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 الباب اخلامس 

 اخلامتة 

س بق البيان عن العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب قد  

لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع. حيتوي هذا الباب عىل 

 موضوعّي هام نتاجئ البحث والتوصية. 

 أ . نتاجئ البحث 

اللوحات السابقة والنظر اإىل حتليل احلقائق، بعد املالحظة ادلقيقة من احلقائق املعروضة يف 

 تس تنتج الباحثة حبهثا عىل :

. اكنت نتيجة استيعاب القواعد لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور 1 

واكنت نتيجة   .12،11وذكل ابلنظر اإىل مجموع نتاجئ الاختبار التحريري  جيدة  للبنات احلرم الرابع  

  جيدة همارة الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع 

 .13،85وذكل ابلنظر اإىل مجموع نتاجئ الاختبار الشفوي 

توجد العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل   .2 

 كونتور للبنات احلرم الرابع.اخلامس مبعهد دارالسالم 

اكنت العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل .  3 

ذكل ابلنظر اإىل نتاجئ  ، و عالقة عاليةاخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع لها 

 .0،761احلساب 
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 قرتاحات ب. الا 

والاطالع ادلقيق عىل عرض البياانت يف الباب الرابع ونتاجئ بعد الالكم الطويل  

 البحث يف هذا البحث ترغب الباحثة يف االإتيان ببعض التوصية فامي يّل : 

. أ ن تكون هذه الرسال زايدة املعلومات للباحثة عن العالقة بّي استيعاب القواعد  1 

 د دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع.النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعه

. أ ن تكون الرسال مرجعا للباحثّي الآخرين يف املس تقبل فامي يتعلق ابستيعاب  2 

 القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع.

عىل ترقية  أ ن تكون هذه الرسال مرجعا للمدرسّي واملدرسات يف املس تقبل. 3 

كفاءة الطالبات يف استيعاب ادلروس اللغوية العربية خاصة يف القواعد النحوية ومبهارة الطالبات  

 يف الالكم العريب.  

هيئة اإرشاف اللغة أ ن تكرث يف التعبي أ و احملادثة مناس با ابلقواعد  . رجاء عىل 4 

تقا ن وتكثيف التدريبات حىت النحوية. وعىل مجيع مدّرسات النحو أ ن يقمن بتدريس النحو ابإ

 تكون ال ساليب والرتاكيب العربية متنوعة. 

. خاصة لطالبات الفصل اخلامس أ ن يس تخدمن القواعد النحوية يف التعبي أ و 5 

 ، الإزال النطق غي حصيح.الالكم العريب
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 الاختبار ملادة النحو للفصل اخلامس 
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 املاّدة : النحو اليوم :  االإمس : 
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 الفصل : اخلامس التارخي :  

 اخرتي اجلواب الصحيح ! 

 . هذه امجلةل من املنادى حّي يكون مضافا : 1 

يْني    الحا ادلي ةي  أ . ايا صا اما ي النادا ةلا رسيع ا يفي العاجا ج.   ب. ايا مم

الامكمْ ايا  نمْوا أ معا الم أ تقي  ريجا

ذا اكن أ جعميا :2  ي املمنوع من الرصف اإ لا  . هذه اللكمة من العا

ادا    عا انا  أ . أ ثْنايْتم عاىلا سم ثْما كاْرتم ليعم ج.    ب. شا

نا  ْرتم لمْندا  زم

 . مىت يممنعم االإمس من الرصف ؟3 

ذا اكن عىل وزن فعالن     أ . اإ

ذا اكن عىل صيغة منهتيى     امجلوعب. اإ

ذا اكن مزيدا فيه أ لف ونون     ج. اإ

 . مك نوعا للنعتي ؟4 

 3ج.   2ب.   1أ .   

لم ... " 5  جم اءا الرا ي نعتا مناس با يف املاكن اخلايل، "جا  . ضعي

ْيلا  أ . املمهاّذبم    لي  ب. اجلامي  ج. العااقي

 . مك نوعا للتوكيد ؟6 

 4ج.   3ب.   2أ .   

