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 امللخص
 

لًتقية فهم الطالب على علم النحو " امثليت"تطبيق طريقة . 2019. رابطة, الفؤادي
ماديوف السنة الدراسية – تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"بادلعهد 
قسم تعليم اللغة العربية كلية تربّية اجلامعة .البحث العلمي. 2018-2019

ادلشرؼ الدكتور أندكس احلاج حسن . اإلسالمية احلكومية فونوركغو
 .ماجستَت
 .علم النحو, "أمثليت"طريقة , التطبيق: الكلمة األساسية

 يصنعو أبو .النحو ىو علم يبحث فيو تغيَت آخر الكلم ك صيغ الكلمعلم 
ليس . ظهور مشاكل استعماذلااألسود الدؤيل بأمر صحابة على بن ايب طالب كـر هللا ؿ

إذ . كلكنو َكصيلة مهمة الستعماؿ اللغة يف الكالـ. علم النحو ىدؼ تعليم اللغة العربية
كىذا كما ىو احلاؿ  .اليفهم الطالب على علم النحو فال يستطيع اف يفهم قصد الكلم

كثَتة من الطالب الذين . مادييوف-تاماف-دمياعاف" اجملددية اإلسالمية"كقع يف معهد 
كاف كاحد منهم .  سنوات ىم ال يفهموف عن علم النحو6يسكنوف فيو أكثر من 

ك بسباب ذلك كثَتة من ادلتخرجُت فيو ال . اليعرؼ إختالؼ بُت إسم أك فعل أك حرؼ
 قد كقعت فيو ادلشاكل التعليمية يف رلاؿ تعليم علم .يستطيعوف قراءة الكتب الصفراء

 .النحو ألف مافيو جتديد طريقة تعليم علم النحو

عهد يف امل بو  ْ ؽِ , (Ebbut) البحث اإلجرائي الصفي ِبطَْرِز ايبوت ىذ البحث ىو
 طالبا من فصل تعليم اللغة العربية 20على مادييوف -تاماف-اجملددية اإلسالمية دمياعاف

ادلتغَّت العملّية دلعرفة . 1, كمها .فمك أّما ادلتغَّت ادلبحوث ىو يُقسَّم اىل متغَت. اخلص
كضوعية بعد املادلتغَّت اآلخر دلعرفة تغيَت . 2.بعداؿتطبيق ك إِلْصالح دكر اؿشاكل يف امل
.  ادلستولقيمةح اإلمتحانية ادلَِئوِيَّة ك صلا اؿدرجةتطبيق بنظر اؿ



 

 
 

 لًتقية فهم الطالب على مثل طريقة ىي" أمثليت"طريقة . 1 خالصة ىذا البحث
 كاف يف معهد اجملّددية األسالمية دمياعاف تاماف مادييوف ا كاف اك عملياعلم النحو نظرم

 2. بعداؿستول قبل التطبيق ك املبنظر إىل إرتفاع درجة صلاح الطالب ادلئوية ك قيمة 
قد كقعت , يف ناجتة البحث. عوامل العوائق ك العواضد مها من ُمسَتعِمل الذم يستعملها

قليل فها الدراسة ك ىي الشرح سريع  ادلشاكل  . اكثر منها يسببها األستاذ اليتادلشاكل
كأّما مشاكل من غَت اإلستاذ يعٌت األمثلة كلها من آيات .  قليل ادلثاؿالفرح ك كثَتة ادلادة

كأما . على اصالحها يقدر  األستاذك لو مشاكل كثَتة كلكنْ . القرآف باَصْعِب ادلفردات
ْضحكة. 2,  نقص ادلادة1األصلحات ىي 

ُ
إقامة الدراسة . 3, زيادة الغناء ك احلكاية ادل

ْضَحكة بسهلة ادلفردات. 4, .النفسية اك اجملموعية
ُ
 .ك زيادة احِلَكاية ادل



 

 
 

  الباب االول
مقدمة 
 

  البحثخلفية. ﴾أ﴿
علم النحو ىو العلم الذم يبحث يف القواعد اللغوية بعد ِكالدة اللغة 

 علم النحو يصنعو أبو األسود الدؤيل بأمر .بسباب ظهور مشاكل استعماذلا
كما قاؿ عبد هللا ابن امحد الفاكهي . صحابة على بن ايب طالب كـر هللا كجهو

فيشرح شيخ . بأف النحو ىو علم تعرؼ بو احواؿ ك أخَت الكلم إعرابا ك بناء
مصطفى غليُت بأف النحو ىو علم بأصوؿ تعرؼ بو احواؿ الكالمات العربية 

  .من حيث اإلعراب ك البناء
. جامع الدركس العربية"اإلعراب ك البناء يعرؼ تعريفهما يف كتاب 

فيكوف آخره مرفوعا أك منصوبا . اإلعراب ىو أثر ُُيدثو العامل يف آخر الكلمة
ك البناء لزـك آخر الكلمة . حسب ما يقتضيو ذلك العامل, أك رلركرا أك رلزكما

 .كإف اختلفت العوامل اليت تسبقها فال تؤثر فيها العوامل ادلختلفة, حالة كاحدة
                                  

 :ماالنج) Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, بشرم ادلصطفى ك عبد احلامد 
UIN Maliki Press ,2012 .)71 

  v(Tamyiz Publising ,2011, جاكارتا) Tamyiz  ,آبازا 
ادلتوايل رمضاف امحد دمَت : حتقيق. الشرح كتاب حدكد يف النحو, عبد هللا ابن أمحد الفاكهي  

 51(ـ1988-ق1408, دار التضامن: القهارة)

كلد ببَتكت سنة , مصطفى بن زلمد بن سليم بن زلي الدين بن مصطفى الغاليُت 
كاف صحافيا ك أستاذا للعربية ك مارس أيضا القضاء ك رئاسة , كتعلم يف بَتكت القاىرة, ـ1885\ق1302

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالغالييٍت _مصطفى. اجمللس اإلسالمي يف بَتكت

( 1971, دار الكتب العلمية, لبناف, بَتكت), جامع الدركس العربية اجلزء األكؿ, مصطفى الغالييٍت 
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اإلعراب ىو تغيَت أكاخر , شرح سلتصر جدا على منت االجركمية"ك يف كتاب 
 يف كتاب األمثلة .الكلم الختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظا أك تقديرا

البناء ىو الكلمة من حسب صحيح لفظها اك من حسب ما يدخل , التصريفية
النحو ىو علم يبحث فيو تغيَت ,  كاخلالصة.فيو من حركؼ العالت اك اذلوزة

 .آخر الكلم ك صيغ الكلم
كلكنو َكصيلة مهمة . ليس علم النحو ىدؼ تعليم اللغة العربية

إذ اليفهم الطالب على علم النحو فال يستطيع اف . الستعماؿ اللغة يف الكالـ
" اجملددية اإلسالمية"كىذا كما ىو احلاؿ كقع يف معهد .يفهم قصد الكلم

 6كثَتة من الطالب الذين يسكنوف فيو أكثر من . مادييوف-تاماف-دمياعاف
كاف كاحد منهم اليعرؼ إختالؼ بُت . سنوات ىم ال يفهموف عن علم النحو

 ك بسباب ذلك كثَتة من ادلتخرجُت فيو ال يستطيعوف .إسم أك فعل أك حرؼ
 .قراءة الكتب الصفراء

معهد اجملّدديّة اإلسالمية ىو ادلعهد األكرب يف مدينة ماديوف جاكل 
كمثل ادلعهد األخر ىو تربية " اجملددية اإلسالمية"ىداؼ معهد , .شرقية

اإلنساف دين اإلسالـ ك تصنيع ادلتخرجُت العادلُت يف دين اإلسالـ الذين يقدركف 
طالب )ك أما ىدؼ ادلعهد اخلاص ىو لًتبية سانًتم . َنْشر دين اإلسالـ على

                                  

, Toha Putra, سيماراع)شرح سلتصر جّدا على منت االجركميّة , الشيخ الكفراكم رمحو هللا تعاىل 
 6 (ق1362

معهد , عاصلوؾ)األمثلة التصريفية للمدارس السلفية الشافعية , زلمد معصـو بن على ك عبد اخلالق 
 4 (دار السالـ
 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )خَتة النساء مع الباحثيقابل  

 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف



 

 
 

 ىو ادلعهد معهد اجملددية .ليكوف عادلا ك عامال يف علـو الدين (يف فيسانًتين
ىدؼ من تعليم اللغة العربية فيو ىو لفهم أساس . ك ال ادلهعد العصرمالساليف 

ك لفهم مجيع الكتب العربية من العريب اك , حكم اإلسالـ يعٌت القرآف ك احلديث
تعليم ق ُيشّدد التعليم اللغة العربية يف. من العلماء اإلندكنيسي بطريقة القرآءة

 .قواعد النحو ك مهارة القراءة
اللغة , كما قاؿ خيدار الواصيلي,صلاح تعلم اللغة العربية لو مفاتح 

, كىي ىدؼ.العربّية ىي لغة الغريب ُيتج درستها مفاتح التعليم اللغة الغريب
 الطريقة يف معجم ادلنّور كىو الكيفية ك ااُلسلوب ك .درسة ك طريقة

التعليم لتقد   (صناعة اك تقنّية) الطريقة إصطالحا كىو فّن .ادلذىب
تعرؼ عنو أف الطريقة ىي اخِلطّة , كيف الكتاب األخر.الدراسات يف التعليم

 ُيتوم تعريف الطريقة على كيفّية ك ادلخطوط. فيها ادلدخوؿ ادلختار, الكملية
إختار الطريقة ادلثلة ىو مفتاح لناجح , ك لسباب ذلك. كسيلة التعليمية

 .ُيصل بو التعليم الناجح, .التعليم

                                  

, فت راجا غرافيندك فَتسادا: جاكارتا) Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, حسب هللا 
1999 ,)24-25 

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )خَتة النساء مع الباحثيقابل   
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف

, رمياجا ركسداكاريا: باندكع) Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, خيدار الواصلة 
2014 ,)57 

 849(, Pustaka Progressif, 1997, سورابايا)معجم ادلنّور ,  امحد كارصوف منّور 
فت راجا غرافيندك : جاكارتا). Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. ذك احلناف 
 81-80(, 2014فَتسادا، 

 6(, 2005, ميسكات: ماالنج) Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab ,امحد فؤاد ايفيندم 
 23 ,بشرم ادلصطفى ك عبد احلامد, نفس ادلرجع  



 

 
 

فيو قواعد النحو . طريقة أمثليت ىي طريقة سهلة لدراسة الكتب الصفراء
تعارفها كيياىي توفيق احلكيم احلج رئيس ادلعهد دار الفالح جيفار يف . ك تدريبو
ك , تتكّوف كتب أمثليت مخسة رلّلداِت لتعليم الطالب. 2002 يُوين 16جيفارا 

ك رللدا لتعليم , رللدين دلمارس الطالب بعد دتاـ تعليم مخسة اجمللدات االكؿ
 .القواعد ك رللدا لتعليم علم الصريف

طريقة أمثليت كىي طرقة يأخدىا من طريقة قراءة القرآف يعٍت طريقة 
ىو تعليم قراءة القرآف بُسرعاف ك أما ىدؼ " قراءيت"ىدؼ طريقة ". قراءيت"

ىذ الطريقة احسن من . ىو تعليم القراءة الكتب الصفر بسرعاف" أمثليت"طريقة 
 .طريقة النحو ك الصريف األثارية

فسيقـو , ك بسباب ذلك يريد الباحث اف يصلح ك يرتقي تعليم فيو
 لرتقية فهم الطالب على "امثليت"تطبيق طريقة الباحث بالبحث على موضوع 

 ماديون السنة –تامان - دماعان" اجملددية اإلسالمية"عهد بامل النحو معل
 .2019-2018الدراسية 
 

حتديد وتقييد املشكلة  ﴾ب﴿
كبعد حدثُت اىل طالب معهد اجملّدديّة األسالمية الذين قد مّت دراستهم 

بأّف كثَت , يف ادلدرسة الدينية عن تعليم اللغة العربية قد كجدُت مشكلة شديدة
كفوؽ ذلك . منهم ليفهموا اللغة العربية ك ىم ال يستطيعوف قراءة الكتب الصفراء

ُيسَبب كل مشكالت . قد كجدُت شخصا ال يقدر اف يبّدؿ اسم فعل اـ حرؼ
 ما يف رغبة لتعليم اللغة. 2, مايف جتديد طريقة التعليم. 1بسباب كثَتة كىي 

