١تتعلمُت من دراسة النحو، 

 15وشعورىم بصعوبتو.
 
 

 
                                                             

 ٕٚٚص. ...تعليم اللغةسعيد الىف،  15
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 اإلستقرائية يقةالطر   ( ب

طريقة االستنباط واالستنتاج، هبا  يالطريقة االستقرائية ى
يبدأ ا١تدرس بذكر أمثلة كثَتة مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج معهم  

من طرق  الطريقةاإلستقرائية.16إىل استنبط القاعدة أو التعريف
التفكَت الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول من اٟتكم على 
حقائق مشاىدة او معلومة إىل حقائق غَت مشاىدة أو ٣تهولة، 
حيث ينتقل الفكر من اٞتزئى إىل القانون العام، ومن حاالت 
خاصة إىل أحكام عامة، وىي تساعد ا١تتعلمُت على اكتشاف 

واستخدامها يف التدريس يستدعى ا١تعلومات واٟتقائق بأنفسهم، 
من ا١تعلم ٚتع الكثَت من ا١تثلة اليت تنطبق عليها القاعدة العامة، 
مث االنتقال من مثال غلى آخر ومناقشتو هبدف استنتاج القاعدة 

 العامة، ومن مث تعبَت ا١تتعلمُت عنها بأسلوهبم ا٠تاص.
وتقوم ىذه الطريقة على البدء باألمثلة اليت يتم نشرةىا 
ومناقشتها، مث يتم استنتاج القاعدة منها، وكثَتا ما يتم اتباع ىذه 
الطريقة يف تدريس النحو يف ٥تتلف ا١تراحل التعليمية نظرا 

                                                             
، )فونوركو إندونيسيا: دار السالم،بدون سنة(، التربية و التعليم ٤تمود يونس و ٤تمد قاسم بكر، 16

 ٜٔص. 
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لسهولتها، ومالءمتها لطبيعة ا١تتعلم اليت ٘تيل إىل إدراك السهل 
أوال، واالنتقال منو إىل ا١تركب، واالنتقال من األجزاء إىل 

 القوانُت العامة.
يرى مؤيدو ىذه الطريقة أن استخدامها حيقق أىداف و 

القواعد النحوية ألهنا تكسب ا١تتعلمُت القدرة على التفكَت، 
والوصول إىل النتائج من ا١تقدمات، باإلضافة إىل أهنا ٖتفزىم 
على ا١تالحظة البناءة وا٠تروج باستنتاجات سليمة، أما معارضو 

ا مثل البطء يف إيصال ىذه الطريقة فقد أشاروا إىل بعض سلبياهت
ا١تعلومات إىل أذىان ا١تتعلمُت، واالكتفاء أحيانا بأمثلة قليلة، 
وقد تكون متكلفة، وال يربط بينها صلة فكرية أو لفظية، ٦تا ال 

 يتناسب مع طبيعية ا١تتعلم.
ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة االستنتاجية او االستنباطية، 

كان يتم يف الطريقة القياسية، والتعلم ىنا يتم بصورةمعاكسة ١تا  
حيث يتم عرض األمثلة، ومناقشة ا١تتعلمُت يف كل مثال منها، 
وا١توازنة بينها، واستخالص القاعدة مث التدريب عليها، فالدرس 

 يبدأ باٞتزء ومنو يتم التوصل إىل الكل أو القانون العام.
 وتسَت ىذه الطريقة يف ا٠تطوات التالية : 
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السبورة ومناقشتها، وا١تقارنة وا١توازنة  كتابة األمثلة على (ٔ
 بينها ال ستنباط القانون أو القاعدة.

 التواصل إىل القاعدة.  (ٕ

 التدريب على القاعدة. (ٖ

 

 مزايا الطريقة االستقرائية:  - أ

مناسبتها لطبيعة ا١تتعلم الذى دييل إىل إدراك األشياء من  (ٔ
 اٞتزء إىل الكل، ومن البسيط إىل ا١تركب.

 ا١تتعلمُت على التفكَت.تنمية قدرات  (ٕ

غرس بعض العادات اٟتسنة مثل دقة ا١تالحظة، والقدرة  (ٖ
 على االستنتاج.

 إثارة دافعية ا١تتعلمُت للتعلم. (ٗ

 التفاعل وا١تشاركة اإلجيابية مع ا١تعلم. (٘

 سلبيات الطريقة االستقرائية : - ب

 البطء يف إيصال ا١تعلومات للمتعلمُت. (ٔ
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للتواصل إىل استنتاجات حاجة ا١تتعلم إىل وقت طويلة  (ٕ
واستنباطات، وىو ما ال يساعد على إ٧تاز موضوعات 

 ا١تقرر خصوصا غذا كانت طويلة.

 قلة األمثلة اليت يعرضها ا١تعلم. (ٖ

 عدم وجود صلة أو رابط بُت األمثلة ا١تقدمة للمتعلمُت. (ٗ

التسرع يف توصل ا١تتعلم إىل االستنتاجات ٦تا قد جيعل  (٘
 17الكثَت منها خطئة.

 النص الدبى طريقة ( ج

ىذه الطريقة "يعرض ا١تعلم نصا متكامال يشتمل على  يف
والًتبوي ىف ىذه  ياألساليب ا١تتصلة بالدرس واألساس العمل

 .ٛٔالطريقة أن قواعد النحوية ظواىر لغوية"

تعتمد ىذه الطريقة على النشاط الذايت للتلميذ وذلك من 
يالحظ ا١تعلم  خالل أعمالو اللغوية من قراءة وكتابة وتغيَت، حيث

األخطاء ا١تشًتكة بُت التالميذ فيجمعها ويناقش تالميذه حو٢تا 
 من حيث طبيعتها وأسباب الوقوع  فيها.

                                                             
 ٕٔ-ٕٓ،ص....تعليم اللغةسعيد الىف ، 17
 .ٖٕٚ، ص. ...طرق التدريس إٝتاعيل زكريا، 18
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 :19ومن طرق تعليم النحو عند جودت الركايب، ىي
أن يعّد ا١تدرس نفُسو األمثلة ا١تطلوبة ويعرضها على  (ٔ

ر السبورة، و٘تتاز ىذه الطريقة بأن فيها ضمانا ٟتسن اختيا
األمثلة، و٘تتاز أيضًا ٔتساعدهتا على سرعة السَت يف 
الدرس، ولكن يؤخذ عليها أن موقف التلميذ السليب، وأن 

 األمثلة مفروضة عليو فرضاً.
أن يطلب ا١تدرس التالميذ بتكوين األمثلة على منط معُت،   (ٕ

كأّن يطالبهم ّتمل كا١تفعول بو أو أخر. و٘تتاز ىذه 
 لتالميذ واشراكاً ٢تم يف الدرس.الطريقة بأن فيها إثارة ل

أن يعرض ا١تدرس فقرة من موضوع طريف، أو قصة قصَتة،  (ٖ
تستنبط األمثلة بطريقة ا١تناقشة. و٘تتاز  أو نصاً قصَتاً مناسباً 

ىذه الطريقة، طريقة استخدام النص ا١تساعد، بأهنا تزويد 
 التالميذ بطائفة من ا٠تربات والوان الثقافة وا١تعرفة.

  

                                                             
 ٖ٘ٔ(، ص.ٜٜٙٔ، ) دمشق: دار الفكر.طرق تدريس اللغة العربية  جودت الركايب، 19
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 حروف الجزم _ب

 مفهوم حروف اٞتزم

اٞتزم  .النحو مادة من فرعية مادة احدى ىيحروف اٞتزم 
ىو وسيلة تعبَتية يف اللغة العربية لتنسيق الكالم ولتمييز بعض 
ا١تعاين عن غَتىا. وىو أحد حاالت اإلعراب إىل جانب الرفع 
والنصب واٞتزم. وخيتص اٞتزم بالفعل ا١تضارع فقط, فال ٕتزم 

   21األٝتاء أو اٟتروف أو الفعل ا١تاضي أو األمر.
وىي قسمان : قسم زم ا١تضارع إذا سبقتو إحدى اٞتوازم. جي

جيزم فعال واحدا، ٨تو: )ال تيأس من رٛتة اهلل (، وقسم جيزم 
 فعلُت، ٨تو : )مهما تفعل تسأل عنو(.

وجزمو إما لفظي، إن كان معربا، كماُ مثِّل، وإما ٤تلي، إن 
كان مبنيا، ٨تو: )ال تشتغلن بغَت النافع( : )شتغلن : فعل 

ضارع مبٍت على الفتحة، وىي يف ٤تل جزم بال م

                                                             
20 https://ar.m.wikipedia.org/ جزم )نحو( ويكيبيديا     

https://ar.m.wikipedia.org/
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جيزم الفعل ا١تضارع إذا سبقو أداة من أدوات . 21الناىية.)ا١تؤلف((
 اٞتزم.

 : عالمة جزم الفعل ا١تضارع
مل نكتب -مل تكتب  –السكون: مثل: مل أكتب  -

 مل يكتب
 وينوب عن السكون:  -

حذف النون: إذا كان الفعل من األفعال ا٠تمسة:  -
 -مل يكتبوا -مل تكتبوا -مل يكتبا -مل تكتبامثال: 

 مل تكتىب

حذف حرف العلة: إذا كان الفعل معتل اآلخر.  -
 مل يرم -مثال: مل يرض

 

 أدوات جزم الفعل ا١تضارع 

أدوات اٞتزم الفعل ا١تضارع قسمان: قسم جيزم فعال واحدا   
 22وقسم جيزم فعلُت.

                                                             
)القاىرة : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتٚتة، جامع الدروس،  مصطفى الغالييٍت،  21

 ٖٙ٘م( ص. ٜٕٓٓ
 ٔٗٔ( ص. ٖ٘ٚٔاإلسالمية ،بَتوت : دار الثقافة ، )قواعد اللغة العربية ملخص فؤاد نعمة،  22
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وأ١تا والم ألمر واٞتوازم ٙتانية عشر وىي: مل و١تا وأمل 
والدعاء وال يف النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي 

 23ومىت وأيان وأين وأىن وحيثما وكيفما وإذا يف الشعر خاصة.
 اٞتازم فعال واحدا: .ٔ

اٞتازم فعال واحدا أربعة أحرف، وىي: مل و١تا والم األمر 
 24وال الناىيو.

