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 استهالل   

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 درجات.............يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 

 (11) اجملادلة : 

 قال الشيخ حممد ابن احلسان بن عبد هللا: 

 وفضل وعنواٌن لكل احملامد  تعّلْم فإن العلم زين ألهله  ۞

 من العلم وسَبْح يف حبور الفوائد   وكن مستفيداً كلَّ يوم زايدة   ۞

 إىل البّ  والّتقوى وأعدل قاصد   تفقَّه فإّن الفقَه أفضل قائد   ۞

 احملفوظات 

 العلم صيد والكتابة قيده، قّيد صيودك ابحلبال الوثيقة 

 ا جهْد وال تكسل والتكن غافاًل فندامة العقىب ملن يتكسْل 

  



 

 

 

 اإلهداء

إىل أيب املكرم مشبودمان وأمي املكرمة مويت واتى اللذين ربياين صغريا  -1
سالمة الدنيا واآلخرة وإىل أخي الكبري وبركهما هللا وحفظهما يف 

 والصغري.
وإىل أساتيذي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ابركهم هللا  -2

 الذين قد علموين علوما كثرية. 
وإىل املعلمني يف املدرسة الثانوية مشس الضحى والطلبة يف الصف  -3

ذه الثاين، أقول شكرا جزيال لكم على مساعدتكم يف نيل البياانت هل
 الرسالة. 

و إىل مجيع زمالئي واملعلمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  -4
 أقول شكرا كثريا على مساعدتكم. 

 

 

 

  



 

 

 

 شكر وتقدير 

 بســــم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل الذي فّضل بين آدم ابلعلم والعمل على مجيع العامل والصالة 
 والسالم على سيدان حممد العريب والعجم وآله وصحبه ينابع العلوم واحلكام. 

وقد انتهى الباحث إبذن هللا وتوفيقه من أتليف هذه الرسالة الوجيزة اليت 
إلسالمية احلكومية كمادة من قدمها لربانمج دراسات البكالوريوس جلامعة الرانريي ا

( يف قسم تعليم اللغة (S.Pdاملواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
 العربية. 

ويف هذه الفرصة املباركة، يقدم الباحث جزيل الشكر للذين ساعدوه يف  
 كتابة هذه الرسالة، وعلى حنو خاص منهم: 

 جامعة تري، مديرسعادة الدكتور احلاج وار الولدين املاجس -1

 الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه. 
مساحة الدكتور مسلم الغزايل املاجستري، عميد كلية الرتبية  -2

 . وأتهيل املعلمني جامعة اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه
مساحة الدكتور ترميذى نينورسى املاجستري، رئيس قسم تعليم  -3

ملعلمني جامعة الرانري اإلسالمية  اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيال
 .احلكومية بندا أتشيه

جزيل الشكر للمشرفني الكرميني مها الفاضل د.بدر الزمان  -4
املاجستري والفاضل سهيمى املاجستري اللذان قد بذال جهودمها 



 

 

 

وأوقاهتما إلشرافه على إعداد هذه الرسالة إشرافا كامال من 
 اركهما وجيزيهما جزاء حسنا. بدايتها إىل هنايتها، ولعل هللا أن يب

كما أقٰدم بكال لشكر والتقدير إىل املدرسني يف قسم تعليم  -5
اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة اإلسالمية 

فلهم مين كل الشكر والتقدير . الرانريى احلكومية بندا أتشيه
على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا خري 

 .اجلزاء
رئيس املدرسة الثانوية اخلاصة الفاضل جوين الذي قد مسح  -6

إلجراء هذا البحث يف تلك املدرسة ومد يد املساعدة لنيل 
 البياانت احملتاج إليها، جزاكم هللا خريا. 

الوالدان احملبوابن اللذان ربياه تربية حسنة وهذابه هتذيبا انفعا،  -7
 الدنيا واألخرة.لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف 

ويرجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال  -8
هذه الرسالة إذا وجدوا فيها األخطاء ولعل هللا جيعلنا من عباده 
الصاحلني. وحسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال 

 حول وال قوة إال ابهلل العلّي العظيم واحلمد هلل رب العاملني. 
 

 2022ماريس  13بندا أتشيه، 
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 لبحثمستخلص ا
استخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو) : عنوان البحث 

 ( Aceh Utaraدراسة إجرائية مبعهد مشس الضحى 
 السم الكامل : زمزمى

 180202054:      رقم القيد 
 الكلمة الرئيسية: العروض التقدميية، الطريقة اإلستقرائية، النحو

تدل من  نتيجة املالحظة أن معلم اللغة العربية يف املعهد مشس الضحى يعلم بدون 
استخدام الوسائل اجلذابة واملناسبة ويقتصر على الطريقة اإللقائية والكتاب املدرسي 
فقط. لذلك يشعر الطلبة مبلل أثناء تعلم وال تكون عندهم احلماسة والدوافع القوية 

قوم الباحث ابستخدام الوسائل العروض التقدميية لثروة قدرة النحو. لذالك ي
ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو لرتقية قدرة الطلبة على فهم النحو. وأما أغراض هذا 
البحث فهي التعريف على فعالية استخدامها لرتقية قدرة الطلبة على فهم النحو. 

جملموعة الواحدة) وقام الباحث ابلدراسة إجرائية ابلتصميم التمهدية بشكل تصميم ا
one group pre-test post test .وجلمع البياانت استخدم الباحث االختبار )

 19واختار الباحث الطلبة يف الفصل الثاين )أ( كعينة يف هذا البحث وكان عددهم 
طالبا. أما نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحث فهي قدرة الطلبة يف درس 

ميية ابلطريقة اإلستقرائية يرتقى، كما ظهرت من النحو ابستخدام العروض التقد
. ويتضح ذلك من خالل البياانت 77،4إىل الدرجة املعدلة  69،7الدرجة املعدلة 

% 37(7طالبا الذين امتوا )19األولية قبل يستخدم وسيلة العروض التقدميية أن 
ة لدى %( مث بعد يستخدم وسيلة العروض التقدميي63طالبا ) 12والذين مل يكملوا 

طالبا الذين أمتوا بلغ 19الطلبة يف الدورة األوىل أن النتائج احملصولة هي من 



 

 

 

%(. 37طالبا) 7%( والطلبة الذين مل يكملوا بلغ جمموعها 63طالبا)12جمموعها
%( والذين مل 100طالبا) 19طالبا الذين أكملوا  19مث يف الدورة الثانية من 

لعروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية فعاال %( فيشري إىل تطبيق ا0)0يكملوا طالبا
 لرتقية فهم النحو لدى الطلبة.

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAK 

Judul Penelitian : Menggunakan media power point dengan  

     metode induktif dalam pembelajaran nahwu.  

     (penelitian tindakan kelas di ma’had  

      Syamshuddhuha Aceh Utara) 

Nama Lengkap : Zamzami 

Nim    : 180202054 

Kata Kunci  : Media Power Point, Metode Induktif, Nahwu 
 

Hasil observasi menunjukkan bahwa Guru Bahasa Arab di 

Pondok pesantren  Syamshuddhuha  mengajar dengan tidak 

menggunakan media yang menarik dalam proses 

pembelajaran. Mereka hanya menggunakan metode ceramah 

dan buku ajar pelajaran saja. Oleh karena itu, siswa kelihatan 

bosan saat belajar sehingga tidak memiliki daya tarik untuk 

meningkatkan kemampuan dalam nahwu. Penelitian ini 

berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

menggunakan media power point untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa terhadap nahwu. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi efektifitas pengunaan 

media power point dengan metode induktif untuk 

meningkatkan kemampuan mereka terhadap penguasaan 

nahwu. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode penelitian tindakan kelas dengan desain one grup pre-

test post test, Dan untuk pengumpulan data peneliti 

mengunakan tes (pre test dan post test). Pendekatan yang 

digunakan peneliti adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI-1. Hasil penelitian menunjukkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran nahwu dengan 

menggunakan media power point dengan metode induktif 

bertambah meningkat. Sebagaimana yang terlihat dari hasil tes, 

dari tingkatan derajat 69,7  mereka mencapai kepada derajat 

77.4. Hal ini juga terlihat dari data awal sebelum menggunakan 

media power point dengan metode induktif.  Dari 19 siswa 

yang mengikuti test pertama hanya 7 (37%) siswa yang tuntas 



 

 

 

dan yang tidak tuntas sebanyak 12 (63%) siswa. Dan sesudah 

diterapkannya media power point dan metode induktif, 

hasilnya dari 19 siswa, yang tuntas 12 siswa (63%), dan siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 7 siswa (37%). Kemudian pada 

hasil siklus ke dua pemahaman siswa terhadap nahwu semakin 

meningkat. Hasilnya adalah terdapat 19 siswa (100%) yang 

tuntas dan yang tidak tuntas adalah 0 (0%) siswa. Hal ini 

membuktikan bahwa penggunaan power point dengan metode 

induktif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap  

pembelajaran nahwu.   



 

 

 

ABSTRACT 

Research Title : Using power point media with inductive  

    methods in Nahwu learning. (Classroom  

    action research in Ma’had Syamshuddhuha  

    Aceh Utara) 

Name  : Zamzami  

Student’s ID : 180202054 

The results of the observation show that the Arabic language 

teacher at the Syamshuddhuha Islamic Boarding School 

teaches by not using interesting media in the learning process. 

They only use the lecture method and textbooks. Therefore, 

students seem bored while studying and they do not have an 

interest to improve their ability in Nahwu. This study seeks to 

overcome this problem by using power point media to improve 

students' understanding of Nahwu. The purpose of this study 

was to identify the effectiveness of using PowerPoint media 

with inductive methods to improve their ability to master 

Nahwu. The research method used by the researcher is a 

classroom action research method with a one-group pre-test 

post-test design, and for data collection, the researcher used 

tests (pre-test and post-test). The approach used by researchers 

is quantitative. The sample in this study were students of class 

XI-1. The results showed that the ability of students in learning 

Nahwu using Power Point media with the inductive method 

increased. As can be seen from the test results, from the 69.7-

degree level they reached 77.4 degree. This can also be seen 

from the initial data before using PowerPoint media with the 

inductive method. Of the 19 students who took the first test 

only 7 (37%) students passed and 12 (63%) students did not. 

And after the implementation of PowerPoint media and 



 

 

 

inductive methods, the results were out of 19 students, 12 

students passed(63%), and 7 students did not (37%). Then on 

the results of the second cycle, students understanding of 

Nahwu increased. The result is that 19 students (100%) passed 

the test and those who did not pass were 0 (0%). This proves 

that the use of Power Point with the inductive method can 

improve students' understanding of Nahwu learning. 



 
 

1 
 

 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكالت البحث -أ
إن عملية التعليم والتعلم اجليد هي العملية اليت تراعي عدة أمور 
مهمة. منها أن املنهج للتعلم يناسب ابلظروف واألحوال 

وهذا يعىن إىل أن املعلم خيتار منهج التعليم املناسب مبا التعليمية، 
يتعلق بكفاءة املعلم وتوفر الوسائل التعليمية وكذلك مستوايت 
الطلبة وقدرهتم على التعلم. وال تنقص أمهية عمل املتعلم تنشيط 
الطلبة على التعلم حسب خطط التعليم وتناسب ابلطريقة 

م ومالحظة تلك األنشطة املستخدمة يف عملية التعليم والتعل
للطلبة. وال يقف املعلم على حالة واحدة بل جيب له أن يبدأ 

مستمرا، فاملدرس هو الذي يصمم  وجييد ويتصل معهم اتصاال
عملية التعليم ابلطريقة املنظمة الوخمططة ختطيطا واضحا. وأما 
عملية التعليم والتعلم احلايل، فكثريا من الظواهر اليت اكشتفها 

الرتبية أن عملية التعليم والتعلم بعيدة عن ظروف التعليم  مسؤول
املثلي يف جمال الرتبية، فكثريا من املدرس ال يهتمون بوظيفتهم  
كاملعلم، ويرتك دوره يف اختيار املنهج املناسب يف التعليم.
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وكذلك عجز كفائتهم عن سيطرة املقرر الدراسي وضعفهم يف 
م على تنشيط الطلبة يف تصميم اخلطط الدراسية وعدم قدرهت

عملية التعليم والتعلم وإمهاهلم يف اختيار الوسائل التعليمية املناسبة 
ابلظروف التعليمية. وهذه احلالة جتعل اخنفاض سيطرة الطلبة على 
املواد الدراسية. فالنتيجة اليت حيصل إليها الطلبة بعيدة عن 

 .األهداف املقررة واألغراض التعليمية املنشودة

وأما الطريقة االستقرائية هي الطريقة الطبيعية للوصول إىل النتائج، 
إذ يفحص  املدرس اجلزئيات )األمثلة النحوية ( للوصول إىل 
الكليات)القاعدة(، وذلك بعرض األمثلة املتنوعة على السبورة، 

مث شرحها مبشاركة املتعلمني،واليت تعاجل موضوعا بعينه 

وبعدها تتم عملية الربط بني العبارات للوصول إىل القاعدة 
وأما الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها 1النحوية الشاملة.

املعلم ملساعدة عملية التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح 
األفكار واكتساب العادات وتنمية اإلجتاهات وغرس القيم، دون 

                                                             
علمية يف تدريس تالطرائق الطه علي حسني الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي، 1

 39م( ص2003األردن:  دار الشروق،  :،)د.ط اللغة العربية
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اإلعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ 
 2والرموز  واألرقام.

وكان معهد الشمس الضحى العصري هو معهد من املعـاهد اليت 
يلزم فيها الطلبة على سيطرة مهارات اللغة العربية، منها مهارة 
االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وهبا تسهل الطلبة على فهم 

ربية فهمًا جيداً، حنو كتاب الفقه والتوحيد والتصوف الكتب الع
والتفسري وغريها. ولرتقية قدرة الطلبة على اللغة العربية يستخدم 
املعلمون يف هذا املعهد كتاب "األجرومية". ويكلف املعهد على  
كل الطلبة من الصف األول خاصة أن متتلك كتاب " األجرومية 

 لنحو."، وحيمله عند كل لقاء يف تعلم ا

وكان الباحث بعد قيام  ابملقابلة الشخصية مع بعض أساتيذة 
 يستطيعوالطلبة، جيد مشكالت يف تعليم اللغة العربية وأكثرهم مل 

على سيطرة النحو بتخصيص يف اإلضافة. وهذا يعرف من 
اخنفاض نتيجة اختبار مادة اللغة العربية، مث يعرف أسباهبا منها 

                                                             
، للغة العربية والرتبية اإلسالميطرق التدريس اخلاصة ابفخر الدين عامر،  2

 254ص.  ،( 2111القاىرة: عامل لكتب، )الطبعة الثانية، 
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النصوص العربية كما يشرح يف  يعىن  مل يستطيع على سيطرة
 السابقة يف تعلم النحو. 

وهلذه املشكلة أراد الباحث أن يستخدم العروض التقدميية  
ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو، وتطبيقها على الطلبة يف الصف 
الثاين لرتقية على قدرة فهم حنو. فاختار الباحث املوضوع: 

ستقرائية يف مادة النحو استخدام العروض التقدميية ابلطريقة اال
 بتخصيص يف اإلضافة"

 أسئلة البحث  -ب

 أسئلة البحث يف هذا البحث كما يلي :  

كيف  أنشطة املدرس والطلبة استخدام العروض التقدميية  -1
 ابلطريقة اإلستقرائية يف تعلم النحو؟

هل استخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية  -2
 الطلبة على النحو؟يكون فعاال لرتقية قدرة 

 أغراض البحث  -ج

 كانت أغراض هذا لبحث هي:
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تطبيق العروض التقدميية يف تعليم النحو مع الطريقة   -1
 اإلستقرائية.

كشف فعالية استخدام العروض التقدميية يف ترقية قدرة    -2
 الطلبة على النحو. 

 أمهية البحث  -د

 أما أمهية يف هذا البحث كما يلي : 
 للمدرس  -1

لزايدة املعارف واملهارات عند املدرس يف استخدام  -
العروض التقدميية ابلطريقة االستقرائية يف تعليم 

 النحو.
لساعدة املدرس على ترقية قدرة الطلبة يف تعليم  -

 النحو ابستحدام العروض التقدميية.
 للطلبة -2

ترقية اهتمام الطلبة بتعلم النحو بواسطة الوسيلة  -
 التعليمية احلديثة.
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وض التقدميية تسهل الطلبة يف فهم مواد النحو العر  -
 املدروسة. 

 للمدرسة -3
هبذا البحث، يرجي أن تقرر املدرسة على طريقة  -

مناسبة ووسائلها يف تعليم يف معهد مشس الضحى 
 الشمالية. أبتشية

 اإلعتبار األساسي والفرض -ه

كانت العروض التقدميية إحدى الوسائل التعليمية احلديثة  
يف تعليم النحو شيء مهم، وهذا ألن الوسيلة عنصر  واستخدامها

 هام من عناصر التعليم الفعال.

  : و أما الفرض الذي افرتضه الباحث فهو 

كان استخدام العروض التقدميية يرقي روح التعلم عند   -1
 .الطلبة

كان استخدام العروض التقدميية والطريقة اإلستقرائية  -2
 فعاال يف ترقية قدرة الطلبة على النحو. 
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 حدود البحث  -و

 حيدد الباحثهذا البحث على ثالثة احلدود:

 احلد املوضوعي -1
يقتصر هذا املوضوع على استخدام العروض التقدميية ابلطريقة 

 االستقرائية يف مادة النحو
 احلد املكاين -2

هذا البحث يف املرحلة الثانوية  مبعهد مشس الضحى أبتشية  جيري
 الشمالية يف الفصل الثاين.

 احلد الزماين -3
حيدد الباحث هذه الدراسة يف الفصل الثاين، لسنة الدراسية 

 م .2022/م  2021
 معاين املصطلحات  -ز

قبل تدقيق الباحث يف كتابة لب هذه الرسالة، حيسن به  
نة يف موضوع هذه الرسالة حىت ال شرح املصطلحات املتضم

تزعزع فكرة القارئني أثناء الطالع على هذه الرسالة . فاملصطلح 
 التيرييد البحث بياهنا و تفصيلها كما يلي :
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 استخدام -1
يستخدم استخداما  –كلمة االستخدام مصدر من استخدم 

ومعناها من حيث املصطلحات 3مبعىن استعمل شيأ لغروض ما.
استخدام الشحص أو األشخاص الذي يرغب يف هو سعي إىل 

استخدامتهم . فأما الكلمة اليت أرادهبا الباحث يف هذه الرسالة 
 فهي  استخدام الطريقة االستقرائية يف مادة النحو بوسيلة

 العروض التقدميية
 الطريقة االستقرائية -1

كلمة الطريقة االستقرائية ترتكب من كلمتني وهي الطريقة 
 -طرقا -يطرق –والطريقة لغة مصدر من طرق االستقرائية. 

 4الطريقة، معناها " السبيل و املذهب وسرية إىل شيء. –طريق 
                                                             

 1009(، ص. 2003: دار املشرق،، )بريوتاملنجد الوسيطدار املشرق،  3

، )القاهرة: املناهج الوسائل التعليميةحممد لبيب النجيحي و حممد منري مرسى،  4
 234، دون السنة(، ص. مكتبة األخبلوا املصرية
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واصطالحا: " عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظم وعرض املادة 
اللغوية على أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع املدخل 

خل الذي تصدر عنده وتنبع منه وحبيث يكون واضحا أن املد
واملراد ابلطريقة االستقرائية هنا هوالطريقة اليت  5شيء مبادئ.