                                  

 Implementasi Metode Amtsilati di Pondok Pesantren Al Hasan Salatiga Tahun ,صابرين 

 4-5(, IAIN Salatiga ,2018:ساالتيغ) 2018



 

 
 

 ال جيد اىتماـ األستاذ اىل إرتقاء مهارة اللغوية العربية يف معهد 3, العربية
 .اجملّددية اإلسالمية

ك أما حدكد ادلشكلة سيبحثو الباحث يف ىذ البحث يعٌت طريقة 
ادلناسب لتعليم اللغة العربية يف معهد اإلسالمية اجملّدديّة ألجل ترقية فهم الطالب 

 .على علم النحو يف معهد  اجملددية اإلسلمية
 

أسئلة البحث . ﴾ج﴿
سيكتب الباحث عن اسئلة البحث اليت يستعمل يف , عن عنواف البحث

 : ك أما اسئلة البحث يعٌت,ىذ البحث
عهد بامل النحو ـ لًتقية فهم الطالب على عل"امثليت"تطبيق طريقة كيف  .1

-2018 ماديوف السنة الدراسية –تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"
 ؟2019

 لًتقية فهم الطالب على "امثليت"طريقة   ما عوامل العوائق ك العواضد لتطبيق .2
 ماديوف السنة –تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"عهد بامل النحو ـعل

 ؟2019-2018الدراسية 
 لًتقية فهم الطالب على "امثليت"طريقة  كيف حّل عوامل العوائق يف تطبيق .3

 ماديوف السنة –تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"عهد بامل النحو ـعل
 ؟2019-2018الدراسية 

 

                                  

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )ىداية احملمودة مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف



 

 
 

 ثالبح أهداف. ﴾د﴿
أما ىدؼ البحث العاـ ىو لزيادة النظر ك العلـو عن طريقة األعلى 

 .لتعليم اللغة العربية يف ترقية علم النحو نظريّا كاف اك عملّيا كاف
 ك أما ىداؼ البحث اخلاص يعٌت

عهد بامل النحو ـ لًتقية فهم الطالب على عل"امثليت"طريقة  دلعريفة تطبيق .1
-2018 ماديوف السنة الدراسية –تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"

 نظريّا كاف اك عملّيا كاف2019
 لًتقية فهم "امثليت"طريقة  دلعريفة عوامل العوائق ك العواضد يف تطبيق .2

 –تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"عهد بامل النحو ـالطالب على عل
 2019-2018ماديوف السنة الدراسية 

 "امثليت"طريقة  دلعريفة حّل عوامل العوائق اليت قد كجدىا االستاذ يف تطبيق .3
- دماعاف" اجملددية اإلسالمية"عهد بامل النحو ـلًتقية فهم الطالب على عل

 .2019-2018 ماديوف السنة الدراسية –تاماف 

  



 

 
 

فوائد البحث . ﴾ه﴿
 فوائد البحث الذم قد كجد يف ىذ البحث يعٌت

سأرجو من ىذ البحث أف يستطيع اف يكوف حّل مشكالت لتعليم اللغة  .1
العربية يف معهد اجملّدديّة اإلسالمية خصوص يف علم النحو نظريّا كاف اك 

 عملّيا كاف
سأرجو من ىذ البحث سيستطيع اف يرتقع كيفية تعليم اللغة العربية يف معهد  .2

 .اجملّدديّة اإلسالمية خصوص يف علم النحو نظريّا كاف اك عملّيا كاف
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  الباب الثاين
البحوث السابقة، واإلطار النظري، هيكل التفكري، وفروض البحث 

 

 البحوث السابقة  ﴾أ﴿
كىدؼ من حبوث السابقة ىو دلعرفة حبوث السابقة ادلّتصل مع ىذ 

 :ك أما حبوث السابقة ادلّتصل مع ىذ البحث يعٍت. البحث
ك عنواف حبثو . حبث إيركاف فتح هللا من اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج .1

ىو تطبيق طريقة أمثليت يف قراءة الكتب الصفراء يف معهد احلكاـ ماالنج يف 
ىداؼ عن البحث ىو دلعرفة تطبيق طريقة أمثليت خاصة يف .  سنة2008

ك دلعرفة مشكالت الذم قد ُكِجو األستاذ ك التلميذ يف , تعليم معهد احلكاـ
ك أما منهج البحث الذم يستعملو الباحث يف . التعليم بتطبيق طريقة أمثليت

. ىذ البحث يعٍت ادلنهج الكيفية الوصفية أما نوع البحث يعٍت دراسة احلالة
ك خالصة من ىذ البحث يعٍت اف تطبيق طريقة امثليت منتشر كل كقت 

ليجد طريقة ادلثل يف تعليم بطريقة أمثليت ألف كثَتة من طالب معهد احلكاـ 
 .ىم يدرسوف يف اجلامعة

حبث صابرين عن العنواف تطبيق طريقة أمثليت يف معهد احلسن ساالتيغ يف  .2
ك أما ىداؼ البحث يعٌت دلعرفة تطبيق طريقة أمثليت يف معهد .  سنة2018

ك . ك دلعرفة فوائد ك مشكالت يف تطبيق طريقة أمثليت.احلسن ساالتيغ خاصة
ك اخلالصة من ىذ البحث . أما نوع البحث يف ىذ البحث يعٌت حبث ميداينّ 

درس كل طالب بطريقة احلفظ ك القراءة " أمثليت"يعٌت اكؿ يـو تطبيق طريقة 
 4يقـو التطبيق . ك لكن اآلف يستعمل األستاذ الوصائل الدراسية كانت فيو

ك عوامل . األياـ يف األسبوع ك مدخوؿ يف ىذا البحث ىو مدخوؿ التكرار



 

 
 

العواضد قد كجد الباحث يف ىذا البحث يعٌت كاف طالب يرغب على اف 
رئيس ادلعهد ك مديره ك قد كجد \ ك يأّذف كيياىي" أمثليت"يدرس بطريقة 
َؤىِّل

ُ
ك أما عوامل العوائق يف ىذ البحث يعٌت قليلة مهّة الطالب . األستاذ ادل

 .ك قليل الوقت ك َكَسَل الطالب يف حاؿ الدراسي (ناقص مهة الطالب)
 

 النظري اإلطار ﴾ب﴿
 طريقة أمثليت .1

ك تعارفها . طريقة أمثليت ىي طريقة سهلة لدراسة الكتب الصفراء
كيياىي توفيق احلكيم احلج رئيس ادلعهد دار الفالح جيفار يف جيفارا 

ك , يتكّوف كتب أمثليت مخسة رلّلداِت لتعليم الطالب. 2002 يُوين 16
ك رللدا , رللدين دلمارس الطالب بعد دتاـ تعليم مخسة اجمللدات االكؿ

 .لتعليم القواعد ك رللدا لتعليم علم الصريف
 "أمثليت"تاريخ طريقة  . أ

يدرس " أمثليت"كيياىي توفيق احلاكم احلج ىو مؤّلف طريقة 
كيياىي توفيق احلاكم يف معهد مصلح اذلدل كاجُت مارغويوصو 

على إرشاد كيياىي " مطالع الفالح"فايت ك يف ادلدرسة اإلسالمية 
كىو يشعر َصعب . سهل زلفوظ احلج ك كيياىي عبد السالـ احلج

ألنو ُمَتَخرِّج من ادلدرسة العّم قبل دراستو يف . قراءة الكتاب األصفر
ك يف معهده ُيشًَتط كل الطالب اف ُيفظ الفية ابن مالك . ادلعهد

حفظ ادلؤّلف . كىو كاجب جدا. كلو ال يعرؼ معنو ك ال فائدتو



 

 
 

ك ِإعتَقد كما إعتقاد الداعاء بغَت شاؾ ك ليس كما كْصفة . جيدا
 .الطعاـ

يضيع ادلؤّلف حفظ , بعد متخرِّج من ادلدرسة الدينية الوسط
ك يفهم ادلؤّلف الفية يف الفصل الثاين . الفية بسبب ال يعرؼ فائدتو

يفهم ادلؤّلف بأف فائدة الفية كىي األساس األكؿ , ادلدرسة العالية
ك بعد ذلك يرغب ادلؤّلف دراسة كتاب . لقراءة الكتاب الصفراء

 .200-100مث فِهم ادلؤّلف بأف أىّم الفية ىو بَػْيت . الفية كثَتا
.  خَترّج ادلؤّلف من ادلعهد مصلح اذلدل كاجُت1995ك يف سنة 

ك بعد ذلك عِمل ادلؤّلف يف مصنع األثاث يف باعسارم مع 
زلمود الدين . 2, سيف الدين من جيفات لور. 1صديقونو كىم 

زين العابد . 4ك , سيف العلـو من بولو مانيس. 3, من عاغيل
ك يف . كىم يفهموف كثَتا من الفية, الدين من تيع غيليس كودكس

 بيت 150مصنع األثاث َتَداَرس ادلؤّلف معهم حىت يفهم ادلؤّلف 
 .اساس الفية
الىت يعّلم طريقة " قراءيت"ذات يـو مِسع ادلؤّلف طريقة , كآخرا

ك من ذلك أراد ادلؤّلف اف يصنع طريقة سهلة ك . سريعا لقراءة القرآف
فيّسم ىذا الكتاب بأسم . سريعة لقراءة اللغة العربية بدكف احلراكة

ُثُل اك العبارات مٍت" أمثليت"
ُ
 رجب ك سنة 27يبدأ من . مبعٌت ادل

 تأّمل ادلؤّلف ك صلى صالة اليلة ك داع بالدعاء اخلص اىل 2001
زار ادلؤّلف اىل مقبارة . (نزكؿ القرآف) رمضاف 17هللا حىت يأيت اىل 

                                  

, دار الفالح: جيفارا) Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, توفيق احلاكم 
2004 ,)1 

 3-2, توفيق احلاكم, نفس ادلرجع  



 

 
 

ك لّقى ادلؤّلف مع شيخ زلمد هباء . شيخ كيياىي امحد متمّكن احلج
ك . الدين النقشبندم ك شيخ زلمد متمّكن ك أماـ ابن مالك أحيانا

 27ك آخرا يف . من ذالك رِغب ادلؤّلف يف الكتابة لصناع األمثليت
 .رمضاف قد مّت ادلؤّلف كتاب أمثليت َ ّط اليدّ 

 التعريف ك الطريقة . ب
كما قاؿ يف النص السابق طريقة أمثليت كىي طرقة يأخدىا من 

ىدؼ طريقة قراءيت ىو .  طريقة قراءة القرآف يعٍت طريقة قراءيت
لتعليم قراءة القرآف بُسرعاف ك أما ىدؼ طريقة أمثليت ىو لتعليم 

ىذ الطريقة احسن من طريقة النحو . القراءة الكتب الصفراء بسرعاف
 .ك الصريف ااألكلية

 لقاء ك  4-3ك كّل يـو . يف اسبوع" أمثليت"يُعلَّم رللد كتاب 
 دقيقة االكؿ لتكرير قاعدات 10كل لقاء مخسة ك أربعوف دقيقة 

 دقيقة 10 دقيقة لزيادة الدراسة اجلديد ك 25الدراسية القبل ك 
" أمثليت"ك إ ذ يتّم رللد كتاب . حلفظ قاعدات الدراسيةاجلديد

, بعد" أمثليت"فيجب على الطالب اإلمتحاف ليصل اىل رللد كتاب 
 يف اإلمنحاف ك إذ اليستطيع 91ك جيب على الطالب اف يأخد 

 .فيجب إعادة

                                  

 8-7, توفيق احلاكم, نفس ادلرجع  
 5-4, صابرين, نفس ادلرجع  

 14-13, توفيق احلاكم, نفس ادلرجع  



 

 
 

 
 2.1صورة 

 
 

ك هبذه . ك أما ىذه الطرية ىي طريقة موصوؼ األىلية ك التَػَناَفِسيّ 
طريقة ُيسبِّب الطالب اف ُيساِبُق بالطالب اآلخر ك اف يدرس جيدا بنظار 

الطالب الذَكّي سريع . اىل صديقو الذم يصيل اىل الدراسة األعلى 
 ك ىذا .النجاح ك الطالب اجلاىل لو عميق الفهم كلو بطويل الوقت

أّما يف ادلاضي يصَت الطالب الذكي طالبا , سلتلف بِنظَاـِ الدراسة القدمية
ا كىو ُيَصغُِّر الدراسة ك يُػْؤِذم طالبا آخرا يف , كسالف َشِقّي ك ُمَتَكربِّ
ك ىذا ادلشكلة ُيسبَّب بأّف طالبا الذكيِّ ىو َماَلٌؿ بتعليم . الدراسة

 .األستاذ الذم تَكرَّر دراستو ليأخذ فهم الطالب اجلاىل
ُيتاج كل اجمللدات أستاذا ك فصال خاصا ك لكن ال يستطيع اف 

ُز مها فيقدر إقامة طريقة  كما , بأستاذ كاحد ك بفصل كاحد" أمثليت"جُيَهِّ
 يف الصورة السابقة

                                  

 20توفيق احلاكم, نفس ادلرجع  

 18, توفيق احلاكم, نفس ادلرجع  

  الثاينرللد

 طالب جديدة  االكؿرللد

91-100  1-90  

 1. 2صورة 
 صورة إرتفاع الفصل.



