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استهالل

بسم اهللا الرمحن الرحيم
}َواهللاُ ِمبَا تـَْعَمُلْوَن َخِبيـْرٌ جيـَْرَفِع اهللاُ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتواْ اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ {

"١١"
)٢(

٢سورة يوسف آية 
صدق اهللا العظيم

:قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
ُكْم﴾﴿ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْينِ 



:إهداء 
، وأمي املكرمة جوت رضواين الذان ربياين صغريا، لعل عبد احلكيمإىل أيب املكرم - ١

. اهللا أن حيفظهما يف سالمة الدينا واآلخرة

وإىل أساتيذي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين أنواع - ٢

.بالكثري تقديرا وإجالالالعلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم

أقول شكرا جزيال   . وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية- ٣

.  على مساعدتكم يف هذه كتابة رسالة ، جزاكم اهللا خري اجلزاء



شكر وتقدير
بسم اهللا الرمحن الرحيم

. وأفضل اللغات اليتعربياجعل القرآنياحلمد اهللا الذ
والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه 

.
فقد مت بإذن اهللا  وتوفيقه تأليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليماللغة العربية 

مية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها امعة الرانريي اإلسالجباملعلمني أهيلبكلية الرتبية وت
قدرة الطالب على فهم المبتدأ : وختتص الرسالة حتت املوضوعبالطال

)Ulee Karengبالمدرسة المتوسطة باب النجاح دراسةوصفية (والخبر

الدكتور شراف املشرفني الكرميني مها األستاذبإتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 
قد م الباحث أفضل الشكر هلما قدّ يف، فجرية املاجستريةاألستاذ، و فجر الفالح املاجستري

.أوهلا إىل آخرها، لعل اهللا باركهما وجزامها خريا كثريا
ه ولوالدياهللادم الباحث بالشكر العظيم لوالديه قد ربياه تربية سليما، يرمحهويتق

من عبادك وارمحهما كما ربياه صغريا وجلده وجلدته وجلميع األساتيذه اللهم اجعلنه
.الصاحلني
م الباحث الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية قدّ يإضافة على ما ذكر،و 

. يف كلية جامعة الرانريى والعاملني فيهااألساتذة الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 
إمتام كتابة قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوه بأفكارهم يفيوكذلك 

.هذه الرسالة، وباركهم اهللا ىف الدنيا واآلخرة



املدرسة املتوسة باب يفالطالبو علمنيللمم الشكر قدّ ينسى الباحث أن يوال 
سقيهم ، عسى اهللا أن يثعملية البحإىلمجع البياناتاحملتاجةيفنهالذين قد أعانو النجاح
.برمحته

ن الباحث أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن  تيقّ يوأخريا، 
رجو من القارئني نقدا بنائيا يإعداد هذه الرسالة، لذلك كانت قد بذل كل جهده يف

لعّل هذه الرسالةنافعة له وللقارئني صالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، و إو خالصا
.نيمجيعأ

م٢٠١٨يناير ٢٤تشيه، بندا آ

الباحث

ذواحلم
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مستخلص البحث
باملدرسة دراسةوصفية (قدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلرب: عنوان البحث

)Ulee karengالنجاحباباملتوسطة

ذواحللم: االسم الكامل
٢٢١٢٢٢٦١٥: رقم القيد

كانت املدرسة املتوسطة باب النجاح هي إحدى املدارس اليت تدرس فيها اللغة العربية    

وإحدى املواد يف علم النحو هي املبتدأ واخلرب، ومها . فهما جيداالطالب النصوص العربية 
مادتان مهمتان  لسيطرة علي فهم اللغة العربية، وبعد مالحظة األوىل فالحظ الباحث     

أن أكثر الطالب يف املدرسة املتوسطة باب النجاح        مل يقدروا على فهم املبتدأ واخلرب 
وأما . املبتدأ واخلربمبادة قدرة الطالبعلى ةعرفملفهيبحث الوأما أغراض هذا. فهما جيدا

طالب الصّف وأخذ الباحث الباحث فهي دراسة وصفية، دراسة البحث اليت استخدمها
أدوات البحث باملقابلة استخدم الباحث .، وجلمع البياناتطالبا١٦عددهم والثالثينالثا

املبتدأ واخلرب باملدرسة املتوسطة باب النجاح وأما قدرة الطالب على فهم . وأسئلة االختبار
Ulee kareng ،٧١تدل على نتبجة معتدلة فهي جيد

وأما املشكلة اليت يواجهها الطالب فهي قلة الرغبة من بعض . ٧٩- ٦٦وقعت بني حد 
الطالب ما دة النحو صعبة، قلة فهم الطالب يف مادة النحو، بعض الطالب يشعرون بأن ما

يلقي مدرسهم عن قواعد النحو، قلة حفظ املفردات فيصعب إتيان أمثلة املبتدأ واخلرب، قلة 
.التدريب واملمارسة يف القراءة فيصعب يف حتليل املبتدأ واخلرب من النصوص العربية



ABSTRAK

Judul Skripsi :Kemampuan Murid Dalam Memahami Mubtada dan khabar di
MTsS Babun Najah ulee kareng (penelitian kualitatif)

Nama Peneliti : Zulhelmi
NIM : ٢٢١٢٢٢٦١٥

Madrasah babun najah adalah salah satu sekolah  yang mengajarkan
bahasaArab diantaranya ilmu nahwu, saraf, muhadasah, khat Arab, imlak
dan insyak. Maka dengn materi-materi tersebut siswa diharap mampu
dalam memahami tek arab tek arab dengan baik. Salah satu materi yang
ada dalam ilmu nahwu adalah mubtada dan khabar. Kedua meteri
tersebut penting agar siswa mampu memahami bahasa Arab. Pada
pengamatan pertama peneliti menemukan bahwa kebanyakan murid di
MTsS Babun Najah belum mampu menguasai mubtada dan khabar
dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui terhadap
kemampuan murid dalam memahami mubtada dan khabar. Adapun
metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif, dan
peneliti mengambil sampel sebanyak ١٥ orang  dari kelas dua dan kelas
tiga, dan untuk mengumpul semua data informasi peneliti menggunakan
instrumen penelitian yaitu wawancara dan tes butiran soal. Adapun
kemampuan murid terhadap pemahaman mubtada dan khabar di MTsS
Babun Najah Ulee Kareng dalam kategori bagus yaitu dengan nilai rata-
rata ٦٨,٦ yang terletak antara ٧٩-٦٦. Adapun permasalahan yang
dihadapi oleh murid diantaranya: sedikitnya keinginan sebagian murid
pada materi nahu, sebagian murid merasa bahwa nahwu itu materi yang
susah, sedikitnya pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan
guru, sedikitnya penghafalan mufradat akan membuat mereka kesulitan
dalam membuat contoh mubtada dan khabar, sedikitnya latihan dan
praktek dalam membaca akan membuat mereka susah dalam menguasai
mubtada dan khabar dalam tek bahasa Arab



لو الفصل األ

مقدمة

شكلة البحثم. ١

. به تاماالفهمتعليم اللغة العربية هي من عناصرها يعلمنا علىحصول املعنىو القواعد يف 

