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ستهالل ا  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

الَِّذْين  ي  ْعل ُمْون  والَِّذْين  ال ي  ْعل ُمْون  ْل ي ْست ِوي ُقْل ه    

. (9)الزمر:   

 

هللاُ الَِّذْين  آم نُ ْوا ِمْنُكْم والَِّذْين  اُْوتُ ْوا اْلِعْلم  د ر ج ات   ي رف عِ   

(. 11)اجملادلة:   

 

( العظيم  هللا صدق  )   
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 إهداء
 العالية.احلمد هلل على كل احلال. أوىل العلم يف الرفعة 

والصالة والسالم على رمحة للعاملي واتبع هداية إبحسان إىل يوم  
 الدين.
… 

 أيب وأمي الكرميان )أنصار وحسنة( 
يل أحسن تربية.عسى هللا أن يرمحهما كما   اأشكرمها على تربيتهم 

 ربياين صغريا وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة.
… 

إمساعيل حممد املاجستري وفجرية   )الدكتور ان مياملشرفان الكر 
 ( املاجستري

 ما على أحسن اإلشراف يف قيام هبذه الرسالة.أشكر هل
… 
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 شكر وتقدي

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

هلل رب العاملي الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن   احلمد
واللغة ينطق هبا اإلنسان. والصالة والسالم على سيد األانم حممد 

 صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعي.

وقد مت الباحث الرسالة إبذن هللا وتوفيقه من أتليف هذه 
الرانريي   جامعة  البكاالريوس  دراسات  لربمنج  قدمها  اليت  الرسالة 

سية املهمة للحصول على  ااإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدر 
 بية.شهادة البكاالريوس يف تعليم اللغة العر 

الذين   مالتقدير  واعظيم  الفيسرين أن أقدم جزيل الشكر و 
 يف أتليف هذه الرسالة :   ينقد ساعدو 

الكر  وأفكرمها  مي للمشرفي  أوقاهتما  بذال  قد  اللذين  ي 
حمّمد  إمساعيل  الدكتور  األستاذ   : مها  الرسالة،  هذه  لإلشراف 



 
 

 ز 
 

زيهما  املاجستري واألستاذة فجرية املاجستري. وأرجوا من هللا أن جي
 خري اجلزاء وأن جيعلهما حتت ظالل رمخة يف الدنيا وآلخرة.

مل الشكر  اإلسالمية    ديروأقدم كلمة  الرانريي  جامعة 
تعليم  قسم  ورئيس  املعلمي  وأتهيل  الرتبية  وعميد كلية  احلكومية 
اللغة العربية وجلميع األساتيذ املكرمي الذين قد علموا أنواع العلوم  

أر  أن املفيدة وأرشدوين  أنسى  الكلية. وال  شادا صحيحا يف هذه 
رئيس املدرسة املهاجرين والطالب الذين قد ساعدوين ل  أقدم الشكر

 جلمع البياانت البحث. 

لوالدين احملبوبي قد علماين تربية    وال أنسى أن أقدم الشكر
سعدو  قد  الذين  األصدقاء  وجلميع  الرسالة،    ينحسنة،  يف كتابة 

  ه وأرجوا من هللا أن جيزيهم خري اجلزاء وأن جيعلهم حتت ظالل رمحت 
 يف الدنيا وآلخرة.  

األخطاء  من  ختلوا  ال  الرسالة  هذه  أن  أتقي  وأخرا، 
كل جهدي يف إعداد هذه الرسالة،    والنقصان، وإن كان قد بذل

ا ألكمال رئي نقدا بنائيا خالصا واصالحا انفعالذلك أرجوا من الق
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هذه الرسالة، ولعل هذه الرسالة انفعة يل والقارئي مجيعا. ونسأل  
املستقيم، إنه قريب جميب دعوة    ههللا أن يوفقنا وهدان إىل الصراط

 السائلي وإنه نعم املوىل ونعم الوكيل. 
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 مستخلص البحث 

: ترقية فهم النحو بكتاب أمثليت )دراسة جتريبية   عنوان البحث 
 (  Aceh besarمبدرسة املهاجرين 

 اسم الطالب : مرز مّتقي 

 160202049رقم القيد : 

العربية  بعد اللغة  تعليم  عملية  الباحث  حلظ  الباحث    ما  وجد 
الثانوية   الثاين  اليت توجهها الطلبة يف الصف  املشكالت    ابملدرسة 
 يت ال  وص، وهي صعوابهتم يف فهم قواعد النحو يف النصاملهاجرين

 فهم  لرتقيةيت"  ثلستخدام كتاب "أماب. لذلك حاول الباحث  أهاقر 
الثاين  النحو الصف  املدرسة  لدى طالب    املهاجرين. الثانوية    يف 

فعالية استخدام كتاب أمثليت لرتقية   نالتعرف عيهدف هذا البحث  
  التعرف و املهاجرين  الثانوية  قدرة الطلبة يف فهم النحو يف املدرسة  

طريقة   .تدريس النحو بوسيلة كتاب أمثليتعلى  طلبة  الجابة  ستإ  نع
 .يف هذا البحث هي البحث التجرييب  مةرجوة املستخدالبحث امل

 Oneوللحصول على البياانت قام الباحث ابلتصميمات التمهيدية  
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Grup Pre-Test, Post-Test Design))  أما اجملتمع يف هذا البحث .
مجيع ف اب   هو  للسنةمل الطلبة  املهاجرين  الدراسية    درسة 

وكان2021/2022 ابلتفصيل    244  عددهم  م،    112طالبا، 
يف   حث فهي الطلبةوالعينة اليت أخذها البا  .طالبة  132طالبا و  

الثاين البحث    20عددهم    الصف  نتائج  وأما  أن  هي  فطالبا. 
الطلبة  كتاب   استخدام لدى  النحو  فهم  لرتقية  فعال  على    أمثليت 

نتيجة   أن  ومستوى 8،305)  (T-TEST)ت  -االختبار الدليل   )
على   استجابة الطلبةكانت  و   (.0،05  <0،000)  (.sig)الداللة  

أمثليت   استجابةكتاب  على  املعدلة متوسطة    حتصل  نتيجة    مع 
2،86.  

 

  ب أمثليت.الكلمات املفتاحية : ترقية، فهم، كتا
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ABSTRACT 

Judul skripsi   : improve understanding of nahwu 

with the book "Amstilsti" 

Nama   : MIRZA MUTTAQIN 

Nim   : 160202049 

 

After observing the process of teaching the Arabic language, 

the researcher found the problems faced by the students in 

the second grade of the Al-Muhajirin secondary school, 

which are their difficulties in understanding grammatical 

rules in the text they read. Therefore, the researcher tried by 

using the book "Amtsilati" to improve the grammatical 

understanding of second-grade students in Al-Muhajirin 

secondary school. This research aims to identify the 

effectiveness of using the book of "Amtsilati" to improve 

students' ability to understand grammar in the immigrant 

secondary school and to identify the students' response to 

teaching grammar through the meaning of the book of 

Amtsilati. The research method that used in this research is 

experimental research. In order to collect the data, the 

experimental researcher used is the preliminary designs (One 

Grup Pre-Test, Post-Test Design) and the questionnaire. For 

population sample in this research are all of the students at 

Al-Muhajirin School for the school year 2021/2022 AD, and 

their number was 244 students, detailing 112 male and 132 
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female students in this school. The researcher chose the 

students in the second grade as a participant, and their 

number is 20 students. For the results of the research, the use 

of Amtsilati book is effective to improve the students’ 

understanding of grammar, on the evidence that the T-TEST 

result is (8,305) and the significance level (sig.) is (05,0 < 

0.000). The students' response to the book Amtsilati got an 

average response with an adjusted result of 2.86 . 
Keywords : Enhancement ; Understanding ; Kitab Amtsilati 
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ABSTRAK 

Judul skripsi   : Meningkatkan Pemahaman Nahwu 

Dengan Kitab “Amtsilsti” 

Nama   : MIRZA MUTTAQIN 

Nim   : 160202049 

 

Setelah mengamati proses pembelajaran bahasa Arab, 

peneliti menemukan masalah yang dihadapi siswa kelas dua 

Mts Al-Mujhajirin, yaitu kesulitan mereka dalam memahami 

aturan tata bahasa dalam teks yang mereka baca. Oleh karena 

itu, peneliti mencoba dengan menggunakan buku "Amtsilati" 

untuk meningkatkan pemahaman tata bahasa siswa kelas dua 

Mts Al-muhajirin. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi efektivitas penggunaan kitab Amtsilati 

untuk meningkatkan kemampuan siswa memahami tata 

bahasa di Mts Al-Mujhajirin dan untuk mengidentifikasi 

tanggapan siswa terhadap pengajaran tata bahasa melalui 

sarana kitab Amtsilati. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Untuk 

memperoleh data, peneliti eksperimen menggunakan desain 

pendahuluan (One Grup Pre-Test, Post-Test Design) dan 

kuesioner. Adapun masyarakat dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa di Sekolah Al-Muhajirin tahun ajaran 

2021/2022 M yang berjumlah 244 siswa, dengan rincian 112 

siswa laki-laki dan 132 siswa perempuan di sekolah ini. 
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Sampel yang diambil peneliti adalah siswa kelas II, yang 

berjumlah 20 siswa. Adapun hasil penelitian, penggunaan 

buku My Example efektif untuk meningkatkan pemahaman 

grammar siswa, dibuktikan dengan hasil T-TEST (8,305) dan 

taraf signifikansi (sig.) adalah (05, 0 < 0,000). Respon siswa 

terhadap kitab Amtsilati mendapat respon rata-rata dengan 

hasil yang disesuaikan sebesar 2,86 . 

Kata kunci : Peningkatan ; Pemahaman ; Kitab Amtsilati 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

  مشكالت البحث -أ

النحو. يرتبط   بعلوم  وثيقا  ارتباطا  العربية  اللغة  علم  تعليم 
أبو األسود    صنعها  ،النحو هو العلم الذي يبحث يف القواعد اللغوية

  إصطالحا   والنحوعلي بن أيب طالب كرم هللا وجهه.    أبمر الدؤيل
حصلت  اليت  العربية  الكلمات  أواخر  أحوال  هبا  يعرف  قواعد 

قال  كما     1.برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما 
أخري    عرف به أحواليعبد هللا ابن أمحد الفاكهي أن النحو هو علم  

 2الكلم إعرااب وبناء. 

 
، )بريوت: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي،   1
 6، ص. (۲۱۲
الشرح كتاب حدود يف النحو .حتقيق :املتوايل رمضان أمحد عبد هللا ابن أمحد الفاكهي , 2
   51م( ص.  1988)القهارة :دار التضامن،  دمري
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لمي عالبد ملتففهم النحو شيئ ضروري يف تعلم اللغة العربية  
اللغة العربية أن يفهموا النحو فهما عميقا حىت يستطيعوا أن يتكلموا  

النص العريب بشكل صحيح العربية  ويقرأوا    الطالب  طلبي    اللغة 
القادرين   العربية، سواء يف نطقها أو يف  يف  قراءة  كفاءة  النصوص 
وايت النصوص العربية اليت يقرؤوهنا. ومع ذلك، أو فهم حمت  هاتفسري 

 سهلة.  غري فإن فهم النص العريب هو عملية

MTS Al-Muhajirin    املهاجرين ى املدرسة مبعهد  حدإهي
وتعليمل الشخصية  بتدريس  وت.  ةاإلسالميالعلوم    بناء  املدرسة  قوم 

م  يتعل   عمليةالباحث  يالحظ  . بعد  ها تعليمي  اللغة العربية يف مناهج
العربية الباحث ،    MTS Al-Muhajirinيف    اللغة    ت الكش امل  وجد 

صف  الطالب  بي  هذه املشكلة    ت ظهر   املتعلقة بفهم النحو.همة  امل
فهم قواعد النحو حي وجدوا   يف  ت صعوابالوجه الطالب  تالثاين، ي

 . قروءةنصوص املتغري احلركة والضمري والتعريف والتنكري يف 

 فهم النحو قدرة الطالب على  قلةهذه املشكلة من  وينتج 
  وء قر يف فهم النص امل  الراسبون  ، حبيث الطالب لنصوص املقروءةيف ا



3 

 
 

نتائج تعلمؤ وت التعلم لدى الطالب    ثر ؤ تحىت  ،  همثر على  نشاط 
    .تعلم اللغة العربيةعند 

منها كتاب أمثليت.   م اللغة العربيةيتعل ل   ك كتب متعددةاهن
املشروعة  الدراس  أبواب  من  النحوية  القواعد  عن  يبحث  الذي 

م لتعليم قراءة الكتب الرتاثية لطالب مبتدئ. وألف الكتاب  انظلاب
 املذكور نظرا إىل أمهية تعلم علم القواعد وتطبيقه. 

الباحث  بناء يريد  أعاله،  الواردة  املعلومات  كتابة    على 
"الرسالة حتت   النحو بكتاب "أمثليت" )دراسة  موضوع  ترقية فهم 

 .Aceh Besar جتريبية يف مدرسة املهاجرين (

 البحث ؤالس -ب
استخدام كتاب أمثليت فعال لرتقية قدرة الطلبة يف فهم   هل .1

 النحو يف املدرسة الثانوية املهاجرين ؟ 
بوسيلة كتاب  .2 النحو  تدريس  يف  الطلبة  إستجابة  كيف 

 أمثليت ؟ 
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 البحث دفاه -ج
 فهي كما يلى:  بحثوأما األهداف يف هذ ال

لرتقية   -أ أمثليت  استخدام كتاب  فعالية  على  قدرة  التعرف 
 الطلبة يف فهم النحو يف املدرسة املهاجرين. 

