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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :
 احلاجة سيت خليجة وأمي احملبوبة  احلاج قمرالدينأيب احملبوب والدّي العزيزين : 

 الفضل العظيمة يف تربية حيايت وتكوين شخصييت هلا ن ياللذ
 عسى هللا أن يرمحها ويبارك هلما دائما آمني

 *** 
   ةاحملبوب يت وولديتزوج

 *** 
 لوالَدّي ولوالَدْي زوجي 

 ن ساعدوين يف رعاية أطفايل بينما كنت أكمل واجبايت الدراسية اذل المها 
 ا ويبارك هلما دائما آمنيمعسى هللا أن يرمحه

 اء بّ  الكرام وأصدقائي األحيتأساتذ
 دفعوين بدوام التشجيعات وبذلوا جهدهم وسعيهم يف إمتام هذه الرسالة  ذينال
 أجية إىل أن ر رضاه يإىل هللا أن يغفر هلم الذنوب ويوافقهم يف أعماهلم إىل ما  اداعي

 هذا البحث ىل املرضية إليهم مجيعا أهدوالعمهللا هلم العلم النافعة  قحي
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 كلمة الشكر والتقدير 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 

 .ا بعدصلی هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، أمّ 
تطبيق أسلوب" ممتاز" لرتقية كفاءة   عقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضو 

 التالميذ يف فهم النحو مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية 
درجة على  للحصول  العليا   "  الدراسات  العربية يف  اللغة  تعليم  لقسم  املاجستري 

   .احلكومية ماالنج جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
  ري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابة أن أقدم جزيل شكفيسرين  

 هذا البحث اجلاحعي:
الدكتور  ضف .1 األستاذ  الدينيلة  إبراهيم   زين  مالك  موالان  جامعة  مدير  بوصفه 

 .احلكومية ماالنج  اإلسالمية
الدكتور .2 األستاذ  مورين    فضيلة  جامعة   هبوصفواحد  العليا  الدراسات  عميد كلية 

 .سالمية احلكومية مباالنجموالان مالك إبراهيم اإل
 رئيس  هما بوصف  توفيق الرمحن  احلاجوالدكتور    اءاحلاج شهدفضيلة األستاذ الدكتور    .3

الدراسات   وسكرتري العربية  اللغة  تعليم  إبراهيم   قسم  مالك  موالان  جامعة  العليا 
 .اإلسالمية احلكومية مباالنج 

نور القمري واألستاذ الدكتور    جستري ااحلاج مفتاح اهلدى املفضيلة األستاذ الدكتور   .4
والتوجهات   اللذان  جسترياامل النافعة  اإلرشادات  وتقدمي  البحث  إبشراف  تفصال 

 .يف إكمال هذا البحثمثرية   املفيدة اليت ساعدين
  ج نواألستاذات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباال  يذتمجيع األسا .5

 . الذين ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة هذا البحث اجلامعي
األستاذ .6 اركي   فضيلة  لقمان  أوجونجامل  مدير ك  الدكتور  اإلخالص    بوين-عهد 

املدرسة    ةكمعلم  رزقي فضلية  ةواألستاذ العربية يف  مبعهد    اإلسالمية   توسطةاملاللغة 
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أوجونج منحتين  ذيال  بوين-اإلخالص  الرسالة    الفرصة  قد  البحث  لعملية  الثمينة 
 . املاجستري

 .وخالص الشكر وجزيل الثناء وأخوايت الذي قد صاحبوين يف هذه الفرصة النبيلة .7
الفصل   .8 أصدقائي يف  إىل  العليا  "ز"  والتنس  الدراسات  العربية يف  اللغة  تعليم  قسم 

 . جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالتج
 . هللا خريا جزاكم

 
 

 2021، ... يونيو  وابت
 الباحث

 
 

 أمحد أمريالدين 
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 مستخلص البحث 
النحو  لرتقية" "ممتازأسلوب بعنوان تطبيق    م، 2021  أمحد   ، أمريالدين التالميذ يف فهم  مبعهد "اإلخالص"    كفاءة 

بوين سوالوسي جنوبية  اوجونج  العليا  اإلسالمية  الدراسات  العربية، كلية  اللغة  قسم  ماجستري،  ، رسالة 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف    جامعة  الدكتور احلاج مفتاح اهلدى،    : األولموالان مالك 

 الدكتور نور القمري، املاجستري.  الثاين: واملشرف املاجستري 

 التعليم النحو والصرف ، طريقة ممتاز ،  بيق تط  : املفتاحية الكلمات  
التعلم ، النحو األمثل.    يف عملية  التعلم على  هناك حاجة إىل عدة طرق ، حىت ميكن تشغيل عملية 

طريقة واحدة يف تعلم اللغة هي استخدام تقنية التعلم املمتاز. التعلم ابستخدام تقنية ممتاز جيعل من السهل على  
ة بشكل أسرع. يف  الطالب تعلم اللغة من خالل كلمات األغاين سهلة الفهم ، حبيث يفهم الطالب قواعد اللغ

اليت مت تضمينها يف كلمات األغاين اليت يعرفها الطالب ، مث    النحو تعلم أسلوب ممتاز ، يتم إعطاء الطالب قواعد  
 حياول الطالب حفظ هذه القواعد مث تطبيقها يف منوذج القراءة. 

عام   بشكل  العربية  اللغة  بتعلم  الطالب  اهتمام  عدم  بينها  من  عقبات  عدة  هناك   ، التعلم  عملية  يف 
ستخدمة رتيبة ، مما جيعل الطالب يشعرون ابمللل وأقل  والنحو بشكل خاص ، وحىت اآلن تعترب تقنيات التعلم امل

 محاًسا. لذلك ، جيب على املعلمني زايدة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية بشكل عام والنحو بشكل خاص. 
هي:   الدراسة  التعلم1أهداف  يف  ممتاز  طريقة  تطبيق  لوصف  العقبات  2رف;  والص  حو نال  (.  إجياد   )

  حو ن الز يف التعلم  اتمم(. لقياس فعالية استخدام طريقة  3رف ؛  والص  حون التاز يف تعلم  واحللول لتطبيق أسلوب مم
 رف. والص 

البحث املستخدمة هي البحث الكمي. لتحليل مستوى جدوى املنتج، استخدم الباحث أدوات  منهج  
ب كتحليل فعاليته.  واالختبار البعدي لطال على املنتج    ة تجربب  قام الباحث تعطى للطالب.    ة حبثية يف شكل استبان

أسلوب البياانت املستخدمة هي املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار. وأما حتليل البياانت املستخدمة هي حتليل  
 الذي يعطى الطالب البياانت الكمية لنيل نتيجة االستبانة و االختبار 

. مث حبث الباحث  t-tableبتعيني   مث قام الباحث   3.272اإلحصائي =     tأن نتيجة  تظهر نتنائج  
القائمة   يف  = 𝑑𝑓  (Degree of Freedom)  التجربية بنتيجة   𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2 = 30 +

30 − 2 = نتيجة =    t-table  فوجد   58  املعنوي    2,000أن  التقدير  التقدير    2,660، و  % 1يف  يف 
> 2,000فوجد نتيجة كما يلي :   t-table. إذا قوبل بـ % 5املعنوي   2,660 <  3.272. 

وكذلك أكرب من    2,000=    % 1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي    3.272اإلحصائي =    tوألن نتيجة  
مقبول أي فروض هذا البحث مقبول. وخالصتها أن  𝐻𝑎 وذلك مبعىن أن    2,000=    % 5نتيجة التقدير املعنوي  

ممتاز  استخدام   فعالية  (Metode Mumtaz)طريقة  تعليم  قدرة  إاثرةعلى    له  والصرف    النحو   التالميذ يف 
 . جنوبية  للصف السابع مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي 
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ABSTRACT 
Amiruddin, Ahmad. 2021. Application of Mumtaz Method in Learning Nahwu Sharaf In 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone South Sulawesi, Thesis, Study 

Programme of Arabic Language Education, Postgraduate, State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: 1. Dr. Miftahul Huda, 

M.Ag., 2. Nur Qomari, M.Pd. 

Keywords: Application, Mumtaz Method, Nahwu Sharaf Learning 

In the learning process, several methods are needed, so that the learning process 

can run optimally. One method in learning Nahwu is to use the Mumtaz learning 

technique. Learning using the Mumtaz technique makes it easier for students to learn 

nahwu through easy-to-understand song lyrics, so that students understand the rules of 

Nahwu faster. In learning the Mumtaz technique, students are given nahwu rules that 

have been included in song lyrics that have been known by students, then students try to 

memorize these rules and then apply them in reading form. 

In the learning process, there are several obstacles including the lack of interest 

of students in learning Arabic in general and Nahwu in particular, and so far the learning 

techniques used are monotonous, thus making students feel bored and less enthusiastic. 

Therefore, teachers must increase students' interest in learning Arabic in general and 

Nahwu in particular. 

The objectives of the study are: 1). To describe the application of the Mumtaz 

Method in nahwu Sharaf learning; 2). To find obstacles and solutions to the application of 

Mumtaz method in nahwu sharaf learning; 3). To measure the effectiveness of the use of 

mumtaz method in nahwu sharaf learning. 

The research method used is Quantitative research. To analyze the feasibility 

level of the product, researchers used research instruments in the form of questionnaires 

given to students. Researchers also conducted product trials and provided pre-test and 

post-test tests to students as an analysis of effectiveness levels. Instrument data used is 

observation, interview, questionnaire and test. The data analysis techniques used are 

descriptive analysis that is to obtain observation results of student needs and learning 

problems; and statistical analysis is used to obtain the results of questionnaires and tests 

aimed at students. 

The results of the development show that, Nahwu Sharaf learning using Mumtaz 

method is a method developed in the form of learning nahwu sharaf rules through song 

lyrics, so as to increase the interest of students in learning Nahwu Sharaf.  

  The results show that the result of statistical t = 3.272 and then the researcher 

set the t-table. The researcher then examined the result of thw expriment test (Degree of 

Freedom) df = Nx+Ny-2 = 30+30-2 = 58 and found t-table that the result = 2,000 in 

moral estimate 1%, and 2,660 in the moral estimate 5%. If met with t-table, there is a 

result as follows: 2,000 < 2,660 < 3,272. 

The result of statistical t = 3.272 is greater than the moral estimate 1% = 2,000 as 

well as greater than the moral estimate result 5% = 2,000, meaning that H_a a accepted 

any assumption of this research is acceptable. Its conclusion is that the use of metode 

Mumtaz is effective in stimulating the ability of pupils to teach grammar and drainage for 

the seventh grade of the Islamic Boarding School Al-Ikhlas Ujung Bone, South Sulawesi. 
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ABSTRAK 

Amiruddin, Ahmad. 2021. Penerapan Metode Mumtaz Dalam Pembelajaran Nahwu 

Sharaf Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone Sulawesi Selatan , Tesis, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Dr. Miftahul Huda., 2. Nur 

Qomari, M.Pd. 

Kata kunci: Penerapan, Metode Mumtaz, Pembelajaran Nahwu Sharaf 

Dalam proses pembelajaran diperlukan beberapa metode, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan maksimal. Salah satu metode dalam pembelajaran Nahwu 

adalah dengan menggunakan teknik pembelajaran Mumtaz. Pembelajaran menggunakan 

teknik Mumtaz memudahkan peserta didik dalam mempelajari nahwu dengan melalui 

lirik lagu yang mudah dipahami, sehingga peserta didik lebih cepat memahami kaidah-

kaidah Nahwu. Dalam pembelajaran teknik mumtaz peserta didik diberikan kaidah-

kaidah nahwu yang telah dimasukkan dalam lirik-lirik lagu yang telah diketahui oleh 

peserta didik, kemudian peserta didik mencoba menghafal kaidah-kaidah tersebut 

kemudian mengaplikasikan nya dalam bentuk bacaan. 

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa kendala diantaranya, kurang nya 

minat peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab secara umum dan Nahwu secara 

khusus, serta selama ini teknik pembelajaran yang digunakan monoton, sehingga 

membuat peserta didik merasa bosan dan kurang bersemangat. Oleh karena itu, Guru 

harus meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari bahasa arab secara umum 

dan Nahwu secara khusus.  

Tujuan dari penelitian adalah: 1). Untuk mendeskripsikan penerapan Metode 

Mumtaz dalam pembelajaran Nahwu Sharaf; 2). Untuk menemukan kendala serta solusi 

penerapan metode Mumtaz dalam pembelajaran Nahwu Sharaf; 3). Untuk mengukur 

efektivitas penggunaan metode Mumtaz dalam pembelajaran Nahwu Sharaf. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Untuk 

menganalisis tingkat kelayakan produk, peneliti menggunakan instrument penelitian 

berupa angket yang diberikan kepada peserta didik. Peneliti juga melakukan uji coba 

produk dan memberikan uji pre-test dan post-test kepada peserta didik sebagai analisis 

tingkat efektifitas. Instrument data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket 

dan test. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu 

untuk memperoleh hasil observasi kebutuhan peserta didik dan problem pembelajaran; 

dan untuk hasil angket dan test diperoleh dengan menggunakan analisis statistik.  

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa, Pembelajaran Nahwu Sharaf 

menggunakan metode Mumtaz merupakan metode yang dikembangkan dalam bentuk 

pembelajaran kaidah Nahwu Sharaf melalui lirik lagu, sehingga dapat meningkatkan 

minat peserta didik dalam mempelajari Nahwu Sharaf. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil statistik t = 3.272 dan kemudian 

peneliti mengatur t-table. Peneliti kemudian memeriksa hasil Uji Coba df = Nx+Ny-2 = 

30+30-2 = 58 dan menemukan t-table bahwa hasilnya = 2.000 dalam perkiraan 1%, dan 

2.660 dalam perkiraan 5%. Jika bertemu dengan t-table, ada hasilnya sebagai berikut: 

2.000 < 2.660 < 3.272 . 
Hasil dari statistik t = 3,272 lebih besar dari perkiraan 1% = 2.000 serta lebih 

besar dari hasil perkiraan 5% = 2.000, yang berarti bahwa H_a asumsi yang diterima dari 

penelitian ini dapat diterima. Kesimpulannya, penggunaan metode Mumtaz efektif dalam 

merangsang kemampuan peserta didik dalam mempelajari Nahwu Sharaf pada kelas 

Tujuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan. 
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 الفصل األول
 املقدمة 

 خلفية البحث .أ
 

أصول النحوي هي أساس قواعد اللغة العربية. موقفها من النحو هو نفس  
موضع   اعتبار  ميكن  للثاين.  األساس  يضع  األول  الفقه.  ضد  الفقه  أصل  موقف 
كليهما أعلى من النحو أو الفقه ، لكن أصل النهو يظل خاًصا ألنه يتعلق مبجال 

علمي   )النحو(. هو علم  العربية  اللغة  قواعد  ، وهو  التمكن من معني  إىل  يهدف 
على  بناًء  النهو  علم  الدؤيل  أسود  أبو  اإلمام  صنف  وقد   ، العربية  النصوص  فهم 
تعليمات اإلمام علي بن أيب طالب عندما كان اخلليفة. هذه الفكرة مدفوعة بعدة 
عوامل مبا يف ذلك العوامل الدينية والعوامل االجتماعية والثقافية. من الناحية الدينية  

ال القرآن من األخطاء، هتدف  ، ال   1لغة إىل محاية  الثقايف  العامل االجتماعي  من 
البشرية  الثقافة  لتطور  وفًقا  اللغة  تتطور  البشرية.  احلياة  واقع  عن  اللغة  فصل  ميكن 

 2.نفسه
النحو  ومها  للتعلم،  مهمتني  أداتني  املسلمون  يواجه  العربية،  اللغة  تعلم  يف 

الت يظهر  العربية،  اللغة  تعلم  املعرفة يف  هذه  نظرًا ألمهية  "والصرف،  أم  عبري  الصرف 
علم  والنحو    العلوم يسمى  أبيه.  حنو  ومعرفة  علم  أم كل  الصرف  علم  ".أي  ابوها 

بينما تظهر اجلملة   يلد شكل كل مجلة،  أن  الصرف ميكن  املعرفة ألن  الصرف أبم 
ال ابلطبع  مجلة،  هناك  يكن  مل  إذا  املعرفة،  من  خمتلفة  بدون    أنواًعا  توجد كتابة، 

النحو أيًضا اسم  يُطلق على معرفة  .لحصول على املعرفةالكتابة يكون من الصعب ل
النحو هي تصحيح كل مجلة يف بنيتها وإعراب وشكلها، وما   أبو املعرفة، ألن معرفة

إىل ذلك، علم النحو والصرف هو علم جيب دراسته وفهمه على اإلطالق ملن يريد 
 

1 Muh. Haris Zubaidillah, Pengantar Ilmu Nahwu belajar bahasa Arab sampai bisa ( Al Muntai : 

Hemat, 2018), hlm. iii 
2 Ummi Nurun Ni’mah, Qiyas sebagai sebuah Metode dalam Nahwu, jurnal Adabiyat : jurnal 

bahasa dan Sastra, 2008. 
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التعمق يف علم الدين اإلسالمي ودراسته بعمق، ومصدره األساسي القرآن واحلديث. 
ا غالًبا  يوجد  الذي  العربية  ابللغة  اإلسالمي  األدب  مع  اجلامعات وابملثل  يف  ليوم 

األصلع   "الكتاب  ابسم  املعروفة  اإلسالمية  الداخلية  واملدارس   Kitab)اإلسالمية 

Gundul)" 
علم النحو والصرف هو أحد األدوات الرئيسية لفهم الكتب املكتوبة ابللغة  
اللغة  وكذلك  هبا،  اخلاصة  وآداهبا  قواعدها  لغة  لكل  أن  املعروف  من  ألنه  العربية، 

هلا   النحوالعربية  علم  يسمى  هبا  اخلاص  وأدهبا  هو   .قواعدها  والصرف  النحو  علم 
أو   الرمسي  التعليم  تعليمي، سواء كان  اليت متت دراستها يف كل مستوى  املواد  أحد 
غري الرمسي. التعليم الرمسي هو كما هو احلال يف املدارس أو املدارس الدينية، يف حني 

يف عملية التعلم، وخاصة اللغة  .ية اإلسالميةأن التعليم غري الرمسي يف املدارس الداخل 
أو مشاكل، سواء فيما يتعلق ابملعلمني أو الطالب   ةالعربية، غالًبا ما توجد مشكل 

من أجل حتقيق أهداف التعلم، جيب أن يكون املعلمون ماهرين يف   .أو مع اآلخرين
التدريس والتعلم املخطط إدارة فصوهلم من خالل االنتباه إىل فعالية وكفاءة أنشطة  

فعال   تعلم  حتقيق  على  الطالب  مساعدة  املعلمني  على  جيب  الطلب،  هلذا  هلا. 
التعلم الفعال هو حماولة لتحديد مدى جناح أو فشل تطبيق تعلم اللغة العربية،   وفعال

يكفي كمعلم. من الناحية    خاصة من حيث العملية والنتيجة. لذا فإن دور املعلم ال
لنسبة للمعلم أو املريب، ابإلضافة إىل إتقان املواد املراد تدريسها، جيب أن  املثالية، اب

يكون أيًضا ذكًيا يف نقل املعرفة بطريقة جيدة ومثرية لالهتمام حىت يتمكن الطالب 
هذه استيعاب  ضمان   من  هو  العلوم  مادة  من  التمكن  أبن  افرتاض  هناك  املعرفة. 

