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 1996يوليوا  4اترخيه  : فوروالك، مكان امليالد و 

 160202079رقم القيد             : 

 قسم                 : تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني

يفي وأقدم للحصول على أية الدرجات أقرار أن هذه الرسالة تنتمي إىل أتل
األكادميية يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، وليس فيها التأليفات 
واألراء اليت أعدهاا اآلخرون، إال وفقا مببادئ وإعداد البحوث العلمية املذكورة يف 

 ل املؤلفات.امراجعها العلمية.  واالحثة مستعدة العقوابت فيما يقذف عليه من انتح

 

 

 نذيرا أمرية 

بندا أتشيه، 19 يناير 2021 م 
  صاحبة القرار، 
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 استهالل

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 

 

َا َلَكِبرْيٌَة ِإالَّ َعَلى الَْ  نُ ْوا اِبلصَّْْبِ َوالصََّلوِة َوِإَّنَّ  ِشِعنْيَ َواْستِعي ْ

 (45)البقرة : 

 

  َعَذاْيْ َلَشِدْيدٌ ِوِإْذ أَتَذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ اَلزِْيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ 

 (7)إبرهيم : 

 

 صدق هللا العظيم

 



 و
 

 هداءإ

 احلمد هلل على كل احلال. أوىل العلم يف الرفعة العالية.

 ىلإ والصالة والسالم على رمحة للعاملني واتبع هداية إبحسان 

 يوم الدين. 

... 

 الدين وأمي فاطمة )املرهومة( مث أمي فضيلة  إىل أْي  املكرم أمري

ىل مث إ مين منذ الصغارأشكر كما على كل من األدعية اليت كر  
أحسن  الثواب يف الدنيا  هم. لعل هللا جيزيكزوج احملبوب 

 واألخرة.

... 



 ز
 

ذين قد ية، الوإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكوم 
علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم ابلكثريا 

 وإجالال. 

... 

، سوف يرضى ، وإىل مجيع أسريت وأصدقائي احملبوبني، يوليا سري
كم أقول  ل ألنسآء فطري، نيل املنا ،  إليد سري،  أخيت نفوس

على و  شكرا جزيال على املاساعدة يف إجناز هذا البحث العلمي.
ريي اإلسالمية صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانمجيع  

احلكومية، جزاكم هللا خريا اجلزاء . وأخريا، أرجو أن تكون هذه 
الرسالة انفعة لكل من لكل من هلم اإلهتمام ابلرتبية  ومسؤلية 

 عليها. اللهم آمني...

 

 ةري نذيرا أم
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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ب العلمني، أشهد أن ال إله إال هللا ,أشهد أن احلمد هلل ر  
حممد رسول هللا الّلهم صل وسلم على سيدان حممد وعلى أله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:

فقد انتهمت الباحثة من كتب هذه الرسالة اليت تقدم لكلية  
الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريى للحصول على الشهدة 

ستخدام ابية. وقد اختارت الباحثة املوضوع   اجلامعية يف علوم الرت 
card sort ليةتركيب اجلملة الفععلى  طالباتيف تدريب ال 

  وهذا ( SMPS Babul Magfirah Aceh Besarدراسة جتربية ب )
 الرسالة عس أن تكون انفعة للباحثة خاصة والقارئني عامة.
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 ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة شكرا عميقا إىل:  

 أن لدين احملبوبني قد ربياين ويعطي تربية حسنة، لعل هللاللو  (1
 حيفظهما سالمة الدين يف الدنيا واآلخرية.

للمشرفني الكرمني مها الدكتور أزوير املاجستري و سالمي  (2
حممود املاجستري الذين قد أنفعنا وقتهما يف إشراف الباحثة 

 على أتليف هذه الرسالة، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما
 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.

لرئيس قسم التعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة وموظفي  (3
مكتبة جامعة الرانريي قد ساعودها على كتابة هذه 

 الرسالة.
ألصدقاء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  (4

 الذي قد سعودها على كتابة هذه الرسالة. 2016
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عا ثة من القارئني نقدا بنائيا واصالحا انفوأخريا، ترجو الباح
إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من الطأ والنسيان 

 وعسى أن تكون انفعة للباحثة وللقارئني مجيعا.

حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال 
 قوة إال ابهلل العلي العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.

 

 

ةري نذيرا أم  
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بندا أتشيه، 19 يناير 2021 م 
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 مستخلص البحث

على  طالباتيف تدريب ال card sortاستخدام :    عنوان البحث
 SMPS)دراسة جتربية ب  تركيب اجلملة الفعلية

Babul Magfirah Aceh Besar ) 

 ةري نذيرا أم :   ملااالسم الك
 160202079 :        رقم القيد

ا فة جيدة وهلر النحو عنصر من العناصر ملعرفة اللغة العربية مع
 ة. ولقد كثرت العوامل اليت تؤثر يفكل كلمات داخال اجلملوظيفة  

 SMPS ولكن يف جناح تعليم النحو منها وجود الوسائل التعليمية.

Babul Maghfirah Aceh Besar  ليس لديهم كتب اللغة العربية حىت
 الطالبات هبذه املدرسة مل يفهمن قواعد اللغة العربية وهن مل يقدرن

س يف هذه ان املدر . وك على تطبيقها يف تركيب اجلملة الصحيحة
ىت بعض حق الوسائل يف تركيب اجلملة الفعلية مل يتطباملدرسة 

 ا.صحيحال يقدرن على وضع الرتكيب  الطالبات



 ش
 

أغراض هذا البحث هو تعّرف على فعالية واستجابة 
يف تدريب الطالبات على تركيب  card sortالطالبات ابستخدام 

كان منهج .  SMPS Babul Magfirah Aceh Besar اجلملة الفعلية ب 
 389البحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج جترييب. اجملتمع 

طالبة لتكون عينة. وتقوم الباحثة  20طالب واختارت الباحثة 
نفسها ابالختبار واالستبانة جلمع البياانت. قد وجدت الباحثة 

يكون فعاال يف تركيب  card sortاستخدام أن نتائج البحث وهي 
 يف card sortالبات استخدام استجابة الطعلية وكانت اجلملة الف

احثة. مما عرضت البنتيجة  موافق جدا  على  الثاين )ب(الفصل 
البات الط يسهل card sortاستخدام وهذا يدل على أن 

 .يف تدريب تركيب اجلملة الفعلية هنّ ساعدوي

 .تركيب اجلملة الفعلية، card sortاستخدام  الكلمة األساسية:
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ABSTRACT 

composing fi’liyah sentences (Study 

Experiment at SMPS Babul Magfirah 

Aceh Besar) 

Name            : Nazira Umairah 

 

Grammar is one of the elements for a good knowledge 

of Arabic, and has a function for all the words in a sentence. 

There are many factors that influence the success of teaching 

grammar, including the existence of teaching aids. However, 

at SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar does not have Arabic 

books, even students at this school do not understand the rules 

of Arabic and are unable to apply them in the composing 

fi’liyah sentences. And the teacher at this school did not apply 

the method to the composing fi’liyah sentences, so that some 

students could not compose correctly. 

The purpose of this study was to determine the 

effectiveness and response of students using Card Sort in 

NIM              :    160202079 

Title                  : Using of Cart Sort to train students in the 



 ث
 

training students at SMPS Babul Magfirah Aceh Besar. The 

research method in writing this thesis is experimental. The 

community has 389 students, and the researchers selected 20 

female students as the sample. Researchers own tests and 

questionnaires to collect data. The researcher found that the 

results of the study were that the use of Card Sort was 

effective in composing actual sentences, and the responses of 

students who used card sort in the second class (b) to the 

results "strongly agree" with what the researchers offered. 

This shows that using these types of cards makes it easier for 

students and helps them practice the actual sentence structure. 

 

Key words: Using of Card Sort, the composing fi’liyah 

sentences. 
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ABSTRAK 

menyusun jumlah fi’liyah (Studi Eksperimen di 

SMPS Babul Magfirah Aceh Besar) 

Nama     : Nazira Umairah 

NIM       : 160202079 

Tata bahasa adalah salah satu elemen untuk 

pengetahuan bahasa Arab yang baik, dan memiliki fungsi 

dalam penyusunan kalimat. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tata bahasa, di 

antaranya adalah penggunaan media. Namun di SMPS Babul 

Maghfirah Aceh Besar tidak memiliki buku berbahasa Arab, 

bahkan siswa di sekolah ini tidak memahami kaidah bahasa 

Arab dan tidak mampu mengaplikasikannya dalam 

menyusun jumlah fi’liyah. Guru juga tidak menerapkan cara 

menyusun jumlah fi’liyah yang sebenarnya, sehingga 

beberapa siswa tidak dapat menyusun komposisi dengan 

benar. 

   Judul    : Penggunaan Card Sort untuk melatih siswa dalam 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan dan respon siswa menggunakan Card Sort dalam 

melatih siswa di SMPS Babul Magfirah Aceh Besar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Populasi 

terdiri dari 389 siswa, dan peneliti memilih 20 siswa 

perempuan sebagai sampel. Peneliti melakukan tes dan 

kuesioner untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan Card Sort efektif dalam 

menyusun jumlah fi’liyah dan respon siswa yang 

menggunakan Card Sort pada kelas dua (b) terhadap hasil 

“sangat setuju” dengan apa yang peneliti tawarkan. Hal ini 

membuktikan bahwa penggunaan Card Sort ini memudahkan 

siswa dan membantu mereka dalam melatih pembentukan 

struktur kalimat yang sebenarnya. 

 
Kata kunci: Penggunaan Card Sort, menyusun jumlah 

fi’liyah. 

 

 



 

1 

 األول فصلال
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

داليل تستخدمه  اللغة هي نظام، صويت، رمزي،
اجلماعة يف التفكري والتعبري واالتصال والتواصل أو التفاعل 

من غة العربية تتكون كانت الل 1.يف ضوء ثقافتها الكلية
ن املواد يف مثل النحو والصرف والبالغة م علوم متنوعة،

والنحو عنصر من العناصر ملعرفة اللغة  تدريس اللغة العربية،
كل  العربية معرفة جيدة. ألن النحو قواعد يعرف هبا وظيفة  
وهو  كلمات داخال اجلملة، وضبط أواخر الكلمات،

يبحث عن أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
البناء أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركبيها ويعرف و 

                                                           

املراجع يف  ،إميان أمحد هريدي ،شي أمحد طعيمةر  ،كرمد  أمحد علي1 
 الطابعة األوىل )القاهرة: دار ،مناهجتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

 4ص. ،(0212 ،الفكر العريب
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ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمات من رفع أو نصب 

 0أو جر أو جزم بعد انتظامها يف اجلملة.