تدريس النحو بوسيلة   على  طلبةالجابة  ستإعلى    التعرف  - ب 
 . كتاب أمثليت

 أمهية البحث -د
البحث    -أ نتائج  تكون  أن   : فهم  للطلبة    لرتقية 

 النحو.  
زايدة املعرفة   للمدرس : أن تكون نتائج البحث    - ب 

 يف كتاب أمثليت  
:    - ج تقوميا على  للمدرسة  البحث  نتائج  تكون  أن 

 يف هذه املدرسة.  تطوير الكتب الدراسي
:    -د البحث للباحث  الباحث يف جمال  ترقية خربة 

 .أمثليتحمتوى كتاب عن ة عرفاملوتزويد  العلمي
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 صطلحات البحثم -ه
تاج إىل حتديد معانيها  حتصطلحات  امل  ك عدةاهن

هذه   أهم  ومن  واضحة،  حدودها  تكون  حىت  وداللتها 
 املصطلحات ما يلي :  

  ترقية فهم النحو -1
رقى   من  مصدر  لغة  ويف   -يرقى  –ترقية  ترقية. 

3ط معنه "إرتفع دارجة" ياملعجم الوس
واملراد ابلرتقية يف    

الطلبة هذه الرسالة وهي حماوالت املدرسة إلرتفع قدرة  
  .فهم النحوعلى 

فهما.   –يفهم  –الفهم لغة هي مصدر من فهم 
 4ويف املعجم املعاين، الفهم هو حسن تصور املعىن. 

 
،  )القاهرة : مطعمة جمموعة اللغة  طيمعجم الوسبرهيم أنيس و اخرون، إ 3
 87(، ص. 1995العربية 

4 almaany.com (16 juni 2016),   تعريف و معىن فهم يف معجم
معجم عرب   -املعاين اجلامع   . Diakses pada 11 November 2021, 

dari : http://www.Almaany.com/ar/dict/ar-ar/فهم/ 

https://www.almaany.com/
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علم يُعرف به أحواُل أواخر الكالم  : لغة النَّْحوُ 
 5. إعرااب وبناء

هو علم   النحو  إن حلمي عباس يف كتابه    قال عرفة
اجلمل  بدراسة  يهتم  وقواعد ة  الذي  وأحكامها  العربية 

عليها الداخلة  النحوية  والعوامل     وأقسامها  تركيبها 
أراد الباحث أن يقوم هذا البحث ابلرتكيز     6وإعراهبا.
 عوامل النواصب.العلى 

 :  أمثليتكتاب  -2
الذي ميتلئ من طريقة   هو الكتاب   كتاب أمثليت

استخدمها املعلم يف    اليتسريعة  القراءة الكتاب الرتاثية  
م، وهو مدير ياحلكتوفيق  كياي احلاج    تقدمي مواده وألفه

 
5 almaany.com (16 juni 2016),   تعريف و معىن النحو يف معجم

معجم عرب   -املعاين اجلامع   . Diakses pada 1 jaunari 2022, Dari 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/النحو/ 
اللغة العربية نصوص خمتارة وقواعد ضرورية للصحة  عرفة حلمي عباس،  6

 . 20(، ص. 2001، )اجليزة : مكتبة الشعار،  اللغوية 
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جيبارا    ابنغسريالفالح    املعهد اإلسالمي السلفي دار
وأما كتاب أمثليت  مستخدم يف هذا  7طى. سجوة الو 
 هو كتاب أمثليت يف اجمللد اخلامس. فالبحث 

 الدراسات السابقة  - و
الدراسات السابقة هي إحدى أساسيات البحث اليت  
  .استخدمها الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة إجابيتها وسلبيتها

ساعد الباحث ملعرفة املقارنة بي نتائج البحث يوهذه الدراسة  
 . فرق بي الدراسة السابقة والدراسة احلالية الو 
 8ه( 1440م /2019) أمحد أكو تيسانوتو: راسة د -أ

  ( هي  البحث  هذا  من  وصف  1واألهداف   )
اهلدى   نور  مبعهد  النحو  تعليم  على  أمثليت  طريقة  تطبيق 

 
8 nu.or.id (1999 19 Maret), Amstilati, Metode Baru Ngaji 

Nahwu. Diakses pada 05 Agustus 2020, Dari 

https://nu.or.id/nasional/amtsilati-metode-baru-ngaji-nahwu-

1r0l2 
تطبيق طريقة أمثليت على تعليم النحو وقراءة الكتاب  أمحد أكو تيسانوتو،   8

. الرسالة غري  الرتاثية مبعهد اهلدى اإلسالمي للبنات مسبانج كولون بوارن بكالوجنان
منشورة، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  

 ه 1440م/ 2019
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مسبانج   للبنات  )اإلسالمي  بكالوجنان.  بواران  (  2كولون 
وصف تطبيق طريقة أمثليت على تعليم قراءة الكتاب الرتاثية  
بواران   للبنات مسبانج كولون  نور اهلدى اإلسالمي  مبعهد 

( وصف اإلجيايب لتطبيق طريقة أمثليت على 3بكالوجنان. )
اهلدى   نور  مبعهد  الرتاثية  الكتاب  قراءة  النحو  تعليم 

للبنات مسب بكالوجنان.اإلسالمي  بواران  ونوع    انج كولون 
 هذا البحث هو املنهج الوصف التحليلي.

وأما طريقة مجع البياانت من أجل فحص النظرايت  
للفئات  احلايل  ابلوضع  هتتم  أسئلة  على  اإلجابة  أو 

 املدروسة. 
( أن تطبيق  1البحث هي )  اوأما النتيجة من هذ 

تعليم النحو مبعهد نور اهلدى اإلسالمي يف  طريقة أمثليت  
ونظم  القاعدة  وحفظ  التفاعلي  النحو  بتعلم  هو  للبنات 

( أمثليت  2اخلالصة.  طريقة  تطبيق  أن  قراءة    يف(  تعليم 
هو  للبنات  اإلسالمي  اهلدى  نور  مبعهد  الرتاثية  الكتب 

( أن  3اثية اإلتصالية. )رت ال  ابلتعليم التفاعلي وقراءة الكتاب 
تعليم النحو و قراءة الكتب الرتاثية    يفاألثر اإلجيايب لتطبيق  
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بوارن   مسبانج كولون  للبنات  اإلسالمي  اهلدى  نور  مبعهد 
تعلم   أبن  اإلعتبار  إضاعة  الطالبات  مينع  هو  بكالوجنان 
النحو والصرف صعب، ويسعد على تيسري معرفة القواعد 

 . يسري قراءة الكتب الرتاثيةالنحوية العملية وت
املعىن   يفهمن  أن  على  املساعدة  الطالبات  ومينح 
كل الكلمة ويفرقن بي نوع كلها ويعرفن حملها وحكمها  
الكالم  أخطاء  يف  الوقوع  جتنب  على  ويساعد  ودليلها، 

أوالو  الكتب   خر أ  قراءة  فهم  ويتوقف  العرابية،  الكلمات 
آايت  وكذلك  الشريفة  النبوية  األحاديث  وألفاظ  الرتاثية 

 القرآن الكرمي على معرفة علم النحو.  
يف   تتشابه  احلالية  والدراسة  السابقة  الدراسة  أما 

الدراسة ولكن  أمثليت،  الطريقة  على ت السابقة   تطبيق  ركز 
خبالف الدراسة احلالية    تعليم النحو وقراءة الكتاب الرتاثية

يف   النحوخيتص  فهم  املشكلة ترقية  يف  بينهما  وخيتلف   .
 ومكان البحث ومنهج البحث. 
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 9ه( 1429م/2008)  إروان فتح هللا: دراسة  - ب 
هي البحث  هذا  من  لتعريف  1)  واألهداف   )

 العوائق ( لتعريف  2تطبيق طريقة أمثليت يف معهد احلكم )
 اليت حتدث يف عملية تعلم أمثليت يف معهد احلكم. 

منهجاالب  يستخدم النوعي   البحث  حث 
املفاهيم (  1)  هي:  ونتائجه  واالستقرائي،   تنتاجياالس

مباحث  نظام  أمثليت هي:  لسلسلة  املستخدمة  األساسية 
يبدأ   أمثليت  لسلسلة  بسيط،  من  احملتوى  بتقدمي  أبسطها 

أمثليت،   القراءة تعليم سلسلة  واحملافظة والتكرار خصائص 
التعرف لقواعد اللغة العربية  املستخدم هي    تقنيات التعليم
عوائق املوجهة  ال(  2)  .ىل آخرهإ املمارسات..    استقرائيا مع

الطالب   على تطبيق سلسلة أمثليت يف معهد احلكم هي:
من  النحو والصرف على اإلطالق والشكل واالذين مل يعرف

 
فتح هللا،   9 معهد  إروان  السلفي يف  الكتاب  قراءة  أمثليت يف  تطبيق سلسلة 

الرسالة غري منشورة، كلية الدراسات العليا جامعة موالان  احلكم اإلسالمي ماالنج،  
 ه 1429م/2008مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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والت والطرائق  احلكميف  املستخدم  نيات  قاملناهج  مل   معهد 
 يناسب لطالبه. 
احلالية    تتشابه والدراسة  السابقة  يف هذه الدراسة 
يت، ولكن الدراسة السابقة تطبيق الطريقة أمثل   الرسالة عن
السلفيخيتص   الكتاب  قراءة  احلالية    يف  الدراسة  خبالف 
. وخيتلف بينهما يف املشكلة ومكان  ترقية فهم النحويركز يف  

 البحث ومنهج البحث.  
 10ه( 1442م/2020) نور اإلثني:  دراسة  - ج

كتب الذي  القيد:   اإلثني   نور  ه ت البحث    رقم 
سالتيجا اإلسالمية احلكومية،    جبامعة  23020160004
ابملوضوع" فعالية تعليم النحو    2020  قسم الرتبية االسالمية

 
اإلثني،   10 نور  طر :  النحو ابستخدام  تعليم  لدى طالب  فعالية  أمثليت  يقة 

املبلغني ركصاساري سوروه مسارنج،   تربية  الوسط يف معهد  الرسالة غري  الدراجة 
جبامعة   التدريس  وعلوم  الرتبية  كلية  العربية  اللغة  تدريس  شعبة  منشورة، 

 ه 1442م/2020سالتيجااإلسالمية احلكومية، 
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يف   الوسط  الدراجة  طالب  لدى  أمثليت  طريقة  ابستخدام 
 معهد تربية املبلغي ركصاساري سوروه مسارنج.  

عرفة تطبيق  مل(  1)  واألهداف من هذا البحث هي
أمثل  طريقة  ابستخدام  النحو  الدرجة   لدى  يتتعّلم    طالب 

.  ارنج ركصاساري سوروه مس  املبلغيمعهد تربية    الوسطى يف
( ملعرفة فعالية تعلم النحو ابستخدام طريقة أمثليت لدى  2)

طالب الدراجة الوسطى يف معهد تربية املبلغي ركصاساري  
 سوروه مسارنج. 

  ونتائجه .  نوع البحث الكمي  الباحث  استخدم
على الدرجة العالية  ليس من الطالب من حصل    (1)  هي
عدد ها  تطبيق  بعد  و النحو قبل تطبيق طريقة أمثليت تعلم   يف

بلغ أربعة طالب   ب الذين حصلوا على الدرجة العالية الطال
الدرجة  الطالب  عدد  (  2. )%16أو   على  الذين حصلوا 
سة عشر طالبا أو  مخبلغ    طريقة أمثليت عتدلة قبل استخدامامل

ب الذين حصلوا على الطالعدد   هابعد استخدام  و  60%
(  3. )%   84عتدلة بلغ واحد وعشرون طالبا أو  الدرجة امل
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الطال املعدد  الدرجة  على  حصلوا  الذين  قبل ب  نخفضة 
ليس من  و   %40ب أو   بلغ عشرة طاليتطريقة أمثل  استخدام
بعد تطبيق طريقة    نخفضةب من حصل على الدرجة امل الطال
 . يتأمثل 

راسة احلالية يف هذه  تتشابه الدراسة السابقة والد
السابقة   الرسالة الدراسة  ولكن  أمثليت،  الطريقة  تطبيق  عن 
أمثليت  يف  خيتص طريقة  ابستخدام  النحو  تعليم  . فعالية 

 وخيتلف بينهما يف املشكلة ومكان البحث ومنهج البحث.

