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 استهالل

ا ِِم نِكِ ُملِ ل ِٱِت يتُؤِ ِكِ ُملِ ل ِٱِل كِ م ِ ِللَّهُمَِّٱِقُلِ  ت نز عُِِءُِت ش  مَّنِكِ ُملِ ل ِٱِو  ا ِِم  ِءُِت ش 

زِ  تُع  نِو  ا ِِم  لِ ِءُِت ش  تُذ  نِو  ا ِِم  يِ ل ِٱِب ي د كِ ُِءِ ت ش  ل ىِ ِإ نَّكِ ُِرِ خ  ِءِ ش يِ ُِكلِ ِع 

يرِ  تُول جُِِلنَّه ارِ ٱِف يِلِ لَّيِ ٱِتُول ج٦٢ُِِِق د  تُخِ ِل ِ لَّيِ ٱِف يِلنَّه ارِ ٱِو  يَِّل ِٱِر جُِو  ِح 

نِ  ي تِ ل ِٱِم  تُخِ ِم  ي تِ ل ِٱِر جُِو  نِ ِم  ي ِ ل ِٱِم  ت رِ ِح  نُِزقُِو  ا ِِم  يِ ِءُِت ش  ابِ ِرِ ب غ  س  ِح 

٦٢ِ

 (62-62: سورة آل عمران ) 

 (اهلل العظيم صدق)

 

 :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه 

 " ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ " 
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 إهداء

 

 

 

 

 

 

 

 أمي احملبوبة نافسة هنومو  احملبوب فوزي حسيينأيب  إىل

سالمة الدين ويبقامها يف ظفظهما لعل اهلل حياللذين ربياين صغريا 

جزاكم  و دار منريى اءصغريتني محري  اأختي الدنيا واآلخرة وإىليف 

  .أن حيظفظ لنا مجيعا تعاىل ونسأل اهلل ءاهلل خري اجلزا

 ينو وي مهدلينانبيلة الدين و  وإىل مجيع أصدقائي احملبوبني

  وحممد حنيف ظفي حمرم وسّتا خري وحممد ذكى أكربيوف أندرياين

 إجناز هذا البحث العلمى،شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف 

 .ال قدرة يل إال بإذن اهلل ودفع منهم
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 تقديرشكر و 

 يملرحبسم اهلل الرحمن ا

. جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق هبا اإلنسان احلمد هلل الذي 

مة وفصل اخلطاب وعلى آله وأصحابه والصالة والسالم على سيدنا حممد الناطق باحلك

 .الكرام والتابعني ومن تبعهم بإحسان على الدوام

 فعالية بعنوان الرسالة هذه كتابة من وقدرته تعاىل بإذن اهلل الباحث ىانته قد

جتريبية مبعهد دار دراسة ) الطلبة عند اجلمل تركيب يف الواضح النحو كتاب استخدام

 .على الشهادة اجلامعية للحصول قررةامل املواد من كمادة( العلوم

 اللذين الكرميني للمشرفني الشكر اجلزيل قدم الباحثويف هذه الظفرصة السعيدة ي

 .مساعيل حممدإ الدكتور أستاذ ومها الرسالة، هذه إشراف يف وأفكارمها أوقاهتما بذال قد

 أحسن هماجيزي أن اهلل عسى املاجستري .وأستاذ الدكتوراندوس أشرف مزفر املاجستري

 .اجلزاء

 ومديرها احلكومية اإلسالمية الرانريى امعةجل الشكر قدميأن  وال ينسى الباحث

 األساتذ وجلميع العربية اللغة تعليم قسم ورئيس املعلمني وتأهيل الرتبية كلية وعميد

 .الكلية هذه يف صحيحا إرشادا وأرشدوه املظفيدة العلوم أنواع علموه قد الذين املكرمني
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 وتأهيل الرتبية كلية ومكتبة الرانريى جامعة مكتبة موظظفي جلميع الشكر الباحث قدموي

 .إليها احملتاج الكتب إعارة يف اساعدو  قد الذين الرانريى جامعة املعلمني

 نافسة املكرمة وأمه حسيين فوزي املكرم ألبيهالشكر قدم الباحث خصوصا يو  

 اهلل لعلى. واآلخرة الدنيا لسعادة نافعة اعلوم وعلماه تربية حسنة قد ربياه اللذين نومه

 .جيزيهما أحسن اجلزاء ويدخلهما يف اجلنة

العربية  يف قسم تعليم اللغة األصدقاء جلميع الشكر الباحث قدمي أن ينسى وال

دعو إىل اهلل تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف ي. (ةخاصة للظفرقة الثالث) 6106ملرحلة 

 .الدنيا واآلخرة

رجو من القارئني نقدا بنائيا ة، ويسأل اهلل أن جيعل هذا العمل مثرة نافعيوأخريا، 

ن اخلطأ والنسيان وعسى أن خيلو موإصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال 

  .وللقارئني مجيعا نافعة للباحثيكون 

 

 6102 مايو 62دار السالم، 

 ثالباح         
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 مستخلص البحث
فعالية استخدام كتاب النحو الواضح يف تركيب اجلمل : رسالة هي إن موضوع هذه ال

د دار العلوم العصري وكان املعه(. العصري دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم)عند الطلبة 

املنهج  كتاب التعلم يفككتاب النحو الواضح    اهيستخدم ببند آتشيه احدى املعاهد اليت

وأما  .تركيب اجلمل تعلم يفهذا الكتاب تخدام فعالية اسمعرفة أراد الباحث ف.الدراسي

يف تعليم تركيب اجلمل باستخدام   يطبق معرفة عملية التعليم اجليدةخر فهي غرض آ

إن منهج البحث الذي اعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة . كتاب النحو الواضح

باشرة واإلختبار وجلمع البيانات استخدم الباحث باملالحظة امل. هو املنهج التجرييب

 يف الطلبة أنشطة أنوقد نال الباحث نتائج البحث وهي . القبلي و اإلختبار البعدي

كون جّيد مبعهد دار العلوم العصرى ت الواضح النحو كتاب باستخدام تدريس عملية

مبستوى الداللة  -27320هو ( t)وذلك كما ظهر من نتيجة احتبار ت . جّدا

كتاب   فاستخدام 1710>17111يعين  1710> ، ألن مستوى الداللة17111

العملية التعليمية الىت  قية قدرة الطلبة يف تركيب اجلمل ولرت  النحو الواضح فعال

 حخطوة الطريقة اإلستقرائية يف كتاب النحو الواضيستخدمها الباحث متيل إىل 
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 األول الفصل

 مقدمة

 مشكالت البحث -أ
ل.وأسةةل  لاجلمةة لمنهةةئلكيب ةة للغةةالالبية ةةالخلةةئلا  ةةئ  ال

لاملختلعالاألشكئللفب لواحدلجي زلأنليتغريلإىللملالالعبل ا اجليفل
بلمةاللل "هة ليةبه "لاملثةئللللةاللعلةىلسةل  ل.علهئاعتمئدالعلىلف

تغةةةةريلإىلل ةةةةمريليلئفئعلهةةةةلبةةةةئنلل لإذا"هةةةة "لفئعلهةةةةئلكّتلةةةة "ليةةةةبه "
فبة للالىتلف هةئلملاوببلكلاجل".لكبه لهي"لاجلملافتك نل"لهي"

لغةةةالالبية ةةةالالةةةىتالللومةةةللعلةةة  لل.هةةةىوفبةةة لاألمةةةيلوفبةةة لالناملئ ةةةيل
ةتبلملعلملالنحة  ليبةي لل.علملالنح لكبلمهئوج لعلىلالطئل ل

الطئل لب ع ةالإعطةئالا ة ليفلأوااةيلالكلمةا لومبيفةالامل  ة لمةلل
 لول أسةةةةةئلل.ربأولا ةةةةةلجلملةةةةةا لهةةةةة لهةةةةةيلمةةةةةللامللتةةةةةدألمةةةةةاليفلاالك
 لاللغالالبية الواسبالوصب ةاللتك نلأش ئالفييدةلمللن عهئل كياب

لل.اليتلميكللكبلمهئ
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دااة لاجلملةا لولالنح ل  اعدليبي لهبئلوظ عةالبة لبلمةال
هة لأّوللعلةملعلةملالنحة لل1. لأواايلالكلمئت لوب ع الإعياهبةئ ل

فهةةملمبيفةةالعلةةملالنحةة ل لميكةةللل لةةةدونكبلمةةه لألّنلالكةةاأفضةة ل
ل نيدللملتةةللاسةةتخدامهئريومةةللالكتةة لالةةىتلبثةةل.فهمةةئلج ّةةدالمبنةةئ 

عةةةلللةإجيةةةئزعنةةة انلالكتةةةئ ليلةةةنّيللنةةةئل.لهةةة لبتةةةئ لالنحةةة لال ا ةةة 
إىللاللغةةةةةال(ل  ةةةة النح ال)لكيلةةةةالعنةةةة انلذلةةةةكلالكتةةةةئ .لحمت يئكةةةةه

و ةدلبلة ل.ل"arahan atau contoh yang jelas"الإلندون سةّ الهةيل
وبثةةريلهةةبالالكتةةئ لم ةةه  ل.لحملت يئكةةهلعنةة انلهةةبالالكتةةئ ل ةةربأنل

ة ةةةا للاللغةةةالالبيللبلةةةملمةةة ادالةةةىتلكلاحلديثةةةالاسةةةتخدامهليفلاملسّسسةةةئت
لاسةةتخدامهلمنئسةة هةةبالالكتةةئ ل.لاإلسةةامّ البئملةةدا ولواملبئهةةد

بمةةةةدالمتألنل لاملسسسةةةةئتلالتبل م ةةةةالالي  ةةةةادةلالتبلةةةة مليفلئعةةةةللمةةةة
 لهةةةبالالكتةةةئ ل(امل ةةةي )لدولتةةةهيفل.ل كلةةة لملةةة ادلاملنةةةئهةلالد اسةةة ا

 لهةةةبالالكتةةةئ ل ةةةئلمسلّةةة.لا ةتدا  ةةةاد سةةةالامللعلةةةىلمسةةةت  يبلّةةةمل
كتةئ لةطييةةالمة ادلالملكةن .لولم ةطعىلأمةنيل علىلاجلئ للدبت  ال

______________ 
.ل لص(ا لامل يوق لةدونلالسناةريوت لد)فسادلنبما لملّخ ل  اعدلاللغالالبية ال 1

71 
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سةة تمل  اعةدلاجلمةة لالةةىتللةأمثلةةاللةةدأي ليفلبةة لةةةئ لاللحة لمن مةا
ل2.تمئ يل لمثّلشيحلالة اعدلذلكلاللئ  لمثّليستميلةد استهئ

 كك نلمبتمدةولكللاللئح ليي لأنلفبئل الهبالالكتئ ل
يفللاملبلةةمل لطييةةةاللطةةا العةةيد ل مةةللعةةدةلع امةة  لمثةة لذبةةئا

وسةةئ  لا عةةا لالةةيتلوللاملسةةتخدمالأسةةئل  لالتةةد ي  لاسةةتخدامه
أنللذبةيل  يفلالعةةيةلالسةئةةا.لتمةئ لالةد وهيفلإل جتةب لالطةا 
.لالتمةةئ يللف ةةهولل للكثةةيةلاألمثلةةالةةتبلمالسةةه لا ةة بتةةئ لالنحةة لال ل

