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شكر وتقدير

﷽

الذي جعل اإلسالم نورا للحياة، وسبيل جناة لّلذين امنوا إىل جنة هللا  احلمد 
حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وأصحابه أمجعني  ورضاه، والصالة والسالم على خري النّيب سيد

دايته وإحسانه إىل يوم الدين، أما بعد .ومن تبعه 

ذن هللا وع ونه من كتابة هذه الرسالة وتقدمها لكلية الرتبية جبامعة فقد انتهت الباحثة 
ا اجلامعة على الطلبة للحصول على  الرنريي اإلسالمية احلكوميةكمادة من املواد اليت قرر

استخدام "يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية والتدريب حتت املوضوع ) S.Pd(شهادة
MTsSwastaدراسة جتريبية بـ(فعال، وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم األ

Muta’allimin Aceh Besar(".

ويف هذه الفرصة السعيدة تقّدم الباحثة شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديها 
فعا منذ صغارها إىل أن جنحت يف  ذبيا  احملبوبني اللذين ربياها تربية حسنة وهذ

.الدراسة

سهيمياملاجستري الكرميني مها األستاذلمشرفني وتقدم الباحثة شكرا جزيال ل
ما يف إشراف، سلمى حيايت املاجستريةاألستاذو  جيدا  اهاللذان بذال جهودمها واوسعا اوقا

.كامال لعل هللا أن يوسع رزقهما وجيزيهما جزاء حسنا
هيل  والتنسى أن تقدم الشكر جزيال ملدير جامعة الرنريي وعميد كلية الرتبية و

فعا املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة الذين يعّلمون علوما 
وأرشدوها إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة ملوظفي املكتبة جبامعة الرانريي وقسم تعليم 

.اللغة العربية الذين ساعدوها على اعداد الكتب اليت تتعلق بتأليف هذه الرسالة



ه

خاصة (٢٠١٣تعليم اللغة العربية ملرحلة مث التنس أن تقدم لزمالئها يف قسم
الذين قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة ) للوحدة الرابعة

.أدعو هللا تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. هذه الرسالة

فعة وتدرك الباحثة أن  هذه وأخريا، يدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة 
ألن اإلنسان الخيلو . الرسالةملتكن كاملة، لذلك ترجو الباحثة االنتقادات واالقرتاحات

فعة للباحثة وللقارئني أمجعني .من اخلطاء والنسيان وعسى أن تكون هذه الرسالة 

٢٠١٧أغسطس ٣دار السالم،
الباحثة
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إهداء

اللذين ربياين صغرية حىت  إىل ايب كرمي سيف الدين لطيف وأمي كرمية اثناين على - ١
كباري، لعل هللا حفظهما وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخرة واألختني 

.الكبريين  ألفي موليد وفردا حمرمي وألخي الصغري فائز رضى رزق هللا
لعلوم النافعة - ٢ وإىل أساتذيت يف جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية الذين علموين 

.ودخلهم هللا عز وجل أحسن اجلنةيف الدنيا واألخرة
في قسم تعليم اللغة العربية والطالبات يف الفصل الثاين أقول املعلمينوإىل مجيع - ٣

ت هلذه الرسالة .شكرا جزيال على مساعدكم لنيل البيا
وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه - ٤

.م هللا خريا اجلزءهذا البحث العلمي، جزاك

أفر خوىل



ك

استهالل
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صدق هللا العظيم
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مستخلص البحث

استخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم األفعال :عنوان البحث
MTsSwastaMuta’allimin Aceh Besarبـ

أفر خوىل: اإلسم الكامل
٢٢١٣٢٤٠٢٩: رقم القيد

األفعال خاصة يف التصريف اجهن املشكالت يف فهم يو الطالبات كان 
واستخدامها يف اجلمل وكان املدرس يشرح املواد الدراسية ومل يستعمل الوسائل يف تعليم 

بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم وسيلةأن تستخدمولذلك أرادت الباحثة.العربية
بطاقة وسيلةاستخدام وأما األغراض هلذا البحث فهي معرفة . األفعال حلل املشكالت

إن منهج البحث الذى اعتمدت عليه و .األسئلة واألجوبة يف تعليم األفعال وفعاليتها
لبحث على و . تجرييبالالباحثة هو املنهج  طالبة يف الفصل الثاين ٢٠قامت الباحثة 

ت تستخدمو ). د( ت .ملالحظة املباشرة واالختبارالباحثةمجع البيا وحتليل البيا
تعليم هي أن فنتائج البحث هلذه الرسالة وأما.-Testملعدلة وتتستخدم النتيجة ا

. بطاقة األسئلة واألجوبة جيد جداوفعالستخدام وسيلةاألفعال 



ن

Abstract

Thesis Title     :Use of Media Question and Answer Card on Af'al Learning in

MTs Private Muta'alliminAcehBesar

Author's Name:AfraChaulaa

Nim                : 221324029

Students have difficulties in understanding fi’il especially on fi’il changes and

their use in sentences. Teaching teachers in Arabic language teaching has not used

instructional media. Based on the problem, the researcher wanted to use the media

of question and answer card in af'al teaching to overcome the problems faced. The

purpose of this study is to know the implementation of learning af'al by using the

media card and know its effectiveness in teaching. The research method used is

the experimental method conducted to 20 female students of class 2 (d).

Instruments in the form of observations and tests are used to collect data. Analysis

of research results using the average value and t test.The result of research that

af'al teaching by using media Q & A is very good and effective.
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Abstrak

Judul Skripsi : Penerapan Media Kartu Tanya Jawab Pada Pembelajaran Af’al di

MTs Swasta Muta’allimin Aceh Besar

Nama Penulis : Afra Chaula

Nim : 221324029

Siswi memiliki kesulitan dalam memahami fiil khususnya pada perubahan fiil dan

penggunaannya dalam kalimat.Pengajaran guru dalam pengajaran bahasa arab

belum menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut

maka peneliti ingin menggunakan media kartu Tanya jawab dalam pengajaran

af’al untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pelaksanaan pembelajaran af’al dengan menggunakan media kartu

dan mengetahui efektifitasnya dalam pengajaran. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode eksperimen yang dilakukan kepada 20 siswi kelas 2 (d).

Instrumen yang berbentuk observasi dan tes digunakan untuk mengumpulkan

data. Analisis hasil penelitian menggunakan nilai rata-rata dan t test. Hasil

penelitian bahwa pengajaran af’al dengan menggunakan media kartu Tanya jawab

adalah baik sekali dan efektif.



١

الفصل األول
أساسية البحث

مشكلة البحث-أ
األلفاظ املوضوعة املنسوبة للعرب هي الكلمة اليت يعربها للعرب إن اللغة العربية

ا لغة القرآن الكرمي واألحاديث النبوية ١.عن أغراضهم وهي أشرف اللغات يف العامل، أل
والنستطيع أن نفهم اللغة العربية إالمبعرفة علوم اللغة العربية، منها علم الصرف ٢.الشريفة

صول تعرف به صيغ عراب والبناءألنه علم  ٣.الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست 

ا املدارس أو املعاهد اإلسالمية يف  فتكون اللغة العربية درسا من الدروس املهمة اليت قرر
. املناهج اإلسالمية

لوضع وعناصرها ثالثة هي اسم وفعل  الكالم هو اللفظ املركب املفيد 
وينقسم الفعل . دث مقرتن بزمان من األزمنةوالفعل هو الكلمة يدل على ح٤.وحرف

فالفعل املاضى مادل على حدث وقع يف . إىل قسمني مها الفعل املاضى والفعل املضارع
والفعل املضارع ما يدل على حدث يقع يف زمان التكلم . الزمان الذي  قبل زمان التكلم

٥.أو بعده

طرق . ويف التعليم والتعلم طرق التدريس وال سيما يف تعليم قواعد اللغة العربية
تدريس قواعد اللغة العربية هلا طرق عديدة، تنوعت بسبب تنوع املوضوعات واختالف 

ا وتناوهلا يف تدريس .بعضها عن بعض اآلخر، من حيث طبيعتها، وعور

١٥٧.ص،)٢٠٠٦احلرمني، :دون املكان(، ، النفاحات على شرح الورقاتامحد بن عبد اللطيف١
٩. ص،)٢٠٠٣املكتبة العربية، : بريوت( ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ٢
.٧. ص...جامعمصطفى الغاليني، ٣
. ص،)٢٠٠٩دار الكتاب العلمينة، :بريوت(،، القواعد األساسية للغة العربيةالسيدا أمحد اهلامشي٤

١٢
.١٤. ص...، القواعد األساسيةالسيدا أمحد اهلامشي٥



٢

ومع ذلك فان من أهم الطرق التقليدية الشائعة يف تدريس الصرف الطريقة 
٦.القياسية والطريقة االستنباطية أو االستقرانية

تقوم بعملية تعليم اللغة االسالميةمن املدارس MTs SwastaMuta’alliminإن 
ملهارات األربع هي مهارة االستماع ومهارة لنيالا وأهداف تعليم اللغة العربية فيه.العربية

ثريا بقدرة القواعد توقدرة هذه املهارات .الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة تأثر 
ولكن بعض الطالباتيواجهون املشكالت يف فهم األفعال خاصة . العربية إحداها الصرف

