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 استهالؿ  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 (ُٔمِبيننا ) فَػْتحنا كَ لَ  فَػَتْحَنا ِإانَ 

ـَ  َما اّللَُ  َلكَ  لِيَػْغِفرَ   َعَلْيكَ  نِْعَمَتوُ  َكيُِتمَ  أتَََخرَ  َكَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تَػَقَد
 (ُٕمْسَتِقيمنا ) ِصَراطنا َكيَػْهِدَيكَ 

 (َٖعزِيزنا ) َنْصرنا اّللَُ  َكيَػْنُصَرؾَ 

 {ٖ-ٔ( ٛٗ}سورة الفتح )

 صدق هللا العظيم 
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 إىداء
مٍت الدين، ومن أكمل احتياجايت،  من رّبٍت منذ الصغَت، ومن علّ إىل

والديٍت الكرديُت؛ أيب إمساعيل وأّمي ىل ومن جعلٍت سعيدا دائما، إ
 الميدار.

 وإىل من رفدين، ومن صاحبٍت يف كل حاليت، ومن رّوحٍت عند احلزن،
ومن استمع كل قصصي، إىل أخي وأخواتٍت؛ دمحم ألدي وإال مودة، 

 ي أماليا، وأيو ماىارا.وفطر 
وإىل أساتذيت الذين علموا ادلعارف وادلعلومات، وأرشدوا ابإلرشاد 

 الصحيح وكانوا مثال جيد يل.
وإىل مجيع خلياليت الاّليت ساعدنٍت وشجعنٍت يف إصلاز ىذه الرسالة، 
ىّن  أوليان بنت خبتيار، وجنتيا ديوي بنت محكادي، ودوي سري 

 ور اذلداين بنت حسن البصري  وغَتىنرحايو بنت أمحد جائس، ون
أىدي ىذه الرسالة إليكم، وأقول لكم شكرا جزيال وجراكم هللا خَت 
اجلزاء، وأدعو ريب أن يرمحنا ويرفع درجنا يف الدنيا واآلخرة، وجيمعنا 

 يف اجلّنة آمُت
 اي رليب الدعاء

  



 

 و
 

 شكر كتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

قبة للمّتقُت، فال عدوان إاّل احلمد هلل رّب العادلُت والعا
على الظادلُت. والّصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت 
نبينا وحبيبنا دمحم أرسلو هللا رمحة للعادلُت، وعلى آلو وأزواجو 
الطّاىرات أّمهات ادلؤمنُت، وعلى آلو الطّّيبُت وأصحابو ومن تبيعو 

 إبحسان إىل يوم الّدين.

ذنو قد أصلزت الباحثة ىذه الرسالة بتوفيق وىدى هللا وإ
األقراف لرتقية قدرة  تعليم تطبيق طريقة"ربت ادلوضوع 

 مبعهد نور للمستول العالية الطلبة على القواعد النحوية
كتابة ىذه  "Blang Rakal, Bener Meriah  ـاإلسال

للحصول على الدرجة  ادلرحلة اجلامعة  الرسالة كادلادة من ادلواد 
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت  األوىل بقسم

 جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية.
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يف ىذه الفرصة تريد الباحثة أن تتقدم الشكر اجلزيل 
لوالديها احملببُت الكرمُت مها إمساعيل والميدار اللذان يدعاهنا 

ثواب يف ويشّجعاهنا يف كل الوقت. لعل هللا جيزيهما أحسن ال
 الدينا واألخرة. 

وكما تتقدم ابلشكر العميق للمشرفتُت الكرديتُت مها 
الدكتورة سالمي زلمود ادلاجستَت وصفرية ادلاجستَت اللتان قد 

 نقلتا معارفهما وأفكارمها على أتليف ىذه الرسالة. 

وال تنسي الباحثة أن تتقدم شكرا وتكرديا دلدير اجلامعة 
ميد كلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت، ورئيس الرانَتي اإلسالمية، وع

قسم تعليم اللغة العربية، ادلعلمُت الذين علموا علوما كثَتا وانفعا، 
ورئيس وأساتيذ وطلبة معهد نور اإلسالم الذين قّدموا الباحثة 
اإلذن ليقوم البحث، ساعدوا الباحثة مجع البياانت الختتام ىذه 

 الرسالة. 

رسالة التزال فيها األخطاء، وترى الباحثة أن ىذه ال 
ولذلك ترجو من القارئُت النقد واإلفًتاحات إلكمال ىذه 

وتدعو رب أن الرسالة. وأخَتا تشكر الباحثة لكل من ساعدىا، 



 

 ح
 

نا يف اجلّنة آمُت اي يرمحنا ويرفع درجنا يف الدنيا واآلخرة، وجيمع
 رليب الدعاء. 

 ٕٕٕٓيونيو  ٖٔبند أتشية، 
 الباحثة

 

 فياانأنيتا سل
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 األقران
ٗٚ 

عملية تعلم وتعليم بطريقة تعليم  ٙ-ٗل اجلدو 
 األقران )اللقاء الثاين(

٘ٔ 



 

 ن
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 ص البحثلخمست
القواعد  األقران لًتقية قدرة الطلبة على تعليم تطبيق طريقة:   عنوان البحث

 ,Blang Rakal   للمستوى العالية دبعهد نور اإلسالم النحوية

Bener Meriah 
 : أنيتا سلفياان   االسم الكامل 

 ٖٕٕٓٓٓٓٛٔ:  رقم القيد
األقران لًتقية قدرة الطلبة على القواعد  تعليم طريقة"تطبيق  سالةىذا الرّ عنوان 

 ." Blang Rakal, Bener Meriah   للمستوى العالية دبعهد نور اإلسالم حويةالنّ 
ة عملية تعليم القواعد النحويبأّن ادلعلم قام  مالحظة، بعدذا البحث هبتقوم الباحثة 

معظم الطلبة راسبون يف ماّدة النحو حسب دية فحسب، و يبتطبيق الطريقة التقل
تطبيق طريقة تعليم يف كورة، ترغب الباحثة ادلذ  تائج اختبارىم. بناء على ادلشكلةن
تعرف ال إىل ألقران لًتقية قدرة الطلبة على القواعد النحوية. وىدف ىذا البحثا

دبعهد نور على ترقية قدرة الطلبة على فهم النحو ابستخدام طريقة تعليم األقران 
إن منهج البحث الذي تستخدم  .   Blang Rakal, Bener Meriah  اإلسالم

و ذبري الباحثة حبثها ىف رلموعة وى ،الباحثو يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب
  ( one group pre test post-test desaign)ى وبعدلباالختبار ق ابستعمال ةواحد

   دبعهد نور اإلسالمإن اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة . مجع البياانت يف
Blang Rakal, Bener Meriah بفصل خامس " والعينة ،للمستوى العالية"  

 teknik)ىذا الفصل للعينة بطريقة العمدية  زبتار الباحثة. البةط ٕٔوعدده 

purposive sampling). نحوية أّن تدريس القواعد المن ىذا البحث  والنّتيجة
نتيجة  أنّ  والدليل .لًتقية قدرة الطلبة على فهم النحو بطريقة تعليم األقران فعال

 . ٘ٓ،ٓأصغر من  ٓٓٓ،ٓت ربصل على -من االختبار (sig)مستوى الداللة 
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ABSTRACT 
 Research Title :The application of peer tutoring 

methods to improve students' abilities in 

learning Nahwu at Aliyah level in Nurul 

Islam Integrated Islamic Boarding 

School Blang Rakal, Bener Meriah. 

 Full Name   : Anita Silviana 

 Student’s Number : 180202030 

This research is entitled "The application of peer tutoring methods 

to improve students' abilities in learning Nahwu at Aliyah level in 

Integrated Islamic Boarding School Nurul Islam Blang Rakal, 

Bener Meriah".  This research was conducted  based on the 

researcher's observations that the teacher carried out the teaching 

and learning process for Nahwu subjects only using traditional 

methods and most students did not pass Nahwu subjects based on 

final exam scores.  Based on the problems above, researchers are 

interested in applying peer tutoring methods to improve students' 

ability to understand Nahwu's qaidah.  The purpose of this study 

was to determine the effectiveness of the application peer tutoring 

methods to improve students' abilities in learning Nahwu.  The 

researcher used an experimental method of one group pre-test 

post-test design in data collection .  The population in this study 

were all students at aliyah level in Nurul Islam Blang Rakal 

Integrated Islamic boarding school, Bener Meriah.  And the 

selected sample is class 5b totaling 21 students.  The conclusion 

obtained is that the peer tutoring method is effective in improving 

students' abilities in Nahwu subjects. This is froved by the sig 

value of the T test showing a value of 0.00 less than 0.05.  Based 

on this value, it can be concluded that the null hypothesis (Ho) is 

rejected and the hypothesis a (Ha) is accepted. 
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ABSTRAK 
Judul Penelitian :Penerapan metode tutor sebaya untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran Nahwu tingkat Aliyah di 

Pesantren Terpadu Nurul Islam Blang 

Rakal, Bener Meriah. 

Nama Lengkap  : Anita Silviana  

NIM   : 180202030 

Skripsi ini berjudul “Penerapan metode tutor sebaya untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Nahwu 

tingkat Aliyah di Pesantren Terpadu Nurul Islam Blang Rakal, 

Bener Meriah”. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan 

pengamatan peneliti bahwasannya guru melakukan proses belajar 

mengajar mata pelajaran nahwu hanya menggunakan metode 

tradisional dan kebanyakan siswa tidak lulus mata pelajaran 

Nahwu berdasarkan nilai ujian akhir. Berdasarkan permasalahan 

di atas peneliti tertarik untuk menerapkan metode tutor sebaya 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami qaidah 

Nahwu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas 

penerapan metode tutor sebaya untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran Nahwu. Peneliti menggunakan metode 

eksperimen dengan tipe one group pre-test post test design, dalam 

pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

santri tingkat aliyah di pesantren terpadu Nurul Islam Blang 

Rakal, Bener Meriah. Dan sample yang dipilih adalah kelas 5b 

berjumlah 21 santri. Kesimpulan yang diperoleh bahwasannya 

metode tutor sebaya efektif dalam meningkatkan kemampuan 

siswa pada pelajaran Nahwu. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai 

sig dari uji T menunjukan nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05.  