   طريقة كتابة الرسالة  -ز
الباحثيو  طريقة   عتمد  على  الرسالة  هذه  يف كتابة 

الرتبية    التأليف يف كلية  املقررة  املعلمي وأتاجلارية  هيل 
 :اإلسالمية احلكومية يف كتاب  جبامعة الرانريي

''Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah  dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

2016''.
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري  

 تعليم النحو -أ
 النحو  تعريف -1

صطالح الويف ا  11النحو يف اللغة : القصد والطريق. 
قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط    هو

خر النحو هو  آويف معىن    12الكلمة وكيفية إعراهبا.   أواخر
ولدت   لغويةقواعد   القواعد  هذه  اللغة،  بعد  ولدت  اليت 

استخدام اللغة، لذلك يتم تعلم النحو حىت   بسبب خطأ يف 
من الطلبة  و   يتمكن  يف   واكونينقلها  فهمها  على  قادرة 

 13بشكل صحيح.  القراءة والكتابة والكالم

 
 488.ص.   4م(، قسم   1355، )مصرى. لسان العربابن منظر،   11
، اجلزء األول، )بريوت : دار  ملخص قواعد اللغة العربية فؤد نعمة،   12

 17الثقافية  اإلسالمية، دون سنة(، ص.
13 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, ( 

Malang : UIN Malang Press, 2008), hal. 64 
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النحو هو علم   إن  قال عرفة حلمي عباس يف كتابه 
ة وأحكامها وقواعد تركيبها  الذي يهتم بدراسة اجلملة العربي

وهو   14.والعوامل النحوية الداخلة عليها وأقسامها  وإعراهبا
أحد من قواعد اللغة العربية. وكان يعرف النحو أبنه علم  

العربية مردة ومركبة. وهو علم  ي عرف به أحوال الكلمات 
أحواليأبصول   هبا  حيث   عرف  من  العربية  الكلمات 

من   أي  والبناء.  حال اإلعراب  يف  هلا  يعرض  ما   حيث 
تركيبها، فيه يعرف ما جيب عليه أن يكون اخر الكلمة من 

زم، أو لزوم حالة واحدة، بعد جأو    رفع، أو نصب، أو جر
  15امها يف اجلملة. ظانت

علم   أيضا  يسمى  النحو  النحو اإلعلم  وعلم  عراب. 
  .عراب اإلأصول تكوين اجلملة وقواعد  عنيبحث 

 
للصحة  اللغة العربية نصوص خمتارة وقواعد ضرورية  عرفة حلمي عباس،    51

 . 20(، ص. 2001)اجليزة : مكتبة الشعار،    ،اللغوية 
، )بريوت : دار الكتب العلمية،  جامع الدروس العرابية مصطفي الغاليي، 61

 8( ص. 2011
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طريقة جلعل الطالب يتعلمون  و  عملية إن تعليم النحو 
من اخل  خالل  النحو  أو  حيث  رب الدروس  التدريس،  أو  ة 

ن  و فهم يو   نو عرفيجيعل الطلبة  تكون نتيجة هذا التعلم هو  
العربية.      موقع اللغة  اجلملةكلمة  ذلك   يف  هم   ، إىل 

سواء   تكوين مجلة عربية بشكل صحيح، يستطيعون على  
 16األخطاء اللغوية.تجنب لوكتاابهتم  كالمهمكان يف  

 أهداف تعليم النحو   -2
إليها. ويرى   األهداف هي الغاايت اليت يراد الوصول 

 17أبو بكر أن أهم أهداف تعليم النحو فيما يلي : 
بطريقة سليمة خالية من   -1 القراءة  الطالب على  إقدار 

 .اللحن

 
16 Nailis Sa’adah, ‘Problematika Pembelajaran Nahwu 

Bagi Tingkat Pemula Menggunakan Arab Pegon’, Lisanan 

Arabiya: Jurnal  Pendidikan Bahasa Arab, 2019, 15–32 

<https://doi.org/10.32699/liar.v3i01.995>. 
القادر أبو بكر،    71 اللطيف عبد  العربية األطر واإلجراءات عبد  اللغة    تعليم 

 162( ص. 1990)عمان : مكتبة الضامري،  
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الصحي  -2 الكتابة  على  القدرة  الطالب  ة حإكساب 
من مع    السليمة  واملتفقة  املتعارف   اخلطأ،  القواعد 

 .عليها
 د عن  ء ة األداصحو   نطقمساعدة الطالب على جودة ال  -3

 تحدث. ال
ومتييز   -4 املسموع  فهم  على  القدرة  الطالب  إكساب 

 ها.  مع املختلف املتفق مع قواعد اللغة من
واالستنتاج   -5 الدقيقة  املالحظة  على  الطالب  إقدار 

العالقات بي أجزاء   دراكوإ  واملقارنة وإصدار األحكام
 الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب. 

لدى   -6 اللغوي  القاموس  دائرة  إتساع  على  اإلسهام 
النصوص  خالل  من  لغوية  بثروة  وإمدادها  الطالب 

 الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلا.  
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املالحظة من األهداف السابقة نعلم أن النحو هو 
شيئ مهم يف تعليم اللغة العربية ألنه إقدار الطلبة أن  

 ميارس القواعد النحوية. 
 . يم النحوتعلأمهية   -3

اللغة   مهارات  اكتساب  أن  إىل  النحو  أمهية  ترجع 
تتطلب ابلضرورة فهم قواعدها، فهى اآللية الىت تؤدى ىف 
اللغة وظائفها طبقا لنظامها، وتتمثل هذه االلية ىف جمموعة 
يكونوا   أن  لغة  يتعي على متحدثى أى  الىت  القواعد  من 

الكلمات بطريقة على علم هبا، وإال فلن يستطيعوا تركيب  
 . ذات معىن

وتكمن أمهية النحو ىف كونه مظهرا حضاراي من مظاهر 
اللغة، ودليال على أصالتها وضوابط حتكم استعمال اللغة،  
وخباصة أن البيئة مل تعد بيئة االستعمال السليم للغة العربية،  
ولكنها أصبحت بيئات هلا هلجات عامة إقليمية، وذا عالقة  

الفهم،  بصحة  أواخر    وطيدة  اخلطا ىف ضبط  يكون  فقد 
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وقد عىن ،  الكلمات سببا ىف لبس املعىن أو عدم وضوحه
املسلمون بدراسة النحو، كوسيلة للحفاظ على اللغة العربية  

 18.الفصحى، والتحدث هبا سليمة فصيحة
 طروق تعليم النحو -4

مستخدمة يف  يف تدريس النحو    هناك طرق عديدة 
حصران   وإذا  العربية،  لتعليم    تلك الدول  العديدة  الطرق 

  مستخدمتان  النحو، لوجدان أبن هناك طريقتان معروفتان
  ( الطريقة القياسية 1)يف العصر القدمي أم احلديث، ومها:  

 19. ( الطريقة االستقرائية أو االستنباطية 2)و
 الطريقة القياسية .1

 
18 kenananonline.com (2003 08Desember),  أمهية تدريس النحو 

(Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 16 : 30 

WIB.) Dari 

https://kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/268794. 
القاهرة: مكتبة  طرق تعليم اللغة العربية. )حممد عبد القادر أمحد.  19

   191( ص. 1979النهضة املصرية. 



20 

 
 

  وهي أقدم   .هذه الطريقة ابلقاعدة مث األمثلة  بدأت
زالت وما  العريب  النحو  تعليم  يف  استخدمت   طرق 
تستخدم يف بعض مدارس الدول العربية. وهذه الطريقة 

يف   هي العقل  يستخدمها  اليت  التفكري  طرق  إحدى 
املعلوم من  من   الوصول  ينتقل  فالقياس  اجملهول.  إىل 

ئية. لذا فالقياس دائما اجلز   القاعدة العامة إىل احلاالت
 20أييت بعد معرفة، أاي كانت هذه املعرفة.

قوم هذه الطريقة على إتيان القاعدة النحوية أوال  ت
بعض   مع إبتيان  اتباعها  مث  حلفظها،  التالميذ  مطالبة 

الالئقة يفهم مع    األمثلة  حىت  لتوضيحها  القاعدة 
أن فهم   21التالميذ هبا.  أن   وبعد    التالميذ هبا حياولون 

يستطيعوا أن يطبقوا   يقيسوا بعض األمثلة اجلديدة حىت
 القاعدة عليها.

 
ليلية ومواقف  تعليم اللغة العربية: دراسات حتحسي سليمان قورة.   20
 258، الطبعة الثانية، )القاهرة: دار املعارف(. ص. تطبيقية

 192ص. طرق تعليم...حممد عبد القادر أمحد.  21
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 )االستنباطية(  الطريقة االستقرائية .2
البد على  الطريقة  هذه  ابألمثلة  وتقوم  ء 

القاعدة وعليها  تستنبط منها  وتناقش مث  ،  تشرح 
ابلطريقة  یتسم الكتب  بعض  يف  الطريقة   هذه 

أو    أو   االستنتاجية هرابرت.  االستنباطية  طريقة 
ألهنا تقوم إبقامة اخلطوات   هرابرت   وتسمى بطريقة

وتعرف تشهر  اليت  "طريقة    ابسم  اخلمس 
وهي:  والربط،   هارابرت"،  والعرض،    املقدمة، 
 22والتطبيق. واستنباط القاعدة، 

القياسية  الطريقة  تستخدم   وإذا كانت 
  العقل يف الوصول من املعلوم إىل اجملهول، أي أن 
احلاالت   إىل  العامة  القاعدة  من  ينتقل  القياس 

الطريقة االستقرائية تستخدم العقل يف    اجلزئية، فإن

 
.)القاهرة: دار الشواف.  فنون تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكر.   22
 339(. ص. 1991
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اجملهول إىل القياس    الوصول من  أن  أي  املعلوم، 
  العامة. ينتقل من احلاالت اجلزئية إىل القاعدة

تقوم هكذا   القياسية  الطريقة  إذا كانت 
إتيان  مطال  على  مع  أوال  النحوية  بة  القاعدة 

إبتيان بعض األمثلة    التالميذ حلفظها، مث اتباعها
الطريقة    الالئقة مع القاعدة لتوضيحها، فإن هذه

إتيان بعض   خبالف ذلك، حبيث أهنا تقوم على 
أوال، مث يناقش فيها التالميذ ويوازنون بي    األمثلة

حىت األمثلة  يستخلصوا   تلك  أن  يستطيعوا 
عليها. القاعدة  عل   23ويستنبطوا  البناء  بياانت  ى 

التعل   السابقة الباحث  يأن طريقة  يستخدم  اليت  م 
القياسية وهي تقدمي شرح  تتم من خالل الطريقة  

 للقواعد مث بعده إعطاء أمثلة.  
 

 
 339-338ص. فنون تدريس...علي أمحد مدكر.  23
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 مشكلة يف تعليم النحو -5
اللغة  يواجه   اليت  وهناك مشكالت متنوعة ها متعلموا 

 يوه  ت من بعض الصعواب  ضح ويو  ،  تعليم النحو  يف  العربية
ج اليتة  همن  والعوامل  ت صعواب  تسبب  الصعوبية    مل عت 

 24: ليي االنحو ويعرضها كم
 : النحو متعل  ت الطلبة يفة صعوابهوج  -1

 يصعبون يف  ي الصعوبة اللغوية أن الطلبةه  ألوىلالصعوبة ا
غ العربية  النصوص  ويفكش امل  ريقراءة  حرك  ل    ا هتا ضبط 

إتقان    نقصانمث     يفهموا معناها،مل  ىتفردات حملونقصان ا
املفردات حىت يصعب الطالب ملعرفة املعىن وحتديد العامل 

 يف اجلملة.
 
 

 
24 Ihsanul Mukhlis,  صعوابت الطلبة يف تعلم النحو وعواملها, 

Lisanuna, Vol. 10, No. 3 (2020), hal 473. 
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 :  م النحول تع ت الطلبة يف عوامل صعواب  -2
ت تسبب صعواب  يتومن هذا القسم يبحث عن العوامل ال 

الناحية    كلمن   النحو، معظم عواملها توجد  متعل   الطلبة يف
 م النحو. مهنا : ل تع يف

من  ألا  العامل  -1 ومول  الطلبة  انهنفسية  العامل  دخلية  لا 
خصية ش يصدر عن    ما  هو   خيليا دال   أما العاملفرجية.  اخلوا
 لن كأل   وروحاين  يناجسم  يأمر نفس   ىتوى عل حيذي  لرء املا

نفسيةيدلب  طال ت مستواي  يفتلفة، خاصة  خم  هم ظروف 
الععينات ملا وأما  هو و .  اخلارجي  يطة احملالظروف    امل 
 ب.لطالاب
  العوامل البيئة   امه  نوعي  ىلإرجية أيضا  اخلا  ملواتنقسم الع 
 25.ساسيةاألوالعوامل 

 
حتليل صعوابت الطالبات يف تعلم النحو معهد العلم  دوي مرمي. "  25

، )تولونج أجوج اجلامعة اإلسالمية  الرسالة "، والعمل تولوخ أجوخ للعام الدراسي
 ۳۵، ص. (۲۰۱۹احلكومية تولوخ أجوخ، 



25 

 
 

العوامل البيئة، والظروف البيئة تؤثر أيضا عمليات التعلم  (1
 . جوالنتائ

األساسية، هي العوامل اليت مت تصميم وجودها    العوامل (2
أن   املتوقع  من  املتوقعة  التعلم  لتنائج  وفقا  واستخدامها 

التعلم   هذهتعمل   أهداف  لتحقيق  العوامل كوسيلة 
املخطط هلا. ميكن أن تكون هذه العوامل األساسية يف 

 هج.شكل منا
املناسبة اليت استخدام الطريقة التعليمية غري    والعامل الثاين  -2

تستخدم يف تعلم النحو، ومعظم املدرس يستخدم طريقة 
يف   التقدمي  والعروض  واألجوبة  واألسئلة  تعليم  احملاضرة 

 النحو.
  ي ا ركن أساسوأهن  يميةلتعل ا  ةل يوالعامل الثالث هو من الوس -3

  ةستخدمون وسيل ي  درسيملبوية بعض ان العملية الرت امن أرك
م هم عل ف  ب يفالطال  ييرق  ال  ىتالسبورة ح   ة كوسيل   قدمية  
 النحو.
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حدى  إا  دراسية أهنلوالعامل الرابع هو من الكتب ا -4
اليت جن فعد  العوامل  ألهنا    العمليةاح  ت  يساعد التعليمية 

 إليها. أو الرجوع  دةمل ا ك تذكر تل  ىب عل الطال
مل اخلامس من الوقت التعليمي ألن يستغرقه  اوالع -5

تدريساملعلم   الطلبة يف حصة  يكف  مل  فعالية حىت   غري 
  ا النحو، وأيضا توضيح املعلم سريعا وقصريا حىت ال يفهمو 

 املادة جيدة. 
الصعوبة اللغوية حيث أن معظم ويقدم الباحث من  

الطلبة يصعبون يف قراءة النصوص العربية بدون شكل ويف 
معنها.   يفهموا  مل  حىت  املفردات  ونقصان  حركاهتا  ضبط 

املوهبة و  قلة  وهي  النفسية  عاملة  من  صعوابهتم  تسبب 
م النحو ل الصعوابت يف تع  ايؤثرو   الطلبة حىت  والدوافع من

 دم املدرس الكتب والطرقوأما العوامل األخرى أن يستخ
، إعتماد على والوسائل غري املناسبة يف التعلم وحالة الطلبة

تلك الصعوبة حياول الباحث أن يعاجلها ابلستخدام كتاب 
 أمثليت حىت حتصل ترقية فهم النحو الطالب. 
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 كتاب أمثليت   -ب
   كتاب أمثليت عريف  ت -1

. مث  مثول ومجعه أمثلة  -ميثل  -ين مثلأمثليت لغة، يع
 أمثليت فهو كتاب كتاب    وأما ها.خر آتؤيت كلمة "يت" يف  

كتاب أمثليت هي   عن طريقة قراءة الكتب الصفراء دقيقا.
و  احلكيم،  توفيق  احلاج  مجعها كياي  جديدة  هو طريقة 

مدرس اإلسالمية،    مؤسس  املعهد  ابنغسري  الفالح  دار 
السهل على   جيبارا، أن هذه الطريقة اجلديدة ستجعل من

النحو  معرفة  يف  السيما  العربية،  اللغة  فهم  الطالب 
ا  ،والصرف اللغة   ستخدمةملاللغة  هي  أمثليت  يف كتاب 

القرآناألندونيسية،  إلا من  تؤخذ  ومقال  مثلة  واحلديث 
 العلماء.
للغاية   عملية  طريقة  هي  أمثليت  أن    كتاب  وميكن 

تساعد املبتدئي يف فهم علم النحو والصرف بسهولة. لذا  
السهل من  الذين   أصبح  األشخاص  بعض  على  جدا 
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والصرف صعب النحو  علم  تعلم  أن  البداية  يف   اعتقدوا 
 26للغاية.

