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 اإلستهالل

لّلذين آمنوا ولو جعلناه قرآان اعجمّيا لقالوا لوال فّصلت ايته ءاعجمّي وعريّب قل هو 
ى ألئك ينـادون من هًدى وشفاٌء واّلذين ال يؤمنون يف اذاهنم وقر وهو عليهم عمً 

 ّمكان بعيد  

(44)حم السجدة، األية   

  قالوا:

 "مسكني من مل يفهم اللغة االجنليزية، قد يواجه املشكلة يف فهم كالم الناس"

 قلت:

 "مسكني من مل يفهم اللغة العربية، قد يواجه املشكلة يف فهم كالم رب الناس" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 و

  اإلهداء

أهديهذهالرسالة:

بنهاشمبنفوتهوأميساويةعثمانإىل
بنتأنزيببنسليماناللذاينقدربياين

غرياوعلماينابلصدقواألمانة..ص

قد الذين وزمالئيت زمالئي مجيع إىل
سعدوينإلكمالهذهالرسالة..

إىلمنآمنابلقرآن،فأحبلغته..

عليه هللا صلى ابلرسول صّدق من إىل
وسلم،فعشقبيانه..

إىلمناختذالعربيةقربةإىلهللاوزلفى..

إىلمنأحبالعربيةوتعبيفتعلمهاوهو
 منالناطقنيبغريها..
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 وتقدير شكر

 الرمحــن الـرحـيمبسم اللّـه 

احلمدهللاملينالعزيزالذيجعلاللغةالعربيةلغةالقرآنوأمحدهأبلغمحدوأكمله 
وأمشالهوأذكاهوأشهدأنالإلهإالهللاالواحدالغفاروأشهدأنسيدانحممداعبدهورسوله

أمابعد.املصطفىاملختاروأفصحاللسانوعلىآلهوأصحابهوأتبعهإىليومامليزان

املوضوع حتت الرسالة منكتابة وإرشاده وعونه هللا الباحثإبذن انتهى فقد
)حبث جترييب مبعهد بيت الصرب "استخدام القصيدة يف تعّلم اإلعراب ابلنص العريب 

Aceh Besar) والواجباتاملقررةللحصول"الذيقدمهالكليةالرتبيةإمتامالبعضالشروط
نريياإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه.ايفعلمالرتبيةجبامعةالر( (S.Pdعلىشهادة

ويفهذهالفرصةاجليدةيقدمالباحثالشكراجلزيلللفضلنياملشرفنياملكرمني
فطراىناملاجسترياللذانقدأنفقااألستاذةاملاجستريومهاالدكرتاندوسشريفالدينهاشم

أوقاهتمالإلرشادالباحثعلىكتابةهذهالرسالةمنبدايتهاحىتهنايتها،عسىهللاأن
 جيزيهماأحسناجلزاء.

مثيفضلالباحثالشكرراجيامنهللاأحسناجلزاءلرئيسقسمتعليماللغةالعربية
هيلاملعلمنيومديرجامعةالرانرييومجيعاألساتذالذينقدعلموهوعميدكليةالرتبيةوأت

أنواعالعلوماملفيدةوأرشدوهإرشاداصحيحايفهذهالكليةوكذلكملديرمعهدبيتالصرب
واألساتذالذينقدساعدوهيفالبحث.

ويقدمالباحثكلمةالشكرجلميعموظفنيمكتبةجامعةالرانرييوكذلكجلميع
الرسالة،جزاهمهللاعلىإحساهنمفإنهخريزمال ئهالذينقدساعدوهعلىإعدادهذه

اجلزاء.
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ويفضلالباحثالشكرالعميقوالدعاءوالرمحةللوالديناللذينقدربياهودعواه
 ليالوهنارا،لعلهللايباركهماوجيزيهماخرياجلزاء،اللهمآمني.

البنائيواالقرتاحاتمنالقارئنيلتكميلهذهالرسالة،وأخريايرجوالباحثالنقد 
وخيتتمالباحثابلدعاءعسىهللاأنجيعلهذهالرسالةانفعةلقارئهاكلهم.آمنيايرب

العلمني.
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 (Aceh Besarمبعهدبيتالصرب
ذواحلكمة:االسمالكامل

150202091:رقمالقيد

ينسبالنحوعنصرامهمايفاللغةالعربيةبهجينباللحنيفالكالمواخلطأيفالقراءة.
الصرب،ولكنبعضالطالبلقدتدرسهذاالفنيفاملعاهداإلسالميةمنهامعهدبيت

واليفهمونفائدهتاوهميقدرواعلىتطبيققواعدالنحوعندقراءةالنصهبذااملعهدمل
ذلك،يقومالباحثألناملدرسمليستخدمالطريقةاملناسبةيفتعّلماإلعراب.ولحيفظوهنا

ثجترييباستخدامالقصيدةيفتعّلماإلعرابابلنصالعريب،حب"ابلبحثعناملوضوع
البحثملعرفةكيفيةعملية ".Aceh Besarمبعهدبيتالصرب تعّلماإلعرابويهدفهذا

مبعهدبيتالصرب،وملعرفةفعاليةوسيلةالقصيدةيفتعّلماإلعرابفيه،وملعرفةاستجابة
الطالبيفتعّلماإلعراببوسيلةالقصيدةفيه.وأماجمتمعالبحثهومجيعالطلبةمبعهد

طالبا.والعينةهلذاالبحثهيطالبالفصلالرابعأوعددهم120تالصربوعددهمبي
الحظةاملباشرة،واملقابلةالشخصية،واالختبارالقبليطالبا.وأدواتالبحثهيامل15

والبعدي،واإلستبانة.لتحليلبياانتاالختبارينيستعملالباحثرموزت،ورموزنسبة
بياانتاالستبانة،وأمابياانتاملالحظةواملقابلةالشخصيةعرضابلطريقةاملؤيةلتحليل
نتائجالبحثعلىأنعمليةتعّلماإلعرابمبعهدبيتالصربميكنأنيقالالوصفية.تدل

وأن الشخصية، واملقابلة املالحصة الباحثيف البياانتحصلها على بناء جيدة هلا
نتيجةتاحلسابأكربمننتيجةتدالطالبألناستخداموسيلةالقصيدةفعاالعن

ابستخدامتعّلماإلعرابوأناستجابةالطالبعن(،2,98<5,35>2,14اجلدول)
مرتفعةمعتمداعلىالبياانتالىتحصلعليهايفجدولاستجابةالطالبوسيلةالقصيدة
 علىاالستبانة.
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ABSTRACT 

 

 

Title Research : Use  of   Qashidah   in   Learning I’rab, Experiment  

Research in  Baitussabri  Boarding Aceh Besar 

Full name  : Zulhikmah 

Student Reg. No : 150202091 

The grammar is an important element in the Arabic language, which avoids the 

errors of speech and errors in reading. This course has been taught in Islamic 

boarding, including the Baitussabri boarding, but some students in this boarding 

were unable to apply the rules of grammar when reading the text and do not 

understand the usefulness because the teacher did not use the appropriate way to 

teach grammar. Therefore, the researcher researches under the topic "Use of 

Qashidah in Learning I’rab , Experiment Research in Baitussabri  Boarding  Aceh 

Besar. The purpose of this research is to find out how the teaching of grammar is 

taught at the Baitussabri boarding, and to learn about the effectiveness of the 

integrated text method in the teaching of grammar, And to learn about the students' 

response to the teaching of the method in Qashidah in an Baitussabri boarding. The 

research population is all  students of Baitussabri boarding totaling 120 students. 

The sample for this study is the students of class four totaling 15 students. Research 

tools are direct observation, personal interview, pree-test and post-test, and 

questionnaire. To analyze the two test data, the researcher uses formula t. And to 

analysis the questionnaire data the researcher uses the percentage formula. The 

results of the research indicate that the process of teaching the grammar at Dar 

Baitussabri boarding can be said to be good based on the data obtained by the 

researcher in the personal interview and observation, and that the use of the 

qashidah method is effective in the students because the researcher found that the 

result of calculation is larger than the result of t Table (2, 14 <5,35> 2,14), and that 

the students' response to the teaching of grammar using qashidah is high, based on 

the data obtained in the student response table. 
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ABSTRAK 

 

 

Judul Penelitian          : Penggunaan Qashidah untuk Pembelajaran I’rab dalam 

Teks Arab, Penelitian Experimen di Dayah Baitussabri 

Aceh Besar 

Nama Lengkap : Zulhikmah 

NIM   : 150202091 

Nahwu digolongkan kedalam unsur yang sangat penting didalam bahasa arab, Ilmu 

ini dapat menjauhkan kesalahan dalam berbicara dan membaca. Studi ini telah 

diajarkan di beberapa pesantren salah satunya pesantren baitussabri, akan tetapi 

sebagian siswa di Dayah ini belum mampu menerapkan qawaid nahwu ketika 

membaca teks dan memahami faedah yang terdapat didalamnya padahal mereka 

menghafalnya. Hal ini dikarnakan penggunaan metode yang kurang tepat dalam 

pembelajaran nahwu. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Penggunaan Qashidah Untuk  Pembelajaran   I’rab Dalam Teks Arab, Penelitian 

Experimen di Dayah Baitussabri Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk 

Mengetahui proses pembelajaran nahwu di dayah Baitussabri, Mengetahui 

keefektifan media qashidah dalam pembelajaran i’rab di dayah baitussabri, 

Mengetahui respon siswa dalam pembelajaran i’rab dengan media qashidah di 

dayah baitussabri. Adapun populasi penelitian ini adalah siswa dayah baitussabri 

yang berjumlah 120 orang, dan yang menjadi sebagai sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas 4 yang berjumlah 15 orang. Instrumen penelitian ini adalah observasi 

langsung, wawancara, pree test, post test, dan angket. Untuk menganalisa data pree 

test dan post test peneliti menggunakan rumus t, sedangkan untuk menganalisa data 

angket peneliti menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Proses pembelajaran i’rab di dayah baitussabri dapat dikatakan bagus, hal 

ini berdasarkan hasil yang peneliti peroleh ketika melakukan observasi langsung 

dan wawancara, Penggunaan media qashidah efektif dalam pembelajaran i’rab, 

karena peneliti mendapatkan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu (2,14 

< 5,35 > 2,98, dan Respon siswa terhadap pembelajaran i’rab dengan menggunakan 

qashidah sangat tinggi, hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tabel 

respon siswa terhadap angket. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث  - أ

هيأيضاالكلمةاليتيعربو1.هياأللفاظاملوضوعةاملنسوبةللعرباللغةالعربية
أغراضهم،وهيأشرفاللغاتيفالعامل،ألهنالغةالقرأنالكرميواألحاديثهباالعربعن
ألجلذلكينبغي.3وقالهللاتعاىل:"إانأنزلناقرآانعربيالعلكمتعقلون"2النبويةالشريفة.

لناأنندرسهاحىتنفهماملرادمنعباراهتا،ولكنالنستطيعأننفهمهاإالمبعرفةعلوم
داخلاجلملةوضبطأواخرية،منهاعلمالنحو،ألنهيعرفبهوظيفةكلكلمةاللغةالعرب
تركيبها.وهبذاالعلم واحكامالكلماتالعربيةحالافرادهاوحال وكيفيةإعراهبا،الكلمات

يفهمأسراراملعىنيفالقرانالكرميواحلديثالشريفوحفظهمامناخلطأ.

بقواعدهامنحيثترتيباجلمالاملسموعةواملتكلمةكانتاللغةالعربيةمتتزة
املهاراتوهيمهارة أربعة من اللغة مجال واملكتوبةحىتحصلتمنخالله واملقروءة
اإلستماعوالقراءةوالكالموالكتابة.ألنهليسغايةنقصدلذاهتاولكنوسيلةالتقوميلتجعل

و.خصوصاعلىإعراهبا لعلىقواعدهاحلصو4اللغةالعربيةصحيحةيفنطقهاوكتابتها.
الطالبلتساعدةينبغيللمعلمأنخيرتالوسيلةمنوسيلةالدراسةاملناسبةمبوادالدراس

املدرسيفعلىفهماملوادالدراسة. إنالوسيلةهيجمموعةاألساليباليتيستعنيهبا

                                                           
.157(،ص.2006،)دوناملكان:احلرمني،النفاحات على شرح الورقاتأمحدبنعبداللطيف،1
 .90(،ص2003،)بريوت:املكتبةالعصرية،جامع الدروس العربيةمصطفيالغالييىن، 2

 2:سوفسورةيولقرآن الكرمي ا 3            

4 Radhliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005), hl. 96. 
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ياروتنظيموعرضاملادةوهيعبارةعنخطةعمامةإلخت5حتقيقاألهدافالرتبيةاملعينة.
اللغوية،علىأنتقومهذهاخلطةحبيثالتتعرضمعاملدخلالذيبصدرعنهوحبيث

6تكونواضحةأناملدخلشيءمبدئوالوسيلةشيءإجرائ.
 Aceh،بواليةLam Ateukبـمعهدبيتالصربأحداملعاهداإلسالميةالذييقعو

Besarالعلوماإلسالميةاملتنوعةمنعلمالتوحيد،واألخالق،والفقه،.وفيهيتعلمالطالب
والتفسري،وأصولالفقه،واملنطق،والتاريخوغريها،وهميتعلمونعلوماللغةالعربيةأيضا،
منهاعلمالنحو.وهومادةمنموادالواجبةويلزمهمسيطرهتا.وكانالطالبيفهذااملعهد

 لقواعدالنحويةواحملادثةوالبالغةوغريهامنعناصراللغوية.يتعلموناللغةالعربيةمنا

خصوصا ومنمثرأيالباحثأنالطالباليقدرونعلىتعلمالقواعدالنحوية
اإلعراب على النصالعريب اليف وهم فيها املوجودة الفوائد من الفائدة يفهمون وال
ملدرساليستخدمالوسيلةاملناسبةناألسبابالذيأيديإىلذلكاحلالألناإحيفظوهنا.