 

 
 

 
 

 
 

يستطيع إقامتو بفصل " امثليت"كما قاؿ يف الصورة بأّف طريقة 
يف الفصل الواحد تكوُّنا من مخسة ِفَرؽ ك فيها . كاحد ك استاذ كاحد

استاذ كاحد يف الَوَسِط ك لكن كل الفرؽ تكوُّنا من رئيس الفرقة 
رئيس الفرقة خيتاره األستاذ من الطالب الذم قد مّت دراستو يف . كاحد

 .فصل اجمللد األعلى ك لو ركح الَرئَاَسة
 
 

                                  

 17, توفيق احلاكم, نفس ادلرجع 

 

5رللد   

4 رللد 1رللد    

2 رللد 3 رللد   

 األستاذ

 فصل كاحد

 2. 2صورة 

 بغرفة كاحدة" أمثليت "فصل الدراسي



 

 
 

 علم النحو .2
 عناصر اللغة اليت يهتّمها الطالب يف تعليم اللغة 3ك جيد 

. 3ادلفردات . 2اصوات . 1خصوص يف تعليم اللغة العربية ك ىي 
ك يُقسَّم الًتكيب . ك سيبحث الباحث كحد منها يعٌت الًتكيب.الًتكيب

ك سيبحث يف ىذا . على قسماف يعٌت قواعد النحو ك قواعد الصريف
 .البحث يعٌت قواعد النحو اك علم النحو

 تعريف علم النحو . أ
, احلكم, التَػْوجْيو, ك أما تعريف من قواعد لغة ىو مبعٌت األساس

فأـ تعريف من قواعد اصطالحا ىو مبعٌت حكم اك أساس اللغة 
ك أما ىدؼ . الُفصحى الذم جيب على لُغومٍّّ اف يُطيَعُو لتماـ اللغة

 مل .القواعد ىو يفّهم ادلتكلِّم ك ادلخطَّب عن الكالـ اك الكتابة
. يستطيع الشخص اف يركِّب الكالـ ادلفهـو بدكف علـو قواعد النحو

ك يشرح يف الكتاب . ك ال يقدر كصوؿ قْصد الكالـ اىل ادلخّطب
ك إصطالحا ىو علم " القصد"االخر بأف علم االنحو يعٍت لغة مبعٌت 

الذم يبحث فيو أحواؿ اك أخر الكالـ إعرابا اك بناء ك موضوعو 
الكلمات العربية ك يبحث فيو عوارض اللغة العربية من حيث 

ك , اإلعراب ك البناء ك غياتو اإلستعانة على فهم الكالـ هللا ك رسولو
ك ُيَسّمى ىذا العلم . فائدتو دلعريفة صواب الكالـ ك خطاء الكالـ

بعلم النحو كما اشار سيدنا عايل كـر هللا كجهو اىل أيب األسواد 

                                  

 UIN Maliki: ماالنج) Strategy Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, سيف ادلصطفى 

Pres ,2011 ,)92 

 112, ذك احلناف, نفس ادلرجع  



 

 
 

ك أما كتب النحو ىي ضلو اجلركمية ".أنح ىذا النحو"الدؤىل بقوؿ 
 ك العمرطي ك الفية ابن مالك

 تاريخ علم النحو . ب
علم النحو ىو العلم الذم يبحث يف القواعد اللغوية بعد ِكالدة 

 علم النحو يصنعو أبو .اللغة بسباب ظهور مشاكل استعماؿ اللغة
 . األسود الدؤيل بأمر صحابة على بن ايب طالب كـر هللا كجهو

. ك أّما أساس صناع قواعد ضلو يعٌت قّصة أيب األسواد الدؤيل
ك معو بنتو فرأْت السماء ادلظلـو ك , ذات ليلة يف ُسطح بيتو

بضم النوف ك كسر )"َما ِإْحَساُف السََّماِء " فقالْت . النجومها اجلملة
َيُة صُلُْوُمها ظّن اّاا ارادتْ  (اذلمزة , َأّم شيء َأحَسن منها فقاؿ أم بُػنػْ

َا أََرْدُت التَػَعجَُّب ِمْن ُحْسِنَها فقاؿ "فقالت  يَا أََبِت َما أََرْدُت َىَذا أَّنَّ
َك أصبح غدا ك اقبل اىل سيدنا على كـر " قَػْويلْ َما َأْحَسَن السََّماءَ "

هللا كجهو ك أخربه ىذا القصة فأمر أمَت ادلؤمنُت عن صناع علم 
 .النحو

هيكل التفكري   ﴾ج﴿
, على البياف السابق قد شرح اإلرتباط بُت متغَّت تابع ك متغَت مستقلّ 

ك . بَأّف تطبيق طريقة أمثليت يقدر إرتقاء فهم طالب ادلعهد على علم النحو

                                  

مكتبة دار : إندكنيسييا)الفواكو اجلنية يف شرح متممة اآلجركمية , الشيخ عبد هللا بن أمحد الفاكهي 
 3 (اإلحياء الكتب العربية

 71 ,بشرم ادلصطفى ك عبد احلامد, نفس ادلرجع 

  v ,آبازا,  نفس ادلرجع 
 3, الشيخ الكفراكم رمحو هللا تعاىل, نفس ادلرجع  



 

 
 

إرتباط بُت متغَّت تابع ك متغَّت مستقّل يف ىذ البحث سأشرح يف الرسم البياين 
 :اآليت

 
درجة فهم علم النحو 
طالب معهد اجملّدديّة 
 اإلسالمّية ىي ضعيف

 
تطبيق طريقة أمثليت يف 

 تعليم اللغة العربية

 
يرتفع درجة فهم علم 
النحو طالب معهد 
اجملّدديّة اإلسالمّية 

 نظريّا كاف اك عملّيا كاف
 3. 2صورة 

 ىيكل التفكَت
 

فروض البحث  ﴾د﴿
تطبيق طريقة أمثليت قادر اف يرتفع فهم ك أما فركض البحث يف ىذ البحث يعٌت 

  .طالب معهد اجملّدديّة نظريا كاف اك عمليا كاف
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الباب الثالث 
 منهج البحث

 

موِضع البحث  ﴾أ﴿
ك أما موضوعية البحث يعٍت طالب معهد اجملّدديّة اإلسالمية دمياعاف تاماف 

 .مادييوف
 

وضع مواضع البحث  ﴾ب﴿
 منهم 13 منهم طالب ك 7, طالب20ك أما كضع موضوعية البحث يعٍت 

ك . طالبات ك كلهم يسكنوف يف معهد اجملّددية اإلسالمّية دمياعاف تاماف مادييوف
 .ىم يدرسوف تعليم اللغة العربية اخلاصة يف مسكنهم

 

املتغريات املالحظات   ﴾ج﴿
 :ك أّما ادلتغَّت ادلبحوث يف ىذ البحث ىو يُنقَسم اىل متغَتاف يعٌت

 ادلتغَّت العملّية .1
اذلدؼ من اىتماـ ادلتغَت العملية يعٌت دلعرفة مشاكل يف حاؿ تطبيق طريقة 

ك ادلتغَت العملية الذم سيبحثو الباحث يف . ك إِلْصالح الدكر بعد" أمثليت"
عاما كىو من أكؿ اللقاء " أمثليت"ىذ البحث يعٌت العملية التعليمية بطريقة 

 .اىل اخر اللقاء
 
 



 

 
 

 ادلتغَّت األخر .2
ىدؼ ادلتغَت األخر يف ىذ البحث يعٌت دلعرفة تغيَت موضوعية بعد تطبيق 

كأّما عنواف متغَت األخر يف ىذ البحث يعٌت َدَرَجة اإلمتحاف . طريقة أمثليت
 .بنظر من قيمة الناجح اإلمتحانية ادلَِئوِيَّة ك َدَرَجة اإلمتحاف ادلستول

 

إجراءات البحث  ﴾د﴿
البحث اإلجرائي الصفي ىو البحث من البحوث اإلجرائي الذم يقومو 
بإقامة الفعل يف الفصل اخلص إلصالح مشكالت التعليمية ك إلرتقاء كيفية 

 .التعليم يف ذلك الفصل
يستعمل الباحث البحث اإلجرائي , يف ىذ البحث اإلجرائي الصفي

كما قولو بأّف كل دكر يف احبث اإلجرائي الصفي  (Ebbut)الصفي ِبطَْرِز ايبوت 
 :ك أما صورة الدكر العامة ىي.يستطيع حلصوؿ إخبار

                                  

بومي : جاكارتا) Melaksanakan PTK Penelitian Tindakan Kelas Itu Mudah, منصور مصلح 
 9(, 2009آكساراك 

: جوغجاكارتا) Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktek, ح اذلدلامفت, نفس ادلرجع 
 52(, 2015, فوستاكا فيالجار



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 أك

 ُمتَػَغيَػُر الفكىة

 

 

 أك

 فكرة األكؿ

Reconnaissance 

 مجيع اخلطة

 

 اإلجرائات

 

 مالحضة ك
Reconnaissance 

Atau 

 اإلجرائات

 

 ُمتَػَغيَػرُ 

 ُمتَػَغيَػرُ 

 
 اإلجرائات

 

 ُمتَػَغيَػُر الفكىة

 

Reconnais

sance 

 مجيع اخلطة

 
 اإلجرائات

  1. 3صورة 
 (Ebbut )اإلجرائي الصفي ِبطَْرِز ايبوت



 

 
 

  االكؿالفكرة .1
يُبَدأ . كما قاؿ ايبوت جيب على الباحث اف يبدأ حبثو بفكرة االكؿ
 ك يبدأ .الفكرة االكؿ برغبة الباحث اف ُيصِلح التعليم حلصوؿ الكيفية األعلى

ىذ البحث برغبة الباحث إلصالح تعليم اللغة العربية يف معهد اجملّدديّة دمياعاف 
 .تاماف مادييوف

2. Reconnaissance 
Reconnaissance اك ُيسمَّ يف الكتاب اآلَخر بإسم اإلكتشاؼ ك  

يف ىذه ادلرحلة ال يوّفق إيبوت بقوؿ إيلييوت على تفسَت . التحليل
Reconnaissance  َكْيِمْيس بأفReconnaissance ال يكفي بأكتشاؼ احلقيقة 

,  يشتمل على حبث ادلسائلReconnaissanceفقط بل على قوؿ أيبوت 
 .حبث الفرصة ك العائقة اك يشتمل على مجيع التحليل, ُمَفاَكَضات

ك يف ىذه ادلرحلة يكتشف الباحث على ادلشكالت اليت قد كقع يف 
ك يف ىذه ادلرحلة يكتب . معهد اجملّددية اإلسالمية بطريق ادلقابلة ك بنظر احلقيقة

الباحث على ادلشكلة األساسية اليت يبحثها الباحث ك اأُلْخر يف ىذه ادلرحلة 
 .ُيّلل الباحث كل الفرصة قبل ك يكتبها يف مجيع اخلُطة

 مجيع اخلُطّة .3
أما بعد يستمّر الباحث اف يؤّلف كل اخلطة بصورة اإلجراءات ك يقـو 

ك يف حاؿ تطبيق اخلطة يُػرَاِقب الباحث على تطبيق اخلطة ذلتماـ التغيَت . هبا

                                  

 Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur Edisi Pertama, كينا ساصلايا 

 155(, 2013, فاجار إينتَت فراتاما مانديرم: جاكارتا)
 Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja Guru, رحييايت كيرادتاجا 

dan Dosen  (2014, رمياجا ركسدا كاريا: باندكع ,)68 



 

 
 