 تعليم اللغة العربية أي النحو.  يستعمل املعلم يف
 وسيلة برانمج العروض التقدميية -2

ومجعها وسائل.   6ان الوسيلة لغة مايتقرب به إىل الغري، 
وإصطالحا كما نقله حممد اشرف أن الوسيلة هي اليت تستخدم 

ت الدراسة أو غريها من األماكن التعليمية لتساعد يف يف قاعا
 Microsoftإن  7فهم معين الكلمات املكتوبة أو املنطوقة.

powerpoint  أحد الربمنجيات عادة تستعمل ملهمة عرض و
،وهو مزود أبنواع السهولة اليت power pointاملشهور ب 

                                                             
( 2002: دار املشرف، تو بري ، )نجد يف اللغة و اإلعالمملالوسي معلوف ،  5

 .171ص. 
( 1996املشرق، لبنان : دار ، )ثالثوناللغة واإلعالم، طبعة اخلمسة و  املنجد يف6

 .900ص 
م.ص.  ،(2006 ، )الرايض، دار النشر الدويلأساسيات املنهاج ،فاحممد إشر 7

207. 
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متكن تكوين عرض بسهولة عند أي شخص ابجلذابة، بنص 
وصورة وصوت وفديو مجيل، مهما كانت حيوانية، ويستخدمها 

 وهذه الوسيلة جمذبة عند الطلبة.  8بسهولة.

 الدراسة السابقة  -ح

كانت الدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت  
عرفة أسلوب الدراسية إجيابيتها وسلبيتها. استخدمها الباحث مل

وهذه الدراسة ستساعد الباحث على مقارنة النتائج ومعرفة الفرق 
بني دراستها احلالية والدراسات السابقة واالستفادة من خربات 

 الدراسني السابقني: 

حبث فطين: حتت عنوان "  استخدام الطريقة االستقرائية   -1
ية لرتقية مهارة الكتابة ")دراسة يف تعليم قواعد اللغة اللعرب

إجرائية يف متعلمة الرئيس املتوسطة اإلسالمية مبتارام نوسا 
تنجارا الغربية( اتفق هذا البحث مع البحث احلايل يعين 

                                                             
8
 Terra ch Triwahyuni& Abdul qadir, Mahir Membuat Bahan Presentasi 

Dengan Power Point 2010, )Yogyakarta: CV Andi Offiset : 2011). Hal 

2. 
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أهنما خيتلفان يف ميدان البحث وعلى  يف لطريقة. إال
 ترقية قدرة الطلبة.   

حبث صفوة : "برانمج العروض التقدميية واستخدامه يف  -2
تعلم النحو) حبث إجرائي مبعهد روح اإلسالم( إمنا اتفق 
هذا البحث مع البحث احلايل يف منهج، اليت تستعمل 
املنهج اإلجرائي ويف االستخدام برانمج العروض التقدميية 
 لرتقية قدرة الطلبة على فهم النحو، غري أهنما خيتلفان يف

ميدان البحث والدراسة السابقة ال يستخدم الطريقة 
 االستقرائية ولكن أهنا تستعمل الطريقة القياسية يف تعليم. 

 طريقة كتابة البحث  -ط

أما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث  
على طريقة أتليف الرسالة العلمية اجلارية يف كلية الرتبية وأتهيل 

 ة الرانريى اإلسالمية احلكومية، املسمى بكتاب:  املعلمني جبامع
“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016.” 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 برانمج العروض التقدميية  - أ
 تعريف العروض التقدميية  -1

العروض التقدميية هي أحد الربامج املوفرة ضمن حزمة أوفيس وهو 
خمصص للعروض التقدميية، حيث يوفر الربانمج جمموعة من 
األدوات إلنتاج ملفات إلكرتونية حتتوي على شرائح إفرتاضية 

ى جهاز عرض سينمائي عليها كتاابت وصور تستخدم عل
)بروجيكتتور( مرتبط حباسوب من قبل شحص املقدم يف حضور 
جمموعة من األشخاص اجملتمعني. وهو كثري االستخدام يف 
الشركات واملراكز التعليمية اليت تتوفرهبا املعدات الالزمة. يستخدم 
يف العروض املتحركة والغري املتحركة، ويستخدم أيضا يف اللوحات 

املتتالية. وميكن خالله عدد ال هنائي من الشرائح، وميكن املتغرية 
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وميكن أيضا إدراج املقطع أو  والثابتة،أيضا إدراج الصور املتحركة 
 9الروابط، وميكن من خالله أيضا استخدام الروابط التشعيبة.

Microsoft power point merupakan 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 power point diluncurkan 
dengan membawa fasilitas, kemampuan, dan antar muka 

baru yang lebih maju dibandingkan dengan generasi 

sebelumnya. “Dengan Microsoft power point anda akan 

dapat merancang dan membuat susunan dengan lebih cepat 

dan mudah”.
10

 

أيخذ هذا الربانمج شعبيته وإنتشار نظام التشغيل       
(Microsoft windows) والذي فرض نفسه خالل السنوات ،

اليت أصبح وجودها  العروض التقدمييةاملاضية، حيث أن برانمج 
حتميا من مكوانت جمموعات الربامج املتبعة مع أجهزة احلواسيب 

الشخصية. 

                                                             
9
  Http://ar.wikipedia.org/wiki/ باوريوين -مايكروسوفت .Diakses pada tanggal 

15 juni 2021. 22:39  
10

 Tim peneliti dan pengembangan wahana computer, MicrosoftPower 

Point 2007 untuk menyusun presentasi bisnis, ( Jakarta: Salemba 

infotek, 2007), hal 2. 
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برانمج تطبيقات احلاسوب  هو العروض التقدميية برانمج واملعىن
اليت ىيتم تصميمها للمساعدة على نشأة وسيلة لتقدمي ورقة أو 

العروض . حيتوي لرقيمةخمطوطة اليت يتم بتقدمي من خالل عرض ا
على ورقة عمل املتوسطة العاملة املوصولة من صفحة  التقدميية

واحدة إىل الصفحة التالية. معها ميكنك إجياد األفكار العظيمة 
لإلهتمام حول مشاكلة يف العمل، حبيث أن كل املشهد سوف 

 11على حصول املعلومات اليت قدمتها واضحة. يكون قدرة

هو برانمج لعمل عروض ابستخدام  العروض التقدمييةوأما  
 بشكل راقي جدا وفقا بتقدم ويعرضالشرائح اليت يدعم عملنا 

أما كيفية استخدام العروض التقدميية هي   12التكنولوجى احلديث.
 كمااييل : 

، windows xp msالتشغيل إذا كان يستخدم نظام  (1

اصغط على زر البداية يقع يف الزاوية اليسرى 
 . السفلى

                                                             
11

 Penerbit Andi dengan wahana komputer, Tutorial3 hari menggunakan 

Microsoft power point 2003, (Semarang: penerbit, Andi, 2004) hal. 2 
12

 Http:// www.branjnet.com/vb3/showthread.php?t=138527. Diakses 

tanggal 15 juni 2021. 23: 38 
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 "All programs"اخليار  افتح (2
 "Microsoft Office" من  اجزء افتح (3
 Microsoft office Power  Point."13" وسرتى هناك (4

 اخلطوة األوىل : اإلعداد -1
واإلجرءات قبل  املعلم كل املعلومات واألدواتحيث جيب  يعد 

 جهزالبدء يف العرض فكل شيء جيب أن يكون قابل للتنفيذ و 
فعاال،  كما جيب أن  العرض يصبح لكليف وقت حمدد للتشغيل 

يوضع حجم املادة التعليمية يف اإلعتبار حىت ال تزدحم الشاشة 
 ابلعناصر العروضة. 

 اخلطوة الثانية  -2
تسمح تلك اخلطوة للمعلم بوصف خمتلف اخلطوات واإلجرات 
واألفكار الرئيسية للمهارات عند أداء هذه العملية وجيب 

ة واجلمل القصرية والكلمات استخدام املصطلحات األساسي
املألوفة جلذب انتباه املتعلمني وتوصيل املعلومة عليهم، كما جيب 
على املعلم أن يتبع خمططا للتأكد كل اخلطوات قد مت أداؤها 

                                                             
13

 Panduan aplikatif: Microsoft Power Point 2007 untuk menyusun 

presentasi Profesional, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSE, 2007), hal 49-

50 
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بشكل مناسب مث يقدم املعلومات بشكل خمتصر وحبيث تقدم 
نقطة واحدة يف كل مرة وذلك للتأكد من وضوح الفكرة املتقدمة 

ها جيدا. كما ينبغي على املعلم أن يقدم املعلومات يف وفهم
خطوات متتابعة حبيث ينتقل من األكثر عمومية وسهولة إىل 
األكثر خصوصية وتعقدا، كما يتم االنتقال اىل اخلطوات التالية 

 بناء على فهم املتعليمني املشاركني. 
ن كما جيب على املعلم أن يبدأ املعلومات اليت يعلمها املتعلمو 

ابلفعل ويربطوهنا مع املعارف اجلديدة اليت يراد تقدميها، وان تتم 
مشاهدة العرض من الطلبة يف أقرب وقت ممكن يف حالة العرض 

هلم الفرصة للمشاركة، وسوف   الطلبةحىت يكون  متزامن غري
يكون املتعلمون أكثر اهتماما ابلتعلم إذا علموا أبن لديهم الفرصة 

واألجهزة أو تطبيق ما قد تعلموها  الستخدام نفس املعدات
 ابلطريقة اخلاصة ويف الوقت املناسب. 

 اخلطوة الثالثة : التطبيق -3
حيث يسمح التطبيق للمتعلمني ابلتدريب على ما قد مسعوه أو 
شاهدوه خالل عرض املعلم، وقد يراقب املعلم بشكل متازمن أو 

اؤها، ومن غري تزامين أداء املتعلم على نفس العملية اليت يتم أد
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خالل التطبيق يصبح املتعلمون قادرين على إعادة اإلجراءات 
واخلطوات اليت سابقة وأن أداها املعلم ابلطريقة اخلاصة، ومن املهم 

 امللقة عدم نقد املتعلم وتوجه اللوم إليه وإشعاره بفداحة املسئولية
على التفكري يف الطرق اليت ميكن هبا تصحيح اخلطأ، ومن املهم 

شجع املتعلمني على الثقة أبنفسهم حىت ال يرتددوا يف أن ن
أخطاء  يفهماملشاركة يف األداء أبسلوب اخلاص ومن مث 

 . واصالحها
 اخلطوة الرابعة : اإلختبار واملتابعة -4

توضح تلك اخلطوة ما إذا كان املتعلم قد فهم وميكن أن يهدف 
العرض من أهداف عليهم، وكل متعلم جيب أن ينفذ ويستكمل 

ملهارة اليت أجراها املعلم، كما أن املتعلم سيشعر اللرضا عن ا
أدائه. وهذه اخلطوة ليست جملرد تقدمي املعلم للمساعدة ولكنها 
يستخدم ملالحظة أداة املتعلمني واملساعدة فقط يف حالة حدوث 
طارئ، كما املتعلم أن حيقق املعايري واألهداف اليت وضعها املعلم 

 14ة املهارة منها.قبل أن يبدأ يف مراجع
 مزااي العروض التقدميية -2

                                                             
14

Http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionsID=23&page=news&task

=show&id=223.  25 :10 .2021 -يوني -16 تاريخ الدخول   
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العروض  وبعض مزااي والفوائد اليت ميكن احلصول من استخدام 
 هي:  التقدميية

 سهولة وبساطة هذه التقنية يف التطبيقات. (1
إدارة املرافق من جمموعة متنوعة من األشياء املادية  (2

العرض، مثل اجلداول والرسوم البيانية، أو ملفات 
 املتعددة.الوسائط 

املرافق" قالب التصميم" لتقدمي عروض التصميم  (3
 على الفور.

مرافق هي ختطيط الشرحية إلختيار تكوين  (4
 بسرعة. العروض ألجساما

مرافق هي األلوان إلختيار وترتيب لتكوين لون  (5
 من عرض الشرائح. 

هناك القدرة على التعاون مع غريها من  (6
 التطبيقات. 

وعرض العرض مرافق عرض الشرائح لتنظيم  (7
 15التقدمي.

                                                             
15

 Rozi, Menjadi Presenter andal: Kiat menyajikan presentasi secara 

professional,(Semarang: C.V. ANDI OFFESET,2006). Hal 8. 
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برانمج العروض التقدميية جيعل السهل إضافة مالحظات وعروض 
، ومرافق handoutالطباعة من مكربات الصوت يف شكل 

الفيلم، أو ، و الوسائط املتعددة بسهولة إدراج املؤثرات الصوتية
 امسار سيد أثناء العرض.

 العيوب يف استخدام العروض التقدميية  -3
يعتمدون على احلاسوب كثريا يف صار الطلبة  (1

حتصيل العلوم واملعارف املختلفة، وبذلك ضعف 
 اإلنساين يف عملية التعليم والتعلم.

 ال يستطع الطلبة أن يشركوا  احلاسوب يف احلوار. (2
تصعب ترمجة أنشطة التعبري الكتايب اليت يعرب فيها  (3

 16املتعلم حبرية أفكاره.
كيفية تشغيل حيتاج املعلم على وقت طويل ملعرفة   (4

 احلاسوب يف الربه.

                                                             
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء املناهج خمطار الطاهر حسني، 16

 .458-462(، ص. 2011اهلرم: الدار العللية، لطبعة األوىل )، ااحلاديثة
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مازالت كثري من برامج تعليم اللغة ابحلاسوب  (5
 17متأثرة أبساليب قدمية يف تعليم اللغات.

 الطريقة االستقرائية  -4
 مفهوم الطريقة االستقرائية -1

االستقرائية لغة من قرأ األمر أي تتبعه. ونظر حاله، وهناك من 
بعضه إىل بعض يرى أنه من قرأ الشيء مبعىن مجعته وضممت 

لريى توافقه واختالفه، وكل األمرين يعين التتبع ملعرفة أحوال شيء 
ما. و اصطالحا: االستقراء عند املنطقيني هو احلكم على كلي 

 -االستقرائي –هذا املصطلح  18مبا يوجد يف جزئياته الكثرية.
ليس من الطريقة املتبعة يف جمال التعليم والتعلم خاصة بل وجدان 

 من الطرق يف حتصيل املعرفة والعلم. يف كثري

                                                             
 .460خمتار الطاهر حسني....، ص. 17

من  61اتريخ التحميل   http:// forum.moe.gov.om بكة االنرتنيتمن الش 18
 . 2021يوين 
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تعين هذه الطريقة أهنا انتقال العقل أثناء التفكري من األمثلة 
وهي  19اجلزئية اىل القواعد والقوانني، أي من اجلزء اىل الكل.

وترتب اخلطوات فيها ترتيبا وفكراي، تبدأ  منط العقلتقوم على 
زنة بينها بدراسة اجلزءايت وفحصها ومالحظة نتائجها واملوا

وتعرف أوجه الشبه واالختالف بينها. وإن أساس هذه الطريقة 
هي نظرية تربوية ترى أن العقل البشري يتكون من جمموعة من 
املدركات الفكرية، هذه املدركات بعضها فوق يرتبط بعضها اب 
لبعض أآلخر، وأن هذه األفكار تتفاعل مع بعضها ببعض فتنتج 

يرى الدكتور انيف حمموود معروف على هذا املفهوم  20أفكارا.
إن هذه الطريقة يف االستدالل والتفكري هياليت جلأ إليها علماء 

تغين أهنا 21اللغة القدماء حينما قعدوا النحو وضبطوا أحكامه.
ليس إبداعا لدي علماء املسلمني، كما قاله املربيني الذين نسبوا 

                                                             
)حضرموت : جامعة  املناهج وطرائق التدريسهاشم جاسم السامرئ،  19

 .387ص. ه(1420األحقاف، 
 اللغة العربية مناهجها  وطرائق تدريسها ،ليمي وأخروندطه علي حسني ال 20
 91. ص (2005ة سناد: دار الشروق، جامعة بغداد، بغد)

) لبننا: دار  يهاتعلمخصائص اللغة العربية  وطرائق تانيف حممود معروف، 21
 .186(، ص 1991النفائس 
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بت كما سبق  هذه الطريقة إىل الفيلسف األملاين يوحنا فردريك هر 
 كالمنا. 
 نشأة الطريقة اإلستقرائية  -2

نشأت هذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات   
التعليمية من أوراب، فقد نشأ هؤالء يف ظل الطريقة القياسية إال 
أهنم أتثروا لدى وجودهم يف أوراب ابلثورة اليت قام هبا الفيلسوف 

ذه الطريقة فنسبت ه22واملريب األللماين يوحنا فردريك هرابت،
يف هناية 23اليه، و الطريقة اليت تعرف ابسم "طريقط هرابرت"

القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين، فإذا هبم ينتقلون 
مبادئ هرابرت إىل طرق تدريسهم للمواد، ومنها القواعد 
النحوية، حيث يرتتب التعلم إىل عدة نقاط يسميها هرابرت " 

 القاعدة أو االستنباط والتطبيق.خطوات التعلم" العرض، الربط، 

                                                             
) لبنان: دار املصرية  بني النظرية والتطبيق تعليم اللغة العربيةحسن شحاته، 22

 209( ص. 1993 ،اللبناتية
دار الفكر العريب، )القاهرة: تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 23

 299( ص. 2002
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ومن أشهر الكتب العربية اليت ألفت وفقا الطريقة   
االستقرائيةكتاب " النحو الواضح" لألستاذ علي اجلارم. وأنصار 
الطريقة االستقرائية جيدون يف طريقتهم خري سبيل لتحقيق أهداف 
القواعد النحوية، ألهنا الكلمة القليلة اليت ترشد احلدث إىل 

لطريقة اجلادة تعد بدور النبات املستقبل الراين. وهي الطريقة ا
جادة يف الرتبية ألهنا توصل اىل احلكم العام تدرجييا وذلك جيعل 
معناه واضحا جليا فيصري التطبيق سهال.جدير ابلذكر هنا هذه 
الطريقة ليست طرائق يف نظر كثري ممن اللغوين التطبيقني، وإمناهي 

أن تستخدم يف أي الطريقة من طرائق  أنشطة وأساليب ميكن
 24التدريس.

 خطوات التدريس على الطريقة اإلستقرائية -3

هذه الطريقة تبدأ مبالحظة األمثلة والشواهد   
املختلفة، مث استخالص القاعدة النحوية اليت جتمع بينها، ولعل 
هذا ما يدعوه اللغويون أن يقولوا على أن هذه االطريقة أصله 

                                                             
طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني عبد العزيز بن إبراهيم العصيلى،    24

( 2002) رايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بلغات أخرى
    .230ص
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تعليم القواعد. ومن أجل جناح استخدام هذه الطريقة الطرق يف 
 ينبغي أن متر خبطوات عدة.