MTs SwastaMuta’alliminوهذه املشكالت يوجه الطالباتبـ٧.يف تصريف واستخدامها

حية أخرى، كان املدرس يشرح املواد الدراس. أيضا ة ومل يستعمل الوسائل يف يومن 
.تعليم العربية

دف  ا  استخدام الوسيلة التعليمية يف جمال التعليم والتعلم من األمور املهمة أل
ثروة الطالب اللغوية ينومتاتاهتمام الطالبإىل إيضاح املعلومات واألفكار وجتذب

ةلجمع األدوات واملعدات واألالوسيلة التعليمية هي٨.وغريها من فوائد الوسيلة التعليمية
الىت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء 

دف حتسني العملية التعليمية ان تطبيقها يف املواقف وك٩.داخل الفصل أو خارجه 
. ادة التعليميةملالتعليمية البد أن تناسب 

اعتمادا على ذلكالبيان أخذت الباحثة وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم 
فعة للتعليم والتعلم الىت تستطيع أن . اللغة العربية خاصة يف تعليم األفعال وهذه الوسيلة 

٣٧. ،  ص)١٩٩١دار الشواف، : لنشردون املكا(تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور،٦
7Hendra Aprian Jaya, Pembagian Media Pembelajaran Tashrif Pada Ilmu Sharaf Berbasis

Mobile,2015,متاح علىHTTPS://w.w.w.elib.unikom.ac.id ٢٠١٥رخيالدخول /٠١/٣١

دار السالم، : القاهرة(، الطبعة الرابعة، التدريس، الرتبية اإلسالمية وفنعبد الوهاب عبد السالم طويلة٨
١٦٣-١٦٢.، ص)٢٠٠٧

مكتبة األجنلو املصرية، :مصر(، املناهج والوسائل التعليمية، دمحم لبيب النجيحي ودمحم منري مرسي٩
٢٣٩.، ص)١٩٧٧



٣

لذلك اختارت الباحثة املوضوع هلذه . ند الطالباتتساعداملدّرسعلى حل املشكالت ع
MTsـبــسة جتريبية ادر (،يف تعليم األفعالدام وسيلةبطاقة األسئلة واألجوبةخاست"الرسالة

SwastaMuta’allimin Aceh Besar."(

:البحثسؤاال-ب
:أما سؤاال البحث فهما

MTs Swastaبـتعليم األفعال يفالبطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة كيف تطبيق-١

Muta’allimin Aceh Besar؟
MTsبـتعليم األفعال يففعالالبطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة هل تطبيق- ٢

Swasta Muta’allimin Aceh Besar؟
:البحثهدفا-ج

: أما هدفا البحث فهما 

MTsبـفيتعليم األفعال البطاقة األسئلة واألجوبةالتعرف علىتطبيق وسيلة - ١ Swasta

Muta’allimin Aceh Besar

MTsبـفيتعليم األفعالالبطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة ية تطبيقالتعرف على فعال- ٢

Swasta Muta’allimin Aceh Besar

أمهية البحث-د

اللغة العربية وفروعها ونيعلمنأن يكون هذا البحث مفيدا للمدرسة الذي- ١
.ستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة

في تعليم األفعال ألن استخدام اتلباطالأن يكون هذا البحث مفيدا لدفع - ٢
بطاقة األسئلة واألجوبة من احملاوالت لتسهيل تعليم األفعال وفهمها عند 

.اتبالطال
أن يكون هذا البحث مفيدا للمعلمني يف تطبيق بطاقة األسئلة واألجوبة يف - ٣

.تعليم اللغة العربية



٤

:االفرتاضات والفروض-هـ

أما االفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أن الوسيلة 
املدرس على إيصال املادة املدروسة وسائر املعارف والقيم االتعليمية هي كل ما يستعني 

واحلق كان الواقع أن األلفاظ وحدها ال تكفي يف إيضاح . إىل أذهان الطالب وتوضيحها
يف حتقيق األهداف الرتبوية لتلك ةعينمادة حتتاج إىل وسائل األفكار واملعاين وأن كل م

.املادة
:ا مهفرضان يف هذا البحث و 

في تعليم غري فعالالبطاقة األسئلة واألجوبةإنوسيلة :الفرض الصفري- ١
MTs SwastaMuta’allimin Aceh Besarبـاألفعال

م يف تعليفعالالبطاقة األسئلة واألجوبةإن وسيلة :الفرض البديل- ٢
MTs SwastaMuta’allimin Aceh Besarبـاألفعال

معاين املصطلحات- و
استخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم "الرسالة هإن املوضوع هلذ

وقبل أن تبحث " MTs SwastaMuta’allimin Aceh Besarبـسة جتريبية ااألفعال در 
ذا  ا أن تبني للقارئني بعض الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة  املوضوع حيسن 

:ياملصطلحات املستعملة يف هذا املوضوع وهمعاىن
الوسيلة- ١

وسائل ووسل ها أو ما يتقرب به إىل غريه ومجع" القربة"لغة الوسيلة
املواد (أن وسيلة هي كل ما ميكن استخدامه لتوصيل الرسائل حااصطالو ١٠".لوتوس

حتىيكون الطالبات تركيزة االهتمام والرغبة والفكرة والشعور يف عملية التعلم )الدراسية

لد التاسعابن منظور،١٠ ٣٠٥. ، ص)ه ٢٠٠٢-١٤٢٢دار احلديث، : القاهرة(، لسان العرب ا



٥

لوسيلةيف هذه الرسالة هي كل األدوات اليت ١١.لتحقيق أهداف معينة واملراد 
.يل األفراد التعليميةيستخدمها املدرس يف عملية التعليم والتعلم لسهولة ن

األسئلة واألجوبةبطاقة - ٢
هي رقعة صغرية يثبت فيها مقدار واصطالحا١٢.الورقةمبعىن بطاقةلغة كلمة 

وكلمة األسئلة ١٣.ما جتعل فيه، إن كان عينا فوزنه أو عدده، وإن كان متاع فقيمته
يف واصطالحا ما يطلب من كل طالبات العلم اإلجابة عنه ١٤.لغة طالبات الصدقة

واصطالحا مايكون رّدا على سؤال ١٦.وكلمة األجوبة لغة رجع الكالم١٥.االمتحان
ةاليت بطاقالهي يف هذه الرسالة األسئلة واألجوبةةطاقواملراد بب١٧.أو دعاء أو دعو

.توزع للطالبات وفقا بعددهم وتكتب عليهاسؤالوعلى ظهرها إجابة لسؤال أخرى
األفعالتعليم- ٣

جعله ومعناه لغة".تعليما-يعلم-علم" مصدر من كلمة تعليم
اصطالحا جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة و ١٨.يعلمها

ملتعلم بكل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل إكسابه خربات تربوية 

11Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta :UIN-Malang press, 2008),
hal.75

٤٤٣.ص،)املعارف، دون سنةدار : القاهرة(،لسان العربابن منظور،١٢
.٤٤٣.ص. ..لسان ابن منظور،١٣
دون الناشر، ودون :دون املكان النشر(، ، الطبعة الثانية، املعجم الوسيط، اجلزء األولإبراهيم مدكور١٤

٤١١.ص، )سنة
.٤١١.ص... ، املعجم الوسيطإبراهيم مدكور١٥

.٢٤٩.ص ...لسان ابن منظور،١٦
.١٤٥.ص. ..، املعجمإبراهيم مدكور١٧
٣٥.،ص)١٩٩٣دون الناشر،: بريوت(،أسس يعليم اللغة و تعليمهزوجالس بداون، ١٨



٦

جمرد ضوء هذا املفهوم أكثر منالتعليم يف. معينة، وإعانته على إعادة بناء اخلربة
١٩.توصيل معلومات إىل ذهن الطالب مث مساءلة عنها بعد ذلك

اصطالحا ما و ٢٠.كلمة األفعال لغة كناية عن كل عمل متعّد أو غري متعدّ و 
حد األزمنة الثالثة املاضي، واحلال،  يدل بنفسه على حدث مقرتن وضعا 

يم والتعلم اليت يقوم واملراد بتعليم األفعال يف هذه الرسالة هي عملية التعل٢١.واملستقبل
ستخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة .املدرس والطالب بتدريس األفعال 

حدود البحث-ز

تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت املوضوع  : احلد املوضوعي - ١
وخاصة لفعل استخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم األفعال"

".املاضى واملضارع 
MTs SwastaMuta’allimin Aceh Besarبـيقتصرهذا البحث : احلد املكاين- ٢

إن الباحثة تبحث هذه الرسالة ملدة ستة شهور يف سنة : احلد الزماين- ٣
٢٠١٧/٢٠١٨.