Berdasarkan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis a (Ha) 

diterima.  
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  األكؿ فصلال
 أساسية البحث

 مشكلة البحث   -أ 
مكانة خاّصة بُت لغات العامل. وتزيد ذلا إّن اللغة العربية 

أمهيتها يوما بعد يوم يف عصران ىذا، أهنا لغة القرآن الكرًن، ولغة 
. ٔة احلديث الشريف، ولغة رمسية للدول العربالصالة، ولغ

، ليفهموا القرآن تعلمها جّيدا وحرارً يأن  ادلسلملذلك جيب على 
وامر والنواىي واألحكام الكرًن الذي يستمد منو ادلسلم األ
وليفهموا ما نقول عند  الشرعية وليفهموا احلديث الشريف

النحو، الصالة. اللغة العربية تتكون من بعض العناصر ىي؛ 
. أما ٕوالصرف، والبالغة، وادلفردات، واألدب، وما أشبو ذلك

األشياء اليت جيب االىتمام بتعليم اللغة العربية ىي األصوات، 

                                                           
ر الفالح للنشر دا: )األردن، ،أساليب تدريس اللغة العربية ،دمحم علي اخلويل ٔ

 ٕٓ-ٜٔ   ص. (،ٕٓٓٓوالتوزيع، 
2
 Imaduddin Sukamto, ahmad Munawari, Tata Bahasa Arab 

Sistematis. (Jogyakarta: Nurma Media idea. 2008), h. 5 
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ليم اللغة العربية، وادلفردات، والقواعد. القواعد حاجة ىامة يف تع
 قواعد الصرفية والقواعد النحوية.قسمُت، مها ال وىي تنقسم إىل

يفية ترتيب كلمة اللغة حو قاعدة رئيسية يف كإن قواعد الن
كون مجلة صحيحة، وكيفية اعراهبا وضبط أواخر  تالعربية ل
. ولتجنب األخطاء يف نطق اللغة العربية ويف قراءة اللغة ٖكلماهتا

 ينقادر  لبةكون الطياذلدف من تعليم القواعد النحو ل العربية. أما
التعليم ونالحظ أن  قواعد وفهم كل تغيَت صيغها.على إتقان ال

 احلايل يف مدارسنا يعتمد على استخدام الطرق التقليدية. 

يتبعها ادلعلم طوات من اخلرلموعة  التدريس ةطريقليست 
، ولكن ىناك طرق متعددة فحسب لتحقيق أىداف معينة
نجاحة يف تفعيل دور الفاعلية و الأكثر  ىاومتنوعة والبد من اختيار 

لغاية يف عملية التعليم يم ذلا دور مهم لألّن طريقة التعلالطلبة. 
حسب استخدام الطريقة ادلناسبة  ُتب على ادلدرسجيوالتعلم و 

 ادلواد سهال ا الطلبةيفهمو  حيتحوال الطلبة وأىداف التعليم أ
  وال يشعرون ابدللل والنعاس.  اوجيد

                                                           
 ٗص. ، بدكف،التنوير ىف تيسري التيسري ىف النحو ،عبد احلميد ٖ
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للًتبية االسالمية أحد ادلعاىد  نور اإلسالموكان معهد 
لعربية ، ويُعّلم يف ىذا ادلعهد علم اللغة اBener Meriah منطقةيف 

إلمالء، واخلط، والصرف، اء، واشيتكون من ادلطالعة، واإلن
هبا الباحثة أن  تإعتمادا على ادلالحظة األولية اليت قاموالنحو. 

الطريقة ىي  قواعد النحوتعليم ب م ادلدرسون الطريقة التعليم اليت قا
 الطلبة يشعرون ابدللل والنعاس. معظمويف أثناء التعليم  ،ليديةقالت

 ُوجد األخطاء النحوية يف ىذا ادلعهد  وقالت إحدى األستاذة
 ماّدةوقالت أيضا أّن معظم الطلبة راسبون يف ، يف زلادثة الطلبة

    .ٗب نتائج اختبارىمحس النحو

يقة األخرى اليت ذبعل إىل الطر  ادلدّرسون جا تحيلذلك 
الطرق ادلستخدمة ليكون  ىحدإ.  يف التعليمُتشطالطلبة ان

طريقة تعليم األقران. وىي  التعليم نشطا وليس شلال ىو ابستخدام
ٍت على بعض يببريس يساعد فيو ادلتعلمون بعضهم لتدانظام 

كز حول ادلتعلم، يعتمد على قيام أساس أن التعليم موجو ومًت 

                                                           
. "مشكلة طلبة معهد نور اإلسالم يف تدريس النحو". ٕٕٔٓ فطري أماليا،  ٗ

 ، عرب االنًتنت. ٕٕٔٓسبتمرب  ٗٔ: نتيجة ادلقابلة
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وىو طريقة  ٘ادلتعلمُت بتعليم بعضهم بعضا ربت إشراف ادلعلم.
يف  ة ادلختلفةادلواد اخلاص بلاالط ادلعلم لتعليم حيث يعطىا

. ة ادلختلفةالفصل الواحد، أو يعطي على كل الفرقة ادلواد اخلاص
   ئهم.ادلعارف إىل أصدقا واتبادليبنشاط ل ةبويطلب الطل

البحث  يف اقامةترغب الباحثة  بناء على ما سبق
طلبة على القواعد تطبيق طريقة األقران لًتقية قدرة الابدلوضوع 

  Blang Rakal Bener Meriah.النحوية دبعهد نور اإلسالم

 البحث سؤاؿ -ب 

 : ول البحث ىؤاكورة، فسذ ادا إىل مشكلة البحث ادلاستن

قدرة الطلبة  فعال لًتقّية ىل تطبيق طريقة تعليم األقران
 ,Blang Rakal   دبعهد نور اإلسالمعلى فهم القواعد النحوية 

Bener Meriah ؟   

 

                                                           
مركز  :)عمان ،د للدماغ يف تدريس العلـوالتعليم ادلستن ،سحر عز الدين  ٘

 ٜٙ( ص. ٕ٘ٔٓ ،ديبون لتعليم التفكَت
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 ؼ البحث ىد -ج 
 : اذلدف التايل وث الذي ستقوم الباحثة لمن البح  
دبعهد استخدام طريقة تعليم األقران  فعالة التعرف على  

لًتقّية قدرة الطلبة  Blang Rakal, Bener Meriah   نور اإلسالم
  على فهم النحو.

 أمهية البحث  -د 
 أمهية من ىذا البحث ىي:

 للطلبة .ٔ
 فهم القواعد النحوية  يرّقي قدرة الطلبة على

 للمعلم  .ٕ
عن تطبيق طريقة التعليم األقران يف  اتصوير ليكون 

خطوة للمعلم إلعداد وليكون ، تعليم القواعد النحوية
 النفس قبل تنفيذ عملية التعليم.

 للباحثة  .ٖ
، ولتجد اخلربة يف عملية العلوم وادلعرفة لتحصل على

    ي.، ولتنهي الدراسة يف اجلامعة الرانَت التعليم
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 ويتضفر افرتاضات البحث ك  -ق 
االفًتاض يف ىذا البحث أن طريقة على الباحثة  اعتمدت

لًتقي قدرة الطلبة يف  ةطرق التعليم الناجح إحدى تعليم األقران
 القواعد النحوية. تعلم
   فهي:يف ىذا البحث  يةضوفر 

تطبيق طريقة تعليم األقران  : (Ho) الفرضّية الصفريّة .ٔ
دبعهد نور قدرة الطلبة على النحو  غَت فعال لًتقية

 Blang Rakal, Bener Meriah   اإلسالم
 تطبيق طريقة تعليم األقران :(Ha)الفرضّية البديلة  .ٕ

دبعهد نور فعال لًتقية قدرة الطلبة على النحو 
 Blang Rakal, Bener Meriah   اإلسالم

 حدكد البحث -ك 
   يد ادلوضوعاحل.أ 

ق طريقة األقران تطبيعلى ربدد الباحثة ىذا البحث 
 عن النعتالنحوية    تدريس القواعديف
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   د ادلكايناحل.ب 
جيري ىذا البحث يف الصف اخلامس دبعهد نور  

  (Blang Rakal, Bener Meriah, Indonesia)اإلسالم 
   د الزمٍتاحل.ج 

-ٕٕٔٓ الدراسية قتصر ىذا البحث يف السنةي
ٕٕٕٓ . 

 معاىن مصطلحات البحث -ز 
قارئُت معرفة ادلعاىن اليت تقصدىا كي يسهل على الل  

  طلحات ادلستخدمة يف ىذا البحث،فتشرح الباحثة ادلصالباحثة، 
 : كما اييل
 تطبيق .أ 

اجلامع  تطبيق يف معجم ادلعاينالتعريف ومعٌت 
-اسم ادلصدر من طبَّقَ  ىو -معجم عريب عريب -

وس الكبَت اللغة اإلندونسية ومعنو يف القام ُٙتطبِّق،

                                                           
 .معجم ادلعاىن قاموس عرىب عرىبادلعاىن،  ٙ

maany.com+dictihttps://play.google.com/store/apps/developer?Al

nory+معجم+عاينمi=d 

https://play.google.com/store/apps/developer?Almaany.com+dictinory+معاني+معجمi=d
https://play.google.com/store/apps/developer?Almaany.com+dictinory+معاني+معجمi=d
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مها يف ياستخدام ادلواد اليت مت تعلقدرة على ىو 
تطبيق يف ىذا المقصود و مواقف ملموسة أو حقيقية. 

البحث ىو شلارسة أو استخدام أو تنفيذ طريقة يف 
 التعلم ليتم التحقيق يف أتثَت الطريقة يف التعليم.  

 طريقة تعليم األقران .ب 
أسلوب طريقة لغة ىي سَت أو مذىب أو ال

الوسيلة  حا دبعٌت، أما اصطالٚومجعها طرائق
ادلستخدمة لتطبيق اخلطة اليت مت إعدادىا يف شكل 

التعليم  .ٛقيقة لتحقيق أىداف التعليماحلنشطة األ
توصيل تعليما، واصطالحا عملية -ّلميع-مصدر عّلم

س إىل ادلتعلم الذي ادلعلومات أو ادلعارف من ادلدر 
مقصود التعليم يف ىذا و  ٜلقاء ادلعلم.ليس لو إال ب

 يتفاعل فيو ادلعلم و ادلتعلم حىت ث ىو عمليةالبح
دور و ادلعرفة وادلهارات اجليدة،  حيصل الطلبة على
                                                           

   ٖٙ:اآلية سورة طو  ٚ
8 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999) Hal.7  
 ...معجم ادلعاىن قاموس عرىب عرىبادلعاىن،   ٜ
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 ادلعلم. األقران مجع "قرن" دبعٌت ادلتعلم أكثر من
نظَت، ومثيل، وزميل يف السّن، واصطالحا ادلقاربون 

. فادلقصود عن طريقة التعليم ٓٔيف السن واإلسناد
يت يعلم عملية تعلم ال نواألقران يف ىذا البحث، أ

ادلعلم طالب  والبد على ،خرآ اطالب أحد طالبٍ  فيها
ادلادة أو الدرس عن طالب  إتقانأحسن يف 

 . ٔٔادلتعلم
 قدرة الطلبة .ج 

يقدر دبعٌت الطاقة -قدرة لغة مأخوذ من قدرال
والقوة على الشيء والتمكن منو، ادلثل لو قدرة على 

، ّٕٔمل الّصربالصرب دبعٌت لو قّوة التمّكن على رب
. الطلبة ٖٔواصطالحا القدرة على إصلاز األمور فردا

                                                           
 ...معجم ادلعاىن قاموس عرىب عرىبادلعاىن،   ٓٔ

11
 Leni Reziyustika, Pembelajaran Koperatif dengan Pendekatan 

Tutor Sebaya untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata 

Kuliah Aljabar Linear Mahasiswa Informatika, Jurnal Penelitian 

Pendidikan dan Pengajaran Matematika, 3(2), 2017, hal. 98. 
 .... رىب عرىبمعجم ادلعاىن قاموس ع، ادلعاىن  ٕٔ

13 Dendy sugono, dkk. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat 

Bahasa. 2008) h. 979. 
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ه ايطلب معن-مجع طالب وىو اسم الفاعل من طلب
حا دبعٌت اإلنسان ، واصطالٗٔمتعلم، ودارس، وتلميذ

. ٘ٔتباع التدريس الدنية أو غَت ذلكاالذي يتعّلم و 
 لبالتعليم يف ىذا البحث ىي ينجح طوادلراد قدرة ا

م على فهم قواعد النحوية بتطبيق معهد نور اإلسال
 طريقة تعليم األقران.  