وهو يتكون من علم النحو . البناء واإلعرابو م وهو يدوردوراىف شكل أواخرالكال

أمثلة خمتلفة ال واصطالحا حتويل األصل الواحد إىل لغة حتويل،علم الصرف.الصرفو 

.حتصل تلك املعانيإ

عرابا إأن صول أصطالحا فهو علم باعلم النحو وأما

١.نواع اإلعراب  والعوامل والتوابعأالسم والفعل واحلرف و وبناء واملراد باألصول املذكورة ا

ومها مادتان مهمتان وكان به نيل ،ومن يتعلم اللغة العربية فعليه أن يعرف قواعدها

فهما أما املبتدأ واخلرب،يف القراءة والكالم وعلى فهم املقصوداخلطإاحرتاز عن املقصود و 

.يف القراءة والكالموكان إدراك املقصود واحرتاز عن اخلطإ. مادتان مهمتان

علم العربية من حيث إن املدرسة باب النجاح إحدى املدارس اليت تدرس فيها اللغة

. ء واإلنشاءالنحو والصرف واحملادثة وخط العربية واإلمال

٤.دون السنة،ص)إمارة اهللا:سربيا(، اجلزء االولالدرية، الكواكب حممد  إبن أمحد.  ١



وإحدى املواد يف علم النحو هي املبتدأ واخلرب ومها . يفهموا النصوص العربية فهما جيدا

وبعد املالحظة األوىل فالحظ الباحث أن . مادتان مهمتان لسيطرة على فهم اللغة العربية

يقدروا على فهم املبتدأ واخلرب أكثر الطالب يف املدرسة املتوسطة يف الفصل الثاين مل 

.تاما

ها الطالب يف فهم اجهو رييد الباحث أن يعرب عن املشكلة اليت يف،إنطالقا من ذالك

قدرة الطالب على فهم "املبتدأ واخلرب لذلك، أراد الباحث أن يقوم بالبحث حتت العنوان

Uleeباب النجاح توسطة املدرسة املبدراسةوصفية(املبتدأ واخلرب Kareng(

أسئلة البحث-ب

:بناء على املشكلة السابقة فيحدد الباحث سؤالني كما يلي

كيف تكون قدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلرب؟-١

ما هي املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تدريس املبتدأ واخلرب؟- ٢

أهداف البحث-ج

:وأما أهداف البحث  من هذه الراسلة فهو 

على قدرة الطالب على معرفة مادة املبتدأ واخلربللتعرف-١



للتعرف على املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تدريس املبتدأ واخلرب- ٢

أهمية البحث-د

و أمهية العملية و ن من أمهية النظرية،و هلذهالرسالة فهي تتكوأماأمهيةالبحث

:يلي

يف إثار املصادر واملراجع واخرتاعات العلمية أن يسهم  هذا البحث:أمهية النظرية - ١

والباحثني اللذين يستغلون يف تعلني اللغة العربيةللجامعني

:أمهية العلمية   - ٢

واحلربليتئثر يف نفس الطالب غهبة يف تعلم املبتدأ : للطالب

وسيع معلومات الباحث يف تعارف البحث العملىلت: للباحث

ستخدام طروق تعليم املبتدأ واخلرب املعلم يف لزيادة تعارف ا: للمدرس

حدود البحث-ه

:تتكون  حدود البحث من

:احلد املكاين- ١

يف املدرسة املتوسطة باب النجاححدد الباحث مكان البحث 

:د الزمايناحل- ١

م/٢٠١٧م٢٠١٦يعقد هذ البحث  فالعام الدراسي 



معاني المصطلحات- و

ن يبحث  بعض املصطلحات اليت أفهو يريد ،الباحث هذه الرسالةقبل أن يبحث  

:  تتضمنها الرسالة وهي كما يلي

القدرة- ١

وقدرا   . قوي عليه: القدرة لغة من قدر ومقدره ومقدرة وقدرة على الشيء

القوة على الشيء، والتمكن من فعله      : على الشيء اقتدر ومجع وامسكه، ويقول القدرة

مثل قدرة ألة ما يقاس بالعمل اليت تأتيه يف وحدة الزمن، أو طاقة، والقدرة، . أو تركه

داءه يف ألهي كل ما يستطيع الفرد وأما اصطالحا ف. والتمكن منهوالقوة على الشيء 

كالقدرة ،اللحظة الراهكة من أعمال عقلية أو حركية سواء أكان ذلك نتيجة تدريب

أو إجراء ، أو الكالم بلغة أجنبية،أو على تذكر قصيدة  من الشعر،على  ركوب دراجة

٣.نة بارزة  يف التنظيم العقلي لإلنسانحتتل مكا٢.والقدرة اللغوية. العمليات احلسابية

ولقد تتابعت الدراسات والبحوث لرباون وسيفنسون وكيلي وثرستون وغريهم يف إثبات 

مؤكدة إن العامل اللغوي هي أكثر العوامل املسؤلية عن الفروق بني األفراد     " وجوده

".يف النشاط العقلي املعريف

المراجعة في مناهج االتعليم اللغة العربية للكاطقين بلغات الدكتور علي أمحد مدكور، ٢
١٨٢. ص).م٢٠١٩/هـ١٤٣١دار الفكر العرىب،(،الطبعة األوىل أخرى

علم الكتب( ،الطبعة االوىلتعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد الىف، ٣



فهم املبتدأ واخلرب- ٣

واخلرب ٤.سم املرفوع العارى عن العوامل اللفظية حنو أهللا ربنا وحمد رسول اهللاالاملبتدأ هو ا

أما القدرة و ٥.هو اجلوء الذي  تتم به الفاعدة مع املبتدأ حنو زيد قائم وزيد جاريته ذاهبة

Uleeاليت تقصد الباحث فهي قدرة الطالب باملدرسة املتوسطة باب النجاح بــ

Kareng.

٧٦.ص) دون السنة, إندونوسيا. مكتبة فوتر مسارع، ةريالكواكب الد،حممد بن أمحد بن عبد البارى٤
٨٠.ص،...ةريالكواكب الد، حممد بن أمحد عبد البارى٥



يالثانفصلال
اإلطار  النظري 

.القدرة على فهم الدراسة-أ 

ماهية القدرة- ١
يء وقدرا  على الش. قوي عليه: يءر ومقدرةومقدرة وقدارة على الشمن قدلغةالقدرة

مثل . مكن  من فعله أوتركهوالت.  القوة  على الشيئ: ويقول القدرة. اقتدر ومجع وامسكه

، أو طاقة، والقدوة، والقوة تأتيه يف الثانية  أي وحدة الزمنلة مايقاس بالعمل اليت أقدرة 

٦.على الشيئ والتمكن منه

هنة  من أعمال ستطيع الفرد أداءه يف اللحظة الرااصطالحافهي كل ما يالقدرةوأما 

عقلية  أو حركية سواء أكان ذلك نتيجة تدريب أو بدون تدريب، كالفرد  على ركوب 

من الشعر أو الكالم بلغة أجنبية أو إجراء العمليات دراجة أو على تذكر قصيدة 

حتتل مكانة بارزة  يف التنظيم لالنسان، ولقد تتابعت والقدرة اللغوية٧.احلسابيىة

مؤكدة  "الدراسات  والبحوث  لرباون وسيفنسون وكيلي وثرستون وغريهم يف إثبات وجوده

دون املكان، اجلامعة اإلسالمية (، دراسات لبعض القدرات العقلية لدي الطلبة الجامعات الفلسطينيةنضال محدان، ٦
١٩.، ص)م٢٠٠٧غوة، 