يفتعلمالنحوخصوصاعلىاإلعرابومناملعروفأناختيارالوسيلةاملناسبةابملوادشيئ
هيوسيلةاإلعرابومنالوسيلةاملستخدمةيفتعلم.لتعليميةمهمةيفحتقيقاألهداف

إجراءالتدريسهباالقصيدة،وهباتدربالطالبعلىتطبيقاإلعرابيفالنصالعريب.و
 أو األساليباملتصلة منخالل بعضموضوعاتيفالقراءة حسباملوادمنخالل

،فيقرأالطالبموضوعالقراءة،ويفهمونمعناهامثيشارإىلاجلمل،ومافيهامنالدراسة
اخلصائص،ويعقبذلكاستنباطالقاعدةالنحويةخصوصاعلىاإلعرابمنها،مثأتيت

 7بيقبعدذلك.مرحلةالتط

                                                           
م(ص.2004،)بندأتشية:الرانريىفرس،املدخل إىل تعليم اللغة العربيةعزمانإمساعيلاملاجستري،5

10 
:جامعةأمالقرىء،،)مكةاملكرمةتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىمودكاملالناقة،حم6

 26ص. م(1985

 331،ص. ... طرق تدريس اللغة العربيةبدالرمحنكاملعبدالرمحنحممود،ع7
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علىاألمراعالها،أرادالباحثأنيطبقالقصيدةيفالبحثالتجريباعتمادا
"حبثجترييبمبعهدلنصالعريباإلعرابابتعّلمعنموضوعالرسالة"استخدامالقصيدةيف

 .Aceh Besarبيتالصرب

 البحث ةأسئل  - ب

،أرادالباحثAceh Besarابالعتمادعلىخلفيةالبحثمبعهدبيتالصرب
لنصالعريب.وأنهحيددمسألةاإلعرابابتعّلماستخدامالقصيدةيفأنتبحثعن

البحثكمايلي:

 ؟Aceh Besar مبعهدبيتالصرب لنصالعريباإلعرابابتعّلمكيفعملية .1
مبعهدبيتالصرب لنصالعريباإلعرابابتعّلمفعاليةيفاستخدامالقصيدةهل .2

Aceh Besar ؟ 
مبعهدصيدةالقبوسيلة نصالعريبلاإلعرابابتعّلميفكيفاستجابةالطالب .3

 ؟ Aceh Besarبيتالصرب
 أهداف البحث  - ج

 وأماأهدافالبحثاليتيهدفإليهاالباحثيفهذهالرسالةفهيمايلى:

1.  عملية علىكيفية بيتالصرب لنصالعريباإلعرابابتعّلممعرفة مبعهد
Aceh Besar. 

القصيدةيف .2 مبعهد لنصالعريباإلعرابابتعّلممعرفةعلىفعاليةوسيلة
 .Aceh Besarبيتالصرب

يف .3 الطالب استجابة على ابتعّلممعرفة العريباإلعراب بوسيلة لنص
 .Aceh Besarمبعهدبيتالصربالقصيدة
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 أمهية البحث  - د

وأماأمهيةالبحثعنالرسالةفهي:
نظري-1

 لنصالعريباإلعرابابتعّلميكونانفعاملدرساللغةالعربيةخصةيفأن
 وللقارومراجعاملنقامبكتابةالرسالةالعلميةيفتدريساإلعرابالنحو.

تطبيقي-2
 للمدرسني:-أ

 ملدرسنيعلىاستخدامهذهالوسيلةيفعمليةالتعلم.ميكن -
 النحو.اإلعرابتعّلمأنيستفيدوامنهاحللاملشكالتاليتيواجههاالطالبيف -

 للطالب:-ب

 الطالبيفترقيةقدرهتمعلىفهماإلعرابوتطبيقها.ملساعدة -
 اإلعرابالنحو.تعّلمملساعدةالطالبيفترقيةمحيةالدراسةعلى -

 للباحث:-ج
 النحو.اإلعرابتعّلمأنيكونهذاالبحثزايدةاملعارفيف -
 لزايدةاخلربةيفعمليةالتعليموالتعلم. -

 افرتاضات البحث وفروضه  - ه

كثريا أيثر التعلم جنح أن االفرتاضات على البحث هذا يف الباحث واعتمد
اليتيغرتضهاالباحثيفهذه.وأماالفروضاإلعرابتعّلماملستخدميفعمليةألسلوباب

الرسالة:

 اإلعرابابلنصالعريب.تعّلماستخدام"القصيدة"فعاالعلىكان .أ
 اإلعرابابلنصالعريب.تعّلماستخدام"القصيدة"مليكنفعاالعلىكان .ب
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 .ج كانت على مرتفعة الطالب العريبتعّلماستجابة ابلنص اإلعراب
 ابستخدام"القصيدة".

 .د كانت على مرتفعة غري الطالب العريبتعّلماستجابة ابلنص اإلعراب
ابستخدام"القصيدة".

 حدود البحث  - و
 احلداملوضوعي .أ

اإلعرابابلنصالعريب"تعّلمالباحثيبحثعن"استخدامالقصيدةيففإن
 علىحبثجترييبمبعهدبيتالصرب.

 احلداملكاين .ب
 . Aceh Besarالباحثمكانالبحثيفمعهدبيتالصربحدد

 احلدالزماين .ج
م.2019/2020الباحثيبحثعنهذاالبحثيفالعامالدراسيفإن

 البحث مصطلحات  - ز
علىعددمنقبلالشروعيفالبحثعنهاتوضيحيلزمالباحثيفهذهالرسالة

 معايناملصطلحاتاألساسيةهبابشرحواضح،وهيكمايلي:
 لقصيدةا .أ

هيمشتقةمنلفظ"قصدة"وهيالقطعةمنالشيئإذاتكسر،كأهناقطعةمن
منأن للقصيدة والبد الطريق. استقامة وهو من"القصد" مأخوذة فالقصيدة الكالم.
تتألفمنسبعةأبياتيفاألقل،قالابنرشيق:وقيل:إذابلغتاألبياتالسبعةفهي
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 القصيدة الناسمناليعد ومن بيتواحد،قصيدة. ولو وجاوزها العشرة بلغ إالما
8.ويستحسنونأنتكونالقصيدةوترا،وأنيتجاوزهبااعقد،أوتوقفدونه

فأماالقصيدةاليتنظمهاالنزارفهيالقصيدةاحلريةهياليتاليتقيدابلوزنأو
ضهاملعّلُملدىفمرادالباحثابلقصيدةهوالقصيدةاملسّجلالذيُيسِمعهأويعرّ 9القافية.

الطلبةعرباحلاسوبلتعلماإلعرابيفالنصالعريب.

 نص العريبال .ب
واصطالحاماال10كلمةالنصلغةمبعىنرفعهواظهره،والنصمبعىنكالماملنصوص.

أوماازدادوضوحاعلىالظاهرملعىنيف11حيتملالتأويل، حيتملإالمعىنواحدا،أوال
 12الكالمألجلذلكاملعىن.املتكلم،وهوسوق

واملرادابلنصالعريبيفهذهالرسالةهي.نسبةمناللغةالعربيةوالكلمةالعريب
حيتويعلىموضوعواحدالذيمنخالاللنصالعريباإلعرابابستخدامالقصيدةتعّلم

ابألمثلةاملتعدةحسبمثيستنبطالطالبمنهالقواعدوأييتويشتملفيهالقواعدالنحوية
القواعد.



                                                           
)بريوت،مكتبةلبنان،الطبعةاألوىلمعجم مصطلحات النقد العريب القدميالدكتورأمحدمطلوب،8

323(ص:2001انشرونشرمل،
(،ص:1984،)لبنان:مكتبةلبنان،معجم املصطلحات العربية يف الغة واألدبجمديوهبه، 9

213
:داراملشرق،لبنان-،الطبعةالسابعوالثالثون،)بريوتاملنجد يف اللغة واإلعالم،مؤسسةداراملشرق10

 811-810(،ص.1998

237:احلرمني،دونالسنة(،ص.قصى)األ،التعريفاتلىبنحممداجلرجاين،ع11
 237،ص. ... التعريفاتلىبنحممداجلرجاين،ع12
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 الدراسات السابقة  - ح
 عرض الدراسة السابقة .أ

كانتالدراسةالسابقةتساعدالباحثعلىمقارنةالنتائجومعرفةجوانبالفرق
 بنيالدراسةاحلاليةوالدراسةالسابقةمنخرباتالباحسنيالسابقني.

 رضا ملينارسالة  -1

مليناابلبحث "استخداموسيلةبرانمجالعروضالتقدمييةلرتقيةقدرةقدحبثرضا
الطالباتعلىالنعتواملنعوتيفالنصوصالعربية"وجدالباحثيفمالحظتهمنمن

لقدشعرت  معلمياللغةالعربيةمليسيطرناللغةالعربيةخاصةيفمادةالنعتواملنعوت.
يف أصعباملادة القواعد تصيبالطالباتاللغةتعّلمالطالباتأن ويفالواقع العربية.

الشرحشعرنأهننقد وبعدهذا تسمعالطالباتشرحاملعلم، حينما املشكالت،منها
فهمناملادة.ولكنهنيشعرنابلصعوابتعندمايطلنباألمثلةيفالنصوصاليتقدمها

يةقدرةالطالباتوسيلةبرانمجالعروضالتقدمييةلرتقاملعلم.لذالكتريدالباحثةاستخدام
علىالنعتواملنعوت.

برانمجالعروض الرسالةهيملعرفةكيفية أناألهدافاليتيريدالباحثيفهذه
التقدمييةأنيرقيقدرةالطالباتعلىالنعتواملنعوتوملعرفةفعاليتهيفالتعلم.وأمامنهج

الرسالةفهومنهججترييبوختصصالباحثةشبهجترييب وهناكفصلجترييبالبحثهلذه
وضابط،ابالختبارالقبلىوالبعدى.

وأمانتائجالبحثاليتحصلعليهاالباحثأبناستخداموسيلةبرانمجالعروض
الطالباتعلىالنعتواملنعوت،ويكونفعااللرتقيةقدرةالطالبات التقدمييةيرقيقدرة
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واملنعوتابستخداموسيلةبرانمجالنعتتعّلمعلىاملادة.وتكونابستجابةالطالباتيف
 العروضالتقدمييةممتازة.

 داّن الفريا روسا -2

املوضوع" روسا الفريا داّن لإلمام واخرتت الربدة قصيدة يف األساليباإلنشائية
البوصريي)دراسةبالغية("ألنهذهالقصيدةقصيدةرائعةوتعربأبسلوبمجيلمنها

الباحثةأنتبحثها.يفهذهالرسالةستبحثالباحثةعنأبسلوبإنشائية.لذالكدفعت
األساليباإلنشائيةيفقصيدةالربدةلإلمامالبوصريي.

وأمااألهدافمنهذهالرسالةهيمعرفةاألساليباإلنشائيةومعانيهايفقصيدة
البحثالوصفي منهج فهو الرسالة البحثهلذه منهج وأما البوصريي. لإلمام الربدة

 حليلمنانحيةالبالغيةإبطالععلىقصيدةالربدة.والت

هذه يف األسلوباإلنشائية أن فهي الباحثة الىتحصلتعليها نتائج وأما
القصيدةتتكونمنإنشاءالطليبوإنشاءغريالطليب.ويفهذهالقصيدةتتكونمنتسعة

وثالثونبيتامنأساليباإلنشائية.

 رسالة قمر صفا -3

ابملوضوع"قصيدة)أحبكجدا(لنزارقباين)دراسةسيميائية("وحبثقمرصفا
ألنهيريدأنيبحثابلقراءةاالستداللوقراءة  فقداختارالباحثموضوعاهلذهالرسالة

 هريمنيوطيقالريفاتري.

التعرف هي الرسالة هذه من األهداف ومعاينوأما لريفاتري السيميائية عناصر
,إنمنهاجالبحثعنهذهالرسالةحبثسيميائية.لقصيدةالسيميائيةاملتضمنةيفا



9 

 
 

لريفاترييفهذه السيميائية عناصر الباحثإن عليها البحثحصل نتائج وأما
القصيدةالقراءةابالستداللاوالتنتجهذهالقراءةاملعىنأواعطاءاملعىناملناسبابلنظام

ع ابلقراءة تلكالقصيدة الثانيةالسيميائياألولمثتقرأ السيميائييفالطبقة نالنظام
 يسمىابهلريمنيوتيقي.

 عالقة بني الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية .ب

العالقةبنيالدراسةالسابقةابلدراسةاحلاليةمنوجهالتشابههيأنالباحثنييف
ةالدراساتالسابقةاألعالهايستخدمونالوسيلةالقصيدةكمنهجحبثهموكذلكالدراس

وبنسبةإىلوجهاإلختالفأن القصيدةكمنهجالبحث. الوسيلة فيها يستخدم احلالية
أهداف لتحقيق العربية اللغة تعليم يف األهدافاملختلفة يستعمل الدراساتالسابقة
البحث،ومنتلكاألهدافهيلرتقيةقدرةالطالباتعلىالنعتواملنعوتيفالنصوص

احلا ويفالدراسة يهدافالباحثلتعلماإلعرابيفالنصالعريبابستخدامالعربية. لية
القصيدةلتحقيقأهدافالبحث.قدتبنييفماسبقمنالبحثأنهذاالبحثاحلايل

 يعدحبثاجديداملبحثقبله،حيثأنليسهناكحبثعنهذااملوضوعلرسالته.

 أسلوب كتابة البحث  - ط
فاعتمدالباحثعلىالكتاباملقرريفكتابةالبحثوأماكيفيةكتابةهذهالرسالة

 العلميبكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنيجامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةيفكتاب:
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh”. 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 القصيدة، أهدافها وخطوات استخدامها -أ
 القصيدةتعريف  .1

هيمشتقةمنلفظ"قصدة"وهيالقطعةمنالشيئإذاتكسر،كأهناقطعةمن
منأن للقصيدة والبد الطريق. استقامة وهو من"القصد" مأخوذة فالقصيدة الكالم.
تتألفمنسبعةأبياتيفاألقل،قالابنرشيق:وقيل:إذابلغتاألبياتالسبعةفهي

 الناسمناليعد ومن بيتواحد،قصيدة. ولو وجاوزها العشرة بلغ إالما القصيدة
فأماالقصيدة 13ويستحسنونأنتكونالقصيدةوترا،وأنيتجاوزهبااعقد،أوتوقفدونه.
 14اليتنظمهاالنزارفهيالقصيدةاحلريةهياليتاليتقيدابلوزنأوالقافية.

عدداألجزاءويفالقصيدةابصطالحاهيجمموعأبياتمنحبرواحد،مستويةيف
جوازماجيوزفيها،ولزوممايلزموامتناعماميتنع.فالتسمىقصيدةاألبياتالشعريةاليت
منأكثرمنحبر،والاألبياتالشعريةاليتمنحبرواحدولكنهاغريمستويةيفعدد

ويةيفعدداألجزاء،أي:بعضهااتموبعضهاجمزوء,والاألبياتاليتمنحبرواحدواملست
–مثال-األجزاءولكنهاغريمستويةيفاألحكام,أي:تكونمنحبرالكاملالتام

وبعضهاضربهصحيحوبعضهاضربهمقطوع.ومقادرالقصيدة:سبعةأبياتفمافوق.
فإذاكانتاألبياتأقلمنسبعةإىلثالثةفالعربتسميها:قطعة،وتسميالبيتالواحد

15تان:نتفة.:يتيما،والبي

                                                           
،الطبعةاألوىل)بريوت،مكتبةلبنانمعجم مصطلحات النقد العريب القدميالدكتورأمحدمطلوب،  13

 323(ص:2001انشرونشرمل،

 (،ص1984،)لبنان:مكتبةلبنان،معجم املصطلحات العربية يف الغة واألدبجمديوهبه،   14

 196-195،ص،،عبدالرمحنبنإبراهيمفوزانملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباضاءات،إ 15
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 القصيدة استخدام هدافأ .2

:اللغةالعربيةفهيتعّلمأماأهدافاستخدامالقصيدةيف

 وترقيتهمعلىاالستماع. تدريبالطلبة -أ
 16الّلغةالعربيةسيكونجّذاابابستماعالقصيدة.تعّلمالبيانللطلبةأّن -ب
 توفريالدوافعلدىالطلبة. -ج
 ابستماعهمحنوالقصيدة.إضاعةامللللدىالطلبة -د

ومناملعروفأّناستماعالقصيدةمنحاجةاالنسانيةيفالطبيعية.