 ك يكتب الباحث التأثَت ك العوائقك من اخلالصة . الواقع ك يكتب اخلالصة منو
 .منهما يقـو الباحث بإقامة الدكر الثاين

ك بعد حتليل ادلشكالت يف معهد اجملّددية اإلسالمية خيتّط الباحث اف 
. يقـو بدكرين يف ىذ البحث ك ُيتج كل الدكر ثالثة اإلجراءات اك ثالثة األياـ

 :ك أما إستعداد الباحث لبداية اإلجراءات يعٌت
 إستعداد موضوعية البحث .أ 
 إستعداد الوسيلة ك البياف .ب 
 إستعداد حطّة إجراءات التعليمية .ج 
 إستعداد البالغ األىلّية األقلّ  .د 
 إستعداد نّص ادلقابلة لتعريف التأثَت ك العوائق يف تطبيق طريق أمثليت .ق 
  قبلّي ك أختبار بعدمّ إستعداد أسئلة إختبار .ك 
 اإلجراءات .4

ُم الباحث إقامة اإلجراءات على ثالثة اإلجراءات,  كيف ىذا البحث ك ىم . يُػَقسِّ
 :يعٍت

 اإلجراءة القبلّية .أ 
يف ىذه ادلرحلة يقـو الباحث بإختبار قبلّي دلعرفة حاؿ ادلوضوعية قبل تطبيق 

 .طريقة أمثليت
 اإلجراءة االّكؿ .ب 

ك يف اإلجراءة االّكؿ امر الباحث اك األستاذ اىل الطالب اف ُيفظ نظم 
 .أمثليت على ادلوضوع الذم سيبحث األستاذ يف اإلجراءة الثاين

 

                                  

 156-155(, 2008, ماالنج فريسس) Penelitian Tindakan Kelas, جونيدم غوين 



 

 
 

  اإلجراءة الثاين .ج 
ك يف اإلجراءة الثاين يعّلم األستاذ دراسة أمثليت ك يرُبُط مع نظم أمثليت الذم 

 قد حفظو الطالب
 اإلجراءة الثالث .د 

يف ىذ الوقت . ىذه اإلجراءة ىي كقت حبث ادلسائل اك البحث اجلديلّ 
ك يف ىذ الوقت ميارس الطالب . يتبادؿ الطالب يف دراسة أمثليت ادلاضي

 دراستهم
 اإلجراءة البعديّة .ق 

يف ىذه اإلجراءة يقـو الباحث اإلختبار البعدّم دلعريفة حل ادلوضوعية بعد 
ك أما نوع . ك يف ىذه اإلجراءة يقـو الباحث بادلقابلة. تطبيق طريقة أمثليت

ادلقابلة اليت يستعملها الباحث يف ىذ البحث يعٌت ادلقابلة ادلخطوط دلعرفة 
 .ك منهما خُيطُّ الباحث الدكر الثاين, عوائق ك تأثَت التعليم

 Reconnissanceادلالحضة ك  .5
يف ىذه ادلرحلة يرّكز الباحث البيانات من تأثَت ك عوائق التعليم ك نتيجة اإلختبار 

 . كُيْصِلُح الدكر البعد هبما, القبلي ك البعدم
 :ك أما ُأسلوب حتليل البيانات الذم يستعمل الباحث يف ىذ البحث يعٌت

 حتليل بيانات اإلحصاء الوصفّية . أ
تعريف التحليل بيانات اإلحصاء الوصفّية يعٍت حتليل البيانات بًتكيز البيانات 

 .اإلحصاء الذم مجعو الباحث بدكف حصوؿ اخلالصة الذم جيرم للعمـو
ُييط . ك سُيشرَح البيانات اليت مجعها الباحث بصورة إحصاءات التكرُّر

                                  

 92-91(, 2016, آلفابيتا:باندكع)  Metode Penelitian Kombinasi ,سوغييونو 



 

 
 

 .البيانات بدرجة ادلعّدلة ك ادلتوّسطة ك الوسْيط ك اجلهة ك الرسم البياينّ 
 حتليل البيانات ادلوضوعّية . ب

يرّكز التحليل ابيانات ادلوضوعية على البْحث عن ادلوضوعات ك التصميمات 
 ك يستعمل الباحث التحليل ابيانات .اخلاصة من البيانات اجملموعة

 .ادلوضوعية لتحليل بيانات ادلقابلة
 

جدول تطبيق البحث  ﴾ه﴿
  1. 3جدول 

 جدكؿ تطبيق البحث

 التاريخ يومجدول تطبيق البحث  رقم
 2019 ديسمرب 26 األربعاء الفكرة االكؿ 1
2 Reconnaissance 2019 يناير 1 الثالثاء 
 2019 فرباير 25 اإلثنُت مجيع اخلُطّة 3
 دكر األكؿ 4
 2019 مارس 19 الثالثاء اإلجراءة القبلّية 
 2019 مارس 19 الثالثاء اإلجراءة االّكؿ 
 2019 مارس 20 األربعاء ثايناإلجراءة اؿ 

                                  

, آلفابيتا: باندكع)  Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, كامسادم ك نييا سييت سونارية 
2016 ,)91-92 

 193, ح اذلدلامفت,  نفس ادلرجع 



 

 
 

 2019 مارس 21 اخلميس الثالثاإلجراءة  
 2019 مارس 21 اخلميس بعديةاإلجراءة اؿ 
 ادلالحضة ك 5

Reconnissance 
 2019 مارس 22 اجلمعة

 دكر الثاين 6
 2019 إبريل 20 السبت اإلجراءة القبلّية 
 2019 إبريل 20 السبت اإلجراءة االّكؿ 
 2019 إبريل 21 األحد ثايناإلجراءة اؿ 
 2019 إبريل 22 إثنُت الثالثاإلجراءة  
 2019 إبريل 22 إثنُت بعديةاإلجراءة اؿ 
 2019 يويل 3 األربعاء صناع البحث العلمي 7
 2019 نوفمرب 06 األربعاء إختبار البحث العلمي 8
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الباب الرابع 
نتائج البحث 

 وصف وضع مكان البحث ﴾أ﴿
س ك مريب االكؿ   العامل العالمة الشيخ عّز الدين ادلشرّم احلج كىو مؤسِّ

من  .ابوه العامل العالمة الشيخ مشرم احلج. معهد اجملّددية األسالمية األسالفية
ك ادلريب الثاين . كنسابو من سوناف آمفيل سورابام. ميندم غركغوت عاصلوؾ

كىو الشيخ عّز ادلطاع احلج ك ادلريب الثالث كىو الشيخ زلمد بيهقي عز الدين 
 ُسكاف يعٌت َسكن األساس ك معهد القرآف 3ك اآلف معهد اجملّددية لو . احلج

مريب سكن اآلساس . ككل سكاف ذلا مريب. GNQادلرضية اجملّددية ك سكن 
كىو الشيخ نواكم احلج ك مريب معهد القرآف ادلرضية اجملّددية كىو الشيخ آغوس 

 كىو الشيخ زلمد زين العابد GNQمصفى عّز الدين احلج ك مريب سكن 
 .الدين

مدينة , تاماف, معهد اجملّددية األسالمية األسالفية يكوف يف قرية دمياعاف
. 1960بانو  العامل العالمة الشيخ عّز الدين ادلشرّم احلج يف السنة . مدييوف

بناه الشيج عّز الدين ادلشرّم لنشر " نور اذلدل"بناء ادلعهد األكؿ يعٌت ادلسجد 
اكؿ اليـو . الدين االسالـ يف مادييوف كاِلْسَهاؿ شلارسة تعليم األسالـ العبودية

العامل العالمة الشيخ عّز الدين ادلشرّم احلج كىو ساعده رئيس , بناء ادلسجد
القرية دمياعاف زلمد نور احلج كمها حبثا عن أفضل ادلكاف يف دمياعاف حىت نضر 

ك سأؿ الشيخ اىل زلمد نور . الشيخ عّز الدين ادلكاف األعلى لو نور بنظر الشيخ
ك . ك شرح زلمد نور بأف ادلكاف لو كلكن ادلكاف ىو مكاف اجِلنّ , عن ادلكاف

كلكن بدكف شّك , ما من احد قد َشُجَع اف مَيُرُّ بِادلكاف. ادلكاف ىو َضَرُر ادلَكاف
 . اختار الشيخ عّز الدين ذلك ادلكاف لبناء ادلعهد



 

 
 

ك يف ذلك كقت بدأ  الشيخ . ك اخرا َكَقَف زلمد نور احلج ادلكاف سركرا
عّز الدين اف يبٍَت األساس البناء يعٌت ادلسجد ك أمّت بناء ادلسجد يف السنة 

 ك ُيسّم ادلسجد بأسم نور ىدل لو اسم اكؿ رئيس القرية دمياعاف الذم 1962
 .قد ساعد لبناء ادلسجد اكراما ك تعدميا

بدأ . ك بعد ذلك بدأ الشيخ عّز الدين نشر الدين اإلسالـ يف مادييوف
ك أما . اخلصوصية ىي عمالية خاصة لطالب الطريقة. الشيخ بتعليم اخلصوصية

ك إستمّر دراسة الكتاب األصفر ك . فونوركغو, مغيتاف, طالبو ىم من عاكم
 يوليو 14كخيتم دعوتو لنشر الدين اإلسالـ يف مادييوف يف . تعليم قراءة القرآف

قبل كفاتو أكصى الشيخ عز الدين ادلشرم إذا احد من ابناءه يبٍت . 1979
 "اجملّددية"ادلعهد فيمبغي عليو اف ُيسّم بإسم 

ك دعوة الشيخ عز الدين تستمّرىا الشيخ زلمد عّز ادلطاع احلج كىو ابن 
كىو متخرّج من معهد حبر العلـو دتباؾ بَتاس . من ابناء الشيخ عز الدين مشرم

جومباع كىو طالب من الشيخ عبد الوىاب احلج ك الشيخ عبد الفتاح ىاشم ك 
إستمّر الشيخ زلمد عز ادلطاع تعليم خصوصية الشيخ عز الدين . غَت ذلك

كبسباب . مشرم ك يف زمانو بدأ الشيخ زلمد عز ادلطاع إقامة ادلعهد ادلسكٍت
قد مّت بناء مسكن ادلعهد يف سنة . جهاد ابناء ك بنات الشيخ عز الدين مشرم

 أماـ ادلسجد نور اذلدل كما اشار الشيخ عز الدين مشرم قبل كفاتو 1979
كيف زمانو أيضا قاـ ادلدرسة الثناكية ك ادلدرسة " اجملدَّديَّة"فُيَسمَّ ادلعهد باإلسم 

 .1994ك قد مّت عمره يف . العالية اجملددية
دعوة الشيخ عز الدين تستمرىا الدكتور , ك بعد كفاة الشيخ عّز ادلطاع

كىو أخو الشيخ زلمد عّز ادلطاع . أندكس الشيخ زلمد بيهقي عز الدين احلج
بٌت الشيخ زلمد بيهقي عز الدين احلج . احلج الشيخ زلمد عز ادلطاع الصغَت

 . 2006كصل عمره حىت .  ك ادلعهد ادلسكٍت للبناتSMKمدرسة 



 

 
 

دعوة الشيخ عز الدين تستمرىا الشيخ مصفى عز الدين احلج حىت 
,  يف كوكيراف2يف زمانو بٌت الشيخ مصفى عز الدين احلج معهد اجملددية . اآلف
. 1 َمَساِكن يعٌت 3 ك يف زمانو اجملددية لو 2010مدييوف يف سنة , كارم

ادلعهد األساس ك مربُيو الشيخ نواك عز الدين احلج كىو أخو \ مسكن األساس
معهد القرآف ادلرضية اجملددية ك . 2ك , الشيخ مصفى عز الدين احلج الكبَت 
 مربُيو الشيخ زلمد GNQمسكن . 3, مربُيو الشيخ مصفى عز الدين احلج 

 .زين العابد الدين
معهد القرآف . ك يأخذ الباحث حبثو يف معهد القرآف ادلرضية اجملددية

ادلرضية اجملددية ىو مسكن من مساكن يف معهد اجملددية ك مربيو ىو الشيخ 
مصفى عز الدين احلج اكؿ يـو بناء مسكن ُيسمَّ مبسكن حتفيظ القرآف للبنات 

 ك خُيصُّ  للبنات الاليت ُيفظن القرآف بنىو الشيخ P3TQ.اك مشهور بأسم 
 ُبٍَت 2013ك يف سنة .. 2010 ك يتّم بناء معهد يف 2007مصطفى احلج يف 

