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 إهداء :
إىل أيب املكرم خري الدين سلحس وأمي املكرمة لسماويت اللذين ربياين صغريا، لعل  -1

 اهلل أن حيفظهما وأبقهما يف سالمة الدينا واآلخرة. 

نريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين أنواع العلوم وإىل أساتذيت يف جامعة الرا -2

 املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم بالكثري تقديرا وإجالال.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. أقول شكرا جزيال على  -3

 مساعدتكم يف تشجيعي لكتابة هذا البحث العلمي، جزاكم اهلل خري اجلزاء.  

  



 ز

 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ينطق هبا اإلنسان. والصالة  وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد اهلل الذ
والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته 

 وإحسانه إىل يوم الدين.
اللغة العربية  اليت يقررها قسم تعليم فقد مت بإذن اهلل  وتوفيقه تأليف هذه الرسالة

امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها جباملعلمني  أهيلبكلية الرتبية وت
 الطالب قدرة لترقية االستنباطية الطريقة تطبيق: الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع

 دراسة) Aceh Besarبــــ الصبر بيت بمعهد الثانى للفصل الجمل تركيب في
 . (الصبر بيت بمعهد الثانى للفصل تجريبية

الدكتورندس  شراف املشرفني الكرميني مها األستاذبإتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 
م الباحث أفضل الشكر هلما قد  يف، الدكتورندا ميمونة املاجستري ةاألستاذو  املاجستري مرزون

كامال   إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا ومساعدهتماقد أنفقا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما 
 من أوهلا إىل آخرها، لعل اهلل باركهما وجزامها خريا كثريا.

ويتقدم الباحث بالشكر العظيم لوالدين قد ربياين تربية سليما، ريب اغفريل ولوالدي 
ادك وارمحهما كما ربياين صغريا وجلدى وجلديت وجلميع األساتذة اللهم اجعلنا من عب

 الصاحلني.
م الباحث الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية قد  ي إضافة على ما ذكر،و 

. يف كلية جامعة الرانريى والعاملني فيهااألساتذة الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 



 ح

إمتام كتابة  قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوه بأفكارهم يفيوكذلك 
 هذه الرسالة، وباركهم اهلل ىف الدنيا واآلخرة.

 لسائرو  ،ذ حممداألستادير معهد بيت الصرب م الشكر ملقد  ينسى الباحث أن يوال 
، عسى عملية البحث عند احملتاجة مجع البيانات الذين قد أعانوه يف هفي الطالبو  علمنيامل

 .م برمحتههسقياهلل أن ي
الباحث أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن كانت ن تيق  يوأخريا، 

 رجو من القارئني نقدا بنائيا خالصايإعداد هذه الرسالة، لذلك  قد بذل كل جهده يف
 .نيمجيعأنافعة له وللقارئني  لعل  هذه الرسالةواصالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، و 
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 أشار إليهاالبتكار. كما يف اإلبداع و  ضعفوني الطالب مبعهد بيت الصرب أنكان من الواقع 

املثال لباب الفاعل كان املثال حمدودا عاجزون يف تركيب اجلمل. على سبيل الباحث أهنم 
. اعتمادا على املشكلة السابقة قام الباحث على "قام زيد, يقوم زيد" "قامت هند وتقوم هند"

 الثاىن لفصلل اجلمل تركيب يف الطلبة قدرة لرتقية االستنباطية الطريقة ببحث عن " تطبيق
لتعرف على أنشطة املعلم يف تعليم تأليف هذه الرسالة فهي ". وأما أغراض الصرب بيت مبعهد

 الطريقة االستنباطيةلتعرف على أنشطة الطلبة يف تعلم النحو بو  الطريقة االستنباطيةالنحو ب
. وأما دراسة البحث ولتعرف على فعالية الطريقة االستنباطية لرتقية قدرة الطلبة يف تركيب اجلمل
 pre-Experimental)اليت استخدمها الباحث فهي دراسة جتريبية بالتصميمات التمهيدية 

Designs)  وجلمع البيانات استخدم طالبا 20عددهم  ينطالب الصف  الثاوأخذ الباحث ،
علم يف أنشطة املأن  الباحث ورقة املالحظة وأسئلة االختبار القبلي والبعدي. وأما النتائج فهي

 من نتيجة تبدو تكون ممتازا كما تطبيق الطريقة االستنباطية لرتقية قدرة الطلبة يف تركيب اجلمل
تطبيق الطريقة االستنباطية لرتقية يف  بالطالأنشطة  إنو  .٪ 87,5مالحظة أنشطة املعلم 
. املعلممالحظة أنشطة  من نتيجة تبدو كما  يكون ممتازا قدرهتم يف تركيب اجلمل 88,  5 ٪ 

 من نتيجة تبدو كمايف تركيب اجلمل تكون فعالية   بطريقة االستنباطية لرتقية قدرة الطالال إنو 
 االستنباطية الطريقةأن  واحلاصل .مقبول (tablet)أكرب من نتيجة ت اجلدول  (testt)ت احلساب 

  .Aceh Besar ب     الصرب بيت مبعهدلطالب الفصل الثاين تعليم النحو يف  هاكن استخداممت
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ABSTRAK 

Judul Skripsi  : “Penerapan Thariqah istinbathiyah untuk Meningkatkan 

Kemampuan Santri dalam Menyusun Kalimat, Penelitian 

Eksperimen Santri Dayah Baitus Sabri Aceh Besar”. 

Peneliti :   Riski Irnanda Saputra 

NIM  :   221324090 

 

Pada kenyataannya sebagian besar santri Dayah Baitus Sabri Aceh 

Besar belum mampu berkreasi dan berinovasi dalam memperkaya contoh 

kalimat di dalam nahwu, sesuai dengan observasi peneliti di lapangan. Hal 

ini terbukti dari terbatasnya contoh kalimat yang mereka susun terlebih pada 

jumlah fi’liyah yang hanya berkutat pada qama zaidun, yaqumu zaidun, 

qamat hindun, serta taqumu hindun. Berangkat dari kasus ini, peneliti 

bernisiatif untuk meneliti tentang “Penerapan Thariqah istinbathiyah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Santri dalam Menyusun Kalimat, Penelitian 

Eksperimen Santri Dayah Baitus Sabri Aceh Besar”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektifitas kegiatan guru dalam penerapan thariqah 

istinbathiyah pada pembelajaran nahwu, juga untuk meneliti efektifitas 

kegiatan siswa dalam belajar nahwu melalui thariqah istinbathiyah, serta 

menguji tingkat efektifitas dari penerapan thariqah istinbathiyah dalam 

meningkatkan kemampuan santri menyusun contoh. Metode pada penelitian 

ini adalah metode Eksperimen (pre-Experimental Design). Sedangkan 

intsrumen penelitian adalah observasi dan tes. Adapun populasi, yaitu 

seluruh santri Dayah Baitus Sabri dan sampel penelitian, santri kelas II yang 

berjumlah 20 santri. Hasil penelitian adalah kegiatan guru dan siswa terbukti 

aktif dan sangat baik pada penerapan thariqah istinbathiyah dalam 

pembelajaran nahwu, sebagaimana nilai observasi masing-masing  87,5% 

(guru) 88,5% (siswa), sedangkan  penerapan thariqah istinbathiyah dalam 

menyusun kalimat juga efektif, dibuktikan dengan hasil T-test lebih besar 

dari pada T-tabel, yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan 

Hipotesa Alternatif (Ha) diterima. Jadi, thariqah istinbathiyah dapat 

digunakan dalam pembelajaran nahwu untuk santri kelas dua Dayah Baitus 

Sabri Aceh Besar.  
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ABSTRACT 

Title of Research : "The Application of Thariqah istinbathiyah to Improve 

Students’ Ability in Creating Sentences, Experimental Research 

of Dayah Baitus Sabri Aceh Besar Students.” 

Researchers :   Riski Irnanda Saputra 

Student ID  :   221324090 

   

In fact, based on researcher’s observation, most of Dayah Baitus Sabri 

Aceh Besar students cannot create and innovate in enriching the examples of 

sentence in nahwu yet. This case is proven by the less of sentences which they 

create, for instance, in Jumlah fi’liyah which only focus on qama zaidun, 

yaqumu zaidun, qamat hindun, and taqumu hindun. Based on this fact, the 

researcher intended to do a research entitled “The Application of Thariqah 

istinbathiyah to Improve Students’ Ability in Creating Sentences, 

Experimental Research in Dayah Baitus Sabri Aceh Besar”. The aim of this 

research are to know the effectiveness of teacher’s activity in applying 

thariqah istinbathiyah in nahwu, also to know the effectiveness of students’ 

activites in learning nahwu through thariqah istinbathiyah, and to examine 

the effectiveness of thariqah istinbathiyah application in improving students’ 

ability to create the example of sentences. Experimental research (pre-

Experimental Design) was used in this research. The researcher used 

observation and test as the research instrument. The population of this 

research is all of Dayah Baitus Sabri students and the sample are 20 students 

of 2nd grade. The result of this research proven both teacher and students’ 

activites were proven active and so kind in applying thariqah istinbathiyah in 

learning nahwu, which score of observation is 87,5% (for teacher) and 88,5% 

(for students). The application of thariqah istinbathiyah in creating sentences 

is also effective, it was proven by T-Test result which is bigger than T-Table, 

which means that the zero Hypothesis (Ho) was rejected and Alternative 

Hypothesis (Ha) was accepted. Conclude that thariqah istinbathiyah can be 

used in teaching nahwu for the second level of Dayah Baitus Shabri’s student. 
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 األولالفصل 

 هيكل البحث

 مشكلة البحث -أ

 األم، لغةيم تعلومما ال شك أن عملية تعليم اللغة العربية خمتلفة بعيدة عن عملية 
 فيتطلب املعلم من تعليم اللغة العربية من أن يراعي خصائص تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية.

تصبح هذه و 1والقراءة والكتابة.ويشتمل تعليمها على أربع مهارات وهي االستماع والكالم 
املهارات األربع هدفا أساسيا يف تعليم اللغة األجنبية حيث مل يكن التعليم ناجحا دون حتقيقها. 

ل التعليمية الوسائالب فعلى املعلم أن يعرف الطرق و وأما لتحقيق جودة هذه املهارات عند الط
 أثناء القيام بالتعليم يف الفصل. املناسبة ويطبقها

 نتب سالمى كماقالت فهمهم، مستوى حسب الطرق يضع أن جيب املعلم وعلى
 أن املدرس لكنو  والطرق الكتب بعض اللغويون عرض قد األجنبية اللغة تعليم ىف إن" حممود
 كل وىف روفالظ كلب مناسبة واحدة الطرق الجيد أنه يعرف أن املدرس وعلى ,مايناسبه خيتار

 لىع جيب لذلك, وعيوهبا مزاياها الطريقة من الطرق لكل إن 2 ."الدارسني ولكل اجملتمعات
 لقواعد.باوال سيما  ,عقوهلم مستوى بشأن املناسبة الطريقة يستخدم أن  املعلم

 ووظيفةية. ، واملنطقية، والبالغية، والصرفيةالنحو  منها القواعد قواعد،للغة العربية 
 النحو قواعد ختتص أن كتابه يف نعمة فؤاد قال كما وهي العربية اجلمل يف النحوية القواعد

                                                           
1M.Abdullah Hamid, Pembelajran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal.37. 

