
نية يد بمعهد الثانويالعاشر  لتلميذات الصف هاوتعليمسورة الجمعة  الجملة فى
 فساوارن لمبونج  للبنات

 بحث علمي

كلّية الّتربية  مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة الجامعّية األولى في
 مبونجادين انتان اإلسالمية الحكومية لوالتعليم بجامعة ر 

 

 
 

 
 اعداد  

 محمد فوتوراوتام االسم :     
 0000101111  رقم القيد:  

 ، الماجستيرالسيد اميرالدين: المشرف األول    

 ، الماجستيراحمد بخارى مسلم السيد د.: المشرف الثانى    

 قسم تعليم اللغة العربية           
 كلّية الّّتبية والتعليم

 وبون ملجبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية 

 م ١٠٣7هـ / ٣٤١8
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 مستخلص البحث
بمعهد دينية للبنات فساوارن  العاشر الثانويلتلميذات الصف  هاسورة الجمعة وتعليم الجملة فى 

 لمبونج 
 إعداد

 االسم :       محمد فوتوراوتام    
 0000101111رقم القيد:                 

جتعلهامميزةعنغريهامنجعلاللغات اليتتعرفاللغةالعربيةمبيزاهتااخلاصةمنالناحيةاللغويةوالنحوية,
االخرفهيختتلفمنناحيةالبناءوتشكيلاجلملةواليتتنفردبهلوحدهاعنبقيةلغاتالعاملكوهنااللغاة

لعلمالنحومجلة,واجلملةتنقسمإىلقسمنيمها:اجلملةاإلمسيةواالكثرانتشارايفالعاملولغةالقرانالكرمي.
اجلملةاإلمسيةهياجلملةاليتتبدأباإلسم.وعرفالكلمةكذلكباسمادلبتدإواخلرب,ادلبتدإالفعلية.ةاجلمل

هياجلملةاليتتبدأبالفعلأوبعبارةأخرىتسمىتركيبالفعلفعليةاجلملةالويكونمسنداليهواخلربمسند.
مثعندما،منالفعلوالفاعلأوالفعلونائبالفاعل،وعادةكانتاجلملةالفعليةهيالىتتتكونوالفاعل

دفيهامفعولبه.يالفعلفعلمتعديفز

مشكلةالبحثيفهذاالبحثهيماموقفاجلمليفسورةاجلمعةوكيفطريقةتعليمها.هذا
طريقةمجعالبياناتهيمالحظةوالبحثعلىشكلالبحثادليداينالذيأجرييفمعًتكاحلياةاحلقيقية.

مقابلةوتوثيق.

اجلملةالفعليةتتكونمن:الفعل،والفاعل،وادلفعولبه،والفعلعادةيتكونووجدالباحثأن
منفعلادلاضيأوادلضارعأواألمر،والفاعلمعادلفعولبهعادةيتكونمناسمظاهرأواسمضمري.

:ادلبتدإواخلرب،اليتعادةتتكوناخلربمناسممفرد،أواجلملة،أوشبهمسيةتتكونمناجلملةاال
اجلملة،أوقديكونمنخربمقدمومبتدأمؤّخر،أواجلملةاإلمسيةاليتدخلفيهاالعواملالنواسخمنكان

وأخواهتا أوإّن ادلناسبةعندالباحثلتعليمقواوأخواهتا العربي.مثالطريقة عداللغة هـياجلملةةخصوصا
الطريقةاالستقرائيةراجعاالـىكتابالًتبيةوالتعليمادلستخدمفـيكليةادلعلمنياإلسالميةمبعهددارالسالم

كونتورللًتبيةاإلسالميةاحلديثة.
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

 

ًرا ًرا َواْعَمْل ِبِه َكِبي ْ  تَ َعلََّمْن َصِغي ْ
Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar 



 ج
 

 إهداء

 

أهديتهذاالبحثالعلميإىل:

يناّي واليدعف اليذيدائميف،واهلايف احليفّزتيوّرنيالييسوروتيييوأميي،رمحة:األبعزيزي .1
 .دائمف خطوايت

رييّننيدراعزييداعلييرييزا:احملبوبنيإخونيي .2 يروميوفاليذي وحييافسي,يععينمحرمحيففعّر
 .لن,فحييأنفدائمف الدعمبإعطف 

يفعىي ولوعلرمويقدالذي واألستفذاتاألسفتذ .3 اهللرمحميمبعليومممينفعييأفاهللحّن
 حيفهتم.يف

 حمبنياللغةالعنبية. .4

 
 



 

 د
 

 الباحث سيرة ذاتية

اخوة,من2م.وهواالبناالوىلمن3991منيوليو80ولدالبحثيفكايواكونجبالًتيخ

السيدحفيناملاجستريوالسيدةسنيتسنداري.

 كايواكونجسنر االطفالعيشية منروضة الباحثدراجته 3990بدا 0888اىلسنة مث,

,0883ايلسنة0888وصلدراستهايلاملدراسةاالبتدائيةاحلكوميةاالويلكايواكونجمنسنة

لرجالاالويلوخت كونتور مبعهددارالسالم مثوصلدراسته مثوصلالباحث0830رج يفالسنة ,

جبامعةرادينانتااالسالميةاحلكوميةالمبونجحىتاالن



 ه
 

 شكر وتقدير
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
العنوان  حتت سريالبحث العلمي  متت كتابة ىذا الشكر واحلمد هلل سبحانو وتعاىل، قولب
 الناس إىل النور اإلهلي.. والصالة والسالم حملمد صلى اهلل عليو وسلم، الذي جلب املكتوبة

ال تتحقق إال مع التعليمات والتوجيهات فتقّدم الباحثة فائق احرتامو  بحث العلميال كتابة ىذا
 وجزيل شكره وعظيم حتّيتو  إىل:

دين انتان اإلسالمية كمدير جامعة را  ،ري، املاجستريك  و فضيلة األستاذ الدكتور احلاج حممد م .1
معي األخضر فرصة للباحثة رسم العلم يف ىذا احلرم اجلا ونج الذي قد أعطىباحلكومية مل

 .يف قسم اللغة العربية احلبيب، خاّصة يف كلّية الرّتبية والتعليم
جبامعة كلّية الرّتبية والتعليم األنوار، املاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .2

 رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ملفونج.
جبامعة رادين  والتعليم كّلّية الرتبّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ةاملاجستري  أيرلينا رةالدكتو فضيلة  .3

 مفونج.انتان اإلسالمّية احلكومّية ال
ستاذ خبار  االوفضيلة  شر  األول،املك   املاجستري امريالدين ندساألستاذ الدكتور فضيلة  .4

ا ذحىت متت ىبالصرب الشرا  ل مااوقاهت ياالذي قد اعط ،كاملشر  الثاين  املاجستري مسلم
 .البحث العلمي

ني حبامعة رادين انتان واملوظفرؤساء القسم يف كلية الرتبية والتعليم  اتذتااألساتيذ واألس .5
 المبونج.اإلسالمية احلكومية 

 .املكتبة واملوظفني ملكتبة جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج رئيس .6
  للبنات فساوارن ملبونجعهد دينية املرئيس  .7
و الزمالء من املنظمة أو احتاد طلبة  2112صدقاء من قسم اللغة العربية للمرحلة مجيع األ .8

 اجلامعة حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 و
 

ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث العلمي مفيدا إلثراء النظرية واملمارسة العملية لتعليم اللغة 
العربية. ومع ذلك، فإنو ال تزال موجودة من االفتقار إىل املوضوعية واملنهجية فرتجو الباحثة االنتقادات 

 املتوقعة واقرتاحات لتحسني ىذا البحث العلمي.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
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 الباب االول

 مقدمة

توضيح الموضوع .ا  

توضيح ادلوضوع يف ىذا البحث لتوضيح الفهم عن الكلمات الواردة يف ىذا البحث 
 ":موضوع ىذا البحث ىو  .، وبذا سيوضح الباحث القضايا الرئيسية لبحث ادلستقبل

لتلميذات الصف العاشر الثانوي بمعهد دينية  هاسورة الجمعة وتعليم الجملة فى
لتجنب األخطاء يف تفسري موضوع ىذا البحث ، أراد الباحث  "للبنات فساوارن لمبونج 
 أن حيققها الكلمات اآلتية:

 اجلملة  .1

اجلملة ىي سلسلة من الكلمات منظم لتوفري الفهم أو أغراض ما  دتاما.  فًتكيب 
 .1بينما يف العربية "اجلملة" "،Kalimatتلك الكلمات يف االندونيسية تسمى "

 سورة اجلمعة .2
السورة مبا فيو من سورة  ىذهمن القرآن الكرمي.  62سورة  ىيسورة اجلمعة  ىي

 .ىف اللغة وىذا يعين الرابطة ، ولكنودعا رتعة ال يعين اجلمعةآية.  11 تتكون منادلدنية 
اجلمعة ال يفسر مباشرة وأنو يوم عبادة  .9جلمعة )جامع( الواردة يف االية امأخوذ من كلمة 

للرجال تعقد يف كل أسبوع, على الرغم من أن العديد من التفسريات للتيارات اإلسالمية 
 اليت تطبق ىذا النوع من العبادة.

                                                             
1
al Ghulayaini, tarjamah jami’ud Durusii ‘Arabiyyah jilid 3, ( semarang: C.V. As Syifa, 1991 ) h. 1. 
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 التعليم .3
ىو نشاط )جهد( ادلريب لتعديل )تنظيم( ادلكونات ادلختلفة للتعليم والتعلم يف مرحلة  

 من أجل حتقيق األىداف احملددة.

 ب. أسباب اختيار الموضوع

 والعنوان ىو كما يلي: الباحثالسبب اختار 

اجلملة يف علم النحو نوعان : اجلملة الفعلية و اجلملة اإلمسية مع أّن علم النحو من  .1
إحدى العلوم ادلهمة يف اللغة العربية، ألنو وسيلة لفهم القرآن و السنة و معرفة مدى 

 استخدام أو إعداد الكلمات واجلمل بشكل صحيح يف اللغة العربية.
أراد الباحث على حبث موقف اجلملة يف سورة اجلمعة، وبيان الطريقة ادلالئمة يف  .2

 س عاّمة.تدريسها للمستوى اجلامعية خاصة و جلميع النا
حول اجلملة. ألن اجلملة سيجدون اخلروج عنوان ادلوضوعات اليت جيب أن يلم هبا  .3

 النحو و الصرف.واحلصول على مزيد من النقاش، النقاش حول علم 

 ج.خلفية البحث

جتعلها شليزة عن  تعرف اللغة العربية مبيزاهتا اخلاصة من الناحية اللغوية و النحوية, اليت
غات االخر فهي ختتلف من ناحية البناء و تشكيل اجلملة واليت تنفردبو غريىا من جعل الل

 لوحدىا عن بقية لغات العامل كوهنا اللغاة االكثر انتشارا يف العامل ولغة القران الكرمي.

ألفاظ العربية ذلا حالتان: أوال، مفرد )يتفرق من أجزاء الكلمات(، وىو يشارك وزن  
علم الصرف. ثانيا، تركيبها يف رتلة واحدة، حيث احلركات  أو أحوال ما, وىذا احلال حبثو



3 
 

أو األواخر تلك  الكلمات العربية موافقة مع األحوال األربعة: رفع "، نصب، جار, و 
 .2اجلزم. أو ال تزال يف إعراب واحد دون التغيري. وىذا البحث الثاين اليت حبثها علم النحو

داخل اجلملة و ضبط اواخر الكلمات وكيفية النحو ىو قواعد يعرف هباوظيفة كل كلمة 
 .3إعراهبا

النحو ىوعلم بقواعد يعرف هبا أحكام العربية حال تركيبها من اإل عراب والبناء وما يتبعهما 
 .4من شروط النواسخ وحذف العائد

 5النحو ىو علم يبحث فيو عن أصول تكوين اجلملة و قواعد اإلعراب.

الباحث أن علم النحو ىو دراسة قواعد اللغة العربية دلعرفة قوانني من اآلراء السابقة، استنبط 
 هناية الكلمة، سواء من حيث إعراهبا و بناءىا.

أما اذلدف و الغرض تعلم علم النحو ىو احلفظ من األخطاء يف فهم كالم اهلل )القرآن 
خرية من  كل  الكرمي( واحلديث النبوية. فبو ديكننا أن نعرف  ما ىو الواجب من احلركات األ

 .6كلمة، إما رفع، نصب، جار، أو جزم. أو ال تزال يف حالة بعد أنتتم ترتيبها يف رتلة

 لعلم النحو رتلة, و اجلملة تنقسم إىل قسمني مها: اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية :

, أ. اجلملة اإلمسية ىي اجلملة اليت تبدأ باإلسم. وعرف الكلمة كذلك باسم ادلبتدإ و اخلرب
 ادلبتدإ يكون مسند اليو واخلرب مسند.

                                                             
2
Al Ghulayaini, M. Op.cit. h .14. 

3
Nikmah, F. Mulakhos Qowaidul Lughah al Arabiyyah. (Beirut: Darul Tsaqofah Al 

Islamiyah),h. 71. 
4
Dahlan,AZ, Syarah Mukhtasor Jiddan ‘Ala Matni al Jurumiyah. ( Semarang: Karya Thoha ), 

H. 2.  

.5عبد الهادى الفضلى, مختصر النحو, ) جدة : دار الشرق للنشر و التوزيع( ص:  5
 

6
Jamaluddin bin Abdillah bin Malik, Syarah Ibnu ‘Aqiil ‘alal Alfiyah.( Semarang: Karya Thoha), H. 2. 
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أخرى تسمى تركيب الفعل و  ىي اجلملة اليت تبدأ بالفعل أو بعبارة فعليةب. اجلملة ال
والفاعل أو الفعل و نائب  من الفعل ، و عادة كانت اجلملة الفعلية ىي الىت تتكونالفاعل
 د فيها مفعول بو.يمث عندما الفعل فعل متعدي فز  ،الفاعل

من القرآن الكرمي. ىذه السورة مبا فيو من سورة ادلدنية تتكون  62سورة اجلمعة ىي سورة  
آية. ودعا رتعة ال يعين اجلمعة، ولكن ىف اللغة وىذا يعين الرابطة. مأخوذ من كلمة  11من 

. اجلمعة ال يفسر مباشرة وأنو يوم عبادة للرجال تعقد يف 9اجلمعة )جامع( الواردة يف االية 
أسبوع, على الرغم من أن العديد من التفسريات للتيارات اإلسالمية اليت تطبق ىذا كل 

 النوع من العبادة.