السابقةاتالدراس-ح
تها الباحثة مكانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث التياستخد

تساعد الباحثة على مقارنة اتالدراسهوهذ. وسلبيتهاملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها 
لدراسات السابقة واالستفادة من لية ااحلةدراسالالنتائج ومعرفة جوانب الفرق بني 

ذا الوفيما يلي تقدم الباحثة بعض .خربات الدارسني السابقني دراسات املتعلقة 
:املوضوع

دار : القاهرة(،، الطبعة األوىلمناهج تكليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعلي أمحد مدكور،١٩
٦٧.ص،)م٢٠١٠الفكر العريب، 

.١٣١.ص. ..، املعجم إبراهيم مدكور٢٠
٢٣.،ص)٢٠٠٠،وؤسسة املعرف:بريوت(، القواعد األساسية للغة العربيةدمحم التوجني،٢١



٧

سئلة واألجوبة لرتقية تطبيق عن وسيلة وسائل بطاقة األراضية األسرىحبث - ١
وأما . )MTsN Rukohدراسة جتربية بـــــ (قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية 

أغراض البحث فهي التعرف على فعالة تطبيق وسائل بطاقات األسئلة 
واألجوبة لرتقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية وللتعرف على كيفية تطبيق 

. وأما طريقة البحث فهي الطريقة التجربية. بطاقات األسئلة واألجوبة
يكون فعاال " بطاقات األسئلة واألجوبة"ةالبحث أن تطبيق وسائلجيتون

.لرتقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية
عن البطاقة املقطعة امللونةواستخدامها لرتقية قدرة الطلبةعلى خري العزمحبث- ٢

ملدراس(املوازنة بني اجلمل االمسية وفعالية  االسالمية ثانويةدرسة الة جتريبية
هاالطلبة فيوقد إختار الباحث هذا املوضوع ألن). MAN Sibrehاحلكومية 

. يتعلمون درس اللغة العربية وميارسون وحيفظون ذلك الدرس يف فصوهلم
البطاقة املقطعة هيالتعليميةلوسائلأن يستخدماالباحث أراد ولذلك، 

ستخدام البطاقة املقطعة عرفة قدرة الطلبة ملهذه الرسالة هدف و . امللونة
أما . مسيةوالفعليةلرتقية قدرة الطلبةعلى املوازنة بني اجلمل االوتطبيقهاامللونة

لبطاقة املقطعة البحث ةجيتون. منهج البحث فهو البحث التجرييب أ
.االمسية والفعليةامللونةتكون فعاال لرتقية قدرة الطلبةعلى املوازنة بني اجلمل 

حبث دانيل ذواحلندرى عن استخدام بطاقة الرسوم يف تعليم املفردات - ٣
).MIN RukohBanda Aceh(ملدرسة اإلبتدائية احلكومية روكوه بندا أتشية 

دف هذه الرسالة ملعرفة فعالية بطاقة الرسوم على رفع قدرة التالميذ يف  و
استخدام بطاقة الرسوم يف تعليم املفردات البحث أن ةجيتون. سيطرة املفردات

.يكون فعاال على رفع قدرة التالميذ يف حفظ وذكر املفردات

لدراسة احلالية من وجه التشابه واالختالف كما يبني  مقارنة الدراسة السابقة 
:األيت١- ١اجلدول 



٨

١- ١اجلدول 

وجه االختالفوجه التشابهالدراسةرقم
السابقة إن الدراسة -االوىل١

لدراسة احلالية  ت  تشا
يف استخدام منهج البحث 

.هو دراسة جتريبية
إن الدراسة السابقة -

لدراسة احلالية  ت  تشا
وسيلة يف استخدام 

هي وسيلة بطاقة البحث
.األسئلة واألجوبة

وجه االختالف بني الدراسة -
لدراسة احلالية يف  السابقة 
مواد التعليم يعىن الدراسة 

ة تبحث عن تعليم السابق
اللغة العربية وإما الدراسة 
احلالية فتبحث عن تعليم 

األفعال 

إن الدراسة السابقة -الثانية٢
لدراسة احلالية  ت  تشا
يف استخدام منهج البحث 

.هو دراسة جتريبية

وجه االختالف بني الدراسة -
لدراسة احلالية يف  السابقة 
مواد التعليم يعىن الدراسة 

املوازنة السابقة تبحث عن 
بني اجلمل االمسية والفعلية  

دراسة احلالية وألما ال
.فتبحث عن تعليم األفعال

وجه االختالف بني الدراسة -
لدراسة احلالية يف  السابقة 

يعىن وسيلة البحثاستخدام 
البطاقة املقطعة سيلة و 

للدراسة السابقةوسيلة امللونة



٩

بطاقة األسئلة واألجوبة 
.للدراسة احلالية

إن الدراسة السابقة -الثالثة٣
لدراسة احلالية  ت  تشا
يف استخدام منهج البحث 

.هو دراسة جتريبية

وجه االختالف بني الدراسة -
لدراسة احلالية يف  السابقة 

الدراسة مواد التعليم يعىن 
السابقة تبحث عن تعليم 
املفرادت وإما الدراسة 
احلالية فتبحث عن تعليم 

.األفعال
وجه االختالف بني -

لدراسة  الدراسة السابقة 
وسيلة احلالية يف استخدام 

يعىن وسيلة بطاقة البحث
الرسوم للدراسة 
السابقةوسيلة بطاقة 
األسئلة واألجوبة للدراسة 

.احلالية

كتابة الرسالةطريقة  -ط
أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته كلية 

:الرتبية جلامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف كتاب
“Panduan Akademikdan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016”.
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الثاينفصلال
اإلطار النظرى

ومباحثها" بطاقة األسئلة واألجوبة"الوسيلة البصرية -أ
تعريف الوسيلة- ١

إن الوسيلة عنصر من عناصر ليسهل املدرس يف تعليم املادة الدراسية، ذكر 
Suparno أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم فناة إليصال رسالة أو معلومات من

الوسيلة مسعية (قد توصل الرسالة عن طريق السمع ) مرسل اليه(مصدر إىل هدف 
٢٢).وسيلة متثيلية(و عن طريق التمثيل ، أ)وسيلة إنفعالية(أو عن طريق االنفعال  ) بصرية

إن ٢٣.إن وسائل تعليم هو ما يزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا للدارس
الوسيلة البصرية آدة املتفاخر منها األدوات العلمية يتكون على املرء أو الوقوع، من جهة 

.٢٤تعليم اللغة العربية آدة تقليد أو الصور هي تكون فعااليف تعلم

ا وسائل معينة  إن الوسيلة أو املعينة رغم عصريتها وفعاليتها خيصر يف كو
وهو يقوم . وال ميكن أن تقوم مقام املدرس، ألن املعلم يعترب لب املسألة لرتبوية. للمعلم

وله . راس عملية التعلم ويدبرها ويسهلهابدور ال يقوم به الوسيلة مثل أن خيطط مع الد
البطاقات هي إحدى الوسائل البصرية اليت يستفد. ٢٥شعور ودوافع ال متلكها الوسيلة

٢.ص، )هـ١٩٩٥اليليب ماجل، : ماالنج(، العربيةالوسائل املعينات يف تعليم إمام أسراري، ٢٢
.٢. ص... الوسائل املعينات إمام أسراري، ٢٣

24Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Malang Press, 2008),hal.
175-176

. ٨. ص... الوسائل املعينات إمام أسرارى،٢٥
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بصنع البطاقات من قطع من الورق املقوى يكتب على كل منها . العنيمنها
.٢٦عبارة أو كلمة أو مجلة يف بعض األحيان

م اللغة العربية يساعد ترقية قدرة وجبانب ذلك أن استخدم الوسائل ىف تعلي
الطلبة على مادة التعلمية، وقال أزهار أرشاد يف كتابه أن استخدام الوسائل التعليمية يف 

ر النفسية لديهم ٢٧.عملية التعليم يرفع اإلرادة وغربتهم اجلديد يف التعلم ويعطى األ

أهداف وأمهية بطاقات األسئلة واألجوبة- ٢
:سئلة واألجوبة على تعليم اللغة العربية هيإن أهداف البطاقات األ

يدفع الطالب على انتقال عينهم من صحوف الكتب حىت يكون الطالب -
.يف سهولة للتكلم مع أصدقائهم

.حيصل الطالب على التصور مما يدرسون بلغة سهلة وفرحية-
تساعد الطالب على تعلم مهارة االستماع والكالم والقراءة وميكن املدرسة -

٢٨.لى وحدة كاملة بني هذه املهارات بكيفية االستداليلحصول ع

:ما أمهية بطاقات األسئلة واألجوبة على تعلم اللغة العربية هيأو 

.الباتلرتقية دوافع الط-
.توضيح املواد الدراسية وتسهيل الفهم لدى املتعلمني-
.عند التعليمالباتال ميلل الط-
٢٩.عند عملية التعليم والتعلمالباتيشرتك الط-

يد العريب، ٢٦ لبنان مكتبة:لبنان(،احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقتعليم اللغات صالح عبد ا
١١٨. ص، )١٩٨١،

27AzharArsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), hal. 15
28Muhaibanmuhdi, 2016, Media Pembelajaran Bahasa Arab,http://muhaibanmuhdi.blogs

pot.co.id, 2016/09/01
29Fitriaazizah, 2015, علىمتاحاالناطقنيلفريالعربيةاللغةتعليميفالبطاقة http://Fitriaazizah.blogsp

ot.co.id, تاریخ الدخول 2015/06/15
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كيفية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة- ٣

وأما كيفية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعلم اللغة العربية فهي كما 
:يلي

كتب على أحد بطاقات السؤال تمث الباتالطعد املدرسة البطاقات بعدد ت-
.كتب اإلجابة له على البطاقات األخرىتو 

.يف الفصلالباتالطبطاقات على توزّع ال-
.تفظ بهختالسؤال الذى الباتالطاحد أقر تن ةبدأ الدرست-
.طلب من غريه البحث عن اإلجابة يف البطاقةت-
زغ من و دها الفرصة لقراءة السؤال الذى عنده بعد التجتملن املدرسةتعطى-