(,  2002شيه: الرانريى فرس, تبندا أ -سالمى بنت حممود, املدخل إىل التعلم اللغة العربية, )دار السالم2
 2ص: 
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 قواعد أن يأ إعراهبا،  وكيفية الكلمات أواخر وضبط اجلملة، داخل كلمة كل وظيفة بتحديد
 يف موقعها بتغري آخرها شكل يتغري) معربة أهنا حيث من العربية  الكلمة إىل تنظر النحو
إن  احلاجب، ابن قال. و 3(الكالم  يف  موقعها بتغري آخرها شكل يتغري ال) مبنية أو( اجلملة
 فاعلية من بالعوارض يتعلق فهو وبناء، إعرابا   الكلم أواخر أحوال عن يبحث علم النحو

 رك أحدال يد اخلطري، العلم هذا بغريالعربية،  العلوم دعامة والنحو. 2وغريها وإضافة ومفعولية
 وأدلة العقائد، لوأصو  السالم، عليه الرسول وأحاديث التفسري، دقائق فهميو  تعاىل، اهلل كالم

لذالك تعليم النحو لطالب من أمهية األمور،  5فقهية. مسائل من ذلك يتبع وما األحكام،
ألن أهدافه يقدر الطالب على فهم الكلمة يف اجلملة بشكل صحيح لفهم القرآن و السنة 

 من العلوم اإلسالمية.
إحدى األمور املهمة من قواعد النحو ألهنا من مهارة الكتابة. وأن تركيب اجلمل العربية 

ومن املعلوم أن الكتابة هي عملية معقدة يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصويرها 
القة مع والعمق والطيف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوا, ويف أساليب متنوعة املدى 

كيب اليت يف تتابع وتتدفق مث تنقيح األفكار والرتا  عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتها
وللحول والتنفيذ هذه العملية فتحتاج  6تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط والتفكري.

 املناسبة. ةناملعي ةقيالطر إىل 

                                                           
 .11) بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، بدون السنة(،  ص.  ،ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة، 3

 سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرياض) ،الحاجب ابن لكافية الرضي شرح، اإلسرتاباذي احلسن بن حممد2
 .1ص. ،(1666،  اإلسالمية

 .1، ص. 1(، ج. 1660، )القاهرة : دار املعارف،النحو الوافيعباس حسن، 5
عصر, حسني عبد الباري, االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية 6 

 . 222)االسكندارية: املكتب العريب احلديث للطباعة والنشر(, ص. 



3 

 Kuta والية Aceh Besarبــــالىت تقع  بيت الصرب هو من املعاهد التقليديةإن معهد 

Baro   .فيظ القواعد كما اهنا تستفيد حتوتقوم بعملية تعليم القواعد النحو بطريقة القياسية
استظهارها باعتبارها غاية يف ذاهتا. وقد أدى استخدام هذه الطريقة اىل انصراف كل من و 

 سليم.ين السلوك اللغوي الو املدارس والتلميذ عن تنمية القدرة على تطبيق القواعد, وتك

لة وسرعة حفظ القواعد هبذه الطريقة اال اهنا تعود التالميذ على حفظ وبالرغم من سهو 
واحملاكاة العمياء, وعدم االعتماد على النفس, والستقالل يف البحث. كما اهنا تضعف فيهم 

 ونأن الطالب مبعهد بيت الصرب عاجز  القدرة على اإلبداع واالبتكار. كما مبالحظة الباحث
د" ملثال لباب الفاعل كان املثال حمدودا على "قام زيد, يقوم زييف تركيب اجلمل. على سبيل ا

"قامت هند وتقوم هند". من تلك الظواهر أراد الباحث أن يطبق طريقة االستنباطية يف تعليم 
القواعد. ألهنا تكسب املتعلمني اىل الطالب القدرة على التفكري والوصول اىل النتائج من 

نتاج على البدء باألمثلة الىت يتم نشرها ومناقشتها, مث يتم استاملقدمات بأن قام هذه الطريقة 
القواعد منها. وتساعد هذه الطريقة قوة التفكري وتأخذ بأيدهم قليال قليال حىت يصل اىل 

 نو احلقيقة. وحترك هذه الطريقة الدوافع النفسية لدى املتعلمني فيهم اهتماما بالغا فينتبه
طريقة لاتطبيق لك الظواهر فاختار الباحث املوضوع ". انطالقا من تونويعمل ونويفكر 

يت الصبر لفصل الثانى بمعهد بلفي تركيب الجمل  الطالباالستنباطية لترقية قدرة 
 " )دراسة تجريبية للفصل الثانى بمعهد بيت الصبر(. Aceh Besarبــــ
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  األسئلة البحث -ب

كما   الباحث مسائل البحثاعتمادا على خلفية البحث مبعهد بيت الصرب, فحدد 
 يلى:

مبعهد بيت  الثاىن لفصلل طريقة االستنباطيةالم النحو بييف تعل املعلمكيف أنشطة  .1
  ؟ Aceh Besarبــــالصرب 

مبعهد  الثاىنل لفصل طريقة االستنباطيةالم النحو بييف تعل الطالبكيف أنشطة  .2
  ؟ Aceh Besarبــــبيت الصرب 

ل للفصل الثاىن يف تركيب اجلم الطالبطريقة االستنباطية فعالية لرتقية قدرة الهل  .3
 ؟ Aceh Besarمبعهد بيت الصرب بــــ

 : أهداف البحث -ج
 اعتمادا على املشكالت السابقة فكانت األهداف من هذا البحث هي: 

لفصل الثاىن مبعهد ل طريقة االستنباطيةالالنحو ب مييف تعل املعلمالتعرف على أنشطة  .1
  .Aceh Besarبــــبيت الصرب 

لفصل الثاىن ل طريقة االستنباطيةاليف تعلم النحو ب الطالبالتعرف على أنشطة  .2
 .Aceh Besarبــــمبعهد بيت الصرب 

تركيب اجلمل  يف الطالبلرتقية قدرة  الطريقة االستنباطيةالتعرف على فعالية  .3
 .Aceh Besarللفصل الثاىن مبعهد بيت الصرب بــــ

 أهمية البحث -د

 :للمعلمني .1
 .ميكن للمعلمني أن يستخدموا هذه الطريقة يف عملية التعليم -
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 مصدرا ومراجعا يف تطوير عملية التعليم. الطريقةهذه  أن تكون -

  :للطالب .2
 .لاجلم يف تركيب إىل أقصى حد ممكن اللغة العربية إلتقان -
 يسهل فهم املتعلمني يف علم النحوى. -

 للمؤسسة : .3
 نوعية التعلمية. لتحسني قيام تطوير تعلم اللغة العربية يف نتائج هذه الدراسة ملصدر -

 :باحثلل .2
وكيفية  ليب اجلميف ترك طريقة االستنباطيةاللتحقيق الفروض وزيادة العلم مبعرفة  -

 .حلصول على درجة بكلوريوس.و  يف عملية تدريس وتطبيقها استخدامها

 االفتراضات والفروض : -ه
 ها الباحث يف هذا البحث فهي أن طرق التعليم هيأما االفرتاضات اليت اعتمد علي

جمموعة االساليب الىت يستعني هبا املدرس يف حتقيق أهداف تربوية معينة إىل أذهان الطالب 
وتوضيحها. واحلق والواقع أن ألفاظ وحدها ال تكفي يف إيضاح األفكار واملعاىن. وأن كل مادة 

 حتتاج إىل طرق تعني يف حتقيق األهداف الرتبوية لتلك املادة.

 كما يلي :  أما الفروض يف هذا البحث فهي

 تركيب اجلمل. يف الطالبغري فعالية لرتقية قدرة  الطريقة االستنباطية : الفرض الصفري .1
 ركيب اجلمل.تيف  الطالب لرتقية قدرة فعالية الطريقة االستنباطية : البديلض الفر  .2
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 معانى المصطلحات -و
سن به أن حيوقبل أن يبحث الباحث حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة هبذا املوضوع 

يبني  بعض معاىن املصطلحات املستعملة يف هذا املوضوع ملعرفة املعىن املراد ولكي ال خيطئ  
 يف فهم املعىن الذي  يقصد به الباحث، وهذه املصطلحات هي :

 الطريقة االستنباطية -1

من حيث اللغة تؤخذ من فعل  هذه الكلمة تضم معىن اللغة واالصطالح, فمعناها
قة حسنة احلال, يقال على طري هي الطريقةو  ،طريقة الرجل مذهبةو لسري. ايطرق مبعىن -طرق

صطالحا الطريقة هي جمموعة اخلطوات واالجراءات اليت يقوم هبا املعلم, أما إ طريقة سيئة.و 
الىت يقوم   طواتاخلأي  هي معاىن التحركاتاملتعلمني وبعبارة أخرى وتظهر أثارها على نتائج 

األهداف  قهبا املعلم أثناء املوقف التعليمي, واليت حتدث بشكل منتظم ومتسلسل لتحقي
 1.التدريس احملددة مسبقا

ني أسلوب أو وسيلة أو أداة للتفاعل با بأهن الدراسة هذه يف الطريقة الباحث ويعرف
 ،اسي من معرفةج الدر ما جاء يف املنهاملعلم يف توصيل النهج الذي يسلكه أو  املعلم واملتعلم

 .يسرومعلومات ومهارات ونشاطات للمتعلم بسهولة و 

 لغة فهي اسم منسوب بالياء النسبة وهي مصدر صناعية من فعل االستنباطيةأما 
ّية حيث يتّم مرحلة يف التفكري تأيت بعد املرحلة االستقرائيستنبط وتعين هذه الكلمة -استنبط

أما .  قامت دراسُته على منهجّية استقرائّية واستنباطّية -أو استنتاجها :استخالُص النتائج 
                                                           

راهيم صرب حممد يوسف, املدخل املناهج وطرق التدريس )اململكة العربية السعودية : املكتبة ناهر اب7 
 .20ه(ص: 1213م/2010 الشقري,
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من  الطريقة االستنباطية هي الطريقة للتفكري الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول صطالحاإ
احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة اىل حقائق غري مشاهدة. وفيها ينتقل الفكر من اجلزئ 

 2.اىل القانون العام

نشرها ومناقشتها،  باألمثلة اليت يتمبأهنا تبدأ  الدراسة هذه يف االستنباطية الباحث ويعرف
حل مث يتم استنتاج القاعدة منها، وكثريا ما يتم اتباع هذه الطريقة يف تعليم النحو يف خمتلف املرا

وال، واالنتقال منه أالتعليمية نظرا لسهولتها ومالءمتها لطبيعة الطلبة اليت متيل إىل إدراك السهل 
 6إىل املركب واالنتقال من االجزاء إىل القوانني العامة.

 الطالبقدرة  -2

وقدرة مبعىن القوة علي الشيء واملتمكن -اقدار -يقدر-كلمة قدرة مصدر من "قدر
صطالح الاواملراد منها هي اليت ميلكها الفرد لفعل الشيء أو يرتكه. وأما القدرة يف  10منه".