دار :القاهرة(،الطبعة األوىل المراجعة في مناهج االتعليم اللغة العربية للكاطقين بلغات أخرىعلي أمحد مدكور، ٧
١٨٣. ص) م٢٠٠٧الفكر العرىب،



بني األفراد    يف النشاط العقلي أن العامل اللغوي هو أكثر العوامل مسؤلية  عن الفروق

٨."املعريف

إذ يرى  الباحث  من التعريفات  اللغوية  واالطالحية  أن القدرة هي 

امتالك  الفرد للقدرة وأدائه فيها، سواء كان هذا الذكاء عقليا وحركيا أو عمليا، فهذه 

من قدرة األخرى، ويرى القدرات تولد مع اإلنسان ولكنها ختتلف من إنسان األخر 

الباحث أن التعريفات أوضحت أن السرعة والدقة ومعاجلة املوافق اليت يعرتض هلا الفرد 

.مبهارة وجناح، إذ فالقدرة هي املقدورة على فعل الشيء يف اللحظة، اليت يطلب منه

:ع القدرات  العقليةا أنو - ٢

القدرة اللغوية) أ 

لفاظ، وسهولة، ويسر، ويستخدم الفرد استخدام األالقدرة اللغوية هي قدرة الفرد يف 

حمصولة اللغوي ىف حديثه، ويف كتابه، وهذه القدرة ذات صلة وعالقة بالقافية الشرعية 

الطالقة اللفظية أن يعطي املفحوص حرف والسجع النثريزومن أمثلة االختبارات يف

ممكن من مثل حرف ميم أو حرف نون ويطلب منه املفحوص أن يذكر أكرب عدد 

أو يعطى كلمات تنتهي حبرف . الكلمات اليت تبدأ بأحد هذه احلروف  يف زمن حمدد

معني مثل حرف عني أو حرف صاد ويطلب منه املفحوص 

١٨٣.، ص... المراجعة في مناهج،علي أحكد مدكور٨



كرب ممكن من هذه الكلمات  يف زمن حمدد، والطالقة اللفظية متضمنة يف أأن يذكر 

٩.اختبارات التذكري االبتكاري أيضا

القدرة الرياضيات) ب

سرعةهي القدرة على ممارسة اإلعداد يف سهولة بال أخطاء، وتبدو يف تالقدرة الرياضيا

وتقاس هنا باختبار اجلمع . والطرح والضرب والقسمةأجراء العمليات احلسابية كاجلمع 

١٠.البسيط

الكتابية لقدرة ا) ج

بعاد القدرة الكتابة هي القدرة على اإلمالك،  تظهر هذه القدرة يف إدراك اإل

وعمقها وطوهلا وشكلها وارتفاعها، وتتعلق شكالدراك حجم األإواملسافات بدقة، و 

١١.هذه القدرة باملدركات احلسية

٨٤.ص،... دراسات لبعض القدراتنضال محدان، ٩
٨٦.،ص... دراسات لبعض القدراتنضال محدان، ١٠
٨٨.، ص... دراسات لبعض القدراتنضال محدان، ١١



القدرة على التذكري) د 

شرة للجمل والفقرات واالشكال التذكر املباعلى التذكري وهي تعين القدرة علىالقدرة

، أو يكون التذكر لفظيا أو دعدالاللفاظ أو اإلوقد يكون التذكر . واأللفاظ واإلعداد

١٢.غري لفظي أو بصريا ومسعيا

إنطالقا من البيان السابق، فاستنتج الباحث أن القدرة متنوعة وهي القوي 

أما . لكل الفرد، منها القدرة اللغوية والقدرة الرياضيات، والقدرة  على التذكري وغريها

القدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلرب كما أراد الباحث يف هذه الرسالة فهي القدرة 

القدرة اللغوية، ألن املبتدأ واخلرب املادتان من علم النحو وهو من أساس 

.قواعد اللغة

:أمهية القدرة يف الدراسة- ٣

وأما أمهية القدرة يف الدراسة فهي كل ما يساعد  الفرد  ليؤدي أوجه  

يؤديه وما ميكن أن . نشاط مرتابطة متكاملة  قبل تدريب عليها أو بعد تدريب عليها

أو لسهولة يف أداء استجابة  من االستجابة وسهولة   . ي حيدد القدرةذالفرد هو ال

١٣.يف القيام بعمل من االعمال بدقة وعلى أكمل وجه ويف أقصر وقت

٨٤.ص، ... دراسات لبعض القدراتنضال محدان، ١٢
) م٢٠٠٦دار النشر الدويل، : رياض(الطبعةالثانية أساسيات المنهج، حممد أشرف  املدكاوي، ١٣

١٠١- ١٠٠. ص



إعتمادا على ما  سبق  أن الطالب حيتاجون إىل القدرة  لسيطرة على املادة 

ألن القدرة  واملادة هلما . أسرع وقت ممكن

.العالقة املرتابطة إلداك  نتائج التعلم اجليدة

القواعد في تدريس اللغة-ب

مفهوم القواعد-١
القواعد هي أساس مهمة يف تعليم علم اللغة وجتعل اللغة ألة االتصال 

القواعد النحوية اللغوية من علم تتوكن فاصحا حلصول أهدافها ووظيفتها بالتنظيم، و 
١٤.النحو والصرف

أى حتديد ،ودراسة العالقة بينها داخل اجلمل،بضبط أواخر الكلماتهوالنحوعلم)أ 
ريات اليت تطرأ حني يهتم علم الصرف بدراسة التغيف،موقعيتها وصلتها ببعضها البعض

١٥.على بنية الكلمات

حتويل االصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة      علم الصرف لغة حتويل، وهو اصطالحا) ب
.١٦

:يف تدريس اللغةأمهية القوعد- ٢

٢٧٣. ص)٢٠١٥عامل الكتب، :القاهرة(،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيدال ىف، ١٤
٤.ص) إمارة اهللا، دون السنة:سربيا(، اجلزء االول، الكواكب الدريةحممد  إبن أمحد١٥

١٦Hasanudduin, Pengulangan Cepat Dalam Ilmu Saraf, (Jakarta: Media Prestasi
Indonesia,tt), hal.٢



ليسلم اللسان ، ونظام تأليف اجلمل،ضبط الكلماتو هوأما أههمية  القواعد 
صواب الكالم من أو معروفة ، الكتابةيسلم القلم  من اخلطأ يفو . النطقمن اخلطأ يف

١٧.خطئه ليحرتز  عن اخلطأيف اللسان وغاية  االستعانة  على فهم معاىن كالم اهللا

بعد بيان ما سبق  أن القواعد هي اساس الذي يلزم الطالب  أن يتعلمها 
لسيطرة على فهم النصوص العربية، وخصوصا لفهم معاىن القرأن الكرمي، ويسلم الطالب 