ومع ذلك،   .تعليم هذه املعرفة ألي شخص  لقدرة شخص ما )املعلم أو املريب( على
من  معيًنا  جمااًل  ويتقن  الكايف  ابلذكاء  يتمتع  الذي  الشخص  أن  يظهر  الواقع  فإن 

لذلك،   .املعرفة غالًبا ما يواجه عقبات ومشكالت يف نقل تلك املعرفة بشكل فعال
 فإن طريقة الطريقة أهم من املداح هي أهم من احملتوى.
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ل الصرف  طريقة  وكالمها  تتساوى  النحوي،  التعلم  طريقة  مع  العلوم  تعلم 
الوالد والنحو هو األب.  للعلم وهي  ينتميان إىل عائلة واحدة، مثل عائلة الصرف 

وفًقا حلسن صحة، ال القواعد.  مبعرفة  أيًضا  معروفة  والصرف  النحوية  توجد    املعرفة 
من أنواع  ثالثة  يقدم  فهو  القواعد،  تعلم  تسهل  حمددة  تعليمية  تعلم    طريقة  طرق 

االستنتاجية، الطريقة  وهي  االستقرائية(.   القواعد،  )الطريقة  االستقرائية  واحلركة 
أدبية(  طريقة )نصوص  األديب  انص  املوازنة(  )طريقة  نفسه،    3. املعادلة  الوقت  ويف 

االستجواب  طريقة  وهي  أخرى،  طرق  ثالث  الباحة  حسن  الفتاح  عبد  أضاف 
للقواعد(   الطالب  احتياج  )طريقة  االقتدائية  وطريقة  واجلواب(،  السؤال  )طريقة 

وهناك طريقة واحدة يف التعلم ال تقل أمهية وهي  .(وطريقة احملاضرة )طريقة احملاضرة
املداولة.  أو  املناقشة  ما  طريقة  العام   عادة  التعلم  املناقشة هذه يف  تطبيق طريقة  يتم 

تستبعد إمكانية استخدام هذه الطريقة لتعلم اللغة. ابلطبع مع التعديالت ولكنها إل
املختلفة اليت جيب إجراؤها من قبل املعلمني أو املربني وجيب أن تكون متوافقة مع 

املد أو  املناقشة  طريقة  التعلم.  وأهداف  املشاكل. االفرتاضات  حتل  طريقة  هي  اولة 
 .أدانه سيتم وصف كل من هذه الطرق بعمق

األساليب والطالب التزال  بعد كثرية من  العربية،  اللغة  تعلم  املستخدمة يف 
لديها صعوبة يف فهم أو لديهم ميل الستكشاف النحو والصرف. حىت اآلن، اليزال 

ال التقليدي من خالل احلفظ  التعلم  للقواعد حىت يشعر  املعلمون يستخدمون  رتيب 
الطالب ابمللل وليس لديهم رغبة كبرية يف تعلمها. لذلك، يتطلب تعلم االبتكار من 
النحو  بدراسة  الطالب  اهتمام  إيقاظ  ميكن  حبيث  األساليب،  أحدث  خالل 

( بّسط مادة حنو شرف حبيث يسهل فهمها،  1مزااي هذه الطريقة هي، )  .والصرف
التعلم  2) يتم  ال(  حىت  ممتعة  )  بطريقة  الطالب،  لدى  امللل  مجيع  3ختلق  متكني   )

  40-20( تكرار املادة  4الطالب يف عملية التعلم حبيث تكون النتائج متساوية، )

 

 209-208، ص. 1989، شاتةحسن  3
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( الفصل،  أن كانت يف  منذ  املادة  إتقان  التعلم لضمان  أثناء عملية  تدرب 5مرة   )
 يتمكن الطالب من ( ميكن تكرار طرق التعلم بسهولة حىت6مباشرة على النص، )

 .تدريسها

املشكلة العامة يف تعلم النحو والصرف هي أن الطالب ما زالوا يعتقدون أن  
حيبها بعض الطالب، مث رؤية خلفية الطالب،   دروس النحو والصرف صعبة حبيث ال

تعلم   فهم اليزالون غري معتاد على  لذا  العربية بشكل عام،  اللغة  يدرس مجيعهم  ومل 
والصرف   اخلصوصالنحو  وجه  الطالب   .على  اهتمام  عدم  هي  اخلاصة  املشكلة 

بتعلم اللغة العربية بشكل عام وحنو صرف بشكل خاص، حبيث تكون املهمة األولية 
ابلتعلم اهتمامهم  زايدة  هي كيفية    التعلم  عملية  يف  طريقة  إىل  حيتاج   .للمعلمني 

 اللغة  أن   يعتقدون  مازالوا  الطالب   أكثر من  ألن   التعلم،  عملية  إلتبع  الطالب   لتسهيل
 الطالب   يتمكن  حىت  سهلة  طريقة  اختيار  إىل  املعلم  حيتاج  لذلك،   .صعبة   مادة  العربية

  الستخدام   حتدايً   الباحث  يواجه  وابلتايل، .  ويسر  بسهولة  العربية  اللغة  تعلم  من
  العربية  اللغة  يتعلمون   الذين  السابع   الصف   طالب   يشعر  لكي   املمتاز   الطريقة

 عقلية   بناء  مت  إذا  أنه  هو  آخر  سبب .  ومملة  صعبة   مادة  العربية  الجيعلون  و  ابلسعادة
ممتاز  .  فهمها  عليهم  يسهل  فسوف  العربية،   اللغة  حنو   البداية  من  جيدة طريقة  أما 

املتوسطة  املدرسة  مستوايت  على  للتدريس  جًدا  مناسبة  اليت  الطرق  من  أحد  فهي 
كلمات األغايّن اليت يتعرف عليها الطالب بسهولة، مما    ألهنا يتم تدريسها من خالل

الغناء طريق  عن  احلفظ  عليهم   املدارس  من  كثري  يف  فيجري  النحو   أما.  يسهل 
.  النحو  بتعليم  هتتم  اليت  واملعاهد  املدارس  من  كثري  إندونيسيا  بالد  يف  ويوجد.  واملعاهد
. يف هذه اوجونج بوين سوالوسي جنوبية  "اإلخالص"  اإلسالمية  املعهد  هي  وأحدها

التسريع   الفصل  هناك  هم    (akselerasi)املدرسة  الطالب  خلفية   من   جاءوا لكن 
  واملدرسة   العامية  املدرسة  من  املختلفة  الرتبية  خلفية  من  وكذلك   املختلفة  املدرسة

  السيما   العربية،  اللغة  قواعد  تعليم  يف  املشكالت   إحدى  من   الشيء  هذا.  اإلسالمية
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معقد   درس  أنه  الطالب   من  كثري  يطنه  النحو  تعليم  ذلك،  عن  فضال  .النحو  تعليم  يف
 4.وشعب

  طريقة   تسمى  طريقة  ستخدمي  الباحث  أرادف  اهرةالظ و   اخللفية  تلك   على  بناء
والصرف  تعلم  يف  الطريقة  هذه  فعالية  الختبار  زممت   موضوع   الباحث  ضعفي  .النحو 

مبعهد   تطبيق   البحث النحو  فهم  يف  التالميذ  كفاءة  لرتقية  أسلوب"متاز" 
 ."اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية

 أسئلة البحث  .ب
 بناء على خلفية البحث تكون أسئلة البحث كما يلي:

تطبيق   .1 يتم  فهم  "متاز"أسلوبكيف  يف  التالميذ   مبعهد   النحو  لرتقية كفاءة 
 اوجونج بوين سوالوسي جنوبية؟"اإلخالص" اإلسالمية 

 مبعهد   النحو  وماحلوها لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم"متاز"  ما مشكالت أسلوب  .2
 اوجونج بوين سوالوسي جنوبية؟"اإلخالص" اإلسالمية 

تطبيق .3 فعالية  فهم  "متاز"أسلوب   ما  يف  التالميذ    مبعهد   النحو  لرتقية كفاءة 
 اوجونج بوين سوالوسي جنوبية؟"اإلخالص" اإلسالمية 

 أهداف البحث .ج
 إعتمادا على أسئلة البحث فيعترب الباحث أهداف البحث كما يلي:

استخدام   .1 تطبيق  ممتاز  لوصف  فهم  "أسلوب"  يف  التالميذ   النحو   لرتقية كفاءة 
 . اوجونج بوين سوالوسي جنوبية "اإلخالص" اإلسالمية  مبعهد

ممتاز   .2 أسلوب"  حّللها  فهم  "الكتشاف  يف  التالميذ    مبعهد   النحو  لرتقية كفاءة 
 اوجونج بوين سوالوسي جنوبية."اإلخالص" اإلسالمية 

 

 2021ينايري  11نتيجة املالجظة األوىل الذي يقوم به الباحث يف التاريخ   4
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استخدام .3 فعالية  ممتاز    لقياس  فهم  " أسلوب"  يف  التالميذ    النحو   لرتقية كفاءة 
 . اوجونج بوين سوالوسي جنوبية "اإلخالص" اإلسالمية  مبعهد

 البحثفروض  . د
 يف هذا البحث يستند الباحث الفرضية اآلتية: 

له  "    " ممتاز  أسلوب إن فرضية البحث الذي قدم الباحث هو أن استخدام  
فهم   فعالية يف  التالميذ  مبعهد    النحو   لرتقية كفاءة  السابع    ” اإلخالص“للصف 

 . جنوبية  اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي
 أمهية البحث .ه

 النظرية  أمهية .1
  وعالجا   العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  انفعا  تسهيال  البحث  هذا  يكون  أن

 .املشكالت  هذه مثل يتعرضون  الذين العربية اللغة
 
 

 التطبيقية  أمهية .2
  املعرفة   وترقية  التعليم  منهج  يف  املعرفة  وتطوير  وسيلة ولزايدة  هو  البحث  هذا.أ

وكفاءة  تنمية  مع  وفهمها  حل  يف  كفاءة تدريب  أو  واسعة  الفكرة  العلوم 
 الرتبوية املشكالت 

مبعهد    للمعلم  العربية  اللغة   تعليم  مراجع  من  مرجعا  البحث  يكون  أن.ب 
 . اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية ”اإلخالص“

 حدود البحث  . و
 حتديد البحث يف هذا البحث هو:
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 احلد املوضوع  .1
" (Metode Mumtaz)كتاب "طريقة ممتاز  هذا البحث يتعلق على فعالية استخدام  

.  "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية   مبعهدوالصرف    النحو يف تعليم  
 النحو. قواعد فهم على الباحث أكديف هذا البحث 

 احلد املكان  .2
هذا   يف  الباحث  اإلسالمية"اإلخالص"  املدرسة  هو  البحث  خيتار  املتوسطة 

 الصف   طالب   لكي   بسبب  السابع، وخاصة يف الصف  وجونج بوين سوالوسي جنوبيةأب
  اللغة   والجيعلون  ابلسعادة  يشعرون  ، النحو  قواعد  ميتعل   يف   نسبًيا  جدد  هم  الذين  السابع
 احلفظ   فهي "  ممتاز  طريقة"  كتاب   يف   املستخدمة  الطريقة  أماو   .ومملة  صعبة  مادة  العربية
 . اللغة قواعد وفهم معرفة يف سرعةأو  ةأسعد الطالب  يكون حىت ابلغناء
 احلد الزماين  .3

يف مرحلة الثانية يف شهر   2021-2020أما احلد الزماين فيكون العام الدراسي  
 مايو

 حتديد املصطلحات .ز
 ممتاز   أسلوب  .1

  الدكتور   قبل  من  وثق  الذي   النحوي  التعلم  أسلوب   هو   ممتازأسلوب  
 Metode"  بعنوان.  M.Ag  زهري،  الدين  سيف   كتورد ال  مع  .MA  ،عاملني

Mumtaz : Cepat dan Mudah Membaca Kitab Kuning"  . يف   ونشره  اختباره   ومت 
 إىل   واملعاهد  املتوسطة   املدارس  من  ترتاوح  اليت   التعليمية  املؤسسات   من  العديد

 للنحو  الطالب   إتقان  لتسهيل  الطريقة  هذه  إنشاء  مت.  اجلامعة  مؤسسات 
 .األغاين خالل من  الطريقة هذه تسليم  مت. فقط أايم سبعة يف رفوالص

 تعليم النحو .2
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علم النحو هو الدراسات اليت تصنف اآلن يف إطار بناء الكلمة إىل جانب ما  
جىن(.  )ابن  اجلملة  ببناء  حهة   5يتعلق  من  العربية  للكلم  اليت  األحكام  معرفة 

 6إفراده ومن جهة تركيبها )أبو حيان األندلسي(. 
 الدراسة السابقة .ط

 البحوث اليت تتعلق بعلم النحو وتعليمها هي: 
 ( 2010أمحد سهري ابن فوانوان )  .1

اللغعن   تعليم  يف  النحو    يبحث   البحث  هذا  يف.  العربية"  ة"طريقة 
الباحث يف طريقة تعليم النحو يف تعليم اللغة العربية. هناك طريقتان العامة ليعلم 

القياسية   الطريقة  مها  العربية  يف  اإلستقرائية    ( analogi)النحو   metode)والطريقة 

induksi) لكن كل منهما هلما مزااي وعيوب. ولذلك يف تعليم النحو، جيب على .
يتحد م العربية ان  اللغة  أما  املعلم  املعلم.  اليت سيعلم  يناسب حبالة الطالب  نهما 
 ابتكار،   هناك   يكون  أن  جيب  ،النحو  تعليم  علم  يفنتائج يف هذا البحث فهو أن  

 تكون  أن  جيب  اليت  التعليمية  املواد  بعض  وهناك  الدراسة  موضوع  توسيع  جيب  أي
.  للطالب  اليومية  اللغة  متس  ال  اليت  املواد  وهي  األخرى،  املواد  وتؤخر  األسبقية  هلا

  تنظم  كقاعدة  اللغة  علم  دراسة  جيب  العربية،   ابللغة  التحدث   يف  األخطاء  لتجنب
 الذين  الطالب   قبل   من  وخاصة  صحيح،   بشكل  العربية  املفردات   ترتيب   كيفية
 مراجعة  هي   املقالة  هذه  يف  املستخدمة  الطريقة  .العربية  ابللغة  التواصل  يف  يرغبون

 وقراءة   البحث  تشمل  اليت  األنشطة  وهي.  (kajian kepustakaan)األدبيات  
  صلة   ذات   نظرايت   على  حتتوي   اليت  املكتبية  واملواد  البحثية  التقارير  ومراجعة
 . إجراؤه املراد ابلبحث

 

 60بدون السنة. ص.  علم اللغة العربية،دكتور حممود فهمي حجازي،   5

 60نفس املراجع، ص.   6
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  فإن   الباحث  به  قومي  الذي  البحثو   السابق  البحث  بني  الفرق  أما
 يف  الباحث  وأما،  اللغة العربيةطريقة النحو يف تعليم  استحدام    قام  الباحث السابق

ممتاز    قوميالبحث    هذا "طريقة  استخدام  تعليم (Metode Mumtaz)بفعالية  يف   "
 .النحو والصرف

 ( 2013ليلة الوحيوين ) .2
  فهم   لرتقية  Inquiry  Discovery-أسلوب  تطبيق  فعالية"   عنوان  حتت

املدرسة  عشر  أحد  الصف  يف   للطالب  العربية  اللغة  قواعد  العالية  يف 
  فوق   دالالت   معرفة  إىل  البحث  هذا  يهدف  ."سيدوارجو  كرابن  اإلسالمية
  Inquiry   -  Discoveryب و أسل  تطبيق  بعدو   قبل  العربية  اللغة  قواعد  فهم  مستوايت 

  تطبيق   فعالية   كانت  :هي  البحث  يجة نتو   العربية   اللغة  قواعد  فهم  ترقية  على
 يف  عشر  أحد  الصف  يف  الطالب   القواعد  هم  لرتقية  Inquiry-Discovery  أسلوب 
  قيمة   من  أكثر  uji T  قيمة  من  يرى  احلالة  هذه.  كرايل  اإلسالمية   العالية  املدرسة
T-tabel (-2،2021≥ 18،984 )ىنعمب Ho و  ممنوع Ha مقبول. 