لفظ اجلمع هي ف الطالبوأما كلمة  11اليت يتمكن احلي من الفعل وتركه باإلرادة.هي الصفة ف
طلبا" مبعىن سائل وداعي وناشد. وهو -يطلب-من الطالب وهو اسم الفاعل من فعل "طلب

 12.الذى يطلب العلم ويطلب عرفا على التلميذ يف مرحلة التعليم الثانوية والعالية

                                                           

 .112م( ص: 2006علبكى, للورد, الطبيعة األربعون, )بريوت: دار العلم امللاليني, منري الب2
ص.  (2015، الطبعة األوىل، )القاهرة : عامل الكتب، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  6

216- 211 
 112(، ض.1612)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  1-2معجم الوسيط ابراهيم أنيس، 10 

 135م(، ص.1622، )بريوت: دار الكتاب العلمية، كتاب التعريفاتالشريف علي بن اجلرجاين، 11
 561ض. ...،معجم الوسيطابراهيم أنيس، 12
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تحصيل وترقية ال الطالب ارتفاع كفاءةسالة هي يف هذه الر  الطالبواملراد بقدرة 
وترقية مشاركتهم  .تطبيق طريقة االستنباطيةبعد  تركيب اجلملوجناحهم على  الدراسي عندهم

 .التعليمية ومتابعتهم يف تعليم اللغة العربية
 حدود البحث -ز

 قدرة رتقيةاالستنباطية ل الطريقةتطبيق أما احلد املوضوعي يف هذا البحث فهو : . 1
  تركيب اجلمل.يف  الطالب

 Acehـب لفصل الثاىنلمعهد بيت الصرب احلد املكاين يف هذا البحث فهو : وأما . 2

Besar 
 م.2011-2016يف السنة الدراسة  وأما احلد الزماين يف هذا البحث فهو : .3

 لدراسة السابقةا -ح
 عرض الدراسات السابقة -1

كانت الدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمها الباحث ملعرفة 
ومعرفة  جتساعد الباحث على مقارنة النتائ تها. وهذه الدراسةإجيابيتها وسلبيأسلوب الدراسة 

جوانب الفرق بني دراسته احلالية والدراسات السابقة والستفادة من خربات الدارسني السابقني 
 وهي فيما تلي :

استخدام الطريقة القياسية يف تعليم تركيب اجلمل , تبحث عن" إيك مردينارسالة 
واما مسائل حبثها  " م.2012 يف سنة (Bandar Duaباملدرسة الثانوية اإلسالمية  جتريبية)دراسة 

كفاءة الطالب يف فهم تركيب اجلمل  العربية ضعيفة. أن املدرس اليستخدم الطريقة التعليمية 
وجلمع البيانات  .ال تدفع الطالب يف تعليم الرتكيب اجلملو  التعليم والتعلم إال قلياليف عملية 

النتيجة قد و االختبار القبلي والبعدي. و تستعمل الباحثة األدوات األتية: املالحظة املباشرة, 



6 

 يك مرديناإبار القبلى والبعدى, والنتيجة الىت نالت يف حتليل أجوبة الطالب يف اإلخت ظهرت
. ومن بيان هى جيد جدا  كما ترجى إليها استخدام الطريقة القياسية يف تعليم تركيب اجلملب

, استخدام الطريقة القياسية يف تعليم تركيب اجلملتبحث عن  إيك مرديناسابق وجدنا أن 
يف  لطالباتطبيق طريقة االستنباطية لرتقية قدرة وأما ىف هذه الرسالة يبحث الباحث عن 

" )دراسة جتريبية للفصل الثاىن  Aceh Besarلفصل الثاىن مبعهد بيت الصرب بــــلتركيب اجلمل 
 مبعهد بيت الصرب(.

يف إتيان  لطالبا قدرة لرتقيةاستخدام الطريقة التدريبات , تبحث عن" أيو مليا فرداين
 السنة مبعهد باب املغفرة أتشيه بسر( يف صف الثاىنالدراسة إجرائية يف )املثال النحوية" 

هتم على اإلمالء والضبط النحوي قلة املفردات وضعف قدر واما مسائل حبثها " م.2015
ملقابلة اوجلمع البيانات تستعمل الباحثة األدوات األتية:  والصريف وقلة وسائل التعليمية.

ن استجابة ميدان البحث هي أوأما نتائج البحث يف  الشخصية واملالحظة واالختبار للطلبة.
أهنم  طلبة يف إتيان املثال النحوية تكون إجيابية حيثلرتقية اليف تدريس النحو  الطالب

بحث عن ت أيو مليا فرداينومن بيان سابق وجدنا أن  يتحسنون يف كل الدور من التعلم.
أما الدراسة احلالية هو  ,طلبة يف إتيان املثال النحويةال قدرة لرتقيةاستخدام الطريقة التدريبات 

الطلبة يف  تطبيق طريقة االستنباطية لرتقية قدرةيبحث الباحث عن و  جترييبمنهج البحث 
 .لفصل الثاىن لتركيب اجلمل 

 طريقة كتابة الرسالة  -ط

طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فيعتمد الباحث على ماقررهتا كلية الرتبية وتأهيل 
 هي:و املعلمني جامعة الرانريي، 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.”  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  الطريقة االستنباطية  -أ
 تعريف .1

من حيث اللغة تؤخذ من  هذه الكلمة تضم معىن اللغة واالصطالح, فمعناها
 هييقال  احلال, هي الطريقةو  ،طريقة الرجل مذهبةو لسري. ايطرق مبعىن -فعل طرق

أما إصطالحا الطريقة هي جمموعة اخلطوات  طريقة سيئة.حسنة و  طريقة على
هي رة أخرى ى نتائج املتعلمني وبعباواالجراءات اليت يقوم هبا املعلم, وتظهر أثارها عل

دث معاىن التحركات أي اخلطوات  الىت يقوم هبا املعلم أثناء املوقف التعليمي, واليت حت
 0أهداف التدريس احملددة مسبقا. بشكل منتظم ومتسلسل لتحقيق

االستنباطية لغة فهي اسم منسوب بالياء النسبة وهي مصدر صناعية من أما 
لة االستقرائّية مرحلة يف التفكري تأيت بعد املرحيستنبط وتعين هذه الكلمة -استنبط فعل

تقرائّية دراسُته على منهجّية اسقامت  -حيث يتّم استخالُص النتائج أو استنتاجها :
الطريقة االستنباطية هي الطريقة للتفكري الطبيعية اليت أما إصطالحا .  واستنباطّية

يسلكها العقل يف الوصول من احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة اىل حقائق غري 
 2مشاهدة. وفيها ينتقل الفكر من اجلزئ اىل القانون العام.
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أو االستقرائية هي انتقال العقل من احلوادث واحلاالت  االستنباطيةالطريقة 
اجلزئية إىل القواعد واألحكام الكلية اليت تنظم تلك احلوادث واحلاالت. ولذلك تسمى 

عرفها القاضى و  1لطريقة الرتكيبية, ألهنا تبدأ بتعليم اجلزئيات, وتنتهى بالكليات.اأيضا 
 الرتقي من طريقة طبيعة تتدرج بالطالب يف أو االستقرائية هي الطريقة االستنباطية أن"

املالحظة والتجريب اىل تكوين احلقائق العامة من حمضر اجلزئيات واألمثلة اىل استنتاج 
زئية من اخلصائص اجل االنتقالب أمحد ويف بعض الكتب عرفها 1. "القاعدة أو القانون

بالظواهر  من التنبؤ مدرسلل كنالىت مي احملدودة اىل املباديء والقوانني والتعليمات
   5."املستقبلية وتفسريها

تساعد الطلبة على اكتشاف املعلومات واحلقائق  الطريقة االستنباطية أن
بأنفسهم، واستخدامها يف التعليم يستدعي من املعلم مجع الكثري من األمثلة اليت 
تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشته هبدف استنتاج 

الطريقة على  تقوم هذه. و ةهم اخلاصتمة، ومن مث تعبري الطلبة عنها بطريقالقاعدة العا
البدء باألمثلة اليت يتم نشرها ومناقشتها، مث يتم استنتاج القاعدة منها، وكثريا ما يتم 

ها اتباع هذه الطريقة يف تعليم النحو يف خمتلف املراحل التعليمية نظرا لسهولتها ومالءمت
كب واالنتقال من ر لطبيعة الطلبة اليت متيل إىل إدراك السهل أوال، واالنتقال منه إىل امل

 2االجزاء إىل القوانني العامة.
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هذه الطريقة أن استخدامها حيقق أهداف القواعد النحوية ألهنا  ويرى مؤيدو
اإلضافة إىل املقدمات، بتكسب الطلبة القدرة على التفكري، والوصول إىل النتائج من 

و هذه أما معارضهم على املالحظة البناءة واخلروج باستنتاجات سليمة. ظأهنا حتف
الطريقة فقد أشاروا إىل بعض سلبياهتا مثل البطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة 
واالكتفاء أحيانا بأمثلة قليلة وقد تكون متكلفة وال يربط بينها صلة فكرية أو لفظية، 

 7مما ال يتناسب مع طبيعية الطلبة.
يت يتم على البدء باألمثلة التقوم  هذه الطريقة أن واحلاصل من البيان السابق

, الطالبة طريقة مناسبة لطبيع وهي .نشرها ومناقشتها، مث يتم استنتاج القاعدة منها
س واالعتماد الثقة بالنفو  تشاف املعلومات واحلقائق بأنفسهمعلى اك الطالب تساعدو 

   عليه.
 أو االستقرائية الطريقة االستنباطيةتاريخ  .2

اية القرن يف هن فرديك هربرتالستقراء بوصفه نشأ على يد أملان اإن تاريخ 
التاسع عشر ومستهل القرن العشرين ونتيجة للخطوات املنطقية اخلمس اليت وضعها 
هربرت أصبحت تعرف بالطريقة اهلرباتية وتسمى أيضا بالطريقة الرتابطية نسبة إىل 

سريها التطبيقي لكتل املتالفة, وتفنظرية علم النفس الرتابطي. وهذه النظرية هي نظرية ا
على أن الطفل يأتى إىل املدرسة وهو مزود بثروة فكرية ولفظية, فعن طريقها يتعلم 

 , أي أن خرباته السابقة تساعده على فهم املشكالت و احلقائقالطفل احلقائق اجلديدة
ة يهربات يرى أن العقل البشري مكون عن جمموعة من املدركات احلس اجلديدة. إن

ذه الىت تتكون نتيجة الألحاسيس الىت تأتى هبا احلواس, والىت تتصل هبا يف البيئة, وه
املدركات احلسية تكون كتال ترتابط هبا األحاسيس الىت تأتى بعد ذلك عن هذه 
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األشياء, فاملعلم يبدأ وفق هذه الطريقة باستثمار املعلومات القدمية مث ربط القدمية 
الستقراء إذ ينطوي على أن يكشف اباجلديدة عن طريق التعميم أو القاعدة. أن 

  التلميذ املعلومات واحلقائق بأنفسهم. 
 االستنباطية الطريقة مزايا .1

 تفيد منها. وأبرزها ما يلي: عدة مزايا فالبد للمعلم أن يس هلذه الطريقة
أثبت التجارب أن القاعدة اليت يصل اليها املتعلم بنفسه تساعد على تنمية  -

 قدرته عل التفكري.
 املواد املكتسبة عن طريق االستقراء أسهل يف الفهم واحلفظ من املواد اجلاهزة. -
يستطيع الطالب اسرتجاع أى قاعدة إذا نسيها عن طريق اسرتجاع خطوات  -

 التعرف عليها.
 الطريقة على الثقة بالنفس واالعتماد عليه.تساعد هذه  -
 تساعد على إثارة دافعية التعلم لدى الطلبة. -
ليها توصل إتساعد على بقاء املعلومات يف الذاكرة مدة أطول ألن الطالب ي -

  1.بنفسه ومبساعدة معلمه
 االستنباطية الطريقةعيوب  .1

 رزها ما يلي: وأب عدة عيوب فالبد للمعلم أن جيتنبها ويسعى بعدها. هلذه الطريقة
ريخ حتتوى على القواعد أو قوانني عامة مثل التاالتصلح لتدريس املواد اليت ال -

 واألدب.
 ال تصلح للطالب الصغار ألهنا طريقة منطقية تعتمد على التفكري واالستدالل. -
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و الطلبة واالكتفاء مبثال أو مثاليني أالبطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان  -
  4ثالثة االستنباط القاعدة ويف هذا من التفريط ماجيعله غري سليمة.