 التمهيد -1
يتوقف التمهيد على طبيعة التعلم، ويف تعلم القواعد عادة يذكر 
الطلبة يف التمهيد ابلتعلم السابق، وأن هذه األمثلة تعد متهيدا 

ب صاحلا للدخول ابلتعلم اجلديد، إذ إن الغاية من التمهيد جل
إنتباه الطلبة اىل التعلم اجلديد وإزالة ما علق يف ذهنه من التعلم 

 السابقة لتعلم القواعد.
 عرض النص -2

يكتب املعلم النص على السبورة يف مكان ابرز منها وخيط واضح 
يقرؤه الطلبة مجيعهم، مث يبدأ املعلم بعد كتابة النص بقرائته قراءة 

دات اليت يدور حوهلا ملفر منوذجية مركزا من حالل القراءة على ا
 موضوع النص.

 حتليل النص -3
يبدأ املعلم بتحليل النص من انحية املعىن   

والقواعد، فمن حيث املعىن يبني املعلم القيم اليت يتضمنها النص، 
وميكن أن يشرتك الطلبة يف عملية التحليل هذه بتوجية األسئلة 
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فسه، إليهم. وميكن للمعلم أن يستخلص األمثلة من النص ن
ويستطيع أيضا أن يدوي هذه األمثلة ابلتدرج على جانب من 
السبورة. أما إذ مل يسعف النص يف تقدمي أمثلة متعددة للنوع 
الواحد من القاعدة النحوية فيمكن للمعلم أن يزاوج بني األمثلة 

 اليت أتخذ من النص، وأمثلة أخرى يصوغها من عنده.
 استنباط القاعدة  -4

لم من حتليل النص وبيان ما تشرتك فيه بعد أن ينتهي املع
األمثلة وما ختتلف فيه من الظواهر اللغوية يدخل يف مرحلة 
استنباط احلكم العام أو القاعدة النحوية، ومن األفضل أن 
يتوصل الطلبة إىل استنباط هذه القاعدة، ويكون التوصل إليها 

ب بعد نضجها يف أذهان القسم األعظم من الطلبة، وبعد أن يهذ
املعلم القاعدة ويشذهبا بسجلحا على السبورة يف مكان ابرز منها 

 وميكن أن يستخدم الطبشورة امللون يف كتاهبا.
 التطبيق -5

بعد التطبيق يف تعلم القواعد الثمرة العملية للتعلم، وميكن   
أن يكون فصحا لصحة القاعدة، إن التطبيق يكون جزئيا بعد 
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جتزئة القاعدة أو كليا بعد تناول القاعدة كاملة. لوال يؤدي التعلم 
غايته إذا مل خيتتم بتطبيق لتثبيت القواعد املعطاة ونقلها إىل امليدان 

 العملي. 

 : ااي الطريقة االستقرائيةمز  -4

من األيسر على التلميذ البدء ابحلاالت الفردية  -1
 البسيطة لإلنطالق إىل القواعد.

التلميذ حباجة إىل االستقراء يف املرحلة األوىل من  -2
 التعلم. 

 ابالستقراء نصل ممع التلميذ إىل القاعدة.  -3
 تبدأ من األمثلة لتصل إىل القاعدة. -4
على النفس والكشف عن  تعود التلميذ االعتيماد -5

 حلول ما يعرض له.
أن العمل الذي يقوم به العقل بكسبه حدة  -6

 25ومراان.

                                                             
 17اتريخ التحميل   http://forum.moe.gov.om،من الشبكة االنرتنيت 25

 .2021يوين 

http://forum.moe.gov.om/
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 العيوب الطريقة االستقرائية -5

أن هذه الطريقة ال تناسب إال الطلبة لديهم قدرات  -1
 عقلية مبستوى عايل.

أن هذه الطريقة تتطلب مدة زمنية طويلة من أجل  -2
 الوصول النتائج املطلوبة.

أن هذه الطريقة تتطلب جمموعة كبرية من األمثيلة  -3
اليت هلا عالقة مبوضوع الدرس والتمكن على استنتاج 

 القاعدة. 
 مفهوم النحو  -ج

 تعريف النحو  -1
 26حنوا الشيء  قصده. -ينحو -النحو لغة : حنا  

والنحو يف اإلصطالح هي العلم املستخرج ابملقابيس املستنبطة 
املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت من إستقراء كالم العرب 

                                                             
  .795(، ص. 1996بريوت: دار املشرق، ) ،املنجذ يف اللغة 26

  



28 
 

 

ائتلف منها. أو علم يبحث عن أواخر الكلم إعرااب وبناء، أو 
 27العلم الذي خيتص بقواعد اللغة الرتكبية.

والنحو يف إصطالح الرتبويني أبنه قواعد يعرف هبا أحوال أواخر 
الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض بني 

 28يتبعها. إعراب وبناء وما

واإلعراب كما يعرف اليوم ابلنحو هو علم   
أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
والبناء، أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فيه نعرف 
ما جيب عليه أن يكون أخري الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر، 

والنحو   29اجلملة. أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد إنتظامها يف
كما معروف لدينا من أهم العلوم األوىل اليت ظهرت ونضجت 

                                                             
النشر  القاهرة: دار) ،الداللة علم ، التحليل اللغوي يف ضوءحممود عكاشة  27

 .114ص.  (،2011  للجامعات،
النهضة  القاهرة، )الطبعة الثانية، ، طريقة العليم العربيةحممود عبد القادير امحد 28

 .125(، ص. 1976املصرية، 
بريوت: الدار  النموذجية، ) جام الدروس العربية،مصطفى الغالييىن،   29

  .90(، ص1997
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يف القرنني األول والثاين، وهو أحد األركان اليت شكلت احلضارة 
اإلسالمية. ومما ال ريب فيه أن نشأة النحو بدأت يف عهد علي 

 30بن الطلبة رضي هللا عنه حني أمر أب األسود الدؤيل بوضعه.
يف ابب القول على النحو، قد بدأ بتعريف النحو وقال إبن جين 

فقال :" هو إنتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب 
وغريه، كالتثنية واجلمع، والتكسري، واإلضافة، والنسب، والرتكيب 

 31وغري ذلك.

  أغراض تعليم النحو  -2
أما من أغراض تعليم النحو هي حتصيل ملكة   

وضعانوعيا ملا أراده املتكلم من املعىن يقتدر هبا على إيراد تركيب 
 32وعلى فهم املعىن أي مركب كان الوضع املذكور.

 ومن جهة األخرى عن أغراض تعليم النحو هي: 

                                                             
30

Http://www.majma.org.jo/majma/index.php/diakses pada tanggal 17 

juni 2021 14:41 

دار الكتب )، علي النجار اخلصائص حتقيق حممدأبو الفتح عثمان:  إبن جني،31
 .34ص  (م، 1905ه، 1372املصرية 

    

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/
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يعرف الطلبة أبساليب العربية وتعويده على إدراك اخلطأ  (1
 فيما يقرأ ويسمع وجيتنب ذلك يف حديثه وقراءية وكتابته. 

 صحة النطق والكتابة.يهدف النحو إىل ضبط الكالم و  (2
 مساعدة الطلبة على فهم مايقرأ أو يسمع فهما دقيقا. (3
وضع قواعد النحوية والصرفية موضع تطبيق العملي قراءة   (4

 العملي وحمادثة وكتابة وهي الغاية من تدريس النحو. 
عصمة اللسان من اللحن، أو هو العلم الذي  النحو هو  (5

ياان علم يبحث عن الرتكيب، ومن مث يطلق عليه أح
الرتاكيب. ويقصدبه تدريس القواعد النحوية اليت تتعلق 

أو برتكيب الكلمات بعضها مع  بضبط أواخر الكلمة،
بعض، بشكل منظم وصريح ومقصود. والنحو هو وسيلة 
لضبط الكالم وصحة النطق والكتابة ومساعدة الطلبة 

 على فهم ما يقرأ أو يسمع فهما دقيقا. 
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                   أمهية النحو -3
إن النحو يف الكالم كامللح يف الطعام. وإن النحو وتعلمه 

 33ضروري، ال يستغىن عنه من أساس الدراسة لغة.

يقول عبد القاهر اجلرجان يف هذا:" واعلم أن ليس النظم  
إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه"علم النحو"، وتعمل 

جت فال تزيغ عنها، على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هن
 وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال ختل بشيء منها".

النحو فرع من فروع اللغة العربية، وهو فرع أمهية ملا يرتتب عليه 
من إستقامة األلسنة، وإستيقامة حديث املتحدث وإستقامة 

 34اللسانني.

وقال رضا عبد الغين يف كتابه: " ال بد أن نعرف أن   
العربية هو مبثابة القائد العام جلميع فروعها النحو يف لغتنا 

                                                             
طرق تدريس اللغة العربية مبرحلة التعليم أصدقائه، مجال املصطفى العيشوى و    33

(، ص. 2005دار الكتاب اجلامعي: العينز  ،)بني النظرية والتطبيق األساسي
275.    

34
  Http://www.alfatatye.com/vb/showthread.php?t=1233. Diakses pada 

tanggal 18 juni 2021. 17: 26 

http://www.alfatatye.com/vb/showthread.php?t=1233
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وأجزائها، فال قيمة وال معىن للعبارات العربية إالبعد أن ختضع 
 35للنحو ليضبطها وحيافظ على سالمها وبذلك يزيل إهبامها.

والنحو نظام علمي حيمي اللغة من فوضى التعبري وإختالط 
بناء املقاصد، وجيعلها سهلة ميسرة مجيلة، وبذلك يضمن أل

اجملتمع لغة موحدة يتفامهون هبا، وتتوحد من خالهلا عقد هلم 
وتتألف قلوهبم، وتتقارب أسليبهم، وتبعدهم عن التشرذم النابع 
من اخلضوع إىل اللهجات، فيسهل عليهم اإللتفات حول أهداف 
واحدة مشرتكة، تعلموها يوم انضبط التفكري ابلتعبري والتعبري 

وحدة التواصل بني املاضى واحلاضر ابلتفكري وبذلك يتم هلم 
واألصالة واملعاصرة. والنحو علم خيدم العلوم كلها، التجريبية، 
اإلنسانية، واألداب والسياسة والقانون والفنون، وهو ال خيدم 
ختصص اللغة العربية وحدها، كما يتصور بعض الناس، بل هو 

بريية، يف علم حيكم نظام اللغة العربية، ويوصلها إىل مقاصدها التع

                                                             
   رضا سيد حممد عبد الغىن....، ص. مقدمة.  35
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نقل العلوم بثقة وأمانة إىل املتعلمني واملخاطبني، ومجيع أبناء 
 36اجملتمع، يف املاضى واحلاضر واملستقبل.

 طريقة التعليم النحو -4

أن الناظر يف الكتب املؤلفة لتدريس القواعد النحوية يف   
املراحل املختلفة جيد أهنا مجعت بني الطرق الثالث يف تدريس 

حوية، الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية القواعد الن
"االستنباطية" والطريقة املعدلة القائمة على تدريس القواعد من 
خالل النص األديب، وسنعرض هنا هلذه الطرق مبتدئني ابلطريقة 

 األقدم زمانيا وهي الطريقة القياسية. 

 الطريقة القياسية  (1
كانة عظيمة يف وهي من أقدم الطرق اليت إحتلت يف املاضى م

تدريس القوعد النحوية، فهي تبدأ بتقدمي القاعدة النحوية ومن مث 
توضيحها ببعض األمثالة احملددة واملباشرة من قبل املعلم، مث أييت 

                                                             
36

  Http://www.alukah.net/literature͟͟͟͟ _language/0/3138. Diakses pada 

tanggal 18 juni 2021, 20:23. 
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بعد ذلك التطبيق، فتعزز وترسخ القواعد يف أذهان الطلبة 
 ويرى أنصارهه الطريقة أهنا :37بتطبيقها على حاالت مماثلة.

 سهلة -1
 يف اإلداء سريعة -2
تؤدي إىل إستقامة السان نظرا ألن الطلبة حفظ  -3

القاعدة وميكن أن يذكرها وإن يقيس عليها يف 
 38مجل جديدة يعىن يف مواقف جديدة.

 الطريقة االستقرائية  (2
ففي املقدمة يهيء املتعلم الطلبة لتقبل املادة العلمية   

تثري  اجلديدة وذلك عن طريق القصة واحلوار أوبسط الفكرة حبيث
يف نفوس الطلبة الذكرايت املشرتكة فتشدهم إىل التعلق يف التعلم، 
وهي اساسية ألهنا واسطة من وسائط النجاح وسبيل إىل فهم 

 التعلم وتوضيحه، مث ينتقل املتعلم بعد اخلطوة إىل العرض.

                                                             
 36  

Http://www.fatihsyuhud.org/20/07/13/qawaid-nahwiyah-

asalib-tadris.html. Diakses pada tanggal 18 juni 2021. 21: 18. 
دمشق: ، الطبعة األوىل )، يف طرائق تدريس اللغة العربيةالسيد أمحد 37 

  480م(. ص.  1997-1996منشورات جامعةدمشق، 

http://www.fatihsyuhud.org/20/07/13/qawaid-nahwiyah-asalib-tadris.html
http://www.fatihsyuhud.org/20/07/13/qawaid-nahwiyah-asalib-tadris.html
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والعرض هو لب التعلم. وعليه يتعدد املوضوع حبيث   
املتعلم أن يبلغ ابلطلبة يعرض عرضا سريعا اهلدف الذي يريد 

إليه، فهو مادة دمسة غنية تصل ما سبقها مبا حلقها، وهو املوازنة 
بني ما يتعلم الطلبة اليوم، وبني ما يتعلم اباألمس القرب والبعيد، 
فاهلدف منه أن تربط املعلومات وتسلسل يف ذهن الطلبة، مث 

 يصل املتعلم ابلطلبة إىل االستنتاج.
 اإلضافة -د

 اإلضافةتعريف  -1
وعند النحاة هي 39إلضافة" يف اللغِة العربّيِة اإلسناُد،ا 

  ونسبة بني امسني ليتعرف أوهلما ابلثاين إْن كان الثاين معرفة حن
 40.كتاب فاطمة، أو يتخصص به إْن كان نكرة حنو قلم حربر 

فاإلضافة تتألف مْن جزأْين متضايفنْي يدعى األول منهما 
م آخر(، ويليه الثاين ويدعى "املضاف" )أْي مضافا إىل اس

و"املضاُف" بذلك ،"مضافا إليه" )أْي أضيف إليه االسم األّول(

                                                             
 136معجُم املصطلحات النحويَّة والصرفّية: ص 39 
 341املوجُز يف قواعِد اللغِة العربيِة: ص 40 
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هو كل اسم أضيف إىل اسم آخر، و"املضاف إليه" هو كل اسم 
نسب إليه اسم آخر بواسطة حرف اجلّر إما لفظا حنو: "مررت 
بزيد"، وإما تقديرا حنُو: "غالم زيد" و"خامت فَضةر"، وتقديرمها 

م لزيد"، و"خامت منفضة"، فاملضاف إذن جير املضاف إليه "غال
، واالثنان يصبحان كالكلمة الواحدة، -قاله سيبويه واجلمهور-

. واجملرور وقسيمة هلما فصارت "اإلضافة" هبذا املعىن تقابل اجلار
فاملضاف واملضاف إليه امسان بينهما حرف جر مقدر. وعامل 

 حرف اجلر ملقدر بينهما اجلر يف املضاف إليه هو املضاف ال
 على الصحيح. 

وقد عرف اإلضافة أيضا أمني علي السيد  يف كتابه" يف علم 
النحو"، أبهنا ضم كلمة إىل أخرى دون قصد لإلسناد أو الرتكب. 

وقد  41حبيث ترتل الثانية من األوىل مرتلة التنوين يف الكلمة.
ضري عرف اإلضافة أيضا الشيخ حممد احلضرى يف" حاشية احل

على ابن عقيل"، أبهنا نسبة تقيدية بني اثنني توجب لثانيهما اجلر 

                                                             

 
)مصر : دار املعارف، 1ج ، ، يف علم النحوأمني علي السيد 41

 365، ص (1997
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أبدا، أو إسناد إسم ألخر الثاين من األول مرتلنة التنوين أو 
 42مايقوم مقامه.

وقال الشيخ جالل الدين السيوطى يف كتابه"ابن عاقل   
على شرح الفية ابن مالك" عن اإلضافة: نوان تلي اإلعراب او 

 تضيف احذف كطور سينا. تنوينا# مما
اذا تريد إضافة اسم اىل أخر حذف ما يف املضاف من نون تلى 
اإلعرب، وهي نون التثنية حنو : هذان غالمازيد، اصله " 
غالمان"، او نون اجلمع حنو: هؤالء بنو زيد اصله "بنون"، وكذا 
ما احلق هبما، او تنوين حنو هذاصاحب زيد، اصله "صاحب" 

املضاف اليه. بعد ان يهتم الباحث يف تلك ابتنوين وجر 
التعريفات السابقة عن اإلضافة، يستطيع الباحث أن جيداب 
النتيجة أبن اإلضافة هي ضم كلمة إىل كلمة أخرى الذي يوجب 
جر الثانية وال يفد ذلك الضم فكرة اتمة. يف البينات السابقة، 

يسمى يظهر أن اإلضافة تتكون من كلمتني. الكلمة األوىل ما 
 ابملضاف والكلمة الثانية مايسمى ابملضاف إليه.

 
                                                             

  2) سرابيا : اهلداية ( ص 2ج ،حاسية احلضريالشيخ احلصري،   42 
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 أقسام اإلضافة -2
بعد ماتبني يف السابق معىن اإلضافة ويف هذه الفصل يقسم 

 الباحث أقسام اإلضافة اىل قسمني، ومها: 
 أقسام اإلضافة من حيث حرف اجلر املقدر (1
 أقسام اإلضافة من حيث املعىن (2

املقدر إىل اربعة وتنقسم اإلضافة من حيث حرف اجلر 
 اقسام،وهي:

اإلضافة الالمية : وهي ماكانت على تقدير "الالم" اليت  (3
 تفيد امللك، حنو هذا حصان على. 

اإلضافة البيانية : وهي  ماكانت على تقدير "من"  (4
وضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث 
يكون املضاف بعضا من املضاف إليه،حنو هذا الباب 

 خشب.
ضافة الظرفية : وهي ما كانت على تقدير "يف" اإل (5

وضابطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد 
 مكان املضاف. 
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اإلضافة التشبيهية : وهي ماكانت على تقدير " كاف  (6
 التشبيه" وضابطها أن يكون يضاف املشبه به إىل املشبه. 

 ومها : وتنقسم اإلضافة من حيث املعىن إىل قسمني،
افة املعنوية : وهو ما تفيد تعريف املضاف أو ختصيصه. اإلض-

وضابطها أن يكون املضاف غري وصف مضاف إىل معموله. أبن 
 يكون غري وصف أصال، املثال " هذا مفتاح الدار". 