 القواعد النحوية.د 
 اىاقاعدة. ومعن قواعد مجع التكثَت منالكلمة 

طريق، و جانب،  والنحو لغة .ٙٔضابطلغة أساس، و 
اصطلحا . و يالنواح وعقصد، ومجو مقدار، و  ،مثالو 

الكلمات  لوم العربية يعرف بو أحوالعلم من الع
تركيب  يث االعراب والبناء ويعرض ذلاربية من حالع

                                                           
 ....معجم ادلعاىن قاموس عرىب عرىب، ادلعاىن  ٗٔ

15 Dendy sugono, dkk. Kamus Bahasa Indonesia.... h. 1056.  

 ....معجم ادلعاىن قاموس عرىب عرىبادلعاىن،  ٙٔ
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اليت  النحوية والقواعد ٚٔالكلمات. بُت ةوعالق
تقصد الباحثة يف ىذه الرسالة علم أبصول أحول 

، خاصة ت العربية من حيث األعرب والبناءالكلما
 يف دراسة التعت وادلنعوت.

 السابقة  دراسةال -ح 
ويف ىذا البحث تقوم الباحثة ابلبحوث السابقة من 

  :سائل العلمية للتعلقة بًتكيز البحث وىي كالتايلالر 
موضوع "تعليم  علىانفال  دراسةالدراسة األوىل،  .ٔ

القراءة أبسلوب تعليم األقران وعرضها أمام الفصل 
لًتقية مهارة القراءة )دراسة ذبريبية ابدلدرسة 

 Darul Hikmah Acehادلتوسطة اإلسالمية 

Besar")
18
لم القراءة دلعرفة أثر تع ف حبثهاوىد .

                                                           
)بَتوت : دار الثقافة  ملخص, قواعد اللغة العربية قواعد النحو، فؤاد نعمة. ٚٔ

 ٚٔاألسالمية بدون السنة(.  ص
تعلم القراءة أبسلوب تعليم األقراف كعرضها أماـ الفصل لرتقية مهارة ، انفال  ٛٔ

حبث غَت منشور لنيل درجة البكالواي فيي تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  القراءة،
 ٜٕٔٓلمُت جامعة الرانري االسالمية بند أتشية، وأتىيل ادلع
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أبسلوب تعليم األقران ودلعرفة استجابة الطالب 
ومنهج  على تعلم القراءة أبسلوب تعليم األقران.

على  هاحبثدلت نتائج  حبثها ىو ادلنهج  التجرييب،
ألقران وعرضوىا أمام إن تعليم القراءة أبسلوب ا

  .رة الطالبلًتقية قد الفصل فعال
 حبث يف احلايل لبحثاب البحث اتفق ىذا

استخدام يف و ، Tutor Sebayaطريقة تعليم األقران 
ميدانو وزمانو إال أهنما خيتلفان عن . تجرييبنهج الادل

 .األقرانتعليم وادلاّدة لتطبيق طريقة 
ادلوضوع على رزقا أّوالينا  دراسةالدراسة الثانية،  .ٕ

"تطبيق تعليم األقران وتطبيقها لًتقية  قدرة الطالب 
("MAN 1 PIDIE JAYA)على فهم النصوص

19 .
هو التعرف على استجابة فأما الغرض ذلذا البحث 

                                                           
19

تطبيق تعليم األقراف كتطبيقها لرتقية  قدرة الطالب على رزقا أّوالينا ابدلوضوع " 
حبث غَت منشور لنيل درجة البكالواي  ،( MAN 1 PIDIE JAYA)فهم النصوص

ي االسالمية بند فيي تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت جامعة الرانر 
 . ٜٕٔٓأتشية، 
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الطالب على تطبيق طريقة تعليم األقران  والتعرف 
على فعالة طريقة تعليم األقران لًتقية قدرة الطالب 

طريقة العلى فهم النصوص. وطريقة البحث ىي 
نتائج البحث  كان استخدام  دلتتجريبية، ال

الطلبة  ةتكون فعالة لًتقية قدر  م األقرانطريقة تعلي
 على فهم النصوص.

 يف البحث احلايل لبحثابالبحث  اتفق ىذا
استخدام يف و  Tutor Sebayaطريقة تعليم األقران 

إال أهّنما خيتلفان عن ميدانو وزمانو . ادلنهج التجرييب
 .األقرانوادلاّدة لتطبيق طريقة تعليم 

  رسالةطريقة كتابة ال -ط 
البحث فاعتمدت الباحثة على  اف ىذوأما طريقة أتلي

طريقة التأليف اجلارية ادلقررة يف كلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت 
 اإلسالمية احلكومية.  يجبامعة الرانَت 
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  الثاين فصلال
 اإلطار النظارل

 تعريف طريقة تعليم األقراف .أ 
الطريقة عبارة عن اإلجراءات اليت يتبعها ادلعلم دلساعدة 

والطريقة ىي رلموعة من السبل، ربقيق األىداف.  تالميذه على
والوسائل، والنشاطات، وادلعدات اليت يتم بواسطتها توصيل ادلواد 
من ادلدرس إىل ادلتعلم. وإحدى طرق التعليم ىي طريقة تعليم 

 األقران.
طريقة تعليم األقران من أكثر الطرق التعلم فاعلية على 

التعليم التعاون، تعليم  أساس التعلم النشط، وىو إحدى الطرق
األقران ىو نظام للتدريس يساعد فيو الطالب بعضهم البعض، 
وقد يكون القرين ادلعلم من نفس العمر أو الفصل للتلميذ أو 

. حيث خيتار ٕٓاجملموعة، أو يعلوىم عمرا أو مستوى مدرسيا
ادلعلم شخسا أو عدة أشخاس ويتم تعيينو دلساعدة األصدقاء 

                                                           
)عمان: دار  ،طرؽ التدريس يف القرف الواحد كالعشرين ،عبد اللطيف  ٕٓ

 ٜٗ( ص. ٕ٘ٓٓ ،ادلسَتة
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بة يف التعليم، يبٍت ىذا الطريقة على أساس أن الذين جيدون صعو 
التعليم موجو ومتمركز حول الطالب، ويعتمد على قيام الطالب 

 . ٕٔبتعليم بعضهم بعضا ربت إشراف ادلعلم
Menurut Roscoe dan Chi tutor sebaya adalah 

perekrutan salah satu mahasiswa guna memberikan satu 

persatu pengajaran kepada mahasiswa lain, dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan melalui partisipasi 

peran tutor dan tuter.tutor memiliki kemampuan lebih 

dibanding dengan tuter.
22

 

ومرادىا، يف تعليم األقران ادلدرس أيخذ ادلرشد من الطالب، 
والتدريبات عند  لَتشد أصدقائو، وىو الذي يوجو مادة التعليم

 . تقان ادلواد من أصدقائوالقدرة على إأصدقائو، وادلرشد لو أعلى 

                                                           
عمان: ادلملكة ) ،التعّلم ادلستند للدماغ يف تدريس العلـو ،سحر عز الدين  ٕٔ

 ٜٙ( ص. ٕ٘ٔٓ ،األردنية اذلامشية
22 Leni Reziyustika, Pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar linear mahasiswa 

informatika, jurnal pennelitian pendidikan dan pengajaran 

matematika, Vol. 3 No.2 (September 2017), Hal. 98 
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ض  أبنو أسلوب يقوم الفرد بتعليم بعضهم البع عرّفو إبراىيم
أقل منهم عمرا أو أقل  أو همكأن يقوم بعض الطالب بتعليم من

 ٖٕ.سياهتامنهم يف التحصيل وفهم أسا
مُت بتدريس بعضهم أبنو قيام األفراد ادلتعل وعّرف فرج

أو بعضا وقد يكون القرين ادلعلم من العمر نفسو أو اجملموعة 
 ٕٗيعلوىم عمرا أو مستوى مدرسيا.

من ذلك التعريف ادلذكور وتعّرف الباحثة أّن تعليم األقران 
ىو التعليم النشط، خيتار ادلدّرس الطالب الذين ذلم أعلى نتيجة 

مالئو الذين مل يفهموا شرح ليجعلهم ادلرشد،  وىذا ادلرشد يعّلم ز 
ادلدرس. وشلّيزة ىذه الطريقة منها: ذلا العضوية الواضحة، وادلرشد 

                                                           
ألقراف يف تنمية اثر استخداـ إسرتاتيجية تعليم ا ،أمحد دمحم نوري دمحم احليايل ٖٕ

بعض مهارات القراءة اجلمهرية كاالحتفاظ هبا لدل تالميذ الرتبية اخلاصة يف 
-ٜ -٘ٔ.)ٕ، العدد ٔٔلد رللة أحباث كلية الًتبية الساسية، اجمل مادة القراءة،

 ٛ (.صٕٔٔٓ
اثر استخداـ إسرتاتيجية تعليم األقراف يف تنمية  ،أمحد دمحم نوري دمحم احليايل ٕٗ

ت القراءة اجلمهرية كاالحتفاظ هبا لدل تالميذ الرتبية اخلاصة يف بعض مهارا
-ٜ -٘ٔ. )ٕ، العدد ٔٔجمللد ، رللة أحباث كلية الًتبية الساسية، امادة القراءة

ٕٓٔٔ)   
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مكلف دبساعدة زمالئو الذين جيدون صعوبة، وىذا جيري على 
إشراف ادلعلم، وخيتار ادلعلم الطالب الذين يصبحون مرشدين 

لى دبعايَت زلددة مثل: القدرة على إتقان ادلواد، ديكن للمرشدين ع
مساعدة أصدقائهم بشكل فردي أو رلموعات، و ادلرشدون  
كقائد يف األنشطة اجلماعية أو كبديل للمعلم يف توفَت 

 .ٕ٘ادلعلومات
 طريقة تعليم األقرافأمهّية .ب 

كما نعرف أن لكل طرق التعليم أمهية سلتلفة، وكذلك 
 :  طريقة تعليم األقران، ومن أمهيتها ما يلي

ذات األعداد الكبَتة، إهنا تساعد معلم الفصول  .ٔ
وذوي ادلستوايت التحصيلية ادلتباينة على ربقيق 

 أىداف التعلم. 
ف العبء عن ادلتعلمُت وتساعدىم على إهنا زبفّ  .ٕ

 توجيو نشاطهم التفاعل مع التالميذ واالىتمام هبم. 