  الطريقة االستنباطية خطوات .5
 ا يلي:, وأبرزها ماخطواهتفعلى املعلم أن يهتم  الطريقةولنجاح تطبيق هذه 

 وحتضريهم للدرس عداد الطلبةالطريقة إتتضمن هذه  :التحضري أو التمهيد -
هم من املادة. يليه وحيملهم على التفكري فيما سيعرض علوتوجيه أذهاهنم إ

سئلة حول الدرس السابق. بعد أن يصبح الطلبة على يكون ذلك بطرح األ
ت من الدرس السابق بعض ية من الدرس وأن أذهاهنم قد استعدعلم بالغا

لك  الدرس اجلديد, بعد ذما يعرفونه من املعلومات الىت هلا عالقة مبوضوع 
 الالحقة. نتباه الطلبة إىل اخلطوةله يتوجه إك

مل سئلة أو املقدمات ومتثل اجلرض املعلم احلقائق اجلزئية أو األ: يعالعرض -
واملقدمات أو احلقائق عن الدرس اجلديد وتكون األمثلة عادة من الطلبة 

ى الوصول ة علأنفسهم على أن يقوم املعلم خبلق موافق معينة تساعد الطلب
   ى السبورة.األمثلة املطلوبة مث يثبت ذلك عل إىل

مثلة يقوم املعلم ملقارنة أو املوازنة: بعد عرض األالتداعي أو ا أو الربط -
عالقات وتدقيقها, وإظهار ال مثلةاألباالشرتاك مع الطلبة باملقارنة بني هذه 

فيما بينها وربط بعضها ببعض وباملعلومات السابقة ليصبح ذهن الطالب 
 مهيأ لالنتقال إىل اخلطوة التالية وهي خطوة التعميم واستنتاج القاعدة.
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لطالب ا بعد إجراء عملية الربط واملقارنة يستطيع: التعميم )استنتاج القاعدة( -
 اعدة مكونة من العناصر املشرتكة للحقائق واألسئلةمبساعدة املعلم أن يصوغ ق

بعبارة واضحة مفهومة هي القاعدة, واال يكشف عن هذه القاعدة إال بعد 
أن تنضج يف أذهان القسم األكرب من الطلبة الصف, وإذا مل يستطع الطلبة 
اإلتيان بالقاعدة ينبغى على املعلم تقدمي أمثلة مساعدة توضيح األمثلة الىت 

 السبورة بطريق إكثر وضوحا حىت تستنج القاعدة.على 
وهي اخلطوة األخرية وفيها يكشف الطلبة عن صحة التعميم أو  :التطبيق -

إليها بالتطبيق على أمثلة وجزئيات أخرى. إن صحة القاعدة الىت توصلوا 
ملوضوع ا فهموا االتطيق بال شك يتوقف على فهم الطلبة للموضوع فإذا م

 01يطبقوا عليه جيدا. أنستطاعوا اامجيدا 
 كيفية تطبيق الطريقة االستنباطية .6

تركيب اجلمل عليم ستجري يف ت الطريقة االستنباطيةالتجريبية بتطبيق  كيفيةأما  
 فهي:

 لسابقطرح االسئلة حول الدرس اب للدرس وتوجيه أذهاهنم اليه حتضري الطلبة -
 مبوضوع الدرس اجلديدويربطها 

 يقوم املعلم بتحضري األمثلة وتسجيلها على السبورة   -
  وتدقيقها يقوم املعلم باالشرتاك مع الطلبة باملقارنة -
  األمثلة العالقات فيما بني املعلم وإظهار -
 بعضها ببعض املعلم وربط -
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 مناقشتها بعد الطلبة مع املعروضة القاعدة استنتاج -
يستطع  ة ملإن كان الطلب السبورةتقدمي أمثلة مساعدة توضيح األمثلة الىت على  -

     اإلتيان بالقاعدة
  .جنتملستادة اعالقاألمثلة اجلديدة تركيبا صحيحة وفقا ب الطلبة ركب -

 
 تركيب الجمل -ب

أم  تامة,قول مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة, سواء أكانت الفائدة  املركب هو
 ركب ستة أنواعاملأن  الدروس العربيةجامع يف كتابه  مصطفى الغالييين خالشيشرح  00ناقصة.
بيان وختصص الباحث يف هذه الرسالة ب بياين وعطفي ومزجي وعددي وإسنادي.إضايف و وهي 

 سنادي.اإل كيبالرت

 املركب اإلسنادي -0
ومن املعلوم أن اإلسناد هو احلكم بشيء على شيء, كاحلكم على زهري باالجتهاد 

 ليه.مسندا واحملكوم عليه يسمى مسندا إيف مثل زهري جمتهد. واحملكوم به يسمى 
أنواع املسند إليه هو الفاعل ونائبه واملبتدأ واسم الفعل الناقص واسم  -

األحرف اليت تعمل عمل "ليس" واسم "إن" وأخواهتا واسم"ال" 
 النافية للجنس.

أنواع املسند هو الفعل وخرب املبتدأ وخرب الفعل الناقص وخرب األحرف  -
 س" وخرب "إن" وأخواهتا واسم"ال" النافية للجنس.اليت تعمل عمل "لي
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واملركب اإلسنادي يسمى مجلة أيضا وهو ماتألفت من مسند ومسند إليه. 
هي مركب اسنادي  أن اجلملة ويف بعض النسخ 02حنو: احللم زين, يفلح اجملتهد.

  أفاد فائدة وإن مل تكن مقصودة كفعل الشرط ومجلة الصلة.

 أنواع الجملة  -1
 01اىل نوعني: سمقد تنق اجلملةأن  ساسية للغة العربيةالقواعد األ يف كتابه اهلامشي أمحد قال
: إن بدئت باسم حقيقة, حنو: الوطن عزيز. أو هي ماكانت مؤلفة الجملة االسمية .0

ويف كتاب امللخص, اجلملة االمسية  01.وقع يف صدرها اسمأو الىت  من املبتدأ واخلرب.
 . مثل: خربتكون مركبة من مبتدأ و هي الىت تبدأ باسم أو بضمري و 

 الكتاُب جديٌد )الكتاُب: مبتدأ مرفوع بالضمة، جديٌد: خرب مرفوع بالضمة(. -
رب مرفوع خ مرفوع باأللف ألنه مثىن، ماشيان مبتدأ الطالبان ماشيان )الطالبان -

 باأللف ألنه مثىن( 
رفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل، مبتدأ م اجملتهدون ناجحون )اجملتهدون -

 بالواو ألنه مجع مذكر سامل(  مرفوع خرب ناجحون
األمساء اخلمسة، من أخوك مدرس باجلامعة )أخوك مبتدأ مرفوع بالواو ألنه  -

 خربه(مدرس 
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اج: ر العلماء سراج األمة )العلماء: مبتدأ مرفوع بالضمة ألنه مجع تكسري، س -
 خرب مرفوع بالضمة وهو مضاف، األمة: مضاف إليه(

املدرسات رحيمات )املدرسات: مبتدأ مرفوع بالضمة ألنه مجع مؤنث سامل،  -
 05رحيمات: خرب مرفوع بالضمة(

 07ليت وقع يف صدرها فعل.اأو  02: إن صدرت بفعل حقيقة أو حكما.الجملة الفعلية .2
فاعل, هي الىت تبدأ بفعل وتكون مركبة من فعل و  الفعليةويف كتاب امللخص, اجلملة 

 وينقسم الفعل باعتبار معناه إىل متعد والزم: أو من فعل ونائب فاعل.
. وهو حيتاج ,املفعول به إىلى أثره فاعله, ويتجاوزه تعدهو ما ي الفعل المتعدي -

قوعه على لو ع" قيسمى أيضا "الفعل الوايقع عليه. و  مفعول بهفاعل يفعله و  إىل
 :مثل .املفعول به إىلالفعل اجملاوز" جملاوزه الفاعل  , و"املفعول به

س مرفوع, األندل فاعل, الطارق فعل ماضفتح الطارق األندلس )فتح   -
 مفعول به منصوب(

المة مرفوع وع فاعل, املعلمون فعل ماضطبق املعلمون الوسيلة )طبق  -
 رفعه الواو, الوسيلة مفعول به منصوب(

مرفوع, الرز مفعول به  فاعل, األم فعل ماضطبخت األم الرز )طبخت  -
 منصوب(
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, بل يبقى يف هاملفعول ب إىلى أثره فاعله, وال يتجاوزه تعدهو ما ال ي الفعل الالزم -

  فاعله. مثل:نفس 

 عمرفو  فاعل فعل ماض، العميد: فاعل سافر) إىل جاكرتا سافر العميد -
 بالضمة، إىل جاكرتا: جر وجمرور(

 (مرفوع فاعل األم, فعل ماض ذهبت) ماأل تذهب -
 مرفوع( فاعل النساء, فعل ماض تبسمت) تبسمت النساء -

 القدرة المرجوة من تركيب الجمل:  -ج
 التعليم العام فيتخلص مراحل يف )القواعد(النحو تدريس من العامة الغاية وفيما يلي

 :وهي ،يف تركيب اجلمل النحو تعليم أهداف هنا من
 تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوىعلى  قادرا يكون الطالبأن  -

على التفكري, وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب  قادرا أن يكون الطالب -
 والعبارات واجلمل

 هتنظيما يسهل علياللغوية  تنظيم معلوماتعلى أن يكون الطالب قادرا  -
 .من نـقد األساليب والعبارات نقدا سليما وميكنه االنتفاع بـها,

  01.صحيحا استعماال والرتاكيب األلفاظ استعمالعلى أن يكون الطالب قادرا  -
  01.صحيحا

                                                           

 :الثانية، )القاهرة الطبعة ،العربية اللغة تدريس في المعاصرة التربوية اإلتجاهات اهلل، فضل حممد رجب18 
 04ص.  (، 2111 املكتب، عامل
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 طريقة البحث .أ
وهو منهج  ستعمله الباحث يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييبيإن املنهج الذي 

)املتغري املستقل( على  عرف أثر السببأن ي بواسطته لمي الذي يستطيع الباحثالبحثي الع
صص  الباحث ذهذا خيو 1ية.النتيجة )املتغري التابع( الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيع

وهو قسم من البحث (  pre-Experimental Designs) البحث التجرييب التصصميمات التمهيدية
ل على تصصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي  أو ما يقا عتمد الباحثيو  التجرييب،

أخذ يو  يدي.وهى من نوع حبث مته One Group Pre-Test, Post-Test Designيف اإلجنيليزية 
 0الشكل التايل: الباحث

 
 

لتجربة، مث قبل إجراء ا القواعدتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر أي ي
رق بني ، ويف هناية الفصصل الدراسي جيرى ذهم اختبار بعدي ليتبني مدى الفق طريقة التعليمطبي

 البعدي.االختبارين القبلي و  درجيت

 

                                                           

املكتبة : الرياض) الطبعة الثانية،، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكية د العساف،صاحل بن مح1 
 .323( ص.  ۲222 العبيكان،

 .313 ص.المدخل إلى...، لعساف،د اصاحل بن مح 0 

 ۲خ  x ١خ ت
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 وعينة البحث مجتمع  .ب
 Purposiveيف اختيار العينة ذهذا البحث على الطريقة العمدية ) الباحثتمد عيو 

Sampling .) ويسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصصودة أو اإلختيار باخلربة وهي تعىن أن أساس
 3اإلختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.