ولقد كثرت العوامل اليت تؤثر يف جناح تعليم النحو 
وهي مجيع األدوات يمية، منها وجود الوسائل التعل

در  أو الدرا  لنقل واملعدات واآلالت يستخدمها امل
سواء كان داخل  الدارسني،مستوى الدر  إىل جمموعة من 

 3الفصل أو خارجه هبدف حتسني العلمية التعلمية.
وابلوسائل التعلمية تسهل عملية التدريس وساعد املدريس 

 .    يف إلقاء تعلم للطلبات

                                                           
 ،موسوعة يف ثالثة أجزاء ،العربيةجامع الدروس  ،صطفى الغالييينم0

 9 ص. ،(0222 ،العصرية)بريوت: املكتبة  ،الطبعة األوىل
 ،املناهج والوسائل التعليمية ،د لبيب النجيحي و حممد منري موسىحمم3

 034ص.  ،(1911 ،القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية )
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هو  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar كان
ولكن يف  الذي يهتم بدراسة اللغة العربيةأحد من املدرسة 

 الطالباتهذه املدرسة ليس لديهم كتب اللغة العربية حىت 
يفهمون قواعد اللغة العربية وهم مل يقدروا  هبذه املدرسة مل

 املدر  . وكان على تطبيقها يف تركيب اجلملة الصحيحة
يف تركيب اجلملة الفعلية  ق الوسائلمل يتطبهذه املدرسة يف 

 ،اصحيحال يقدرون على وضع الرتكيب حىت بعضهم 
 هذه املدة حىت يفة غبهذه املشكلة ليس عندهم غ ومن

يستخدم  املدر  وينبغي أن ،يسأموا يف الفصل الطالبات
card sort ألن يف تركيب اجلملة الفعلية card sort  هو أحد 

لتكرارها اليت قد علمها املعلم قبله  التعلمية  لوسائلمن ا
العربية ألن تستخدم وسائل  وجيعل الطلبة يفرح التعلم اللغة

يف فهم  الطالباتيساعد  card sortولذلك  ،علميةالت
السابقة تريد الباحثة . ومن املشكلة اجلملة الفعلية تركيب

  الطالبات يف تدريب card sortاستخدام  أن تبحث عن
 .تركيب اجلملة الفعليةعلى 
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 أسئلة البحث -ب

 وأما أسئلة البحث من هذه الرسالة كما يلي:
الطالبات  فعال يف تدريب card sortهل استخدام  -1

 SMPS Babul بـتركيب اجلملة الفعلية على 

Magfirah Aceh Besar ؟ 
 card sortاستخدام يف الطالبات استجابة  كيف -0

 SMPS Babulبـ الفعليةتركيب اجلملة على 

Magfirah Aceh Besar  ؟ 
 

 أهداف البحث -ج

 هي :فأهداف البحث من هذه الرسالة 

التعرف على فعالية يف تدريب الطالبات على تركيب   -1
 SMPS Babul Magfirah Aceh اجلملة الفعلية بـ

Besar . 

 card sortاستخدام الطالبات استجابة  ف علىالتعر   -0
 SMPS Babul Magfirah بـ اجلملة الفعليةتركيب على 

Aceh Besar  
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 أمهية البحث    -د

 هي :أما أمهية البحث من هذه الرسالة 
 للطالبات  -1

 جلملة الفعليةلرتكيب ا الطالباتلرتقية كفاءة 

  SMPS Babul Magfirah Aceh Besar  بـ
 للمدر   -0

يف   card sortاستخدام  تعريف ميكن املدر 
 تركيب اجلملة الفعلية.على  الطالباتتدريب 

 لباحثةل   -3
حثة اخلربة والعامل حىت تعريف زايدة البا

 استخداما صحيحا. card sort استخدام 
 فرتاضات البحث وفروضةا   -ه

 قرتضتها الباحثة يف هذه الرسالة هي:وأما فروض ا            

مل  card sortاستخدام  : إن (ho)الفرض الصفري  -
 .تركيب اجلملة الفعلية فعاال يفيكن 
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 يكون card sortاستخدام : إن  (ha)الفرض الباديل  -
 .تركيب اجلملة الفعلية يف فعال

 حدود البحث  -و

استخدام احلد املوضوعي : تقتصر موضوع البحث  -1
card sort  تركيب اجلملة على  الطالباتيف تدريب
 الفعلية.

  بـ هذه الرسالةريد الباحثة أن تبحث احلد املكاين : ت -0
SMPS Babul Magfirah Aceh Besar  . 

يف سنة الباحثة تبحث هذه الرسالة  احلد الزماين : إن -3
0202 

 مصطلحات البحث    -ز

 card sortكان موضوع هذه الرسالة هي استخدام 
 SMPS تركيب اجلملة الفعلية. بـعلى  الطالباتيف تدريب 

Babul Magfirah Aceh Besar  .  ومما ال بد للباحثة قبل
الشروع يف البحث عنها توضيح معاين املصطلحات اليت 
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لة اليت تريد تتضمن يف هذا املوضوع لتسهيل فهم املسأ
 وهي : الباحثة البحث عنها،

 تخدام اس -1
 –ستخدم كلمة استخدام مصدار من "ا

وسأله ان  اختذه خدما ،استخداما" –يستخدم 
هو واملراد ابستخدام هنا  4خيدمه واستوهبه خادما".

استعمال الشيء كآلة معينة على الوصول اىل 
األغراض املعينة يعىن يف أمور تعليم تركيب اللغة 

 العربية.

0- Card sort 

Card sord merupakan kegiatan yang 

digunakan untuk mengajarkan konsep atau 

meriview kembali informasi.5 

                                                           

 ،القاهرة: دار احلديث) اجمللد الثالث ،لسان العرب ،ابن منظور4 
 41ص. ،م(0223

5 Hisyam Zaini, dkk., Strategi Pembelajaran Aktif, Cet II, 

(Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hal.68 
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عملية اليت ميكن هي  Card sort أي:           
استعماهلا لتعليم املواد الدراسية وكذلك لتكرارها اليت 

 قد علمها املعلم قبله.
 تدريب -0

تدريبات: تزيد ابلدراسات  عتدريب فهو مج
والعلمية اليت تؤدى إىل رفع درجة املهارة ىف  العلمية،

 6أداء واجبات الوظيفة.
تستهدف إن التدريب اللغوى  وقال أيضا،

ميكن الطالب من ان يسيطر على اإلمناط اللغوى 
اذا إن من معانيها يثقب أو   الفصل.الىت تعلمها ىف

حيفلر. فلتدريب اذن وسيلة حلفر املهارة الىت تعلمها 
 7املفرد. وتثبيتها عنده وتدعيم ماتعلمه بشأهنا.

                                                           

 
 ،طبعة األوىل ،املنجد الوسيد ىف العربية املعاصرة ،أنطوان نعمه و رفاقة6

 342ص.  ،(0223)دار املثرف: بريوت 
تدريس العربية ىف التعليم  ،السيد مناعدى أمحد طعيمة و حممد رش7

 ،م(0222الفكرى الغربني  القاهرة: دار ،)مدينة النصرالطبعة األوىل  ،العام
 042ص
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 تركيب   -3
ضم  تركيبا، -يركب -تركيب مصدر من ركب

أجزاء متفرقة وترتيبها وربط بعضها ببعض للحصول 
والرتكيب هو دراسة اللغة  1على وحدة متكاملة.

لكشف عناصر تكوينها واألنظمة والقوانني اليت 
حتكم هذه العناصر يف املستوايت الصوتية 

 واملفردانية, والنحوية والداللية.
 اجلملة الفعلية  -4

لعلم لألنه ا اجلملة هي ميدان علم النحو،
 الذي يدر  الكلمات يف عالقاهتا بعضها. اجلملة

يليه فاعل أوانئب  الىت تبدأ بفعل اجلملة هيية ففعلال
 .فاعل
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 الدراسات السابقة  -ح

كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة 
ئج ومعرفة جوانب الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة النتا

 السابقني. السابقة من خربات الدراسني

 Ika Murdina  :   االسم -1
: إستخدام الطريقة القياسية ىف  املوضع

 املفيدة تعليم تركيب اجلمل
  ابملدرسة الثانوية )دراسة جتربية

دراسة جتربية ابملدرسة الثانوية (
 (Bandar Duaاإلسالمية 

املشكلة هي هذا البحث أن الطلبة ابملدرسة         
ال يقدرون يف تركيب اجلمل  Bandar Duaالثانوية 

املفيدة. وأما األهداف من هذا البحث ملعرفة فعالية 
كفاءة الطلبة يف استخدام الطريقة القياسية لرتقيه  

. Bandar Duaتركيب اجلمل املفيدة ابملدرسة الثانوية 
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ونتائج أن استخدام الطريقة القياسية تكون فعالة 

 فيدة.لرتقية قدرة الطلبة يف تركيب اجلمل امل

 عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:ال

ف ابلبحث تل: البحث احلايل خيوجه اإلختالف
يف املوضع واملكان  Ika Murdinaه تالذي كتب
الة فعوالدراسة السابقة تبحث عن  واملشكلة،

لرتقية قدرة الطلبة يف إستخدام الطريقة القياسية 
ابملدرسة الثانوية املفيدة )حبث جتربية  اجلمل تركيب

وأما الدراسة احلالية تبحث  (Bandar Duaاإلسالمية 
على  الطالباتيف تدريب  card sortعن استخدام 

ووجه التشابه منه: هلما  تركيب اجلملة الفعلية.
 يف تراكيب اجلملة. التشابه
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 Nur Aini:          االسم   . 0
وتطبيقه يف  card sort: أسلوب     املوضوع  

حبث تدريس اجلملة اإلمسية )
 املنار العصري( إجرئي      مبعهد

ومثكالت البحث أن املعليم ال يستخدم 
األساليب املناسبة اليت جتعل الطلبة مرغوبني فيها, 
وال يستخدمالطرق التعلمية اليت جتعل الطلبة راغبني 

الطلبة ملعرفة دوافع فيها. األهداف من هذا البحث 
 cardبعد تطبيق أسلوب يف تدريس اجلملة اإلمسية 

sort  ومعرفة ترقية التحصيل الدراسي لدى الطلبة يف
. card sortاجلملة اإلمسية بتطبيق أسلوب تدريس 

يقدر أن يرفع  card sortونتائج أن تطبيق أسلوب 
 دوافع الطلبة يف تدريس اجلملة اإلمسية.
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 ابلدراسة احلالية:عالقة الدراسة السابقة ال

: البحث احلايل خيتلف ابلبحث وجه اإلختالف 
 يف املوضع واملكن واملشكلة،Nur Aini ه تالذي كتب

 card sortوالدراسة السابقة تبحث عن أسلوب 

ائي حبث إجر قه يف تدريس اجلملة اإلمسية )يوتطب
الدراسة احلالية تبحث عن  وأما ،مبعهد املنار العصر(

على  الطالباتيف تدريب card sort استخدام 
: هلما . ووجه التشابه منهتركيب اجلملة الفعلية

 يف تراكيب اجلملة. التشابه

 Azizah Uswatun Hasanah:   االسم   . 3

: استخدام الوسائل البصرية أبسلوب  املوضوع
card sort  يف تطبيق اإلضافة )دراسة

جتربية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 أتشيه(.روكوه بند 
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كان الطلبة هبذه املدرسة ال   ومثكالت البحث
ويف موضوع يفهمون قواعد اللغة العربية عامة 

اإلضافة خاصة. وهم مل يقدروا على تطبيقها يف 
تركيب اجلملة الصحيحة. وكانت عملية التعليم 
والتعلم لدر  اإلضافة أن املعلم يعطي املثال من 

تيب هذه وأيمر الطلبة لرت  الكلمات املتقاطعة
بعضهم ال يقدرون على وضع الرتكيب  اجلملة،

ومعرفة  األهداف من هذا البحثاإلضايف صحيحا. 
 card sortعلى استخدام الوسائل البصرية أبسلوب 

ونتائج أن  فعالة لدي الطلبة يف تطبيق اإلضافة.
تكون  card sortاستخدام الوسائل البصرية أبسلوب 

 فعالة يف تطبيق اإلضافة.

 عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:ال

خيتلف ابلبحث  البحث احلايل :وجه اإلختالف
يف املوضع  Azizah Uswatun Hasanahه تالذي كتب
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استخدام  والدراسة السابقة تبحث واملكن واملشكلة،
يف تطبيق  card sortالوسائل البصرية أبسلوب 

اإلسالمية اإلضافة )دراسة جتربية ابملدرسة املتوسطة 
 وأماالدراسة احلالية تبحث عن روكوه بند أتشيه(.