.كتابة والكالممن اخلطأ يف ال
:أهداف تدريس القواعد النحوية- ٣

:أهداف تدريس القواعد فهو كما يليوأما
.اخلطألم على التحدث السليم دون وفوع يفمساعدة املتع) ١(
.اكتسب القدرة على القراءة وفهمها)٢(
.اكتساب القدرة على الكتابة السليمة اخلالية من اخلطأ) ٣(
.املسموعمساعدة على فهم )٤(
.مساعدة املتعلم على فهم اجلملة ومتييزعناصرها)٥(
.الوقوف على وظائف اجلمل)٦(
.معرفة احلكم اإلعراىب والعالمات املتصلة به)٧(
١٨.والنقد،واالستنتاج،والتحليل،ببر تدوال،التدريب على دقة التفكري) ٨(

مساعدة الطالب من البيان السابق نعرف أهداق تدريس  القواعد كثرية، وهي
.الكتساب القدرة على املهارات اللغية

:خطوات اليسر يف درس  القواعد النحوية- ٤

٥.،ص...الكواكب الدرية. إبن أمحد بن عبد اهللا ١٧

٢٧٣.، ص... ،تعليم اللغةسعيد الىف ١٨



:أما خطوات يف درس القواعد النحوية فهي كما يلي
حيث تصاغ األهداف املغرفية والوجدانية من خالل القطع : أهداف الدرس)١(
ساب القدرة على التحدث، أو الكتابة تكر على ا ااألمثلة،  بينما يركز اهلدف املهأو

.وفقا     للقواعد والضبط بالشكل
الوسائل التعلمية) ٢(
التمهيد)٣(
عرض القطعة بقراءة جهرية)٤(
األمثلة بإستخالصها من القطعة، وكتابتها  ع)٥(
عراب الكلمات، حبيث التوصل بطرح أسئلة تركز على الشرح، أو إ: الشرح) ٦(

إلىالقاعدة 
عبارة مبسطة بالتوصل إىل القاعدة يف: إلستنتاجا)٧(
ئلة الدرسحبل بعض  أس: التقومي) ٨(
.ويكون باستعمال حل التدريب األخرى: الواجبة) ٩(
باملشاركة يف إعداد الوسائل التعليمية اليت تشتمل  على القاعدة اليت مت : األنشطة) ١٠(

١٩هامتعل

:اجلملة االمسية- ٥
اجلملة االمسيةإحدى املواد اليت تبحث يف علم قواعد اللغة العربية هي 

:تعريف اجلملة االمسية)١(

٣٧٩. ، ص... ،تعليم اللغةسعيد الىف١٩



الركن األول يعرف : اجلملة االمسية  هي تركيب إسنادي يتكون من ركنني أساسيني
من اجلملة االمسية فيعرف أما الركن الثاين ،سم الذي يقع يف أول اجلملةوهو اال) باملبتدأ(
٢٠.وهو الذي يتم به معىن اجلملة) باخلرب(

:أنواع املبتدأ)٢(
ظاهر-أ

:االمثلة
)الطالب مبتدأ، يف املدرسة خرب( الطاب يف املدرسة - ١
)حممد مبتدأ، يقرأ خرب( حممد يقرأ الكتاب - ٢

مضمر- ب
:االمثلة

)أنا اسم ضمري وهو مبتدأ، قائم خرب(أنا قائم - ١
)حنن اسم ضمري وهو مبتدأ، نطلب  خرب(حنن نطلب العلم - ٢

: أنواع اخلرب)٣(
خرب مفرد-أ

:االمثلة
)اهللا مبتدأ ربنا خرب مفرد(اهللا ربنا - ١
)حممد مبتدأ رسول اهللا (حممد رسول اهللا - ٢

خرب غري املفرد- ب
:االمثلة

٣.ص) م٢٠٠٢سعود، جامعةة امللك : الرياض( ، الطبعة األوىل النحو العربيحممد إمساعل ، ٢٠



حممد مبتدأ يذهب الفعل والفاعل، مجلة ( حممد يذهب إىل املدرسة - ١
)الفعل والفاعل خرب حممد

زيد مبتدأ، جاريته مضاف ومضاف اليه وهو ( جاريته ذاهبة زيد - ٢
املبتدأ الثاين ذاهبة خرب املبتدأ الثاين، مجلة املبتدأ الثاين وخربه خرب 

٢١).زيد

خرب شبه اجلملة- ج
: األمثلة
)زيد مبتدأ، يف الدار جر وجمرور، وهو خرب شبه اجلملة( زيد يف الدار - ١
املبتدأ، عندك ضرف ومضروف، وهو خرب شبه أمحد ( أمحد عندك - ٢

)اجلملة
البيت هو املبتدأ، بعد املسجد ضرف ومضروف (البيت بعد املسجد - ٣

).وهو خرب شبه اجلملة

٨٠. ، ص.. .الكواكب الدرية. إبن أمحدبن عبد اهللا٢١



الفصل  الثالث
إجراءات البحث الحقلي

منهج البحث-أ
وهو ، إن منهج البحث الذي يستخدمه الباحث يف هذ البحث منهج وصفي

يأيت الباحث  املدخل  . بقصد وصف البيانات وتفسريهاما يقصد بالبحث  
الكيفي،  يعين الرتكيز  يف معاجلة التجارب  الواقعة  واألحداث اجلارية سواء يف 
املاضي أو احلاضر  على ما يدرك  الباحث منها  ويفهمه  ويستطيع تصنيفه،  وجيد 

٢٢.ف الكميةالعالقة  اليت ميكن مالحظتها مالحظة عقليا الن البحث ال يتص

البحثمجتمع وعينة-ب

وأخذ الباحث العينة . ٢٦٨حيث يبلغ عددهم م٢٠١٨-م٢٠١٧دراسية 
ختيار وهناك من يسمى هذه الطريقة  بالطريقة املقصودة، أو اال. بالطريقة العمدية

املفردة أو تلك هذه ختيارخربة الباحث ومعرفته بأن أساس االباخلربة وهي تعين أن
٢٣.ل جمتمع البحثيمتث

طالبا، يتكون عددهم من الصف الثاين والصف الثالث، ١٥فأخذ الباحث 
. فصول٨وعدد الفصل منهما 

مكتبة العبيكان، : الرياض(، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل إبن محد العساف٢٢
١٨٩.ص) م٢٠٠٠

٩٩. ، ص... ، المدخل إلى البحثصاحل بن محد الساف٢٣



أدوات البحث-ج
أسئلة 

:وأما أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث فهي كما يلي٢٤.البحث
االختبار - ١

ستخدمه للحصول على أمثلة من ياالختبار هو أسلوب أو جمموعة مناالنشطة اليت 
٢٥.سلوك توصف قدرته  يف مادة التدريس املعينة

. للتعرف على قدرة الطالب يف فهم مادة املبتدأ واخلربفهو وأما االختبار يف هذا البحث
٨سؤاال، ومن سؤال مقال ٢٠وأما هذ االختبار يتكون من أسئلة من متعدد اإلختيار 

. أسئلة
وقام  الباحث  بتوضيع االختبارات إىل الطالب، وكانت االسئلة مدونة      يف كشف 

.قدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلرباالختبارات، كلها تدور دورا هاما  للتعرف مدى  
املقابلة الشخصية- ١

املقابلة هي استبيان  منطوق يتضمن  التفاعل  املباشر  بني الباحث  واملستجيب، 
وميكن استخدامها مع األنواع املختلفة من املشكالت  واألشخاص واالطفال الذي 