                                                           
25 Nining mariyaningsi, dkk. Bukan Kelas Biasa. (Surabaya. CV 

Kekata Group. 2018) h. 129-130.  
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نشطة التعلم مركزة حول ادلتعلمُت بدال من أذبعل  .ٖ
مون أكثر علمُت حبيث يصبح ادلتعلتركيزىا حول ادل

 . ٕٙجيابية يف ادلشاركة يف موضوع التعلمإ
كما قال يويف نْيسا يف رللتها أّن أمهية طريقة 

لتكّلم أمام الفصل  الطالب التعليم األقران ىي سبارس
شجاعة. وللمعلمُت زبّفف عملو يف تسليم ادلعلومات، 

 .   ٕٚألّن ادلرشدين قد يساعدوىم على تعليم زمالئهم
 تعليم األقراف طريقةشركط تطبيق .ج 

 أما الشروط اليت جيب مراعاهتا قبل تطبيق ىذه الطريقة
 لي:تكما   فهي

ميذ القبول من جانب القرين ادلعلم وقرانو التال .ٔ
اآلمال تقاربت ففكلما ازداد التوافق النفسي 

االستفادة الًتبوية فالتفاعل  اذدادكلما و الشخصية 
 أكرب 

                                                           
 ٗٛ( ص. ٖٕٔٓدار ادلناىج:  ،)عمان ،التعلم التعاكين ،افإديان عباس اخلف  ٕٙ

27 Yopi nisa febianti. Peer Teaching sebagai metode 

pembelajaran untuk melatih siswa mengajar. Jurnal Edunomic 

Vol. 2 no.2 (2014). Hal. 81 
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 رفتوكفاية القرين ادلعلم دبوضوع الدرس ومع .ٕ
معرفة القرين ادلعلم لكيفية التعامل مع كل عناصر  .ٖ

ادلوقف التدريسي وذلك بتدريبو مسبقا على ذلك 
 قبل القيام بعملو التدريسي ادلطلوب. 

َت مواد فتو لوم ادلشرف على التدريس ابألقران يق .ٗ
م من ووسائل التعليم، حىت يتمكن القرين ادلعل

 نوالقيام بواجبو كما يتوقع م
علم ادلشرف على التدريس وسائل تقوية ربضَت ادل .٘

يستطيع هبا التعرف على كفاية التحصيل والتغَتات 
 .ٕٛالسلوكية 

 تعليم األقراف طريقة أشكاؿ .د 
 :  تعليم األقران ذلا أربعة أشكالن وىي

التعاوين دبعٌت يتبادل فيو الطالب ادلعلومات يف  .ٔ
 نفس وقت العمل يف نفس ادلهمة.

أحد الطالب كمعلم  التعليمي دبعٌت يعمل فية .ٕ
 لآلخرين

                                                           
 ٘ٛ...، ص.  التعلم التعاكين ،إديان عباس اخلفاف  ٕٛ
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 ادلشًتك دبعٌت أيخذ الطالب دور ادلعلم ابلتعاقب  .ٖ
ادلالحظ دبعٌت يالحظ أحد الطالب عمل طالب  .ٗ

 .ٜٕآخر
وتشمل أنواع تعليم األقران: التعليم عرب السن، والتعليم 

 داخل نفس الفصل.
 :  العوامل ادلؤثرة على إسًتاتيجية تعليم األقران

ن األقران من نفس اجلنس، إذا كا -جنس األقران .ٔ
 فان ىذا قد يسَت عملية التعليم. 

إذا كان األقران من نفس ادلستوى االقتصادي  .ٕ
والثقاق، فان تعلم األقران يكون أفضل منو عندما 

 تتباين ىذه ادلستوايتو
ى ذلك ربسُت كلما زاد عمر القرين ادلتعلم أدّ  .ٖ

 .ٖٓ التعلم ال يزيد ىذا الفرق عن ثالث سنوات

 
                                                           

 ٘ٚ. )دار الكتب( ص. التعلم النشط ،عم البكريسهام عبد ادلن  ٜٕ
 ٘ٛ. ...  ص.التعلم النشط ،ادلنعم البكريسهام عبد  ٖٓ
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 تعليم األقرافطريقة  خطوات.ه 
يف كتابو أّن خطوات تنفيذ اسًتاذبية  ىال السعيدقال 

 تعليم األقران ىي:
ربديد التالميذ الذين حيتاجون إىل تدريس خاص  .ٔ

 من األقران
هتيئة ادلدرسة لتدريب األقران حبيث تكون ىناك  .ٕ

قناعة اتمة من قبـل مـدير ادلدرسـة وادلعلمُت أبن 
أبنشطة ادلدرسة أو الصف تعليم االقران لن خيل 

 الدراسي.
 ربديد وقت التعليم ابألقران.   .ٖ
 تصميم الدروس اليت سيقوم األقران بتدريسها .  .ٗ
 تدريب التالميذ الذين سيقومون بتعليم زمالئهم .٘
 .ٖٔاحلفاظ على اندماج التلميذ ادلعلم ابلعملية .ٙ

 

                                                           
31

الدمج االكادميي كالتجهيجات الفيزيفية الفصوؿ كغرؼ  ىال السعيد، 
 ٜٔ( ص. ٕٕٔٓ. مكتبة األصللو ادلصرية: القاىرة) ،ادلصادر
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وديكن تنفيذ طريقة التدريس لؤلقران من خالل اخلطوات 
 : التالية

تار ادلعلم ادلواد اليت تسمح للطالب ابلتعلم خي .ٔ
مفردا. تنقسم ادلواد اليت خيتارىا ادلعلم إىل مواد 

 فرعية.   
قسم الفصل إىل رلموعات صغَتة، كل رلموعة  .ٕ

 طالب   ٘-ٗتتكون من 
يقوم ادلدرس ابختيار الطالب الذين لديهم القدرة  .ٖ

 ليكون رئيس اجملموعة وكذلك مرشد ألقرانو.  
كل رلموعة مادة فرعية واحدة بتوجيو من تتعلم   .ٗ

 ادلرشد.  
ذبري كل رلموعة مناقشة إبرشاد مرشد، ويتجول  .٘

 ادلعلم دلالحظة تطور اجملموعة.  
ادلعلم راوية رئيسّية والذي يعطى الشروحات وتقوًن  .ٙ

 فهم الطالب يف حالة وجود سوء فهم.  
 جعل االستنتاجات معا.  .ٚ
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صلاح طريقة  إهناء النشاط ابختبار لقياس مدى .ٛ
 .ٕٖالتعليم األقران

 تعليم األقرافطريقة مزااي .و 
كّل الطريقة لو مزااي، وقال سحر عز الدين بعض مزااي 
الذي ديكن حصول عليها من استخدام طريقة تعليم األقران 

 فهي: 
 يساعد على ربمل ادلسؤلية .ٔ
 يتيح الفرص لتقوًن األفراد واجلماعات .ٕ
 .ٖٖالتنظيميساعد على تطوير مهارات اإلدارة و  .ٖ

وذُكر يف كتاب التعلم النشاط أن مزااي من ىذه الطريقة 
 ىي: 

تتيح وقتا كافيا إلصلاز األنشطة ادلرتبطة دبحتوى  .ٔ
 التعلم.

                                                           
32 Nining mariyaningsi, dkk. Bukan Kelas Biasa, (Surabaya: CV 

Kekata Group, 2018) h. 130 
كة )عمان: ادلمل ،التعّلم ادلستند للدماغ يف تدريس العلـو ،سحر عز الدين  ٖٖ

 ٜٚ( ص. ٕ٘ٔٓاألردنية اذلامشية. 
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 ينمي مهارات االتصال .ٕ
 يزيد من دافعية ادلتعلم .ٖ
 يقوي مفهوم الذات وتوجيو الذات  .ٗ
 يقلل من اإلحباط  .٘
  يصلح دلختلف ادلواد الدراسية، وديكن تطبيقو يف .ٙ

 ٖٗكل ادلستوايت من ادلراحل التعليمية. 

 ومزااي آخر منكن ضلصوذلا ىي:

 تؤدي ىذه الطريقة إىل زايدة التحصيل الدراسي  .ٔ
أنو يشجع الطلبة على االعًتاف بقصور يف الفهم  .ٕ

من غَت االىتمام بتقوًن ادلدرس، والعمل مع طالب 
 آخر 

يوفر ىذا الطريقة الفرص للمناقشة والتساؤل  .ٖ
 وتقوًن التعلم ، مع تغذية راجعة مباشرة وادلمارسة

 تعليم األقراف طريقة عيوب.ز 

                                                           
 ٙٚ. )دار الكتب( ص. التعلم النشطسهام عبد ادلنعم البكري.  ٖٗ
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 :  وأما عيوب من طريقة تعليم األقران فهي
ربتاج إىل فهم وإدراك من ادلعلم ادلشرف، كما  .ٔ

 ربتاج إىل تدريب كايف ليتقنها ادلعلم ادلرشد. 
 صعوبة اختيار الطالب ادلتميز، فالتميز أمر نسيب  .ٕ

تميزة يف العلوم والرايضيات، كأن يكون طالبة م)
 لكنو غَت متميز يف اللغة العربية والًتبية اإلسالمية(. 

 .ٖ٘أن اختيار اجملموعات يتم ابجتهاد ادلعلم .ٖ
 القواعد النحوية تعريف .ح 

القاعدة دبعٌت أساس، وأصل،  مفردىاالقواعد 
وقانون. ادلثال؛ القاعدة اللغويٌة دبعٌت: حكم كلي ينطبق 

ات، أي األصل والقنون الضابط للغة. على مجيع اجلزئي
وقال واصطالحا إحدى عناصر يف مادة اللغة العربية، 

ابن السراج يف كتابو )أصول( علم النحو ىو علم الذي 
يبحث يف كالم العرب واستقرائو على ضلو جعل ادلتكلم 
يتعّلم كالمهم وحيذو حذوىم، وىو أّول على زبصيص 

                                                           
)عمان: دار ادلسَتة.  ،طرؽ التدريس يف القرف الواحد كالعشرين ،عبد اللطيف ٖ٘

 ٗ٘( ص. ٕ٘ٓٓ
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 مفهوم النحو يف  مفهوم علم النحو. وعّرف ابن جٍّتّ 
هنج  كتابو اخلصائص أبنو العلم الذي يعتمد على اتباع 

كالم العرب يف تصّرفو من إعراب أو غَته كاإلضافة، 
واجلمع، والتشبيو، وغَته. وعّرف علي اجلرجاين أبنو علم 

اخلاصة  ابلقواعد والقوانُت اليت تعرف من خالذلا األحوال
أو البناء، وغَتمها شلا  ابلًتاكيب العربية سواء من اإلعراب

إّن ىذا العلم يبحث يف  لق ابلًتاكيب. وقال اجلرجاينيتع
أحوال الكالم من حيث اإلعالل والّصحة فيكون بذلك 
علما ديكن من خاللو معرفة أصول صّحة الكالم 

 .ٖٙوفساده
والقواعد النحوية ويسمى بعلم اإلعراب، فهـي 

ضبط علم بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة  و 
أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا. وتقال أبّن ىذا العلم 

                                                           
36

رللة كلية اآلداب والعلوم كاقع النحو التعليمّي ميديين،  ابن حويلي ميديٍت، 
ٙ-ٖ( ص. ٜٕٓٓ، ٘اإلنسانية واالجتماعية جلامعة )دمحم خيض، العدد 
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.ألهنا علم حبصول تعرف ٖٚمفتـاح البيان، وميـزان اللسان
هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، 
أي من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها. فيو نعرف 
ما جيب عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، 

، أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف أو جرّ 
وىذه القواعد وسيلة لضبط الكالم، وصحة يف . ٖٛاجلملة

نطق والكتابة. لذلك ذلا دور وثيق يف تركيب اجلمل تركيبا 
 صحيحا. والقواعد تنقسم إىل القواعد النحوية والصرفية.  