لرتكيب  الطالباتيف تدريب card sort استخدام 
يف  : هلما التشابهووجه التشابه منه .اجلملة الفعلية
 .تراكيب اجلملة

 طريقة كتابة الرسالة  -ط

وأما كيفية كتابة هذه الرسلة فاعتمدت الباحثة على 
وأتهيل املعلمني جبامعة النظام الذي وضعته كلية الرتبية 

وهذا النظام مذكور يف   اإلسالمية احلكومية، الرانريي
 كتاب:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 

2016 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry”. 
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 الثاين فصلال

 ظرياإلطار الن

 card sortتعريف  -أ

إسرتاجتيات التعليم يف شكل إحدى  card sortتعترب 
قائق  حتتوي على أجزاء من الورق تتكون من بطاقات ح

أو نشاط تعاوين ميكن استخدامه  معلومات أو موضع،
لتدريس املفاهم أو خصائص التصنيف أو حقائق عن 

 6.األشياء أو تكرر اليت مت تقدميها مسبقا

والتعلم النشاطي يف كل عملية التعليم يوظف  
إسرتاجتيات التعلم يف إعداد أنشطة تعلمية متنوعة ومن حيث 

أن جيعلوا  هاإلجراء أن التعلم النشاطي هو يطلب املعلم طلبن
ه  يراد تدرس اجلمل والرتاكب اليت تنأول احملتوى الذي

 وجيمع الطلبة هذه اجلمل والرتاكيب كالنواسخ واملنصوابت،
                                                           

1Hisyam Zaini, dkk., Strategi Pembelajaran Aktif, cet II, 

(Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hal 70 
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املعلم  مث اجملالت أوالقصص أوالكتب املعلمة،من الصحف و 
 التطبيق مث م اللغة العربية, وتسجيل القاعدة،ابستنباط مفهو 

 2عليها.

 
  card sortأهداف استخدام   -ب

واد امل تذكر هو card sortأهداف من استخدام 
وا املادة ر ذكوا وييفهم حىت ،ها الطالبيدرسالتعلمية اليت 

 لذلك األشياء يف االعتبار هي : .املدروسة

 .االبطاقة رقم ال يكتب على (6

 صنع البطاقة يف نفس اجلهيم. (2

 ال تعطي عالمة على البطاقة. (3

                                                           

 ،نتعليم العربية والدين بني علم والف ،رشد أمحد طعيمة و حممد سيد مناع2 
 231ص. ،م(2111ه 6221 ،)القاهرة: دار الفكري عريب
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ملواد ااملاددة املكتوبة على البطاقة قد يتعلمها الطالب  (2
3املكتوبة اليت دراستها.

 

 

 وعيبه card sortاستخدام مزااي   -ج

التعلمية مزااي ها   card sortإن جلميع استخدام 
 :وعيوهبا

 يستطيع أن يرفع دوافع الطلبة يف تعليم. .6
 يستطيع أن يصري أحوال الفصل فعالية. .2
 الطلبة نشاطني ويرفع مهتهم يفيستطيع أن جيعل  .3

 عملية التعليم والتعلم.
 يستطيع أن جيعل الطلبة على النتائج املرتفعة. .2
 يستطيع أن يرفع محاسة الطلبة السائمة يف التعليم. .5
يستطيع أن جيعل الطلبة تناقش مع زمالئهم عن املواد  .1

 الدراسية ومشاركة بعضهم بعضا.
                                                           

3Hartono, Strategi Pembelajaran Active Learning (Suatu Strategi 

Pembelajaran Berbasis Student Centred) dalam www.sanaky.com 

diakses 12 November 2016 

http://www.sanaky.com/
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فردات ع املإجراؤه بسيط حىت يسهل الطلبة على مج .1
 املتساوية ويفهمون موضوع الدروس.

حركة اجلسم الكسرية اليت ترفع محاسة الطلبة ألهنا  .1
 بطاقة كالوسائل التعلمية.

أنه أحسن إذا نعرضة مع اللعبة حىت ال يشعر الطلبة  .1
 ابمللل يف عملية التعليم والتعلم.

حركة اجلسم الكثرية اليت تفيد لقلة السأم وامللل الطلبة  .61
 2 الفصل.عند يف

 

 فهي كما يلي: card sortاستخدام وب وأما عي

قضاء الكثري من الوقت يف صنع وسائل  .6
 اإلعالم التعليم.

حيتاج املدرس يف تطبيقة إىل كثري من  .2
 االستعدات واألوقات.

                                                           
4http://muhkasyfulabrori.blogspot.com/2009/04/upaya 

pengelolaan-kelas -melalui-metode. Html. 7 mei 2011 

http://muhkasyfulabrori.blogspot.com/2009/04/upaya
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يكون التعليم والتعلم يف الفصل ضوضاء يف  .3
 بعض األحيان.

 يف اجلملة الفعلية card sortخطوات استخدام    -د

يستطيع أن يفرح الطلبة يف  card sortإن استخدام 
 طبيعا card sort. وأما عناصر اللعبة يف هذا استخدام تعليمال

كما   وأما خطوات استخدام .ال يسأم الطلبة يف التعليم حىت
 :يلي

 توى على احتيعطي املعلم كل الطلبة قطعة من القرطاس  .6
 املعلومات أو األمثلة عن موضع الدرس 

يطلب الباحثة من الطالب أن يبحثوا عن أصدقاء  .2
لديهم نفس البطاقة اليت حتتوي على نفس املواد 

 لتشكيل جمموعات. 
الطالب لصوق على السبورة كتابة  من طلب الباحثة .3

 اإلجاابت اليت حيصلون عليها. 
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تطلب الباحثة ليشرحوا موضوع الدرس أما الفصل  .2
 واحد فواحد.

 لصيحة.شرح اإلجاابت االباحثة ت .5
عملية الشرح فعلى الطلبة أن يكتبوا ما معضوع عند ما  .1

 5الدرس املهم.

خطوات تدريس اجلملة الفعلية وذلك من عدة 
ولكن  ميكن تطويرهىا بطرق آخرى ،card sortاباستخدام 

 مناسب البيئة التعلمية.

 تعريف اجلملة   -ه

ألنه علم الذي يدرس  اجلملة هي ميدان علم النحو،
ة مالكلمات يف عالقتها بعضها مع بعض. وحني تكون الكل

فة معينة أي تصبح هلا وظي يف اجلملة يصبح هلا معىن حنوي،
تتأثر بغريها من الكلمات وتؤثر يف غريها أيضا. واجلملة يف 

                                                           
5Hisyam Zaini, dkk.,Strategi Pembelajaran Aktif, cet II, 

(Yokyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga,2004),hal. 68 
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تعريف النحاة هي الكالم الذي يرتكيب من الكلمتني أو 
 1أكثر وله معىن مفيق مستقل.

 أقسام اجلملة   -و

يقول النحاة العربيون أبن اجلملة على نوعني امسية 
وفعلية وقد جعلوا من اجلمل الفعلية مجلة النداء ومجلة نعم 

 عجب. وحنن ال نرى رأي النحاة هذا،وبئس واجلملة الت
إسنادية  ومها إسنادية وغري عندان أن اجلمل يف العربية نوعان،ف

ري فعلية. وأما اجلمل غتنحصر يف اجلمل االمسية واجلمل ال
فهي اجلملة الندى ومجلة نعم وبئس ومجلة  اإلسنادية،

التعجب. وهذه ال ميكن أن تعتبري من اجلمل الفعلية جملرد 
قسيم النحاة تأتويل النحاة هلا بعبارات فعلية. وسواء قبلنا 

ة فإن هذا لن يؤثر على عرضنا هنا للجمل بلة،للجملة أو مل نق
 .العربية. ألننا نتبع طريقة النحاة يف عرض املادة اليت قالو هبا

                                                           

 : دار النههضة)بريت ،التطبيق النحوي ،الدكرت عبده الرتاجحي1 
 11ص. ،م(6111 -ه،621العربية,
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 ونعمقد أفرد النحاة لكل من مجل النداء والتعجب 
ى مما ال جيعل هلذا اخلالف النظار  وبئس، أبوااب قائمة ذاهتا،

 بيننا وبينهم أثرا عمليا يف عرض هذه األبواب.

 اجلملة االسنادية: 

يعنىى ابجلملة اإلسنادية هنا هي اجلملة اليت يصفها 
واء  س أبهنا تقرر شيئ لشيئ أو نفيه عنه،اللغويون العرب 

 كان هذا الثبوت أو النفي على وجه اإلختبار أواإلنساء.

ية إمس ادية كما سبق أن أشران أهنا نوعا،واجلملة اإلسن
سواء   .للة اليت تبدأ ابسممسية هي اجلمو فعلية. واجلملة اال

كان جزؤها األخر إمسا وفعال أو شبه اجلملة )أي ظرف أو 
جار وجمرور(. وأما اجلملة الفعلية فهي اجلملة اليت تبدأ بفعل 

ْرَفةي مثل: )قَ رَْأُت اْلَمَجَلَة يفي غُ  أو انئب فاعل،يليه فاعل 
)  تدأ،املا تتكون اجلملة االمسية من امسني: أو هلم 1.اجْلُُلْوسي

                                                           

) الكويت:  ،دراسات نقدية يف النحو العريب ،أيوب دكرت عبد الرمحن حممد1 
 621ص ،مؤسسة الصباح(
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 به وهو ما خنرب رب،واثنيهما اخل وهو االسم املتحدث عنه،
 1مثل: َسعيْيٌد َعايمٌل(.عن املبتدأ، 

 اجلملة الفعلية  -ز

ان اليت تبدأ بفعل سواء ك: اجلملة الفعلية تعريف
أكل حممُد مثل :  ماضيا أو مضارعا أو أمرا او اسم فعل.

 اخلبزَ 

لة الفعلية اجلميف  :سبب تسميت اجلملة الفعلية فهي
 لية فهي:ىاألساسيا يف اجلملة الفعالعناصران ال بتدائها بفعل.

 فعل .6
 فاعل )يف املعلوم( وانئب الفاعل )يف اجملهل( .2

 

                                                           

 : مكتبة دار)بريوت ،املنهاج يف القواعد واإلعراب ،حممد األنطاكى1 
 1ص. ،الشرق(



25 
 

 فهي: جلملة الفعليةشروط ا

عدم املطابقة بني الفاعل وفاعله يف اإلفراد، التثنية،  .6
 .اجلمع

 .التذكري والتأنيث وجوب املطابقة يف .2
 

نقسم إىل تيف اجلملة الفعلية . أقسام اجلملة الفعلية 
 أربعة:

 .أن تبدأ ابلفعل املاضي .6
 أن تبدأ ابلفعل املضارع. .2
 .أن تبدأ بفعل األمر .3
 1.أن تبدأ ابسم الفعل .2

                                                           

: مكتبة )القاهرة، اجلملة العربيةدكتور حممد إبراهيم عبادة، 1 
 2(، ص.2111اآلداب،
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 فصل الثالثال
 منهج البحث

 طريقة البحث -أ

الذي تستخدمه الباحثة هي منهج جتريب  املنهج 
(Eksperiment Research وهو املنهج البحث العلمى .)

 الذي تستطيع الباحثة بواسطتها أن يعرف أثر السبب )املتغري
ألثر اجللى ااملستقيل( على النتيجة )املتغري التابع( الذي له 

 1العلوم الطبيعية.يف تقدم 

ام: أربعة األقس لتجريب فتجري علىاث البحوأما  
ث التصميمات بحالو  ،(Factorial Designث العاملية )البح

 True)ث جتربية حقيقة بحالو  (،Pre- Experiment) التمهيدية

                                                           
 ،ل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاملدخ ،محد العسافاصاحل بن 1

 062ص. م(,6222: املكتبة العبيكان,)الرايض ،الطبيعة الثانية
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Experiment،)  ث الشبه التجريببحالو (Quasi 

Experiment.)2 

إىل ثالثة أقسام: التصميم   اتموتنقسم هذا التصمي
 والتصميم الثاين (،One Short Case Studyاألول)

(Onegroup pre-test, post-test design،) والتصميم الثالث 

(group compasison design-Static.)3 

الباحثة التصميمات  ختباراو ويف هذا البحث  
-Onegroup pre)التصميم الثاين وأتخذ الباحثة ،التمهيدية

test، post-test design)    هلذه الرسالة. يعىن أن ميكن يف
لقواعد  مثل اإجراء االختبار القبلي لتحديد املستوى يف مقرر 

ويف هنية  ،مث تطبيق طريقة التعليم  الربمج ،قبل إجراء التجربية
الفصل الدراسي جيرى هلم االختبار البعدي لتبني مدى الفرق 

                                                           

..، .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،محد العسافاصاحل بن 2 
 013.ص

-013ص.  .. إىل البحث يف العلوم لملدحا ،محد العسافاصاحل بن 0 
013 
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يعكس  لفبلي والبعدي مما يعكس أثربني درجيت االختبارين ا
 ، ابستعمال رمز :تجربيةال

 خx6خ1=ت 

 التفصيل:
 خ : االختبار القبلي1
X    استخدام :card sort 
 خ : االختبار البعدي6

  
 ويف هذا البحث ختتار الباحثة الصف الثاين

 ين )أ( يف)ب(كلعينة ألهنم اضعف من طلبة الصف الثا
  يعي المتحاننياب الباحثة قوموتتركيب اجلملة الفعلية. 