ابة واحدا فواحدا، وهذه فألقي الباحث الطالب ملق٢٦.يستطيعون القراءة أو الكتابة
املقابلة للتعرف أي مشكالت اليت يواجهها يف فهم مادة املبتدأ واخلرب، وعن طريقة اليت 

٢٧.استخدم املدرس يف الدراسة مبقابلة معه أي املدرس

طريقة تحليل البينات-د

١٠٠.، ص... ، المدخل إلى البحثصاحل بن محد الساف ٢٤

٢٥Moh. Matsn=a HS, dkk. Pengantar  Evaluasi Dan Tes BahasaArab (Al-kitabah:
Tanggerang Selatan, ٢٠١٢), hal. ١٧٦٢٥

مكتبة الفالح، : الكويت(، الطبعة األوىل،المدخل الى مناهج البحث التربويرجاء حممود أبو عالم، ٢٦
١٥٩.، ص)م١٩٨٩

١٨١.م، ص٢٠٠٩علم الكتب،: القاهرة(، الطبعة األىل، العملي خطوات ومهارات، البحث عبد الرمحن  سيد سليمان ٢٧



خيتاره الباحث ويطبقه على ما مجعه من ذيهي أسلوب التحليل الطريقة حتليل البينات
بة معينة دون غريها معلومات حىت يستنتج منها األدلة والرباهني العلمية اليت تؤكد إجا

:برمزيستخدم الباحث يف حتليل البيانات مع االختبار٢٨.ألسئلة البحث
التحليل الكمي. ١

رات واألدلة الرقمية الدالة ويقصد به حتليل املعلومات رقميا، أي استنتاج املؤش
عرب أناس سوجونو القانون للبحث اإلجرائي، .وهو االختبار٢٩.على الظاهرة املدروسة

:وفضل الباحث هذا القانون التايل
Mx=
Keterangan:

Mx : Mean yang dicari
FX : Jumlah darinilai-nilai yang ada dikali frekuensi
N : Jumlah frekuensi

:البيان
املتوسطدراجة: Mx

الدراجات جمموع:  FX

عدد الطالب:  N

:اعتمادا على القانون السابق، فتنقسم اىل مخس طبقات كما يلي
١٠٠-٨٠= جيد جدا 

٧٩-٦٦= جيد
٦٥-٥٦= مقبول
٥٥-٤٦=ناقص

١٠٤: ص... المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف، ٢٨

٢٩ .Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠٠١),
hal. ٣٢٤



٤٥- ٠= فاشل
هلم  وتتكون هذه االسئلة     من متعدد فألقي الباحث أسئلة االختبار واحدا فواحدا 

مث أسئلة مقال تتكون    من مثانية . سؤاال، لكل السؤال نتيحة واحدة٢٠اإلختبار  
.فجملة كلها مائة نتائج. أسئلة، لكل السؤال عشر نتائج

وأما  طريقة التأليف هلذه الرسالة ويعتقد الباحث الطريقة اجلارية بكلية مل الرتبية وتدريب 
:علم يف جامعة الرانريى، املقرر يف الكتاب مسمىامل

Panduan Akademik Dan Penulisan Skripsi Tahun ٢٠١٦ Fakultas Tarbiah

Dan Keguruan Uin Ar-Raniry Darussalam  Banda Aceh.



الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات-أ

عما يتعلق عرض نتائجالبحثيأن في هذا الفصلريد الباحثي

وحلصول على البيانات قام . قدرةالطالبعلىفهماملبتدأواخلربفياملدرسةاملتوسطةبابالنجاحب

اعتمادا على رسالة عميدة م ٢٠١٨/م٢٠١٧للسنة الدراسية الوصفيالباحث بالبحث 

-B: رقم لكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه 

١٢/Un٠٨/TU-.FTK/TL.٠٠/٠٨/٢٠١٨

لمحة عن ميدان البحث-١

ذي يقع بأويل  ة الّ املعاهد اإلسالميّ معهد من جاح معهد باب النّ إنّ 

ثالثة جاح العصريّ س معهد باب النّ قد أسّ . ببندا آتشيه (Ulee Kareng)كارينج

م  ١٩٩٣نة  يف السّ د  صاحل  د إمسي  ورسلي بنتانج  وحممّ حممّ : علماء آتشيه، هم 

.جاحالنّ ة بابسة  اإلسالميّ حتت املؤسّ 

مسي املاجستري أحد  املؤسس من اوإنرئيساملؤسسةهودكتوراندوس احلامجحمد

دة  ملبأبيمدينةألنه  قد مكثفيها املسمى . املؤسسينالذجياهدفيإقامتها

معهد معهدينهماهيرأس. وهوأحدالعلماءاملشهورفيآتشيه.طويلةلتعلمالعلوماإلسالمية



Cot)باب النجاحالعصريبأوليكارينجومعهدباب املغفرةالعصريبشوتكوؤونج  

Keueung).

تعليم  العلوم  الدينية  املتنوعة  مثل  علم  حومن املعلوم أن  يف  معهد  باب  النجا 

الفقه  والتوحيد  والتفسري  واحلديث   وعلم  اللغة  العربية  وفروعها  كقواعد  النحو  

أيضا العلوم  هناكوجبانب ذلك، .  البالغة  واحملادثة  واإلنشاء  وغريهاوالصرف  و 

الدينية  والعلوم  الدنياوية  مثل  اللغة اإلجنليزية  والرياضّية  والكيمياء والتكنية  واجلغرفية  

.وغريها

ن  يالمدّرسعدد )أ

يعلمون  املواد السابقة  يف  هذا  املعهد  أكثرهم  نون  الذياملدّرسوأما 

متخرجون  يف  املعاهد  اإلسالمية  واجلامعات، وبعضهم  متخرجون يف  جامعة  

اهداف التعليمية والرتبوية لتجعل الطالب قادرين على ومن .الرانريي  دار السالم

أصبحتيف املعهد  حىت العربية  واإلجنليزية تني، ومها اللغةباللغ، الكالم والقراءة

ني  يف  معهد باب النجاح فكما يف  اجلدول املدّرسوأما عدد .ةيوميادثةالاحمل

: اآليت



٤-١اجلدول 

عدد املدّرسون يف معهد باب النجاح

المواد  المعلمة المتخرجون  في اسم المدّرسين رقم
احلديث جامعة املدينة  املنورة املاجسترياألستاذحممدإمسي  ١

اللغة العربية جامعة الرنريي األستاذعيد أزهاري ٢
السوسيولوجي جامعة الرنريي مذّكري ٣

النحو جامعة الرنريي األستاذحممدطلى ٤
التوحيد، األخالق جامعة الرنريي األستاذحممدمجيل ٥

تاريخ  اإلسالم معهد باب النجاح األستاذ سفريذال ٦
اخلط، اإلنشاء الرنرييجامعة  األستاذ عارفني ٧

اإلمالء معهد باب النجاح األستاذ املدثر ٨
حمفوظات معهد باب النجاح األستاذ فخر الرازي ٩

غرمور معهد باب النجاح األستاذ حممد إدريس ١٠
تاريخ، األخالق جامعة الرنريي األستاذ خريالفوق ١١