                       

 اجلملة اللسمية اجلملة الفعلية
 بالضمةيسبح: فعل مضارع مرفوع 

 هلل: متعلقان بالفعل
 ما: فاعل واجلملة ابتدائية الزلل ذلامن االعراب
 يف السماوات: متعلقان مبحذوف صلة ادلوصول

ادللك القدوس العزيز احلكيم: بدل من لفظ 
 اجلاللة
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 اجلمة االمسية اجلمة االمسية
 بعث: فعل ادلاض وفاعلو مستتري

 يف االميني: متعلقان بالفعل
 رسوال: مفعول بو واجلملة صلة

 واجلملة صفةيتلوا: فعل مضارع فاعلو مستترير 
 عليهم: متعلقان بالفعل

 اياتو:مفعول بو
ويعلمهم: فعل مضارع ومفعولو االول والفاعل 

 مستتري
 الكتاب: مفعول الثاين

 واحلكمة: معطوف علي الكتاب
 ان كانوا: ان سلففة وفعل ادلاض ناقص

 ىوالذي: مبتدا وخرب اجلملة استئنا فيو الزلل ذلا
 منهم: صفة رسوال
 على يتلوا ويزكيهم: معطوف

 واحلكمة: معطوف علي الكتاب
 يف ضالل: خربكانوا

 مبني: صفة واجلملة احلال

 
                        

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية
دلا يلحقوا: مضارع رلزوم "بلما" "والواو" فاعلو  

 ثايية الخرين واجلملة صفة
 هبم: متعلقان بالفعل

 منهم: متعلقان مبحذوف صفة اخرين
وىو العزيز احلكيم: مبتدا وخربان واجلملة استئنا 

 فيو ال زلل ذلا
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 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية
فعل مضارع ومفعولو االول والفاعل  يؤتيو:
 مستًت

 من: مفعول بو الثاين وااجلملة حال

 يشاء: فعل مضارع فاعلو مستًت واجلملة صلة

ذالك فضل: مبتدا وخربه واجلملة استئنا فيو ال  
 زلل ذلا

 اهلل: لفظ اجلاللة مضاف اليو
 واهلل ذو: مبتدا وخربه
 الفضل: مضاف اليو

 فة على ماقبلهاالعظيم: صفة واجلملة معطو 
 

                     

                          

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية
زتلوا: فعل ماض شلبين للمجهول "والواو" نائب 

 الفاعل

 التوراة: مفعول بو ثان واجلملة صلة 

مل حيملوىا: فعل مضارع رلزوم بلم و"الواو" 
فاعلو و "اذلاء" مفعولو واجلملة معطوفة على 

 ماقبلها

 حيمل: فعل مضارع ففاعلو مستًت

 اسفارا: مفعول بو واجلملة حال

 فعل ماض جامدبئس: 

 مثل القوم: فاعل وضاف اىل القوم

 شلثل الذين: مبتدا مضاف اىل اسم ادلوصل
 كمثل: خربادلبتدا

 احلمار: مضاف اليو واجلملة استئنافية الزلل ذلا
 ومالذى: صفة الق

بايات اهلل: متعلقان بالفعل ولفظ اجلاللة 
 مضاف اليو

 واهلل: لفظ اجلاللة
الظادلني: صفة القوم واجلملة االمسية استئنافية  

 ال زلل ذلا
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 كذبوا: فعل ماض وفاعلو واجلملة صلة

يهدي: فعل مضارع فاعلو مستًت واجلملة خرب 
 ادلبتدا

 القوم: مفعول بو
 

وقد اكتسب طريقة تعليم العربية اىتمام خرباء التعلم بادلمارسة الدراسات ادلختلفة 
والكتابة إىل ادلعرفة فعالية وصلاح سلتلف أساليب التعلم. والغرض من التعلم ىو لزراعة 
مهارات اللغة العربية، أىداف التعلم للمعلم ىو أن تكون قادرة على جعل اللغة العربية 

الغرض من التعلم للطالب ىو أن تكون قادرة على السيطرة على اللغة  لة. يف حني أنسه
 طرق سلتلفة لتعلم اللغة العربية على النحو التايل: 7العربية.

 . الطريقة النحوية1
 . الطرق ادلباشرة 2
 . طريقة القراءة 3
 السمعية   الطريقة .4
 االتصالية الطريقة . 5 
 8. إن أسلوب انتقائي6 

 عنصر يتضمن أربعة جوانب، على النحو التايل: ووباإلضافة إىل ذلك، لديو طريقة 

 . اختيار ادلواد اليت سيتم تدريسها1

 . تطوير ادلواد اليت مت اختيارىا، وتعديل اللطبقية على التوايل.2

                                                             
7
 Ibid., h. 5 

8
 Ahmad Fuad Effendy, Metode Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, Cet. 5, 2012), 

h. 39 
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 . حتديد وسائل اإلعالم إلظهار التقنيات وادلواد اليت مت اختيارىا3

 9ييم.. إجراء عمليات التق4

أيضا إىل دراسة أكثر عمقا أساليب وتقنيات  الباحثلذلك، يف ىذه الدراسة. أراد 
لسورة اجلمعة، وخاصة للطالب يف ادلرحلة الثانوية، ومستوى من  ةادلقابل ةتعلم اجلملة ادلبلغ

 احملاضرات، لذلك مت حتديد أىداف التعلم ديكن أن يتحقق خريا.
صر مع كل تفاعل اآلخرين. ادلكونات اليت تؤثر ، عملية تعليمية من عدة عنالذالك

 . مكونات كل درس تتضمن أربعة عناصر رئيسية ىي:يةعلى صلاح أو فشل عملية التعلم
 األىداف ىي األىداف احملددة اليت ينبغي حتقيقها من خالل أنشطة التعلم.. 1

للطالب من أجل وادلواد ىي مادة أو احملتوى الذي يتعلم ادلتعلمون أو أن تدرس . 2
 حتقيق ىذا اذلدف.

 واألسلوب ىو الطريقة اليت تفعل التعلم، وفقا خلصائص ادلواد وظروف ادلتعلمني.. 3

 10التقييم ىو تقييم لتحديد وقياس تنفيذ أو غري ذلك من األىداف ادلرسومة.. 4

تعلم كنظام تعليمي يعرف بأنو رلموعة من ادلكونات اليت تعتمد على بعضها البعض  
تحقيق ىذا اذلدف. يف التوصل أجل ىذا اذلدف، ينبغي تنظيم رتيع ادلكونات حبيث ل

 حيدث التعاون بني عنصر السمسم.
 لتلميذات الصف العاشر الثانوي مبعهد دينية للبناتقبل مسح أجري  الباحثمن 

رن حصلت على الكتاب البيانات إىل أن التعلم اجلملة يف الصف العاشر, مدرس اللغة افساو 

                                                             
9 Zulhanan,  Paradigma  Baru  Pembelajaran Bahasa Arab (kajian Teoritis dan Praktis). ( 

Bandar Lampung: An-NurPrees, 2004 ), h. 11. 
10

 Imam Asrosi, Muhammad Thohir,  M.Ainun, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2012),  cet.ke-3, h. 8.  
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العربية يستخدم ثالث مراحل يف نظام التعلم اليت تبدأ من مرحلة التخطيط إىل التنفيذ من 
تعلم الدرس وتطبيق تقييم التقنيات. مالحظات إضافية من الطرق حقل ادلؤلف ادلستخدمة 
من قبل ادلعلمني يف أنشطة التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية يستخدم الطريقة االستقرائية. 

 درس اللغة العربية بطريقة االستقرائية مع اخلطوات التالية:علم ادل
 أ. ادلعلمني يبدأ الدرس عن طريق حتديد موضوع معني

 ب. عرض أمثلة من األحكام اليت تتصل مبوضوع
 ج. ويطلب من الطالب لقراءة ىذه األمثلة

 ما يف ادلثال النحود. يشرح ادلعلم القواعد
 النحو  استنتاجات حول قواعدعل جي والتلميذاته. ادلعلم 

 و. ويطلب من الطالب للقيام هبذه التمارين.
 

 فوائد ىذه الطريقة ىي:
 شيء أ. طالب تعريف اخلاص للتفكري وإعطاء االستنتاجات على

 ب. فتح فرص للطالب ليجادل
 اتج. حفظ الثقة واالعتماد على ذات الطالب

 د. يصبح الطالب راض عن ما ذترة الفكر والرأي
اجملستري مدرسا  "عارف ترتان"ادلستخلصة من نتائج من قبل مقابلة مع السيد 

جيدا. للدرس النحو لصف العاشر طبقت الطريقة االستقرائية  خاصة للدراسات اللغة العربية
من الناحية ادلثالية، بعد تلقي الطالب الدروس جيدا وأيضا إتقان ثوابتها وديكن فهم وقراءة 

ليس ذلك مع القدرة على التحكم وتطبيق اجلملة والدقة يؤلف اجلمل. النص العريب. ولكن 
 اجلملة ىفوضوع ممن قبل ادلسح الذي أجراه ادلؤلف وديكن رؤية أن قيمة تعلم النحوعلى ىف 
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كانت جيدة جدا. سورة اجلمعة وتعليم لتلميذات الصف العاشر الثانوي مبعهد دينية للبنات  
 .ىناك احسن وادلتعلم ميالباحث إىل أن عملية التعللص خيوبالتايل فإنو ديكن 

 
 مشكلة البحثد. تحديد 

 الفعلية ؟. اجلملة يقصد الباحث ىي اجلملة االمسية واجلملة 1
 . والطريقة يقصد الباحث ىي الطريقة االستقرائية ؟ 2
 

 مشكلة البحثه. 
تكمن يف ادلشكلة ىي اضلراف بني ما جيب أن حيدث. يف حني صياغة ادلشكلة 
واستنادا  11دراسة وتتكون األسئلة من قبل ادلشكلة اليت جيب حلها من خالل رتع البيانات.

إىل مشاكل كشفت يف اخللفية من ادلشاكل ادلذكورة أعاله، والكتاب صياغة ادلشكلة يف ىذه 
 الدراسة على النحو التايل:

 يف سورة اجلمعة ؟ ة.ما موقف اجلمل1

 . كيف طريقة تعليمها ؟2

 و. اهداف البحث
بشكل عام، دراسة لديو ىدف وىذا ىو اذلدف الرئيسي، وفقا دلا ىو مطلوب.  

 12"سوتريسنو ىادي" أن هتدف دراسة عموما إىل إجياد وتطوير وتقييم حقيقة ادلعرفة.
 واستنادا إىل صياغة ادلشكلة اليت مت عرضها أعاله، فإن الغرض من ىذا البحث ىو:

                                                             
11

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.Alfabeta, 2005),  h. 31. 
12 Sutrisno Hadi. Metodologi Research.Jilid 1, Andi offset, (Jakarta: Bumi aksara,1998), h. 64. 
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لتلميذات الصف العاشر  هاسورة اجلمعة وتعليم ىف اجلملةوصف غرض ادلوضوع  .1
 ؟ الثانوي مبعهد دينية للبنات

ورة اجلملة االمسية خاصة ىف السيقدر على اعطاء ادلثال حني من رتلة الفعلية او  .2
 اجلمعة ؟

 البحث اهمية. ز
 . الباحث1     

التعلم اجلملة ىف لزيادة ادلعرفة وعلم ادلؤلف، وخاصة يف تعلم اللغة العربية وعملية 
 الصورة اجلمعة.

 للمدرس .2
للنظر فيها ومسامهة دلدرسي اللغة العربية لتطوير وسيلة فعالة وأيضا بدأت إعطاء 
أمثلة من اية القران. كفاءة يف عملية التعلم، وذلك لتحقيق األىداف التعليمية 

 .و ارجواكثر رتلة من القران ادلرجوة.
 للمتعلم .3

التنفيذ جلعل الطالب أكثر نشاطا وأكثر مهارة يف التعلم وفهم ومن ادلتوقع حبوث 
الدرس النحو خصوصا اجلملة الىت تدرس وذلك للحصول على النتائج كما ىو 

 متوقع يف زلاولة لتطوير ادلعرفة
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 الباب الثانى
 النظريطار اإل

 
 معاني الجملة . أ

ة ظنممادل". و تعرف بأهنا سلسلة من الكلمات Kalimat"اجلملة يف اللغة اإلندونيسية هي 
"، Kalimat"سباما. فًتكيب تلك الكلمات يف االندونيسية تسمى لتوفَت الفهم أو أغراض ما 

 بيظنما يف العربية "اجلملة".

 من عدة عظناصر وظيفة بظناء اجلملة على الظنحو التايل: تًتكب تركيب اجلملة 

 يف اإلندونيسية. Subjekعادة ادلعروف دبسظند اليه أو  صر أو جزء يكون مصدر رئيسي. عظنٔ

 تعليقات" أو ادلستمع الفاعل ادلعروف بادلسظند.كون "صر أو جزء  ي. عظنٕ

 صر أو اجلزء وتصبح هدفا لفعل الذي فعله الفاعل ادلعروف بادلفعول.. عظنٖ

فشرح كل ما تتعلق باآللة,  ذي تكون شرحا على الفعل و ادلفعولصر أو اجلزء ال. عظنٗ
 .ٕٕادلكان, الوقت و غَتها. هذا العظنصر يسمى وصف ادلعروفة

 نوعُت،مها اجلملة الفعلية و اجلملة اإلمسية.اجلملة 

و نستظنبط أن اجلملة هي تركيب الكلمات اليت تفيد فائدة تامة و فهما تامة,فاجلملة 
سلتلفتُت يف صظناعتها، يف اللغة العربية نوعُت/ شكلُت مها اجلملة اإلمسية. و هتُت كلمتُت 

ء من الكلمة. لكن هذا اإلختالفظنستطيع أن نعرفها من أول كلمته إذا كانت مهما أهنما مبد

                                                             
22

Huda Nurul. Mudah Belajar Bahasa Arab. (Jakarta) . h. 124 
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الكلمة األوىل هي الفعل وهذا يشمل من تركيب اجلملة الفعلية و إذا كانت اجلملة تبدأ 
 باسم الظناس، األماكن، وادلدن، احليوانات وغَتها،فهذه اجلملة تسمى اجلملة اإلمسية.

 وعُت، مها:اجلملة باللغة العربية لديها ن
 اجلملة الفعلية .ٔ
 اجلملة االمسية .ٕ

 جملة الفعلية ال تعريف .1
 خرى تركيب الفعل الفاعل. فالفعل اجلملة الفعلية هي اجلملة الىت تبدأ بالفعل أو بعبارة أ

subjek و الفاعل، predikat "ٕٖ. 
ىف اللغة اإلندونيسية و  kalimatاجلملة الفعلية ىف اللغة مأخوذ من الكلمتُت، اجلملة هي 

لفعل مأخوذ من الفعل و ياء الظنسبة. أما الفعل فهو احلدث عن األوقات ادلعيظنة و ىف 
 اإلصطالح ما دل على معٌت ىف نفسه مقًتن بزمان ثالث: ادلاضى, ادلضارع, مث األمر.