اإلضافة اللفظية : و أما اإلضافة اللفظية فهي ما ال تفيد  -
يف  تعريف املضاف وال ختصيصه، وإمنا العرض منها التخفيف

اللفظ، حبذف التنوين أو نوىن التثنية واجلمع. وضابطها أن يكون 
املضاف اسم فاعل أو مبالغة هيم فاعل أو اسم مفعول أو صفة 

 مشتبهة. 
 أحكام اإلضافة  -

 جيب فيما تراد إضافته أمران، ومها كما يلى: 
جتريده من التنوين، حنو: كتاب األستاذ، أصله :"   - أ

كتاب" ابلتنوين، ونون التثنية، حنو كتااب التعلم، أصله " 
كتاابن " يف حمل الرفع، حنو " كتايب التعلم،أصله 
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"كتابني " يف حمل النصب واجلر، ونون مجع املذكر 
السامل، كاتبو التعلم، أصله " كاتبون" يف حمل الرفع، حنو 

لتعلم، أصله "كاتبني " يف حمل النصب واجلر. كاتيب ا
وعلى هذه، فقد نظم اإلمام ابن مالك يف ألفيته: نوان 
تلي اإلعراب أو تنوينا# مما تضيف احذف كطور 

 سينا. 
واجلدوى من إضافة اسم اىل آخر أن يكتسب املضاف   

من املضاف اليه تعريفا أوختصيصا، وبذلك خيدف التنوين من 
تنوين عالمة التنكري واإلضافة عالمة التعريف او املضاف، ألن ال

 التخصيص، ولذلك ال جيتمع التنوين واإلضافة.
جتريده من "ال" إذا كانت اإلضافة معنوية، فال  - ب

يقال"الكتاب األستاذ"، ولفظ "الكتاب" مضاف ولفظ 
"األستاذ" مضاف اليه. ال جيوز أن يعرف املضاف اب 

عى لتعريفه ب "ال" "ال" ألن املضاف ابإلضافة فال دا
وليس يف العربية اسم معرف ابفضافة أو خمصص هبا اال 

 وهو جمرد من"ال".
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وأما يف اإلضافة اللفظية فيجوز دخول "ال" على املضاف خبمسة 
 شرائط، وهي:

 أن يكون مثىن حنو" املكروما سليم"  -ج
 أن يكون مجع املذكر السامل حنو " املكرمو على"  -د   

مضاف إىل مافيه " أل" حنو " الكاتب أن يكون  -ه 
 التعلم.

أن يكون مضاف لإلسم الذي فيه "ال" حنو  -و 
 الكاتب تعلم النحو.

أن يكون مضافا السم مضاف إىل ضمري ما فيه"  -ز 
ال".
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث - أ
هو حبث إن منهج البحث من هذه الدراسة  
(، أي إجراء الباحث classroom ActionResearchإجرائي)

استخدام العروض التقدميية ابلطريقة االستقرائية يف تعلم النحو 
مبعهد مشس الضحى. اختيار املنهج معتمدا على الواقع أن تطبيق 

 تطور.اثبتا لكن ي العلوم مادام 
نشأ استجابة ملوقف يجرائي هو حبث عملي اإل"إن حبث  

ه الباحث ويكون موجها خلدمة جانب حيدد الباحث نفسها جتوا
وقال  43ابلدرجة األوىل إلتصاله مبجرايت حياهتا أو عملها".
قرر ذي يستيادي أبن البحث اإلجرائي هو منوذج البحث ال

وكذلك قول  44التعلم يف الفصل.ية التعليم و لالستكمال عم
                                                             

)عثمان: دار جمد  يف مناهج البحث العلمي وأسالبه، الطبعة الثانيةسأمي عريفج، 43
 145(، ص. م1999،الوي

 44  
Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran 

Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006) hal. 11 
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سوهرجونو أن البحث اإلجرائي هو البحث الذي يقام به يف 
الفصول ويستهدف إلصالح وتكميل عملية التعليم والتعلم من 

املتعلمني وتطور الثقافة  تطبيقها ونتائجها وترقية مهنة
 وكما وصفت نور الزرية بقوهلا:45األكادميية.

“ Penelitian tindakan adalah penelitian yang menekankan 

pada kegiatan tindakan dengan menguji cobakan suatu ide 

kedalam praktek atau situasi nyata dalam skala micro yang 

diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam 

bidang pendidikan dan melakukan perbaikan dalam bidang 

social”.46 
املعىن: حبث إجرائي هو البحث الذي يركز يف األنشطة اليت 
حتديد فيها جتريب األفكار يف املمارسة أو املواقف الواقعي يف 
النطاق اجلزئي ويرجو قادرة على اإلصالح وترتقي عملية التعليم 

 يف جمال الرتبية واإلجتماعية.
 وقال سهرمسي أريكنتو وأصحابه:

                                                             
 45 

Suharsimi Arikunto, Suharjono, dan Supardi, Penelitian 

Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal. 3 
46  Nurul zuriah, Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan 

Bidang Social, (malang: Bayu Media, 2003),hal. 54. 
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“Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama-sama”
47

 

جرائي هو شكل من أشكال التدقيق على أنشطة إبحث الاملعىن: 
 التعلم إلجراء الذي عمدا وحيدث يف فصول الدراسة معا.

جرائي لتطوير مهارات وطرق جديدة حلل ابحث الوأما مميزات 
 بتطبيقها املباشر فهي: املشاكل

 .سهلة ومناسبة مبقتضى احلال -1
 .استخدام األمناط املرتتبة حلل املشاكل -2
 48.يقبل التغيري أثناء البحث -3

قرر الباحث املشكالت والتخطيط وتصميم ييف البحث اإلجرائي 
املشكالت مث تطبيقها وتقييمها وتعيينها هل هي  الطريقة حلل

سيكرر ختطيط وتصميم  انجحة أم فاشلة. إن كانت فاشلة
 دور التايل.ابستكمال تطبيقها يف ال جرائيإ

                                                             
 47  

Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, 

(Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 94 

 48   
Sumardi Surya Brata, Metodelogi Penelitian, Cetakan 16, 

(Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada,2004), hal 94.
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( ملا نقله كوانندار إن 1998) اتغييوماج  كميسوقال   
البحث اجرائي يشتمل على أربع خطوات وهي التخطيط 

 49واإلجراء واملالحظة والتقومي.

     (Planningالتخطيط ) (1
يف هذا التخطيط يعد الباحث هو ختطيط التعليم، 

ونشاط يتكون فيه هوية املدرسة وكفائة األساسية والدالئل 
التعليم، كما يف امللحق، مث يعد الباحث اإلختبار اإلبتدائي 

 والنهائي.
 (Action)االجراء  (2

االجراء هو األنشطة اليت جيري هبا املرء للحصول اىل هدف 
يقوم الباحث إبجراء توظيف النتيجة اليت وصل إليها يف 50معني.

معاجلة املشكلة أوالتخطيط. وقام الباحث ابستخدام العروض 
 لتقدميية.ا

                                                             
 49  

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Kelas Sebagai 

Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), hal. 70. 

 50 
Zainal Aqib, Penelitian Kelas untuk guru, ( Bandung: 

yamada Widya, 2009), hal . 14. 
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 (Observationاملالحظة ) (3
املالحظة هي أدة من أدوات البحث جلمع البياانت أو املعلومات 

ومالحظة أنواع   يلحظ مالحظ نشاط التعليم أثناء التدريس.
كثرية فهي : املالحظة املباشرة وغري املباشرة، املالحظة احملددة 

املالحظة وغري احملددة، املالحظة مبشاركة وبدون املشاركة، 
فيستعمل الباحث يف هذه الرسالة 51مقصود وغري مقصود.

املالحظة املباشرة حيث يقوم الباحث مبالحظة السلوك معني من 
 خالل إتصاله مباشرة أبشخاص أو األشياء اليت يتعلمها.

 (Evaluationالتقومي) (4
التقومي هو العملية اليت يستخدم فيها نتائج القياس، أي 

بوسائل أخرى مناسبة يف إصدار حكم  معلومات حيصل عليها
على قيمة خاصة معينة لدى املتعلم أو على اجلانب املعني من 

                                                             
، املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة صاحل إبن عبد العساف 51 

 406م(،ص 2000 -ه 1426،) الناشر: املكتبة العبيكان الثانية
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من بينة البياانت األعلى ظهر خطواط  52املنهج. جوانب
 53البياانت يف جدول التايل:

 جمتمع البحث وعينتة  - ب
اجملتمع هو األفراد أو العناصر أو األشخاص الذين هلم 

وأما اجملتمع يف هذا البحث  54مالحظتها.خصائص واحدة ميكن 
هم الطلبة يف الفصل الثاين مبعهدمشس الضحى لسنة دراسية 

طالبا. وأما العينة هي أي  95م ويبلغ عددهم 2021-2022
و اختار الباحث العينة يف هذا  55جمموعة جزئية من اجملتمع،

طالبا.  19البحث هي طالب يف الفصل الثاين ويبلغ عددهم 
واختارهم الباحث بطريقة عمدية. الطريقة العمدية هي أن أساس 
االختيار خبربة الباحث ومعرفته، مبعىن أن خصائص العينة املختارة 

                                                             
القاهرة: دار ، الطبعة الثالثة، )ج وعناصرههاملنإبراهيم بسيون عمرية،  52 
 25(ص. 1991املعارف، 

53 
Paizaluddin & Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: CV 

Alfabeta: 2016. Hal 60. 
القاهرة : دار النشر ، )مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبيةرجاء حممود أبو عالم، 54

  160(، ص. 2011للجامعات، 
 162،......ص. والرتبيةمناهج البحث يف العلوم النفسية رجاء حممود أبو عالم،  55
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واختار الباحث الطلبة من هذا  56مناسبة ألعراض البحث.
 حيث لديهم ضعفاء يف النحو. الفصل

 أدوات البحث  -ج
واملراد أبدوات البحث العلمي هي الوسيلة اليت جتمع هبا  

املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة البحث وحتقيق فروضه. وأما 
 أدوات البحث يف حبث إجرئي فهي كما يلي: 

 املقابلة الشخصية -1
مبدير معهد مشس قام الباحث ابملقابلة الشخصية. واملقابلة األوىل 

الضحى. يف هذا اللقاء يبحث الباحث عن بياانت املدرس 
وأحوال الطلبة. مث يف اللقاء بعد، التقى الباحث معلم النحو. 
ويشرح املعلم أحوال الفصل وكيفيتها يف تعليم النحو، يف هذا 
اللقاء يستأذن املعلم أن يدخل الباحث إىل الفصل البحث 

 يلقى الباحث ابلطلبة ليقوم البحث. البياانت. ويف اليوم بعده
 
 
 

                                                             
 99،... ص، ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن امحد العساف 56
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 . املالحظة املباشرة -2
إن املالحظة املباشرة هي أداة من أدوات البحث جلمع 
البياانت أو املعلومات. قام الباحث ابملالحظة املباشرة ملعرفة 
تنمية الطلبة وعملية التعليم والتعلم يف استخدام العروض التقدميية 

 لتعليم يف املعهد مشس الضحى.يف تعلم النحو. ويقع عملية ا
 اإلختبار  -3

اإلختبار هي جمموعة من األسئلة أو اجلاجبات اليت 
يطلب من الطلبة اإلستجابة هلا واليت يهدف اىل إنتاج متثيال 
تعددية اخلاصية من خصائص الطلبة مث التخطيط 

وقام البحث ابالختبار ملعرفة قدرة الطلبة يف فهم 57لقياسيها.
ضافة يف كل دور. اليت يقدم يف أخري اللقاء. النحو بتحديد اإل

ويف كل اللقاء يقدم الباحث إبختبار يعين اإلختبار القبلي 
والبعدي. اإلختبار القبلي هو اإلختبار الذي خيتربه قبل إجراء 
التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديه يف مادة 

                                                             
، تعليم العربية والدين بني العلم ووالفنرشدي أمحد طعيمة ، 13 

 89(، ص.2000القاهرة: دار العرايب، )
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اإلستقرائية حىت النحو بدون استخدام العروض التقدميية ابلطريقة 
 يتسىن معرفة فعال جتربية يف حتسينيه. 

وأما اإلختبار البعدي هو اإلختبار الذي خيترب بعد إجراء 
التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديه يف مادة 
النحو ابستخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية لقياس 

 ستقل على املغري التابع.  الفعال  الذي أحدثه تطبيق املتغري امل
وأما الطريقة التأليف والكتابة هذه الرسالة فيتبع الباحث الطريقة 
اجلارية بكلية الرتبية وتدريب املعلمني يف جامعة الرانريى 

 اإلسالمية احلكومية.
     طريقة حتليل البياانت  -د

لتحليل هذه البياانت، يستخدم الباحث األساليب  
أي من خالل الشرحا لكمي للقدرات األولية الوصفية الكمية، 

وزايدة قدرات الطلبة من خالل تقنيات االختبار القبلي 
:  التحليل الوصفي الكمي يستخدام الصيغة. والبعدي

p=f/n×100% 
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 حتليل بياانت املالحظة املباشرة   (1
ويستخدم الباحث الرمز لتحليل البياانت عن نتيجة املالحظة 
املبشرة عند أنشطة التعليم والتعليم بني املدرسة كما يلي: 

x100%p𝐹

𝑁
 

 البيان : 
P نسبة مؤية : 
F جمموعة القيمة احملصولة عليها : 
N جمموعة الطلبة : 

والطلبة ويعتمد التحليل عند أنشطة التعليم والتعلم بني املدرسة 
 58على مخسة معاير:

 = جيد جدا81-100
 = جيد 61-80
 = مقبول 41-60
 = انقص 21-40
 = راسب 0-20

                                                             
58

 Suharsimi Arikonto, Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), hal. 281. 
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 ختليل بياانت اإلحتبار  (2
ويستخدم الباحث الرمز لتحليل البياانت عن نتيجة  

 االختبار عند أنشطة التعليم والتعليم بني املدرسة كما يلي: 

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥
𝑁

 

 البيان: 

MX نسبة مؤية : 
 FX∑ جمموعة القيمة احملصولة عليها : 

Nجمموعة الطلبة : 
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 لفصل الرابعا
 نتائج البحث ومناقشتها 

 عرض البياانت  - أ
قد شرح الباحث يف الفصل السابق ما يتعلق ابستخدام 
العروض التقدمية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو مبعهد مشس 
الضحى. وللحصول على البياانت فقام الباحث ابلبحث إجرائية 
يف الصف الثاين )أ( للمرحلة الثانوية مبعهد مشس الضحى للسنة 

دية كلية الرتبية اعتمادا على رسالة عم 2022-2021الدراسية 
-Bجبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم: 

15146/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2022 
 حملة عن ميدان البحث  .1

إن معهد مشس الضحى أحد املعاهد اإلسالمية أبتشية 
 (Cot Murong)الشمالية، وتقع املعهد يف قرية جوت مورغ 

تنكو احلاج مروان  . يؤسس هذا املعهد(Dewantara) ديوانرتى 
اآلن. وكان هذا املعهد إىل م 1989يف سنة قمرالدين املاجستري 

واسطة والثانوية. وجرى تعصراي له املدرستان أي املدرسة امل
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البحث يف املدرسة الثانوية وشرح الباحث عن حملة تلك املدرسة 
 شرحا قصريا.

 وعدد S.Agأما مدير املدرسة الثانوية اآلن األستاذ جوين  
 8مدرسا يعين  57املدرسني الذين يدرسون يف هذه املدرسة 

مدرسة. وأما مدرسو اللغة العربية يف هذه املدرسة  49مدرس و 
 مدرسني كما يتضح يف اجلدول اآليت:  4فعددهم 

 1-4اجلدول 
 عدد معلمي اللغة العربية ابملدرسة الثانوية مشس الضحى 

 املتخرجة فيه أمساء املدرسات رقم
 S.Pd.I IAIN Banda Acehداينشة،  .1

 S.Pd.I IAIN Banda Acehسيت منورة، .2

 S.Pd.I IAIN Banda Acehساعدة،  .3

 S.Pd. IAIN Lhokseumaweذو العزّة، .4

(2021مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة  2-1)
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، وهم جيلسون 358وكان عدد الطلبة يف املرحلة الثانوية 
يف الصف األول حىت الصف الثالث، ولكل صفوف من عدد 

 الطلبة كما يتضح يف اجلدول التايل: 
 2-4اجلدول 

 عدد الفصل والطلبة ابملدرسة الثانوية مشس الضحى 
عدد  الصف  املرحلة  رقم 

 الفصل 
عدد 
 الطلبة

 اجملموع 

 
1.  

  130 5 األول الثانوية 
 95 5 الثاين  338

 113 5 الثالث
 2022مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة  

طالبا  338يشري اجلدول إىل عدد الطلبة من املرحلة الثانوية 
 الذين ينقسم من الفصل األول حىت الفصل الثالث.

إجراء تعليم النحو ابستخدام العروض التقدميية ابلطريقة -2
 اإلستقرائية
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قد احتار الباحث الفصل الثاين )ا( كاجملموعة الدراسية  
واملادة اليت أخذها الباحث حتت املوضوع " النظافة يف اإلسالم 
واإلضافة". وهذه املادة الرابعة يف هذا القسط وقبل إجراء التعليم 
قام الباحث ابالختبار القبلي كما أنه طريقة جلمع البياانت ملعرفة 

لطلبة قبل استخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية قدرة ا
ختبار البعدى بعد إجراء يف تعليم النحو، وأيضا يقدم الباحث اإل

 التعليم.

يوما. ينقسم جري الباحث عملية التعليم ملدة أربعني 
التعليم إىل دورين ويف كل دور قدم الباحث اإلختبار يف أخري 

 .اللقاء ملعرفة آثر قدرة الطلبة على سيطرة فهم القاعدة النحوية
.70وقيمة احلد األدين الدراسي  يف درس النحو هي 
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استنادا اىل املالحظات اليت قدمها الباحث على معلم اللغة 
درسة مشس الضحى على بياانت أولية العربية يف الصف الثاين مب

أن يف تدريس النحو استخدام املعلم السبورة اإلعالمية والكتب 
فقد، وال يستخدم وسائل التعلم األخرى. هذا يؤدي الطلبة إىل 
إتقان النحو املنخفض. ويتجلى هذا من قبل الباايانت األولية 

 59ى.إتقان النحو لدى الطلبة ابلصف الثاىن مبدرسة مشس الضح

 3-4اجلدول 

نتيجة إتقان النحو للطلبة قبل استخدام العروض التقدميية يف  
 الصف الثاىن مبدرسة مشس الضحى

امساء  رقم
 الطلبة 

احلد األدين 
 الدراسي 

نتائج 
 الدرس 

 البيان

  Tuntas 70 70 الطلبة  1

  60 70 2 الطلبة 2
  60 70 3 الطلبة 3
  70 70 4 الطلبة 4

                                                             
  .2022يناير  19املالحظة معلم اللغة العربية مبعهد مشس  الضحى ،  59
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  60 70 5 الطلبة 5
  65 70 6 الطلبة 6
  65 70 7 الطلبة 7
  70 70 8 الطلبة 8
  60 70 9 الطلبة 9

  60 70 10الطلبة 10
  70 70 11 الطلبة 11
  70 70 12 الطلبة 12
  50 70 13 الطلبة 13
  50 70 14 الطلبة 14
  70 70 15 الطلبة 15
  65 70 16 الطلبة 16
  70 70 17 الطلبة 17
  70 70 18 الطلبة 18
  67 70 19 الطلبة 19
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 املصدر : قائمة نتائج اختبار لدى الطلبة مشس الضحى

متعلما   19استنادا إىل اجلدول الوارد، ميكن يالحظ من بني 
 12%(، ومل يكتمل 37شخصا) 7كامال هناك 

%(. وهذا يدل أن إتقان النحو الطلبة ال يزال 63شخصا)
الوارد، من الضروري أن يغري  منخفضا. واستنادا إىل الوصف

الوسائل لتحسني إتقان املتعلمني على وجه أفضل من ذلك، 
وذلك ابستخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية. وكان 

 خطوات تعليمها يف كل دور فهي كما ذكر يف اجلدول التايل:
  

 4-4اجلدول 
قدميية عملية تعليم وتعلم النحو ابستخدام الوسائل العروض الت

 ابلطريقة اإلستقرائية ىف النحو
 )اللقاء األول( 

 نشاط الطلبة نشاط املدرس 
 يرد الطلبة السالم يدخل املدرس الفصل إبلقاء 
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 السالم

 يقرأ الطلبة الدعاء  أيمر املدرس بقراءة الدعاء  

ينظر املدرس إىل مجيع الطلبة 
 ويدع الطلبة بكشف الغياب 

يهتم الطلبة بدعوة كشف 
 الغياب 

 يقوم الطلبة امتحان  ويقدم املدرس إختبار قبلي. 