نفيو يف وىي تدخل على الفعل ا١تضارع وتفيد لم :  -
ا١تاضى. مثل: مل حيضر ٤تمد )حيضر : فعل مضارع 

 ٣تزوم بالسكون(
وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد نفيو يف  لما : -

ا١تاضى إىل زمن ا١تتكلم. مثال: جاء موعد 
االمتحان و١تا تدرسوا : )تدرسوا: فعل مضارع ٣تزوم 

 ْتذف النون(

                                                             
 ٛص. األجرومية...،اإلمام الصنحاجى،   23
)القاىرة : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتٚتة، جامع الدروس،  مصطفى الغالييٍت،  24

 ٖٙ٘م( ص. ٜٕٓٓ
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وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد   الم األمر : -
ثال: لينفق صاحب الغٌت من غناه )ينفق الطلب. م

 : فعل مضارع ٣تزوم بالسكون(
وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد النهى.  ال الناىية : -

مثال: ال تنس ا١تراجعة الدرس )تنس: فعل مضارع 
  ٣25تزوم ْتذف حرف العلة(

 اٞتازم فعلُت .ٕ

 اٞتازم فعلُت ثالث عشرة أداة، وىي:             
حرف شرط  اٞتواب بالشرط وتعرب وىي تربطإن :  -

جازم. مثال: إن تعمل تنجح )إن: حرف شرط 
جازم مبٍت على السكون, تعمل فعل الشرط ٣تزوم 
بالسكون والفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت، 
تنجح: جواب الشرط ٣تزوم بالسكون والفاعل 

 ضمَت مستًت تقديره أنت(

                                                             
  ٚٗٔ( ص. ٖ٘ٚٔبَتوت : دار الثقافة اإلسالمية ،، )قواعد اللغة العربية ملخص فؤاد نعمة،  25
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 وىي حرف ٔتعٌت )إن( وبقية األدوات أٝتاء إذ ما: -
تضمنت معٌت )إن( فبنيت وجزمت الفعلُت وعملها 
اٞتزم قليل.وال أكثر أن هتمل ويرفع الفعالن بعدىا 
ودىب بعضهم إىل أهنا ال ٕتزم إال يف صورى 
الشعر. مثال: كقول الشاعر: وإنك إذ ما تأت ما 

 أنت آمر
وتعرب يف ٤تل رفع مبتدأ، أو يف  وىي للعاقلمن :  -

عل الشرط متعديا ٤تل نصب مفعول بو إذا كان ف
وافعا على معناىا. مثال: من يزرع حيصد )من: اسم 
شرط جازم مبٍت على السكون يف ٤تل رفع مبتدأ، 
يزرع: فعل الشرط ٣تزوم بالسكون والفاعل ضمَت 
مستًت تقديره ىو وٚتلة الشرط من الفعل والفاعل 
يف ٤تل رفع خرب مبتدأ، حيصد: جواب الشرط ٣تزوم 

 َت مستًت تقديره ىو.بالسكون والفاعل ضم
ومها لغَت عاقل ويعربان يف ٤تل رفع مبتدأ مهما: وما  -

أو يف ٤تل نصب مفعول بو إذا كان فعل الشرط 
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من  تفعلوا ومامتعديا واقعا على معنامها. مثال : )
 خَت يعلمو اهلل(،

 يزدك معرفة(. تقرأ مهما)  
: ومها للزمن وتعربان يف ٤تل نصب أيانومتى  -

ظرف زمان( لفعل الشرط. مثال: مفعول فيو ) 
الصيف يسافْر الناس إىل ا١تصايف(،  يأتمىت )

 ( غَتنا نؤمنك، تأمنأيان )كقول الشاعر: 
: وىي للمكان وتعرب يف حيثماو أّنىو أينماو أين -

٤تل نصب مفعول فيو )ظرف مكان( لفعل الشرط. 
حيثما الطمانينة(، ) تعمْ األمن  يسدْ  أينمامثال: )

، )كقول الشاعر: تنزْل أنزْل(أين النيل(، ) جير
 تأتياين تأتيا( أىنّ خليلي، 

وىي للحال وتعب يف ٤تل نصب حال. كيفما:  -
 مثال: كيفما تعامْل الناس يعاملوك

وىي تصلح للعاقل ولغَت العاقل والزمان  أّي: -
وا١تكان و اٟتال ْتسب ما تضاف إليو. وىي معربة 
فتكون مبتدأ إذا أضيفت إىل اسم ذات، ومفعوال 
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فيو إذا أضيفت إىل زمان أو مكان، ومفعوال مطلقا 
إذا أضيفت إىل مصدر، وحاال إذا أضيفت إىل ما 

واحد يفيد اٟتال. واألصل يف )أّي( أن تكون بلفظ 
للمذكر وا١تؤنث مفردا كان أو مثٌت أو ٚتعا. إال إذا 
جيوز استعما٢تا بالتاء للمؤنث. مثال: أّي امرأة أو 
أية امرأة ٗتلْص يف عملها ٗتدْم بالدىا ) أي أو أية 

 مبتدأ مرفوع بالضمة ألنو أضيف إىل اسم ذات(.
وقد تلحقها ) ما( الزائدة للتوكيد، فيقال ) إذا إذا:  -

ي: اسم زمان تضمن معٌت الشرط، وال ٕتزم ما(، وى
إال يف الشعر كقول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة 

    26فتجمل.

 حذف فعل الشرط 

 جيوز حذف فعل الشرط بعد إن ا١تدغمة يف ال النافية )إال(      

 يكرىوك. )وإال : الواو حرف مثل: عامل الناس باٟتسٌت وإال

                                                             
والنشر والتوزيع والًتٚتة، جامع الدروس،  مصطفى الغالييٍت، 26 م( ٜٕٓٓ)القاىرة : دار السالم للطباعة 

 ٖٔٙ-ٖٙ٘ص. 
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وفعل  -ال : حرف نفى -إال: إن حرف شرط جازم -عطف
يكرىوك: فعل مضارع ٣تزوم  –الشرط ٤تذوف وتقديره تعامل 

ْتذف النون و الواو فاعل والكاف ضمَت مبٌت يف ٤تل نصب 
 مفعول بو . واٞتملة جواب شرط.

 جزم المضارع في جواب الطلب     -

قد جيزم ا١تضارع إذا وقع جوابا ألمر أو لنهى، ويعترب حينئذ  
ط ٤تذوف.مثال : احًتم الناس حيًتموك إنو ٣تزوم بشر 

 –)حيًتموك ٣تزوم ْتذف النون ألنو وقع يف جواب األمر 
 والتقدير : إن ٖتًتم الناس حيًتمك.

 مالحظات عامة عن جزم الفعل ا١تضارع 
جيزم ا١تضارع ا١تعتل اآلخر ْتذف حرف العلة ) كما  . أ

 مل سرم. -مل يرض -سبق شرحو( مثل: مل يعف
وإذا كان الفعل صحيح اآلخر ومعتل ما قبل اآلخر 
فإنو جيزم بالسكون إال أنو حيذف منو حرف العلة الواقع 
قبل آخر منعا اللتقاء الساكنُت. مثل: مل يكن، مل يكد، 
مل يستطع، )وأصلها مل يكون ومل يكاد ومل يستطيع، وقد 

 حذف حرف العلة منعا اللتقاء الساكنُت(. 
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فعالن مضارعان بعد أدوات ال يشًتط أن يقع  . ب
الشرط الىت ٕتزم فعلُت، بل قد يطون أحد الفعلُت ماضيا 

 وآلخر مضارعا، أو قد يكون كالمها ماضيُت.
فإذا كان الفعالن مضارعُت، جزم كالمها كما سبق  -

 شرحو
وإن كان أحد الفعلُت ماضيا وآلخر مضارعا، جزم  -

زم الفعل ا١تضارع وبقى الفعل ا١تاضى مبنيا يف ٤تل ج
 مثل : إن جاء زيد يقم عمرو

وإن كان الفعالن ماضيُت، بٌت الفعالن يف ٤تل  -
من  –جزم. مثل: إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم 

 صرب ظفر.

يالحظ أن الكلمات )من وما ومىت وأين وأى فتكون  ج.
معربة(. وإذا استعملت ىذه األٝتاء كأدوات شرط فإهنا 

 وتعرب وفقا ١تا تأتى دائما يف أول اٞتملة وٕتزم الفعلُت
 27سبق شرحو.

                                                             
-٘ٗٔ( ص. ٖ٘ٚٔبَتوت : دار الثقافة اإلسالمية ،، )قواعد اللغة العربية ملخص فؤاد نعمة،  27

ٔٗٙ 
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 التعليمية الوسائل  -ج 

 الوسائل مفهوم

ويقصد بالوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها ا١تعلم 
لتحسُت عملية التعليم، وتوضيح معاىن الكلمات وشرح الفكار 
وتدريب الدارسُت على ا١تهارات وغكساهبم العادات وتنمية 

االعتماد األساسى من جانب االٕتاىات وغرس القيم، دون 
وتعد الوسائل  28ا١تعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام".

 التعليمية عنصر أساسيا ال غٌت عنو يف شرح الدرس، واستخدامو 

( أن وسائل تعليم ىي ٜٚٛٔ) Suparnoوذكر سوبرنو 
كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل 

قائال أن وسائل تعليم  Suparnoىدف )مرسل اليو(.أضاف 
اليتوقف دورىا دائما على ا١تدرس. فمن الوسائل مايتمكن من 
إيصال رسالة ومعلومة رغم من عدم ا١تدرس بل يقول البغض أن 

                                                             
)بندا أتشيو : ا١تمتز ، بغيرىاتطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين ، ترمز نينوسي 28

 ٕٔٔ(، ص. ٕ٘ٔٓتيتود، سإن
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ا١تدرس، مثلها وجدناه ىف التعليم ا١تربمج  يقوم الوسائل مقام
 Effendyوالتعليم البعيد ا١تدى.والخيتلف ذلك قول أفندى 

( أن وسائل تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال ٜٗٛٔ)
  29ويزيد الدرس وضوحا للدارس.

 التعليمية الوسائل أنواع

الوسائل البصرية : وىي ٚتيع الوسائل اليت تعتمد يف  .ٔ
على حاسة البصر منها : النماذج العينات، دراستها 

الرسوم، الصور، ا٠ترائط، األفالم الصامتة احملركة منها 
 31والثابتة، والرموز التصويرية.

الوسائل السمعية : وتشمل ٚتيع اٟتواس اليت تعتمد يف  .ٕ
استقبا٢تا على حاسة السمع ومنها التسجيالت 

 ذاعة.الصوتية، اللغة اللفظية ا١تسموعة، ا٢تاتف، اإل
وتضم ٣تموعة ا١تواد واألدوات الىت تساعد على زيادة 
فاعلية التعلم والىت تعتمد أساسا على حاسة السمع، 

                                                             
 ٕم"، ص: ٜٜ٘ٔ، الوسائل المعينات فى تعليم العربيةامام اسرارى،" 29 

 ٘ٔٔ، ص. ....تطوير منهج ترمز نينوسي" 31
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واالسطوانات، وتشمل الراديو، وبرامج االذاعة ا١تدرسة، 
 31والتسجيالت الصوتية.

الوسائل السمعية البصرية : و٘تثل ٚتيع الوسائل اليت  .ٖ
السمع والبصر معا مثل: تعتمد يف استقبا٢تا على حاسة 

التلفزيون، أفالم الفيديو، األفالم السينمائية ٔتختلف 
قياسية والشرائح ا١تتزامنة مع التسجيالت الصوتية 

 اآليل(. -للشرح والتفسَت )التوافق الزمٍت 

الوسائل ا١تتفاعلة : كالربامج التعليمية احملسوبة مع  .ٗ
مج، التأكيد على خاصية التفاعل بُت ا١تتعلم وا١ترب 

ويعترب ىذا التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعا 
 وبساطة.

