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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

.  يػىٍرفىًع هللاي الًَّذٍينى آمنػيٍوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذٍينى أيكتيوا العًٍلمى درجاتو
 (ُُ)سورة اجملادلة: 

 صدؽ هللا العظيم
 طىرًيٍػقنا إذل اعبنة.كىمىٍن سىلىكى طىرًيٍػقنا يػىٍلتىًمسي فًٍيًو ًعٍلمنا سىٍهلى هللا لىو بو 

 )ركه اؼبسلم(
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 إهداء

أىدم ىذا اعبهد العظيم إذل كل من يرمهٍت يف حيايت رضبة عظيمة، كإذل   
 كل من علمٍت علما انفعا، كىم:

 كالدم احملبوب يف حيايت  -
 كالديت احملبوبة اليت تدعوين يف كل أكقات -
 أخي الصغَت العزيز الذم يساعدين يف كل اؼبشاكل  -

 أساتذيت الكرديوف  الذين قد عىلَّميوين علوما كثَتة انفعة يف اؼبدرسة كاعبامعة -
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 شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

كثَتة يف اغبياة. كجعلنا شعوًبن كقبائل   ةاغبمد هلل الذم أنعم لنا نعم
لنتعارؼ بيننا. كأفضل الصبلة كالسبلـ على حبيبنا سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو 

 كأصحابو أصبعُت.

كإبذف هللا مت أتليف ىذه الرسالة اليت يقررىا قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
قدرة إلسبلمية اغبكومية ربت اؼبوضوع: الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم ا

مبعهد دار وصفية دراسة الطالب على متييز معاين احلروف يف اجلمل ادلفيدة )
 (.Aceh Selatanي العصر ي مااأليت

ـي الباحثة الشكر للمشرفُت الكرديُت مها األستاذ يف ىذه الفرصة تػي  قىدًٌ
أكقاهتما   إرشادمها على، كاألستاذ دمحم رضا اؼباجسًت اؼباجستَت الدكتور خبارم مسلم

من األكؿ إذل آخرىا كعسى هللا أف حيفظهما يف كل  قالةالثمينة يف أتليف ىذه اؼب
 جزامها هللا جزاء كثَتا.ك األماكن 

مث تػيقىدًٌـ الباحثة كلمة الشكر ؼبدير جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية، 
قسم تعليم اللغة العربية كصبيع اؼبعلمُت الذين قد درسوىا  كعميد كلية الًتبية كرئيس

كؼبوظفي مكتبة جامعة الرانَتم  قالةيف ىذه اعبامعة ألمورىا على إسباـ أتليف ىذه اؼب



 

 ح 
 

كمكتبة قسم تعليم اللغة العربية الذين قد أعانوىا يف حبث الكتب اليت تتعلق بتأليف 
 ىذه الرسالة. 

يم لوالديها على رعايتهما كعنايتهما مث تقدـ الباحثة الشكر العظ 
 .قالةكلدعاءمها يف كتابة ىذه اؼب

ي مامعهد دار األيتكما ال تنسى الباحثة أف تتقدـ الشكر لرئيس   
كاؼبعلمُت كاؼبوظفُت كالطبلب الذين قد ساعدكىا على  Aceh Selatanم العصر 

نفس اؼبستول الذين قد  . كأيضنا إذل األصدقاء يفقالةصبىًٍع البياانت يف كتابة ىذه اؼب
 شىجَّعوىا يف صبيع األحواؿ.

هللا عز  كتابة انفعة. كلعل  ة من القارئُت جعلوا  ىذه اؼبقالةكتتمٌت الباحث
 انفعة للباحثة، كلكل القارئُت.  كجل أف جيعل ىذه اؼبقالة
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ث  مستلخص البح
اف البحث

 (.Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدب

قم القيد
م العصر ي ماعهد دار األيتدبيف عملية تعليم اللغة العربية ًبؼببلحظة األكذل  ما قامت الباحثةبعد 

Aceh Selatan زاؿ يال .ةيو الثانالثاين  يف الفصل  ةخاصة الطلب لدم، كجدت الباحثة اؼبشاكل
كهتدؼ الباحثة  .اؼبفيدة يف مادة النحو اعبمل على سبييز معاين اغبركؼ يفصعوبة ال كفيشعر ة الطلب

: التعرؼ على قدرة الطلبة على سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة قالةيف أتليف ىذه اؼب
دار  عهددبكالتعرؼ على اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة يف سبميز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 

 م تستخدمو الباحثة يف ىذه اؼبقالة.  أما منهج البحث الذAceh Selatanم العصر ي مااأليت
ىو  تمع يف ىذه اؼبقالةاجملأما ىي االختبار كاالستبانة.  هج كصفي. كاألدكات يف ىذه اؼبقالةىو من

 .طالبا َُٖكعددىم   ـ،َُِِ/ََِِسنة عهد يف اؼبدرسة الثانوية بذلك اؼب ةصبيع الطلب
ا. كأما نتيجة طالب ِٗة  عددىم نوياثالثاين  يف اؼبرحلة ال ة الصفكالعينة يف ىذا البحث ىي طلب

ي ماعهد دار األيتدبىذا البحث ىي أف قدرة الطبلب على سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 
حصلت على درجة مقبوؿ. كاؼبشكبلت اليت يواجهها الطبلب يف  Aceh Selatanم العصر 

ىي: قلة  Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدبسبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 
فهم الطبلب على شرح اؼبدرس عن علم النحو، كال يعطي اؼبدرس األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ، 

ب اآلخر، كال يستطيع الطبلب أف يقوموا ًبلتدريب عن كال يعطي األمثلة عن اغبركؼ من الكتا
اغبركؼ ككضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ، كال يستطيع أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف تعلم 

 النحو.
 

 

ر 

: قدرة الطبلب على سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة )دراسة كصفية  عنو 

: أكرل ماز العفول  االسم الكامل 
 ََََُِِٕٗ :  
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ABSTRACT 

 
Title : Students' ability to distinguish the meanings of 

letters in useful sentences (a descriptive study at the 

Darul Aitami islamic boarding school). 

Name :  Uli Mazul ‘Afwa 

NIM : 170202009 

 

After conducting the first observation in the process of teaching 

Arabic at the Darul Aitami islamic boarding school, the 

researcher found some problems with the students, especially in 

the second grade of senior high school. In grammar lesson 

(nahwu studing), students still feel the difficulty in distinguishing 

the meanings of letters in useful sentences. When the letters are 

entered in the useful sentence, the meaning is different. The 

researcher aims in writing this thesis: to identify the students' 

ability to distinguish the meanings of letters in useful sentences, 

and to identify the problems that students face in distinguishing 

the meanings of letters in useful sentences at the Darul Aitami 

islamic boarding school. The research method used by the 

researcher in this thesis is descriptive method. The tools in this 

thesis are the test and the questionnaire. As for the population in 

this thesis, it is all the students who are studying at the Darul 

Aitami islamic boarding school. in the year 2020/2021, and their 

number is 108 students.The sample in this research is the second 

grade students in senior high school, their number is 29 students. 

As for the result of this research, the students' ability to 

distinguish the meanings of letters in useful in al asry darul aitami 

south Aceh, got an acceptable degree. The problems that students 

face in distinguishing the meanings of letters in useful sentence 

are diverse. 
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ABSTRAK 

 
Judul : Kemampuan siswa dalam membedakan makna-

makna huruf dalam kalimat yang sempurna (studi 

deskriptif di Pesantren Moderen Darul Aitami Aceh 

Selatan) 

Nama :  Uli Mazul ‘Afwa 

NIM : 170202009 

 

Setelah penulis melakukan observasi awal pada proses pengajaran 

Bahasa Arab  di Pesantren Moderen Darul Aitami Aceh Selatan,  

penulis mendapati beberapa masalah yang dimiliki siswa kelas 2 

MA. Pada pembelajaran nahwu, siswa masih merasa kesulitan 

dalam membedakan makna-makna huruf yang terdapat pada 

kalimat yang sempurna. Adapun tujuan penulis menulis skripsi ini 

adalah untuk mengetahui kemapuan siswa dalam membedakan 

makna-makna huruf dalam kalimat dan masalah-masalah yang 

dihadapi siswa dalam membedakan makna-makna huruf dalam 

kalimat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

Deskriptif. Adapun instrumen penelitiannya adalah soal tes dan 

angket. Populasinya adalah semua siswa yang belajar di 

Madrasah ‘Aliyah di Pesantren Moderen Darul Aitami Aceh 

Selatan tahun ajaran 2020/2021 M dan Sampelnya siswa kelas 2 

Madrasah Aliyah yang berjumlah 29. Dan adapun hasil penelitian 

yang didapatkan penulis yaitu kemapuan siswa kelas 2 MA di 

Pesantren Moderen Darul Aitami Aceh Selatan adalah cukup. 

Dan masalah yang dihadapi siswa kelas 2 MA di Pesantren 

Moderen Darul Aitami Aceh Selatan yaitu: kurang pahamnya 

siswa terhadap penjelasan guru, guru tidak memberikan contoh 

yang bervariasi tentang huruf, guru tidak memberi contoh tentang 

huruf dari buku lain, siswa tidak mampu mengerjakan latihan 

tentang huruf, siswa tidak mampu membuat kalimat yang 

sempurna dengan menggunakan huruf, siswa tidak mampu 

membedakan makna-makna huruf dalam pembelajaran nahwu. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 :مشكلة البحث - أ
َت عما جيوؿ اللغة ىي األداة اليت يستخدمها الفرد للتعب 

ف اللغة كالفكر لدل العلماء عملية كاحدة إيف خاطره من أفكار. 
دل من عواطفنا كمشاعران كأفكاران ماحيث ال ديكننا إيصاؿ أم 

 ُنستخدـ اللغة.

اللفظ اؼبركب اؼبفيد ىو ىي الكبلـ، كالكبلـ اللغة ك  
كأقل ما يتالف من اظبُت كبو زيد قائم أك من فعل كاسم  ًبلوضع

  ِكبو قاـ زيد كالكلمة قوؿ مفرد كىي اسم كفعل كحرؼ.
 كاشتمل الكبلـ على أربعة أكصاؼ كىي:

____________ 
 

1
Nurullah KURT, Miran Ahmad Abu al-hajja dan Mohammad 

Salem Atoum,Al-lughah Al-‘Arabiyah (Perkembangan, Kedudukannya 

Dalam Islam dan Sebab-sebab Kelangsungannya(, Universitesi Bingol  

Ilahiyat Fakultas Dergisi, 2015,  Vol. 9, No. 6, Hal.  135. 

الكواكب الدرية شرح متممة دمحم بن اضبد بن عبد البارم االىدؿ،  ِ
  .ٔبدكف السنة(، ص.  ،)جدة: سنقافورة ،االجرومية
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أف يكوف لفظا يعٍت مشتمبل على لفظ مسموع فإف  -ُ
دل يكن ملفوظا فليس بكبلـ. فبل بد أف يكوف لفظا 

 مشتمبل على شيء من اغبركؼ اؽبجائية. 
أف يكوف مركبا من كلمتُت فأكثر سواء كاف ظاىرا أك  -ِ

مقدرا. ككل كبلـ يصح النطق بو يكوف مركبا كىو إما 
تهد( فالطالب أف يكوف صبلة اظبية كقولنا )الطالب ؾب

مبتدأ كؾبتهد خرب. أك صبلة فعلية كقولنا )أيكل 
الصيب( فيأكل فعل كالصيب فاعل. كقد يكوف إحدل 
الكلمتُت ؿبذكفة دؿ عليها سياؽ الكبلـ كقولنا 
)دمحم( ؼبن سألنا )من الطارؽ(. فمحمد مبتدأ كاػبرب 
 ؿبذكؼ تقديره الطارؽ دؿ عليو ما سبق من الكبلـ.

يعٍت حيسن سكوت اؼبتكلم عليو من أف يكوف مفيدا  -ّ
إفادة اػبرب كالوصف كغَته كقولنا )العلم نور(. أما إذا 
دل تتم الفائدة كتشوؼ السامع ؽبا فليس بكبلـ كقولنا 
)إذا طلعت الشمس( مث نسكت فإذا كقف اؼبتكلم 
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على الشرط أك القسم أك اؼببتدأ كدل يتم الكبلـ فليس 
 بكبلـ.

لعريب يعٍت اصطلحت أف يكوف موضوعا ًبلوضع ا -ْ
أما ما كاف  العرب على اؼبخاطبة هبذا الكبلـ.

موضوعا بلساف األعاجم كللغة االقبليزية أك الفرنسية 
أك الفارسة كغَتىا فليس بكبلـ عند النحاة ألنو 

  ّخارج عن قواعد العرب كاصطبلحها.
مكونة من  ة، كاعبملةإذف اللغة مكونة من اعبمل

الكلمات، كالكلمات مكونة من اغبركؼ. فاغبركؼ منها ؽبا 
كمها حرؼ مبٌت كحرؼ معٌت.  معاف كمنها ليست ؽبا معاف.

اغبرؼ اؼببٌت ىو ما كاف من بنية الكلمة، كال شأف لنا فيو. 
كحرؼ اؼبعٌت ىو ما كاف لو معٌت ال يظهر إال إذا انتظم يف 

____________ 
، إيضاح مسائل العربية على منت اآلجروميةدمحم بن سعود البليهد،  3

 .ْ(، ص. َُِٔ)رايض:  بدكف دار نشر، 



   ْ 

 

 

 

كمعرفة تركيب اعبمل فبا  ْاعبملة. كىو قسماف : عامل كعاطل.
 جيعل الكبلـ مفهوما عند من يستعمل اللغة كتابة أككبلما.   

أحد  Aceh Selatanم العصر ي مامعهد دار األيتكاف 
العلـو الطلبة  وعلم فيتنوبية ياعبتشيو آمنطقة  عاىد يف اؼب

دركس من الصباح حىت اليتعلموف  واككان .كالعربية اإلسبلمية
النحو. كمن  فيو مادةدرس اللغة العربية اليت تمن مواد ك  .الظهر

مباحث النحو ىو حركؼ اعبر كحركؼ النفي كحركؼ الشرط 
 كغَتىا من حركؼ اؼبعاين.

يف عملية تعليم ًبؼببلحظة األكذل  ما قامت الباحثةبعد  
ة بالطل لدماؼبعهد، كجدت الباحثة اؼبشاكل  اللغة العربية بذلك

ة بزاؿ الطليال يف مادة النحو .ةيو الثانالثاين  يف الفصل  ةخاص
على  .اؼبفيدة اعبمل على سبييز معاين اغبركؼ يفصعوبة ال كفيشعر 

____________ 
، )بَتكت: مؤسسة الرسالة جامع الدروس العربيةمصطفى الغبليُت،  ْ

 .ٖٗٔـ(، ص.  ََُِانشركف، 



   ٓ 

 

 

 

الرغم فهم معاين اغبركؼ مهمة للطبلب أثناء الدراسة. عندما 
 ٓدخلت اغبركؼ يف اعبملة اؼبفيدة يكوف معناىا ـبتلفة.

اعتمادا على ما سبق من البياف تريد الباحثة أف تقـو 
قدرة الطالب على متييز معاين احلروف " اؼبوضوع عنبحث ًبل

ي العصر ي ماعهد دار األيتمبوصفية ة )دراسيف اجلمل ادلفيدة 
Aceh Selatan)" . 

 
 :البحث سؤاال - ب

ما سؤالُت كالباحثة تقدـ بناء على البياانت السابقة، 
 يلي:

كيف قدرة الطلبة على سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل  -ُ
 ؟ Aceh Selatanم العصر ي مادار األيتعهد دباؼبفيدة 

____________ 

 Aceh Selatanاألكذل دبعهد دار األيتاـ العصرم  اؼببلحظةنتيجة من ٓ 
  .ََِِأكتوبر  ُاػبميس، يف يـو . قابلةاؼببطريقة 
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ما ىي اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة يف سبميز معاين  -ِ
م العصر ي ماعهد دار األيتدب اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة

Aceh Selatan   ؟ 
 

 :البحث هدفا - ج
 :كما يلي  قالةيف ىذه اؼبؼ البحث اىدأ أما 

قدرة الطلبة على سبييز معاين اغبركؼ التعرؼ على  -ُ
م العصر ي ماعهد دار األيتدبيف اعبمل اؼبفيدة 

Aceh Selatan. 
اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة يف التعرؼ على  -ِ

عهد دار دب سبميز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة
 .Aceh Selatanم العصر ي مااأليت
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 :أمهية البحث - د
 :كما يلي  قالةيف ىذه اؼب علميةية الأما أمه 

 :ةللطلب -ُ
قدرة الطبلب على سبييز معاين  لتعرؼ علىل -

 يف اعبمل اؼبفيدة اغبركؼ
 للمدرس: -ِ

لزايدة مراجع اؼبدرسُت عن حل اؼبشكلة يف  -
تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم معاين 

 اغبركؼ 
 :للباحثة -ّ

 لزايدة اؼبعلومات عن معاين اغبركؼ  -
 
 
 
 
 



   ٖ 

 

 

 

 :حدود البحث - ه
 اؼبوضوعي:اغبد  -ُ

يف قدرة الطبلب على حيد موضوع ىذا البحث 
عهد دار دباؼبفيدة  يف اعبمل  سبييز معاين اغبركؼ

 .Aceh Selatanم العصر ي مااأليت
 اغبد اؼبكاين: -ِ

م العصر ي ماعهد دار األيتدب البحث يف يقتصر
Aceh Selatan  من اؼبدرسة يف الصف الثاين

 .ةيثانو ال
سنة دراسية جيرم البحث  اغبد الزماين: -ّ

ََِِ/َُِِ. 
 
 مصطلحات البحث: - و

 قدرة الطبلب: -ُ
قدرنا/قدرة دبعٌت الطاقة، -يٍقًدر-كلمة قىدىرى   

كاستطاعة. قدرة ىي قوة على أمر كسبكن منو. القدرة ىي القوة 



   ٗ 

 

 

 

الرباعة، الرباعة، لغة دبعٍت  القدرة ٔعلى الشيء كالتمكن منو.
ديكن أف تكوف قدرة فطرية اؼبوىبة، القدرة؛ القوة للقياـ بعمل ما. 

 .ٕ، أك ديكن أف تكوف نتيجة فبارسة أك فبارسة
 أداءه أما اصطبلحا القدرة ىي كل ما يستطيع الفرد

يف اللحظة الراىنة من أعماؿ عقلية أك حركية سواء أكاف ذلك 
نتيجة تدريب أك بدكف تدريب، كالفرد على ركوب دراجة أك 

بلغة أجنبية أك إجراء على تذكر قصيدة من الشعر أك الكبلـ 
  ٖالعمليات اغبسابية.

فكلمة الطبلب لغة صبع من كلمة طالب كالطالب 
طلبا دبعٌت السعي كراء الشيء -يطلب-ىو اسم الفاعل من طلب

____________ 
، )بَتكت: دار الفكر، القاموس ادلنجدشهاب الدين أبو عمرك،  ٔ

 .ٕٕٖـ(، ص. ََِٓ
7 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), hal. 1. 

اطقني نلغة العربية لل، ادلراجعة يف مناهج التعليم العلي أضبد مدكور 8
 .ُٗ، ص.(ـََِٕالقاىرة: دار الفكر العريب، )، الطبعة األكذل، بلغات أخرى
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الطالب اصطبلحا ىو كل شخص ينتمي ؼبكاف  ٗللحصوؿ عليو.
تعليمي معُت. اؼبثاؿ: اؼبدرسة، اعبامعة، الكلية أك اؼبعهد كغَته. 
يعترب الطبلب مكوانن بشراين حيتل موقعنا مركزاين يف عملية التدريس 

، الطبلب كأطراؼ يريدكف مالتعلم. يف عملية التدريس كالتعلك 
ربقيق األىداؼ، لديهم أىداؼ مث يريدكف ربقيقها على النحو 

 َُ.األمثل
قدرة الطبلب  راد بقدرة الطبلب يف ىذه اؼبقالةاؼب

أما يقصد ًبغبركؼ  اعبمل اؼبفيدة. على سبييز معاين اغبركؼ يف
ىنا أم حركؼ اؼبعاين  اليت ؽبا معٌت. كحرؼ اؼبيم )ما اؼبوصوؿ، 
ما اؼبصدرية، كغَتىا(، كالفاء )فاء السببية، فاء العطف، كغَتىا(، 

 كالبلـ )ال(، كالباء )ب(. 
 