السوسيولوجي جامعة شيه كوال األستاذ مذكر ١٢
الرياضية جامعة  الرنريي األستاذ سيف الفؤدي ١٣
احلديث جامعة  الرنريي األستاذة سري رمحداين ١٤

اللغة العربية جامعة شيه كوال األستاذة أستويت ١٥
السوسيولوجي جامعة شيه كوال األستاذ أمحد ياين ١٦



النحو جامعة شيه كوال األستاذ الدكتورندوس جاللدين ١٧
األخالقالتوحيد،  جامعة شيه كوال األستاذة عيد اسفرنا ١٨

تاريخ  اإلسالم جامعة شيه كوال األستاذ الدكتورندوس خالدون ١٩
اخلط، اإلنشاء جامعة الرنريي األستاذة إرمحين ٢٠

اإلمالء جامعة شيه كوال األستاذة ليزا وحيوين ٢١
حمفوظات جامعة شيه كوال األستاذة أياسوستيسيا ٢٢

غرمور معهد لبوهن  حاج األستاذ حمب الدين ٢٣

سا وأكثرهم   متخرجون  مدرّ ٢٣ني  يف  معهد  باب  النجاح  املدّرسإن  عدد 

جون  يف  ذلك  املعهد  واملعاهد   يف  جامعة  الرانريي  وشيه  كوال   والباقون  متخرّ 

.األخرى 

الطالبعدد )ب

سومطرة آتشية يف هذا املعهد يأتون مناملناطق املختلفة يف الطالبكان 

وهم . املتوسطةللمرحلة فصال١٢علىيتكون هذا املعهد .وخارجهامثلتايالندوماليزيا

:كما ظهر يف اجلدول التايلالفصولمقسمون إىل عدة 



٤-٢اجلدول 

عدد الطالب والطالباتباملدرسة املتوسطة  باب النجاح

الذين  يتعلمون  مبعهد  بابالطالباتالطالب و أن بيظهر٤-٢اجلدول 

.الب والطالباتطال٣٠٠توسطةالنجاح  العصري   يف  املرحلة امل

والطالباتعدد الطالب  الفصول رقم
١٩ ١الفصل األول ١
١٥ ٢الفصل األول  ٢
٢٦ ٣الفصل األول  ٣
٢٨ ٤الفصل األول  ٤
٢٦ ١الفصل الثاين  ٥
٢٥ ٢الفصل الثاين  ٦
٢٩ ٣الفصل الثاين  ٧
٢٤ ٤الفصل الثاين ٨
٢٩ ١الفصل الثالث  ٩
٢٢ ٢الفصل الثالث  ١٠
٢٩ ٣الفصل الثالث  ١١
٢٨ ٤الفصل الثالث  ١٢
٢٦٣ جمموع



مرافق العامةال)ج

كما املرافقالعامةوللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعد املعهد بعض

:يلي

٤-٣اجلدول 

يف معهد باب النجاحعدد املباين 

العددالوسائلالرقم

١٢الفصل١
١املكتبة٢
٢املسكان٣
١املصلى٤
٣ديوان املدّرسة٥
٤احلمام واملرحاض٦
١غرفة األخرى٧
١معمل الكمبوتري٨
١املطبخ٩
٣امليدان١٠
١معمل املدّرسة١١



يف معهد باب النجاح اليت أعد املعهد وفقا بعملية املباين أنبيظهر٤- ٣اجلدول 

.التعليم والتعلم حىت حيصل إىل األهداف الرتبوية املرجوة

تحليل البيانات ومناقشتها-ب

لى فهم مادة المبتدأ والخبرعقدرة الطالب . ١

إىل الطالب، وكانت االسئلة مدونة يف  وقام  الباحث  بتوضيع االختبار

كشف االختبارات، كلها تدور دورا هاما  للتعرف مدى  قدرة الطالب على فهم املبتدأ 

:والتحليل عننتيجة االختبار يستخدم الباحث صيغة  كما يلي.واخلرب

Mx=
Keterangan:

Mx : Mean yang dicari

FX : Jumlah darinilai-nilai yang ada dikali frekuensi

N : Jumlah frekuensi

:البيان

املتوسطدراجة: Mx

الدراجات جمموع:  FX

عدد الطالب:  N

:إىل مخسة حتويلقدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلربدى ملوحيدد املسند 



١٠٠-٨٠= جيد جدا 

٧٩-٦٦= جيد

٦٥-٥٦= مقبول

٥٥-٤٦=ناقص

٤٥- ٠= فاشل

٤-٤اجلدول 

قدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلربلبيان االختبار نتائج

االختباردرجاتهم في الطالب
١٤٨
٢٧٤
٣٣٨
٤٨٦
٥٨٨
٦٥٦
٧٥٥
٨٨٣
٩٧١
١٠٩٦



١١٨٦
١٢٨٢
١٣٨٣
١٤٤٨
١٥٣٤

١٠٢٨المجموع

٤-٥اجلدول 

االختبار نتائجلاملتوسطدراجة

Fx(F)دراجة التكرار(X)ختباراالدرجة رقم

١٩٦١٩٦
٢٨٨١٨٨
٣٨٦٢١٧٢
٤٨٤١٨٤
٥٨٣١٨٣
٦٨٢١٨٢
٧٧٤١٧٤
٨٧١١٧١
٩٥٦١٥٦



١٠٥٥١٥٥
١١٤٨٢٩٦
١٢٣٤١٣٤
١٣٣٨١٣٨

١٥=N١٠٢٩=Fx

٦٨,٦المعدلة

Mx =∑ FX

N

Mx =١٠٢٩

١٥

Mx =٦٨,٦

) ٦٨,٦(فهماملبتدأواخلربقدرة الطالب على تأسيسا على اجلدول السابقة أن نتيجة 

.جيدحصلت على ٧٩-٦٦ة، جيد

المبتدأ والخبرفهمالمشكالت التي يواجهها الطالب في . ٢

قام الباحث باملقابلة . يواجهها الطالب يف فهم املبتدأ واخلربملعرفة املشكالت اليت 

املشكالت اليت عن الباحث قبل أن يبحث . الطالبمدّرسيالنحو و الشخصية مع 

مدّرسيالنحو مبعهد باب النجاح باملقابلة الشخصية مع يواجهها الطالب، قام الباحث 

:كما يليويأيت البيان  النحوعن إجراء عملية تعليم



؟املبتدأ واخلربمفيتعلياملدّرسستخدمبهايأيةالطريقةالتي- ١

انستخدمتمبعهد باب النجاح يف املرحلة املتوسطةالنحوإن املدّرسونلمادة 

العوامل ومنت املبتدأ واخلرب كتاب يف تعليم ، ألن الكتاب املستخدمالقياسيةالطريقة

املؤكدة هلا، حبفظ القاعدة مث إتباعها باألمثلة والشواهداملدّرس يقوم حيث أن . األجرومية

يتم البدء بتعلم القاعدة، مث توضيحها النحو إجراء عملية تعليمويف . واملوضحة ملعناها

.القاعدة

مبعهد باب النجاح فياملرحلة املتوسطة النحوون ملادة دّرسامليستخدم وقد

. املبتدأ واخلرب كتاب النحو الواضحيف تعليم الستنباطية، ألن الكتاب املستخدمالطريقةا