  

                                                             
"، )النصر : دار الوسائاللتعليمية والمنهج أٛتد خَت كاضم و دكتور جابر عيد اٟتميد جابر" 31

 ٖٚ(، ص ٜٜٚٔالعربية،النهضة 
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 التعليمية الوسائل الختيارا معايَت 

ىناك بعض ا١تعايَت واألسس اليت ينبغي أن يراعيها ا١تعلم 
عند اختيار الوسائل التعليمية واستخدمها كما يلي ، وذلك يف 

 أن :
ٗتدم  يكون ا١تعلم ملما بأنواع الوسائل التعليمية اليت -

 ا١تادة اليت يدرسها وطريقة استخدامها وفوائدىا الًتبوية.

 يكون ا١تعلم مقتنعا بأمهية الوسيلة التعلمية وما يقوم بو. -

تكون ذات قيمة تربوية واضحة من حيث توفَتىا  -
 للوقت واٞتهد وا١تال.

 يكون ٢تا ارتباط وثيق با٢تدف احملّدد الذي يراد ٖتقيقو.
 تعلُت وقدراهتم العقلية.تكون مناسبة ألعمال ا١ت -

تتمّيز بسهولتها ووضوحها وصّحة ا١تعلومات ودقّتها  -
 32وحداثتها.

 
 

                                                             
"، )مركز نون للتأليف وترٚتة، دون التديس : طرائق واستراتيجياتسلسلة ا١تعارف اإلسالمية "  32

 ٖٕٓالسنة(، ص 
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 التعليمية الوسائل فوائدة

 للوسيلة التعليمية فواعد عديدة، ديكن إٚتا٢تا ٔتل يلي :
 توّفر خربات حّسّية كأساس للتفكَت السليم. .ٔ

 تزيد من إىتملم ا١تتعلمون وتدفعهم للتعّلم الذايت. .ٕ

 تقّلل من معّدل النسيان عند ا١تتعلمون عند ا١تتعلمون. .ٖ

 تسهم يف توضيح ا١تعاين بطريقة مشّوقة. .ٗ

 33توّفر للمتعلمُت خربات يتعّذر مشاىدهتا يف الواقع. .٘

  

                                                             
 ٕٕٓ، ص ...التديس : طرائقسلسلة ا١تعارف اإلسالمية " 33
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  Interaktif   PowerPoint برنامج العروض التقديمية   -د 

Microsoft  
 PowerPoint  Microsoft  برنامج عروض التقدديية مفهوم

الربنامج عروض التقدديية ىي برامج تتيح للمستخدم 
تصميم شرائح ذات مستوى عال من التنسيق ديكن استخدامها 
يف الشرح وتوضيح ا١تعلومات يف احملاضرات والدروس والدورات 
والدعايات، كما نتيح تعديلها وتغيَت أشكا٢تا بسهولة. وحيتوي 

الشرائح )شاشات العرض( العرض التقدديي على ٣تموعة من 
وال حيتاج أن يكون ا١تستخدم بارعا يف التصميم بسبب سهولة 
االستخدام ووجود تصميمات وٗتطيطات جاىزة للشرائح، 

اء العروض التقدديية منها : وتوجد شرائح متعددة لتصميم وإنش
( و)مايكروسوفت  freelance graphics )فريالنس جرافيك

برنامج عرض التقدديي ىو  Microsoft powerpoint ).34بوربوينت
( ديكن أن ٖتتوي على slideعبارة عن ٣تموعة من الشرائج )

نصوص، وسوم بيانية ، صور، جداول، أصوات والعديد من 

                                                             
34

http://manaraa.com/public أثر استخدام برنامج العروض التقدديية )البوربوينت( على
...ٖتصيل .pdf 
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أحد  powerpointيعد برنامج البوربوينت 35األشكال ا١تختلفة.
الربنامج الشائعة االستخدام لدى العديد من أعضاء ىيئة 
التدريس. يتيح الربنامج إنتاج عروض تقدديية تتكون من ٣تموعة 
من الشرائح، حيتوي كل منها على نصوص كتابية، وصور، 

لقد طورت مايكروسوفت ٚتيع الوسائل 36وصوت، أو فيديو.
بق على لعمل عرض ٦تيز، وقد كان تقدًن العروض يف السا

شكل شرائح باستخدام جهاز االسقاط العمودي، أو الشرائح 
ا١تتعددة. فجاءت البوربوينت لتكون أسهل الطرق يف 

برنامج العروض التقدديية )البوربوينت( ىو برنامج تقدًن 37العرض.
 Microsoftمؤسس على برنامج نوافذ مايكروسوفت ويندوز)

windows اٟتاسوب.( وشفافيات، أو تقدديات مؤسسة على 
Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi 

yang digunakan untuk menyusun sebuah presentasi. 

Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan karena 

membantu sistem kerja yang berhubungan dengan 

presentasi. Dengan semakin majunya kepentingan kerja 

dan cepatnya laju perkembangan teknologi informasi, 

Microsoft PowerPoint diluncurkan dengan mambawa 

                                                             
35

https://www.slideshare.net/riemhamdi/1-18366081 
36

https://www.slideshare.net/shaymaa2013/power-point-

16916215?next_slideshow=1 
37

https://www.slideshare.net/mohamedshazly/ss-12210147 
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fasilitas, kemampuan, dan antarmuka baru yang lebih maju 

dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan 

Microsoft PowePoint anda akan dapat merancang dan 

membuat susunan dengan lebih cepat dan mudah".
38

 

لذي ا١تعٌت: الربنامج العروض التقدديية ىي برنامج التطبيق ا
مشهورة ىذه التطبيقات ىي  يستخدم يف إعداد عرض تقدديي.

العرض ا١تتعلقة ب ى نظام العملساعد علكثَتة ألهنا توتستخدم  
 تكنولوجيا لتطوير والسريعة العمل اىتمامات معتقدمة. التقدديي

 قدرات مرافقو معالربنامج العروض التقدديية  ٘تتنطلق ا١تعلومات،
بالربنامج  .السابق اٞتيل امن تقدم ٕتديدة التيأكثر وواجها

 تركيب بسرعةوجعل  منتصميم ستتمكن العروض التقدديية
 وسهولة.

 “PowerPoint adalah sebuah program aplikasi 

komputer yang dirancang untuk membantu membuat sebuah 

media penyampaian suatu makalah atau naskah yang 

disajikan lewat presentasi digital. PowerPoint memiliki 

media kerja worksheet yang terhubung dari halaman satu ke 

halaman berikutnya. Dengan PowerPoint anda dapat 

menuangkan ide-ide cemerlang yang menarik sehubungan 

dengan permasalahan di bidang kerja anda, sehingga setiap 

                                                             
38.Tim peneliti dan pengembangan wahana komputer, Microsoft 

PowerPoint 2007 untuk menyusun presentasi bisnis,  (Jakarta: Salemba 

infotek, 2007), hal 2 
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pemirsa akan dapat menerima informasi yang disampaikan 

dengan jelas". 
39

 

ىو برنامج تطبيقات اٟتاسوب اليت  PowerPointا١تعٌت:  
مت تصميمها للمساعدة على نشأة وسيلة لتقدًن ورقة أو ٥تطوطة 
اليت يتم تقدًن من خالل عرض رقمية. حيتوي برنامج العروض 

ورقة عمل ا١تتوسطة العاملة ا١توصولة من صفحة   التقدديية على
يمة ديكنك إجياد األفكار العظ  واحدة إىل الصفحة التالية. معو

الدال مثَتة لإلىتمام حول مشاكل يف العمل، ْتيث أن كل 
ا١تشاىد سوف تكون قادرة على اٟتصول على ا١تعلومات اليت 

 قدمتها واضحة.
 
 

 كيفية استعمال برنامج العروض التقدديية

 .أما كيفية استخدام برنامج العروض التقددييةىي:
، اضغط  WindowsXPنظام التشغيل  إذا كنت تستخدم

 اليسرى السفلى. يف الزاوية يقع زر البداية ىعل
                                                             

39
. Penerbit Andi dengan wahana komputer, Tutorial 3 hari 

menggunakan microsoft PowerPoint  2003, (Semarang: Penerbit Andi, 

2004) hal. 2 
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 "All programsاختيار " -ٔ
 " ”MicrosoftOfficeجزء من اختيار -ٕ

 Microsoft office PowerPointىناك " وسًتى

 وانقر..41"2007
 Microsoft Powerpoint وعيوب مزايا

 ا١تزايا من استخدام برنامج العروض التقدديية ( أ

الوسائل التعليمية ٢تا مزاياىا كما أنو من ا١تعلوم أن 
وعيوباىا أثناء استعما٢تا يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، 

 41ومن مزايا استعمال اٟتاسوب ديكن توضيحها فيما يلي:
 يتلقى كل طالب تغذية راجعة فورية الستجابتو. -ٔ
 يتم عرض ا١تادة التعليمية بأساليب ٥تتلفة. -ٕ
راجعة عدة مرات ديكن اٟتاسوب إعادة التغذية ال -ٖ

 42دون خطأ.

                                                             
40

. Panduan aplikatif : Microsoft Power Point 2007 untuk 

menyusun presentasi profesional, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 

2007), hal. 49-50 
,الطبعة األوىل,)الرياض: تكنولوجيا التعليم )الماىية واألسس والتطبيقات العملية( عبدالرٛتن كدوك,41

 ٚٙٔص. (،  ٕٓٓٓدار ا١تفردات للنشر والتوضيع 
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 43يساىم اٟتاسوب يف حل مشكلة نقص ا١تدرسُت. -ٗ

 يوفر بوربوينت العديد من ا١تيزات منها : 
 سهولة حفظ واسرجاع شرائح العرض -ٔ
 -توفَت خيارات متعددة لطباعة الشرائح )شرحية كامل -ٕ

صفحة ٖتتوي ٣تموعة شرائح، صفحة ا١تالحظات، 
 عرض مفصل(.

وم اليت ديكن إضافتها إىل يوفر العديد من الرس -ٖ
 الشرائح.

 إمكانية عرض البيانات على شكل رسوم بيانية. -ٗ
 44.سهولة تنسيق شرائح العرض بأشكال متعددة -٘

 العيوب من استخدام برنامج العروض التقدديية ( ب
وباإلضافة إىل تلك ا١تزايا من استعمال اٟتاسوب يف عملية 

 توضيحها فيما يلي:تعليم اللغة وتعلمها، فلها عيوهبا أيضا ديكن 

                                                                                                                           
42

Arsyad Azhar,Media Pembelajaran,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2005), hal.23  
، )الطبعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناىج الحديثة ٥تتار الطاىر حسُت،43

  ٕٙٗ-ٛ٘ٗ( ص. ٕٔٔٓاألوىل، الدار العا١تية، ا٢ترم، 
44

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rctj&url=http:/

/repository.sustech.edu/bitstream 
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صار الطلبة يعتمدون على اٟتاسوب كثَتا يف ٖتصيل  -1
العلوم وا١تعارف ا١تختلفة، وبذلك ضعف اٞتانب 

 اإلنساين يف عملية التعليم والتعلم.
ال يستطيع اٟتاسوب مشاركة الطالب يف حوار  -2

 مفتوح النهاية.
تصعب ترٚتة أنشطة التعبَت الكتايب اليت يعرب فيها  -3

 45رية عن أفكاره.ا١تتعلم ْت
طويل ١تعرفة كيفية تشغيل حيتاج ا١تعلم إىل وقت  -4

بفاعلية. اٟتاسوب

                                                             
,الطبعة األوىل,)الرياض: تكنولوجيا التعليم )الماىية واألسس والتطبيقات العملية( عبدالرٛتن كدوك,45

  ٜٕٔ(، ص.  ٕٓٓٓدار ا١تفردات للنشر والتوضيع 
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تؤثر كثرة جلوس اإلنسان أمام جهاز اٟتاسوب يف  -5
 بصره.