حىت اشار الشيخ مصفى عز الدين . معهد ساع كيياىي لألبناء كىو من البامبو
 اف يبٌت مسكن من اخلََرَساف ك يُػْبَدؿ امسو مبعهد القرآف ادلرضية 2017يف سنة 

بأسم  (P3TQ)اجملددية لألبناء ك يُبَدؿ اسم مسكن حتفيظ القرآف للبنات
يف معهد ادلرضية اجملددية لو كثَتة عمالية . مبعهد القرآف ادلرضية اجملددية للبنات

ك , ك حتفيظ القرآف, ك تعليم اللغة اإلصلليسية, اإلضايف كىي تعليم اللغة عربية
 .قرآءة الكتاب األصفر

 
 
 
 
 



 

 
 

تفسري البيانات لكل دور  ﴾ب﴿
ك أما , اإلجرائي الصفي بطَْرِز أيبوتيف ىذ البحث يستعمل الباحث الطريقة 

 :يعٍت, صورة الدكر اليت قد قاـ هبا الباحث يف ىذا البحث

 
 
 
 

 الدور الثاين

 

 مجيع اخلطة

 

 اإلجراءة األكؿ

 

 اإلجراءة الثاين

 

 
 اإلجراءة الثالث

 

 مالحضة ك 
Reconnaissance 

 

 
 

 الفكرة األكؿ

Reconnaissance 

 

 مجيع اخلطة

 

 اإلجراءة األكؿ

 

 مالحضة ك
Reconnaissance 

 

 

 اإلجراءة الثاين

 

 اإلجراءة الثالث

 

لالدور األو  

 1. 4صورة 
 طبيق يف ىذا البحثتصورة اؿ



 

 
 

 :ك أما البحث اخلص يف كّل أَْدَكار سُيشرَح يف اجَلَداِكؿ اآلتيات
 الدكر األكؿ .1

 

  1. 4جدول 
 الدكر األكؿ

مجيع  Reconnissance فكرة االكؿ
 اخلُطّة

ادلالحضة ك  اإلجراءات
Reconnissance 

  قد نظر
ك قّدـ 
الباحث 
مرحلة 
تعليمية 

يف 
معهد 
 اجملّددية

  ك قد
كجد 

الباحث 
مشاكل 
تعليمية 

ك 
مشاكل 

يف 

  تَػَعّمق
الباحث عن 
ادلشاكل يف 

معهد 
 اجملّددية

  تكّلم
الباحث مع 
األساتذ ك 
األساتذة ك 

تكّلم 
الباحث مع 
الطالب ك 
الطالبات 

عن مشاكل 
التعليمية 
يف معهد 

  أّلف
الباح
ث 

مجيع 
اخلطة 
لتحل
يل 

مشاؾ
ؿ 

التعلي
 مية 

  ك
أّلف 
الباح
ث 
الطر

  أعطى
الباح
ث 

إختبار 
القبلي 
لطال
ب 
على 

كْسب 
معرفة 
حاؿ 
ادلوضو
عية 
قبل 

تطبيق 
طريقة 

  مثّ إستمّر
الباحث اف 

يقـو 
باإلختبار 
البعدم 

دلعرفة حل 
الطالب 
بعد دتاـ 

إجراءات اك 
بعد دتاـ 
تطبيق 
طريقة 
 أمثليت

  ك بعد دتاـ
اإلجراءات 
قاـ الباحث 



 

 
 

الِنظَاـِ 
التعليم
ية 

اخلص 
يف 

تعليم 
اللغة 
 العربية

  مث ظهر
رغب 

الباحث 
لتحليل 
مشاكل 
فيها ك 
الرتفاع 
الَكْيِفّية 
التعليم
 ية 

  ك يريد
الباحث 
إرتفاع 
الكيفية 
التعليم

 اجملّددية

  ك تشّور
الباحث مع 
االساتذ ك 
االساتذة ك 

كتشّور 
الباحث مع 
الطالب ك 
الطالبات 
عن إظهار 
ادلشاكل 
التعليمية 
اخلص يف 
تعليم اللغة 

 العربية

  مث
ِإْسَتْخَلَص 

الباحث عن 
ادلشاكل 
التعليمية 
يف معهد 
 اجملددية

يقة 
التعلي
مية ك 
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 الدكر الثاين .2

 2. 4جدول 
 الدور الثاين

اإلجراءة  مجيع اخلطة
 األكؿ

اإلجراءة 
 الثاين

اإلجراءة 
 الثالث

ادلالحضة ك 
Reconnissance 
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حتليل البيانات لكل دور   ﴾ج﴿
ك أما . اإلجرائي الصفي ذلا دكرافكما قاؿ الصورة السابقة بأّف ىذا الطريقة 
 حتليل يف كل مراحل من كل أَْدَكار يعٌت

 الدكر األكؿ .1
, الفكرة االكؿ. 1دكر األكؿ يف ىذا البحث يستوم على سبعة َمرَاِحل يعٌت 

2 .Reconnaissance ,3 .اإلجراءة . 5, اإلجراءة األكؿ. 4, مجيع اخلُطّة
ك أما حتليل . Reconnissanceادلالحضة ك . 7, اإلجراءة الثالث. 6, الثاين

 دكر األكؿ يعٌت
 



 

 
 

 الفكرة االكؿ .أ 
يف ىذه ادلرحلة يعٌت مرحلة اإلبتداء ك فيها مشاكل تعليمية اليت 

 .كجدىا الباحث ك من فيها يبدأ الباحث حبثو
يف ىذه ادلرحلة قد كجد الباحث ادلشاكل التعليمية قد كقعت يف 

يعٌت بأّف كثَتة من ادلتخّرجوف ال يقدركف بقراءة الكتاب . معهد اجملّدديّة
كمن ىذه . كلو أّام قد مّت دراستهم على سبعة سنوات فيو. األصفر

ادلشكلة يريد الباحث اف يصالح التعليم فيو ك يرتفع الكيفية التعليمية 
 .فيو

 Reconnaissance  .ب 
مثّ يف ىذه . ك بعد كجد الباحث ادلشاكل يف معهد اجملددية

ادلرحلة حبث الباحث عن سباب ادلشاكل التعليمية فيو بطريقة ادلقابلة مع 
كما قاؿ متخرجوف بأفَّ ادلعهد ىو . متخرجوف الذين يسكونوف فيو

ىدؼ من تعليم اللغة العربية فيو . ك ال ادلهعد العصرمادلعهد الساليف 
ك لفهم مجيع , ىو لفهم أساس حكم اإلسالـ يعٌت القرآف ك احلديث

 .الكتب العربية من العريب اك من العلماء اإلندكنيسي بطريقة القرآءة
ُيشّدد التعليم اللغة العربية يف معهد اجملددية التعليم قواعد النحو ك مهارة 

ك , الواقع فيو يدرس الطالب كتب القواعد كثَتة كىي اجلركمية. القراءة
ك الفية ابن مالك ك لكن ما يف دراسة القراءة اخلص ليمّرس , العمرطي

 .الطالب علومهم

                                  

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )خَتة النساء مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )سييت ساراة مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف



 

 
 

قد كجد الباحث بأّف , ك بعد قابل الباحث مع متخارجوف
ما يف جتديد طريقة التعليم ك ال . كىي األكؿسباب ادلشاكل فيو 

ك لو قد ظهر , قد إستعمل ادلعهد الطريقة التعليمية التقليديّة, اصالحها
ادلشاكل يف الطريقة اليت يستعملها ادلعهد كلكن ما يف حلِّ الذم ُيّل 

 .ادلشاكل فيو
ادلعهد اجملددية ىو ادلعهد , الثاين ما يف رغبة لتعليم اللغة العربية

لو طالب كثَتة ك لكن مايف إرادة الطالب اف , الكبَت يف مدينة مادييوف
ك لكنهم يعرفوف بأّف اللغة العربية ىو اللغة , يفهم اك يقدر باللغة العربية

ك ىم يعرفوف بأّف ىم . القرآف ك احلديث ك مها أساس حكم اإلسالـ
 .يسكونوف فيو لدراسة دين اإلسالـ اخلص

الثالث ال جيد اىتماـ األستاذ اىل إرتقاء مهارة اللغوية العربية يف 
فيو كثَتة األساتذ ك لكن مايف األستاذ خيّص . معهد اجملّددية اإلسالمية

نفسو هبتماـ اللغة العربية اك يصلح اللغة العربية الطالب ك لو ىو يعرؼ 
بأّف كثَتة من الطالب ذلم مشاكل يف اللغة العربية اخلص يف مهارة 

 .القرآءة ك قواعد النحو
فّكر مجيع الطالب بأفَّ اللغة العربية ىي أصعب من اللغة , الرابع

يدرس طالب . األخر بنظر إىل القواعد الذم درسو الطالب يف ادلعهد

                                  

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )ىداية احملمودة مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )سييت فاطمة مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالب ك مدير )زلمد قواـ الدين مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف



 

 
 

كتاب , ادلعهد الكتب القواعد كثَتة يعٌت من  كتاب النحو اجلركمية
 ك كتاب الفية ابن مالك, العمرطي

 مجيع اخلُطّة .ج 
على ثالثة اإلجراءات " أمثليت"كيف ىذه ادلرحلة يستعمل الباحث طريقة 

, ك الثاين فهم قواعد النحو, "أمثليت"اإلجراءة األكؿ يعٌت حفظ نُظَُم 
 .شلارس قواعد إىل الكلمة, الثالث

دلقياس 61.5ك أما احَلد األقل لقيمة النجاح يستعملو الباحث ىي 
ك لكن احَلد األقل لقيمة , النجاح من اإلختبار القبلى ك إختبار البعدم

 91النجاح يستعملو الباحث دلقياس الناجح يف اإلختبار اليـو يعٌت 
يف كتابو " أمثليت"كىذا احَلد األقل لقيمة النجاح قد كتب مؤّلف الطريقة 

.  فيمبغي اف يكّرِر دراستهم مرة اخر91فإذا ُيصل الطالب أقّل من ,
  فيستطيع اف يوصل اىل دراسة بعد91كإذا ُيصل الطالب أكثر من 

 ك KD3ك يف ىذا البحث يستعمل الباحث اإلختبار الكتابة دلقياس 
 .KD4دلقياس (Portofolio)اإلختبار فورتوفولييو 

  

                                  

 يف معهد اجملّددية 2019 يناير 1يف تاريخ , (طالبة ك مديرة )سييت ساراة مع يقابل الباحث 
 اإلسالمية قرية دمياعاف ناحية تاماف مدينة مادييوف



 

 
 

 اإلجراءة األكؿ .د 

 3. 4جدول 
  بالدكر األكؿقيمة الطالب يف اإلجراءة األكؿ

 إسم رقم
القيمة  قيمة

 اليومية
KKM 91 

 ؼ ؾ
 ال ينجح 81 62 100 أينائو ادلغفرة 1
 ال ينجح 82 64 100 دانييا صاحلة 2
 ال ينجح 70 40 100 ديوم أمبار كايت 3
 ال ينجح 33 20 46 ىيكماؿ أكرب 4
 ال ينجح 52 40 64 إحد أمحد عزكؿ ـ 5
 ال ينجح 82 64 100 عزّة الفطرم 6
 ال ينجح 80 60 100 ليلة الفطرم 7
 ال ينجح 0 0 0 مولدم ىيُت عزيزة 8
 ال ينجح 0 0 0 زلمد عبد العزيز 9

 ال ينجح 45 28 62 زلًـت 10
 ال ينجح 70 40 100 نور العزّة 11
 ال ينجح 42 20 64 ريسيت أيب صاحل الدين 12
 ال ينجح 60 20 100 سلسابيل فوترم 13
 ال ينجح 81 62 100 سيال كيديّا فطرم 14
 ال ينجح 44 42 46 صوين بايو سافوترا 15
 ال ينجح 80 60 100 دتبيو قوؿ أ ر 16



 

 
 

 ال ينجح 80 60 100 تيتانييا نور ىداية ؼ 17
 ال ينجح 80 60 100 كاحدة العزيزة 18
 ال ينجح 80 60 100 يوين ماىرة احلسنة 19
 ال ينجح 50 40 60 زديد احلسُت 20
 

قيمة اإلختبار فورتوفولييو+ قيمة اإلختبار الكتابة  = قيمة اليـو
2 

 
 18 الطالب ناجح ك 0على قيمة اليـو السابقة قد نظر الباحث بأّف 

فيمبغي على الطالب .  منهم الُيضر يف الفصل2الطالب ال ينجح ك 
الذين ال ينجح يف اإلختبار اليـو اف يكّررْك ادلادة يف اإلجراءة األكؿ قبل 