 

____________ 
9
ـ(، ص. ََِٓ، ...، القاموس ادلنجدشهاب الدين أبو عمرك،  

ّٖٕ. 
10 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 111. 
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 سبييز معاين اغبركؼ: -ِ
زنا. معناه -دييىًيزي -كلمة التمييز مصدر من الكلمة مىيػَّزى    سبًييػٍ
التفريق. كلغة ميزى بُت الشيئُت إذ فرؽ بينهما. -العـز-الفصل

   ُُكاصطبلحا اؼبميز ىو الصيب الذم بلغ سنا.
 أك اإلدراؾ ىو اؼبعٌت ُِاؼبعٌت ىو ما يدؿ عليو اللفظ.

 توصيلو يتم بدكره كالذم الشخص بو دير الذم الشعور أك الفكر
 ُّ.لآلخرين

لغة دبعٌت طرفو كجانبو. ككل كاحد من حركؼ  غبرؼا 
اؼبباين الثمانية كالعشرين اليت تًتكب منها الكلمات، كتسمى 

اغبرؼ   ُْحركؼ اؽبجاء. كصبع اغبرؼ حركؼ أك أحرؼ.

____________ 
11 : معجم اؼبعاين بطريقة عرب اإلنًتنيت 

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/ ، اتريخ الدخوؿ
 .ـَُِِ\ِ\ِٔ

 .َُٔٓ، ص. ...، القاموس ادلنجدشهاب الدين أبو عمرك،  12
13 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 50. 

 .َْٔ، ص. ...، القاموس ادلنجدشهاب الدين أبو عمرك،  14

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/
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ىو ما يدؿ على معٌت بواسطة غَته، كبو: ىل، كيف، اصطبلحا 
ئا من عبلمات االسم، كال من كدل. كعبلمتو عدـ قبولو شي

 ُٓعبلمات الفعل.
دبعٌت سبييز معاين اغبرؼ الواحد  التمييز يف ىذه اؼبقالة أما

حبركؼ األخرل. كالتمييز بُت معاين حرؼ اؼبيم االستفهامية 
حبرؼ اؼبيم اؼبوصولة. كالباحثة قد حددت اغبركؼ اليت ستبحث 

 فيها ىي اغبرؼ )ما، ال، ًبء، فاء(.
 

  اؼبفيدة: اعبملة -ّ
كاعبملة عند الببلغيُت  .اعبملة لغة دبعٌت صباعة كل شيء

كالنحويُت دبعٌت كل كبلـ اشتمل على مسند كمسند إليو. كصبعها 
 ُٔصبل.

____________ 
15

بَتكت: دار )، القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أضبد اؽبامشي،  
 .ُٗ، ص. (ـََِِالكتب العلمية ، 

ـ(، ص. ََِٓ، ...، القاموس ادلنجدشهاب الدين أبو عمرك،  16
ّٕٕ. 
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ىي كبلـ اتـ يتألف من )اؼببتدأ كاػبرب(  اعبملة اصطبلحا
أك )الفعل كالفاعل(. ًبلنظر إذل أركاف اعبملة اؼبفيدة قسمها 

 صبلة اظبية كىي اليت تبدأ ًبسم كفعلية كىي النحويوف إذل قسمُت
 ُٕ.اليت تبدأ بفعل

 
 :السابقة الدراسات -ز 

. كىي يف البحث العلمياسة السابقة مهمة جدا ر الد 
إحدل مصادر البحث اليت استعملتها الباحثة ؼبعرفة األساليب 

نتائج ا. كىي تكوف مساعدة على ؿبصوؿ الدراسية كسلبياهت
. اليةكالفرؽ بُت الدراسة القبلية كالدراسة اغبالبحث للباحثة 

 :كتلك الدراسة كما يلي

____________ 
النحو العريب ظباعيل صيٍت كدفع هللا أضبد صاحل كغيها، ؿبمود إ 17

 .ُـ(، ص. ُٕٖٗ، )الرايض: عمادة شؤكف اؼبكتبات، بعب ادل
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قدرة طبلب على قواعد النحوية : الدراسة األكذل -ُ
كتطبيقها ًبإلنشاء )دراسة إرتباطية دبعهد الزىرة 

Bireun) ُٖ 
: أما أىداؼ البحث يف ىذه أىداؼ البحث - أ

 فهي: اؼبقالة
القواعد التعرؼ على عملية التعليم كالتعلم  -

 النحوية كاإلنشاء
التعرؼ على قدرة الطلبة على القواعد  -

 النحوية كاإلنشاء
التعرؼ على عبلقة بُت قدرة الطلبة على  -

 القواعد النحوية كاإلنشاء

____________ 
نحوية وتطبيقها ابإلنشاء طالب على قواعد القدرة ذكرم جونينواف، 18

، رسالة جامعية غَت منشورة مقدـ لنيل (Bireunرتباطية مبعهد الزهرة ا)دراسة 
درجة البكبلريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جامعة 

 ـ.َُِٖسنة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية، 
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منهج البحث: أما منهج البحث فيها فهي  - ب
منهج كصفي االرتباطي. كأدكات البحث 

 مستخدمة ىي االختبار كاؼببلحظة اؼبباشرة.
 لبحث: أما نتائجو كما يلي:نتائج ا - ج

إف عملية تعليم كتعلم القواعد النحوية  -
دبعهد الزىرة تؤثر يف تنمية اإلنشاء عند 
الطلبة كىذه يبلحظ الباحث دببلحظة 

 أنشطة اؼبدرسة
إف سيطر الطلبة على درس القواعد  -

النحوية أعلى من سيطرهتم على درس 
اإلنشاء. كذلك كما ظهر يف ربليل أجوبة 

 يف اختبار القواعد النحوية كاإلنشاء.الطلبة 
كانت قدرة الطلبة يف القواعد النحوية ال  -

 يعلق عبلقة ًبإلنشاء.
   



   ُٔ 

 

 

 

قدرة الطلبة على معرفة مواقع : الدراسة الثانية -ِ
اإلعراب األساسي من القرآف )دراسة تقوديية دبعهد 

 ُٗ.( Lubuk Sukonدار األمن 
: أما أىداؼ البحث يف ىذه أىداؼ البحث - أ

 فهي: اؼبقالة
قدرة الطلبة على معرفة مواقع  لتعرؼ علىل -

 اإلعراب األساسي من القرآف.
اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة  للتعرؼ على -

على معرفة مواقع اإلعراب األساسي من 
 القرآف.

____________ 
19

قدرة الطلبة على معرفة مواقع اإلعراب األساسي من سيت ركضة،  
رسالة جامعية غَت  ،( Lubuk Sukonالقرآن )دراسة تقوميية مبعهد دار األمن 

منشورة مقدـ لنيل درجة البكبلريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل 
 ـ.َُِٔاغبكومية، سنة اؼبعلمُت جامعة الرانَتم اإلسبلمية 
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منهج البحث: أما منهج البحث فيها فهي منهج  - ب
تقوديي. كأدكات البحث مستخدمة ىي  االستبانة 

 كاالختبار.
 نتائج البحث: أما نتائجو كما يلي: - ج

إف قدرة الطلبة على معرفة مواقع اإلعراب  -
 Lubukاألساسي من القرآف دبعهد دار األمن 

Sukon كذلك كما ظهر يف النتيجة من  ضعيفة
 االختبار الذم قامت بو الباحثة.

إف اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة على معرفة  -
مواقع اإلعراب األساسي من القرآف يف معهد دار 

ىي أف اؼبعلم ال أييت ًبألمثلة  Lubuk Sukonاألمن 
من القرآف كال يقـو ًبلتدريب على إعراهبا داخل 

. ككما أف الطلبة ال الصف إال يف بعض األحياف
   حيبوف.يعودكف أنفسهم يف إعراهبا ألهنم ال 
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 قدرة الطبلب على فهم اؼببتدأ كاػبرب: الدراسة الثالثة -ّ
 Ulee كصفية ًبؼبدرسة اؼبتوسطة ًبب النجاح )دراسة 

Kareng.)َِ 
البحث: أما أىداؼ البحث يف  ىدفا - أ

 ىذه  الدراسة فهي:
على قدرة الطبلب على معرفة  للتعرؼ -

 مادة اؼببتدأ كاػبرب.
على اؼبشكبلت اليت يواجهها  للتعرؼ -

 الطبلب يف تدريس اؼببتدأ كاػبرب.
منهج البحث: أما منهج البحث فيها فهي منهج  - ب

كصفي. كأدكات البحث مستخدمة ىي االختبار 
 كاؼبقابلة الشخصية.

____________ 
20

قدرة الطالب على معرفة مواقع اإلعراب األساسي من  ذك اغبلم، 
مقالة جامعية غَت  ،(Lubuk Sukonالقرآن )دراسة تقوميية مبعهد دار األمن 

منشورة مقدـ لنيل درجة البكبلريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل 
  ـ.َُِٖاإلسبلمية اغبكومية، سنة اؼبعلمُت جامعة الرانَتم 
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 نتائج البحث: أما نتائجو كما يلي: - ج
 . إف قدرة الطلبة على فهم اؼببتدأ كاػبرب جيدة -ُ
إف اؼبشكبلت اليت يواجهها الطبلب يف تعلم  -ِ

اؼببتدأ كاػبرب ىي عديدة كمتنوعة كسبثل ىذه 
 اؼبشكبلت يف: 

قلة الرغبة من بعض الطبلب يف مادة  - أ
 النحو.

كثَت من الطلبة يشعركف أبف اؼبواد  - ب
 الدراسية بدرس النحو صعب.

قلة الفهم للطلبة ما يلقي مدرسهم كبو  - ج
 بَت.القاعدة من اؼببتدأ كاػب

 
 اؼبوازنة بُت الدراسات السابقة كالدراسة اغبالية كما يلي:

اتفقت بُت الدراسة األكذل كالدراسة اغبالية ىي أهنما   (ُ
تبحثاف عن قدرة الطبلب. أما االختبلؼ بينهما ىو أف 
الدراسة السابقة منهج حبثها ىو كصفي ارتباطي كتبحث 



   َِ 

 

 

 

ث عن قدرة الطبلب على قواعد النحوية. كمنهج البح
يف الدراسة اغبالية ىو كصفي كتبحث عن قدرة الطبلب 
على سبييز معاين اغبركؼ. كأدكات البحث يف الدراسة 
األكذل ىي االختبار كاؼببلحظة اؼبباشرة. أما الدراسة 

 اغبالية فهي االختبار كاالستبانة.
اتفقت بُت الدراسة الثانية كالدراسة اغبالية ىي أهنما   (ِ

تبحثاف عن قدرة الطبلب. كأدكات البحث يف الرسالتُت 
بلؼ بينهما ىو أف أما االختفهي االختبار كاالستبانة. 

منهج حبثها ىو تقوديي. كمنهج البحث يف  الدراسة الثانية
 الدراسة اغبالية ىو كصفي.

اتفقت بُت دراسة الثالثة كالدراسة اغبالية ىي أف رسالتُت   (ّ
تبحثاف عن قدرة الطبلب كمنهج البحث فيهما كصفي. 
أما االختبلؼ بينها ىو أف الدراسة الثالثة تبحث عن 
قدرة الطبلب على فهم اؼببتدأ كاػبرب. أما الدراسة اغبالية 
تبحث عن قدرة الطبلب على سبييز معاين اغبركؼ يف 

مل اؼبفيدة. كأدكات البحث يف الدراسة الثالثة ىي اعب



   ُِ 

 

 

 

االختبار كاؼبقابلة الشخصية. أما يف الدراسة اغبالية فهي 
 االختبار كاالستبانة.

 
 :طريقة كتابة البحث - ح
فاعتمدت الباحثة  قالةطريقة كتابة البحث يف ىذه اؼبكأما  

على طريقة التأليف اعبارية اؼبقرر يف كلية الًتبية كأتؽبيل اؼبعلمُت 
 Panduan“:نَتم اإلسبلمية اغبكومية يف كتابجبامعة الرا

Akademik dan Penulisan Skripsi fakultas Tarbiyah dan 

keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ِِ 

 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 :التعريف بقدرة الطالب - أ

 :القدرة -ُ
( ىي معرفة كمهارات معينة Abilityالقدرة )

مج اػبدمة اؼبمتازة، كاليت تشمل انبر  مً ضركرية للغاية لدعٍ 
، كالقياـ ًبلتواصل يػىٍنكىبُّ عليوالقدرة يف ؾباؿ العمل 

 
ي
  Public relations، كاستخداـ شىجَّعالفعاؿ، كتطوير اؼب

 ُِ.العبلقات داخل ك خارج الشركة بناءكأداة يف 

طاقة أك استعداد عاـ يتكوف  (Abilityفالقدرة )
عند اإلنساف نتيجة عوامل داخلية كأخرل خارجية هتيء 
لو اكتساب تلك اؼبقدرة. فالقدرة اللغوية استعداد عاـ 

____________ 
21

Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima,(Jakarta: 

PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2003), hal.31. 



ِّ 

 

 
 

عند كل إنساف يدخل يف كل ؾباالت اللغة كمناشطها 
 ِِمن كبلـ، كقراءة، ككتابة، كاستماع.

كتعىربًٌ القدرة عن كل ما يستطيع الفرد أف يقـو بو 
من أعماؿ عقلية، أك حركية، سواء كانت فطرية، أك مت 

 اكتساهبا من البيئة. 

كتتعد أنواع القدرة، فهناؾ القدرة العددية، كىي 
اليت تظهر عند أداء اؼبرء للعمليات اغبسابية كاستخدامو 
األرقاـ حبرفية عالية، كىناؾ القدرة اؼبكانية، كاليت تعٍت 

عد تغيَت كضعها اؼبكاين،  مهارة اؼبرء يف تصوُّر األشياء ب
كما توجد القدرة اللفظية، كىي ما ترتبط بتكوين اعبمل 

  ِّكالكلمات، كاغبصيلة اليت ديتلكها الفرد من األلفاظ.

____________ 
، )دكف ادلهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأضبد فؤاد علياف،  ِِ

 .ٖـ(، ص. ََِِاؼبكاف: دار اؼبسلم، 
الشركؽ : دار )عماف، أساسيات يف الرتبية، يوسف الطراكنة اخليف 23
 .ُٖ، ص.(ـََِْ، للنشر كالتوزيع



ِْ 

 

 
 

 :الطبلب -ِ
ىي صبع من الطالب. كالطالب  الطبلبكلمة 

طلبا، دبعٌت الذم يطلب -يطلب-اسم الفاعل من طلب
التعليم  العلمى. كيطلق عرفا على التلميذ يف مرحليت

طالب ىو طالبوف، كطلبة، الصبع اؼبتوسطة كالثانوية. ك 
كطبلب، كاؼبؤنث طالبة، كاؼبقصود ًبؼبصطلح ىو التنظيم 

ية هبدؼ توفَت اعبامعة أك الكل الذم يتم أتسيسو يف
 rawىم "مادة خاـ" ) تسهيبلت للطبلب. الطبلب

material يف عملية التحوؿ كاالستيعاب، كحيتلوف موقعنا )
 مهمنا للغاية ؼبعرفة أمهيتها يف العثور على قباح العملي. 

ىم كائنات فردية ؽبا شخصيات ذات خصائص  الطلبة
الطبلب فبيزة تتوافق مع منوىم كتطورىم. يتأثر منو كتطور 

 .ِْف فيهاوٍ مي يٍ ًبلبيئة اليت يقً 

____________ 
24

 Nora Agustina, Perkembangan Peserta Didikk, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), hal. 13. 



ِٓ 

 

 
 

يف الدراسات اللغوية، تنقسم اؼبهارات اللغوية إذل الكفاءة 
اللغوية كاألداء اللغوم. يشَت الكفاءة اللغوية إذل القدرات اجملردة 

تعترب  .بطبيعتها، يف شكل اإلمكاانت اليت ديتلكها مستخدـ اللغة
إجادة اللغة العربية التقليدية على أهنا تشمل أربعة أنواع من 
اؼبهارات. األنواع األربعة ؼبهارات اللغة العربية ىي مهارات 
االستماع لفهم اللغة اؼبستخدمة شفواي. مهارات القراءة لفهم 
اللغة اؼبكتوبة. مهارات التحدث للتعبَت عن األفكار كالنفس 

تابة للتعبَت عن األفكار كالنفس يف شفهينا؛ كمهارات الك
 ِٓ.الكتابة

ديكن أيضنا ربط القدرة على التحدث ًبللغة العربية إبتقاف 
. ًتكييبمكوانت اللغة العربية كما ىو مقصود يف علم اللغة ال

____________ 
25 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan: Alkitabah, 2012), hal. 40. 
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كًبلتارل، فإف جوانب اللغة كجوانب اؼبهارات اللغوية مها العنصراف 
 ِٔ.الرئيسياف يف تقييم تعلم اللغة

ما يتم إجراء تقييم تعلم اللغة التقليدم لتحديد عادة 
كيف الوقت (. مستول إتقاف الطالب لبعض عناصر اللغة )اػباصة

نفسو، يتم إجراء تقييم متكامل لتعلم اللغة لتحديد مستول قدرة 
الطبلب على فهم اللغة كاستخدامها يف السياؽ. دبعٌت آخر، يتم 

لطبلب يف اللغة، سواء إجراء ىذا التقييم لتحديد مستول قدرة ا
 ِٕ(.بشكل نشط )ربدًثن ككتابة( كتقببلن )قراءة كاستماع

  
 :طبيعة الطالب - ب

الطبلب اليت ديكن أف تؤثر على أنشطة  طبيعةتشمل 
 :ِٖتعلم الطبلب ما يلي

____________ 
26 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 41. 
27 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 42. 
28 Nora Agustina, Perkembangan Peserta ..., hal. 20. 
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 اىاخلفية اؼبعرفة كمستو  -ُ
 أساليب التعلم  -ِ
 العمر الزمٍت  -ّ
 مستول النضج  -ْ
 االراء كاؼبيوؿ -ٓ
 كاالقتصاديةالبيئة االجتماعية  -ٔ
 اغبواجز البيئية كالثقافية -ٕ
 الذكاء -ٖ
 التناسب كالصفة -ٗ

  الدراسيالتحصيل  -َُ
 الدافع -ُُ
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 :علم النحو وأمهية تعلمه - ج
  :تعريف علم النحو -ُ

النحو لغة: أم القصد أك اؼبثل، كظبي العلم هبذا االسم 
لقصد اؼبتكلم أف يتكلم مثل العرب، كما يسمى ىذا العلم أيضا 

النحو ىو علم يبحث يف أصوؿ تكوين اعبملة  ِٗيعلم اإلعراب.
كقواعد اإلعراب. فهدؼ علم النحو أف حيدد أساليب تكوين 
اعبملة كمواضع الكلمات ككظيفتها فيها كما حيدد اػبصائص اليت 
تكسبها الكلمة من ذلك اؼبوضع، سواء أكانت خصائص كبوية 

كالتأخَت كاالبتداء كالفاعلية كمفعولية أك أحكاما كبوية كالتقدمي 
النحو قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية  َّكاإلعراب كالبناء.