  فإن   الباحث   به   قومي  الذي  والبحث  السابق  البحث  بني   الفرق  أما
السابقة  لرتقية   Inquiry-Discovery  أسلوب  تطبيق  فعالية  ةبيبتجري  قامت  الباحثة 

استخدام     بفعالية   قومي  البحث  هذا   يف  الباحث   وأما  العربية   اللغة  قواعد  فهم
 ." يف تعليم النحو والصرف(Metode Mumtaz)"طريقة ممتاز 

 (2014خمرجي ) .3
ممتازعن   قوانتوم  متي/"طريقة  والصرف  النحو  النظرية  )الرتكيبات  ز 

(Quantum)")  .يف   النتائج الطالب  يسّهل  متيز  طريق  أن  هو  البحث  هذا  يف 
 تعلم   يف  جديدة  وانطالقة  ابتكار  هي  متيز  طريقة  أنفهم قواعد النحو والصرف و 

 ميكنهم   الصغار  األطفال  حىت  أنه  األساسي  االفرتاض  مع.  الكمومية  ةالصرف
 السهل   من  للغاية،  ممتع  املادة  إيصال.  بذلك   القيام  الصغار  لألطفال  ميكن  ذلك،
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 عبء   اليتحملون  الطالب   حىت  ابلضغط،  الطالب   اليشعر  حبيث  الصعب،  إىل
 هي  املقالة  هذه  يف  املستخدمة  الطريقة  .بسهولة  القرآنية  اآلايت   وترمجة  حفظ

 البحث   تشمل  اليت  األنشطة  وهي .  (kajian kepustakaan)األدبيات    مراجعة
 ذات   نظرايت   على  حتتوي  اليت  املكتبية  واملواد  البحثية  التقارير  ومراجعة  وقراءة
 إجراؤه  املراد ابلبحث صلة

  فإن   الباحث   به   قومي  الذي  والبحث  السابق  البحث  بني   الفرق  أما
السابق النحو    استخدام  فحصب  قام  الباحث  النظرية  )الرتكيبات  متيز  طريقة 

قوانتوم    بتجربة  قومي  البحث  هذا  يف  الباحث  وأما  ((Quantum)والصرف 
 ." يف تعليم النحو والصرف(Metode Mumtaz)استخدام كتاب "طريقة ممتاز 

 (2015عليا مفتاح املنورة ) .4
ابلتطبيق على مدرسة عن   أساس املشكلة  النحو على  تعليم  "فعالية 

ماالنج" غاسيك  السلفية  اإلسالمية  الرشاد  أهدافان   .سبيل  البحث  هذا  يف 
أساس املشكلة ابلتطبيق على مدرسة سبيل مها: األول، ملعرفة تعليم النحو على  

، والثاين، ملعرفة فعالية تعليم النحو على  الرشاد اإلسالمية السلفية غاسيك ماالنج
غاسيك  السلفية  اإلسالمية  الرشاد  سبيل  مدرسة  على  ابلتطبيق  املشكلة  أساس 

ومصادر  ماالنج التجريب.  ابملنهج  الكمي  املدخل  هو  البحث  هذا  ومدخل   .
البياانت هي البياانت   والطالب، وأدوات مجع  النحو  املدرسة ومعلم  هي رئيس 

البحث فتدل  نتائج  البعدي. وأما  القبلي واالختبار  املالحظة واملقابلة واالختبار 
لرتقية   فعالة  هلا  الباحثة  استخدامها  اليت  املشكلة  أساس  على  التعليم  أن  على 

 كفاءة الطالب يف درس النحو.
  فإن   الباحث   به   قومي  الذي  والبحث  لسابقا  البحث  بني   الفرق  أما

السابقة النحو على أساس املشكلة ابلتطبيق   فعالية  بتجرية  قامت  الباحثة  تعليم 
ماالنج غاسيك  السلفية  اإلسالمية  الرشاد  سبيل  مدرسة   يف  الباحث   وأما   على 
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" يف (Metode Mumtaz)كتاب "طريقة ممتاز  استخدام    فعاليةب  قومي  البحث  هذا
 .تعليم النحو والصرف
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 أسلوب تعليم النحو:  املبحث األول
 النحو تعليم مفهوم .أ

  يف   التدريس  وسائل  من  كثري  يستخدمها"  إرشادات "  من  تفسري  هو  التعليم
 سلوك  ريتغي إىل  يأتدّ   اليت  البيئة   تنظيم عملية  هو   التعليم.  األمريكية   املتحدة  الوالايت 
 7.الطالب  لدى  واالختالف ابلقوة تناسب سنحلوا يباإلجيا  السلوك إىل الطالب 

  حال   يف  الكلمة  بنية   أحوال   تعرف  وقواعده  ولهأبص   الذي  العلم  هو  النحو
 علم   أبنه   النحو  يعرف   وكان  العربية.  اللغة  قواعد  من  أحد  وهو  8.والرتكيب  اإلفراد
 أحوال   اهب  تعرف  أبصول  معل   وهو .  ةمركبو   دةمر   العربية  الكلمات   أحوال  به  تعرف

 حال  يف  هلا  يعرض  ما  حيث  من  أي.  والبناء  اإلعراب  حيث   من  العربية  الكلمات 
  جرّ   أو  ب،نص  أو  رفع،  من  الكلمة  آخر  يكون  أن  عليه  جيب  ما  يعرف  فيه  تركيبها،

  نحو ال  أن  القول  ةوخالص  9. اجلملة  يف  هاانتطام  عدب  واحدة،  حالة  وملز   أو  حزم،  أو
:  عمة ن  فؤاد  قال  كما.  الكلمات   أواخر  حوالأو   اكبرت وال  اجلميلة  به  ملعيت  علم  هو
  وكيفية   الكلمات   أواخر  وضبط  اجلملة  داخل  كلمة  كل  وظيفة  به  يعرف  علم"

 10".إعراهبا
  أت يمن اخلط  تولد  القواعد  هذه.  اللغة  بعد  تولد  اللغوية  القواعد  هو   النحو

لتعبري  مستخدم  يقدر  كي  تعلم  النحو  أن  فلذلك،.  اللغة  استخدام  يف  اللغة  اللغة 
(.  فصيحا  الكالم)والنطق    (صحيحا  والكتابة  القراءة)  الكتابة  يف  صحيحا  ويفهمها

 
7 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, )Kencana Prenada Media Group(, hal.78 

 (۱۹۷۷القاهرة : دار املعارف، ) يف علم النحو اجلزء األوىل،دكتور أمني على السيد،  8
 8ص.  (2011)بريوت: دار الكتب العلمية،  جامع الدروس العربية،مصطفي الغاليني،  9

 3ص.  اهلداية، دون السنة()سورااباي: توكو كتاب   ملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة،  10
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 الطالب   على   جيب  فقط، ولكن  النحوية  القواعد   حيفظ  أن  للطالب   اليكفي  إذن،
قدرة.  وكتابتها  العربية  اللغة  قراءة  يف  القواعد  يطبق  أن   هي  النحوية  القواعد  إن 
 حد   يف  غاية  ليست  النحوية  فالقواعد  11اللغة.  تعليم  من  الغاية  ليس  اللغة  وسيلةك

تع.  أخرى  اويةلغ  وسيلة  بل  ذاهتا،  الصحيحة  والقراءة  السليم  التعبري  على  نييفهي 
 من  مقدمته  يف   خلدون  ابن  وصفه  كما  فالنحو  واضحا. فهما    واملسموع   املقروء  وفهم
  نشأ   12. ريهالغ  وسيلة   هي  حيث  من  إال  فيها   ينظر  أن  الينبغي  اليت  اآللية  العلوم

اخلطيأت  من  صحيحا  اللغة  مستخدم  النحو  العربية  اللغة  ويتكلم  ويكتب   ليقرأ 
 جيدا. 

القوانني    من  جمموعة  من  تتكون  خاصة  طبيعة  هلا  النحوية   املادة  وإن
املعين  إىل  وتؤدي  العربية،  اللغوية  والرتاكيب  ملاجل  بناء  حتكم  اليت  والضوابط  فهم 
 تعين  لغوية   فالنحو مادة.  املعىن  عن  الصحيح   التعبري  يف   كبرية  بدرجة   وتفاهم  وإفهامه،
 الكالم   إىل تصحيح  سبيال  جعلها  هو   واملراد  الكالم،  سياق  يف  جاءت   إذا  ابلكلمة
به  صحيحا   فهما  وفهمه  مقاصده،  وإدراك  وضبطه،   دهن  يف  املفاهيم  تستقر 

تعلم  وكذلك   العربية  اللغة  تعلم  يف  وسيلة  وإنه  13.املتعلم   اليت  الشرعية  العلوم  يف 
  حطء  حيصل  إذا.  العربية  ابللغة  وذلك   الرتاث،  وكتب  واحلديث  القرآن  من  تصدر
 . الدينية فهم العلوم يف املهلك  اخلطء فيسبب ه،ءوسو  املعىن

    النحو  تعليم أهداف .ب

 
11 Bisri Mustofa dan M. Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press), hal. 71-72 

النمري،    12 واإلجراءات،حنان سرحان  العربية ابألساليب  اللغة  اإلسالمي،    جتريس  الرتاث  أحياؤ  دار  املكرمة:  )مكة 
 111ص.  ـــــ(ه 1443

 111نفس املراجع، ص.  13
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  الوصف   ابهلدف  قصد  الرتبوي  اجملال  يف  .الغاية:  لغة  ابهلدف  واملراد
  مروره   بعد  الطالب  سلوك  يف  إحداثها  املطلوب   التغري  األشكال  الدقيق  املوضوعي

 ليس   النحو  سيتدر   هدف  أن  يقول  طعيمة  أمحد  رشادي  أما  14. معينة  تعليمية  ربهخب
 على  مساعدته  امنوا  املنفردة  الرتاكيب  أو  اجملردة  القواعد  من  مبجموعة  الطالب  حتميل

  غاية   هو   اهلدف   أن   15.صحيحا  تجهن ي  أن   على  وتدريبه   وتذوقه،   اجليد   التعبري  فهم
  حيفظ  وهي إليها، الوصول تراد اليت النحو غاية هو النحو هدف إذن، للوصول، يراد

   . ويدرها ويفهمها ويةالنح القواعد عن الطالب
  ومن،  النحوية  القواعد  تدريس  أهداف  بتحديد  الرتبويني  من  العديد  اهتم

 16:يلي وهي النحو، تعليم أهداف
  الرتاكيب  بني  املختلفة  العالقة  وفهم  والربط  املالحظة  دقة  على  القدرة  تنمية .1

 املنظم  التفكري على الطالب مترين جانب إىل املتشاكية
  مبينة   احملاكات   هذه  وجعل  الصحيحة  األساليب  حماكات   على  الطالب  إقدار .2

 حمضة  آلية تكون  أن من  بدال مفهوم أساس على
 من   وعصمته  اللسان  وتقومي  األداء  وصحة  العبارة  سالمة   على  الطالب  إقدار .3

   والكتابة  الكالم حتسني  أي الكالم يف اخلطأ
  دقة  على  وتدريبه   ذهنه  يف  وتنظيمها  املعلومات   ترتيب  على  الطالب  إقدار .4

 واالستنباط والتعليل التفكري

 

إيسيسكو: منشورة املنظمة اإلسالمية  ) تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجها وأساليبها،دي أمحد طعيمة، شر  14

 63ص. ( 1989للرتبية والعلوم والثقافة، 

  اجلزء الثاين، )جامعة أم القرى، دون السنة(  أخرى،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات شدي أمحد طعيمة،  15
 64ص. 

 279ص.  (2005)القاهرة: مصرى اجلديد،  املرجع يف تعليم اللغة العربية، مصرى اجلديد،إبراهيم حممد عطاء،  16
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  أسباب   ومعرفة  ويقرأه  إليه  يستمع   فيما   اخلطأ  متييز   على   الطالب  قدرات   تنمية  .5
 ليجتنبه  ذلك 

  تراکيبه   و  النحو  قواعد  الطالب  يعرف  هو  النحو  هدف  أن  اجلملة  على
 قراءها   يف  اخلطيأت   الطالب  ويعرف  وكالمها.   وكتابتها  العربية  نص  قراءة  يف  ويطبقها

 الطالب   تساعد  كوسيلة  القوانني  هو  والنحو.  هاحيسنو   يصححها  أن  يستطيع  حىت
 . سايدا صحيحا  هبک  وير التعبري ليفهم

 النحو  تعليم  طرق  .ج
  أو   منظمة   بصورة   اللغوية  املادة   لعرض   العامة  اخلطة  عن  عبارة   هي  الطريقة

 الطرق   أما  17. املنشود  الرتبوي  اهلدف   حتقيق  يف  هبا   يستعان  اليت  الشاملة  اخلطة
  االستنتاجية،   الطريقة  وهي  طرق،   أربع   يف  حتصر  النحو  لتدريس  املستخدمة

 . املعدلة والطريقة النشاط، وطريقة واالستقرائية،
 : منها لكل  توضيحي عرض يلي وفيما

 االستنتاجية  الطريقة .1
  أقدم  من  تعد  الطريقة  وهذه  األمثلة،  مث  القاعدة  طريقة  أحياان  تسمى

القانون  االنتقال  يتم  وفيها  العريب،  النحو  تعليم  يف   استخدمت  اليت  الطرق  من 
العامة  ومن  النتائج،   إىل  العامة  املبادئ  ومن  اخلاص،  إىل  العم   إىل  احلقائق 

يعرض  هذه  يف  املعلم  يبدأ  حيث  إمساعيل  ويؤكد  18اجلزئية.   القاعدة   الطريقة 
وترسيخها  لتوضيحها  واألمثلة  الشواهد   يقدم  مث  النحوية،   أذهان   يف  وتعزيزها 
حالل  عليها   تطبيقات   إجراء  الثالثة   واخلطوة  ،الطالب    متشابة   أمثلة  من 

 

 )الرايض: عماده الشؤون املكتبات حامعة الرايض، مذاهب وطرائق يف تعليم اللغاتحممود امساعيل صيين وآخرون،    17
 28( ص. 1980

القادر أمحد،    18 العربية،حممد عبد  اللغة  تعليم  األوىل،  طرق  املصرية،    الطبعة  النهضة  ( ص.  1983)مصرى: مكتبة 
191 
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املعلميب  هي  الطريقة  هذه   كان  19. ممثلة  وحاالت    العائد   النص   أو  األمثلة  دا 
 .النحوية ابلقواعد

 االستقرائية الطريقة .2
  الطريقة  هذه  تقوم  حيث  النتائج  إىل  للوصول  الطبيعية  الطريقة  هي

  وض غمال  جلية   حةواض  املتعلمني  أذهان  إىل  واحلقائق  املعلومات،  إبيصال
العائد   العريب  النص  أو  اجلملة  يف  األمثلة  ابعطاء  الدرس  املعلم  بدأي  20. فيها

.  ابملوضوع  دالعائ  األمثلة  من  النحوية  القواعد  املعلم  بنيي  مث.  الدرس  وضوعمب
 .مجاعة النحوية القواعد عن الدرس الطالبو  املعلم يستدل

 النشاط طريقة .3
  القاعدة،   ستنباطاب  تنتهي  للمناقشة  حمورا  األساليب  الطريقة  هذه  تتخذ

  يدعو   نفسي  أساس   على  تقوم "  الطريقة  هذه   أن   قولهب  سبق  ما  اخلطيب  ويؤكد
  والنصوص   األساليب  معجي   التالميذ  املعلم  فيكلف  التالميذ؛  فاعلية  استثمار  إىل

 من   ذلك   وغري  کالنواسخ  عليها   تدريبهم  املراد   القاعدة  تتناول   اليت  واألمثلة
  عن  والطالب   املعلم  فيشاور  21. املقصودة  القاعدة  ابستنباط  تنتهي  اليت  األمثلة
 .املقصودة القاعدة استنباط من يتمكن  حىت املادة
 املعدلة الطريقة .4

 الطريقة ، يف هذه كاملة تامل النصوص أو املتصلة األساليب بطريقة تسمى
  ابلدرس   املتصلة   األساليب  على  يشتمل  متكامال  نصا  بعرض  املعلم  يقوم

  يستبط   مث  النص  بقراءة  النحو  الطالب   يتعلم  22.والرتبوي   العلمي  واألساس
 . أبنفسهم النص  من القاعدة الطالب 

 

 232ص. طرق التدريس اللغة العربية، زكراي امساعيل،  19
 169ص.  (1990اجلامعية، )دار املعرفة ،  طرق تعليم اللغة العربية الطبعة األوىل،حممد بن إبراهيم اخلطيب،  20
 167ص.  نفس املراجع، 21
  237ص.  نفس املراجع، 22
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 طريقة ممتازالثاين : املبحث 
 طريقة ممتاز  .أ

.  Abaza  امسه  األستاذ  اخرتاع   وهي  متيز   طريقة  أيًضا   ممتاز   طريقة  تسمى
  تبدو   حبيث  التعلم،  أساليب  وتطوير  املادة  لتبسيط  وإبداع  كجهد   الطريقة  هذه  ولدت 
  العربية   اللغة  تعلم  يف  احلقائق  بدافع  الطريقة  هذه  نشأت   23. وممتعة  سهلة  املادة

 ذلك   بعد  الكتاب   هذا  مؤلف  قرر.  الكتاابت   أتمالت   ونتائج  واملالحظة  واخلربة
أو   ملواد  خمصصة  الطريقة  هذه  24.أكادمييس  و   انحو  ممتاز   جتميع والصرف    النحو 
 . األكادميي اجملتمع تستهدف اليت القواعد مواد

  مادة   تبسيط   ذلك   يف  مبا   مزااي،  هلا  اليت  الطرق  إحدى  هي   ممتاز  طريقةلذلك  
 الطالب   اليشعر  حىت  ممتعة  بطريقة  التعلم  ويتم  فهمها،  يسهل  حبيث  شرف  حنو

 .التعلم عملية يف الطالب  مجيع  وتنشيط ابمللل،
  يف   خاصة  مواصفات   هلا   الطريقة  هذه  فإن  األخرى،  ابلطرق  مقارنتها  عند

 منها:  ،النحو والصرف  مادة تقدمي
 ( املشاركني من  قريبة) بسيطة التدريس لغة .1
 للمشاركني   ابلنسبة   ممالً   يكون   ال  حبيث(  املرح)  الغناء  طريق  عن  التعلم  يتم .2

 املتعلمني
 توازانً  أكثر بشكل  النتائج توزيع  يتم حبيث املشاركني مجيع  تنشيط .3
  الفصل من املادة إتقان لضمان  املواد تكرار .4
   فعالة  ولكنها مرهقة  ليست التمرين أمناط .5
   التقييم نظام للقياس قابلة .6
 25العرض  طريقة تكرار  سهولة .7

 

23 Alimin dan Saifuddin Zuhri, Metode ممتاز Mumtaz cepat & Mudah Pintar  Membaca 

Kitab Kuning, (Jakarta: Orbit Publishing, 2014), h. Iii – iv. 
24 Alimin dan Saifuddin Zuhri, Materi Workshop Pengembangan Metodologi  Tamyiz, 

STAIN Kendari, 17-18 Mei 2014. 