" . ابيني هذا الفعل للمجهول ! "ذا 7   هابا

با    هي هابا   أ . ذا با   ب. ذي هي  ج. ذم

احا ..." 8  أَيتم التيمسا  . أ كّدي هذه امجلةل توكيدا لفظيا ! "را

احا    هم   أ . التيمسا اْفسا ْيناهم   ب. ن  ج. عا

يرا ..." 9  زي  . أ كّدي هذه امجلةل توكيدا معنواي ! "قاابالْتم الوا

يرا    زي هم   ب. الكهام   أ . الوا افسا  ج. ن

ىَت 10   " من حروف العطف مبعىن ... . "حا
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 ج. لالرضاب  ب. لالس تدراك  أ . للغاية   

 . أ نواع البدل، اإال... 11 

 ج. بدل اش امتل   ب. بدل معنوي   أ . بدل مطابق   

 12 " هيااتا  . ما معىن امس الفعل التايل : "ها

دا     ج. اضطجر   ب. تامهّل   أ . باعم

 

ي 13  " . عيّين مبدال منه من امجلةل الآتية : "مسا هم ادا نشا را اإ اعي  ْعتم الشا

ْعتم    را   أ . سا مي اعي هم   ب. الشا ادا نشا  ج. اإ

 . اذكري نوعي التوكيد ؟14 

 ج. متصل ومس ترت  ب. معنوي ولفظي  أ . حقيقي وسبيب   

 15 " نا طا َن الوا ما قّيكا َلخدم حا  . ما حمك توكيد الفعل يف امجلةل الآتية ! "وا

 ج. وجوب التوكيد  التوكيدب. جواز   أ . ممنوع التوكيد  

 . من أ دوات الاس تفهام ... 16 

 ج. مثّ    ب. هل  أ . سوف  

اريسا . "تاعالَمتم يفي 17  دا عراب اللكمة اليت حتهتا خطّ ؟ما  " ما اإ

ليه جمرور ابلكرسة     أ . مضاف اإ

ب. امس جمرور ب يفي وعالمة جّره فتحة نيابة عن الكرسة ل نه ممنوع   

 من الرصف

 به منصوب ابلفتحة  ج. مفعول  

دا ال 18  أَيتم اَلسا را . "را  " أ عريب اللكمة اليت حتهتا خطّ !النامي

 أ . مفعول به منصوب ابلفتحة   

 ب. حرف عطف مبين عىل السكون  

 ج. معطوف عىل ال سد منصوب ابلفتحة   

ْ ؟" مّع سأ هل هذا الاس تفهام ؟ أَينا . "19  مكم ارم  دا



72 
 

 

ج.   ن احلال ب. سأ هل ع  أ . سأ هل عن الزمان   

 سأ هل عن املاكن 

" حّويل النعت احلقيقي يف امجلةل السابقة اإىل النعت السبيب 20  يلا انا اجلامي صا كيْبتم احلي . "را

! 

هم    جم ْ يلا رسا انا اجلامي صا كيْبتم احلي  أ . را

ُّهم    يلا لكم انا اجلامي صا كيْبتم احلي  ب. را

هم    افسم يلا ن انا اجلامي صا كيْبتم احلي  ج. را

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاختبار ملادة النحو للفصل اخلامس 

 مبعهد دارالّسالم كونتور للبنات احلرم الّرابع للرتبية االإسالميّة احلديثة 

 م 2020 ه/   1441العام :  

 واضعة ال س ئةل: ال س تاذة جنوى ابلقسط الفصل : اخلامس  املادة : النحو دليل ال س ئةل

يْني  .1  حا ادلي الا صا  (1)    أ . ايا

نا . ج. 2  ْرتم لمْندا  (1)    زم

ذا اكن عىل صيغة منهتيى امجلوع3  (1)  . ب. اإ
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 (1)     2. ب. 4 

 (1)     . أ . املمهاّذبم 5 

 (1)      2. أ . 6 

با 7  هي  (1)     . ج. ذم

احا 8   (1)     . أ . التيمسا

هم 9  افسا  (1)     . ج. ن

 (1)     . أ . للغاية 10 

 (1)    . ب. بدل معنوي 11 

دا . أ . 12   (1)     باعم

را 13  اعي  (1)     . ب. الشا

 (1)    . ب. معنوي ولفظي 14 

 (1)    . ج. وجوب التوكيد15 

 (1)     . ب. هل16 

 . ب. امس جمرور ب يفي وعالمة جّره فتحة نيابة عن الكرسة ل نه ممنوع من الرصف17 

 (1) 