  ُّكأحواؽبا حُت إفرادىا كحُت تركيبها.
____________ 

29
شرح الدماميين على ن دمحم بن أيب بكر الدماميٍت، عبلمة بدر الدي 

  ُٔـ(، ص. َُِِ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، مغين اللبيب

، ...شرح الدماميين عبلمة بدر الدين دمحم بن أيب بكر الدماميٍت،  30
 ُٕـ(، ص. َُِِ

31 Hifni Bek-Dayyab dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, (Jakarta: 

Darul Ulum Press, 2007), hal. 13. 
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يف اؼبوضوع ىذا العلم سبييز االسم من الفعل من اغبرؼ، 
كسبييز اؼبعرب من اؼببٍت، كسبييز اؼبرفوع من اؼبنصوب من اؼبخفوض 

، مع ربديد العوامل اؼبؤثرة يف  ىذا كلو، كقد استنبط ىذا  كاجملزـك
-كلو من كبلـ العرب ًبالستقراء، كصار كبلـ العرب األكؿ شعرا

ىو اغبجة يف تقرير قواعد  -بعد نصوص الكتاب كالسنة-كنثرا
النحو يف صورة ما عرؼ ًبلشواىد اللغوية، كىا ما استشهد بو 

 ِّالعلماء من كبلـ العرب لتقرير القواعد.
 

 :أمهية تعلم علم النحو -ِ
مع أف الكثرة الكثَتة من الناس تشكو من درس النحو 
العريب، كما تعانيو من الكد يف سبيل إتقانو كإقامة ألسنتها 
كأقبلمها عليو، إال أف ىذا التأفف كاؼبعاانة ال ؿبل ؽبا، ذلك ألننا 
ال نعرؼ لغة اىتم هبا أىلها قدر ما لقيت العربية من اىتماـ، 

____________ 
، ...شرح الدماميين عبلمة بدر الدين دمحم بن أيب بكر الدماميٍت،  32

 .ُٔـ(، ص. َُِِ



َّ 

 

 
 

واف هللا عليهم، كالعلماء يتتابعوف كمنذ عصر اػبلفاء الراشدين رض
كاحدا يف إثر كاحد كمدرسة بعد مدرسة، يف إنشاء النحو العريب 
كتطويره كأتصيلو، حىت بلغ مرحلة من النضج العلمي كالوضوح 

 النهجي دل يبلغها علم آخر.
النحو ىو أساس ضركرم لكل دراسة للحياة العربية، يف 

، ألنك الفقو كالتفسَت كاألدب كالفلسفة كال تاريخ كغيها من العلـو
ال تستطيع أف تدرؾ اؼبقصود من نص لغوم دكف معرفة ًبلنظاـ 
الذم تسَت عليو ىذه اللغة. كال نستطيع أف نرل مفسرا أك فقيها 

   ّّأك خطيبا دكف أف يتقن علم النحو كبنية الكلمة.
 

 :طرق تدريس النحو - د
تتوعت طرائق تدريس النحو بسبب تتوع اؼبوضوعات من 
حيث طبيعتها ككعورهتا، كأساليب تدريسها، كما تتوعت بسبب 

____________ 
، ...شرح الدماميين عبلمة بدر الدين دمحم بن أيب بكر الدماميٍت،  33

 .ِّـ(، ص. َُِِ



ُّ 

 

 
 

مستوايت الطلبة كأععداىم كأعمارىم، قابليات اؼبدرسُت كقدراهتم 
 كأحواؽبم النفسية.

 
 :الطريقة االستقرائية -ُ

كتسمى بػػػػػػػػػػ)االستنباطية االستنتاجية، كطريقة 
( العادل النفسي األؼباين. اليت تقـو على مراحلها ىرايت

اػبمس: )اؼبقدمة كالعرض، كاؼبوازنة كالريط، كاالستتباط 
 كالتطبيق(.  

كانتشرت طريقتو يف أكركًب يف أكاسط القرف 
التاسع عشر، كما انتشرت يف العادل العريب يف القرف 
العشرين، كىي تعٌت بفكرة )تداعي اؼبعاين(، إبفادهتا من 
اؼبعلومات اؼباضية، كضمها إذل اعبديدة لتكوف كتلة 

 علمية كاحدة. 



ِّ 

 

 
 

كىي إما بعرض األمثلة ابتداء، كإما بعرض 
النصوص مث األمثلة كالقاعدة. كىي ربقيق )اإلدراؾ 

 ّْالكلي، أك الفكرة الشاملة( للموضوع. 
يقصد ًبالستقراء تتبع اعبزئيات للحصوؿ إذل 

أم تتبع اعبزء  نتيجة كلية، كاستقراء من يستقرئ
للحصوؿ إذل تعميم أك حكم عاـ. كىو أداء عقلي يقـو 
بو الفرد، كيتم عن طريق استنتاج القاعدة العامة من 
اعبزئيات كاغباالت الفردية، كحيتاج الفرد إذل دراسة 
العديد من اؼبواقف كاغباالت الفردية، ليكشف عن 

 ّٓالسمة أك الصفة اؼبشًتكة.
د على نشاط اؼبعلم طريقة االستقراء تعتمالك 

كاؼبتعلم. كفيها يقـو اؼبعلم إبًثرة كتنبيو كربفيز الطالب 
____________ 

مهارات اللغة العربية وآداهبا،  طرائق تدريسعابد توفيق اؽبامشي،  ّْ
 .َّٔ، ص. ـ(ََِٔالرسالة،)بَتكت: مؤسسة 

، )عماف: دار اسرتاتيجية تديس اللغة العربيةبليغ دمدم إظباعيل،  35
 .ُُّـ(، ص. ََُِاؼبناىج للنشر كالتوزيع، 
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بواسطة عرض ؾبموعة من اػبربات التجريبية للحصوؿ 
إذل خربة جديدة عامة. كتشَت اسًتاتيجية االستقراء إذل 
استقراء اؼبعلومات اػباصة دبوضوع معُت. كتقدديها 

تخبلص قاعدة للطبلب مث مناقشتهم فيها حىت ديكنهم اس
 عامة منها.

طريقة االستقراء ًبلتدريس االكتشايف الكتتسم 
حيث يستنتج الطبلب اػبصائص احملددة للمفهـو من 
عدد من األمثلة اؼبطابقة كاألمثلة غَت اؼبطابقة. كيصلوف 
عن طريق االكتشاؼ إذل تعريف القاعدة النحوية، أك 

 اؼبصطلح الببلغي أك اؼبفهـو الديٍت.
ء عملية تفكَتة ربتاج إذل دراسة كمعرفة كاالستقرا

التفاصيل كأجزاء الدرس كالتوصل منها إذل حكم كلي أك 
. يطرح اؼبعلم فيها ؾبموعة من اغباالت  قاعدة، أك مفهـو
أك اؼبواقف كاألمثلة يف صورة أسئلة يعرضها للمناقشة 
على طبلبو للوصوؿ إذل مفهـو أك تعميم معُت. كىي 



ّْ 

 

 
 

مل الطبلب على اكتشاؼ اسًتاتيجية تدريسية رب
اؼبعلومات كاغبقائق كالتعرؼ عليها، ًبلتدريج ك الطبلب 

 من اعبزء إذل الكل.
طريقة االستقراء يف تدريس اللغة العربية كالًتبية الك 

الدينية اإلسبلمية تعٍت أهنا اسًتاتيجية تساعد الطبلب 
على استنباط القاعدة أك اؼبفهـو الديٍت كاغبكم الفقهي 

ة كاعبزئيات كالشواىد اؼبختلفة. كفيها يتوصل من األمثل
الطالب إذل األحكاـ العامة كاؼبفاىيم الدينية من االمثلة 

 كاغباالت اػباصة.
طريقة االستقراء إذل مساعدة الطالب الكهتدؼ 

على اكتشاؼ اغبقائق كالتعرؼ عليها. كسبكُت الطالب 
من الوصوؿ إذل التعميمات اؼبناسبة. كما هتدؼ إذل 
غثارة النشاط لتكوين خربة معرفية جديدة. كيف ؾباؿ 
تدريس الًتبية الدينية اإلسبلمية هتدؼ إذل مساعدة 

اىيم الدينية. كالتعرؼ الطالب على اكتشاؼ اغبقائق كاؼبف



ّٓ 

 

 
 

عليها من خبلؿ اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية، 
كالشواىد الدينية كالتواصل إذل ؾبموعة من القواعد 

 كاؼببادئ اإلسبلمية يف اجملبلت الدينية اؼبختلفة.
طريقة االستقراء طريقة قائمة على استقصاء الك 

مبلحظة اغبقائق من التجربة اغبسبة كاألمثلة اؼبتفرقة. ك 
ة للظواىر للحصوؿ قظى الواقع مبلحظة دقيقة كاؼبشاىدة اليى 

إذل حقائق أك قوانُت. اسًتاتيجية االستقراء من 
االسًتاتيجيات الفعالة يف عملية التعلم. ذلك ألهنا تسهم 
يف تنمية كتدريب اؼبتعلمُت على اكتشاؼ اؼبفاىيم 

ألنو  كالعبلقات كالقواعد العامة. كاالستقراء ينمي اإلبداع
يساعد على التواصل إذل حل جديد أصيل للمشكبلت 
اليت تعًتضهم يف الدراسة كال يفرض عليهم حبلن جاىزنا 

 ّٔيقتنعوف بو.
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كقد أكصى ابن خلدكف بضركرة استخداـ 
االستقراء يف عملية التعلم، على اعتبار أف اؼبتعلم يكوف 
عاجزنا عن الفهم يف ًبدئ األمر فيعطى اعبزئيات مث ينتقل 
إذل الكليات. يقوؿ ابن خلدكف:"فإف قبوؿ العلم 
كاالستعدادات لفهمو تنشأ تدرجيينا. كيكوف اؼبتعلم أكؿ 
األمر عاجزنا عن الفهم ًبعبملة إال يف األقل، كعلى سبيل 
التقريب كاإلصباؿ. كًبألمثلة اغبسية، مث ال يزاؿ االستعداد 
 فيو يتدرج قليبلن دبخالفة مسائل ذلك الفن. كتكرارىا

االستيعاب الذم  إذلعليو، كاالنتقاؿ منها من التقريب 
فوقو. حىت تتم اؼبلكة يف االستعداد مث يف التحصيل. 
كحييط ىو دبسائل الفن. كإذا القيت عليو الغاايت يف 
البداايت كىو حينئذ عاجز عن الفهم كالوعي كبعيد عن 
االستعداد لو، كل ذىنو عنها كحسب ذلك من صعوبة 

فتكاسل عنو كاكبرؼ عن قبولو كسبادل يف العلم نفسو. 
 ىجرانة".
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كتعد طريقة االستقراء كسيلة انجحة لضبط 
الطبلب. كتنظيمهم كإشراكهم صبيعنا يف الدرس. كىي 
اسًتاتيجية ربمل الطبلب على التفكَت اؼبنطقي اؽبادئ، 
كالتعبَت عن اؼبفهـو الديٍت الذم توصلوا إليو من خبلؿ 

درس بصمت كتفكَت. مث استماىم ؼبا يطرح يف ال
التحدث كاؼبشاركة بوضوح كدقة. كلعل ىذا يبقي 
اؼبعلومات بصورة أقول من اليت تكتسب بواسطة اإللقاء 

 كاحملاضرة. 
 خطوات التدريس ابستخدام االستقراء:

يسَت التدريس كفق االستقراء اػبطوات كاؼبراحل 
 ّٕالتارل:

 مرحلة اإلعداد -ُ
 مرحلة التنفيذ -ِ
 مرحلة التقومي -ّ
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 :مرحلة التخطيط - أ
حيتاج التدريس ًبالستقراء إذل إعداد خاص من 
اؼبعلم. كالبد للمعلم من كضع خطة للخربات 
التعليمية اليت ستجرل داخل الصف أك خارجو 
لتحقيقها. كربديد أىداؼ تعليمية ككضع االنشطة 
اليت جيب استخدامها. كإعداد التدريس يتضمن 

تزكد اؼبعلم سلسلة من اػبطوات كاإلجراءات اليت 
 برؤية شاملة ؼبا سيقـو بو داخل الفصل.
 كمن خطوات اإلعداد للتدريس ما يلي:

ربديد األىداؼ السلوكية: ربديد األىداؼ  ( أ
السلوكية اؼبواد ربقيقها لدل الطبلب من أكذل 

 خطوات التدريس.
ربديد الكلمات الصعبة: يف ىذه اػبطوة يقـو   ( ب

 بقراءة اؼبوضوعات ًبلكتاب الذم يدرسو
يد الكلمات الطالب قراءة كاعية هبدؼ ربد
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وضوعات دبية، أك اؼباؼببهمة يف النصوص اآل
نية أك يف األحاديث القرائية أك النصوص  القرآ

النبوية. مث البحث عن معاين ىذه الكلمات 
 مع كضع بعضها يف صبل توضح معناىا.

ربديد اؼبفاىيم النحوية: يف مرحلة اإلعداد   ( ج
لم بتحليل ؿبتول اؼبوضوعات للتدريس يقـو اؼبع

اؼبقررة هبدؼ ربديد اؼبفاىيم النحوية اؼبتضمنة 
هبذه اؼبوضوعات، كربديد كصياغة دالالهتا 

 اللفظية.
استخبلص اآلداب كالقيم اؼبتضمنة: بعد   ( د

ربديد اؼبفاىيم النحوية اؼبتضمنة ًبؼبوضوع. 
يقـو اؼبعلم ًبستخبلص اآلداب كالقيم كالدينية 

 لك هبدؼ أف يستنتجوىا.اؼبتضمنة، كذ
ربديد األمثلة: يقـو اؼبعلم بتحديد األمثلة  ( ق

كالشواىد اؼبرتبطة ًبلقاعدة النحوية اليت ترتبط 
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ًبؼبفهـو النحوم أك القاعدة الذم ينبغي أف 
 يتوصل الطالب إليو.

ربديد األنشطة التعليمية اؼبستخدمة: البد  ( ك
األنشطة للمعلم أف يضع يف اعتباره دكر 

التعليمية؛ ألهنا تسهم يف زايدة فعالية الطبلب 
كإثراء اؼبوقف التعليمي نفسو، كإلًثرة دافعية 
الطبلب للتعلم. كديكن للمعلم اختيار بعض 
األنشطة التعليمية اليت ديارسها الطبلب داخل 
أك خارج حجرة الدراسة. كاليت تنفق مع 

 ظركؼ اؼبدرسة، كإمكاانت الطبلب أنفسهم.
يد الوسائل التعليمية: من اػبطوات اؼبهمة ربد ( ز

يف إعداد الدركس ربديد الوسائل التعليمية 
اؼبناسبة كاؼببلئمة ؼبوضوع الدرس كمفاىيمو. 
كحبيث تتفق مع مستوايت الطبلب كخرباهتم. 
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كإمكاانت استخدامها ًبؼبدرسة كظركؼ كطبيعة 
 الفصل.

التمهيد للدرس: يشتمل التمهيد للدرس على  ( ح
شطة اليت ديارسها اؼبعلم كالطبلب، بعض األن

مثل عرض بعض الصور اؼبرتبطة ًبؼبوضوع، 
كمبلحظة الطبلب ؽبا مث كتابة بعض التعليقات 
حوؽبا كما تتضمنها مث مناقشتهم فيها. أك عن 

 بعض األسئلة اؼبوجهة يف بدية اغبصة.
إعادة صياغة احملتول: تعد ىذه اػبطوة من أبرز  ( ط

للتدريس ًبستخداـ اسًتاتيجية خطوات اإلعداد 
االستقراء. حيث يقـو اؼبعلم بعد ربليل اؼبوضوع 
الذم ينوم تدريسو إبعادة صياغة احملتول عن 
طريق صياغة أسئلة متدرجة من اػباص إذل 
العاـ تساعد الطبلب إذل ربديد اؼبفهـو النحوم 

 أك القاعدة النحوية.
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 مرحلة التنفيذ: - ب
االستقراء كفق  يتم التدريس ًبستخداـ طريقة

 اػبطوات كاإلجراءات التالية:
يطرح اؼبعلم أسئلة للوصوؿ إذل األمثلة عن  -

.  اؼبفهـو
يعرض اؼبعلم أمثلة منتمية كغَت منتمية عن  -

.  اؼبفهـو
يطرح اؼبعلم أسئلة للتواصل إذل تعريف اؼبفهـو  -

 النحوم.
يطلب اؼبعلم من طبلبو صياغة تعريف ؿبدد  -

.  للمفهـو
الطبلب أمثلة منتمية كغَت يطلب اؼبعلم من  -

.  منتمية للمفهـو
يطرح اؼبعلم أسئلة للتواصل إذل تعريف  -

 للمفهـو النحوم.
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يطلب اؼبعلم من طبلبو صياغة اؼبفهـو  -
 النحوم.

يطلب اؼبعلم من طبلبو أمثلة أخرل عن  -
 اؼبفهـو أك اغبكم.

 
 مرحلة التقومي: - ج

يعد التقومي العملية اؼبركبة اليت حيكم هبا اؼبعلم 
على مدل ربقيق األىداؼ اؼبنشودة. كالتقومي يتضمن 
التقدير دبعٌت تشخيص كتوجيو الطبلب، كىو ليس ؾبرد 
إصدار حكم على قيمة السلوؾ، بل ىو عملية صبع 

خر آكتصنيف كربليل كتفسَت إجاًبت الطبلب. كالتقومي 
دريس ًبستخداـ االستقراء. خطوات اسًتاتيجية الت

كينبغي أف يكوف مرتبطنا ًبألىداؼ اليت حددىا اؼبعلم 
 مسبقنا. 
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 :طريقة االستجواب -ِ
 أىداؼ التدريس:

العامة: أعد كتابتها رجاء بنقاط، كاستذكرىا  -
 حُت التحضَت كبدء التدريس.

اػباصة: تفهم أثر حركؼ اعبر على ما بعدىا،  -
 منها.كاستظهرىا، كتفهم معٌت كل 

 خطوات  التدريس:
 التمهيد كاؼبقدمة -

دبراجعة سريعة غباالت اإلعراب الثبلث 
لؤلظباء. الرفع كالنصب كاعبر. مع مثاؿ لكل 

حبركؼ اعبر -حالة. مث ذكر حاالت اعبر
 بدأيكاإلضافة، مع مثاؿ كاحد لكلتا اغبالتُت. ك 

بكتابة عنواف موضوع الدرس )حركؼ  اؼبعلم
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)كال تستغرؽ ىذه اػبطوة  اعبر( سبهيدا لتدريسها.
 ّٖأكثر من ثبلث دقائق(.

 
 :االستجواب كصياغة القاعدة -

إذل أف اؼبوضوع كاف  اؼبعلم شَتبعد أف ي
كاجبا بيتيا، كأهنم قد استعدكا للمذاكرة فيو، 

بدأ يأخربىم بضم الكتب أك غلقها، مث 
 ًبستجواهبم أبسئلة عن دقائق اؼبوضوع.