 .يوصلوف اىل اإلجراءة الثاين
  



 

 
 

 اإلجراءة الثاين .ق 

 4. 4جدول 
 قيمة الطالب يف اإلجراة الثاين بالدكر األكؿ

إسم رقم 
القيمة قيمة 

اليومية 
KKM 91 

ؼ ؾ 
 ال ينجح 52 64 40أينائو ادلغفرة  1
 ال ينجح 63 80 46دانييا صاحلة  2
 ال ينجح 0 0 0ديوم أمبار كايت  3
 ال ينجح 0 0 0ىيكماؿ أكرب  4
 ال ينجح 46 64 28إحد أمحد عزكؿ ـ  5
 ال ينجح 70 80 60عزّة الفطرم  6
 ال ينجح 72 80 64ليلة الفطرم  7
 ال ينجح 57 50 64مولدم ىيُت عزيزة  8
 ال ينجح 0 0 0زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 40 60 20زلًـت  10
 ال ينجح 63 64 62نور العزّة  11
 ال ينجح 30 40 20ريسيت أيب صاحل الدين  12
 ال ينجح 63 64 62سلسابيل فوترم  13
 ال ينجح 61 62 60سيال كيديّا فطرم  14
 ال ينجح 43 60 26صوين بايو سافوترا  15
 ال ينجح 72 80 64دتبيو قوؿ أ ر  16



 

 
 

 ال ينجح 64 64 64تيتانييا نور ىداية ؼ  17
 ال ينجح 81 80 82كاحدة العزيزة  18
 ال ينجح 64 64 64يوين ماىرة احلسنة  19
 ال ينجح 35 60 10زديد احلسُت  20
 

قيمة اإلختبار فورتوفولييو+ قيمة اإلختبار الكتابة  = قيمة اليـو
2 

 

 17 الطالب ناجح ك 0على قيمة اليـو السابقة قد نظر الباحث بأّف 
فيمبغي على الطالب .  منهم الُيضر يف الفصل3الطالب ال ينجح ك 

الذين ال ينجح يف اإلختبار اليـو اف يكّررْك ادلادة يف اإلجراءة الثاين قبل 
 .يوصلوف اىل اإلجراءة الثالث

 

  



 

 
 

 اإلجراءة الثالث .ك 

 5. 4جدول 
 قيمة الطالب يف اإلجراءة الثالث بالدكر األكؿ

إسم رقم 
القيمة قيمة 

اليومية 
KKM 91 

ؼ ؾ 
 ال ينجح 82 82 82أينائو ادلغفرة  1
 ال ينجح 73 82 64دانييا صاحلة  2
 ال ينجح 0 0 0ديوم أمبار كايت  3
 ال ينجح 0 0 0ىيكماؿ أكرب  4
 ال ينجح 62 60 64إحد أمحد عزكؿ ـ  5
 ناجح 100 100 100عزّة الفطرم  6
 ال ينجح 63 80 46ليلة الفطرم  7
 ال ينجح 76 70 82مولدم ىيُت عزيزة  8
 ال ينجح 0 0 0زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 61 60 62زلًـت  10
 ال ينجح 64 82 46نور العزّة  11
 ال ينجح 62 64 60ريسيت أيب صاحل الدين  12
 ال ينجح 81 82 80سلسابيل فوترم  13
 ال ينجح 90 100 80سيال كيديّا فطرم  14
 ال ينجح 73 82 64صوين بايو سافوترا  15
 ناجح 91 100 82دتبيو قوؿ أ ر  16



 

 
 

 ال ينجح 81 80 82تيتانييا نور ىداية ؼ  17
 ناجح 91 100 82كاحدة العزيزة  18
 ال ينجح 82 64 100يوين ماىرة احلسنة  19
 ال ينجح 46 64 28زديد احلسُت  20
 

قيمة اإلختبار فورتوفولييو+ قيمة اإلختبار الكتابة  = قيمة اليـو
2 

 

 14 الطالب ناجح ك 3على قيمة اليـو السابقة قد نظر الباحث بأّف 
فيمبغي على الطالب .  منهم الُيضر يف الفصل3الطالب ال ينجح ك 

 .الذين ال ينجح يف اإلختبار اليـو اف يكّررْك ادلادة يف اإلجراءةالثالث
 Reconnissanceادلالحضة ك  .ز 

ك بعد مّت الدكر األكؿ فيقـو الباحث بادلالحضة دلقياس إرتفاع فهم 
الطالع على علم النحو ك لبحث عن ادلشاكل اك مشلكالت اليت قد 

 .كقعت يف حل التطبيق
كأما آلة ادلقياس يستعملو الباحث يف ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي ك 

 كأما خصيل ادلقياس يف الدكر األكؿ يعٌت . اإلختبار البعدم ك ادلقابلة

  



 

 
 

 إرتفاع فهم الطالب على علم النحو (1

 6. 4جدول 
 قيمة اإلختبار القبلي بالدكر األكؿ

قيمة اإلختبار  إسم رقم
 القبلي

KKM 61.5 

 ال ينجح 36أينائو ادلغفرة  1

 ال ينجح 60دانييا صاحلة  2

 غائبة 0ديوم أمبار كايت  3

 ال ينجح 32ىيكماؿ أكرب  4

 ال ينجح 60إحد أمحد عزكؿ ـ  5

 ناجح 80عزّة الفطرم  6
 ناجح 64ليلة الفطرم  7
 غائبة 0مولدم ىيُت عزيزة  8

 ال ينجح 32زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 20زلًـت  10

 ال ينجح 56نور العزّة  11

ريسيت أيب صاحل  12
الدين 

 ال ينجح 60

 ال ينجح 56سلسابيل فوترم  13

 ناجح 64سيال كيديّا فطرم  14
 ال ينجح 52صوين بايو سافوترا  15



 

 
 

 ناجح 68دتبيو قوؿ أ ر  16
 ال ينجح 48تيتانييا نور ىداية ؼ  17

 ناجح 72كاحدة العزيزة  18
 ال ينجح 52يوين ماىرة احلسنة  19

 ال ينجح 56زديد احلسُت  20

غا2\ال13\نا5 968 اجلملة  
  53.8 قيمة ادلستول

 
 

 7. 4جدول 
 قيمة اإلختبار البعدم

قيمة اإلختبار  إسم رقم
 البعدم

KKM 61.5 

 ناجح 76أينائو ادلغفرة  1
 غائبة 0دانييا صاحلة  2

 غائبة 0ديوم أمبار كايت  3

 غائب 0ىيكماؿ أكرب  4

 ال ينجح 60إحد أمحد عزكؿ ـ  5

 ناجح 92عزّة الفطرم  6
 ناجح 68ليلة الفطرم  7
 ناجح 80مولدم ىيُت عزيزة  8



 

 
 

 غائب 0زلمد عبد العزيز  9

 ناجح 64زلًـت  10
 ناجح 80نور العزّة  11
ريسيت أيب صاحل  12

الدين 
 غائب 0

 ناجح 68سلسابيل فوترم  13
 ناجح 80سيال كيديّا فطرم  14
 ال ينجح 60صوين بايو سافوترا  15

 ناجح 80دتبيو قوؿ أ ر  16
 ناجح 64تيتانييا نور ىداية ؼ  17
 ناجح 80كاحدة العزيزة  18
 ناجح 84يوين ماىرة احلسنة  19
 ال ينجح 56زديد احلسُت  20

غا5\ال3\نا12 1092 اجلملة  

  72.8 قيمة ادلستول

 
ينظر , ك من ناجتة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم السابق

الباحلث إىل إرتفاع اك إرتقاء فهم الطالب على علم النحو من 
ك مها سيبحثهما . إرتفاع قيمة ادلستول ك درجة النجاح ادلئوية

 :الباحث يف اجلدكؿ التايل
 
 



 

 
 

 جدكؿ درجة النجاح ادلئوية (أ 

 8. 4جدول 
  يف الدكر األكؿجدكؿ إرتفاع درجة النجاح ادلئوية

 إختبار البعدم إختبار القبلي َفكّّ  رقم
مجلة الطالب  1

 الغائبة
2 5 

مجلة الطالب  2
 الناجحوف

5  12 

مجلة الطالب ال  3
 ينجحوف

13 3 

 20 20 مجلة الطالب 4
 1092 968 مجلة القيمة 5
 72.8 53.8 قيمة ادلستول 6

=الدرجة ادلئوية   الناجحوفمجلة  
 100  ×  (غَت الغائبوف)مجلة الطالب

قد ظهر إرتفاع فهم الطالب على علم النحو من اجلدكؿ 
ينظر الباحث الدرجة الناجح ادلئوية يف اإلختبار القبلي . السابق
ك كّل ذالك %. 80مثّ يف اإلختبار البعدم يعٌت % 28يعٌت 

يشرح أْف يكوف إرتفاع اك ترقية فهم الطالب على العلم النحو 
 .قبل التطبيق ك بعد التطبيق

 
 

 



 

 
 

 جدكؿ قيمة ادلستول (ب 

 9. 4جدول 
  يف الدكر األكؿجدكؿ إرتفاغ قيمة ادلستول

 إختبار البعدي إختبار القبلي فَف ٌّك  رقم
 5 2 مجلة الطالب الغائبة 1
مجلة الطالب  2

 الناجحوف
5  12 

مجلة الطالب ال  3
 ينجحوف

13 3 

 20 20 مجلة الطالب 4
 1092 968 مجلة القيمة 5
 72.8 53.8 قيمة ادلستول 6
 

=قيمة ادلستول   القيمةمجلة  
  (غَت الغائبوف)مجلة الطالب

قد ظهر اإلرتفاع من اجلدكؿ السابق بأّف قيمة ادلستول يف 
 مثّ يف اإلختبار البعدم يعٌت 53.8اإلختبار القبلي يعٌت 

كّل ذالك يشرح أْف يكوف إرتفاع اك ترقية فهم الطالب . 76.8
 .على العلم النحو قبل التطبيق ك بعد التطبيق

كمن اجلدكلُت السابقُت يعرؼ الباحث كْوف إرتفاع فهم الطالب 
كلكن كوف إرتفعو . على علم النحو قبل التطبيق ك بعد التطبيق

احَلد كثَت من طالب ىم قد صلحْو كلكن قيمتهم قريب من . قليل
 .األقل لقيمة النجاح



 

 
 

 ادلشاكل اليت كقعت يف حل التطبيق (2
يستعمل الباحث ادلقابلة لبحث , ك لبحث ادلشاكل يف حاؿ تطبيق

 :ك أما ناجتتو ىي. عن ادلشاكل 
 

 10. 4جدول 
 ناجتة ادلقابلة يف الدكر األكؿ

 اإلجابات األسئالت رقم
كيف رئْػُيَك يف حاؿ  1

 ؟"أمثليت"الدراسة بطريقة 
الدراسة ىي خَتة ك فرُية 
كلكن شرح األستاذ سريعا 

أنا ال أقدر أف أفهم , جّدا
 .قولَك يا أستاذ

الدراسة ىي قليل الفرح ك 
ك أنا من . كثَتة ادلادة

 الَصاِدِعُْت بشرِحك
يف أكؿ يـو أحّب طريقة 

بكثَت من الغناء ك " أمثليت"
لكن يف اليـو الثٍت ك الثالث 

كا . الدراسة كثَتة ادلادة
الدراسة كمثل دراسة 

 .الرياضيات
مادة الدراسة كثَتة ك لكن 

َللَ 
َ
. قليل راحة ك مها يسبباف ادل



 

 
 

ك أنا الأفهم كثَتة من 
 يا إستاد, الدراسة

ادلادة كثَتة ك لكن األمثلة 
قليلة ك األمثلة كلها من آيات 

 القرآف باَصْعِب ادلفرادات
كيف الدراسة األعلى على  2

 رئيك؟
الدراسة اليت أحب ىي دراسة 
بكثَتة ادلادة ك بكثَتة األمثلة 

ك كاحد , ك بكثَتة سركر فيها
ْهل الذم 

َ
أخر يعٌت ِبَشرْح ادل
 يسّبُبُو ُسْرَعُة الفْهم

الدراسة اليت قليل ادلادة كلكن 
فيها كثَتة السركر بالعب اك 
بالغناء اك اخر الذم جاء بو 