قوم ويف هذه الرسالة ت .ن البعديواالمتحا حان القبلي االمت
ى عل يف تدريب الطلبات card sortحثة نفسها ابستخدام االب
 ركيب اجلملة الفعلية.ت
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 عمت و ينينة البحثاجمل -ب

ة وتعتمد الباحثة يف اختبار العينة هلذه البحث عل الطريق 
وتسمى هذه الطريقة (. purposive samplingالعمدية )

ابلطريقة املقصودة أو االختبار ابخلربة وهي أساس االختبار 
خربة الباحثة ومعرفته أبن هذه املفرودة أو تلك متثل جمتمع 

 3البحث.

يع طلبة مجأخذت الباحثة وأما اجملتمع يف هذا البحث ف  
 SMPS Babul Maghfirah Aceh بـ طالب 022وعددهم 

Besar. لثاين يف الفصل ا طالبوالعينة يف هذا البحث هو ال
  الب.ط 62 هم)ب( وعدد

 أديات البحث  -ج

ستعمل الباحثة أدوات البحث اليت هلا عالقة ت
 ابملوضع. واألدوات اليت تستخدمها يف هذه الرسالة هي:

                                                           

 22ص. ،...املدخل ،صاحل بن امحد العساف4 
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 االختبار  -1

تعد االختبارات املقننة إحدى األدوات اليت 
جلمع املعلومات اليت ميكن أن يستخدمها الباحثة 

 3حيتاج إليها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه.

وتقوم الباحثة إبختبارين، ومها االختبار 
. (Pos-test)واالختبار البعدي (Pre-test)القبلي

ستخدام ا االختبار القبلي هو الذي ختتربه الباحثة قبل
card sort  يب الطلبة لرتكيب اجلملة الفعلية. يف تدر

وأما االختبار البعدي هو الذي ختتربه الباحثة بعد 
ب الطلبة لرتكيب اجلملة يف تدري card sortاستخدام 

  الفعلية.

 

                                                           
....،  ،العلوم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف صاحل بن محد العّساف، 3

 .362-362ص. 
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 االستبانة -6

ستبانة من أدوات البحث اليت أصبحت اال
تطبق كثريا يف معظم أنواع البحث الرتبوية والنفسية 
واإلجتماعية و اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية إىل 
البحوث يف العلوم الطبيعية كاطب واهلندسة والزراغة. 

إىل   Quistionareترتجم املتب العربية الكلمة االجنليزية 
عناها، ألفاظها وتتفق يف معدة مصطلحات ختتلف يف 

ها ترتمجها )استفتاء( وبعض -مثال–فبعض الكتاب 
ترتمجها ) استقصاء( وبعضها )استبيان(. ولكن أصلح 
مصطلح ميكن أن ترتجم إبستبانة حيث أنه مدلول 
العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل تلك 

و  /اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة م ن األسئلة أو
و اآلراء احملتملة،  /بارات املكتوبة مزودة إبجابتها أوالع

 أو بفراغ لالجبة.
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االستبانة هو أحد الوسائل العديدة للحصول 
على البياانت، والباحث الذي يريد استخدام 
االستبانة جيب متأكدا من أنه ال توجد وسيلة أخرى 

 2اكثوصادقا وثباات ميكن استخدامها.

املبحواثت فاستخدمت وأما مقياس إلجاابت 
يتضمن  الذي ( skala likertالباحثة مقياس ليكرت )

 Sangat) جداخيارات فيها موافق  أربععلى 

Setuju/SS موافق ،)(Setuju/S غري موافق ،)(Tidak 

Setuju/TS غري موافق بشدة ،)(Sangat Tidak 

Setuju/STS). 
 وبيان عن هذا على النحو التايل:

 . 3و  3، 0، 6، 1التقريرات اإلجيابية يف رقم      (1
 .12،  و2، 2، 2، 2التقريرات السلبية يف رقم     (6

                                                           
)الكويب:  ،يمدخل املناحج البحث الرتبو ، رجاء حممد أبو عالم2

 132ص.، (1222مكتبة الفالح,
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 طريقة حتليل البياانت   -د

  تخعمتبار الحتليل البياانت نن ا  -1

 تعليم م والتعّلم يفجترب الباحثة عملية التعلي
، كانت الباحثة يقوم كمشرفة card sortاستخدام 

يف تدريب  card sortاستخدام ند ععملية التعليم 
 .تركيب اجلملة الفعليةعلى  الطالبات

للحصول حتليل االختبار فاستخدمت الباحثة 
اجملموع واملعدل من إجابة االختبار القبلي والبعدي. 

  الطالبات يف تدريب card sortاستخدام  فعاليةوملعرفة 
دخال ، قامت به الباحثة إبتركيب اجلملة الفعليةعلى 

درجة الطالبات اليت حصلن عليها يف كل االختبار 
  2التايل :

  

                                                           
7Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, (Graha 

Ilmu : Yogyakarta, 2006), hal. 54 
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 = جيد جدا 122 -21

 = جيد  22 -21

 = مقبول  22 -31

 = انقص  61-32

 = راسب 62 – 2

 One Group Pretestكان منهج يف هذا البحث 

Posttest Design  ،  فاختارت الباحثة حتليل البياانت بـــ
Wilcoxon Sign Rank Test  أوT-test .حديدتل 

، أن تقوم البحث T-testأو  Rank Testاستخدام 
 (Uji Normalitasالطبيعي) بإلجراء االختبار

 .(Uji Homogenitasواالختبار املتجانس )
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 (Uji Normalitasالطبيعي) االختبار  (أ

تعريف اختبار الطبيعي ملعرفة العينة من 
جمموعة تكون طبيعية أم ال. وتقوم الباحثة 

-Uji Shapiroاختبار الطبيعي ابستخدام )

wilk ألن العينة يف هذا البحث أصغر من )
فتستخدم  32إذا كان العينة أكرب من  32

(Uji Kolmogrof Smirnow وصيغة الفروض )
 الطبيعي كما يلي :   الختبار

oH  : ا  طبيعية )إذ من اجملموعة ليست العينة
أصغر من مستوى   Sig. (2-tailed)كان

 (2023الداللة 
aH : طبيعية )إذا   من اجملموعة كانت العينة

أكرب من مستوى   Sig. (2-tailed)كان
 (2023الداللة 
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  (Uji Homogenitasاالختبار املتجانس ) (ب

أخذت الباحثة اختبار املتجانس داللة أن 
 البياانت بني اجملموعتني متجانس. قد قامت

لداللة االباحثة ابختبار متجانس على مبستوى 
. وأما الفروض الختبار املتجانس كما 2023
 يلي :

oH : يبة التجر  يوجد املتجانس بني اجملموعة
-Sig. (2واجملموعة الضابطة )إذا كان

tailed)   أصغر من مستوى الداللة
2023) 

aH : ما يوجد املتجانس بني اجملموعة 
التجريبة واجملموعة الضابطة )إذا     

أكرب من مستوى   Sig. (2-tailed)كان
 (2023الداللة 
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طبيعية ومتجانسة،  لو كانت البياانت
 وإذ كانت T-Testفاستخدمت الباحثة ابختبار 

البياانت غري طبيعية ومتجانسة، فاستخدمت بـــ 
Rank Test. 

 
 حتليل البياانت نن االسعمتبانة  -2

إن طريقة حتليل البياانت على استجابة الطلبة 
 2ابستخدام كما يلي: card sortيف تعليم 

 

 البياانت:

=  f عدد الطلبة اجمليبة إبجابة الصحيحة 
= N عدد املشرتكات يف االستجابة 

 وأما معيار املؤية الستجابة الطلبة كما يلي:  
 

                                                           
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, R dan D, 

(Bandung:Alfabeta, 2006), hal.443 

x 100% 
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 يكون غري ممتعة جّدا 3-02% -1
 ممتعةيكون غري  01-22% -6
 يكون ممتعة 21-22% -0
 يكون ممتعة جّدا 21-122% -3
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت -أ
الباحثة يف الفصل السابق أن مقايس  كتبتكما  

ذلك فإن  . ومنوالستبانة يف هذا البحث ابالختبار الوسيلة
يف هذا الفصل مما حيتاج إىل البحث عن امليداين الذي عقده 

 حيث نستنتجه  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarيف 
من البياانت اجملموعة من ذلك املدرسة حتقيقا يف مجيع 

 .)ب(اينالثالفروض اليت افرتضتها الباحثة يف الفصل 
 البياانت فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب ىللحصول عل

للسنة   (SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar)  هبذه
على رسالة عميد كلية الرتبية   اعتمادا م 9103/9191

الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا  وأتهيل املعلمني جبامعة
 Un.08/FTK.1/TL.00/09/2020-.B/10852رقم: هأتشي
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 البحثحملة عن ميدان  -1
  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarكان 

  Aceh Besarاإلسالمية املعروفة بـ  درساتإحدى امل
 ,Cot Keueung Lam Alu Cutالقرية  وهو يقع يف

Pemukiman Leupung, Kecamatan Kuta Baro, 

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh .ّن إ SMPs 

Babul Maghfirah Aceh Besar  حتت  مدينة أبوبناه
  0336شهر يونيو ابلمحاية معهد ابب املغفرة 

ميالدية. ويتعلم فيه الطالب والطالبات من مجيع احناء 
أتشيه ومن خارجها. وتدرس فيه العلوم الدينية كالفقه 
واحلديث والسرية النبوية وغريها والعلوم اللغة كاللغة 

 ،ةة وتدريس احملادثة من علم اللغة العربيّ اإلجنليزيّ 
لوم ة وغريها من العة زالكيماويّ واحلساب والبيولوجيّ 

 ة. الطبيعيّ 
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 وأما أغراض أتسيس هذا املعهد فهي:
تنمية امليول واملوهبة والتحقيق والنشاط عند  -0

 SMPS Babul Maghfirah Acehالطلبة بـ 

Besar   يف كل عملّية التدريس اليت تقوم
 ابلداخلّية واخلارجّية.

أتديب نفس الطلبة ليكون  تنية االهتمام إىل -9
 الشباب يف املستقبل.

 بةأتديب نفس الطلتنمية الكفاءة واملقدار يف  -9
 من حيث االنضباط والعلم واخلربة واالتقان.  

