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 (الشيخ شرف الدين يحيى العمريطى)

 

                                                             
 ،مدرسة هداية المبتدئين ليربيا: كديرى، ) نظم العمريطى. شرف الدين يحيى العمريطى 1

 4(. دون السنة



 

 اإلهداء

 إله ال أن أشهد نا عربيا الذى يسرنا لذكرهالذي أنزلنا قرآ هلل الحمد

اللهم صل وسلم  .ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له الشريك وحده هللا إالا 

على سيدنا محمد المحمود الذى يحمد الخالق والمخلوق، المبعوث إلتمام 

 األخالق المحمود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 إلى: أقدم هذا البحث العلم

ان قد ربياني وأرشداني ذوالديني )أبي محمد حمد وأمي جنة( الل -1

فى كل حياتي."اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالديا وارحمهما كما 

 ربياني صغيرا".

أسرتي أخص األختان الحبيبتان تيتيس فاتحة مع أسرتها و أيو  -2

نهضيا اللتان قد تساعداني لتكميل دراستي و تشجعان في تكميل 

 بحث علمي.

الشيح الحج أنوار إسكاندار و الحجة يايان هندياني كمؤسس  -3

كديري مع جميع  –رجامليا  –المعهد اإلسالمي األمين عاسينان 

 المدرسين، أرجو دعاءهم و براكتهم.

الشيح الحج محمد شمس الدين العالى و الحجة ليال نيلة اليسرة  -4

 -وم تانجونج أن -كمؤسس المعهد اإلسالمى السالفى الفتاح فولى

 مع جميع المدرسين، أرجو دعاءهم و براكتهم. عانجوك

 –جميع المدرسين بالمدرسة اإلبتدائية بحر العلوم وونوسارى  -5

عانجوك الذى يعلاموني ما هو علم  –تانجونج أنوم  -سومبيركفوه 

ل حياتي.  النحو فى أوا

فى الجامعة اإلسالمية الحكومية  المكرمين جميع المدرسين -6

 يريكد



تذي و األستاذاتي المكرمين فى المدرسة اإلبتدائية و كل األسا -7

المدرسة المتوسطة و المدرسة الثانوية و الجامعة الذين ال أستطيع 

 أن أذكر أسماؤهم واحدا فواحدا.

كل أصدقائي فى جمعية اإلسالمية الحكومية كديري حصوصا  -8

أصدقائي في شعبة التربية اللغه اإلسالمية الذين يرافقونني فى 

 العلم بالجامعة اإلسالمية الحكومية كديري.طلب 

كل أصدقائي فى المعهد اإلسالمي اإلمين خصوصا زمالئي فى  -9

( التى قد أعطواني العلوم و المعارف والخبرات C-1حجرة )

الكثيرة وقد مسحوا دمعي عند حزني و قد ضحقوا معي عند 

فرحي وقد شجعواني عند كسلي وقد هدواني عند ضاللي وقد 

عند خطائي وقد نوروا ظلماتي وال أستطيع أن أردا  ذكرواني

 حسنهم إالا قول: شكرا كثير

 



 

 ملّخص
 

ليلين أحيانا، المشرف خير النداء الماجستير و المشرف الحاج الدكتور أنيس حميدي 

المدرسة بالماجستير: المحاولة لترقية فهم القاعدة العربية على ضوء الطريقة التدريبية 

مية الحكومية فرمبون عانجوك، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية الحكومية الثانوية اإلسال

 .2015كديري، 

 الكلمة األساسية: طريقة التدريب و فهم القاعدة العربية 

كما عرفنا أنا قواعد اللغة العربية هى من مادة اللاغوية الصعبة فيحتاج المدرس 

طريقة يس قواعد اللاغة العربية، وهى طرق التدريس المناسبة لترقية فهم الطالب فى تدر

(. وهذه الطريقة المناسبة لتعليم اللغة العربية ألنها تساعد الطالب Drill Method) التدريب

تدريس  فىكيف تطبيق طريقة التدريب ولذلك تريد الباحثة أن تبحث  ليتدبرون مهارتهم.