ول من الفعل و الفاعل و أحيانا ربتاج إىل ادلفع ةوأما قواعد صبلة الفعلية أهنا مركب
تسمي فعل ادلتعدي و أحيانا ال ربتاج إىل مفعوال به تسمي الفعل الالزم ألن ادلفعول ليس 

ذه اجلملة. الفعل الالزم هو الذي ال يظنصب بظنفسه مفعوال به أو أكثر وإمنا يظنصبه طا ذلشر 
. و هذه ادللة كذالك تًتكب من الفعل و نائب ٕٗدبعونة حرف اجلار أو غَته إىل التعدية

 الفعل يف هذه احلالة تسمى فعال رلهوال. الفاعل,ف
أراد البحث ان يظنقل تعريف اجلملة الفعلية من علي جارم ومصطف امُت يف كتابه 
الظنحو الواضح "صبلة فعلية هي كل صبلة تًتكب من فعل و فاعل " فادلعٌت أن اجلملة الفعلية 

 تًتكب من الفعل و الفاعل , و اجلملة الفعلية مبدوء بالفعل.

                                                             
23

 ibid, hlm. 126 

15124القاهرة: دار المعارف بمصر (, ص: عباس حسن, النحو الوافً الجزء األول, ) 
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.استظنبط الباحث أن اجلملة الفعلية هي ٕ٘لة الفعلية هي اجلملة الىت تبدأ بالفعلاجلم
. و اجلملة الفعلية هي اجلملة اليت تبدأ بالفعل.  ٕٙتًتكب من الفعل و الفاعل اجلملة اليت

أو الفاعل و نائب الفاعل.فإن كان  ة الفعلية هي تركيب الفعل و الفاعلكما مت أن اجلمل
  .نوعه من ادلتعدي فلها ادلفعول

 الفعل (ٔ 
الفعل ما دل على معٌت مقًتنا بزمان, فائدته شرح األنشطة الىت فعله الفاعل أو نائب 
الفاعل. فهذا العظنصر ادلسظند اليه، فاعل أو نائب الفاعل، جيب أن يكون إمسا بعد ذكر 

 .  ٕٚفعول فوضع ادلفعول بعد الفعل الفاعلالفعل . وإذ حيتاج إىل ادل
ويف الوقت نفسه، وفقا آلراء أخرى من كتاب اللغة العربية، الفعل هو ألفاظ يمهر وقوع 

 األفعال يف وقت زلدد.
ووفقا آلراء األخرى عن الفعل أن هذه اجلملة يمهر معٌت يف الظنفس مقًتنا بواحد من 

و  Verbو ىف اإلصلليزية  Kata Kerjaثالثة زمان / الوقت. الفعل ىف اللغة اإلندونيسية هي 
هي كل كلمة تمهر عن األوقات/زمان وقوع الفعل. بالتأكيد حدوث األفعال واحد،  كما 

 ادلستقبل.ر أو يف ادلاضي أو احلاض
 . فهذه الثالثة ذلا فائدة و قواعد استعماذلا.ٕٛاجلملة الفعلية تظنقسم إىل ثالثة أنواع

 رأية األويل أن الفعل ادلاضي يدل على وقوع الفعل ىف وقت ادلاضى. .ٔ
و الرأي الثاين هو أن يزيد التاء التأنيث إلظهار األعمال ادلاضى إذا كان الفاعل الماهر 

 .اصبعاحلقيقي, إما مفردا,تثظنية, أو  مؤنث اجملازى أوادلؤنث,إما 

                                                             
25

, )فونوروكو: دار السالم للطباعة و النشر( علم النحو الجزء األول كلٌة المعلمٌن اإلسالمٌةعلً جارم و مصطفى امٌن, 

    33ص.
26

Thalib, Moh. Nahwul waadhih tata bahasa arab Terjemahan annahwul wadhih Ibtidaiyah. 

(Bandung:PT. Alma’arif) . h.64. 
27

Huda Nurul. Mudah Belajar Bahasa Arab. ( Jakarta). h. 127. 

.33, ) بٌروت: المكتبة العصرٌة للطباعة و النشر(, ص: جامع الدروس العربٌةمصطفى الغالٌٌنى,  28
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 األمثلة من الفعل ادلاضى: 
Saya menulis surat diatas kertas  َِكَتْبت   الرَِّساَلَة َعَلى اْلِقْرطَاس 

Ali menghapus papan tulis  ََمَسحَ  َعِليٌّ السَّب ُّْورَة 

Petir itu menyambar   َلَمعَ  اْلبَ ْرق 

Murid itu mandi didalam 

k.mandi 

 ِاْغَتَسلَ  الطَّاِلب  يف احلَْمَّامِ 

 

 و األمثلة من الفعل ادلاضي يف القرآن: 

Di sanalah Nabi Zakaria berdoa 

kepada Tuhannya saya berkata 

“ya Tuhanku, berilah aku di sisi 

Engkau seorang anak yang baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha 

mendengar doa”. (Q.S. Ali Imran 

: 38)  

              

              

         

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya 

kami mendengarkan (seruan) yang 

menyeru kepada iman, (yaitu): 

"Berimanlah kamu kepada 
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Tuhanmu", maka kamipun 

beriman. Ya Tuhan kami, 

ampunilah bagi kami dosa-dosa 

kami dan hapuskanlah dari kami 

kesalahan-kesalahan kami, dan 

wafatkanlah kami beserta orang-

orang yang banyak berbakti. (Q.S. 

Ali Imran : 193) 

           

               

 

Ya Tuhanku, sesungguhnya 

Engkau telah menganugerahkan 

kepadaku sebahagian kerajaan dan 

telah mengajarkan kepadaku 

sebahagian ta´bir mimpi. (Ya 

Tuhan) Pencipta langit dan bumi. 

Engkaulah Pelindungku di dunia 

dan di akhirat, wafatkanlah aku 

dalam keadaan Islam dan 

gabungkanlah aku dengan orang-
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orang yang saleh  

(Q.S. Yusuf : 101) 

.   وفقا بآراء ادلفكرين ىف علم الظنحو أن األفعال اليت تمهر عن الزمن " اآلن ٕ  
 . ٜٕ"أو"ادلستقبل" ال بد أن تؤول حبرف من األحرف ادلضارعة هي: اذلمزة, التاء, الياء, الظنون

 ووفقا لرأي الثاىن، إلظهار األفعال ىف زمن احلاضر أو ادلستقبل فال بد القيام بالقواعد اآلتية: 
استخدام األحرف ادلضارعة "الياء" إذا كان الفاعل ظاهر الذكر. إما أن يكون مفردا  .ٔ

 ,تثظنية أو صبع.
ثظنية استخدام حرف ادلضارعة التاء إذا كان الفاعل ظاهر مؤنث إما أن يكون مفردا ,ت .ٕ

 أو صبع.
 األمثلة من الفعل ادلضارع هي:

Kamu sedang menyapu 

lantai 

 اَْنتَ  َتْكظن س   اْلِباَلطَ 

Fatimah sedang menulis 

pelajaran 

 َتْكت ب   َفاِطَمٌة الدَّْرسَ 

Kamu tidur diatas kasur  ِاَْنِت تَ ظَناِمُْتَ  َعَلي اْلِفَراش 

 

 

                                                             
.44, ) مركز األهرام للترجمة و النشر (, ص: النحو العصريسلٌمان فٌاض,  29
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 القرآن :األمثلة من الفعل ادلضارع من 

Nuh berkata: Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya aku 

berlindung kepada Engkau 

dari memohon kepada 

Engkau sesuatu yang aku 

tiada mengetahui 

(hakekat)nya. dan 

Sekiranya Engkau tidak 

memberi ampun 

kepadaKu, dan (tidak) 

menaruh belas kasihan 

kepadaKu, niscaya aku 

akan Termasuk orang-

orang yang merugi." (Q.S. 

Huud : 47) 

       

         

       

Ya Tuhan Kami, beri 

ampunlah aku dan kedua 
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ibu bapaku dan sekalian 

orang-orang mukmin pada 

hari terjadinya hisab (hari 

kiamat)". (Q.S. Ibrahim 

:41) 

      

Maka Dia tersenyum 

dengan tertawa karena 

(mendengar) Perkataan 

semut itu. dan Dia berdoa: 

"Ya Tuhanku berilah aku 

ilham untuk tetap 

mensyukuri nikmat mu 

yang telah Engkau 

anugerahkan kepadaku dan 

kepada dua orang ibu 

bapakku dan untuk 

mengerjakan amal saleh 

yang Engkau ridhai; dan 
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masukkanlah aku dengan 

rahmat-Mu ke dalam 

golongan hamba-hamba-

Mu yang saleh". (Q.S. An-

Naml : 19) 

 

. الفعل األمر ادلستخدمة لؤلمر، وإستخدامها تظناسب بالعدد أو ادلؤنث و ادلذكر ادلأمور, ٖ
التكلم, و فآلمر هو الفاعل ىف هذا األمر. الفعل األمر هو طلب وقوع حدث بعد زمن 

 .ٖٓيكون دائما للمخاطب, كما يكون الفاعل فيه مستًتا وجوبا
 أن األمر هو كل فعل ادلستخدمة لطلب الفعل يف الزمن ادلستقبل. تقولآراء األخرى من 

 وأيضا يقول أن فعل األمر هو الفعل الذى يمهر عن الزمن اإلستقبال.
 األمثلة من فعل األمر على الظنحو التايل:

Wahai ali!ambillah buku itu  َيَا َعِليُّ خ ذِ  اْلِكَتاب 

Wahai aisyah!sapulah lantai itu    َيَا َعاِئَشة  أ ْكظن ِسى اْلِباَلط 

Wahai Fatimah! Duduklah diatas 

karpet itu 

 يَا َفاِطَمة  ِإْجِلِسى َعَلى اْلِبَساطِ 

 

                                                             
13, ) لٌبٌل : دار الكتب الوطنٌة (, ص: فى اللغة العربٌةالشامل محمد النقراط,  
30 
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 األمثلة من فعل األمريف القرآن :

(Ibrahim berdoa): "Ya 

Tuhanku, berikanlah 

kepadaku Hikmah dan 

masukkanlah aku ke dalam 

golongan orang-orang 

yang saleh, (Q.S. Asy-

Syu’ara’ : 83) 

     

        

  Luth berdoa: "Ya 

Tuhanku, tolonglah aku 

(dengan menimpakan azab) 

atas kaum yang berbuat 

kerusakan itu". (Q.S. Al-

‘Ankabut :30) 

        

   

 

dan Katakanlah: "Ya 

Tuhan-ku, masukkanlah 

aku secara masuk yang 

benar dan keluarkanlah 
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(pula) aku secara keluar 

yang benar dan berikanlah 

kepadaku dari sisi Engkau 

kekuasaan yang menolong 

(Q.S. Al-Isra’ : 80) 

            

 

 

 . الفاعل(2
تدل على من فعل الفعل و هو مرفوع دائما, يكون الفاعل كلمة واحدة )ال يكون صبلة ( 

الفعل امسا ظاهرا صرحيا أو ضمَتا متصال, أو ضمَتا مستًتا أو جوازا كما يكون مصدرا 
 . الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من وقع عليه الفعل أو اقًتن به.ٖٔمؤوال

 ادلثال من الفاعل:
Ali tidur diatas kasur  ِنَاَم َعِليٌّ  َعَلى اْلفِ َراش 

Para Murid memperhatikan penjelasan 

guru 

 اْهَتمَّ التَّاَلِمْيذ   َشرَْح األ ْسَتاذِ 

Guru menulis pelajaran di papan tulis  َِدرِّس  الّدْرَس َعَلى السَّب ُّْوَرة
 
 َكَتَب ادل

 

 
                                                             

. 141, ) لٌبٌا: مؤسسة بحسون(, ص: القواعد التطبٌقٌة فى اللغة العربٌةندٌم حسٌن,   31 
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 األمثلة من الفاعل يف القرآن :

lalu mereka berkata: "Kepada 

Allahlah Kami bertawakkal! Ya 

Tuhan kami; janganlah Engkau 

jadikan Kami sasaran fitnah bagi 

kaum yang'zalim, (Q.S. Yunus : 85) 

       

           

   (ingatlah) tatkala Para pemuda itu 

mencari tempat berlindung ke dalam 

gua, lalu mereka berdoa: "Wahai 

Tuhan Kami, berikanlah rahmat 

kepada Kami dari sisi-Mu dan 

sempurnakanlah bagi Kami petunjuk 

yang Lurus dalam urusan Kami (ini)." 

(Q.S. Al-Kahfi :10 

       

           

     

ia berkata "Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya tulangku telah lemah 

dan kepalaku telah ditumbuhi uban, 
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dan aku belum pernah kecewa dalam 

berdoa kepada Engkau, Ya 

Tuhanku. (Q.S. Maryam : 4) 

        

 

 . المفعول به(3
غاية و وجوده للجمل اليت ربتاج إىل ادلفعول به و  اأهدافأصبح  ذيادلفعول به هو العظنصر ال

 .ٕٖعلى ما وقع عليه فعل الفاعل دلب ادلتعدي(. و ادلفعول به هو اسم)فعل 
 يف حُت أن مفعول به هو اسم مظنصوب دلا وقع عليه الفعل الفاعل.

ظهر ادلفعول به أن عملية الفاعل وقع عليه.إما أن تكون إجيابية و إما أن تكون سلبية,  .ٔ
 لالضمَت ادلتص إىل قسمُت:فعول به و شكل الفعل ال يتغَت بسببه.تظنقسم الضمَت للم

 الضمَت ادلظنفصل.
 ادلثال من ادلفعول به :

Muhammad memakan nasi  َّمٌَّد الرُّز  َأَكَل زلَ 

Kamu perempuan menyapu 

lantai 

 اَنْ َتَتْكظن س  اْلِباَلطَ 

Fatimah Menulis pelajaran  ََتْكت ب  َفاِطَمٌة الدَّْرس 

 

                                                             

.ٖٕٗ, ) مصر: دار العلوم و احلكم (, ص: تيسَت قواعد الظنحو للمبتدئُت صاحل العثيمُت, 32 
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 : يف القرآن ادلثال من ادلفعول به

25. berkata Musa: "Ya Tuhanku, 

lapangkanlah untukku 

dadaku[915], 

26. dan mudahkanlah untukku 

urusanku, 

27. dan lepaskanlah kekakuan 

dari lidahku, 

28. supaya mereka mengerti 

perkataanku, 

29. dan Jadikanlah untukku 

seorang pembantu dari 

keluargaku, (Q.S. Taha : 25-29) 

        

        

          

        

dan (ingatlah), ketika Ibrahim 

berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah 

negeri ini, negeri yang aman 

sentosa, dan berikanlah rezki dari 
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buah-buahan kepada 

penduduknya yang beriman 

diantara mereka kepada Allah 

dan hari kemudian. Allah 

berfirman: "Dan kepada orang 

yang kafirpun aku beri 

kesenangan sementara, 

kemudian aku paksa ia menjalani 

siksa neraka dan Itulah seburuk-

buruk tempat kembali". (Q.S. 