 استخدام القصيدةخطوات  .3

خطواهتاكمايلي:

يقوماملعّلمبتحميلالقصيدةاملناسببعمرالطلبةمناإلنرتنتقبلدخولغرفة -أ
 الدراسة.

 القصيدة.يعّداملعّلماحلاسوبومكرّبالصوتلتعريض -ب
 يعّرضأوُيسمعاملعّلممنتالقصيدةيفأّولاملرّةفيستمعهلاالطلبة. -ج
 يسألالطلبةعناملفرداتاليتمليفهممعناهامنالقصيدةاملسموعإىلاملعّلم. -د
 يكتباملعّلماملعاينمناملفرداتاملسؤولة. -ه
 الطلبة.تكريرالقصيدةبعددمرّةحسباحلاجةحىتيرتسخيفأذهان -و
 يشرحاملعلمالقصيدة. -ز
 املناقشةعنالقصيدةاملسموعبنياملعّلموالطلبة. -ح

 النص العريب -ب
 مفهوم النص العريب وتطوره -1

                                                           
16  M. Khalilullah, S.Ag. MA, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta, 

Penerbit : Aswaja Pressindo), hal. 55-56. 
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واصطالحاما17كلمةالنصلغةمبعىنرفعهواظهره،والنصمبعىنكالماملنصوص.
أوماازدادوضوحاعلىالظاهرملعىنيف18الحيتملإالمعىنواحدا،أوالحيتملالتأويل،
 نسبةمناللغةالعربية.والكلمةالعريب19املتكلم،وهوسوقالكالمألجلذلكاملعىن.

الطريقةةالسابقة،ولذلكفقدتسمىبــــنشأتهذهالطريقةنتيجةتعديلىفالطريق
ربزفيهااملعلمالقاعدةيعودحدهذاالطريقةإىلحدكبريطريقةابنخلدونوي20املعدلة.

منخاللدروساملطالعةوالتعبريواحملفوظاتأونصوصأخرى،وذلككحاجةفعليةهلا
)حقيقياأوتظاهراي(،ودائماليسابملصادفة،ويوجهنظرتالميذهإىلاألمثلةالواردةىف
النص،ويساعدهمىفاستخالصالقاعدة،ويعودإىلنفسالقاعدةىفنصآخرحىت
يتمكنالتالميذمنها،ويدركفائدهتاىفتعبريهمالشفهيوالكتايب.ويراعيأنيكونالنص
 أواجلزءمنالدرسالذيسيتمالتعاملمعهخاليامنالتكلف،ومتصالحبياةاملتعلمني.

ومايالحظعلىهذهالطريقةأهناتركزعلىتدريسالقواعدالنحويةمنالنصالعريب،
لنصبعدقراءتهوحتليلهتستخرجاألمثلةاملقصودة،وبعدترسيخهايففمنخاللفهما

أوصحيف النحوية،اينعلمالطالبالقواعدمما القاعدة أذهانالطالبتستنبطمنها
النصاملقروء.

بصورة الطريقة استخدامهذه الواعىميكنه املثقف، الفذ، والشكأناملعلم
لفرصةلتدريسالنحومنخاللفنوناللغة،كالقراءةمرضيةحيثإنهذالطريقةتعطيةا

                                                           

:داراملشرق،لبنان-،الطبعةالسابعوالثالثون،)بريوتاملنجد يف اللغة واإلعالم،مؤسسةداراملشرق17
 811-810(،ص.1998

237:احلرمني،دونالسنة(،ص.قصى)األ،التعريفاتلىبنحممداجلرجاين،ع18
 237،ص. ... التعريفاتلىبنحممداجلرجاين،ع19

331،ص....طرق تدريسعبدالرمحنكاملعبدالرمحنحممود، 20
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واألدب،والنصوصوالقصةواملقالةوغريها،ممايدعوإىلالتكاملبنيمهاراتاللغةالعربية،
21وبنيبقيةاملوادالدراسيةاألخرى.

وكانتعمليةالتعلمهبذهالطريقةتبدأإبعطاءالنصإىلالطاليفهذااحلالخيرت
لنصعناستقاللاالندونيسيا،مثيقرأالطالالنصعنهذااملوضوع،مثدخلالباحثا

القاعدة عن ذلكيستنبطالطالباألمثلة املدرسوبعد إرشاد النصمع إىلمناقشة
املقصودةفيهوأييتأبمثلةجديدةوفقاابلقاعدة.

 م النص العريباهداف تعل -2
مهارةاالستماع،وتتمثلفيمايلي: هناكأهدافعاّمةينبغيحتقيقهامنخالل

 تنميةحصيلةالطالبمناملفرداتاللغويةوالرتاكيبالصامتة. -أ
 تنميةالقدرةعلىالقراءةالصامتةواجلهرية. -ب
تنميةقدرةالطالبعلىالتمييزبنياالفكاراجلوهريةوالعرضيةفيمايقروءه.وعلى -ج

 فهماالفكارالضمنية.
 للقراءةحىتيدفعهاىلاتقاءاملادةالعربية.تنميةميله -د
 22تنميةالقيماخللقيةاليتتثبتتفوقاالنساناملسلم. -ه







 النص العريب تعلم خطوات    -3

                                                           
62ص...،م العربية والدينتعليرشيدأمحدطعيمةوحممدالسيدمناع، 21
 151-148،،،صتعليم اللغة العربية الدكتورسعيداليف، 22
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وميكنعلىسبيلاملثالاجيازخطواتتنفيذتدريسالنحووالقراءةبطريقةالنص
 23العريبفيمااييل:

منهاكلمناملعلموالتلميذإىلالدرسوالغرضالتمهيد:وهوالبوابةاليتيدخل (1
منهجذبانتباهالتلميذوتركيزهلتلقىاملوضوعاجلديدوربطاملوضوعاتالقدمية

 ابجلديدةمثيوزعإليهمالنصالكامل
 القراءةالصامتة:يقصدهباقراءةالنصبقراءةصامتة. (2
والبدمنإرشاداملدرساملناقشةالعامة:يعيناملناقشةعنالنصمعاصدقائه (3

 ليفهموامرادفيه.
 حتليلبعضاملفرداتالغامضة:يقصدبهاكتسابمعىناملفرداتاجلديدة (4
القراءةاجلهرية:يرادهباأنالطالبيقرأالنصقراءةجهرية،يفهذااحلالأيمر (5

 املدرسالطالبليقرأالنصواآلخريسمعوهنا.
 خرجاألمثلةالنحويةاملوجودةيفالنصعرضاألمثلةالنحوية:أييست (6
املوازنةوالرابط:فيهايوازناملعلمبنياجلزيئاتأواألمثلةليدركالتالميذمابينها (7

الستنباط التشابهواالختالفومعرفةالصفاتاملشرتكةواخلاصةمتيدا منأوجه
 احلكمالعام

اليتوصلواالتحليلوالرتكيب:عليهمابلتحليلوالرتكيبأبنفسه (8 معنالنتيجة
إليها،وعلىاملدرسأنيقومبتصحيحعباراهتم.مثيقوماملعلمبكتابةالقاعدة

 علىالسبورةخبطواضح.
 استنتاجالقاعدة (9

                                                           

 332ص.... ،طرق تدريس عبدالرمحنكاملعبدالرمحنحممود، 23
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التطبيق:وهوالثمرةالعمليةللدرس،،وهونوعان:جزئي،وكلي،فالتطبيق (10
االنتقالإىلغريها،والتطبيقالكلييكونبعداجلزئييعقبكلقاعدةتستنبطقبل

 االنتهاءمنمجيعالقواعداليتيشملهاالدرس،ويدورحولهذهالقاعدةمجيعها.

نظراإىلخطواتأعالهاينبغيملدرسالقواعدالنحويةعلىإعداداملوادالدراسية
بشكلكاملحىتحصلعلىاألهدافالتعلمالقواعد.
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 الفصل الثالث  

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ
إنمنهجالبحثيعينالطريقاملؤديإىلالكشفعناحلقيقةيفالعلومبواسطة

إىلنتيجةطائفةمنالقواعدالعامة،هتيمنعلىسريالعقلوحتددعملياتهحىتيصل
ومنهجالبحثالعلميالذيلهاألثراجللييفتقدمالعلومالطبيعيةهواملنهج24معلومة.

الباحثبواسط علىتهالتجرييبالذييستطيع املستقل( السبب)املتغري يعرفأثر أن
نعرفالبحثالتجرييبأبنهاستخدامالتجربةيفإثباتالفروض، 25النتيجة)املتغريالتابع(.

وهناكمنيعرفهأبنهمالحظةتتمحتتظروف26إثباتالفروضبوساطةالتجريب،أو
مضبوطةإلثباتالفروض،ومعرفةالعالقاتالسببيةويقصدابلظروفاملضبوطةإدخال

وضبطأتثرياملتغرياتاألخرى. كانمنهجالبحثهذهو27املتغريالتجرييبإىلالواقع،
التجرييب.الرسالةهوالبحث

 تصميمات املنهج التجرييب -1
وتسمىمبسمياتعديدةفستانلي(Pre Experimental Designs)التصميماتالتمهيدية

(Stenley)وكامبل(Campbell)  اب بينمايسمياهنا التمهيدية، لتصميمات  هلمان
(Lehman)ومهرن (Mehrenz)وايزاك،(Isaac) ومايكل(Michael) يسموهناابلتصميمات
فاليرىأنهميكنأنتوصفبتصميمات (Takman)أماتكمان، Poor - Designsالرديئة

                                                           
(2000،)الرايض:مكتبةالعبيكان،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحلبنمحدالعّساف،24

90ص.
302ص.... ، البحث املدخل إىل صاحلبنمحدالعّساف،25
الفكر،النظرية وممارسته العلميةالبحث العلمي أساسياته رجاءوحيددويدري،26 دار ،)دمشق:

 230(ص.2000

 230...،ص. ساسياتهالبحث العلمي أرجاءوحيددويدري،  27
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وهذهالتصميماتالىتاليتمفيهاضبطاملتغرياتضبطاNon – Designs.فيقولعنها
مينعمنأتثريكلالعوائقالىتتعوقالصدقالداخليللتجربة.

 (True Experimental Designs)التصميماتالتجريبية .1
ويقصدهباتلكالتصميماتالىتيتمفيهاضبطاملتغرياتاخلارجيةضبطامينع
منأتثريعوائقالصدقالداخليوالصدقاخلارجيإىلحدكبري،وكذالكيتمفيهااالختيار

والتعينيعشوئيا.
 (Factorial Designs)التصميماتالعاملية .2

وهيالتصميماتالىتيستطيعالباحثبواسطتهاأنيدرسأثرعددمناملتغريات
املستقلةعندماتتفاعلمعبعضهاوذلكخبالفالتصميماتالتجريبيةوالتصميماتاألولية

 حيثاليطبقالباحثواليدرسإالأثرمتغريواحد".
 (Quazi Experimental Designs)التصميماتشبهالتجريبية .3

مسيتهذهالتصميماتهبذااالسمألنهاليتمفيهااالختياروالتعينيعشوئيا،
وكذلكاليتمفيهاضبطاملتغرياتاخلارجيةمبقدارضبطهاىفالتصميماتالتجريبية.إال
يتم وإمنا التصلمنحيثتدينضبطاملتغرياتملستوىالتصميماتالتمهيدية، أهنا

الصدقالداخليوالصدقاخلارجيمنأنيكونهلاأثرضبطهاضبطاحيولبنيعوائق
28علىصدقالتجربة.

األول أنواع، أربعة إىل ينقسم التجرييب املنهج التصميمات أن يتوضح ومما
التصميماتالتمهيديةوهيالىتاليتمفيهاضبطاملتغرياتضبطامينعمنأتثريكلالعوائق

وا للتجربة، الداخلي الصدق تعوق خبالفالىت وهي التجريبية التصميمات لثاين
منأتثريعوائق مينع ضبطا ضبطاملتغرياتاخلارجية فيها أييتم التصميماتالسابق
والتعيني االختيار فيها وكذالكيتم إىلحدكبري، والصدقاخلارجي الداخلي الصدق

أثرعددمنعشوئيا،والثالثالتصميماتالعامليةمنخالهلايستطيعالباحثأنيدرس
                                                           

 321-314ص.... ، البحث املدخل إىل صاحلبنمحدالعّساف،  28
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املتغرياتاملستقلةعندماتتفاعلمعبعضهاوميكنمعرفةأثركلمتغريعندمايتفاعلمع
متغريآخر،والرابعالتصميماتشبهالتجريبيةوهياليتمفيهااالختياروالتعينيعشوئيا

 وضبطاملتغرياتاخلارجيةمبقدارضبطهاىفالتصميماتالتجريبية.
هذ وجيربالباحثيف البحثالتصميماتالتمهيدية (،Pre- Experiment)ا

التصميماألول أقساممشهور: البحثإىلثالثة  One Shot Case Study وينقسيمهذا
  والتصميم الثالث، One Group Pre-Test Post-Test Designالثاين -Static والتصميم

group comparison design .29لباحثالتصميمالثاينومنهؤالءالتصميماتفيستخدما
One Group Pre-Test Post-Test Design ،وقارنالباحثبنينتائجاالختبار)االختبار

القبليوالبعدي(علىحتقيقالفروضكالشكلالتايل:


 

التفصيل:

 :يرمزلالختبارالقبلي]1خ[الرمز -
 :يرمزلالختبارالبعدي]2خ[الرمز -
 :يرمزللتجريبية،أيللمتغرياتاملستقلة]x[الرمز -
 30:يرمزللمجموعةالتجريبية]ت[الرمز -

:ويتلخصهذاالتصميميفاخلطواتاآلتية

قبلي -1 اختبار قياسأو قبل (Pre-Test)إجراء موضعاالختبار علىاجملموعة
 إدخالاملتغرياملستقل،أواملتغريالتجرييب.