 :التقومي -
الطبلب  للتثبت من مدل استيعاب

القاعدة كقدرهتم على االلتزاـ هبا يف اللساف 
كالقلم. عن طريق أسئلتهم عن دقائق اؼبوضوع 
كجزئياتو السابقة، إذا ىي التقومي. كىو متداخل 

 دائما مع مراجعات القاعدة بعد شرحها.
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 :التطبيق -
، ربىم بفتح الكتب يف صفحة كذاخيمث 

على طط ؽبم للبدء حبل التمارين النحوية، كخي
السبورة مناذج لكل سبرين مع حل صبلة كاحدة 
منو، حىت أنيت عليها صبيعها. فإف كاف الوقت  
كافيا تركت بقية اعبمل للتمارين كاجبا صفيا 
حيلونو إبشرافنا داخل الصف، مث نستعُت هبم 

 إلعبلف اغبلوؿ على السبورة.
 :ربديد الواجب البييت -

دبراجعة اؼبوضوع، كربديد موضوع جديد 
 رس القادـ، أك حلوؿ بقية التمارين النحوية.للد

 
 :الطريقة القياسية -ّ

القياس لغة ىو رد الشيء إذل نظَته. كىو 
عمل عقلي يًتتب عليو انتقاؿ الذىن من الكلي 
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إذل اعبزئي اؼبندرج ربتو. أما يف االصطبلح فيعٍت 
أنو أداء عقلي يقـو بو الفرد، كيتم عن طريق 

العامة. كيعرؼ أنو اشتقاؽ األجزاء من القاعدة 
القدرة على االستدالؿ من مقدمات معينة إذل 

 ّٗالضركرية. نتائجها
أما يف الكتاًبت الًتبوية األجنبية فتعرؼ 
دائرة اؼبعارؼ العاؼبية يف التدريس كتعليم اؼبعلم 
أبنو "عملية منطقية عقلية يستخدمها اؼبعلم كتبدأ 
ًبلتعريف مث الشرح لو كاغبكم على صحة ىذا 

. كيعرؼ ستانلي  التعريف اك اؼبفهـو
stanley القياس أبنو أسلوب يستخدـ إلثبات

قضية" كىو ضرب من االستدالؿ قائم على فعل 
الذىن الذم يلمح عبلقة مبدا أك نتيجة بُت 

 قضية كأخرل. 
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 خطوات التدريس للدرس النموذجي:
 :التمهيد كاؼبقدمة -ُ

ًبغبديث معهم عن مقدمة اؼبدرس بدأ ي
 -ذكرىم أبهنم االسميوع الضمَت أبف سبهد ؼبوض

ديكن  -مفردا كاف أك مثٌت أك صبعا، ذكرا أك أنثى
أف حيذؼ كيعوض عنو بكلمة قصَتة تسمى 

 َْ)الضمَت(. 
 

  :القاعدة كتوضيحها -ِ
كتب على السبورة .. عنواف اؼبوضوع يمث 
   )الضمَت(.
طيا  كتبها على السبورة كما ىو ـبططي

بكتابة القاعدة  أبديف أمنوذج )الضمَت(. غَت أنو ي
من مرحلة إذل اليت تليها، حىت  نتقليدبراحل، كال 
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فرغ يفيها نصيبها من الشرح، كىكذا إذل أف يو 
قتصر على كتابة يمن ـبطط القاعدة صبيعها. ك 

فعل كاحد حُت كصلو ًبلضمائر صبيعها، لتكوف 
 ظهر كأكضح.أالقاعدة 

كل اؼبوضوع على السبورة كبذا يكمل ىي
منظمة كاضحا. )كتستغفرؽ ىذه اؼبرحلة ثلث 

 ساعة تقريبا(.
   

 :التعميم كتفصيل القاعدة كربليلها كالتقومي -ّ
بدأ يبعد الفراغ من تثبيت القاعدة، 

إبعادة اؼبوضوع عن طريق سؤاؿ الطبلب عن 
عرض ياؽبيكل العاـ للموضوع، كحينما 

تناكؽبا ًبلشرح كضرب األمثلة. مث يللجازئيات 
سأؽبم عن يعيد فيطلبهم أبمثلة أخرل متنوعة، مث ي

نتقل يخبلصة الوحدة اليت انتهيت منها كاملة. مث 
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فرغ من يإذل الوحدة الثانية، كىكذا حىت 
اؼبوضوع. كىذا اؼبوضوع ثبلث كحدات )الضمَت 
اؼبتصل(، )الضمَت اؼبنفصل( )الضمَت اؼبستًت(، مث 

لطبلب. بعد الفراغ من ىذه اإلعادة سأؿ اي
كالتفصيل. عن ذكر القاعدة بوحدهتا كاحدة بعد 

 أخرل، من غَت استعانة ًبلسبورة.
 

 :التطبيق -ْ
تأكد يبدأ ًبلتمارين الكتابية، يقبل أف 

عطي سبارين شفهية  يمن فهم الطبلب للقاعدة، ك 
كثَتة عبزئيات القاعدة، حىت اطمئن إذل أف 

لكثرة الكاثرة منهم فهموىا. كىذا ىو التقومي، ا
بدأ قط يأما إف تعذر على األكثرية الفهم فلن 

حبل التمارين. ألف ذلك مشجع ؽبم على الغش 
كالنقل كخداع النفس كالغَت حُت حلهم التمارين  
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كما أنو مشجع ؽبم على اغبدس التخمُت يف 
اإلجابة، كذلك أمر خطر على الطبلب، من 

علمية كاالجتماعية كاألخبلقية يف الناحية ال
أحكامهم، كذلك فإنو منفر ؽبم عن النحو 

 كًبعث على النفور منو.
 

 :ربديد الواجب البييت -ٓ
مراجعة اؼبوضوع، كإكماؿ بقية اغبلوؿ للتمارين 

 النحوية:
 اغبلوقات اػباصة:

)يسًتجعها اؼبدرس خارج الصف على  تدريسو 
تو كعلى طبلبو من خبلؿ اسًتجاعو ؼببلحظ

 خبلؿ الدرس(.
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 :ومباحثها احلروف - ه
 :تعريف اغبركؼ -ُ

يف لساف العرب، معٍت اغبرؼ يف األصل: الطرؼ 
جاء من الكتاب ُْكاعبانب، كبو ظبي اغبرؼ من حركؼ اؽبجاء.

جامع دركس  أف اغبرؼ ىو ما يدؿ على معٌت يف غَته، مثل: ) 
عبلمة يتميز هبا، كما ىل كيف كدل كعلى كإفَّ كمن (. كليس لو 

كمن اؼبعركؼ أنو ليس يف اغبركؼ ما ىو أكثر  ِْ .لبلسم كالفعل
من كلمة كاحدة. كأما كبو: إمنا ككأمنا، فبا كلمتاف، فهو حرفاف، 
ال حرؼ كاحد، خببلؼ كبو كأف فبا صَته الًتكيب كلمة كاحدة، 

  فهو حرؼ كاحد.

____________ 
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بَتكت: )، جامع الدروس العربيةمصطفى الغبلينيعبد النعيم خفاجة، ِْ

 .ُِ، ص. (السنة الدار النموذجية،  بدكف



ّٓ 

 

 
 

 اغبرؼ ىو ما يدؿ على معٌت بواسطة غَته، كبو: ىل،
كيف، كدل. كعبلمتو عدـ قبولو شيئا من عبلمات االسم، كال من 

 ّْعبلمات الفعل.
اغبركؼ ىي اليت تًتكب منها الكلمات، كتسمى حركؼ 
اؽبجاء. ككل كاحد من حركؼ اؼبعاين، كىي اليت تدؿ على معاف 
يف غَتىا كتربط بُت أجزاء الكبلـ، كتًتكب من حرؼ أك أكثر 

قساـ الكلمة الثبلثة من اسم كفعل من حركؼ اؼبباين. كىي أحد أ
 ْْكحرؼ. كيقاؿ ىذا اغبرؼ ليس يف لساف العرب.

 
 :أنواع اغبركؼ كأمثلتها -ِ

اغبرؼ نوعاف كمها حرؼ مبٍت كحرؼ معٌت. حرؼ اؼبباين  
ىي حركؼ اؽبجاء كعددىا شبانية كعشركف حرفا أكؽبا االلف 
كآخر، الياء، أما اؽبمزة فهي الف ايبسة. كحركؼ اؼبعاين ىي اليت 

____________ 
 .ُٗص.  ،...القواعد األساسية السيد أضبد اؽبامشي،  ّْ
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 .َْٔ، ص. ...، القاموس ادلنجدشهاب الدين أبو عمرك،  



ْٓ 

 

 
 

ال تدؿ على معٌت إال إذا صحبت االسم أك الفعل ككلها مبنية.
لة. كاغبرؼ كحركؼ اؼبعاين نوعاف، كمها عاملة كعاط 

يصحبها كحركؼ  العامل ما حيدث تغيَتا يف آخر الكلمة اليت
اعبر مثبل فإهنا تلحق كسرة يف االسم الذم تصحبو كبو: يف الدار 
رجل. كاغبركؼ العاملة ىي حركؼ اعبر، نواصب اؼبضارع، 
كاألحرؼ اليت ذبـز فعبل كاحد: كإف كإذما اللتاف ذبزماف فعلُت 

هو ًبلفعل كال النافية للجنس، ,إف، مضارعُت، كاألحرؼ اؼبشب
,ما، كال، كالت النافية اليت تعمل عمل ليس. كاغبرؼ العاطل ىو 
الذم ال حيدث تغيَتا يف آخر الكلمة اليت يصحبها، كهل، نعم،  

 ْٓكبل... كبو: ىل حضر أخوؾ.
 
 
 

____________ 

، بدكف دار الفكربَتكت: )، ادلرجع يف اللغة العربيةعلي رضيا، ْٓ 
 .ُْٗ، ص. (السنة



ٓٓ 

 

 
 

  :حركؼ اؼبعاين -ُ
حركؼ اؼبعاين سواء كانت عاملة أـ عاطلة فهي   

إما أحادبة )أم من حرؼ كاحد(  على أنواع عدة، كىي
 أك ثنائية أك ثبلثية أك رًبعية أك طباسية كفيما يلي زمرىا:

 : دل، ما، إف، الت، ؼبا. ؼ النفيأحر  -
: ال، نعم، كبل، بلى،  ؼ اعبوابأحر  -

 جَت.
 : أف، أم، إذا. حرؼ التفسَت -
: إف، لو، إذما، إما،  حركؼ الشرط -

 أما، إخل.
 
 
 
 
 



ٓٔ 

 

 
 

 :التعريف ابجلمل ادلفيدة - و
اعبملة ىي مركب إسنادم. فالًتكيب الواقع صلة 
اؼبوصوؿ، أك نعتا، أك حاال، أك خربا، أك مضافا إليو، يسمى صبلة 
فقط الشتمالو على مطلق اإلسناد. أفاد فائدة كإف دل تكن 

   ْٔمقصودة كفعل الشرط.
اللفظ اؼبفيد كىو الذم يًتكب من كلمتُت أك أكثر،  

معٌت كامبل حيسن السكوت عليو. كقاؿ ابن آجرـك يف  كيفيد
  ْٕاآلجركمية: "الكبلـ ىو اللفظ اؼبركب اؼبفيد ًبلوضع.

الًتكيب الذم يفيد فائدةن اتمةن يسمى صبلة مفيدة،  
كيسمى أيضا كبلما. اعبملة اؼبفيدة قد تًتكب من كلمتُت، كقد 

 ْٖتًتكب من أكثر، ككل كلمة فيها تعد جزءن منها.
____________ 

 .َُ، ص. ...القواعد األساسية السيد أضبد اؽبامشي،  46
، دار الفضيلالقاىرة: ) ،تبسيط اآلجروميةسسليماف إبراىيم البلكيمي،ْٕ 

 .ِٗ، ص. (ـََِٗ
 ،النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةعلي اعباـر كمصطفى أمُت، ْٖ 
 .ُُ، ص. ـ(ُّٖٗسورابيا: مكتبة اؽبداية، )



ٕٓ 

 

 
 

كب اإلسنادم كيسمى صبلة أيضا ىو ما أتلف من اؼبر  
 ْٗمسند كمسند إليو، كبو: )اغبلم زين. يفلح اجملتهد(.

اعبملة اؼبفيدة ىي كل ما تركب من كلمتُت أك أكثر،  
 كأفاد معٌت اتما. كتنقسم اعبملة قسمُت:

صبلة اظبية ىي اليت تبدأ ًبسم أك بضمَت، مثل: العلم  -
 نوره _ كبن ؾباىدكف.

اليت تبدأ بفعل، مثل: حضر الرجل  يليم ىفعصبلة  -
 َٓيكتب الطالب الدرس. –
 
 
 
 
 
____________ 

 .ُّ، ص. ... جامع الدروسمصطفى غبلييٍت،  49
)بَتكت: دار الثقافة ، اللغة العربية ملخص قواعدفؤاد نعمة، َٓ

 . ُٗص. ،اإلسبلمية(



ٖٓ 

 

 
 

  :ادلفيدة معاين احلروف وتطبيقها يف اجلمل - ز
لقد حبثت الباحثة يف الدراسة السابقة أف نوع من أنواع  

اغبركؼ كثَتة. كهبذا نعرؼ أف معاين اغبركؼ ـبتلفة كذلك. 
 فقط تذكر الباحثة ستة أحركؼ كما يلي :

 االـ )ال( -ُ
 معاين حركؼ اعبر )ال( ( أ

ىي تقع بُت ذاتُت  اؼبلك كالتملك: (ُ
 الثانية سبلك األكذل حقيقةن.

 {لو ما يف السموات..}  -
 الكتاب لزيدو  -
 اإلزار أليب  -
 رل كتاب  -
 ُٓلك معجم -

____________ 

  .ِْ، ص. ...النحو للمستوى الرابع عثماف حسُت،ُٓ 



ٓٗ 

 

 
 

أم الثاين ال ديلك األكؿ شبو اؼبلك:  (ِ
 حقيقةن.

الولد }أليب ابن عادل، ككبو :  -
 .{للفراس

 .{من الصاغبُت رب ىب رل}التعدية:  (ّ
 التعليل :  (ْ

  جئت إلكرامك -
   الزايدة: (ٓ

  {.إف كنتم للرءاي تعربكف} -
كتكوف مكسورة كدبعٌت يل: لالتعمعاين )ال(  ( ب

 )كي( كدبعٌت )ألف(، مثاؿ:
 اعلموا لنعيشوا سعداء  -
 أذىب مبكرا ألجلس يف األماـ -

كتكوف مكسورة : عبهودامعاين )ال(   ( ج
 كمسبوقة بػ)ما كاف، أك دل يكن(  



َٔ 

 

 
 

تفيد النفي القاطع كاإلنكار التاـ قبلها  (ُ
 كما بعدىا : 

 ما كاف اؼبؤمن ليكذبى  -
ـى فيها -  ما كانت حجرة الدراسة لننا
 }دل يكن هللا ليغفر لو{ -

 لعطف )ال(معاين حركؼ ا ( د
 تفيد نفي اغبكم عن اؼبعطوؼ: (ُ

 حصدان القمح ال الشعَت. -
 جاء دمحم ال زيده. -

 معاين حركؼ نفي تعمل ليس )ال( (ُ
 ِٓال شارعى مزدضبان. ليس: -

 اؼبيم )ما( -ِ
: اسم موصوؿ لغَت معاين )ما( اؼبوصولة ( أ

 العاقل.

____________ 
 . ُِٔص.  ،...ملخص قواعد فؤاد نعمة، ِٓ



ُٔ 

 

 
 

 اؼبوصوؿ: قرأتي ما كتبت من قصص. -
: كيسأؿ هبا عن غَت اسم استفهاـ )ما( ( ب

 العاقل.
تفيد اعبواب من السؤاؿ: ما أحب  -

 القصص إليك ؟
 اسم شرط )ما( ( ج

ما الشرطية: ما تدخٍره يفٍدؾ يف  -
 اؼبستقبل.

 ما التعجبية  ( د
 شيء عظيم:  -

 ما أصبل الزىور -ُ
 فما أصربىم على النار -ِ
 ما أصعب ىذا الدرس -ّ

 معاين حرؼ النفي )ما( ( ق
 تفيد النفي: ما أنت إال شاعر. -



ِٔ 

 

 
 

 ما اؼبصدرية  ( ك
 يعجبٍت ما تقوؿ... -

  : ما اؼبصدرية الظرفية ( ز
إٍف أريدي إال اإلصبلحى ما }مدة:  -

 ّٓ.{استطعتي 
 )ب( الباء -ّ

 (بمعاين حركؼ اعبر ) ( أ
 االستعانة -ُ
 كتبتي ًبلقلم -
 }كال طائر يطَت جبناحيو{ -
 بسم هللا -
 التعويض -ِ
 اشًتيتي دبائة جنيو -

____________ 

الرانَتم جامعة  :بندا آشية)، النحو للمستوى الرابععثماف حسُت، ّٓ 
 .ُْ، ص. ـ(َُِٗ، اإلسبلمية



ّٔ 

 

 
 

 االلتصاؽ -ّ
 }كامسحوا برءكسكم{ -
 مررتي دبحمد  -
 القسم -ْ
}قاؿ رب دبا أنعمت علي فلن أكوف  -

 ظهَتا للمجرمُت{
 ًبهلل لن نفرط يف حقوقنا  -
 الظرفية اؼبكانية -ٓ
 ًبؼبنزؿاجتمعنا  -

 حرؼ الفاء )ؼ( -ْ
الفاء السببية: ىي فاء تتوسط بُت صبلتُت  ( أ

تكوف األكذل سببا ؼبا بعدىا كتكوف مسبوقة 
بنفي أك طلب )كطلب يشمل األمر كالنهي 

 ْٓكاالستفهاـ(. 

____________ 
54

 .ْٓ، ص. ...، النحو للمستوى الرابععثماف حسُت،  



ْٔ 

 

 
 

 األمر  -ُ
 اجتهٍد فتنجح آخر السنة -

 النهي -ِ
 ال تكسل فًتسب يف االمتحاف -

فاء العاطفة: تعطف كلمة على أخرل أك صبلة  ( ب
 على أخرل كتفيد الًتتيب مع التعقيب.

 الًتتيب مع التعقيب -ُ
 دخل الطلبة الفصل فاؼبدىرس -
 فتحتي الرسالة فقرأتي ما فيها -

الفاء الرابطة للجواب: كىي الفاء اليت تدخل  ( ج
على اعبملة االظبية اليت تكوف جواًب لشرط 

 قبلها فًتتبط صبلة اعبواب ًبلشرط. 
 إف جئتي إذل بيت فأمي ترحبك. -

 
 

 



 

ٔٓ 

 

 الفصل الثالث
 يقلإجراءات البحث احل

 
 :منهج البحث -أ 

اؼبنهج لغة مشتق من األصل الثبلثي "هنج" كيقاؿ هنج  
كهنج الطريق أم سلكو،  ،دمحم األمر هنجا أم أًبنو كأكضحو

البحث  ٓٓأم سلك الطريق الواضح. -بسكوف اؽباء –كالنهج 
لغة ىو الزايدة اؼبتصلة. كمنو قوؽبم: مده هنر آخر؛ أم زاده فيو 
ككاصلو، كىو الطلب كالتفتيش كالتتبع كالتحرم، قاؿ هللا تعاذل: 

. أما ُُّ)فبعثى هللا غراًبن يبحث يف األرض(، سورة اؼبائدة: 
حا، ىو اؼبعلومات الناذبة كالدراسة اؼببنية على تقص كتتبع اصطبل

ؼبوضوع معُت كفق منهج خاص لتحقيق ىدؼ معُت: من إضافة 
جديد أك صبع متفرؽ أك ترتيب ـبتلط أك غَت ذلك من أىداؼ 

____________ 

، تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترميذم، ٓٓ 
 .ِ(، ص.ـَُِٓ سنة)بندا أتشيو:  معهد اؼبمتاز، 



ٔٔ 

 

 
 

إف مصطلح مناىج البحث ىي ؾبموعة   ٔٓالبحث العلمي.
ُت هبا الباحث منظمة من اؼببادئ العامة كالطرؽ الفعلية اليت يستع

يف حل اؼبشكبلت حبثو، مستهدفان بذلك الكشف عن جوىر 
 ٕٓاغبقيقة.

 زىالذم استخدمت الباحثة اليت تركا البحثمنهج أما 
اؼبنهج الوصفي ىو اؼبنهج  .منهج كصفيهو فعلى أحواؿ الفصل 

الذم جييب عن السؤاؿ االبتدائي: )ما ىو؟(؛ فعندما يريد 
ًبحث أف يدرس ظاىرا ما، تكوف أكؿ خطوة يقـو هبا ىي 

____________ 
)مصر: مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية،  ؿبمود أضبد دركيش، 56

 .ُٕـ(، ص. َُِٖمؤسسة األمة العربية للنشر كالتوزيع، سنة 
البحث العلمي مناهجه وأساس  نوح عبد الرؤكؼ حامد التكينو،  57

سوداف: مطبعة جي اتكف، ، )كتابته مع دراسة دلنهج علماء ادلسلمني يف البحث
 .ِٕـ(، ص. َُِْ



ٕٔ 

 

 
 

كمعلومات دقيقة  أكصاؼكصف الظاىر اليت يريد دراستها، كصبع 
  ٖٓعنها.