القراءة من شاشة اٟتاسوب شاقة إذا كانت  -6
 مدة القراءة.النصوص طويلة وطالت 

مازالت كثَت من برامج تعليم اللغة باٟتاسوب متأثرة  -7
 بأساليب قددية يف تعليم اللغات.

ىو ٚتت فكرة استعمال اٟتاسوب بوصفو كتابا   -8
إلكًتونيا ينحصر دوره يف عرض مادة الكتاب 

 التعليمي.
ال يستطيع اٟتاسوب القيام ّتميع األنشطة اليت  -9

 اسة.يقوم هبا ا١تدرس يف غرفة الدر 
ال يستطيع كثَت من ا١تدارس توفَت اٟتواسيب لطلبتها  -11

 الرتفاع أٙتاهنا.
تصعب ترٚتة أنشطة التعبَت الكتايب اليت يعرب فيها  -11

 46ا١تتعلم ْترية عن أفكاره.

                                                             
، )الطبعة م اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناىج الحديثةتعلي ٥تتار الطاىر حسُت،  46

 ٛ٘ٗ-ٕٙٗ( ص.ٕٔٔٓاألوىل، الدار العا١تية، ا٢ترم، 
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ما زالت كثَت من برامج تعليم اللغة باٟتاسوب متأثرة  -12
 47بأساليب قددية يف تعليم اللغات.

 
  

                                                             
 .٘ٙٗ... ، ص. تعليم٥تتار الطاىر حسُت،   47
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 البحث طريقة

 ىي البحث اىذ يف حثةاالب ستخدمهات اليت الطريقة إن
   "experiment research" باإل٧تليزية يقال ما أو التجريبية الطريقة

ىو ا١تنهج العلمي .   "penelitian experimen"األندونيسية ويف
بواسطتو أن يعرف أثر السبب )ا١تتغَت ستطيع الباحث يالذي 

ا١تستقل( على النتيجة )ا١تتغَت التابع(. ولو األثر اٞتلي يف تقدًن 
 ٛٗالعلوم الطبيعية.

 ٜٗوا١تنهج التجرييب يتكون من تصميمات كما يلى

                                                             
) الرياض: مكتبة العبيكان،  السلوك  المدخل إلى البحث في العلومصاحل بن ٛتد العساف،   ٛٗ

 ٖٖٓ(، ص. ٕٓٓٓ

  ٕٖٓ-ٖٗٔص.  ...،المدخل صاحل بن ٛتد العساف، ٜٗ
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 Pre Experimentalالتصميمات التمهيدية ) -ٔ

designs ال يتم فيها ضبط(، وىي:التصميمات الىت 
ا١تتغَتات ضبطا دينع من تأثَت كل العوائق الىت تعوق 

 ٓ٘الصدق الداخلي للتجربة الىت مت ذكرىا سلفا".
 True Experimentalالتصميمات التجريبية ) -ٕ

Designs:وىي ،) 
التصميمات الىت يتم فيها ضبط ا١تتغَتات ا٠تارجية ضبطا 

ا٠تارجي  دينع من تأثَت عوائق الصدق الداخلي والصدق
الىت سبق توضيحها إىل حد كبَت، وكذلك يتم فيها 

 االختيار والتعيُت عشوائيا".
 (، وىي:Factorial Designsالتصميمات العاملية ) -ٖ

التصميمات الىت يستطيع الباحث بواسطتها أن يدرس أثر 
عدد من ا١تتغَتات ا١تستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 

والتصميمات األولية وذلك ٓتالف التصميمات التجريبية 
                                                             

 ٖ٘ٔ...، ص. المدخل صاحل بن ٛتد العساف،  ٓ٘
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الىت سبق ذكرىا حيث ال يطبق الباحث وال يدرس إال أثر 
 .متغَت واحد

 Quazi Experimentalالتصميمات شبو التجريبية ) -ٗ

Designs:وىي ،) 
"التصميمات الىت ال يتم فيها االختيار  والتعيُت عشوائيا، 
وكذلك اليتم فيها ضبط ا١تتغَتات ا٠تارجية ٔتقدار ضبطها 

 ٔ٘صميمات التجريبية".ىف الت
  وٗتتار الباحثة ا١تنهج التجرييب على التصميمات التمهيدية

One Group Pre-Test Post-Test Design . واختارت الباحثة فصال
 واحدا للعينة وألداء التجريبية فيو، وتعتمد الباحثة لقانون التايل:

         ٔت     خ
X         ٕخ 

 : البيان
 : الفصل التجريب ت

 : االختبار القبلي ٔخ
 : االختبار البعدي ٕخ

                                                             
 .ٕٖٓ...، ص. المدخلصاحل بن ٛتد العساف،  51
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X       ا١تعاٞتة التجريبية :    

 والعينة المجتمع

جملتمع ٣تموعة الكلية من العناصر اليت تسعى الباحثة إن ا
 ويكون 52إىل أن تعمم عليها النتائج ذات با١تشكلة ا١تدروسة.

سفينة السالمة يف  معهد يف الطالب ٚتيع البحث ٢تذا عاجملتم
 تواختار  .طالب ٚ٘م وعددىالثاين  الفصل يفا١ترحلة الثانوية 

للعينة يف  الباحثة تفأخذ ،عددىم من بعض العينة الباحثة
والطريقة اليت تستخدمها  طالب.  ٕٕم وعددى (أ)الثاين  الفصل

الباحثة الختيار العينة  ىي الطريقة الُعمدية  أي اختيارىا با٠تربة  
ُت  العينة وىي تعٍت أن أساس االختيار خربة  الباحثة يف تعي

قال سوتريسنو  . ومعرفتها  بأن ىذه  العينة ٘تّثل  ٣تتمع  البحث
 (   كما يلي:(Metodologi Research ىادي  يف كتابو  

“ Porposive Sampling adalah memilih sekelompok 

subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

                                                             
)الرياض: كلية ا١تعلمُت،  مبادئ البحث التربوي، الطبعة األولى،مساعد بن عبد اهلل النوح،   ٕ٘

 ٕٜه( ص. ٕ٘ٗٔ –م ٕٗٓٓ
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ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya”.
53

 

 

٣تموعة على  ا١تعٌت: أّن الطريقة العمدية ىي اختيار
ا٠تصائص والصفات  ا١تعينة ٢تا عالقة  قوية با٠تصائص  

 عرفت  من قبل. اليت من اجملتمعوالصفات 
 طريقة اٞتمع البيانات وأدواهتا - ب

 االختبار .ٔ
من أكثر أدوات ٚتع ا١تعلومات أو البيانات  االختبارإن  

اليت ٖتتاج إليها الباحثة إلجابة األسئلة، ىو امتحان التقوًن 
التحصيل والقدرات لطالب أو لفصل مدرسي )مثال، ا١تعرفة 

 ٗ٘ا٠تاصة ٔتوضوع معُت(.
واالختبار الذى تستخدمو الباحثة ىف ىذا البحث يتكون من 

 اختبارين، مها:
 (Pre-Test)االختبار القبلي -

                                                             
53

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1976,)  hal. 82. 
، )بَتوت : مكتبة لبنان معجم المصطلحات التربوية، الطبعة األولىيوسف خليل يوسف،   54

ون السنة(، ص.   ٖٖٗناشرون، بد
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إجراء    االختبار القبلي ىو االختبار الذى خيتربه الطالب قبل  
 ٘٘التجربة ١تعرفة أثر التجربة ىف ٖتسينو.

 (Post-Test)االختبار البعدي -
بعد إجراء  بةتربه الطلٗتاالختبار البعدي ىو االختبار الذى 

ا١تتغَت ا١تستقل على  التجربة لقياس األثر الذى أحدثو تطبيق
 ةوتقدم الباحثة ىذه أداة البحث على الطلب ٙ٘ا١تتغَت التابع.

حروف  تدريس يف" powerpoint"وسيلة تطبيق ١تعرفة الفعالية من 
  .الطلبة فهم لًتقيةاٞتزم 

 ا١تالحظة  .ٕ
ا١تواقف الطبيعية وسيلة مفيدة للغاية ا١تالحظة ا١تنظمة يف  

يف ٚتع بيانات عن أداء األفراد عن سلوكهم. وتعتمد ا١تالحظة  
كأسلوب ٞتمع البيانات على رؤية وٝتاع وتسجيل ا١تالحظات 

 ٚ٘فيحصل هبا الباحث على االستجابات عن طريق ا١تالحظة.
                                                             

 .ٖٚٓ...، ص. المدخل صاحل بن ٛتد العساف،  ٘٘

 .ٖٚٓ...، ص. المدخل د العساف،صاحل بن ٛت  ٙ٘

م(،  ٜ٘ٛٔ، )الكويت: مكتبة الفالح، مدخل إلى مناىج البحثالتربويرجاء ٤تمود أبو عالم،  ٚ٘
 .ٙٚٔص. 
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 واأللة اليت تستخدمها الباحثة يف ىذه ا١تالحظة ورقة ا١تالحظة،
مث ترقب الباحثة هبا إجراءات التعليم عند ا١تعلم وا١تتعلم يف 

 معهد سفينة السالمة.
 طريقة تحليل البيانات   -د

استعملت الباحثة اجملموع وا١تعدل من إجابة االختبارين    
 Powerpoint)االختبار القبلي والبعدي( و١تعرفة فعال استخدام 

interaktif   يف تدريس حروف اٞتزم فالتحليل الذي استعملتو
 االختبار.-الباحثة ىو ت

الذي استعملتو الباحثة   (T-Tesاالختبار )-أما أنواع ت   
-Paired Sample Tلتحليل البحث يف ىذا  البحث ىو اختبار 

Tes  باستعمال اٟتساب على األدوات الرقمية “SPSS Statistic 

20”. 
فتنبغ للباحثة أن تقوم البحث اإلجراء  ،T-Tesوقبل إجراء  

 ومها:
 (Uji Normalitasاختبار التوزيع االعتدايل ) - أ

٣تموعة تكون طبيعية أم  ويقصد اختبار ١تعرفة العينة من 
 -Uji Shafiroال. وتقوم الباحثة اختبار الطبيعي باستخدام )
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Wilk)   طالبا ويستخدم  ٓ٘ألن العينة يف ىذا البحث أصغر من
(Uji Kolmogrov Smirnov إذا كان العينة أكرب من )٘ٓ 

 وصيغة الفروض الختبار كما يلى: 58طالبا.