فبئل ةةةال"ةئمل  ةةة  ل يفلإن ةةةئالاللحةةة  مةةةللهنةةةئ ليييةةةدلاللئحةةة ل
لاسةةةةتخدا لبتةةةةئ لالنحةةةة لال ا ةةةة ليفلكيب ةةةة لاجلمةةةة لعنةةةةدلالطللةةةةا

أنللحةةةة يييةةةةدلاللئ". (د اسةةةةالجتييل ةةةةال بهةةةةدلدا لالبلةةةة  لالب ةةةةي )
سبيليةةبتةةئ لالنحةة لال ا ةة للكبلةةمللين ةةيلفبئل ةةالهةةبالالكتةةئ  لهةة ل

دلةنةئالوك لة  ةطييةةالصةح حاالطللةاليفلكيب ة لاجلمة للعلةىل ةد ة
 .تن عاامللاجلملا

ل

______________ 
2
 http://www.bahasa-arab.com/2016/07/kitab-nahwu-belajar-

bahasa-arab.html (diakses pada tanggal, 29 september 2015) 

http://www.bahasa-arab.com/2016/07/kitab-nahwu-belajar-bahasa-arab.html
http://www.bahasa-arab.com/2016/07/kitab-nahwu-belajar-bahasa-arab.html
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 أسئلة البحث -ب
ب ةةة لفبئل ةةةالاسةةةتخدا لبتةةةئ لالنحةةة لال ا ةةة ليفل -7

علةىلكيب ة لل بهةدلدا لالبلة  كي  ال د ةلالطةا ل
 ؟لاجلم 

ليطلةهةةةةئلاملبلةةةةمليفلمةةةةئلهةةةةيلعمل ةةةةالالتبلةةةة ملاجل ةةةةدة -2
كبلةةةةة ملكيب ةةةةة لاجلمةةةةة لةئسةةةةةتخدا لبتةةةةةئ لالنحةةةةة ل

 ال ا  ل؟
 أهداف البحث -ج

ب  لفبئل الاستخدا لبتئ لالنحة لال ا ة لملبيفالل -7
علةةةةةىلل بهةةةةدلدا لالبلةةةةة  كي  ةةةةال ةةةةةد ةلالطةةةةةا ليفل

 كيب  لاجلم 
عمل ةةةالالتبلةةة ملاجل ةةةدةلأنليطلةهةةةئلاملبلةةةمليفلملبيفةةةال -2

كبلةةةةة ملكيب ةةةةة لاجلمةةةةة لةئسةةةةةتخدا لبتةةةةةئ لالنحةةةةة ل
  ا  ال

 أهمية البحث  -د
ل:مللاملت   لأنلكستع دلهبالاللح لالعئئتلالّتئل الل
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يفلاملنة للغالالبيةّ اليفلمبهدلدا لالبل  مبلملاللّل -7
ل:التئل ال

ل - لعل لاملبل مئت لبتئ لزيئدة لاستخدا  فبئل ا
 .النح لال ا  ليفلكيب  لاجلم لعندلالطللا

للتحسنيل - لاجلّ دة لاإلعئنا ح لكد ي لالنإعطئا
 يفلكيب  لاجلم لعندلالطللا

لمبهدلدا لالبل  لطا  -2
ل - لعل لاملبل مئت لبتئ لزيئدة لاستخدا  فبئل ا

 .النح لال ا  ليفلكيب  لاجلم لعندلالطللا
لكيب  لاجلم ل - لاملبل مئتللتحسنيلب ع ا زيئدة

 .ةطييةالصح حالولك م مئت
لاملد سا -3

لواملدااتلوالبمل ئتل - لاحملت    حتسنيلن ع ا
 .ح  لالالتبل ملوالتبلمليفلاملدا ساول
لعل - لاملبل مئت لبتئ للزيئدة لاستخدا  فبئل ا

 .النح لال ا  ليفلكيب  لاجلم لعندلالطللا
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لكبل م - لعملّ ا للتحسني لاجل دة لاإلعئنا لكةدمي
ل.وكط ييلالرتاب  لالبية الالنح 

 ضو االفتراضات والفر  -ه
لأنااإلفرتل لاللح   لهبا لبتئ لالال ئتلمل نح لستخدا 
ل لال ا   لعلى لالطا  ل د ة لكي  ا ليف لأبآ  لاجلم لله كيب  

 .لال ح حاليفلاللغالالبية ا
ل:لاللح لفهيلبالخلأمئلالعيوضل

ل -7 لالعيض لال عي  لالنح الإن: لبتئ  لستخدا 
ل.ليفلكيب  لاجلم لعندلالطللالغريلفبئللال ا  

لال ا  لستخدا لبتئ لالنح الإن:لالعيضلاللدي ل -2
 .اجلم لعندلالطللاليفلكيب  لفبئل

ل
 البحث حدود  -و

 .لكك نلحدودلاللح لمللم   ع الومكئن الوزمئن ا
لامل   عي -7 لاحلد ل: لالنح لايةت ي لبتئ  ستخدا 

ال ا  ليفلكيب  لاجلم ل بهدلدا لالبل   لويلح ل
ل.اللئح لعا الةأسئلالاللح 
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 .يةت يلاللح ليفلمبهدلدا لالبل  ل:احلدلاملكئين -2
لال -3 لاحلد لزمين لال: لالع  ل ئ  ليف لاللح  لهبب لئح 

 2171سناللالد اسيلالثئىنلد
 معانى المصطلحات -ز

لي يحل لأن للللئح  ليستحسل لاللح  لإىل لال ص ل  ل 
لمبيفال للتسه   لةئمل     لكتبلق لاليت لامل طلحئت لمبئين ةبض

لاملة  دة لاملبئين لأنل. لاللئح  ليييدهئ لاليت لامل طلحئت وكلك
 :ي يحهئ
 فبئل ا -7

لفلبلما لأصلهئ -كعب لا-كعب  -يعّب -فّب "بئل ا
لفّبئل ا-فّبئل ل: لعلىلإنتئجل:لجن  " ل د ة لدواا  فّبئل ا
مبىنلالعبئل اليفللوإمنئل3.(فّبئل الأسل  لكية  ّل:ل)أبي

له  لاليسئلا لبتئ لالنح لالنت لهب  لإجياا لمللأبي جا
إمنئلكك نلالنت جالاجلديدةلا لوج دلالعبئلل.لال ا  

 .أ لالنت جالغريلجديدلا لعد لالعبئل
______________ 

املكتلاللال ي  ا ل-ةريوت) لاملنجدلال س  ليفلالبية الاملبئصيةمسسسالدا امل يق ل 3
 127.لص(ل2113
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 ستخدا لا -2
ل لمل لم د  للغا لاستخدا  ل-يستخد ل-استخد "

ل لاستخدامئ ل" لوزن لعلى ل-يستعب ل-استعب "
ل بىنلإستبمئللشيا"لإختبلحئدمئل"لمبنئ ل"ستعبئ لا

لإ لمئ لةهلغيض لهب لل4.نتع  ليف لا ستخدا  واملياد
ل لاليسئلا للرت  اا" لال ا   لحن  لبتئ  ل د ة ستبم 

ل.الطا ليفلكيب  لاجلم 
 النح لال ا  بتئ ل -3

  لمللبا لبلمئتلوه للإنلبلمالبتئ لالنح لال ا
"لأمئلبتئ لفه لم د لملل.لبتئ لوالنح لوال ا  

لل-بت  ليكت  ل" لوزن لعلى ليعب ل-فب " وه ل".
بابىلجميدليفلاللئ لاألول لوعامتهلأنليك نلعنيل

وةنئؤ ل.لاملئ ىلومضم مئليفلاملضئ  فبلهلمعت حئليفل
 5.للتبديالغئللئلو دليك نل زمئ

______________ 
اللئنلاملكتلال-ةريوت) لطل بالأوللاملبجملال س  ليفلالبية الاملبئصيةدا لامل يق ل 4

 711.لص(2113.لل.ل .لال ي  الو

س مربلعلملجئيئ لةدونل:لم دان) لمنتلاللنئالواألسئولىن الدنةزلاإلمئ لماعلدلاهللل 5
 2.لص(لالسنا
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ل لفب  للعظلم تقلمل لالنح  لإنلبلما ل" لحنئ  بىنل"
ل-ينح ل-حنئ:لبمئلذبي لل ي لمبل  لةة لهلالة دلل

ل لال  ئ لحن ا لالة د: لعلمل. له  لهنئ لةئلنح  فئملياد
لإعيا لل لعلم لفه  لل ي لمبل  ل لمبنئ  لأمئ النح  

لول لالبي  لهبئلل يبا  لينح  لاملتكلم لإلن هكبا
لوكيب لئ لإفيادا لبامهم لاملعل6.منئهة لمئلمبىن لهنئ يد

ل7.يةئة لاجلملالوشلههئلمللال ي لواجمليو 
ل-و  حئل-يض ل-أصلهئلو  "لال ا  ل"لبلماللل

لعل ه ل8.وا   ل بىنلظئهي ل لميكللإاعئؤ لأوالتَّسرتر
فه لليفلهب لاليسئلالوأمئلامليادلةكتئ لالنح لال ا  

ل.يلح لف هلاملسئ  لالب ليتبلقلةئلنح لالكتئ لالىت
 كيب  لاجلم  -4

______________ 
دا ل) لاملنجدليفلاللغالواإلعا  لالطلبالالسئدسالوالب يونل ي لمبل   ل 6

 187-187.لص(7817ةريوت ل:لامل يوق
الك اب لالد يالعلىلشيحل ل(هلاهلللامني مح)حممدلةللأمحدلعلدلاللئ  لاألهدلل 7

 11.ل لص( ئ غلةدونلالسنا:لمكتلالومطلبالطهلف كيا) لمتممالاألجيوم ااجلزالاألول
 7771ل.صل...لبئصيةاملنجدلال س  ليفلالبية الامل للمسسسالدا امل يوق 8
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وهيل"لكيب لئلل-ييّب ل- ّب "لم تقلملل"لكيب  ل"ل
كيب ل"لواصطاحئلل9".و بهللةبضهلعلىلةبضل"ل

لأ ل لكئمئ لمع دا لأبئن لس اا لفأبثي للع ني لمل   ل
 10".نئ  ئل

 بىنللئعالب ل"للللا"لل لمللبلمال"لم لاجل"ل
ل12.بّ لبا لميّب لمع د:لاجلم ليفلالنح ل11.شيا

ص ئغاللةرتب  لاجلم ليفلهب لاليسئلالفه لوأمئلاملياد
لاليت لالبية ا لاللغا لوفةئل يف لمنهجي لة ك   كل 
 .ةة اعدلاللغالالبية ا

 

______________ 
 217.لص...للاملنجدليفلاللغالواإلعا مسسسالدا امل يوق ل 9

:لاجل  ) لأو  لاملنئهةليفلمبجمل  اعدلاللغالالبية اأغ لصئح لا رييل ل 10
 71.لص(ل2111فيو ل

 714.لص...لة الاملبئصيةلاملنجدلال س  ليفلالبيلمسسسالدا امل يوقل ل 11
 717.لص...للاملنجدلال س  ليفلالبية الاملبئصيةمسسسالدا امل يوقل ل 12
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تركيب الجمل العربية -أ

هنا جيتمع كل " مجاعة"معىن . اجلملة لغة مجاعة الشيء 
أْرقَام  : ِل اجل م ِحَساب  )تفرقة بكماهلا الواردة يف احلساب 

هي ترتيب أوتركيب  واصطالحا. ألمجلها 1(األْحر ِف اأَلََبَِديَّةِ 
الىت متحد وأصغر شكل من الكالم لداللة املعىن أو وحدة 