كيف صبع البياانت تقـو الباحثة بطريقة كاحدة، كىي 
توزيع االختبار اين كىي االعتماد على طريقة البحث اؼبيد

 كاالستبانة للطلبة يف تلك اؼبدرسة.
 

 البحث وعينته: تمعجم -ب 
إف اجملتمع كالعينة يف البحث اؼبيداين ىي مصادر 
اؼبعلومات كالبياانت. إف ؾبتمع البحث ىو كل من ديكن أف 
تعمم عليو نتائج البحث سواء أكاف ؾبموعة أفراد أك كتب أك 

يف  ةىو صبيع الطلب تمع يف ىذه الرسالةاجملأما  ٗٓمدرسية.مباين 

____________ 
، ص. ...البحث العلمي مناهجه نوح عبد الرؤكؼ حامد التكينو،  58

َّ.  
،  ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن ضبد العساؼ،  59

 .ُٗص.  ـ(َََِ)الرايض: مكتبة العبيكاف، 



ٖٔ 

 

 
 

سنة  Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدب  اؼبدرسة الثانوية
 طالبا.  َُٖكعددىم   ـ،َُِِ/ََِِ

العينة ىي ؾبموعة جزئية من اجملتمع لو خصائص 
الثاين  يف  ة الصفكالعينة يف ىذا البحث ىي طلب َٔمشًتكة.
ا. اختارت الباحثة ذلك الفصل طالب ِٗة  عددىم نوياثاؼبرحلة ال

بطريقة عمدية. الطريقة العمدية أك يسمى الطريقة اؼبقصودة ىي 
تعٍت أف أساس االختيار خربة الباحث كمعرفتو أبف ىذه اؼبفردة أك 

أم أف العينات اؼبختارة ؽبا    ُٔتلك فبثل ؾبتمع البحث.
ىذا الفصل قد  كخصائص مناسبة ألغراض البحث. كالطلبة يف

تعلموا معاين اغبركؼ. كال زبتار الباحثة الفصل الثالث ألهنم 
 يستعدكف لبلمتحاف النهائي.

 
 

____________ 
، )الكويت: مدخل ادلناهج إىل البحث الرتبويرجاء ؿبمود أبو عبلـ، 60

  .ّٖـ(، ص. ُٖٗٗمكتبة الفبلح، 
61

 .ٗٗص. ، ...ادلدخل إىل صاحل بن ضبد العساؼ،  



ٔٗ 

 

 
 

 ا:طريقة مجع البياانت وأدواهت -ج 
 

هبا اؼبعلومات  أدكات البحث ىي الوسيلة اليت ذبمع
البلزمة إلجابة عن أسئلة البحث أك اختبار فركضو. كذبمع 

 ِٔأكثر من األدكات التالية.اؼبعلومات بواسطة كاحدة أك 
 كأما األدكات اليت تستخدمها الباحثة ىي:

 االختبار: -ُ
  testum:كلمة اختبار أتيت من الفرنسية القددية

مع معٌت صحن لوضع اؼبعادف الثمينة جانبا. يف اللغة 
اإلقبليزية، يتم كتابة االختبار الذم يتم ترصبتو ًبللغة 

  ّٔ.أك ذبربة متحافاإلندكنيسية على أنو اختبار أك ا

من الوصف السابق، ديكن مبلحظة أف مصطلح 
لقياس القدرة.  خدـتى سٍ يي  االختبار يشَت إذل أداة أك إجراء

____________ 
 .ََُ ، ص....ادلدخل إىل صاحل بن ضبد العساؼ، ِٔ

63 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 16. 



َٕ 

 

 
 

، ىناؾ ثبلثة أشياء مهمة من  Linnك Gronlund كفقنا لػ
حيث االختبار. أكالن، االختبار ىو أداة قياس. إجراء 

 ( ىو جزء من أنشطة القياسtestingاالختبارات )
(measurement ًثنينا، االختبار ىو أداة لقياس عينة من .)

اؼبعرفة أك القدرات اليت ديتلكها الشخص. ًثلثنا، االختبار 
ىو تفسَت األرقاـ اليت مت اغبصوؿ عليها لتحديد ما إذا  

ا دبا يكفي لتحقيق اؽبدؼ أـ ال  ْٔ.كاف اؼبتعلم جيدن

ىناؾ أنواع ـبتلفة من االختبارات اؼبعركفة يف 
اؿ التقومي الًتبوم. ىناؾ اختبار إجابة يقدمو صانع ؾب

اإلجابة  ارى يى تً اخٍ  جييب على متسابق االختبارمث  االختبار
البدائل اؼبتوفرة. ىذا  من عدد األصححالصحيحة أك 

يعٍت أف إجاًبت اؼبشاركُت قد مت توجيهها كال توجد حرية 
تتجاكز اػبيارات اؼبقدمة. عدد االختيارات ىو اثناف أك 
أكثر، دبعٌت آخر، يقتصر اختيار اؼبشاركُت على اإلجابة 

____________ 
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 Imam Asrori, Muhammad Thohir dan dkk, Evaluasi 

Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: MISYKAT, 2017), hal. 5. 
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 أيضنا تسمىك  ٓٔ(.أك أف اإلجابة ؿبدكدة للغاية )مغلقة
 القدرة أك الكفاءة سلقيا اؼبستخدمة القياس أداة

  ٔٔ.ًبالختبار
يف ىذه الرسالة ىو االختبار  اؼبستخدـ االختبار

 اغبركؼ معاين سبييز على الطبلب قدرة لقياس اؼبوضوعي
 الثاين الصف يف للطبلب قدـست اليت فيدةاؼب ملاعب يف

 .Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدبالثانوية 
قدرة الطبلب على  علىللتعرؼ ىذا االختبار  اؽبدؼك 

ي ماعهد دار األيتدبسبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 
 .Aceh Selatanم العصر 

 
 
 

____________ 
65 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 16. 
66 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

... , hal. 38. 



ِٕ 

 

 
 

 االستبانة: -ِ
يعترب االستبياف أك االستقصاء أداة مبلئمة 
للحصوؿ على معلومات كبياانت كحقائق مرتبطة بواقع 
معُت. االستبانة أك )االستبياف( يف أبسط صوره عبارة عن 
ؾبموعة من األسئلة، تعد إعدادا ؿبددا بقصد اغبصوؿ 
على معلومات أك آراء النفحوصُت حوؿ ظاىرة أك موقف 

الربيد أك تسلم إذل األشخاص معُت، كترسل بوساطة 
اؼبختارين لتسجيل إجابتهم على صحيفة األسئلة الواردة، 
ليقوموا إبعادهتا ًثنيا، كيتم ذلك بدكف معاكنة الباحث 
لؤلفراد سواء يف فهم األسئلة أك تسجيل اإلجاًبت 
عليها. كتعد ىذه األداة من أكثر األدكات اؼبستخدمة يف 

االجتماعية اليت تتطلب  صبع البياانت اػباصة ًبلعلـو



ّٕ 

 

 
 

اغبصوؿ على معلومات، أك معتقدات، أك تصورات، أك 
 ٕٔآراء األفراد.

ستبياف أك الاأف ات كآخركف دى يٍ بػى عي رآل 
kuisioner  أحد أدكات البحث اؼبستخدمة للحصوؿ من

. مت ترتيب ىذا االستبياف أصليةحقائق على بياانت أك 
يف شكل أسئلة تطلب من اؼبستجيبُت تقدمي إجاًبت 

ىذا   Arikunto لتأكيد منًب مث قاـؽبذه األسئلة. 
، أف االستبياف عبارة عن عدد من األسئلة اؼبكتوبة الكبلـ

 ٖٔ.اؼبستخدمة للحصوؿ على معلومات من اؼبستجيبُت

____________ 
البحث العلمي مناهجه وأساس  نوح عبد الرؤكؼ حامد التكينو،  67

بعة جي مط ، ) السوداف:كتابته مع دراسة دلنهج علماء ادلسلمني يف البحث
  .ٗٗـ(، ص. َُِْاتكف، 
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 الباحثةقدـ ست الستبانة يف ىذه الرسالةكا
ي ماعهد دار األيتدبالثانوية  الثاين الصف يف للطبلب

اؼبشكبلت   عن ستجيب كاليت .Aceh Selatanم العصر 
اليت يواجهها الطبلب يف سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل 

 .Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدباؼبفيدة 
 

  :طريقة حتليل البياانت - د
 

 ختبار:ربليل بياانت اال -ُ
ذلك . زمزربليل البياانت لبلختبار ًبستخداـ الأما طريقة 

 ٗٔ:يلي كما  الرمز
 

Mx= ∑    

 
 

____________ 
69 Farida Agus Setiawati, Statistika Terapan Untuk Penelitian 

Pendidikan dan Sosial, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2017), hal. 35. 
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Mx درجة اؼبتوسط : 

F :   راالتكر 
x ؾبموعة الدرجات : 
N عدد الطبلب : 
 
 ًبستخداـ التقييم معايَت ىنا قدـني  ًبلنسبة إذل ىذا الرمز ، 

كما  التعليمية، اؼبؤسسات من العديد يف اؼبطبقة اؼبئوية النسبة
 َٕيلي:

 
 
 
 
 

____________ 
70 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 235. 
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 3-1اجلدول 
 معيار درجة قدرة الطالب

 مستول
 اإلتقاف

 التقدير اؼبستول ركؼغبًب درجاتال

ٖٔ-ََُ 
% 

A ْ جيد جدا 

ٕٔ-ٖٓ 
% 

B ّ جيد 

َٔ-ٕٓ 
% 

C ِ مقبوؿ 

ٓٓ-ٓٗ 
% 

D ُ انقص 

≥ْٓ % BL َ فاشل 
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 الستبانة:ربليل بياانت ا -ِ
كتقـو الباحثة بتحليل البياانت عن نتيجة كرقة االستبانة.  

، كفقا ؿ  Likertيف ىذه الدراسة، استخدمت الباحثة مقياس 
kinnear يربط مقياس ،Likert  حوؿ موقف الشخص ذباه بياانت

يعٍت  ُٕشيء ما.على سبيل اؼبثاؿ: من اؼبوافقة حىت االختبلؼ.
، غَت ّ(=Setuju) ، موافقْ(=Sangat Setuju)موافق بشدة 

 Sangat Tidak، غَت موافق بشدة )ِ( =Tidak Setujuموافق )

Setuju= )ُ فتعتمد  .ْحىت  ُ. كدرجة لكل البياانت من
 ِٕالباحثة على الرمز:

 
 

P= 
 

 
x100% 

 
 

____________ 
71 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2002), hal. 98. 
72 Mesran, Oris Krianto Sulaiman dkk, Merdeka Kreatif di Era 

Pandemi Covid-19,(Medan: Green Press, 2020), hal. 32. 
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 البياف:
NP :  النسبة اؼبئوية 

F :  )التكرار )عدد إجاًبت العينات 
N : ؾبموعة من العينات 

 الثابتالعدد   : 100
 

 :حتليل بياانت عن بنود األسئلة -ه 
مستوى الصدق ومستوى الثبات ومستوى  -1

 التمييز ومستوى صعوبة االختبار:

عهد دبللطبلب يف  األسئلةالباحثة  قدـت أفقبل 
، قامت ًبختبار  Aceh Selatanم العصر ي مادار األيت
. كأما أداة البحث اعبيدة (Tes Validitas) الصدقية

كلمة   تستويف شرطُت مها الصدؽ كالثبات.فيجب أف 
"Valid" صحيح، صواب، أك أبصح. ب غالبنا ييًتجم
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Validitas  ىو اسم، أماValid إف صدؽ   ّٕصفة. ىو
االختبار يعٍت إذل أم مدل يقيس االختبار الشيء الذم 

كمن أنواع الصدؽ ىو صدؽ احملتول.  ْٕكضع من أجلو.
صدؽ احملتول يعٍت يف اؼبقاـ األكؿ دبا جيب أف يتضمنو 
االختبار، كما يتضمنو االختبار يعتمد على ربليل جيد 

دؽ للمهارة قيد االختبار أللغة اؼبراد اختبارىا كعلى ربليل 
لذا جيب أف تغطي بنود االختبار  كألىداؼ الدكرة.

 ًبلتقريب كل اعبوانب الرئيسة يف اؼبقرر اؼبدركس، كتكوف
حبسب نسب ثقل كل منها فيو، كحبيث تكوف العبلقة 
بُت بنود االختبار كأىداؼ الدكرة دائمان كاضحة. لذا فإف 
توصيف ؿبتول االختبار مهم جدان، ألنو يؤكد لنا أف 
االختبار يعكس كل النواحي اؼبراد قياسها بقدر اؼبستطاع 

____________ 
73

 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 176. 

، )الرايض: عبادة شؤكف تبارات اللغةخاؾبمد عبد اػبالق دمحم،  74
 .ْٖاؼبكتبات، دكف السنة(، ص. 
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كينسب مناسبة متوازنة دكف أم ربيز لتلك األنواع من 
اليت يسهل بنازىا بسرعة أك لتلك اؼبواد الدراسية  البنود

  ٕٓاليت يسهل استخراج أسئلة منها.

ىي  reliabel(  ىو اسم، Reliabilitasالثبات )
صفة أك كلمة حالة. إذا كاف اؼبصطلح مرتبطنا بوظيفة 
االختبار كوسيلة لقياس قباح التعلم للطبلب، فيمكن 

 تنفيذ نتائج اختبار نتائج التعلم إذا مت ثباتإعبلف 
القياس ًبستخداـ ىذه االختبارات بشكل متكرر مقابل 
نفس الكائن، مع إظهار دائمنا نفس النتائج أك ًثبتة 

 ٕٔ.كمستقرة

السؤاؿ اعبيد ىو السؤاؿ الذم ال يكوف سهبلن 
ز الطبلب فى حيٍ ال  السؤاؿ السهل للغاية كال صعبنا للغاية.

على زايدة جهودىم غبلها. من انحية أخرل، ستؤدم 
____________ 

 .ْٗ، ص. ...، تبارات اللغةخاؾبمد عبد اػبالق دمحم،  75
76 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 178. 
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اسهم الطبلب كعدـ ضبىى  تيئس األسئلة الصعبة للغاية إذل
 ٕٕللمحاكلة مرة أخرل.

قدرة االختبار على التمييز بُت  وى التمييز
الطبلب األذكياء )ذكم اؼبهارات العالية( كالطبلب ذكم 

 ٖٕ(.)القدرة اؼبنخفضة اؼبنخفضةالقدرات 

يف ىذا البحث صدؽ كقامت الباحثة ًبختبار ال
دبعهد اؼبنار اغبديث آتشيو الكربل يف الفصل  للطالبات

جراء اإل. كذلك َُِِمارس  ْالثاين يف التاريخ 
كًبستخداـ ىذا ".  Aplikasi Anatesًبستعماؿ برانمج"

صدؽ المستول طبسة أشياء كىي  نعرؼالربانمج، 
(Validitas) كثبات (Reliabelitas) كالتمييز (Daya 

Beda) كمستول صعوبة االختبار (Tingkat 

____________ 
77 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 182. 
78 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 183. 
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Kesukaran( مستول الداللة ،)Taraf Signifikansi) .
عهد دار دبكاألسئلة اليت ستقدـ الباحثة للطبلب يف 

ىي أسئلة ؽبا الداللة  Aceh Selatanم العصر ي مااأليت
(Soal Yang Signifikansi ألنو ؽبا أربعة ) .أشياء اؼبهمة

كالبياانت من تلك األشياء اؼبهمة ستظهر يف اعبدكؿ 
 التارل:

 3-2اجلدول 
 النتيجة من اختبار الصدق 

REKAP ANALISIS BUTIR 

===================== 

 

Rata2= 11.00 

Simpang Baku= 3.05 

KorelasiXY= 0.73 

Reliabilitas Tes= 0.84 

Butir Soal= 25 

Jumlah Subyek= 15 

Nama berkas: F:\BAHAN KULIAH\JUDUL 

PROPOSAL\SKRIPSI ULI MAZUL\BAHAN 

SKRIPSI\TES VALIDASI 1.ANA 

 

 Btr Baru  Btr Asli  D.Pembeda(%)  T. Kesukaran  



ّٖ 

 

 
 

Korelasi  Sign. Korelasi        

        1         1         25.00  Mudah            0.283  -                     

        2         2         25.00  Sangat Mudah     0.266  -                     

        3         3         75.00  Sedang           0.462  

Signifikan            

        4         4        -25.00  Sangat Sukar    -0.067  -                     

        5         5         50.00  Sedang           0.432  

Signifikan            

        6         6          0.00  Sangat Sukar     0.133  -                     

        7         7         25.00  Sedang           0.480  

Signifikan            

        8         8          0.00  Sukar           -0.170  -                     

        9         9         25.00  Mudah            0.358  -                     

       10        10         50.00  Sangat Sukar     0.600  

Sangat Signifikan     

       11        11        100.00  Mudah            0.819  Sangat 

Signifikan     

       12        12        100.00  Sedang           0.635  Sangat 

Signifikan     

       13        13        -75.00  Sukar           -0.679  -                     

       14        14        100.00  Sedang           0.635  Sangat 

Signifikan     

       15        15        -25.00  Sukar            0.051  -                     

       16        16         50.00  Mudah            0.358  -                     

       17        17        -25.00  Sukar           -0.113  -                     

       18        18        100.00  Mudah            0.819  Sangat 

Signifikan     

       19        19          0.00  Sedang           0.272  -                     

       20        20         25.00  Sukar            0.283  -                     

       21        21        -50.00  Sangat Sukar    -0.733  -                     

       22        22          0.00  Sangat Sukar     0.067  -                     
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       23        23         75.00  Mudah            0.679  Sangat 

Signifikan     

       24        24        -25.00  Sangat Sukar    -0.091  -                     

       25        25         75.00  Mudah            0.679  Sangat 

Signifikan 
 

. سؤاال ِٓأسئلة صادقة من  َُأف كنلخص 
أسئلة صادقة  َُ على الباحثة أف أتخذ لذلك جيب

الباحثة  أضافتصادقة. كلكن  غَت أسئلة ًُٓتؾ تمنها ك 
اليت  األسئلةأسئلة لكي تكمل النتائج. كعدد  َُ
م العصر ي ماعهد دار األيتدبالباحثة للطبلب يف  قدـست

Aceh Selatan  سؤاال.  َِىو  

 ومستوى الثبات لالستبانة: مستوى صدق احملتوى -2

كمستول  احملتولكلبلستبانة ؽبا مستول صدؽ 
اػبطوة األكذل قامت الباحثة ًبختبار صدؽ فقط. الثبات

 اؼبستول أهنا على احملتول صدؽ تعريف يتماحملتول. 
 سبثيلية عينة قياس لبلختبار ديكن كيف يوضح الذم
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 إذا عما احملتول صدؽ تتساءؿ. قياسها اؼبراد للجوانب
 اؼبواد من تمعؾب لتمثيل كافيان  القياس أداة ؿبتول كاف
فيها يتعلق بًنطاؽ  أيضنا احملتول تتعلق. سهااقسيي  الذم

اؼبادة من  نطاؽ كستعٍ  أف جيب كاليت ،مادة االختبار
كيف ىذه  ٕٗ.لبلختبار الرئيسي اؽبدؼ ىي اليت لقدراتا

اػبطوة، قابلت الباحثة اؼبعلم ليفتش االستبانة اليت ستقدـ 
الباحثة للطبلب.ىو يفتش اعبملة كالًتكيب يف االستبانة. 