  اهلدف وأما  طريقة سريعة ابلطبع،  ي  هفأمثليت    كتاب 
ليساعد الطالب على فهم النحو وتطبيقه يف القراءة   تعليمه

 مع  يف أقصر وقت،   وهاإتقانالنصوص أو الكتب العربية و 
أمثليتاإل أمثليت  يف  احلالية  الطال  جراءات  ب تستهدف 
، وكانت احلوافز األخرى  أشهر  ستةتقان ما يقرب من  إل

 اليت  حتفزه للكتابة كما يلي:  
كان ظن جمتمع الناس أن قراءة الكتب الرتاثي   .1

الكبرية   الكتب  إىل  حيتج  وابلطبع  جدا،  صعبة 
 د اللغة العربية. كألفية الستيعاب قواع  الثقيلة

الكتب  .2 من  احملفوظ  الشعر  أبيات  ليست كل 
 الكبرية تستعمل يف قراءة الكتب الرتاثي.

 
 

26  Taufiql Hakim, Amstilati Program Pemula Membaca 

Kitab Kuning, Jepara: Offset, 2004, hal 8.  
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 أمثليت  كتابأهداف التعليم ب -2
أن يكون الطلبة تعّمقي وجتّللي يف علم القواعد   -1

   النحوية. 
 .املبتدئي يف فهم علم النحو بسهولة الطالب  تساعد -2
وتطبيقه يف القراءة النصوص أو الكتب العربية   -3

 . وقتال وإتقانوها يف أقصر
يستطيع الطالب بتعليمها أن يفهم وجه اخلطاء فيما   -4

 يكتبوا وجتنبوا عن اخلطاء. 
أن يستطيع الطلبة يف قراءة النصوص العربية والكتب   -5

 الرتاثي بدون احلركات.  
للمدرس يف تعليم القواعد بطريقة احلديثة   املساعدة -6

 .املسرورة
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 يت  ثلأمكتاب   كوانتم -3
 جملدات.  5من  تكون كتاب أمثليتي

الباب األول يبحث  .  أربعة أبواب هي من   ولاجمللد األ -أ
الضم الثاين يبحث عن  الباب   ،ريعن حروف اجلر، 

الباب الرابع   سم اإلشارة،الباب الثالث يبحث عن اال
 سم املوصول.يبحث عن اال

الباب األول يبحث هي من مخسة أبواب.    لد الثايناجمل - ب 
أنواع االسم،    عن عالمات  يبحث عن  الثاين  الباب 

  عرفة والنكرة، امل  ذا الباب منهاهاحملتوايت يف  ،  االسم
واجلمع.   ىنفرد ومثامل  ؤنث،ذكر واملعرب، املوامل  املبين
أوزان    الباب  الباب االثالث يبحث عن  الفاعل،  سم 

فعول، الباب اخلامس  امل  سماالرابع يبحث عن أوزان  
 صدر. يبحث عن أوزان امل

من ستة أبواب. الباب األول حبث    هي لد الثالثاجمل - ج
الباب الثاين يبحث عن النواسخ، الباب  ،  املبتدأ  عن
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الباب الرابع يبحث ،  عن غري منصرف  ثالثالث يبح
 سماملشتق، الباب اخلامس يبحث عن االسم  عن اال

النعت   وهي املعتل، الباب السادس يبحث عن التوابع  
 والبدل. والتوكيد والعطف

الباب األول يبحث  .  من أربعة أبواب هي  اجمللد الرابع   -د
الفعل الفاعل، املاض،    عن  يبحث عن  الثاين  الباب 

أوزان الثالث يبحث عن  املزيد،    الباب  الباب  املاض 
عن يبحث  به،   تكميل كلمة  الرابع  مفعول  منها 

 ،واحلاله،  ومفعول ألجل ،  ومفعول مطلق   ه،ومفعول في
 والتمييز. 

اخلامس - ه من   اجمللد  األولهي  الباب  أبواب.   ستة 
الباب امل  فعلاليبحث عن   الثاين يبحث عن    ضارع، 

عن عوامل   زيد، الباب الثالث يبحثضارع املأوزان امل
اجلوازم،   لنواصب،ا عوامل  عن  يبحث  الرابع    الباب 

اخلامس عن    الباب  األمر،اليبحث  الباب   فعل 
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ال عن  يبحث  األمثليت    .واجبات السادس  وأما كتاب 
املستخدم يف هذا البحث هو كتاب األمثليت يف اجمللد 

 .نواصبالعن عوامل ويركز الباحث  اخلامس
 .  أمثليت تعليم النحو بكتابخطوات   -4

  بكت  الذي كتاب أمثليت يف التعليم وأما خطوات 
 27: كما تلي  احلكيم فهي األستاذ توفيق

 ة لرسول هللا حتأن يقرأ األستاذ والطالب سورة الفا -1
 ومؤّلف طريقة أمثليت ومن يعاون  ه وذرايت هوأزواج

 ذه الطريقة.هعلى نشر 
  ادة يف ذلك يقرأ األستاذ العنوان مث يقرأ مثال امل -2

 عالمة السهم ويشرح كافيا. هيقع فياليوم الذي 

 
27 Taufiqul Hakim, Program Pemula Membaca Kitab 

Kuning Jilid 2 (Jepara: PP Darul Falah, 2003) hal 8 
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امل -3   . فاألول يقرؤون يثال مرتيقرأ الطالب ذلك 
الوقف. بدون  أي  الوقف   كافيا  بعالمة    والثاين 

 حسب علم التجويد. 
 يكرر الطالب الشرح الذي يقع يف احلد األدىن -4

 وقراءة الدليل يف أبيات الشعر ابلنظر إىل كتاب 
 اخلالصة. 

 يب.تابلرت يقرأ الطالب اآلايت  -5
مي -6 مباشرة ال  لكن  ابلكتابة  النقطة  الطالب    أل 

 ابلنطق.
واخلالصة  -7 قاعديت  حيفظوا  أن  للطالب    ينبغي 

 بحوثة. ادة املفردات العربية حسب املوامل
  مهنزيل للطالب أو أيمر يعطي األستاذ الواجب امل -8

 . وجودةادة املأن يكتبوا امل
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اخل هذه  وترتب كل   طوات هتتم  ابلتباع 
أمثليت حتتوي   ية إىل هناية، كتاب ااخلطوات من بد

ج إىل قراءة ا عن تعليم النحو والصرف الذي حيت
الرتاثال أن    هدفمن  ،  يكتاب  الطريقة  هذه 

  . يتمكن الطالب من قراءة الكتب يف وقت قصري

 . أمثليت املزااي والعيوب يف كتاب -5
 فهي: ا الكتاب ذهبوأما مزااي 

 عملية واتصالية وحوارية.  (1
 قليل النظرية وكثرة التطبيق. (2
 .الطلبة يف تفكري ثقلي كثري الراحة حىت ال (3
 ثلة تؤخذ من القرآن واحلديث.األم (4
 زمالئهم.   ا علىمدرسك  لبةالط  ونكتميكن أن   (5
 يقدم هذا الكتاب درسا قصريا من الوقت. (6

 وأما نقائصها فهي: 
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اللغة العربية تؤخذ املادة الرئيسية يف قواعد  (1
 .فقط

 يف هذا الكتاب.  أن حيفظ كثرية يطلب الطلبة (2
حيتوي بعض هذا الكتاب على اللغة اجلاوية  (3

وجيعل من الصعب على املستخدمي الذين ال 
 يفهمون اجلاوية.  

مادة الكتاب كثري التكرار حىت ميلها  إن  (4
 الطلبة.

األلوان لرتقية امليول وجد تاملواد الدراسية ال (5
والدوافع عند التعلم. 
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 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث احلقلي

  منهج البحث -أ
البحث  كان يقال    رييبجتث  حب  هو  منهج  ما  أو 

وهو املنهج العلمي     ”Experiment Reseach“  زيةيل جنإلاب
بواسط الباحث  يستطع  السبب تالذي  فعاال  تعرف  أن  ه 

التابع(. وله فعاال  النتيجة )املتغري  )املتغري املستقبل( على 
  املنهج   تصميمات   وأما  28اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية(.  

التمهدية    التصميمات   وهي  أنواع  أربعة  على  التجريب فتجري
(Pre-Experimental ( التجربية  والتصميمات   ،)True – 

Experimental Design)   العاملية والتصميمات 

 
، الطبعة  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاف،  صاحل بن محد العسّ   82

  .303م(، ص.2000الثانية، )رايض :مكتبة العبيكان، سنة 
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((Factorial Design  ،  التجريبية شبه  والتصميمات 
(Experimental –(Quazi  .

29  
  ة الثاني  ت التصميما  بحثوجيري به الباحث يف هذ ال

من (  One Grup Pre-Test, Post-Test Design)  يعين
وهو    (Pre-Experimental Design)  التصميمات التمهيدية

 :  كما يلي
 
 

 التجريبية  اجملموعة:  ت 

 القبلي االختبار:  1خ

X    : التجربة 

 البعدي  االختبار:   1خ

 

 
   .320ص. املدخل إىل البحث...(،صاحل بن محد العساف،   92

 2خ x 1خ ت 
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 وعينته  البحث جمتمع -ب

  أو ،  األشياء  )أو  األفراد  مجيع  هنا  ابجملتمع  يقصد
الذين   30خصائص واحدة ميكن مالحظتها،   هلم   العناصر( 

 الطلبة مبدرسة املهاجرين للسنة  مجيع  هو  البحث  هلذا   واجملتمع
طالبا،    244يبلغ    عددهم  م، وكان2021/2022الدراسية  
 . املدرسة هذه يف طالبة 132طالبا و  112ابلتفصيل 

  فالعينة   31اجملتمع،   من  جزئية  جمموعة  أي  هي  والعينة
الثاين   يف  الطلبة  الباحث  أخذ  هي  البحث  هلذا الصف 
  واختار .  طالبا  20  عددهم  وأما  األجنبية  اللغة  بقسم
الطريقة   األجنبية   اللغة  بقسم  الثاين   ابلصف  الطلبة ألن 
 ما  أو   العمدية   الطريقة  هي  العينة   الختيار   هبا  قام  اليت

 
)القاهرة   مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية، رجاء حممود أبوعالم،   03

  160م( ص.2011: دار النشر للجامعات، 
أبوعالم،    13 النفسية والرتبويةرجاء حممود  العلوم  ...،ص.  مناهج البحث يف 
162  
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  ابخلربة   ابالختيار  اختيارها  أي  املقصودة  ابلطريقة  يسمى
  هذه   أبن   ومعرفته  الباحث  خربة  االختيار   أن  تعين  وهي
 32.البحث جمتمع متثل تلك  أو املفردة

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج
 هذا البحثستخدمها الباحث يف  يأما أدوات البحث اليت  

 هي:
 االختبارات  -1

أن   متكن  اليت  األدوات  من  أداة  االختبار  إن 
البياانت اليت حيتاج  يستخدمها إلجابة أسئلة إليها    جلمع 
تقدمي االختبار  بويقوم الباحث    حتقيق فروضه.البحث أو  
يف ترقية فهم   ذلك الصف ملعرفة مدى جناحهم   للطلبة يف

أي االختبار القبلي واالختبار  مرتي،  النحو. وهذا االختبار  
 البعدي :   

 
...،   املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،     23
   99ص. 
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 (Pre- Test)   االختبار القبلي -1
 بة أي قبل تدريسياالختبار القبلي خيترب قبل إجراء التجر 
أمثليت.   ابستخدام كتاب  االختبار    وغرضالنحو  هذا 

 الطلبة.  لتحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى
 (  Post Test)   االختبار البعدي -2

بة أي بعد يوأما االختبار البعدي خيترب بعد إجراء التجر 
تدريس عملية  أمثليت   انتهاء  ابستخدام كتاب    . النحو 

الدراسي   التحصيللتحديد مستوى  هذا االختبار    وغرض
 الطلبة بعده.   لدى

 ستبانة اإل -2
 الصحيح للمراد منها الذي يشري دلول العريبملهو ا

سئلة  األموعة من توى على جميت حتستمار الاإلتلك  إىل
  تملةحمل راء األجابتها و إبكتوبة مزودا ملأو العبارات ا
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عرفة  ملستبانة  اإلستخدم الباحث ي 33أو بفراغ لإلجابة. 
كتاب   ابستخدام  تعليم النحو عن طلبةإستجابة ال

 أمثليت. 
 طريقة حتليل البياانت -د

من خطوات  مهمة  خطواة  املعلومات  حتليل  يعترب 
م الباحث طريقة اتصميم البحث. ففي هذا البحث استخد

حتليل البياانت حتليال كّميا. فأما حتليل البياانت كّميا الذي  
على  للحصول  البحث  سؤال  إلجابة  الباحث  استعمل 

القبلي اجملموع   )االختبار  االختبارتي  إجابة  من  واملعدل 
 والبعدي(.  