  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarفكان 

ة ومنهج نيّ ة الوطيستعمل منهجني فيها منهج التعليميّ 
اين مديره اليوم الدكتوراندوس محدة. ة املعهديّ التعليميّ 

ومدرسة الثانوية حتت اشراف الدكتوراندوس حبتيار. 
يف هذا  ةوابلتايل املدرسون الذين يقومون ابللغة العربيّ 

 املعهد:
 



09 
 

 1،1اجلدول 
  بـ  الينن نللونن اللةة اللربيةنيأمساء املدرس

SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar  

 

 ختررج امل أمساء املدرسني
إندرا كورنياون، 

 يوسلور بكال
امعة الرانريي متخرّج جب

 اإلسالمّية احلكومّية 
جوليتا سرتيكا، 

 يوسلور بكال
جبامعة الرانريي  ةمتخّرج

 اإلسالمّية احلكومّية
جوت أجي مينا، 

 يوسلور بكال
جبامعة الرانريي  ةمتخّرج

 اإلسالمّية احلكومّية
   SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarاملصدر: مكتبة 

والتعليم  ةأما املباىن والوسائل لرتقية غرض الرتبيّ 
فهي كما   SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarيف 

 ظهرت يف اجلدول التايل:
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 1،4اجلدول 

 يف ة والختلليماملباىن والنسائل لرتقية غرض الرتبيج 
 SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar  

 عدد ةاملباىن والنسائل الختلليويج ننع من  رقم
 0 معمل احلسوب 0
 0 ةمعمل الطبيعيّ  9
 9 مكتبة 9
 0 غرفة الوسائط املتعددة  0

 وحدات 5 اجملونع
   SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarاملصدر: مكتبة 

وحدات  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar  5 رسةدمل
طلبة من  983ة والتعليم وفيه املبىن والوسائل لرتقية غرض الرتبيّ 

 . ولتوضيح عدد الطلبة كما ظهر يف اجلدولحيث مدرسة املتواسطة
 التايل:
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 1،4اجلدول 

 يف ة مبدرسة املختناسطعدد الطلبة 
SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar   

 صنلالف الرقم
 عدد الطلبة

 اجملونعة الطالبة الطالب
 055 55 011 األول فصلال 0
 008 53 83 الثاين فصلال 9
 66 91 96 الثالث فصلال 9

 483 090 995 اجملموع
  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarاملصدر: مكتبة 

  الطالبات يف تدرنب card sortاسختردام إجراء   -4
 يف البحث امليداين. تركيب اجلولة الفلليةعلى 

أول ما تقوم به الباحثة قبل إجراء البحث هو 
مقابلة مع رئيس املدرسة فيه، فاستأذن من رئيس 
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توضحها الباحثة  0املدرسة للقيام إبجراء حبث حتليلية.
دول ة كما قي جيّ يف اجملموعة التجرب ابلتوقيت التجرّب 

 األيت: 
 1،1اجلدول 

 اإلجراء الختجربج 
 الختارنخ اإلجراء اللقاء

 م 9191رب سبتم05  االختبار القبلي 0

9 
 card sortاستخدام 

 االختباريب الطلبة و يف تدر 
 البعدي

 م 9191رب سبتم08

 م 9191بر اكتو  99 االستبانة 9

 اين )ب( الثتلقى الباحثة الطالبات يف الفصل 
استخدام  ختتربه الباحثة قبل. االختبار القبليلتعطي 

card sort  9ية.لرتكيب اجلملة الفعليب الطلبة يف تدر 

                                                           
1SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar, 15 September 2020 
2SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar, 16 September 2020 
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 cardتلقي الباجثة استخدام يف اليوم التايل، 

sort .9.االختبار البعدي الباحثة تعد مث 
 تقوم الباجثة ابالستباانتيف اليوم األخرية، 

 البط 91 هميف الفصل الثاين )ب( وعدد طالبل
االستباانت عن . SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar بـ

و العبارات املكتوبة مزودة  /األسئلة أوجمموعة من 
 ـب و اآلراء احملتملة، أو بفراغ لالجبة /إبجابتها أو

SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar .من  التحصيل
 0االستباانت تكتب يف الفصل الرابع من هذه الرسالة.

 
 
 
 
 

                                                           
  3SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar, 17 September 2020 

  4SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar, 22 Oktober 2020 
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 تركيبعلى   الطالبات يف تدرنب card sortاسختردام  -ب
 .اجلولة الفللية

يف  card sortاستخدام  وعملية التعليم والتعلم إبجراء
وضح الباحثة ت تركيب اجلملة الفعليةعلى   الطالبات تدريب

 يف اجلدول يلي:

 1،5اجلدول 

يف  card sortاسختردام أنشطة املدرسة والطلبة يف إجراء 
 تركيب اجلولة الفلليةعلى   الطالبات تدرنب

 اللقاء األوىل

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء 

 السالم
 السالم الباتالطرد ت

 الدعاء  الباتالطقرأ ت أتمر الطلبة بقراءة  الدعاء 
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 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تعرف املدرسة امسها وتشرح 
اهلدف عن حضورها يف هذا 

 الفصل 

 ةإىل املدرس الباتالطستمع ت

تنظر املدرسة إىل مجيع الطلبة 
وتدعو أمساء الطلبة بكشف 

 الغياب

 بدعوة كشف الباتالطتم هت
 الغياب

تقدم املدرسة بعض األسئلة 
 حول الدرس

 ةرسأسئلة املد الباتالطيب جت

علم ت تشرح املدرسة عن أهداف
 اهوفوائد تركيب اجلملة الفعلية

 ةإىل املدرس الباتالطستمع ت

ذ وأتخالسؤال تعطي املدرسة 
ن ع القيمة لالختبار القبلي

 الفعليةتركيب اجلملة 

عن تعمل الطالبات السؤل 
وايل ح تركيب اجلملة الفعلية

 دقائق 05
 الدعاء  الباتقرأ الطت ختتم املدرسة بقراءة الدعاء 
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 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
 اتالبالطتسلم املدرسة على 

 وخترج من الفصل
 السالم الباتالطرد ت

 

 1،4اجلدول 

يف  card sortاسختردام أنشطة املدرسة والطلبة يف إجراء 
 تركيب اجلولة الفلليةعلى   الطالبات تدرنب

 اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء 

 السالم
 السالم الباترد الطت

 الدعاء  الباتقرأ الطت أتمر الطلبة بقراءة  الدعاء 
 عن الباتتسأل املدرسة الط

أهداف تعليم اللغة العربية 
 رسةأسئلة املد الباتب الطيجت
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 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
  اتالطالب يف تدريب خصوصا

 تركيب اجلملة الفعليةعلى 
 عن الباتتسأل املدرسة الط

ليت قد ا تركيب اجلملة الفعلية
دام استخقبل  الباتالطتعلم 

card sort اتالطالب يف تدريب 

 نمعما قد فه الباتيب الطجت
ليت ا تركيب اجلملة الفعليةعن 

قبل  الباتقد تعلم الط
 يف تدريب card sortاستخدام 
 الطالبات

 تركيبتبني املدرسة مهمة 
 يف تدريب اجلملة الفعلية

 الطالبات

إىل شرح  الطالباتستمع ت
 املدرسة

 الباتكل الطدرسة  يعطي امل
قطعة من القرطاس احتتوى على  
املعلومات أو األمثلة عن 

 .موضع الدرس

قطعة من  الباتالطأخذت 
القرطاس احتتوى على  
املعلومات أو األمثلة عن 

 .موضع الدرس
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 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
 الباتالط مندرسة امل طلبت

 نعن أصدقاء لديه نأن يبحث
لى ع نفس البطاقة اليت حتتوي

نفس املواد لتشكيل 
 جمموعات.

اء عن أصدق البات الطتبحث 
 وينفس البطاقة اليت حتت نلديه

على نفس املواد لتشكيل 
 جمموعات.

 الباتالطمن  درسةامل تطلب
ة ابلصوق على السبورة كت

 يهاعل ناإلجاابت اليت حيصل
 دا.فواح اواحد نهاليشرحو 

بورة الس علىالبات الطتكتب 
 يهاعل ناإلجاابت اليت حيصل

 دا.فواح اواحد نهاليشرحو 

 cardستخدام التعلم ابوبعد 
sort  تعطي املدرسة الفرصة
عما  نأن يسأل الباتللط

 تعلمني

نه ميفهعما ال  الباتطالسأل ت
 card sortستخدام امن 
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 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
ذ وأتخالسؤال تعطي املدرسة 

ن ع يبعدالقيمة لالختبار ال
 تركيب اجلملة الفعلية

عن تعمل الطالبات السؤل 
وايل ح تركيب اجلملة الفعلية

 دقائق 05
إجابة املدرسة إىل  فاتشت

 الطالبات
 فاتشتتنتظر الطالبات عندما 

 إجابة الطالباتاملدرسة إىل 
اخلطاء من  ةتصلح املدرس

تركيب عن  إجابة الطالبات
 اجلملة الفعلية

صالح إب الطالبات تم هت
 املدرسة

 الطالبات تعطي املدرسة
عما  ندقائق ليسأل 5الفرصة 

 توإذا قدم نه.ال يفهم
السؤال، أتمر املدرسة  الطالبات

اآلخرين إلجابة األسئلة فإذا مل 
 بها.ة جتيستطع أحد فاملدرست

ه نعما ال يفهم الطالباتسأل ت
يب املدرسة أسئلة عما ال و جت

 ن إجابتهيستطع
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 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
ناقشة مل الطالباتترشد املدرسة 

 موضوع الدرس
موضوع  الطالباتناقش ت

تركيب اجلملة الدرس عن 
 الفعلية

 لعثورل الطالباتخترب املدرسة  
 تركيب اجلملة الفعلية على

 card sortستخدام اب

 تركيب على الطالبات دجت
 cardستخدام اب اجلملة الفعلية

sort 

 الطالباتترشد املدرسة 
ركيب ت علىليلخصوا اخلالصة 

 cardستخدام اب اجلملة الفعلية
sort  حتت إشراف املدرسة 

اخلالصة  الطالباتلخص ت
 تركيب اجلملة الفعلية على

حتت  card sortستخدام اب
 إشراف املدرسة

لخص تتؤكد املدرسة ما 
 من املواد الدراسية. الطالبات

درسة مبا تؤكد امل الطالباتتم هت
 عن نقاط املواد الدراسية

تسلم املدرسة على الطلبة 
 وخترج من الفصل

 السالم الطالباترد ت
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 حتليل البياانت ومناقشختها   - 

 اإلخختبار القبلي والبلدي.   1
قامت الباحثة ابالختبار القبلي وهو طريقة 

يب فعالية يف تدريب الطالبات على تركللتعرف على 
يف وتدريبه  card sortاستخدام قبل اجلملة الفعلية 

وأيضا قامت الباحثة ابالختبار  الطالبات تدريب
 طالباتال فعالية يف تدريب علىالبعدي للتعرف 

عد ب الفعليةتركيب اجلملة على  card sortاستخدام 
تركيب وقدرهتم على  card sortاستخدام تدريب 

 :إىل اجلدول اآليتميكن النظر  اجلملة الفعلية 
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 1،4اجلدول 

 خختبار القبلينختيجة اال

 يخختبار القبلنختيجة اال الباتالط الرقم
 61 0 ةطالب 0
 01 9 ةطالب 9
 61 9 ةطالب 9
 61 0 ةطالب 0
 61 5 ةطالب 5
 61 6 ةطالب 6
 81 5 ةطالب 5
 01 8 ةطالب 8
 01 3 ةطالب 3
 01 01 ةطالب 01
 61 00 ةطالب 00
 81 09 ةطالب 09
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 يخختبار القبلنختيجة اال الباتالط الرقم
 61 09 ةطالب 09
 61 00 ةطالب 00
 61 05 ةطالب 05
 01 06 ةطالب 06
 81 05 ةطالب 05
 61 08 ةطالب 08
 61 03 ةطالب 03
 01 91 ةطالب 91
 1111 اجملونع 
 54= 1111041 ملدل 
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 1،8اجلدول 

 يبلدخختبار النختيجة اال

 يلدبخختبار النختيجة اال الباتالط الرقم
 81 0 ةطالب 0
 51 9 ةطالب 9
 31 9 ةطالب 9
 81 0 ةطالب 0
 51 5 ةطالب 5
 31 6 ةطالب 6
 31 5 ةطالب 5
 51 8 ةطالب 8
 81 3 ةطالب 3
 51 01 ةطالب 01
 31 00 ةطالب 00
 31 09 ةطالب 09
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 يلدبخختبار النختيجة اال الباتالط الرقم
 31 09 ةطالب 09
 81 00 ةطالب 00
 81 05 ةطالب 05
 81 06 ةطالب 06
 31 05 ةطالب 05
 81 08 ةطالب 08
 81 03 ةطالب 03
 51 91 ةطالب 91
 1441 اجملونع 
 81= 1441041 ملدل 

 

ومن هذين اجلدولني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف 
يف االختبار ( ، ونتيجة  املعدلة 55) هااالختبار القبلي تقدير 

 .(80رها )يالبعدي تقد
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تقوم الباحثة    Ranks Test وأ  T-Testتقبل إجراء االختبار 
 Uji)ابستعمال اختبار  العمل  (Normalitas Data)بضبط الفائيل 

Normalitas)  يبني عن حتصيل ضبط الفائيل  0،5جلدول او
(Normalitas Data). 