لنحو ىو احلروف ا دار البحث لقواعدم
والكلمات واجلمل، ويفيض موقف كل الكلمة وعالقة 

عن بُت الكلمات. لذلك إن علم النحو ال يتحدث 
احلركات يف هناية الكلمات فقط ولكنو ينتظم كيفية 

ويف كتاب جامع تكوين اجلمل وذبميلها بشكل صحيح. 
 :يبُت عنس العربية و الدر 

                                                           
)وادى النيل: مكتبة أطلس  ،مرحلة اثنية منازؿ النحو الصرؼ ،كامل عويضة ٖٚ

 ٘( ص.ٕ٘ٔٓللغة العربية. 
38 Syeikh musthofa al gholayini, jamiud durus Al-arobiyah (Dar 

ibnu Hazm) hal.3 
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 اللغة العربية وعلومها  .ٔ
 هاالكلمة وأقسام .ٕ
 االعراب والبناء .ٖ
 الفعل وأقسامو .ٗ
 االسم وأقسامو .٘
 تصريف األفعال .ٙ
 تصريف األمساء .ٚ
 الفعل اإلعرابية  .ٛ
 مرفوعات األمساء .ٜ
 كان وأخواهتا .ٓٔ
 منصوابت األمساء  .ٔٔ
 التوابع وإعراهبا  .ٕٔ
 حروف ادلعاين  .ٖٔ

ديكن قراءة الكتابة ودلا تفهم مواد قواعد النحو 
ال العربية بصحيح وترتيب الكلمات، وربسُت أشك

وفهم عناصر اجلمل يف النص صحيحا الكلمات العربية، 
 وعميقا، ودقة التعبَت. 



 

29 
  

  الثالث فصلال
 طريقة البحث

  منهج البحث -أ 

إن منهج البحث الذي تستخدم الباحثو يف ىذا البحث 
ددة زليعرف أبنو تغيَت متعمد ومضبوط ، و ىو ادلنهج التجرييب

للدراسة ومالحظة ما ينتج  للواقع أو الظاىرة، اليت تكون موضوعا
. وىو البحث ٜٖعن ىذا التغيَت من آاثر يف ىذا الواقع أو الظاىرة

العلمي اليت يستطيع الباحثة بوسيلتو أن نعرف أثر السبب )ادلتغَت 
ادلستقل( على النتيجة )ادلتغَت التابع( الذي لو األثر اجللي يف 

 تقدًن العلوم. 

وىي : م: إىل أربعة األقسا وينقسم ىذا البحث
والتصميمات  (،pre-exsperimental)التصميمات التمهدية 

ميمات العاملية ، والتص(true- experimental desaign) التجريبية
(factorial desaign،)  والتصميمات شبو التجرييب(quazi-

                                                           
( ص ٜٕٔٓ. )دار الكتب: مناىج البحث العلميدمحم سرحان علي احملمودي.  ٜٖ
ٙ٘ 
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exsperimental ).  واستخدات الباحثة يف ىذا البحث
، وىو ذبري الباحثة (pre-exsperimental)التصميمات التمهدية 

اجملموعة الواحدة مع  يسمى تصميم .ةحبثها ىف رلموعة واحد
. (one group pre test post-test desaign)ى وبعدى لباالختبار ق

، وتقوم الباحثة ة واحدةيعٍت جيري ىذا البحث ابلستخدام رلموع
 بعدقوم الباحثة إبجراء التجربة ي قبل إجراء  مث تلابالختبار القب

 . ٓٗنتهاء عملية التجربة تقوم الباحثة ابالختبار البعديا

 ٕس                     ٔم                     ٔس 
 :التفصيل

 : االختبار القبلي  ٔس
 : االختبار البعدى ٕس

 م     : التجريبية
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  Vigih Hery Kristanto, Metode Penelitian. (Yogyakarta: 
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 عينة البحث  جمتمع ك  -ب 

إن اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة دبعهد نور 
. والعينة  فصل ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ الدراسية السنة االسالم يف

ىذا الفصل  أتخذ الباحثة. طالبة ٕٔوعدده   "بخامس "
وىذا  (.teknik purposive sampling)للعينة بطريقة العمدية 

و وى( Judgement sampling)الطريقة يسمى ابلطريق ادلقصودة 
حثة. ار العينة اليت ترغبها البايربديد العينة من اجملتمع  ابخت

ىم طبيعة افتوزبتار الفصل اخلامس؛ ألّن ىذا الفصل قد 
 أصدقائو وهبذا يسّهل الباحثة لتطبيق طريقة التعليم األقران.    

 طريقة مجع البياانت كأدكاهتا -ج 
ستخدمها الباحثة ذلذا تأما طريقة مجع البياانت اليت 

 البحث ىي: 
 االختبار  .ٔ

ختبارات إحدى الطرق اليت سبكن أن اال
بياانت اليت ربتاج إليها إلجابة دمها جلمع التستخ
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البحث، ويف ىذا البحث تقوم الباحثة  ؤالس
 إبختبارين، مها:

 ي لبختبار القاال (ٔ
ي ىو الذي خيتربه قبل تطبيق طريقة لبختبار القاال

تعليم األقران؛ دلعرفة قدرة الطلبة يف تعليم القواعد 
 النحوية قبل ذبرييب طريقة تعليم األقران.

 ختبار البعدي اال (ٕ
ختبار البعدي ىو الذي خيتربه بعد تطبيق اال

طريقة تعليم األقران؛ دلعرفة قدرة الطلبة أو صلاحو يف 
تعليم القواعد النحوية بعد ذبرييب طريقة تعليم 

 األقران.

حث  هبذا الطريقة  ىي األسئلة وكانت أداة الب
ذبري قبل سئلة. األ ةعشر ة، وىذه األسئلة تتكون من ختيارياال

مستوى ثبات و  فتقوم الباحثة دبستوى الصدقالباحثة االختبارين 
   االختبار ومستوى صعوبة االختبار ومستوى سبييز االختبار.
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إبعطاء األسئلة لغَت العينة دبعهد األزىرة وقامت الباحثة 
وصعوبة  صدق وثباتعليها مّث بدأت الباحثة تبحث ب وىّن جينب

 يلي: االختبار. وتوضح كما وسبييز

 مستوى الصدق  (ٔ
على قياس  صدق احملتوى يتعلق بقدرة األدوات

احملتوى، وىذا صدق احملتوى مت احلصول عليها من 
وسؤال االختبار يف ىذا البحث . ٔٗخالل رأي عامل

أخذت الباحثة من ادلواد يف كتاب مقّرر اليت 
كتاب النحو   ادلستخدمة دبعهد نور االسالم، يعٍت

  ت.النعت وادلنعو  الوضيح وادلباحثة عن
وقد أجرت الباحثة احتبار مستوى الصدق 

الدكتور سالمي زلمود ادلاجستَت ستاذة ألاحملتوى اب
بكلية الًتبية  ومها معلمتان ادلاجستَت ريةصفستاذة األو 

يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة الرانَتي 
 االسالمية احلكومية بندا آتشة. 
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 Sri Harini Ekowati, Dkk. Evaluasi Keterampilan Berbahasa 

Prancis, (Sumatra Barat:CV Insan Cendikia Mandiri, 2021) hal. 
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 مستوى الثبات  (ٕ
دبناسبة االختبار قبل ذبربية لغَت  يتعلق الثبات

يف ىذا البحث  العينة. ونتيجة على مستوى الثبات
وىذه  ٛٚ،ٓونتيجة مستوى الثبات  "Anates"أبداوة 

الثبات جيد جدا،  النتيجة تدل أبّن نتيجة مستوى
 ل التايل:وتوضح يف اجلدو 

 ٔ-ٖ ؿاجلدك 

 مقياس مستول ثبات االختبار

 اسادلقي نتيجة ثبات االختبار
 شلتاز ٓٓ،ٔ – ٓٛ،ٓ
 جيد جدا ٓٙ،ٓ – ٜٚ،ٓ
 جيد ٓٗ،ٓ – ٜ٘،ٓ
 مقبول ٕٓ،ٓ – ٜٖ،ٓ
 ضعيف ٓٓ،ٓ – ٜٔ،ٓ
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 مستوى صعوبة االختبار (ٖ
يها مستوى الصعوبة يوجد ف ةاجليد ةلاألسئ

من اإلجابة األسئلة  ويظهر صعوبة اإلختبار ادلعينة. 
وليس من قدرة ادلدرس يف صنع األسؤلة. مستوى 

 مقياسوأما  "Anates"ة االختبار أبدوات صعوب
 بة االختبار توضح كما يلي:مستوى صعو  ونتيجة

 ٕ-ٖ ؿاجلدك 

 مقياس مستول صعوبة االختبار

الدرجة دلستول صعوبة 
 االختبار

 ادلقياس

 الصعوبة ٖٓ،ٓ – ٓٓ،ٓ
 وسطتادل ٓٚ،ٓ – ٖٔ،ٓ
 السهولة ٓٓ،ٔ – ٔٚ،ٓ
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 ٖ-ٖ ؿاجلدك 

 ارنتيجة مستول صعوبة االختب

نتيجة مستول صعوبة  رقم السؤاؿ
 االختبار

 البياف

 وسطمت ٓٓ،ٓ٘ ٔ
 وسطمت ٗٗ،ٖٗ ٕ
 وسطمت ٓٓ،ٓ٘ ٖ
وسطمت ٚٙ،ٙٗ ٗ  

طمتوس ٖٖ،ٖٙ ٘  

 صعوبة ٚٙ،ٕٙ ٙ
 وسطمت ٖٖ،ٖ٘ ٚ
 صعوبة ٚٙ،ٕٙ ٛ
 وسطمت ٚٙ،ٙٙ ٜ
 وسطمت ٓٓ،ٓٗ ٓٔ
 صعوبة ٚٙ،ٙٔ ٔٔ
 وسطمت ٓٓ،ٓ٘ ٕٔ
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وسطمت ٖٖ،ٖٗ ٖٔ  
 وسطمت ٚٙ،ٖٙ ٗٔ
 وسطمت ٓٓ،ٓٗ ٘ٔ

 مستوى سبييز االختبار  (ٗ
ىو القدرة على سبييز اجملموعتُت  سبييز االختبارمستوى 

لالختبار من اجملموعة العالية واجملموعة ادلنخفضة. 
 ل التاىل:اس دلستوى التمييز توضح يف اجلدو ادلقي

 ٗ-ٖ ؿاجلدك 
 مقياس مستول التمييز

 ادلقياس نتيجة مستول التمييز
 مردود ٕٓ،ٓ – ٓٓ،ٓ
 مقبول ٓٗ،ٓ – ٕٓ،ٓ
 جيد ٓٚ،ٓ – ٓٗ،ٓ

 جيد جدا ٓٓ،ٔ – ٓٚنٓ
 ال بد أن يبدل البنود السليب (-)

قامت الباحثة ومستوى التمييز لكل بنود السؤال 
 ل التايل:وتوضح يف اجلدو  "Anates"أبدوات 
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 ٘-ٖ ؿاجلدك 
 ستول التمييزدل النتيجة

النتيجة دلستول  رقم السؤاؿ
 زالتميي

 ادلقياس

 مقبول ٘،ٖٚ ٔ
 مقبول ٘،ٖٚ ٕ
 جيد جدا ٓ،٘ٚ ٖ
 جيد جدا ٓ،٘ٚ ٗ
 جيد جدا ٓ،٘ٚ ٘
 جيد ٓ،ٓ٘ ٙ
 مقبول ٘،ٖٚ ٚ
 مقبول ٘،ٖٚ ٛ
 جيد جدا ٘،ٚٛ ٜ
 جيد جدا ٓ،٘ٚ ٓٔ
 جيد ٓ،ٓ٘ ٔٔ
 جيد ٘،ٕٙ ٕٔ
 مقبول ٘،ٖٚ ٖٔ
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 جيد ٘،ٕٙ ٗٔ
 جيد ٘،ٕٙ ٘ٔ

