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 استهالل
 هللا الرمحن الرحيم بسم

 {(2}ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعرَبِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن)
 2سورة يوسف آية 

 
 صدق هللا العظيم

 
 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

 
َا ُجْزٌء ِمْن ﴿  ﴾ِديِْنُكمْ اْحرُِصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِياِة فَِإَّنا
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 إهداء
اللذين  ليال إىل أيب املكرم مسلم وأمي املكرمة احملبوبة نور -1

ين فظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدربياين صغرية وح
 والدنيا واآلخرة.

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  -2
 الذين أدوا واجبتهم الالئقة ابلتقدير واإلجالل.

صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي وإىل مجيع  -3
اإلسالمية، أقول هلم شكرا كثريا على املساعدة يف إجناز 

 هذا البحث العلمي، وجزاهم هللا خري اجلزاء.
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 تقديرشكر و 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

على الدين   هالذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهر احلمدهلل 
على آله وأصحابه أمجعني كله،والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدَّن حممد و 

 وإحسانه إىل يوم الدين. هتعه هبدايومن تب
فقد مت إبذن هللا وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة 

كمادة من املواد   العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية
يتعلمها الطلبة وختتص البحث حتت املوضوع: "استخدام لعبة طرح املفردات لرتقية 

 Aceh Selatan MTsSقدرة الطلبة على تركيب اجلمل االمسية )دراسة جتريبية ب  

Durian Kawan) . 
تم إشراف كتابة هذا البحث إبشراف املشرفني الكرميني مها وي

املاجستري وفجرية املاجستري. فتقدم الباحثة أفضل الشكر الدكتوراندوس سهيمي، 
البحث هما ومساعدهتما إلشراف هذا هتوجيلذين قد أنفقا أوقات هما الثمينة ل هما ال

 إىل آخرها، لعل هللا ابركهما وجزامها خريا كثريا. اإشرافا جيدا كامال من أول ه
يها ال محبوبني الدحثة أن تقدم شكرا واحرتاما لو ث م من الواجب على البا

هللا أن جيزيهما ا َّنفعا، لعل ربياها تربية حسنة وهذابها هتذيب ذينلالالكرميين
 واآلخرة.أحسنالثواب يف الدنيا



 

 ح
 

ملدير اجلامعة وعميد  الشكر اخلالص وإضافة على ما ذكر، تقدم الباحثة 
الذين قد ني املكرم ةاللغة العربية وجلميع األساتذتعليم سم كلية الرتبية ورئيس ق

ئر علموها علوما َّنفعة وأرشدوها إرشادا صحيحا. وكذلك تقدم جزيل الشكر لسا
وابركهم هللا يف  أبفكارهم يف إت مام كتابة هذا البحث. األصدقاء الذين قد ساعدوها

 الدنيا واآلخرة.
املتوسطة األستاذ أمحد  رئيس املدرسةلة أن تقدم الشكر وال تنسى الباحث

ستاذ سوفيان وكافة املدرسني اللغة العربية  األمدرس مسردي و 
 البياَّنتأعانوها يف مجع حيث MTsSDurianKawan AcehSelatanب 

 جيزيهم مجيعا يف الدنيا واآلخرة.عند عملية البحث. وعسى هللا أن  إليها احملتاج
تتيّقن الباحثة أن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقصان، وأخريا، 

ذا البحث. القارئني نقدا بنائيا خالصا واضالحا َّنفعا إلكمال هلك ترجو من لذ
بينا ى هللا على نَّنفعة للباحثة وللقارئني مجيعا. وصل الرسلة وعسى أن تكون هذه

 هلل رب العلمني.حممد وصحبه أمجعني. واحلمد
 

 2021يوين  30بندا أتشية، 
 الباحثة،

 
 نور اسم
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لرتقية قدرة الطلبة على تركيب ال جمل  ستخدام لعبة طرح املفردات: ا عنوان البحث

 MTsS Durian Kawan)دراسة جتريبية ب   االمسية

AcehSelatan) 
 : نور اسم اإلسم الكامل

 170202010:  رقم القيد
 MTsS Durianأن الطلبة يف  الباحثةقامت هبا  الىت اعتمادا على املالحظة األوىل 

Kawan  ا يف تعليم تركيب ال جمل االمسيةخصوص العربيةيف تعليم اللغة الصعبة يواجهون .
األهداف من هذا البحث ملعرفة وأما لعبة طرح املفردات.  وحلل هذه املشكالت تستخدم الباحثة

ترقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل اإلمسية يف الية استخدام لعبة طرح املفردات يف على فع
MTsS Durian Kawanعلى استخدام لعبة طرح املفردات يف  الطلبة وملعرفةاستجابة

التجريبية  لتصميمات شبهاب املنهج التجرييبفهو منهج البحث وأماتعليم تركيب اجلمل اإلمسية.
(quasieksperimen)  ويسمىNon Equivalent Control Group 

Design .جمتمع  نانة واالختبار القبلي والبعدي. كستباتقوم الباحثة ابإل وجلمع البياَّنت
طلبة وأتخذ الباحثة عينة البحث  MTsS Durian Kawanالبحث مجيع الطلبة ب   

جملموعة الضابطة اوالصف األول )ب( ك طالبا. 15عددهم جملموعة التجريبية و اكالصف األول )أ(  
الباحثة أن استخدام لعبة طرح املفردات  وأما ابلنسبة للنتائج، فقد وجدتطالبا. 15وعددهم 

من النظم  T-testوهذا الدليل ابستخدام فعاال لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل االمسية. 
. ونتائج البحث أن إستبانة الطلبة يف إجراء عملية 0،05 (sig)الداللة  ىاحملسوب نتيجة مستو 

ة، وهذا على تركيب اجلمل االمسية ممتاز  تعليم ابستخدام لعبة طرح املفردات لرتقية قدرة الطلبة
 .(%81،96نتيجة الطلبة )الدليل 
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ABSTRACT 

 

Thesis Title : The Use of Vocabulary Throwing Games to 

Improve Student’s Ability to Tarkibu al-Jumal al-

Ismiyah, (Experimenral Research at MTsS 

Durian Kawan South Aceh) 

Researcher : Nur Ismi 

Nim : 170202010 

 

Based on the first observation the researcher's found that MTsS 

Durian Kawan students face problems in learning Arabic, 

especially in "Tarkibul Jumal Ismiyah", and students feel bored 

and not enthusiastic in learning. To overcome this problem, the 

researher’s use the vocabulary throwing game. The purpose of 

this study was to find out whether the use of mufradat throwing 

games was effective to improve students' abilities in tarkib 

junmlah ismiyah and to find out student responses to the use of 

vocabularythrowing games in tarkib sum ismiyah learning.  This 

study uses a quasi-experimental research design that researchers 

use is an experimental study with the type of research Non 

Equivalent Control Group Design. To collect data the researchers 

used tests and questionnaires. The population of this study were 

all students of MTsS Durian Kawan. The sample of this study the 

researcher chose a class  1A as an experimental group of 15 

students. and class 1B as the control group with 15 students. As a 

result, the researchers found that the use of the vocabulary 

throwing game was very effective in improving students' abilities 

in learning tarkib ismiyah numbers. This is evidenced by the 

value (t-test) is smaller than (t-table) (0.000 less than 0.05).  The 

success rate of student responses is very good, p = 81.96%. 
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian : Penggunaan Permainan Lempar 

Mufradat Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Pada Tarkib Jumal 

Ismiyah (Peneitian Eksperimen di 

MTsS Durian Kawan Aceh Selatan)  

Nama Lengkap    : Nur Ismi 

Nim   :170202010 

 

Berdasarkan observasi yang pertama peneliti menemukan 

bahwasanya siswa MTsS Durian Kawan menghadapi 

permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama pada 

“Tarkibul Jumal Ismiyah”.Untuk mengatasi masalah tersebut 

peneliti menggunakan permainan lempar mufradat. Oleh karena 

itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah efektif 

penggunaan permainan lempar mufradat untuk meningkatkan 

kemampuan siswa pada tarkib jumlah ismiyah dan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap penggunaan permainan lempar 

mufradat dalam pembelajaran tarkib jumlah ismiyah. Penelitian 

ini menggunakan quasi eksperimen dengan desain penelitian yang 

peneliti gunakan adalah studi eksperimen dengan jenis penelitian 

“Non Equivalent Control Group Design”. Untuk mengumpulkan 

data peneliti menggunakan tes dan kuesioner. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh siswa MTsS Durian Kawan. Adapun sample 

penelitian ini peneliti memilih kelas 1A sebagai kelompok 

eksperimen yang berjumlah 15 siswa. Dan kelas 1B sebagai 

kelompok control dengan jumlah 15  siswa Adapun hasilnya 

peneliti mendapatkan bahwa penggunaan permainan 

lemparmufradat sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan 

siswa pada pembelajaran tarkib jumlah ismiyah. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai (t-test) lebih dkecil daripada (t-table) 

(0,000 lebih kecil dari 0,05). Adapun tingkat keberhasilan respon 

siswa sangat baik p= 81,96%. 
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 الفصل األول
 أساسيت البحث

 مشكلة البحث -أ
اللغة العربية وركيتها إن النحو يعد دعامة علوم 

األدبية  اتدراسال يستغين عنه املشتغلون باألساسية، و 
النحو هو العلم الذي جيب  1والنقدية والبالغة وسواها.