Ho ( إذا كان( 2: ليست العينة من اجملموعة طبيعية-Tailed)Sig. 
 (٘ٓ,ٓأصغر من مستوى الداللة 

 Ha ( إذا كان( 2: كانت العينة من اجملموعة طبيعية-Tailed) 

Sig.  ٓأكرب من مستوى الداللة,ٓ٘) 
 ( Uji Homogenisاختبار ا١تتجانس ) - ب

 Uji Leven)استخدمت الباحثة اختبار ا١تتجانس على 

Statitic)  وفروض االختبار  ا١تتجانس  ٘ٓ,ٓٔتستوى الداللة .
 كما يلي:

Ho   اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة متجانس )إذا كان :
(2-Tailed) Sig.  ٓأصغر من مستوى الداللة,ٓ٘ ) 

Ha   اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة غَت متجانس )إذا :
 ( ٘ٓ,ٓأكرب من مستوى الداللة  .Sig (Tailed-2كان )

 

                                                             
58

 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS 

Edisi 3, (Yogykaarta:Graha Ilmu, 2009), hal. 54 
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للحصول على نتيجة مستوى  T-Tesمث تقوم الباحثة باختبار 
، فتحليل ىذه النتيجة  Paired Sample T-Tes( من .Sigالداللة )

 يلي:كما 
( مستوى >أصغر من )  p-valueإذا كانت النتيجة  -ٔ

فهذا يدل على أن الفرض  ٘ٓ,ٓ( .Sigالداللة )
( Ha( مردود والفرض البديل )  Hoالصفري )

 مقبول.

( مستوى <أكرب من )  p-valueإذا كانت النتيجة  -ٕ
فهذا يدل على أن الفرض  ٘ٓ,ٓ( .Sigالداللة )

( Ha) ( مقبول والفرض البديل  Hoالصفري )
 مردود.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 عرض البيانات 

قد شرحت الباحثة يف الفصل السابق ما يتعلق باستخدام 
Powerpoint interaktif   يف تدريس حروف اٞتزم لًتقية فهم

الطالب على النحو. وللحصول البيانات فقامت الباحثة بالبحث 
التجريب ٔتعهد سفينة السالمة. اعتمادا على رسالة عميد كلية 
الًتبية ّتامعة الرانَتي اإلسالمية اٟتكومية برقم: 

ٕٕٓٔ/ٖٓ/ٙ.ٓٚKP./FTK/ٓٛUn./ٕٜ٘ٚB-. 
 حملة عن ميدان البحث 

 Acehأحد ا١تعاىد العصري يف  كان معهد سفينة السالمة

Singkil ( الذي يقع يف يف بيسكانجBiskang من نواحي داناو )
( وسومًتا Aceh( وتقع يف حدود بُت أتسيو )Danau Parisفارس )

يوليو  ٖٔ(. أسس ىذا ا١تعهد يف تاريخ Sumatra Utaraأوترا )
ٕٓٔٓ



61 
 

 
 

 (. Tgk. H. Abi Hasan, MH., M.Agكان مدير ىذا ا١تعهد )  
 عدد ا١تعلم 

 ,Ust. Sarkawi) س ىذه ا١تدرسة اآلنئير وكان 

S.Sos.I,M.Ag من  ٚمدرسا أهنم  ٘ٔ( وأما عدد ا١تدرسُت
من ا١تعلمُت يف ا١ترحلة الثانوية كما  ٛا١تعلمُت يف ا١ترحلة العالية و

 يتوضح يف اٞتدول اآليت:
  ٗ-ٔالجدول 

سفينة السالمة في بمدرسة معهد  األساتذ واألساتذةعدد 
 مرحلة الثانوية والعالية

 مرحلة ا١تدرس الرقم
ٔ Asruddin, S.Sos.I  

 
 
 

 العالية

ٕ Nasir, S.Kom.I 

ٖ Hasruddin,S.Pd.I 

ٗ Rahimi Berutu,S.Sos.I 

٘ Tut Wulan Handadari, S.Pd.I 

ٙ Jakaruddin, S.Sos 
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ٚ Zalmina 

ٛ Ahmad Ridoan Hasibuan  
 
 

 الثانوية

ٜ Pitriana 

ٔٓ Khaliban,S.Sos 

ٔٔ Siti Fatimah 

ٕٔ Ali Mukhtar Siregar 

ٖٔ Ari Stiyono 

ٔٗ Siti Syahfitri 

ٔ٘ Ismatunnur 
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 عدد الطلبة فيو

وكان الطالب يتعلمون با١تعهد ينقسم إىل ا١ترحلتُت مها 
طالب ا١ترحلة الثانوية  ٜٛٔا١ترحلة الثانوية ومرحلة العالية 

طالب ا١ترحلة العالية و٣تموع من الطالب يبلغ حوايل  ٕٕٓو
وذلك كما يظهر  ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓطالبا للعام الدراسي  ٜٖٔ

 يف اٞتدول اآليت:
 ٗ-ٕالجدول 

 سفينة السالمةمعهد ب الطلبةعدد 
 المجموع الجنس الفصل المرحلة الرقم

ٔ  
 
 

 العالية

 ٖٗ طالب أ ٕٔ
 ٜٕ طالبات ب ٕٔ ٕ
 ٕٓ طالب أ ٔٔ ٖ
 ٕٓ طالبات ب ٔٔ ٗ
 ٕٔ طالب ج ٔٔ ٘
 ٖٓ طالبات أ ٓٔ ٙ
 ٖ٘ طالبات ب ٓٔ ٚ
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ٛ  
 
 

 الثانوية

 ٜٕ طالب أ ٜ
 ٕٗ طالبات ب ٜ ٜ

 ٖٙ طالب أ ٛ ٓٔ
 ٕ٘ طالبات ب ٛ ٔٔ
 ٕٚ طالب أ ٚ ٕٔ
 ٜٔ طالب ب ٚ ٖٔ
 ٕٗ طالبات ج ٚ ٗٔ
 ٛٔ طالبات د ٚ ٘ٔ

 ٜٖٔ  ٘ٔ المجموع الكلي
 

واختارت الباحثة  ا١ترحلة الثانوية يف الفصل الثاين )أ( 
بإجراء تعليم حروف اٞتزم باستخدام وسيلة العروض التقددية 

 ٔتعهد سفينة السالمة.
وٕتري الباحثة عملية تعليم حروف اٞتزم يف اٞتدول 

 اآليت:  
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 ٗ-ٖالجدول 
 التوقيت التجربي

 نشاط تاريخ يوم اللقاء
اللقاء 

 األول
يونيو  ٙٔ الثالثاء

 مٕٕٔٓ
عملية التعليم 
بدون الوسيلة 

powerpoint 

interaktif 
اللقاء 
 الثاين 

يونيو  ٚٔ األربعاء
 مٕٕٔٓ

عملية االختبار 
 القبلي

اللقاء 
 الثالث 

يونيو  ٛٔ ا٠تميس
 مٕٕٔٓ

عملية التعليم 
باستخدام وسيلة 

powerpoint 

interaktif 
اللقاء 
 الرابع 

يونيو  ٜٔ اٞتمعة
 مٕٕٔٓ

عملية االختبار 
 البعدي
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 ٗ-ٗالجدول 
 عملية المدرسة والطالب في إجراء تعليم حروف الجزم

 عملية الطالب عملية المدرسة
  اللقاء األول

تدخل ا١تدرسة بإلقاء  -
السالم وتبدأ عملية 

التعليم والتعلم بقراءة 
 الدعاء  

 تعرف ا١تدرسة نفسها -

تسأل ا١تدرسة عن  -
 درس حروف اٞتزم 

تكتب ا١تدرسة درس  -
حروف اٞتزم على 

 السبورة

تشرح ا١تدرسة درس  -
 حروف اٞتزم 

 
يرد الطالب السالم  -

 ويقرؤون الدعاء  

  
يسمع الطالب إىل  -

 شرح ا١تدرسة
جييب الطالب سؤال  -

 ا١تدرسة
يكتب الطالب  -

الدرس كما كتبت 
 ا١تدرسة

يسمع الطالب إىل  -
 شرح ا١تدرسة



66 
 

 
 

تأمر ا١تدرسة إحدى  -
الطالب لقراءة أمثلة 

 حروف اٞتزم 

اختتمت ا١تدرسة  -
 الدرس بإلقاء السالم

يقرأ الطالب أمثلة  -
 حروف اٞتزم

 يرد الطالب السالم  -

 

 اللقاء الثاني
تدخل ا١تدرسة بإلقاء  -

السالم وتبدأ عملية 
التعليم والتعلم بقراءة 

 الدعاء  

تقوم ا١تدرسة باالختبار  -
 القبلي 

تأمر ا١تدرسة الطالب  -
 لقراءة النص

تأمر ا١تدرسة لتجميع  -

 
يرد الطالب السالم  -

 ويقرؤون الدعاء  

  
يأخذ الطالب  -

 االختبار القبلي
يقرأ الطالب النص و  -

 جييبون السؤال

يسلم الطالب ورقة  -
 اإلجابة إىل ا١تدرسة
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 ورقة اإلجابة  
اختتمت ا١تدرسة  -

 الدرس بإلقاء السالم

 يرد الطالب السالم -

 اللقاء الثالث
تدخل ا١تدرسة بإلقاء  -

السالم وتبدأ عملية 
التعليم والتعلم بقراءة 

 الدعاء  

تبُت ا١تدرس األىداف  -
 التعليمية

تعرض ا١تدرسة الشاشة  -
إىل اٟتائط واستخدام 

درس حروف اٞتزم 
 power pointبوسيلة 

interaktif 
تشرح ا١تدرسة درس  -

 حروف 

 
يرد الطالب السالم  -

 ويقرؤون الدعاء  

 
يسمع الطالب شرح  -

 ا١تدرسة
ب يكتب الطال -

الدرس كما يف 
 الشاشة

 
 

يسمع الطالب شرح  -
 ا١تدرس

 



68 
 

 
 

 اٞتزم

تأمر ا١تدرسة الطالب  -
 لذكر حروف اٞتزم

اختتمت ا١تدرسة  -
 الدرس بإلقاء السالم

يذكر الطالب  -
حروف اٞتزم 

 باٟتماسة

 يرد الطالب السالم -
 

 اللقاء الرابع
تدخل ا١تدرسة بإلقاء  -

السالم وتبدأ عملية 
التعليم والتعلم بقراءة 

 الدعاء  

تقوم ا١تدرسة باالختبار  -
 البعدي 

تأمر ا١تدرسة الطالب  -
 لقراءة النص

تأمر ا١تدرسة لتجميع  -

 
يرد الطالب السالم  -

 ويقرأون الدعاء
 

يأخذ الطالب  -
 االختبار البعدي

يقرأ الطالب النص و  -
 جييبون السؤال

يسلم الطالب ورقة  -
 اإلجابة إىل ا١تدرسة
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 ورقة اإلجابة  
اختتمت ا١تدرسة  -

 الدرس بإلقاء السالم

 يرد الطالب السالم -

 
 تحليل البيانات ومناقشتها

 ٖتليل ا لبيانات من االختبار القبلي والبعدي    -ٔ

  powerpoint interaktifالتعريف على أثار استخدام 

لًتقية الطالب على حروف اٞتزم فتقوم الباحثة باالختبار القبلي 
والبعدي. وأما نتائج اليت حصلت عليها الطالب يف االختبار 