ألّف بسركر الدراسة . السركر
 .جاءين سهلة الفهم

الدراسة اليت فيها كثَتة السركر 
 .ك صابر األستاذ

الدراسة بقليل من ادلادة ك 
 كثَت من الراحة ك فيها فرحة

الدراسة الىت فيها مادة كثَتة ك 
فيها أمثلة كثَتة بادلفردات 

 السهلة



 

 
 

 الدكر الثاين .2
, (بعد إصالح)مجيع اخلطة . 1دكر الثاين يستوم على مخسة مراحل يعٌت 

. 5ك , اإلجراءة الثالث. 4, اإلجراءة الثاين. 3, اإلجراءة األكؿ. 2
 أما حتليل دكر األكؿ يعٌت . Reconnissanceادلالحضة ك 

 (بعد إصالح)مجيع اخلطة  .أ 
مثّ يصلح الباحث , ك بعد معرفة ادلشاكل قد كقعت يف الدكر األكؿ

 :بإصالح التايل
 من مخسة الُنظُم اىل ثالثة النظم" أمثليت"ينقص الباحث نظم  (1
يزيد الباحث الغناء ك احلكاية , ألرتفاع السركر يف حل الدراسة (2

ْضحكة
ُ
 .ادل

يقـو الباحث , ك حلل مشاكل فهم الطالب على شرح األستاذ (3
ك فيهما يستطيع الطالب اف يسأؿ . بالدراسة النفسية اك اجملموعية

 اك يتباحث مع األستاذ يف ادلادة اليت َصُعَبتْ 
ْضَحكة بسهلة , ك يف حل تدريب ادلادة (4

ُ
يزيد الباحث احِلَكاية ادل

 .ادلفردات
 

 

  



 

 
 

 اإلجراءة األكؿ .ب 

 11. 4جدول 
 قيمة الطالب يف اإلجراءة األكؿ بالدكر الثاين

إسم رقم 
القيمة قيمة 

اليومية 
KKM 91 

ؼ ؾ 
 ال ينجح 19 10 28أينائو ادلغفرة  1
 ال ينجح 73 46 100دانييا صاحلة  2
 ال ينجح   ديوم أمبار كايت  3
 ال ينجح 10 10 10ىيكماؿ أكرب  4
 ال ينجح 55 46 64إحد أمحد عزكؿ ـ  5
 ال ينجح 64 46 82عزّة الفطرم  6
 ال ينجح 64 64 64ليلة الفطرم  7
 ال ينجح 37 28 46مولدم ىيُت عزيزة  8
 ال ينجح 10 10 10زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 10 10 10زلًـت  10
 ال ينجح 50 20 80نور العزّة  11
 ال ينجح 15 20 10ريسيت أيب صاحل الدين  12
 ال ينجح 38 28 48سلسابيل فوترم  13
 ال ينجح 46 28 64سيال كيديّا فطرم  14
 ال ينجح 30 40 20صوين بايو سافوترا  15
 ال ينجح 50 40 60دتبيو قوؿ أ ر  16



 

 
 

 ال ينجح 35 10 60تيتانييا نور ىداية ؼ  17
 ال ينجح 60 40 80كاحدة العزيزة  18
 ال ينجح 80 60 100يوين ماىرة احلسنة  19
 ال ينجح 25 40 10زديد احلسُت  20
 

قيمة اإلختبار فورتوفولييو+ قيمة اإلختبار الكتابة  = قيمة اليـو
2 

 

 19 الطالب الناجح ك 0على قيمة اليـو السابقة قد نظر الباحث بأّف 
فيمبغي على الطالب .  منهم الُيضر يف الفصل1الطالب ال ينجح ك 

الذين ال ينجح يف اإلختبار اليـو اف يكّررْك ادلادة يف اإلجراءة األكؿ قبل 
 .يوصلوف اىل اإلجراءة الثاين

  



 

 
 

 اإلجراءة الثاين .ج 

 12. 4جدول 
 قيمة الطالب يف اإلجراءة الثاين بالدكر الثاين

إسم رقم 
القيمة قيمة 

اليومية 
KKM 91 

ف ك 
 ناجح 91 82 100أينائو ادلغفرة  1

 ال ينجح 73 64 82دانييا صاحلة  2

    ديوم أمبار كايت  3

 ال ينجح 37 28 46ىيكماؿ أكرب  4

 ناجح 91 100 82إحد أمحد عزكؿ ـ  5

 ناجح 100 100 100عزّة الفطرم  6

 ال ينجح 82 82 82ليلة الفطرم  7

 ال ينجح 82 82 82مولدم ىيُت عزيزة  8

 ال ينجح 53 60 46زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 55 46 64زلًـت  10

 ناجح 91 82 100نور العزّة  11

 ال ينجح 64 64 64ريسيت أيب صاحل الدين  12

 ناجح 91 100 82سلسابيل فوترم  13



 

 
 

 ناجح 100 100 100سيال كيديّا فطرم  14

 ال ينجح 64 64 64صوين بايو سافوترا  15

 ناجح 100 100 100دتبيو قوؿ أ ر  16

 ال ينجح 73 64 82تيتانييا نور ىداية ؼ  17

 ناجح 100 100 100كاحدة العزيزة  18

 ال ينجح 80 80 80يوين ماىرة احلسنة  19

 ال ينجح 62 60 64زديد احلسُت  20

 

قيمة اإلختبار فورتوفولييو+ قيمة اإلختبار الكتابة  = قيمة اليـو
2 

 

 11 الطالب الناجح ك 8على قيمة اليـو السابقة قد نظر الباحث بأّف 
فيمبغي على الطالب .  منهم الُيضر يف الفصل1الطالب ال ينجح ك 

الذين ال ينجح يف اإلختبار اليـو اف يكّررْك ادلادة يف اإلجراءة الثاين قبل 
 .يوصلوف اىل اإلجراءة الثالث

  



 

 
 

 اإلجراءة الثالث .د 

 13. 4جدول 
 قيمة الطالب يف اإلجراءة الثالث بالدكر الثاين

إسم رقم 
القيمة قيمة 

اليومية 
KKM 91 

ؼ ؾ 
 ال ينجح 82 82 82أينائو ادلغفرة  1

 ناجح 91 100 82دانييا صاحلة  2

    ديوم أمبار كايت  3

 ال ينجح 62 60 64ىيكماؿ أكرب  4

 ناجح 100 100 100إحد أمحد عزكؿ ـ  5

 ناجح 100 100 100عزّة الفطرم  6

 ناجح 91 82 100ليلة الفطرم  7

 ال ينجح 73 82 64مولدم ىيُت عزيزة  8

 ال ينجح 62 60 64زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 71 60 82زلًـت  10

 ناجح 91 82 100نور العزّة  11

 ناجح 91 100 82ريسيت أيب صاحل الدين  12

 ال ينجح 82 82 82سلسابيل فوترم  13



 

 
 

 ناجح 100 100 100سيال كيديّا فطرم  14

 ال ينجح 72 64 80صوين بايو سافوترا  15

 ناجح 100 100 100دتبيو قوؿ أ ر  16

 ال ينجح 82 82 82تيتانييا نور ىداية ؼ  17

 ناجح 100 100 100كاحدة العزيزة  18

 ال ينجح 81 80 82يوين ماىرة احلسنة  19

 ال ينجح 70 60 80زديد احلسُت  20

 

قيمة اإلختبار فورتوفولييو+ قيمة اإلختبار الكتابة  = قيمة اليـو
2 

 

 10 الطالب الناجح ك 9على قيمة اليـو السابقة قد نظر الباحث بأّف 
فيمبغي على الطالب .  منهم الُيضر يف الفصل1الطالب ال ينجح ك 

الذين ال ينجح يف اإلختبار اليـو اف يكّررْك ادلادة يف اإلجراءة الثالث مرة 
 .أخر

 .Reconnissanceادلالحضة ك  .ق 
ك بعد مّت الدكر الثاين فيقـو الباحث بادلالحضة دلقياس إرتفاع فهم 

الطالع على علم النحو ك لبحث عن ادلشاكل اك مشلكالت اليت قد 
 كقعت يف حل التطبيق بعد اإلصالح يف مالحضة الدكر األكؿ

كأما آلة ادلقياس يستعملو الباحث يف ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي ك 
 :كأما خصيل ادلقياس يف الدكر الثاين يعٌت. اإلختبار البعدم ك ادلقابلة

 



 

 
 

 إرتفاع فهم الطالب على علم النحو (1

 14. 4جدول 
 قيمة اإلختبار القبلي يف الدكر الثاين

قيمة  إسم رقم
اإلختبار 
 القبلي

KKM 61.5 

 ال ينجح 35أينائو ادلغفرة  1

 ال ينجح 45دانييا صاحلة  2

  ديوم أمبار كايت  3

 ال ينجح 35ىيكماؿ أكرب  4

 ال ينجح 50إحد أمحد عزكؿ ـ  5

 ناجح 75عزّة الفطرم  6
 ال ينجح 50ليلة الفطرم  7

 ال ينجح 45مولدم ىيُت عزيزة  8

 ال ينجح 40زلمد عبد العزيز  9

 ال ينجح 45زلًـت  10

 ال ينجح 50نور العزّة  11

 ال ينجح 45ريسيت أيب صاحل الدين  12

 ال ينجح 40سلسابيل فوترم  13

 ناجح 65سيال كيديّا فطرم  14
 ال ينجح 45صوين بايو سافوترا  15



 

 
 

 ال ينجح 45دتبيو قوؿ أ ر  16

 ال ينجح 40تيتانييا نور ىداية ؼ  17

 ال ينجح 60كاحدة العزيزة  18

 ال ينجح 60يوين ماىرة احلسنة  19

 ال ينجح 45زديد احلسُت  20

 غا1\ال17\ نا2 915 اجلملة

  48 قيمة ادلستول

 

 15. 4جدول 
 قيمة اإلختبار البعدم

قيمة  إسم رقم
اإلختبار 
 البعدم

KKM 61.5 

 ناجح 75أينائو ادلغفرة  1
 ناجح 80دانييا صاحلة  2
  ديوم أمبار كايت  3

 ناجح 65ىيكماؿ أكرب  4
 ناجح 80إحد أمحد عزكؿ ـ  5
 ناجح 100عزّة الفطرم  6
 ناجح 85ليلة الفطرم  7
 ناجح 80مولدم ىيُت عزيزة  8



 

 
 

 ناجح 75زلمد عبد العزيز  9
 ناجح 75زلًـت  10
 ناجح 95نور العزّة  11
 ناجح 85ريسيت أيب صاحل الدين  12
 ناجح 80سلسابيل فوترم  13
 ناجح 95سيال كيديّا فطرم  14
 ناجح 80صوين بايو سافوترا  15
 ناجح 100دتبيو قوؿ أ ر  16
 ناجح 90تيتانييا نور ىداية ؼ  17
 ناجح 100كاحدة العزيزة  18
 ناجح 80يوين ماىرة احلسنة  19
 ناجح 70زديد احلسُت  20

غا1\ال0\نا19 1590 اجلملة  

  83.7 قيمة ادلستول

 
ينظر , ك من ناجتة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم السابق

الباحلث إىل إرتفاع اك إرتقاء فهم الطالب على علم النحو من 
ك مها سيبحثهما . إرتفاع قيمة ادلستول ك درجة النجاح ادلئوية

 :الباحث يف اجلدكؿ التايل

  



 

 
 

 جدكؿ درجة النجاح ادلئوية ( أ

 16. 4جدول 
 جدكؿ إرتفاع درجة النجاح ادلئوية يف الدكر الثاين

 إختبار البعدم إختبار القبلي َفكّّ  رقم
 1 1 مجلة الطالب الغائبة 1
مجلة الطالب  2

 الناجحوف
2 19 

مجلة الطالب ال  3
 ينجحوف

17 0 

 20 20 مجلة الطالب 4
 1590 915 مجلة القيمة 5
 83.7 48 قيمة ادلستول 6
 

=الدرجة ادلئوية   الناجحوفمجلة  
 100  ×  (غَت الغائبوف)مجلة الطالب

قد ظهر إرتفاع فهم الطالب على علم النحو من اجلدكؿ 
ينظر الباحث الدرجة الناجح ادلئوية يف اإلختبار القبلي . السابق
ك كّل %. 100مثّ يف اإلختبار البعدم يعٌت % 10.5يعٌت 

ذالك يشرح أْف يكوف إرتفاع اك ترقية فهم الطالب على العلم 
 .النحو قبل التطبيق ك بعد التطبيق

 
 
 



 

 
 