  طريقة حتليل البياانت  . ق
لتحليل البياانت  تقومسيف مجع البياانت، الباحثة تّم تبعد  

 ت -ختبارل الباحثة ابالللحصول على البياانت احلقيقة، فتحلّ 
. وربليل البياانت عن نتيجة Wilcoxon Sigh Ranksأو ابالختبار 

 Wilcoxonأو اختبار ت -ي والبعدي ابختباراتلبختبار القاال

Sigh Ranks   دوات الرقمة ب على األاحلساتستعمل الباحثة ف
(SPSS Statistic 22)أو  ت –ختبار يل البياانت ابال. قبل ربل

تقوم الباحثة ابختبار العمل  Wilcoxon Sigh Ranksابالختبار 
(uji Normalitas( حلصول توزيع البياانت )Normalitas Data )

ويلك ألّن العينة أصغر من  (Shapiro-Wilk) شابَتوابختبار 
 ة البياانت موزوعة العمل ابدلقياس التايل:. دلعرفٕٗٓ٘

 أكرب من (sig tailed) إذا كانت نتيجة مستوى الداللة .ٔ
 فالبنات تكون العمل  ٘ٓ،ٓ
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 أصغر من (sig tailed) إذا كانت نتيجة مستوى الداللة .ٕ
 فالبنات تكون غَت العمل ٘ٓ،ٓ

إذا كانت البياانت عمل أو طبيعي فتقوم الباحثة ابختبار ت، 
 Ranksانت البياانت غَت طبيعي فتقوم الباحثة ابختبار إذا كو 

Test ( مّث تقوم الباحثة ربلل البياانت ابألدوات الرقمة .SPSS 

Statistic 22:ابدلقياس التايل ) 
 ٘ٓ،ٓ( أصغر من sigإذا كانت نتيجة مستوى الداللة ) .ٔ

 يةفرضال( مردود و Ho) ةالصفري يةفرضالفهذا تدل أبن 
 ل.( مقبو Ha) ةالبديل

 ٘ٓ،ٓ( أكرب من sigإذا كانت نتيجة مستوى الداللة ) .ٕ
 ةفرضال( مقبول و Ho) ةالصفري يةفرضالفهذا تدل أبن 

 ( مردود.Ha) ةالبديل
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  رابعال فصلال
  مناقشتهانتائج البحث ك 

 عرض البياانت  .أ 
 منهج البحث شرحت الباحثة يف الفصل السابق عنقد 

قامت  وىي االختبار. تادلستخدمة جلمع البياان أدوات البحثو 
قبل تطبيق طريقة تعليم  الختبار القبليختبارين مها اابال الباحثة

يف  .بعد تطبيق طريقة تعليم األقران األقران مّث االختبار البعدي
درة ىذا الفصل تعرض الباحثة النتيجة اليت حصلت عليها دلعرفة ق

 .قرانتطبيق طريقة تعليم األالطلبة على القواعد النحوية  بعد 
للحصول على تلك البياانت للمستوى العالية دبعهد نور اإلسالم 

Blang Rakal Bener  Meriah  ٕٕٕٓللسنة الدراسة/ٕٕٖٓ .
على رسالة عميد األكادديية بكلية الًتبية جبامعة  تعتمد الباحثة

 الرانَتي اإلسالمية احلكومية رقم:
B98/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2022   

 البحث حملة عن ميداف  .ٔ
أحد ادلعاىد يف والية   كان معهد نور اإلسالم

Bener Meriah, Blang Rakal ، ىذه صاحب و
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 Abdul) أستاذ عبد الوىاب رمحتجة ىو ادلؤسسة

Wahab Rahmatsyah)، م.ٜٜٛٔ  السنة أسس 
، ربت م ٖٕٓٓالسنة يف للمستوى العالية  الدراسة

 حىّت  (Zainal Abidin) رائسة أستاذ زين العابدين
ؤساء من األول حىّت م. واألمساء الر  ٕ٘ٓٓالسنة 

 اآلن كما يلي:
 (مٕ٘ٓٓ-ٖٕٓٓ) أستاذ زين العابدين.أ 
 (مٖٕٔٓ-ٜٕٓٓ)  أستاذ فطرة .ب 
 (م ٖٕٔٓ-ٜٕٓٓ) أستاذ مهيادي .ج 
 (مٕٗٔٓ-ٖٕٔٓأستاذ ابسوكي موجيونو).د 
 (مٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓوحيد بورنومو) ستاذأ.ه 
 حيّت اآلن   -م ٕ٘ٔٓ أستاذة يوين نورليلي.و 

عدد الطلبة يف معهد نور اإلسالم للمستوى وأّما 
 ٚٗٔم ىو ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالدراسي  يف العامالعالية 

 وتوضح طالبة. ٙٚطالبا، و  ٔٚطلبة. وتكون من 
 التايل:  ل الباحثة من كل الفصول كما اجلدو 
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 ٔ-ٗ ؿاجلدك 

عدد الطلبة للمستول العالية مبعهد نور 
 اإلسالـ

 اجملموع  عدد الفصل رقم
  الطالبات بالطال  
 ٔٙ - ٖٔ االول أ .ٔ
  ٖٓ - األول ب .ٕ
 ٖٔ - ٓٔ الثاين أ .ٖ
  ٕٔ - الثاين ب .ٗ
 ٘٘ - ٖٓ الثالث أ .٘
الثالث  .ٙ

 ب
- ٕ٘  

 ٚٗٔ اجملموع       
مدرسا،  ٙٔ هبذه ادلدرسة ويبلغ عدد ادلدرسُت

كما توضح يف   مدرسات ٛمدرسُت و ٛتكون من ي
أستاذ  نحو للمستوى العاليةالومدرس . ل التاىلدو اجل
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بيافا الغربية  Majalengkaمتخرج من اجلامعة ىَتي 
(Jawa Barat) . 

 ٕ-ٗ ؿاجلدك 

عدد ادلدرسني للمستول العالية مبعهد نور 
 اإلسالـ

 اجملموعة ادلدرسني  عدد 
  ادلدرسات ادلدرسوف

 مدرسا ٙٔ مدرسات ٛ مدرسُت ٛ
ذكر يف  عليم هبذا ادلعهد كماوسهولة لعملية الت

 ل التايل :جدو 

 ٖ-ٗ ؿاجلدك 

 سهولة لعملية التعليم

 البياف العدد لةالسهو  رقم
 جيد ٕٔ الفصل  . ٔ
 جيد ٕ ادلكتبة  .ٕ
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 جيد ٔ معمل الكمبيوتر .ٖ
 جيد ٔ ادلخترب .ٗ
 جيد ٕ غرفة ادلدرسُت . ٘
غرفة مدير  .ٙ

 ادلدرسة 
 جيد ٔ

 جيد ٔ غرفة اإلدارة .ٚ
 جيد ٕ ادلقصف .ٛ
 جيد ٕ احلمام .ٜ

عرفنا من اجلدول أّن كل السهولة يف ىذا ادلعهد 
 يستحق االستخدام. 

 بطريقة تعليم األقراف تدريس القواعد النحوية .ٔ
ذبري الباحثة تدريس القواعد النحوية دبعهد نور 
اإلسالم للمستوي العالية بطريقة تعليم األقران. 

جيري حينما والباحثة تكون مدرسة يف عملية التعليم 
البحث يف عملية تعليم  أما جدولالبحث يف الفصل. 
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ل يقة تعليم األقران توضح يف اجلدو القواعد النحوية بطر 
 التايل:

 ٗ-ٗ ؿاجلدك 
 البحث جدكؿ

 العملية التاريخ اليـو اللقاء
يناير  ٖٔ األربعاء األول 

ٕٕٕٓ 
االختبار القبلي 
وتدريس القواعد 
النحوية بطريقة 

 تعليم األقران
يناير  ٙٔ األحد لثاينا

ٕٕٕٓ 
تدريس القواعد 
النحوية بطريقة 
تعليم األقران 

واالختبار 
 البعدي

ا دبعهد نور اإلسالم من  بحثهبقامت الباحثة 
، أما اخلطوات اليت ٕٕٕٓيناير  ٙٔ –يناير  ٓٔ

 ل التايل:توضح يف اجلدو و ها تستخدم
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 ٘-ٗ ؿجلدك ا
 فعملية تعلم كتعليم بطريقة تعليم األقرا

 )اللقاء األول(
 أنشطة الطالبات أنشطة ادلدّرسة

  تدخل ادلدرسة  -
فصل، وتسلم على لا

  الطالبات. وتسأل
 .نحاذل

الدراسة ح تادلدرسة تفت -
 بقراءة الدعاء

تنظم ادلدرسة مكانة  -
وذبعل حال   الطلبة،

 الفصل ىٍّت.
  ادلدرسة  لتسجّ  -

 الطالبات حضور
تقوم ادلدرسة ابالختبار  -

 قبليال

ب على يذبُ رّد الطالبات السالم، و ت -
 السؤال

 
 
 

 تقرأ الطالبات الدعاء -
 

 هنّ لبات جلوسب الطاترت -
 
 
 

 الطالبات بدعواة كشف احلضور هتتمّ  -
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بعض دلدرسة تقدم ا -
 األسئلة

تبّلغ ادلدرسة أىداف  -
 التعليم

طريقة تشرح ادلدرسة   -
ومواد  تعليم األقران

 التعليم
تقسم ادلدرسة  -

الطالبات إىل أربعة 
 رلموعات.

ادلادة تشرح ادلدّرسة  -
 على وجو العام 

ادلدرسة بعض  تأشار  -
الطالبات ليصبحوا 

 مرشد
ادة ادلدرسة ادل تقدم -

الدراسية على كل 

 البات أسئلة االختبار القبليذبيب الط -
 

 ذبيب الطالبات األسئلة -
 

 ادلدرسةإىل تستمع الطالبات  -
 

 ادلدرسةشرح  تستمع الطالبات إىل  -
 
 
 ذبعل الطالبات جلوسهّن حسب الفرقة -
 

 شرح ادلدرسةب هتتم الطالبات  -
 
 
 

 ها ادلادة الدراسية تشرح ادلرشدة أصدقائ -
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هّن تطلب منرلموعة و 
 فهم ادلادة 

كل   تفضل ادلدرسة إيل -
رلموعة فرصة ليسأل 
عن ادلادة الدرسة اليت 

 مل يفهمن
تالحظ ادلدرسة أنشطة  -

 الطلبة
ضل ادلدرسة كل تف -

 ةجاجملموعة ليعرض نتي
 ادلناقشة أمام الفصل

الطالبات  مر ادلدرسةأت -
   لنقد نتيجة ادلناقشة

تقوم  ادلدرسةمّث 
 تصحيح.ابل

رسة مجسة تقدم ادلد -
األسئلة إىل الطالبات 

 
 تشرح ادلرشدة أصدقائها ادلادة الدراسية  -

 
 
 

 هانفهمسأل الطالبات ادلادة اليت مل يت -
 
 
 

 تستمع الطالبات إىل شرح ادلرشدة -
 

ادلناقشة أمام  ةجات نتيشرح كل اجملموعت -
 الفصل

 
 

 ينتقدن نتيجة ادلناقشة الطالبات  -
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رة الطالبات دلعرفة قد
 يف فهم ادلادة 

ادلدرسة  إحدى  تطلب -
 لتلخصالطالبات 

 وادلدرسة تساعدىا.
تتم ادلدرسة الدراسة زب -

بقراءة دعاء كفارة 
  اجمللس وإلقاء السالم.