ترقية فهم النحو يف تعليم اللغة العربية  عرفة أثر  مث ملو 
أما ت. و   -  اختبار   وهالباحث    هل استعمي  فالتحليل الذ

أنواع االختبار الباحث (  t-testت )  -   من  اليت استعمل 

 
،  معجم املصطلحات الرتبويو، الطبعة األوىل يوسف خليل يوسف،   33

 343)بريوت : مكتبة لبنان انشرون، بدون السنة(، ص. 
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يف   البحث  البحثذهلتحليل  اختبار  و   ا   Paireهو 

Sample T- Test     التجر امل  نأل اختاره    قد  يالذ  ييبنهج 
تصميم هالباحث   بشكل  التمهيدية  التصميمات    و 

ما يقال يف    و أ  ي بعدو اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي  
  Post-Test Design One Group Pre-Tesاإلجنيليزية  

الرقمية   األدوات  على  احلساب   Statistics“ابستعانة 

SPSS 18”  : وحساب الرموز ، 

t = ∑ 𝑑𝑖

√𝑁 ∑ 𝑑𝑖2 −(∑ 𝑑𝑖)2

𝑁− 1

 

  فهما    t-test  الباحث بشرطي  ميقو   t-test  قبل اجراءو 
البياانت  طبيعية  الختبار  وا  Uji Normalitas))  اختبار 

الرقمية .  Uji Homogenetis))  تجانسامل األدكات    على 
“SPSS statistik”  البياانت   نإ  Normalitas))   طبيعية 

Data    تجانساملو  (Data (Homogenitas   إىل دل  ي  هحتصيل
 (.Sig)   الداللة  ىستو مب(   Distribusi Data)  توزيع البياانت 

>0،05. 
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  Paire Sample T- Testمن    (Sig)  الداللة  ىستو فالتحليل مب 

 :كما يلي
 0،05    (.Sig)<    الداللة  ىنتيجة مستو   نإذا كا -1

أ  دلي  فهذا الصفر   نعلى    ول مقب   (Ho)ي  فرض 
 .  (Ha) دو فرض البديل مردو 

  0،05     (.Sig)>    الداللةى  نتيجة مستو ن  إذا كا -2
أدل  ي  فهذا البديلن  على  ول مقب   (Ha)  فرض 
 .  دو مرد   (Ho)ي فرض الصفر و 

اللغة العربية برتقية  ولنظر التحليل إىل شدة أتثري يف تعليم 
التايل  Eta squaredفهم النحو فاستخدم الباحث الرموز 

: 
𝑡2

𝑟2 +(𝑁−1)
 = Eta squared 

كما     Size Effect( عن نتيجة interpretasiالتفسري )ف
 :   التايل
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 1-3 اجلدول

 Size Effect نتيجة

املعدل لكل بنود  
 االستبانة

  التفسري 

(Interpretasi ) 

 السفلى  1،0-2،0

 املتوسط  2،1-3،0

 العليا 3،1-4،0

 

 . حتليل بياانت اإلستبانة 2

 . اإلستبانة  1

إستجابة  ف  لتعرّ ل  يف مجع البياانت ابالستبانة  وتقوم الباحث
   ابستخدام كتاب أمثليت.الطلبة عن تعليم النحو  

التقريرات اإلجيابية   .ويف االستبانة تقريرات إجيابية وسلبية
 :تشتمل على مخس خيارات منها
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،  3=   (setuju/s) ، موافق4 (Sangat  ss) = موافق بشدة
 sangat tidak)بشدة    غري موافق،  2= (  tidak setuju)غري موافق  

setuju/TS) =1. 

فهي:   السلبية  ، 1=(sangat setuju/ss)بشدة    موافقوأما 
غري  ،   3=  (tidak setuju/ts)غري موافق  ،  setuju/s  =2))موافق  
. لذلك أن عدد من 4=  (sangat tidak setuju/sts)بشدة    موافق

 . x  5  =100 20هو النتيجة اإلمجالية يف هذه االستبانة 

إستجابة الطلبة عن تعليم النحو  ابستخدام كتاب وملعرقة  
 34، حسب الباحث الدرجة املعدلة كما يلي:  أمثليت.

�⃐�  = ∑ 𝑥

𝑛
 

 البيان :  

 =  �⃐�  الدردة املعدلة 

 
34 P. Setyosari, Metode penelitian da pengembangannya, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hal. 212 
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= ∑ 𝑥   جممعة درجة االستبانة 

= 𝑥   )نتيجة إمجالية للعينة يف كل متغري )االستبانة 

 = 𝑛 عدد الطلبة 

متغري    𝑥إذا كن   يف كل  للمبحوثي  إمجالية  )نتيجة 
)الدرجة املعتدلة(، فاملشكلة   �⃐�ابالستبانة( يساوي أكرب من  

أصغر من     𝑥عند الطالب منخفضة. وعكسه، أما إذ كان  
�⃐�  ،فاملشكلة عند الطالب مرتفع. أو:  

 �⃐�   < 𝑥إذا كان  منخفضة

 �⃐�  ≥ 𝑥إذا كان مرتفعة، 

وعالوة على ذلك، كل متغري جتميعها يف فئات كل منها  
وترد يف جدول توزع الرتدفات، مث قرر زايدة ابلنسبة لكل فئة 

 35ابملعادلة التالية:  

 
35 Budiarto, Biostatistikuntuk kedokteran dan kesehatan 

masyarakat, (Jakarta: EGC, 2001), hal 37. 
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P = 
𝑓𝑖

𝑛
  x 100% 

 البيان : 
P  = النسبة 

Fi  تردد الالحظ = 
=n       عدد العينات
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 الفصل الرابع 
 البياانت وحتليلها عرض 

قد شرح الباحث يف الفصل السابق عن أداوات البحث وهي 
نتائج   عن  الباحث  يشرح  الفصل  هذا  يف  واالستبانة.  االختبار 
البحث وإستجابة الطلبة اليت حصلت عليها بعد استخدام كتاب  

 Acehأمثليت لرتقية قدرة الطلبة يف فهم النحو ابملدرسة املهاجرين   

Besar  .ابلتصميمات    وللحصول الباحث  قام  البياانت  على 
  ( (One Grup Pre-Test,Post-Test Designالتمهيدية  
املهاجرين    واإلستبانة ابملدرسة  الثانوية  للمرحلة  الثاين  الصف  يف 

الدراسية   عميد كلية    2022/2021للسنة  رسالة  على  اعتمادا 
أتشيه  بندا  املعلمي  وأتهيل  -برقم: الرتبية 

6212/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2022 B . 
 

  حملة عن ميدان البحث :  -1
ب          املدرسة    ىهي إحد  درسة املهاجرينملابجرى البحث  

Aceh Besar    اليت يتعلم فيها الطالب مادة اللغة العربية. وتقع هذه
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 .Cot Iri-Bakoy, Gampong, Babah Jurong, kecاملدرسة يف شارع

Kuta baro, Aceh Besar, Aceh 23372   وقام الباحث ابلبحث يف
، وأما رئيس هذه  درسة املهاجرينملابالثانوية  يف املرحلة    ثاينالالصف  

 .  د هللاعبيقوب   Drs  املدرسة اآلن فهو  
   عدد املدرسني :  -أ

مدرسا    52علمون يف هذه املدرسة  تعدد املدرسي الذين ي
 كما يّتضح يف اجلدول اال يت:  ةمدرس 28مدرس و  24يعين 

 1-4اجلدول 
 Aceh Besarعدد املدرسني يف املدرسة املهاجرين 

 العدد  اجلنس الرقم 
 28 املدرسات   1
 24 املدرسون  2

 52 اجملموع 
السابقة نعرف أن عدد املدرسي يف  من اجلدول 

املدرسة   حيث    52هذه  و    24مدرسا،   28مدرس 
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مدرسة. ومدرس اللغة العربية امسه ُشه دآء وهو متخرج يف 
 جامعة الرانريي.   

  Aceh Besarيف املدرسة املهاجرين الطلبة عدد  -ب
طالبا، ولكل    244وكان عدد الطلبة يف هذه املدرسة  

 صف من عدد الطلبة هو كما يتضح يف اجلدول اآليت :  
 2-4اجلدول 

 عدد الطلبة يف املدرسة املهاجرين  
عدد  الفصل  الرقم  

 الفصل 
 اجملموع 

الفصل األول  1
 جال) أ ( للر 

1 41  

الفصل األول   2
 جال للر  ) ب (

1 36  

األول الفصل  3
 نساء) أ ( لل 

1 30  



51 

 
 

الفصل األول  4
 نساء لل    ) ب (

1 45  

الفصل الثاين   5
 جال للر 

1 20 

الفصل الثاين   6
 نساءلل 

1 36 

الفصل الثالث   7
 جال للر 

1 6 

الفصل الثالث   8
 نساءلل 

1 11 

بع  االفصل الر  9
 جال للر 

1 9 

  بعاالفصل الر  10
 نساءلل 

1 10 

 244 10 اجملموع 
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وأخذ الباحث من الطلبة يف الصف الثاين لرتقية فهم  
 النحو بكتاب أمثليت. 

 رتقية فهم النحول بكتاب "أمثليت" تعليم النحو  إجراء -2
املدرسة   يف  البحث  عملية  تعليم  إجراء  قبل 

سيوضح الباحث توقيت التجرييب       Aceh Besarاملهاجرين  
وخطوات التعليم، وبعض الوسائل التعليمية املتعلقة برتقية 
فهم النحو. وجلمع البياانت فقام الباحث نفسها ابلبحث 

التاريخ   يف  املدرسة  تلك  يف  م. 2022مايو    28احلقلي 
 سيعد الباحث بتوقيت التجرييب كما يف اجلدول التايل :  
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 3-4اجلدول 
 التوقيت يف العملية التجرييب

 
 
  

 األنشطة الساعة  التاريخ  اليوم   القاء 
قاء ل ال

 األول 
مايو   28 السبت 

2022 
توزيع   19:30

اإلختبار  
 القبلي 

اللقاء 
 الثاين 

مايو   29 األحد
2022 

تعليم النحو  19:30
بوسيلة كتاب  

 أمثليت 
اللقاء 
 الثالث

مايو   30 اإلثني
2022 

توزيع   21:00
اإلختبار  
البعدي 
 واإلستبانة 
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   4-4اجلدول 
 عملية التعليم والتعلم يف الفصل 

 )اللقاء األول( 
 أنشطة الطلبة  أنشطة املدّرس 

يدخل املدرس   -
الفصل إبلقاء 

سجل  يالسالم و 
  طلبة حضور ال

 بكشف الغياب 

 طلبةيرد ال -
السالم 
إىل  معونويست

األمساء اليت 
نودي يف كشف  

 الغياب 
أيمر املدرس الطلبة   -

بقراءة الدعاء قبل 
 الدرس 

 طلبةيقرأ ال -
الدعاء ابخلضوع  

 والرتتيب
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ه  يعرف املدرس امس -
شرح اهلدف عن  يو 

 حضوره

  طلبةيستمع ال -
 إىل شرح املدرس

يبدأ املدرس بعدة   -
األسئلة حول 

 الدرس

 طلبةالجييب  -
 املدرس أسئلة

يسأل املدرس  -
مادة عن  طلبةال

اليت قد  النحو
ترقية  قبل  واتعلم

فهم النحو بكتاب  
 "أمثليت" 

 طلبةالجييب  -
  واعما قد فهم

 عن مادة النحو
قبل ترقية فهم  
النحو بكتاب  

 "أمثليت" 
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املدرس  عطىي -
االختبار   طلبةال

 .القبلي

 طلبةاليقوم    -
ابالختبار  

 .القبلي
يشرح املدرس  -

خطوات إجراء 
 االختبار القبلي 

  طلبةال ستمعي -
شرح املدرس عن 
خطوات إجراء 
 االختبار القبلي 

تتم املدرس بقراءة  خي -
الدعاء وإلقاء 

 السالم 

 طلبةاليرد  -
 السالم 
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 5-4اجلدول 
 النحو بكتاب أمثليت عملية تعليم وتعلم  

 )اللقاء الثاين( 
 أنشطة الطلبة   أنشطة املدرس  
يدخل املدرس   -

إبلقاء الفصل 
سجل  يالسالم و 
  طلبةحضور ال

 بكشف الغياب 

السالم  طلبةيرد ال -
إىل  ونويستمع

األمساء اليت نودي 
 يف كشف الغياب

أيمر املدرس   -
الطلبة بقراءة 

 الدعاء قبل الدرس

الدعاء  طلبةيقرأ ال -
 ابخلضوع والرتتيب 

املدرس  أن يقرأ  -
والطالب سورة  

الفاحتة لرسول هللا  

يقرأ املدرس  أن  -
والطالب سورة  

الفاحتة لرسول هللا  
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وأزواجه وذرايته  
ومؤّلف طريقة  

أمثليت ومن يعاون 
على نشر هذه 

 .الطريقة

وأزواجه وذرايته  
ومؤّلف طريقة  

أمثليت ومن يعاون 
على نشر هذه 

 .الطريقة
يعرض املدرس   -

وسيلة كتاب  
 أمثليت 

الطلبة  يالحظ  -
وسيلة كتاب  

 أمثليت 

املدرس يقرأ  -
العنوان مث يقرأ  
مثال املادة يف  

ذلك اليوم الذي 
يقع فيه عالمة  
السهم ويشرح 

 كافيا.