يساعد الطلبة على إعداد  يعد املدرس احلاسوب 
 العروض التقدميية

يشرح املدرس خطوات 
التدريس وأهداف التعليم 
ويشرح املدرس املوضوع 

 اجلديد.

يسمع الطلبة شرح املدرس 
 وينظرون إىل الشاشة

املدرس الطلبة أبن يكتبوا  أمر
يف كراستهم األمثلة مما تعلموا 

 من املوضوع اجلديد.

 يكتب الطلبة األمثلة 

 يصحح الطلبة  ما اخلطاء  يصحح املدرس كتابتهم
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يشري املدرس األمثلة من 
اإلضافة يف الشاشة وينطقها 
مرات جلية. كمثل : ابب 

 املدرسة

ينظر الطلبة إىل الشاشة، 
دات اليت مل ويسأل املفر 

يفهموهنا، ويقدم الطلبة األمثلة 
 اجلديدة.

قدم املدرس القواعد النحوية 
من األمثلة السابقة وهي 

اإلضافة، وأمر املدرس الطلبة 
 بقراءة قواعدها.

يسمع الطلبة شرح املدرس 
ويقرؤو الطلبة واحدا فواحدا 

 قواعدها. 

سأل املدرس معىن األمثلة 
 السابقة

 األمثلةشرح الطلبة معىن 

بعد إعطاء املفردات كلها أيمر 
املدرس الطلبة أبن يكتبوا يف  

كراستيهم وحيفظونه حول عشر 
 دقائق. 

الطلبة يكتبون الكتابة يف 
 الشاشة وحيفظوهنا

يشرح املدرس ما سال الطلبة 
 عن الدرس 

يسأل الطلبة عن املشكالت 
 يف كراستهم.
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يف أخري اللقاء أمر املدرس 
الطلبة أبن يكتبوا األمثلة أمام 

 الفصل واحدا فواحدا. 

يكتب الطلبة األمثلة أمام 
 الفصل واحدا فواحدا. 

اختم املدرس بقراءة الدعاء 
 والقاء السالم 

 يرد الطلبة السالم

 

 ) اللقاء الثاين( 

 نشاط الطلبة نشاط املدرس 
يدخل املدرس الفصل إبلقاء 

 السالم
 يرد الطلبة السالم 

 يقرأ الطلبة الدعاء  أيمر املدرس بقراءة الدعاء  

ينظر املدرس إىل مجيع الطلبة 
 ويقرأ الطلبة كشف الغياب 

يهتم الطلبة بدعوة كشف 
 الغياب وجيلس برتتيب. 

 يقوم الطلبة امتحان ويقدم املدرس إختبار قبلي. 
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ى إعداد يساعد الطلبة عل يعد املدرس احلاسوب 
 العروض التقدميية

قبل القيام ابلتعليم يسأل 
املدرس الطلبة األسئلة عن 

 األمثلة القدمية

يسمع الطلبة شرح املدرس 
 وينظرون إىل الشاشة

يشري املدرس األمثلة اجلديدة  
 من اإلضافة يف الشاشة.

يسمع الطلبة شرح املدرس  
 ويكتب الطلبة األمثلة 

الطلبة يسأل املدرس ما مل يفهم 
 عن اإلضافة

الطلبة يسألون ما مل يفهموا من 
 املادة

يناقش املدرس مع الطلبة يف 
 املادة الصعبة 

يناقش الطلبة مع املدرس يف 
 املادة الصعبة.

يسمع الطلبة شرح املدرس  املدرس يشرح املادة 
 ابإلهتداء.

 يقوم الطلبة اإلختبار البعدي ويقدم املدرس اإلختبار البعدي 

 يرد الطلبة السالمتم املدرس بقراءة الدعاء اخت
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 وإلقاء السالم 

 
يف اللقاء األول من الدور األول، يدخل الباحث الفصل أول 

ويشرح الباحث  .املرة، مث يعد الباحث احلاسوب مبساعدة الطلبة
عن اإلضافة بربانمج العروض التقدميية إىل إنتهاء الدرس. ويف 

اللقاء الثاين يقدم الباحث اإلختبار ومن اإلختبار يف الدور األول 
ويستخدم الباحث رمز املعدلة  67,1حصل الطلبة على الدرجة 

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥

𝑁

يف حبثها. أما النتيجة يف اإلمنتحان كما يف اجلدول 

   التايل:
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 5-4اجلدول 
 اتقان النحو ابستخدام العروض التقدميية يف الدور االول عن البياانت

 مبدرسة مشس الضحى

احلد  امساء الطلبة رقم
األدين 

 الدراسي  

نتائج الدرس 
 قبل 

نتائج الدور 
 االول 

 البيان

 Tuntas  75 70 70 1الطلبة .1

 Tidak 65 60 70 2الطلبة  .2

Tuntas 
 Tidak 65 60 70 3 الطلبة .3

Tuntas 
 Tuntas 70 70 70 4الطلبة  .4
 Tuntas  70 60 70 5الطلبة  .5
 Tuntas  70 65 70 6الطلبة   .6
 Tuntas  80 65 70  7الطلبة  .7
 Tidak 68 60 70  8الطلبة  .8

Tuntas 
 Tuntas 70 60 70 9الطلبة  .9
 Tidak   65 60 70  10الطلبة  .10

Tuntas 
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 نتيجة الطلبة يف الدور األول 
درجات  (x)درجات اإلعتبار  رقم

 (f) التكرار
Fx 

 Tuntas  80 70 70  11الطلبة  .11
 Tuntas 80 70 70  12الطلبة  .12
 Tidak 65 50 70  13الطلبة  .13

Tuntas 
 Tidak 60 50 70 14الطلبة  .14

Tuntas 
 Tuntas  75 70 70 15الطلبة  .15
 Tidak 65 60 70 16الطلبة  .16

Tuntas 
الطلبة   .17

17  
70 70 65 Tidak 

Tuntas 

 Tuntas 70 70 70  18الطلبة  .18
 Tidak 68 65 70   19الطلبة  .19

Tuntas 
Tuntas   (7)37% (12 )63%  

Tidak tuntas  (12 )
63% 

(7)37%  
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1. 60 1 60 
2.  65 6 390 
3. 68 2 136 
4. 70 5 350 
5. 75 2 150 

 80 3 240 
∑ N= 19 اجملموع 𝐹𝑋 = 

1326 
وللبحث عن درجة املعدلة من درجات اإلختبار يف اجلدول 

 السابق، استخدم الباحث رمز املعدلة التايل: 

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥
𝑁

 

Mx= 
  1326

19
 

Mx = 69،7 

استنادا إىل اجلدول السابق أن نتائج إتقان النحو لدى الطلبة 
ابستخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف الدور األول 
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% إىل 37زادت من مرحلة ما قبل اإلختبار، مت اإلنتهاء من
%  يف الدورة األوىل. وهذه الدورة انجحة ولكن مل يصل إىل 63

وخيلص الباحث أن يم املطلوب. اهلدف املنشود من ذلك التقي
، إضافة غري ممتعق أساليب التعلم طبّ ل أن اليهذا ممكن من خال

يف إجراء التعلم التايل، يتم جديدة، و  إىل أن هذا املوضوع يدرس
إعداد طريقة التعلم بعناية أكرب، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الطريقة 

باحث أن من هذه الدرجة املعدلة، يرى ال. وأما االستقرائية
ألن قيمة احلد األدين الدراسي من إتقان نتيجتهم مل يكن كافية 

، ولذلك يستمر الباحث 70يف درس النحو يف هذا املعهد هي 
 بدور بعده حىت وصلوا إىل نتيجة كافية. 

 العرض على إجراء الدور الثاين
بعد اإلنتهاء من االختبار يف الدور األول، وميكن أن ينظر إليه 

طالبا الذين مل تستكميلو معاير التعلم إلتقان  7هناك التزال 
. واألنشطة يف الدور 2022فرباير  2الثاين يف  يف الدور النحو

 الثاين كما يف اجلدول التايل: 
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 6-4اجلدول 
أنشطة تعليم النحو ابستخدام العروض التقدميية يف الدور 

 الثاين
 اللقاء األول 

 نشاط الطلبة  نشاط املدرس 
يدخل املدرس الفصل إبلقاء 

 السالم 
 يرد الطلبة السالم

 يقرأ الطلبة الدعاء أيمر املدرس بقراءة الدعاء  
ينظر املدرس إىل مجيع الطلبة 

 ويقرأ  كشف الغياب
يهتم الطلبة بدعوة كشف 

 الغياب وجيلس برتتيب
 يقوم الطلبة امتحان ويقدم املدرس إختبار قبلي.

 اعد الطلبة على إعداد يس يعد املدرس احلاسوب
يشري املدرس املوضوع اجلديد 

 يف الشاشة وهي النعت 
يلفظ الطلبة التعريف عن 

 املوضوع مع األمثلة
يقرأ املدرس ما يف الشاشة عن 
 األمثلة بصوت عال وفصيح 

 يسمع الطلبة الشرح
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أمر املدرس ابالتيان ابألمثلة 
 األخرى 

 اتى الطالبة ابألمثلة األخرى 

يقرا ويشرح املدرس القواعد 
النحوية عن النعت ما كتب يف 

 الشاشة 

 يستمع الطلبة الشرح 

يشري املدرس إىل الشاشة عن 
األمثلة ويقرأ بصوت عال كل 

 األمثلة 

 يستمع الطلبة اىل شرح املدرس

أيمر املدرس الطلبة أبن يقرأ 
 األمثلة يف الشاشة 

 يقرأ الطلبة الكتابة يف الشاشة 

س يقدم النص عن املدر 
النظافة فيها الكاملات النعت 

 واإلضافة

خيتار الطلبة الكلمة النعت 
 واإلضافة من النص يف الشاشة 

الطلبة يكتبون القاعدة واألمثلة  إعطاء املدرس الفرصة للكتبة
 يف كراستهم 

يقوم الطلبة أبن يلخص عن أيمر املدرس طالبا واحدا أبن 
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 ضافة و النعت اإل يلخص املوضوع الذي علمه 
اختتم املدرس بقراءة الدعاء 

 وإلقاء السالم
 يرد الطلبة السالم

 ) اللقاء الثاين( 

 نشاط الطلبة نشاط املدرس 
يدخل املدرس الفصل إبلقاء 

 السالم
 يرد الطلبة السالم 

 يقرأ الطلبة الدعاء  أيمر املدرس بقراءة الدعاء  

ينظر املدرس إىل مجيع الطلبة 
 ويقرأ  كشف الغياب 

يهتم الطلبة بدعوة كشف 
 الغياب وجيلس برتتيب. 

 يقوم الطلبة امتحان ويقدم املدرس إختبار قبلي. 

يساعد الطلبة على إعداد  يعد املدرس احلاسوب 
 العروض التقدميية

يقدم املدرس اللوح اجلديد عن 
النص فيه يتئّمل ابلكلمات 

يقرأ الطلبة النص مث يعني بني 
 اإلضافة و النعت
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 اإلضافة و النعت 

يشرح املدرس حىت يفهم الطلبة 
 عن اإلضافة و النعت 

يهتم الطلبة إىل الشاشة 
 ويستمع شرح املدرس

بعد ما فهم كل الطلبة الدرس 
 لبعدىقام  املدرس ابإلختبار ا

 الطلبة يكتبون األجوبة

 يعد الطلبة الدرس بعده  يستعد املدرس خلروج الفصل 

اختتم املدرس بقراءة الدعاء 
 وإلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم

 

يف الدور الثاين يقدم الباحث موضوع " النعت" ويف هذه 
اللقاء يقدم الباحث النص الذي حيتوي على الكلمات من 
اإلضافة والنعت. واهلدف هبذا النص هو أن يكون الطلبة 
يستطيعون أن يفرقوا بني اإلضافة والنعت، جييد الطلبة املفردات 

ن نص النظافة اجلديدة من النص. ويف هذا اللقاء يرى الباحث أ
وخيلص يف اإلسالم يرتقي فهم الطلبة عن اإلضافة والنعت. 
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الباحث أن التعلم يتوافق مع السيناريو املخطط له ابستخدام 
طريقة استقرائية جتعل عملية التعلم تتم يف جو ممتع وميكن أن تزيد 

. ويف أخري اللقاء قدم الباحث نتائج تعلم الطالب بشكل كبري
ضافة والنعت، ومن اإلختبار وجد الباحث اإلختبار عن اإل

هذه النتيجة يكون  77،5النتيجة، ويرى أن الدرجة املعدلة هي 
كافية ألن احلد األدين الدراسي من اتقان درس النحو يف هذا 

 .70املعهد هي 

يف إجراء الفصل الثاين االنعكاس الذي قام به الباحث 
املراقبة علم أن  عن استحدام وسيلة العروض التقدميية من نتائج

شخصا مع نسبة  14يف الدور األول، الطلبة الذين أمتوا الدراسة 
شخصا بنسبة  7%، والطلبة الذين مل يكملوا ماال يقل عن 63
%، وبعد إجراء الدور الثاين ابستخدام الوسيلة وهي العروض 37

التقدميية  وهناك فرق كبري مع ما قبله. أنه يف الدور الثاين بلغ 
%( 100لبة الذين حققوا درجة االكتمال بنسبة ) عدد الط

%( . مما سبق يشري أن إتقان النحو 0)0والطلبة الذين مل يكملوا 
لدى الطلبة قد حتسن. وهذا يرى من النتيجة املعدلة لدى الطلبة 
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اليت تتكمل حمتوى إتقان النحو وهو أن الطلبة قادرون على فهم 
اجلملة. لذلك ميكن تركيبها وقاعدة النحو واستحدامها يف 

االستنتاج أن الدور الثاين انجح. وتطبيق وسيلة العروض التقدميية 
على ما يرى حبيث  استخدام العروض التقدميية يف الدور الثاين 
واألوىل ميكن أن يرقَي قدرة الطلبة يف فهم النحو. مع جناح الدور 

حصلوا   الثاين فالباحث ليس حباجة إىل الدور التايل. والنتيجة اليت
 كما يلي: 

:البياانت عن اتقان النحو ابستخدام العروض 7-4اجلدول 
 التقدميية يف الدور الثاين مبدرسة مشس الضحى

امساء  رقم
 الطلبة

احلد 
األدين 

 الدراسي  

نتائج 
الدرس 

 قبل

نتائج 
الدور 
 االول

نتائج الدور 
 الثاين

 البيان

 Tuntas  80 75 70 70 1الطلبة  .1

 Tuntas 70 65 60 70 2الطلبة  .2

 Tuntas 75 65 60 70  3الطلبة   .3
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 Tuntas 75 70 70 70 4الطلبة  .4

 Tuntas  78 70 60 70  5الطلبة  .5

 Tuntas  75 70 65 70  6الطلبة  .6

 Tuntas  85 80 65 70   7الطلبة  .7

 Tuntas 75 68 60 70  8الطلبة .8

 Tuntas 78 70 60 70  9الطلبة .9

10
. 

الطلبة
10  

70 60 65 75    Tuntas 

11
. 

 الطلبة
11 

70 70 80 90  Tuntas 

12
. 

 الطلبة
12  

70 70 80   85 Tuntas 

13
. 

 الطلبة
13 

70 50 65 75 Tuntas 

14
. 

 الطلبة
14 

70 50 60 70 Tuntas 

15
. 

 الطلبة
15 

70 70 75 80  Tuntas 

16
. 

 الطلبة
16  

70 60 65 80  Tuntas 
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 نتيجة الطلبة يف الدور الثاين
) درجات التكرار (xدرجات اإلعتبار ) رقم

f) 
FX 

1. 70 3 210 
3. 75 7 525 
4. 78 2 156 
5. 80 4 320 
6. 85 2 170 
7. 90 1 90 

17
. 

 الطلبة
17  

70 70 65 70  Tuntas 

18
. 

الطلبة 
18 

70 70 70 80 Tuntas 

19
. 

 الطلبة
19  

70 65 68 75 Tuntas 

Tuntas   (7)37
% 

(12 )
63% 

(19)
100% 

 

Tidak 

tuntas 
 (12 )

63% 
(7)37

% 
(0 )0%  
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∑ N= 19 اجملموع 𝐹𝑋 = 
1465 

  فحصلت الدرجة املعدلة : 

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥
𝑁

 

Mx= 
1465
19

 

Mx = 77،4 

وظهرت من هذه النتيجة أن قدرهتم ترتقي يف فهم الدرس. وبعد 
اإلضافة ما قادم الباحث النص.  فالطلبة يستطيعون أن يفهموا 

 والنعت، وبعد القيام ابإلمتحان أهنم جنحني.
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 إجراء حتليل البياانت - ب

حتليل البياانت ملالحظة املباشرة وملقابلة   -1
 الشخصية.

 املقابلة الشخصية  - أ
قام الباحث ابملقابلة الشخصية يعىن مبدير التعليم مبعهد مشس 

 الضحى. يف هذه املقابلة يسأل الباحث عن :
 ذان ليبحث الباحث يف هذا ملعهد يف درس النحو ئاإلست -
 عدد الطلبة يف معهد مشس الضحى  -
 الفصل الذي يستأذن املدير للبحث.  -
 املدرس الذي يعلم درس النحو يف الفصل الثاين.  -

 من هذه املقابلة وجد الباحث البياانت هي : 
 اإلستئذان ليبحث الباحث يف هذا املعهد  -
 1205مشس الضحى  ان عدد الطلبة يف معهد  -
 الفصل الذي يستأذن املدير لبحث هو الفصل الثاين  -

املدرس الذي يعلم درس النحو يف الفصل الثاين  -
 ، هو دينشه.2-4
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مث يف اللقاء بعده، التقى الباحث مبدرسة النحو. يف هذا اللقاء 
يشرح الباحث عن  البحث الذي سيقوم  يف لفصل الثاين 

. واستئذن املدرس أن يدخل ويطلب اإلذن منه للدخول فيه
الباحث الفصل حلصول البياانت. أما األسئلة اليت يسأل الباحث 

 إىل املدرس هي: 
 أحوال الطلبة يف الفصل الثاين  -
 عدد الطلبة يف الفصل  -
 أايم فيها تدريس النحو  -
 قيمة احلد األدين الدراسي يف درس النحو  -
 املوضوع الذي مل يدرسه الطلبة  -
 ألول الذي وجد الباحث من األسئلة السابقة هي : أما البياانت ا
 أحوال الطلبة يف الفصل الثاين  -
 19عدد الطلبة يف هذ الفصل   -
 يدرس املدرس النحو  يف يوم األحد والثالاثء. -
 . 70قيمة احلد األدين الدراسي درس النحو هي  -
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املوضوعان اللذان مل يدرسه الطلبة مها اإلضافة  -
 والنعت. 