25 Ibid., Materi Workshop. 
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. الغناء  أثناء  التعلم  طريق  عن  تتم  ألهنا  التكرار  سهلة  الطريقة  هذه  إن  يقال
 . (Tamyiz) متيز طريقة يسمى Abaza MM قبل من الغناء أثناء التعلم هذا

  فئة   يف  العربية   اللغة  تضمني.  العريب  أو   العرب   لغة  تعلم  يعين  العربية  اللغة  تعلم
  فإن   أجنبية،  لغة  ألهنا  نظرًا.  العربية   اجلزيرة  شبه  خارج  لألشخاص   األجنبية  اللغة

 من  فليس  لذا  املعقدة،  الظواهر  من  العديد  مع  معقدة  عملية  هلا  التعلم  عملية
   26. شخص لكل خمتلفة معاين هلا  يكون أن املستغرب 

 من   حبيث  التعلم  عملية  يف  خاصة  معاملة  العربية  اللغة  إعطاء  جيب  لذلك،
 اجلامعات،   وطالب   التالميذ   على  تقتصر  وال  الفئات،  مجيع  قبل  من  فهمها   السهل

 .الطريقة اختيار عند ذلك  يف مبا
 : ممتاز   أو متيز طريقة وتعليم تعلم ملبادئ  شرح يلي فيما

   ممتاز  او من طريقة متيز التطبيق مبادئ .ب
 عملية  يف  تطبيقها  جيب( أساسية  قواعد)  مبادئ  أو  مفاهيم  هي  التعلم  مبادئ

 بشكل  واجباهتم   تنفيذ  على  قادرين  سيكونون   املعلمني  أن  يعين  هذا.  والتعلم  التعليم
  تعلم  عملية  .التعلم  ملبادئ  وفًقا  التدريس  طرق  تطبيق  إبمكاهنم  كان   إذا  صحيح،
 .واملعلمني املعلمني بني وموجهة  ديناميكية
 : ومها التعلم لكيفية مبدآن  هناك  متيز طريقة تطبيق يف

التعلم  عيني  (Laduni)  الدوين.أ لتحسني   كوسيلة  صوته،  رفع   بتقنية  املتعلمني 
  مقرتنة .  متوازنة  بطريقة  األمين  والدماغ  األيسر  الدماغ  إمكاانت   استخدام

 .الباطن العقل إمكاانت  لتحسني كطريقة  التكاملي، بتقنيات التكرار
إىل   شرحي  أو  سالذي تدر   املعلم  يقوم  هو منوذج  (Sentot/Santri TOT)سينتوت  .ب 

 27.الطالب 

 
26 Rosyidi, Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN  Malang  

Press, 2009), h. 17 

 8ص.  نفس املراجع، 27
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 RAS  (Rectricular  هو  الالواعي  والدماغ  الواعي  الدماغ  بني  الفاصل  احلد

Activating System)   (Qolbun)يعمل.  ؟  RAS   جيب  اليت  املعلومات   تصفية  على 
 والتطبيق،   النظرية   خالل  من  يتم  متيز   طريقة   ابستخدام  التعلم  28. جتاهلها  أو  ختزينها

 بعد  مباشرة   تتم  املمارسة  أن  حني  يف.  مراحل  على  النظرية  تنفيذ  يتم  احلالة  هذه  ويف
 29.%88 و % 12 بنسبة ممارسة النظرية تُعطى ذلك، إىل  ابإلضافة.  النظرية تقدمي

 :التايل اجلدول يف التفاصيل من مزيد على االطالع وميكن
Kinestetik Auditorial Visual  

(otak bawah sadar) 

mengulang secara 

integrative ingatan. 

Otak kiri dan otak 

kanan sebanyak 27 

kali. 

(otak kanan) 

wajah 

senyum, nyaman 

 

(otak kiri) wajah 

serius, tegang 

 

Otak aktif  

 

Ingatannya akan 

menjadi prilaku (self 

image) 

Ingat baik  

sampai mati 

Cepat memahami 

Informasi 

Kelebihan  

Tidak mampu 

membedahkan benar 

dan salah 

Telmi /lola 

membutuhkan 

jembatan keledai 

Ingatan dengan baik 

selama 2 jam &lupa 

pada hari ke 27 

Kelemahan  

Belajar dengan cara 

merasakan melalui 

bahasa tubuh, 

Belajar dengan 

cara 

mendengar 

melalui 

Belajar dengan cara 

Melihat 

Cara 

Belajar 

 
28 Abaza. Anak Kecil Saja Bisa Yang Pernah Kecil Pasti Bisa Pintar Tarjamah  Qur’an 

dan Kitab Kuning, Cet ke- 5, (Indramayu: Tamyiz Publishing, 20130, h. 10. 

 11ص.  نفس املراجع، 29
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resonansi 

dan pengulangan 

informasi 

 أو   Santri  على  يسهل  ما   مها  التعلم  يف  متيز  طريقة  يستخدمهما  اللذان  ناملبدآ
 مرحية  بطريقة  تتم  ألهنا  تعلمها  مت  اليت  الدروس  وإتقان  فهم   الطالب   أو  التالميذ
 األرض  هذه  على  الناس  معظم  اليستطيع  الغناء،  عن  ابحلديث.  الغناء   أي  وممتعة،
  يزيد   الذاكرة   يف  تزال  ال  الشيخوخة  إىل  الطفولة  من  تغىن  اليت  األغاين  حىت.  الغناء
 30. الذات  واحرتام والنجاح الدماغ قوة من ويزيد  اإلجيابية املشاعر من الغناء

  

 
30 DePorter, Bobby & Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar  

Nyaman dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2001), h.41. 
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 : التايل البياين الرسم يف موضح  هو كما
 
 
 
 

 ذلك   سيجعل  ما  شخص  اإلجيابية  املشاعر  امتالك  إىل  البياين  الرسم  يشري
 على  شخًصا  النهاية  يف  سيشجع  مما  مبدًعا  ليكون  إجيايب  بشكل  يفكر  الشخص

 هذه   تنفيذ  مت  إذا.  الدماغ  قوة   زايدة   من  ولدت   شخصية  قوة   وسيولد  بثقة  قرار  اختاذ
 حتقق،  أو النجاح هذا حتقق وإذا جناًحا تولد فسوف األمثل، النحو على العقلية القوة

 . لذاته املرء احرتام على أتثري أيًضا له فسيكون

 ممتاز أو  تميزال  التعليم مبادئ .ج
.  اخلاصة   واملبادئ  العامة  املبادئ  ومها  متيز،  تعليم  مبادئ  من  نوعان  هناك

 : التايل النحو على املبدأين وصف  سيتم
 عامة مبادئ.أ

  ها تدرس  اليت  املادة   من  شيء  أهم  التدريس   كيفية  هو   متيز  لتعليم  العام  املبدأ
  يتعلمها   أن  جيب  اليت(  الطريقة)  تدريسها  كيفية  هو  من املادة وأهم   أهم  الطريقة

 31. طريقته سهلة ألهنا الصغار األطفال
 خاصة  مبادئ.ب 

 
31 Abaza, loc.cit. h. 8 

Emosi 

Positif 

Kehormatan 

Diri 
Keberhasilan 

Kekuatan 

Otak 
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 القلب،   بلغة  التعليم  وألن  32.املراحل  بطاعة  والتعليم  القلب،  بلغة  التعليم  وهي
 fun and)  ونشطًا  ممتًعا  التعليم  يكون  كيف  تعليم  مبدأ"  يستخدم  التعليم  مبدأ  فإن

active teaching) 33."للطالب  واملخيف والشرس الوقح السلوك عن وبعيًدا 

  هبا   يشعر  أن  جيب  التعلم  عملية   أن  مبعىن  سهل،   متيز   طريقة  وتعلم  تعليم  مبدأ
 الطريقة   هي  هذه  كانت  إذا"  للطالب   األخري  االنطباع  كان.  بسهولة  الطالب 
 34. متيز تدريس  أيًضا ميكنين الوحيدة،

  

 

نفس املراجع 32

12 ص. نفس املراجع،33

8 ص. نفس املراجع،34
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 الثالث  الفصل
 البحث منهجية

 ومنهجه  البحث مدخل .أ
  هذا   ويستند  ، يالكم  املدخل  هو  البحث  هذا  ل خاملد  الباحث  ستخدمي

 شكلب  حثبوي  املوضوعي  الظواهر  على  تؤكد  اليت  املوضعية  فلسفة  ىعل   املنهج
 35. يالكم

ممتاز    تطبيق  ملعرفة  املدخل  هذا  الباحث  ستخدموي  Metode)"طريقة 

Mumtaz)والصرف النحو  تعليم  يف  بوين    ”اإلخالص“مبعهد    "  اوجونج  اإلسالمية 
جنوبية   الذي   البحث  هجية نم  إن .  التحري  نوع  من  البحث  هذا  أما.  سوالوسي 

 Quasi Experimental)  بيةير جت  شبة  التصميم  على  يبيالتجر   املنهج  استخدامها

Design) ابالنوع Nonequivalent Control Group Design36 
  طريق   تشكيله  ةإعاد  حتاول  الواقع  دودحب  إلتزم  ما  الباحث  ألن  يبر لتجابمُسّي  

 هذا   جري   .نتائج  من  حدثت  وما  التعبريات   هذه  أثر  وقياس  عليه  تغيريات   ادخال
 واجملموعة  التجربية  اجملموعة  من  اتنيه  تتكونو   جمموعتني  ابستخدام  البحث

 اجملموعة   وأما  ،اخلاص  السلوك  اهب  ريجي  جمموعة  هي  التجريب  اجملموعة  الضابطة.
كتاب "طريقة إذن، استخدام    37. اخلاص  السلوك  ا هب  ريالجي  جمموعة  هيف  الضابطة

 يف اجملموعة التجربية واليستخدم  " يف تعليم النحو والصرف(Metode Mumtaz)ممتاز  
 يف اجملموعة الضابطة. 

 
35 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya, 2013) hal. 53 

36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (bandung, alfabeta, 

2008( hal.79 

37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Ardi Mahasatya, 2010) hal. 354 
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 من   كل  يف  ي،دالبعو   القبلي  اختبار  تصميم  البحث  هذا  الباحث  ميستخد
  عشوائي   غري  حمتار   مكافئتني  جمموعتني  الباحث   اختبار  التصميم  هذا  ويف.  اجملموعتني
  ابالنوع   (Quasi Experimental Design)  يعين  البحث  هذا  نوع   إىل  ابلتطبيق

Nonequivalent Control Group Design 
 وعينته  البحث جمتمع .ب

ا  الطالب   هنا  البحث  جمتمع  إن مبعهد   (b)  والباء(  a)  أليف  لفصليف 
 ، طالب   60  الفصل  هذا  يف "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية.  

  تنصيف   يعين  ،(Purpose Sampling)  املقصودة  ةالعين  أسلوب   إىل  العينة   وتنصيف
 طالب. 30. واما العينة يف هذا البحث هو البحث أبهداف  بيناص يالذ العينة

 البحث متغريات .ج
 رياملتغو   املستقل  املتغري  مها  ،نوعان  الباحث  استخدامها  البحث  متغريات 

  يف  تتسبب   و   ريات للتغ  نتيجة  حتدث   اليت  املتغريات   هي  لاملستق  املتغريات .  التابع
  ، القوة  ريمتغ  مع   ترتافق  وقد  املستقل  رياملتغ  هدا  ويسمى.  التابع   املتغري  أو  التابع  ريتغامل
 ليست  متغرية  هو   التابع   املتغري  أن  حني   يف .  كثرية   أخرى  وأمساء  املتغرية   التأثريات و 

 . مستقل متغري و مستقل متغري كل  وأتثري دةمقي ،حرة
 : نمتغرياات هناك البحث هذا ويف

ممتاز    فعالية  هي  البحت  هذا   يف  املستقلة  املتغريات  .1 "طريقة   Metode)كتاب 

Mumtaz) " 
 تعليم النحو والصرف هو البحث هذا يف التابع املتغريات  .2

 البياانت ومصادرها . د
  البياانت   إىل  حيتاج  الذي  التجريب  البحث  تصميم  هو  البحث  هذا  تصميم  إن

  ما   حتتاج   اليت  البياانت   فمن .  الطلبة  من  االختبار  نتائج   هي  الكمية   البياانت   . الكمية
والصرف  يف  الطلبة  قدرة  عن  البياانت   هي  الباحث النحو  فهم   نتيجة  وهي  ،فهم 
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والصرف ممتاز    ابستخدام  النحو  "طريقة    ومصادر   "(Metode Mumtaz) كتاب 
 . االختبار مثل املعلومات  من تصدر البحت هذا يف البياانت 

 :يلي كما   فهو  ذلك  بيان أما

 البياانت  مصادر البياانت  أدوات البحث 

نتيجة الطلبة يف االختبار   الطلبة فصل السابع أ و ب  االختبار 
 القبلي والبعدي

 البياانت  مجع أسلوب .ه
 :يلي  كما  مجعها أداوات  الباحث فيستقدم احملتاجة البياانت  على وللحصول

 املالحظة  .1
خلرباته  اكتسابه  يف  العادي  اإلنسان  يستخدمها  وسيلة  هي  املالحظة 
ولكن  عنه،  نسمع  ان  نشاهده  ما  شكل  على  خرباتنا  جنمع  حيث  ومعلوماته 
الذي حيعل من مالحظتهم  يتبعون منهجا معينا  الباحثون حني تالحظون فإهنم 

معينة. لظاهرة  دقيق  وفهم  ملعرفة  غ   38أساسا  املالحظة  الباحث  ري  وتستخدم 
املنظمة واملالحظة املنظمة. تستخدم املالحظة غري املنظمة ملعرفة مشكلة الكفاءة 
الباحثة   فتستخدم  املنظمة  املالحظة  أما  السابع.  الفصل  يف  طلبة  لدى  القراءة 
ابأللعاب  النشط  التعلم  على  القائمة  القراءة  مهارة  مواد  صدق  مدى  ما  ملعرفة 

البحث للمالحظة غري املنظمة هو الطلبة،  اللغوية اليت تطورها الباحثة. ومصدر  
أما مصدر البحث للمالحظة املنظمة فهو اخلرباء ابستخدام أدوات البحث يعين 

 ورقة املالحظة. 
 املقابلة  .2

 

 149( ص. 1997السلمة لنشر والتولزيع، ، )الرايض: دار البحث العلميذوقان عبيدات،   38
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هي حمادثة موجهة بني القائم ابملقابلة وبني شخص أو أشخاص أخرين  
حتقيق  أجل  من  لتعرفة  الباحث  يسعى  موقف  أو  حقيقية  إىل  الوصول  هبدف 

ستخدم الباحث املقابلة ألخذ البياانت قدر اإلمكان من يو   39أهداف الدراسة. 
واملقابلة  تطبيقيا.  او  نظراي  إما  اإلنتاج  وتعزيز  بتصديق  تتعلق  أرآءهم  اخلرباء عن 

 ألخذ بياانت املدرسة تتعلق ابلبحث لنيل البياانت املرجوة. 
 االستبانة .3

 تعد بقصد احلضول على  هي عبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت
وقال رجاء يف كتابه   40معلومات أو آراء املنحوثني حول ظاهرة أو موقف معني.

احلقائق،   على  للحصول  العلمي  البحث  أدوات  من  مفيدة  أداة  االستبانة  أن 
 والتوصل إىل الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتهات 

العملية  الوسيلة  األحيان  بعض  يف  وهو  ويكملها،  املالحظة  يساعد  واآلراء، 
العلمية. للقيام ابلدراسة  البحث    41الوحيدة  هتدف استخدام االستبانة يف هذا 

للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة ابملادة املطورة، فلذالك ختتار 
 الباحثة االستبانة حلصوهلا. 

 التوثيق .4
هو املتغريات يف شكل   التوثيق  أو  األشياء  عن  البياانت  طلب  أسلوب 

االجتماع    املذكرات  وحماضر  والنقش  واجملالت  والصحف  والكتب  واحملاضر 

 

العمليةرجاء وحيد دويدري،     39 النظرية وممارستها  أساسيته  العلمي:  الفكر،  البحث  (، ص.  2008، )دمشق: دار 
323. 

مبيضني،     40 عقلة  حممد  نصار،  أبو  حممد  عبيدات،  والتطبيقاتحممد  واملراحل  القواعد  العلمي  البحث  ، منهجية 
 .63(، ص. 1999)عمان: دار الوائل، 

 239، ص. مرجع السابقرجاء وحيد دويدري،   41
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ودراسات الوثيقة الكاملة يف استخدام أسلوب    42ك.ذل  وجدول األعمال وغري
البحث يف  واملقابالت  للتأكيد    43النوعي.  املالحظة  األسلوب  هذا  واستخدام 

املالحظات واملقابالت. وأما واثئق   املعلومات اليت مت احلصول عليها من  والدعم
بياانت    ذيال  املعهد فهي؛  الباحث  إليها  وبياانت املعهد  حيتاج  واملعلمني، 

 . الطالب، ووالبنية التحتية
 االختبار  .5

املادة   فعالية  ولقياس  ملعرفة  تستخدم كآلة  البحث  هذا  يف  االختبار 
اإلختبار يف هذا البحث اختبارين، مها اإلختبار القبلي واالختبار  املطورة. ويكون  

القبلي هو االختبار الذي يعطي قبل الربانمج الدراسي، وأما   البعدي. االختبار 
  44االختبار البعدي فهو االختبار الذي بعده. 

 
  البيان   الرسم  كما  هي   شرتهمؤ   و   االختبار  يف  الطالب   احجن  معايري  أما

  45:االيت
 جدول

 معايري جناح الطالب يف االختبار 

 
42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka 

Cipta, Jakarta 

103 hal 23 

43 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung: 2005, 

hal. 82 

 19(، ص. 1998)األردن: دار الفالح،  اإلختبارات التحصيلية: تطويرها وإجراءها وحتليلها،حممد علي اخلايل،   44

احلكومية  وهاب رشدي،    45 والثقافة ابجلامعة اإلسالمية  اإلنسانية  العلوم  أدهبا كلية  و  العربية  اللغة  قسم  طلبة  كفاءة 
مالك املسموع  مولنا  فهم  يف  ماالنج  اإلسالميةا )ماال  ابراهيم  ابجلامعة  والتنافة  اإلنسانية  العلوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  شعبه  نج، 

36ص.  (۲۰۱۲حلكومية موليا مالك ابراهيم ماالنج، 
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 مدى الدرجة املستوى الرقم 

 100-91 ممتاز  1

 90-81 جيد جدا  2

 80-66 جيد 3

 65 مقبول  4

 64-0 انقص 5

 

 البياانت   حتليل أسلوب . و
  الكمية   طريقة   هو  البحث  هذا  يف  املستخدمة  البياانت   حتليل  أسلوب 

  Analisis Statistic)    االستداليل  حصائياإل  التحليل  فيه  الباحث  واستعمل  ابملتغريتني

Interesial ) 46طالب. 60 من الضابطة اجملموعةو  التجربية اجملموعة تضمنت 
 القبلي   االختبار   نتائج  لتحليل  املعديل  املقياس  الباحث  يستخدم

  ، ابطة الض  واجملموعة  التجربية  للمجموعة  يقامان  الذين  البعدي  االختبار
  نتيجة   ولتحليل  .T-  ابالختبار  مستعينا  النتائج   هذه  حتليل  يف  الباحثة  وتستعني

 :  (t-test) التائی  ارموز تقام للمجموعتني التعلم

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥

2
+  ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 − 2
) (

1
𝑁𝑥

+  
1

𝑁𝑦
)

 

 

 263(، ص. 1982)كويت: عبد هللا حرمي:  أصول البحث العلمي ومداهحه،أمحد بدر،   46
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 =    𝑀𝑥 التجربية  اجملموعة من املعديل املقياس 
=    𝑀𝑦 الضابطة اجملموعة من املعديل املقياس 
= ∑ 𝑥2 التجربية  اجملموعة من نتائج كل  يف التنوعي العدد 
= ∑ 𝑦2 الضابطة  اجملموعة من نتائج كل  يف التنوعي العدد 
=    𝑁𝑥 التجربية اجملموعة يف التالميذ عدد 
=    𝑁𝑦 47الضابطة اجملموعة يف التالميذ عدد 

  

 
47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ..., hal. 354 
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 

على    حيتوى الفصل  مباحثهذا  هوثالث  األول  "ممتاز"   .  أسلوب  مشكالت 
"اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين   مبعهد  النحووما حّلها لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم  

التالميذ يف   تطبيق استخدامثاين هو  وال  .جنوبية  سوالوسي أسلوب "ممتاز" لرتقية كفاءة 
والثالث، عن   . جنوبية  "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي  مبعهد   فهم النحو

تطبيق النحو فعالية  فهم  يف  التالميذ  لرتقية كفاءة  "ممتاز"  "اإلخالص"    مبعهد  أسلوب 
 :. وسيعرض الباحث كلها فيما يليجنوبية  اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي

النحو  يف فهم    لرتقية كفاءة التالميذ"  ممتاز"  أسلوب تطبيق استخدام  :    الثاين املبحث  
 جنوبية  مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي

ب الباحث  التجريبية   ثالثةقام  للمجموعة  بدأ   لقاءات،  الضابطة.  واجملموعة 
التاريخ    الباحث للمجموعة  2021مايو    28حىت    2021  مايو  27يف  التدريس   .