يف . تركيب اجلمل متعلق كتابته يف السياق املستخدم. الكالم
ة العربية سياقه تعديل برتكيب القواعد العربية، إما مجلة اللغ

 اجلملةو  2.(قام زيد)ومجلة الفعلية، حنو ( زيد قائم)اإلمسية، حنو 

______________      ______________ 
1
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ حساب  / (diakses pada 

tanggal, 21 November 2016, pada pukul, 15.00 wib) 

فطيمة داود، مفهوم اجلملة العربية من املنظور الوصفي إىل املنظور الوظيفي،  2
(şarkiyat Mecmuası, Volume 2012; 0(21) )2. ص 
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اليت سبقت وإهناء بالسكوت وتركيب  هي وحدة اللغة أيضا
 3.الكلمة، بينما تعرض اللهجة أن األفكار الواردة فيها كاملة

اجلملة هي كل ما تركب من كلمتني أو أكثر، وأفاد معىن 
فهي واملرّكب . قول مؤلف من مسند و مسند إليه: اجلملة  4.تاما

وال يشرتط فيما نسميه مجلة، أو مرّكبا . اإلسنادي شيء واحد
إسناديا، أن يفيد معىن تاما مكتفيا بنفسه، كما يشرتط ذلك فيما 

قد أفلح : )الفائدة حنو فهو قد يكون تاّم . نسميه كالما
وقد يكون ناقصها، . ، فيسمى كالما أيضا((1: املؤمنون)املؤمنون

وجيوز أن . ، فال يسمى كالما(مهما تفعل من خري أو شر: )حنو
: فإن ذكر جواب الشرط، فقيل. يسمى مجلة أو مرّكبا إسناديا

حلصول  ، مسي كالما أيضا،(مهما تفعل من خري أو شر تالقه)
 5.لتاّمةالفائدة ا

______________      ______________ 
3
 Abdullah Ambary, Intisari Tata Bahasa Indonesia, 

Djatnika, Bandung, 1979, Hal. 130 
، (بريوت، دار املشروق، بدون السنة)، د اللغة العربيةملّخص قواعفؤاد نعمة،  4

 11. ص

بريوت، -صيدا)، جامع الدروس العربية، الجزء األّولالشيخ مصطفى الغال يّيين،  5
 406. ص( م2002
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اجلملة هي أصغر جزء من التعبري أو النص الذي كشف 
شكل اجلملة عن طريق الفم يرافقه سالالت  يف . عن حنويا كله

من املالعب، توقفت بسبب توقف، أهنت التجويد االنتهاء، 
يف مجل تشمل أيضا جمموعة متنوعة من . قبه السكوتوأع

 والفواصل الفارغةعالمات الرتقيم مثل املسافات أو املساحات 
اجلملة . أو زوج من خطوط قصرية املرافقة شكل معنيو  ومنقوطة

هي وحدة اللغة اليت ميكن أن تقف وحدها وهلا أمناط اللهجة 
 6.ل مجل كاملةشك هيوهكذا، فإن اجلملة يف عزلته . النهائية

 وتركيب يبحث عن القواعد علم هي اللغويةالرتاكيب  
 7.الكلمات يف أية لغة

 
 8:وع هياللغوية فر  لرتاكيبول

______________      ______________ 
6
 Nunung Sitaresmi, Pemakaian Kalimat Bahasa Indonesia 

Dalam Buku Teks Sekolah Dasar (FPBS UPI, 2014), hal. 3 
7
 Abdullah Ambary, Intisari Tata … hal. 7 

بندا : جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية)، المدخلل إلى علم اللغةخبارى مسلم،  8 
 1 ، ص(2002أتشيه، 
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، دراسة األصوات الىت أى علم الصوتالفونيتيك  -1
تتألف منها اللغة وبيان أقسامها وفصائلها وخواص  

 .كل قسم وخماررجها
 9.قواعد الصرفيةالأى  املرفلوجى -2
حتويل األصل الواحد هو الصرف  قواعدأى  املرفلوجىو 

  10.إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة
، دراسة اللغة من أى علم الداللة السيمنتيك  -3

 .حيث داللتها أى من حيث إهنا أداة للتعبري
، البحث يف ى أصول الكلماتأ اإليتمولوجى -6

 .األصول الىت جاءت منها الكلمات يف لغة ما
  11(Sintaksis)القواعد النحوية  -2

علم يبحث فيه عن أصول تكوين  هوقواعد النحو 
  12.ملة وقواعد االعراباجل

______________      ______________ 
9
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_bahasa_Arab  (diakses 

pada tanggal 16 November 2016, pada pukul, 12.00 wib). 
10

 http://www.drmosad.com/index122.htm   ) diakses pada 

tanggal 18 November 2016, pada pukul, 1.35 wib) 
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_bahasa_Arab 
( م1190داراملشروق، )، الطبعة السابعة مختصر النحوعبد اهلادي الفضلي،  12

 2. ص

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_bahasa_Arab
http://www.drmosad.com/index122.htm
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_bahasa_Arab
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أو هو علم ت عرف  به أحوال  الكلماِت العربية م فردًة 
فبه نعِرف . أى من حيث ما يَعرض  هلا يف حال تركيبها. وم رَكبة

جّر أو  ما جيب عليه أن يكون آخر  الكلمة من رفع أو نصب أو
 13 .أو لزوِم حالٍة واحدٍة بعد انتظامها يف اجلملة ،جزمِ 

واجلملة هي ما تركب من مسنٍد ومسنٍد إليه وهي إما  
اهتمَّ  علم النحو لذلك مبحثأى هي تدخل يف  14.امسية وفعلية

يف النواحي  إذا الرتاكيب تبحث 15.النحويون بدراسة اجل ملة
رفلوجى وغرياما، ولكن الباحث املو  الفونيتيك اللغوية املتعددة من

 .أو تركيب اجلمل والصرف علم النحويركز حبثه يف مبحث 
 
 
 
 

______________      ______________ 

 10ص ... جامع الدروسالشيح مصطفى الغالييين، 13  

الطبعة  ،المنجد في اللغة واإلعلالم ،م. م. مؤسسة دار املشرق ش14  
 223. ص ،(،2002 رياض الصلح :وتبري ) ،التاسعة والثالثون

: السعودية) ،الطبعة األوىل ،النحو العربي المبرمجحممود امساعل صيين،  15 
 1 .ص ،(،1192جامعة امللك 
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 أنواع الجملة -ب

املرّكب هو قول مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواء 
قرأ : الّنجاة  يف الصِّْدِق أم ناقصًة، مثل: أكانت الفائدة تاّمة، مثل

 16.املصلي
املرّكب ستة  أنواِع منه إسناديٌّ وإضايفٌّ وبياينٌّ وَعْطفيٌّ  

ويف هذه الرسالة خيصص الباحث أن تبحث . وَمْزِجيٌّ وَعَدديٌّ 
 قسمت. ويدخل فيها إضايفٌّ ( اجلملة)املرّكب اإلسناديُّ  عن

 .هو الرتكيب االمسي والرتكيب الفعلي الرتاكيب العربية كاآليت
املعىن، كما  على وجوه برغماتية وظيفية حتدد و متييز يقوم وه

يف نظريته اللسانية      األساس  والفضلة واملسند إليه ميثل املسند
 17.اإلسناديُّ  للرتاكيب، والعالقة الرابطة بينهما هي

ه واحملكوم ب. اإلسناديُّ هو احلكم بشيٍء على شيءٍ  
واحملكوم . ما حكمَت به على شيءٍ :   سند  فامل ،م سنًداي سمَّى 

 .ما حكمت عليه بشيءٍ : إليهِ  سند  ، فاملإليهِ  م سنًداعليه  ي سمَّى 

هو الفاعل، ونائبه ، واملبتدأ، واسم الفعل الناقص،  إليهِ  سند  امل
______________      ______________ 

 10ص...  مع الدروسجاالشيح مصطفى الغالييين، 16  

 12 ص  ،... مفهوم الجملةفطيمة داود، 17  
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 واملسند  هو 18 .واسم إّن وأخواهتا، واسم ال الّنافية للجنس
الفعل، واسم الفعل، وخرب املبتدأ، وخرب الفعل الناقص، وخرب إّن 

وفيما يلي شرح عن ما يقوم مقام املسند ومسند إليه  19.وأخواهتا
: 

حضرِت الفصَل يف وقتِه  :نائبه ، مثلو  الفاعل -أ 
ضمري  :اءتر، الفعل املاضي، والحض : تِ حضر )

: مبين على الكسرة يف حمل رفع فاعل، الفصلَ 
  : جر وجمرور وهو مضاف، هِ : املفعول به، يف وقت

ي كَرم  احملِسن  : الفاعل، مثل ونائب. (مضاف إليه
 20(نائب فاعل: فعل ماض جمهول، احملِسن  : ي كَرم  )

: التلميذات)نشيطاٌت  التلميذات: املبتدأ، مثل -ب 
، املؤنث الساملمبتدأ مرفوع بالضمة ألنه مجع 

 (خرب مرفوع بالضمة: نشيطاتٌ 

______________      ______________ 

 10ص ...  جامع الدروسين، الشيح مصطفى الغاليي 18 

 12 ص ...  مفهوم الجملةفطيمة داود، 19  

بندا : جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية) ،تيسير النحو وتطبيقهعثمان حسني،  20          
 14، ص (2012أتشيه، 
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: نّ إ) حمبوبٌ  الصدقَ  إنّ : اسم إّن وأخواهتا، مثل -ج 
م إن منصوب اس: الصدقحرف توكيد ونصب، 

 21(مرفوع بالضمة إنّ  خرب: حمبوب، بالفتحة
 كان الكتاب  مجيالً :واسم كان وأخواهتا، مثل

فعٌل ماٍض ناقٌص مبين على فتٍح، : كان)
اسم كان مرفوع وعالمة رفِعِه ضّمة : الكتاب  

كان منصوب وعالمة نصبه  خرب: ظاهرٌة، مجيالً 
 (فتحٌة ظاهرةٌ 

مبين  فعل االمر: اقرأ)اقرأ القرآَن : ، مثلالفعل -د 
على السكون،  والفاعل ضمري مسترٌت تقديره 

 (مفعول به: القرآنَ  انت،
اسم  :تايهه)زيد  تايهه: اسم الفعل، مثل -ه 

فاعل  :زيد مبين  على الفتحة، الفعل املاضي
 الظاهر يف اآلخره مرفوع بالضمة

______________      ______________ 

 49ص  ...تيسير عثمان حسني،  21 
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: يف التأىن)تأىن السالمة يف ال: مثل خرب املبتدأ، -و 
 مؤخر مبتدأ :السالمة خرب مقدم، جار وجمرور

 (مرفوع بالضمة
 :إن)إن مع العسر يسرًا  :مثل خرب إّن وأخواهتا، -ز 

إن مقدم،  خرب: مع العسر حرف توكيد ونصب،
: ، مثلوأخواهتا خرب كانو ( اسم إن مؤخر: يسراً 

ين فعٌل ماٍض ناقٌص مب: كان)حاضراً  كان املعلم  
اسم كان مرفوع وعالمة رفِعِه : على فتٍح، املعلم

خرب كان منصوب : ضّمة ظاهرٌة، حاضراً 
 (بالفتحة

ما ترّكَب من املضاف واملضاف  هو ضايفٌّ اإلكيب الرت و  
  :وحكم  اجلزء الثاين منه أنه جمروٌر أبداً مثل. إليه