وعددهم  Aceh Besarــبيت الصصرب بــيف معهد  لطالباويكون اجملتمع ذهذا البحث مجيع 
 بالمنهم كالعينة وهي ط فأخذ الباحث دا على جمتمع البحث السابق. معتمالباط  102

بعد ن أل عينة يف هذا البحثك الباحث هذه اجملموعة اختارو  ا.طالب 02 معدده الصصّف الثاين
 تكار.اإلبداع واالببعضهم عاجزين على  الباحث أىالحةة ر امل
 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج
 األداوات املتعددة كما يلي: ول إىل البيانات املتنوعة استخدم الباحثحلصصو 
 املالحةة -1

ملقصصود نتباه اوالنةر إليه. أما اصطالحا اإلاملالحةة معناها العام أهنا االنتباه لشيء ما 
صف لباحث بذلك من و واملوجة حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصصد متابعة ليتمكن ا

حممد فكري و  شهداء وقامها يف هذا البحث .4السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو وصف وتقوميه
يف  بالطالاملعلم و أنشطة عن املالحةة جلمع املعلومات  هذه الباحث استخدمباملالحةة. 

عتمدان وي. Aceh Besarبــــمبعهد بيت الصصرب  الثاىنلفصصل ل طريقة االستنباطيةم النحو بيتعل
 ."Skala Bertingkat" املتدرجعلى مقياس 

                                                           
املكتبة : الرياضالطبعة الثانية ) ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن امحد العساف، 3

  .99، م(، ص0222 العبيكان، 

املكتبة : الرياضالطبعة الثانية ) ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةمحد العساف، أصاحل ابن   4 
     .424، م(، ص0222 العبيكان، 



00 

 

 االختبارات -0
ن حلصصول على أمثلة مجمموعة من األنشطة اليت يستخدمه االختبار هو أسلوب أو 

مع املعلومات احملتاجة جل يقصصدو  3سلوك الفرد اليت توصف قدرته يف مادة التدريس املعينة.
يف تركيب  لطالبااالستنباطية لرتقية قدرة  طريقةال استخدام فعالية سئلة البحث عنإلجابة أ
 ويقوم الباحث يف هذا البحث بإختبارين، ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. .اجلمل

 يختبار القبلاال -
يف تركيب  يةطريقة االستنباطقبل تطبيق  الباحث قوم بهار القبلي يفاالختب

ريقة طوغرض هذا االختبار لتحديد مستوى التحصصيل الدراسى قبل تطبيق  .اجلمل
 .الختبار البعدي يف تركيب اجلمل االستنباطية

 البعدي ختباراال -
يف تركيب  ةطريقة االستنباطيرى به بعد انتهاء عملية تطبيق جيوهو االختبار 

طريقة بالها مغرض هذا االختبار لتحديد مستوى التحصصيل الدراسى بعد تعليو  .اجلمل
 .االستنباطية

أسئلة  3سؤاال،  12إن االختبار املستعمل يف هذا البحث اختبار مقايل ويتكون من 
أسئلة منها الختبار قدرهتم  3يف تصصحيح األخطاء وإصالحها ،  الطالبمنها الختبار قدرة 

كل بنود األسئلة يجة ل. والنتاملسجلة على ورقة األسئلةيف تركيب اجلملة الفعلية وفقا بالفردات 
  .البعدي فقد يساويان من عدد وشأن وخيتلفان من مضموهنا يالقبل ختباراالوأما  نقاط. 12

 

 

                                                           
5 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes bahasa arab, (Alkitabah: 

Tanggerang selatan, 2012)  hal.176 
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 طريقة تحليل البيانات -د
 املالحةة -1

علم باستخدام التعند إجراء عملية التعليم و  الطالبحتسب البيانات من أنشطة املعلم و 
 : 6القانون كما يلي

 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ۰۰1  ٪ 

 : النسبة املؤية P:البيان 

Rجمموعة القيمة احلصصولة عليها : 

 Tالنتيجة الكاملة : 

 االختبار  -0
 T-Testقوم الباحث بتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلى والبعدى باختبار وي

 7كما يلي:  فيستخدم القانون

م فت =                      

مج ح0√

ن(ن−1)

 

 
 

                                                           
6 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),hal. 349-351. 

: املكتبة )الرياضالطبعة الثانية، ، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكيةصاحل بن محد العساف،  7
  .141 ص.( ۲222العبيكان، 
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 :البيان 
 : متوسط الفروق م ف    

 الفروق: جمموع مرباع إحنرافات  0مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات -أ
ات املستخدمة و مبنهج البحث واألدلقد شرح الباحث يف الفصول السابقة عما يتعلق 

 عملية لت منعرض نتائج اليت حصيأن  ريد الباحثي. ويف هذا الفصل فيه جلمع البيانات
يف تركيب  الطالبرة طريقة االستنباطية لرتقية قدالبتعليم القواعد النحوي ب تعلم اللغة العربية

وحلصول على البيانات قام الباحث . Aceh Besarاجلمل للفصل الثاىن مبعهد بيت الصرب بــــ
اعتمادا على رسالة عميدة لكلية الرتبية  5102/5108للسنة الدراسية بالبحث التجرييب 

-Un.08/TU  إلسالمية احلكومية بندا أتشيه رقم : وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي ا

FTK/TL.00/09/2017مايو. 8التاريخ  يف 

 انطالقا مما سبق فقام الباحث جبمع البيانات كما يلي :
 

 لمحة عن ميدان البحث -1
معهد بيت  ووه وضح عن ميدان البحثيلباحث أن لسن حييف البحث  عقبل الشرو 

ية العلوم الدين الطالب يتعلم فيه ذىال  Aceh Besarب هداعأحد امل عهدهذا امل كان.  الصرب
  ،عهدملالصرف. ويقع هذا او قواعد النحو  منها التوحيد والفقه والتصوف واألخالق حىت

 . Lambroe Dayahيف القرية 
حتت اتفاق الرجال الرتبويني  .امليالدية 5112يوليو  0وقد أسس املعهد يف تاريخ 

يدير هذا املعهد األستاذ أيب تنطوي اجلوهري غفر اهلل له. كان  وحينئذ 0ورؤساء اجملتمع.
  .Lam Ateukتقامة الدين متخرجا من معهد اس

                                                           

 7102، س نة  بيت الصرب الواثئق من الإدارة1 
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، وهم جيلسون يف الصف األول طالبا 051 هو عهدهذا امليف  الطالبوكان عدد 
من كل صف كما يتضح يف اجلدول التايل ويوضح  الطالب، وعدد بعحىت الصف السا

 يف كل فصول: الطالبعدد 
 0 - 4اجلدول 

 معهد بيت الصربب الطالبعدد 

 مجموع الفصل رقم

 01 األول 0
 51 الثاين 5
 04 الثالث 3
 51 الرابع 4
 02 اخلامس 2
 02 السادس 2
 04 بعالسا 2

 051 اجملموع

  
حلصول ، و طالبا 051 معهد بيت الصربب الطالبأن عدد  اتضح ل السابقمن اجلدو 

 بعض الوسائل التعليمية كما يلي: عهداألهداف الرتبوية املرجوة فقد أعد املعلى 
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 5 - 4اجلدول 

 معهد بيت الصرببالوسائل 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 0 غرفة مدير املعهد 0
 0 املعلمإدارة  5
 8 ةيفصول الدراسال 3
 0 املكتبة 4
 3 املرحاض 2
 0 املقصف 2

 11 المجموع
 م 5108 - 5102الدراسية  للسنة بيت الصربمعهد مصدر: 

 

 الطالبرة طريقة االستنباطية لترقية قد بتطبيق القواعد النحويةإجراء تعليم  -2
  في تركيب الجمل

 الطالبدرة تطبيق طريقة االستنباطية لرتقية قعن  لباحث بالبحث التجرييبا وقام
ة للفصل " )دراسة جتريبي Aceh Besarفصل الثاىن مبعهد بيت الصرب بــــليف تركيب اجلمل ل

 : نيلها وهي ريدوأما الكفاءات األساسية ي .الثاىن مبعهد بيت الصرب(

 ة.اجلملة الفعلي ا يفواستخدامه قواعدالفهم  .0
 فعل + فاعل و فعل + فاعل + مفعول. على منطتركيب اجلملة الفعلية  .5
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 لي:تكما ه الكفاءة األساسية  وأما املؤشرات من هذ

  مغلطات يف تركيب اجلمل تعيني -
  فعلية فيها فعل + فاعل و فعل + فاعل + مفعول. مجل مخسإخراج  -
 تركيب اجلملة الفعلية الصحيحة. -

 

 تحليل البيانات ومناقشتها -ب
 في التعليم المعلمنشطة أ -1
 .طريقة االستنباطية يف تركيب اجلملالتطبيق يف  املعلمأنشطة  -أ

 3 – 4اجلدول 

 0يف التعليم  املعلمأنشطة 

 

 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة

1 2 3 4 

 مقدمة .1

 السالم املعلم قىيل -0
 بقراءة الدعاء املعلميبدأ  -5
ملية ععن استعداد  بتفتيش املعلمم يقو  -3

 التعليم 
 املدروسة عن املادة املعلمسأل ي -4

   

 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 
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 والكفاءات أهداف التعليم املعلمبني ي -2
 األساسية

√ 

 

 

 

 األنشطة األساسية . 2

حة أمثلة اجلملة الفعلية الصحي املعلم كتبي -2
 على السبورة

 نيب فيما العالقات إظهارب املعلمم يقو  -2
 األمثلة

 بتقسيم الطالب عدة أقسام املعلم يقوم -8
 ورقة التدريبات جلميع الفراق املعلميوزع  -1

 فعليةل مجمخس إلخراج 
ة ورقة إجابإىل كيفية  الطالب املعلميشري  -01

 التدريبات
ج نائب الفرقة بتقدمي نتائ املعلم يفضل -00

مناقشتهم حيتوى على تركيب اجلمل ومخس  
 كلماهتا

الفرصة لفرقة أخرى إلصالح  املعلم يتيح -05
 اإلجابة املقدمة 

  بيانات ويؤكد على صحتها من املعلم يبني -03
 كل فرق

 
 

  

 
 

√ 

 

 

√ 

 

 
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 
√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 خاتمة . 3

 املادةتلخيص ب الطالب املعلم يأمر -04
 الطالبعلى صحة خالصة  املعلم يؤكد -02
 الدراسة املعلميروح  -02
النصائح واالرشادات قبل هناية  املعلميقدم  -02

 الفصل
 املادة بقراءة الدعاء املعلمخيتم  -08
 على الطالب املعلميسلم  -01

   

 

 
√ 

 

 

√ 
 

√ 

√ 

 

√ 
 

√ 

 

 9 9 1  المجموع . 4

 

𝑃 =
f

N
𝑋 ۰۰۰١  =

22
22 𝑋 ۰۰۰١  =

2211
22 = 82‚25 ۰ 

ت قعا و تدل على أهن  ۰  82,25 = كما يالحظها املالحظ )شهداء( Pونتيجة 
   حصل  على درجة ممتاز. Pو نتيجة   ٪ 011 -80  بني حد

     

 .طريقة االستنباطية يف تركيب اجلملالتطبيق يف  املعلمأنشطة  -ب
 4 – 4اجلدول 

 5 يف التعليم املعلمأنشطة 
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 الملحوظةالناحية  رقم
 النتيجة الملحوظة

1 2 3 4 

 مقدمة .1

 السالم املعلم يلقى -0
 بقراءة الدعاء املعلميبدأ  -5
بتفتيش عن استعداد عملية  املعلميقوم  -3

 التعليم 
 املدروسة عن املادة املعلميسأل  -4
 والكفاءات أهداف التعليم املعلميبني  -2