Al-Baqarah : 126) 

               

      

           

      

 

 تعريف الجملة االسمية .2
 اجلملة اإلمسية هي اجلملة اليت تبدأ باإلسم, و هذه الكلمة كذلك تسمى ادلبتدإ و اخلرب.

قع ىف يخلرب, ادلبتدإ إسم مرفوع و عادة الىت تتألف من ادلبتدإ و ااجلملة اإلمسية هي الًتكيب 
أول صبلة. واخلرب هو إسم مرفوع خيرب ادلبتدإ. تارة تقوم اخلرب بعد ادلبتدإ. ادلبتدأ البد أن 

ع ىف أول صبلة غالبا, و قد يتأخر فيها. و وموقفه ىف أول صبلة. وهو إسم مرفيكون إمسا 
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اسم الصريح, اجملرد عن العوامل اللفمية غَت الزائدة, وهو مسظند  وقال اآلخر أن ادلبتدأ هو
 .ٖٖاليه والبد للمبتدأ من خرب, ألن اخلرب هو اجلزء ادلتمم للفائدة

 و مع ذلك فإن ادلبتدأ ديكن أن يكون :
 أ. موصوف )اسم(، اسم اإلنسان أو األشياء و ما أشبه ذلك

 ب. الضمائر
 ج. عبارة إضافية 

 د. عبارة الظنعت
 ادلشارية ةه. اإلشارة و عبار 
 و. عبارة ادلوصول.

أّما اخلرب هو إسم مرفوع مع ادلبتدإ يكونان صبلة مفيدة, يقع غالبا بعد ادلبتدأ, و قد يتقدم 
 . و من ناحية أنواعه, فإن اخلرب تظنقسم إىل ثالثة أقسام:ٖٗعظنه, وبه يتم معٌت اجلملة

 الشبه أو اجلملة, مهما التثظنية أو اجلمع.أ. خرب ادلفرد: اخلرب الذى يكون مفردا و ليس 
ب. خرب شبه اجلملة: فهو اخلرب من المرف أو اجلار اجملرور. إذا كان ادلبتدأ نكرة ىف 

 اخلرب شبه اجلملة فال بد أن نقدم اخلرب.
ج. خرب اجلملة : هو اخلرب الذى يتكون من اجلملة, إما أن تكون اجلملة اإلمسية أو 

ال بد أن يستحق رابطا كمثل اخلرب ادلفرد دلبتدئه.اخلرب جيب أن  الفعلية, فوجود اخلرب
حيتوي على الضمَت يظناسب ادلبتدأ. و لعدده ) ادلفرد, ادلثٌت, اجلمع ( و نوعه ) ادلذكر, 
ادلؤنث (.اخلرب هو اإلسم الذى يكمل ادلبتدأ, ليكون صبلة مفيدة.اإلسم هو لفظ ىف 

 رد.قمثل: زلمد, قلم,  على معٌت الشيءاللغة العربية اىل يدل 

 للجملة اإلمسية قواعد البحث الطويلة و الدقيقة
                                                             

.131, ) كوٌت: مطبوعات جامعة الكوٌت ( ص: القواعد النحوٌةالتدرٌبلت اللغوٌة و مختار عمر,    33
 

.66, ) برٌطانٌا: مؤسسة رٌاض ( ص: المنهج المختصر فى علم النحو و الصرفٌوسف الجدٌع,  
34
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 أ. تقرأ الرفع

 عالمة الرفع ىف اإلسم هو الضمة, الواو, و األلف.

 منوذج :
rumah itu kecil  ٌالبَ يْ ت   َصِغي ْر 

orang-orang muslim itu pintar  َْسلِ م ْونَ  َماِهر ْون
 
 ادل

dua murid itu pintar  ِان
َ
 الطَالِ َبانِ  َعِادل

 ادلبتدأ البد أن تكون إمسا معرفة . أ

 الغرض من اإلسم ادلعرفة هو اإلسم الذى ظهر معظناه, و ديكظنه أن يكون : 

 . إسم العلم )اسم شيء(ٔ
 منوذج :

Nama Orang  ٌَاضْبَد 

Nama Negara اِْند ْونِْيِسَيا 

Nama tempat   البَ ْيت 

 

 . إسم الضمَتٕ
 الذى ديكظنه أن يكون مبتدأ هو إسم الضمَت ادلظنفصلة. وهي:إسم الضمَت 
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Dia (Laki-Laki 1)  َه و 

Dia (Laki-Laki 2) َا  مه 

Mereka (Laki-Laki)  ْه م 

Dia (Perempuan 1)  َِهي 

Dia ( Peremuan 2) َا  مه 

Mereka  ( Perempuan )  َّه ن 

Kamu (Laki-Laki 1)  َاَْنت 

Kamu ( Laki-Laki 2) اَنْ ت َما 

Kalian ( Laki-Laki)  ْاَنْ ت م 

Kamu ( Wanita 1)35  ِاَْنت 

Kamu ( Wanita 2) اَنْ ت َما 

Kalian ( Wanita-Wanita)  َّ اَنْ ت 

Saya اَنَا 

Kita   ضَلْن 

  

                                                             
144, ) بٌروت : دار الفكر ( ص: , الوجٌز فً قواعد اللغة العربٌةسعٌد األفغانً 
35
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 . اإلسم الذى دخله الف الالمٖ
 ادلثال: 

Kelas itu indah  ٌْيل  اْلَفْصل   صبَِ

Masjid itu suci  ٌْسِجد   طَاِهر
َ
 ادل

 

 . اخلرب من اإلسم الظنكرةٗ

 إسم الظنكرة هو اإلسم الذى مل يعرف معظناه أو العام. فعالمة الظنكرة هو التظنوين.

 ادلثال:

Lantai Itu Bersih  ٌالِباَلَط َنِمْيف 

Kelas itu indah  ٌْيل  اْلَفْصل  صبَِ

 

 ادلذكر, ادلفرد, ادلثٌت, و اجلمع.. ادلبتدأ و اخلرب البد أن يكون مظناسبا إما ادلؤنث, ٘

 ادلثال: 
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Fatimah Itu Cantik  ٌَلة ي ْ  َفاِطَمة  صبَِ

Zaid Itu Ganteng  ٌْيل  َزْيٌد صبَِ

Bola Itu Kecil  ٌاْلك َرة  َصِغي َْرة 

Kedua Murid itu Pintar  ِالت ِّْلِمْيَذاِن َماِهَران 

 

أو اجلملة، و هظناك بعض البحث عن أنواع اخلرب، بأن اخلرب قد تكون من اسم مفرد 
اكيبها و استهلكت اجلملة اإلمسية بدخول العوامل ادلفسدة لًت  يانو لكن يف بعض األح

و تظنقسم هذه العوامل اليت تدخل على ادلبتدأ و  ٖٙالظنواسخب املتسمى هذه العوامل بالعو 
 اخلرب إىل نوعُت و هي كان و أخواهتا و إّن و أخواهتا:

 كان و أخواهتا .ٔ
تدخل كان و أخواهتا على ادلبتدإ و اخلرب، فًتفع األول و يسمى امسها و تظنصب 

و أخواهتا و هي : صار، ليس، أصبح، أمسى، أضحى، ظّل، و  ٖٚالثاين و يسمى خربها.
 بات.

 أما األمثلة من كان و أخواهتا كما يلي:
 Murid itu menjadi rajin َكاَن الطَّاِلب  رل َْتِهًدا كان

  َصاَر اْلِبظَناء  م ْرَتِفًعا صار

                                                             
36

 151ص.  sinar baru algensindo ،2415،نحو فً متن اآلجرومٌة و ترجمتهاعلم الشٌخ شمس الدٌن محمد الراعٌن،   
 63، مكتبة بالً بوكو، سوراباٌا، ص. 1علً الجارم و مصطفى أمٌن، النحو الواضح الجزء   31
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  َلْيَس اْلَمْرء  ي  ْوَلد  َعاِلًما ليس

  بَرِْيًداَأْصَبَح اذْلََواء   أصبح

  أَْمَسى اْلَمَطر  َغزِيْ ًرا أمسى

  َأْضَحْت الّشْمس  م ِضْيَئةً  أضحى

  َظلَّ  ظلّ 

  بَاتَ  بات

 أما األمثلة من كان و أخواهتا يف القرآن الكرًن كما يلي:

   

   

 

 إّن و أخواهتا .ٕ

ترفع الثاين و تدخل كان و أخواهتا على ادلبتدإ و اخلرب، فتظنصب األول و يسمى امسها و و 
 و أخواهتا هي أّن، كأّن، لكّن، ليت، لعّل. ٖٛيسمى خربها.

 أما األمثلة من إّن و أخواهتا كما يلي:
 

                                                             
 14علً الجارم و مصطفى أمٌن، ص.  ،المرجع السابق  33
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  إنّ 

  أنّ 

  كأنّ 

  لكنّ 

  ليت

  لعلّ 

 

 . اهداف التعليم الجملةب

يدون أن ربمله؟ ما ر ت تلميذاتمهم جدا يف نمام التعليم. ال واذلدف من ذلك هو عظنصر
 ربقيقها.  ة؟ كل هذا يتوقف على األهداف ادلرادتلميذاتالجيب على 

 م اجلملة كما يلي:يتعلأهداف 

 على استخدام اجلملة الصحيحة. تلميذاتأ. تدريب ال

 العرب من خالل التقليد. تلميذاتالب. تشكيل العادة من 

 مع العربية تلميذاتال تثَتينادلعلم  ج.

 ٜٖ.ادلعرب اوادلكتوبقادرة على معرفة احلق والباطل من الكالم  اتد. تلميذ

                                                             
.
39

. Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-nur, 

2004), h. 60.  



34 
 

 أماالغرض التعلم اجلملة هي:

أ. أن تكون قادرة على معرفة وظائف الكلمات يف اجلملة وفهم معٌت األحكام بدقة وبسرعة 
 لفهم اللغة العربية.

لغة للتعبَت عن  ب. القدرة على تكوين اجلمل الصحيحة يف قواعد اللغة ادلكتوبة أو ادلظنطوقة
 العقل.

 بيظنما األهداف التعليمية الصرف هي:

أ. دلعرفة خصوصيات وعموميات من الكلمات وأشكال الكلمة تأثَت على وظيفة ومعٌت 
 الكلمة.

شك فيه، وحقيقية، وقادرة  ب. قادرا على فهم معٌت الكلمة يف أي تغيَت شكل ألشكال
 ٓٗاستخدام كلمة بشكل صحيح يف اللغة العربية على حد سواء شفويا وخطيا. على 

 . إتقان مؤشر الجملة1

 مؤشرات إتقان وضعت يف تعلم اجلملة هو:

 يستطيع الطالب قراءة الشكل العريب أو يف القران  الصحيح. . أ
 يستطيع الطالب التمييز بُت ترتيب اجلملة الفعلية واجلملة االمسية   . ب
 ىف الصورة اجلمعة ةثال اجلملة ىف القران خاصمالطالب يعرف  . ج
 ديكن للطالب تقدًن اجلملة باستخدام منوذج كلمة معيظنة. . د
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 طريقة التعليم. ج
 طريقة التعليم تعريف .1
 ادلدارس وتتظنوع يوم، بعد يوماً  يزداد تدريسه وطرق بالتعليم االهتمام أنّ  ادلالحظ من
 والتأثَت الفاعلية حيث من مظنها واحدة كل وتصظنف التدريس طرائق تتظناول اليت الًتبوية

 أنه على تدريسي أسلوب تعميم ديكن ال إنّه حيث طريقة، بكل ربيط اليت والعيوب وادليزات
 اختيار وي ًتك التدريس، طرائق أهم ذكر من بدّ  ال فإنّه التعليمية، ادلواقف الختالف األفضل
 مقالظنا ويف التعليمية، وادلادة التعليمي ادلوقف تظناسب اليت الطريقة ليحدد ادلعلم على الطريقة

 . التدريس طرائق مع وقفة لظنا سيكون هذا
 ربقيقها ادلرجوّ  األهداف ربقيق أجل من ادلعلم يّتبعه الذي األسلوب هو تعليمال طريقة

 داخل ادلعلم يّتبعها اليت واإلجراءات األنشطة من عدد ويتضمن التعليمي، ادلوقف من
 .بالدرس ادلتعلقة وادلفاهيم احلقائق رلموعة للطالب ليوصل الصف
 ادلعلم؛ يتبعها اليت الكيفّية أو األساليبَ  بكوهنا الًتبويّ  اجملال يف عليمالت طرق عرفوت  
 من رلموعة أهّنا كما السلوكّي، التعليم أهداف ربقيق على الطالب دلساعدة وذلك

 توصيل هبدف وذلك الدراسية؛ احلّصة يف ادلعلم يظنّفذها اليت العلمّية واإلجراءات الظنشاطات
 على ي شًتط ذلك ولتحقيق للطالب، زلّدد بدرس اخلاّصة ادلعلومات من رلموعة أو معلومة
 خالل من وذلك للمادة، تقدديِه أثظناء الطالب فضول إثارة على قدرة ذا يكون أن ادلعلم
 .االستيعاب وسهلة ادلظناسبة اإلجابات وتقدًن واإلنصات، والشرح، التمهيد، أساليبَ  اتباعه
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 أو األساليبَ وشلا سبق ذكره من التعريفات فاستظنبط الباحث أن طريقة التعليم هي 
 واإلجراءات الظنشاطاتللوصول إل ى األهداف ادلرجو، تتكون عل ى  ادلعلم يتبعها اليت الكيفّية
 .الدراسية احلّصة يف ادلعلم يظنّفذها اليت العلمّية
 يف الطريقة االستقرائيةتعر  .2

 الكل ي، إىل اجلزئي من الدرس سَت أثظناء بادلتعلم االنتقال: هو االستظنباط أو االستقراء
 مظنها يستظنبطوا أن ديكظنهم حىت احلقائق صبيع الطالب أمام ادلعلم يعرض أن هذا ويتطلب
 هذه بأنفسهم ليكتشفوا لطالبه الفرصة يتيح أن مظنه يتطلب كما القانون، أو العالقة

 وهبم.بأسل وليعربواعظنها العالقة،
 ،اجملهول واكتشاف ادلعرفة إىل الوصول يف العقل أساليب من أسلوبا يعد واالستقراء 

 ٔٗ.ع ام حكم لتكوين الكليات إىل مظنها التدرج مث اجلزئيات، بفحص البدء عن عبارة وهو
 ق  راءة بعد يقوم مث ما، قاعدة تتضمن اليت األمثلة من رلموعة بتقدًن ادلعلم يقوم الدرس ففي

 إىل أنمارهم ويوجه ، التالميذ عظند القددية ادلعلومات هبا يستثَت معيظنة أسئلة بطرح األمثلة
. عليها بظنيت اليت القاعدة   دبساعدته   مظنها ويستظنبطوا ، ليالحموها األمثلة من معيظنة أجزاء

االستقرائية تقوم عل ى البدء باألمثلة تشرح وتظناقش وشلا تقدمت فاستظنبط الباحث أن الطريقة 
 مث تستظنبط مظنها القاعدة.