دبعهد كبعد ذلك تقدـ الباحثة ىذه االستبانة للطالبات 
الثاين يف التاريخ  اؼبنار اغبديث آتشيو الكربل يف الفصل

تول الثبات ؼبعرفة مستول الصدؽ كمس َُِِمارس  ْ
 .  Aplikasi SPSSًبستعماؿ برانمج"

كيف ىذه اػبطوة تستخدـ الباحثة طريقة ارتباط 
. تتم تقنية اختبار (Metode Korelasi Pearson) بَتسوف

العنصر مع ارتباط الشخص بربط درجة  صدؽ احملتول
____________ 

79 Mohc. Mastna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

..., hal. 177. 
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ىو ؾبموع كل  درجة. ؾبموع الدرجةالعنصر مع ؾبموع ال
 داللةمث مت إجراء اختبار ال. العناصر يف متغَت كاحد
  َٓ،َعند مستول داللة  r ًبؼبعايَت ًبستخداـ جدكؿ

 ك إجيابيةًبختبار من جانبُت. إذا كانت القيمة (0,05)
r  حسابr ≤ فيمكن إعبلف أف العنصر اعبدكؿ ،

إعبلف  مُّ تً ، فسيى  اعبدكؿ ˃ rحساب  r ، إذا كاف صادؽ
البد على الباحثة تنظر إذل  .دؽأف العنصر غَت صا

اعبدكؿ ؼبعرفة مستول الداللة. ألف أسئلة االستبانة اليت 
  َٖستقدـ الباحثة البد ؽبا مستول الداللة.

 

 

 

 
____________ 

80  Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi Dan 

Bisnis dengan SPSS, (Jawa Timur: CV Wade Group, 2017), hal. 65. 
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 3-3اجلدول 
 معيار مستوى الداللة

 
https://www.spssindonesia.com/2019/01/cara-اؼبصدر: 

-r-nilai-membaca moment.html-product-tabel 

  

https://www.spssindonesia.com/2019/01/cara-membaca-nilai-r-%20tabel-product-moment.html
https://www.spssindonesia.com/2019/01/cara-membaca-nilai-r-%20tabel-product-moment.html
https://www.spssindonesia.com/2019/01/cara-membaca-nilai-r-%20tabel-product-moment.html
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 tarafنعرؼ مستول الداللة )ًبلنسبة ىذا اعبدكؿ 

signifikansi)  كتعترب ُْٓ،َػبمسة عشر طالبا فهو .
. ُْٓ،َهبا أداة صادقة إذا كانت درجتها أكثر من 

كاألسئلة ؽبا الداللة اليت فوؽ العدد ** أك *.كالنتيجة 
 ًبستخداـ ىذا الربانمج يف اعبدكؿ التارل:

 3-4 اجلدول
 لالستبانة النتيجة من اختبار الصدق
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غَت صادقة من  أسئلة ٖىذا اعبدكؿ أشار لنا أف 
أسئلة من نتائج اختبار االرتباط حظة نتاج  َِ

(product moment   لذلك جيب أف أتخذ الباحثة ،)ُِ 
أسئلة غَت الصادقة. كلكن  ٖأسئلة صادقة منها كتًتؾ 

أسئلة ؿبتاجة لزايدة معرفة الباحثة عن  ّأضافت الباحثة 
ؼ اؼبشكبلت اليت يواجهها الطبلب يف سبييز معاين اغبرك 

يف اعبمل اؼبفيدة. كعدد األسئلة اليت ستعطى الباحثة 
 Aceh Selatanم العصر ي مامعهد دار األيتللطبلب يف 

  عبارة. ُٓىو 

  



 

َٗ 

 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها 

 
 : عرض البياانت - أ

قدرة الطبلب على سبييز معاين  أف تقيستريد الباحثة 
ًبالختبار كاالستبانة. كيف ىذا الفصل  اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة

ستعرض فيو الباحثة نتائج  البحث اليت حصلت عليها يف ميداف 
 Acehم العصر ي ماعهد دار األيتدبالبحث الذم  عقَّدتو 

Selatan .للحصوؿ على البياانت لتحقيق أىداؼ البحث .
ثة ًبلبحث الوصفي هبذا اؼبعهد للسنة فقامت الباح

ـ. كىذا البحث مرَّ خبطوات ـبتلفة. يعٍت قامت َِِِ/َُِِ
الباحثة بتقدمي االختبار للطبلب أكال مث يف اليـو التارل تقـو 

 بتوزيع االستبانة ؽبم. 

 

 



ُٗ 

 

 
 

  :حملة عن ميدان البحث -1

اؼبعاىد يف آتشيو  أحدم العصر ي ماعهد دار األيتدبإف 
قرية  Tapaktuan Medan KM. 21اعبنوبية يقع يف شارع 

Kampung Baro  منطقة فرعية Pasie  Raja   .آتشيو اعبنوبية
قامت ًبلبناء ىذا اؼبعهد حكومة مقاطعة آتشيو يف السنة 

ـ. كيتعلم فيو ََِٔـ كلكن بدأت الدراسة يف السنة َََِ
آتشيو اعبنوبية. ككانت اؼبواد الطبلب كالطالبات من صبيع أكباء 

اؼبدركسة فيو ىي العلـو اإلسبلمية كالتوحيد، كالقرآف، 
كاغبديث، كالفقو، كأصوؿ الفقو، كاتريخ اإلسبلـ. كأيضا العلـو 
اللغوية  كاللغة العربية، كاللغة اإلقبيليزية. كيف مادة اللغة العربية  

كتب. كانوا يدرسوف الصرؼ، كاحملادثة، كالنحو، كقراءة ال
 كغَتىا من العلـو الطبيعية كاغبساب، كالبيولوجية، كالكمياء.

إف ىذا اؼبعهد ىو أحد اؼبعهد اؼبشهور يف منطقة آتشيو 
اعبنوبية. ككاف الطبلب يتعلموف العلـو العامة من الصباح حىت 
الظهر. كبعد الظهر كانوا يتعلموف العلـو اإلسبلمية يف اؼبدرسة 



ِٗ 

 

 
 

لتعلم من يـو االثنُت حىت السبت م كاحيت الليل. قاموا ًبلتعلي
 كيـو األحد ىو يـو اإلجازة ؽبم.  

كاف مدير اؼبعهد اليـو ىو زيتوف ليدًٌٍيًٍت اؼباجسًت. 
 كًبلتارل اؼبدرسوف الذين يدرسوف اللغة العربية يف ىذا اؼبعهد:

 4-1اجلدول 
عهد مبأمساء مدرسي اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية يف 

 Aceh Selatanي العصر ي مادار األيت
 التخصص ادلتخرج يف أمساء ادلدرس

جامعة الرانَتم  األف فريضىمً 
 اإلسبلمية اغبكومة

 اللغة العربية

جامعة الرانَتم  يايت خَت الناسصبي 
 اإلسبلمية اغبكومة

 اللغة العربية

، يـو آتشيو اعبنوبيةالعصرم اؼبصدر: مقابلة أحد األستاذ دبعهد دار األيتامي 
 ـَُِِمارس  ٗاالثنُت 

 



ّٗ 

 

 
 

أما الوسائل كاؼبباين لتحقيق أىداؼ التعليم كالتعلم يف 
 اؼبعهد العصرم دار األيتامي كما يلي:

 4-2اجلدول 
الوسائل وادلباين لتحقيق أهداف التعليم والتعلم يف 

 Aceh Selatanي العصر ي ماعهد دار األيتمب
 عدد أمساء ادلباين الرقم
 ُ اؼبصلى  ُ
 ُ اؼبكتب ِ
 ِ اؼبسكن للطبلب ّ
 ِ اؼبسكن للطالبات ْ
  اؼبباين للدراسة:  ٓ
 ٕ الفصل - 
 ُ اؼبكتب - 
 ِ اؼبقصف ٔ
 ُ اؼبكتبة ٕ



ْٗ 

 

 
 

 ُ معمل اغباسوب ٖ
 ِ للدراسة قاعةال ٗ

 22 اجملموع
 ، يـوآتشيو اعبنوبيةالعصرم اؼبصدر: مقابلة أحد األستاذ دبعهد دار األيتامي 

 ـَُِِمارس  ٗاالثنُت 

كحدات اؼبباين كالوسائل لتحقيق  ٗكيف ىذا اؼبعهد 
طالب من حيث اؼبدرسة  َُٖأىداؼ التعليم كالتعلم كفيو 

 الثانوية. كعددىم أييت يف اعبدكؿ اآليت:

 4-3اجلدول 
ي ماعهد دار األيتمبعدد الطالب ابدلدرسة الثانوية يف 

 Aceh Selatanي العصر 

 عدد الطالب الفصول الرقم

 طالب  ّٖ األكؿالفصل  ُ
 طالب ِٗ الفصل الثاين ِ



ٗٓ 

 

 
 

 طالب ُْ الفصل الثالث ّ
 طالب 128 اجملموع 

اؼبصدر: مقابلة أحد األستاذ ًبؼبعهد العصرم دار األيتامي آتشيو اعبنوبية، يـو 
 ـَُِِمارس  ٗاالثنُت 

 

خطوة حتليل قدرة الطالب على متييز معاين  -2
 احلروف يف اجلمل ادلفيدة: 

دبقابلة مع مدير اؼبدرسة فيو، قامت الباحثة 
أما إجراء  ُٖفاستأذنت لو للقياـ إبجراء حبث كصفي.
 البحث فيو توضح الباحثة يف اعبدكؿ التارل:

 
 

____________ 

العصرم دار األيتامي آتشيو  اؼبعهد، مع مدير اؼبدرسةالشخصية مقابلة  81
 ـَُِِمارس  ٗبية، اعبنو 



ٗٔ 

 

 
 

 4-4اجلدول 
 اإلجراء التحليلي

 التاريخ اإلجراء اللقاء
 ـَُِِمارس  َُيـو الثبلًثء   االختبار ُ
 ـَُِِمارس   ُّيـو السبت  االستبانة ِ

لقيت الباحثة الطبلب يف الفصل الثاين لتقدـ االختبار 
ؽبم. االختبار عن قدرة الطبلب على سبييز معاين اغبركؼ يف 

 . Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدباعبمل اؼبفيدة 

كيف اليـو اآليت، تلقي الباحثة الطبلب مرة أخرل 
الطبلب  يواجههالتعطي االستباانت ؽبم. ؼبعرفة اؼبشكبلت اليت 

ي ماعهد دار األيتدبعلى سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 
  ِٖ.Aceh Selatanم العصر 

____________ 
العصرم دار األيتامي آتشيو  اؼبعهدالشخصية مع الطلبة، مقابلة  82

  ـَُِِمارس  ُّبية، اعبنو 



ٕٗ 

 

 
 

  :حتليل البياانت - ب
حتليل بياانت االختبارات عن قدرة الطالب على  -1

  :متييز معاين احلروف يف اجلمل ادلفيدة

االختبار  قدـلقيت الباحثة الطبلب يف الفصل الثاين لت
ما تتعلق بتمييز معاين اغبركؼ يف  رؽبم. ككانت أسئلة االختبا

اعبمل اؼبفيدة. كالتحليل عن نتيجة االختبارات تستخدـ الباحثة 
 الرمز التارل:

Mx= ∑    

 
 

 

Mx درجة اؼبتوسط : 
F :   راالتكر 
x ؾبموعة الدرجات : 
N عدد الطبلب : 

قدرة الطبلب على  الذم حددت الباحثة ؼبعرفة قياسكاؼب
 سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة كما يلي:



ٖٗ 

 

 
 

 4-5اجلدول 
 معيار درجة قدرة الطالب

 مستول
 اإلتقاف

 درجاتال
 ركؼغبًب

 التقدير اؼبستول

ٖٔ-ََُ 
% 

A ْ جيد جدا 

ٕٔ-ٖٓ % B ّ جيد 
َٔ-ٕٓ % C ِ مقبوؿ 
ٓٓ-ٓٗ % D ُ انقص 
≥ْٓ % BL َ فاشل 

 
 
 
 
 



ٗٗ 

 

 
 

 4-6اجلدول 
نتائج االختبار لبيان قدرة الطالب على متييز معاين 

 احلروف يف اجلمل ادلفيدة
 درجاهتم يف االختبار الطالب
 ٓٗ ُطالب 
 َٗ ِطالب 
 ٖٓ ّ طالب
 َٖ ْطالب 
 َٖ ٓطالب 
 ٕٓ ٔطالب 
 ٕٓ ٕطالب 
 َٕ ٖطالب 
 َٕ ٗطالب 
 َٕ َُطالب 
 َٕ ُُطالب 



ََُ 

 

 
 

 َٕ ُِطالب 
 َٕ ُّطالب 
 ٓٔ ُْطالب 
 ٓٔ ُٓطالب 
 ٓٔ ُٔطالب 
 َٔ ُٕطالب 
 َٔ ُٖطالب 
 َٔ ُٗطالب 
 َٔ َِطالب 
 َٔ ُِطالب 
 َٔ ِِطالب 
 َٔ ِّطالب 
 َٔ ِْطالب 

 1،675 اجملموع
 



َُُ 

 

 
 

 4-7اجلدول 
 درجة ادلتوسط لنتائج االختبار

 الرقم
جمموعة 
الدرجة 

(x) 

 التكرار
(F) Fx 

ُ ٗٓ ُ ٗٓ 
ِ َٗ ُ َٗ 
ّ ٖٓ ُ ٖٓ 
ْ َٖ ِ َُٔ 
ٓ ٕٓ ِ َُٓ 
ٔ َٕ ٔ َِْ 
ٕ ٔٓ ّ ُٗٓ 
ٖ َٔ ٖ َْٖ 

 =N 1،675  FX= 24 اجملموع
 69،7 درجة ادلتوسط



َُِ 

 

 
 

 

Mx= ∑    

 
 

 Mx=ُ،ٕٔٓ 
 ِْ 

    Mx=  ٔٗ،ٕ     

بناء على اعبدكؿ السابق أف نتيجة قدرة الطبلب على 
، تدؿ على مقبوؿ( ٕ،ٗٔسبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة )

 حصلت على مقبوؿ.  ٕٓ-َٔأهنا كقعت بُت حد 

حتليل بياانت االستباانت عن ادلشكالت اليت  -2
يواجهها الطالب على متييز معاين احلروف يف اجلمل 

  :ادلفيدة
 :البياانت الدميوغرافية

اشتملت البياانت الدديوغرافية من العينة على اعبنس 
 كاؼبتخرج. كىي يف اعبدكؿ التارل:



َُّ 

 

 
 

 4-8اجلدول 
 الياانت الدميوغرافية

البياانت  الرقم
التكرار  الفئات الدميوغرافية

(Frekuensi) 
النسبة 

 ادلئوية
 %ّ،ٖٓ ُْ الرجل - اعبنس -ُ
 %ٔ،ُْ َُ اؼبرأة -  
اؼبعهد  اؼبتخرج -ِ

 العصرم
ِْ ََُ% 

كما ظهرت يف اعبدكؿ أف اعبنس من العينة أكثرىم الرجل 
يف اعبدكؿ السابق دؿ على كلهم متخرجُت ك   %.ّ،ٖٓكيكوف 

ككانت ىذه البياانت ال تؤثر على اؼبشبلت يف اؼبعهد العصرم. 
اليت يواجهها الطلبة يف سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 

 .Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدب

 



َُْ 

 

 
 

 :حتليل بياانت االستبانة
بعد ما قامت الباحثة ًبالختبار، تقـو ًبلتوزيع االستباانت 

اؼبشكبلت اليت يواجهها الطلبة يف  للتعرؼ علىللطلبة. كذلك 
ي ماعهد دار األيتدبسبميز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 

 .Aceh Selatanم العصر 
أما البياانت اليت ربصل الباحثة من توزيع االستبانة 

 يلي: ظهرت يف اعبدكؿ كما

 
 4-9اجلدول  

 رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية
جمموعة  األجوبة رقم

 األجوبة
النسبة 

 ادلئوية
 %8،33 2 موافق بشدة ُ
 %87،5 21 موافق ِ
 %4،17 1 غَت موافق ّ



َُٓ 

 

 
 

 2 2 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 
السابق، ظهر أف الطبلب الذين  ْ-ٗمن اعبدكؿ 

%. ّّ،ٖيوافقوف بشدة على أهنم يرغبوف يف تعلم اللغة العربية 
%. كأما الذين ٓ،ٕٖأما الذين يوافقوف على تعلم اللغة العربية  

%. كال ُٕ،ْال يوافقوف على أهنم يرغبوف يف تعلم اللغة العربية 
 غبوا يفيوجد فيو الطبلب الذين ال يوافقوف  بشدة على أهنم ر 

لبياف أف أكثر الطبلب تعلم اللغة العربية.  كنفهم من ىذا ا
 يرغبوف يف تعلم اللغة العربية.

 
 
 
 
 



َُٔ 

 

 
 

 4-12اجلدول 
 رغبة الطلبة يف تعلم النحو

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

 النسبة ادلئوية

 %29،17 7 موافق بشدة ُ
 %62،5 15 موافق ِ
 %8،33 2 غَت موافق ّ
 2 2 بشدةغَت موافق  ْ
 %122 24 اجملموع 

أف الطبلب جييبوف موافق بشدة من  ْ-َُيىديلنا اعبدكؿ 
%. كالذين يوافقوف على أهنم رغبوا يف ُٕ،ِٗالسؤاؿ السابق 

%. أما غَت موافق على أهنم رغبوا يف تعلم ٓ،ِٔتعلم النحو 
%. كال يوجد الطبلب الذين ال يوافقوف على أهنم ّّ،ٖالنحو 

 يرغبوف يف تعلم النحو. كىذا يدؿ على أف أكثر الطلبة يرغبوف يف
 تعلم النحو.



َُٕ 

 

 
 

 4-11اجلدول 
 يفهم الطلبة على شرح ادلدرس يف مادة النحو

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

 النسبة ادلئوية

 %4،17 1 موافق بشدة ُ
 %29،17 7 موافق ِ
 %66،67 16 غَت موافق ّ
 2 2 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

ا  ْ-ُُاعبدكؿ  يوضح لنا أف الطبلب الذين يفهموف جدن
كمن  % )طالبا كاحدا(.ُٕ،ْعلى شرح اؼبدرس يف مادة النحو  

الطبلب الذين يفهموف على شرح اؼبدرس يف مادة النحو 
أما الذين دل يفهموا على شرح  % )سبعة طبلب(.ُٕ،ِٗ

كال أحد  % )ستة عشر طالبا(.ٕٔ،ٔٔاؼبدرس يف مادة النحو 



َُٖ 

 

 
 

ا على شرح اؼبدرس يف مادة النحو. كقد  منهم الذين دل يفهموا جدن
فهمنا أف أكثر الطلبة دل يفهموا على شرح اؼبدرس يف مادة 

 النحو.