التاريخ   الساعة    25الضابطة يف  الساعة    7:00يف  التدريس    8:30حىت  صباحا. وأما 
أما    صباحا.   8:30حىت الساعة    7:00يف الساعة    26للمجموعة التجريبية يف التاريخ  

طالبا، وعدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة   30عدد التالميذ يف اجملموعة التجريبية هو  
 . تالميذا 30هو 

اخلطوات واإلسرتاجتية اليت قام هبا املدرس للفصل التجرييب عند عملية التعليم وأما  
 فكما اآليت:

األول،   مث الغياب   کشف  املدرس  يقرأو   السالم  يلقىو   املدرس  يدخلاللقاء   . 
 إشراف   حتت   القبلي  اإلمتحان  يعملون  التالميذو   القبلي  اإلختبار  عن  املدرس  يشرح

  اجلديدة   املادة   عن  املدرس   يشرحو   اإلختبار   نتائج   املدرس  يعطي. بعد اإلمتحان  املدرس
 .القادم األسبوع  يف سيعلمها اليت
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 : مادة عن كان وأخواهتا 4.1الصورة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 عملية اإلجراء يف الفصل الضابط  .أ
 للفصل الضابطة فكما يلي: اخلطوات التعليميةأما 

 األول  اللقاء
مث  القبلي  اإلختبار  عن  املدرس  يشرح   السابق   املادة   عن  التالميذ  ه يسأل، 

  املدرس   يسألالنحو والصرف.    مادة  ليقرأ  التالميذ  بعض  هيطلبو   واحدا  بعد  واحدا
والصرف   مادة  من  يفهموها  مل  عما   التالميذ  يعمل مث    املدرس  عنه  وجييب  النحو 
   .املدرس إشراف حتت القبلي اإلمتحان التالميذ

 الثاين والثالث اللقاء
عن كان   النحو والصرف  مادة  تصوير  التالميذ  إىل  املدرس  وزعاللقاء الثاين،  

  مادة كرر  لي  واحد  بعد  واحدا  التالميذ  بعض  املدرس  يطلبوأخواهتا وإن وأخواهتا.  
 املادة.  مضمون من يفهموها مل عما التالميذ املدرس سألالنحو والصرف. ي
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الثالث، مقدمة  املدرس  بدأ  واللقاء  إباحمل  يف   مث   والتحية  السالم  لقاءاضرة 
 واملعلومات   القبلي  االختبار  عن  توجيهات   توشرح  التعارف، مث  ابلبسملة  االفتتاح

جيلسون  املستهدفة.   و ابهلدوء  الكراسي  علىفالتالميذ     أسئلة   ورقة الباحث    وزع ، 
التالميذ. عمل التالميذ اإلختبار ابحلماسة. ويف آخر احملاضرة   جلميع القبلي االختبار

  االختبار   عن  املادة   التالميذ  املدرس  يشرح.  هلل  واحلمد  السالم  لقاءاختتم الباحث إب
والصرف  ملوضوع اب  البعدي واألمساء عن    النحو  وأخواهتا،  وإن  وأخواهتا،  املواد كان 

الضمائر واسم  من كلمة  واألفعال  ومدّ   والتصريف  و عَ نَ صَ       املدرس   ويعطي  ُصنْ  
 ليقراء وحيفظ مادة الدرس عن النحو والصرف.  التوجيهات 

.  فهم النحو والصرف تتعلق عن املواد املعينة   يف  كفائتهم  ملعرفة   االختبار   هذا
"اإلخالص"  امل  من"  أ"  السابع   الفصل  يف  القبلي  االختبار  الباحث  عقد عهد 

 املالحق  يف  كما  -  القبلي  االختبار  أسئلة  وكانت.  اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي
املواد  :  عن تعلم النحو والصرف، منها    املرجوة  ابلقدرة  متوافقة  نقاط  على  حتتوي  -

  والتصريف من كلمة   كان وأخواهتا، وإن وأخواهتا، واألمساء واألفعال واسم الضمائر
 . ُصنْ  و عَ نَ صَ   ومدّ 

 الرابع  اللقاء
  ( " أ"  السابع  الفصل)  لمجموعة الضابطةالبعدي ل  االختباراللقاء جيري  هذا  

واألهداف من   70)  دقيقة  2x35  الزمنم.  2021  مايو   26التاريخ  يف   دقيقة(. 
  التالميذ   قدرة   ملقارنةفهم تعامل النحو والصرف و   يف  التالميذ  قدرة   ملعرفةهذا اإلختبار  

الضابطةل  القبلي  االختبار  يف املدرس  .لمجموعة  بدأ  اللقاء  هذا   السالم  لقاءإب  يف 
 واملعلومات   البعدي  االختبار  عن   توجيهات مث    ابلبسملة  االفتتاح  مث  والتحية

  أسئلة   ورقة   الباحث  وزعمث    ابهلدوء   الكراسي  على  التالميذ  جيلساملستهدفة.  
. ويف آخر  حتريراي  البعدي  االختبار  الباحث  دالتالميذ. عق  جلميعالبعدي    االختبار

 .  هلل واحلمد السالم لقاءاحملاضرة ختتتم إب
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والصرف عن   النحوي  تعلم  تطبيق  وأخواهتا،  بعد  وإن  وأخواهتا،  املواد كان 
الضمائر   واسم  اإلشارة  واسم  العطف  وحرف  اجلار  وحرف  واألفعال  يف واألمساء 

التالميذ يف فهم تعلم   البعدي لقياس قدرة  الباحث ابختبار  الضابطة، فقام  الفصل 
أسئلة  وكانت  الضابط.  للفصل  البعدي  اختبار  الباحث  عقد  والصرف.  النحو 

املواد كان وأخواهتا، وإن وأخواهتا،  حتتوي على    -كما يف املالحق-دي  االختبار البع
الضمائر واسم  واألفعال  من كلمة  واألمساء  و مدّ   والتصريف  و عَ نَ صَ       مستعينا   ُصنْ  

 بشرح املدرس يف كتاب النحو والصرف.

 تجريب عملية اإلجراء يف الفصل ال .ب
اليت قام هبا املدرس للفصل التجرييب عند عملية    اخلطوات واإلسرتاجتيةوأما  

 :التعليم فكما اآليت

 األول   اللقاء
اللقاء   احملاضرة  2021  مايو  27  ،التاريخ  يف  جيريهذا  والزمن   2x35م. 

. مث أعطي التجرييبالباحث التعريف واحدا فواحدا من التالميذ  للفصل  قام    .دقيقة
 60القبلي. شرح الباحث التشجيع والتالميذ. والوقت اإلختبار    الختبارالباحث اب

إجابة عن   يف  يف  تالميذال  قدرةدقبقة. أما األهداف من هذه اإلختبار هي مل عرفة  
  واسم الضمائر األسئلة تتعلق ابملواد كان وأخواهتا، وإن وأخواهتا، واألمساء واألفعال  

 .  ُصنْ  و عَ نَ صَ    ومدّ  والتصريف من كلمة
والصرف  يف  هتمقدر   ملعرفة  االختبار   هذا النحو  تعلم    الباحث   عقد.  فهم 

"اإلخالص" اإلسالمية اوجونج    معهد  من"  ب "  السابع  الفصل   يف  القبلي  االختبار
سوالوسي الباحث.  بوين  إب  مقدمة  بدأ   االفتتاح   مث   والتحية   السالم  لقاءاحملاضرة 

مث  ابلبسملة  واملعلومات   القبلي  االختبار  عن  توجيهات وشرحت    التعارف، 
جيلسون   فالتالميذ  و  ابهلدوء   الكراسي  علىاملستهدفة.    أسئلة   ورقة   الباحث  وزع ، 
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التالميذ. عمل التالميذ اإلختبار ابحلماسة. ويف آخر احملاضرة   جلميع القبلي االختبار
   .هلل واحلمد السالم لقاءاختتم الباحثة إب

  نقاط   على  حتتوي  -  املالحق  يف  كما   -  القبلي  االختبار   أسئلة  انتك
والصرف  املرجوة  ابلقدرة  متوافقة النحو  :  لتعلم  منها  وأخواهتا،  ،  ابملواد كان  تتعلق 

واألفعال   واألمساء  وأخواهتا،  الضمائروإن  من كلمة  واسم  و مدّ   والتصريف    عَ نَ صَ    
 .ُصنْ و 

 الثاين  اللقاء
يف هذا    دقيقة.  40الزمن، و م2021  مايو  28هذا اللقاء عقدت يف التاريخ  

 يسأل  مث   يردونه   وهم  التالميذ  إىل   السالم  يلقىو   هبدوء  الفصل  املدرس  يدخلللقاء  
 الغياب   کشف   املدرس  يقرأ. بعد ذلك،  الدارسون  عنه  وجييب  اليوم  ذلك   أحواهلم  عن

 بد   ال  اليت  الكفاءة  و  الكفائية  معيار  هي  وما  سيتعلموهلا  الىت   املادة  الدارسني  هأعلمو 
 . عليها حيصل أن دارس لكل

وإن    مادة  عن  التالميذ  إىل  املدرس   يشرحاثنيا،   وأخواهتا،  ابملواد كان 
. مث  ُصنْ  و عَ نَ صَ   ومدّ  والتصريف من كلمة واسم الضمائروأخواهتا، واألمساء واألفعال 

 عن تلك املواد بطريقة الغناء يعين الطريقة املستخدمة يف طريقة ممتاز.  املدرس يعطي
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 معا.  طريقة ممتاز من من املدرس غناءا ليكرر  التالميذ املدرس أيمر

يف    طريقة ممتاز  بعد تطبيق تعليم النحو والصرف عن تلك املواد بغناء يعين
التجرييب التالميذ  ،الفصل  البعدي لقياس قدرة  الباحث ابختبار  تعليم    يف فهم  فقام 
األسئلة تتعلق ابملواد اليت قد طّبق ورق االختبار عن    الباحث  وزعف  النحو والصرف.

ب ممتاز.  املدرس  البعدي  طريقة  االختبار  أسئلة  املالحق-وكانت  يف  حتتوي    -كما 
املرجوة ابلقدرة  متوافقة  نقاط  املواد  ل  على  والصرف عن  النحو  وأخواهتا،  تعليم  كان 
واألفعال   واألمساء  وأخواهتا،  الضمائروإن  من كلمة  واسم  و مدّ   والتصريف    عَ نَ صَ  

الباحثُصنْ و  ليعمل   األسئلة  . بعد وزع  الوقت  التالميذ  الباحث  االختبار، فيعطي 
يف آخر احملاضرة دع    . اإلختبار  نتائج   املدرس  يعطيبعد االختبار  وليجيب األسئلة.  

 .هلل واحلمد السالم إلقاء مؤّخرالباحث التالميذ للمالخصة مث 

 بياانت نتائج االستبانة وحتليلها  .ج
فعالية استخدام طريقة ممتاز يف تعليم النحو والصرف، قام الباحث لتحقيق  

 ابالستبانة كإجابة عن تطبيق طريقة ممتاز يف تعليم النحو والصرف.
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بناء على هذه النتيجة، ثبت الباحث فرضيتها اليت ترى أن طريقة ممتاز هي  
مبعهد لسابع  طريقة جذابة ومناسبة إلاثرة تعليم النحو والصرف للتالميذ يف الفصل ا

 ."اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي
لنيل نتائج االستجاابت من االستباانت فقام الباحث يف حتليل تلك نتائج  

 ابلرموز األتية : 
𝑃 =

∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
100% 

ابستخدام    النحو والصرفوإن أكثر التالميذ يشعرون برغبة يف عملية تعليم  
 . وهذا كما يف اجلداول التايل :طريقة ممتاز

 4.1اجلدوال : 
 استجاابت التالميذ للفصل التجريب يف اإلستبانة 

 طريقة ممتاز  عن آراء ورغبتهم ابستخدام

 اإلجابة العناصر الرقم
∑ 𝑿 ∑ 𝑿𝒊 املئوية 

1 2 3 4 5 

1 

Dengan menggunakan 

metode MUMTAZ, akan 

meningkatkan minat saya 

dalam belajar Nahwu Sharaf 

- - 1 14 15 150 134 89% 

2 

Dengan menggunakan 

metode MUMTAZ, akan 

meningkatkan minat saya 

dalam belajar Nahwu Sharaf 

- - 1 16 13 150 132 88% 

3 

Penggunaan metode 

MUMTAZ dapat membantu 

saya dalam memahami 

Nahwu Sharaf dengan 

mudah dan cepat 

- - - 21 9 150 129 86% 

4 Perlunya penggunaan 

metode MUMTAZ pada 
- - 3 17 13 150 142 95% 
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 اإلجابة العناصر الرقم
∑ 𝑿 ∑ 𝑿𝒊 املئوية 

1 2 3 4 5 

pembelajaran Nahwu Sharaf 

5 

Pembelajaran Nahwu Sharaf 

dengan menggunakan 

metode MUMTAZ 

menambah saya lebih 

semangat 

- - - 14 16 150 136 91% 

6 
Pembelaran dengan metode 

MUMTAZ mudah dimengerti 
- - 1 13 16 150 135 90% 

7 

Lebih efektif dan semangat 

dalam pembelajaran Nahwu 

Sharaf dengan 

menggunakan metode 

MUMTAZ ini 

- - 2 13 15 150 133 89% 

8 

Metode MUMTAZ ini 

membantu untuk belajar 

secara social 

- - - 14 16 150 136 91% 

9 

Metode MUMTAZ 

dipraktikkan mudah dan 

menyenangkan 

- - - 14 16 150 136 91% 

10 

Dengan menggunakan 

metode MUMTAZ, saya 

lebih aktif dalam belajar 

Nahwu Sharaf 

- - 2 14 14 150 118 79% 

 %89 133.1 150 - جمموعات النتيجة احملصولة

 

𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋
 𝑥 100% 

𝑃 =  
133.1
150  𝑥 100% = 89% 
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لنتيجة كل االستبانة كما يف الباب الثالث   الدرجات   مقياس  الباحث  مدواعت
 وهو:
 = ممتاز  % 100 - 91% .1
 جيد جدا  = 90% - 81% .2
 = جيد  80% - 66% .3
 = مقبول   65% .4
 = انقص  64% - 0% .5

الس  اجلدول  من  نتيجة  اتضح  أن  إىلابق  تشري  يدل    .%89  االستبانة  وهذا 
ممتاز أن    على "  طريقة  ابلتفسري  جدا"  "جيد  درجة  جيدة    على  طريقة  هذه  أن 

يف   من   التعلماستخدامها  اإلجايب  الرأي  على  تدل  النتيجة  وهذه  والصرف.  النحو 
 الطالب التجريبية. 