 األساسية

   

 
 

 

 

√ 
 جج

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 
 

 

 األساسيةاألنشطة  . 2

حة أمثلة اجلملة الفعلية الصحي املعلميكتب  -2
 على السبورة

 نيب فيما العالقات إظهارب املعلميقوم  -2
 األمثلة

 بتقسيم الطالب عدة أقسام املعلميقوم  -8
 ورقة التدريبات جلميع الفراق املعلميوزع  -1

 إلخراج مخس مجل فعلية

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 
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قة إىل كيفية إجابة ور  الطالب املعلميشري  -01
 التدريبات

ج نائب الفرقة بتقدمي نتائ املعلميفضل  -00
مناقشتهم حيتوى على تركيب اجلمل ومخس  

 كلماهتا
الفرصة لفرقة أخرى إلصالح  املعلميتيح  -05

 اإلجابة املقدمة 
  بيانات ويؤكد على صحتها من املعلميبني  -03

 كل فرق
 
 

√ 

 
 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 خاتمة . 3

 بتلخيص املادة الطالب املعلميأمر  -04
 الطالبعلى صحة خالصة  املعلميؤكد  -02
 الدراسة املعلميروح  -02
النصائح واالرشادات قبل هناية  املعلميقدم  -02

 الفصل
 املادة بقراءة الدعاء املعلمخيتم  -08
 على الطالب املعلميسلم  -01

   

 

 
√ 

 

 

√ 
 

√ 

√ 

 

√ 
 

√ 

 

 13 6   المجموع . 4
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 𝑷 =
𝐟

𝐍
𝑿 0۰۰٪ =

21
22 𝑿 0۰۰٪ =

2111
22 = ۲۹, 1۱  ٪ 

,۲۹ = كما يالحظها املالحظ )حممد فكري( Pونتيجة  1۱ ا تدل على أهن ٪ 
   حصل  على درجة ممتاز. Pو نتيجة   ٪ 011 -80وقعت بني حد  

 

𝑷 =
𝐟

𝐍
𝑿 0۰۰٪ =

۱32
22

𝑿 0۰۰٪ =
1132۱  

22
=

۱22
5

= 88‚2 ٪ 

تدل على أهنا وقعت     ٪ 2‚88=  حممد فكري و شهداءن الحظايكما   Pونتيجة 
حصل  على درجة ممتاز. فتكون داللة أن أنشطة  Pنتيجة و  ٪ 011 – 80بني حد 

عليم والتعلم ة التخبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملي طابقةم  ٪ 2‚88يف  التعليم املعلم
    عند عملية التعليم والتعلم. املعلمهتم هبا اليت تلزم أن ي

        

 في التعلم الطالبنشطة أ -2
  .طريقة االستنباطية يف تركيب اجلملالتطبيق  يف الطالبأنشطة  -أ

 2-4اجلدوال 

 0يف التعلم  الطالبأنشطة 
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 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة

1 2 3 4 

 مقدمة .1

 السالم الطالبيرد  -0
 بقراءة الدعاء الطالبيبدأ  -5
مبشاركة التفتيش عن  الطالبيقوم  -3

 استعداد عملية التعليم 
 املدروسة عن املادة الطالبجييب  -4
 أهداف التعليم الطالبيسمع  -2

 والكفاءات األساسية

   

√ 

 
 

 

√ 
 جج

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 
 

 

 األنشطة األساسية .2

 أمثلة اجلملة الفعلية الطالب يالحظ -2
 الصحيحة على السبورة

 العالقات ويالحظ الطالبيسمع  -2
 األمثلة بني فيما

مع أصدقائها يف  الطالبجيلس  -8
 الفرقة املقسمة

ورقة التدريبات إلخراج  الطالبينال  -1
 مخس مجل فعلية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 
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عن   املعلمإشارة  الطالبيسمع  -01
 كيفية إجابة ورقة التدريبات

يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم  -00
حيتوى على تركيب اجلمل ومخس  

 كلماهتا
يصلح نائب الفرقة األخرى إصالح  -05

 اإلجابة املقدمة
بيانات وتأكيدات  الطالبيسمع  -03

 على صحتها من كل فرق  املعلم

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة .3
 بتلخيص املادة الطالبيقوم  -04
 على املعلمتأكيد  الطالبيسمع  -02

  الطالبصحة خالصة 
 برتويح الدراسة الطالبيقوم  -02
النصائح واالرشادات  الطالبيسمع  -02

 قبل هناية الفصل
 املادة بقراءة الدعاء الطالبخيتم  -08
 املعلمالسالم على  الطالبيرد  -01

   

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 

√ 

 7 11 1  المجموع .4
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 𝑷 =
𝐟

𝐍
𝑿 ١۰۰۰ =

23
22

𝑿 ١۰۰۰ =
2311
22

= 82,2 ۰ 

 ا وقعت بنيتدل على أهن ۰ 82,2 = كما يالحظها املالحظ )شهداء( Pونتيجة 
   حصل  على درجة ممتاز. Pو نتيجة   ٪ 011 -80حد  

 2-4اجلدوال 

 5يف التعلم  الطالبأنشطة 

 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة

1 2 3 4 

 مقدمة .1

 السالم الطالبيرد  -0
 بقراءة الدعاء الطالبيبدأ  -5
مبشاركة التفتيش عن  الطالبيقوم  -3

 استعداد عملية التعليم 
 املدروسة عن املادة الطالبجييب  -4
 أهداف التعليم الطالبيسمع  -2

 والكفاءات األساسية

   

 
 

 

 

 

√ 
 جج

 

 

√ 

√ 

√ 

 
√ 

 

 األنشطة األساسية .2

 أمثلة اجلملة الفعلية الطالب يالحظ -2
 الصحيحة على السبورة

  

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 العالقات ويالحظ الطالبيسمع  -2
 األمثلة بني فيما

مع أصدقائها يف  الطالبجيلس  -8
 الفرقة املقسمة

ورقة التدريبات إلخراج  الطالبينال  -1
 مخس مجل فعلية

عن   املعلمإشارة  الطالبيسمع  -01
 كيفية إجابة ورقة التدريبات

يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم  -00
حيتوى على تركيب اجلمل ومخس  

 كلماهتا
يصلح نائب الفرقة األخرى إصالح  -05

 اإلجابة املقدمة
بيانات وتأكيدات  الطالبيسمع  -03

 على صحتها من كل فرق  املعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 
√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة .3
 بتلخيص املادة الطالبيقوم  -04
 على املعلمتأكيد  الطالبيسمع  -02

  الطالبصحة خالصة 
 برتويح الدراسة الطالبيقوم  -02
النصائح واالرشادات  الطالبيسمع  -02

 قبل هناية الفصل
 املادة بقراءة الدعاء الطالبخيتم  -08

   

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 
 

 

√ 

 

√ 
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 √ املعلمالسالم على  الطالبيرد  -01

 14 1   المجموع .4

𝑷 =
𝐟

𝐍
𝑿 ۰۰۰١  =

2۱
22

𝑿 ١۰۰۰ =
2۱11
22

= 3۲ ,45 ۰ 

,۲3 = كما يالحظها املالحظ )حممد فكري( Pونتيجة  54 ا تدل على أهن ۰ 
   حصل  على درجة ممتاز. Pو نتيجة   ٪ 011 -80وقعت بني حد  

 

𝑷 =
𝐟

𝐍
𝑿 0۰۰٪ =

۱34
22

𝑿 0۰۰٪ =
1134۱  

22
=

۱22
5

= 88 ٪ 

تدل على أهنا وقعت     ٪ 2‚88=  حممد فكري شهداء ون الحظايكما   Pونتيجة 
تطبيق  أن حصل  على درجة ممتاز. فتكون داللة Pنتيجة و  ٪ 011 – 80بني حد 

 استخدامها.يف فهم القواعد و  الطالبيرقي قدرة  طريقة االستنباطية يف تركيب اجلملال

  تحليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار البعدي  -ج

( يستخدم ”Test “tوالتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات )
 :كما يلي  صيغة الباحث 

م فت = 

مج ح5√

ن(ن−0)
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 حيث أن :
 : متوسط الفروق م ف

 الفروق: جمموع مرباع إحنرافات  5مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن

 

 2-4اجلدول 

 درجة يف اإلجابة الثانيةبني الدرجة يف اإلجابة األوىل و  النتائج

 

درجاتهم في  الطالب
 االجابة األولى

درجاتهم في 
االجابة 
 الثانية

الفرق بين 
 االجابتين

االنحراف عن 
 متوسط الفروق

مربع 
)االنحراف 
عن متوسط 

 الفروق(
0 41 81 41 00 050 
5 21 81 51 -1 80 
3 41 21 51 -1 80 
4 21 81 31 0 10 
2 41 21 01 -01 320 
2 21 11 41 00 050 
2 51 51 1 -51 840 
8 81 011 51 -1 80 
1 41 81 41 00 050 
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01 51 21 21 50 440 
00 41 21 51 -1 80 
05 31 11 21 30 120 
03 21 11 41 00 050 
04 21 11 31 0 10 
02 11 11 1 -51 840 
02 21 11 31 0 10 
02 01 21 41 00 050 
08 21 11 51 -1 80 
01 81 011 51 -1 80 
51 31 81 21 50 440 

 4989 9 189 1149 969 وعمجمال
 

 48=  51:  121حساب متوسط االجابة األوىل  وهو  -0 

 22=  51:  0241حساب متوسط االجابة الثانية وهو   -5 

 51=  51: 281 حساب متوسط الفروق وهو  -3 

ت = 
م ف

مج ح٢√

ن(ن−١)
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ت = 
۲5

√4181

(0−51)51

 

ت = 
5۲

√  4181

(۱۲)51

 

ت = 
5۲

√  4181

381

 

ت  = 
5۲

√۱3,۱1
   =

۲5
3,2۱   =8،13354 

ويكون  .(Derajat Kebebasan)دراجة احلرية من اخلطوات األخرية يعين حتديد و 
يف هذا  من درجة احلرية 0٪و  ٪2 (signifikasi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

  البحث.