 4-12اجلدول 
 يُ ْتِقُن الطلبة تعلم النحو

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

 النسبة ادلئوية

 %8،33 2 موافق بشدة ُ
 %25 6 موافق ِ
 %66،67 16 غَت موافق ّ
 2 2 موافق بشدةغَت  ْ
 %122 24 اجملموع 

دلنا على أف الطبلب يتًقنوف تعلم النحو  ْ-ُِاعبدكؿ 
% )ستة ِٓ. كالطبلب يتًقنوف تعلم النحو (%ّّ،ٖجدنا )



َُٗ 

 

 
 

% )ستة عشر ٕٔ،ٔٔطبلب(. كالذين ال يتًقنوف تعلم النحو 
طالبا(. كال يظهر فيو الطبلب أهنم يتًقنوف تعلم النحو. اتفقت  

 أكثر الطلبة ال يتًقنوف تعلم النحو. الباحثة أف

 4-13اجلدول 
 يسمع الطلبة على شرح ادلدرس أثناء الدراسة

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

النسبة 
 ادلئوية

 %25 6 موافق بشدة ُ
 %75 18 موافق ِ
 2 2 غَت موافق ّ
 2 2 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

الذين يسمعوف ، أف الطبلب ْ-ُّظهر يف اعبدكؿ 
(. أما ستة طبلب% )ِٓعلى شرح اؼبدرس بشدة أثناء الدراسة 



َُُ 

 

 
 

 شبانية% )ٕٓالذين يسمعوف على شرح اؼبدرس أثناء الدراسة 
(. كأما الذين ال يسمعوف على شرح اؼبدرس أثناء الدراسة اطالب

ا على  غَت موجدين. كال يوجد فيو الطبلب الذين ال يسمعوف جدن
راسة.   كىذا البياف يدؿ أف أكثر الطبلب شرح اؼبدرس أثناء الد

 الدراسة. يسمعوف على شرح اؼبدرس أثناء
 4-14اجلدول 

 طريقة التدريس اليت استعملها ادلدرس مناسبة
جمموعة  األجوبة رقم

 األجوبة
النسبة 

 ادلئوية
 %12،5 3 موافق بشدة ُ
 %75 18 موافق ِ
 %8،3 2 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 



ُُُ 

 

 
 

ا على طريقة  ىذا اعبدكؿ اتضح أف الطبلب يوافقوف جدن
(. بلبط ثبلثة% )ٓ،ُِالتدريس اليت استعملها اؼبدرس مناسبة 

كالطبلب يوافقوف على طريقة التدريس اليت استعملها اؼبدرس 
(. كال يوافق الطالباف على طريقة شبانية طبلب% )ٕٓمناسبة 

%(. أما الذم ال ّ،ٖاؼبدرس مناسبة ) التدريس اليت استعملها
%(. كذلك البياف ىو دليل أف ُٕ،ْيوافق جدا طالب كاحد )
 اؼبدرس مناسبة. هاطريقة التدريس اليت استعمل

 

 

 
 
 
 



ُُِ 

 

 
 

 4-15اجلدول 
 ادلدرس يستعمل وسيلة التدريس أثناء دراسة احلروف

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

 النسبة ادلئوية

 %8،3 2 موافق بشدة ُ
 %79،17 19 موافق ِ
 %12،5 3 غَت موافق ّ
 2 2 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

يشرح لنا أف اؼبدرس يستعمل كسيلة  ْ-ُٓاعبدكؿ 
% )أجاب موافق بشدة ّ،ٖالتدريس أثناء دراسة اغبركؼ 

( أجاب موافق على تسعة عشر طالبا% )ُٕ،ٕٗ(. ك افطالب
أف اؼبدرس يستعمل كسيلة التدريس أثناء دراسة اغبركؼ. كجييب 

%( على أف اؼبدرس يستعمل ٓ،ُِثبلثة طبلب غَت موافق )



ُُّ 

 

 
 

كسيلة التدريس أثناء دراسة اغبركؼ. كآخرا ال جييب  غَت موافق 
بشدة أحد منهم. ىذا دليل أف اؼبدرس يستعمل كسيلة التدريس 

 .أثناء دراسة اغبركؼ

 4-16اجلدول 
 ادلدرس يعطي األمثلة ادلتعددة عن احلروف

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

النسبة 
 ادلئوية

 %25 6 موافق بشدة ُ
 %22،8 5 موافق ِ
 %52 12 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 



ُُْ 

 

 
 

يدلنا على أف ستة طبلب يوافقوف بشدة  ْ-ُٔاعبدكؿ 
%(. ك ِٓعلى أف  اؼبدرس يعطي األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ )

ب(  يوافقوف على أف  اؼبدرس يعطي طبسة طبل% )ٖ،َِ
من  اطالب اثنا عشراألمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ. كقد ال يوافقوف 

على أف  اؼبدرس يعطي األمثلة اؼبتعددة عن  اطالبأربععة كعشركف 
%(. كال يوافق بشدة طالب كاحد على أف  اؼبدرس َٓاغبركؼ )

%(. إذنا، البياف ُٕ،ْيعطي األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ )
 يوضح لنا أف اؼبدرس ال يعطي األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ.

 
 
 
 
 
 
 



ُُٓ 

 

 
 

 4-17اجلدول 
 الكتاب اآلخرادلدرس يعطي األمثلة عن احلروف من 

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

النسبة 
 ادلئوية

 %12،5 3 موافق بشدة ُ
 %25 6 موافق ِ
 %58،3 14 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 
( ثبلثة طبلب% )ٓ،ُِبُت أف  ْ-ُٕاعبدكؿ 

يوافقوف بشدة على أف اؼبدرس يعطي األمثلة عن اغبركؼ من 
الكتاب اآلخر. كستة طبلب يوافقوف على أف اؼبدرس يعطي 

%(. كال يوافقوف ِٓاألمثلة عن اغبركؼ من الكتاب اآلخر )
%( على أف اؼبدرس يعطي األمثلة عن ّ،ٖٓ) أربعة عشر طالبا



ُُٔ 

 

 
 

بشدة   اغبركؼ من الكتاب اآلخر. ككاحد منهم ال يوافق
%( على أف اؼبدرس يعطي األمثلة عن اغبركؼ من ُٕ،ْ)

الكتاب اآلخر. إذا، ىذا يدؿ أف اؼبدرس ال يعطي األمثلة عن 
 اغبركؼ من الكتاب اآلخر.

 4-18اجلدول 
 يستطيع الطلبة أن يقوموا ابلتدريب عن احلروف 

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

النسبة 
 ادلئوية

 %4،17 1 موافق بشدة ُ
 %41،7 12 موافق ِ
 %45،8 11 غَت موافق ّ
 %8،3 2 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 



ُُٕ 

 

 
 

أف  وفيوضح لنا أف الطبلب يستطيع ْ-ُٖاعبدكؿ 
% ٕ،ُْ%. كُٕ،ْيقوموا ًبلتدريب عن اغبركؼ جدا 

أف يقوموا ًبلتدريب عن اغبركؼ. أما الذين ال  وفيستطيع
%. طالباف اثناف ٖ،ْٓأف يقوموا ًبلتدريب  وفيستطيع

جدنا أف يقوما ًبلتدريب. كىذا نلخص  اف%( ال يستطيعّ،ٖ)
 أف يقوموا ًبلتدريب عن اغبركؼ. وفأف أكثر الطلبة ال يستطيع

 4-19اجلدول 
 ادلدرس يعطي الفرصة للطلبة لطرح األسئلة

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

النسبة 
 ادلئوية

 %41،7 12 موافق بشدة ُ
 %52 12 موافق ِ
 %8،33 2 غَت موافق ّ
 2 2 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 



ُُٖ 

 

 
 

يشرح لنا أف اؼبدرس يعطي الفرصة  ْ-ُٗاعبدكؿ 
ب(. كالذين بلعشرة ط% )ٕ،ُْللطلبة لطرح األسئلة جدا 

يوافقوف على أف اؼبدرس يعطي الفرصة للطلبة لطرح األسئلة 
أما الذين ال يوافقوف على أف اؼبدرس  (.اب% )اثنا عشر طالَٓ

% )طالباف(. كال أحد ّّ،ٖيعطي الفرصة للطلبة لطرح األسئلة 
الذين ال يوافقوف بشدة على أف اؼبدرس يعطي الفرصة للطلبة 
لطرح األسئلة.  اعبدكؿ السابق يوضح لنا أف اؼبدرس يعطي 

 الفرصة للطلبة لطرح األسئلة.
 
 
 
 
 
 
 



ُُٗ 

 

 
 

 4-22اجلدول 
 بة ادلدرس عند تعلم احلروف اليت مل يفهموها  يسأل الطل

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

النسبة 
 ادلئوية

 %8،3 2 موافق بشدة ُ
 %75 18 موافق ِ
 %12،5 3 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 
% )طالباف( يسأالف ّ،ٖاتضح لنا أف  ْ-َِاعبدكؿ 

شبانية % )ٕٓاؼبدرس عند تعلم اغبركؼ اليت دل يفهمها  جدا. ك
ىا. و ( يسألوف اؼبدرس عند تعلم اغبركؼ اليت دل يفهماطالب عشر

كال يسألوف ثبلثة طبلب اؼبدرس عند تعلم اغبركؼ اليت دل 
%(. أما الذم ال يسأؿ اؼبدرس عند تعلم ّ،ٖيفهموىا )



َُِ 

 

 
 

%(. كىذا ُٕ،ْؼ اليت دل يفهمها جدا طالب كاحد )اغبرك 
البياف ىو دليل أف أكثر الطلبة يسألوف اؼبدرس عندما تعلم 

 اغبركؼ دل يفهموا.  
 4-21اجلدول 

 جييب ادلدرس أسئلة الطلبة  
جمموعة  األجوبة رقم

 األجوبة
 النسبة ادلئوية

 %37،5 9 موافق بشدة ُ
 %58،33 14 موافق ِ
 2 2 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 
( تسعة طبلب% )ٓ،ّٕيبُت لنا أف  ْ-ُِاعبدكؿ 

 أربعة عشريوافقوف بشدة على أف جييب اؼبدرس أسئلة الطلبة. ك 



ُُِ 

 

 
 

%(. ّّ،ٖٓطالبا يوافقوف على أف جييب اؼبدرس أسئلة الطلبة )
كال أحد منهم ال يوافقوف  على أف جييب اؼبدرس أسئلة الطلبة. 
ككاحد منهم ال يوافقوف بشدة على أف جييب اؼبدرس أسئلة الطلبة 

%(. دؿ اعبدكؿ السابق لنا أف اؼبدرس جييب ُٕ،ْبشدة )
 أسئلة الطلبة.  

 4-22اجلدول 
 ع الطلبة وضع اجلمل ادلفيدة ابستعمال احلروفيستطي

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

 النسبة ادلئوية

 %4،17 1 موافق بشدة ُ
 %33،33 8 موافق ِ
 %58،33 14 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 



ُِِ 

 

 
 

% ) طالب كاحد( ُٕ،ْبُتَّ لنا أف  ْ-ِِاعبدكؿ 
شبانية يستطيع جدا كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ. ك 

يستطيعوف كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ طبلب 
ال يستطيعوف كضع اعبمل أربعة عشر طالبا %(. ك ّّ،ّّ)

%(. ككاحد منهم ال ّّ،ٖٓاؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ )
فيدة ًبستعماؿ اغبركؼ يستطيع  جدا كضع اعبمل اؼب

%(. إذا، ىذا اتضح لنا أف أكثر الطلبة ال يستطيعوف ُٕ،ْ)
 كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ.

 
 
 
 
 
 
 



ُِّ 

 

 
 

 4-23اجلدول 
 يستطيع الطلبة أن يفرقوا معاين احلروف يف تعلم النحو

جمموعة  األجوبة رقم
 األجوبة

 النسبة ادلئوية

 %8،33 2 موافق بشدة ُ
 %33،33 8 موافق ِ
 %54،17 13 غَت موافق ّ
 %4،17 1 غَت موافق بشدة ْ
 %122 24 اجملموع 

 
% ) طالباف( ّّ،ٖشرح لنا أف  ْ-ِّاعبدكؿ 

. كشبانية جدا أف يػيفىرقا معاين اغبركؼ يف تعلم النحو افيستطيع
أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف تعلم النحو  وفب يستطيعطبل

%( أف يفرقوا معاين ُٕ،ْٓ) وف%(. كال يستطيعّّ،ّّ)
 أف يفرؽاغبركؼ يف تعلم النحو. ككاحد منهم ال يستطيع جدا 



ُِْ 

 

 
 

%(. إذنا، أكثر الطلبة ال ُٕ،ْمعاين اغبركؼ يف تعلم النحو )
 أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف تدريس النحو. وفيستطيع

 
 :مناقشة البياانت - ج

ظهرت أف قدرة الطلبة على سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل 
اؼبفيدة مقبولةه. كؼبعرفة قدرة الطبلب على سبييز معاين اغبركؼ يف 

 Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدباعبمل اؼبفيدة 
    ∑ =Mxاستخدمت الباحثة ىذا الرمز : )

 
كقد حصلت (. 

، تدؿ على أهنا كقعت (ٕ،ٗٔ)الباحثة من نتائج االختبار ىي 
 حصلت على مقبوؿ.  ٕٓ-َٔبُت حد 

جهها الطلبة يف سبميز اكقد ظهرت اؼبشكبلت اليت يو 
م العصر ي ماعهد دار األيتدبمعاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 

Aceh Selatan  كؼبعرفتها قد استعملت مشكبلت.  ستىي
 =Pالباحثة ىذا الرمز: )

 

 
x100% .) 



ُِٓ 

 

 
 

درس عن علم النحو. أكال، قلة فهم الطلبة على شرح اؼب 
يف اعبدكؿ السابق أف الطبلب الذين يفهموف  كىذه كما ظهر

 % )طالبا كاحدا(.ُٕ،ْجدنا على شرح اؼبدرس يف مادة النحو  
كمن الطبلب الذين يفهموف على شرح اؼبدرس يف مادة النحو 

شرح  أما الذين دل يفهموا على % )سبعة طبلب(.ُٕ،ِٗ
كال أحد  % )ستة عشر طالبا(.ٕٔ،ٔٔاؼبدرس يف مادة النحو 

ا على شرح اؼبدرس يف مادة النحو. كقد  منهم الذين دل يفهموا جدن
فهمنا أف أكثر الطلبة دل يفهموا على شرح اؼبدرس يف مادة 

 النحو.

ًثنيا، اؼبدرس ال يعطي األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ. 
ف ستة طبلب يوافقوف بشدة على اعبدكؿ السابق يدؿ لنا على أ

%(. ك ِٓة عن اغبركؼ )أف  اؼبدرس يعطي األمثلة اؼبتعدد
ب(  يوافقوف على أف  اؼبدرس يعطي بل% )طبسة طٖ،َِ

من  ابعن اغبركؼ. كقد ال يوافقوف اثنا عشر طالاألمثلة اؼبتعددة 
على أف  اؼبدرس يعطي األمثلة اؼبتعددة عن  اطالب أربعة كعشركف



ُِٔ 

 

 
 

%(. كال يوافق بشدة طالب كاحد على أف  اؼبدرس َٓاغبركؼ )
%(. إذنا، البياف ُٕ،ْيعطي األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ )

 يوضح لنا أف اؼبدرس ال يعطي األمثلة اؼبتعددة عن اغبركؼ.
ًثلثا، اؼبدرس ال يعطي األمثلة عن اغبركؼ من الكتاب 

ثة % )ثبلٓ،ُِيف اعبدكؿ السابق أف اآلخر. كالدليل كما بدا 
ب( يوافقوف بشدة على أف اؼبدرس يعطي األمثلة عن طبل

اغبركؼ من الكتاب اآلخر. كستة طبلب يوافقوف على أف 
%(. ِٓاؼبدرس يعطي األمثلة عن اغبركؼ من الكتاب اآلخر )

%( على أف اؼبدرس يعطي ّ،ٖٓ) أربعة عشر طالباكال يوافقوف 
ال يوافق  األمثلة عن اغبركؼ من الكتاب اآلخر. ككاحد منهم 

%( على أف اؼبدرس يعطي األمثلة عن اغبركؼ من ُٕ،ْبشدة )
الكتاب اآلخر. إذا، ىذا يدؿ أف اؼبدرس ال يعطي األمثلة عن 

 اغبركؼ من الكتاب اآلخر.

أف يقوموا ًبلتدريب عن  وفال يستطيعالطبلب رابعا، 
أف  وفاغبركؼ. اعبدكؿ السابق يوضح لنا أف الطبلب يستطيع



ُِٕ 

 

 
 

% ٕ،ُْ%. كُٕ،ْريب عن اغبركؼ جدا يقوموا ًبلتد
أف يقوموا ًبلتدريب عن اغبركؼ. أما الذين ال  وفيستطيع
%. طالباف اثناف ٖ،ْٓأف يقوموا ًبلتدريب  وفيستطيع

جدنا أف يقوما ًبلتدريب. كىذا نلخص  اف%( ال يستطيعّ،ٖ)
 أف يقوموا ًبلتدريب عن اغبركؼ. وفأف أكثر الطلبة ال يستطيع

يع الطلبة كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ خامسا، ال يستط
يف اعبدكؿ السابق بُتَّ لنا أف  كما ظهراغبركؼ. كالدليل  

% ) طالب كاحد( يستطيع جدا كضع اعبمل اؼبفيدة ُٕ،ْ
يستطيعوف كضع اعبمل اؼبفيدة  طبلب شبانيةًبستعماؿ اغبركؼ. ك 
منهم ال  أربعة عشر طالبا%(. ك ّّ،ًّّبستعماؿ اغبركؼ )

%(. ّّ،ٖٓكضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ )يستطيعوف 
ككاحد منهم ال يستطيع  جدا كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ 

%(. إذا، ىذا اتضح لنا أف أكثر الطلبة ال ُٕ،ْاغبركؼ )
 يستطيعوف كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ اغبركؼ.



ُِٖ 

 

 
 

كسادسا، ال يستطيع الطلبة أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف 
% ) طالباف( ّّ،ٖأف  اعبدكؿ السابقيف  النحو. كقد ظهر تعلم

شبانية جدا أف يػيفىرقا معاين اغبركؼ يف تعلم النحو. ك  افيستطيع
أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف تعلم النحو  وفب يستطيعطبل

%( أف يفرقوا معاين ُٕ،ْٓ) وف%(. كال يستطيعّّ،ّّ)
 ا أف يفرؽاحد منهم ال يستطيع جداغبركؼ يف تعلم النحو. كك 

%(. إذنا، أكثر الطلبة ال ُٕ،ْمعاين اغبركؼ يف تعلم النحو )
 أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف تدريس النحو. وفيستطيع

إف البياانت الدديوغرافية فبل تتأثَّر يف اؼبشكبلت اليت 
عهد دبيوجهها الطلبة يف سبميز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 

. ألف كل الطبلب يف الفصل Aceh Selatanم العصر ي مادار األيت
% متخرجوف يف نفس اؼبعهد ىو اؼبعهد ََُالثاين الثانوية 

 العصرم. الشك أف ذلك اؼبعهد ىو اؼبعهد العصرم.
 



 

ُِٗ 

 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث: - أ

على ما يتعلق بقدرة الطبلب  مت البحث يف ىذه اؼبقالة
ي ماعهد دار األيتدبعلى سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 

كقد كجدت الباحثة نتائج البحث كما . Aceh Selatanم العصر 
 يلي:

كانت قدرة الطبلب على سبييز معاين اغبركؼ يف اعبمل  -ُ
 Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدباؼبفيدة 

قبوؿ. كفقا على درجة اؼبتوسط حصلت على درجة م
تدؿ على أهنا كقعت بُت حد (. ٕ،ٗٔلنتائج االختبار )

 حصلت على مقبوؿ. ٕٓ-َٔ
إف اؼبشكبلت اليت يواجهها الطبلب يف سبييز معاين  -ِ

م العصر ي ماعهد دار األيتدباغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة 
Aceh Selatan :متنوعة، كىي كما يلي 



َُّ 

 

 
 

 
 اؼبدرس عن علم النحوهم الطلبة على شرح قلة ف -
 عن اغبركؼ تعددةاؼبدرس ال يعطي األمثلة اؼب -
اؼبدرس ال يعطي األمثلة عن اغبركؼ من الكتاب  -

 اآلخر
 ال يستطيع الطلبة أف يقوموا ًبلتدريب عن اغبركؼ -
ال يستطيع الطلبة كضع اعبمل اؼبفيدة ًبستعماؿ  -

 اغبركؼ
ال يستطيع الطلبة أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف تعلم  -

 النحو
 
 
 
 
 



ُُّ 

 

 
 

 ادلقرتحات: - ب

 اعتمادا على النتائج السابقة  تقدـ الباحثة االقًتحات التالية:

أف  Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدبديبغي ؼبدير  -ُ
و ؼبعلم مادة اللغة العربية عن عملية التعليم كالتعلم  يوجًٌ

 اؼبٍبًدعًة. 
 Aceh Selatanم العصر ي ماعهد دار األيتدبينبغي للمعلم  -ِ

خاصا معلم مادة اللغة العربية  أف يتقدـ األمثلة اؼبتعددة 
من اعبمل اؼبفيدة اليت فيها اغبركؼ حىت يفهم الطبلب ك 
يستطيعوف أف يفرقوا معاين اغبركؼ يف اعبمل اؼبفيدة يف 
 عملية التعليم كالتعلم كليكوف الطبلب انجهُت يف التعلم. 