 (1) . ج. معطوف عىل ال سد منصوب ابلفتحة 18 

 (1)   املاكن . ج. سأ هل عن 19 

كيْبتم احلي 20  هم . أ . را جم ْ يلا رسا انا اجلامي   (1)  صا
 

 

 

 الاختبار ملادة النحو للفصل اخلامس 

 مبعهد دارالّسالم كونتور للبنات احلرم الّرابع للرتبية االإسالميّة احلديثة 

 م 2020 ه/   1441العام :  

 املاّدة : النحو اليوم :  االإمس : 
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 الفصل  : اخلامس التارخي :  

 أ جييب عن ال س ئةل الآتية! 

 . كّوين مجةل مفيدة فهيا املنادى حّي يكون مضافا. 1

ذا اكن أ جعميّا.2  . كّوين مجةل مفيدة من العل املمنوع من الرصف اإ

 . كّوين مجةل مفيدة فهيا املمنوع من الرصف لصيغة منهتيى امجلوع. 3

 املفيدة.. هاِت مثاال من النعت احلقيقي يف امجلةل 4

 . هاِت مثاال من النعت السبيب يف امجلةل املفيدة.5

أْتم الكيتاابا ... " 6  . ضعي توكيدا مناس با يف امجلةل الآتية: " قارا

ْيا وا ... " 7 عي عا الفااَلحم الشا  . ضعي معطوفا مناس با يف امجلةل الآتية: " ابا

ْوكا ... " . ضعي بدال مناس با يف املاكن اخلايل من امجلةل الآتية: 8 ا أَخم رضا  " حا

يْقيْي " 9 دي ْوكا صا  . حّويل امجلةل الآتية اإىل مجةل اس تفهامية منفية: " أَخم

افا أَبيْيكا "10 َن رشا  . حّويل اإس ناد الفعل يف امجلةل الآتية اإىل أ لف االإثنّي: " لاتاْحفاظا

 . ضعي اخملصوص يف امجلةل الآتية: " بيئْسا اخلملمقم ... " 11

ٌّ الباابا ". ابين هذ12  ا الفعل للمجهول: " فاتاحا عاّلي

كا 13 يْدا وا ، رم َ لم ، ها هْيااتا  . بييّن معىن أ سامء ال فعال الآتية: ها

ي " 14 يا الغاَنا اعي  . أ عريب ما يأ ِت: " ايا را

دا " 15 اجي سا لَْيتم بيما  . أ عريب ما يأ ِت: " صا

الْيلي "16 يخا يفي ال  . أ عريب ما يأ ِت: " رصم
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دا الا  . أ عريب ما17 أَيْتم اَلسا را حتته خطّ: " را  " النامي

اكا . أ عريب ما حتته خطّ: " دم 18  الكيتاابا "  ْون

؟ " 19 بم عم القاصا  . امليئ الفراغ الآِت بأ داة الاس تفهام: " ... ياْزرا

ْيذم " 20 قافا التاالامي ّرسم ... وا لا املمدا خا  . امليئ الفراغ الآِت حبرف العطف: " دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاختبار ملادة النحو للفصل اخلامس 
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 واضعة ال س ئةل: ال س تاذة جنوى ابلقسط الفصل : اخلامس  املادة : النحو دليل ال جوبة
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يْني  1 الاحا ادلي  (2)  . ايا صا

اءا 2 نا . جا ْن لمْندا ليبم مي  (2) الطا

اريسا 3 دا ْ ما لَْمتم يفي  (2) . تاعا

لم املمهاَذبم 4 جم اءا الرا  (2) . جا

ْوهم 5 لم املمهاَذبم أَخم جم اءا الرا  (2) . جا

َهم 6 أْتم الكيتاابا لكم  (2)  . قارا

القاْمحا 7 ْيا وا عي عا الفااَلحم الشا  (1) . ابا

ن  8 سا ْوكا حا ا أَخم رضا  (1) . حا

يْقييْ . 9 دي ْوكا صا  (2) أَلايْسا أَخم

اّني 10  (1)  . لاتاْحفاظا

بم . بيئْسا اخلملمقم 11  (1) الكاذي

 (2)  . فمتيحا الباابم 12

دا 13 هْيااتا : باعم الا   (1) . ها َ : تاعا لم هَلْ   (1) ها كا : تاما يْدا وا  (1)  رم