املضاف  :املضاف، التلميذ: كتاب)كتاب التلميذ  -أ 
 (إليه

 22(املضاف إليه :املضاف، النهار: صوم)م النهارصو  -ب 

______________      ______________ 
 16ص ...  جامع الدروسالشيح مصطفى الغالييين،  22
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 اجلملة أو تنقسم اجلملة باعتبار الرتكيب النحويولذا  
هي  Kalimat yang Luas الطويلة اجلملةاملوّسعة أو  اجلملة)املركبة 

لى إسناد اثنني فأكثر، سواء اشتملت ع ىتاليت تتضمن عالق
 وهي إىل ثالثة أقسام،) تشمل متعلِّقات بعناصر اإلسناد، أو مل

  :هيوالبيان هلا  23.اجلملة الظرفيةو  اجلملة الفعليةو  االمسية اجلملة
 : مثل االمسية هي اليت وقع يف صدرها اسم، اجلملة -أ 

فوع مبتدأ مر : الكتاب  )الكتاب  جديٌد  -
 (.خرب مرفوع بالضمة: بالضمة، جديدٌ 

مبتدأ مرفوع : الطالبان)الطالبان ماشيان  -
خرب مرفوع : باأللف ألنه مثىن، ماشيان

 ( باأللف ألنه مثىن
: اجملتهدون)اجملتهدون من الطلبة ناجحون  -

مبتدأ مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل، من 
 مرفوع خرب: جر وجمرور، ناجحون: الطلبة

 ( لواو ألنه مجع مذكر ساملبا

______________      ______________ 
 6ص  ... مفهوم الجملة العربيةفطيمة داود،  23
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مبتدأ مرفوع : أخوك)أخوك مدرس باجلامعة  -
 (خربه: األمساء اخلمسة، مدرسمن بالواو ألنه 

مبتدأ مرفوع : العلماء)العلماء سراج األمة  -
خرب مرفوع : بالضمة ألنه مجع تكسري، سراج

 (مضاف إليه: بالضمة وهو مضاف، األمة
بتدأ مرفوع م: املدرسات)املدرسات رحيمات  -

خرب : بالضمة ألنه مجع مؤنث سامل، رحيمات
  24 (مرفوع بالضمة

 : مثل اجلملة الفعلية هي اليت وقع يف صدرها فعل،  -ب 
فعل ماض، ) سافر العميد إىل جاكرتا  -

فاعل مبتدأ مرفوع بالضمة، إىل : العميد
 (جر وجمرور: جاكرتا

مبتدأ : احرتام)م درَسه واجب  احرتام التلميذ -
ومضاف وهو مصدر يعمل عمل الفعل، 

مضاف إليه جمرور يف حمل الرفع : التلميذ

______________      ______________ 

 2ص  ...، تيسير عثمان حسني 24 
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: مفعول به ومضاف، واهلاء: هفاعل، م درسَ 
 25 (خرب املبتدأ: مضاف إليه، واجب

فعل : ن ِصرَ )ن ِصَر املسلمون يف عزوة البدر  -
نائب فاعل، يف : ملسلمونماض جمهول، ا

: جر وجمرور وهو مضاف، البدر: عزوة
 26(مضاف إليه

وهي اليت وقع يف صدرها ظرف، : اجلملة الظرفية  -ج 
 :مثل أو جار وجمرور،

 أعندك خالد؟ -
إذا قدرت خالدا فاعال بالظرف واجلار )أيف املدرسة خالد؟ 

احملذوف، وال مبتدأ خمرب عنه هبما فهذا واجملرور ال باالستقرار 
 27(.القسم نطلق عليه شبه اجلملة

 كتاب النحو الواضح وتدريس تركيب الجمل -ج
 كتاب النحو الواضح وخصائصه -1

______________      ______________ 

 12ص  ...  تيسيرعثمان حسني، 25 

 39ص ... ، تيسير عثمان حسني26 

 2. ص...  مفهوم الجملة العربيةفطيمة داود، 27
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النحو الواضح هو اسم لكتاب النحو يف قواعد اللغة 
الذى ألفه علي اجلارم ومصطفى العربية للمدارس اإلبتدائية، 

املتضمنة األسس   28.آمني، وألف هذا الكتاب يف ثالثة أجزاء
لقواعد اللغة العربية، صنف هذا الكتاب وجيزا سعيا إىل تطوير 

لغة العربية اجلارى، وجاء هذا الكتاب مناسبا مع منهج تعليم ال
مستوى عقول الطالب املبتدئني ويتناول تسعة عشر درسا يف 
اجلزء األول وستة عشر درسا يف اجلزء الثاين ومثانية وأربعني درسا 
يف اجلزء الثالث متكونا من األمثلة والبحث والقواعد 

 29.والتمرينات
والكتاب يشتمل على موضوعات خمتارة أخذت من كالم  

عرىب قدمي كاألشعار واحلكم واألمثال ويتميز بعرض التمرينات 
 .الىت تتناسب مع سّن الطالب املبتدئني

تعليم النحو بالطريقة وخّصص هذا الكتاب يف  
تأليفه بتقدمي األمثلة الكثرية الىت تستنبط منها . اإلستنباطية

______________      ______________ 
، النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةعلي اجلارم ومصطفى آمني،  28

 6. ، ص(سومرب علم جايا، بدون سنة:ميدان)

، كلية (كتابة الرسالة)ستعماله يف تعليم النحو، خري الناس، كتاب النحوالواضح وا 29
 30. ، ص2013الرتبية، جامعة الرانري، بند أتشيه، 



11 
 

على طراز حديث مل يسبق له مثال، فاخرت األمثلة . القواعد
سهلة مفهومة، مقصورة يف الغالب الكثري على مايراد منها ضاربة 
يف جهات شىت من نواحى احلياة الطفلية، مناسبة لبيئة النشئ 

 .وغرائزهم شائقة جذابة لنفوسهم الصغار

مث بنّي يف بسط وأناة سبيل اإلستنباط من األمثلة 
سالكني سنناً منطقياً جلى العبارة، خاليا من اإلصطالح العلمى، 
آخذا بأيدى األطفال من دراسة كل مثال إىل النتيجة الواضحة 

وقد وضعنا القواعد والتعاريف املستنبطة يف . والقاعدة العامة
يهدف هذا  . ة ال متتنع عن األفهام الصغرية والعقول الناشئةعبار 

 ،باللغة العربية ةالصحيح والقواعد الكتاب أيضا إىل خلق النطق
وكما قال شيخ علي اجلارم ومصطفى آمني يف مقدمة كتاب 

تأليف اجلمل مكونة للذوق العرىب السليم مربية "النحو الواضح 
 30".لقوة اإلنشاء والتعبري الصحيح

طرق استخدام كتاب النحو الواضح يف تعليم  -2
 تركيب اجلمل

______________      ______________ 
 2-6. ص...  النحو الواضحعلي اجلارم ومصطفى آمني، 30
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استخدام كتاب النحو الواضح بالطريقة اإلستنباطية كما 
اعرتف املؤلفان نفسهما، و هى أكثر طرق التعليم قربا إىل عقول 

نطوق ألهنا خري دافع األطفال، وأثبتها أثرا ىف نفوسهم وأقرهبا امل
إىل تفكري والبحث، وتعّرف وجوه املشابة واملخالفة بني األشباه 

 31.واألضداد

الطريقة اإلستنباطية هي الطريقة اإلستقرائية واالستنتاج، 
 هبا يبدأ املدرس بذكر أمثلة كثرية مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج

 32.معهم إىل استنباط القاعدة أوالتعريف

 :ومن مزايا الطريقة االستقرائية فهي

تساعد على بقاء املعلومات يف الذاكرة مدة  -1
اطوال ألن الطالب يتوصل اليها بنفسه ومبساعدة 

علمه، فالطلبة يفهمون القاعدة الىت يتوصلون م
اليها مبسعدة معلمهم أكثر من تلك القاعدة الىت 

______________      ______________ 
 6. ص...  النحو الواضحعلي اجلارم ومصطفى آمني،  31

فونوكوإندونيسيا، دارالسالم، )، التربية والتعليمحممود يونس وحممد قاسم بكر،  32
 11. ، ص(بدون السنة
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يقدمها اليهم املعلم حاضرة مهيأة على طبق من 
ورق أو جيدوهنا يف الكتاب مقررة، ويستطيعون 
التوصل إىل التعميم نفسه إذا ما نسوه بعد مرور 
الزمن ألن خطوات التفكري يف احلصول عليه 
تبقى معهم، والطالب الذي يتعلم كيف بوساطة 
الدروس االستقرائية ويتقن طريقة التفكري يف 
احلصول إىل التعميمات يصبح مستقال يف تفكريه 
واجتاهته يف حياته املدرسية واجلوانب احلياتية 

 .األخرى
تقوم على تنظيم املعلومات اجلديدة وترتيب  -2

لومات القدمية، حقائقها ترتيبا منطقيا وربطها باملع
فيبىن على ذالك الوضوح يف املعىن وسهولة 

وقد أدت أفكار هربرت دورا . التذكر واحلفظ
مهما يف خلق روح التنظيم والتسلسل املنطقي يف 

 .عرض املادة الدراسية
جتعل التعليم حمببا للطلبة ألهنا تركز على عنصر  -3

التشويق قبل عرض املادة فمقدمات الدروس وما 
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من عناصر تشويقية ما تزال تستخدم يف  تضمنته
 .معظم طرائق التدريس يف الوقت احلاضر

تستثري ملكة التفكري عند الطلبة وتأخذ بأيديهم  -6
قليال قليال حىت يصلوا إىل القاعدة فاشرتاك 
الطلبة يف العمل والتفكري يتيح هلم إظهار 
شخصياهتم واعتدادهم بأنفسهم والتعبري عن 

 .طالقةأفكارهم حبرية و 
تتخذ األسالب الفصيحة والرتاكب اللغوية  -2

أساسهم لفهم القاعدة وتلك هي الطريقة 
الطبيعية يف تعلم اللغة ألهنا متزج القواعد 

 .باألساليب
تعترب أكثر الطرق شيوعا يف التدريس كوهنا حمددة  -4

وواضحة لدى املعلمني، وإن السري يف مراحلها 
ويعودهم دقة يناسب قدرات الطالب ومداركهم 

الرتتيب واملالحضة ويزودهم بعادات خلقية مهمة  
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كالصرب واملثابرة يف العمل والثقة واإلعتماد على 
 33.النفس

 :خطوات الطريقة االستقرائية فهي

تتضمن هذه احلطوة اعداد : حضري أوالتمهيدالت -1
الطلبة وحتضريهم للدرس وتوجيه أذهاهنم اليه 
وحيملهم على التفكري فيما سيعرض عليهم من 

ويكون ذالك بطرح األسئلة حول الدرس .املادة
وبعد أن يصبح الطلبة على علم بالغاية . السابق

من الدرس وأن اذهاهنم قد استعادت من الدرس 
ض ما يعرفونه من املعلومات الىت هلا السابق بع

عالقة مبوضوع الدرس اجلديد، بعد ذالك كله 
 .يتوجه انتباه الطلبة إىل اخلطوة الالحقة

 :وتتجلى أامية التمهيد فيما يلى

 جذب انتباه الطلبة إىل الدرس اجلديد -
______________      ______________ 

 المرجع في تدريس مهارات اللغة الغربية وعلومها علي سامي احلالق، 33
 311ص، ( 2010لبنان، -املؤسسة احلديثة للكتاب)



11 
 

 إزالة ما علق يف أذهاهنم من الدرس السبق -
 ربط املوضوع السابق باجلديد -
 كوين الدافع لدى الطلبة حنو الدرس اجلديدت -