 1،3 اجلدول

 (Normalitas Data)نختيجة ضبط الفائيل 

يدل على أن حتصيل االختبار القبلي  0،3اجلدول ومن 
مبستوى الداللة  (Uji Normalitas)والبعدي ابستعمال اختبار العمل 

(Sig.) (1،15 واالختبار البعدي مبستوي 1،110  أكرب من .)
(. فتشري تلك النتيجة إىل 1،110من  أكرب 1،15) (.Sig)الداللة 

ر يتم توزيعها بشكل طبيعي ميكن إجراء اختبا أن البياانت اليت

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .288 20 .000 .798 20 .001 

posttest .223 20 .010 .809 20 .001 

a. Lilliefors Significance Correction 
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يبني عن حتصيل  3-0واجلدول  (Uji Homogenitas)املتجانس 
 : 0،01كما يف اجلدول  .(Uji Homogenitas)االختبار املتجانس 

 

 1،11اجلدول 

 (Uji Homogenitas)خختبار املختجانس نختيجة اال

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Nilai 

Based on Mean 1.137 2 17 .344 

Based on Median .393 2 17 .681 

Based on Median and 

with adjusted df 
.393 2 16.592 .681 

Based on trimmed 

mean 
1.137 2 17 .344 

 

يدل على أن حتصيل االختبار املتجانس  0،01اجلدول 
(Uji Homogenitas)  مبستوى الداللة(Sig.) (1،15 < 

(. فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت متجانسة، حىت 1،900
 .(Uji T)متكن إجراء اختبار ت 
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الطالبات على  يف تدريب card sortاستخدام وللتعرف على 
ابالنظر إىل   (Uji T)البد أن حتلل اختبارت  تركيب اجلملة الفعلية 

من االختبار القبلى واالختبار البعدي، ويبني  نتيجة املعدلة
 اآليت: 0،00اجلدول

 

 1،11اجلدول 

 (Paired Samples Statistics) تاالخختبار  حتصيل

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

 

Mean N Std. Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 
pretest 57.00 20 13.416 3.000 

posttest 81.00 20 7.881 1.762 
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 61يدل على أن نتيجة االختبار القبلي  0،00اجلدول 
دام استخ تبني أن. واخلطوات التالية 81ونتيجة االختبار البعدي 

card sort تركيب اجلملة الفعليةالطالبات على  يف تدريب 
 اآليت: 0،09كما بني اجلدول   ه. وحتصيلتختبار الابستعمال ا

 

 1،14اجلدول 

 (Paired Samples Test) تاالخختبار  حتصيل

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest - 

posttest 
-

24.000 
9.403 2.103 

-

28.401 

-

19.5

99 

-11.414 19 .000 
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على يدل  0،09حتصيل االختبار ت يف اجلدول 
<  1،15) (.Sig)مستوى الداللة أي يكون ( -00،000)

 الباتالط يسهل card sortاستخدام  أن على (. وهذا يدل1،11
 .تركيب اجلملة الفعليةالطالبات على  يف تدريب

 

 سختبانةاال.   4
 cardاستخدام تقوم الباحثة ابالستباانت يف 

sort علية تركيب اجلملة الفعلى   الطالبات يف تدريب 
على اجملموع واملعدل والنسبة املئوية ملعرفة استجابة 

 ابستعمال القانون: الطالبات
 

P :النسبة املؤية  
f :الرتددات 

N :جمموعة الطلبة 
 

P=
𝑓

𝑛
× 100% 
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 وملعرفة مجيع معدلة النتائج قامت الباحثة بتقدمي

 "likert scale" لييكرت األربعةالنتيجة على مقيس 

:كما يلي
5 

 الختقرنرات اإلجيابية( 1

 0:       موافق جدا بنتيجة
 9:            موافق بنتيجة

 9:        غري موافق بنتيجة
 0غري موافق بشدة بنتيجة: 

 
 الختقرنرات السلبية( 4

 0:       موافق جدا بنتيجة
 9:            موافق بنتيجة
 9:        بنتيجةغري موافق 

 0غري موافق بشدة بنتيجة: 
                                                           

5Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2003), hal.281 



65 
 

 card sortستخدام اب  الطالبات استجابة وتتضح   
 يف اجلدول التايل:

 1،14اجلدول 

 1رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 
 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
تركيب تدريس 

 اجلملة الفعلية
 cardستخدام اب

08 9 - - 91 



66 
 

sort  يكون مسرورا
 يف تعلمه.

 58 - - 6 59 اجملموع
 ٪011 - - ٪01  ٪31 النسبة املؤية
 4،3 نختيجة امللدلة

 
تركيب اجلملة تدريس عن  0،09اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
لى وهذا يدل عموافق جدا. ، أي تتحقق النتيجة يف  9،3املعدلة 

يكون مسرورا يف  card sortستخدام اب تركيب اجلملة الفعليةأن 
 تعلمه.
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 1،11اجلدول 

 4رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
ب تركيتدريس 

 اجلملة الفعلية
ستخدام اب

card sort 
يدافعين 

احلماسة يف 
عمل تدريب 

08 9 - - 91 
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تركيب اجلملة 
 .الفعلية
 58 - - 6 59 اجملموع

 ٪011 - - ٪01  ٪31 النسبة املؤية
 4،3 نختيجة امللدلة

 
تركيب اجلملة تدريس عن  0،00اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  ،card sortستخدام اب الفعلية
لى وهذا يدل عيف موافق جدا. ، أي تتحقق النتيجة  9،3املعدلة 

يدافعين احلماسة  ،card sortستخدام اب أن تركيب اجلملة الفعلية
 .الفعليةتركيب اجلملة يف عمل تدريب 
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 1،15اجلدول 

 4رقم  االسختبانة على الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
تركيب تدريس 

 اجلملة الفعلية
 cardستخدام اب

sort  جيعل املواد
 سهلة يف فهمه.

05 9 0 - 91 

 56 - 9 6 68 اجملموع
 ٪011 - ٪5 ٪01  ٪85 النسبة املؤية
 4،8 نختيجة امللدلة
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تركيب اجلملة تدريس عن  0،05اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
لى . وهذا يدل عيف موافق جدا، أي تتحقق النتيجة  9،8املعدلة 

جيعل املواد سهلة يف  card sortستخدام اب تركيب اجلملة الفعليةأن 
 فهمه.

 1،14اجلدول 

 1رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
 تركيبتدريس 
 الفعليةاجلملة 

08 9 - - 91 
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 cardستخدام اب
sort  يرقيين يف

 مهارة الكتابة.
 58 - - 6 59 اجملموع

 ٪011 - - ٪01  ٪31 النسبة املؤية
 4،3 نختيجة امللدلة

 
تركيب اجلملة تدريس عن  0،06اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
لى وهذا يدل عيف موافق جدا. أي تتحقق النتيجة ، 9،3املعدلة 

يرقيين يف مهارة  card sortستخدام اب أن تركيب اجلملة الفعلية
 الكتابة.
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 1،14اجلدول 

 5رقم  االسختبانة على الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
تركيب تدريس 

 اجلملة الفعلية
 cardستخدام اب

sort  يسهلين يف
 حفظ املفردات.

08 9 - - 91 

 58 - - 6 59 اجملموع
 ٪011 - - ٪01  ٪31 النسبة املؤية
 4،3 نختيجة امللدلة
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تركيب اجلملة تدريس عن  0،05اعتمادا على اجلدول 
يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
لى وهذا يدل عيف موافق جدا. ، أي تتحقق النتيجة  9،3املعدلة 

يسهلين يف حفظ  card sortستخدام اب أن تركيب اجلملة الفعلية
 املفردات.
 

 1،18اجلدول 

 4رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
تركيب تدريس 

 اجلملة الفعلية
- - 08 9 91 
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 cardستخدام اب
sort  جيعل التعلم
 ملل.

 69 8 50 - - اجملموع
 31 - - النسبة املؤية

٪ 
01 ٪ 011٪ 

 4،1 نختيجة امللدلة
 

تركيب اجلملة تدريس عن  0،08اعتمادا على اجلدول 
يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
على  وهذا يدلموافق.  غري، أي تتحقق النتيجة يف  9،0 املعدلة

 جيعل التعلم ملل. card sortستخدام اب أن تركيب اجلملة الفعلية
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 1،13اجلدول 

 4رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
 بنتيجة

(0) 
ب تركيتدريس 

 اجلملة الفعلية
ستخدام اب

card sort 
يصعبين أن 
أفهم مبا قد 

شرحت 
 املدرسة.

- - 08 9 91 
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 69 8 50 - - اجملموع
 31 -  - النسبة املؤية

٪ 
01 ٪ 011٪ 

 4،1 نختيجة امللدلة
 

تركيب اجلملة تدريس عن  0،03اعتمادا على اجلدول 
يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية

لى . وهذا يدل عموافقغري ، أي تتحقق النتيجة يف 9،0املعدلة 
يصعبين أن أفهم مبا  card sortستخدام اب أن تركيب اجلملة الفعلية

 شرحت املدرسة.قد 
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 1،41اجلدول 

 8رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
لة تركيب اجلمتدريس 
 ستخداماب الفعلية

card sort يصعبين يف 
 املفردات.حفظ 

- 0 0 05 91 

 50 61 09 9 - اجملموع
 91 ٪5  - النسبة املؤية

٪ 
 55 

٪ 
011٪ 

 4،4 نختيجة امللدلة
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تركيب اجلملة تدريس عن  0،91اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
هذا يدل و . غري موافق بشدة، أي تتحقق النتيجة يف 9،5املعدلة 

يصعبين يف  ،card sortستخدام اب على أن تركيب اجلملة الفعلية
 حفظ املفردات.

 
 1،41اجلدول 

 3رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
تدريس 

رتكيب ال
- 0 3 01 91 
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ابستخدام 
card sort 
 يتعبين يف

تركيب 
اجلملة 
 .الفعلية
 63 01 95 9 - اجملموع
النسبة 

 املؤية
-  5 ٪ 05 ٪ 51٪ 011٪ 

نختيجة 
 امللدلة

4،15 

 
تركيب اجلملة تدريس عن  0،90اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortابستخدام  الفعلية
وهذا  .غري موافق بشدة، أي تتحقق النتيجة يف  9،05املعدلة 

يتعبين يف  card sortابستخدام  يدل على أن تركيب اجلملة الفعلية
 .تركيب اجلملة الفعلية
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 1،44اجلدول 

 11رقم  االسختبانةعلى  الطالباتاسختجابة 

 ةالبيان

 خيارات اإلجاابت

 اجملونع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(0) 

موافق 
بنتيجة 

(9) 

 غري
موافق 
بنتيجة 

(9) 

غري 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(0) 
 تركيبتدريس 

 اجلملة الفعلية
 cardابستخدام 

sort ال يرقيين يف 
 مهارة الكتابة.

- - 5 05 91 

 55 61 05 - - اجملموع
 ٪011 ٪55 ٪95 - - النسبة املؤية
 4،45 نختيجة امللدلة
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تركيب اجلملة تدريس عن  9،55اعتمادا على اجلدول 

يشري إىل استجابة إجيابية بنتيجة  card sortستخدام اب الفعلية
. وهذا موافق بنتيجة غري، أي تتحقق النتيجة يف 9،55املعدلة 

ال يرقيين  ،card sortستخدام اب يدل على أن تركيب اجلملة الفعلية
 يف مهارة الكتابة.

 1،44اجلدول 
 الباتنختيجة امللدلة من اسختجابة الط
 الختقرنرات اإلجيابية

 اانتالبي ت

  خيارات اإلجاابت
موافق 
جدا 
 ةبنتيج
 

موافق 
 ةبنتيج
 
 

غري 
موافق 
 ةبنتيج
 

غري 
موافق 
بشدة 
 بنتيجة

 اجملموع

تدريس  0
 √تركيب 
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اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 

يكون 
مسرورا يف 

 تعلمه.

تدريس  9
تركيب 
اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 

يدافعين 
احلماسة يف 

عمل 
تدريب 

√ 
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تركيب 
اجلملة 
 .الفعلية

تدريس  9
تركيب 
اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 

جيعل املواد 
سهلة يف 

 فهمه.

√ 

    

تدريس  0
تركيب 
اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب

√ 
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card sort 
يرقيين يف 

مهارة 
 الكتابة.

 تدري 5
تركيب 
اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 
 يسهلين يف

حفظ 
 املفردات.

√ 

    

 الختقرنرات السلبية
تدريس  6

تركيب 
اجلملة 

  
√ 
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 الفعلية
ستخدام اب

card sort 
 جيعل التعلم

 ملل.