ا أسلوب:    لثايناملبحث  "اإلخالص"   "ممتاز"  حّل مشكالت  النحو مبعهد  تعليم  يف 
 جنوبية.  اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي

 بياانت نتائج املالحظة .أ
املشكلة العامة يف تعلم النحو والصرف هي أن الطالب ما زالوا يعتقدون أن  

، مث رؤية خلفية الطالب، التالميذالحيبها بعض    حىتدروس النحو والصرف صعبة  
ال اللغة  عربية بشكل عام، لذا فهم اليزالون غري معتاد على تعلم ومل يدرس مجيعهم 

اخلصوص وجه  على  والصرف  الطالب   .النحو  اهتمام  عدم  هي  اخلاصة  املشكلة 
املهمة   تكون  حبيث  خاص،  بشكل  صرف  وحنو  عام  بشكل  العربية  اللغة  بتعلم 

التعلم   عملية يف طريقة إىل حيتاج .األولية للمعلمني هي كيفية زايدة اهتمامهم ابلتعلم
ال  لتسهيل من  ألن  التعلم،  عملية  تبعالطالب    أن   يعتقدون  مازالوا  الطالب   أكثر 
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 يتمكن   حىت  سهلة  طريقة   اختيار  إىل  املعلم  حيتاج  لذلك،  صعبة.   مادة  العربية  اللغة
 ويسر. بسهولة العربية اللغة تعلم من الطالب 

 طالب   يشعر  لكي  املمتاز  الطريقة  الستخدام  حتدايً   الباحث  يواجه  وابلتايل،
الذين  الصف  صعبة   مادة  العربية  والجيعلون  ابلسعادة  العربية  اللغة  يتعلمون  السابع 

  العربية،   اللغة  حنو  البداية  من  جيدة  عقلية  بناء  مت  إذا  أنه   هو  آخر  سبب.  ومملة
أما طريقة ممتاز فهي أحد من الطرق اليت مناسبة جًدا  فهمها.    عليهم  يسهل  فسوف

ع خالل كلمات للتدريس  من  تدريسها  يتم  ألهنا  املتوسطة  املدرسة  مستوايت  لى 
طريق  عن  احلفظ  عليهم  يسهل  مما  بسهولة،  الطالب  عليها  يتعرف  اليت  األغايّن 

إندونيسيا    بالد   يف  ويوجد.  واملعاهد  املدارس  من  كثري  يف  فيجري  النحو  . أماالغناء
اإلسالمية   املعهد  هي  وأحدها.  النحو  بتعليم  هتتم  اليت  واملعاهد   املدارس  من  كثري

 . "اإلخالص" اوجونج بوين سوالوسي جنوبية 

لكن خلفية الطالب هم    (akselerasi)يف هذه املدرسة هناك الفصل التسريع  
املدرسة   جاءوا   العامية   املدرسة   من  املختلفة  الرتبية  خلفية   من  وكذلك   املختلفة  من 

  العربية،   اللغة  قواعد  تعليم  يف  املشكالت   إحدى  من  الشيء  هذا.  واملدرسة اإلسالمية
 أنه  الطالب   من  كثري  يطنه  النحو  تعليم  ذلك،  عن  فضال  .النحو  تعليم  السيما يف

وشعب. معقد   يستخدم   الباحث  فأراد  والظاهرة  اخللفية  تلك   على  بناء   48درس 
 فيضع   .والصرفالنحو    تعلم  يف  الطريقة  هذه   فعالية  الختبار  ممتز  طريقة  تسمى  طريقة

ممتاز    تطبيق  البحث  موضوع  الباحث النحو   (Metode Mumtaz)طريقة  تعليم  يف 
 .والصرف مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي

الثالث :   أسلوب "ممتاز" لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم النحو    تطبيقفعالية  املبحث 
 سوالوسي جنوبية. مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين 

 

 2021ينايري  11نتيجة املالجظة األوىل الذي يقوم به الباحث يف التاريخ   48
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 بياانت نتائج اإلختبار وحتليلها  .أ
 تعليم النحو والصرف  وعملية  بطريقة ممتازذه طريقة ما تتعلق  هبالباحث    انل

ممتازتطبيق    يف  التالميذوأراء   السابع    طريقة  اإلسالمية للفصل  "اإلخالص"  مبعهد 
سوالوسي بوين  والصرفابستخدامها    اوجونج  النحو  ل  تعليم   إمتام  يفدافع  وكذلك 

 ا. البياانت واستكماهل

 للمجموعة الضابطة  اإلختبار القبلي والبعدي نتيجة .1
 للمجموعة الضابطة نتيجة اإلختبار القبلي.أ

الباحث القبلي    قام  االختبار  مها  الضابطة  اجملموعة  يف  االختبارين 
نتيجة   ملعرفة  البعدي  ممتاز  جتريب  واالختبار  " يف  (Metode Mumtaz) طريقة 

)االختبار القبلي( والتاريخ    2021  مايو   25يف التاريخ    تعليم النحو والصرف 
نتيجتهما كما  أ. و -)االختبار البعدي( يف الفصل السابع    2021  مايو  26
 يلي:

 ( 4.2دوال )اجل
 القبلي جملموعة الضابطة   االختبارنتائج 

 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

1 ADRYANG 75 جيد 

2 MUH FIQRI SYUKURI 80 جيد 

3 ANDI AHMAD FADHIL MUIN 72 جيد 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

4 IMTIYAS 73 جيد 

5 RAHMAT FAISAL 75 جيد 

6 DAFFA NAKHLAH TAJ ASSAQTI 65  مقبول 

7 FAISAL BARAKAH SIDIQ 70 جيد 

8 NAUFAL  65  مقبول 

9 ARRASYID 60  مقبول 

10 FATIR 73 جيد 

11 MUH SYAIFULLAH 74 جيد 

12 ACHMAD ICHSAN 80 جيد 

13 MUH RIFQI AL FARITSI 75 جيد 

14 ARFIANDI 76 جيد 

15 ANDI IKRAM FITRAH RAMADHAN 75 جيد 

16 FAUZIYAH 
 جيد 73



43 

 

 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

17 ALFIYAH 80 جيد 

18 RISALATUL 73 جيد 

19 RAHMAH SYAHIDAH 73 جيد 

20 MUAWANAH 75 جيد 

21 SALSABILA 73 جيد 

22 RISMA DEWI  71 جيد 

23 NUR HIDAYAH 75 جيد 

24 KHUZAIMATUL HIKMAH 80 جيد 

25 FIRLITA FITRIYAH 60  مقبول 

26 ULYA NUR FADHILAH  73 جيد 

27 AZKANDITA 75 جيد 

28 ANISAH 80 جيد 

29 WARDATUL MILLAH 68 جيد 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

30 LAILATUL QADARIYA 70 جيد 

  2187 موع اجمل

  72.90 املعدول 

من نتيجة االختبار    انل الباحثالقبلي،    االختبار ظهرت نتائج هذا  
 .72،90 ومعدلة 2187القبلي بقيمة اجملموع من االختبار القبلى 

 4.3 اجلدوال:
 تقدير نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 النسبة املأوية عدد التالميذ املستوى مدى الدرجة الرقم 

 % 0 - ممتاز  91-100 1

 % 0 - جيد جدا  81-90 2

 % 87 26 جيد 66-80 3

 % 13 4 مقبول  65 4

 % 0 - انقص 0-64 5

 % 100 30 جمموع



45 

 

اجلد إىل  )انظرا  القبلي (  4.3ول  االختبار  نتائج  أن    يتوضح 
الضابطة بوين    للتالميذ  للمجموعة  اوجونج  اإلسالمية  "اإلخالص"  مبعهد 

 كمايلي:  سوالوسي
 اليوجد:   ممتاز  تقدير .1

 : اليوجد تقدير جيد جدا  .2

 تالميذ  26:   تقدير جيد  .3

 تالميذ  4:  مقبول تقدير  .4

 اليوجد:  انقصتقدير  .5

 نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة.ب 
الباحث القبلي    قام  االختبار  مها  الضابطة  اجملموعة  يف  االختبارين 

نتيجة   ملعرفة  البعدي  ممتاز  جتريب  واالختبار  " يف  (Metode Mumtaz) طريقة 
)االختبار القبلي( والتاريخ   2021 مايو 25يف التاريخ  تعليم النحو والصرف

نتيجتهما كما  أ. و -)االختبار البعدي( يف الفصل السابع    2021  مايو  26
 يلي:

 ( 4.4دوال )اجل
 جملموعة الضابطة  البعدي  االختبارنتائج 

 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

1 ADRYANG 81  جيد جدا 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

2 MUH FIQRI SYUKURI 78 جيد 

3 ANDI AHMAD FADHIL MUIN 80 جيد 

4 IMTIYAS 79 جيد 

5 RAHMAT FAISAL 71 جيد 

6 DAFFA NAKHLAH TAJ ASSAQTI 80 جيد 

7 FAISAL BARAKAH SIDIQ 73 جيد 

8 NAUFAL  79 جيد 

9 ARRASYID 79 جيد 

10 FATIR 82  جيد جدا 

11 MUH SYAIFULLAH 66 جيد 

12 ACHMAD ICHSAN 81  جيد جدا 

13 MUH RIFQI AL FARITSI 76 جيد 

14 ARFIANDI 78 جيد 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

15 ANDI IKRAM FITRAH RAMADHAN 79 جيد 

16 FAUZIYAH 71 جيد 

17 ALFIYAH 83  جيد جدا 

18 RISALATUL 69 جيد 

19 RAHMAH SYAHIDAH 80 جيد 

20 MUAWANAH 80 جيد 

21 SALSABILA 68 جيد 

22 RISMA DEWI  71 جيد 

23 NUR HIDAYAH 72 جيد 

24 KHUZAIMATUL HIKMAH 78 جيد 

25 FIRLITA FITRIYAH 71 جيد 

26 ULYA NUR FADHILAH  69 جيد 

27 AZKANDITA 81  جيد جدا 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

28 ANISAH 79 جيد 

29 WARDATUL MILLAH 74 جيد 

30 LAILATUL QADARIYA 75 جيد 

  2283 موع اجمل

  76.10 املعدول 

من نتيجة االختبار    انل الباحث،  البعديظهرت نتائج هذا االختبار  
 .10،76 ومعدلة 2283 البعدي بقيمة اجملموع من االختبار  البعدي

 4.5 اجلدوال:
 للمجموعة الضابطة البعديختبار تقدير نتيجة اال

 النسبة املأوية عدد التالميذ املستوى مدى الدرجة الرقم 

 % 0 - ممتاز  91-100 1

 % 17 5 جيد جدا  81-90 2

 % 83 25 جيد 66-80 3

 % 0 - مقبول  65 4



49 

 

 % 0 - انقص 0-64 5

 % 100 30 جمموع

اجلد إىل  )انظرا  القبلي (  4.5ول  االختبار  نتائج  أن    يتوضح 
الضابطة بوين    للتالميذ  للمجموعة  اوجونج  اإلسالمية  "اإلخالص"  مبعهد 

 كمايلي:  سوالوسي
 اليوجد:   ممتاز  تقدير .1

 تالميذ  5:   تقدير جيد جدا  .2

 تالميذ  25:   تقدير جيد  .3

 اليوجد:   مقبول تقدير  .4

 اليوجد:   انقصتقدير  .5

 ( 4.6دوال )اجل
 للمجموعة الضابطة  واالختبار البعدي ختبار القبليالنتيجة اال

 م
 مدى

 الدرجة
 املستوى

 البعدي ختباراال ختبار القبلياال

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ويةاملئ

عدد 
 التالميذ

 وية النسبة املئ

 % 0 - % 0 - ممتاز  91-100 1

 % 17 5 % 0 - جيد جدا  81-90 2

 % 83 25 % 87 26 جيد 66-80 3
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 % 0 - % 13 4 مقبول  65 4

 % 0 - % 0 - انقص 0-64 5

 %100 30 %100 30 العدد

  القبلي واالختبار   يتوضح أن نتائج االختبار(  4.6نظرا إىل اجلدول )
مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية    للتالميذ  للتالميذ   البعدي للمجموعة الضابطة

 :كمايلي  اوجونج بوين سوالوسي
 : اليوجد  ممتاز تقدير  .1

 تالميذا  5:  جدا  تقدير جيد .2

 تالميذا 25و  26:   جيد تقدير  .3

 تالميذا  4:   مقبول تقدير  .4

 اليوجد:   انقص تقدير .5

 للمجموعة التجريبية االختبار القبلي والبعدي نتيجة .2
 التجريبية للمجموعة  ختبار القبلينتيجة اال.أ

الباحث القبلي    قام  االختبار  مها  الضابطة  اجملموعة  يف  االختبارين 
نتيجة   ملعرفة  البعدي  ممتاز  جتريب  واالختبار  " يف  (Metode Mumtaz) طريقة 

)االختبار القبلي( والتاريخ    2021  مايو   27يف التاريخ    تعليم النحو والصرف 
السابع    2021  مايو  28 الفصل  يف  البعدي(  و -)االختبار  نتيجتهما  ب. 

 كما يلي: 
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 ( 4.7دوال )اجل
 التجريبيةالقبلي جملموعة   االختبارنتائج 

 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

1 AQILAH SYAIKAH RAMADHANI 84  جيد جدا 

2 ANDI FITRI RAMADHANI ZAHRA AS'AD 79 جيد 

3 AINUN NIZA 82  جيد جدا 

4 GHYNA ALMIRA WIJAYA 83  جيد جدا 

5 MARDATILLAH ANUGRA PERTIWI 78 جيد 

6 NAILA NIHAL 80 جيد 

7 ANNISA AULYA MULIANINGSIH. S. 81  جيد جدا 

8 KHAERUNNISA 85  جيد جدا 

9 ADILAH SAFIRAH 83  جيد جدا 

10 NAURA PUTRI LISIYA 79 جيد 

11 SAHRA RAMADHANI MUCHLIS 71 جيد 

12 ANDI ANUGRAWATI 81  جيد جدا 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

13 ZAHRAH AWLIYAH IBDAH 80 جيد 

14 IFFA 72 جيد 

15 WAFIQ NUR AZIZA ZULNI 73 جيد 

16 AUTHAR 70 جيد 

17 ACHMAD IQSAN DARFIN 78 جيد 

18 ILHAM 80 جيد 

19 NAUFAL DUDE GHUSYARIB 83  جيد جدا 

20 IKHTIZAR ABYAN IKHAR 80 جيد 

21 MAHESA MANGGALA PUTRA 81  جيد جدا 

22 ARIEL 77 جيد 

23 GUSNADI 71 جيد 

24 AHMAD ARYAN 79 جيد 

25 MUH ARFAH Z 85  جيد جدا 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

26 ALFARIZA 75 جيد 

27 FAIZAL 80 جيد 

28 ZIENGKA THANDRA 75 جيد 

29 MUH DZAKWAN S 78 جيد 

30 RAIHAN 74 جيد 

  2357 موع اجمل

  78.57 املعدول 

من نتيجة االختبار    انل الباحثالقبلي،    االختبار ظهرت نتائج هذا  
 .57،78 ومعدلة 2357القبلي بقيمة اجملموع من االختبار القبلى 

 4.8 اجلدوال:
 التجريبيةتقدير نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة 

 النسبة املأوية عدد التالميذ املستوى مدى الدرجة الرقم 

 % 0 - ممتاز  91-100 1

 % 33 10 جيد جدا  81-90 2
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 % 67 20 جيد 66-80 3

 % 0 - مقبول  65 4

 % 0 - انقص 0-64 5

 % 100 30 جمموع

اجلد إىل  )انظرا  القبلي (  4.8ول  االختبار  نتائج  أن    يتوضح 
بوين   للتالميذ  التجريبيةللمجموعة   اوجونج  اإلسالمية  "اإلخالص"  مبعهد 

 كمايلي:  سوالوسي
 اليوجد:   ممتاز  تقدير .1

 تالميذ  10:   تقدير جيد جدا  .2

 تالميذ  20:   تقدير جيد  .3

 اليوجد:   مقبول تقدير  .4

 اليوجد:   انقصتقدير  .5

 نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية .ب 
الباحث اجملموعة    قام  يف  القبلي   التجريبيةاالختبارين  االختبار  مها 

نتيجة   ملعرفة  البعدي  ممتاز  جتريب  واالختبار  " يف  (Metode Mumtaz) طريقة 
)االختبار القبلي( والتاريخ    2021  مايو   27يف التاريخ    تعليم النحو والصرف 

السابع    2021  مايو  28 الفصل  يف  البعدي(  و -)االختبار  نتيجتهما  ب. 
 كما يلي: 
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 ( 4.9دوال )اجل
 التجريبيةجملموعة  البعدي  االختبارنتائج 

 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

1 AQILAH SYAIKAH RAMADHANI 92  ممتاز 

2 ANDI FITRI RAMADHANI ZAHRA AS'AD 93  ممتاز 

3 AINUN NIZA 90  جيد جدا 

4 GHYNA ALMIRA WIJAYA 91  ممتاز 

5 MARDATILLAH ANUGRA PERTIWI 89  جيد جدا 

6 NAILA NIHAL 90  جيد جدا 

7 ANNISA AULYA MULIANINGSIH. S. 90  جيد جدا 

8 KHAERUNNISA 94  ممتاز 

9 ADILAH SAFIRAH 93  ممتاز 

10 NAURA PUTRI LISIYA 89  جيد جدا 

11 SAHRA RAMADHANI MUCHLIS 91  ممتاز 

12 ANDI ANUGRAWATI 91  ممتاز 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

13 ZAHRAH AWLIYAH IBDAH 90  جيد جدا 

14 IFFA 82  جيد جدا 

15 WAFIQ NUR AZIZA ZULNI 91  ممتاز 

16 AUTHAR 92  ممتاز 

17 ACHMAD IQSAN DARFIN 87  جيد جدا 

18 ILHAM 91  ممتاز 

19 NAUFAL DUDE GHUSYARIB 89  جيد جدا 

20 IKHTIZAR ABYAN IKHAR 92  ممتاز 

21 MAHESA MANGGALA PUTRA 90  جيد جدا 

22 ARIEL 89  جيد جدا 

23 GUSNADI 95  ممتاز 

24 AHMAD ARYAN 89  جيد جدا 

25 MUH ARFAH Z 95  ممتاز 
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 املعيار القيمة التالميذأمساء  م

26 ALFARIZA 87  جيد جدا 

27 FAIZAL 90  جيد جدا 

28 ZIENGKA THANDRA 90  جيد جدا 

29 MUH DZAKWAN S 98  ممتاز 

30 RAIHAN 90  جيد جدا 

  2720 موع اجمل

  90.67 املعدول 

من نتيجة االختبار    انل الباحث،  البعديظهرت نتائج هذا االختبار  
 .67،90 ومعدلة 2720 البعدي بقيمة اجملموع من االختبار  البعدي

 4.10 اجلدوال:
 التجريبية للمجموعة  البعديختبار تقدير نتيجة اال

 النسبة املأوية عدد التالميذ املستوى مدى الدرجة الرقم 

 % 47 14 ممتاز  91-100 1

 % 53 16 جيد جدا  81-90 2
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 % 0 - جيد 66-80 3

 % 0 - مقبول  65 4

 % 0 - انقص 0-64 5

 % 100 30 جمموع

اجلد إىل  )انظرا  االختبار  (  4.10ول  نتائج  أن    البعدي يتوضح 
بوين   مبعهد  للتالميذ  التجريبيةللمجموعة   اوجونج  اإلسالمية  "اإلخالص" 

 يلي:  كما  سوالوسي
 تالميذ  14:   ممتاز  تقدير .1

 تالميذ  16:  تقدير جيد جدا  .2

 اليوجد:   تقدير جيد  .3

 م
 مدى

 الدرجة
 املستوى

 البعدي ختباراال ختبار القبلياال

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ويةاملئ

عدد 
 التالميذ

 وية النسبة املئ

 % 47 14 % 0 - ممتاز  91-100 1

 % 53 16 % 33 10 جيد جدا  81-90 2

 % 0 - % 67 20 جيد 66-80 3
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 اليوجد:  مقبول تقدير  .4

 اليوجد:  انقصتقدير  .5

 ( 4.11دوال )اجل
 للمجموعة الضابطة  واالختبار البعدي ختبار القبليالنتيجة اال

( اجلدول  إىل  االختبار(  4.11نظرا  نتائج  أن  القبلي   يتوضح 
مبعهد "اإلخالص"    للتالميذ  للتالميذ   البعدي للمجموعة الضابطة  واالختبار 

 : كمايلي  اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي
 تالميذا )بعد( 14)قبل( و  0:   ممتاز تقدير  .1

 تالميذا )بعد( 16)قبل( و 10:  جدا  تقدير جيد .2

 تالميذا )بعد(   0تالميذا )قبل( و  20:   جيد تقدير  .3

 اليوجد:   مقبول تقدير  .4

 اليوجد:   انقص تقدير .5

 ( 4.12ول )اداجل
 للمجموعتني  نتائج التالميذ يف االختبارين )القبلي والبعدي(املقارنة بني 