 . و

 
 

 الطالبات اإلجابة عن األسئلة -
 
 
 

 طالبة اخلالصة من ادلادة التقّدم  -
 

 
   دنتقرأ الطالبات دعاء كفارة اجمللس ويرد -

 السالم
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 ٙ-ٗ ؿاجلدك 
 عملية تعلم كتعليم بطريقة تعليم األقراف

 (ثاين)اللقاء ال
 أنشطة الطالبات أنشطة ادلدّرسة

  تدخل ادلدرسة  -
فصل، وتسلم على لا

  الطالبات. وتسأل
 .نحاذل

 ح الدراسةتادلدرسة تفت -
 بقراءة الدعاء

تنظم ادلدرسة مكانة  -
وذبعل حال   الطلبة،

 الفصل ىٍّت.
  ادلدرسة  تسجل -

 الطالبات حضور
قّدر ادلدرسة ت -

بعض   الطالبات 

ب على يّد الطالبات السالم، وذبُ تر  -
 السؤال

 
 
 

 تقرأ الطالبات الدعاء -
 

 ب الطالبات جلوسهنّ ترت -
 
 

 الطالبات بدعواة كشف احلضور تمّ هت -
 

 األسئلة الطالبات ذبيب  -
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 األسئلة
تبّلغ ادلدرسة أىداف  -

 التعليم
شرح ادلدرسة طريقة ت  -

ومواد  تعليم األقران
 التعليم

تقسم ادلدرسة  -
الطالبات إىل أربعة 

 رلموعات.
ادلادة دّرسة تشرح ادل -

 على وجو العام
ادلدرسة بعض  تأشار  -

الطالبات ليصبحوا 
 مرشد

 ادلدرسة ادلادة تقدم -
الدراسية على كل 
 رلموعة وتطلب منهنّ 

 
 ادلدرسة لبات إىلتستمع الطا -
 

 ادلدرسة الطالبات إىلتستمع  -
 
 
 ذبعل الطالبات جلوسهّن حسب الفرقة -

 
 

 شرح ادلدرسةهتتم الطالبات ب -
 

 تشرح ادلرشدة أصدقائها ادلادة الدراسية  -
 
 

 تشرح ادلرشدة أصدقائها ادلادة الدراسية  -
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 فهم ادلادة 
ادلدرسة على   تفضل -

كل رلموعة فرصة 
ليسأل عن ادلادة 

 الدرسة اليت مل يفهمن
تالحظ ادلدرسة  -

 أنشطة الطلبة
ل ادلدرسة كل تفض -

 ةجيعرض نتياجملموعة ل
 ادلناقشة أمام الفصل

الطالبات  مر ادلدرسةأت -
 ة ادلناقشةلنقد نتيج

اجملموعة اآلخرين عند 
ادلدرسة تقوم مّث 

 تصحيح.ابل
تقدم ادلدرسة مجسة  -

األسئلة إىل الطالبات 

 
 هانفهمتسأل الطالبات ادلادة اليت مل ي -

 
 
 

 ادلرشدةتستمع الطالبات إىل شرح  -
 

ادلناقشة أمام  ةجاجملموعات نتيشرح كل ت -
 الفصل

 
 الطالبات ينتقدن نتيجة ادلناقشة -

 
 
 
 

 الطالبات اإلجابة عن األسئلة -
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دلعرفة قدرة الطالبات 
 يف فهم ادلادة اليوم 

أتمر ادلدرسة  إحدى  -
 لتلخصالطالبات 

ادلادة وادلدرسة 
 دىا.تساع

تقوم ادلدرسة ابالختبار  -
 البعدي

تتم ادلدرسة الدراسة زب -
بقراءة دعاء كفارة 
 اجمللس وإلقاء السالم. 

 . ي

 
 
 

 الطالبة اخلالصة من ادلادة تقّدم  -
 

 
 

 االختبار البعدي ذبيب الطالبات أسئلة -
 

   الطالبات دعاء كفارة اجمللس ويرددنتقرأ  -
 السالم
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ليت حتصل عليها الطالبات بعد تعليم ا النتائج  .ٕ
 القواعد النحوية ابستخداـ طريقة تعليم األقراف 

قدرة الطلبة على القواعد النحوية بعد ودلعرفة 
تعليم ابستخدام طريقة تعليم األقران فاعتمدت الباحثة 

ختبار القبلي والبعدي الذي تقّدمها ى إجراء االعل
ران وبعده. الباحثة قبل تطبيق طريقة تعليم األق

الختبار ولتوضيح البياانت فتقدم الباحثة نتيجة ا
 ل التايل:القبلي والبعدي يف اجلدو 

 ٚ-ٗ ؿاجلدك 
 نتيجة االختبار القبلي كالبعدم

نتيجة االختبار  الطالبات رقم
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

 ٜٓ ٖٓ ٔالطالبة  ٔ
 ٜٓ ٓٗ ٕالطالبة  ٕ
 ٓٚ ٓٔ ٖ الطالبة ٖ
 ٓ٘ ٕٓ ٗ الطالبة ٗ
 ٓٙ ٖٓ ٘ الطالبة ٘
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 ٓ٘ ٓ٘ ٙ الطالبة ٙ
 ٓٚ ٓٗ ٚ الطالبة ٚ
 ٓٗ ٕٓ ٛ الطالبة ٛ
 ٓٚ ٓٙ ٜ الطالبة ٜ

 ٓٛ ٓٙ ٓٔ الطالبة ٓٔ
 ٓٛ ٓ٘ ٔٔ الطالبة ٔٔ
 ٜٓ ٓٙ ٕٔ الطالبة ٕٔ
 ٓٚ ٓ٘ ٖٔ الطالبة ٖٔ
 ٓٚ ٓٗ ٗٔ الطالبة ٗٔ
 ٓٙ ٖٓ ٘ٔ الطالبة ٘ٔ
 ٓٛ ٓٙ ٙٔ الطالبة ٙٔ
 ٓٙ ٖٓ ٚٔ طالبةال ٚٔ
 ٓ٘ ٓٗ ٛٔ الطالبة ٛٔ
 ٓ٘ ٓٗ ٜٔ الطالبة ٜٔ
 ٓٚ ٕٓ ٕٓ الطالبة ٕٓ
 ٓٙ ٓٗ ٕٔ الطالبة ٕٔ
 ٓٔٗٔ ٓٗٛ رلموعة   
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  ٛٗٓ  :ٕٔ 
 =ٗٓ 

ٔٗٔٓ  :ٕٔ 
 =ٙٚ،ٔٗ  

 

 حتليل البياانت  .ب 
الختبار القبلي والبعدي عن اربليل البياانت 

الباحثة  راء. قبل إج Ranks Testأو  (t-testابختبار ت )
أوال ابالختبار  تقوم  Ranks Testأو  (t-testابختبار ت )

 Statistical Product andالطبيعي تستخدم برانمج 

Service Solutions االختبار الطبيعي توضح يف  ونتيجة
 ل التايل:اجلدو 
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 ٛ-ٗ ؿاجلدك 

ار نتيجة ضبط الفائيل االختبار القبلي كاالختب 
 البعدم

 

 ختبار القبليأّن نتيجة اال إىل تشَت اجلدول السابق 
و  ٔٙٔ،ٓإظهار القيمة  (sigدبستوى الداللة ) واالختبار البعدي

وىذا يدل أن التوزيع  ٘ٓ،ٓأكرب من  نوىذان النتيجتا  ٕٚٓ،ٓ
  البياانت طبيعّي.

الّن البياانت تتم توزيعها بشكل طبيعي مّث قامت 
بُت نتيجة  ( واجملموعuji Tار ت )ابالختبالباحثة 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Pre 
Test 
Siswa 

,145 21 ,200
*
 ,933 21 ,161 

Nilai Post 
Test 
Siswa 

,149 21 ,200
*
 ,939 21 ,207 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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ي إلجراء اختبار ت االختبار القبلي واالختبار البعد
  ل التايل:توضح يف اجلدو 

 ٜ-ٗ ؿاجلدك 

 حتصيل االختبار ت

 Sig. (2-tailed)أن نتيجة  على يدّل اجلدول السابق
( وىذا ٘ٓ،ٓ>ٓٓٓ،ٓ) ٘ٓ،ٓأصغر من  ٓٓٓ،ٓ

ة قدرة لًتقي تطبيق طريقة تعليم القران فعال يدل أّن 
  الطلبة على القواعد النحوية.

 ادلناقشة  .ج 
نحوية بطريقة مناقشة البحث ىي تعلم القواعد ال

قدرة الطلبة على القواعد لًتقية  تعليم األقران فعال

Paired Samples Test 

 Paired Differences T Df Sig. 
(2-

taile
d) 

Mea
n 

Std. 
Devi
ation 

Std. 
Error 
Mea

n 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upp
er 

Pair 1 

Pre 
Test  
- Post 
Test  

-
28,0

95 

16,0
06 

3,49
3 

-35,381 
-

20,8
09 

-
8,04

4 
20 ,000 
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 انفال ورزقا أولياانبو قوم كالبحث الذي ت  ىذه و  النحوية،
طريقة تعليم األقران فعال لًتقية قدرة الطلبة على أّن 

وأّن كل أنشطة ادلدرس والطلبة فيو  .لنحويةالقواعد ا
يل لدالو  مطابقة دبا يطلب من تطبيق طريقة تعليم األقران.

 ت-االختبارتطبيق طريقة تعليم األقران فعاال أبّن نتيجة 
وىذه النتيجة أصغر  ٓٓٓ،ٓ( sigتدل مستوى الداللة )

وترشد أبن تدريس القواعد النحوية بطريقة  ٘ٓ،ٓمن 
       فعالة لًتقية قدرة الطلبة على فهم النحو.ن تعليم األقرا

  حتقيق الفركض .د 
كما ثبتت يف الفصل األول أن الفرضُت ذلذا 

 البحث مها :
: ال توجد ترقية قدرة  (Ho) الفرضّية الصفريّة .ٔ

الطلبة على القواعد النحوية دبعهد نور 
 اإلسالم بتطبيق طريقة تعليم األقران 

د ترقية قدرة توج: (Ha)الفرضّية البديلة  .ٕ
الطلبة على القواعد النحوية دبعهد نور 

 اإلسالم بتطبيق طريقة تعليم األقران
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 SPSSالرقمة ) ابألدواتبعد ربلل البياانت 

Statistic 22 انلت الباحثة على نتيجة مستوى الداللة )
(sig )ٓ،ٓٓٓ  وىذه النتيجة تدل أبّن  ٘ٓ،ٓأصغر من

 (Ha)الفرضّية البديلة مردود و  (Ho) الفرضّية الصفريّة
نحوية بطريقة تدريس القواعد المقبول. وىذا دليل أبّن 

       لًتقية قدرة الطلبة على فهم النحو. تعليم األقران فعال

  امساخل فصلال
 اخلادتة 

 نتائج البحث.أ 
الباحثة ابلبحث التجرييب عن تطبيق بعد انتهاء 

القواعد طريقة تعليم األقران لًتقية قدرة الطلبة على 
فحصلت  ،النحوية للمستوى العالية دبعهد نور اإلسالم

أّن تدريس القواعد النحوية بطريقة البحث  ةجعلى نتي
 ،تعليم األقران فعالة لًتقية قدرة الطلبة على فهم النحو

( من sigنتيجة مستوى الداللة ) ىذا أنّ  والدليل على
 . ٘ٓ،ٓأصغر من  ٓٓٓ،ٓت ربصل على -االختبار
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 احات االقرت .ب 
لظواىر السابقة تقدم الباحثة على اعتمدت الباحثة ا

 ًتاحات كما يلي:االق
أن يستعمل الطريقة ادلناسبة يف عملية للمدرس ينبغي  .ٔ

طريقة تعليم األقران لنيل ىدف عملية التعليم التعليم ك
 خاصة يف تعليم القواعد.