                                                           

 316-315ص.... ، البحث املدخل إىل صاحلبنمحدالعّساف،  29

 314ص.... ، البحث املدخل إىل العّساف،صاحلبنمحد  30

2خ 1xخت
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 املتغريالتجرييبعلىاجملموعةوفًقالضوابطحيددهاالباحث.إدخال -2
 إجراءاختباربعديملعرفةأثراملتغريالتجرييبعلىاملتغريالتابع. -3
الفرق -4 هذا داللة واختبار والبعدي، القبلي القياسني بني الفرق حساب

31إحصائيًّا.
 خطوات تطبيق املنهج التجرييب -2

التجرييبختتلفإبختالفتصميماته،فمايتطلبهتصميمخطواتتطبيقاملنهج
منخطواتقدتقلأوتكثرعمايتطلبهتصميماخروذلكطبقالطبيعةالتصميم.وتصميم

البحثعرباخلطواتالتالية:

خيتار .1 أن الباحث على ليس والتجريب، الدراسة حمل املشكلة حترير ضرورة
 وقته.اخلطواتاألخرىواليتشقجهدهويضيع

صياغةاملشكلةيففروضواضحةودقيقةقابلةللتحقيقواالختبار.حبيثيكون .2
 مؤدىالفروضأنهناكعالقةمنتظمةبنيحادثةمعينةومتغريةحمددة.

بنيذلكأتيتمرحلةاختيارتصميمجتريبيةمناسب،واختيارالعينةاليتستجارهبا. .3
لتجريبيةواجملموعةالضابطة،التأكيدوتصنيفأفرادالعينةبدقةحتتاجملموعةا

منتساوياجملموعتنيوتعادهلموتشبههامنمجيعالوجوهإالوجهاواحدا،وهو
املتعلقابلعاملالتجرييبالذييوجديفاجملموعةالتجريبيةواليوجديفاجملموعة

32األخرى.
 جمتمع البحث  -ب

إنجمتمعالبحثمصطلحعلميمنهجييرادبهكلمنميكنيأنتعممعليه
للمجال نتائجالبحثسواءكانجمموعةأفرادأوكتبأومباينمدرسية.وذلكطبقا

                                                           

(مكتبةالشروقالدولية)، مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعيةإبراهيمالبيوميغامن،  31
 140، ص

۱۴۸ ،ص....  صول التحليلمناهج البحث وأإبراهيمالبيوميغامن،32
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ويكونجمتمعمنهذاالبحثهومجيعالطلبةمبعهدبيت33املوضوعيملشكلةالبحث.
طالبا.120وعددهمAceh Besarالصرب

 بحثعينة ال -ج
أومجهورالبحث،أي(Population Research)وأماالعينةوهيفئةمتثلجمتمعالبحث

أومجيعاألفرادأواألشخاصأواألشياء الباحث، مجيعمفرداتالظاهراليتيدرسها
وطريقةاختيارالعينةيعتمدالباحثابلطريقة34الذينيكونونموضوعمشكلةالبحث.

العمدية.وتقالأيضاهلذهالطريقةابلطريقةاملقصودة،أواالختبارابخلربةوهيتعينأن
35أساساالختبارخربةالباحثومعرفتهأبنهذهاملفردةأوتلكمتثلاجملتمعالبحث.

 طالبا.15واختارالباحثعينةهلذاالبحثالطالب)فصلالرابع(ويبلغعددهم
  أدوات البحث  -د

الباحثعلىاألدوات البياانتفيعتمد جلمع أدواتالبحثاملستخدمة وأما
 التالية:

 املباشرةاملالحضة  -1
هيعمليةمراقبةأومشاهدةلسلوكالظاهراتواملشكالتواألحداثومكوانهتا
املاديةوالبيئيةومتابعةسريهاواجتاهاهتاوعالقاهتا،أبسلوبعلميمنظموخمططوهادف،
بقصدالتفسريوحتديدالعالقةبنياملتغريات،والتنبؤبسلوكالظاهرةأوتوجيههاخلدمة

وهلذهأناملالحظةهيآدةمنأدواتالبحثجلمع36أغراضاإلنسانوتلبيةاحتياجاته.
وعن الظاهراتاملدروسة دقائق إىلكشفعن يؤدي املعلوماتابالنتباه البياانتأو

العالقاتبنيعناصرهاوبينهاوبنيالظاهراتاألخرى.

                                                           

 91ص.... ، البحث املدخل إىل صاحلبنمحدالعّساف،  33

 305...،ص. ساسياتهالبحث العلمي أجاءوحيددويدري،ر 34

99ص.... ، البحثاملدخل إىل  صاحلبنمحدالعّساف،35
 3017...،ص. ساسياتهالبحث العلمي أرجاءوحيددويدري،  36
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اإلعرابيفالنصتعّلمليعرفعلىكيفيةعملية ويقومالباحثمبالحظةمباشرة
بيتالصرب الرابعحلصولعلىاملعلومات Aceh Besarالعريبمبعهد يفالفصل خصة

يفكتابةهذهالرسالة.احملتاجات

 اإلختبارات -2
واالختبارأداةقياسمثلاملرتأوامليزان.يقيسخصائصأويتعرفإىلصفات

األفراد.وهوعينةالسلوكاملنويقياسه،إذالميكنأبيحالمناألحوالىفاألشياءأو
أوالفقراتاملمكنةيفاالختبار؛ألنمعىنذلكوضع أنيضعالفاحصكلاألسئلة

37آالفاألسئلةأوالفقرات.
واملرادابالختبارهوجمموعةاألسئلةالذييطلبمنالدارسنيأنيستجنبهلا

هنيفمهارةلغويةمعينةوبيانمدىيقدمهفيهاومقارنتهبزمالئه.جيريهبدفقياسمستوا
 (.Post-Test)واالختبارالبعدي(Pre-Test) االختبارمرتنييفدورهومهااالختبارالقبلي

 (Pre-Test)اإلختبارالقبلي -
التجربةوهواالختبارالذيحتتربهاجملموعتانالتجريبةوالضابطةقبلإجراء

بغرضحتديداملستوىالتحصيلالدراسيلديهمايفمدةاإلعرابمثالقبلالتجربة
38وحىتيتسىنمعرفةأثرالتجربةيفحتسينه.
اإلعرابتعّلمإجراءعمليةقبل(Pre- Test)يقومالباحثابإلختبارالقبلي

يفالنصالعريبابستخدامالقصيدةوهيإعطاءاألسئلةلطالبعلىماجيريداخل
الفصل.

(Post-Test)اإلختبارالبعدي -

                                                           

:)دمشق،يةنسانحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلاملوجز يف منهج البسيفاإلسالمسعدعمر،  37
 101(ص.2009دارالفكر،

 307ص.... ، البحثاملدخل إىل  صاحلبنمحدالعّساف،  38
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وهواالختبارالذيختتربهاجملموعتانالتجريبيةوالضابطةبعدإجراءالتجربة
بعدإجراءبغرضحتديدمستوىالتحصيلالدراسيلديهمايفمادةاإلعرابمثال

التجربةلقياساألثرالذيأحدثهتطبيقاملتغرياملستقل)التعليماملربمج(علىاملتغري
التابع)التحصيلالدراسي(.

اإلعرابيفتعّلمعمليةبعد(Post- Test)ويقومالباحثابإلختبارالبعدي
 القصيدة ابستخدام العريب نتائجهمالنص لتقومي لطالب األسئلة إعطاء وهي

األخرية.يتكونهذااإلختبارعلىمخسعشرةاألسئلة.

يستخدمالباحثهذهأدواتالبحثتيقدمهاالباحثعلىالطالبليعرف
 .استخدامالقصيدةلتعلماإلعرابيفالنصالعريبعلىفعالية

 االستبانة -3
إىلعدةمصطلحاتختتلف QUESTIONNAIREترتجمالكتبالعربيةالكلمة

يفألفاظهاوتتفقيفمعناها؛فبعضالكتبترتمجها"استفتاء"و"استقصاء"و"استبيان".
العريب املدلول هو حيثإنه "استبانة" هو إليه ترتجم أن أصحمصطلحميكن ولكن

سئلةالصحيحللمرادمنهاالذييشريإىلتلكاالستمارةاليتحتتويعلىجمموعةمناأل
أو/والعباراتاملكتوبةمزودةإبجابتهاأو/واآلراءاحملتملة،أوبفراغلالجابة.

لتعلماإلعرابستخدمالباحثهذهاألداةالبحثليعرفعلىاستجابةالطالبوي
 .ستخدامالقصيدةابيفالنصالعريب

 طريقة حتليل البياانت -ه
 املعلومات معاجلة أسلوب حتليل علىإّن فينبغي البحث، تصميم وخطوات

تنفيذ يف البدء املعلوماتقبل ملعاجلة األسلوبالذيسوفتطبقه حيدد الباحثأن
 البحث.

وأساليبمعاجلةاملعلوماتتقعحتتقسمنيرئيسنيمها:
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التحليلالكيفي:ويقصدبهإستنتاجاملؤشراتواألدلةالكيفيةوحماوالتالربط -1
 اجالعالقات.بنياحلقائقوإستنت

التحليلالكمي:ويقصدبهحتليلاملعلوماترقميا،أيإستنتاجاملؤشراتواألدلة
39الرقميةالدالةعلىالظاهرةاملدرسة.

التحليلالكمي ومير ورآء، عنأفكر معربة أرقم فاحملللالكمييتعاملمع
للمعلوماتبثالثةمراحلهي:

 مرحلةتنظيماملعلوماتوعرضها -
 وصفاملعلوماتمرحلة -
40مرحلةالتحليلاملعلومات. -

 فيستعملالباحثلتحليلالبياانتيفهذهالرسالةحتليالكمايلي:

 حتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي .1

 (T-Test)وأماالنظامحتليلالبياانتلنتيجةاالختبارالقبليوالبعديابختبارات

 فاستعملالباحثالرموزكمايلي:

فيطبق • واحدة( الفرقبنيمتوسطنيمرتبطني)أيلعينة اهلدفمعرفة إذاكان
 اختبارتطبقاللقانونالتايل:

متوسطة الفروق
اخلطأ املغياري للفروق

=  ت

 وبتعبريرايضييصاغالقانونكمايلي: •
 

                                                           
.104ص....،البحث املدخل إىل،صاحلبنمحدالعّساف 39
104ص....،املدخل إىلصاحلبنمحدالعّساف،40
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 =  ت                     

 

حيثأن:
 مف=متوسطةالفروق.

=جمموعمربعاتإحنرافاتالفروق.2مجح
41ن=عددأفرادالعينة.

 3.1اجلدول 
 النتائج يف االختبارين



الطالب

يف درجاهتم
االجابة
األوىل

يف درجاهتم
االجابة
الثانية

بني الفرق
االجابتني

عن االحنراف
متوسطة
الفروق

االحنرافم ربع
متوسطة عن

الفرق

الطالب
األول

...............

الطالب
الثاين

...............

...............اخل

...............اجملموع

متوسطاالجابتني،البدمنإتباعاخلطواتالتالية:وإلستخراجداللةالفرقبني
                                                           

 141-140ص....،املدخل إىل،صاحلبنمحدالعّساف  41

 2مجح

 مف

 (1-ن)ن
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 إعدادجدوليتكونمنستةحقولكماهوموضحيفاجلدوالأعاله -1
 حسابمتوسطاالجابةاألوىل -2
 حسابمتوسطاالجابةالثانية -3
 حسابمتوسطةالفرق -4
 تطبيققانوناختبارتالتايل: -5

 
 ت=    

 
 

 (،أىعددأفرادالعينةانقصاواحد.1-درجةاحلريةوهين)نحتديد -6
ذاتداللة -7 القيمة هل تملعرفة بقيم اخلاصة اإلحصائية اجلدوال مراجعة

ت فإذاكانتقيمة ال؟ الباحثأم الذيحدده املستوى عند إحصائية
الذيحدده مستوىالداللة تيفجدوالعند منقيمة أصغر احملسوبة

بتنيامدرجةاحلريةتقبلالفرضيةأيأنهليسهناكفرقبنياالجالباحثوأما
 وهذايدلعلىأنالطالبمليستفيدواكثريامناملقررالذيدرسوه.

بـ] الداللة مستوى الباحثحدد 01ولنفرضأن ت0, قيمة أن فيتضح ]
احملسوبةأصعرمنقيمةت.

أيضاأنقيمةتاحملسوبةأصعرمنقيمة[فيتضح05,0أماإذاحددمستوىالداللةبـ]
ت.







 2مجح

 مف

 (1-ن)ن
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 حتليل عن نتيجة االستبانة .2

تعليم الطالبعن استجابة لنتيجة االستبانة البياانتعن حتليل النظام وأما
اإلعرابيفالنصالعريبابستخدامالقصيدةفقامالباحثعلىماقالأانسسودجيونو

برموزالنسبةاملئوية،وهيكماأييت:

P= 𝐹

𝑁
𝑋 100 

 حيثأن:

- Pالنسبةاملئويةمنحتصيلالطالب: 
- Fجمموعةمناإلجاابتالطالب: 
- N42:جمموعةمنالطالبكلهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 

Hal.43 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث

 عرض البياانت -أ
فيمايتعلقمبنهجالبحثواألدواتاملستخدمة يفالفصلالثالثشرحالباحثلقد

 البياانت. جلمع الفصلفيه ببياانتهذا ويفهذا يتعلق الباحثأنيبحثعما يريد
تعّلميف .وتتكوننتائجابلةالشخصيةواملالحظةاملباشرةالبحث،منهانتائجاالستبانةواملق

لباحثابلبحث البياانتقاماوحلصولعلى .Aceh Besarاإلعرابمبعهدبيتالصرب
عميدلكلية اعتماداعلىإفادة2019/2020التجرييبيفهذهاملدرسةللسنةالدراسية

أتشيه بندا احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة املعلمني وأتهيل  الرتبية -B :رقم

15725/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 ديسمرب04يفالتاريخ 
 البحثحملة عن ميدان  -1

 Lambro,معهدبيتالصربهوأحدمعهدمناملعاهداإلسالميةالذييقعبقرية

Deyah Kuta Baro مبنطقةAceh Besar.يوليو1وقدأسسمعهدبيتالصربيفاتريخ
وحينئذيديرهذااملعهد43ميالدية.حتتاتفاقالرجالالرتبوينيورؤساءاجملتمع.2005

.Lam Ateukاألستاذأيبتنطوياجلوهريغفرهللالهكانمتخرجامنمعهداستقامةالدين
 الطالب إليه املختلفةأييت والفقهويتعلمون التوحيد منها اإلسالمية، العلوم

العربيةمنهاالنحووالتصوفوالتجويدواألخالقوالتفسري،وفيهيتعلمونأيضاعلوماللغة
أحدها املعهد هذا يف املستخدام الدراسي واملنهج القواعد والصرفوالبالغة. بطريقة

 والرتمجةبدراسةالكتبالدينيةالقدميةالعربيةواملاليوية.
وملعرفةعدداملدرسنيوالدارسنييفمعهدبيتالصرب،ميكنأنننظرإىلاجلدول

التايل:

                                                           

 9201,سنةالثائق من اإلدارة بيت الصرب  43
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معهدبيتالصربكمايتضحيفاجلدولالتايل:وعدداملدرسنييف
 1-4اجلدول: 

 م 2020-2019عدد املعلمني مبعهد بيت الصرب يف السنة 

 متخرج يف اسم رقم
 Serambi Acehتنكوحممد1

 Serambi Aceh تنكوأوابدي2

Lam Ateuk ،معهدداراملعرفتنكوأزهري3
 Lam Ateuk ،املعرفمعهددار تنكودرويسحممدنور4
Lam Ateuk،معهدداراملعرف تنكوإكرار5
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوويلالدين6
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوسوانردي7
Aceh Utaraمعهدمدينةالدينية،تنكوسوهاردي8
UleeTiti،Sironمعهد تنكوسيفولإيس9
 Seulimumالفىت،معهدروح تنكومسلم10
Lam Ateukمعهدبيتالصرب،تنكومهزار11
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوحممدفجري12
Lam Ateuk،معهدداراملعرف تنكوفىت13
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوحممدرجال14
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوذايءالرمحن15
أرجونيديتنكو16 UleeTiti ،Sironمعهد 
Lam Ateukمعهدبيتالصرب،تنكوأمحدفوزى17
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوشكري18
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Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوإرحممهدي19
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكومحدي20
Lam Ateukمعهدبيتالصرب، تنكوهريسوراي21
Lam Ateukمعهدبيتالصرب،تنكومتاويل22

مدرسا،22منهذااجلدوليتضحلنا،أنعدداملدرسنييفمعهدبيتالصرب
وهممتخرجونيفاملعاهداملختلفة.