 % 0 - % 0 - مقبول  65 4

 % 0 - % 0 - انقص 0-64 5

 %100 30 %100 30 العدد
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 األمساء للفصل الضابط  م

النتائج للفصل  
 التجريب األمساء للفصل  الضابط 

النتائج للفصل  
 التجريب 

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي 

1 ADRYANG 75 81 
AQILAH SYAIKAH 

RAMADHANI 
84 92 

2 MUH FIQRI SYUKURI 80 78 
ANDI FITRI RAMADHANI 

ZAHRA AS'AD 
79 93 

3 ANDI AHMAD FADHIL 

MUIN 
72 80 AINUN NIZA 82 90 

4 IMTIYAS 73 79 GHYNA ALMIRA WIJAYA 83 91 

5 RAHMAT FAISAL 75 71 
MARDATILLAH ANUGRA 

PERTIWI 
78 89 

6 DAFFA NAKHLAH TAJ 

ASSAQTI 
65 80 NAILA NIHAL 80 90 

7 FAISAL BARAKAH 

SIDIQ 
70 73 

ANNISA AULYA 

MULIANINGSIH. S. 
81 90 

8 NAUFAL  65 79 KHAERUNNISA 85 94 

9 ARRASYID 60 79 ADILAH SAFIRAH 83 93 

10 FATIR 73 82 NAURA PUTRI LISIYA 79 89 

11 MUH SYAIFULLAH 74 66 
SAHRA RAMADHANI 

MUCHLIS 
71 91 

12 ACHMAD ICHSAN 80 81 ANDI ANUGRAWATI 81 91 

13 MUH RIFQI AL 

FARITSI 
75 76 ZAHRAH AWLIYAH IBDAH 80 90 

14 ARFIANDI 76 78 IFFA 72 82 
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 األمساء للفصل الضابط  م

النتائج للفصل  
 التجريب األمساء للفصل  الضابط 

النتائج للفصل  
 التجريب 

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي 

15 ANDI IKRAM FITRAH 

RAMADHAN 
75 79 WAFIQ NUR AZIZA ZULNI 73 91 

16 FAUZIYAH 
73 71 AUTHAR 70 92 

17 ALFIYAH 80 83 ACHMAD IQSAN DARFIN 78 87 

18 RISALATUL 73 69 ILHAM 80 91 

19 RAHMAH SYAHIDAH 73 80 NAUFAL DUDE GHUSYARIB 83 89 

20 MUAWANAH 75 80 IKHTIZAR ABYAN IKHAR 80 92 

21 SALSABILA 73 68 MAHESA MANGGALA PUTRA 81 90 

22 RISMA DEWI  71 71 ARIEL 77 89 

23 NUR HIDAYAH 75 72 GUSNADI 71 95 

24 KHUZAIMATUL 

HIKMAH 
80 78 AHMAD ARYAN 79 89 

25 FIRLITA FITRIYAH 60 71 MUH ARFAH Z 85 95 

26 ULYA NUR FADHILAH  73 69 ALFARIZA 75 87 

27 AZKANDITA 75 81 FAIZAL 80 90 

28 ANISAH 80 79 ZIENGKA THANDRA 75 90 
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 األمساء للفصل الضابط  م

النتائج للفصل  
 التجريب األمساء للفصل  الضابط 

النتائج للفصل  
 التجريب 

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي 

29 WARDATUL MILLAH 68 74 MUH DZAKWAN S 78 98 

30 LAILATUL QADARIYA 70 75 RAIHAN 74 90 

 2720 2357 اجملموعة 2283 2187 اجملموعة

 72.90 املعدلة 
76.1

0 
87.5 املعدلة 

7 

90.7

6 

اجلدول    اعتمادا النتيجة  (4.12)على  الباحث  يف    2187  فنال 
والنتيجة الضابطة  للمجموعة  القبلي  البعدي    2283  االختبار  االختبار  يف 

والنتيجة الضابطة.  للمجموعة    2357  للمجموعة  القبلي  االختبار  يف 
 البعدي للمجموعة التجريبية. يف االختبار  2720 التجريبية والنتيجة

 ختبارين )القبلي والبعدي( التالميذ يف اال نتائج  .ب
ابستخدام  الباحث  فحِسب  البعدي،  واختبار  القبلي  اختبار  نتائج  ملعرفة 

أسلوب حتليل البياانت يف هذا البحث هو اإلحصاء االستداليل،   يعين  T-testالرمز  
ابالختبار   وقام اجلدول     (T-test)  "ت "  الباحث  يف  ما  توضيح  ( 4.13)وهذا 

 :أو اجملموعتني االحنراف بني الفصلني
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 ( 4.13اجلدوال: )
 اجملموعتني االحنراف بني  

 الرقم 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة 

𝒀𝟏 𝒀𝟐 (𝒀) 𝒀𝟐 𝑿𝟏 𝑿𝟐 (𝑿) 𝑿𝟐 

1 75 81 6 36 84 92 8 64 

2 80 78 -2 4 79 93 14 196 

3 72 80 8 64 82 90 8 64 

4 73 79 6 36 83 91 8 64 

5 75 71 -4 16 78 89 11 121 

6 65 80 15 225 80 90 10 100 

7 70 73 3 9 81 90 9 81 

8 65 79 14 196 85 94 9 81 

9 60 79 19 361 83 93 10 100 

10 73 82 9 81 79 89 10 100 

11 74 66 -8 64 71 91 20 400 

12 80 81 1 1 81 91 10 100 
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 الرقم 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة 

𝒀𝟏 𝒀𝟐 (𝒀) 𝒀𝟐 𝑿𝟏 𝑿𝟐 (𝑿) 𝑿𝟐 

13 75 76 1 1 80 90 10 100 

14 76 78 2 4 72 82 10 100 

15 75 79 4 16 73 91 18 324 

16 73 71 -2 4 70 92 22 484 

17 80 83 3 9 78 87 9 81 

18 73 69 -4 16 80 91 11 121 

19 73 80 7 49 83 89 6 36 

20 75 80 5 25 80 92 12 144 

21 73 68 -5 25 81 90 9 81 

22 71 71 0 0 77 89 12 144 

23 75 72 -3 9 71 95 24 576 

24 80 78 -2 4 79 89 10 100 

25 60 71 11 121 85 95 10 100 

26 73 69 -4 16 75 87 12 144 
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 الرقم 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة 

𝒀𝟏 𝒀𝟐 (𝒀) 𝒀𝟐 𝑿𝟏 𝑿𝟐 (𝑿) 𝑿𝟐 

27 75 81 6 36 80 90 10 100 

28 80 79 -1 1 75 90 15 225 

28 68 74 6 36 78 98 20 400 

30 70 75 5 25 74 90 16 256 

 4987 363 2720 2357 1490 96 2283 2187 اجملموع 

𝑵 ∑ 𝑌1 ∑ 𝑌2 ∑(𝑌) ∑ 𝑌2 ∑ 𝑋1 ∑ 𝑋2 ∑(𝑋) ∑ 𝑋2 

 - - 90.76 87.57 - - 76.10 72.90 املعدلة 

 

 ( 4.14)اجلدول 
 عدد االحنراف املربع من اجملموعتني جمموع االحنراف و جمموع عدد 

 اجملموعة التجريبية   اجملموعة الضابطة 

عدد  جمموع 
 االحنراف 

∑(𝑌) 

عدد  جمموع 
 االحنراف املربع

∑ 𝑌2 

عدد  جمموع 
 االحنراف 

∑(𝑋) 

عدد  جمموع 
 االحنراف املربع

∑ 𝑋2 
96 1490 363 4987 
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 يلي :  كما   (T-test) "ت " االختبارأما الرمز 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥

2
+ ∑ 𝑦

2

𝑁1 + 𝑁2 − 2} {
1

𝑁1
+

1
𝑁2

}

 

 توضيح: 

=       𝑀𝑥 التجريبة   املقياس املعديل من جمموعة 
=       𝑀𝑦 الضابطة   املقياس املعديل من جمموعة 
=        𝑁1 التجريبية   عدد التالميذ من جمموعة 
=        𝑁2 الضابطة  عدد التالميذ من جمموعة 
=         𝑋1  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 

  =        𝑋2  من اجملموعة التجريبية  البعدينتائج االختبار 
 =      (𝑋)  عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
 =       𝑋2  عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

 =  ∑(𝑋) ن نتائج اجملموعة التجريبية جمموع عدد اإلحنراف م 

 =   ∑ 𝑋2  جمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 
 =        𝑌1  الضابطةنتائج االختبار القبلي من اجملموعة 

 =        𝑌2  الضابطةمن اجملموعة  البعدينتائج االختبار 

 =      (𝑌) الضابطةمن نتائج اجملموعة  عدد اإلحنراف 

 =        𝑌2  الضابطةعدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة 

 =   ∑(𝑌)  الضابطة جمموع عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة 

 =   ∑ 𝑌2  الضابطةجمموع عدد اإلحنراف املربع من نتائج اجملموعة 
النتائج اآلتية وهي جمموع  يبعد توضيح اجلدول السابق،   الباحث بعرض  لخص 

الضابطة،   واجملموعة  التجريبية  اجملموعة  من  املربع  االحنراف  عدد  وجمموع  االحنراف  عدد 
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تتكون   عدد االحنراف املربع من اجملموعتنيجمموع االحنراف و جمموع عدد يلي :  وهي كما
∑الحنراف املربع  عدد اجمموع  و   96=    (𝑌)∑عدد االحنراف  جمموع  على : نتيجة    𝑌2    =

عدد جمموع  و   363=    (𝑋)∑  عدد االحنرافجمموع    . وأّمااجملموعة الضابطةيف    1490
∑االحنراف املربع   𝑋2 =4987  اجملموعة التجريبيةيف . 

 إبدخال النتائج السابقة إىل الرمز االحصائي اآليت: الباحثذلك قام  وبعد

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥

2
+ ∑ 𝑦

2

𝑁1 + 𝑁2 − 2} {
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1
𝑁2
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  =
12.1 − 3.2

√{
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30 + 30 − 2} {

1
30 +

1
30}

 

  =
8.9

√{
6477
58 } {

2
30}

 

 

  =
8.9

√{111.67}{0.07}
 

   

=
8.9

√7.44
 

 

=
8.9
2.72 

 

𝒕 = 𝟑. 𝟐𝟕𝟐 

 

𝑀𝑥 = ∑X

N
 

 = 363
30  

 = 𝟏𝟐. 𝟏 

 

𝑀𝑦 = ∑Y

N
 

 = 96
30 

 = 𝟑. 𝟐 
 

∑ 𝑥2 = ∑ 𝑋2 − 
(∑ 𝑋)2

𝑁
 

 = 4987 − 
(363)2

30
 

 = 4987 − 
131769

30
 

 = 4987 − 4392.3 

 = 𝟓𝟗𝟒. 𝟕 

 

∑ 𝑦2 = ∑ 𝑌2 - 
(∑ 𝑌)2

𝑁
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𝑑𝑓 =  𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 

          =  30 +  30 –  2 

=  58 

𝑡𝑠0,05 =  𝟐, 𝟎𝟎𝟎 

𝑡𝑠0,01 =  𝟐, 𝟔𝟔𝟎 

 = 1490 − 
(96)2

30
 

 = 1490 −
9216

30
 

 = 1490 − 307.2 

 = 𝟏𝟏𝟖𝟐. 𝟖 

نتيجة   أن  الباحث  وجد  السابق  اجلدول  =     tومن  قام    3.272اإلحصائي  مث 
احلربية  t-tableبتعيني   الباحث القائمة  يف  بنتيجة  الباحث  حبث  مث   .(Degree of 

Freedom)  𝑑𝑓 =  𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2 = 30 + 30 − 2 = =    t-table  فوجد  58  نتيجة  أن 
فوجد    t-table. إذا قوبل بـ  %5يف التقدير املعنوي    2,660و    ،%1يف التقدير املعنوي    2,000

> 2,000نتيجة كما يلي :    2,660 <  3.272 . 
:  تقرير  " تــ  االحصاء    "  اجلدول    <  (Thitung)"ت"    𝐻𝑎  =(  Ttabel)"ت" 

 حصلت التجريبة = مقبول.
االحصاء   اجلدول    >  ( Thitung)"ت"  =    𝐻0=    (Ttabel)"ت"  التجريبة  فشلت 

 مردود.
 2,000=    %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي    3.272اإلحصائي =    tوألن نتيجة  

املعنوي   التقدير  نتيجة  من  أكرب  أن    2,000=    %5وكذلك  مبعىن  أي 𝐻𝑎 وذلك  مقبول 
له    (Metode Mumtaz)طريقة ممتاز  فروض هذا البحث مقبول. وخالصتها أن استخدام  

تعليم  قدرة  إاثرةعلى    فعالية يف  مبعهد   والصرف  النحو   التالميذ  السابع  للصف 
 .جنوبية  "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث 

املبحث   اليت حصل عليها مادام  قاميف هذا  البياانت  البحث.    الباحث مبناقشة 
" (Metode Mumtaz)"طريقة ممتاز    مشكالت  ،األولمكوانت :  ثالثة  وهي تتكون من  

تعليم  وماحلوها   بوين    مبعهد والصرف    النحويف  اوجونج  اإلسالمية  "اإلخالص" 
تطبيق  سوالوسي والثاين،  ممتاز  .  تعليم  (Metode Mumtaz)"طريقة   والصرف  النحو" يف 

اإلسالمية    مبعهد سوالوسي."اإلخالص"  بوين  تطبيق  اوجونج  فعالية  "طريقة   والثالث، 
تعليم  (Metode Mumtaz)ممتاز   يف  اإلسالمية    مبعهدوالصرف    النحو"  "اإلخالص" 

 :وسيعرض الباحث كلها فيما يلي .اوجونج بوين سوالوسي

ا تطبيق  األولاملبحث   :" مبعهد   "ممتازأسلوب  النحو  فهم  يف  التالميذ  لرتقية كفاءة 
 "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية

م النحو تعليمهم جدا يف عملية  "  (Metode Mumtaz)طريقة ممتاز    ن استخدامإ 
   .للتالميذالفهم واحلفظ امللل، وتثري  التلميذ تقللطريقة ممتاز ابستخدام . والصرف

طرق التدريس    مل يستخدم  املدرسأن    ةواملالحظ  ةوأكد الباحث بنتائج املقابل 
، يشعر معظم  النحو والصرفحول مادة    للتالميذتدريًبا    املدرساملختلفة. عندما يعطي  

بشكل    أهنم ال  التالميذ اإلجابة  فهم  ممتازا يستطيعون  بسبب عدم  لتعلم   التالميذ. هذا 
إىل طريقة تعلم فعالة ميكن أن   ، حيتاج الباحثعلى مواد معينة. لذلك   النحو والصرف

ابستخدام طريقة    النحو والصرفوحتسني فهمهم يف دراسة    محاسهمعلى    التالميذتشجع  
 ممتاز. 

ذالك  تطبيق  ،  سواه  ممتاز فإن  الستخدام  طريقة  يف   سهل  املمارسة    وسهلة 
حفظ  يف    التالميذ سهل  أ  لغناء. وابلتايل،هو ابممتاز    طريقة  تطبيق استخدامأما    التعليم.

 . النحو والصرفوفهم مادة 
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مادة   والتطبيق  متيز   رفصالنحو  طريقة  التعلم ممتاز \ابستخدام  طريقة  ألن   .
طريقة سهلة وعملية وممتعة لتكون قادرة على ترمجة القرآن والكتاب األصفر. ميكن تعلم  

قراءة   ممتاز \متيز املتعلمني  على  تسهل  الطمية  الطريقة  هذه  ممكن.  وقت  أقرب  هذه يف 
وابلتايل، فإن    وفك شفرة املفردات أو بنية الكلمات الواردة يف القرآن أو الكتب العربية

النموذج الذي جيب تطويره هو تعلم اللغة العربية بطريقة سهلة بدال من العكس. دراسة  
بطري الذين  القرآن  الناس  أن  ابلضرورة  ليس  ألن  العربية.  ابلطريقة  ليست  القرآن  قة 

يستطيعون التحدث ابللغة العربية قادرون على فهم القرآن، ولكن أبعجوبة الناس الذين  
العربية اللغة  تعلم  بسهولة  ميكن  القرآن  فهم  متيز 49. يستطيعون  أسلوب  يف   ممتاز /يتم 

املواد التعليمية. وابملثل، فإن شرف يتعلم. املواد    من  وزان شكل غناء، أي غناء الصيغ أو  
إذا تدرس من خالل األساليب اليت ميكن أن تلهم الدافع للتعلم، مث املواد سوف تكون  

طريقة متيز ميكن أن توفر فارقا بسيطا جديدا للطالب يف تعلم اللغة العربية،  .  أكثر متعة
كنهم تطبيق املادة ابستخدام طريقة  وخاصة مادة شرف عندما يدعمها املعلمون الذين مي 

 ممتاز. /متيز

أسلوب "ممتاز" لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم النحو   تمشكال حّل  :    ثاينالاملبحث  
 مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية 

دروس   أن  يعتقدون  زالوا  ما  الطالب  أن  هي  والصرف  النحو  تعلم  يف  املشكلة 
فإنه ال ميكن إنكاره ،    ومع ذلك ، التالميذ. الحيبها بعض    حىت النحو والصرف صعبة  

البديهي ابلنسبة لغالبية الطالب أنه عند دراسة   ف الطالب الصر و   النحو بل أصبح من 
وذلك ألن يف   تستخدم كآفة.  األحيان  الصعب جدا حىت يف كثري من  أنه من  جيدون 

ترتاوح بني   النحوينيهناك العديد من املصطلحات الصادرة عن  الصرفو  النحوتعلم علم 
يف بعض .  ية إىل العصر احلديث لدرجة أن هذا العلم يبدو من الصعب تعلمالكالسيك

األحيان يكون هذا العلم غامضا وغري متسق ومتعدد التفسري ويصعب العثور عليه يف ما  
 

49 http://unissula.ac.id/tamyiz-metode-terjemah-qur’an-praktis/23-12-2015 
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اليت   الكلمة ابللغة األم.  هذه املشكلة متعددة األسباب هي املشكلة األساسية  يعادل 
 50.النحو والصرفيصعب تعلمها من قبل 

فهم   لذا  عام،  بشكل  العربية  اللغة  مجيعهم  يدرس  ومل  الطالب،  خلفية  رؤية  مث 
اخلصوص وجه  على  والصرف  النحو  تعلم  على  معتاد  غري  ذلك،  .اليزالون  عدم    سواه 

اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية بشكل عام وحنو صرف بشكل خاص، حبيث تكون  
اه زايدة  هي كيفية  للمعلمني  األولية  ابلتعلماملهمة    عملية   يف  طريقة  إىل  حيتاج  .تمامهم 

لتسهيل   أن   يعتقدون  مازالوا  الطالب   أكثر من  ألن  التعلم،  عملية  الطالب إلتبع  التعلم 
  يتمكن   حىت  سهلة   طريقة   اختيار   إىل  املعلم  حيتاج  لذلك،  صعبة.   مادة   العربية  اللغة

 ويسر. بسهولة العربية اللغة تعلم من الطالب 
هيوفقا   ممتاز  طريقة  أن    املادة   لتبسيط   وإبداع  كجهد  الطريقة   ابلنظرية 

 إحدى   هي  ممتاز  طريقة  51. وممتعة  سهلة  املادة  تبدو  حبيث  التعلم،  أساليب  وتطوير
  ويتم   فهمها،  يسهل  حبيث  شرف  حنو  مادة  تبسيط  ذلك   يف  مبا  مزااي،  هلا  اليت  الطرق
  عملية   يف  الطالب   مجيع  وتنشيط  ابمللل،  الطالب  اليشعر  حىت  ممتعة  بطريقة  التعلم
أو  ملواد  خمصصة  الطريقة  هذه.  التعلم والصرف    تستهدف   اليت  القواعد  مواد  النحو 

 يف   مبا  مزااي،  هلا  اليت  الطرق  إحدى   هي  ممتاز  طريقةلذلك    52. األكادميي  اجملتمع
 حىت   ممتعة   بطريقة  التعلم  ويتم  فهمها،   يسهل  حبيث   شرف  حنو   مادة  تبسيط  ذلك 

  مقارنتها   عند .  التعلم  عملية  يف   الطالب   مجيع  وتنشيط  ابمللل،  الطالب   اليشعر
النحو   مادة   تقدمي   يف  خاصة   مواصفات   هلا  الطريقة  هذه  فإن  األخرى،   ابلطرق

 منها:  والصرف،
 .(املشاركني من  قريبة) بسيطة التدريس لغة .1

 
50 Imam Wahyono, Tarbiyatuna: Volume 3 Nomor 2, 2019, 109.  

51 Alimin dan Saifuddin Zuhri, Metode ممتاز Mumtaz cepat & Mudah Pintar  Membaca 

Kitab Kuning, (Jakarta: Orbit Publishing, 2014), h. Iii – iv. 