 القبلي والبعدي فهي كما يلي:
بار القبلي والبعدي في المجموع نتيجة االخت ٗ-٘الجدول 

 التجريبي وفي المجموع الضابط
 نتيجة يف اجملموع الضابط نتيجة يف اجملموع التجرييب

أٝتاء  الرقم
 الطالب

االختبار 
 البعدي

أٝتاء  الرقم
 الطالب

االختبار 
 القبلي

 ٓٚ-الطالب .ٔ ٓٛ-الطالب .ٔ
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ٔ ٔ 
-الطالب .ٕ

ٕ 
ٛٓ 

-الطالب .ٕ
ٕ 

ٙٓ 

-الطالب .ٖ
ٖ ٜٓ 

-الطالب .ٖ
ٖ ٚٓ 

-الطالب .ٗ
ٗ 

ٙٓ 
-الطالب .ٗ

ٗ 
ٗٓ 

-الطالب .٘
٘ ٚٓ 

-الطالب .٘
٘ ٙٓ 

-الطالب .ٙ
ٙ 

ٙٓ 
-الطالب .ٙ

ٙ 
٘ٓ 

-الطالب .ٚ
ٚ ٘ٓ 

-الطالب .ٚ
ٚ ٖٓ 

-الطالب .ٛ
ٛ 

ٚٓ 
-الطالب .ٛ

ٛ 
٘ٓ 

 ٓٙ-الطالب .ٜ ٓٙ-الطالب .ٜ
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ٜ ٜ 
-الطالب .ٓٔ

ٔٓ 
ٛٓ 

-الطالب .ٓٔ
ٔٓ 

ٗ٘ 

-الطالب .ٔٔ
ٔٔ ٛٓ 

-الطالب .ٔٔ
ٔٔ ٘٘ 

-الطالب .ٕٔ
ٕٔ 

٘ٓ 
-الطالب .ٕٔ

ٕٔ 
ٖٓ 

-الطالب .ٖٔ
ٖٔ ٘ٓ 

-الطالب .ٖٔ
ٖٔ ٕٓ 

-الطالب .ٗٔ
ٔٗ 

٘ٓ 
-الطالب .ٗٔ

ٔٗ 
ٗٓ 

-الطالب .٘ٔ
ٔ٘ ٚٓ 

-الطالب .٘ٔ
ٔ٘ ٖ٘ 

-الطالب .ٙٔ
ٔٙ 

ٚٓ 
-الطالب .ٙٔ

ٔٙ 
ٙٓ 

 ٓ٘-الطالب .ٚٔ ٓ٘-الطالب .ٚٔ
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ٔٚ ٔٚ 
-الطالب .ٛٔ

ٔٛ 
ٜٓ 

-الطالب .ٛٔ
ٔٛ 

ٗٓ 

-الطالب .ٜٔ
ٜٔ ٜٓ 

-الطالب .ٜٔ
ٜٔ ٚٓ 

-الطالب .ٕٓ
ٕٓ 

ٚٓ 
-الطالب .ٕٓ

ٕٓ 
٘٘ 

-الطالب .ٕٔ
ٕٔ ٜٓ 

-الطالب .ٕٔ
ٕٔ ٙٓ 

-الطالب .ٕٕ
ٕٕ 

ٚٓ 
-الطالب .ٕٕ

ٕٕ 
ٚٓ 

 ٕٓٔٔ ٖٓ٘ٔ ٖٓ٘ٔ اجملموع
: ٕٕ درجة معدلة

ٖٔ٘ٓ 
=ٜٙ,٘ٗ 

: ٕٕ درجة معدلة
ٕٔٔٓ 

=٘ٓ,ٜٓ 
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الطالب على نتيجة ا١تعدلة يف ومن ىذه البيانات حصل 
ونتيجة ا١تعدلة يف االختبار البعدي  ٜٓ,ٓ٘االختبار القبلي 

( Uji Normalitas. وتقوم الباحثة التوزيع االعتدايل )ٗ٘,ٜٙ
( T-Tesاالختبار ) -وقبل ٖتليل البيانات عن نتيجة ت

". SPSS Statistic 20باستخدام اٟتساب على األدوات الرقمية "
 Ujiتايل يتضح على نتيجة التوزيع االعتدايل )واٞتدول ال

Normalitas .) 
 

 ٗ-ٙالجدول 
 ( Uji Normalitas) نتيجة التوزيع االعتدالي

Tests of Normality 

 

 
KELAS Kolmogorov-

Smirnov
a

 
Shapiro-Wilk 

 
Statis

tic 
df Sig. Statis

tic 
df Sig. 

HASIL 
BELAJAR 

SISWA 

PRE 
TEST 

,145 22 ,200
*

 ,940 22 ,199 

POST 
TEST 

,149 22 ,200
*

 ,894 22 ,023 

 

فيعلم من اٞتدول السابق أن  ٖتصل إىل االختبار القبلي 
 > ٘ٓ,ٓ( ) Sigٔتستوى الداللة )( Uji Normalitas)باستعمال 
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( ٖٕٓ,ٓ  > ٘ٓ,ٓ( وٖتصل االختبار البعدي )ٜٜٔ,ٓ 
 .االعتدايلفتشَت تلك النتيجة إىل أن البيانات يتم توزيعها بشكل 

وا٠تطوات التالية تقوم الباحثة باختبار معامل ٕتانس 
 التباين يف اٞتدول التايل: 
 ٗ-ٚلجدول ا

 (Uji Homoginitasنتيجة اختبار معامل تجانس التباين )
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

HASIL 
BELAJAR 

SISWA 

Based on Mean ,019 1 42 ,892 

Based on Median ,034 1 42 ,855 

Based on Median 
and with adjusted 

df 
,034 1 

41,95
3 

,855 

Based on 
trimmed mean 

,017 1 42 ,896 

 

اختبار معامل ٕتانس التباين فيعلم من اٞتدول أن ٖتصل 
(Uji Homoginitas.( ٔتستوى الداللة )Sig )ٓ,ٜٕٛ  أكرب من

(، فتشَت تلك النتيجة إىل أن البيانات ٕٜٛ,ٓ <٘ٓ,ٓ) ٘ٓ,ٓ
 (.Uji Tمتجانسة وديكن إجراء اختبار ت )
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١تعرفة استخدام أسلوب خرائط ا١تفاىم البد أن ٖتليل 
( بنظر إىل نتيجة ا١تعادلة من االختبار القبلي Uji T)اختبار ت 

 وبعدي. ويبُت اٞتدول التايل:
   

 ٗ-ٛلجدول ا
 نتيجة المعدلة من االختبار القبلي  واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 

PRE TEST 50,91 22 14,445 3,080 

POST 
TEST 

69,55 22 14,302 3,049 

 
و  ٜٔ,ٓ٘فيعلم من اٞتدول أن نتيجة االختبار القبلي 

وا٠تطوة التالية ىي نظر إىل  ٘٘,ٜٙنتيجة االختبار البعدي 
يف تدريس حروف اٞتزم   powerpoint interaktifفعالة استخدام 

 (. وٖتصيلو كما اٞتدول التايل:T-Tes)االختبار  -باستعمال ت
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 ٗ-ٜلجدول ا
 (T-Tes)االختبار  -تحصيل ت

 
-Sig. (p/ (tailed-2واٞتدول السابق يدل على أن ٖتصل )

value)ٓ,ٓٓٓ   فلذلك أن ستخدام  ٘ٓ,ٓ أصغر من
powerpoint interaktif  يف تدريس حروف اٞتزم.فعال 

 
 ٖتليل البيانات ا١تالحظة ا١تباشرة    -ٕ

وتستخدم الباحثة ا١تالحظة ا١تباشرة كأداة البحث ٞتمع 
 ظهر يف اٞتدول التايل:البيانات ونتيجتها كما 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mea
n 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai
r 1 

PRE TEST - 
POST TEST 

-
18,6
36 

12,458 2,656 -24,160 -13,113 
-
7,01
7 

21 ,000 
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 نتيجة المالحظة المباشرة ٗ-ٓٔالجدول            
 ٗ ٖ ٕ ٔ معايير الرقم 

يسمع الطالب الدرس استماعا  .ٔ
 جيدا

   √ 

يتبع الطالب عملية التعليم  . ٕ
 باجهد

  √  

 √    يتم الطالب واجبتهم ٚتاعيا . ٖ
 √    يتم الطالب واجبتهم شخصيا . ٗ

 √    الطالب األسئلةيسأل  .٘ 
يستطيع الطالب أن جيبوا  .ٙ

 األسئلة من ا١تدرس
  √  

ينافس الطالب أن جيبوا األسئلة  .ٚ
 اليت مل يتم زمالئهم إجابتو

  √  

  √  يتبع الطالب عملية التعليم  .ٛ



78 
 

 
 

 إنضباطا
يفرح الطالب أن يتعلموا حروف  .ٜ

اٞتزم على تركيب اٞتمل ا١تفيدة 
 التقدديية باستخدام العروض

   √ 

يرغب الطالب أن يعرف الدرس  ٓٔ
 الذي مل يعرفو

  √  

 ٖ٘ اجملموع
 

وٖتدد الباحثة ا١تسند يف أنشطة تعلم الطالب عند إجراء 
  ٜ٘عملية التعليم إىل ٜتسة أحوال، فهو كما يلى:

 

 % = جيد جدآٓٔ -ٙٛ
 % = جيد٘ٛ -ٙٚ
 % = مقبول٘ٚ-ٓٙ
 % = ناقص٘٘ -ٜ٘

                                                             
1Matsna, ErtaMahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes 

Bahasa, (Tangerang: Alkitabah, 2012). Hal . 235. 
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 % = فشلٗ٘من <
واستعملت الباحثة يف ٖتليل البيانات ا١تالحظة ا١تباشرة 
على أنشطة تعلم الطالب عند إجراء عملية التعلم باستخدام 

  ٓٙالعروض التقدديية الرمز التاىل:

  
 

 
 X 100%        5,78 % 

    = 
ٖ٘

ٗ  X 100%       ٖ٘ 

    =5,78 %       ٗ  

استخدام يدل على أن   ٘,ٚٛوهبذا التقدير  % 
العروض التقددية تؤثر يف أنشطة تعلم الطالب ألن نتيجتها 
ٖتصل على التقدير جيد جدا، وىذا التأثَت ظاىر يف دوافعهم 

 وٛتاستهم إجراء عملية التعلم.
 

 المناقشة     -ج
بعد إجراء الباحثة بتحليل البيانات يف السابقة قد وجد 

نتيجة ا١تعدلة يف اجملموع النقاط. استنادا إىل االستبنتُت، وألن 
                                                             

60
 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada: 2009. Hal 43.  
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( أعلى من نتيجة ا١تعدلة يف ٗ٘,ٜٙالتجرييب االختبار البعدي )
(. وىذه يدل على أن ٜٓ,ٓ٘اجملموع الضابط االختبار القبلي )

يؤثر على ترقية قدرة   powerpoint interaktifاستخدام وسيلة 
 الطالب يف تدريس حروف اٞتزم. 