وأماملعرفةعددالطالبيفمعهدبيتالصرب،فننظرإىلاجلدولاألتية:

 2-4اجلدول : 

 م 2020-2019السنة عدد الطالب يف معهد بيت الصرب يف 

 جمموع الفصل رقم
27األول1
25الثاين2
19الثالث3
15الرابع4
17اخلامس5
13السادس6
4السابع7

120اجملموع
ميفمعهد2020-2019منهذااجلدوليتضحلنا،أنعددالطالبسنة

طالبا.120بيتالصرب

معهدبيتالصرب،فننظرإىلاجلدولاألتية:وأماملعرفةاملباينوالوسائليف
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 3-4اجلدول: 

 م 2019/2020املباين والوسائل يف معهد بيت الصرب للسنة الدراسية 

 العدد أنواع الوسائل رقم
1غرفةمديراملعهد1
1إدارةاملدرس2
8الفصولالدراسية3
1املكتبة4
3املرحاض5
1املقصف6

15اجملموع
 تطبيق وسيلة القصيدة لتعلم اإلعراب -2

جيريالباحثعمليةتطبيقوسيلةالقصيدةلرتقيةقدرةالطالبعلىأنيطبق
القواعدالنحويةعندقراءةالنصالعريب.ويقومالباحثكمدرسيفعمليةالتعلمعندتطبيق

اإلعرابّلمتعبحثيفالهذهالوسيلةإلرشادالطالبيفالقواعدالنحوية.وأماتوقيت
ابستخداموسيلةالقصيدةميكنعرضهايفاجلدولالتالية:

 4.4اجلدول 
 التوقيت التجرييب

العمليةالتاريخاليوماللقاء

1 2 3 4 

-11-06األربعاللقاءاألول
2019

اإلختبارالقبلي
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-11-09السبتاللقاءالثاين
2019

اإلعرابابستخداموسيلةتعّلم
القصيدة

-11-11اإلثننياللقاءالثالث
2019

اإلعرابابستخداموسيلةتعّلم
القصيدة



-08-13األربعاللقاءالرابع
2017

اإلعرابابستخداموسيلةتعّلم
القصيدة

-08-16السبتاللقاءاخلامس
2017

اإلختبارالبعدي

اللقاء
السادس

-08-17األحد
2017

توزيعاالستبانة

لقاءات البحثإىلستة يفهذا القصيدة تطبيقوسيلة الباحثعملية ينقسم
السبتيفاتريخ2019-11-06االوليوماألربعيفاتريخ -11-09والثاينيوم

-13والرابعيوماألربعيفاتريخ2019-11-11والثالثيوماإلثننييفاتريخ2019
والسادسيوماألحديف2019-11-16واخلامسيومالسبتيفاتريخ11-2019

يفاللقاءاألولجيريالباحثاإلختبارالقبليبغرضحتديد.2019-11-17اتريخ
مستوىالتحصيلالدراسيقبلاجراءالتجريبةحىتيتسىنمعرفةأثرالتجريبة.ويفاللقاء

عديبغرضحتديدمستوىحتصيلالدراسيبعداجراءاخلامسجيريالباحثاإلختبارالب
التجريبةلقياساألثرالدراسيأحدثهتطبيقاملتغرياملستقلعلىاملتغريالتابع.ويفاللقاء
السادسوزعالباحثاالستبانةبغرضمعرفةاستجابةالطالبعلىتطبيقوسيلةالقصيدة
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والرابعقامالباحثكمدرستعليماإلعرابوأمايفاللقاءالثاينوالثالثلتعلماإلعراب.
اإلعرابابستخداموسيلةالقصيدةيفالفصلتعّلمويطبقفيهوسيلةالقصيدة.وعملية

الرابعكالتايل:

 تعلم اإلعراب ابستخدام وسيلة القصيدة يف اللقاء األول عملية -3
 املقدمة (1
 التعلمبقراءةالدعاءيدخلاملدرسالفصلإبلقاءالسالم،ويبدأعملية -
 يتحققاملدرسكشفاحلضوروينظمموقفاجللوس -
للطالبابملواداليت - األولية /اخلربة األولية يسألأسئلةحولاملعرفة متهيد:

 ستدرسها
 يلقياملدرسأهدافالتعليم -
 يصفاملعلمونالرسومالتوضيحيةلنماذجالتعلم -
 اإلعرابتعّلمطبيقهايفيشرحاملدرسمفهوموسيلةالقصيدةوكيفيةت -
يوزعاملدرسالنصالتكامليعناإلمامالشافعي -
 األنشطة األساسية (2
اإلحلاظ .أ
 الفعل"ابلقصيدةيقرأالطالب"حكمإعراباإلسمو -
 يقرأالطالبالنصالتكامليقراءةصامتة -
 يسمعالطالبقراءةاملدرسعنالنصالتكاملي -
 هريةيقراأحدالطالبالنصالتكامليقراءةج -
 يصلحالطالباألخرقراءةأصحاهبم -

 االستفسار .ب
 يسألالطالبعنالقواعدالنحويةغريالواضحة -
 يسألالطالببعضهمالبعضعنالكلماتاليتمليتمفهمها -
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 يتساءلاملدرسوالطالبحولالنصالتكامليعناإلمامالشافعي -
 النحويةيفالنصاملقروؤةأيمراملدرسالطالبعلىأنيستنبطونالقواعد -

 االلتماس .ت
 يناقشالطالبمعاخواهنمللبحثعنمعىناملفرادةاملوجودةيفالنصاملقروؤة -
 أييتالطالباألمثلةاجلديدةحسبالقواعدالنحويةاملوجودةيفالنصاملقروءة -
 كلالطالبلديهممناقشةجلعلمجلوفقاللتعليماتاليتقدمهااملدرس -

 املسادفة .ث
 قومكلالطالبجبمعالتدريباتاليتقدمهااملدرسي -
 يقوماملدرسبتقسيمالتدريباتعشوائياليصحهابعضهمالبعض -
 يقومالطالببتصحيحاجلملاليتقدمهاأصدقاءهم -

 االتصال .ج
 يشرحالطالبنتائجمناقشتهمحولمعىنكلمفردات -
تدريسهاحسبيذکرالطالبالعباراتالبسيطةابستخداممفراداتاليتمت -

القواعداملوجودةيفالنصاملقروؤة
اخلامتة .ح
 يقوماملدرسبطرحاألسئلةواإلجابةعلیاملواداليتمتتدريسها -
 يعكساملدرسعلىعمليةالتعليماليتمتتنفيذها -
 يدعواملدرسالطالبإىلإكمالعمليةالتعلماليتمتاتباعهامباشرة -
 سيدرسهايفاللقاءالقادمعلىسبيلاإلختصاريشرحاملدرساملواداليت -
 يعطياملدرسالدوافعابجلهدعلىطلبالعلم -
 خيتتماملدرسعمليةالتعلمبقراءةالدعاءوصالةعلىالنيبصلىهللاعليهوسلم -
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 تعلم اإلعراب ابستخدام وسيلة القصيدة يف اللقاء الثاينعملية  -4
 املقدمة (1
 إبلقاءالسالم،ويبدأعمليةالتعلمبقراءةالدعاءيدخلاملدرسالفصل -
 يتحققاملدرسكشفاحلضوروينظمموقفاجللوس -
 متهيد:يسألأسئلةحوالملوضوعالسابقويربطهعناملوضوعاجلديد -
 يلقياملدرسأهدافالتعليم -
 يصفاملعلمونالرسومالتوضيحيةلنماذجالتعليم -
 الشافعييفالفقرةالىتمليتمتدريسهايستمراملدرستدريسالنحوعناإلمام -

 األنشطة األساسية (2
اإلحلاظ .أ
 يقرأالطالب"حكمإعراباإلسموالفعل"ابلقصيدة -
 يقرأالطالبالنصالتكامليقراءةصامتة -
 يسمعالطالبقراءةاملدرسعنالنصالتكاملي -
 يقراأحدالطالبالنصالتكامليقراءةجهرية -
 قراءةأصحاهبميصلحالطالباألخر -

 االستفسار .ب
 يسألالطالبعنالقواعدالنحويةغريالواضحة -
 يسألالطالببعضهمالبعضعنالكلماتاليتمليتمفهمها -
 يتساءلاملدرسوالطالبحولالنصالتكامليعناإلمامالشافعي -
 أيمراملدرسالطالبعلىأنيستنبطونالقواعدالنحويةيفالنصاملقروؤة -

 االلتماس .ت
 ناقشالطالبمعاخواهنمللبحثعنمعىناملفرادةاملوجودةيفالنصاملقروؤةي -
 أييتالطالباألمثلةاجلديدةحسبالقواعدالنحويةاملوجودةيفالنصاملقروءة -
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 كلالطالبلديهممناقشةجلعلمجلوفقاللتعليماتاليتقدمهااملدرس -
 املسادفة .ث
 التدريباتاليتقدمهااملدرسيقومكلالطالبجبمع -
 يقوماملدرسبتقسيمالتدريباتعشوائياليصحهابعضهمالبعض -
 يقومالطالببتصحيحاجلملاليتقدمهاأصدقاءهم -

االتصال .ج
 يشرحالطالبنتائجمناقشتهمحولمعىنكلمفردات -
يذکرالطالبالعباراتالبسيطةابستخداممفراداتاليتمتتدريسهاحسب -

املوجودةيفالنصاملقروؤةالقواعد
 اخلامتة (3
 يقوماملدرسبطرحاألسئلةواإلجابةعلیاملواداليتمتتدريسها -
 يعكساملدرسعلىعمليةالتعلماليتمتتنفيذها -
 يطلبالطالبعلىأنيذكرواويشرحواقليالعناملواداليتمتتدريسها -
 علىسبيلاإلختصاريشرحاملدرساملواداليتسيدرسهايفاللقاءالقادم -
 يعطياملدرسالدوافعابجلهدعلىطلبالعلم -
 خيتتماملدرسعمليةالتعلمبقراءةالدعاءوصالةعلىالنيبصلىهللاعليهوسلم -

 تعلم اإلعراب ابستخدام وسيلة القصيدة يف اللقاء الثالثعملية  -5
 املقدمة (1
 التعلمبقراءةالدعاءلاملدرسالفصلإبلقاءالسالم،ويبدأعمليةخيد -
 يتحققاملدرسكشفاحلضوروينظمموقفاجللوس -
 متهيد:يقدمأسئلةحوالملوضوعالسابقويربطهعناملوضوعاجلديد -
 يلقياملدرسأهدافالتعليم -
 يصفاملعلمونالرسومالتوضيحيةلنماذجالتعليم -
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يتمتدريسهايستمراملدرستدريسالنحوعناإلمامالشافعييفالفقرةالىتمل -
 األنشطة األساسية (2
اإلحلاظ .أ
 يقرأالطالب"حكمإعراباإلسموالفعل"ابلقصيدة -
 يقرأالطالبالنصالتكامليقراءةصامتة -
 يسمعالطالبقراءةاملدرسعنالنصالتكاملي -
 يقراأحدالطالبالنصالتكامليقراءةجهرية -
 يصلحالطالباألخرقراءةأصحاهبم -

 االستسار .ب
 الطالبعنالقواعدالنحويةغريالواضحةيسأل -
 يسألالطالببعضهمالبعضعنالكلماتاليتمليتمفهمها -
 يتساءلاملدرسوالطالبحولالنصالتكامليعناإلمامالشافعي -
 أيمراملدرسالطالبعلىأنيستنبطونالقواعدالنحويةيفالنصاملقروؤة -

 االلتماس .ت
 عنمعىناملفرادةاملوجودةيفالنصاملقروؤةيناقشالطالبمعاخواهنمللبحث -
 أييتالطالباألمثلةاجلديدةحسبالقواعدالنحويةاملوجودةيفالنصاملقروءة -
 كلالطالبلديهممناقشةجلعلمجلوفقاللتعليماتاليتقدمهااملدرس -

 املسادفة .ث
 يقومكلالطالبجبمعالتدريباتاليتقدمهااملدرس -
 مالتدريباتعشوائياليصحهابعضهمالبعضيقوماملدرسبتقسي -
 يقومالطالببتصحيحاجلملاليتقدمهاأصدقاءهم -

 االتصال .ج
 يشرحالطالبنتائجمناقشتهمحولمعىنكلمفردات -
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يذکرالطالبالعباراتالبسيطةابستخداممفراداتاليتمتتدريسهاحسب -
القواعداملوجودةيفالنصاملقروؤة

 اخلامتة (3
 سبطرحاألسئلةواإلجابةعلیاملواداليتمتتدريسهايقوماملدر -
 يعكساملدرسعلىعمليةالتعلماليتمتتنفيذها -
 يدعواملدرسالطالبإىلاستنتاجعمليةالتعليماليتمتاتباعهامباشرة -
 يشرحاملدرساملواداليتسيدرسهايفاللقاءالقادمعلىسبيلاإلختصار -
 الدوافعابجلهدعلىطلبالعلميعطياملدرس -
خيتتماملدرسعمليةالتعلمبقراءةالدعاءوصالةعلىالنيبصلىهللاعليهوسلم -

 حتليل البياانت ومناقشتها -ب
 حتليل بياانت املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية .أ

ابملالحظةاملباشرةقامالباحثاإلعرابمبعهدبيتالصربتعّلمكيفيةعمليةملعرفة
النتائجاحملصولةكمايلي:واملقابلةالشخصية،و

 مبعهد بيت الصربعملية تعلم اإلعراب .1
معهدبيتالصربهومعهدالسلفياإلسالميالذييدرسفيهعلومامتنوعا

وأمااملنهجالدراسيكمايفاملدرسةاحلكوميةاألخرى،ويدرسفيهأيضاالرتاثاالسالمية.
تبدأعمليةالتعليموالتعلميففيهفيتبعاملنهجلوزارةاالدايناملنظممبنهجمعهدالسلفية.