.قراءة اإلجابة للسؤال السابق
من القراءة مجيع األسئلة الباتالطنتهى تسري التدريب حىت تهكذا 

٣٠.واألجوبة

وعيوب البطاقات األسئلة واألجوبة- ٤ مزا

ها توفري  وعيوب، ومن مزا إن وسيلة بطاقات األسئلة واألجوبة هلا مزا
التعليم عن طريق . خربات الطلبة التعليمية، ترقية الدوافع لدى الطلبة يف التعلم

دة معدل  مث التدريب على العدد . سرعتهم يف القراءةالنشاط حيث الطلبة على ز
من املهارات األساسية، كالتعريف على الكلمات والفهم وحسن اإللقاء وسالمة 

٣١.النطق، وسالمة اهلجاء وتنمية أساليب التعبري

: معهد العاىل لفن التدريس وعلوم الرتبية( الوسائل املعينات يف تعليم العربية،اندوس إمام أسرارى، ٣٠
٨٧.ص، )م١٩٩٥دون النشر،

١٣١. ،ص)م٢٠٠٢دار الفكري العريب،: القاهرة(،تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور، ٣١
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ا فهي تستغرق الوقت الوافر يف تطبيقها يف ضوء عملية التعليم  وأما عيو
٣٢.والتعلم

تعريف األفعال وتعليمها-ب
تعريف األفعال- ١

اصطالحا ما يدل و ٣٣.األفعال لغة كناية عن كل عمل متعّد أو غري متعدّ 
حد األزمنة الثالثة املاضي، واحلال،  بنفسه على حدث مقرتن وضعا 

َضَرَب وَيْضِرُب َوِاْضِرْب : األفعال ثالثة هي ماض ومضارع وامر حنو٣٤.واملستقبل
ابدا واملضارع ماكان يف اوله احدى الزوائد فاملاضي مفتوح االخر ابدا واالمر جمزوم

واملراد هنا الفعل يعىن فعل الصحيح خاصة، وهو ما خلت حروفه ٣٥.االربع
وينقسم الفعل الصحيح . كتب، يدرس، ارسم: مثل. األصلية من حروف العلة

.ثالثة أقسام وهو املهموز، املضعف والسامل

تقسيم األفعال- ٢

عتبار زمنه ينقسم إىل :ثالثة أقسامالفعل 

الفعل املاضى هو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمان املاضى-
الفعل املضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمان احلاضر أو -

املستقبل

32Fathul mujib dan Nailul Rahmawati, Metode Permainan Permainan Edukatif dalam
Belajar Bahasa Arab,(Yogyakarta: Diva Press, 2011),hal. 58

.١٣١.ص. ..، املعجم إبراهيم مدكور٣٣
٢٣.،ص)٢٠٠٠،وؤسسة املعرف:بريوت(، القواعد األساسية للغة العربيةدمحم التوجني،٣٤
٥. ، ص)أوسها منديري ،دون سنة : جكر(، االجروميةالصنهاجي،٣٥
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٣٦.الفعل األمر هو كل فعل يطلب به حصول عمل يف الزمان املستقبل-

: أن تقسيم األفعال أيضا إىل ثالثة أقسام وهيرجب عبد اجلوب إبرهيموقال 
.الفعل املاضي وهو ما دل على حدوث شئ قبل زمن التكلم-
.الفعل املضارع وهو ما دل على حدوث شئ يف زمن التكلم أو بعده-
٣٧.الفعل األمر وهو ما يطلب به حدوث شئ بعد زمن التكلم-

: ثة أقسام وهيأن تقسيم األفعال أيضا إىل ثالليف فؤاد نعمةوفقا 
.هو ما دل على حدوث شئ قبل زمن التكلم: الفعل املاضي-
.هو ما دل على حدوث شئ يف زمن التكلم أو بعدد: الفعل املضارع-
٣٨.هو ما يطلب به حدوث شئ بعد زمن التكلم: الفعل األمر -

أمهية األفعال وأهداف تعليمها- ٣
طة بزمان ما، كأن العلوم لتقدمي معان وألفاظ جديدة مرتبهاستخدام هذ-

لتدل على وقوع احلدث ) كتابة(أستخدم مثال الفعل كتب وتصبح مصدرا 
لتدل على ) قارئ(لتصبح ) قرأ(دون حتديد زمن معني، أن أستخدم الفعل 

اسم فاعل مشتق من الفعل فتدل على فعل دون ارتباط بزمن معني، وهكذ 
.دواليك، وهي تفيد يف اختصار الكالم وإجيازه

األجانبواألعاجم يف تسهيل نطق الكلمات يف اللغة العربية، مساعدة -
.صمة اللسان من األخطاء اللغويةاوتسهيل كتابته، وع

املساعدة يف معرفة احلروف األصلية يف الكلمة من احلروف الزائدة، ومعرفة -
ا .دالال

طريقة تعليم األفعال- ٤

كلية املعلمني اإلسالمية، دون : إندونيسيا(،علم الصرف مقرر للصف الثاينمعاذ بن مسلم اهلراء، ٣٦
٧-٣.ص، )السنة

٧٠. ص، )دار االفاق العربية: مدينة نصر( ،املدخل إىل تعلم العربيةرجب عبد اجلوب إبرهيم،٣٧
٧٥- ٦٩. ص، )دار الثقافة اإلسالمية: بريوت(،قواعد اللعة العربيةليف فؤاد نعمة، ٣٨



١٥

. إن طريقة تعليم اللغات األجنبية كثرية ومتعددة، بعضها قدمي واألخرى حديتة
وستناول السطور التالية أشيع هذه الطرائق استخدامها يف جمال تعليم اللغة العربية 

طريقة النحو والرتمجة وطريقة املباشرة وطؤيقة السمعية الشفوية : للناطقني بغريها وهي
فطريقة . طريقة القواعد والرتمجةأهم الطريقة يف التعليم األفعال ومن . والطريقة االنتقائية

القواعد والرتمجة ليست طريقة جديدة، وهلا تسمياة عديدة، واستعمل املعلمون هذه 
لطريقة الكالسيكية نسبة الستعملها يف تدريس . الطريقة لعدة سنوات فقد مسيت 

داية هذه القرن استعملت هذه الطريقة ويف ب. اللغات الكالسيكية كالالتينية واإلغريقية
وقد هدفت هذه الطريقة إىل . ملساعدة الطالب على قراءة وتذوق آداب اللغات األجنبية

تدريس الطالب قواعد اللغة اهلدف أو اللغة األجنبية، أمال يف أن ذلك سيساعدهم يف 
. الكتابةالتعرف بصورة أفضل على قواعد لغتهم األم وجتويدها يف جمايل التحاطب و 

ن دراسة اللغات األجنبية متين قدرات الطالب العقلية، وعلى  وأكثر كان هناك اعتقاد 
الرغم من احتمال أنه قد الحيتاج إىل استعمال اللغة اهلدف أبدا، إال أن جمرد التمرين 

٣٩.العقلي أثناء تعليمها تكون مفيدا

. ة القدمية والطريقة التقليديةوهلذه الطريقة أمساء وهي طريقة النحو والرتمجة والطريق
يف تعلمها اتبع املعلم األساليب اليت كانت شائعة يف تدريس اللغة الثانية يف العصور 
الوسطن وكان املدخل يف تدريسها هو شرح قواعدها واالنطالق من هذه القواعد تعليم 

ذاته ألن مهارات اللغة األخرى والسيما القراءة والرتمجة، مث صار تدريس النحوية يف 
.النحو هو وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكري

خطوات تطبيق طريقة القواعد
ملادة املتقدمة- ١ .مقدمة، يشمل على ما يتعلق 

ن الرمن، ٣٩ الناشر ، ودون دون :دون املكان النشر(ومبادئ يف تدريس اللغة،فرميان، أساليب دا
٥. ،  ص)سنة
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تقدم مدرس التعريف ومفهوم القواعد املعينة اللغة العربية اليت بلزم الطلبة أن - ٢
ملادة املدروسة .حيفظواها مناسبا 

.عبة لرتجيم فيساعد املدرس الطلبة على الرتمجةإذا كانت املفرادت ص- ٣
ملادة املدروسة مث يدعو املدرس الطلبة - ٤ يعطى املدرس املقروءة العربية مناسبا 

.لرتجيم كلمة بكلمة ومجلة جبملة
ثر الطلبة ملناسبة القاعدة اليت حفظها الطلبة- ٥ .مث 
ثر مدرس الطلبة لرتجيم املفردات- ٦ .مث 
٤٠.ات ليبحث الطلبة يف اللقاء األيتيعطى املدرس الواجب- ٧

ستخدام بطاقة األسئلة واألجوبةكي-ج فية تعليم األفعال بطريقة قواعد والرتمجة 

ستخدام بطاقة األسئلة الفية تعليم األفعال بطريقة وأما كي قواعد والرتمجة 
: فهيواألجوبة

.لقراءة النص قراءة صحيحةاتلباتقدم املدرسة أحد الط-
.املدرسة قراءة خطيئة إذا كان هناك خطأ يف القراءةحتسن -
.لفظونه إىل مراتتو ) إذا كانوا خطأ(القراءة الصحيحة اتلباسمع الطتو -
النص كلمة من كلمة أو مجلة إىل مجلة إىل اللغة األم اتلباويرتجم الط-