قواعد ترتيب اجلمل ابللغة إقتقان ليكون قادرا على ذلك 
هلا منط اجلمل خيتلف ابللغة اإلندونيسية. ألنه مل العربية. 

الكلمات يف اجلملة، ولكنتحدث يكن يتحدث عنه ترتيب 
إذا كانت  أيضا حالة احلرف األخري من الكلمة يف اجلملة.

 2ري خمتلفة، فسيكون املعىن خمتلفا أيضا.حالة احلرف األخ

                                                             
حمفوظة، ، )بريوت: مجيع احلقوق النحو التعليم والتطبيق يف القرآن الكرميحممود سليمان ايقوت،  1

 7م(، ص. 1996
2 Abu Razin & Ummu Razin, Imu Nahwu Untuk Pemula, 

(Jakarta: Pustaka BISA, Cetakan II 2015) 



2 
 

 
 

كما ذكر اإلمام ابن تيمية رمحه هللا تعاىل أن أحد 
 ع العربية األهم علم فرو 

توجد دراستان  وكل العلوم حتتاج إليه. النحو
حيث جيب أن يعرفهما  أساسيتان  يف تعليم اللغة العربية 

النحو هو علم  3ويدرسهما الطلبة ومها النحو والصرف.
يدرس فيه تغيريات الشكل يف آخر الكلمة، والصرف هو 

ويف هذه الدراسة  4علم يدرس فيه تغيريات بناء الكلمة.
مجلة إمسية  يف علم النحو وهو الباحثة أحد املباحثتبحث 

مسية هي املبتدأ واخلرب. تركيب اجلمل اال أويسمى تركيب
 5يسمى ابملبتدأ. ب الذي يبدأ الذي ابسم تركي

                                                             
3Ronny Mahmuddin, “ Faktor-Faktor Kebolehan Al-Mubtada’ 

Berupa Isim Nakirah Dalam Kajian Ilmu Nahwu”, Jurnal  Nukhbatul 

‘Ulum Vol.4, No. 1, 2018, hlm. 98 
4Doni Handriawan, “ حتليل اجلملة اإلمسية يف كتاب اآلخالق للبنني اجلزء األول الذي

بارجاء ألف عمر بن أمحد ”, jurnalInsyirah Vol. 3, No. 2,Desember 2020, hlm. 

106 
5Doni Handriawan, “ حتليل اجلملة اإلمسية يف  كتاب اآلخالق للبنني اجلزء األول الذي
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ات من مدرس واملالحظة إعتمادا على الستعالم
 وجدت الباحثة أن الطلبة MTsSDurian Kawanاملباشرة يف

ضا . وأيمسيةالصعبة يف تعليم تركيب اجلمل اال يواجهون
يستخدم الوسائل التعليمية يبدو يف الواقع أن املدرس ال 

، وعّلم مسيةالطلبة يف تعليم تركيب اجلمل اال ذباليت جت
إن املدرس حيث  الطلبة الدرس بوسيلة الكتابة املقرور فقط

إن هذا  مسية بوسيلة السبورة فحسب،علم الطلبة اجلملة االي
ستماع والكالم احلال ال يرتفع قدرة الطلبة يف مهارة اإل

 ءة والكتابة.اوالقر 
ية هي نشاط يتم بني الدارسني األلعاب اللغو 

إطار قواعد موضوعة أو بعبارة ول إىل غايتهم يف للوص
أخرى هي جمموعة من األنشطة الفصلية اليت هتدف إىل 
تزويد املعلم واملتعلم بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على 
عناصر اللغة وتوفري احلوافز التنمية املهارات اللغوية املختلفة 
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ملراقبته على أو يف إطار قواعد موضوعة ختضع إلشراف 
باحثة إحدى األلعاب اللغوية اليت استخدمت ال 6األقل.