  الطلبةيستمع ويالحظ 
املدرس واألمثلة اليت شرح 

عوامل قرأها املدرس عن 
 النواصب
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يطلب الطلبة أن   -
ذلك املثال  وايقرأ

مرتي. فاألول 
كامال  يقرؤون  

بدون الوقف.  
والثاين بعالمة  
الوقف حسب 
 علم التجويد. 

يقرأ الطلبة ذلك   -
املثال مرتي.  

فاألول يقرؤون 
بدون  كامال 

الوقف. والثاين  
بعالمة الوقف  
حسب علم  

 التجويد.
يعطي املدرس  -

الفرصة لطلبة 
ليسئلوا حول 

 املفردات

يسئل الطلبة عن معىن 
املفردات اجلديدة يف 

 كتاب أمثليت 

يطلب الطلبة  -
تقدمي مالحظات 

 ألصدقائهم

يقدم الطالب   -
اآلخرون 

مالحظات حول 
 قراءة أصدقائهم 
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يقسم املدرس  -
الطلبة إىل مخسة 

 فرق.

جيلس الطلبة يف  -
 اجملموعة.

عد  املدرسة يسأل -
حول   سئلةة األ

 الدرس

أسئ الطلبة جييب -
 املدرسة  لة

يشرح املدرس عن  -
العوامل النواصب 

بوسيلة كتاب  
 أمثليت 

الطلبة يستمعون  -
 شرح املدرس

يسمح املدرس   -
للطلبة أن يناقشوا 

املادة مع  
 أصدقائهم. 

الطلبة يناقشون  -
املادة مع  
 أصدقائهم. 
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يوزع املدرس   -
التدريبات إىل  

 الطلبة.

الطلبة يعملون  -
 التدريبات  

يطلب املدرس  -
أحد الطلبة من 
الفرقة أن يقوم 

ا قد ويشرح م
 انقشوا يف فرقتهم.

يشرح الطلبة املادة   -
 أمام زمالئه.   

يسمح املدرس   -
للطلبة لتقدم  

األسئلة من املادة  
 اليت مل يفهموا. 

الطلبة يسألون ما   -
 مل يفهموا. 
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يساعد املدرس  -
الطلبة يف أخذ 

عن   اإلستنباط
 املادة. 

أخذ الطلبة  -
اإلستنباط من  

 املادة. 

خيتتم املدرس   -
الدرس ويلقي 

السالم إىل الطلبة 
قبل خروج  
 الفصل. 

يرد الطلبة  -
 السالم.
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 6-4اجلدول 
 واالختبار البعدي تعليمالعملية 

 )اللقاء الثالث( 
 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرس 

يدخل املدرس   -
الفصل إبلقاء 

سجل  يالسالم و 
  طلبةحضور ال

 بكشف الغياب 

السالم  طلبةيرد ال -
إىل  ونويستمع

األمساء اليت نودي 
 يف كشف الغياب

يكرر املدرس   -
املادة السابقة مع  

 الطلبة.

يكررون املادة مع   -
 املدرس

يوزع املدرس   -
اإلختبار البعدي  

 إىل الطلبة.

الطلبة جييب  -
األسئلة املوجودة  
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يف اإلجتبار  
 البعدي.

يوزع املدرس   -
اإلستبانة إىل  

 الطلبة.

جييب الطلبة  -
األسئلة املوجودة  

 يف اإلستبانة  
خيتم املدرس  -

الدرس ويلقي 
السالم إىل الطلبة 

قبل خروج  
 الفصل. 

 يرد الطلبة السالم  -
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 حتليل البياانت   -3
 حتليل البياانت من اإلختبار  -1

وملعرفة ترقية فهم النحو بكتاب أمثليت فاعتمد الباحث على 
إختبار القبلي والبعدي على الطلبة أن جييبوا األسئلة املقدمة هلم  
ابإلجابة الصحيحة. ولتوضيحة البياانت فتقدم الباحث نتيجة  

 اإلختبار القبلي والبعدي كما اييل :  
 7-4اجلدول 

 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي 
نتيجة اإلختبار   الطلبة  رقم  

 القبلي  
 80 (1الطالب ) 1
 70 (2الطالب ) 2
 60 (3الطالب ) 3
 70 (4الطالب ) 4
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 40 (5الطالب ) 5
 80 (6الطالب ) 6
 60 (7الطالب ) 7
 50 (8الطالب ) 8
 80 (9الطالب ) 9
الطالب  10

(10) 
40 

الطالب  11
(11) 

40 

الطالب  12
(12) 

60 

الطالب  13
(13) 

50 

الطالب  14
(14) 

90 
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الطالب  15
(15) 

40 

الطالب  16
(16) 

40 

الطالب  17
(17) 

40 

الطالب  18
(18) 

70 

الطالب  19
(19) 

60 

الطالب  20
(20) 

40 

 

 1160 جمموع

 معدل 
1160:20 

 =58 
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 8-4اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة  أمساء الطلبة  رقم 
 90 (1الطالب ) 1
 100 (2الطالب ) 2
 80 (3الطالب ) 3
 90 (4الطالب ) 4
 60 (5الطالب ) 5
 100 (6الطالب ) 6
 80 (7الطالب ) 7
 90 (8الطالب ) 8
 80 (9الطالب ) 9
الطالب  10

(10) 
60 

الطالب  11
(11) 

80 
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الطالب  12
(12) 

80 

الطالب  13
(13) 

60 

الطالب  14
(14) 

100 

الطالب  15
(15) 

50 

الطالب  16
(16) 

70 

الطالب  17
(17) 

60 

الطالب  18
(18) 

80 

الطالب  19
(19) 

90 
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الطالب  20
(20) 

50 

 
 1550 جممع

 معدل 
1550:20 

 =77.5 
 

من هذه البياانت حصل الطلبة على نتيجة االختبار القبل 
. ولتحليل بياانت االختبار  88.5ونتيجة االختبار البعدي    1160
االقبلي   الباحث  البعدي قام  الطبعي  و واالختبار   uji)ال ابختبار 

normalitas)  ابستخدام برانمج    ‘‘SPSS 22”  ،  وتتضح نتيجته يف
 جدول التايل :  
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 9-4اجلدول 

 نتيجة االختبار الطبعي 
إجراء   بعد  القبلي  االختبار  نتيجة  أن  على  يدل  اجلدول  وهذا 

<    0،16   (sig)االختبار الطبيعي حصلت على مستوى الداللة  
الداللة ونتيجة    0،05 مستوى  على  حصلت  البعدي  االختبار 

(sig)  0،67    >0،05    فيدل على أن البياانت طبيعية(Normal). 

، (uji homogenitas)يقوم الباحث ابالختبار املتجانس  مث  
املتجانس   االختبار  من  النتيجة  ويتضح  (Homogenitas)وأما   ،

 نتيجته يف اجلدول التايل : 
 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRE ,209 20 ,022 ,878 20 ,016 

POS

T 
,211 20 ,020 ,911 20 ,067 
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 10-4اجلدول 
 (Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس  

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,125 1 38 ,726 

 
املتجانس  االختبار  نتيجة  أن  على  يدل  اجلدول  وهذا 

(Homogenitas)    حصلت على مستوى الداللة(sig)  (0،05   <
 (. فيشري أن البياانت متجانس. 0،726

ويتضح   ( Paired Samples T-Test)ت    –إجراء االختبار  
 يف اجلدول التايل : 
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 11-4اجلدول 

 ( Paired Samples T-Test)ت   –نتيجة االختبار 
القبلي   11-4واجلدول   االختبار  نتيجة  أن  على  يدل 

البعدي    58،00 فعالية 77،50ونتيجة االختبار  لتعرف على   .
اإلختبار   ابستعمال  فيمكن  أمثليت  بكتاب  .  T-Testاستخدام 

 ونتيجة كما فب اجلدول التايل :  
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 58,000 20 16,7332 3,7417 

POSTTEST 77,50 20 16,182 3,618 
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 12-4اجلدول 

 Test -حتصيل ت
Test  (8،305 )-واجلدول السابق يدل على أن حتصيل ت 

( وهذا يدل على أن 05،0<  0،000)  (.Sigومستوى الداللة )
 استخدام كتاب أمثليت تؤدى إىل ترقية فهم النحو. 

 حتليل البياانت اإلستبانة  -2
ستبانة بعد إجراء عملية تعليم فهم النحو الابقام الباحث 

بكتاب أمثليت. وأما استجابة الطلبة على ترقية فهم النحو 
 بكتاب أمثليت يف اجلدول التايل :  

 
 

Paired Samples Test  

Sig. 

(2-

tailed) df t 

Paired Differences  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference Std. 

Error 

Mean Std.Deviation Mean Upper  Lower  

,000 19 
-

8,305 
-

14,5856 

-

24,4144 
2,3480 10,5006 

-

19,5000 

Pretest- 

Posttest 

Pair 

1 
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 13-4اجلدول 
 استجابة الطلبة على ترقية فهم النحو  

 املؤشرات الرقم
 استجابة الطلبة)النسبة املائوية( 

 املعيار  
 حنرافاال

نتيجة  
 املعدلة 

البيان على  
درجة 

 االستجابة
موافق  
أقل   موافق  جدا

 موافق 
غري  
 موافق 

1 

أحب أن 
أتعلم النحو 
ابستخدام  

كتاب أمثليت 
ألن فيها 

 أمثلة متعددة   

1 
5،0 
% 

14 
70،0 
% 

1 
5،0  
% 

4 
20 
% 

 املتوسط  2.60 0،88258

2 

كنت أفهم 
مادة النحو  

إذا  
استخدمت  

كتاب  
 أمثليت.

9 
45،0 

% 

3 
15،0 

% 

5 
25،0 

% 

3 
15،0 

% 
 املتوسط  2،90 1،16529

3 

كنت  
أصعب ألن 
أفهم مادة  
النحو إذا  

1 
5،0 
% 

7 
35،0 
% 

6 
30،0 
% 

6 
30،0 
% 

 املتوسط  2،85 0،93330
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استخدمت  
كتاب  
 أمثليت.

4 

لست مهتًما  
بتعلم القواعد  
ابستخدام  

كتاب أمثليت 
 ألنه ممل

2 
10،0 
% 

3 
15،0 
% 

6 
30،0 
% 

9 
45،0 
% 

 العليا  3،10 1،02084

5 

أجُد صعوبة  
يف فهم 

األمثلة يف  
 كتاب أمثليت

3 
15،0 
% 

2 
10،0 
% 

9 
45،0 
% 

6 
30،0 
% 

 املتوسط  2،90 1،02084

6 

لست  
متحمًسا  

لتعلم النحو 
ابستخدام  
كتاب  
 أمثليت.

4 
20،0 
% 

3 
15،0 
% 

10 
50،0 
% 

3 
15،0 
% 

 املتوسط  2،60 0،99472

7 

ال أحب أن 
القواعد  أتعلم  

الذي كثُر  
حفظها إذا  

جرى  
بكتاب  
 أمثليت.

4 
20،0 
% 

5 
25،0 
% 

7 
35،0 
% 

4 
20،0 
% 

 املتوسط  2،55 1،05006
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8 

كنت سعيدا  
جًدا بتعلم  
القواعد  

ابستخدام  
كتاب أمثليت 
ألن املواد  

املوجودة فيه  
مفصلة  
للغاية  

 وواضحة. 

10 
50،0 
% 

6 
30،0 
% 

2 
10،0 
% 

2 
10،0 
% 

 العليا  3،20 1،00525

9 

املواد يف  
كتاب أمثليت 

مكتوب  
خبتصار  

وواضح حىت  
يسُهل عل ّي  

 فهمه. 

9 
45،0 
% 

8 
40،0 
% 

3 
15،0 
% 

 العليا  3،30 0،73270 - 

10 

زاد فهمي  
بعد أن أتعلم 

القواعد  
ابستخدام  
كتاب  
 أمثليت.

6 
30،0 
% 

9 
45،0 
% 

3 
15،0 
% 

2 
10،0 
% 

 املتوسط  2،50 0،94451
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11 

أحب أن 
القواعد  أتعلم  

ابستخدام  
كتاب أمثليت 
ألن األمثلة  
مأخوذ من  

القرآن  
 واحلديث 

6 
30،0 
% 

11 
55،0 
% 

1 
5،0 
% 

2 
10،0 
% 

 العليا  3،05 0،88704

12 

ال أحب أن 
أتعلم النحو 
ابستخدام  

كتاب أمثليت 
ألن هناك 
 النظام. 

4 
20،0 
% 

3 
15،0 
% 

9 
45،0 
% 

4 
20،0 
% 

 املتوسط  2،65 1،03999

13 

أجد صعوبة  
يف فهم 
النحو  

ابستخدام  
كتاب أمثليت 
ألن املادة  

 صعبة للغاية. 