يعرض املعلم احلقائق اجلزئية أو األسئلة : العرض -2
أو املقدمات ومتثل اجلمل واملقدمات أواحلقائق 
عند الدرس اجلديد وتكون األمثلة عادة من 
الطلبة أنفسهم على أن يقوم املعلم خبلق مواقف 

ة معينة تساعد الطلبة على الوصول أىل األمثل
 .املطلوبة مث يثبت ذالك على السبورة

بعد عرض : الربط أو التداعي أو املقارنة أواملوازنة -3
األمثلة يقوم املعلم باألشرتاك مع الطلبة باملقارنة 
بني هذه األمثلة وتدقيقها، وإظهار العالقات 
فيما بينها وربط بعضها بعض وباملعلومات 

إىل  السبقة ليصبح ذهن الطالب مهيأ لالنتقال
اخلطوة التالية وهي خطوة التعميم واستنتاج 

 .القاعدة
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بعد إجراء عملية (: واستنتاج القاعدة)التعميم  -6
الربط واملقارنة يستطيع الطالب مبساعدة املعلم 
أن يصوغو قاعدة مكونة من العناصر املشرتكة 
للحقائق واألسئلة بعبارة واضحة مفهومة هي 

دة إال بعد أن القاعدة، والكشف عن هذه القاع
تنضج يف اذهان القسم االكرب من طلبة الصف، 
وإذا مل يستطيع الطلبة االتيان بالقاعدة ينبغي 
على املعلم تقدمي أمثلة مساعدة توضح األمثلة 
الىت على السبورة بطريقة إكثر وضوحا حىت 

 .تستنتج القاعدة
وهي اخلطوة االخرية وفيها يكشف : التطبيق -2

تعميم أو صحة القاعدة الىت الطلبة عن صحة ال
. توصلوا اليها بالتطبيق على أمثلة وجزئيات اخرى

إن التطبيق بال شك يتوقف  على فهم الطلبة 
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للموضوع فإذا مافهموا املوضوع جديدا استطاعوا 
 34.أن يطبقوا عليه جيدا

يقة التدريس عند على وأما اإلرشاد أواخلطوات يف طر 
النحو الواضح يف قواعد اللغة "اجلارم و مصطفى آمني يف كتاهبما 

 :يعين" العربية

تكتب األمثلة الىت أعدها املدرس جلية على  -1
 .السبورة

 .يطلب التلميذ بقراءة األمثلة -2
يسري املدرس يف املناقشة واإلستنباط على النحو  -3

 .الذى شرحناه يف الكتاب
ن القواعد بعد استنباطها واضحة على تدو  -6

 .السبورة
تبني وجوه املشاهبة أو املقابلة بني موضوع الدرس  -2

اجلديد وموضوع أى درس سابق كلما كان ذلك 
 .مفيدا

______________      ______________ 
 313-312. ص... المرجع في تدريس  علي سامي احلالق، 34
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يطلب إىل التالميذ تأليف مجل كثرية تنطبق على  -4
وحَيس أن . التعاريف والقواعد الىت استنبطوها
جلمل، يبحث يوجههم املدرس إىل نوع هذه ا

تكون يف شؤون احلياة العامة واملوضوعات مييلون 
 .إليها بفطرهتم

تربط دروس القواعد بدرس اإلنشاء كأن يكون  -2
موضوع التمثيل يف دروس القواعد أحيانا موضوعا 
إنشائيا وكأن يطلب يف غضون درس اإلنشاء 
تأليف مجل  على قواعد شىت سبقت للتالميذ 

 35.دراستها
 الدراسات السابقة -د

الىت كانت الدراسات السابقة من أهم أساس البحث 
اعتمد عليه الباحث ملعرفة البحوث القبلية والبحوث اجلديدة، 

 :ومن البحوثات الىت سبق حبثها فهي الرساالت

______________      ______________ 
 4. ص... النحو الواضح ومصطفى آمني،  علي اجلارم 35
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حتت  2013كتب خري الناس رسالة يف السنة األوىل،  
كتاب النحو الواضح واستعماله يف تعليم النحو مبعهد   :املوضوع

 (.دراسة وصفية حتليلية)الفالح أبو ملؤو 

الطلبة مبعهد  :يف هذه الرسالة هي مشكلة البحثو 
الفالح أبو ملؤو يرغبون يف تعليم اللغة العربية عامة والنحو 
خاصة، بل يف الواقع هم ال يقدرون على تطبيق القواعد النحوية 

ذه منهج البحث هلو  .ص القراءة والكالم والكتابة وغريهايف نصو 
 .الرسالة فهي منهج وصفي حتليلي

اجملتمع من هذا البحث مجيع طلبة مبعهد الفالح أبو و 
. طلبا 322عددهم  2012/2013ملؤو للسنة الدراسية 

فسيأخذ الباحث منهم طلبة العالية من صف األول والثاين، 
 %. 2،3أخذت البحث  طالبا إذا 20والعينة عددهم 

وأداوت البحث يستخدمها الباحث هي باملقابلة 
 .الشخصية مع مدّرس النحو وتوزيع اإلستبانة للطلبة
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وأما نتائج البحث الذى حصل عليها الباحث هي إن 
إجراء تعليم النحو بكتاب النحو الواضح يكون فعاال لتسهيل 

 .الطالب على فهم النحو

 :الدراسة احلاليةعال قة الدراسات السابقة ب

إن املوضوع الباحث السابق استعمال : أوجه اإلختالف
كتاب النحو الواضح يف تعليم النحو وأّما للباحث احلايل 

 .يستخدم كتاب النحو الواضح يف تركيب اجلمل

إن الباحث السابق يستعمل كتاب النحو : أوجه التشابه 
 .أيضاالواضح وللباحث احلايل يستعمل كتاب النحو الواضح 

حتت  2016 رسالة يف السنة خملصني الثانية، كتب
فعالية كتاب منت اآلجرومية يف تعليم النحو بيت  :املوضوع

 .(دراسة إجرائية)الصرب آتشيه الكربى 

وميكن معظم :  يف هذه الرسالة هي مشكلة البحث
و الطالب يف املعاهد اإلسالمية ال يفهمون عن مواد قواعد النح

 .معهد بيت الصربخاصة للطالب يف 
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ومنهج البحث الذى استخدامه الباحث يف كتابة هذه 
الرسالة فهو املنهج اإلجرائ ويف مجع البيانات قام الباحث 
باإلجرئ واملالحظة املباشرة وتقومي النتائج الىت حصل عليها 

 .الباحث يف البحث اإلجرئ يف صف األول

بيت اجملتمع يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة مبعهد و 
وكان عددهم يبلغ . الصرب من السنة األوىل إىل السنة النهائية

والعينة فأخذ الباحث الصف األول وكان عددهم . طالبا 120
وأداوت البحث يستخدمها الباحث هي بالقابلة  .طالبا 30يبلغ 

 واملالحضة وإلختبارات

ومن النتائج احملصولة على هذا البحث أن تعليم النحو 
رومية فعال ومناسب هلم وله آثار قوي للطلبة بكتاب منت اآلج

 .يف السيطرة على قواعد النحوية

 :عال قة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية
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إن املوضوع الباحث السابق فعالية  : أوجه اإلختالف
كتاب منت اآلجرومية يف تعليم النحو وأّما للباحث احلايل فعالية 

 .اجلمل استخدام كتاب النحو الواضح يف تركيب

إن الباحث السابق والباحث احلايل : أوجه التشابه 
 .ترغبان يف نظر فّعلية للكتاب
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 الثالث الفصل

 البحث منهج

  البحث طريقة   -أ

 فهي الرسالة هذه يف الباحث يستعمله الذي املنهج إن
 ”Experiment Research“  باإلجنلزية يقال ما أو يبيالتجر  البحث

 يقصد.  ”Penelitian Experimen“ باإلندونسية يعرف كما
 شيء على التغري أثر ومالحظة شيء رييتغ" جترييب" مبصطلح

 تغيريات أو تعديالت إدخال يتضمن التجريب أن أي. آخر
 1.آخر شيء على أثرها مالحظة أجل من معينة

 :  أقسام أربعة إىل التجرييب البحث ينقسم
 Pre- Experiment) التمهيدية التصميمات -

Design) 
 True Experimental) التجريبية التصميمات -

Design) 
 (Factorial Design)  العاملية التصميمات -

______________ 
مكتبة : كويت)  ،مدخل إلى مناهج البحث التربوي جاء حممود أبو عالم،ر  1

 991. ص( 9191الفالح،
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 Quazi- Experimental) التجريبية شبه التصميمات -

Design) 

. التمهيدية التجريبية طريقة البحث هذا يف الباحث خيتار
 هلمان بينما التمهيدية، تبالتصميما يسمياهنا وكامبل فستانلي
 -Poor) الرديئة بالتصميمات يسموهنا ومايكل وايزاك ومهرنز

Design)، بتصميمات توصف أن ميكن أنه يرى فال تكمان أما 
  .(Non-Design) عنها فيقول

 غريها، أو رديئة أو متهيدية بتصميمات مسيت واصطالحا
 تكون أن تستحق ال إلهنا الصفة هبذه إتصفت قد فهي

 مينع ضبطا املتغريات ضبط فيها يتم ال إلنه جتريبية تصميمات
 اليت للتجربة الداخلي الصدق تعوق التىي العوائق كل تأثري من
 2.سلفا ذكرها مت

 One group. تصميمال البحث هذا يف الباحث إختار

Pre-Test, Post-test design ويأخذ الشكل التاىل : 

______________ 
: الرياض) ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  2
 513. ص( 0222مكتبة العبيكان،
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  2خ  x  9خ  ت 

 القبلي يرمز لإلختبار:   9خ 

 البعدي يرمز لإلختبار:   2خ

X   : يرمز للتجربة، أى للمتغريات املستقلة 

 يرمز للمجموعة التجريبية:  ت 

أن الفرق بينه وبني التصميم وكما يتضح من الشكل 
ل يكمن يف إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر األو 

طريقة التعليم املربمج، القواعد مثاًل قبل إجراء التجربة، مث تطبق 
ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم اختبار بعدي لتبني مدى  

لي والبعدي مما يعكس أثر الفرق بني درجيت االختبارين  القب
   3.التجربة

 

______________ 
: الرياض)  ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف 3

 193-193. ص( 2222مكتبة العبيكان،
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 والعينة المجتمع   -ب

البحث على  يف اختيار العينة هلذا الباحثعتمد وي
ويسمى هذه الطريقة  (.Purposive Sampling) الطريقة العمدية

أن أساس بالطريقة املقصودة أو االختيار باخلربة وهي تعىن 
االختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل 

 4.جمتمع البحث
عهد دار مب الطلبةمجيع  هذا البحثيف ويكون اجملتمع 

العينة بعض من  الباحث واختار. لبةط 888العلوم العصري 
الصف الثاين وهو  طالبمن  فصل الباحث فأخذعددهم، 

 .د الفصل الثاين
 ألن كعينة يف هذا البحث اجملموع هذا الباحث اختار

 .الباحث سريى فعالية لكتاب النحو الواضح بعد تعلمواه
 البحث أدوات    -ج

حث املستخدمة جلمع البيانات فقام أما أدوات الب 
 :باألدوات التالية الباحث

______________ 
 33: ص،...البحث إلى المدخل العساف، محد ابن صاحل  4
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 االختبار -1