يف اليوم التايل التقى الباحث ابلطلبة ليقوم  -
 ابلبحث. 

 املالحظة املباشرة  -ب
فيقوم الباحث مجع البياانت ابملالحظة املباشرة أثناء 
التعليم ملعرفة و إهتمام الطلبة بدرس النحو. وبعد أن قام الباحث 
ابملالحظة املباشرة يف تعليم النحو ابستخدام العروض التقدميية 

الضحى، فوجد الباحث أن الطلبة يريدون أن  مبعهد مشس
يستمعوا ويهتموا إبهتمام  جيد بشرح الباحث. يفعلون ما أيمر 
الباحث خالل التعليم ويفهمون الشرح يف الشاشة ومن الباحث 
يف إيصال املعلومات إليهم. وهبذه الوسيلة جتزهبم يف السماع 

مثلة واإلهتمام من شرح الباحث. ويستطيعون أن أيتوا األ
 صحيحة من القاعدة النحوية ويستخدموهنا يف حوارهم. 
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ذوحتليل البياانت عن نتيجة ملالحظة املباشرة وملقابلة 
الشخصية عند أنشطة التعليم والتعلم بني املدرس والطلبة 

 فيستخدم الباحث الرمز كما يلي: 

 :x100%p𝐹

𝑁
 

 البيان : 
P نسبة مؤية : 
F جمموعة القيمة احملصولة عليها : 
N جمموعة الطلبة : 

ويعتمد التحليل عند أنشطة التعليم والتعلم بني املدرسة والطلبة 
 على مخسة معاير:

 = جيد جدا81-100
 = جيد 61-80
 = مقبول 41-60
 = انقص 21-40
 = راسب 0-20
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    أنشطة املدرس  - أ
فأما نتيجة أنشطة املدرس امللحوظة عند استخدام   

العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو لرتقية قدرة الطلبة  
 كما يف اجلدول التايل: 

) دليل مالحظة أنشطة املدرس عند استخدم 4،8اجلدول 
 العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو(

 النتيجة الناحية امللحوظة رقم 
1 2 3 4 

قدرة املدرس على إدراة الفصل  .1
حىت يكون الطلبة مستعدون 

 للتعلم

    

قدرة املدرس على إلقاء موضوع  .2
الدرس وأهداف التدريس 

 وخطواته
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قدرة املدرس على ربط املوضوع  .3
 السابق ابملوضوع اجلديد

    

قدرة املدرس على تطبيق العروض  .4
 التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية 

    

رة املدرس على إرفاع رغبة قد .5
 الطلبة يف تعلم النحو 

    

قدرة املدرس على شرح الدرس  .6
 للطلبة عن املوضوع املدروسة

    

قدرة املدرس على توجيه الطلبة  .7
 للمناقشة عن املوضوع املدروسة  

    

إجابة أسئلة قدرة املدرس على  .8
 الطلبة 

    

درة املدرس على توجيه الطلبة ق .9
 يف استنباط التلخيص من املادة 

    

قدرة املدرس على إدارة األوقات  .10
 وأحوال الفصل 
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 37 اجملموع  

 

 بناء على اجلدول السابق فوجدان النتيجة التالية: 

P=𝐹
𝑁⁄  x 100 % 

P =
37
40x 100 % 

P =
3700
40 x 100 % 

P= 92،5  % 
% وهذه تدل على أهنا  p=92فالنتيجة احملصولة هي  
فحصلت على تقدير جيد جدا. وهذا مبعىن  100-81بني حد 

أن أنشطة املدرس عند تطبيق العروض التقدميية ابلطريقة 
 اإلستقرائية يف النحو فعالة لرتقية قدرة فهم النحو لدى الطلبة.
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 ب( أنشطة الطلبة 

فأما نتيجة أنشطة الطلبة امللحوظة عند استخدم العروض 
التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو لرتقية قدرة الطلبةكما يف 

 اجلدول التايل: 

) دليل مالحظة أنشطة الطلبة عند استخدم 4،9اجلدول 
 العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو(

 النتيجة ة امللحوظةالناحي رقم 
1 2 3 4 

     اهتمام الطلبة بشرح املدرس  .1
رغبة الطلبة يف تعلم النحو بتطبيق  .2

العروض التقدميية ابلطريقة 
 اإلستقرائية 

    

محاسة الطلبة يف تعلم النحو  .3
بتطبيق العروض التقدميية ابلطريقة 

 اإلستقرائية
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قدرة الطلبة على املناقشة بينهم  .4
 واملدرس 

    

قدرة  الطلبة على استنباط  .5
اخلالصة عن املوضوع املدروس 

 يف تعلم النحو 

    

قدرة الطلبة على إفهام املادة أثناء  .6
 عملية التعليم والتعلم 

    

إجابة الطلبة يف شرح املدرس عن  .7
 مادة النحو 

    

قدرة الطلبة على إجابة األسئلة  .8
البسيطة من املدرس عن املادة 

 املدروسة 

    

قدرة الطلبة فعلى التلخيص يف  .9
 هناية الدرس

    

انضباط الطلبة أثناء عملية التعليم  .10
 والتعلم قدرة املدرس
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 34  اجملموع  

 بناء على اجلدول السابق فوجدان القيمة التالية : 

P=𝐹
𝑁⁄  x 100 % 

P =
34
40x 100 % 

P =
3400
40 x 100 % 

P= 85  % 

% وهذه تدل على أهنا  p=85فالنتيجة احملصولة هي  
فحصلت على تقدير جيد جدا. وهذا مبعىن  100-81بني حد 

أن أنشطة الطلبة عند تطبيق العروض التقدميية ابلطريقة 
 الطلبة.اإلستقرائية يف النحو فعالة لرتقية قدرة فهم النحو لدى 
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 حتليل البياانت لالختبار  -2
وللتعرف على نتائج الطلبة يف الفصل الثاين لرتقية قدرة الطلبة 
قبل تطبيق العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية وبعده فقام 
الباحث ابالختبار القبلي واالختبار البعدي. فيتضح النتائج اليت 

 حصلت عليها الطلبة يف اجلدول التايل: 
 10-4 اجلدول

 نتيجة الطلبة يف الدور األول

درجات  (xدرجات اإلعتبار) رقم
 (f) التكرار

Fx 

1. 60 1 60 
2. 65 6 390 
3. 68 2 136 
4. 70 5 350 
5. 75 2 150 

 80 3 240 
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∑ N= 19 اجملموع 𝐹𝑋 = 
1326 

وللبحث عن درجة املعدلة من درجات اإلختبار يف اجلدول 
 السابق، استخدم الباحث رمز املعدلة التايل: 

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥
𝑁

 

Mx= 
  1326

19
 

Mx = 69،7 

ومن هذا يعرف الباحث أن نتيجتهم مل يكون كافية،   
. 70وهذه النتيجة مل يصل إىل قيمة احلد األدين الدراسي وهي 

ويستمر الباحث يف اللقاء بعده يعين يف الدور الثاين. أما النتيجة 
 اليت حصلت عليها الطلبة هي : 
 11-4اجلدول 

 نتيجة الطلبة يف الدور الثاين

 FXدرجات  (xدرجات اإلعتبار) رقم



90 
 

 
 

 (f)التكرار
1. 70 3 210 
3. 75 7 525 
4. 78 2 156 
5. 80 4 320 
6. 85 2 170 
7. 90 1 90 

∑ N= 19 اجملموع 𝐹𝑋 = 
1465 

 فحصلت الدرجة املعدلة : 

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥
𝑁

 

Mx= 
1465
19

 

Mx = 77،4 



91 
 

 
 

وظهرت من هذه النتيجة أن قدرهتم ترتقي يف فهم 
الدرس. وبعد ما قدم الباحث النص، فالطلبة يستطيعون أن 
يفهموا اإلضافة و النعت، وبعد القيام ابالمتحان أهنم وصلوا إىل 

. ويؤدي أن نتيجتهم يصلون إىل احلد 77،5الدرجة املعدلة 
ل والثاين أييت يف . واملقارنة بني الدور األو 70األدين الدراسيوهي 

 اجلدول التايل : 

 مقارنة نتيجة الطلبة بني الدور األول والثاين12-4اجلدول  
نتائج الدرس  امساء الطلبة رقم

 التعليم قبل
نتائج الدور 

 االول
نتائج الدور 

 الثاين
 80 75 70 1 الطلبة .1

 70 65 60 2 الطلبة .2

 75 65 60 3 الطلبة .3

 75 70 70 4 الطلبة .4

 78 70 60 5 الطلبة .5

 75 70 65 6 الطلبة .6

 85 80 65 7 الطلبة .7

 75 68 60 8 الطلبة .8



92 
 

 
 

 78 70 60  9الطلبة .9

 75 65 70 10الطلبة .10

 90 80 70 11 الطلبة .11
 85 80 70 12 الطلبة .12
 75 65 50 13 الطلبة .13
 70 60 50 14 الطلبة .14
 80 75 70 15 الطلبة .15
 80 65 60 16 الطلبة .16
 70 65 70 17 الطلبة .17
 80 70 70  18 الطلبة .18
 75 68 65 19 الطلبة .19
وظهر يف اجلدول السابق أن نتيجتهم ترتقي من الدرجة   

) الدور 77،5)الدور األول( إىل الدرجة املعدلة  65،8املعدلة 
تتأثر يف الثاين(. وهذه يدل أن استخدام العروض التقدميية 
 أذهاهنم لسيطرة درس النحو ابخلصوص اإلضافة والنعت.

ابإلضافة من السابقة، ان الطلبة يواجهون املشكالت،   
أن يف اإلختبار األول وهي يف كتابة األمثلة، الطلبة ال يعرفون  
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كثريا عن املفردات اليت سيجعلوهنا يف األمثلة. مث أمر الباحث 
 فردات اجلديدة. لفتح الكتب العربية إلجياد امل

ويف اإلختبار الثاين يواجه الباحث املشكالت اجلديدة   
وهي يف إعداد احلاسب ألن إطفأ كهروابئي وحيتاج يف إعداد، 

حىت صار  infocusولذلك الطلبة يهتمون إىل احلاسوب بدون  
 وقت التعليم قصرية.

 حتليل البياانت -ج
قد مت إجراء البحث عن استخدام العروض التقدميية يف   

درس النحو على سيطرة مادة النحو يف معهد مشس الضحى، 
 فحلل الباحث البياانت كما يلي :  

يف اللقاء األول يدرس الطلبة درس النحو مبوضوع " اإلضافة" 
يرى الباحث أن الطلبة يشعرو سرورا، ألن الباحث يقيم املادة 

 لعروض التقدميية. حىت حصلوا عليها نتيجة األتية: ابستخدام ا
النتيجة اليت وصل إليها الطلبة يف الدور  13-4اجلدول 

 األول 
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امساء  رقم
 الطلبة

احلد األدين 
 الدراسي  

نتائج الدرس 
 قبل 

نتائج 
الدور 
 االول 

 البيان

 Tuntas  75 70 70 1الطلبة  .1

 Tidak 65 60 70 2الطلبة  .2

Tuntas 
 Tidak 65 60 70 3الطلبة  .3

Tuntas 
 Tuntas 70 70 70 4الطلبة  .4

 Tuntas  70 60 70 5الطلبة  .5

 Tuntas  70 65 70 6الطلبة  .6

 Tuntas  80 65 70 7الطلبة  .7

 Tidak 68 60 70 8الطلبة  .8

Tuntas 
 Tuntas 70 60 70 9الطلبة  .9

 Tidak   65 60 70 10الطلبة  .10

Tuntas 
 Tuntas  80 70 70 11الطلبة  .11

 Tuntas 80 70 70 12الطلبة  .12

 Tidak 65 50 70 13الطلبة   .13

Tuntas 
 Tidak 60 50 70 14الطلبة  .14

Tuntas 
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 نتيجة الطلبة يف الدور األول

درجات  (x)درجات اإلعتبار رقم
 (f) التكرار

Fx 

1. 60 1 60 
2. 65 6 390 
3. 68 2 136 
4. 70 5 350 
5. 75 2 150 

 Tuntas  75 70 70 15الطلبة  .15

 Tidak 65 60 70 16الطلبة  .16

Tuntas 
 Tidak 65 70 70 17الطلبة  .17

Tuntas 
 Tuntas 70 70 70 18الطلبة  .18

 Tidak 68 65 70 19الطلبة  .19

Tuntas 
Tuntas   (7)37% (12 )63% 

Tidak tuntas  (12 )63% (7)37% 
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 80 3 240 
∑ N= 19 اجملموع 𝐹𝑋 = 

1326 
ولبحث درجة املعدلة من درجات اإلختبار يف اجلدول   

 السابق، استخدم الباحث رمز املعدلة التايل: 
𝑀

𝑥=
∑ 𝑓𝑥

𝑁

 

Mx= 
  1326

19
 

Mx = 69،7 

ومن هذا يتضح أن نتيجتهم مل تكن كافية. ألن النتيجة مل    
، ويستمر الباحث يف 70تصل إىل احلد األدين الدراسي وهي 

اللقاء بعده يعين يف الدور الثاين. يف الدور الثاين بتقدمي املوضوع" 
اإلضافة" يقدم الباحث النص عن النظافة يف اإلسالم الذي 

ف من هذا هي أن يستطيع حيتوي على اإلضافة والنعت. واهلد
الطلبة أن يفرقوا بني اإلضافة والنعت ويطبقوها يف اليومية. وأما 

 نتيجتهم كما ظهرت يف اجلدول التايل: 
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 14-4اجلدول 
 النتيجة اليت وصل إليها الطلبة يف الدور الثاين

امساء  رقم
 الطلبة

احلد 
األدين 

 الدراسي  

نتائج الدرس 
 قبل

نتائج الدور 
 االول

 نتائج
الدور 
 الثاين

 البيان

 Tuntas  80 75 70 70 1الطلبة  .1

 Tuntas 70 65 60 70 2الطلبة  .2

 Tuntas  75 65 60 70  3الطلبة   .3

 Tuntas 75 70 70 70 4الطلبة  .4

 Tuntas  78 70 60 70 5الطلبة  .5

 Tuntas  75 70 65 70  6الطلبة   .6

 Tuntas  85 80 65 70 7الطلبة  .7

 Tuntas  75 68 60 70  8الطلبة .8

 Tuntas 78 70 60 70 9الطلبة  .9

الطلبة  .10
10 

70 60 65 75  Tuntas 

الطلبة  .11
11 

70 70 80 90  Tuntas 
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الطلبة   .12
12 

70 70 80 85 Tuntas 

الطلبة  .13
13 

70 50 65 75  Tuntas 

الطلبة  .14
14 

70 50 60 70 Tuntas 

الطلبة  .15
15 

70 70 75 80  Tuntas 

الطلبة  .16
16 

70 60 65 80 Tuntas 

الطلبة  .17
17 

70 70 65 70  Tuntas 

الطلبة  .18
18 

70 70 70 80 Tuntas 

الطلبة  .19
19 

70 65 68 75 Tuntas 

Tuntas   (7)37% (12 )
63% 

(19)100% 
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 نتيجة الطلبة يف الدور الثاين 

درجات  (x)درجات اإلعتبار رقم
 (f) التكرار

FX 

1. 70 3 210 
3. 75 7 525 
4. 78 2 156 
5. 80 4 320 
6. 85 2 170 
7. 90 1 90 

∑ N= 19 اجملموع 𝐹𝑋 = 
1465 

 فحصلت الدرجة املعدلة :

𝑀
𝑥=

∑ 𝑓𝑥
𝑁

 

Tidak tuntas  (12 )
63% 

(7)37% (0 )0% 
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Mx= 
1465
19

 

Mx = 77،4 

إعتمادا على اإلختبار أثناء تعليم النحو ابستخدام العروض 
التقدميية، فالنتيجة اليت حصل عليها الطلبة  كل دور كما ظهر يف 

 اجلدول التايل: 

 15-4اجلدول 
 حتليل البياانت عن نتيجة الطلبة يف الدور األول والثاين 

نتائج الدرس  امساء الطلبة رقم
 التعليم قبل

نتائج الدور 
 االول

نتائج الدور 
 الثاين

 80 75 70 1 الطلبة .1

 70 65 60 2 الطلبة .2

 75 65 60 3 الطلبة .3

 75 70 70 4 الطلبة .4

 78 70 60 5 الطلبة .5

 75 70 65 6 الطلبة .6

 85 80 65 7 الطلبة .7

 75 68 60 8 الطلبة .8
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 78 70 60  9الطلبة .9

 75 65 70 10الطلبة .10

 90 80 70 11 الطلبة .11
 85 80 70 12 الطلبة .12
 75 65 50 13 الطلبة .13
 70 60 50 14 الطلبة .14
 80 75 70 15 الطلبة .15
 80 65 60 16 الطلبة .16
 70 65 70 17 الطلبة .17
 80 70 70  18 الطلبة .18
 75 68 65 19 الطلبة .19
يرى الباحث من هذه النتيجة أن الدرجة املعدلة هي   

النتيجة كافية لدي الطلبة يف الصف الثاين ألن قيمة احلد  77،4
. كاما نقال أانس 70األدين من إتقان يف درس النحو هي 

"، قال ”Pengantar Evaluasi Pendidikanسودجينو يف كتابه 
نتيجة تنقسم يدل على درجة اجليد، وال 77،5فالنتيجة املعدلة 

 : 60إىل مخس طبقات كما يلي
                                                             

60
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2011) hal 35 
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 100-80جيد جدا : 
 66-79:  جيد 

 0-55:  فاشل 
 56-65مقبول : 

 55-56:  انقص 
و الرسم البياين يف ترقية النحو لدى الطلبة الصف الثاين مبدرسة 

 مشس الضحى كما يلى: 
 

 
وبناء على الرسم البياين السابق ميكن أن نرى أن نتائج   

البحث اليت مت القيام هبا يدل على أن قدرة الطلبة يف الصف 

7 

12 

19 

12 

7 0 
0

5

10

15

20

Data Awal Siklus l Siklus ll

Chart Title 

Lulus Tidak Lulus Column1
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م زادت من 2022-2021الثاين مبدرسة مشس الضحى عام 
البياانت األولية قبل استخدام وسيلة العروض التقدميية. والبياانت 

قبل استخدام وسيلة  األولية ظهرت أن إتقان النحو لدى الطلبة
يعىن التقدميية يف الصف الثاين مبدرسة مشس الضحى انقص، 

 12%( وغري انجحة 37طالبا )7الطلبة اليت جنهت منهم 19من
%(. وعالوة على ذلك، بعد تنفيذ الوسيلة التقدميية 63طالبا )

يف الصف الثاين مبدرسة مشس الضحى يف الدور األول أن إتقان 
الطلبة اليت أكملوا  19النحو لدي الطلبة مث احلصول عليها من 

ة اليت مل يكملوا بلغ %(، والطلب63طالبا ) 12بلغ جمموعها 
%(طالبا. وعالوة على ذلك، يف الدور الثاين 37)7جمموعها 

الطلبة  19إتقان النحو لدى الطلبة اليت مت احلصول عليها من 
%( والطلبة الذين مل 100طالبا)19اليت أكملوا بلغ جمموعها 

%(. وهذا هي بعد استخدام الوسيلة 0طالب)0يكملوا وهي 
الستقرائية يف ترقية إتقان النحو لدي الطلبة التقدميية ابلطريقة ا

حدث هلا التطور املتوفق من قبل الدور، والدور األول مث الدور 
 الثاين. 
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من نتائج البحث وحتليل البياانت ميكن أن خنلص أنه من   
خالل استخدام الوسيلة التقدميية متكن يرتقي وحيسن إتقان النحو 

الضحى. وبناء على لدى طلبة الصف الثاين مبدرسة مشس 
املالحظات أليت أجرئه الباحث أن مدرس اللغة العربية مبدرسة 
مشس الضحى من خالل تعليم النحو فقد يقرأ ويكتبون الدرس 

 يف كتبهم. يف هذه احلالة جتعل ميول الطلبة ال ترتقي. 
واستنادا إىل ما قبل اإلختبار الذي أجراها الباحث يف   

 7با الذين أمتوا فقط طال 19الطلبة، ظهر أن من 
%(. وهذا 63شخصا) 12%(، والذين مل يتموا 37شخصا)

يشري إىل أن إتقان النحو لدي الطلبة ال يزال منخفضا، ففي هذه 
استخدام الوسيلة التقدميية اليت هتدف إىل 61احلالة أراد الباحث 

حتسني إتقان النحو لدى الطلبة. وبعد استخدام وسيلة التقدميية 
% 63ول، زاد نتيجة إتقان النحو لدى الطلبة إىل يف الدور األ

طالبا. ويعقد مرة واحدة يف الدور  19طالبا الذين أمتوا من 12أو 
طالبا  19الثاين، زادت إتقان لدى الطلبة بشكل مدهش إىل 

                                                             
61  
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%(. ولذلك يف هذه احلالة ميكن اإلستنتاج 100الذين أكملوا ) 
 مبدرسة مشس أن قيمة إتقان النحو لدى طلبة الصف الثاين

الضحى حصل على التفاعل  والنتائج اليت تشري إىل أحسن 
% إىل 37احلال. ويتضح ذلك من قيمة االستحواذ بنسبة 

 %.100% حىت 63
 املناقشة  -د 

لتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحث ابلبحث الذي   
اإلذاعة لرتقية مهارة  /قدمه حممودة " أتثري الوسيلة السمعية 

جد الباحث أن استخدامها تؤثر على ممارسة الطلبة الكالم " وو 
وكذا البحث  62على أساس مهارة الكالم حنو النطق واللهجة.