  تحقيق الفروض   -د
 لفصل االول أن ىذا البحث لو فرضان ومها:كما ذكر يف ا

 وسيلة استخدام إن( : Ho) الصفري الفرض -
Powerpoint سيطرة على الطالب فهم لًتقية فعال غَت 
 .حروف اٞتزم

 Powerpoint وسيلة استخدام إن( : Ha) البديل الفرض -
 .حروف اٞتزم سيطرة على الطالب فهم لًتقية فعال

أن نتيجة  ٗ-ٜاالختبار يف اٞتدول  -بوسيطة ٖتصل ت
( وىذا يدل على ٓٓٓ,ٓ >٘ٓ,ٓ( وىو )Sig).مستوى الداللة 

( مقبول أي Haمردود والفرض البديل ) (Hoأن الفرض الصفري )
 على الطالب فهم لًتقية فعال Powerpoint وسيلةإن استخدام 

 .حروف اٞتزم سيطرة
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

بعد ما قامت الباحثة بالبحث التجريب ٔتعهد سفينة 
السالمة من بدايتو حىت هنايتو فحصلت الباحثة إىل نتائج البحث 

 واالقًتاحات فيما يلي:  
 نتائج البحث 

حروف  تدريس يف Powerpoint interaktifإن استخدام   -ٔ
فعال وىذا معتمد  على النحو الطالب فهم لًتقيةاٞتزم 

 (tailed-2أن ٖتصيل )( T-Tes)االختبار  -تعلى نتائج 

/Sig. (p-value)ٓ,ٓٓٓ   أصغر من مستوى الداللة 

( وىذا يدل على أن الفرض ٓٓٓ,ٓ >٘ٓ,ٓ) ٘ٓ,ٓ
 ( مقبول.Haمردود والفرض البديل ) (Hoالصفري )

تؤثر يف أنشطة تعلم  Powerpoint interaktifإن وسيلة   -ٕ
الطالب تأثَتا كثَتا ومن مالمح ىذا التأثَت ىو يستطيع 
أن يدفع إرادهتم وٛتاستهم حينما ٕتري عملية التعلم 
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حروف اٞتزم إلن قيمة تنال الطالب يف التقدير 
 أي جيد جدا. ٘,ٚٛ%

 المقترحات 

قبل انتهاء البحث يف كتابة ىذه الرسالة تقدم الباحثة 
االقًتاحات الضرورة للحصول على ٧تاح عملية التعليم وىي كما 

 يلي: 
ترجى من مدرس اللغة العربية  أن   -ٔ

عليم  يستخدم الوسيلة التعليمية حُت عملية الت
كي ترتقي دوافع الطالب يف تدريس اللغة العربية 

استخدام ب خاصة يف تدريس حروف اٞتزم مثل 
Powerpoint interaktif. 

أن يستخدم  ينبغى ١تدرس اللغة العربية   -ٕ
الوسائل ا١تختلفة أثناء عملية التعليم اللغة العربية 
حىت ال يسأم الطالب يف تعلمها وأن تزيد 

بالطالب الذي ليس لديهم االىتمام الكبَت 
 رغبة يف تعلم اللغة العربية.
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يرجو من طالب أن جيتهدوا ويذاكروا  -ٖ
دروسهم يف درس اللغة العربية خاصة يف تدريس 

 حروف اٞتزم حىت ترقي قدرهتم عليها.
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 المراجع
  بيةالمراجع العر  -أ

 الخزء ،الوسيط المعجم، ٖٜٚٔ واآلخرون، أنيس إبراىيم
 مصر القاىرة، ا١تعارف، دار ،الثانية الطبعة األول،

 سومرب علم جاي ميداناألجرومية اإلمام الصنحاجى، 
 في العربية اللغة قواعد معجم مٜٜٛٔ الدحداح، أنطوان

  الرابعة الطبعة -لبنان مكتبة: بَتوت ولوحات، جدوال
 العربية اللغة وتقويم تعليم منهج تطوير، ٕ٘ٔٓ نينوسي، ترمز

  تيتودسإن ا١تمتز:  أتشيو بندا ،بغيرىا للناطقين
 ،التدريس أساليب و مناىج ،ٜٜٜٔ قضاة، إٛتد حامت

  عجمان جامعة. بريطانيا
 ، وآخرون األزىر اٞتميع وشيخ األنبايب و٤تمد ناصف حنفى

 السنة بدون:  االداب مكتبة ،العربية اللغة قواعد
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 جابر اٟتميد عيد جابر دكتور و كاضم خَت أٛتد دكتور
 النهضة دار:  النصر والمنهج، التعليمية الوسائلٜٜٚٔ

 العربية
الوسائل المعينات فى ، م  ٜٜ٘ٔ الدكتوراندوس امام اسرارى،

  تعليم العربية
 مدخل إلى مناىج البحث، م  ٜ٘ٛٔرجاء ٤تمود أبو عالم، 

، ٕ٘ٔٓ، الىف سعيد ، )الكويت: مكتبة الفالحالتربوي
 الكتاب ،عامل المعاصرة العربية اللغة تعليم

 ا١تغفة دار: القاىرة ،العربية اللغة التدريس طرق إٝتاعيل، يار زك
 السنة دون اٞتامعة،

 ،واستراتيجيات طرائق:  التديس  اإلسالمية ا١تعارف سلسلة
 السنة دون وترٚتة، للتأليف نون مركز

المدخل إلى البحث في ، ٕٓٓٓصاحل بن ٛتد العساف، 
 مكتبة العبيكان ) الرياض:  ،السلوك  العلوم
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 الماىية) التعليم تكنولوجيا ،ٕٓٓٓ، كدوك عبدالرٛتن
: الرياض,األوىل الطبعة، العملية والتطبيقات واألسس

  والتوضيع للنشر ا١تفردات دار
 للغة األول الدولي المؤتمر وأخرون، مشوق البدر٤تمد فارس

 بين وآدابها العربية اللغة قسم خريجو، وأدبها العربية
 العولمة عصر مواجهة في والتحديات األمل

 دار:  بَتوت ،العربية اللغة قواعد ملخص، ٖ٘ٚٔ نعمة، فؤاد
  اإلسالمية الثقافة

 المعاصرة التربوية اإلتجاىات ،ٖٕٓٓ اهلل، فضل رجب ٤تمد
 عامل: القاىرة الثانية، الطبعة ،العربية اللغة تدريس فى

 ا١تكتب
 الطبعة ، العربية التعلم طريقة ،مٜٙٛٔ أٛتد، القدر عبد ٤تمد

 ا١تصرية النهضة مكتبة: القاىرة الثانية،

 تدريس طرائق، ٖٕٓٓ طعيمة، أٛتد ورشدي الناقة كامل ٤تمد
 مطبعة:  ا١تطبع دون ،بها الناطقين لغير العربية اللغة

 اٞتديدة ا١تعارف
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 ،التعليمية والوسائل المناىج، ٜٚٚٔ النجيحى، لبيب ٤تمد
 ا١تصرية األ٧تلو مكتبة

 فونوركو ،التعليم و التربية بكر، قاسم ٤تمد و يونس ٤تمود
 سنة السالم،بدون دار: إندونيسيا

 مكتبة: القاىرة العربية، اللغة قواعد ٤تمود، أٛتد الدين ٤تِت
 السنة دون اآلدب،

 الناطقين لغير العربية اللغة تعليم، ٕٔٔٓ حسُت، الطاىر ٥تتار
 الدار األوىل، الطبعة ،الحديثة المناىج ضوء في بها

  ا٢ترم العا١تية،
، مبادئ البحث التربوي، م ٕٗٓٓمساعد بن عبد اهلل النوح، 

 )الرياض: كلية ا١تعلمُت ،الطبعة األوىل

)القاىرة : دار جامع الدروس، م ، ٜٕٓٓ مصطفى الغالييٍت،
 السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتٚتة

، الطبعة معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف، 
 األوىل، )بَتوت : مكتبة لبنان ناشرون، بدون
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/ Madrasah : Dayah Perbatasan Safinatussalamah 

Biskang Danau Paris 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas    : VIII/I (Ganjil) 

Materi   : زمحروف اٞت   
Alokasi Waktu : 90 Menit (1X Pertemuan) 

  

A. Komponen Inti 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan 

pergaulan  dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar & Indikator 



 
 

 
 

N

o 

Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1.  Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasiinternasion

al yang 

diwujudkandalam 

semangat belajar 

1.1.1. Menunjukka

n sikap 

syukur 

kepada 

Allah 

dengan giat 

mempelajari 

bahasa Arab  

 

2 2.1. Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli 

dalam melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman  

   

2.1.1. Menunjukkan 

sikap santun 

dalam 

berkomunikasi 

dengan guru 

dan teman 

3 3.4. Memahami secara 

sederhana unsur 

kenahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

dari topik: زمحروف اٞت  

3.4.1 Menjelaskan 

pengertian 

زمحروف اٞت  

 

3.4.2 Menyebutkan 

huruf-huruf 

jazam  

 

 

4 4.3. Menyususn teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait 

4.3.1 Memberi 

contoh 

sederhana 

tentang materi 



 
 

 
 

topik: زمحروف اٞت  
dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya 

secara benar dan 

sesuai dengan 

konteks.  

زمحروف اٞت  

 

4.1.2Melengkapi 

kalimat 
sederhana 

dengan 

menggunakan 

huruf jazam 

yang sesuai  

 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

زمحروف اٞت   
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian  حروف اٞتزم 

2. Siswa mampu menyebutkan حروف اٞتزم 

3. Siswa mampu memeberikan contoh sederhana 

tentang materi حروف اٞتزم 

4. Siswa mampu melengkapi kalimat sederhana dengan 

menggunakan huruf jazam yang sesuai 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Qawaid tarjamah 

2. Diskusi kelompok  

3. Tanya jawab 

 

F. ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 



 
 

 
 

1. Alat 

 Spidol 

 Penghapus 
2. Media  

  Powerpoint 

 Papan tulis 

 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

a. Kitab Aljurmiyah 

b. Internet 

c. Kamus 

  



 
 

 
 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Pertrmuan pertama 

 

Kegiatan   Tahap 

pembelajara

n  

Kegiatan pembelajaran  Alokasi 

waktu  

Pendahulu

an  

Apersepsi   Siswa menjawab 

ucapan salam, 

kemudian membaca 

do’a bersama 

 Siswa menjawab 
pertanyaan presenet 

berikut “ siapa diantara 

kalian yang tahu 

tentang huruf jazam?” 