يقة هل طرو  مبون عانجوكالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية فر ىالقاعدة العربية ف

 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية فرمبون عانجوك   ىف ترقى فهم القاعدة النحويةالتدريب 

هذا البحث من نوع بحث إجراء الصف بمدخل البحث الوصفية. أما موضوع البحث 

عانجوك.  –فهو طالب الصفا حادى عشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية فرامبون 

اإلجراء تطباق الباحثة طريقة التدريب في الدوران هما الدور األول والدور الثانى.  تنفيذففى 

 اإلجراء والمالحظة واإلنعكاس. تنفيذ الية منها خطة اإلجراء وهما بأربعة العمتنفيذ

ومية كالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحفى  تدريب طريقةتطبيق ونتائج البحث هى 

ر بعد ، وهو كما يلى: عانجوك –فرامبون  تعطى الباحثة األمثلة عن المادة صحيحا. و تكرا

ة. و تنتهى  ثم تأمر للطالب أن مرات الباحثة األمثلة ثالث يقلاد كما تكلام الباحثة خمسة مرا

التالى  نتائج البحثأما  .هاجمعي ثم وتأمر لطالب أن يعملها الوظيفة النفسيةالباحثة بإعطاء 

فرامبون ومية كالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحفى ترقى فهم قاعدة النحوية  تدريب طريقةهو 

،  قومول أي قبل تكما نتائج الطالب منذ بيانات األ .عانجوك – و الباحثة بحث إجراء الصفا

، كلهم يدلاون اإلرتفاع. بأنا النتيجة المعدالة من ىالدور الثان ثم بيانات بعد إجراء الدور األول

 % .95% و 70% إلى 55. و أما إنجازه من 81،75و  77إلى  66,75



 

 التقديم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إله ال أن أشهدبيا الذي يسرنا لذكره الذي أنزلنا قرآنا عر الحمدهلل

اللهم صل وسلم  .ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له الشريك وحده هللا اإال

على سيدنا محمد المحمود الذي يحمد الخالق والمخلوق، المبعوث إلتمام 

األخالق المحمود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 أما بعد:

لذي قد أعطى الباحثة نعمته و هدايته حتى يقدر حمدا و شكرا هلل ا

فهم القاعدة العربية المحاولة لترقية بالموضوع الباحثة أن تكمل البحث 

الثانوية اإلسالمية الحكومية المدرسة ب على ضوء الطريقة التدريبية

. وتشكر الباحثة إلى من الذين قد سعدوا الباحثة في كفرمبون عانجو

ك، تقدم الباحثة بوافر الشكر وجزيل التقدير إليهم تكميل هذا البحث ولذل

 وأخص بذكرهم:

كرئيس الجامعة اإلسالمية  الماجستير نور حميدالدكتور فضيلة  -1

 الحكومية كديري.

و األستاذ  األول المشرفك الماجستير خير النداءاألستاذ فضيلة  -2

الثاني الذان قد  المشرفك الماجستير الحاج الدكتور أنيس حميدي

 ا الباحثة حتى تقدر الباحثة أن تكمل هذا البحث. أشرف

علي أنوار الماجستير كرئيس قسم التربية بجامعة  قضيلة األستاذ -3

 اإلسالمية الحكومية كديري.

فضيلة األستاذة يويون زنيرة الماجستير كرئيسة شعبة التربية اللغة  -4

 العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية كديري.

قسم التربية، شعبة التربية اللغة العربية ي األساتذ و الموظفون ف -5

 بجامعة اإلسالمية الحكومية كديري.

وأسرتي, أبي و أمى اللهم اغفر لهم وارحمهما وإخوتى األشقاء  -6

 الذين يعطوننى الهمة الحماسة إلى نهاية كتابة هذا البحث العلمى.



و كل من الذين ال  جامعة اإلسالمية الحكومية كديريأصدقائي في  -7

طيع الباحثة أن تذكرهم واحدا فواحدا. لعل هللا يباركهم على تست

 مساعدتهم للباحثة أمين.

فتشعر الباحثة أن هذا البحث قريب عن األخطاء و النقائص، 

ولذلك تحتاج الباحثة النقد ألكمال هذا البحث. وترجو الباحثة أن تنفع هذا 

 اآلخر، آمين. البحث لمن يقرأه وأن يستفد للمراجع و المقارنة للباحثة
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