هنارا،مثتليهابعدصالةاملغربحىتالساعة16:00احىتالساعةصباح6:15الساعة
ليال.23:00

ممدةاإلعرابيفاملعهدبيتالصربجتريمرتنييفاالسبوعأييومالسبتوتعل
 املغربحىتالساعة 21:00بعدصالة األربعيفالساعة ويوم حىت6:15. صباحا

ابلنتائجاليتحصلعليهاالباحثعنداملقابلةمتاما.وتتوافقهذهالبياانت8الساعة
.وأما2019نوفمبري5الشخصيةمعمدرسمادةاإلعراب)مروانفضلي(يفاتريخ
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كتاباملستخدمعندتعليماإلعرابوهوكتابالكواكبالدريةشرحمتممةاألجرومية
ميسراللمتممة،وهو،يتضمنشرحا44األهاللالباريعبدبنأمحدبنحممدالشيخ ألفه

كتابخمتصرويتضمنالكتابثالثةأقسام،وهياألصلواملتممةوالشرح،فاألصلهو
منتاآلجرومية،ومؤلفهابنآجروم،وهوخمتصريفالنحوللمبتدئني،واملتممةوهيمؤلف
خمتصريفالنحوأيضاومؤلفهحممدالرعيينالشهريابحلطاب،ويسمىهذااملؤلفمتممة

وأماالطريقةجرومية،وأماالشرحفهوكتابالكواكبالدريةعلىمتممةاآلجرومية.اآل
حيثيعرضالقواعد القياسية الطريقة هي التعلم عملية املدرسعند يستخدمها اليت
للطالبحىتيفهموهنامثيطلبمنهمحفظهاوبعدذلكيعطىاألمثلةحسبالقواعد

يستخ وأحياان تدريسها. متت والوسائلالىت والرتمجة. القواعد طريقة أيضا فيها دم
املستخدمةفيهاهيالسبورةواليستخدمالوسائلاألخرىمثلالبطاقةوالصورةوغريمها
منالوسائلالتعليميةاملشهورة.منهذهالبياانتيعرفأناملدرسيستخدماألسلوب

ةاليتمتتطويرها.الكالسيكيعندتعلماإلعرابومليستخدماألساليباحلديث

راءىالباحثعندبدايةعمليةتدريسأنالطالبيستغرقإىلشرحاملواداليت
شرحهااملدرسولكنيفأثناءالتعليمهناكبعضالطالبينامعندعمليةالتعلم.عندما
األمرأجاباملدرسأنهرمبابسببكثافةاألنشطة سألالباحثإىلاملدرسعنهذا

45ىتينامالطالبعندعمليةالتعلم.املعهديةح

لقياسمستوىالدراسيعناملواداليتمتتدريسهايطلباملدرسمنالطالب
علىأنيستنتجاملواداملدروسةوطلبمنهمأنأيتنياألمثلةاجلديدةمنها.وكذلكيعطي

الشخصيةاليتوتتوافقهذهالبياانتمعنتائجاملقابلة.إليهمالتدريباتوالواجباملنزيل
.2019نوفمبري05أجراهاالباحثيفاتريخ

                                                           
 .9201نوفمبري05يفاتريخ(مروانفضلي)إلعرابدةاااملقابلةالشخصيةمعاملدرسم44

 .9201نوفمبري05يفاتريخ(روانفضليم)إلعرابامادةاملقابلةالشحصيةمعمدرس45
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يقومالباحثإبجراء التعلمكافيةولوكانعندما املرافقاملقدمةلدعمأنشطة
وبينماسألالباحثعنالفصول البحثراءىالباحثأنالطالبيتعلميفالفصل.

حىتاآلن4خصوصاللصف"الدراسيةعندإجراءمقابلةمعمدرسمدةاإلعرابفأجابه
رغمأنالطالبيتعلمونيفالفصلولكنهمالحيرصون. الفصول6بلغعددالفصل

علىالتعلم،وخاصةيفتعلماللغةالعربيةميكنللطالباالستماعمباشرةوالتحدثمع
إىلجانبذلك،فإناملعهديطبقأيضابرانمجاللغةحيثميكنللطالب .الناطقنيهبا

.يققواعدالنحواليتمتتعليمهاعندالتواصلمعأصدقائهمباشرةتطب

 حتليل نتيجة الطالب يف االختبار القبلي والبعدي .ب

وملعرفةفعاليةتعلماإلعراببوسيلةالقصيدةيفمعهدبيتالصرببعدالعملية
 عرضنتائج وميكن والبعدي. القبلي االختبار الباحثعلى فاعتمد اختبارالتجريبية

 الطالبكمايفاجلدولاآليت:

 االختبار القبلي -1
جراءالبحثملعرفةقدرةالطالبيفتعلمإقامالباحثابإلختبارالقبليقبل

اإلعراب.وأمانتيجةالطالباليتحصلهاالباحثمناإلختبارالقبليكمااملكتوبةىف
:اجلدولالتالية

 4.5اجلدول 
نتائج اإلختبار القبلي

نتيجةأمساءالطالباتمالرق

1 2 3 

57(1الطالب)1

 57(2الطالب)2
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 63(3الطالب) 3

 50(4الطالب)4

 57(5الطالب)5

 50(6الطالب)6

 44(7الطالب)7

 40(8الطالب)8

 57(9الطالب)9

 37(10الطالب)10

 30(11الطالب)11

 37(12الطالب)12

 53(13الطالب)13

 53 (14الطالب) 14

 50(15الطالب)15

735جمموع

49=15÷735معدل

.49منهذهالبياانتحصلالطالباالختبارالقبليعلىنتيجةاملعدلة
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 اإلختبار البعدي -2
 البعديبعد الباحثابإلختبار الطالبيفتعيمإقام قدرة البحثملعرفة جراء

وأمانتيجةالطالبالىتحصلهاالباحثمناالختبارالبعديكمااملكتوبةيفاإلعراب.
اجلدولاآلتية:

 4.6اجلدول 
 نتائج اإلختبار البعدي

نتيجةأمساءالطالباتالرقم

1 2 3 

 96(1الطالب)1

 90(2الطالب)2

 96(3الطالب)3

 94(4الطالب)4

 96(5الطالب)5

 96(6)الطالب6

 90(7الطالب)7

 93(8الطالب)8

 100(9الطالب)9

 100(10الطالب)10
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 86(11الطالب)11

 100(12الطالب)12

 96(13الطالب)13

 92(14الطالب)14

 89(15الطالب)15

1414جمموع

94,27=15÷1414معدل

 .94,27البعديعلىنتيجةاملعدلةمنهذهالبياانتحصلالطالباالختبار

يفهذاالبحثهوالقانونالتايل:وأماالقانونالذييستخدمالباحثلتحليلالبياانت

 ت=

حيثأن:
 =متوسطةالفروق.مف
=جمموعمربعاتإحنرافاتالفروق.2مجح

عددأفرادالعينة=ن

 4.7اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

نتيجةالطالب
لالختبار
القبلي

نتيجة
لالختبار

البعدي

الفرقبني
االختبارين

االحنرافعنمتوسطة
الفروق

مربع)االحنرافعنمتوسطة
الفروق(

 2مجح

 مف

 (1-ن)ن
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1 2 3 4 5 6 

157 96 39 24 576 

257 90 33 18 324 

363 96 33 18 324 

450 94 44 29 841 

557 96 39 24 576 

650 96 46 31 961 

744 90 46 31 961 

840 93 53 38 1444 

957 100 43 28 784 

1037 100 63 48 2304 

1130 86 56 41 1681 

1237 100 63 48 2304 

1353 96 43 28 784 

1453 92 39 24 576 

1550 89 39 24 576 

 14998 454 7351414679اجملموع
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وإلستخراجداللةالفرقبنيمتوسطياالجابتني،يعتمدالباحثعلىاخلطوات
التالية:

إعدادجدوليتكونمنستةحقولكماهوموضحيفاجلدولأعاله.-1

49=15÷735حسابمتوسطاالختبارالقبليوهو-2

94,27=15÷1414حسابمتوسطاالختبارالبعديوهو-3

 45,27=15÷679حسابمتوسطةالفروقوهو-4

 تطبيققانون:-5

ت=

 
45,27

√14998
15 (15 − ۱)

=  ت


45,27

√14998
210

=  ت

45,27
√71،41

۱

=  ت

45,27
8،45 =  ت

5،35 =  ت

 2مجح

 مف

 (1-ن)ن
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 ليقارنابلنتيجةاجلدولابلرموز:5،35(t)وحيسبالباحثأنالنتيجةت

Db = N-1 

Db = 15 -1 Jadi Db = 14  

فتوجدالنتيجةتاجلدولعلىمستويالداللة،Dbوبعدأنحسبالباحث
(signifikansi )٪5ويفمستويالداللة2,14وهو(signifikansi)٪1إذا .2,98وهو

اجلدول(فيكونالفرضالصفري-احلساب(متساويةأوأكرب)ت-كانتالنتيجة)ت
-احلساب(ملتبلغإىلالنتيجة)ت-مردوداوالفرضالبديلمقبوال.وإذاكانتالنتيجة)ت

 اجلدول(فيكونالفرضالصفريمقبوالوالفرضالبديلمردودا.

ونتيجةتاجلدول5,35تاحلسابنتيجةفوجدالباحثيفهذاالبحثأن
(signifikansi)،ويفمستويالداللة2,14وهو٪5(signifikansi)علىمستويالداللة

<5,35 >2,14.فنتيجةتاحلسابأكربمننتيجةتاجلدول)2,98وهو٪1
2,98) استخدام، يكون يعين مقبوال والفرضالبديل مردود ولذلكالفرضالصفري

 القصيدةفعاالعندالطالبيفتعلماإلعراب.

 

 حتليل بياانت االستبانة .ج

اإلعراب تعلم عن استجاابهتم ملعرفة االستبانة الطالب على الباحث يوزع
ابستخداموسيلةالقصيدة.وأمانتنتيجةاليتحصلعليهاالباحثكالتايل:

 4.8اجلدول 
 بوسيلة القصيدة جيدةاملواد املستخدمة عند تعليم اإلعراب 

النسبةاملئويةاجملموعاالأجويبةاحتمالاألجوبةرقمالقرر
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1

%16,67موافقجدا

%1493,33موافق

--قلةاملوافق

--عرياملوافق

تعلم عند املستخدمة املواد الطالبعن استجابة يتضحأن اجلدول ومنهذا
%الطالبيعتربونأهنمموافقجداأنالتعبري6,67خمتلفة،واإلعراببوسيلةالقصيدة

%يعتربون93,33عناملواداملستخدمةعندتعليماإلعراببوسيلةالقصيدةجيدة،و
موافقله.منالبياانتاملذكورةفاستنتاجالباحثأناملواداملستخدمةيفتعلماإلعراب

.%93,33فقونهبذاالتعبريبنسبةبوسيلةالقصيدةجيدة.ألنمعظمالطالبيوا

 4.9اجلدول 

 عرض املواد التعليمية عند تعلم اإلعراب بوسيلة القصيدة

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر





2

%533,33موافقجدا

%960موافق

%16,67قلةاملوافق

--غرياملوافق

%60منالطالبموافقجدا.و %33,33أنمناجلدولالسابقيتضحلنا
يقولقلةاملوافقعنه.منالبياانتاليتحصلعليه %6,67منالطالبموافقله،و
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االباحثميكناستنتاجهاأنعرضاملوادعندعمليةتعلماإلعرابكانتجيدة،بناءعلى
ري.منالطالبموافقهلذاالتعب %60اجابةالطالبيفاالستبانةيعىن

 4.10اجلدول 

 سرور الطالب عن تطبيق وسيلة القصيدة يف تعلم اإلعراب

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر





3

%320موافقجدا

%1066,67موافق

%213,33قلةاملوافق

--غرياملوافق

66,67منالطالبيعتربونأهنمموافقجدا.وأما%20يدلاجلدولعلىأن
13,33منهميعتربونأهنمموافقلهأنالتعبريتعلماإلعراببوسيلةالقصيدةمسرور،و%
يقولقلةاملوافقعنه.وبذلكيستنتجالباحثأنالطالبمسرورعنتطبيقوسيلة%

القصيدةعندعمليةتعلماإلعراب.ألنيبلغعددالطالبالذييوافقهبذاالتعبريبنسبة
66,67.%

 4.11اجلدول 

 قدرة الطالب يف تطبيق قواعد النحو ابستخدام وسيلة القصيدة

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر

%533,33موافقجدا
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4

%960موافق

%16،67املوافققلة

--غرياملوافق

هذااجلدوليدلعلىأناجابةالطالبعنتعلماإلعراببوسيلةالقصيدةتعودهم
منالطالبيعتربونأهنمموافقجدا،وأما%33,33لتطبيقالقواعدالنحويةخمتلفة.و

يعتربونقلةاملوافق.بناءعلىهذهالبياانت%6،67منهميعتربونأهنمموافق،و60%
فيستنتجالباحثأنتدريساإلعراببوسيلةالقصيدةيعودالطالبيفتطبيققواعدالنحو

الطالبيوافقونهبذاالتعبري.%60عندقراءةالنصالعريب.ألن

 4.12اجلدول 

 انتباه الطالب عند عملية تعلم اإلعراب بوسيلة القصيدة

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةررقمالقر





5

%320موافقجدا

%960موافق

%320قلةاملوافق

--غرياملوافق

يتضحمناجلدولالسابقعلىأناجابةالطالبعلىأهنميلتفتونإىلشرحاملواد
اليتوضحهااملدرسبوسيلةالقصيدةعندتعلماإلعرابمنبدايتهإىلهنايتهخمتلفة.و

منهميعتربونأهنمموافق،%60منالطالبيعتربونأهنمموافقجدا،وأما20%
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منهذهالبياانتيستنتجالباحثأنالطالبيهتمونإىليعتربونقلةاملوافق.%20و
%.60شرحاملوادالتعلميةألنأكثرالطالبيوافقهبذاالتعبريبنسبة

 4.13اجلدول 

 دور استخدام وسيلة القصيدة يف تعلم اإلعراب

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر



 

6

%640موافقجدا

%853,33موافق

%16,67قلةاملوافق

--غرياملوافق

%منالطالبيعتربونأهنمموافقجداعلىأنالتعبري40يدلاجلدولعلىأن
القصيدة اإلعراب تعلم  أمهية يذكرهم بوسيلة وأما النحوية. %منهم53,33القواعد

%يعتربونقلةاملوافق.ومنهذهالبياانتفيدلعلىأن6,67يعتربونأهنمموافقله.و
دورتعلماإلعراببوسيلةالقصيدةيذكرالطالبعنأمهيةالقواعدالنحويةعندقراءة

التعبري الطالبالذييوافقونهبذا 8النصالعريبألنعدد هيطالبا املئوية والنسبة
53,33.%

 

 4.14اجلدول 

 قدرة الطالب على إعراب الكلمة يف اجلملة ابستخدام وسيلة القصيدة
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النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر





7

%320موافقجدا

%1173,33موافق

%16,67قلةاملوافق

--غرياملوافق

%منالطالبموافقجداعلىأنتعلماإلعراب20أنهذااجلدوليدلعلى
 وأما يفاجلملة. عناعرابمواقفالكلمة يدرهبم القصيدة %منهم73,33بوسيلة

يعتربونأهنمموافقعلىأنتعلماإلعراببوسيلةالقصيدةيدرهبمعناعرابمواقفالكلمة
حثمنهذهالبياانتأنتعلم%يعتربونقلةاملوافق.فيستنتجالبا6,67يفاجلملة.و

اإلعراببوسيلةالقصيدةتدربقدرةالطالبعنإعرابالكلمةيفاجلملةألنيبلغعدد
.%73,33الطالبالذييوافقونهبذاالتعبريبنسبة

 4.15اجلدول 

 قدرة الطالب على فهم النص العريب ابستخدام وسيلة القصيدة

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر





8

%320موافقجدا

%1173,33موافق

%16,67قلةاملوافق

--غرياملوافق
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%منالطالبموافقجداأيأنتعليماإلعراببوسيلة20يدلاجلدولأن
%منهميعتربون73,33القصيدةيقادهملفهمالنصالعريبفهماصحيحاودقيقا.وأما

%منهميقولقلةاملوافق.أنتعليماإلعراببوسيلةالقصيدة6,67أهنمموافقله،وبنسبة
يقادهملفهمالنصالعريبفهماصحيحاودقيقا.ويستنتجالباحثمنهذهالبياانتأن
تعليماإلعراببوسيلةالقصيدةيقادقدرةالطالبلفهمالنصالعريبفهماصحيحانألن

%.73,33الذييوافقونهبذاالتعبريبنسبةيبلغعددالطالب

 4.16اجلدول 

 عند الطالب أثر تطبيق وسيلة القصيدة

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر





9

%533,33موافقجدا

%853,33موافق

%213,34قلةاملوافق

--غرياملوافق

%الطالبموافقعلىأنالتعبريتعلم33,33ومناجلدولالسابقيتضحأن
اإلعراببوسيلةالقصيدةتقدماإلجابةعنمشكلةاليتواجهتهمعندتعلماإلعراب.وأما

%يعتربونقلةاملوافق.منهذه13,34%منهميعتربونأهنمموافقله.و53,33
متأثر القصيدة اإلعراببوسيلة تعلم الطالبحىتالبياانتفيستنتجالباحثأن عند

تساعدهمحللاملشكلةاليتوجهتهمعندتعليماإلعرابكصعوبتهميفتطبيقالقواعد
النحويةعندقراءةالنصالعريبوفهمعنالفائدةمنالفوائديفقواعدالنحووهمحيفظوهنا.

%.53,33ويبلغعددالطالبالذييوافقونهبذاالتعبريبنسبة
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 4.17اجلدول 

 طالب يف تعلم اإلعراب بوسيلة القصيدةرغبة ال

النسبةاملئويةاجملموعاحتمالاألجوبةرقمالقرر





10

%640موافقجدا

%960موافق

--قلةاملوافق

--غرياملوافق

%الطالبموافقجداأيأنتعلماإلعراببوسيلةالقصيدة40يدلاجلدولأن
منهميعتربونأهنمموافقأنتعلماإلعراببوسيلةالقصيدة%60متعةوليسممال.وأما

متعةوليسممال.فيستنتجالباحثمنهذهالبياانتأنالطالبيرغبونيفتعلماإلعراب
ماإلعراببوسيلةالقصيدةمتعةعددالطالبالذييوافقونأنتعلبوسيلةالقصيدةويبلغ

%.60وليسممال
 حتقيق الفروض -ج

: يقدمهاابحثيفهذاالبحثفهيالفروضالذوأما 

وهذاالفرضتعلماإلعراب."فعااليفعمليةالقصيدةكاناستخدام" .ه
ت النتيجة ألن ت-مقبوال النتيجة من أكرب اجلدول-احلساب

(2,14<5,35>2,98). 
" .و القصيدةكاناستخدام مليكنفعااليفعملية " وهذاتعلماإلعراب.

 اجلدول.-احلسابأكربمنالنتيجةت-نالنتيجةتالفرضمردودأل
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"القصيدةابستخدام"تعلماإلعرابكانتاستجابةالطالبمرتفعةيف .ز
وهذاالفرضمقبولبناءعلىالبياانتالىتحصلعليهايفجدولاستجابة

 الطالبعلىاالستبانة.
".القصيدةابستخدام"تعلماإلعرابكانتاستجابةالطالبغريمرتفعةيف .ح

وهذاالفرضمردودمعتمداعلىالبياانتالىتحصلعليهايفجدولاستجابة
 .الطالبعلىاالستبانة
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

يفاإلعرابقدحبثالباحثيفاألبوابالسابقةعناستخدامالقصيدةلتعلم
البياانتعنه حلل وقد الباحثبتلخيصالنتائجالنصالعريب البابيقوم هذا ويف ،

واالقرتاحاتعمايتعلقابملوضوعفيمايلي:

 نتائج البحث -أ
بناءعلىعرضالبياانتوحتليلهايفالبابالسابق،فيمكنبياناخلالصاتهبذا

 البحثكمايلي:
بيتالصربجتريمرتنييفاالسبوعوهييوماألربعإنعمليةتعلماإلعرابمبعهد -1

األجرومية متممة شرح الدرية الكواكب فهوكتاب الدراسي الكتاب وأما والسبت.
.وأماالطريقةاليتيستخدمهااملدرساألهاللالباريعبدبنأمحدبنحممدالشيخ ألفه

هاأيضاطريقةالقواعدوالرتمجة،عندعمليةالتعليمهيالطريقةالقياسيةوأحياانيستخدمفي
يطلب لقياسمستوىالدراسيعناملواد وأما هيالسبورة. فيها والوسائلاملستخدمة
املدرسمنالطالبعلىأنيستنتجاملواداملدروسةوطلبمنهمأنأيتنياألمثلةاجلديدة،

شطةالتعلمكافيةوالطالبويعطيهمالتدريباتوالواجبةاملنزلية.وأمااملرافقاملقدمةلدعمأن
 يتعلميفالفصل.رغمأهنميتعلمونيفالفصلولكنهمالحيرصونعلىالتعلم.

أو اجلدول عليها ويدل اإلعراب. يفتعليم فعالية تكون القصيدة وسيلة استخدام إن
علىمستويالداللةاجلدول-ونتيجةت5,35احلساب-احلسابوهينتيجةت

(signifikansi)٪52,14وهو ويفمستويالداللة ،(signifikansi)٪12,98وهو،
 .(2,98<5,35>2,14فنتيجةتاحلسابأكربمننتيجةتاجلدول)
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إناستجابةالطالبعنتعلماإلعرابابستخداموسيلةالقصيدةمرتفعة.يعتمد -2
 يفجدولاستجاابتالطالبعلىاالستبانة.الباحثعلىالبياانتالىتحصلعليها

 املقرتحات -ب

ويفهنايةهذاالبحثيقرتحالباحثالتوصياتاآلتية: 

يرجىعلىمجيعمدرساللغةالعربيةأنيطبقواوسيلةالقصيدةألنابستعماهلا -1
أواستخدامهايرقيقدرةالطالبيفتعليمالنحوخصةيفتعلماإلعرابحىت

 يفهمواوظيفةالكلمةيفاجلملة.
البدملدرساإلعرابأنيهتموااهتماماكبرياابلطالبالذينمليستطعواأن -2

 عدعندقراءةالنصالعريب.يطبقالقوا
ينبغيعلىكلاملدرسأنيستعنيبطرقتعليميةأخرىعنتعلماإلعرابلرتقية -3

 قدرةالطالبورغبتهميفالتعلم.
لتحقيق -4 وسيلة ألنه جيدا النحوية القواعد يتعلموا أن الطالب على يرجى

 األهدافاملرجوة.
تطبيقالقواعدال -5 نحويةعندقراءةالنصالعريبيرجىالطالبعلىأنميارسوا

 داخلالفصلأوخارجه.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Madrasah  :  DAYAH BAITUSSABRI 

Mata Pelajaran :  I’RAB 

Kelas/Semester :  X/Ganjil 

Materi Pokok :  الشافعياإلمام  

Alokasi Waktu :  2 X 45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti  

K.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

K.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 dunia. 

K.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 

masalah. 

K.4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.4.Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari Bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat 

belajar 

1.4.1.Menunjukkan sikap aktif dalam 

mengikuti pelajaran 

2.4. Menunjukkan perilaku santun, 

antusias, kreatif, ekspresif, 

interaktif, kerjasama, dan 

imajinatif dalam menghargai 

budaya dan bahasa 

2.4.1. Menggunakan bahasa santun 

ketika berkomunikasi dengan 

guru dan teman 



 

 
 

2.4.2. Menunjukkan sikap respon   

terhadap pendapat orang lain 

3.4. Memahami secara  sederhana 

unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya dari teks 

terkait topik  الشافعياإلمام  

3.4.1. Membedakan penggunaan 

kaidah-kaidah nahwu dengan 

tepat terkait topik اإلمام
 الشافعي

4.4.Menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik الشافعياإلمام  

sesuai dengan unsur 

kebahasaan dan budaya 

4.4.1.Menulis kalimat sederhana 

dengan menggunakan kaidah-

kaidah nahwu dengan tepat dan 

sesuai  dengan topik إلماما
 الشافعي

 

C. Materi Pembelajaran  

 

 اإلمــــــــــام الشــــــــــافعـــــــي

 الـــــــنــــــــــــص .أ

الشافعيهوأبوعبدهللاحممدبنإدريسبنالعباسبنعثمانبنشافعاإلمام
بنالسائببنعبيدبنعبديزيدبنهاشمبنعبداملطلببنعبدمناف.إذإنهمن

150بينهاشمالقريشيواجتمعنسبهمعالنيبحممديفعبداملطلب.ولدرمحههللاسنة
هـــــ.204هـــــبغزةفلسطنيوتويفمبصرسنة

أبوهوهوطفلمليصلعمرهسنتني،فحملتهأمهإىلمكةصغرياونشأفيهاتويف
القرآنوهوابنمليتجاوزعمرهيتيمافقريايفحضانةوالدته.وكانفطناذكيافقدحفظ

سبعسنوات.وكانيقرأعلىأكربالشيخيفمكةإمساعيلبنقسطنطن.وقدأخذالعلم
منعدةشيوخمكةومنهمسفيانبنعينيةإمامأهلاحلديثومسلمبنخالدالزجني

عبدفقيهمكةوسعيدبنساملالقداحوداودبنعبدالرمحنالعطاروعبداجمليدبنعبد
العزيزبنأيبداود.



 

 
 

عمرهثالثعشرةسنةقدحفظموطأاإلماممالكوأرادأنيتلقاهعنمالكويف
نفسهفرحلإىلاملدينة.ومالقيهمالكاستصغرسنهولكنملامسعقراءةالشافعيأعجب

163مالكبهجداجلودةقراءتهوفصاحتهمثالزمالشافغيهذااإلماممكباللعلممنسنة
هـــــ.179هـــــإىلوفاتهسنة

هـــــوأخذالعلممناإلمامحممدبناحلسنتلميذ184للعلمإىلبغدادسنةورحل
أيبحنيفة.وقدأقامالشافعيمدةببغدادفتلقيفيهامصنفاتحممدبناحلسنوأخذ

لكويفوإمساعيلأيضاعنوكيعبناجلراحوعبدالوهاببنعبداجمليدالثقفيوأيبأسامةا
ابنعليةوهممنحفاظاحلديث.مثعادإىلبلدهمكةليعقدهباأولجمالسهيفاحلرم

املكي.

 ترمجة معاىن املفردات

 Berangkat : رحل  Asuhan:  حضانة

 Lebih:  يتجاوز  Kendaraan          :  لدابةا Belajar:  يتلقي

D. Media Pembelajaran 

1) Papan tulis 

2) Spidol 

3) Kertas HVS 

4) Laptop 

5) Meja 

6) Penghapus 

 

E. Sumber Belajar 

1) Buku Siswa Bahasa Arab 

2) Kitab Al-Ajurumiyah 

3) Kitab Matan Bina 

4) Kitab Awamel 

5) Kitab Amtsilah Tashrif 

 

 

 

 

 



 

 
 

F. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan ke-1 

Kegiatan 
Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

• Guru memasuki kelas 

dengan mengucapkan 

salam dan memulai 

kegiatan pembelajaran 

dengan membaca doa 

• Guru memeriksa absensi 

kehadiran siswa dan 

mengatur posisi duduk 

para siswa 

• Guru menanyakan 

pemahaman dasar para 

siswa tehadap materi 

yang akan dipelajari 

• Guru menyampaikn 

tujuan pembelajaran 

• Guru menjelaskan 

tentang metode 

pembelajaran 

• Guru menjelaskan 

kepada siswa pengertian 

media alqashidah serta 

cara penerapannya dalam 

pembelajaran i’rab 

• Guru membagikan teks 

terpadu tentang imam 

syafi’i ( إلمام الشافعيا ) 

10 

Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

• Siswa membaca “hukum 

i’rab segala isim dan 

fi’il” menggunakan 

qashidah secara bersama-

sama 

• Siswa membaca teks 

terpadu didalam hati 

• Siswa mendengarkan 

bacaan guru tentang teks 

imam syafi’i 

• Siswa membaca teks 

terpadu dengan suara 

lantang 

• Siswa membenarkan 

bacaan siswa yang lain 

14 

Menit 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Inti 

 

Menanya 

• Siswa menanyakan 

kaidah-kaidah nahwu 

yang belum jelas 

• Siswa saling menanyakan 

tentang kalimat yang 

belum dipahami 

• Siswa dan guru saling 

bertanya seputar teks 

terpadu tentang imam 

syafi’i 

• Guru memerintahkan 

siswa untuk 

mengeluarkan kaidah-

kaidah nahwu yang 

terdapat didalam teks  

bacaan 

 14 

Menit 

Mengeksplorasi 

• Siswa berdiskusi dengan 

teman-temannya untuk 

mencari makna kosa-kata 

yang terdapat didalam 

teks bacaan 

• Siswa memberikan 

contoh yang baru sesuai 

dengan kaidah nahwu 

yang terdapat didalam 

teks bacaan 

• Siswa bertukar pikiran 

untuk mendatangkan 

kalimat sesuai dengan 

intruksi yang 

disampaikan guru 

 

14 

Menit 

Mengasosiasi 

• Siswa mengumpulkan 

latihan yang diberikan 

guru 

• Guru membagikan 

jawaban tersebut secara 

acak untuk diperiksa 

• Siswa membenarkan 

kalimat yang dibuat oleh 

temannya 

14 

Menit 

Mengkomunikasikan 
• Siswa memaparkan hasil 

wawancara mereka 

seputar makna kosa-kata 

14 

Menit 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian  

a. Penilaian Sikap 

b. Penilaian Pengetahuan  

 

 

• Siswa mengungkapkan 

ungkapan sederhana 

dengan menggunakan 

kosa-kata yang telah 

dipelajari sesuai dengan 

kaidah nahwu yang 

terdapat didalam teks 

bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

• Guru memberikan tanya 

jawab tentang materi 

yang telah dipelajari 

• Guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah 

berlangsung 

• Guru memerintahkan 

siswa untuk 

menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

• Guru menjelaskan matei 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

secara ringkas 

• Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

untuk bersungguh-

sungguh dalam belajar 

• Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

membaca doa dan 

shalawat kepada nabi 

SAW 

 

10 

Menit 



 

 
 

Banda Aceh,  

Mengetahui,  

Kepala Sekolah           Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

Izoel Assabangi            Zulhikmah 

NIP. 1708970001            NIM. 150202091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran ke-1 

1. Pedoman Penskoran  

a. Penilaian Sikap   

1) Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 

No Pernyataan Sikap Selalu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 



 

 
 

1. 