 Siswa mendengarkan 
penjelasan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

  

 

 

 

 

 

25 

menit 

Kegiatan 

inti  

Mengamati   Siswa menjawab soal 
dalam bentuk pre-test  

 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  

tentang حروف اٞتزم yang 

terdapat di slide PPT 

 Siswa memperhatikan 

contoh حروف اٞتزم yang 

terdapat di slide PPT 

 Siswa mengamati kosa 
kata yang sulit yang 

 

 

 

 

 

 

 

50 

menit 



 
 

 
 

belum pernah 

didengarnya yang 

terdapat dalam contoh 

 Menanyaka

n 
 Siswa mengajukan 

pertanyaan tentang 

kosakata yang tidak 

dipahami yang terdapat 

dalam contoh di slide 

PPT dan siswa lain 

menanggapinya 

 

 Mengeksplo

rasi 
 siswa memeberikan 

membaca teks bahasa 

arab yang berkaitan 

dengan حروف اٞتزم dan 

mencoba 

menerjemahkannya 

kata demi kata  

 

 Mengasosia

si 
 Siswa mengerjakan 

soal yang diberikan 

oleh guru secara 

pribadi 

 

 Mengkomu

nikasikan 
 Beberapa siswa 

mempersentasikan hasil 

kerjanya  

 

Penutup  Kesimpulan   Siswa menjawab 
pertanyaan guru  

tentang materi yang 

sudah dipelajari 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

  

 Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru  

 Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang telah 

mengerjakan tugasnya 

dengan sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 

 Evaluasi  Siswa menjawab soal 
yang telah disediakan 

oleh guru tentang  حروف
 اٞتزم

 Refleksi  Siswa mengungkapkan 

perasaan mereka 

selama terjadinya 

proses pembelajaran  

 Siswa menyampaikan 
kesimpulan dan pesan 

moral 

 Siswa dan guru sama-
sama menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan 

Hamdalah  

 Guru memberi salam 



 
 

 
 

 

 

Pertrmuan kedua 

Kegiatan   Tahap 

pembelajara

n  

Kegiatan pembelajaran  Alokasi 

waktu  

Pendahuluan  Apersepsi   Siswa menjawab 

ucapan salam, 

kemudian membaca 

do’a bersama 

 Siswa mengulang 
materi tentang huruf 

jazam yang sudah 

dipelajari 

sebelumnya?” 

 Siswa 
mendengarkan 

penjelasan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh 

guru 

  

 

 

 

 

 

15 menit 

Kegiatan inti  Mengamati   Siswa 

memperhatikan 

contoh حروف اٞتزم 
yang terdapat di slide 

PPT 

 Siswa mengamati 
kosa kata yang sulit 

yang belum pernah 

didengarnya yang 

terdapat dalam 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 



 
 

 
 

contoh 

 Menanyaka

n 
 Siswa mengajukan 

pertanyaan tentang 

kosakata yang tidak 

dipahami yang 

terdapat dalam 

contoh di slide PPT 

dan siswa lain 

menanggapinya 

 Mengeksplo

rasi 
 Beberapa siswa 

memeberikan contoh 

kalimat yang 

mengandung huruf 

jazam 

 Mengasosia

si 
 Siswa mengerjakan 

soal yang diberikan 

oleh guru secara 

pribadi 

 Mengkomu

nikasikan 
 Beberapa siswa 
mempersentasikan 

hasil kerjanya  

Penutup  Kesimpulan   Siswa menjawab 
pertanyaan guru  

tentang materi yang 

sudah dipelajari 

 Siswa 
mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Guru memberikan 
penghargaan kepada 

siswa yang telah 

mengerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

tugasnya dengan 

sangat baik 

 

 

 

 

25 menit 

 Evaluasi  Siswa menjawab 

soal post-test yang 

telah disediakan oleh 

guru tentang  حروف
 اٞتزم

 Refleksi  Siswa 

mengungkapkan 

perasaan mereka 

selama terjadinya 

proses pembelajaran  

 Siswa 
menyampaikan 

kesimpulan dan 

pesan moral 

 Siswa dan guru 
sama-sama menutup 

pembelajaran 

dengan 

mengucapkan 

Hamdalah  

 Guru memberi salam 

 

 

I. PENILAIAN 

Sikap, proses dan hasil 

No Juenis 

penilaian  

Tehnik 

penilaian  

Bentuk 

instrumen 

Contoh 

instrumen 

1 Sikap  Observasi  Skor Terlampir  



 
 

 
 

2  Proses  Observasi Skor Terlampir 

3 Hasil   Tes tulis  Soal  Terlampir 

 

 

   



 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

TEKS 
وخيتص اٞتزم  مادة النحوحروف اٞتزم ىي احدى مادة فرعية من 

 .بالفعل ا١تضارع فقط

 :عالمة جزم الفعل ا١تضارع
ْ أمْكُتْب  السكون -  ٨تو: ملم

 :حذف -

 تمْكتُبما حذف النون ْ  ٨تو: ملم

 ي مْرضم  حذف حرف العلة ْ  ٨تو: ملم

 :أدوات جزم الفعل ا١تضارع

 ال الناىية  الم األمر   ١تا  مل :جيزم فعال واحدا -

  مل : وىي تدخل على الفعل ا١تضارع وتفيد نفيو يف
ٌد  )حيضر : فعل مضارع ا١تاضى. ٨تو: ملمْ حيمُْضْر ٤ُتممَّ

 ٣تزوم بالسكون(

  ١تا : وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد نفيو يف ا١تاضى
اَّ 

م
اُن و١ت ْوِعُد ااِلْمِتحم اءم مم إىل زمن ا١تتكلم. ٨تو: جم

 ٣تزوم ْتذف النون(: )تدرسوا: فعل مضارع تمْدُرُسْوا 



 
 

 
 

  .الم األمر :  وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد الطلب
اِحُب الِغٌتم ِمْن ِغنماُه  يْنِفْق صم ُُ )ينفق : فعل ٨تو: ِل

 (٣تزوم بالسكونمضارع 

  .ال الناىية : وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد النهى
ْرسم  عمةم الدَّ رماجم

ُ
)تنس: فعل مضارع مثال: الم ت مْنسم ا١ت

 ف حرف العلة(٣تزوم ْتذ

 :جيزم فعلُت -

  إن : وىي تربط اٞتواب بالشرط وتعرب حرف شرط
جازم. مثال: إن تعمل تنجح )إن: حرف شرط جازم 
مبٍت على السكون, تعمل فعل الشرط ٣تزوم بالسكون 
والفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت، تنجح: جواب الشرط 

 ٣تزوم بالسكون والفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت(

  :وىي حرف ٔتعٌت )إن( وبقية األدوات أٝتاء إذ ما
تضمنت معٌت )إن( فبنيت وجزمت الفعلُت وعملها اٞتزم 

ٕتزم إال يف صورى وال  .الفعالن بعدىا. ويرفع قليل
الشعر. مثال: كقول الشاعر: وإنك إذ ما تأت ما أنت 

 آمر



 
 

 
 

  من : وىي للعاقل وتعرب يف ٤تل رفع مبتدأ، أو يف ٤تل
ان فعل الشرط متعديا وافعا على نصب مفعول بو إذا ك

معناىا. مثال: من يزرع حيصد )من: اسم شرط جازم 
مبٍت على السكون يف ٤تل رفع مبتدأ، يزرع: فعل الشرط 
٣تزوم بالسكون والفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو وٚتلة 
الشرط من الفعل والفاعل يف ٤تل رفع خرب مبتدأ، حيصد: 

ل ضمَت مستًت جواب الشرط ٣تزوم بالسكون والفاع
 تقديره ىو

  ما ومهما: ومها لغَت عاقل ويعربان يف ٤تل رفع مبتدأ أو
يف ٤تل نصب مفعول بو إذا كان فعل الشرط متعديا 

تفعلوا من خَت يعلمو  وماواقعا على معنامها. مثال : )
 تقرأ يزدك معرفة(. مهمااهلل(، )

  مىت وأيان: ومها للزمن وتعربان يف ٤تل نصب مفعول فيو
يأت الصيف مىت ظرف زمان( لفعل الشرط. مثال: )) 

أيان يسافْر الناس إىل ا١تصايف(، )كقول الشاعر: 
 نؤمنك، تأمن غَتنا( 



 
 

 
 

  أين وأينما وأىّن وحيثما: وىي للمكان وتعرب يف ٤تل
نصب مفعول فيو )ظرف مكان( لفعل الشرط. مثال: 

جير النيل(، حيثما يسْد األمن تعْم الطمانينة(، ) أينما)
تأتياين  أىنّ تنزْل أنزْل(، )كقول الشاعر: خليلي، أين )

 تأتيا(

  :كيفما: وىي للحال وتعب يف ٤تل نصب حال. مثال
 كيفما تعامْل الناس يعاملوك

  أّي: وىي تصلح للعاقل ولغَت العاقل والزمان وا١تكان و
اٟتال ْتسب ما تضاف إليو. وىي معربة فتكون مبتدأ 

وال فيو إذا أضيفت إىل إذا أضيفت إىل اسم ذات، ومفع
زمان أو مكان، ومفعوال مطلقا إذا أضيفت إىل مصدر، 
وحاال إذا أضيفت إىل ما يفيد اٟتال. واألصل يف )أّي( 
أن تكون بلفظ واحد للمذكر وا١تؤنث مفردا كان أو مثٌت 
أو ٚتعا. إال إذا جيوز استعما٢تا بالتاء للمؤنث. مثال: 

عملها ٗتدْم بالدىا ) أي  أّي امرأة أو أية امرأة ٗتلْص يف
 أو أية مبتدأ مرفوع بالضمة ألنو أضيف إىل اسم ذات(.



 
 

 
 

  ،)إذا: وقد تلحقها ) ما( الزائدة للتوكيد، فيقال ) إذا ما
وىي: اسم زمان تضمن معٌت الشرط، وال ٕتزم إال يف 

 .الشعر كقول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتجمل

 
 

 

  

  



 
 

 
 

LEMBAR PENILAIAN 

1. Afektif 

No Nama 

siswa 

Aspek yang 

diamati  

Keterangan  

Perhatian siswa 

dalam 

pembelajaran  

    

1       

2       

 

Aspek yang dinilai : 

Perhatian siswa dalam pembelajaran tersebut 

1. Interaksi siswa dalam konteks pembelajaran 

kelompok 

2. Kesungguhan dan mengerjakan tugas kelompok  

3. Kerjasama antar siswa delam belajar kelompok  

4. Mengehargai pendapat teman satu kelompok  

 

2. Psikomorik 

 

Format penilaian :........... 

Nama siswa  :.......... 

Tanggal  :.......... 

Kelas   : .......... 

No  Aspek yang dinilai  Tingklat kemampuan  

1  Siswa mampu bertanya tentang 

materi pelajaran 

    



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria  Penskoran  Kriteri  Penilai  

Baik sekali  4 10-12 A 

Baik 3 7-9 B 

Cukup 2 4-6 C 

kurang 1 1-3 D 

 

3. KOGNITIF (PENGETAHUAN) 

Lembar Evaluasi (LE) 

Jenis/teknik Penilaian 

metode Bentuk Instrumen 

Tes tulis Soal pilihan ( tanda silang (x) 

dan tanda huruuf ص   untuk 

essay 

 

2 Siswa mampu memberikan 

pendapatnya tentang materi 

pelajaran  

    

3 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan secara benar dan 

tepat dan sesuai waktu 

    



 
 

 
 

 الصورة التعلمية 
 عملية التعليم واالختبار القبلي



 
 

 
 

 عملية التعليم واالختبار البعدي
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

  