 
 جدكؿ قيمة ادلستول ( ب

 17. 4جدول 
 جدكؿ إرتفاع قيمة ادلستول يف الدكر الثاين

 إختبار البعدم إختبار القبلي َفكّّ  رقم
 1 1 مجلة الطالب الغائبة 1
مجلة الطالب  2

 الناجحوف
2 19 

مجلة الطالب ال  3
 ينجحوف

17 0 

 20 20 مجلة الطالب 4
 1590 915 مجلة القيمة 5
 83.7 48 قيمة ادلستول 6
 

=قيمة ادلستول   القيمةمجلة  
  (غَت الغائبوف)مجلة الطالب

قد ظهر اإلرتفاع من اجلدكؿ السابق بأّف قيمة ادلستول يف 
. 83.7 مثّ يف اإلختبار البعدم يعٌت 48اإلختبار القبلي يعٌت 

كّل ذالك يشرح أْف يكوف إرتفاع اك ترقية فهم الطالب على 
 .العلم النحو قبل التطبيق ك بعد التطبيق

كمن اجلدكلُت السابقُت يعرؼ الباحث كْوف إرتفاع فهم الطالب 
ك كوف . على علم النحو قبل التطبيق ك بعد التطبيق يف الدكر الثاين

 .إرتفعو أكثر من إرتفاع يف الدكر األكؿ



 

 
 

 
 ادلشاكل اليت كقعت يف حل التطبيق (2

يستعمل الباحث ادلقابلة لبحث , ك لبحث ادلشاكل يف حاؿ تطبيق
 :ك أما ناجتتو ىي. عن ادلشاكل 

 18. 4جدول 
 جدكؿ ناجتة ادلقابلة يف الدكر الثاين

 اإلجابات األسئالت رقم
كيف رئْػُيَك يف حاؿ  1

 ؟"أمثليت"الدراسة بطريقة 
أحسن من , يف ىذه الدكر
ك أنا أفهم أكثر . الدكر األكؿ

 ادلادة من القبلي
األستاذ قد قدر اف ُيَكّوف 

ك أنا أفهم . طالبو سركرا
 أكثر ادلادة من القبلي

يف ىذه الدراسة كثَتة الغناء ك 
يستطيع االستاذ اف يكوِّف 

طالبو سركرا ك فرُية يف حاؿ 
ك انا أفهم أكثر . الدراسة

 ادلادة من القبلي
كثَتة الغناء ك , يف ىذه الدكر

, ادلادة قد ِإتػََّفق مبهارة الطالب
 ال أكثر ك ال أقل

األمثلة سهلة الفهم ك 



 

 
 

ك ادلفردات فيها . مضحكة
سهلة احلفظ ك الفهم ألاا 

 يربط باألعمل اليومية
كيف الدراسة األعلى على  2

 رئيك؟
 الدراسة كمثل ذالك يا أستاذ

 أحب ىذه الدراسة
, ك ىذا الدراسة اليت احبها

, شكرا على دراستك يا أستاذ
 ىذ سهل لفهم ك فيها سركر

 ثل ىذا الدراسةالدراسة كم
الدراسة بكثَتة من األمثلة 
 ادلضحكة ك ادلفردات سهلة
كمن ناجتة ادلقابلة قد نظر الباحث بأّف الدراسة يف ىذا البحث قد 

 .متّ 
 

املباحثة  ﴾د﴿
يف معهد اجملددية " امثليت" بطريقة  اإلجرائي الصفيك من ناجتة البحث

األسالمية دماعاف تامن مادييوف لًتقية فهم الطالب على علم النحو نظاريا كاف 
 .اك عمليا كاف قد مّت البحث اإلحرائي الصفي بدكرين

يستطيع اف " أمثليت"من الدكر األكؿ ينظر اك يعرؼ الباحث بأّف تطبيق طريقة 
يرتفع فهم الطالب على علم النحو بنظر على ناجتة درجة النجاح ادلئوية ك قيمة 

ك أما ناجتة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم يشرح الباحث يف . ادلستول
 :جدكؿ ك الصورة البَػَيانِيَّة التايل



 

 
 

 

 19. 4جدول 
 جدكؿ إرتفاع درجة النجاح ادلئوية بُت الدكر

 الدكر
 درجة النجاح ادلئوية

 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي

 %80 %28 الدكر األكؿ

 %100 %11 الدكر الثاين

 
 

 

 2. 4صورة 
 صورة إرتفاع درجة النجاح ادلئوية بُت الدكر
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 الدكر الثاين الدكر األكؿ

درجة النجاح املئوية

 اإلختبار القبلي

 اإلختبار البعدم



 

 
 

 20. 4جدول 
 جدكؿ إرتفاع قيمة ادلستول بُت الدكر

 الدكر
 قيمة ادلستول

 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي

 72.8 53.8 الدكر األكؿ

 83.7 48 الدكر الثاين

 

 

 3. 4صورة 
 صورة إرتفاع قيمة ادلستول بُت الدكر

 
من الَبيَِّنِة السابقة يعرؼ الباحث بأّف فهم الطالب على علم النحو قبل 

قبل التطبيق فًتتفع % 28يف الدكر األكؿ تظهر درجة الناجح ادلئوية أاا . رافع
يف الدكر , ك يف بّينة قيمة ادلستول%. 52ك إرتفاعها . بعد التطبيق% 80إىل 
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قيمة املستوى
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 بعد 72.8 قبل التطبيق فًتتفع إىل 53.8األكؿ تظهر قيمة ادلستول أاا 
يستْخِلص الباحث بأّف أكثر الطاّلب ينجحوف باحلّد . 19إرتفاعها , التطبيق

 . األقل لقيمة النجاح
. فيبحث الباحث عن ادلشاكل اليت كقعْت يف الدكر األكؿ بطريقة ادلقابلة

, شرح األستاذ سريعا. 1ك من حبث ادلشاكل يعرؼ الباحث بأّف مشاكل ىي 
األمثلة قليلة ك األمثلة كلها من . 3, قليل الفرح ك كثَتة ادلادة يف الدراسة. 2

 .آيات القرآف باَصْعِب ادلفردات
مثّ يصلحها الباحث ك , ك بعد معرفة ادلشاكل قد كقعت يف الدكر األكؿ

من مخسة الُنظُم اىل ثالثة " أمثليت"ينقص الباحث نظم . 1أّما إصالحها ىي 
ْضحكة ألرتفاع السركر يف حل .2, النظم

ُ
يزيد الباحث الغناء ك احلكاية ادل

 يقـو الباحث بالدراسة النفسية اك اجملموعية حلل مشاكل فهم 3, الدراسة
ك فيهما يستطيع الطالب اف يسأؿ اك يتباحث مع . الطالب على شرح األستاذ
ْضَحكة بسهلة 4, األستاذ يف ادلادة اليت َصُعَبتْ 

ُ
 يزيد الباحث احِلَكاية ادل

 .ادلفردات
ينظر الباحث إرتفاعا كثَتة يف درجة النجاح , ك بعد دتاـ الدكر الثاين

ك %. 100إىل % 11ترتفع درجة الناجح ادلئوية من . ادلئوية ك قيمة ادلستول
يعرؼ الباحث ارتفاعا كثَتة قبل . 83.7 إىل 48ترتفع قيمة ادلستول من 

 . اإلصالح ك بعد اإلصالح
لًتقية فهم " أمثليت"ك من البّينة السابقة ينظر الباحث بِأفَّ تطبيق طريقة 

الطالب على علم النحو يف معهد اجملّددية اإلسالمية دمياعاف تاماف مادييوف يف 
 نظريا كاف اك عمليا كاف ىو دتاـ حبصل الناجتة 2019-2018السنة الدراسي 

 .األعلى
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الباب اخلامس 
االختتام 
 

 اخلالصة ﴾أ﴿
بادلعهد لًتقية فهم الطالب على علم النحو " أمثليت"اخلالصة من تطبيق طريقة 

 2019-2018ماديوف السنة الدراسية – تاماف - دماعاف" اجملددية اإلسالمية"
 كىي

ىي الطريقة األعلى ك  ادلثل لًتقية فهم الطالب يف معهد " أمثليت"طريقة  .1
اجملّددية األسالمية دمياعاف تاماف مادييوف على علم النحو نظريا كاف اك 

يأّسس ىذ اخلالصة بأساس بّينة إرتفاع درجة صلاح الطاّلب . عمليا كاف
,  يف بّينة الدكر األكؿ. ادلئوية ك قيمة مستول الطاّلب قبل التطبيق ك البعد

ترتفع قيمة ادلستول , %80اىل % 28ترتفع درجة صلاح الطاّلب ادلئوية من 
ك يف بّينة الدكر الثانِت ترتفع درجة النجاح ادلئوية من . 72.8 اىل 53.8

 83.7 اىل 48ك ترتفع قيمة ادلستول من , %100اىل % 11
مها من ُمسَتعِمل " أمثليت"عوامل العوائق ك العواضد يف تطبيق طريقة ك أما  .2

اكثر منها , قد كقعت ادلشاكل التعليمية, يف ناجتة البحث. الذم يستعملها
 ك قليل الفرح ك كثَتة ادلادةفيها الدراسة ك الشرح سريع كىي يسببها األستاذ 

كأّما مشاكل من غَت اإلستاذ يعٌت األمثلة كلها من آيات القرآف . قليل ادلثاؿ
 . باَصْعِب ادلفردات

ك اإلصالحات يستعملها الباحث حلّل العوامل العوائق ىي إصالح مشاكل  .3
, من مخسة لُنظُم اىل ثالثة نظم" أمثليت"نقص نظم . 1, يف تعليم اإلستاذ 

ْضحكة إلرتفاع السركر يف الدراسة, .2
ُ
إقامة . 3, زيادة الغناء ك احلكاية ادل



 

 
 

. ,الدراسة النفسية اك اجملموعية حلّل مشاكل فهم الطاّلب على شرح األستاذ
, يستطيع الطاّلب اف يسأؿ اك يتباحث مع األستاذ يف ادلادة الَصْعبة فيهما

ْضَحكة بسهلة ادلفردات4
ُ
 . زيادة احِلَكاية ادل

 

االقرتاحات   ﴾ب﴿
 :اك بالطريقة ادلعُّت " امثليت"فينبغي على ادلعّلم اك األستاذ الذم يعّلم بطريقة 

أف يقدر اف يستعمل طريقة إستعمال كميال ك مل خياؼ اف يرتفع كيفية  .1
 الطريقة بزيادة الفْكرة اك الرَْأم الذم يرتفع بو الكيفية التعليمة

,   أف يقدر اف يستعمل طريقة سلتلفة ألّف كل الطريقة ذلا أكثريّة ك النَػَقائص .2
إذ يعرؼ األستاذ علىيهما فيستطيع اف يستعمل الطريقة اليت يُػَوّفق باحلَاَلة 

ك ال جُيْرب األستاذ طريقة كاحد على الطاّلب يف .التعليمة ك حبالة الطاّلب
 التعليم

ك ال جُيْربَ اف .أف يعرؼ على حالة الطاّلب ك على قدرهتم يف تَناُكِؿ العلم .3
ك خيتار األستاذ دراسة اليت قد كفق بقدرة . يُػَعلِّم الدراسة من غَت كقتها

 .الطاّلب
ك , ك لو ما يف السماكات ك األرض, احلمد هلل الذم لو كل النعمة ك الكمالية

بكل نعمة ك اذلداية حىت قد مّت الباحث حبث مبوضوع تطبيق طريقة , احلمد هلل
" اجملددية اإلسالمية"عهد بامللًتقية فهم الطاّلب على علم النحو " أمثليت"

ك . دتاما كامال2019-2018 ماديوف السنة الدراسية –تاماف - دماعاف
ك مجيع اىلو , الصالة ك السال على حبيبنا ك شفيعنا زلّمد صلى هللا عليو ك سّلم

 .ك أصحابو أمجعُت ذلم بإحساف اىل يـو الدين
قد ِإْعتَػَرؼ الباحث بأّف البحث لو كثَتة النُػْقصاف  , ك يف كتابة ك صناع البحث

ك ادلهارة فإذ فيو , ك القدرة, فيو نقصاف الفكرة. فَػيَػْرُجو اإلقًتاحات اىل قارئ, 



 

 
 

فيسأؿ هللا اف ُيقِّق ما ارد اف يريد ااّل , ما يف قدرة ااّل باهلل.خَت فهو من هللا 
 .اإلصالح ما استطع ك توفيقي ااّل باهلل عليو توّكل ك إليو ينيب
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