52 Alimin dan Saifuddin Zuhri, Materi Workshop Pengembangan Metodologi  Tamyiz, 

STAIN Kendari, 17-18 Mei 2014. 
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  ابلنسبة   ممالً   يكون   ال  حبيث(  املرح)  الغناء  طريق  عن  التعلم  يتم .2
 .املتعلمني للمشاركني

 . توازانً  أكثر بشكل  النتائج توزيع  يتم حبيث املشاركني مجيع  تنشيط .3
 .الفصل من املادة إتقان لضمان  املواد تكرار .4
 . فعالة  ولكنها مرهقة  ليست التمرين أمناط .5
 . التقييم نظام للقياس قابلة .6
 53العرض  طريقة تكرار  سهولة .7

 . الغناء  أثناء  التعلم  طريق  عن  تتم  ألهنا  التكرار  سهلة  الطريقة  هذه  إن  يقال
 . (Tamyiz) متيز طريقة يسمى Abaza MM قبل من الغناء أثناء التعلم هذا

 طالب   يشعر  لكي   املمتاز   الطريقة  الستخدام  حتدايً   الباحث  يواجه   وابلتايل،
.  ومملة  صعبة  مادة   العربية  والجيعلون  ابلسعادة  العربية   اللغة  يتعلمون  السابع الذين   الصف
  يسهل   فسوف  العربية،   اللغة  حنو   البداية   من  جيدة   عقلية  بناء  مت   إذا  أنه   هو  آخر   سبب
على فهمها.    عليهم للتدريس  جًدا  مناسبة  اليت  الطرق  من  أحد  فهي  ممتاز  طريقة  أما 

يتعرف   اليت  األغايّن  خالل كلمات  من  تدريسها  يتم  ألهنا  املتوسطة  املدرسة  مستوايت 
 . عليها الطالب بسهولة، مما يسهل عليهم احلفظ عن طريق الغناء

 Santri  على  يسهل  ما   مها  التعلم  يف   متيز  طريقة   يستخدمهما  اللذان  ن هناك املبدآ

  وممتعة،   مرحية  بطريقة  تتم  ألهنا  تعلمها  مت  اليت  الدروس   وإتقان  فهم   الطالب   أو  التالميذ  أو
  حىت .  الغناء  األرض  هذه  على  الناس  معظم  اليستطيع  الغناء،  عن  ابحلديث.  الغناء  أي

 املشاعر  من  الغناء  يزيد  الذاكرة  يف  تزال   ال  الشيخوخة  إىل  الطفولة  من  تغىن  اليت  األغاين
  متيز   طريقة  ابستخدام  التعلم  54.الذات   واحرتام  والنجاح  الدماغ  قوة   من  ويزيد   اإلجيابية

  حني   يف.  مراحل  على  النظرية   تنفيذ  يتم  احلالة  هذه  ويف  والتطبيق،  النظرية   خالل  من  يتم

 
53 Alimin dan Saifuddin Zuhri, … , Materi Workshop. 

54 DePorter, Bobby & Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar  
Nyaman dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2001), h.41. 
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  ممارسة   النظرية  تُعطى  ذلك،  إىل  ابإلضافة .  النظرية  تقدمي  بعد  مباشرة  تتم  املمارسة  أن
 55.%88 و% 12 بنسبة

 

أسلوب "ممتاز" وما حّلها لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم   تطبيقفعالية  :  الثالثاملبحث  
 النحو مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي جنوبية

معهد "اإلخالص" اإلسالمية  يف الدراسة امليدانية اليت قد قام هبا الباحث يف  
تعليم النحو يف    طريقة ممتاز ابستخدام  ريبة  جت ، حصل علىاوجونج بوين سوالوسي

التجريبيةوالصرف   اجملموعة  هذه  ويف جت.  لدى  أن   الباحث  قدم  طريقةريبة  الفرض 
فعال   والصرفاستخدامها  النحو  فهم  ال  إلاثرة  "اإلخالص"    يف  تالميذلدى  معهد 

سوالوسي بوين  اوجونج  مناإلسالمية  البياانت  الباحث  مجع  احلالة،  هذه  ويف   . 
تعليم  (Metode Mumtaz)طريقة ممتاز  جتريب  القبلي يعين قبل    نتيجة االختبار " يف 
البعدي يعين بعد جتريبالنحو والصرف طالبا يف    30من  طريقة ممتاز    ، واالختبار 

التجريبية،  البياانت مقارنة   اجملموعة  القبلي والبعدي    ومجع أيضا  من نتيجة االختبار 
 .طالبا يف اجملموعة الضابطة 30من 

أن   ممتازالباحث    يطبقبعد  والصرف.  طريقة  النحو  تعليم  يف  فقامت    يف 
ابختبار القبلي واالختبار البعدي لنيل نتيجة التالميذ من تطبيق طريقة ممتاز  الباحثة  

 للمجموعتني مها اجملموعة جمموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. 
الب نحو والصرف أن  عد أن نظر كيف استعمال طريقة طريقة ممتاز يف تعليم 

يعين كان   "فعال"  ممتاز  طريقة  النحو   واعر ش ي  تالميذ تطبيق  تعلم  عندما  بسعيد 
التعليم    ،والصرف طريقة  ألن  ومثرية  املرح  من  والصرف كثري  النحو  تعلم  وأن 

 

 11ص.  نفس املراجع، 55
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على أن يصبحو أكثر نشاطا يف املشاركة يف   التالميذاملستخدمة ليست مملة وجعل  
 والصرف.تعليم، والسيما يف تعلم النحو 

 
وحبسب غزايل، فإن هذا النحو والصرف  هي صياغة لنظرية الكم    ممتاز طريقة  

مع  التعلم  يكون  حبيث  والتعلم  التعليم  عملية  تنسيق  إىل  يسعى  التعليمي  النموذج 
 ( 159، 2005الشعور ابألمان والراحة واملرح. )أمحد فؤاد أفندي، 

"فعال"    طريقة ممتاز يف تعليم النحو والصرفعرض البياانت اليت تدل أن    أما
 2187تالميذ من فصل ضابط مبجموع  توسط نتيجة االختبار القبلي لدي  يعين مب

  االختبار البعدي يف  و .  87،57ابملعدل    2357، ويف فصل جترييب  72،90ابملعدل  
جمموع   ضابط  فصل  جتري76،10ابملعدل    2283من  فصل  ويف   2720يب  ، 

نتيجة    90،76ابملعدل   أن  الباحث  وجد  السابق.  جداول  =    tمن  اإلحصائي 
بتعيني    272،3 الباحث  قام  احلربة    tabel-tمث  القائمة  يف  نتيجته  الباحث  حبث  مث 

(degree of freedom)    منtabel-t    = نتيجة املعنوي    000،2فوجد أن  املستوى  يف 
املعنوي    2،660و    1% املستوى  ونتي%5يف  أكرب   3،272اإلحصائي =    tجة  . 

وكذلك أكرب من نتيجة يف املستوى    2،000=    %1من نتيجة يف املستوى املعنوي  
مقبول أي أن فروض    𝐻𝑎مردود، و    0H، وذلك مبعىن أن  660،2=    %5املعنوي  

  طريقة ممتاز يف تعليم النحو والصرف هذا البحث "مقبول". وخالصتها أن استخدام  
  قدرة   مبعهد "اإلخالص" اإلسالمية اوجونج بوين سوالوسي "فعال" إلاثرة قدرة إاثرة

 والصرف يف الفصل السابع. النحو التالميذ يف تعليم
املنهج الذي اختاره املدرس يف عملية    هيالتعليم    يناسب ابالنظريته أّن طريقة 

اليسر   أو  السهولة  تعطى  أن  تقدر  الذي  يت  للتالميذالتعليم  هدف  حىت  حقق 
إذا متت مساعدهتا  56.التعليم فعالية  أكثر  التدريس بشكل  تنفيذ طرق  مع    سيتم 

 
56 M. Firdaus, Z., Belajar Cepat dengan Diskusi, Metode Pengajaran efektif di 

Kelas, (Surabaya: Indah, 2009), 43 
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التعليمية.  التدريس  الوسائل  يف  األفضل  تعترب  تدريس  طريقة  الكمال   التوجد  أو 
طريقة جيدة إذا جنحت يف حتقيق أهداف التدريس. ميكن تقييم كل طريقة من طرق  

الطريقة مناسبة   أيًضا كفاءة  ،  أم الالتدريس، سواء كانت  التعلم  نتائج  تقييم  حيدد 
الطريقة التدريس  وفعالية  يتنوع استخدام طرق  أنه جيب   ،يعلم. جيب أن  هذا يعين 

املعلم تتاح   على  حىت  واحد،  وقت  يف  األساليب  من  متنوعة  جمموعة  ابستخدام 
التعلم املختلفة. وابلتايل تطوير جوانب خمتلفللتالميذ  الفرصة   ة من إجراء عمليات 

 57. سلوك الطالب النمط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
57 Zuhairini Abdul Ghofir dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1983), hlm. 99 
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 السادس الفصل 

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات 

 نتائج البحث  .أ
اعتمادا على البياانت اليت حصلتها وحللتها الباحثة، فتلخص الباحثة نتائج  

 البحث كما يلي: 
ممتاز"   أسلوب   تطبيق .1 فهم    "  يف  التالميذ  ، لرتقية كفاءة  أسلوب  النحو  يتم 

التعليمية. وابملثل،   وزانيف شكل غناء، أي غناء الصيغ أو    ممتاز/متيز من املواد 
فإن شرف يتعلم. املواد إذا تدرس من خالل األساليب اليت ميكن أن تلهم الدافع 

فر فارقا بسيطا  طريقة متيز ميكن أن تو .  للتعلم، مث املواد سوف تكون أكثر متعة
يدعمها   عندما  شرف  مادة  وخاصة  العربية،  اللغة  تعلم  يف  للطالب  جديدا 

 ممتاز. /املعلمون الذين ميكنهم تطبيق املادة ابستخدام طريقة متيز
تطبيقها هي   يسمعون شرح    التالميذ  املدرس  شرحيف  والتالميذ  الفصل،  أمام 

هبدوء،   مم املدرس  طريقة  مفاتيح  الطالب  الطالب اتيعطى  ويدعو  املعلم  بعدها  يقرأ  ز 
ملتابعة ما يقوله املعلم، مث يكرر ذلك حىت يتمكن الطالب من حفظ وفهم مفاتيح انهو  

وهنا شرف. مت ترتيب مفاتيح انهو شرف ابنتظام حبيث يفهمها الطالب بسهولة ويسلم
بعد أن   ابستخدام األغاين اليت عرفها الطالب، وميكن للطالب تغيري األغاين كما يروهنا.

يف  قراءة  شكل  يف  املمارسة  يتم   ، والشعراف  الناغو  مفاتيح  ويفهمون  الطالب  يعرف 
. بعد ذلك ، من املتوقع أن يتمكن الطالب من حتسني إعراب حتديد موقف كل كلمة يف  

 . حملهاد القراءة بسهولة وحتدي
 

عدم هو  النحو  لرتقية كفاءة التالميذ يف فهم  ممتاز"  "  مشكالت وحّللها أسلوب .2
اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية بشكل عام وحنو صرف بشكل خاص، حبيث 
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  طريقة   إىل   حيتاج  .تكون املهمة األولية للمعلمني هي كيفية زايدة اهتمامهم ابلتعلم
 ما  الطالب   أكثر من  ألن  التعلم،   عملية  الطالب إلتبع  التعلم لتسهيل  عملية  يف

  طريقة   اختيار  إىل  املعلم  حيتاج  لذلك،  صعبة.   مادة   العربية  اللغة  أن   يعتقدون  زالوا
طريقتها  ويسر  بسهولة  العربية  اللغة  تعلم  من  الطالب   يتمكن   حىت   سهلة أما   .

يعين   ممتاز  طريقة   أساليب   وتطوير   املادة   لتبسيط  وإبداع  كجهد  الطريقةفهي 
 هلا   اليت  الطرق  إحدى   هي  ممتاز   طريقة .  وممتعة  سهلة  املادة   تبدو   حبيث  التعلم،
 التعلم   ويتم  فهمها،  يسهل  حبيث  شرف  حنو  مادة  تبسيط  ذلك   يف  مبا  مزااي،

 عملية   يف  الطالب   مجيع   وتنشيط   ابمللل،  الطالب   اليشعر  حىت  ممتعة  بطريقة
 . التعلم
 

"  أسلوب فعالية   .3 ممتاز  فهم  "  يف  التالميذ  "فعال" النحو  لرتقية كفاءة  على  تدل 
أن   وخالصتها  البحث،  هذا  يف  الرابع  الفصل  يف  البياانت  عرض  من  اعتماد 

ممتاز استخدام   تعليم    طريقة  والصرفيف  اإلسالمية    النحو  "اإلخالص"  مبعهد 
 للتالميذ  فالنحو والصر "فعال" إلاثرة قدرة تعليم  جنوبية اوجونج بوين سوالوسي

 يف الفصل السابع.

 التوصيات .ب
ما   على  البحث،  استنادا  نتائج  من  احلقائق  عن  الباحث    عرض اكتشفته 

 التوصيات كما يلي: الباحث
 Metode)طريقة ممتاز  على املدرسني أن يستفيدوا نتائج هذا البحث عن    ينبغي .1

Mumtaz)  والصرف النحو  تعليم  اإلسالمية خاصة    ،يف  "اإلخالص"  مبعهد 
 اوجونج بوين سوالوسي

إنتاج   .2  يف تعليم النحو والصرف   طريقة ممتاز على املدرسني أن يكونوا قادرين يف 
 التالميذ حسب خصائص



78 

 

ي .3 أن  املدرسني  بتعل على  يتعلق  عما  معلوماهتم  يف   ميتوسعوا  خاصة  العربية   اللغة 
 التعليم والتعلم جذابة وممتعة وانجحة. حىت تكون عملية  النحو والصرفتعليم 

املتنوعة كمثل  .4 التعليمية  منوذج  أو  املختلفة  التعليمية  أنشطة  املدرسني  يهتم  أن 
طريقة   والصرف  (Metode Mumtaz)ممتاز  تطبيق  النحو  تعليم  عملية    يف  عند 

العربية  اللغة  التعلم  حيبون  هم  حىت  جذابة  التالميذ  جيعل  لكي  والتعلم  التعليم 
 تعليم النحو والصرفخاصة ل

 االقرتاحات  .ج
 الباحثة االقرتاحات منها:  تبناء على ما جاء يف هذا البحث، قدم

النحو  .1 فمواد  النقائص،  عن  خيلو  وال  الكمال  عن  بعيدا  البحث  هذا  يزال  ال 
ب يكمل    ممتاز طريقة  والصرف  التجربة  من  مزيد  إىل  حتتاج  الباحث  طيقته  اليت 

مواد  هذا  النقاص يف  تكمل  أخرى  بوجود حبوث  الباحث  اقرتح  لذا  ويتحسن. 
 وتصلح فيها من األخطاء. ممتازالنحو والصرف بطريقة 

يف تعليم النحو والصرف وفقا خبلفية التالميذ فينبغي   ممتاز إن تطبيق هذا بطريقة   .2
ا طريقة  على  يُطّبق  أن  القادم  مناسبا    ممتازلباحثني  والصرف  النحو  تعليم  يف 

 ابحتياجات التالميذ 
البحث مرجعا ومصدرا يف حبوثهم  .3 املستقبل أن يستفيدوا هذا  الباحثني يف   على 

 العلمية أوسع
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SOAL METODE MUMTAZ DALAM PEMBELAJARAN  

NAHWU SHARAF 

 

1. Sebutkan ciri-ciri Isim ! 

2. Sebutkan Pembagian Isim ! 

3. Sebutkan ciri-ciri Fi’il ! 

4. Sebutkan pembagian Fiil ! 

5. Sebutkan Kaana dan saudara-saudaranya ! 

6. Sebutkan Inna dan saudara-saudaranya ! 

7. Sebutkan Isim Dhomir ! 

8. Tashrif kalimat  ّمد ! 

9. Tashrif kalimat  َعَ نَ ص  secara lughawi ! 

10. Tashrif fiil amar berikut  ُْصن secara lughawi ! 
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