ابلنطق  mp3الذي قدمه دكى افريندي يف رسالته" استخدام 
العريب لرتقية مهارة الكالم يف تلفيظ الكلمات املدرسة اإلبتدائية 

5 Bireun وجد الباحث إن استخدامها مأثرة لرتقية مهارة كالم "
 التالميذ املدرسة اإلبتدائية. 
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Mahmudah, “ Pengaruh Media Audio Terhadap Keterampilan 

Menyimak dan Berbicara bahasa Arab”, Jurnal Tarbiyah : Jurnal ilmiah 

kependidkan. Vol. 2, 2018 , hlm 75.  
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والبحث الثالث يثبت أتثري الوسيلة يف تعليم اللغة العربية فهو كما 
" وظيفة الوسائل التعليمية لرتقية قدرة (Azhari) قدمه اذهاري

أتثر  الطلبة يف تعلم اللغة العربية" وجد الباحث أن استخدامها
على تفوق استجابة الطلبة وقدرهتم لرتقية الرغبة يف تعليم اللغة 

وكذلك يف الدراسة السابقة املذكورة يف الفصل األول  63العربية.
أبن استخدام العروض التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية تؤثر أتثريا 
جليا على ترقية قدرة الطلبة سواء كان يف تعلم النحو ومهارة 

 غريه. 
 قيق الفروض حت -ه

إن استخدام برانمج العروض التقدميية يف عملية التعليم   
 65،1يرفع قدرة الطلبة يف سيطرة درس النحو من الدرجة املعدلة 

 . 77،5إىل 
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Azhari “Peran Media Pendidikan dalam Meningkatkan Kemampuan 

Bahasa Arab Siswa Madarasah”, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA. Vol.16 

No.1,2015, hlm.45. 
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لفصل اخلامسا  
 اخلامتة

 نتائج البحث  - أ
 يقدممن البداية حىت النهاية  البياانتبعد أن يعرض الباحث 

 بعض نتائج البحث:  فما يلي الباحث
إن قدرة الطلبة يف درس النحو ابستخدام العروض  -1

التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية يف النحو جيدة ودل على 
ذلك أن الطلبة يستطيعون أن يفهموا درس النحو 
ابستعمال هذه الوسيلة كما ظهر من الدرجة املعدلة 

وعالوة على  ،77،4حىت وصلوا إىل الدرجة املعدلة 69،7
ذلك، بعد استخدام الوسيلة التقدميية لدي الطلبة يف 

الطلبة الذين متوا بلغ جمموعها  19الدور األول من 
 7%( والطلبة الذين مل يكملوا بلغ جمموعها 63طالبا)12

%(. وعالوة على ذلك، يف نتيجة الدورة الثانية 37طالبا)
 19طالبا الذين متوا  19احلصول عليها من 
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%(، 0طالب)0%( والطلبة الذين التنجح 100طالبا)
 وهذا بعد استخدام الوسيلة التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية.

أن اخلطوات استعمال العروض التقدميية ابإلستقرائية يف  -2
 مادة النحو هي : 

 اخلطوة األوىل : اإلعداد.  -
 اخلطوة الثانية : العرض أو التقدمي. -
 اخلطوة الثالثة : التطبيق. -
 اخلطوة الرابعة : اإلختبار واملتابعة. -

 اإلقرتاحات  - ب
واستنادا إىل البحث والتحليالت اليت مت القيام هبا، ميكن أن ينظر 
إىل أن وسيلة  العروض التقدميية حتسن فهم النحو لدي طلبة 

 الثاين مبدرسة مشس الضحى.الصف 
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اعتمادا على الظواهر السابقة رأه الباحث ضرورية تقدمها، وهي  
 كما يلي:

(  ينبغي للمعلم أن جيري عملية التعليم والتعلم ملادة حنو 1
 ابلطريقة والوسيلة التعليمية املناسبة واجلذابة ليجعلها مثمرة وممتعة.

سبة كالوسيلة العروض (  ينبغي للمعلم أن خيتار الوسائل املنا2
التقدميية ابلطريقة اإلستقرائية لنيل األهداف املرجوة من عملية 

 تعليم النحو . 
(  ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا 3

ابلنقد، إذا وجدوا فيها خطأا فيصلحوا هذه العيوب حىت يكون 
 هذا البحث كامال مفيدا للجميع. 

ونوا جمتهدين يف التعلم دائما تعزيز الدوافع سواء ( للطلبة أن يك4
 كان تعلم علم الدين وغريها من العلوم. 

( ملدير املدرسة  أن توفر التوجيه للمعلم وأن تكمل املرافق 5
  الضرورية يف التعليم.
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 ختطيط عملية التعليم 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab  

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Satuan Pendidikan   : Mas Syamshuddhuha  

Alokasi Waktu   : 90 Menit x 2 Pertemuan  

 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) 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 dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

Kompetensi Dasar 

(KD) 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 
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1.1 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri 

sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

madrasah 

1.1.1 Meyakini pentingnya 

kejujuran dan percaya 

diri sebagai anugerah 

Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur 

dan percaya diri 

dalam  

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah  

2.1.1 Memiliki perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.1.2 Menunjukkan perilaku 

percaya diri dalam 

melakukan komunikasi 

dengan lingkungan dan 

sekolah. 

3.1 Mengidentifikas

i bunyi kata, 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan النظافة في  

اإلسالِم وتركيب 

3.1.1 Melafalkan bunyi kata, 

frasa dan tulisan yang 

diperdengarkan tentang 

topik:  النظافة في اإلسالِم

  وتركيب اإلضافة 

3.1.2 Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab 
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 baik اإلضافة 

secara lisan 

maupun tertulis 

yang diperdengarkan 

tentang topik:  النظافة في

  اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

3.1.3 Menirukan langsung 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang 

topik النظافة في اإلسالِم ا
 وتركيب اإلضافة 

3.1.4 Menunjukkan tarkib 

izafah  sesuai dengan 

kalimat bahasa Arab yang 

diperlihatkan tentang 

topik  النظافة في اإلسالِم

فة وتركيب اإلضا   

3.1.5 Membaca teks qira’ah 

dengan makkhraj yang 

benar serta lancar. 

3.1.6 Menerjemahkan teks 

qira’ah tentang النظافة في  

  اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

3.1.7 Menjawab pertanyaan 

tentang isi kandungan  

teks qira’ah dengan baik 

dan benar 

3.1.8 Mengambil teladan/nilai-

nilai islamiyyah dari 

kandungan teks qira’ah 

serta menerapkannya 

dalam kehidupan 

4.1 4.1.1 Menguraikan kalimat 
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Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang topik  النظافة

في اإلسالِم وتركيب 

 dengan اإلضافة 

memperhatikan 

struktur teks dan 

sesuai konteks 

yang terdapat dalamnya 

mudhaf dan mudhaf ilaih.. 

4.1.2 Menyusun berbagai kata 

dalam kalimat yang 

jabatannya menjadi 

mudhaf dan mudhaf ilaih. 

4.1.3 Melakukan tanya jawab 

sesuai contoh ungkapan 

yang diprogramkan 

dengan benar. 

4.1.4 Menyatakan, menanya dan 

merespon dengan 

ungkapan sederhana 

dengan baik dan benar. 

4.1.5 Menyampaikan  informasi 

lisan      dengan ungkapan 

sederhana dengan baik 

dan benar  

4.1.6 Mengungkapkan kalimat 

lisan sesuai dengan unsur 

kaidah yang dipelajari 

tentang topik terkait. 

 

 

 

C. Materi Pembelajaran  

  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

D. Metode Pembelajaran  

 induktif 

 Inkuiri 

 Demonstrasi (Dialog) 
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 Diskusi 

 

E. Tujuan Pembelajaran  

 Setelah proses pembelajaran menggunakan metode 

induktif, peserta didik dapat mencontohkan kalimat izafaah, 

membedakan kandungan isi teks terkait dan dapat 

menemukan kaidah mudhaf  mudhaf ilaih dengan tepat dan 

benar. 

F. Langkah – Langkah Pembelajaran  

 Pendahuluan : 10 Menit 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas,  posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan 
memperkenalkan diri kepada peserta didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan 

illustrasi melalui pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi 

keterampilan dengan menanyakan cita-cita kepada 

peserta didik 

 Menggali pengetahuan awal siswa tentang materi 

  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

 Mengingatkan siswa tentang materi yang dipelajari 

sebelumnya dan mengaitkan dengan materi  النظافة

  في اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

 Memberikan siswa free test sebagai bentuk 

evaluasi awal sebelum memulai pelajaran 
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Kegiatan inti : 65 Menit  

 Mengamati 

 Peserta didik menyimak dan menirukan 

pengucapan ujaran tentang النظافة في اإلسالِم وتركيب  

 dengan tepat yang ditampi;lkan di slide اإلضافة 

PPT. 

 Peserta didik  mendengarkan kata-kata yang 

ucapannya mirip. 

 Peserta didik  menyimak wacana sambil  

memperhatikan model contoh  dan intonasinya 

juga penjelasan kaidah izafah di layar infocus. 

 Peserta didik  mencocokkan tulisan dengan apa 

yang diamati di layar infocus. 

 Peserta didik  mengamati cara  membuat kalimat 

yang benar sesuai kaidah izafah. 

 Menanya  

 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang 

berkaitan dengan  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة . 

 Peserta didik melakukan tanya jawab yang 

berkaitan dengan  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة . 

 Peserta didik menanyakan kaidah yang belum 

dimengerti 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik membaca contoh sesuai dengan 

yang diamaati di layar infocus. 
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 Peserta didik menemukan arti mufrodat 

tentang  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة dengan 

menyalinkan kebuku catatan . 

 Peserta didik mencoba melakukan dialog yang 

berkaitan dengan  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة  

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menemukan makna kata yang 

sesuai dengan konteks dari kata yang 

diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan pelafalan siswa 

dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan cara berdialog 

tentang  النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة dalam 

bahasa Arab sesuai kaidah izafah. 

 Peserta didik memberi kode terhadap bentuk 

pola teks izafah. 

 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil 

tentang mufrodat baru yang berkaitan dengan 

 . النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf 

hijaiyyah/ kata/ frasa/kalimat sesuai dengan 

makhrojdan intonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan presentasi tulisan 

kata/ frasa/kalimat contoh yang benar sesuai 

dengan kaidah yang telah dipelajari. 
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 Peserta didik menjelaskan makna kata izafah 

sesuai dengan konteks. 

 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang 

benar sesuai dengan konteks. 

 

Kegiatan penutup: 15 Menit 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan 

pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan 

diasrama. 

 

Pertemuan kedua  

Kegiatan awal : 10 menit  

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas,  posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

  Guru menyiapkan laptop dan infokus dan 

peralatan penunjang pembelajaran  yang dibantu 

oleh siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

hari ini.. 
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 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan 
illustrasi melalui pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi 

keterampilan dengan menanyakan cita-cita kepada 

peserta didik 

Kegiatan inti : 70 menit  

 Mengamati 

 Peserta didik membaca contoh struktur 
kalimat yang terdapat di layar infocus dan 
buku paket. 

 Peserta didik mencermati persamaan dan 
perbedaan susunan teks bahasa Arab dan teks 
bahasa Indonesia 

 Menanya  

 Peserta didik menanyakan pola kalimat atau 

struktur yang tida dipahami 

 Peserta didik melakukan Tanya jawab yang pola 

kalimat atau struktur yang tidak dipaham. 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mencoba membuat kalimat 

dengan pola dan struktur kalimat yang di 

contohkan 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik mencermati persamaan dan 

perbedaan susunan teks bahasa Arab dan teks 

bahasa Indonesia 

 Mengkomunikasikan  
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 Peserta didik menjelaskan persamaan dan 

perbedaan susunan teks bahasa Arab dan teks 

bahasa Indonesia 

 Peserta didik Menguraikan kalimat yang 

terdapat dalamnya mudhaf dan mudhaf ilaih 

KegiatanPenutup:  10 menit 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan 

pelajaran النظافة في اإلسالِم وتركيب اإلضافة    . 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan 

diasrama. 

 Guru beserta siswa menutup pemebalajaran 
dengan membaca doa kafaratul majlis. 

 Guru memberi salam dan bersiap keluar kelas. 

H. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

1. Media: 

  a. Buku cetak b. gambar e. power point 

  c. Papan tulis d. infocus 

 2. Alat 

  a. Spidol  b. Penghapusan 

  c. Kertas  d. Lembaran kerja peserta didik 

(LKPD) 

    3. Sumber 
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    a.  Hasan Saefuloh, Buku  Ayo Fasih Berbahasa Arab 

Madrasah Aliyah Kelas XI ( Jakarta,  Erlangga PT. Gelora 

Aksara Pratama , 2015) hal 36 

    b. kitab Al-Kawakib ad-Durriyah syarah Mutammimah al-

Ajrumiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Al-

Ahdal, jilid 1,  

c. Kamus Al- Ma’ani: https://www.almaany.com/id/dict/ar-

id/arab-ke-indonesia/c.        

I. Penilaian  

1. Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / 

Sikap) 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian 

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar 

Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai 

jawaban/Lembar penilaian portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir)          

Mengetahui,    

Banda Aceh,14 Januari 2022  

Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

Juani, S.Ag     Zamzami 

  

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/arab-ke-indonesia/c
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/arab-ke-indonesia/c
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a. Penilain Sikap 

             Teknik        :  Observasi      

    Bentuknya :  Lembar 

pengamatan      

 Indikator perkembangan karakter kreatif, 

komunikatif,menghargai, disiplin dan kerja keras 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan 

usaha sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas tetapi 

masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas yang  

cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

4. MK (membudaya) jika menunjukkan adanya  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas secara 

terus-menerus dan ajeg/konsisten 

Tabel 1 

Bubuhkan tanda V pada kolom-kolom sesuai hasil 

pengamatan. 

N

o 

Na

ma 

Sis

wa 

Kreatif/komun

ikatif 

Menghargai/di

siplin 
Kerja keras 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

1              

2              

3              
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N

o 

Na

ma 

Sis

wa 

Kreatif/komun

ikatif 

Menghargai/di

siplin 
Kerja keras 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

4              

5              

6              

7              

8              

b. Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 

1. Jenis/teknik penilaian  

a. TesTulis 

b. Non Tes 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

Bentuk instrumen: 

a. Soal Essay 

 

No Butir Soal Keterangan 

 Soal uraian ( Essay) ماتعريف اإلضافة؟  .1

  أذكر أمثلة اإلضافة! .2

عني  املضاف و املضاف إليه من  .3
 الكلمة اآلتية ؟ 

النظافة  -أان طالب بكلية الرتبية  
 أساس العبادةِ 
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 ما تعريف الرتكيب الوصفيّ  .4
 

  ضع حركات من هذه اجلملة ! .5
تّقبل هللا أعمالكم وأاثبكم بكل خري 

وأعادكم إىل أهليكم ساملني غامنني 
 ايحجاج بيت هللا

 

 

Performa 

Lakukan dialog secara berpasangan yang terkait topik yang 

dipelajari. 

3. Pedoman penskoran  

a. Jika jawaban benar nilai 10 
Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 10 

   Skor maksimal 

Penskoran: 

Skor 4 jika  kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran SANGAT BAIK 

Skor 3 jika kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran  BAIK 

Skor 2 jika kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran, CUKUP BAIK 

Skor 1jika kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran, KURANG BAIK 

Instrumen performance menyajikan konsep versi ke 2 
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C. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

Lembar kerja peserta didik  

Nama siswa  : 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebenaran 

Materi 

Jika 

konsepnya 

benar dan 

sesuai 

dengan yang 

ada pada 

buku 

pelajaran  

Jika 

konsepnya 

benar tetapi 

kurang dari 

buku 

pelajaran 

Jika 

konsepnya 

kurang 

benar 

Jika 

konsepnya 

tidak benar 

Keberanian  Jika tanpa 

ditunjuk 

sudah berani 

tampil 

Jika 

ditunjuk 

baru berani 

tampil 

Jika dipaksa 

baru berani 

tampil 

Jika tidak 

berani 

tampil 

Kefasihan Jika 

makhorijul 

huruf benar, 

intonasi tepat  

serta 

komunikatif 

dalam 

peyampaiann

ya 

Jika 

makhorijul 

huruf benar, 

intonasi 

tepat tapi 

kurang 

komunikatif 

dalam 

peyampaian

nya  

Jika 

makhorijul 

huruf 

kurang 

benar, 

intonasi 

kurang tepat 

dan kurang 

komunikatif 

dalam 

peyampaian

nya 

Jika 

makhorijul 

huruf tidak 

benar, 

intonasi 

tidak tepat, 

dan tidak 

komunikatif 

dalam 

peyampaian

nya 

Kelancaran  Jika 

penyampaian

nya sangat 

lancar 

Jika 

penyampaia

nnya  lancar 

Jika 

penyampaia

nnya kurang  

lancar 

Jika 

penyampaia

nnya   tidak 

lancar 



135 
 

 
 

Kelas/Semester :  

Madrasah  :  

Materi   :  وتركيب اإلضافة النظافة في االسالم  

Tujuan   : setelah mengikuti pembeljaran 

peserta didik diharapkan mampu : 

 Memahami fungsi sosial dari teks sederhana 

yang berkaitan dengan tema  النظافة وتركيب

 اإلضافة
 Memahami susunan gramatikal تركيب اإلضافة 

 

Langkah- Langkah Kegiatan  

1. Perhatikan Materi yang terlampirkan di Slide 

power point dan buku ajar, setelah memperhatikan 

materi tersebut, silahkan mengerjakan tugas tugas 

berukut ini:  

 

 أجب عن األسئلة اآلتية - أ
 هل هتتم ابلنظافة يف احلياة اليومية؟   -
مرادف ) نستحم (  -

ننظف  –............................ ) نغتسل 
 نكنس(  –
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مفرد ) األسنان (  -
 –سنن  –..............................) سنة 

 ِسن ( 
 آت مثلني عن االضافة!