قيوا اغبركؼ يف اعبمل ترجو الباحثة على الطبلب أف ييطىبًٌ  -ّ
اؼبفيدة كي يكوف أف يفهموا سبييز معانيها يف اعبمل 
اؼبفيدة كحىت تكوف قدرهتم على سبييز معاين اغبركؼ يف 

 اعبمل اؼبفيدة  مرتفعة.



 

ُِّ 

 

 ادلراجع

 ادلراجع العربية - أ

دمحم بن مكـر ابن منظور اإلفريقي أبو الفضل صباؿ الدين 
 ، بَتكت: دار صادر.لسان العرب ق، َّٔاؼبصرم، 
ادلهارات اللغوية ماهيتها وطرائق  ـ،ََِِأضبد فؤاد علياف، 

 ، دكف اؼبكاف: دار اؼبسلم.تنميتها
، عماف: أساسيات يف الرتبية ـ،ََِْ، اخليف يوسف الطراكنة

 دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.
، القواعد األساسية للغة العربية ـ،ََِِاؽبامشي،  السيد أضبد

 بَتكت: دار الكتب العلمية. 
، اسرتاتيجية تديس اللغة العربية ـ،ََُِبليغ دمدم إظباعيل، 

 عماف: دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع.
تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية  ـ،َُِٓترميذم، 

 متاز.، بندا أتشيو:  معهد اؼبللناطقني بغريها



ُّّ 

 

 

 

قدرة الطالب على معرفة مواقع اإلعراب  ـ،َُِٖذك اغبلم، 
األساسي من القرآن )دراسة تقوميية مبعهد دار األمن 

Lubuk Sukon)،  جامعية غَت منشورة مقدـ لنيل رسالة
بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية   درجة البكبلريوس

 كأتىيل اؼبعلمُت جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية.
قدرة طالب على قواعد النحوية ـ، َُِٖذكرم جونينواف، 

وتطبيقها ابإلنشاء )دراسة ارتباطية مبعهد الزهرة 
Bireun) جامعية غَت منشورة مقدـ لنيل درجة ، رسالة

م اللغة العربية بكلية الًتبية بقسم تعلي البكبلريوس
 عة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية.كأتىيل اؼبعلمُت جام

مدخل ادلناهج إىل البحث  ـ،ُٖٗٗرجاء ؿبمود أبو عبلـ، 
 ، الكويت: مكتبة الفبلح.الرتبوي

قدرة الطلبة على معرفة مواقع اإلعراب  ـ،َُِٔسيت ركضة، 
ار األمن األساسي من القرآن )دراسة تقوميية مبعهد د

Lubuk Sukon ) ، جامعية غَت منشورة مقدـ رسالة



ُّْ 

 

 

 

بقسم تعليم اللغة العربية بكلية  لنيل درجة البكبلريوس
الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جامعة الرانَتم اإلسبلمية 

 اغبكومية.
، تبسيط اآلجرومية ـ،ََِٗسسليماف إبراىيم البلكيمي،
 القاىرة: دار الفضيل.

، بَتكت: القاموس ادلنجد ـ،ََِٓشهاب الدين أبو عمرك، 
 دار الفكر.

ادلدخل إىل البحث يف  ـ،َََِصاحل بن ضبد العساؼ، 
 ،  الرايض: مكتبة العبيكاف،.العلوم السلوكية

طرائق تدريس مهارات اللغة  ـ،ََِٔعابد توفيق اؽبامشي، 
 بَتكت: مؤسسة الرسالة.العربية وآداهبا، 

، بندا آشية: لرابعالنحو للمستوى ا ـ،َُِٗعثماف حسُت، 
 جامعة الرانَتم اإلسبلمية. 



ُّٓ 

 

 

 

شرح  ـ،َُِِعبلمة بدر الدين دمحم بن أيب بكر الدماميٍت، 
، بَتكت: دار الكتب الدماميين على مغين اللبيب

 العلمية.
ادلراجعة يف مناهج التعليم اللغة  ـ،ََِٕ، علي أضبد مدكور

،  القاىرة: دار الفكر العربية للناطقني بلغات أخرى
 العريب.

النحو الواضح يف قواعد  ـ،ُّٖٗعلي اعباـر كمصطفى أمُت، 
 ، سورابيا: مكتبة اؽبداية.اللغة العربية

، بدكف السنة، بَتكت: دار ادلرجع يف اللغة العربيةعلي رضيا، 
 الفكر.

الكواكب  دمحم بن اضبد بن عبد البارم االىدؿ، بدكف السنة،
 افورة. ، جدة: سنقالدرية شرح متممة االجرومية

إيضاح مسائل العربية على  ـ،َُِٔدمحم بن سعود البليهد، 
 ، رايض:  بدكف دار نشر.منت اآلجرومية



ُّٔ 

 

 

 

 ـ،ُٕٖٗؿبمود إظباعيل صيٍت كدفع هللا أضبد صاحل كغيها، 
 ، الرايض: عمادة شؤكف اؼبكتبات.النحو العريب ادلببع

مناهج البحث يف العلوم  ،ـَُِٖ ؿبمود أضبد دركيش،
 .مصر: مؤسسة األمة العربية للنشر كالتوزيعاإلنسانية، 
ـ، بَتكت:  ََُِ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغبليُت، 

 مؤسسة الرسالة انشركف.
جامع  السنة، مصطفى الغبلين يعبد النعيم خفاجة، بدكف

  ، بَتكت: الدار النموذجية.الدروس العربية
بَتكت: دار الثقافة واعد اللغة العربية، ملخص قفؤاد نعمة، 

 اإلسبلمية. 
البحث العلمي  ـ،َُِْنوح عبد الرؤكؼ حامد التكينو، 

مناهجه وأساس كتابته مع دراسة دلنهج علماء 
 ، السوداف: مطبعة جي اتكف. ادلسلمني يف البحث

 

 
 



ُّٕ 

 

 

 

 ادلراجع اإلندونيسية - ب
Adya, Atep Barata, 2003, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, 

Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok 

Gramedia. 

Agus, Farida Setiawati, 2017, Statistika Terapan Untuk 

Penelitian Pendidikan dan Sosial, Yogyakarta: 

Parama Publishing. 

Agustina, Nora, 2018, Perkembangan Peserta Didikk, 

Yogyakarta: Deepublish.  

Ainin, Mohc., 2007, Metodolog Penelitian Bahasa Arab, 

Malang: Hilal Pustaka. 

Asrori, Imam, Muhammad Thohir dan dkk, 2017, Evaluasi 

Pembelajaran Bahasa Arab,  Malang: MISYKAT.  

Bek-Dayyab, Hifni dkk, 2007, Kaidah Tata Bahasa Arab, 

Jakarta: Darul Ulum Press. 

KURT, Nurullah, Miran Ahmad Abu al-hajja dan 

Mohammad Salem Atoum,Al-lughah Al-‘Arabiyah 

(Perkembangan, Kedudukannya Dalam Islam dan 

Sebab-sebab Kelangsungannya(, Universitesi 

Bingol  Ilahiyat Fakultas Dergisi, 2015,  Vol. 9, 

No. 6. 

Liliweri, Alo, 2011, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Mastna, Mohc. dan Erta Mahyudin, 2012, Pengembangan 

Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang Selatan: 

Alkitabah. 

Mesran, Oris Krianto Sulaiman dkk, 2020, Merdeka Kreatif 

di Era Pandemi Covid-19, Medan: Green Press. 



ُّٖ 

 

 

 

P., James Chaplin, 2009, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: 

Rajawali Pers,  

Sardiman, 2007, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Umar, Husein, 2002, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama,  

 

 ادلراجع من اإلنرتنيت - ج

: معجم اؼبعاين بطريقة عرب اإلنًتنيت

-ttps://www.almaany.com/ar/dict/arh

ar/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/

 م.6262\6\62 اتريخ الدخوؿ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/


ُِْ 

 

 

 

Soal 

Petunjuk pengisian: 

Pilih dan berilah tanda (√) pada jawaban yang benar! 

 

Nama   :   

Kelas   : 

 فيها ! (  √اخًت اإلجابة  الصحيحة بوضع عبلمة )  -) أ ( 
 األزىار منذ سنتُت بػػػجامعةدرستي   -ُ

 كلمة اليت ربتها خط  دبعٌت...؟حرؼ )الباء( يف  
 االستعانة -ج  ظرفية مكانية - أ

 االلتصاؽ -د   القسم - ب
 

 كتبتي من القصة   ماقرأتي  -ِ
 )ما( يف كلمة اليت ربتها خط دبعٌت ...؟

دبعٌت  ستفهاميةالا-ج   اؼبوصولة - أ
 طلب اعبواب

دبعٌت  التعجبية -د  اؼبصدرية دبعٌت شيء  - ب
 التعجب



ُّْ 

 

 

 

فيها العمارة الكبَتة كالبيت الكثَت. جاء أضبد إذل اؼبدينة. رأل   -ّ
". كيريد أف يسكن فيها كلكن ليس لو ما أكرب ىذه العمارة!فقاؿ: "

 النقود الستأجارىا. 
 

  )ما( يف العبارة اليت ربتها خط دبعٌت ...؟
 النفي  -ج  اؼبوصولة - أ

 اؼبصدرية -د  التعجبية - ب
 

 حسن من الرسالة مػػما كتبعجبتي  -ْ
 ىي...؟)ما( اليت ربتها خط 

 النفي -ج  اؼبوصولة - أ
 دبعٌت التعجب التعجبية -د  اؼبصدرية -ب

 
  اؼبدىرسػػػػف دخل الطلبة الفصل -ٓ

 )الفاء( يف تلك اعبملة دبعٌت ...؟
 مطلق اعبمع  -ج  القسم - أ

 الًتتيب مع التعقيب -د النفي - ب



ُْْ 

 

 

 

نصح األب على كلده عن التعاكف. قاؿ: "اي بٍت تعاكٍف الشخص  -ٔ
 اػبَت من هللا إف شاء هللا" فػػػػػػتناؿاحملتاج 

 )الفاء( اليت ربتها خط ىي ...؟
 الفاء العاطفة -ج  الفاء السببية - أ

 الفاء االبتدائية  -د    الفاء اعبارة - ب
 أصربىم على النار  مافػ -ٕ

 أم )ما( اليت تستعمل يف تلك اعبملة ...؟
 اؼبوصولة دبعٌت اؼبوصوؿ -ج اؼبصدرية دبعٌت شيء - أ

  التعجبية -د اعبواباالستفهامية دبعٌت طلب  - ب
  - ت

 على األريكة حينما دخل اؼبدرس الفصل فػػػػيوسفجلس سليماف  -ٖ
 )الفاء( ىنا دبعٌت ...؟

 مطلق اعبمع  -ج  التعويض - أ
 الًتتيب مع التعقيب -د   النفي -ب

 
 لقلم ابػػػكتبتي  -ٗ

 حرؼ )الباء( يف تلك اعبملة دبعٌت ...؟



ُْٓ 

 

 

 

  التعويض -ج  االلتصاؽ - أ
 القسم -د  الستعانةا - ب

 ...أصبل الزىور -َُ
 أم اغبرؼ الذم يناسب لئلكماؿ اعبملة السابقة...؟

 الـ اعبهود -ج  ما اؼبوصولة - أ
 ما التعجبية -د  الـ اعبارة - ب

 {ّٕيقولوف}سورة اؼبزمل:  مػػػػػاكاصرٍب على  -ُُ
 معٌت )ما( ىنا...؟

 اؼبصدرية  -ج  التعجبية - أ
 اؼبوصولة -د النفي - ب

 
 تنجح آخر السنة !"فػػػػػػ قاؿ اؼبدرس ألضبد : "اجتهدٍ  -ُِ

 أضبد: "حسننا اي أستاذ، سأجتهد حىت أقبح."
 )الفاء( اليت ربتها خط ىي ...؟

 الفاء العاطفة -ج الفاء السببية - أ
 الفاء االبتدائية  -د    الفاء اعبارة - ب

 



ُْٔ 

 

 

 

  بدره لػػػػػػيذىب اؼبكتبة غدنا دل يكن -ُّ
 )البلـ( يف كلمة "دل يكن" ىي دبعٌت... ؟

 التأكيد  -ج  االنكار - أ
 العاطفة -د  السبب - ب

 
لبائعو . فرأل كوًبن صبيبلن ليشًتم أدكات اؼبنزؿذىب ؿبمود إذل سوؽ 

فيو. كنظر إذل سائل ال كرسي فاشًتاه. فحضر كحبث عن كرسي. 
يطلب مساعدةن إذل شخص بشدة، كأعطاه اؼبساعدة كلكن يطلب 

. فقاؿ ؿبمود لو: "اي السائل:  أخاه  دل يكن السائل ليطلبمراتو
 شيئنا بشدة ".

 .17، 16، 15، 14النص السابق للسؤال رقم 
 

استخرٍج اعبملة اؼبفيدة من النص السابق فيها )البلـ( دبعٌت  -ُْ
 االنكار!
  ليشًتم أدكات اؼبنزؿذىب ؿبمود إذل سوؽو  - أ

  لبائعفرأل كوًبن صبيبلن  - ب
 فيوال كرسيى  - ج



ُْٕ 

 

 

 

 أخاه شيئنا بشدة  دل يكن السائل ليطلب - د
اعبملة اؼبفيدة من النص السابق فيها )البلـ( دبعٌت استخرٍج  -ُٓ

 اؼبلك!
  ليشًتم أدكات اؼبنزؿذىب ؿبمود إذل سوؽو  - أ

  لبائعفرأل كوًبن صبيبلن  - ب
 فيو ال كرسيى  - ج
 أخاه شيئنا دل يكن السائل ليطلب - د

 
 عٍُت اعبملة اؼبفيدة من النص السابق فيها )البلـ( دبعٌت النفي! -ُٔ

  ليشًتم أدكات اؼبنزؿذىب ؿبمود إذل سوؽو  - أ
  لبائعفرأل كوًبن صبيبلن  - ب
 فيوال كرسيى  - ج
 أخاه شيئنا دل يكن السائل ليطلب - د

 
اخًٍت اعبملة اؼبفيدة من النص السابق فيها )البلـ( دبعٌت  -ُٕ

 السبب!
  ليشًتم أدكات اؼبنزؿذىب ؿبمود إذل سوؽو  - أ



ُْٖ 

 

 

 

  لبائعفرأل كوًبن صبيبلن  - ب
 فيوال كرسيى  - ج
 أخاه شيئن  ليطلبدل يكن السائل  - د

 

 اقرْأ هذا النص واجْب األسئلة التالية!

مرحلة اؼبراىقة ىي مرحلة بعد مرحلة الطفولة. كىي مرحلة ىامة يف ربقيق  
كاؼبراىقات آماؿ رفيعة يف مستقبل اغبياة. ىذا يريد أف  للمراىقُتآماؽبم يف اغبياة. 

ليبٍت يكوف مهندسنا  يكوف طبيبنا يعاجل اؼبرضى يف اؼبستشفيات. كذلك يتمٌت أف
كالعمارات. كىذه ربب أف تكوف مدرسة. كتلك تتمٌت أف تكوف صحيفة  البيوت

 ليكوف جبامعة دينيةلتكتب يف مشكبلت اجملتمع. كآخر يفضل أف يلحق يف دراستو 
. كسادس يفضل أف يكوف ؿبامينا. كسابع خيتار أف يكوف العبنا لئلسبلـداعينا 

 مشهورنا يف كرة القدـ.

 .22، 19، 18ص السابق للسؤال رقم الن 

 " )البلـ( فيها دبعٌت...؟ليبٍت البيوت " -ُٖ
 السبب  - أ

 االنكار - ب



ُْٗ 

 

 

 

 النفي - ج
 اؼبلك - د

 
 )البلـ( فيها ىي...؟ للمراىقُت" " -ُٗ

  اعبارة دبعٌت اؼبلك   - أ
 )البلـ( فيها دبعٌت السبب - ب
 الـ اعبهود دبعٌت االنكار - ج
 البلـ العاطفة دبعٌت النفي  - د
 

 " )البلـ( فيها ىي...؟ ليكوف " -َِ
  اعبارة دبعٌت اؼبلك  - أ

 )البلـ( فيها دبعٌت السبب - ب
 الـ اعبهود دبعٌت االنكار  - ج
 البلـ العاطفة دبعٌت النفي - د

 
 

 



َُٓ 

 

 

 

ANGKET PENELITIAN 

No. Responden : 

Tgl. Pengisian :   (diisi oleh peneliti) 

Siswa/i yang terhormat,  

Ini adalah daftar pernyataan angket yang merupakan instrumen 

pengumpulan data untuk penelitian dengan judul Kemampuan Siswa 

dalam Membedakan Makna Huruf dalam Kalimat. Mohon kesediaan 

siswa/i untuk menyisihkan waktu untuk mengisi angket ini secara 

terbuka, apa adanya, sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan siswa/i 

alami dan rasakan selama ini bukan berdasarkan keinginan atau harapan 

atau pengaruh dari siapapun. Perlu disampaikan bahwa angket ini 

semata-mata bertujuan untuk suatu studi dan sama sekali tidak ada 

kaitan dengan hubungan pribadi siswa/i dengan siapa saja. Atas 

perhatian dan kerja sama Siswa/i kami ucapkan terimakasih.   

A. Data Demografi 

Petunjuk: Isilah pernyataan berikut ini dan berikan tanda ceklis (√) 

pada kotak di depan item yang telah disediakan sesuai dengan data 

diri siswa/i. 
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1. Jenis Kelamin : Laki-la  Perempuan 

2. Pendidikan Terakhir :MTs  

PESANTREN MODEREN 

SMP        

PESANTREN SALAFI 

 

B. Kemampuan siswa dalam membedakan makna huruf dalam 

kalimat 

Berilah tanda ceklis ( √ ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan Siswa/i berdasarkan pernyataan yang tertera 

dibawah ini dengan menggunakan skala sebagai berikut: 

SS: sangat setuju  TS: tidak setuju 

 

S: setuju   STS: sangat tidak setuju 

 

 

 

 

No Pernyataan 
Pilihan jawaban 

STS TS S SS 

1.  
Saya senang belajar Bahasa 

Arab 

1 2 3 4 

2.  Saya senang belajar nahwu 1 2 3 4 

3.  
Saya paham penjelasan guru 

tentang pembelajaran nahwu 

1 2 3 4 

4.  
Saya menguasai 

pembelajaran nahwu 

1 2 3 4 

5.  
Saya mendengarkan 

penjelasan guru ketika 

1 2 3 4 
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pembelajaran berlangsung 

6.  

Metode yang digunakan 

guru dalam pembelajaran 

huruf sesuai 

1 2 3 4 

7.  

Guru menggunakan media 

pembelajaran dalam 

pembelajaran huruf 

1 2 3 4 

8.  
Guru memberikan contoh 

yang banyak tentang huruf 

1 2 3 4 

9.  
Guru memberikan contoh 

tentang huruf dari buku lain 

1 2 3 4 

10.  

Saya bisa mengerjakan 

latihan tentang pembelajaran 

huruf 

1 2 3 4 

11.  

Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

1 2 3 4 

12.  

Saya bertanya kepada guru 

ketika pembelajaran huruf 

belum dipahami 

1 2 3 4 

13.  
Guru merespon ketika siswa 

bertanya 

1 2 3 4 

14.  

Saya mampu membuat 

kalimat dengan 

menggunakan huruf 

1 2 3 4 

15.  

Saya mampu membedakan 

makna-makna huruf dalam 

pembelajaran nahwu 

1 2 3 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