رن   ليقا 8،13354 (tأن النتيجة ت ) ومن اخلطوات السابقة، فيحسب الباحث
 القانون: نتيجة اجلدول استخدم الباحث

 0-= ن  دراجة احلرية
    =51-0 
    =01 
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النتيجة ت اجلدول على مستوي  ، فتوجددراجة احلرية وبعد أن حسب الباحث 
وهو  ٪0( signifikansiويف مستوي الداللة ) 5،11315وهو  ٪2( signifikansiالداللة )
 اجلدول تمتساوية أو أكرب من النتيجة  (testt)احلساب  ت إذا كانت النتيجة. 21135،8

(tablet) فيكون الفرض الصفري (0H)  مردودا  والفرض البديل(aH)  إذا كانت  مقبوال. و
 فيكون الفرض الصفري (tablet)"ت" اجلدول أصغر من النتيجة ( testt)احلساب  ت النتيجة

(0H)  مقبوال والفرض البديل(aH) .مردودا 

 (testt)احلساب  ت كولذل 8،13354 ينيع (testt)احلساب  ت مالحظةأما حاصل 
 . 113155 <8،13354> 5،82113، :(tablet)اجلدول  ت أكرب من

 تحقيق الفروض  -ج

ها يف رتضريد الباحث أن حيقق الفروض اليت افيفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، و 
 الفصل األول:

تركيب يف  لطالباغري فعالية لرتقية قدرة  الطريقة االستنباطيةإن : الفرض الصفري -0
( أكرب من النتيجة ت testtوهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب ) .اجلمل

 .5،82113 <8،13354> 113155،( أو tabletاجلدول )
 تركيب اجلمل. يف الطالب لرتقية قدرة فعالية الطريقة االستنباطيةإن : الفرض البديل -5

احلساب أو  النتيجة ت ت اجلدول أصغر من وهذا الفرض مقبول ألن نتيجة 
5،11315 <8،13354> 5،82113. 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث -أ
طريقة االستنباطية لاتطبيق بالسابقة عما يتعلق  فصوليف ال وقد حبث الباحث

 ، كما تلي:البحث خالصةوخيلص الباحث  .يف تركيب اجلمل الطالبلرتقية قدرة 

يف تركيب  الطالبطريقة االستنباطية لرتقية قدرة التطبيق يف  املعلمأنشطة إن  -1
 P بقيمة علممالحظة أنشطة امل من نتيجة بدوت ه. وهذةممتاز كون ت اجلمل

 .مبعىن ممتاز ٪ 111 - 71تدل على أهنا وقعت بني حد ٪ ٥,78 =
يف تركيب  الطالبطريقة االستنباطية لرتقية قدرة التطبيق يف  الطالبأنشطة  إن -2

تعلم هم يف عملية تمالحظة أنشط نتيجةمن  بدوت هوهذ .ةممتاز كون ت اجلمل
 ٪ 111 - 71تدل على أهنا وقعت بني حد   ٪ ٥‚P  77بقيمة  ،الطالب

  .مبعىن ممتاز
 .يف تركيب اجلمل الطالبقدرة  يكون فعاال لرتقية طريقة االستنباطيةالتطبيق   إن -4

نتيجة ت اجلدول ( أكرب من testt)أن نتيجة ت احلساب  على عتمد الباحثيو 
(tablet) ،134122 <7،14423> 2،76134. 

 لطالب النحو تعليم يف استخدامها متكن االستنباطية الطريقة أن واحلاصل
 .Aceh Besar بــــ الصرب بيت مبعهد الثاين الفصل

 المقترحات -ب
 االقرتاحات األتية :  على الظواهر السابقة يقدم الباحثاعتمادا 

يم والتعلم التعليمية املناسبة يف عملية التعل طريقةالينبغي للمعلم أن يستخدم  -1
 جحني يف التعلم.ان الطالب كونلي
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يركب اجلمل أن  Aceh Besarبــــمبعهد بيت الصرب  الطالبعلى  ثالباح رجوي -2
مر من النحوية أالقواعد ، ألن الفعلية تركيبا صحيحا وفقا بالقواعد املستخدمة

  أمور مهمة لفهم سائر العلوم.



 

3٥ 
 

جعاالمر   

 ةالمراجع العربي -أ

 (1382)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  1-2معجم الوسيط ابراهيم أنيس، 
 (1361، )القاهرة : دار املعارف،النحو الوافيعباس حسن، 

على سامي )م1331 القاهرة( .التدريس العام طرق. أمحد, حممد عبد القاد
احلالق. املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها.  املؤسسة احلديثة 

 . 2111للكتاب. لبنان 

 (لبنان-دار الكتب العلمية بريوت). القواعد االساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي. 

)دار السالم للطباعة  التربية اإلسالمية وفن التدريس.عبد الوهاب عبد السالم. 
 ( 2117شر والتوزيع والرتمجة والن

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية: بندا )، حو وتطبيقهنتيسير العثمان حسني، 
 (2112أتشيه، 

االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في عصر, حسني عبد الباري, 
)االسكندارية: املكتب العريب احلديث  المرحلتين اإلعدادية والثانوية

 للطباعة والنشر(

.  املؤسسة المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامي احلالق. 
 . 2111احلديثة للكتاب. لبنان 
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، الطبعة األوىل، )القاهرة : عامل الكتب، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف، 
211٥)  

شيه: تبندا أ -, )دار السالمالمدخل إلى التعلم اللغة العربيةسالمى بنت حممود, 
 (2113الرانريى فرس, 

، )بريوت: دار الكتاب العلمية، كتاب التعريفاتالشريف علي بن اجلرجاين، 
 م(1377

، جامع الدروس العربية، الجزء األّول جامع الدروسالشيح مصطفى الغالييين، 
  (م2111بريوت، -)صيدا

الطبعة ، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكيةصاحل بن محد العساف، 
 (  ۲111)الرياض: املكتبة العبيكان، الثانية، 

) بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، بدون  ،ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة،
 السنة(

مطبعة املعارف بغداد ( 1ط:  ,مباديء في أصول التدريس العامة ,القاضى
 )م 13٥3

: الرياض) ،الحاجب ابن لكافية الرضي شرح، اإلسرتاباذي احلسن بن حممد
, )بريوت: دار العلم الطبيعة األربعونعلبكى, للورد, منري الب اإلمام جامعة

 م(2116امللاليني, 

 ،العربية اللغة تدريس في المعاصرة التربوية اإلتجاهات اهلل، فضل حممد رجب
 (2114 املكتب، عامل :)القاهرةالثانية،  الطبعة
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)اململكة العربية  المدخل المناهج وطرق التدريسراهيم صرب حممد يوسف, ناهر اب
 ه(1314م/2111السعودية : املكتبة الشقري, 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث -أ
طريقة االستنباطية لاتطبيق بالسابقة عما يتعلق  فصوليف ال وقد حبث الباحث

 ، كما تلي:البحث خالصةوخيلص الباحث  .يف تركيب اجلمل الطالبلرتقية قدرة 

يف تركيب  الطالبطريقة االستنباطية لرتقية قدرة التطبيق يف  املعلمأنشطة إن  -1
 P بقيمة علممالحظة أنشطة امل من نتيجة بدوت ه. وهذةممتاز كون ت اجلمل

 .مبعىن ممتاز ٪ 111 - 71تدل على أهنا وقعت بني حد ٪ ٥,78 =
يف تركيب  الطالبطريقة االستنباطية لرتقية قدرة التطبيق يف  الطالبأنشطة  إن -2

تعلم هم يف عملية تمالحظة أنشط نتيجةمن  بدوت هوهذ .ةممتاز كون ت اجلمل
 ٪ 111 - 71تدل على أهنا وقعت بني حد   ٪ ٥‚P  77بقيمة  ،الطالب

  .مبعىن ممتاز
 .يف تركيب اجلمل الطالبقدرة  يكون فعاال لرتقية طريقة االستنباطيةالتطبيق   إن -4

نتيجة ت اجلدول ( أكرب من testt)أن نتيجة ت احلساب  على عتمد الباحثيو 
(tablet) ،134122 <7،14423> 2،76134. 

 لطالب النحو تعليم يف استخدامها متكن االستنباطية الطريقة أن واحلاصل
 .Aceh Besar بــــ الصرب بيت مبعهد الثاين الفصل

 المقترحات -ب
 االقرتاحات األتية :  على الظواهر السابقة يقدم الباحثاعتمادا 

يم والتعلم التعليمية املناسبة يف عملية التعل طريقةالينبغي للمعلم أن يستخدم  -1
 جحني يف التعلم.ان الطالب كونلي
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يركب اجلمل أن  Aceh Besarبــــمبعهد بيت الصرب  الطالبعلى  ثالباح رجوي -2
مر من النحوية أالقواعد ، ألن الفعلية تركيبا صحيحا وفقا بالقواعد املستخدمة

  أمور مهمة لفهم سائر العلوم.
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جعاالمر   

 ةالمراجع العربي -أ

 (1382)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  1-2معجم الوسيط ابراهيم أنيس، 
 (1361، )القاهرة : دار املعارف،النحو الوافيعباس حسن، 

على سامي )م1331 القاهرة( .التدريس العام طرق. أمحد, حممد عبد القاد
احلالق. املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها.  املؤسسة احلديثة 

 . 2111للكتاب. لبنان 

 (لبنان-دار الكتب العلمية بريوت). القواعد االساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي. 

)دار السالم للطباعة  التربية اإلسالمية وفن التدريس.عبد الوهاب عبد السالم. 
 ( 2117شر والتوزيع والرتمجة والن

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية: بندا )، حو وتطبيقهنتيسير العثمان حسني، 
 (2112أتشيه، 

االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في عصر, حسني عبد الباري, 
)االسكندارية: املكتب العريب احلديث  المرحلتين اإلعدادية والثانوية

 للطباعة والنشر(

.  املؤسسة المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامي احلالق. 
 . 2111احلديثة للكتاب. لبنان 
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، الطبعة األوىل، )القاهرة : عامل الكتب، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف، 
211٥)  

شيه: تبندا أ -, )دار السالمالمدخل إلى التعلم اللغة العربيةسالمى بنت حممود, 
 (2113الرانريى فرس, 

، )بريوت: دار الكتاب العلمية، كتاب التعريفاتالشريف علي بن اجلرجاين، 
 م(1377

، جامع الدروس العربية، الجزء األّول جامع الدروسالشيح مصطفى الغالييين، 
  (م2111بريوت، -)صيدا

الطبعة ، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكيةصاحل بن محد العساف، 
 (  ۲111)الرياض: املكتبة العبيكان، الثانية، 

) بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، بدون  ،ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة،
 السنة(

مطبعة املعارف بغداد ( 1ط:  ,مباديء في أصول التدريس العامة ,القاضى
 )م 13٥3

: الرياض) ،الحاجب ابن لكافية الرضي شرح، اإلسرتاباذي احلسن بن حممد
, )بريوت: دار العلم الطبيعة األربعونعلبكى, للورد, منري الب اإلمام جامعة

 م(2116امللاليني, 

 ،العربية اللغة تدريس في المعاصرة التربوية اإلتجاهات اهلل، فضل حممد رجب
 (2114 املكتب، عامل :)القاهرةالثانية،  الطبعة
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)اململكة العربية  المدخل المناهج وطرق التدريسراهيم صرب حممد يوسف, ناهر اب
 ه(1314م/2111السعودية : املكتبة الشقري, 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  PEMBELAJARAN GURU 

 

Nama Guru  : 

Sekolah / Kelas :   

Hari / Tanggal :  

Nama Observer :  

Petunjuk : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi 

tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan guru. 

NO Aspek yang Diamati 1 2 3 4 

Persiapan 

1 Guru mengucapkan salam     

2 Guru memerintahkan Santri untuk membaca doa     

3 Guru memeriksa persiapan proses pembelajaran     

4 Guru menanyakan tentang matari yang telah dipelajari     

5 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar     

Kegiatan Inti 

6 Guru menuliskan contoh kalimat di papan tulis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku tentang جملة فعلية 

 

    

7 Guru menjelaskan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat 

lainnya tentang جملة فعلية  

 

    

8 Guru membagi Santri menjadi beberapa kelompok     

9 Guru Membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk menemukan 

5 contoh jumlah fi’liyah 

    

10 Guru memberikan petunjuk cara kerja LKS berikut dengan 

penyelesaian 

    

11 Guru mempersilahkan perwakilan kelompok memaparkan hasil 

diskusinya berupa ketentuan fi’il dan fa’il, dan 5 kalimat jumlah 

fi’liyah 

    

12 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

mengoreksi jawaban dari kelompok lainnya. 

    

13 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penguatan atas 

jawaban yang telah di presentasikan oleh setiap kelompok.. 