االستقراء هو األسلوب الذي  أساس فلسفي مؤداه أن تستظند الطريقة االستقرائية إىل
ادلعرفة، ليصل به إىل ادلعرفة يف صورهتا الكلية بعد تتبع أجزائها،  ديلكه العقل يف تتبع مسار

                                                             

، احلديثة الًتبوية االذباهات ضوء يف الديظنية والًتبية العربية اللغة تدريس طرق، وآخرون رشدي خاطر،  ٔٗ 
 ٕٛٔ. ص(، ٜٜٛٔ الظنشر، مكان أو الظناشر يذكر مل)
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 واستخدام االستقصاء يف تتبعها هو الكشف عن القواعد واحلقائق الطريقة وعليه فهدف
يف هناية " يد األدلان "فردريك هربرت والوصول إليها. إن تاريخ االستقراء بوصفه نشأ على

ونتيجة للخطوات ادلظنطقية اخلمس اليت وضعها  ومستهل القرن العشرين القرن التاسع عشر
وتسمى أيضا بالطريقة "الًتابطية" نسبة إىل نمرية  اذلرباتية هربات أصبحت تعرف بالطريقة

وهذه الظنمرية هي نمرية الكتل ادلتآلفة، وتفسَتها التطبيقي على أن  علم الظنفس الًتابطي
 إىل ادلدرسة وهو مزود بثروة فكرية ولفمية، فعن طريقها يتعلم الطفل احلقائق الطفل يأيت

 م ادلشكالت واحلقائق اجلديدة. اجلديدة، أي أن خرباته السابقة تساعده على فه
تتكون  "هربات" يرى أن العقل البشري مكون من رلموعة من ادلدركات احلسية اليت إن

ادلدركات احلسية  نتيجة لؤلحاسيس اليت تأيت هبا احلواس، واليت تّتصل هبا يف البيئة، وهذه
ظنجد أن ادلعلم يبدأ األشياء، ف تكون كتال تًتابط هبا األحاسيس اليت تأيت بعد ذلك عن هذه

القددية باجلديدة عن طريق التعميم أو  وفق هذه الطريقة باستثمار ادلعلومات القددية مث ربط
يكشف التلميذ ادلعلومات واحلقائق بأنفسهم.  القاعدة. إن االستقراء إذ يظنطوي على أن

م تدرجييا للوصول التالميذ قوة التفكَت، إذ تأخذ بأيديه ومن مزايا هذه الطريقة أهنا تثَت لدى
يف الًتبية إذ تتخذ األساليب والًتاكيب أساس لفهم القاعدة،  إىل احلقيقة وهي طريقة جادة

ألهنا سبزج القواعد باألساليب، إضافة إىل ذلك فهي ربرك الدوافع  إذن هي طريقة طبيعية
اهاته. إضافًة فيظنتبه ويفكر ويعمل وأهنا ذبعل التلميذ مستقال يف تفكَته واذب الظنفسية للمتعلم

 ذلك فهي تركز على عظنصر التشويق وتثَت التظنافس بُت التالميذ وعودهم على دقة إىل كلّ 
واالعتماد  وادلالحمة، وتزودهم بعادات خلقية مهمة كالصرب وادلثابرة على العمل الًتتيب

 .على الظنفس والثقة هبا
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 االستقرائية طريقةال تطبيق خطوات .3
 : وهي ،طريقة هربارت ذات اخلطوات اخلمسوقد بظنيت هذه الطريقة على 

التالميذ لتقبل ادلادة العلمية، عن طريق احلوار، أو  هتيئة وهي عبارة عن: المقدمة .أ 
ففي هذه . ادلظناقشة، لتهيئة أذهان التالميذ للدخول يف صلب ادلوضوع القص ص أو

واحلوار أو  القصة عن طريق اخلطوة يهيئ ادلعلم تالميذه لتقبل ادلادة اجلديدة، وذلك
دلشًتكة فتشدهم إىل التعلق ا بسط الفكرة، حبيث تثَت يف نفوس التالميذ الذكريات
على التفكَت فيما سيعرضه  بالدرس، ويف هذه اخلطوة أيضا يعلم ادلعلم تالمذته

السابق، ويصبح التالميذ  عليهم، وقد يكون ذلك بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس
بعض ما يعرفون من  . ويكون ذهظنهم قد استعادمن الغاية من الدرس على علم

الالحقة. ووظائف هذا  ادلعلومات السابقة، مث يّتجه انتباههم وتفكَتهم إىل اخلطوات
 التمهيد تكمن يف:

 جلب انتباه التالميذ إىل الدرس اجلديد. .ٔ
 إزالة ما علق بأذهاهنم من الدرس الذي سبق درس القواعد. .ٕ
 جلديد.ربط ادلوضوع السابق بادلوضوع ا .ٖ
 تكوين الدافع لدى الطلبة باذباه الدرس اجلديد. .ٗ

عرضا سريعا  وهو لب الدرس، وبه يتحدد ادلوضوع حبيث يعرض ادلعلم: العرض .ب 
دبا سبقها ما  للهدف الذي يريد وصول التالميذ إليه، فالعرض مادة مغذية تصل

أو األسئلة أو  على براعة ادلعلم، إذ يعرض ادلعلم احلقائق اجلزئية ا وذلك يدلسحلقه
وتستقرئ األمثلة  ادلقدمات، وهي اجلمل أو األمثلة الظّنحوية اليت زبض الدرس اجلديد
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ويدوهنا على  عادة مث الطلبة أنفسهم دبساعدة ادلعلم الذي خيتار أفضل األمثلة
 .السبورة

 وهظنا يقوم ادلعلم بعرض األمثلة اليت تتضمن القاعدة أو القانون، مع توجي ه التالمي ذ
 . كان الشاهد من األمثلة، ولفت أنمارهم إليهدل

وهو أعقد هذه اخلطوات ، ففيه يقوم ادلعلم والتالمي ذ باالس تقراء، : الربط .ج 
وادلوازنة، والتحليل، واستثارة ادلعلومات القددية يف أذهان التالميذ من  واالس تدالل،

يف هذه   القاعدةللوصول للخطوة اليت تليها ، وهي استظنباط  ال دروس الس ابقة،
مع بعضها، وتعٍت أيضا ادلوازنة والربط بُت ما تعلمه التلميذ  اخلطوة تربط األمثلة
باألمس، فاذلدف من عملية الربط هو أن تتداعى ادلعلومات  اليوم، وبُت ما تعلمه

التلميذ، وبعد إجراء عملية ادلوازنة بيظنها يصبح ذهن الطالب مهيأً  وتتسلسل يف ذهن
 اخلطوة التالية، وهي خطوة التعميم واستظنتاج القاعدة. ىللالنتقال إ

وهظنا يقوم ادلعلم دبساعدة التالميذ للوصول إىل القاعدة : استنباط القاعدةالتعميم  .د 
 .على السبورة وهناادلعلم بصياغتها صياغة علمية، مث يد ادلستظنبطة من األمثلة، ويق وم

دلعلم القاعدة واليت تعترب وليدة القسم ا يف هذه اخلطوة يستظنتج التلميذ بالتعاون معو 
ذلم تلقيظنا، فالقاعدة هي خالصة ما  األكرب من التالميذ للدرس، وهي ليست ملقظنة
توصل إليها الطلبة غَت مًتابطة من  توصل إليه التالميذ، وقد تكون القاعدة اليت

بتها بطريقة التلميذ، ودور ادلعلم هظنا هو كتا الظناحية اللغوية، ولكظنها مفهومة يف ذهن
من السبورة. فإذا مل يستطع عدد كبَت من  صحيحة وبلغة سليمة يف مكان بارز

ادلعلم ذكر أمثلة أخرى مساعدة، أو إعادة  التالميذ التوصل إىل القاعدة، جيب على
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أفصل لكي تستظنتج القاعدة استظنتاجاً  الدرس كامال، بتوضيح األمثلة بشكل
 .صحيحاً 

بالتالميذ، ودور ادلعلم هظنا هو ادلراقبة والتصحيح، فيق وم وهذا اجلزء خاص : التطبيق .ه 
بإعطاء التالميذ بعض األمثلة والتدريبات، وهم بدورهم يقومون بتطبيق  ادلعل م

وهذا هو هدف الدرس ونتيجته، وهظنا يتبُت للمعلم مدى  القاع دة اليت درسوها
 .لقاعدة وتطبيقهاإل ى ا صلاحه يف مساعدة التالميذ للوصول

بالتطبيق عليها، وتدريب  خطوة مهمة ألن دراسة القواعد ال تؤدي شبارها إال ذهفه
اجلانب  بالقواعد ديثل ٗالطالب تدريبًا كافيًا على الظنقاط اليت يدرسوهنا، فاإلدلام

اجلانب العملي الذي تبدو  الظنمري من اخلصائص اللغوية، يف حُت سبّثل التطبيقات
على القاعدة هي عملية  إذًا التطبيق٘عبَت الصحيح. فائدته يف القراءة السليمة والت

أن يطبقوا عليه تطبيقا  فحص لصحتها، فإذا فهم التالميذ ادلوضوع جيدا استطاعوا
كاعتماده على احلفظ  جيدا. لكن رغم ذلك ال خيلو هذا ادلظنهج من الظنقائص

الطبيعي يف األسلوب  ادلسبق وتدعم التقليد دون االبتكار، هذا جيعلها من سلالفة
 اكتساب ادلعرفة.

 من الطريقة االستقرائية المزايا .4
 ٕٗا يأت ي مزايا من الطريقة االستقرائية:وشل

 .اجلزيئات بُت وادلقارنة األدلة يف الظنمر عظند التفكَت على القدرة الطالب لدى تظنمي .أ 
 .بظنفسه ذلا ادلتعلم لتوصل طويلة؛ دلدة ادلعلومة ثبات .ب 

                                                             
 نفس ادلرجع  ٕٗ
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 .ادلتعلم لدى الدافعية إثارة .ج 
 .ادلظناقشة نتيجة متعلم كل دبستوى ادلعلم تعرف .د 
 .الظنقاش نتيجة وزمالءه الطالب وبُت وطالبه، ادلعلم بُت االجتماعية العالقات توثق .ه 
 قدرته تظنمية على تساعد بظنفسه ادلتعلم إليها يصل اليت القاعدة أن التجارب ثبتت .و 

 . التفكَت على
 .اجلاهزة ادلواد من واحلفظ الفهم يف أسهل االستقراء طريق عن ادلكتسبة ادلواد  .ز 
 . عليها واالعتماد بالظنفس الثقة على الطريقة هذه تساعد .ح 
 . الذهٍت الشرود ظاهرة على والتغلب الطالب انتباه جذب على الطريقة هذه تعمل .ط 

 من الطريقة االستقرائية العيوب .5
  ٖٗ، كما يلي:عيوبجبانب ادلزايا، فلهذه الطريقة 

 .للمفهوم ادلوضحة ادلظنتمية وغَت ادلظنتمية األمثلة من للمزيد احلاجة .أ 

 الوقت من دلزيد احلاجة يعٍت شلا ، ادلتعلم ديتلكها اليت السابقة اخلربات على تعتمد  .ب 
 .اخلربات تلك ديتلك ال ادلتعلم كان حالة يف

 ربتاج إل ى وقت طويل. .ج 

 

 

 

 

                                                             
  ٖٖنفس ادلرجع، ص.   ٖٗ
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 الطريقة انواء د. 

 تعريف الطريقة القياسية. 1

 احلكم من الفكر انتقال على فلسفتها وتقوم تدريس الظنحو، يف قددية الطريقة هذه تعد
 يف العقل طرق من بذلك وهي الظنتائج، إىل ادلبادئ ومن على اجلزئي احلكم إىل الكلي على

 تبدأ ألهنا معقدة، عمليات تتطلب القياسية إن الطريقة. ادلعلوم من إىل اجملهول الوصول
الفعلية  الظنتائج باستخراج يبدأ القاعدة يكتب أن بعد فادلعلم القاعدة كاملة، بذكر باجملرد أي
اجلزئية  القضايا إىل بذلك ويظنتقل ادلفاهيم، تلك ربويه ما تدقيق خالل من وادلظنطقية

 وإن من الكليات، ادلتعّلمُت مدارك إىل أقرب إن اجلزئية الواقع ويف الشخصية، وادلفهومات
 . ادلتعلمُت مدارك إىل أقرب الشمول قليلة هي اليت الكليات

الذي  فالتلميذ ادلقررة خطواهتا وفق على فيها السَت بسهولة سبتاز القياسية إن الطريقة
 القاعدة من يستظنبط الذي من بكثَت أكثر لسانه يستقيم أن ديكن جيدا فهما القاعدة يفهم
 وأهنا طويال،وقتا  تستغرق ال ألهنا سريعة طريقة أيضا وهي ذكرها، قبل له توضح أمثلة

 احلقائق وإىل إىل ادلادة، حيتاج فالتفكَت. اجليد التفكَت عادات تظنمية التالميذ على تساعد
 الفرضيات، وتفسَت حّل ادلشكالت يف يطبقها أن أراد إذا بدقة التلميذ يعرفها أن جيب اليت

 .كرهاتذ  على يعُت الذي هو فحفظ القاعدة احلفظ على تساعد اليت الوحيدة الطريقة وهي
 خطوات تطبيق الطريقة القياسية (1

 وشلا يأت ى من خطوات تطبيق الطريقة القياسية:
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 إىل وذلك بالتطرق اجلديد، للدرس التلميذ فيها يتهيأ اليت اخلطوة ويف: التمهيد .أ 
 .إليه اجلديد واالنتباه للدرس الدافع التالميذ لدى تتكون السابق، وهكذا الدرس

 انتباه التالميذ، ويوجه واضح وخبط وزلددة كاملة القاعدة تكتب: القاعدة عرض .ب 
 يبحث عن أن جيب وأنّه تفكَته، تتحدى مشكلة هظناك أن يشعر التلميذ حبيث
 .التالميذ مع احلل إىل التوصل يف ومهما بارزا دورا هظنا ادلعلم ويؤدي احلل،

 اإلتيانالتالميذ  من ادلعلم يطلب بادلشكلة التالميذ يشعر أن بعد: القاعدة تفصيل .ج 
 أمثلة فعلى إعطاء عن التالميذ عجز فإذا تاما، انطباقا القاعدة تظنطبق عليها بأمثلة
التالميذ  يستطيع هكذا األوىل، اجلملة يعطي بأن ذلك على يساعدهم أن ادلعلم
على  التفصيل هذا يعمل وهكذا ادلعلم أمثلة أو مثال على قياسا أخرى أمثلة إعطاء
 .وعقله التلميذ ذهن يف ورسوخها القاعدة تثبيت