 اجعل االمساء التالية  مجال مفيدة !
 صالة  –برانمج  –كتاب  -

 ترجم إىل اللغة اإلندنيسية ! - ب
أبمور الدين من انحية، وتتعلق  النظافة تتعلق -

 ابلصحة من انحية أخرى . 
أمران اإلسالم بعدم ترك الطعام والشراب مكشوفني  -

 حىت اليصل إليهما الغبار واحلشرات.
 شكل العبارات اآلتية  وبني االضافة !  -ج

أمران اإلسالم ابلوضوء بعد الصالة، ففي عملية  -
الوضوء جند صورة حقيقية لنظافة البدن، 

للمحافظة على نظافة البدن يف احلياة اليومية، و 
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جيب علينا أن نستحم ابملآء والصابون صباحا 
 ومساء.  

 اقرإ الفقرات األتية مث عني الرتكيب اإلضايّف مماّيلي  -د
يهتم اإلسالم أبنواع النظافة اهتماماً عظيماً فيأمر  -

ابلنظافة يف مصادر املياه، والنظافة يف مياه األهنار 
 ر. واآلاب

يدعو اإلسالم إىل نظافة املساكن والشوارع، لذلك  -
 جيمع الزَّابلة القمامَة وينقلهاَ إىل مكان خمصص هلا.  

ولكي يكون جسمنا صحيحاً ينبغي لنا أن نتبَع  -
العادات الَصَحيَة مثل: تناول الغداء اجليِد وممارسة 

الرايضِة، والرَاحة الكافية واحملافظة على النظافة. 
الصحية جيب علينا أن نتول الغداَء اجليَد. وللرعية 

وتناول الطعام الصحيح هو ال بكثرته األكل يضر 
 املعدة. 

 الرتكيب اإلضايف  الرقم 
1. -  
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2. -  
3. -  
4. -  

 عّرب الكلمة اآلتية - ه
يهتم اإلسالم  -  تناول الغداء اجليِد  -

 أبنواع النظافة 
أان طالب   -   أمور الدين  -

 املدرسةِ 
 

F. Selamat belajar semoga lancar dalam memahami 

pelajaran dan berhasil. 
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 تخطيط عملية التعليم 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab  

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Satuan Pendidkan   : Mas Syamshuddhuha  

Alokasi Waktu   : 90 Menit x 2 Pertemuan  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) 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 dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar 

(KD) 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 
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1.2 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri 

sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

madrasah 

1.2.1 Meyakini pentingnya 

kejujuran dan percaya 

diri sebagai anugerah 

Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

2.2 Menunjukkan 

perilaku jujur 

dan percaya diri 

dalam  

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah  

2.2.1 Memiliki perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.2.2 Menunjukkan perilaku 

percaya diri dalam 

melakukan komunikasi 

dengan lingkungan dan 

sekolah. 

3.2 Mengidentifikas

i bunyi kata, 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan النظافة في  

اإلسالِم وتركيب 

3.2.1 Melafalkan bunyi kata, 

frasa dan tulisan yang 

diperdengarkan tentang 

topik:  النظافة في اإلسالِم

  وتركيب اإلضافة 

3.2.2 Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab 
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 baik اإلضافة 

secara lisan 

maupun tertulis 

yang diperdengarkan 

tentang topik:  النظافة في

  اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

3.2.3 Menirukan langsung 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang 

topik النظافة في اإلسالِم  ا
 وتركيب اإلضافة 

3.2.4 Menunjukkan gambar 

sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

tentang topik  النظافة في

كيب اإلضافة اإلسالِم وتر   

3.2.5 Membaca teks qira’ah 

dengan makkhraj yang 

benar serta lancar. 

3.2.6 Menerjemahkan teks 

qira’ah tentang النظافة في  

  اإلسالِم وتركيب اإلضافة 

3.2.7 Menjawab pertanyaan 

tentang isi kandungan  

teks qira’ah dengan baik 

dan benar 

3.2.8 Mengambil teladan/nilai-

nilai islamiyyah dari 

kandungan teks qira’ah 

serta menerapkannya 

dalam kehidupan 

4.1 4.1.7 Menirukan contoh 



142 
 

 
 

Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang topik  النظافة

في اإلسالِم وتركيب 

 dengan اإلضافة 

memperhatikan 

struktur teks dan 

sesuai konteks 

ungkapan sederhana yang 

mengandung kata tanya  

dengan jawabannya yang 

benar. 

4.1.8 Melafalkan ungkapan 

sederhana yang 

mengandung kata tanya 

dan jawabannya dengan 

benar. 

4.1.9 Melakukan tanya jawab 

sesuai contoh ungkapan 

yang diprogramkan 

dengan benar. 

4.1.10 Menyatakan, menanya dan 

merespon dengan 

ungkapan sederhana 

dengan baik dan benar. 

4.1.11 Menyampaikan  informasi 

lisan      dengan ungkapan 

sederhana dengan baik 

dan benar  

4.1.12 Mengungkapkan kalimat 

lisan sesuai dengan unsur 

kaidah yang dipelajari 

tentang topik terkait. 

. 

 

C. Materi Pembelajaran  

 و نعت والرعاية الصحة

D.  Metode Pembelajaran  

 induktif 
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 Inkuiri 

 Demonstrasi (Dialog) 

 Diskusi 

E.  Tujuan Pembelajaran  

 Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat 

mencontohkan kalimat izafaah dan na’at , membedakan 

kandungan isi tesk terkait dan dapat menemukan serta 

membedakan kalimat isim, fi’il dan huruf dengan tepat dan 

kaidah mudhaf  mudhaf ilaih dengan tepat dan benar. 

 

 

F. Langkah – Langkah Pembelajaran  

 Pendahuluan : 10 Menit 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas,  posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan 

illustrasi melalui pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi 

keterampilan dengan menanyakan cita-cita kepada 

peserta didik. 

Kegiatan Inti : 70 menit  

 Mengamati 

 Peserta didik memperhatikan kosa kata yang 
dipaparkan dislide PPT 

 Peserta didik membaca kosa  kata dan contoh 

yang dipaparkan di slide PPT 
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 Peserta didik  menyimak bunyi kata-kata yang 

diperdengarkan guru. 

 Peserta didik menyimak bunyi kata-kata yang 

diperdengarkan guru. 

 Peserta didik menirukan bunyi yang didengar 

dari guru. 

 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil 

tentang mufrodat baru yang berkaitan dengan 

 .الرعاية الصحة

 Menanya  

 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang 

berkaitan dengan topik 

 Peserta didik melakukan tanya jawab yang 

berkaitan dengan topik 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mencari makna kosa kata di 
kamus 

 Peserta didik menemukan arti mufrodat 

tentang الرعاية الصحة  dengan menyalinkan ke 

dalam buku catatan dan menulis di papan. 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik membedakan kata-kata 
yang didengar dari guru 

 Peserta didik mencocokkan antara kosa kata 

dengan kalimat 

 Mengkomunikasikan  
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 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf 

hijaiyyah/ kata/ frasa/kalimat sesuai dengan 

makhroj yang tepat dan kaidah nahwu saraf. 

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf 

hijaiyyah/ kata/ frasa/kalimat sesuai dengan 

intonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ 

frasa/kalimat yang benar sesuai dengan apa 

yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskan makna kata sulit 

sesuai dengan konteks. 

 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang 

benar sesuai dengan konteks. 

 Peserta didk menjawab soal dengan tepat 

sesuai arahan dari guru 

KegiatanPenutup: 10 menit 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan 

pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu berupa 

mengulang pelajaran yang akan dipelajari 

minggu depan. 

 Guru beserta peserta didik membaca doa 

kafaratul majlis. 



146 
 

 
 

 Guru memberi salam dan bersiap untuk kelua 

kelas 

Pertemuan II 

Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas,  posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan 

illustrasi melalui pemutaran film pendek.  
 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi 

keterampilan dengan menanyakan cita-cita kepada 

peserta didik 

 Guru memberikan pre-tes kepada peserta didik  

 

Kegiatan Inti:70 menit 

 Mengamati 

Peserta didik melakukan kegiatan berikut: 

 Memperhatikan contoh dialog yang 

ditampilkan di slide PPT 

 Membuat teks dialog terbimbing 

 Membaca paragraf secara utuh yang ada di 

slide 

 Menanya  

 Peserta didik menanyakan susunan kalimat 

yang tidak dipahami kepada teman-temannya. 
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 Peserta didik menanyakan kaidah yang belum 

dimegerti dengan santun kepada guru. 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan 

 Peserta didik berlatih berdialog 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menyimpulkan isi berita dengan 

menggunakan kosa kata, struktur dan tanda 

baca yang benar. 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan yang sudah 

dipelajari di depan kelas 

KegiatanPenutup: 10 menit 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan 

pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu berupa 

mengulang pelajaran yang akan dipelajari 

minggu depan. 

 Guru beserta peserta didik membaca doa 

kafaratul majlis. 

 Guru memberi salam dan bersiap untuk kelua 

kelas 

G.. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 
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1. Media: 

  a. Buku cetak b. gambar e. power point 

  c. Papan tulis d. infocus 

 2. Alat 

  a. Spidol  b. Penghapusan 

  c. Kertas  d. Lembaran kerja peserta didik 

(LKPD) 

    3. Sumber 

    a.  Hasan Saefuloh, Buku  Ayo Fasih Berbahasa Arab 

Madrasah Aliyah Kelas XI ( Jakarta,  Erlangga PT. Gelora 

Aksara Pratama , 2015) hal 40 

    b. kitab al-kawakib jilid 1 

c. Kamus Al- Ma’ani: https://www.almaany.com/id/dict/ar-

id/arab-ke-indonesia/c.     

    d. internet dan Sumber lain yang relevan. 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Kompetensi  

 Menjelaskan pengertian izafah 

 Menyebutkan contoh contoh izafah dan na’at 

 Menunjukkan kata kata izafah  

 Memberikan baris dari teks  

 Menjelaskan kandungan dari الرعاية الصحة 

Jenis penilaian:  

 tes tertulis  

Bentuk Penilaian  

 Tes tertulis  

Contoh instrument  

No Butir Soal Keterangan 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/arab-ke-indonesia/c
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/arab-ke-indonesia/c
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 Soal uraian ( Essay) ماتعريف النعت واملنعوت؟  .1

أذكر أمثلة اإلضافة والنعت  .2
 واملنعوت!

 

رتب العبارات اآلتية لتكون مجال  .3
 مفيدة 

 –انفعة  –لصحة  –الرايضة 
 البدنية اجلسم. 

 -خمصوص –لكل  –هللا  -رزق 
 من . –خملوق 

 

اكتب فقرة بسيطة عن الرعاية  .4
 الصحة!

 

 حركات من هذه اجلملة !ضع  .5
إذا دخل عري املسكون يقال: 
السالم علينا وعلى عباد هللا 
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 الصاحلني. 
 

Mengetahui,    Banda Aceh, 14 Januari 2022  

Kepala Sekolah                   

 

Juani, S.Ag  

 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 Zamzami 
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a. Penilain Sikap 

             Teknik        :  Observasi    

 Bentuknya :  Lembar pengamatan 

Indikator perkembangan karakter kreatif, 

komunikatif,menghargai, disiplin dan kerja keras 

5. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan 

usaha sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas 

6. .MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas tetapi 

masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

7. MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas yang  

cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

8. MK (membudaya) jika menunjukkan adanya  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas secara 

terus-menerus dan ajeg/konsisten 

 

Tabel 1 

Bubuhkan tanda V pada kolom-kolom sesuai hasil 

pengamatan. 

N

o. 

Na

ma 

Kreatif/komu

nikatif 

Menghargai/d

isiplin 
Kerja keras 
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Sis

wa 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

1.              

2.              

3              

4              

5              

6              

7              

1

0 

 
            

b. Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 

4. Jenis/teknik penilaian  

a. TesTulis 

 

b.Non Tes 

 

5. Bentuk instrumen dan instrumen 

Bentuk instrumen: 

a. soal essay  

Instrumen : jawablah pertanyaan dibawah ini dengan 

benar  

 

6. Pedoman penskoran  

 

a. Jika jawaban benar nilai 10 

Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 10 

   Skor maksimal 

 



153 
 

 
 

 

Penskoran: 

Skor 4 jika  kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran SANGAT BAIK 

Skor 3 jika kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran  BAIK 

Skor 2 jika kebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran, CUKUP BAIK 

Skor 1jikakebenaran materi, keberanian, kefasihan, 

kelancaran, KURANG BAIK 

 

Instrumen performance menyajikan konsep versi ke 2: 

Nama peserta didik: 

Aspek 

yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebena

ran 

Materi 

Jika 

konsepnya 

benar dan 

sesuai 

Jika 

konsepny

a benar 

tetapi 

Jika 

konsepny

a kurang 

benar 

Jika 

konsepn

ya tidak 

benar 

No 

Na

ma 

Pese

rta 

didi

k 

Aspek yang dinilai 
Sk

or 

Mate

ri 

Kelanca

ran 

Kefasih

an 

Keruntu

tan 
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dengan 

yang ada 

pada buku 

pelajaran  

kurang 

dari buku 

pelajaran 

Kebera

nian  

Jika tanpa 

ditunjuk 

sudah 

berani 

tampil 

Jika 

ditunjuk 

baru 

berani 

tampil 

Jika 

dipaksa 

baru 

berani 

tampil 

Jika 

tidak 

berani 

tampil 

Kefasih

an 

Jika 

makhorijul 

huruf 

benar, 

intonasi 

tepat  serta 

komunikat

if dalam 

peyampaia

nnya 

Jika 

makhoriju

l huruf 

benar, 

intonasi 

tepat tapi 

kurang 

komunika

tif dalam 

peyampai

annya  

Jika 

makhorij

ul huruf 

kurang 

benar, 

intonasi 

kurang 

tepat dan 

kurang 

komunik

atif 

dalam 

peyampa

iannya 

Jika 

makhori

jul 

huruf 

tidak 

benar, 

intonasi 

tidak 

tepat, 

dan 

tidak 

komuni

katif 

dalam 

peyamp

aiannya 

Kelanc

aran  

Jika 

penyampai

annya 

sangat 

lancar 

Jika 

penyampa

iannya  

lancer 

Jika 

penyamp

aiannya 

kurang  

lancer 

Jika 

penyampa

iannya   

tidak 

lancar 
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 قبليالاالختبار 

 ؟ ضافةإلما هو ا .1

 ؟ أذكر أنواع اإلضافة  .2

 ؟ما الفرق بني النعت واإلضافة  .3

 ؟  ما تعريف ركيب الوصفيّ  .4

 ؟  ما تعريف تركيب اإلضايّف  .5

 يف حمل املبتدأ!   اجعل كلمة اإلضايفّ   .6

 هل الكلمة كلية اهلمدسة من الرتكيب الوصفّي؟ .7

 ؟  اآلتيةعني  املضاف و املضاف إليه من الكلمة  .8

 النظافة أساس العبادةِ  -أان طالب بكلية الرتبية   -

 هات اإلضافة من عندك وضعها يف مجل مفيدة !  .9

 اآلتيةعّرب الكلمة  .10
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 أنت طالبة بكلية الرتبية   -

 بسم هللا الرمحن الرحيم  -
Banda Aceh, 18 Januari 2022 

Validator 

 

Fahilah, S.Ag., M.A 
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 بعديالاالختبار 

 أجب عن األسئلة اآلتية  (1
 هل هتتم ابلنظافة يف احلياة اليومية؟   -

ننظف  –مرادف ) نستحم ( ............... ) نغتسل  -
 نكنس(  –

مفرد ) األسنان ( ............................) سنة  -
 ِسن (  –سنن  –

 آت مثلني عن االضافة! (2
 اجعل االمساء التالية  مجال مفيدة ! (3

 صالة  –برانمج  –كتاب  -

 ترجم إىل اللغة اإلندنيسية ! (4

النظافة تتعلق أبمور الدين من انحية، وتتعلق ابلصحة من  -
 انحية أخرى . 
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أمران اإلسالم بعدم ترك الطعام والشراب مكشوفني حىت  -
 اليصل إليهما الغبار واحلشرات.

 شكل العبارات اآلتية  وبني االضافة !  (5

بعد الصالة، ففي عملية الوضوء أمران اإلسالم ابلوضوء  -
جند صورة حقيقية لنظافة البدن، وللمحافظة على نظافة 

البدن يف احلياة اليومية، جييب علينا أن نستحم ابملآء 
 والصابون صباحا ومساء. 

 ترجم إىل اللغة العربية !  (6

- Pintu besi  - Cincin emas - Baju sutera - Munafiq 

munafiq Madinah 
 اإلضافة ! أذكر أحكام (7

 أي جزء يتكون اإلضافة؟   (8

 اقرإ الفقرات اآلتية مث عني الرتكيب اإلضايّف مماّيلي  (9

يهتم اإلسالم أبنواع النظافة اهتماماً عظيماً فيأمر ابلنظافة  -
 يف مصادر املياه، والنظافة يف مياه األهنار واآلابر. 
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يدعو اإلسالم إىل نظافة املساكن والشوارع، لذلك جيمع  -
 لة القمامَة وينقلهاَ إىل مكان خمصص هلا.  الزَّاب

ولكي يكون جسمنا صحيحاً ينبغي لنا أن نتبَع العادات  -
الصَحيَة مثل: تناول الغداء اجليِد وممارسة الرايضِة، والَراحة 
الكافية واحملافظة على النظافة. وللرعية الصحية جيب علينا 

و بتنوع أن نتول الغداَء اجليَد. وتناول الطعام الصحيح ه
 الغداء ال بكثرته األكل الكثري يضر املعدة. 

 ركيب اإلضايف ت الرقم 
1. -  
2. -  
3. -  
4. -  
5. -  

 عّرب الكلمة اآلتية (10

يهتم اإلسالم  -  قرأت الطالبة كتاب احلديِث  -
 أبنواع النظافة 
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أان طالب   -   قلم التلميذة جديد  -
 املدرسةِ 

Banda Aceh, 18 Januari 2022 

Validator 

Fadhilah, S.Ag., M.A 
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