ي . 14 يا الغاَنا اعي  ايا را

 (2) السكونايا : حرف النداء مبين عىل   

يا : منادى منصوب ابلفتحة ل نه مضاف    اعي  (3) را

ليه جمرور ابلكرسة    ي : مضاف اإ  (2)  الغاَنا

دا 15 اجي سا لَْيتم بيما  . صا
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لَْيتم : صىّل، فعل املاض مبين عىل السكون   (2) صا

 (2) التاء، مضي متصل تقديره أ ان وهو فاعل   

دا : الباء، حرف جر مبين    اجي سا  عىل الكرسبيما

، امس جمرور ابلباء وعالمة جره فتحة نيابة عن الكرسة ل نه ممنوع    مساجدا

 (3) من الرصف

الْيلي 16 يخا يفي ال  . رصم

يخا : فعل املاض مبين للمجهول    (2)  رصم

الْيلي : جار وجمرور يكون انئبا للفاعل   (2) يفي ال

را : معطوف عىل ال سد منصوب ابلفتحة17  (2) . النامي

ْذ والفاعل مس ترت وجواب تقديره أ نتا  .18 اكا : امس فعل ال مر مبعىن خم ْون  (3) دم

ىتا . 19 نْ  /ما ؟  أ يْنا  /ما بم عم القاصا  (1)  ياْزرا

ّرسم 20 لا املمدا خا ْيذم فاوا . دا  (1) قافا التاالامي
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NO SKOR JML 
 

RENTANGAN  NILAI 

1 2 2 
 

1 - 3 1 

2 2 2 
 

4 - 6 1,5 

3 2 2 
 

7 - 9 2 

4 2 2 
 

10 - 12 2,5 

5 2 2 
 

13 - 15 3 

6 2 2 
 

16 - 18 3,5 

7 1 1 
 

19 - 21 4 

8 1 1 
 

22 - 24 4,5 

9 2 2 
 

25 - 27 5 

10 1 1 
 

28 - 30 5,5 

11 1 1 
 

31 - 33 6 

12 2 2 
 

34 - 36 6,5 

13 1+1+1 3 
 

37 - 39 7 

14 2+3+2 7 
 

40 - 42 7,5 

15 2+2+3 7 
 

43 - 44 8 

16 2+2 4 
 

45 - 46 8,5 

17 2 2 
 

47 - 48 9 

18 3 3  
    

19 1 1  
    

20 1 1  
    

MES 48  
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 يبات اجمل   بعض نسخة همارة الالكم من  

 اجمليبة ال وىل

أ قوم يف الصباح وأ ذهب لصالة الصبح. وبعد الصالة أ ذهب للتعل، وبعد ذكل أآلك يف املطبخ 

وأ س تحم يف امحلام وأ س تعّد ذلهاب اإىل ماكن التعل يف الساعة السابعة. أ تعل هناك حىت  

مث أ سرتخي حلظة النتظار صالة الظهر. أ تغّذى يف املطبخ مث أ رجع اإىل الساعة احلادية عرشة 

انم حىت جاء وقت املساء لصالة العرص. مث أ ذهب اإىل املسجد ل داء صالة العرص احلجرة وأ  

وبعد ذكل أ ذهب اإىل امحلام لالس تحامم. حىت جاء وقت املغرب أ ذهب اإىل املسجد وأ صّّل.  

بعد صالة املغرب أ ذهب اإىل املطبخ لل لك وأ س متّر بصالة العشاء يف املسجد. بعد صالة 

ف الساعة العارشة، وأ انم برسعة حىت ال أ تأ خر اإىل املسجد يف العشاء أ تعل ليال حىت منتص

 الصبح. 