 الكثَتة لؤلمثلة التفصيلية نتيجة وجدواها القاعدة بصحة التلميذ شعور بعد: التطبيق .د 
 ادلعلم ذلك بإثارة ويكون القاعدة، هذه على يطبق أن ديكن التلميذ فإن حوذلا،

 األسلوب هذا ورغم فعالية .مفيدة صبلة يف التمثيل أو إعرابية أمثلة إعطاء أو لؤلسئلة
 راجع ذلك مكان وزمان كلّ  يف يظنفع ال أنّه إال العربية اللغة قواعد تدريس يف

 غَت األمثلة تكون مظنفصلة غالباً  ادلعلومات، إيصال كبطأ فيه ادلوجودة للعيوب
 للمتعلمُت. اللغة صبال تقدم ال جيعلها هذا مًتابطة،
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 تعريف طريقة النص .2
 وتعتمد االستقرائية، عن ادلعدلة الطريقة أو السياق ادلتصل، بأسلوب الطريقة هذه تسم

 بالظّنص الطريقة هذه وتعٍت اللغة، نصوص ظالل يف تدريس القواعد الطريقة على هذه
 من لغوياً  درساً  الظّنص هذا يدرس حبيث الكلي، وشكله وسياقه أفكاره وأحداثه يف ادلتكامل

 .وضلوا وبالغة وذوقا ومعٌت ومبٌت صوتا طبيعة اللغة يساير ودبا جوانبه ادلختلفة،
من   فيظنطلق اللغوي األساس أما تربوي، اآلخر لغوي أحدمها أساسُت الطريقة وذلذه 
 واألجدر وتركيب وداللته، وصرف صوت من تتكون عظناصرها متآزرة كلية ظاهرة اللغة كون

 دراسة فمؤداه األساس الًتبوي أما. العظناصر هذه تكامل ظالل يف اللغة قواعد تدرس أن
 ويكون الظنحو لديه، معٌت ذات كلية مباشرة خربة يعيش ادلتعلم ذبعل نثرا أو شعرا الظنصوص،

 ميله مراعيا ادلتعّلم واقع عن معربا يكون أن يف الظنص وادلهم الظنصوص، هذه يف متضمظنا هظنا
 يدرس الذي إن التلميذ. ومعٌت قيمة ذات الدرس يكون حاجاته هبذا وملبيا العقلي ومنوه
 . مظنه يظنفر وال الظنحو حيب جيعله شلا باحلياة، لغته يشعر باتصال الطريقة هبذه

 العامة، األهداف حيث من االستقرائية وبُت بيظنها فرق ال أن هذه الطريقة يبدو وهكذا
 يف متكاملة، فكرة عن يعرب متكامل نص فهو عليه، تعتمد الذي يف الظّنص الفرق ولكن
وسبتاز . بيظنها رابط ال اليت اجلمل أو األمثلة من رلموعة على االستقرائية تعتمد الطريقة حُت
 وأديب متكامل، علمي لغوي سياق يف وتعاجلها نفسها باللغة القواعد سبزج بأهّنا الطريقة هذه
 وسيلة الًتاكيب وذبعله فهم يف قيمته وتمهر الظّنحو بصعوبة اإلحساس من تقلل وأهنا

 وذبعلها القراءة وتعتمد على ادلرتب، ادلظنطقي والتفكَت وادلوازنة الفهم: هي أكرب ألهداف
 بالتعبَت الظنحو مزج القواعد وإن لفهم رلاال الفصول تذوق من وذبعل للظّنحو، مدخال
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 تساعد وهي اإلعرابية، مقرونًا خبصائصه رسوخاً  وأساليبها اللغة رسوخ إىل يؤدي الصحيح
 على وتدريبهم التالميذ لدى ادلعريف جملالا ادلعٌت وتوسيع وفهم السليمة القراءة تدريس على

 .االستظنباط

 خطوات تطبيق طريقة النص(. 1

 :وشلا يأت ى من خطوات تطبيق طريقة الظنص
 ديهد ادلتعبة فيها الطريقة كانت أيا القواعد تدريس يف ثابتة خطوة هي :التمهيد .أ 

 .اجلديد للدرس تالمذته ذليئ السابق الدرس إىل بالتطرق ادلعلم
 خالذلا يركز من منوذجية، قراءة ويقرؤوه السبورة، على الظنص يكتب :الّنص كتابة .ب 

 استخدام وسائل ويفضل الدرس، حوذلا يدور اليت اجلمل أو ادلفردات على
 .موضوع الدرس واجلمل ادلفردات لكتابة ادللون الطباشَت خاصة، اإليضاح

 أن دبعٌت يف الظنص، ادلتضمظنة الظنحوية القواعد إىل ادلعلم يتطرق فيها :النص تحليل .ج 
 .اخلاصة بالدرس القاعدة باستظنتاج ذلك خالل من مهيئُت يصبحون التالميذ

 الصحيحة يدون القاعدة إىل التالميذ معمم يتوصل أن بعد :والتعميم القاعدة .د 
 هتذيبها وصياغتها بعد السبورة من بارز مكان ويف واضح خبط القاعدة هذه ادلعلم

 .صحيحة صياغة
 عن ذلك باإلجابة ويكون إضافية، أمثلة القاعدة على التالميذ يطبق فيها :التطبيق .ه 

. حول القاعدة معيظنة صبل بتأليف التالميذ تكليف أو ادلعّلم، يوجهها اليت األسئلة
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 تعتمد على بل والقواعد األديب الظنص خاصة بُت اللغة تفصل ال الطريقة هذه إذاً 
 .اللغوية الظّنصوص ضمن القواعد تدريس

 طريقة تحليل الجملة .ه

 تعريف طريقة تحليل الجملة .1
 وهي اجلملة، ربليل على يقوم القواعد تدريس يف أسلوب جديد على الطريقة هذه تعتمد

 كان سواء الظّنص، ادلعلم مع بالتعاون التالميذ حيلل أن أي ادلعٌت أساسا، فهم على تعتمد
 يقوم ربليال عادية، صبلة أو قوالً  أو شعرياً، بيتاً  أو نبوياً، حديثاً  آية قرآنية، أو الظنص ذلك

من  اجلملة أو اللفمة موقع ربديد إىل الوصول للتلميذ ييسر وهذا ادلعٌت، على فهم
 إىل االستظنتاج يتوصل أن ديكن التلميذ أن يعٍت ذلك بعد اللفمة موقع ربديد إن. اإلعراب
 فهم يف الًتكيز والدقة على التلميذ حيمل سوف لتحليل وإن الظنحوية، للقاعدة الصحيح

 إىل العملية، هذه يؤدي بتكرار شلا لديه، الظنقد قدرة وربريك فيه، الفكر وإعمال الظنص،
 وبإطالق الصحيح، الفهم أفضل بالتايل واهتمام أكثر، بعظناية الظنحوية اجلمل إىل الظنمر

 وأن صحيحاً  تركيباً  اجلمل أن يركب التلميذ يستطيع وهكذا .ٗٗللغة السليمة األحكام
 من خالية بطريقة يكتب أن وأنّه يستطيع الظنصوص ويتذوق الكلمات أو األلفاظ يضبط

 .األخطاء

 
                                                             

 القاهرة، الكتب، )عامل ،نتائجه وتطبيقاته تقوًن أساليبه، أسسه، أهدافه، التدريس،ريان،  حسن فكرى  ٗٗ
 ٙ. ص الثالثة(، الطبعة ،ٜٗٛٔمصر 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 . أنواع البحثأ

 يف معرتك احلياة احلقيقية. أجري ادليداين الذيث البحىذا البحث على شكل 
ع ن يف العلوم اجاجتااعية ال ي ععتاد أاااا على ادلحاظةة ادلتقليد الىو  ادليداينالبحث 

عاال م  ىلجا  الناس يف لتته  ويف ادلاطلحات اخلاةة مه   اجاالبشرية يف منطقتها وعلى 
طبيعة ىذا البحث ىو درااة وةفية  وىي  44(.9: 6986من وجهة نةر كريك وميلر )
معلومات واقعية  ة بطريقة منهجية   الاورة أو اللوظوةفيالدرااة ال ي هتدف إىل خلق 

  ذكر نذيرزلاد وفقا على رأي ودقيقة عن احلقائق  والطبيعة  والعحاقة ب ن ظاىرة التحقيق. 
أن البحث الوةفي ىو درااة يف البحث عن وض  اجلااعات البشرية  كائن  وىي ظالة  

وةفي ىو طريقة ادلنهج ال 45ونةام الفكر أو الفحاش باك من األظداث يف الوقت احلاضر.
البحث العلاي ال ي هتدف إىل ظل ادلشاكل القائاة يف الوض  احلايل  وال ي عت  م  مج  
البيانات وعانيفها وحتليل ومعاجلة البيانات وااتخحاص النتائج  وذلك مهدف خلق ةورة 

 حبيث حتقيقا يف ظروف موضوعية.

 ب. طريقة جمع البيانات

دام عدة طرق  م  عوق  أن البيانات ال ي مت يف جهد مج  البيانات ادلللف بااتخ
احلاول عليها كاملة وةحيحة. طرق مج  البيانات يف ىذه الدرااة ااتخدام الكتاب ىي  

 .كاا يلي
                                                             

44
 Lexy j Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset), 

h.3.  
45 Mohamad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 45. 
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 . محاظةة6

ادلحاظةة "يت  عقنية جلا  البيانات من خحال ادلحاظةة  جنبا إىل جنب م  اجحات الدولة 
ىذه الطريقة عستخدم للحاول على بيانات عن التعل   46.أو الوك الكائنات اذلدف

ععلي  اجلالة ىف السورة اجلاعة لاف العاشر مبعهد دينية للبنات فساوارن  اجلالة األنشطة
   دلبونج.

 . مقابلة2

ىو عالية مج  البيانات من خحال التعلياات عن طريق الف  دائ  اجتاه واظد  وىذا يعين أن 
مقابحات م  األطراف واإلجابات ال ي قدمها الضيف. ىذه الطريقة مسألة يأيت من أجرت 

يف  اللتة العربية عستخدم للحاول على بيانات ظول األااليب ادلستخدمة من قبل ادلعلا ن
 اجلالة ىف السورة اجلاعة لاف العاشر مبعهد دينية للبنات فساوارن دلبونج.عدريس 

 . عوثيق3

ن خحال البحث عن البيانات كاا ىو مكتوب يف الوثائق ىي عالية مج  البيانات م
األدلة البحثية. ووفقا اويونو  يتشكل الوثائق إدخال ادلحاظةات أو األظداث اذلامة ال ي 

ىذه الطريقة عستخدم للحاول على وثائق مثل بيانات عن ادلدارس  47مرت بالفعل.
 ية اارة.الشخاي داخلية عتطي عاريخ إنشا  واذليكل التنةياي والبنية التحت

 

 
                                                             

46 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011),  h. 104. 
4747

 Sugiyono, Op.Cit, h. 82. 
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 ج. الموقع من الدراسة

ىو جز  من بداية إنشا  اجلامعات دينية للبنات دلبونج. ادللاسة ععلي  دينية للبنات 
 موقعها يف القرية نتر اك ي , من منتقة غا دونج عاعائا فسا وارن بندر دلبونج.

 (GMI)دينية للبنات دلبونج يف اجاول يلاسو  م  احلركة التبشريية اإلاحامية اجلامعات 

كاا حتقيق من دلبونج.    (DDII)بالتعاون م  رللس اإلعحام اإلاحامي اإلندونيسي دلبونج. 
من ب ن أمور أخرى والداف  ورا  ىذا الربنامج,  .الدعاية جتديد أدركت من قبل معهد التعلي 

النسا  الشابات دلبونج الذين خرجوا للتعل . بسبب عدم وجود معهد من قبل العديد من 
بدأ يف بنا  احمللي    احلركة التبشريية اإلاحامية 6972مث يف عام   .الرتبية اإلاحامية للبنات

ىكتار واألوقاف السيد عبد الشكور  2الفاول الدرااية واكن على ارض  /درااة  5
لتكون اجلامعات بالضبط اجلامعات دينية  6974يناير  6  6974يف عام   .الطيب 

اجلامعات دينية للبنات دلبونج  6974فرباير  24للبنات دلبونج متكنت من عنةي  التعلي  ويف 
 دلبونج. KDH. TK. Iزلاظف  Bapak Sutiyoso (Alm.)افتتح م  

 اجلامعات دينية للبناتكانت من خحال مراظل النضال وارعف  السنوات األوىل ةعبة  
حتت ىذه اجلامعة قادرة على يقوم  6979مايو  8وقد عناو وعتطور ظىت أنو يف دلبونج 

 دلبونج.  GMIملاسة التعلي  دينية للبنات.  ملاسة ال ي عقوم علي 

 . ادارة اللاسة 6

 رللس ملاسة التعلي  دينية للبنات دلبونج كاا يلي: 

 احلاجة ظلياة شكور اجملستري ة:  ادلدير

 احلاج ارشد ةيب كااوما اجملستري نا ئب: الدكر
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 وظدة عنفيذ التقنية ىي :

 التناية والبنا  : احلاجة  ظلياة شكور ادلاجستري ة .6
 عناية ادلوارد البشرية والتجديد: الد كتور ارشد ةيب كااوما ادلاجستري  .2
 ادلالية واحملاابة: ذظق ظيااون ادلاجسرت .3

 : رب اوااما ادلاجسرت      

 الدكرت ااكندر شكور ادلاجسرت الرتبية والتعلي : .4
 العحاقات العامة وعكنولوجيا ادلعلومات: مياون شوقات ادلاجستري  .5

 : ذلفقري كرنياون ادلاجستري     

 اجاقتااد والرعاية: لطفية شكور ادلاجسترية .6

 : ارفا لزورد ادلاجستري         

 اخلدمات اللوجستية والرعاية الاحية: نورمي شكور ادلاجستري .7
 منزيل: مفتاح العارف ن ادلاجستري .8

 : عارى شريف     

 عدد من الطحاب  زلاضر  وادلوظف ن. 2

  :ملاسة التعلي  دينية للبنات  يكون الطحاب عتكون من 2016/2017يف العام الدرااي
1. PAUD / TK :       68  Orang 

2. MI  :      423   Orang 

3. DMP / MTs :     437  Orang 

4. KMI / MA :    234  Orang 
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5. Ponpes Al-Farabi :       83   Orang 

6. SDIT Al- Mahduri  :         75   Orang 

Jumlah :        1320  Orang  

Kepala PAUD / TK  : Indrawati, S.Pd 

Kepala MI   : Melia Dewi Novianti, S.Ag 

Kepala DMP / MTs  : Sri Baniyah, S.Pd 

Kepala KMI / MA  : Drs. Eka Suma Atmaja 

Kepala Ponpes Al-Farabi : Muhyi 

Kepala SDIT AL-Mahduri : Ramdhani, S.Pd 

Kepala Asrama  : Hj. Nismar Mukhtar 

Tenaga Guru: 

1. PAUD / TK :     7 Orang 

2. MI :   24 Orang 

3. DMP / KMI :   68  Orang 

4. Ponpes Al-Farabi :     8  Orang 

5. SDIT AL-Mahduri :   10 Orang 

6. Asrama :   18 Orang 

7. Karyawan (Staf dan Tenaga Teknis) :   52 Orang 

Jumlah  :   187  Orang 
 . مهام وأىداف التعلي  األاااي دينية للبنات دلبونج:3

وقد ظددت ادلهام واألىداف الرئيسية على النحو منذ إنشائها يف جامعة دينية للبنات دلبونج 
 :التايل

 .ععالي  اإلاحام على أااس القرآن والسنةعنفيذ  .ا. 
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وض  بنات احلاااية اإلاحام "مهدف ب. عنةي  التعلي  واجلامعات دينية للبنات دلبونج 
واألم ادلرب ن قادر وفاعل ومسلول من أجل رفاىية الشعب والوطن على أااس اإلخحاص هلل 

 ".عز وجل

مهارات  /طيف وحتفيز الدروس ةنعة عنفيذ ادلناىج وادلدارس الدينية وعنةي  الاعود لج. 
 .النحو ادلربمج ادلواد الحامنهجية

 مناىج الدرس واألنشطة الحامنهجية      . 4

 ا. منحج البحث 

ادلناىج جنبا إىل جنب م  وزارة الرتبية الدينية مناىج التعلي  جامعة دينية للبنات دلبونج 
ىناك الربامج الدينية والعلوم كوخ حبيث أن مستوى الكلية للبنات اجااحامية  /ادلناىج 

 .والدرااات اجاجتااعية

 األنشطة الحاةفية  .ب

 األنشطة الحاةفية ىي أنشطة خارج ااعات الدرااة ادلربرلة.