والنصيحة  رئُت أن يقّدموا ابلنقد البنائللقاينبغي  .ٕ
البحث مفيدا وكامال للباحثة والقارئُت  ليكون ىذا

 مجيعا. 
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية .أ 

اثر استخداـ إسرتاتيجية  ،ٕٔٔٓ أمحد دمحم نوري دمحم احليايل،
تعليم األقراف يف تنمية بعض مهارات القراءة اجلمهرية 
كاالحتفاظ هبا لدل تالميذ الرتبية اخلاصة يف مادة 

  رللة أحباث كلية الًتبية الساسية. ،بدون القراءة،
دار  ،، عمانالتعلم التعاكين، ٖٕٔٓ، إديان عباس اخلفاف

 .ادلناىج
التعليم ادلستند للدماغ يف تدريس ، ٕ٘ٔٓ سحر عز الدين،

 مركز ديبون لتعليم التفكَت.  ،، عمانالعلـو
دار  بدون، ،التعلم النشط بدون، ،البكري سهام عبد ادلنعم

 .الكتب
 بدون،، التنوير ىف تيسري التيسري ىف النحو بدون، حلميد،عبد ا

 .بدون
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طرؽ التدريس يف القرف الواحد  ،ٕ٘ٓٓ، عبد اللطيف
 دار ادلسَتة. ،، عمانكالعشرين

 قواعد اللغة العربية قواعد النحو، ملخص بدون، ،فؤاد نعمة
 .دار الثقافة األسالمية بدون السنة ،بَتوت

، نية منازؿ النحو الصرؼمرحلة اث، ٕ٘ٔٓكامل عويضة، 
 مكتبة أطلس للغة العربية.  ،وادى النيل

 ،مناىج البحث العلمي، ٜٕٔٓ، دمحم سرحان علي احملمودي
 .دار الكتب ،بدون

، أساليب تدريس اللغة العربية، ٕٓٓٓدمحم علي اخلويل، 
 دار الفالح للنشر والتوزيع. ،األردن

، رىب عرىبس عمعجم ادلعاىن قامو  ،ٕٙٔٓ ادلعاىن،معجم 
https://play.google.com/store/apps/developer?Almaa

ny.com+dictinory+معجم+عاينمi=d ،ادلعاين. 
 ادلراجع االجنبية .ب 

Dendy sugono, dkk. 2008, Kamus Bahasa Indonesia, 

Jakarta, Pusat Bahasa. 

Imaduddin Sukamto, Ahmad Munawari, 2008, Tata Bahasa 

Arab Sistematis, Jogyakarta, Nurma Media idea.  

https://play.google.com/store/apps/developer?Almaany.com+dictinory+معاني+معجمi=d
https://play.google.com/store/apps/developer?Almaany.com+dictinory+معاني+معجمi=d
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Leni Reziyustika, 2017, Pembelajaran Koperatif dengan 
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Vol. 3 No.2,September 2017. 

Moeslichatoen, 1999, Metode Pengajaran di Taman Kanak-

Kanak Jakarta, PT Rineka Cipta. 

Nining mariyaningsi, dkk, 2018, Bukan Kelas Biasa, 

Surabaya. CV Kekata Group, 

Syeikh musthofa al gholayini, jamiud durus Al-arobiyah, 

Dar ibnu Hazm. 

Vigih Hery Kristanto, 2018, Metode Penelitian. Yogyakarta, 

CV Budi Utama. 

Yopi nisa febianti, Peer Teaching sebagai metode 

pembelajaran untuk melatih siswa mengajar, Jurnal 

Edunomic, Vol. 2 no.2 2014. 
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 اأَلْسِئَلُة ااِلْخِتَبارِيَةُ 
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 ِاْختَػْر ِإَجابَةن َصِحْيَحةن! 

بـُْوِعِو، ُيَسمَّى النَـْعُت ... .ٔ  َما َدلَّ َعَلى ِصَفٍة ىِفْ نـَْفِس َمتـْ
 السََّبيبي .أ 
 احلَِقْيِقيي .ب 
 اجمَلزِيي .ج 
 الِقَياِسيُ .د 
 النَـْوع .ه 

َفُع ... .ٕ َفُع" ِإْعرَاُب َكِلَمِة يـَنـْ  "َىَذا َعَمٌل يـَنـْ
 احلَاُل .أ 
 الَنعُت .ب 
 الَبَدلُ .ج 
 التوَِكْيدُ .د 
 الَعَددُ .ه 

 "َىُؤاَلِء بـََناٌت َعاِقاَلٌت" َما ادلنـُْعْوت يفْ َىِذِه اجلُْمَلِة  ... .ٖ
 َىُؤاَلءِ .أ 
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 بـََناتٌ .ب 
 َعاِقاَلتٌ .ج 
 َىُؤاَلِء بـََناتٌ .د 
 بَنَاٌت َعاِقاَلتٌ .ه 

ُعْوَتُو يفْ ... .ٗ َبُع َمنـْ  النـَّْعُت الَسَبيبي يـَتـْ
 لتَـْعرِْيِف َوالتَـْنِكَْتِ اإِلْعرَاِب، ا.أ 
 اإِلْعرَاِب، الَتْذِكَْتِ َوالَتْأنِْيثِ .ب 
 الَتْذِكَْتِ َوالَتْأنِْيِث، التَـْعرِْيِف َوالتَـْنِكَْتِ .ج 
 الَعَدُد، اإِلْعرَاِب .د 
 الَعَدُد، الَتْذِكَْتِ َوالَتْأنِْيثِ .ه 

تَـَها َخطٌّ " الَكِلَمُة الَّيِتْ ربَْ الَعاِقَلُة أُميَها"َحَضْرِت السَّْيَدُة  .٘
 ِإْعرَابـَُها ...

 السََّبيبي النـَّْعُت .أ 
 احلَِقْيِقيي النـَّْعُت .ب 
 اجمَلزِيي النـَّْعُت .ج 
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 الِقَياِسيُ النـَّْعُت .د 
 النَـْوع النـَّْعُت .ه 

َبُع قه يْ ضَ  ؿه زِ نْ مَ "َىَذا  .ٙ َنا ِمْن َىِذِه اجلُْمَلِة أبَِنَّ النَـْعَت يـَتـْ " َعَرفـْ
ُعْوٌت يف ... َنـْ

 ادل
 لتَـْعرِْيِف َوالتَـْنِكَْتِ، الَعَدُد، الَتْذِكَْتِ َوالَتْأنِْيثِ اإِلْعرَاِب، ا.أ 
 اإِلْعرَاِب، التَـْعرِْيِف َوالتَـْنِكَْتِ .ب 
 التَـْعرِْيِف َوالتَـْنِكَْتِ، الَعَددُ .ج 
 الَعَدُد، الَتْذِكَْتِ َوالَتْأنِْيثِ .د 
 اإِلْعرَاِب، الَعَددُ .ه 

 اجلُْمَلُة بـَْعَد الَنِكرَاِت ُتَسمَّى ... .ٚ
  الُ احلَ .أ 
  تُ عْ النَـ .ب 
 لُ دَ البَ .ج 
 دُ يْ كِ ْو التَـ .د 
 دُ دَ العَ .ه 
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 ِاْختَـْر النَـْعَت اجلُْمَلَة ِمَن اجلُْمَلِة اآلتَِيِة! .ٛ
 أَْبَصْرُت َرُجاًل َيْسَبحُ .أ 
 َمَضى يـَْوٌم َشِدْيُد احلَرِّ .ب 
 َجَلْسُت ىِفْ الُسَراِدِق الَفاِخرِ .ج 
 ِاْشتَـَرْيُت ِبَساَطُْتِ َشْرِقيَـُْتِ .د 
 َناُؤهُ َىَذا َمْنزٌِل َضْيٌق فِ .ه 

"رَِكْبُت احِلَصاَن اجلَِمْيَل" َكِلَمُة اجلَِمْيِل يفْ َىِذِه اجلُْمَلِة  .ٜ
 ُيَسمَّى ...

 احلَاُل .أ 
 الَبَدلُ .ب 
 النَـْعتُ .ج 
ُعْوُت .د   ادلنـْ
 التَـوِْكْيدُ .ه 

َناِسُب يفْ َىِذِه اجلُْمَلُة ُىَو  .ٓٔ
ُ
"َىااَتِن ُصْوَراَتِن ... " النَـْعُت ادل

.... 
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ْيلٌ .أ   مجَِ
َلةٌ .ب  يـْ  مجَِ
يْـ .ج   ُلْونَ مجَِ
َلَتانِ .د  يـْ  مجَِ
ْياَلتٌ .ه   مجَِ

 الصور الفوتوغرافية
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 السرية الذاتية 
 : البياانت الشخصية  أوال
 : أنيتا سلفياان  االسم الكامل  .ٔ
 ٖٕٕٓٓٓٓٛٔ:   رقم القيد .ٕ
 ٕٓٓٓمارس  ٕٛون، ينغ: اتك زلل واتريخ ادليالد .ٖ
 : اإلانث  اجلنس .ٗ
 : اإلسالم   الدين .٘
 نيسيا : إندو   اجلنسية .ٙ
 : غَت متزوج احلالة اإلجتماعية .ٚ
 Cerih, Ulee)جَتح، أويل كارينج :   العنوان .ٛ

Kareng) 
 : طالبة  العمل .ٜ

 anitasilviana2000@gmail.com:  وينالربيد األلكًت  .ٓٔ
 : إمساعيل  اسم األب .ٔٔ
 : الفالح  العمل .ٕٔ
 : الميدار اسم األم .ٖٔ
 : ربة البيت  العمل .ٗٔ
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كيميلي، اتكينغون :   العنوان .٘ٔ
(KemiliTakengon) 
 ؛: خلفية الدراسية اثنيا
 ٓٔرقم  بتدائية احلكوميةادلدرسة االبتدائية )ادلدرسة اال .ٔ

Takengon) 
 (نور اإلسالم ادلدرسة الثانوية االىليةادلدرسة ادلتوسطة ) .ٕ
 (اتكينغون ٗادلدرسة العالية احلكومية ادلدرسة الثانوية ) .ٖ
بية كلية تعليم اللغة العر  حاصلة على درجة بكلوريوس يف .ٗ

الًتبية وأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
 ٕٕٕٓ - ٕٛٔٓبند أتشية، سنة 