ستخدمها ية االختبار الىت متكن أن ادأ إن قائمة األسئلة
لىت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اجلمع املعلومات  الباحث
م ىف نتائجهباختبارهم ملعرفة  الباحث وقام 5.هفروضاختبار 
اء بعد إجر  (Post - Test) باالختبار البعدي الباحثقوم وي. التعلم

 .  لنحوى باستخدام كتاب النحو الواضحااعملية تدريس 

 ياالختبار القبل - أ
اجملموعة وهو االختبار الذي ختتربه 

مستوى إجراء التجربة بغرض حتديد قبل  التجريبية
مثالً  نحوىاليف مادة  لديهاالتحصيل الدراسي 

قبل التجربة وحىت يتسىن معرفة أثر التجربة يف 
 .حتسينه
 بار البعدي االخت - ب

 اجملموعوهو االختبار الذي ختتربه 
حتديد  التجريبية بعد إجراء التجربة بغرض

______________ 
 708: ، ص...، المدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف5
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يف مادة  لديهامستوى التحصيل الدراسي 
مثاًل بعد إجراء التجربة لقياس األثر  النحوى

التعليم )الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل 
التحصيل )تغري التابع على امل( املربمج
 6(.الدراسي

 
 املالحظة املباشرة -0

ورقةةة  أدةطة بواسةة املالحظةةة هةةي طريقةةة مةةن طةةرق البحةةث
 الباحةةثكةن مياملباشةرة جتمةع البيانةةات واملعلومةات الةيت  املالحظةة

جلمةع البيانةات و  7.من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبةار فروضةه
علةةةةى حةةةةواد  باشةةةةرة املالحظةةةةة املب الباحةةةةثقةةةةوم يهلةةةةذه الرسةةةةالة 

سةةةتطيع  ي، حةةةىت وأحةةةوال الفصةةةل ومةةةا جةةةرى علةةةى أعضةةةاء الفصةةةل
على األثر من إجراء الدراسة وهي عملية التعليم والتعلم عند  نظر

املعلةةم والطةةالب ومةةا جةةرى يف نفةةوس الطلبةةة مةةن سةةلوك فةةردي أو 
 .مجاعيهم

______________ 
 528.ص...  المدخل إلى البحث احل ابن محد العساف،ص  6

 724 .ص...المدخل إلى البحث صاحل ابن محد العساف،7



07 
 

 

 تحليل البياناتطريقة     -د

يف حتليةةةةةل  الباحةةةةةث اهسةةةةةتخدمأمةةةةةا الطريقةةةةةة الةةةةةيت ي
باسةةةتخدام الرمةةةز  أنشةةةطة املةةةدرس والطةةةالب البيانةةةات مةةةن

 : التايل 
 

  
 

 
      

= P  النسبة املأوية 
= f  عليها احلصولة القيمة جمموع  
= N 8.الكاملة النتيجة 

، بارامرتيك إىل جمموعتني وتنقسم االحصائي
(Parametrik  ) وغري بارامرتيك(Non Parametrik .) احصائي

ئي اليت تتحد  عن تتعلق االستدالل اإلحصاالبارامرتيك 
. وغري آخر مقارنة  ،نتيجة معدلة املعلمات اجملموعة، مثل 

نوع من الفاصل الزمين  اخلصائص من احصائي البارامرتيك هي

______________ 
8
 Anas Sudjiono. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: Raja 

Grafindo. 2008) hal. 43  
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عادي أو قرب أو اجملموعة هي  توزيع البيانات، و أو نسبة
 .العادي

ال يبحث عن املعلمات احصائي غري البارامرتيك 
أنواع اخلصائص من احصائي غري  البارامرتيك هي . اجملموعة

ال يعرف أو أو اجملموعة  توزيع البياناتو  البيانات االمسية أو ترتييب
 9.ميكن أن يسمى غري عادي

على حتسني نتائج تعلم ( t)ت قبل تنفيذ اختبار 
ويهدف . تبار احلياة الطبيعيةإخ، سيبحث الباحث عن الطالب

اختبار احلياة الطبيعية لتعريف هل البيانات البحثية هلا توزيع 
 اختبار احلياة الطبيعية وسوف يقوم الباحث. العادي أم ال
هناك  SPSS يف اختبار احلياة الطبيعية باستخدام. SPSSباستخدام 
 و( Kolmogorov Smirnov)كوملوغوروف مسرينوف،  جدولني
 :هو  فهم هذا اجلدولو (. Shapiro Wilk)و ويلكشابري 

______________ 
9
 Singgih Santoso, Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi 

dengan SPSS, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010) hal. 7 
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كوملوغوروف اإلختبار  :  كوملوغوروف مسرينوف -
 .32أكثر من لعينة  مالءمة مسرينوف

يف  شابريو ويلكاإلختبار :  شابريو ويلك  -
 32الستخدام العام يقتصر على عينة أقل من ا

 10.قرارات دقيقة إنتاج لتحصيل

ريقةة احةث إىل طتةاج البحيقة، البيانةات السةاب حلصول على
الةةةةةةيت يسةةةةةةتخدمها  حتليةةةةةةل البيانةةةةةةات    طريقةةةةةةة . حتليةةةةةةل البيانةةةةةةات

 SPSSباسةتخدام . SPSS 17.0قةوم بةة ي بعةد إمتةام البحةث الباحث

بةةةارين، ختاال، سةةيبحث الباحةةةث نتيجةةة معدلةةةة ا صةةولة مةةةن 17.0
 (.t)ويبحث الباحث اختبار احلياة الطبيعية، ونتيجة اختبار ت 

 فيستعمل الباحث  حضة املباشرةيف املال الطالبة قيملتحديد 
 :معايري كما يلي 

11املراجع ليحدد الدرجة : 1.3 جدول
 

______________ 
10 Mitha Arvira Oktaviani dan Hari Basuki Notobroto, 

Perbandingan Tingkat Konsistensi Normalitas Distribusi Metode 

Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Skewness-Kurtosis 

(journal.unair.ac.id, Vol. 3 no. 2, 2014) hal. 128 

 
11

 Mohd. Matsna, Erta Mahyuddin. Pengembangan Evaluasi 

dan Tes Bahasa Arab. (Tangerang: Alkitabah, 2012) Hal. 235 
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 البيان النتيجة

 ممتاز % 122 – 84
 جيد جدا % 83 – 84
 جيد % 83 – 42
 مقبول % 35 – 33
 ناقص % 43 ≤

 
 التةةأليف والكتابةةة هبةةذه الرسةةالة فيعتمةةد الباحةةثوأمةا 

علةةةةةى دليةةةةةل كتابةةةةةة الرسةةةةةالة بكليةةةةةة الرتبيةةةةةة جامعةةةةةة الةةةةةرانريى 
 :اإلسالمية احلكمية وهو 

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014. 
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  الرابع الفصل

 وتحليلها البيانات غرض

 استخدام بفعالية يتعلق ما السابق الباب يف الباحث شرح 
 عرضسي الباب هذا ويف. اجلمل تركيب يف الواضح النحو كتاب

 وهو البحث ميدان يف البحث بنتائج يتعلق عما الشرح الباحث
 واملعلومات البيانات إىل للوصول. آتشيه بندا العلوم دار معهد يف
 ،7104/7102 ةيالدراس للسنة التجرييب بالبحث الباحث قام

 آتشيه بندا الرانريي جبامعة الرتبية كلية عميد رسالة على اعتماد
 Un.08/TU-FTK/ TL.00/ 773 /2017 برقم

 لمحة عن معهد دار العلوم بند آتشيه -أ 

 هذا وبين األهلية، املدارس من العلوم دار املعهد إن
 هذا قعي( YPUI) اإلسالمية األمة الرتبوية املؤسسة حتت املعهد
 مجبوتايف( Syiah Kuala) كواال شياخ شارع يف املعهد

(Jambotape )0 التاريخ يف املعهد هذا تأّسست وقد ،أتشيه بند 
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 اإلسالمية األمة الرتبوية املؤسسة األرض على 0991 يونيو
m 729982 تقريبا قياس

3 
.

1
 

 أن أرادوا ألهنم" العلوم دار" الرتبوي املركز هذا املؤسسون ويسمى
 منه الغرضو . العامة العلوم والتعليم الديين التعليم يف مركزا يكون

 العامة العلوم على ومسيطرين قادرين املسلمني أبناء الستعداد
 العربية اللغة استعمال عن يقدموا أن الطالب من ويرجون

 التكنوجلية اآللة على ومسيطرين بيئتهم يف االتصال يف واإلجنلزية
 . العصرية

 : فهي املعهد يف يةبالرت  رؤية وأما

 باألخالق والتخلق بالعلوم املزود الكامل اإلنسان بناء -0
 اجملتمع لتنمية اليومية احلياة يف العلوم وتطبيق الكرمية،

 . املدين
 بأمور يهتمون الذين ونالناشط األذكياء األجيال ناءب -7

 . والدين الدولة

______________ 
1
 http://darululumaceh.net/index.php/profil/ 
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 احلديثة العلوم على ومسيطرين باهلل املتقني املسلمني بناء -8
 . والتكنولوجية

 تنمية يف تركز األخرى اإلسالمية كاملعاهد املعهد فأنشطة
 كما احلديثة بالعلوم مسايرة اإلسالمية العلوم على الطالب قدرة
 واللغة اإلجنلزية اللغة ممارسة هي اللغة من اليومية األنشطة يف زترك

 . عامة الطالب أنشطة من وغريها والكشاف واحملاضرة العريب
 بعض املعهد اعد فقد األغراض هذه إىل وللوصول 

 : يلى كما وهو عليها، الطلبة تدافع اليت الوسائل

  املسكن -0

 الرجوع حيسم وال الطالب مسكن يف يسكنون الطالب
 اللغة ممارسة على لسهولتهم وهذا شاؤوا، ما على بيوهتم إىل

 . أصدقائهم مع األجنبية
  املسجد -7

 يف اخلمس املفروضة بالصلوات يقيموا أن الطالب على
 . مجاعة املسجد

  املكتبة -8
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 الىت الطالب معلومات لتزويد تنفع املكتبة وهذه
 . معلمهم مع مبالتعل القيام عند الفصول يف الجيدوهنا

  الكمبيوتور املعمل -7

 استخدام على الطلبة يستطيع أن منه املعهد أراد
 عوملة عصر استقبال على مهتسّهل فيه خترجوا إذا حىت الكمبيوتور

 .العامل
  التعاونية الشركة -0

 األطعمة من حيتاجون ما كل الطلبة فيها يشرتى مكان
 .ذلك وغري الدراسية واألدوات

  املتعددة وسائلال غرفة -6

 واإلنرتنيت احلواسب فيها الغرفة هي الغرفة هبذه واملراد
 الغرفة هذه وتستعمل( OHP) الشفافة الصور عرض وجهاز

  والتدريب والندوة املدرسني ومشاورة للمشاهدة
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  للطلبة الوديعة مصرف -4

 تنظيم إىل يهدف وهذا. فيه نقودهم تدخروا أن الطلبة على
 فهي املعهد أعدها اليت األخرى الوسائل أما. جيوهبم مصرف
 2.الطائرة كرة وملعب القدم كرة وملعب الرياضية ملعب

 العصري العلوم دار الثانوية املدرسة يف الطالب عدد أما
 :يلي كما لاجلدو  يف

 العلوم دار مبعهد الطالب عدد: 790 لاجلدو 
الطالب  مجموع الفصول   

MTsS طالب  باتطال مجموع 

1 111 34 96 
2 101 13 44 
3 111 91 55 

 151 116 449 مجموع

SMP  

1 14 46 43 
______________ 

2
 Tim Penyusun. Profil Dayah Modern Darul Ulum YPUI. 

(Banda Aceh: Bidang Humas Yayasan Pembangunan Umat Islam, 

2010). Hal. 3 
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2 55 44 51 

4 93 40 43 

 110 101 111 مجموع

 
MA طالب  اتبطال مجموع 

1     116 95 53 
2 101 50 51 
3 105 55 50 

 159 114 416 مجموع

 