  :وقد مت عنفيذ ىذه األنشطة

 الكشفية  .6
 :ادلنةاات ال ي عشرف على عدة أقسام .2

 ا. قس  للبنات
 ب. قس  احملاضرة 

 ج. قس  فنون
 د. قس  الاحة 
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 ه. قس  الرياضة
 و. قس  ادلعلومات

 . قس  التعاري ادلسجد3    

 اإلدارية . 4   .
 احلااوب . 5    

 كيفية حتقيق أىداف الرتبية والتعلي  . 5

ا. التعلي  يف العقيدة اإلاحامية  عبادة إاحامية التنفيذ ادلنة  وإنفاذ ععلي  األخحاق 
 .اإلاحامية يف بيوت الشباب ويف احلياة اليومية

ب. ادلعارف العامة فه  م  مجي  أنواع الفروع  مبا يف ذلك التعلي  وعل  النفس وعل  
 .اليق ن

 .ادلهارات التعلياية ادلربرلةج. 

 .د. إعقاهنا اإلندونيسية والعربية واإلجنليزية

 ي      جامعة دينية للبنات دلبونجواجب وبرنامج اإلعاقة يف حتقيق الرتبية والتعل. 6

جعلت جامبونج يف زلاولة لتحقيق ىدف التعلي  واجلامعات جامعة دينية للبنات دلبونج 
وإدارة التعلي  رللس اإلدارة  (ملاسة)عقسي  ادلهام ب ن اذليئة ادلنةاة لحالرتبية والتعلي  

نامج عال لحادلدى والتدريس وادلرؤوا ن وكذلك رئيس رللس النواب وموظفيو ووض  بر 
 .القاري وادلتواط والطويل
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 طرق تحليل البياناتد. 

مث اخلطوة التالية  .حتليل البيانات ىو أالوب يستخدم يف اعاال م  البيانات ال ي مت مجعها
اجااتنتاجات ادلستخلاة على " ىي لتحليل البيانات عن طريق التفكري اجااتقرائي  أن

يف حتليل البيانات  .48"التحقق من السابق من البياناتأااس البيانات التجريبية بعد 
 :يستخدم ادلللف حتليل البحوث النوعية  م  خطوات معاجلة البيانات ىي كاا يلي

احلد من البيانات ال ي علخص  واختيار األشيا  األاااية  والرتكيز على األشيا  ال ي  . أ
بة اختزال البيانات ادلرعبطة البيانات ىي كاع .ىي مهاة  والبحث عن ادلواضي  واألمناط

التعلي  اجلالة يف الاورة اجلاعة لاف العاشر مبعهد دينية للبنات فساوارن دلبونج 
متعلق بأىداف وادلواد وأااليب وواائل اإلعحام والكتاب التقيي  ال ي مت احلاول عليها 

 .من ادلحاظةة وادلقابلة والوثائق
البيانات ميكن أن يت  يف شكل وةفا )عرض البيانات( يعين عرض  عرض البيانات  . ب

وغالبا ما عستخدم  .موجزا  يرا  العحاقة ب ن الفئات  والراوم البيانية  وما شابو ذلك
ويف ىذا السياق  يعرض ادلللف  .لعرض البيانات يف البحث النوعي ىو النص السردي

للبنات اجلالة يف الاورة اجلاعة لاف العاشر مبعهد دينية البيانات على التعلي  
فساوارن دلبونج متعلق بأىداف وادلواد وأااليب وواائل اإلعحام والكتاب التقيي  ال ي مت 

وعحاوة على ذلك  عقد ادلللف عانيف  .احلاول عليها من ادلحاظةة وادلقابلة والوثائق
وعنسيق البيانات ادلشار إليها يف شكل مافوفة حبيث الواضح القضايا ال ي مت حبثها 

 .واهلة لفه 

                                                             
48

. Nana Sujana, Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah. Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi. 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo Effect, 1999), h. 86. 
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ىذا اجااتنتاج والتحقق اائل ااتنتاجات البحث  )بيانات التحقق( اخلحاةة الرا  .ج
ميكن أن عكون النتائج وةفا أو ةورة  .النوعي يف اجاكتشاف اجلديد الذي مل يكن ىناك

لكائن ال ي كانت يف السابق قامتة أو مةلاة  وذلك بعد التحقيق اعضح  ميكن أن يكون 
البيانات على التعلي  اجلالة يف الاورة  .فاعلية  فرضية أو نةريةوجود عحاقة اببية أو الت

اجلاعة لاف العاشر مبعهد دينية للبنات فساوارن دلبونج يت  التحقق من األىداف  وادلواد  
وطرق وواائل اإلعحام والكتاب عقيي  مت احلاول عليها من ادلحاظةة وادلقابحات والوثائق  

أن الطريقة اجااتقرائية ىي طريقة  "أمحد فلاد أفندي" ي طرظها ال ي مت عرضها م  النةرية ال
بعد درااة األمثلة   .ال ي يت  عنفيذىا بطريقة ما  أوجا وقبل كل ادلعلا ن األمثلة احلالية

 .والطحاب بتوجيو من ادلعلا ن ااتنتاجاهت  اخلاةة بنا  على قواعد اللتة ىذه األمثلة

 ه. البيانات أسلوب التحليل

البيانات ىو أالوب يستخدم يف اعاال م  البيانات ال ي مت مجعها. مث اخلطوة التالية  حتليل
ىي لتحليل البيانات عن طريق التفكري اجااتقرائي  أن "اجااتنتاجات ادلستخلاة على 

يف حتليل البيانات  49أااس البيانات التجريبية بعد التحقق من السابق من البيانات".
 لبحوث النوعية  م  خطوات معاجلة البيانات ىي كاا يلي: يستخدم ادلللف حتليل ا

للحد من البيانات )احلد البيانات( الذي يلخص  واختيار األشيا  األاااية   .6
البيانات  والرتكيز على األشيا  ال ي ىي مهاة  والبحث عن ادلواضي  واألمناط.

نية للبنات فساوارن يف السورة اجلاعة لا  العاشر مبعهد ديادلرعبطة التعلي  اجلالة 
دلبنج يف أىداف وادلواد وأااليب وواائل اإلعحام والكتاب التقيي  ال ي مت احلاول 

 عليها من ادلحاظةة وادلقابلة والوثائق.

                                                             
49

 Nana Sujana, Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah. Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi. 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo Effect, 1999), h. 86. 
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عرض البيانات )عرض البيانات( يعين عرض البيانات ميكن أن يت  يف شكل وةفا  .2
ا شابو ذلك. وغالبا ما موجزا  يرا  العحاقة ب ن الفئات  والراوم البيانية  وم

ويف ىذا السياق   عستخدم لعرض البيانات يف البحث النوعي ىو النص السردي.
البيانات على التعلي  اجلالة يف السورة اجلاعة لا  العاشر مبعهد دينية للبنات 
فساوارن دلبنج يف أىداف وادلواد وأااليب وواائل اإلعحام والكتاب التقيي  ال ي مت 

من ادلحاظةة وادلقابلة والوثائق. وعحاوة على ذلك  عقد ادلللف  احلاول عليها
عانيف وعنسيق البيانات ادلشار إليها يف شكل مافوفة حبيث الواضح القضايا ال ي 

 مت حبثها واهلة لفه . 
اخلحاةة الرا  )بيانات التحقق( ىذا اجااتنتاج والتحقق اائل ااتنتاجات البحث  .3

لذي مل يكن ىناك. ميكن أن عكون النتائج وةفا أو النوعي يف اجاكتشاف اجلديد ا
ةورة لكائن ال ي كانت يف السابق قامتة أو مةلاة  وذلك بعد التحقيق اعضح  

  البيانات على  ميكن أن يكون وجود عحاقة اببية أو التفاعلية  فرضية أو نةرية.
وارن دلبنج يت  التعلي  اجلالة يف السورة اجلاعة لا  العاشر مبعهد دينية للبنات فسا

التحقق من األىداف  وادلواد  وطرق وواائل اإلعحام والكتاب عقيي  مت احلاول 
عليها من ادلحاظةة وادلقابحات والوثائق  ال ي مت عرضها م  النةرية ال ي طرظها "أمحد 
فلاد أفندي" الطريقة اجااتقرائية ىي أالوب عنفيذىا بطريقة ما  ادلعل  األول أمثلة. 

ة األمثلة  والطحاب بتوجيو من ادلعلا ن ااتنتاجاهت  اخلاةة بنا  على بعد دراا
 .األمثلة ىذه ةقواعد اللغ



57 
 

 بعاالباب الر 

 عرض البيانات وتحليلها

 

 الجمعة سورة حول عامةال نظرةال. ا

سورة المن  السورة ىذه تكونت. الكرمي القرآن من 66السورة  ىي اجلمعة سورة
 من رمسها لغويا عٌتها مبولكن اجلمعة، يعٍت ال ىذا اجلمعة دعىت. آية 11 من ادلدنية ادلصنفة

 اليوم ذلك يف مباشرة وضحت مل اجلمعة. الرسالة ىذه 9 الفقرة يف الواردة  اجلمعة كالم
 التفسَتات أن من العديد من الرغم على أسبوع، كل يف عقدت اليت للرجال للعبادة

 .العبادة من النوع ىذا تطبق اليت اإلسالمية للتيارات

 شعب أن وأوضح وسلم، عليو اهلل صلى زلمد النيب مهمة وحتدد اجلمعة سورة
 مع تصدرت مث ومن اعًتافاهتم على مكذهباليهود   للشعب ادلثل تليها لتعاليمو، ةرليد كونست

  .اجلمعة صالة التزامات

 الجمعة سورة فضيلة .1

 اجلمعة صالة عند قراءهتا وسلم عليو اهلل صلى للنيب ةادلعتاد سورةال ىي اجلمعة سورة
 سورة ادلطففُت.و بسورة الغاشية أ ةالثانى األوىل إما الركعة الركعات يف

 . تفسير سورة الجمعة2

  4-1ية . تفسَت اآل1

 .للبشرية اهلل من ىدية النيب قرار اوأهن. وتعاىل سبحانو هلل والتمجيد تقديسلال
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  8-5ية تفسَت اآل .6

 وكيف كتابو، زلتويات ديارسون ال الذين اليهود حيبون ال الذين للمسلمُت حتذير
 .ادلوت من واخلوف الدنيا حب يف واإلفراط الشريعة اآلذلة عن ينحرف( اليهود) اهنم

 11-9ية تفسَت اآل .3

 إىل يبادر أن أجل من ادلؤمنُت شعب إىل نداء اجلمعة، صالةب ادلتعلقة القوانُت بعض
 .واأللعاب التجارة انشغال عدم من وحتذرىم بينو

 . تحليل الجملة في السورة الجمعةب

                         

 
 
 

 اجلملة اللسمية اجلملة الفعلية
 يسبح: فعل مضارع مرفوع بالضمة

 علقان بالفعلهلل: مت
 الزلل ذلامن االعراب ابتدائية فاعل واجلملة ما:

 يف السماوات: متعلقان مبحذوف صلة ادلوصول

العزيز احلكيم: بدل من لفظ ادللك القدوس 
 اجلاللة
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 اجلمة االمسية اجلمة االمسية
 فعل ادلاض وفاعلو مستتَت بعث:

 متعلقان بالفعل االميُت:يف 
 مفعول بو واجلملة صلة رسوال:
 فعل مضارع فاعلو مستتَتر واجلملة صفة يتلوا:

 متعلقان بالفعل عليهم:
 اياتو:مفعول بو

فعل مضارع ومفعولو االول والفاعل  ويعلمهم:
 مستتَت

 مفعول الثاين الكتاب:
 معطوف علي الكتاب واحلكمة:

 ان كانوا: ان سلففة وفعل ادلاض ناقص

 فيو الزلل ذلا استئنا اجلملة وخرب مبتدا ىوالذي:
 صفة رسوال منهم:

 امعطوف على يتلو  ويزكيهم:
 معطوف علي الكتاب واحلكمة:

 خربكانوا يف ضالل:
 صفة واجلملة احلال مبُت:

 

                     

  

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

 "بلما" "والواو" دلا يلحقوا: مضارع رلزوم
 فاعلو واجلملة صفة ثايية الخرين

 بالفعلهبم: متعلقان 

 منهم: متعلقان مبحذوف صفة اخرين
وخربان واجلملة  احلكيم: مبتدا العزيز وىو

 استئنا فيو ال زلل ذلا

 

                        

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

يؤتيو: فعل مضارع ومفعولو االول والفاعل 
 مستًت

وخربه واجلملة استئنا فيو ال ذالك فضل: مبتدا  
 زلل ذلا
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 من: مفعول بو الثاين وااجلملة حال

 يشاء: فعل مضارع فاعلو مستًت واجلملة صلة

 اهلل: لفظ اجلاللة مضاف اليو
 واهلل ذو: مبتدا وخربه
 الفضل: مضاف اليو

 العظيم: صفة واجلملة معطوفة على ماقبلها
 

                     

                         

 