.ةساعده املدرستو 
األمثلة الواردة يف ةهر املدرسظاملادة بقواعد النحوية عناية وتةوتعلق املدرس-

.النص
كتب على أحد بطاقات السؤال تثم الباتعد املدرسة البطاقات بعدد الطت-

.كتب اإلجابة له على البطاقات األخرىتو 

40AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: PT
RemajaRosdakarya, 2014,) hal. 174



١٧

.يف الفصلاتلباالطتوزّع البطاقات على -
.تفظ بهختالسؤال الذى اتلباالطحد أأقر تن ةبدأ الدرست-
.طلب من غريه عن اإلجابة يف البطاقةت-
زغ من و دها الفرصة لقراءة السؤال الذى عنده بعد التجتملن املدرسةتعطى-

.قراءة اإلجابة للسؤال السابق

٤١.مجيع األسئلة واألجوبةمن القراءة الباتنتهى الطتسري التدريب حىت تهكذا و 

: معهد العاىل لفن التدريس وعلوم الرتبية( الوسائل املعينات يف تعليم العربية،اندوس إمام أسرارى، ٤١
٨٧.ص، )م١٩٩٥دون النشر،
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الثالثالفصل 
إجراءات البحث احلقلي

منهج البحث-أ
كانت الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي منهج جترييب 

(Experimental Research) وهو منهج البحث العملي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن
الذي له األثر اجللي يف ) املتغري التابع(على النتيجة ) املتغري املستقل(تعرف أثر السبب 

أنه منهج البحث الذي يهدف إىل : " أو كما قال سوفردي. ٤٢تقدم العلوم الطبيعية
السلوكي من الطلبة أو اختبار الفرضيات تقييم املعاجلة على املعاملة أو العمل أو عالج

٤٣.من وجود التأثري أو عدمه يف الفعل بعد املقارنة بغريها من األفعال

وتعتمد على تصميم التصميمات شبه التجربية ةستعمل الباحثتويف هذا البحث 
إلجنليزية  موعة الواحدة مع اختباري قبلي وبعدي أو ما يسمى  -One Group Preا

Test, Post-Test Desain.ويسري هذا التصميم على حنو . وهي من نوع البحث متهيدي
:التايل

٢سم  ١س

٣مروز الزمن

االختبار القيلي: ١س:البيان 
االختبار البعدي: ٢س
املعاجلة التجريبية: م

ض(، الطبعة الثانية، املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن أمحد العساف، ٤٢ املكتبة : الر
٣٠٣. ، ص)م٢٠٠٠العبيكان، سنة 

43Supardi, PenelitianEksperimen di BidangPendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2007),
hal.1.
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موعة التجريبية نفسها ا ا موعة الضابطة، إال أ . وال ختتار الباحثة العينة ا
نيا للعينة فتجرى تعليم  ا ختتار الباحثة فصال  ستخدام وسيلة البطاقة األفعالواملراد 

.األسئلة واألجوبة

جمتمع البحث وعينته-ب
تمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة بـ MTsا SwastaMuta’allimin

AcehBesar.وعددوهم ) د(الثاينيف الصف فأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي الطلبة
ة هي الطريقة العمدية أو وأما طريقة إلختيار العينة اليت اختارت فيه الباحث. طالبا٢٠

Purpossive)الغرضية Sampling)اإلخأواملقصودةلطريقةأيضاتسمىالطريقةوهذه
تتماملفردةهذهنومعرفتهالباحثةخربةالعينةإلختيارأساساأنّ تعىنوهيخلربةتيار
٤٤.البحثجمتمعثل

ت-ج طرق مجع البيا
ت فهي :وأّما طريقة جلمع البيا

املالحظة- ١
وهي أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن 

واختبار فروضه فهي تعين االنتباه الباحثةمن اإلجابة عن أسئلة البحث 
املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متباعته ورصد 
تغرياته ليتمكن الباحثة من وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو وصفه 

٤٥.وتقوميه

.٩٩. ، ص...املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف، ٤٤
.٤٠٦. ، ص...املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف، ٤٥



٢٠

فيقوم املراقبمن الباحثة يف هذا البحثباملالحظة املباشرة أثناء عملية تعليم 
ستخد تعرف علىتطبيق وسيلة ام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبةلاألفعال 

.فيتعليم األفعالالبطاقة األسئلة واألجوبة
االختبارات- ٢

االختبار القبلي هو . فتقوم فيه الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي
االختبار الذي قامت به البحثة قبل إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى 

ستخدام وسيلة األسئلة واألجوبة التحصيل الدراسي ل ديه يف تعليم األفعال 
وأّما االختبار البعدي هو االختبار . حىت يتسىن معرفة أثر جتربة يف حتسينه

الذى قامت به البحثة بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل 
ستخدام وسيلة األسئلة واألجوبة لقياس  الدراسي لديه يف تعليم األفعال 

٤٦.ألثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابعا

أدوات البحث-د
ت فهي :أّما أدوات البحث املستخدمة جلمع البيا

دليل املالحظة- ١
استخدمت دليل املالحظة جلمع املعلومات الذي 
ميكناستخدمهاالباحثةيف اإلجابة عن أسئلة البحث فهي تعين االنتباه املقصود 

ستخدام وسيلة واملوجه حن و سلوك املدرس والطلبة يف أثناء التعليم األفعال 
.األسئلة واألجوبة

قائمةاختبارت- ٢
إلجابة االسئلة البحث عن تعليم  فيغرضها جلمع املعلومات املطلو

ستخدام وسيلة  وكانت االختبارات من . بطاقة األسئلة واألجوبةاألفعال 

.٣٠٧. ، ص...املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف، ٤٦
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آدواة البحث الذي استخدمتها الباحثة فيه ملعرفة فعالية استخدام وسيلة 
.يف تعليم األفعالالبطاقة األسئلة واألجوبة

ت-ه طريقة حتليل البيا
وأما اإلجابة لسؤال البحث األول، فاستخدمت الباحثة النتيجة املعدلة لتحليل 

ت :التايل١-٣اجلدول يفوالبيان عن معايري النتائج سيوضح. البيا

١- ٣اجلدول 
نتيجة املعايري

املعايريالنتيجة
مردود٢-١

جيد٣-٢،١
جيد جدا٤-٣،١

وأما إلجابة سؤال البحث الثاين فاستعملت الباحثة حتليال كّميا للحصول على 
بمساعدة األدوت يف االختبار القبلي واالختبار البعدي)(T-Testت - الختبارحتصيل من ا

SPSS“الرقمية  يف بطاقة األسئلة واألجوبةمعرفة على فعالة استخدام وسيلة وحتصيله.”16
.تعليم األفعال

اآليت عن سؤاىل ٢-٣اجلدول فعرضت يف واخلالصة على ما شرحت الباحثة
ت اليت استخدمت فيها .البحث وحتليل البيا



٢٢

٢-٣اجلدول
أسئلة البحث وحتليلها

تأسئلة البحثالرقم حتليل البيا
بطاقة األسئلة كيف تطبيقوسيلة ١

MTs Swastaبـفيتعليم األفعالواألجوبة

Muta’allimin Aceh Besar؟

النتيجة املعدلة 

بطاقة األسئلة هل تطبيقوسيلة ٢
MTs Swastaبـفيتعليم األفعال واألجوبةفعال

Muta’allimin Aceh Besar؟

(T-Test)االختبار ت 



٢٣

الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها
ت -أ ومناقشتهاعرض البيا

ويف هذا . فيما يتعلق مبنهج البحثالثالثلقد شرحت الباحثة يف الفصل 
MTsSwastaبـالفصل تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدها بعد قيام 

Muta’allimin بـوتطبق الباحثة التدريبات. الثاينللفصلMuta’alliminMTs

Swasta ت يف البحث التجرييب للسنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٦للحصول على البيا
-Un.08/TUإعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية جامعة الرانريي بندا أتشيه برقم 

FTK/TL.00/06/2017ت فيه .عن مجع البيا
ة عن ميدان البحثحمل- ١

MTsSwastaMuta’allimin هو أحد املدارس اإلسالمية الذي يقع بقرية
Meulayoبوالية،Aceh Besar ،Ingin Jayaمأنشأه زكي ٢٠٠٧هذه املدرسة سنة توقام

دي حىت األن ,Aceh Besar، والية Meulayoاملدرسة يف قرية هقع هذت.فطر Ingin

Jaya كيلو أمتار من سوق ٤، حنوLambaro كيلو مرتا من مدينة ١٢، أو حنوBanda

Acehالشارع، يفBandara Sultan IskandarMuda-Blang Bintang.
من فيه العلوم اإلسالمية املختلفة، وعلوم اللغة العربية، تعلّ ييت إليه الطالبات و 

راسي املستخدم يف واملنهج الد. واللغة اإلجنليزية، وعدة مهارات أخرى
MTsSwastaMuta’allimin هو املنهج العصرى بدراسة الكتب الدينية القدمية العربية

.واملاليوية
املدرسة، فأكثرهم متخرجون همون يف هذيعلّ نوأما املدرسون الذي

ملختلفة  -٤اجلدولوملعرفة عدد املدرسني والدارسني فيها كما يبني . يف أتشيهمناجلامعا
:التايل١



٢٤

١-٤: اجلدول 
م٢٠١٨-٢٠١٧يف السنة MTs SwastaMuta’alliminعدد املدرسينبــــــ

موععدد املدرسني ا
ثالذكور ٥٦اإل
١٧٣٩

ئق ( ت من و )٢٠١٧، سنة املدرسة مصادر البيا

املدرسني من هذا اجلدول يتضح أن عدد 
.مدرساMTsSwastaMuta’allimin٥٦يف

:األيت٢-٤اجلدولفيتضحMTs SwastaMuta’alliminوأما عدد الطالب يف 
٢-٤: اجلدول

م٢٠١٧-٢٠١٦سنة MTs SwastaMuta’alliminعدد الطالب يف 

موعالفصولرقم ا
طالبا١٢٥الصف األول١
طالبا١٠٨الصف الثاين٢
طالبا١١٥الصف الثالث ٣

موع طالبا وطالبة٣٤٨ا
ئق ( ت من و )٢٠١٧سنة املدرسة،مصادر البيا

MTsم يف٢٠١٧-٢٠١٦من هذا اجلدول يتضح أن عدد الطالب سنة 

SwastaMuta’allimin Aceh Besarطالبا٣٤٨.

ستخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة- ٢ تطبيق تعليم األفعال 



٢٥

فيتعليم بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة تعرض الباحثة التجريبية عن استخدام 
ا يف األفعال وقد قامت الباحثة . MTs SwastaMuta’allimin Aceh Besarحني تقوم 

وكانت معها األستاذة روضة اجلنةاليت تساعد الباحثة يف بنفسها كمدّرسة يف الفصل
تعليم في إجراءأنشطتهنوأما . اء عملية التعليممالحظة أنشطة املعلمة والطالبات أثن

:األتية٣-٤اجلدول كما يف بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة استخدامباألفعال
٣- ٤اجلدول 

بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة استخدامبتعليم األفعاليف إجراء أنشطة املعلمة والطالبات 
ساعةالتاريخاليوماللقاء
اللقاء 
األول

ء يوليو ١١الثال
٢٠١٧

٠٩،٢٠-
١٠،١٥

اللقاء 
الثاين

يوليو ١٢األربعاء
٢٠١٧

٠٩،٢٠-
١٠،١٥

اللقاء 
الثالث

يوليو ١٣اخلميس
٢٠١٧

٠٩،٢٠-
١٠،١٥

الختبار القبلى يف اللقاء األول يف التاريخ  . ٢٠١٧يوليو ١١تقوم املدّرسة 
تقوم هذا االختبار ملعرفة قدرة الطالبات على فهم األفعال قبل استخدام وسيلة بطاقة 

ستخدام وسيلة بطاقة . األسئلة واألجوبة مث يف اللقاء الثاين، تقوم املدّرسة بتعليم األفعال 
اجلدول وجترى عملية التعليم والتعلم مناسبةبتخطيط التعليم كما يف . األسئلة واألجوبة

:األيت٤-٤



٢٦

٤-٤: اجلدول

بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلةستخدامالتعليم ختطيط

خطوات التعليم والتعلم
املقدمة

.تفتح املدرسة الدرس وتدعو الطالبات بقراءة الدعاء مجاعة-
.تعويد املدّرسة الطالبات للتعّلم-
.تواصل املدرسة املادة ستقدمها عامة-
.اليت تقدمهاتشرح املدرسة عملية التعليم -
عملية األساسيةال

".يومياتنا يف البيت"تم الطالباتبالنص عن املادة -
.وتستمع الطالباتعلىقراءة املدرسة أمام الفصل-
.حتاكيالطالبات قراءة املدرسة جيدة-
ألفعال مث تقّسم " يومياتنا يف البيت"تم الطالباتبشرح املدرسة املادة - املرتبطة 

.ألسئلة واألجوبةاملدّرسة بطاقات ا
ملواد الصعبة- .تسأل الطالبا
لسؤال - تقرأ الطالبة بطاقة األسئلة والطالبة األخرى تقرأ بطاقة األجوبة املناسبة 

.مثرتمجان اجلملة املقروءة
ستعمال األفعال يف البطاقات  - تركب الطالبات اجلمل األخرى 
.وتعلقالطالبات النتائج من كل فرقة يف السبورة-

عملية االختتام
.عرب الطالبات األفعال إىل صيغفعل املاضى واملضارع عن املادة الدراسيةت-
.تلخص الطالبات املادة املدروسة-
وتسأل املدرسة عن عملية التعليم والتعلم اليوم، مث ختتمها بقراءة احلمدلة والدعاء -



٢٧

.مع السالم

: األتية٥-٤اجلدول وأما نتائج عملية التعليم والتعلم سيوضح يف 

٥- ٤اجلدول 
بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلةدليل مالحظة عملية التعليم وتعلم األفعالب

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤
جتيب الطالبات السالم١

تقرأ الطالبات الدعاء قبل التعلم٢

استجابة الطالبات على احلضور٣

ودوافع الطالبات للمشاركة يف التعلمطروق ٤

ال تفعل الطالبات العملية القلقة اليت تبطل ٥
عملية التعليم والتعلم



تقدم املدّرسة املواد الدراسة عن يومياتنا يف ٦
البيت



تم الطالبات شرح املدراسة عن املواد املتقدمة ٧

واجلواب مع تقوم الطالبات على السؤال ٨
املدّرسة عن املواد املتقدمة



تم الطالبات أهداف التعلم اليت تقدمها ٩
املدّرسة



تقدم املدرسة املواد الدراسية من األفعال١٠

ستخدام وسيلة يف عملية ١١ تدرس املدّرسة 



٢٨

التعليموالتعلم
تم الطالبات املواد الدراسيةاليت تعربها ١٢

املدّرسةيف النص القراءة 


تنقسمالطالبات إىل ثالثة جمموعات ١٣

موعة١٤ أحوال الطالبات عند تشكيل ا

تشري املدرسة كل جمموعة ليناقش عن ١٥
النصوص



تناقش الطالبات املشكلة اليت توجهها يف ١٦
القراءة



أحوال الطالبات منذ مناقشة١٧

ختتار الطالبات فكرا مناسبا مبشكلة١٨

متارس الطالباتبأن تنتقلوا شكل اجلملة اليت ١٩
قسمتها املدّرسة يف بطاقة األسئلة واألجوبة



تقدم كل جمموعة نتائجها مناسبا مبشكلة٢٠

التيتنتقلها معاتعرض كل جمموعة البطاقة ٢١

أحوال الطالبات يف عرض البطاقة أمام الفصل٢٢

تعطى املدّرسة الفرصة إىل جمموعة أخرى ٢٣
موعة املتقدمة الستجابة نتائج من ا



موعة على استجابة ٢٤ استجابة الطالبات أو ا
الطالبات األخرى



لبطاقة اليت حتسنها٢٥ املدّرسة معامتارس الطالبا

تلخص الطالبات ملخصا بتوجيه املدّرسة عن ٢٦
املادة املدروسة





٢٩

لسؤالبعد عملية التعلمية٢٧ تعمل الطالبا

لرسالة األخالقية من املدّرسة٢٨ تسمع الطالبا

لس٢٩ تقرأ املدرسة والطالبات دعاء كفارة ا

موع ٨١ا
٢،٧٩معدلة

أن الدرجة املعدلة من عملية التعليم ٥-٤وأما نتائج املالحظة بنسبة إىل اجلدول 
.وهذه تدل على أن عملية التعليم والتعلم جيدة. ٢،٧٩والتعلم هي 

ستخدام وسيلة بطاقة  جراء تعليم األفعال  ويف اللقاء الثالث تقوم الباحثة 
اجلدول م مناسبة بتخطيط التعليم كما يف وجترى عملية التعليم والتعل. األسئلة واألجوبة

:األيت٦-٤

٦-٤: اجلدول

بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلةستخدام خطوات التعليم 

خطوات التعليم والتعلم
املقدمة

.تفتح املدّرسة الدرس وتدعو الطالبات بقراءة الدعاء مجاعة-
.تعويد املدّرسة الطالبات للتعّلم-
.ستقدمها عامةتواصل املدّرسة املادة -
.تشرح املدّرسة عملية التعليم اليت تقدمها-
عملية األساسيةال

".يومياتنا يف البيت"تم الطالبات النص عن املادة -



٣٠

ا املدرسة أمام الفصل- .وتسمع الطالبات النص اليت قراء
.حتاكي الطالبات قراءة املدرسة جيدة-
ألفعال مث تقّسم " البيتيومياتنا يف"تم الطالبات شرح املدرسة املادة - املرتبطة 

.املدّرسة بطاقات األسئلة واألجوبة
.تسأل الطالبات املواد الصعبة-
لسؤال مث - تقرأ الطالبة بطاقة األسئلة والطالبة األخرى تقرأ بطاقة األجوبة املناسبة 

.ترمجان اجلملة املقروءة
ستعمال األفعال يف البطاقات  - تركب الطالبات اجلمل األخرى 
.وتعلق الطالبات النتائج من كل فرقة يف السبورة-

عملية االختتام
.تعرب الطالبات األفعال إىل صيغة فعل املاضى واملضارع عن املادة الدراسية-
.تلخص الطالبات املادة املدروسة-
والتعلم اليوم، مث ختتمها بقراءة احلمدلة والدعاء وتسأل املدرسة عن عملية التعليم -