باالشرتاك املدّرس يقوم و بتحضري األمثلة وتسجيلها على السبورة املدّرس يقوم حيث أن 

املدّرس العالقات فيما بني األمثلة وربط املدّرس باملقارنة وتدقيقها وإظهار ب مع الطال

تقدمي أمثلة مساعدة و مناقشتهابعدالطالبمعاملعروضةالقاعدةاستنتاجو بعضها ببعض

اإلتيان بالقاعدةواعيمل يستطتوضيح األمثل

.ةاملستنتجاألمثلة اجلديدة تركيبا صحيحة وفقا بالقاعدة الطالبركبو 

؟املبتدأ واخلربتعليماملشكالت اليت يواجهها الطالب يف ما . ٢



الباحث أن ستطيع ي، النحوني ملادةنتيجة املقابلة الشخصية مع مدرساعتمادا على

:كما يلىبفي فهم مبتدأ واخلرب  املشكالت الىت يواجهها الطاللخص ي

.النحومادة يفبقلة الرغبة من بعض الطال-

وهذا يكون ، صعبالنحو يشعرون بأن املواد الدراسية بدرس بكثري من الطال-

.مشكلة

.القاعدة من مبتدأ واخلربما يلقي مدرسهم حنو بقلة فهم الطال-

.فيصعب يف إتيان أمثلة مبتدأ واخلربقلةحفظ املفردات-

.يةبقراءة فيصعب يف حتليل مبتدأ واخلرب من النصوص العر اليف قلة التدريب واملمارسة -

.بعض الطالب يصعبون يف حفظ القاعدة-

خاصا ؟املبتدأ واخلربتعليم النحوو الطالب يف كيف تكون رغبة . ٢

خاصا بعضهم يرغب فيه املبتدأ واخلربتعليم النحوو الطالب يف تكون رغبة 

وكثرة تعليم النحويف قلة الوسائل التعليمية املستخدمة وهي. وسوا هم مل يهتموا به

.حفظ القواعد

، مدّرسيالنحو مبعهد باب النجاحباملقابلة الشخصية مع بعد أن قام الباحث 

ب  يف املشكالت الىت يواجهها الطالمع الطالب ملعرفة باملقابلة الشخصيةيقوم الباحث 

:كما يليويأيت البيان  فهم مبتدأ واخلرب، 



؟مبتدأ واخلربتعلميف واجهها تاملشكالت الىت ما - ١

.قاعدةمبتدأ واخلرببعض الطالب يصعبون يف حفظ إن -

.مبتدأ واخلربإتيان أمثلة يصعبون يف-

.مل يقدروا على معرفة عالمات اإلعراب-

.من النصوص العريةمبتدأ واخلربحتليل يصعبون يف-

.حاالتتقدماخلربعلىاملبتدأمل يقدروا على معرفة -

النحوىف مادة بقلة الرغبة من بعض الطال-

صعب، وهذا يكون النحو يشعرون بأن املواد الدراسية بدرس بكثري من الطال-

.مشكلة هلم

.القاعدة من مبتدأ واخلربما يلقي مدرسهم حنو اطالب قلة فهم ا-

.فيصعب يف إتيان أمثلة مبتدأ واخلربيصعبون يف حفظ القاعدةقلةحفظ املفردات-

.يةبواخلرب من النصوص العر قراءة فيصعب يف حتليل مبتدأ اليف قلة التدريب واملمارسة -

.حاالتتقدماخلربعلىاملبتدأمل يقدروا على معرفة -

.فهم حاالحتذفاخلربو فهم حاالحتذفاملبتدأوجوباً يصعبون يف-

؟مبتدأ واخلربتعليميف هل يستخدم املدرس الوسائل التعليمية مثل الصور -



كثريا .إال قليالمبتدأ واخلربتعليميف يستخدم املدرس الوسائل التعليمية مثل الصور مل 

قواعد النحو واملدرس حيث يأمر املدرس الطالب حلفظما جتري عملية تعليم النحو 

.دين استخدام الوسائليرتمجها مثيشرح األمثلة املكتوبة يف الكتاب

، إن كان املدرس يستخدم الوسائل مبتدأ واخلربكيف تكون قدرة الطالب على فهم - ٢

؟مبتدأ واخلربتعليميف التعليمية 

فيهم مبتدأ واخلربتعليميف إن كان املدرس يستخدم الوسائل التعليمية 

. التعليميةدين استخدام الوسائل مثيشرح األمثلة املكتوبة يف الكتابالطالب املادة بقارنة 

عده على وتسا. درجة كفايته املهنية، واستعدادهتساعده على رفعالتعليمية ألن الوسائل 

متكنه من استغالل كل الوقت املتاح بشكل و . حسن عرض ا

وتساعده يف . وتوفر وقته وجهده املبذولني يف حتضري املواقف التعليمية وإعدادها. أفضل

.وتساعده على التغلب على حدود الزمن واملكان يف حجرة الدراسة. إثارة دافعية طالبه

؟بتدأ واخلربالطالب بصعوبة يف شرح املدرس عناملهل يشعر -

فهم لكنبعدانشرحاملدرساملادةمرارا. بصوبةالفهملمادةاملبتداواخلربالطالبشعريقد

.لكنمازالتاملادةصعوبةلبعضالطالباملهملني.فهماجيداالطالب

خاصا؟مبتدأ واخلربهل يشعر الطالب بتعليم النحو أو-



وق.شعرالطالببفرحاذاكاناملدرسيستخدمالطريقةاملناسبةوبعضالصوراملتعلقةباملادةتسهيالللفهم

.معظمالطالبفارحونبالتعلم. دشعرالطالببملالذاكاناملدرسلميستخدمالطريقةاملنابسة

يف اجلمل بعد شرح املدرس؟مبتدأ واخلربهل يستطيع الطالب تطبيق-

ىتطبيقهاالناملدرسيعطياالمثلةالكثريةحينمايشرحاملادةيفهمالطالمبباشرةللمادةومهقادرونعل

.



الفصل الخامس

الخاتمة

نتائج البحث-أ

، كما البحث خالصةوخيلص الباحث .السابقةفصوليف الوقد حبث الباحث

:تلي

النسبة املؤية علىعتمد الباحثيو . ةجيدقدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلرب إن - ١

حصلت على ٧٩- ٦٦، )٧١(االختبار نتائجل

.جيدة

هي عديدة ومتنوعة املبتدأ واخلرب تعلم يفبإن املشكالت الىت يواجهها الطال- ٢

:ومتثل هذه املشكالت يف

.النحوىف مادة بقلة الرغبة من بعض الطال-

وهذا يكون صعب، النحو كثري من الطلبة يشعرون بأن املواد الدراسية بدرس -

.مشكلة هلم

.القاعدة من مبتدأ واخلربقلة فهم الطلبة ما يلقي مدرسهم حنو -

فيصعب يف إتيان أمثلة مبتدأ واخلربيصعبون يف حفظ قلةحفظ املفردات-

.القاعدة



قراءة فيصعب يف حتليل مبتدأ واخلرب من اليف قلة التدريب واملمارسة -

.النصوص العرية

.حاالتتقدماخلربعلىاملبتدأمل يقدروا على معرفة -

.فهم حاالحتذفاخلربو فهم حاالحتذفاملبتدأوجوباً يصعبون يف-

المقترحات-ب

: اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات األتية 

التعليمية والوسائل التعليمية املناسبة يف عملية طريقةينبغي للمعلم أن يستخدم ال- ١

اليتناجحني يف التعلم ويقوم حماوالت املشكالت الطالبالتعليم والتعلم ليكون 

.بيواجهها الطال

رغبة يف تعلم النحو وكثرة ممارسة قراءة النصوص زيادة الطالبيرجو الباحث على - ٢

.أمور مهمة لفهم سائر العلومألن القواعد النحوية أمر من . 
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ًقا بإِ ْعَرابِ  وفـْ المْبَتَدَأ والَخبَـرَ  َأْكِمْل الَكِلَماِت األَتَِيِة َحتَّى َصاَرِت الُجْملَة اِإلْسِميََّة َأوِ 
قـََواعِ دهِ َما