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

محلوا: فعل ماض شلبٍت للمجهول "والواو" نائب 
 الفاعل

 التوراة: مفعول بو ثان واجلملة صلة 

" الواو"مضارع رلزوم بلم و فعل حيملوىا: مل
فاعلو و "اذلاء" مفعولو واجلملة معطوفة على 

 ماقبلها

 حيمل: فعل مضارع ففاعلو مستًت

 اسفارا: مفعول بو واجلملة حال

 بئس: فعل ماض جامد

 مثل القوم: فاعل وضاف اىل القوم

 كذبوا: فعل ماض وفاعلو واجلملة صلة

 يهدي: فعل مضارع فاعلو مستًت واجلملة خرب
 ادلبتدا

 القوم: مفعول بو

 شلثل الذين: مبتدا مضاف اىل اسم ادلوصل
 كمثل: خربادلبتدا

 احلمار: مضاف اليو واجلملة استئنافية الزلل ذلا
 الذى: صفة القوم

بايات اهلل: متعلقان بالفعل ولفظ اجلاللة 
 مضاف اليو

 واهلل: لفظ اجلاللة
  الظادلُت: صفة القوم واجلملة االمسية استئنافية

 ال زلل ذلا
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 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

 قل: فعل االمر وفاعلو مستًت

 صلةض وفاعلو واجلملة اادلىادوا: فعل 

اض وفاعلو واجلملة ابتدائية ادلزعمتم: فعل 
 الزلل ذلا

 الفاء رابطة وامر وفاعلوفتمنوا : 

  ادلوت: مفعول بو واجلملة يف زلل اجلزم
 جواب الشرط

 يا ايها: منادى نكرة مقصودة و ىا للتنبيو
الذين: اسم ادلوصول بدل من ايها واجلملة 

 لاستئنافية الزلل ذلا ومجلة النداء مقول القو 
 الناس: مضاف اليو

 

                      

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

اليتمنونو: ال نافية وفعل مضارع  فاعلو ومفعولو 
 واجلملة استئنافية الزلل ذلا

وفاعلو واجلملة النافية وفعل مضارع اليتمنونو:  
 تئنافية الزلل ذلااس

 واهلل عليم: مبتدا وخربه

بالظادلُت: متعلق بعليم واجلملة استئنافية الزلل 
 ذلا
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 اجلمة االمسية  اجلملة الفعلية

 قل: فعل االمر فاعلو مستًت
 تفرون: فعل مضارع وفاعلو

تردون: فعل مضارع مبٍت للمجهول والواو نائب 
 فاعل  واجلملة معطوف علي ما قبلها

 ايل عامل: متعلقان بالفعل
 مبا: متعلقان بالفعل

والواو فاعلو واجلملة  تعملون: فعل مضارع مرفوع
 خرب كنتم و مجلة كنتم ...صلة ما

 ان ادلوت: ان وامسها
 فانو: الفاء زائدة وان وامسها 

 مالقيكم: خربىا و اجلملة االمسية خرب ان 
 الغيب: مضف اليو

 

                        

                 

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

 نودي: فعل ماض مبٍت للمجهول
فاسعوا: الفاء رابطة وفعل االمر وفاعلو واجلملة 

 جواب اذا الزلل ذلا
 البيع: مفعول بو

 مرفوع والواو فاعلوتعلمون: فعل مضارع 
 

 اجلمعة: مضاف اليو
اىل ذكر: متعلقان بالفعل ولفظ اجلاللة مضاف 

 اليو 
ذالكم خَت: مبتدا وخربه ةاجلملة استئنافية ال 

 زلل ذلا
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 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

و فعل  اذا قضيت: اذا ظرففية شرطية غَت جازمة
 ماض مبٍت للمجهول

الصالة: نائب فاعل واجلملة يف زلل جر 
 باالضافة

 فانتشروا: الفاء رابطة و امر وفاعلو
واجلملة جواب يف االرض: متعلقان بالفعل 

 الشرط الزلل ذلا
واذكروااهلل: معطوف علي فانتشروا ولفظ اجلاللة 

 مفعول بو
 نائب: مفعول مطلق

 تفلحون: فعل مضارع مرفوع والواو فاعلو

من فضل اهلل: متعلقان بالفعل ولفظ اجلاللة 
 مضاف اليو

 

 

                                

              

 

 اجلمة االمسية اجلملة الفعلية

 راوا: فعل ماض و فاعلو
 جتارة: مففعول بو واجلملة يف زلل جر باالضافة

 انفضوا: فعل ماض وفاعلو
 اليها: متعلقان بالفعل واجلملة جواب الشرط

 الزلل ذلا
وترقوك قائما: فعل ما وفاعلو ومفعولو واجلملة 

 معطوف علي ما قبلها

 ما: مبتدا 
 عنداهلل: ظرف مكان مضاف ايل لفظ اجلاللة

 خَت: خرب
 اللهو: متعلقان باخلربمن 

 واهلل خَت: الواو حالية ومبتدا وخربه 
 الرازقُت: مضاف اليو واجلملة حال
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 قل: فعل االمر وفاعلو مستًت

من ىذه اجلداول السابقة استنبط  الباحث على أّن لكل آية من اآليات القرآنية 
مسية، و لكن األىّم من ذلك أن لكل ىذه إما اجلملة الفعلية و اجلملة اال فيها مجلة مفيدة

 اجلملة أنواع التصنيف يف اإلعراب على النحو التايل :

عول بو، و الفعل عادة يتكون من الفاعل، و ادلفملة الفعلية تتكون من : الفعل، و اجل
فعل ادلاضي أو ادلضارع أو األمر، و الفاعل مع ادلفعول بو عادة يتكون من اسم ظاىر أو 

 اسم ضمَت.

اخلرب، اليت عادة تتكون اخلرب من اسم مفرد، أو مسية تتكون من : ادلبتدإ و اجلملة اال
ؤّخر، أو اجلملة اإلمسية اليت اجلملة، أو شبو اجلملة، أو قد يكون من خرب مقدم و مبتدأ م
 دخل فيها العوامل النواسخ من كان و أخواهتا أو إّن و أخواهتا.

 تطبيق تعليم الجملة علـى الطريقة االستقرائية . ج
 فـي ىذا الباب، قام الباحث بالبيان عن خطوات تطبيق الطريقة االستقرائية فـي تعليم

قواعد اللغة العربية وباخلصوص قواعد حروف اجلر. وفيما يلـي خطوات تعليم حروف اجلر 
بالطريقة االستقرائية راجعا إلـى كتاب الًتبية والتعليم ادلستخدم بكلية ادلعلمُت اإلسالمية 

 مبعهد دار السالم كونتور للًتبية اإلسالمية احلديثة:
 المقدمة. 1

دخل ادلدرس الفصل قائال السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو، مث وضع ادلدرس أدوات  .1
 التدريس علـى ادلكتب. 
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ينظم ادلدرس الفصل بعد السالم إذا مل يكن منظما، يقوم ادلدرس فـي وسط الفصل  .6
 وأمر التالميذ بتنظيم جلوسهم وأدواهتم إذا وجدىم غَت مرتبة.

 .الدرس مث وكتابتها علـى السبورة قام ادلدرس بالسؤال عن موضوع .3
 العرض والربط .2

قام ادلدرس باألسئلة عن الدرس ادلاضـى )علـى قدر احلاجة(، مث ربطها مبوضوع جديد  .1
 مث كتابتو علـى السبورة. علـى سبيل ادلثال:

يقول ادلدرس: قبل أن أشرح لكم درسا جديدا، فأريد أن أسئلكم عن الدرس  -
 ادلاضـى. كما عرفنا، أن فـي ادلاضـى لقد تعلمنا عن "إن وأخواهتا". 

 فالسؤال األول: اذكر أخوات "إن"!!
 فالسؤال الثانـى: ضع حرف "إن" فـي اجلملة ادلفيدة!!

 دلفيدة!!فالسوال الثالث: ضع أخوات "إن" فـي اجلملة ا
بعد انتهاء السؤال عن الدرس ادلاضـى، فقام ادلدرس ربطها مبوضوع جديد، مث كتبها ادلدرس 

 علـى السبورة. علـى سبيل ادلثال:
يقول ادلدرس: فـي ادلاضـي، تعلمنا عن "إن وأخواهتا"، كما جاء فـي القواعد أن "إن 

ى إمسها، وترفع اخلرب يسمـى خربىا. وأخواهتا" تدخل علـى ادلبتدأ واخلرب. وتنصب ادلبتدأ يسمـ
 ادلناسبة سنتعلم عن مجلة. وفـي ىذه

 مث كتب ادلدرس عن موضوع الدرس علـى السبورة.
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فـي ىذه اخلطوة، قام ادلدرس بكتابة األمثلة الصحيحة ادلناسبة للموضوع مث علـى  .6
 من ادلدرس نفسو عندأو  يطلبها ادلدرس من التالميذالسبورة بإحدى طريقتُت: 

 . وفـي ىذا ادلثال، قام ادلدرس بكتابة األمثلة من نفسو. الضرورة
 األمثلة:

1)                        

 

2)                      

                        

    

يقرأ ادلدرس األمثلة بعد إنتهاء كتابتها مع مالحظة التالميذ ذلا، ووضع العالمات  .3
س العالمة اخلاصة ىذه اخلطوة أعطى ادلدر اخلاصة علـى ما رآه ادلدرس مهما. فـي 

محر وبزيادة حتتها ، علـى سبيل ادلثال قام ادلدرس بتغيَت لون الكتابة باللون األللجملة
 اخلط.

 األمثلة:

1)                            
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2)                              

                  

و حروف قبلها، أعطـى  ء العالمة اخلاصة للجملةقراءة األمثلة وإعطاوبعد إنتهاء من  .4
سبعة -ادلدرس التالميذ الوقت لتحليل عن األمثلة السابقة. ووقت التحليل قدر مخسة

 دقائق. إذا مت وقت التحليل، سأل ادلدرس نتائج حتليل األمثلة من بعض التالميذ. 
لة ادلكتوبة بادلشاركة مع التالميذ قام ادلدرس فـي ىذه اخلطوة بالبحث عن األمث .5

 للوصول إلـى استنباط القواعد ومعرفة عالمات اإلعراب. 
فيقول ادلدرس: انظر إلـى األمثلة السابقة، الكلمات األخَتة من األمثلة السبقة التـى  

ادلتقدة وجدنا   وإذا تأملنا أوائل الكلمة ادلسبوقة  كتبتها باللون األمحر كلها أمساء،
  اجلملة.كلها 

بعد بيان األمثلة واستنبط القواعد من التالميذ مبساعدة ادلدرس، كتبو ادلدرس استنباط  .6
 القواعد علـى السبورة. 

 يقرأ ادلدرس ما علـى السبورة من األمثلة و القواعد والتالميذ يالحظون. .7
السبورة وبعد إنتهاء قراءة ما علـى السبورة، طلب ادلدرس من التالميذ بكتابة ما علـى  .8

 وقراءة ادلدرس كشف احلضور.
وبعد إنتهاء كتابة ما علـى السبورة، أمر ادلدرس بعض التالميذ بقراءة مذكراهتم قراءة  .9

 جهرية واآلخرون يالحظون.
فـي ىذه اخلطوة، أمر مجيع التالميذ بقراءة مذكراهتم قراءة حسية  إعدادا للتطبيق  .11

 وادلدرس ديسح ما علـى السبورة.
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 . التطبيقد
 سأل ادلدرس التالميذ عن مضمون موضوع الدرس، علـى سبيل ادلثال: .1

 اذكر اقسام اجلملة مع تعريفهما؟ -
 )من القران( ؟ىات مثاال من اجلملة الفعلية و اجلملة االمسية -
طلب ادلدرس من التالميذ االتيان بأمثلة أخرى الـىت مل يسبق للمدرس أو التالميذ  .6

 غَته. ذكرىا، سواء عند شرح ادلوضوع أو
 فـي ىذه اخلطوة، طلب ادلدرس من بعض التالميذ ذكر القواعد السابقة. .3
، وطلب من بعض التالميذ االتيان ادلدرس اجلمل التـى فيو اجلملةوفـي النهاية، أعطـى  .4

 بإعراب اجلمل ادلذكورة.
 االختتام .أ 

إختتام وبعد إنتهاء السؤال عن مواد الدرس، قام ادلدرس باالرشادات وادلواعظ قبل  .1
 تدريسو. وختتلف االرشادات وادلواعظ باختالف ادلواد وزلتويات موضوع الدرس.

 مث أخَتأ خيتتم ادلدرس تدريسو بقراءة الدعاء مث السالم. .6
وشلا سبق من تطبيق تعليم حروف اجلر علـى الطريقة االستقرائية. ورجع الباحث طريقة 

لية ادلعلمُت اإلسالمية مبعهد دار السالم  التدريس إلـى كتاب الًتبية والتعليم ادلستخدم بك
كونتور للًتبية اإلسالمية احلديثة. وأما مضمون الدرس رجع الباحث إلـى كتاب النحو 

 الواضح فـي القواعد اللغة العربية لعلـى اجلارم و مصطفـى أمُت.
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 الباب الخامس

تختتا االو  االقتراحاتو  خالصةال   

 خالصةال . أ

ومما تقدم من املصطلحات والتعريفات والتحليل فـي هذه الرسالة العلمية بالعنوان  
عهد دينية لتلميذات الصف العاشر الثانوي بم هاسورة الجمعة وتعليم الجملة فى

 :اآلتية استنتج الباحث االستنتاجات ,للبنات فساوارن لمبونج

 أّن سورة اجلمعة يشمل على اجلملة االمسية و اجلملة الفعلية .1
 مجلة الفعلية يف سورة اجلمعة اكثر من  مجلة االمسية أنّ  .2
 اّن كل سورة فيها مجلة .3

هـي  عد اللغة العربية خصوصا يف اجلملةالطريقة املناسبة عند الباحث لتعليم قوا
بية والتعليم املستخدم فـي كلية املعلمني اإلسالمية الطريقة االستقرائية راجعا الـى كتاب الت 

  نتور للتبية اإلسالمية احلديثة.مبعهد دار السالم كو 

 التوصيات واالقتراحات . ب

 هذا مبثل يقوم أن يريد ملن مفيدا مدخال البحث هذا نتيجة تكون أن الباحث يرجو
 :اآلتية االقتاحات الباحث قّدم لذلك. البحث

من معانـى  أكثر نتيجة على للحصول الواسع بالتحليل املكتيب يقم مل الباحث أن .1
 من يستفيدوا أن املقبلني الباحثني من الباحث يرجو ولذلك. صدقا حروف اجلر

 .من معانـى حروف اجلر نتيجة على أجود يبحث للقيام البحث هذا نتيجة
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 باحنيالستمرارال الباحث ويرجو وتعليم حروف اجلر علـى الطريقة االستقرائية .2
 .األخرين

 اللغة تعليم يكون حىت أكثر اجليدة الطريقة بتصميم األخرون الباحثون يقوم أن .3
 .سبق قد مما أحسن العربية
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