2 
10،0 
% 

4 
20،0 
% 

4 
20،0 
 
 
% 

10 
50،0 
% 

 العليا  3،10 1،07115

14 
أحب أن 

أتعلم النحو 
ابستخدام  

7 
35،0 
% 

7 
35،0 
% 

3 
15،0 
% 

3 
15،0 
% 

 املتوسط  2،90 1،07115
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عن تصرحيات متت   13-4  اجلدولوقد جهز الباحث يف  

ويف اجلدول ترقية فهم النحو بكتاب أمثليت.    اإلجابة عليها ملعرفة
وتشر   2،86السابق نرى أن نتيجة معدلة استجاابت الطلبة فهي 

هذه القيمة حسب مقايس التفسري إىل أن إستجابتهم حتصل على 
درجة املتوسطة. ويرى الباحث أن بعض الطلبة حيبون تعليم النحو 

ثليت ألنه غري ممل ويساعدهم على تعبري عوامل النواصب،  بكتاب أم
النحو    هموبعضهم الحيبون تعليم النحو به وال يساعدهم يف ترقية ف

وال يتمتعون يف عملية التعليم. 

كتاب أمثليت 
ألن هناك 
 النظام. 

15 

أكثر أان  
تركيًزا على  
تعلم النحو 
ابستخدام  
كتاب  
 أمثليت.

4 
20،0 
% 

10 
50،0 
% 

2 
10،0 
% 

4 
20،0 
% 

 املتوسط  2،70 1،03110

 ملتوسط ا 2،86      جممع 
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث  -أ

يب من بداية يبعد أن تقدم الباحث ابلبحث التجر 
 حىت هناية فوجد بعض نتائج البحث، منها: 

 قدرة الطلبة يف   لرتقيةكتاب أمثليت فعال    استخدام  إن -1
اعتمادا على يف املدرسة الثانوية املهاجرين،    فهم النحو

االختبار ومستوى  8،305)  (T-TEST)ت  -نتائج   )
 (.05،0 <0،000) (.sig)الداللة 

حتصل على على كتاب أمثليت    استجابة الطلبةكانت   -2
 . 2،86 مع نتيجة املعدلةمتوسطة  استجابة

 
 اإلقرتاحات  -ب

السابقة    ادااعتم الظواهر  الباحث يعلى  قدم 
 اإلقرتاحات اآلتية:

ينبغي للمعلم أن يعلم ابلطريقة والوسيلة التعليمية   -1
املناسبة واجلذابة أثناء إجراء عملية التعليم والتعلم  
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وممتعة،   يتيح  ليجعلها جناحة  اليوم  املعلم  أن  كما 
 الوسائل اجلذابة والطرق املعينة. 

املناسبة كوسائل   -2 الوسيلة  خيتار  أن  للمعلم  ينبغي 
فهم  لية تعليم  لنيل األهداف من عم  كتاب أمثليت

 .النحو
قارئي الذين يقرؤون هذا البحث أن الينبغي على  -3

نقصا  أو  خطأ  فيها  وجدوا  إذا  ابلنقد،  يتفضلوا 
البحث يف هذا  يكون  حىت  العيوب  هذه  صلحوا 

 كامال مفيدا للباحثي اآلخرين والقارئي مجيعا. 
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 املراجع 

 املراجع العربية -أ

 ، مصرى. لسان العرب، م 1355ابن منظر،

تيسانوتو،  أكو  أمثليت    ه1440م/2019 أمحد  طريقة  تطبيق 
على تعليم النحو وقراءة الكتاب الرتاثية مبعهد اهلدى 

بكالوجنان بوارن  مسبانج كولون  للبنات  .  اإلسالمي 
العليا جامعة مو  الدراسات  الان  الرسالة غري منشورة، كلية 

 . مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

هللا،  فتح  يف  ه  1429م/2008   إروان  أمثليت  سلسلة  تطبيق 
اإلسالمي  احلكم  معهد  يف  السلفي  الكتاب  قراءة 

، الرسالة غري منشورة، كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج 
 . موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

اهلامشي،   أمحد  العربية،    ۲۱۲السيد  للغة  األساسية    ، القواعد 
 .: دار الكتب العلمية وت ري ب
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، القاهرة : مطعمة طيمعجم الوس،  1995برهيم أنيس و اخرون،  إ
 .جمموعة اللغة العربية

: دراسات حتليلية ومواقف  تعليم اللغة العربيةحسي سليمان قورة.  
 . القاهرة: دار املعارف تطبيقية، الطبعة الثانية، 

حتليل صعوابت الطالبات يف تعلم النحو  "  ،۲۰۱۹،  دوي مرمي
الدراسي للعام  أجوخ  تولوخ  والعمل  العلم  "،  معهد 

الرسالة، تولونج أجوج اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولوخ  
مناهج البحث يف   ،م۲۰۱۱  رجاء حممود أبوعالم،.أجوخ

 .القاهرة : دار النشر للجامعات ،  العلوم النفسية والرتبوية

العساف،  محد  بن  يف   ،م۲۰۰۰  صاحل  البحث  إىل  املدخل 
 .رايض :مكتبة العبيكان  ، الطبعة الثانيةالعلوم السلوكية

الشرح كتاب حدود يف  ، م 1988 عبد هللا ابن أمحد الفاكهي ,
:دار    النحو القهارة  دمري  أمحد  رمضان  :املتوايل  .حتقيق 

 . التضامن
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تعليم اللغة العربية   ،۱۹۹۰  عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،
 . عمان : مكتبة الضامري األطر واإلجراءات

اللغة العربية نصوص خمتارة وقواعد    ،۲۰۰۱  عرفة حلمي عباس، 
 . ، اجليزة : مكتبة الشعارضرورية للصحة اللغوية

القاهرة: ،  فنون تدريس اللغة العربية  ، ۱۹۹۱،  علي أمحد مدكر
 دار الشواف.  

،  ملخص قواعد اللغة العربية، اجلزء األول  ، دون سنة  فؤد نعمة، 
 . بريوت : دار الثقافية  اإلسالمية

القاهرة: ،  طرق تعليم اللغة العربية  1979،  حممد عبد القادر أمحد
 مكتبة النهضة املصرية. 

، بريوت : دار  جامع الدروس العربية،  2011الغاليي،  مصطفي  
 .الكتب العلمية

،  ةمعجم املصطلحات الرتبوي،  يوسف خليل يوسف، بدون السنة
 . الطبعة األوىل، بريوت : مكتبة لبنان انشرون
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فعالية تعليم النحو ابستخدام   ،  ه1442م/2020  نور اإلثني،
الوس الدراجة  طالب  لدى  أمثليت  يف  يطريقة  معهد ط 

الرسالة غري  مسارنج،  ركصاساري سوروه  املبلغني  تربية 
وعلوم  منشورة الرتبية  العربية كلية  اللغة  تدريس  شعبة   ،

 . التدريس جبامعة سالتيجااإلسالمية احلكومية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MTSN Al-Muhajirin Aceh Besar 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok  :     عوامل النواصب 

Alokasi Waktu :1 x 30 menit  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alarn dalarn jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggarnbar, dan mengarang) sesuai 



 

 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar & Indikator 

Aspek pengetahuan 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1  1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar 

1.1.1. Menunjukkan 

sikap syukur 

kepada Allah 

dengan giat 

mempelajari 

bahasa Arab  

2 2.1. Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan 

guru dan teman  

 

 

2.1.1. Menunjukkan sikap 

santun dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman 

3 3.8. Menganalisis gagasan dari teks 

naratif sederhana yang berkaitan 

dengan: عوامل النواصب dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal  أن-  

لـِ( + الفعل المضارع -لَن  ) 

3.8.1 Siswa dapat 

menyebut huruf 

nasab fiil mudhari’ 

yang berkaitan 

tentang :  عوامل

 النواصب 

3.8.2 Siswa dapat 

membuat kalimat 

nasab fiil mudhari’ 

yang berkaitan 

dengan susunan 

graatikal :   لَن    -أن-  

 (لـِ( + الفعل المضارع

3.8.3 Siswa dapat 

menganalisis teks 

yang terdapat nasab 

fiil mudhari’ 



 

 

C. TUJUAN RANCANGAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP)  

Setelah pemebelajaran nahwu dengan menggunakan kitab 

amstilati siswa dapat : 

1. Siswa dapat menyebut huruf fiil mudhari’  

2. Siswa dapat membuat kalimat nashab fiil 

mudhari’ 

3. Siswa dapat menganalisis teks yang terdapat 

nasab fiil mudhari’ 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Guru mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi  dan tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru melakukan appersepsi 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif learning yang dipadukan dengan 

metode amstilati dan metode istiqraiyah (induktif). 

g. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran. 



 

 

h. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 

orang  

 

1. Kegiatan Inti (20  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 

• Guru membacakan judul kemudian membacakan 

contoh kalimat tentang awamil nawasib dan 

memberikan penjelasan kepada siswa  

• Siswa memperhatikan contoh yang diberikan oleh 

guru  

• Siswa menyimak penjelasan yang diberikan oleh 

guru  

• Siswa mencermati pola kalimat yang terdapat 

dalam contoh dari kitab amstilati  

• Siswa dalam kelompoknya mengamati pola 

kalimat   الفعل المضارعلـِ(    - لَن    - أن + ) yang ditulis pada 

papan tulis. 

b. Menanya dengan santun 

• Siswa menanyakan makna kata (mufradat) baru 

dalam materi amstilati  

• Siswa  menanyakan tentang isi kandungan dari 

contoh yang diberikan 



 

 

• Siswa menanyakan unsur kebahasaan yang 

terkandung dalam contoh materi yang diberikan 

oleh guru  

• Siswa menanyakan arti beberapa mufradhat yang 

sulit diterjemahkan yang terdapat dalam materi 

 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

• Siswa dalam kelompoknya atau secara individu 

berlatih membaca contoh bersama-sama 2x, 

bacaan pertama lengkap tanpa waqof sesuai 

dengan nawwu, bacaa kedua diwaqofkan sesuai 

dengan tajwid. 

• Siswa yang lain memberikan tanggapan terhadap 

bacaan temannya  

• Siswa dalam kelompoknya bekerja sama mencari 

arti mufradhat yang terdapat dalam contoh amstilti 

melalui buku ajar dan kamus 

• Siswa dalam kelompoknya bekerja sama untuk 

menterjemahkan contoh-contoh yang ada di buku 

bahan ajar 

• Siswa dalam kelompoknya mendiskusikan makna 

contoh-contoh dikitab amstilati 

• Siswa dalam kelompoknya menganalisis unsur 

kebahasaan (awamil nawasib) yang terdapat dalam 



 

 

contoh-contoh ayat dan hadits yang ada di kitab 

amstilati 

• Siswa mencoba menyusun kalimat sempurna 

dengan menggunakan unsur kebahasaan (amil 

nawasib) yang terdapat dalam teks amstilati  

 

d. Menalar dengan terampil 

• Siswa dalam kelompoknya mengoreksi hasil 

bacaan temannya 

• Setiap kelompok mengoreksi hasil diskusi 

kelompok lain.  

• Setiap kelompok membuat kesimpulan, rumusan 

dari isi kandungan teks amstilati 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 

• Setiap kelompok mempresentasikan hasil dsikusi 

kelompoknya 

• Kelompok lain memberikan tanggapan. 

• Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan kelompok 

 

2. Kegiatan Akhir (5 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran. 



 

 

b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian 

KD secara lisan 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

E. Evaluasi 

1. Prosedur Penilaian 

 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

KD 

pada 

KI- 1 

Penilaian 

sikap/Observasi  

Rubrik 

Lembar 

Pengamatan 

dan pedoman 

penskoran 

Selama 

proses 

pembelajaran 

KD 

pada 

KI- 2 

Penilaian 

Sikap/Observasi 

Rubrik 

Lembar 

Pengamatan 

dan pedoman 

penskoran 

 

Selama 

proses 

pembelajaran 

KD 

pada 

KI- 4 

Praktek 

Lembar soal 

praktek, rubrik 

dan pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran 

KD 

 

 

 

 



 

 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMNBER BELAJAR  

1. Media/alat 

a. White Board 

b. Spidol 

2. Bahan  

a. Kertas hvs   

 

3.  Sumber Belajar 

a.  Kitab Kamus Ma’hadi 

b. Kitab Nahwu Amstilati 

c. Buku siswa Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyah untuk 

MTs kelas VII 

 

 

 

  Banda Aceh,   Maret  2022 

Mengetahui Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Kepala Sekolah Bahasa Arab  

NIP. NIP.  

 

 



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

Indikator : Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan 

giat mempelajari bahasa Arab 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 
SKO

R 
Selalu 

Serin

g 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Berdoa sebelum melaksanakan aktivitas 

belajar 
    4 

2 Mengucapkan kalimat thayyibah, seperti 

alhamdulillah, assalamualaikum, 

bismillahirrahmanirrahim, dll dalam  

interaksi dengan orang lain  

    3 

3 Menunjukkan sikap positif terhadap 

belajar bahasa Arab  
    3 

4 Menunjukkan sikap syukur dan 

penghargaan terhadap bahasa Arab dalam 

aktifitas di sekolah  

    3 

5 Menunjukkan sikap aktif, dan antusias 

dalam belajar bahasa Arab  
    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  

100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Banda Aceh,   Maret 2022 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

 

 

(……………………………….) 

 



 

 

Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam 

berkomunikasi dengan guru dan teman  

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

N

O 
PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKO

R Selal

u 

Serin

g 

Kada

ng- 

kada

ng 

Tida

k 

Pern

ah 

1 Memulai memberikan 

pendapat dengan ucapan 

salam.  

     

2 Santun dalam memberikan 

pendapat 
     

3 Menghargai pendapat orang 

lain 
     

4 Menyalahkan pendapat 

orang lain tanpa 

memberikan solusi. 

     

5 Menggunakan kata-kata 

atau ungkapan yang 

membuat orang lain 

tersinggung 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Peryataan 

Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- 

X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  



 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Banda Aceh    Maret 2022 

Guru Bid. Studi B. Arab,  

 

 

 

 

(…………………………….) 