تدريس  5
تركيب 
اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 

يصعبين أن 
أفهم مبا قد 

شرحت 
 املدرسة.

  

√ 

  

تدريس  8
تركيب 

  
√ 
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اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 
 يصعبين يف

حفظ 
 املفردات.

تدريس  3
رتكيب ال
ستخدام اب

card sort 
 يتعبين يف

تركيب 
اجلملة 
 .الفعلية

  

√ 

  

0
1 

تدريس 
تركيب 

   √  
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اجلملة 
 الفعلية

ستخدام اب
card sort 
 ال يرقيين يف

مهارة 
 الكتابة.

 44 1 14 - 41 اجملونع
 ٪011 ٪01 ٪01 - ٪51 النسبة املؤية

 النتيجة املعدلة
 جمموع األسئلة ÷ = جمموع اإلجاابت 

 =96  ÷01 
 )موافق جدا بنتيجة( 9،6= 

 
 card sortاستخدام البات يدل هذا اجلدول أن استجابة الط

الباحثة.  مما عرضتنتيجة "موافق جدا" على  الثاين )ب(الفصل  يف
 يف تدريب الباتالط يسهل card sortاستخدام وهذا يدل على أن 
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 card sortاستخدام  أن وخالصة القول. تركيب اجلملة الفعلية

 .تركيب اجلملة الفعلية يف الباتالط ساعدي

 

 حتقيق الفرض   -د
ذكرت الباحثة يف الفصل األول أن فرض هذا البحث 

 :وه
يكون  card sortاستخدام : إن  (ha)الفرض الباديل .   0

 .تركيب اجلملة الفعلية يف فعاال

مل  card sortاستخدام  : إن (ho)الفرض الصفري .    9
 يكن فعاال يف تركيب اجلملة الفعلية.

 card استخدام تركيب اجلملة الفعليةويكون تدريس 

sort ي الفرض أ تركيب اجلملة الفعليةيف لبات يرقي فهم الطل
أن  0،09 ت يف اجلدولحتصيل اختبار  دليلب مقبولالبديل 

، أصغر من 111وهو ) (.Sig)نتيجة مستوى الداللة 
مردود  (Ho)( وهذا يدل على أن فرض الصفري 1،15

أن تدريس ، حيث يلخص مقبول (Ha)وفروض البديل 
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يرقي فهم  card sortستخدام اب تركيب اجلملة الفعلية
 .تركيب اجلملة الفعلية يف الباتالط

 cardدام ستخاب تركيب اجلملة الفعليةويكون تدريس 

sort ي الفرض أ تركيب اجلملة الفعليةيف  الباتالط يسهل
أن اإلجابة  0،99. كما يبدو يف جدول مقبولالبديل 

. فهذه النتيجة تشري إىل 9،6)موافق جدا( يف تقع اإلجيابية 
 ليةتركيب اجلملة الفع فهم يف سهالت الباتمعظم الط أن
 (Ho)وهذا يدل على الفرض الصفري  .card sortستخدام اب

تركيب اجلملة مقبول أن تدريس  (Ha)مردود وفروض البديل 
 .ة الفعليةتركيب اجلمليف  الباتالط يسهلاستخدام  الفعلية



09 

 الفصل اخلامس
 خامتة

 نتائج البحث -أ
قد امتت الباحثة يف البحث عما يتعلق ابستخدام 

card sort  لية. تركيب اجلملة الفععلى  يب الطالباتيف تدر
وحيسن هلا يف اختمام هذه الرسالة اليت حتصل عليها، وفقا 

 ملا وجدت البياانت امليدانّية.
 تركيب اجلملة يف يكون فعاال card sortاستخدام إن  -1

 .الفعلية
 يف card sortالبات استخدام استجابة الطكانت  -2

ا ممنتيجة "موافق جدا" على  الثاين )ب(الفصل 
 cardاستخدام عرضت الباحثة. وهذا يدل على أن 

sort ركيب تيف تدريب  هنّ ساعدوي الباتالط يسهل
 .اجلملة الفعلية
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 املقرتحات -ب
 أن ختتم الباحثة كتابة هذه الرسالة فيحسن هبا أن قبل

تلتقي اإلقرتاحات عسى أن تكون مفيدة ملن يهتم هبا فيما 
 يلي:

  SMPS Babul Magfirah Aceh Besarبـ  ينبغي ملسؤل -1

 .يف تدريب تركيب اجلملة الفعلية
 SMPS Babul Magfirah Acehينبغي للمدرسني بـ -2

Besar   او درّبيخصوصا مدرسون اللغة العربّية أن 
  .card sortستخدام ابالبات الطتركيب اجلملة الفعلية 

 SMPS Babul Magfirah Acehبـينبغي للطالبات  -3

Besar فعاالن كو وييدافعن نفسهن حىت ين أن يفضل 
 .يف تدريب تركيب اجلملة الفعلية
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 املراجع

 املراجع العربية -أ

 القاهرة: دار احلديث ،9002، لسان العرب ،ابن منظور

: لقاهرةااجلملة العربية، ، 9002دكتور حممد إبراهيم عبادة، 
 مكتبة اآلداب

دراسات نقدية يف النحو ، دكرت عبد الرمحن حممد أيوب
 الكويت: مؤسسة الصباح، العريب

: بريت، التطبيق النحوي، 8211  ،الدكرت عبده الرتاجحي
 دار النههضة العربية

املناهج  ،8211 ،حممد لبيب النجيحي و حممد منري موسى
 ية القاهرة: مكتبة األجنلو املصر ، والوسائل التعليمية

: وتبري  ،املنهاج يف القواعد واإلعراب  ،مد األطااكىحم
 شرقمكتبة دار امل
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، جامع الدروس العربية ،9002 ،مصافى الغالييين
 بريوت: املكتبة العصرية

إميان أمحد  ،رشي أمحد طعيمة ،كرعلي أمحد مد 
تعليم اللغة  املراجع يف مناهج ،9080،هريدي

فكر رة: دار الالقاه، العربية للناطقني بلغات أخرى
 العريب

 املدخل إىل البحث  ،0222 ،محد العسافاصاحل بن 
 ن: املكتبة العبيكاالرايض ،ةيف العلوم السلوكي

مدخل املناحج البحث ، 8212، رجاء حممد أبو عالم
 الكويب: مكتبة الفالح ،يالرتبو 

تدريس  ، 9000،رشدى أمحد طعيمة و حممد السيد مناع
 لغربني القاهرة: دار الفكرى ا ،العربية ىف التعليم العام
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تعليم ، 9000 ،أمحد طعيمة و حممد سيد مناع ىرشد
كري القاهرة: دار الف، العربية والدين بني علم والفن

 عريب

 املراجع اإلندونسيه -ب
Anas Sudijono, 2016, Pengantar Statistik Pendidikan, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) KURIKULUM 2013 

Satuan Pendidikan :    SMPS Babul Maghfirah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Ganjil 

Maharah   Kitabah  

Tema / Subtema : يومياتنا يف املدرسة 
Alokasi Waktu : 3 x 90 Menit (3 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi  Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 



KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetisi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1. Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat 

mempelajari bahasa Arab. 

 



2.1. Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

2.1.1.Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan 

guru dan teman. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik   

 يوميتنا في المدرسة

 

      dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

 

4.5.1. Siswa mampu memahami penggunaan jumlah fi’liyah 

yang tepat dalam kalimat berkaitan dengan: 

 يوميتنا يف املدرسة
 

4.5.2. Siswa mampu mebuat kalimat sederhana tentang 

topik:   

 يوميتنا يف املدرسة
Dengan memperhatikan ketenttuan pengunnaan tarkib 

fi’liyah yang baik dan benar. 

 

 

 



C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan tema tentang  يوميتنا يف

 :peserta didik  mampu املدرسة

1. Siswa mampu memahami penggunaan jumlah fi’liyah yang tepat dalam kalimat. 

2. Siswa mampu mebuat kalimat sederhana mengunnaan tarkib fi’liyah yang baik dan benar. 

D. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

 يوميتنا يف املدرسة
E. Metode Pembelajaran 

Metode  pembelajaran yang digunakan meliputi : 

1. Pendekatan Scientific  

2. Qawaid wa Tarjamah 

3. Diskusi 

4. Tanya Jawab 

5. Drill 



F. Media Pembelajaran. 

1. Card Sort 

G. Sumber Pembelajaran. 

1. Kemenag, Buku siswa Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah 

Untuk  Kelas VIII 

2. Kemenag, Buku Guru Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah 

Untuk  Kelas VIII 

3. Kamus Bahasa Arab online. 

4. Kamus Ma’hadi 

H. Alat Dan Bahan  

1. Alat 

a. Papan tulis 

b. Spidol 

c. Penghapus  

2. Bahan ’ 

a. Kertas pertanyaan 

b. Media card sort 



 

I. Proses Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

- Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran . 

- Guru memberikan apersepsi  

- Siswa mengulang pembelajaran sebelumnnya, kemudian guru 

menggali pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan 

dipelajari. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru membagikan kelompok 

15 Menit 

Kegiatan Inti  Mengamati 

- Guru meminta siswa untuk memperhatikan media yang telah 

60 Menit 



disediakan yang memuat penjelasan mengenai jumlah fi’liyah dan 

hruf jar yang ada dalam topik:      

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan media yang telah disediakan yang memuat 

penjelasan mengenai jumlah fi’liyah yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru tentang jumlah fi’liyah yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan contoh jumlah fi’liyah yang terdapat dalam 

buku yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة



 Menanya  

- Guru meminta siswa baik secara individu maupun kelompok untuk 

menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami mengenai 

jumlah fi’liyyah yang terdapat dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa baik secara individu maupun kelompok menanyakan tentang 

hal-hal yang belum dipahami mengenai jumlah fi’liyyah yang 

terdapat dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengeksplorasi/eksperimen 

- Siswa mendiskusikan bersama teman kelompoknya tentang  

pembuatan kalimat sederhana menggunakan jumlah fi’liyyah sesuai 

dalam topik: 



 يوميتنا يف املدرسة
- Siswa  mencoba membuat kalimat sederhana kalimat sederhana 

menggunakan jumlah fi’liyyah sesuai dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengasosiasikan 

- Siswa dalam kelompoknya mendapatkan kesempatan untuk 

membaca kalimat sederhana mengggunakan jumlah fi’liyyah yang 

teah dibuat  sesuai dengan topik: 

 يوميتنا يف املدرسة 
- Siswa memberikan tanggapan dan mengoreksi kalimat sederhana 

yang dibuat oleh siswa lainnya tentang: 

 يوميتنا يف املدرسة



 Mengkomunikasikan  

- Siswa memberikan penjelasan mengenai penggunaan yang sesuai 

untuk membuat jumlah fi’liyyah sesuai topik: 

 يوميتنا يف املدرسة
- Siswa menyampaikan cara pembuatan kalimat sederhana dalam 

jumlah fi’liyyah yang benar dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

Kegiatan 

Penutup 

- siswa menyimpulkan materi pembelajaran dibimbing oleh guru. 

- Siswa  mengerjakan soal yang diberikan oleh guru  

- Siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran 

- siswa memperhatikan nasehat/pesan moral dari guru 

- siswa mendengarkan  rencara pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru untuk pertemuan berikutnya 

- siswa  bersama guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam 

15 Menit  

 



Pertemuan Kedua 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

- Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran . 