  اجمليبة الثانية

مقت يف الصباح الباكر واس تعددت لصالة الصبح وصلّيت صالة الصبح يف املسجد. مث رجعت 

اإىل املسكن واس تعددت للمحادثة الصباحية ولكن الآن يف حال الامتحان فتغيت احملادثة  

. مث بعد دقّتي اجلرس رجعت اإىل املسكن وبعد ذكل أ لكت بصاحبيت  ابلتعل، والتعل نصف ساعة  

واس تحممت يف امحلام. وابحلقيقة أ ّن دخولا الفصل اثبت ولكن يف هذه احلال تغّيا ابلتعل  

ا ملواهجة الامتحان. ذلاكل يل وقت  طويل  للتعل حىت أ ىت الليل.  اس تعداد 
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 أ سامء طالبات الفصل اخلامس 

 

 أ سامء الطالبات  الفصل 

 نرنية صفا  ية   Bاخلامس 

يغا مورين  Bاخلامس   اإ

ياك موجياِت  Bاخلامس   فيين اإ

 اإكّي ولنداري Bاخلامس 

 مطيعة زهرة Bاخلامس 

 معلية معرفة  Bاخلامس 

 نور مطمئنة Bاخلامس 

 مفتاح اجلنّة  Bاخلامس 

 نبيةلندى  Bاخلامس 

 أ ويل نور فالضةل  Bاخلامس 

لسا رمح رسي  Bاخلامس   اإ

 فاطمة الزهرة  Bاخلامس 

 عّي مرضية Bاخلامس 

 زفرتي عندرايىن Bاخلامس 

 حسنية أ ولية Bاخلامس 

 وا اودي صفية  Bاخلامس 

 وا أ ودي سييت درلس   Bاخلامس 

 أ انكو راطو بلقيس Bاخلامس 

 نسوى نتنيا Bاخلامس 
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 رسيك خفيفة      Cاخلامس 

فالينا رمضان     Cاخلامس   اإ

 فطري شلىش ديفي    Cاخلامس 

 مااي فسفيتا    Cاخلامس 

 نيل السعادة    Cاخلامس 

 س يت ااتيم رزقية واِت     Cاخلامس 

 رمل سدينا    Cاخلامس 

 أ جينغ نندا رزتيا فطري ملياىن    Cاخلامس 

 رمح تقدر      Cاخلامس 

 زهرة نور عّي    Cاخلامس 

 وحدة اخليية     Cاخلامس 

 وردية أ وين     Cاخلامس 

 أ غسطنا فطري رحايو    Cاخلامس 

 س يت فضيةل    Cاخلامس 

 نور هداية     Cاخلامس 

نتا فرتوي     Cاخلامس   جومين اإ
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 المتثيلية املرسحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلراسة يف كتب الرتاث االإساليم
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 مسابقة اخلطابة املنربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملارضة
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 احملادثة الصباحية 



 

 

 









 

 

 العملية التعلميية 
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 سية ذاتية 

  ذاتية النفس  أ  

 : جنوى ابلقسط    الامس  1

 1998يونيو  21: ماترام  ماكن واترخي امليالد  2

 : أ نث   اجلنس 3

 : غي مزتوج  ال الاجامتعية احل 4

 : االإسالم  ادلين  5

 085256194215:  رمق الهاتف 6

  bilqisthynajwa@gmail.com: الربيد االإلكرتوين 7

 العائةل   ت بياان  ب 

 أ سامء الوادلين  1

 : احلاج فوزي مقصود محمد  ال ب.أ  

 : صافية هدييت  ال م. ب

براهمي أ سامء االإخوة    2  : أ ديب اإ

 : شامةل غالنية    

 التعل سية   ج 

   تيوس 03املدرسة االإبتدائية احلكومية   1
 السالم كونتور للبنات احلرم ال ّول، جاوى الرشقية  معهد دار  2

 

 2020 أ كتوبر  24كنداري، 

 املؤلفة           

 

 

 جنوى ابلقسط       

 46160101020رمق التسجيل:         

mailto:bilqisthynajwa@gmail.com
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I  Identitas sDiri 

1. Nama   : Najwa Bil Qisthy 

2. TempatTanggal Lahir : Mataram, 21 Juni 1998 

3. JenisKelamin  : Perempuan 

4. Status Perkawinan : Belum Menikah 

5. Agama   : Islam 

6. Nomor Hp  : 0852-5619-4215 

7. Alamat Rumah :  

8. Alamat Email  : bilqisthynajwa@gmail.com  

II Data Keluarga 

c.   Nama SaudaraKandung: 

1) Adib Ibrahim 

2) Syamila Golania 

III  Riwayat Pendidikan 
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2. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1,  Jawa Timur 
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1. Nama Orang Tua:  
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