 

Khusyu’ ketika 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

belajar 

    

2. 

Senang saat 

masuk pelajaran 

bahasa Arab 

    

Jawaban : 

• Selalu   : Skor 4 

• Sering   : Skor 3 

• Kadang-kadang  : Skor 2 

• Tidak Pernah  : Skor 1 

2) Sikap Sosial 

a. Teknik Penilaian : Non Tes (check list) 

b. Bentuk Instrumen :PenilaianAntar Teman 

Petunjuk : 

a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 4-5 orang 

b. Tiap-tiap kelompok lain berdiskusi untuk menilai setiap anggota 

kelompok lain 

c. Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap peserta didik 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

Kadang 
Tidak 

Pernah 

1 
Menunjukkan sikap aktif dalam 

mengikuti pelajaran 

     

2 

Menggunakan bahasa santun 

ketika berkomunikasi dengan 

guru dan teman 

     

3 
Menunjukkan sikap respon 

terhadap pendapat orang lain 

     

KETERANGAN 

Selalu   

= Skor 4 

Sering  

= Skor 3 

Kadang-kadang 

= Skor 2 

Tidak Pernah 

= Skor 1 

 

 

3) Lembar Observasi Sikap Pembelajaran 



 

 
 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang Diobservasi 

Catatan 
Disiplin Aktif Kreatif Rajin 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Catatan : 

Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 

A =  Sangat Bagus, 

B =  Bagus, 

C =  Cukup, 

D =  Kurang. 

b. Penilaian Unjuk Kerja  
No Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Tulisan 

Tulisan sudah tepat 

Tulisan kurang tepat 

Tulisan tidak tepat 

1-3 

3 

2 

1 

Nilai akhir =  

Jumlah skor perolehan x 100 = ......x 100 

 Jumlah skor maksimal    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PELAJARAN I’RAB KELAS 4 

 

1. Dalam seminggu berapa kali mata pelajaran i’rab diajarkan? 

2. Kitab apa yang Tgk gunakan ketika mengajar? 

3. Metode apa yang Tgk pergunakan ketika mengajar? 



 

 
 

4. Dalam proses pembelajaran apakah Tgk menggunakan media tertentu? 

5. Saat proses belajar apakah santri memerhatikan dengan seksama? 

6. Bagaimana Tgk mengukur tingkat penguasaan santri terhadap materi yang 

Tgk ajarkan? 

7. Dari hasil evaluasi Tgk selama ini, apakah santri dapat mememahami secara 

baik materi yang diajarkan? 

8. Menurut Tgk apakah sarana dan prasarana disini mendukung dalam proses 

pembelajaran i’rab? 

9. Menurut Tgk bagaimana motivasi santri dalam mempelajari i’rab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار القبلي
ماهياإلجابةالصحيصةيفاألسئلةاألتية

.وقوعإعرابالكلمةاليتحتتهاأبوعبدهللاحممدبنإدريساإلمامالشافعيهو .1
 خط؟



 

 
 

خرب-بمبتدأ-أ
بدل-دمضافإليه-ج
 

 همعالنيبحممديفعبداملطلب.إعرابنسب؟نسبواجتمع .2
مفعولبه-بفاعل-أ
حال-دانئبالفاعل-ج


 الشافعيأعجبمالكبهجدا.إعرابالكلمةاخلاطةيفهذهاجلملة؟قراءةملامسع .3
خرب-بفاعل-أ
مفعولبه-دانئبالفاعل-ج
 

.6-4النصلسؤالالرقم
فقرياوهوطفلمليصلعمرهسنتني،فحملتهأمهإىلمكةصغرياونشأفيهايتيماتويفأبوه
سبعيفحض يتجاوزعمره ابنمل فقدحفظالقرآنوهو ذكيا وكانفطنا والدته. انة

يفمكةإمساعيلبنقسطنطن.وقدأخذالعلممنأكرب الشيخسنوات.وكانيقرأعلى
عدةشيوخمكةومنهمسفيانبنعينيةإمامأهلاحلديثومسلمبنخالدالزجنيفقيه

عبدالرمحنالعطاروعبداجمليدبنعبدعبدالعزيزمكةوسعيدبنساملالقداحوداودبن
 بنأيبداود.

 يفهذاالنص؟ مااعرابكلمة"فقريا" .4
نعت-بمضافاليه-أ
مبتدأ-دمفعولبه-ج
 

 مااعرابكلمة"أكربالشيخ"يفالنصالسابق؟ .5



 

 
 

مبتدأوخرب-بمضافومضافاليه-أ
وفاعلفعل-دنعتومنعوت-ج

 
 ماهيحركةصحيحةيفالنصالسابق؟ .6

َوَقْدَأَخَذاْلِعْلَمِمْنَعَدٍةُشيـُْوُخَمكَّةٍ-أ
َوَقْدَأْخُذاْلِعْلِمِمْنَعَدٍةُشيـُْوَخَمكَّةٍ-ب
َوَقْدَأَخَذاْلِعْلَمِمْنَعَدِةُشيـُْوِخَمكَّةٍ-ج
أ،ب،وجخطاء-د
 

 إىلبغداد.الكلمةاليتحتتهاخطهي؟للعلمورحل .7
مفعولبه-ببدل-أ
مبتدأ-دجاروجمرور-ج
 
 هذهمجلةخطيئةإال؟ .8

يشرتىحممداالسمكيفالسوق-أ
تقرأاملسافراجلريدةيفطالةاإلنتظار-ب
يبيعالبائعاحليوانيفالسوق-ج
كانفاطمةطالبةماهرة-د

 
 الشافعيموطأاإلماممالك.ماهيإعراب"موطأ"؟قدحفظ .9

حال-بعطف-أ
مفعولبه-دنعت-ج

 



 

 
 

 وملالقيهمالكاستصغرسنهولكنملامسعقراءةالشافعيأعجبمالكبهجدا. .10
كمحالفعلوفاعليفالنصالسابق؟

6-ب5-أ
8-د7-ج


 ابنمليتجاوزعمرهسبعسنوات.وكانفطناذكيافقدحفظالقرآنوهو .11

أينخربكانيفاجلملةالسابق؟
فطناذكيا-بفطنا-أ
وهوابن-دحفظالقرآن-ج

 ضْععالمةالشكلواحبْثخربكانفيها! .12

 "لقدكانلكميفرسولهللاأسوةحسنة"
 ..........:خربكان

 النعتيفالناصاأليت!ضْععالمةالشكلوعالمة)__(يفكلمة .13

 الرتبيةالقدميةنظرتإىلاللغةأهنامادةدراسيةتعلملذاهتا
 
قالهللاتعاىل:ايأيهاالذينأمنواصلواعليهوسلمواتسليما.استخراجمفعول .14

 املطلقمنهذهأية!
 .............مفعولاملطلق:.....

ضعاحلركةوأعربهذهاجلملةاألتية! .15
مدرسالنحوويسمعالطلبةجيدايدرساملعل



 

 
 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................























 اإلختبار البعدي



 

 
 

 أجبعناألسئلةاألتية!
 همعالنيبحممديفعبداملطلب.إعراب"نسب"؟نسبواجتمع .1

مفعولبه-بفاعل-أ
حال-دانئبالفاعل-ج


 الشافعيأعجبمالكبهجدا.إعرابالكلمةاخلاطةيفهذهاجلملة؟قراءةملامسع .2
انئبالفاعل-بفاعل-أ
مفعولبه-دخرب-ج
 

.5-3النصلسؤالالرقم
فقرياوهوطفلمليصلعمرهسنتني،فحملتهأمهإىلمكةصغرياونشأفيهايتيماتويفأبوه

سبع يتجاوزعمره ابنمل فقدحفظالقرآنوهو ذكيا وكانفطنا والدته. يفحضانة
يفمكةإمساعيلبنقسطنطن.وقدأخذالعلممنأكرب الشيخسنوات.وكانيقرأعلى

يةإمامأهلاحلديثومسلمبنخالدالزجنيفقيهعدةشيوخمكةومنهمسفيانبنعين
مكةوسعيدبنساملالقداحوداودبنعبدالرمحنالعطاروعبداجمليدبنعبدعبدالعزيز

 بنأيبداود.
 يفهذاالنص؟ مااعرابكلمة"فقريا" .3

نعت-بحال-أ
مبتدأ-دمنعوت-ج
 

 النصالسابق؟مااعرابكلمة"أكربالشيخ"يف .4
فعلوفاعل-بنعتومنعوت-أ
مبتدأوخرب-دمضافومضافإليه-ج



 

 
 

 
 ماهيحركةصحيحةيفالنصالسابق؟ .5

َوَقْدَأَخَذاْلِعْلَمِمْنَعَدٍةُشيـُْوُخَمكَّةٍ-أ
َوَقْدَأْخُذاْلِعْلِمِمْنَعَدٍةُشيـُْوَخَمكَّةٍ-ب
َعَدِةُشيـُْوِخَمكَّةٍَوَقْدَأَخَذاْلِعْلَمِمنْ-ج
أ،ب،وجخطاء-د
.وقوعإعرابالكلمةاليتحتتهاأبوعبدهللاحممدبنإدريساإلمامالشافعيهو .6

 خط؟
فاعل-ببدل-أ
خرب-دمبتدأ-ج
 

 إىلبغداد.الكلمةاليتحتتهاخطهي؟للعلمورحل .7
جاروجمرور-بمبتدأ-أ
 بدل-دمفعولبه-ج

 هذهمجلةخطيئةإال؟ .8
كانالطالبيفاملكتبة-أ

حيفظأمحدالقرآنيوميا-ب
تبيعالبائعاحليوانيفالسوق-ج
يكتبمهريةالرسالةلألستاذ-د


 وملالقيهمالكاستصغرسنهولكنملامسعقراءةالشافعيأعجبمالكبهجدا. .9

سابق؟كمحالفعلوفاعليفالنصال
7-ب8-أ



 

 
 

5-د6-ج
 
 قدحفظالشافعيموطأاإلماممالك.ماهيإعراب"موطأ"؟ .10
حال-بمفعولبه-أ
توكيد-دنعت-ج


 وكانفطناذكيافقدحفظالقرآنوهوابنمليتجاوزعمرهسبعسنوات. .11
أينخربكانيفاجلملةالسابق!

القرآنحفظ-بوهوابن-أ
 فطنا-دفطناذكيا-ج
 
 
 ضْععالمةالشكلوعالمة)__(يفكلمةالنعتيفالناصاأليت! .12

 الرتبيةالقدميةنظرتإىلاللغةأهنامادةدراسيةتعلملذاهتا
 
 ضْععالمةالشكلواحبْثخربكانفيها! .13

"لقدكانلكميفرسولهللاأسوةحسنة"
خربكان:............

 
تعاىل:ايأيهاالذينأمنواصلواعليهوسلمواتسليما.استخراجمفعولقالهللا .14

 املطلقمنهذهأية!
......؟.......مفعولاملطلق:.....

 



 

 
 

ضعاحلركةوأعربهذهاجلملةاألتية! .15
قرأحممدهيكالالقرآنبعدصالةالصبحيفاملسجد
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ANGKET PENELITIAN 



 

 
 

Penggunaan media qashidah untuk pembelajaran i’rab dalam teks arab di Dayah 

Baitussabri Aceh Besar 

A. Pengantar 

Sebagai upaya pengembangan teori tentang penggunaan media qashidah 

untuk pembelajaran i’rab dalam teks arab, maka peneliti sangat mengharapkan 

berbagai informasi yang relevan dalam upaya penelitian tersebut. Disamping itu 

juga memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan. Sehubungan 

dengan ini, peneliti mengharapkan bantuan saudara untuk mengisi angket yang 

peneliti butuhkan . Peneliti berharap saudara berkenan mengisi angket yang 

diperlukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. 

Atas kesediaan dan bantuan saudara menjawab pertanyaan ini, peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih dan semoga amal baik saudara mendapat 

balasan dari Allah SWT. Amin. 

 

Banda Aceh, ............. 2019 

 

Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANGKET SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

PETUNJUK PENGISIAN 

• Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai saudara 

• Berilah tanda (√) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan diri saudara 

• Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data kami 

• Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju   

S : Setuju   

SS : Sangat Setuju  

 

Pilihlah pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat anda ! 

No Peryataan STS TS S SS 

1 
Materi yang digunakan dalam pembelajaran i’rab 

dengan menggunakan media Qashidah sangat baik 

    

2 
Penyampaian materi pembelajaran i’rab oleh guru 

saat pembelajaran berlangsung sangat baik 

    

3 
Saya lebih senang mempelajari i’rab dengan 

menggunakan media Qashidah 

    

4 

Pembelajaran i’rab dengan menggunakan media 

Qashidah membiasakan saya dalam menerapkan 

qaidah-qaidah nahwu 

    

5 

Saya selalu memperhatikan keterangan guru dalam 

pembelajaran i’rab dengan menggunakan media 

Qashidah mulai dari awal sampai selesai 

    

6 

Pembelajaran i’rab dengan menggunakan media 

Qashidah mengingatkan saya pada kegunaan qaidah 

nahwu 

    



 

 
 

7 

Belajar i’rab dengan menggunakan media Qashidah 

banyak melatih saya mengungkapkan kedudukan 

i’rab kata dalam kalimat 

    

8 

 

 

 

Belajar i’rab dengan menggunakan media Qashidah 

menuntun saya untuk memahami maksud teks dengan 

tepat dan benar 

    

9 

Pembelajaran i’rab dengan menggunakan media 

Qashidah dapat memberikan jawaban terhadap 

masalah yang saya hadapi ketika mempelajari nahwu 

    

10 
Mempelajari i’rab dengan menggunakan media 

Qashidah menyenangkan dan tidak membosankan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الصور الفوتوغرفية

 
 

( القصيدةبوسيلةاإلعرابشرحاملدرسمدة ) 

 

 
 

(سئلاملدرسالطالبمليفهمالدرسبوسيلةالقصيدة)  
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