.مع السالم

٧-٤اجلدول وأما نتائج عملية التعليم والتعلم مناسبة بتخطيط التعليم كما يف 
:األيت

٧- ٤اجلدول 
بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلةدليل مالحظة عملية التعليم وتعلم عن األفعالب

الناحية امللحوظةرقم
امللحوظةالنتيجة 

١٢٣٤
جتيب الطالب السالم١



٣١

تقرأ الطالبات الدعاء قبل التعلم٢

استجابة الطالبات على احلضور٣

طروق ودوافع الطالب للمشاركة يف التعلم٤

ال يفعل الطالبات العملية القلقة اليت تبطل ٥
عملية التعليم والتعلم



املدّرسة املواد الدراسة عن يومياتنا يف تقدم ٦
البيت



تم الطالبات شرح املدّرسة عن املواد املتقدمة ٧

تقوم الطالبات على السؤال واجلواب مع ٨
املدّرسة عن املواد املتقدمة



تم الطالبات أهداف التعلم اليت تقدمها ٩
املدّرسة



املواد الدراسة من األفعالتقدم املدّرسة ١٠

ستخدام وسيلة يف عملية ١١ تدرس املدّرسة 
التعليموالتعلم



تم الطالبات املواد الدراسية اليت تعربها ١٢
املدّرسة يف النص القراءة



تنقسم الطالبات إىل ثالثة جمموعات١٣

موعة١٤ أحوال الطالبات عند تشكيل ا

تشري املدرسة كل جمموعة ليناقش عن ١٥
النصوص



تناقش الطالبات املشكلة اليت توجهها يف ١٦
القراءة





٣٢

أحوال الطالبات منذ مناقشة١٧

ختتار الطالبات فكرا بصحيحا مناسبا ملشكلة١٨

ن تنتقلوا شكل اجلملة اليت ١٩ متارس الطالبات 
بطاقة األسئلة واألجوبةقسمتها املدّرسة يف 



تقدم كل جمموعة نتائجها مناسبا مبشكلة٢٠

تعرض كل جمموعة البطاقة اليت ينتقلها معا٢١

أحوال الطالبات يف عرض البطاقة أمام الفصل٢٢

تعطى املدّرسة الفرصة إىل جمموعة أخرى ٢٣
موعة املتقدمة الستجابة نتائج من ا



موعة على استجابة ٢٤ استجابة الطالبات أو ا
الطالبات األخرى



متارس الطالبات البطاقة اليت حتسنها املدّرسة ٢٥
معا



تلخص الطالبات ملخصا بتوجيه املدّرسة عن ٢٦
املادة املدروسة



تعمل الطالبات السؤال بعد عملية التعلمية٢٧

الرسالة األخالقية من املدّرسةتسمع الطالبات ٢٨

لس٢٩ تقرأ املدّرسة والطالبات دعاء كفارة ا

موع ١٠٩ا
٣،٧معدلة

أن الدرجة املعدلة من عملية التعليم ٧-٤وأما نتائج املالحظة بنسبة إىل اجلدول 
.وهذه تدل على أن عملية التعليم والتعلم جيد جدا٣،٧والتعلم هي 



٣٣

فيتعليم األفعالبطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة فعالية - ٣
ت البحث هي االختبار وسيلة وقبل استخدام . األدواة املستخدمةجلمع بيا

ومث تقوم . تقوم الباحثة بتقدمي االختبار القبليفيتعليم األفعالبطاقة األسئلة واألجوبة
و . بطاقة األسئلة واألجوبةلة وسيستخدام تعليم األفعال الباحثة االختبار البعدى بعد 

يف تعليم األفعال فاعتمدت بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة أما ملعرفة فعالية استخدام 
- ٤و واجلدول ٨-٤واجلدول .الباحثة على نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

.األتيهما حتصيل الطالبات يف االختبار القبلي و االختبار البعدي٩
٨- ٤اجلدول 

نتيجة االختبار القبلي
نتيجةالطالباترقم

٢٠)١(الطالبة .١
٥٠)٢(الطالبة .٢
٤٠)٣(الطالبة .٣
٣٢)٤(الطالبة .٤
٥٠)٥(الطالبة .٥
٢٦)٦(الطالبة .٦
٦٠)٧(الطالبة .٧
٥٨)٨(الطالبة .٨
١٦)٩(الطالبة .٩

٤٦)١٠(الطالبة .١٠
٢٢)١١(الطالبة .١١
١٦)١٢(الطالبة .١٢
٢٠)١٣(الطالبة .١٣



٣٤

١٦)١٤(الطالبة .١٤
٢٢)١٥(الطالبة .١٥
٣٢)١٦(الطالبة .١٦
٤٠)١٧(الطالبة .١٧
٤٤)١٨(الطالبة .١٨
٣٢)١٩(الطالبة .١٩
٦٨)٢٠(الطالبة .٢٠

٧١٠جمموع
= ٢٠: ٧١٠معدل

٣٥,٥

-٤اجلدول وأما حتصيل الطالبات علىاالختبار البعدي فبينت الباحثة يف 
:األيت٩

٩- ٤اجلدول 
نتيجة االختبار البعدي

نتيجةالطالباترقم
٧٠)١(الطالبة .١
٧٤)٢(الطالبة .٢
٩٠)٣(الطالبة .٣
٧٤)٤(الطالبة .٤
٧٠)٥(الطالبة .٥
٥٢)٦(الطالبة .٦
٧٠)٧(الطالبة .٧



٣٥

٧٠)٨(الطالبة .٨
٥٨)٩(الطالبة .٩

٦٢)١٠(الطالبة .١٠
٨٢)١١(الطالبة .١١
٧٠)١٢(الطالبة .١٢
٨٢)١٣(الطالبة .١٣
٦٠)١٤(الطالبة .١٤
٨٠)١٥(الطالبة .١٥
٦٠)١٦(الطالبة .١٦
٨٠)١٧(الطالبة .١٧
٦٤)١٨(الطالبة .١٨
٦٨)١٩(الطالبة .١٩
٧٤)٢٠(الطالبة .٢٠

١٤١٠جمموع
= ٢٠: ١٧٩٧معدل

٧٠,٥

اجلدوالن لسابقني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير 
مث استغلت الباحثة هذه . ٧٠,٥، ونتيجة املعتدلة يف االختبار البعدي بتقدير ٣٥,٥

ستعمال الربامج  ت  SPSS“البيا .Test-تبــــــواستخدمت أداة التحليل ”16

ت الطبيعية، تقوم الباحثة على تTest–قبل اجراء اختبار Normalitas )البيا

Data)واالختبار املتجانس(UjiHomogenitas).



٣٦

ت الطبيعية- ١ (Normalitas Data )البيا

ت الطبيعيةالتالييصف نتائج ١٠- ٤اجلدول  : البيا

١٠- ٤اجلدول 
ت الطبيعية )نتيجة البيا Normalitas Data)

Tests of Normality

االحتبار
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

يبار القبلاالحت .149 20 .200* .929 20 .146
ياالحتبار البعد .129 20 .200* .976 20 .870

القبلي مبستوى الداللة يف االختبار النتيجة أن السابقاجلدول عتماداعلىوا
)sig.(146 مبستوى الداللة االختبارالبعديو)sig.(.870 وهذه ٠،٠٥<ونتيجتهما

ت .)data berdistrisbusi normal(التيجة تدل على أنتوزيع الطبيعى للبيا
)Uji Homogenitas(االختبار املتجانس - ٢

:األيت١١- ٤اجلدول وأما نتائج املتجانس كما يف 
١١- ٤اجلدول 

نتائج املتجانس
Test of Homogeneity of Variances

ياالحتبار البعد
Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.713 5 8 .237



٣٧

مبستوى Levene Statisticنتيجة أنالسابقاجلدول علىعتماداوا
ت ٠،٠٥<٠،٢٣٧(.sig)الداللة وهذه النتيجة تدل على أن البيا

(Homogen).متجانسة

فيتعليم األفعالبطاقة األسئلة واألجوبةنظرفعالية وسيلة واخلطوة التالية هي 
:يتاأل١٢-٤اجلدول وحتصيله كما يبني . Test-ستعمال ت

4-12اجلدول 
Test-حتصيل ت

Independent Samples Test
Levene's Test for

Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T Df
Sig. (2-
tailed)

Equal variances
assumed 8.505 .006 -8.384 38 .000
Equal variances not
assumed -8.384 30.748 .000

sig.2)(ونتيجة مستوى الداللة8.384-)T(نتيجة ت أن١٢-٤ويوضح اجلدول 

failedوهذه تدل على أن فرق بني الدرجة املعدلة من االختبار . ٠،٠٥> ٠،٠٠٠
أي أن استخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم األفعال يكون . القبلى والبعدي

.فعاال

حتقيق الفروض-ب

ستخدام ان إكما ذكرت يف الفصل الثاين أن الفروض اليت افرتضتها الباحثة هو 
يف Test-بواسطة حتصيل ت. فيتعليم األفعاليكونفعاالاألجوبةو بطاقة األسئلةوسيلة 



٣٨

، وهذا يدل على أن ).٠٠٠>٠٥(هوو (.Sig)أن نتيجة مستوى الداللة١٢- ٤اجلدول 
البطاقة وسيلة خداماستأي أن مقبول(Ha)مردود وفرض البديل)(Hoفرض الصفري 
.العريبةفيتعليم األفعاليكون فعاالاألسئلة واألجوبة



٣٩

الفصل اخلامس
اخلامتة

نتائج البحث-أ
لبحث التجرييب عن  بطاقة األسئلة وسيلة تطبيقوبعدما حبثت الباحثة 

فحصلت نتيجيت MTs SwastaMuta’allimin Aceh Besarبـتعليم األفعال يفواألجوبة
:البحث كما يلي

يكون جيد بطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة ستخدام تعليم األفعال إن تطبيق - ١
يف املالحظة األوىل على التعليم والتعلم املعدلودليل عنها أن نتيجة. جدا

.٣،٧يف املالحظة الثانية على التعليم والتعلم املعدلو نتيجة٢،٧٩
يكون فعاال تعليم األفعال يفبطاقة األسئلة واألجوبةوسيلة تطبيقكان و - ٢

-توهذا يتضح من االختبار . لرتقية قدرة الطلبة على تعليم األفعال
Test8.384-(تيجةنحتصل على ال(ومستوى الداللة(Sig.))٠٠٠>٠,٠٥.(.