فعالية استخدام كتاب النحو الواضح في تركيب   -ب 
 الجمل

فعالية استخدام   عن التجريبية العملية الباحث عرضي
 معهد يف هبا قومي حني كتاب النحو الواضح يف تركيب اجلمل

. الثاين الفصل يف الكتاب هذا خداماست و. تشيهآ اندب العلوم دار
 .التجريبية كاجملموعة د الثاين الفصل الباحث فأخذ
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 الطالب أنشطة بيانات -0

 ّدةاامل عن ئنياللقا يف الواضح النحو كتاب الباحث عّلم 
 يف الطالب عملية أما. وأخواهتا وإنّ  فعلية ومجلة إمسية مجلة

 :تلي كما فهي التجريبية اجملموعة

 الفصل يف الطالب عملية:  797 اجلدول

 لطالب امللحوظة اجلوانب منرة
 قيمة

0 7 8 7 
 √    الدرس ابتداء عند معا الدعاء قراءة 0
 √    سالدر  إتّباع يف متحمس 7
  √   املدرس أعطاها اليت األمثلة الطالب يهتمّ  8
  √   السبورة على كتب اليت األمثلة الطالب يقرأ 7
  √   تام باهتمام املدرس شرح يسمع الطالب 0
  √   كامل بفهم القواعد شرح الطالب يفهم 6
  √   املقدمة ّدةاامل عن الطالب يناقش 4
  √   موضوع حول أسئلة طرح يف تنشط 2
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9 
 اجلمل تركيب عن كثرية أمثلة الطالب جيعل
 √    املوضوع حول

0
 √    معا الدعاء بقراءة الدرس إهناء 1

 87 اجملموع
 

 اليت  املالحظة من القيمة جمموع أن نرى السابق دولاجل من
. 87 هو العصري العلوم دار مبعهد الباحث هبا قام قد
  

 الطالب عملية البيانات حتليل -7

 عملية إجراء عند الطالب أنشطة من البيانات حساب   
 باستعمال الواضح، النحو كتاب استخدام والتعلم ميلالتع

 :القانون

  
 

 
      

P املأوية النسبة  

= f  عليها صولةاحمل القيمة جمموع  
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= N الكاملة النتيجة 

 والتعلم التعليم عملية إجراء عند الطالب ألنشطة املسند وحتدد
 تحتويال مخسة إىل

 ممتاز=  % 011 – 26

 جيدجدا=   % 20 – 46

 جيد=   % 40 – 61

 مقبول=   % 09 – 00

 ناقص=   % 07 ≤

 فهي والتعلم، ميلالتع عملية إجراء عند الطالب ةألنشط قيمة

  
 

 
      

   

  
      

       

  
 

=85 %   
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 مبعىن%  20 – 46حد بني وقع أهنا على تدلP = 85 وبقيمة
 تدريس عملية يف الطلبة أنشطة أن داللة فتكون. جّدا جّيد

 التعليم خبطوات مشرتكة تابعة الواضح النحو كتاب باستخدام
 .التعلم يف رغبةال وهلم هموعمليت والتعلم

 اإلختبار ناتابيال -8

 كتاب باستخدام اجلمل تركيب تدريس قومي أن قبل
 اللقاء بداية يف القبلي باإلختبار الباحث قومفي الواضح النحو
 قبل اجلمل تركيب على التجريبية اجملموعة الطالب قدرة ملعرفة

 4 بالتاريخ ملوافقا الثالثاء يوم يف اإلختبار هذا وعقد البحث
 النتيجة على القبلي االمتحان يف حصل وقد. م 7104 فرباير

 تركيب يف قدرهتم أن على تدل النتيجة وهذه  82،0 املعدلة
 . منخفضة اجلمل

 كما اجلدول يف القبلي اإلختبار نتائج الباحث قدمف
 :يلي

 القبلي اإلختبار يف الطالب نتيجة:  7.8 لاجلدو 
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 إسم منرة
القبلى اإلختبار  

 قيمة
ك.ز 1  82 
أ.ر 8  11 
ر.ك 4  41 
أ.أ 3  82 
أ.م 1  82 
ك.ف 6  82 
م.م 2  42 
ل.أ 2  84 
ز.ف 9  24 

س.ت 12  62 
ه.ف 11  81 
ن.م 18  82 
م.ر 14  82 
ك.م 13  12 
س.م 11  21 

 128 جمموع
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 باإلختبار الباحث قومي التجربة عملية من نتهاءا بعد
 املوافق األربعاء يوم يف عقد اليت يبيةالتجر  للمجموعة البعدي
 لتحديد اإلختبار هذا وغرض .م 7104فرباير 2 بالتاريخ
 باستخدام اجلمل تركيب تدريس يف الدراسي التحصيل مستوى
 البعدي االمتحان يف الطالب حصل وقد ،الواضح النحو كتاب
 . 21،0 بتقدير درجة على

 كما دولاجل يف البعدي اإلختبار نتائج الباحث قدمف 
 :يلي

 البعدي اإلختبار يف الطالب نتيجة: 7.7 لاجلدو 

 إسم منرة
 اإلختبار البعدى

 قيمة
ك.ز 1  22 

أ.ر 8  22 

ر.ك 4  22 

أ.أ 3  91 

أ.م 1  21 

ك.ف 6  22 
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م.م 2  21 

ل.أ 2  21 

ز.ف 9  21 

س.ت 12  22 

ه.ف 11  22 

ن.م 18  91 

م.ر 14  21 

ك.م 13  29 

س.م 11  92 

 1828 جمموع
 

 اإلختبار بيانات حتليل -7

واإلزدياد من   لرؤية قيمة القصوى وقيمة احلد األدىن
ل كما اجلدو  ار القبلي وإختبار البعدي، فتقدم الباحثنتائج إختن

 :يلي
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نتيجة معدلة لإلختبار القبلي واإلختبار :  3.1ل اجلدو 
 البعدي

 

 
Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviati

on 

Pre_Test 15 20 75 38.13 19.690 

Post_Test 15 70 95 80.13 8.700 

Valid N (listwise) 15     

 

 

اإلختبار القبلي و نعرف أن نتيجة  من اجلدول السابق
 ختبار القبليفنتيجة معدلة يف اإل. ار البعدي مرتفعةختبنتيجة اإل

 . 22،14 هو بعديختبار النتيجة معدلة يف اإلو  42،14هو 

ختبار ار القبلي واإلختبلرؤية الطبيعية من نتائج اإل
 :ل كما يلياجلدو  قدم الباحثالبعدي، ف
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 إختبار احلياة الطبيعية:  3.6ل جلدو ا
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre_Test .260 15 .007 .821 15 .007 

Post_Test .189 15 .155 .893 15 .076 

    

 

نتيجة اإلختبار القبلي و من اجلدول السابق نعرف أن 
) لة ختبار البعدي لديهما النتيجة مستوى الدالنتيجة اإل

signifikan)  و   2021< 2،222)يعين  2021أكرب من
ي  و نتيجة ار القبل، فالبيانات يف إختب( 2021< 2،226

 .  الطبيعيإختبار البعدي توزيع 
لية استحدام كتاب افع، لنرى النجاح (t)أما نتيجة ت 

 : ل كما يلياجلدو  قدم الباحث، فالنحو الواضح يف تركيب اجلمل
 (t)نتيجة اإلختبار ت : 3.2ل اجلدو 

 
Paired Samples Test 

 T Df Sig.(2-tailed) 

Pretes-postes -7.371 14 .000 
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 2،421-هو ( t)، نتيجة ت من اجلدول السابق
يعين  2،21>لة ، ألن مستوى الدال2،222لة مبستوى الدال

فاستخدام كتاب النحو الواضح فعالة لرتقية  2،21>2،222
 .قدرة الطلبة يف تركيب اجلمل

عملية التعليم الجيدة في تعليم تركيب الجمل  -ج 
 باستخدام كتاب النحو الواضح

الباحث عن عملية التعليم اجليدة يف تركيب اجلمل يعرض  
ة يف معهد باستخدام كتاب النحو الواضح حني يقوم بالتجريبي

 .دار العلوم بندا آتشيه

 بيانات أنشطة املدرس -1

 املاّدة عن اللقائني يف الواضح النحو كتاب الباحث عّلم
 يف املدرس عملية أما. وأخواهتا وإنّ  فعلية ومجلة إمسية مجلة

 :تلي كما فهي التجريبية اجملموعة
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 الفصل يف املدرس عملية:  7.2 اجلدول

منر 
 ة

 للمدرس امللحوظة اجلوانب
 قيمة

0 7 8 7 

0 
 ابتداء عند معا الدعاء لقراءة الطالب توجيه
 الدرس

   √ 

  √   الدرس متابعة يف الطالب إعداد 7
  √   السبورة على اجلمل من األمثلة بعض إعطاء 8

7 
 اليت األمثلة  لقراءة الطالب على يطلب
 املدرس كتب

  √  

  √   جيدا شرحا القواعد عن املدرس يشرح 0

  √   واضح بصوت املدرس يشرح 6

4 
 الىت املادة عن للمناقشة الطالب على يطلب

 أعطى قد
  √  

  √   األسئلة لطرح الطالب على الفرصة يعطى 2

9 
 يف مثلةاأل لتقدمي الطالب على يطلب

 √    كرّاستهم

0
1 

 إهناء يف معا الدعاء لقراءة الطالب توجيه 
 √     الدرس
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 88 اجملموع
  

 اليت املدرس أنشطة من القيمة جمموع أن نرى السابق دولاجل من
 . 88 هو العصري العلوم دار مبعهد الباحث هبا قام قد

 املدرس عملية البيانات حتليل -7

 عملية إجراء عند املدرس طةأنش من البيانات حساب   
 باستعمال الواضح، النحو كتاب استخدام والتعلم ميلالتع

 :القانون

  
 

 
      

P املأوية النسبة  

= f  عليها صولةاحمل القيمة جمموع  

= N الكاملة النتيجة 

 والتعلم التعليم عملية إجراء عند املدرس ألنشطة املسند وحتدد
 تحتويال مخسة إىل
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 ممتاز=  % 011 – 26

 جيدجدا=   % 20 – 46

 جيد=   % 40 – 61

 مقبول=   % 09 – 00

 ناقص=   % 07 ≤

 فهي والتعلم، ميلالتع عملية إجراء عند املدرس ألنشطة قيمة

  
 

 
      

   

  
      

       

  
 

=82,5 %   

%.  20 – 46حد بني وقع أهنا على تدلP = 82,5 وبقيمة
 باستخدام تدريس عملية يف املدرس أنشطة أن داللة فتكون
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 إىل متيل والتعلم التعليم خبطوات جّدا جّيد الواضح النحو كتاب
 .اإلستقرائية الطريقة خطوات

 تحقيق الفروض  -د 
 هاافرتاض اليت الفروض أن األول الفصل يف ذكر كما

 : هو الباحث

 ستخدام كتاب النحوإن ا: الفرض الصفرى  -1
 . كيب اجلمل عند الطلبةيف تر  غري فعال الواضح