 

 

 

 

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan) 

1. Tes qawa’id 
Kompetensi 

Dasar 

: 3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:   

 عوامل النواصب 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  

 عوامل النواصب 

 

 

 

Bila Peryataan 

Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   



 

 

Rubrik Penilaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai =  Skor yang diperoleh          x 100 

Skor maksimum 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Kebenaran bacaan  4 Sangat tepat  

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Pemahaman makna  4 Sangat sesuai   

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Menyimpulkan  4 Sangat sesuai  

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang  sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Kelancaran 4 Sangat lancar 

 3 Cukup lancar 

 2 Kurang lancar 

 1 Tidak lancar 

Total score 16  



 

 

Lampiran Materi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

MACAM-MACAM AMIL NAWASIB  

 

Tema  : awamil nawasib  

Pelajaran  : nawhu  

Nama Kelompok / anggota kelompok  :  

Kelas/ semester  :  

Hari/ Tanggal  :  

 

Indikator :  

3.8.1 Siswa dapat menyebut huruf nasab fiil mudhari’ yang 

berkaitan tentang :  عوامل النواصب 

3.8.2 Siswa dapat membuat kalimat nasab fiil mudhari’ yang 

berkaitan dengan susunan graatikal  

لـِ( + الفعل المضارع -لَن  - أن  :  ) 

3.8.3 Siswa dapat menganalisis teks yang terdapat nasab fiil 

mudhari’ 

 

Tujuan pembelajaran :  

1. Siswa dapat menyebut huruf fiil mudhari’  

2. Siswa dapat membuat kalimat nashab fiil mudhari’ 

3. Siswa dapat menganalisis teks yang terdapat nasab fiil 

mudhari’ 

 



 

 

Petunjuk :  

1) Mulailah dengan membaca basmallah ! 

2) Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan 

benar ! 

3) Diskusikan dengan tenan kelompokmu  

 

 ا ْشُكر  نِْعم ت ك   ( م ا  - ِإنْ  – ا نْ ) و ق ال  ر بِّ ا ْوزِْعيِنْْٓ  .1
ى .2 ُْوسم نَّْصرب  ع لمى ط ع ام   ( أَلَم   - َمن    – ل نْ  ) و ِاْذ قُ ْلُتْم ميم

 وَّاِحد  
ن (  ت  ْفع ُلوْ  -ي  ت  ْفع لِ  –ت  ْفع ُلْوا  (ف ِاْن ملَّْ ت  ْفع ُلْوا و ل ْن  .3

 ف ات َُّقوا النَّار  
 من عوامل النواصب...؟   ثالثة أذكر .4
  أكتب مثلي من عوامل النواصب ...؟ .5

 
ِن ِمْن ا ح د  ح ىتّم  .6 ن ٌة ف ال    ي  ُقْوال ْٓ و م ا يُ ع لِّمم ِامنَّ ا َن ُْن ِفت ْ

 ت ْكُفرْ 
 ممَّا حتُِب ُّْون   تُ ْنِفُقْوال ْن ت  ن اُلوا اْلربَّ ح ىتّم  .7
 يف الت َّع لُّمِ جت  ْت ِهُدوا ح ىتَّ  ت  ْنج ُحوال ْن  .8



 

 

ِْلِكيْ أ ْنِت ل ْن  .9  ْسِم م ْوِهب ًة ر ائِع ًة يف الرَّ  مت 
 أي ُْكال   ح ىتَّ ي  ت  ع لَّم ا أ مْح ْد و ح س ْن ل ْن  .10
ِذِه الشَّج ر ة   .11  ِمن  الظّمِلِمْي   ف  ت ُكْوان  و ال  ت  ْقر اب  هم
ُوااْلِعدَّة  و   لُِتْكِمُلواو   .12 ىُكْم  لُِتك ربِّ اّللّم  ع لمى م ا ه دم

 و ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرْون  
ِلك  ج ع ْلنمُكْم اُمًَّة وَّس طًا  .13 ۤاء  ع ل ى  لِّت ُكْونُ ْواو ك ذم ُشه د 

 النَّاسِ 
 و تُ و قُِّرْوُه   و تُ ع ّزُِرْوهُ اِبّللّمِ و ر ُسْولِه لِّتُ ْؤِمنُ ْوا  .14
بُ ْواا ْن  .15 ال ة   ُتِصي ْ  ق  ْوًمۢا جِب ه 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL PRETEST 

Nama :  

Kelas  : 

Pelajaran  :  

 !أجب عن األسئلة األتية بوضع عالمة الدائرة
1. Sebagian amil yang menasabkan fiil mudhari’ adalah ... 

a.  ّو، ف ، مث 
b.  أن، لن، كي 
c.  من، إىل، عن 
d. مل، ملاّ، ال 

2. Dari contoh di bawah ini manakah yang termasuk fiil 

mudhari’ yang di nasabkan ? 
a.   أ ْن ي ْضِرب 
b.  ْ مْ ل  عْ ي    مل  
c.  ِْإْن جت ِْلْس أ ْجِلس 
d.  ْل ْن ت  ْفع ُلون 

3. Dibawah ini merupakan fiil mudhari’ yang masuk amil 

nawasib, kecuali ... 

a.  ُل ْن ي ُسْود  احل ُسْود 



 

 

b.  ِِإذ ْن ت  ْنج ح  ىِف اإِلْمِتح ان 
c.   ّد و ن ش اط  ك ْي ن  ن ال  ع ل ى النَّج اِح ىِف الق اِدمِ ن  ت  ع لَُّم جِبِ  
d.  ْملْ  ي ِلْد و ملْ  يُ ْول د 

4. Dibawah  ini manakah yang termasuk dalam afalul 

khomsah yang di nasabkan ... 

a.  ْل ْن ت  ْفع ُلون 
b.   ال  كُ أت ْ  نْ أ  
c.  ْك ْيال  حت ْز نُون 
d.  أن أيمنون 

5. Salah satu contoh afalul khomsah dibawah ini yang 

benar adalah :  

a.    ْفت حا نِ ي  
b.    نِ ل  عِ فْ ي  
c.   وا لُ عِ فْ أ  
d.    لُ عِ فْ ن  

 
 
 



 

 

Essey :  
1. Tentukan dan garis bawahilah dari ayat berikut yang 

menasabkan fiil mudhari’ dan bariskan kata tersebutb 
 إالّ إبذن هللا   أن متوت وما كان لنفس   .أ
 هللا من بعده رسوال  لن يبعث  .ب 
 إذجاءهم اهلدى  أن أيمنوا .ج
 ابهلل   حىت تؤمنوا .د
 أن تزوال إن هللا ميسك السموات واألرض  .ه

2. Tuliskan perubahan fiil mudhari yang masuk amil 

nawasib pada kolom dibawah ini ! 

 

األفعال   رقم
 املضارعة

احلرف 
 الناصب

األفعال  
املضارعة 
 املنصوبة 

 أ ْن أتع لَّم  أ نْ  أتع لَّمُ  1
 ل ْن ي  ْنج ح   ل نْ  ي  ْنج ح 2
 ُأْكرِمك ِإذ نْ  ُأْكرِمك 3
 ك ْي ينال ك يْ  ينال 4

 



 

 

3. Berapa jumlah amil-amil yang menasakan fiil mudhari’ 

Sebutkan ! 
4. Berapa jumlah afalul khomsah, subutkan !  
5. Berikan dua contoh dari amil yang menasabkan fiil 

mudhari’ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soal post-test 

Nama :  

Kelas  : 

Pelajaran  :  

 !أجب عن األسئلة األتية بوضع عالمة الدائرة
1. Diantara kalimat berikut manakah yang termasuk dalam 

nasab mansub… 
a.  ًنا  ِاْن تُ ْقِرُضوا اّللّم  ق  ْرًضا ح س 
b.   ُهْم   فَ َتَمت َُّعْوا ن ٰ َا   ٰاتَ ي ْ  لمَيْكُفُرْوا ِبم
c. و م ْن ي َّت  و كَّْل ع ل ى اّللّمِ ف  ُهو  ح ْسُبه 
d.   ا مَّْن ميَِّْشْي س ِوايا ع لمى ِصر اط  مُّْست ِقْيم 

 
2. Manakah yang termasuk contoh nasab fiil mudhari’ afalul 

khomsah kecuali … 

a.   ف ِاْن ملَّْ ت  ْفع ُلْوا و ل ْن ت  ْفع ُلْوا ف ات َُّقوا النَّار 
b. ب ُكْم غ ماا ِۢبغ مّ  لِّك ْيال  حت ْز نُ ْوا  ف ا َث 
c.  ْا ف  ت ْطم ُعْون  ا ْن ي ُّْؤِمنُ ْوا ل ُكم 
d.  مْي اُن يفْ قُ ُلْوِبُكمْ و ل مَّا ي ْدُخِل ااْلِ  

 



 

 

3. manakah kalimat berikut yang merupakan contoh dari yang 

menasabkan fiil mudhari’  

a. ب ُكْم غ ماا ِۢبغ مّ  لِّك ْيال  حت ْز نُ ْوا  ف ا َث 
b.  ْمْي اُن يفْ قُ ُلْوِبُكم  و ل مَّا ي ْدُخِل ااْلِ
c.  ن ۡيِن ع ۡل لَّه ع ي ۡ

ۡ  ا ملۡ  جن 
d.  ُه ِسٌر لِي  ْغِسل  و ْجه   خ ر ج  ع مَّاٌر لِي ْشر ب  اْلم اء  و خ ر ج  اي 

4. Kalimat yang dinasabkan dengan dibuangnya huruf nun 

adalah … 
a. Isim mufrad  

b. Jamak muzakkar salim  

c. Af’alul khomsah  

d. Jamak muannas salim  

  merupakan contoh nasab dari لن جيلس .5

a. Isim tasniyah  

b. Jamak muannas salim  

c. Isim mufrad  

d. Fiil mudhari’ yang tidak bersambung  

 

 

Essey :  
1. Sebutkan afalul khomsah beserta contohnya ... 

 

2. Berikan satu contoh kalimat yang mengandung huruf nasab 

berikut... 

,أن ، مل كي      
3. Keluarkanlah teks yang salah dan benarkan ! 



 

 

ا الُلغ ُة الع ر بِي ة   .1  ذ ه ب  عثمان، وعمار، وحسن ِإىل  ِمْصر  لِيت  ع لَّم 

 من يرد أن يكونوا انجحا فال تتكاسل  .2

 إسئل األستاذ كي تفهمي الدرس  .3

 أرد حسن وكرمي أن ي ُصْوُم يوم اإلثني  .4

 ليتعلمان النَّْحو    الطالبان يذهبان إىل املدرسة  .5

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ANGKET PENELITIAN 

 ترقية فهم النحو بكتاب "أمثليت"
 .Aceh Besar)دراسة جتربية يف مدرسة املهاجرين(

 

Respon siswa dalam Pembelajaran nahwu di Al-

Muhajirin Babah Jurong, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : .......................................  

Kelas : ....................................... 

Jenis Kelamin   : Laki-laki / Perempuan 

 

II. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dibawah ini 

dan jawablah dengan sebenarnya dan penuh tanggung 

jawab dengan memberikan tanda (✓) pada pilihan 

jawaban yang tersedia. 

III. Pendapat anda tidak akan berpengaruh pada nilai 

akademik. 

IV. Angket ini hanya kepentingan ilmiah, maka diharapkan 

jawaban yang objektif dan jujur. 

V. Alternatif jawaban yang tersedia ialah:  

 SS         :   Sangat Setuju 

 S           :   Setuju 

 TS         :   Tidak setuju 

 STS       :   Sangat tidak setuju 



 

 

VI. PERTANYAAN 

 

 

No 

urut 
Pertanyaan 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

SS S TS 

S

T

S 

1 

Saya senang belajar nahwu 

menggunakan kitab amstilati karena 

banyak contoh-contoh nya  

    

2 

Saya lebih mudah memahami materi 

nahwu dengan menggunakan kitab 

amstilati  

    

3 

Saya sulit memahami pembelajaran 

nahwu dengan menggunakan kitab 

amstilati  

    

4 

Saya tidak tertarik belajar qawaid 

menggunakan kitab amstilati karena 

membosankan 

    

5 
Saya sulit memahami contoh-contoh 

yang ada dalam kitab amstilati 

    

6 
Saya tidak bersemangat dalam belajar 

nahwu menggunakan kitab amstilati 

    

7 

Saya tidak suka belajar qawaid yang 

banyak menghafal dengan 

menggunakan kitab amstilati  

    

8 

Saya sangat senang belajar qawaid 

dengan menggunakan kitab amstilati 

karena Materi dalam kitab amstilati 

sangat rinci dan jelas  

    

9 

Kitab nahwu amstilati materinya 

ringkas dan jelas sehingga mudah saya 

pahami 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Pemahaman saya meningkat setelah 

saya belajar qawaid menggunakan 

kitab amstilati  

    

11 

Saya sangat suka belajar qawaid 

menggunakan kitab amstilati karena 

contohnya dari Al-Qur’an dan Hadits 

    

12 

Saya tidak senang belajar nawhu 

menggunakan kitab amstilati karena 

ada nadzhamnya 

    

13 

Saya sangat sulit memahami 

pembelajaran nahwu dengan kitab 

amstilati karena materi nya sangat 

sulit  

    

14 

Saya suka belajar nawhu 

menggunakan kitab amstilati karena 

ada nadzhamnya 

    

15 
Saya lebih fokus belajar nahwu 

dengan menggunakan kitab amstilati   

    



 

 

 غرافيةالصور الفوتو 

 

 

 

 النحو بكتاب أمثليت   عملية التعليم

 

 

 

 

 وزع املدرس ورق اإلختبار القبلي 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 وزع املدرس ورق اإلختبار القبلي 

 

 

 

 

 أيكد املدرس على أحوال الطلبة

 