    

Kegiatan Penutup 

14 Guru memerintahkan Santri menyimpulkan meteri pembelajaran     

15 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan yang telah di 

sampaikan 

    



16 Guru merefleksikan pembelajaran     

17  Guru memberikan nasehat kepada Santri sebelum keluar kelas     

18 Guru memerintahkan Santri untuk membaca doa     

19 Guru keluar kelas dengan mengucapkan salam     

Jumlah 

Keterangan: 

4= Sangat Baik  2= Cukup 

3= Baik   1= Kurang 

Aceh Besar,  ______________2017  

Observer 

 

 

__________________ 

 

 

 

Keterangan:  

 

 

 

 

 

  



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN  PEMBELAJARAN SISWA 

 

Nama Guru  : 

Sekolah / Kelas :   

Hari / Tanggal :  

Nama Observer :  

Petunjuk : 

2. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi 

tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan guru. 

NO Aspek yang Diamati 1 2 3 4 

Persiapan 

1 Setiap Santri menjawab salam     

2 Setiap Santri membaca doa     

3 Setiap Santri ikut serta mempersiapan proses pembelajaran     

4 Setiap Santri menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari     

5 Setiap Santri  mendengarkan tujuan pembelajaran dan kompetensi 

dasar 

    

Kegiatan Inti 

6 Santri memperhatikan contoh kalimat di papan tulis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku tentang جملة فعلية 

 

    

7 Santri memperhatikan penjelasan hubungan antara satu kalimat 

dengan kalimat lainnya tentang جملة فعلية  

    

8 Santri duduk bersama temanya di dalam kelompok     

9 Setiap kelompok menerima LKS untuk menemukan 5 contoh jumlah 

fi’liyah.  

    

10 Santri mendengarkan petunjuk cara kerja LKS berikut dengan 

penyelesaian 

    

11 Perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas 

berupa ketentuan fi’il dan fa’il, dan 5 kalimat jumlah fi’liyah.  

    

12 Perwakilan kelompok lain mengoreksi jawaban dari kelompok 

lainnya. 

    

13 Santri mendengarkan penjelasan dan penguatan dari guru atas 

jawaban yang telah di presentasikan oleh setiap kelompok. 

    

Kegiatan Penutup 

14 Setiap perwakilan kelompok menyimpulkan meteri pembelajaran     

15 Setiap Santri mendengarkan penguatan tentang kesimpulan yang 

telah di sampaikan 

    

16 Setiap Santri ikut dalam merefleksikan pembelajaran     



17  Setiap Santri mendengarkan nasehat kepada guru sebelum keluar 

kelas 

    

18 Setiap Santri membaca doa     

19 Setiap Santri menjawab salam     

Jumlah 

Keterangan: 

4= Sangat Baik  2= Cukup 

3= Baik   1= Kurang 

Aceh Besar,  ______________2017  

Observer 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  :  DAYAH BAITUS SHABRI  

Mata Pelajaran :  Qawaed Nahwu 

Kelas/Semester :  II (Tahun ke-dua) 

Materi Pokok  : جملة فعلية 

Alokasi Waktu :  1jp x 54 menit  

 

 

A. Standar Kompetensi 

 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan melalui penerapan jumlah 

fi’liyah.  

B. Kompetensi Dasar 

1. Memahami ketentuan/qaedah-qaedah penggunaan jumlah fi’liyah 

2. Menyusun kalimat “جملة فعلية”  dengan pola  فاعل dan فعل + فاعل + مفعول 

   secara tepat dan sesuai dengan aturannya. 

C. Indikator 

1.1  Menetukan kesalahan aturan antara fi’il dan fa’il dalam جملة فعلية 

1.2 Menemukan 5 contoh kalimat jumlah fi’liyah dengan pola فعل + فاعل dan  فعل
    + فاعل + مفعول

1.2 Menyusun kalimat dengan baik dan benar dalam جملة فعلية 

 

D. Tujuan pembelajaran 

 Setelah proses belajar mengajar berlangsung Santri mampu : 

mengidentifikasi kesalahan fi’il dan fa’ilnya dan mampu membenarkannya dengan 

baik. Serta mampu menemukan dan membuat kalimat yang baru dari kata-kata 

yang telah ditentukan dengan baik dan benar. 

 

E. Karakter Santri yang diharapkan 

- Rasa hormat dan perhatian 

- Ketelitian  

- Keterampilan 

- Rasa ingin tau yang tinggi 

 

F. Materi Pembelajaran 

- Susunan jumlah fi’liyah 

- Pembagian fi’il  

- Ketentuan dan kesesuaian fi’il dan fa’ilnya 

- Pengertian jumlah fi’liyah 

 

G. Metode  

- Cooperative Learning 

 

 

H. Langkah-langkah pembelajaran 

 



NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Nilai 

Karakter 

1 Pendahuluan  10 menit  

 - Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

- Guru mengecek dan menanyakan kabar 

siswa 

- Guru bersama Santri mengecek kesiapan 

perangkat pembelajaran 

- Guru menyampaikan informasi tentang 

Kompetensi dasar dan Indikator pencapaian 

 

 Rasa hormat 

dan perhatian 

2 Kegiatan inti 20 menit  

 Tahap Eksplorasi 

- Guru menuliskan contoh kalimat di 

papan tulis sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku tentang جملة فعلية 

- Guru menjelaskan hubungan antara satu 

kalimat dengan kalimat lainnya tentang 

  جملة فعلية

Tahap Elaborasi 

- Guru membagi Santri menjadi 4 

kelompok yang terdiri dari 5 siswa.  

- Masing-masing kelompok mengaitkan 

antara satu contoh kalimat dengan 

kalimat lainnya.   

- Masing-masing kelompok mencari 

perbedaan dan menemukan ketentuan 

kesesuaian fa’il dan fa’ilnya. 

- Guru Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok 

- Guru memberikan petunjuk cara kerja 

LKS berikut dengan penyelesaiannya. 

- Setiap kelompok mengerjakan LKS 

berupa menemukan 5 kalimat jumlah 

fi’liyah dari teks yang dibagikan 

 

Tahap konfirmasi 

-  Perwakilan kelompok memaparkan hasil 

diskusinya berupa ketentuan fi’il dan 

fa’il, dan 5 kalimat jumlah fi’liah.  

-  Kelompok lain diberi kesempatan untuk 

mengoreksi hasil paparan dari kelompok 

lainnya. 

-  Guru memberikan penjelasan dan 

memberikan penguatan atas hasil diskusi 

yang telah di presentasikan oleh setiap 

kelompok.  

 

 Ketelitian, 

Ketrampilan,

Rasa ingin 

tau yang 

tinggi,  

3 Kegiatan akhir 15 menit  

 - Santri menyimpulkan meteri yang telah  Rasa hormat 



dipelajari. 

- Guru memberikan penguatan tentang 

kesimpulan yang telah di sampaikan 

Guru memberikan nasehat kepada Santri 

sebelum keluar kelas 

- Guru merefleksikan pembelajaran 

- Guru memberikan nasehat kepada Santri 

sebelum keluar kelas 

- Guru keluar kelas dengan mengucapkan 

salam 

dan perhatian 

 

I. Media/ Alat Belajar dan Sumber: 

a. Media/ Alat Belajar 

- Papan tulis  

- Spidol  

b. Sumber 

- Kitab Kawakib ad-durriyyah 

- Kitab Mulkhassas 

- Kamus Bahasa Arab 

J. Penilaian  

 

Pencapaian Kompetensi Penilaian 

Teknik Bentuk 

instrument 

Instrument 

1. Menemukan 5 contoh 

kalimat jumlah fi’liyah 

dengan pola فعل + فاعل 
dan  لفعل + فاعل + مفعو    

Tugas 

kelompok 

Tes tulis 1.Temukanlah 5 contoh 

kalimat jumlah fi’liyah 

dengan pola   فعل + فاعل
dan  + فاعل + فعل

  .   مفعول

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Menemukan 5 contoh kalimat 

Nama kelompok Skor 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Keterangan: 

1. Menemukan 1 kalimat dengan benar 

2. Menemukan 2 kalimat dengan benar 

3. Menemukan 3 kalimat dengan benar 

4. Menemukan 4 kalimat dengan benar 

5. Menemukan 5 kalimat dengan benar 

 

 

  Lam Ateuk,      September 2017 

       Peneliti 

 

 

 

        Riski Irnanda Saputra 

      NIM. 221324090 
  



NAMA KELOMPOK : ___________________________________________  

ANGGOTA   : _________________________________________ 

ANGGOTA   : 

____________________________________________ 

 

Bacalah petunjuk penyelesaian lks di bawah ini! 

1. Bacalah teks dibawah ini dengan hati-hati! 

2. Temukanlah 5 jumlah fi’liyah pada teks di bawah ini! 

3. Tuliskanlah 5 jumlah fi’liyah pada kolom di bawah teks! 

 مولده صلى اهلل عليه وسلم ووفاته
صلى اهلل عليه وسلم مبكة األمينة, وكان ذلك صبيحة يوم اإلثنني ثاين عشر ربيع  ولد النيب

م, وهو يوافق عام الفيل, أي العام الذي حاول فيه أبرهة األشرم 175إبريل سنة  02األول املوافق 
 غزوة مكة وهدم الكعبة, فرده اهلل عن ذلك بالألية الباهرة, وقد ذكر هذه احلادثة يف سورة الفيل.
وتويف صلى اهلل عليه وسلم يف طيبة )املدينة املنورة(, وكان ذلك يف يوم إلثنني ثاين عشر 

م, ودفن صلى اهلل عليه وسلم 366يونيو سنة  8ربيع األول من العام احلادي عشر للهجرة املوافق 
 يوم األربعاء يف حجرة عائشة رضي اهلل عنها.

 
 الرقم الجملة الفعلية

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  
 

 



 األسئلة لإلختبار القبلي

 اسم :
 تدريبات عن الرتكيب

 ( : صحح األفعال األتية حىت تناسب بفاعله! 5تدريب )
طَِّلبِ  َذَهَبت   -5

ُ
  ِاََل َشامَ  َعب ُد اهلِل اب ُن َعب ِد ا مل

 تُ ُويفَي الَسييَدة آِمَنة بِا ألَب  َواء -0

  ِبرَِساَلة ُُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم يؤمنون اُلمسلُمونَ  واَكانُ  -6
رَأ نَ  -4 ؤِمَناُت الُقرأَن يف رمضانَ  يَ ق   اُلم 

 ِمن  بَ ي ِتَها َخدجيةُ  ََي رجُ  -1
 تدريب ) ب ( اجعل الكلمة األتية مجلة فعلية صحيحة ! 

 َكَتَب ..... الدَّر سَ  -5
 ..... َعاِئَشُة الرُّزَّ  -0
َن اَل ِعل مَ املعلم.....  -6  و 
 َسافَ َر ..... ِإََل َجاَكر تَا -4
 مَجَُلت  ..... -1

 

 األسئلة لإلختبار البعدي
 اسم :

 تدريبات عن الرتكيب
 ( : صحح األفعال األتية حىت تناسب بفاعله! 5تدريب )

  القرآنَ َعب ُد اهلِل  َفسََّرت   -5

َحاِِبَا آِمَنةُ  َتَكلَّمَ  -0  َمَع َأص 

 األندلَس  اُلمسلُمونَ  فَ َتُحو ا -6

4-  َ ؤِمَناُت الُقرأَن يف رمضانَ  َكَتب   اُلم 

 ِإََل َخارِِج الَبََلدِ  َخِدجي َةُ  يُيَساِفرُ  -1
 تدريب ) ب ( اجعل الكلمة األتية مجلة فعلية صحيحة ! 

 ألبس ..... القميص -5
 ..... فَاِطَمة ُكرََّة الَيدِ  -0
 تَ َعلََّمت  ..... الِفق هَ  -6
 َشُجَعت  ..... 1 اِب  َتَسَم ..... ِإََل َزو َجِتَها -4

 



الفوتوغرفية الصور  
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