 الواضح ستخدام كتاب النحوإن ا: الفرض البديل  -8
 .يف تركيب اجلمل عند الطلبة فعال

 .مقبولHa و مردودHo فا   sig = 0,05 >0,000قيمة  وتكون
 أي مقبول البديل والفرض مردود الصفري الفرض أن يدل وهذا

 تركيب يف الطلبة قدرة لرتقية الواضح النحو كتاب استحدام
 .فعال اجلمل
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

استخدام  يف األبواب السابقة عن فعالية  قد حبث الباحث       
ة سابدر  كتاب النحو الواضح يف تركيب اجلمل عند الطلبة

نتائج البحث وهي كما  الباحثص لخ .التجريبية مبعهد دار العلوم
 : يلي

 نتائج البحث -أ 
اجلمل إن استخدام كتاب النحو الواضح يف تركيب  -1

( دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم العصري)عند الطلبة 
على نتيجة ورقة هذا ميكن أن ننظر  .يكون جيخد جدخا

دالة إىل حال  58املالحظة حىت حصلت على قيمة 
ت  تبارإخ وذلك كما ظهر من نتيجة ".جيخد جدخا"
(t )7 ألن 07000لة مبستوى الدال -73،1، هو

 0708>07000 يعين 0708>لة مستوى الدال
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لرتقية قدرة  فاستخدام كتاب النحو الواضح فعايل
  .الطلبة يف تركيب اجلمل

ا الباحث يستخدمه الىت اجليدة يةعليمتعملية الال -2
يف كتاب  طريقة اإلستقرائيةالخطوة إىل  متيل

 على نتيجةهذا ميكن أن ننظر  .النحو الواضح
مبعىن  5228أنشطة املدرس حىت حصلت على قيمة 

 .يخد جدخاج
 اإلقتراحات -ب 

على  يكون قادرا أن مبعهد دار العلوم معلم لينبغي ل -1
كتاب النحو الواضح لرتقية   االستمرار يف استخدام

 .قدرة الطلبة يف تركيب اجلمل
جْعل ينبغي للطالب مبعهد دار العلوم على ممارسة يف  -2

 .اجلمل اإلبداعية يف اللغة العربية
 



OBSERVASI LANGSUNG  

No  Aspek yang diamati Nilai 

1 2 3 4 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7.  

 

 

8.  

 

9.  

 

 

10.  

Memandu siswa membaca doa bersama ketika memulai 

pelajaran 

 

Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran 

 

Memberikan beberapa contoh kalimat di papan tulis 

 

Meminta siswa membaca contoh yang telah ditulis 

 

Menjelaskan qawaid dengan baik 

 

Menjelaskan dengan suara yang jelas 

 

Meminta siswa berdiskusi seputaran materi yang telah 

diberikan 

 

Memberikan kesempatan siswa bertanya 

 

Meminta siswa membuat contoh sendiri di buku masing-

masing seputaran materi 

 

Memandu siswa membaca doa bersama-sama ketika 

mengakhiri pelajaran 

    

 

Keterangan : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Baik Sekali 

 

 



OBSERVASI LANGSUNG  

No  Aspek yang diamati Nilai 

1 2 3 4 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

 

10.  

Membaca do’a secara bersama-sama ketika memulai pelajaran 

 

Antusias dalam mengikuti pelajaran 

 

Siswa memperhatikan contoh yang diberikan guru di papan 

tulis 

 

Siswa membaca contoh yang telah ditulis guru di papan tulis 

 

Siswa mendengar penjelasan guru dengan penuh perhatian 

 

Siswa memahami penjelasan qawaid dengan baik 

 

Siswa berdiskusi seputar materi yang diberikan 

 

Aktif dalam mengajukan pertanyaan seputar materi pelajaran 

 

Siswa membuat contoh yang banyak tentang tarkib jumlah 

seputar materi  

 

Membaca doa secara bersama-sama ketika mengakhiri 

pelajaran 

    

 

Keterangan : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Baik Sekali 

 

 



 اإلختبار القبلي 

 !كون الكلمة اآلتية إىل اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية  -1
  إجعل مجلة إمسية من الكلمة اآلتية فيها مبتدأ وخرب! 

 املروحة -
 املقعد -
 عل مجلة فعلية من الفعل اآليت فيها فعل وفاعل إج! 

 درس -
 يتكلم -
 أكل -

 !أجب األسئلة اآلتية جبمل تامة وبّين نوع كل مجلة جتيب هبا  -2
 أية الساعة تدخلون الفصل يف النهار ؟ -
 كيف أحوال مسكنك ؟ -
 كم الساعة تستيقض يف الصباح ؟ -
 ماذا هوايتك يف الرياضة ؟ -

 !ت اآلتية لتكون مجلة صحيحة ركب الكلما -3
 إنن  –املسجد  –نضيف  -
 منه –أحسُن  -أحيانا  – الصمت –الكالَم  –حسٌن  – لكنن  -

 !إجعل مجلتّي من الفعلية ومجلة واحدة من اإلمسية ومجلة واحدة من إنن وأخواهتا  -4

 



 اإلختبار البعدي

 ! كون الكلمة اآلتية إىل اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية -1
  إجعل مجلة إمسية من الكلمة اآلتية فيها مبتدأ وخرب! 

 املغرفة -
 الرمال -
  إجعل مجلة فعلية من الفعل اآليت فيها فعل وفاعل! 

 يتحدث -
 جرى -
 ينام -

 !أجب األسئلة اآلتية جبمل تامة وبّين نوع كل مجلة جتيب هبا  -2
 أية الساعة تدخلون الفصل يف الصباح ؟ -
 ة تسرتح من الدرس ؟أية الساع -
 أي لون سبورة يف فصلك ؟ -
 كم عدد التالميذ يف فصلك ؟ -

 !ركب الكلمات اآلتية لتكون مجلة صحيحة  -3
 واسخ – إنن  –الفصل  -
 منه –أحسُن  -أحيانا  – الصمت –الكالَم  –حسٌن  – لكنن  -

 !الفعلية  إجعل مجلتّي من إن وأخواهتا ومجلة واحدة من اإلمسية ومجلة واحدة من -4

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Nama Sekolah : Pesantren Modern Darul Ulum 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : II/2 
Alokasi Waktu : 1 Jp 
Pertemuan Ke- : 1 dan 2 
 

A. Kompetensi Inti 
1. Kompetensi Inti (KI 1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Kompetensi Inti (KI 2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan 
kreatif dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar & Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 

1.1.1. Menunjukkan sikap antusias 
dalam mempraktekkan bahasa Arab 
sebagai rasa syukur kepada Allah 
 

2 2.1. Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
 
2.2. Menunjukkan prilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
 
2.3. Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi 

2.1.1. Menunjukkan sikap santun 
dalam berkomunikasi dengan guru 
dan teman 
 
2.2.1 Menunjukkan sikap antusias 
dan semangat dalam proses belajar 
mengajar 
 
2.3.1. Melakukan dialog sederhana 
dengan guru atau teman saat 
pelajaran bahasa Arab berlangsung 



internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
 

3 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa arab secara lisan 
maupun tertulis  
 
 
 
 
 
 
3.2 Menemukan Makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab 

3.1.1 Murid mencatat Kalimat 
Bahasa Arab yang berkanaan 
dengan materi  الجملة الفعلية، الجملة

 اإلسمية، إن وأخواتها

3.1.2 Murid mengidentifikasi unsur 

kaidah yang terkandung di dalam 

klaimat berkenaan dengan materi  

 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها

 

3.2.1 Murid Menandai Bentuk Kalimat 

yang berkenaan dengan materi 

 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها

3.2.1 Murid Mempolakan Kalimat 

sesuai dengan kaidah berkenaan 

dengan materi 

 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها
4 4.4 Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang : 
 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها

dalam berbagai struktur sederhana secara 

tepat 

 

 

4.5. Menyusun teks sederhana tentang 

topik : 

ملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتهاالج  

Dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahsaan yang benar sesuai 

konteks 

4.4.1. Menjelaskan pengertian dari 
 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها

4.4.2. Menyebutkan contoh kalimat 
yang mengandung  

 لة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتهاالجم

 

 

 

4.5.1. Membuat kalimat sederhana di 

buku masing-masing tentang : 

 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها

Dengan menggunakan struktur bahasa 

yang tepat 
 

Pertemuan I dan II 

C. Materi Pembelajaran 
    Wacana tulisan tentang  : 
Pertemuan I : الفعلية الجلة  

Pertemuan II : الجملة اإلسمية، إن وأخواته 
D. Metode Pembelajaran 

Istiqraiyah 
E. Sumber Belajar 

الواضح النحو كتاب .1  
2. Kamus Arab Indonesia 
3. Internet 



4. Buku referensi lain 
 

F. Media Pembelajaran 
1. Media 

Wacana tuisan atau jurnal sederhana yang telah ditulis pada lembaran-lembaran 
tentang topik :  وأخواتها إن اإلسمية، الجملة الفعلية، الجملة  

 
 

2. Alat dan Bahan 
a. Papan Tulis 
b. Laptop 
c. Proyektor 
d. Speaker 

 
 

G. Langkah- langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10  menit pada setiap pertemuan ) : 

 Guru mengucapkan salam dan doa bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Appersepsi: bertanya jawab tentang kaitan pengetahuan awal/pengalaman awal 

siswa dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru memaparkan ilustrasi model pembelajaran  
 Guru menjelaskan model penilaian yang akan dilaksanakan 

 
 

2. Kegiatan Inti (55  menit pada setiap pertemuan) : 
a. Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang kaidah وأخواتها إن اإلسمية، الجملة الفعلية، الجملة  

 Siswa mendengarkan dan mencermati penjelasan guru tentang kaidah  
 وأخواتها إن اإلسمية، الجملة الفعلية، الجملة

 Siswa membaca contoh di papan tulis yang berkaitan dengan materi 
 

 وأخواتها إن اإلسمية، الجملة الفعلية، الجملة
 Siswa mencatat penjelasan guru tentang kaidah 

 الجملة الفعلية، الجملة اإلسمية، إن وأخواتها

 

b. Menanya 
 Siswa menanyakan tentang penjelasan yang kurang jelas dari penjelasan guru 
 Siswa saling bertanya tentang penjelsan kaidah yang telah diberikan oleh guru 
 Guru bertanya secara acak kepada siswa tentang pemahaman mereka tentang 

topik kaidah yang telah dijelaskan oleh guru 
 Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana atau teks tentang topik: 



 وأخواتها إن اإلسمية، الجملة الفعلية، الجملة
Dengan menggunakan kaidah Bahasa Arab yang benar 

 
 

c. Mengeksplorasi 
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang topik  

 وأخواتها إن اإلسمية، الجملة الفعلية، لةالجم
 

  Dengan menggunakan kaidah Bahasa Arab yang benar 

 

d. Mengasosiasi 
 Siswa mengumpulkan tugas kalimat atau teks yang telah diberikan oleh guru 
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa 
 Siswa memperbaiki tugas tersebut  

 
e. Mengkomunikasi 
 Siswa menulis contoh kalimat yang ditulisanya di depan kelas 
 Siswa membacakan hasil teks yang ditulisnya di papan tulis 
 Siswa mengumpulkan kembali tugasnya kepada guru untuk kemudian dinilai 

 
3. Kegiatan Akhir (15 menit) : 

 Guru melakukan tanya jawab seputar pembelajaran yang baru saja dilakukan 
 Guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 
 Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang 

sudah diikuti secara langsung, 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari  pada pertemuan 

berikutnya 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman sikap KI 1 dan 

KI 2 

 

   

            27 Desember 2016 

Peneliti 
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