املقرتحات-ب
:اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات األتية

ينبغي للمعلم أن يعلم دور الطريقة والوسيلة التعليمية املناسبة يف استعماهلا - ١
جحة وممتعة، كما أن العامل اليوم يتيح  عند عملية التعليم والتعلم ليجعلها 

. الوسائل اجلذابة والطرق املعينة
لنيل األهداف من "بطاقة األسئلة واألجوبة"ينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة - ٢

.خاصةتعليم األفعاليفو التعليم عامةعملية 



٤٠

املراجع
املراجع العربية-أ

، دون املكان ، الطبعة الثانيةاملعجم الوسيط، اجلزء األول، دون سنة، إبراهيم مدكور
.الناشر: النشر

.احلرمني:، دون املكانالنفاحات على شرح الورقات،٢٠٠٦، امحد بن عبد اللطيف

.دار احلديث: القاهرة. لسان العرب،م٢٠٠٢-١٤٢٣ابن منظور،

.اليليب ماجل: ، ماالنجالوسائل املعينات يف تعليم العربية،ه١٩٩٥إمام أسراري، 

معهد العاىل لفن الوسائل املعينات يف تعليم العربية،،م١٩٩٥اندوس إمام أسرارى، 
.دون النشر: التدريس وعلوم الرتبية

.دار الثقافة اإلسالمية: ،بريوتقواعد اللعة العربية، دون سنةليف فؤاد نعمة، 

ن الرمن،دون سنة، : ، دون املكان النشرفرميان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغةدا
.الناشر

دار االفاق : القاهرة-،مدينة نصراملدخل إىل تعلم العربيةرجب عبد اجلوب اإلبرهيم،
.العربية

.دون الناشر: بريوت،أسس يعليم اللغة و تعليمه، ١٩٩٣زوجالس بداون، 

، الطبعة املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكيةم، ٢٠٠٠صاحل بن أمحد العساف،
ض .املكتبة العبيكان: الثانية، الر



٤١

يدعبدصالح ،موالتطبيقالنظريةبنيوتعليمهااحليةاللغاتتعليم،١٩٨١العريب،ا
.لبنان،الطبعة األوىل:كتبة

، الطبعة الرتبية اإلسالمية وفن التدريس،٢٠٠٧، عبد الوهاب عبد السالم طويلة
.دار السالم: الرابعة، القاهرة

.دار الفكري العريب: ،القاهرةتدريس فنون اللغة العربية،م٢٠٠٢علي امحد مدكور،

، الطبعة مناهج تكليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،م٢٠١٠علي أمحد مدكور،
.دار الفكر العريب: األولىالقاهرة

.أوسها منديري: ، جكراالجروميةالصنهاجي،دون سنة،

دار الكتاب :بريوت، القواعد األساسية للغة العربية،٢٠٠٩، السيدا أمحد اهلامشي
.العلمينة

، املناهج والوسائل التعليمية، ١٩٧٧، دمحم لبيب النجيحي ودمحم منري مرسي
.مكتبة األجنلو املصرية:مصر

.وؤسسة املعرف:، بريوتالقواعد األساسية للغة العربية، ٢٠٠٠، دمحم التوجني

.املكتبة العربية: ،  بريوتجامع الدروس العربية، ٢٠٠٣مصطفى الغاليني، 

،إندونيسيا،كلية اينعلم الصرف مقرر للصف الث،معاذ بن مسلم اهلراء،دون السنة
.دون النشر: املعلمني اإلسالمية



٤٢

املراجع اإلندونسية-ب
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Hendra Aprian Jaya, 2015, Pembagian Media Pembelajaran Tashrif Pada Ilmu
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,http://Fitriaazizah.blogspot.co.idعلى ريخ الدخول 2015/06/15
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LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU DAN SISWA

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu secara objektif.

1 :berarti “TidakBaik” 3 : berarti “Baik”

2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”

No Aspek yang diamati Katagori

1 2 3 4

1 Kegiatan Awal

1. Siswa menjawab salam guru.

2. Siswa membaca doa sebelum

belajar.

3. Respon siswa dalam pengecekan

kehadiran.

4. Guru memotivasi siswa menarik

perhatian agar mengikuti proses

pembelajaran.

5. Siswa tidak melakukan pekerjaan

lain yang akan meganggu proses

pembelajaran.

6. Guru menyampaikan materi

pembelajaran tentang يومّياتنا يف 

البيت

7. Siswa memperhatikan penjelasan

guru tentang materi yang akan

disajikan.

8. Siswa melakukan tanya jawab

dengan guru tentang materi yang

akan disajikan.
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9. Siswa memperhatikan tujuan

pembelajaran yang akan

disampaikan guru.

10. Guru menyampaikan materi

tentang األفعال

2 Kegiatan Inti

1. Guru mengajar menggunakan

media dalam proses pembelajaran

berlangsung.

2. Siswa memperhatikan materi yang

dipaparkan guru dalam bentuk teks

bacaan.

3. Siswa di bentuk dalam kelompok

yang berjumlah 3 kelompok.

4. Sikap siswa dalam pembentukan

kelompok.

5. Guru menunjuk setiap kelompok

untuk mediskusikan teks bacaan.

6. Siswa mendiskusikan tentang

permasalahan yang terdapat dalam

bacaan.

7. Sikap siswa selama diskusi

kelompok.

8. Siswa bersama kelompok memilih

pendapat yang sesuai

permasalahan yang telah dibentuk.

9. Siswa mencoba mengubah struktur

kalimat yang telah dibagikan oleh

guru dalam bentuk kartu tanya

jawab.
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10. Setiap kelompok mengemukakan

pendapatnya sesuai dengan

permasalahan.

11. Setiap kelompok memajangkan

kartu yang telah mereka ubah

bersama.

12. Sikap siswa dalam memajangkan

kartu di depan kelas.

13. Guru memberikan kesempatan

kepada kelompok lain untuk

menanggapi hasil dari kelompok

yang telah memaparkan kartu

tersebut.

14. Reaksi siswa/perkelompok

terhadap tanggapan siswa lain.

3 Kegiatan Akhir

1. Siswa mempratekkan bersama-

sama kartu yang telah diperbaiki

oleh guru.

2. Siswa membentuk rangkuman

dengan di bimbing guru tentang

materi yang telah dipelajari.

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi

hasil belajar.

4. Siswa mendengarkan pesan moral

yang disampaikan guru.

5. Guru dan siswa membaca doa

penutup.

Pengamat/Observer

(…………………………..)



٤٨

فيتعليم األفعالدام وسيلةبطاقة األسئلة واألجوبةخاست١صورة



٤٩

الختبار القبلي٢صورة  تقوم الباحثة 

يستخدم التالميذ بطاقة األسئلة واألجوبة: ٣صورة 



٥٠

التعليم األفعالتشرح الباحثة عن : ٤صورة 

إلختبار البعدي: ٥صورة  تقوم الباحثة 



٥١

السرية الذاتية

ت الشخصية: أوال البيا
أفر خوىل:اإلسم الكامل- ١
٢٢١٣٢٤٠٢٩:رقم القيد- ٢
ريخ امليالد- ٣ ١٩٩٥نوفمرب١٥,Banda Aceh: حمل و
ث: اجلنس- ٤ اإل
اإلسالم: الدين- ٥
إندونيسيا: اجلنسية- ٦
غري متزوج: اإلجتماعيةاحلالة - ٧
KomplekPolaPermai, No.25Ajun: العنوان- ٨

ةطالب: العمل- ٩
afrachela@gmail.com: الربيد األلكرتوىن-١٠

دين لطيفالسيف: اسم األب-١١
متقاعداألهلية:العمل-١٢
اثناين: اسم األم-١٣
ربة البيت: العمل-١٤
KomplekPolaPermai, No.25Ajun: العنوان-١٥

ة التعليميفخل: نيا

)٢٠٠٧، MIS Istiqamah Aceh Besar(املدرسة اإلبتدائية - ١
)٢٠١٠، MTSs NurulHikmah Aceh Besar(املدرسة املتوسطة- ٢
)٢٠١٣، SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh(املدرسة الثانوية - ٣
هيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية - ٤ قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و

٢٠١٧-٢٠١٣احلكومية، بندا أتشية، سنة 