- Guru memberikan apersepsi  

- Siswa mengulang pembelajaran sebelumnnya, kemudian guru 

menggali pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan 

dipelajari. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

15 Menit 

Kegiatan Inti  Mengamati 

- Guru meminta siswa untuk memperhatikan media yang telah 

disediakan yang memuat penjelasan mengenai jumlah fi’liyah dan 

hruf jar yang ada dalam topik:      

60 Menit 



 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan media yang telah disediakan yang memuat 

penjelasan mengenai jumlah fi’liyah yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru tentang jumlah fi’liyah yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan contoh jumlah fi’liyah yang terdapat dalam 

buku yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Menanya  

- Guru meminta siswa baik secara individu maupun kelompok untuk 



menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami mengenai 

jumlah fi’liyyah yang terdapat dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa baik secara individu maupun kelompok menanyakan tentang 

hal-hal yang belum dipahami mengenai jumlah fi’liyyah yang 

terdapat dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengeksplorasi/eksperimen 

- Siswa mendiskusikan bersama teman kelompoknya tentang  

pembuatan kalimat sederhana menggunakan jumlah fi’liyyah sesuai 

dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة
- Siswa  mencoba membuat kalimat sederhana kalimat sederhana 



menggunakan jumlah fi’liyah sesuai dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengasosiasikan 

- Siswa dalam kelompoknya mendapatkan kesempatan untuk 

membaca kalimat sederhana mengggunakan jumlah fi’liyyah yang 

teah dibuat  sesuai dengan topik: 

 يوميتنا يف املدرسة 
- Siswa memberikan tanggapan dan mengoreksi kalimat sederhana 

yang dibuat oleh siswa lainnya tentang: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengkomunikasikan  

- Siswa memberikan penjelasan mengenai penggunaan yang sesuai 

untuk membuat jumlah fi’liyyah sesuai topik: 



 يوميتنا يف املدرسة
- Siswa menyampaikan cara pembuatan kalimat sederhana dalam 

jumlah fi’liyyah yang benar dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

Kegiatan 

Penutup 

- siswa menyimpulkan materi pembelajaran dibimbing oleh guru. 

- Siswa  mengerjakan soal yang diberikan oleh guru  

- Siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran 

- siswa memperhatikan nasehat/pesan moral dari guru 

- siswa mendengarkan  rencara pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru untuk pertemuan berikutnya 

- siswa  bersama guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam 

15 Menit  

 

 

 

 



Pertemuan Ketiga 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

- Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran . 

- Guru memberikan apersepsi  

- Siswa mengulang pembelajaran sebelumnnya, kemudian guru 

menggali pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan 

dipelajari. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

15 Menit 

Kegiatan Inti  Mengamati 

- Guru meminta siswa untuk memperhatikan media yang telah 

disediakan yang memuat penjelasan mengenai jumlah fi’liyah dan 

hruf jar yang ada dalam topik:      

60 Menit 



 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan media yang telah disediakan yang memuat 

penjelasan mengenai jumlah fi’liyah yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru tentang jumlah fi’liyah yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa memperhatikan contoh jumlah fi’liyah yang terdapat dalam 

buku yang ada dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Menanya  

- Guru meminta siswa baik secara individu maupun kelompok untuk 



menanyakan tentang hal-hal yang belum dipahami mengenai 

jumlah fi’liyyah yang terdapat dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

- Siswa baik secara individu maupun kelompok menanyakan tentang 

hal-hal yang belum dipahami mengenai jumlah fi’liyyah yang 

terdapat dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengeksplorasi/eksperimen 

- Siswa mendiskusikan bersama teman kelompoknya tentang  

pembuatan kalimat sederhana menggunakan jumlah fi’liyyah sesuai 

dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة
- Siswa  mencoba membuat kalimat sederhana kalimat sederhana 



menggunakan jumlah fi’liyyah sesuai dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengasosiasikan 

- Siswa dalam kelompoknya mendapatkan kesempatan untuk 

membaca kalimat sederhana mengggunakan jumlah fi’liyyah yang 

teah dibuat  sesuai dengan topik: 

 يوميتنا يف املدرسة 
- Siswa memberikan tanggapan dan mengoreksi kalimat sederhana 

yang dibuat oleh siswa lainnya tentang: 

 يوميتنا يف املدرسة

 Mengkomunikasikan  

- Siswa memberikan penjelasan mengenai penggunaan yang sesuai 

untuk membuat jumlah fi’liyyah sesuai topik: 



 يوميتنا يف املدرسة
- Siswa menyampaikan cara pembuatan kalimat sederhana dalam 

jumlah fi’liyyah yang benar dalam topik: 

 يوميتنا يف املدرسة

Kegiatan 

Penutup 

- siswa menyimpulkan materi pembelajaran dibimbing oleh guru. 

- Siswa  mengerjakan soal yang diberikan oleh guru  

- Siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran 

- siswa memperhatikan nasehat/pesan moral dari guru 

- siswa mendengarkan  rencara pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru untuk pertemuan berikutnya 

- siswa  bersama guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam 

15 Menit  

 

 

 

 



J. Penilaian (Terlampir) 

1. Jenis/teknik penilaian  

( Untuk kerja/ kinerja melakukan praktikum/ sikap) 

2. Bentuk instrumen penilaian 

(Dalam chek/ skala penilaian/ lembaran penilaian kinerja/ lembar penilaian sikap/ lembar observasi/ 

pertanyaan langsung/ laporan pribadi/ kuisioner/ memilih jawaban/ mensuplai jawaban/ lembar 

penilaian portofolio). 

3. Pedoman penilaian  

 Banda Aceh, 27 September 2020 

 

Nazira Umairah 

Nim.160202079 

 

  



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Materi Pembelajaran 

 

 



 



 

 

 



 



 
 Banda Aceh, 27 September 2020 

 

Nazira Umairah 

Nim.160202079 

  



Lampiran 2: 

1. Penilaian Aspek Sikap Sosial 

Indikator : 2.1.1. Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru dan teman. 

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

Nama Siswa: 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang- 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Memulai memberikan pendapat dengan ucapan 

salam. 
     

2 Santun dalam memberikan pendapat      

3 Menghargai pendapat orang lain      

4 Menyalahkan pendapat orang lain tanpa 

memberikan solusi. 
     



5 Menggunakan kata-kata atau ungkapan yang 

membuat orang lain tersinggung 
     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  

100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

Bila Peryataan Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

 



 Banda Aceh, 27 September 2020 

 

Nazira Umairah 

Nim.160202079 

 

Pengetahuan dan Ketrampilan 

a. Keterampilan Mendengar  

Kompetensi 

Dasar 

: 4.5.3. Siswa mampu memahami penggunaan jumlah fi’liyah yang tepat dalam 

kalimat berkaitan dengan: 

 يوميتنا يف املدرسة

4.5.4. Siswa mampu mebuat kalimat sederhana tentang topik:   

 ميتنا يف املدرسةيو 



Dengan memperhatikan ketenttuan pengunnaan tarkib fi’liyah yang baik dan 

benar. 

Jenis/Teknik 

Penilaian 

: a. Tes Tulis 

Bentuk 

Instrument Dan 

Instrumen 

: a. Esai :  

- Pilihlah fi’il yang sesuai dengan kalimat berikut ini. 

 

 

 

 

 

 



 

Rubrik Penilaian pengetahuan 

N 

O. 
Nama Siswa 

Jumlah 

soal Total 

skor  

mentah 

Nilai 

persen 
kriteria 

Keterangan 

 

1 2 3 4 5 
ketuntasan 

Tindak 

lanjut 

T TT R P 

1.               

2.               

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              



9.              

10              

Jumlah             

Keterangan : 

1. Setiap soal yang benar memiliki nilai 2 jadi total skor maksimun adalah 10 

2. Pedoman 

Penilaian 

: 
𝑁𝑃 =

𝑅

𝑆𝑀  
 × 100 

Keterangan :  

NP  :Nilai Persen Yang Dicari Atau Diharapkan 

R  :Skor Mentah Yang Diperoleh Siswa 

SM       :Skor Maksimum Ideal Dari Tes Yang Bersangkutan  

100 : Bilangan Tetap.  

 

 



 

Rubrik Penilaian keterampilan 

No Nama siswa 

Aspek 

penilaian 

Total 

skor 

mentah 

Nilai 

persen 
Kriteria Keterangan 

M K S G 

   ketuntasan Tindak lanjut 

T TT R P 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             



8.            

9.            

10.            

Jumlah            

 

Keterangan : 

1. Skala skor persoal adalah  1-4, jumlah total keseluruhan skor 16. 

2. Keterangan 

T  : Tuntas 

TT : Tidak Tuntas 

R : Remedial 

P  : Pengayaaan 

 

 

 

 

 



3. Format Penilaian 

Kriteria Skor Indikator 

Penggunaan Mufradhat  (M) 4 Sangat tepat  

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

Penyusunan kalimat (K) 4 Sangat sesuai   

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 

 1 Tidak sesuai 

Kesesuaian struktur gaya bahasa 4 Sangat sesuai  

(S) 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang  sesuai 

 1 Tidak sesuai 

Sistematika gagasan (ide) 4 Sangat sistematis 



(G) 3 Cukup sistematis 

 2 Kurang sistematis 

 1 Tidak sistematis 

Total score 16  

 

Pedoman Penilaian : 
𝑁𝑃 =

𝑅

𝑆𝑀  
 × 100 

Keterangan :  

NP  : Nilai Persen Yang Dicari Atau Diharapkan 

R    : Skor Mentah Yang Diperoleh Siswa 

SM : Skor Maksimum Ideal Dari Tes Yang Bersangkutan  

100 : Bilangan Tetap.  

 

 

 



Kriteria penilaian dalam bentuk persen dan KKM 

Tingkat Penguasaan Nilai Huruf KKM Predikat 

86-100% A T ممتاز 

76-85% B T جّيد جّدا 

60-75% C TT جّيد 

55-59% D TT مقبول 

< -54% E TT مردود 

 

 Banda Aceh, 27 September 

2020 

 

Nazira Umairah 

Nim.160202079 

  



LEMBARAN KEGIATAN SISWA (LKS) 

Satuan Pendidikan :    SMPS Babul Maghfirah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Ganjil 

Maharah   Kitabah  

Tema / Subtema : نا يف املدرسةيوميات 
Alokasi Waktu : 3 x 90 Menit (3 Pertemuan) 

Indikator pencapaian :  

4.5.5. Siswa mampu mebuat kalimat sederhana tentang topik:   

 يوميتنا يف املدرسة
Dengan memperhatikan ketenttuan pengunnaan tarkib fi’liyah yang baik dan benar. 

Langkah –langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Siswa bersama anggota kelompok berdiskusi tentang cara membuat kalimat menggunakan 

jumlah fi’liyyah . 

b. Setiap siswa mencoba membuat kalimat menggunakan jumlah fi’liyyah 

c. Siswa mempresentasikan kalimat yang telah dibuat didepan kelas. 



ANGKET UJI PENGGUNAAN CARD SOFT DALAM 

MELATIH SISWA MENYUSUN KALIMAT 

FI’LIYAH 

Nama :  

Kelas    :  

Hari   :  

 

Petunjuk Pengisian :  

 Bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti, 

berilah tanda cheklist (√) untuk jawaban yang menurutmu 

paling sesuai.  

Keterangan : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat Tidak setuju 

No. Pertanyaan SS S TS STS 

1. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah lebih 

menarik untuk 

    



dikerjakan.  

  2. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  mendorong 

saya untuk lebih 

semangat dalam 

mengerjakan latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah. 

    

3. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  membuat 

materi semakin 

terasa lebih mudah 

untuk dipahami. 

    

4. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah dapat 

meningkatkan 

kemampuan menulis 

saya . 

    

5. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

    



sort dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah 

memudahkan saya 

dalam menghafal 

kosa kata 

6. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah membuat 

suasana kelas 

menjadi bosan. 

    

7. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah membuat 

saya sulit mengerti 

apa yang 

disampaikan. 

    

8. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort  dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah membuat 

    



saya kesulitan dalam 

menghafal kosa kata. 

9. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort membuat saya 

lelah dalam 

mengerjakan 

menyusun kalimat 

fi’liyah. 

    

10. Pembelajaran tarkiib 

dengan 

menggunakan Card 

Sort dalam latihan 

menyusun kalimat 

fi’liyah tidak dapat 

meningkatkan 

kemampuan menulis 

saya. 

    

 



 

 الصورة الفوتوغرافية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	1 COVER SKRIPSI.pdf (p.1-4)
	BAB 1.pdf (p.27-41)
	BAB 2.pdf (p.42-51)
	BAB 3.pdf (p.52-64)
	BAB 4.pdf (p.65-115)
	BAB 5.pdf (p.116-117)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.118-121)
	RPP CARD SORT.pdf (p.122-159)
	ANGKET CARD SORT.pdf (p.160-163)
	FOTO PENELITIAN.pdf (p.164-165)