............َحِديـَْقُة ا ملُْسَتْشَفي ) ١
مجَِيلٌ - َواِسٌع               ج-أ

َمجِيًال -َواِسَعٌة              د- ب

ِيف ُغْرَفِة النَـْومِ ....... فـََتَح ُحمَمٌَّد اخلِزَانََة، ) ٢
َوُهمْ - َوُهَو              ج-أ

َوُمهَا-َوِهَي                د-ب

َطوِيـٌْلةٌ .......   ِعْنِدي  ) ٣
ِمْسطََرةٌ -املِْسطََرِة          ج-أ

املِْسطََرةَ -ِمْسطََرًة         د- ب

يٌل أْيًضا....... أََماَم البَـْيِت )  ٤ َوُهَو مجَِ
رٌ -ْسِجًدا َكِبيـْرًا       جمَ -أ َمْسِجٌد َكِبيـْ

َر     د- ب َحِديـَْقَة َواِسَعةَ -املْسِجَد الَكِبيـْ

اإلْسِميَّةِ  ِإْختَـْر الُجْمَلَة األَتَِيَة الِتْي تـََتَكوَُّن ِمْن المْبتَ َدِأ َوالَخَبِر َأِو الُجْمَلة
َجَلَسْت فَاِطَمٌة ِيف - جَذَهَب ُحمَّمٌد ِإَىل املَْدَرَسة   -أ)       ١

الَفْصلِ 
قـَرََأْت فَاِطَمٌة الِكَتابَ -ُحمَّمٌد َيْذَهُب ِإَىل املَْدَرَسِة                     د-ب



َقالَ يَْأُكُل ُحمَّمٌد بـُْرتُـ -َأَكَل ُحمَّمٌد بـُْرتـَُقاٌل                           ج-أ)        ٢
ُحمَّمٌد  يَْأُكُل بـُْرتـَُقالَ -طََبَخ َعِليٌّ الُرزَّ                              د-ب

َكَتَب ُحمٌَّد الرَِساَلَة ِيفْ - يـَْقرَأُ ُحمٌَّد الُقْرَأَن َمَع َصِدْيِقِه                 ج-أ)     ٣
الَفْصلِ 

َجَلَس ُحمٌَّد َعَلى الُكْرِسى-الُقْرأََمنََع َصِدْيِقِه                دُحمٌَّد يـَْقرَأُ -ب

َذَهَب الطَاِلُب ِإَىل املَْدَرَسةِ -طََبَخْت فَاِطَمٌة الُرزَّ ِيف املَْطَبِخ                 ج-أ)    ٤
َدَرَس  الطَاِلُب ِىف الَفْصلِ - فَاِطَمٌة َيْطَبُخ الُرزَّ ِيف املَْطَبِخ               د-ب

رَّتْب الَكِلَماِت األَتَِيِة َحتَّى َصاَرْت ُجْمَلًة ُمِفْيَدةً 
اَحلِديـَْقُةالبَـْيِتَأَماَم   ١.  تلك

٣-٤- ٢-١)     ج ٣- ٤–٢-١)     أ 
٤-١-٢-٣)     د ١- ٢-٣-٤)   ب

إِ َىل فَاِطَمٌةاملْدَرَسةِ  ٢. َتْذَهبُ 

٤- ٢-١-٣)  ج ١-٢-٤–٣) أ 
٢-٤- ١-٣)  د ٤-٣-١- ٢) ب 

ِكَتابٌ  رٌاملْكَتَبةِ  َكِثيـْ ٣. ِيفْ 

٤-٣-١-٢)  ج٤-٣–٢- ١)  أ



٢- ٤-٣- ١)  د١-٢-٣-٤)  ب

٤. يـَْقرَأَُوُعْثَمانُالُقْرأَنََأْمحَدٌ 

١–٢- ٤- ٣) ج ٤-٣- ٢–١) أ
٣–١–٢-٤) د ١–٣-٢-٤) ب 

َها المْبَتَدأُ َوالَخبَـُر َأِو الُجْمَلُة اإلْسِميَُّة  ِفيـْ ِإْختَـْر الُجْملَ َة األَتَِيَة الَِتْي َال َتُكوْ نُ 
الِتْلِمْيُذ يـَْفَتُح ِحمَْفظََتِه، ِفْيِها ِكَتابٌ -َصلَّىجٌد يـَْقرَأُ الُقْرَأَن ِيفْ املُحمَمَّ - أ) ١(

اِخلَذانَُة َواِسَعٌة، َوِهَي ِيفْ ُغْرِفِت النَـْوِم  -يـَْقرَأُ ُحمَمٌَّد الُقْرَأَن ِيفْ املَُصلَّى   د-ب

َهذِه اَحلِقْيَبُة ِلُمَحمَّدٍ -َكَتَب َعليٌّ الرَِساَلَة ِيفْ الَفْصِل ج-أ) ٢(
ْيَدٌة َجِدْيَدٌة، َوأَقـْرَأَُها ُكلَّ الصََّباحِ َهِذِه َجرِ -َعليٌّ َيْكُتُب الرَِّساَلَة ِيفْ الَفْصِل  د-ب

َلٍةج-أ) ٣( يـْ َلةٌ -َجَلَسْت فَاِطَمٌة ِيفْ َحِديـَْقٍة مجَِ يـْ أََماَم البَـْيِت َحِديـَْقٌة مجَِ
َلُة أََماَم البَـْيِت        د- ب َلةٌ - اَحلِديـَْقُة اَجلِميـْ يـْ ِيفْ اَحلِديـَْقِة َزْهَرٌة مجَِ

الطَاِلُب َيْذَهُب ِإَىل املَْدَرَسةِ -أَنَا طَاِلٌب ِيفْ َهِذِه املْدَرسِة            ج-أ) ٤(

َذَهَب الطَّاِلُب ِإَىل املْدَرَسةِ -الِكَتاُب ِيفْ املْكَتَبِة       د- ب

تَاًما أ). ُأْكُتْب األْميِثَلَة الَِتْي تـََتَكوَُّن ِمَن المْبَتَدِأ َوالَخَبرِ 
)١........................................ (



)٢........................................(
ب). ُأْكُتْب األْميِثَلَة الَِتْي تـََتَكوَُّن ِمَن المْبَتَدِأ َوالَخَبِر، َوَخبَـُره ِمن ُجْمَلٍة ِفْعِليَّةٍ 

)١........................................(
)٢.......(...............................
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