 يف هذه الدراسة يعىن "لعبة طرح املفردات". 
لعبة ابستخدام كرة لعبة طرح املفردات هي

كرة مث رمي الكرة بشكل ال من الورق  املصنوعة سؤالال
تعني الطلبة عاب اللغوية لاأل7موعة.اجملأعضاء ابلتناوب بني 

يف تعليم اللغة العربية، وابخلصوص استيعاب تركيب اجلمل 
اإلمسية ابستخدام طرح املفردات والوسائل األخرى لتدخل 
الفرح والسرور للطلبة. انطالقا من املسائل السابقة أرادت 
الباحثة أن تبحث عن "استخدام لعبة طرح املفردات لرتقية 

                                                             
م( 1981)بريوت: مكتبة لنب،  تعليم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد، 6

 165ص. 
7Renni HandaYani Sembiring, “ Efektivitas Metode 

Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Kemampuan Menganalisis 

Nilai-Nilai Novel Munajat  Cinta II Karya Taufiqurrahman Al-Azizy 

oleh Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Swasta Proyek Univa Medan”, 

Jurnal  Physical Education Vol.4, No. 1, 2016, hlm. 23 
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 MTsSدراسة جتريبية ب  )قدرة الطلبة على تركيب اإلمسية 

Durian Kawan Aceh Selatan). 
 أسئلة البحث -ب

لرتقية  ستخدام لعبة طرح املفردات فعاالكاَّن  هل -1
 MTsSيف  قدرة الطلبة على تركيب اجلمل االمسية

Durian Kawan؟ 
كيف استجابة الطلبة على استخدام لعبة طرح  -2

 املفردات يف تعليم تركيب اجلمل االمسية؟ 
 أهداف البحث -ج

التعرف على فعالية استخدام لعبة طرح املفردات  -1
مسية يف قدرة الطلبة على تركيب اجلمل اإل لرتقية

MTsS Durian Kawan . 
التعرف على استجابة على استخدام لعبة طرح  -2

 مسية.اجلمل اإلاملفردات يف تعليم تركيب 
 أهـمية البحث -د
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 أما أه مية البحث يف هذا البحث كما يلي:
رة الطلبة يف تركيب اجلمل قد رقيأن ي:طلبةلل -1

 مسية ابستخدام لعبة طرح املفردات.اال
ومفيدا  ن يكون هذا البحث مرجعاأ: لمدرسل -2

 يف تعليم اللغة العربية. عّلم النحوللمدرس الذي ي
املعرفة  ون هذا البحث يزيدن يكأ: الباحثة -3

واخلربات يف استخدام لعبة طرح املفردات يف 
 تعليم اللغة العربية. 

 افرتاضات البحث وفروضه -ه
الوسائل  أما اإلفرتاض يف هذا البحث فهو أن

شيء مهم يف التعليم والسيما يف تعليم اللغة االجنبية 
وكانت لعبة طرح املفردات وسيلة من الوسائل التعليمية 

 البحث فهي:هذا يف احلديثة. وأما الفروض 
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: إن استخدام لعبة طرح ( (Haالفرض البديل -1
قدرة الطلبة على تركيب  لرتقية فعال املفردات

 مسية.اجلمل اال
: إن استخدام لعبة طرح  ( (Hoالفرض الصفري -2

قدرة الطلبة على  لرتقية اليكونفعاليااملفردات 
 مسية.تركيب اجلمل اال

 حدود البحث -و
تريد الباحثة أن حتدد هذا  احلد املوضوعي: -1

موضوع البحث عن استخدام لعبة طرح املفردات 
 مسية.قدرة الطلبة على تركيب اجلمل اإل لرتقية

احلد املكاين: تريد الباحثة أن حتدد مكان البحث  -2
 .MTsSDurian Kawan Aceh Selatanب   

البحث يف العام احلد الزماين:جتري الباحثة هذا  -3
 م.2021/2022الدراسي 
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 مصطلحات البحث -ز
التفاق اهذا البحث إىل  قبل أن تبحث الباحثة

على عدد من املفاهيم األساسية هبا وحتديد املقصود منها 
 من أهم املصطلحات كما يلي:و حتديدا واضحا 

 
 لعبة طرح املفردات -1

ة وهي مجعها األلعاب لعبمفرد لعبأ و  كلمة لعبة
  عمعىناابا عَ لْ ا وت َ با ا ولَعِ با ا وِلعْ با عْ لَ  -بُ عَ لْ ي َ  -بَ عِ من لَ مصدر 

 يعطى عليم اللغةمنتع واصطالحا هي نو  8الّلذة أو التنزة.
 لعبة طرح املفرداهتيأما و  9طة الفصلية.جماال واسعا يف األنش

                                                             
8Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Indonesia- Arab- 

Inggris (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), hlm. 235 
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة يف تعليم العربية لغري حممد إمساعيل صيىن، 9

 12)الرايض: دار املريح، دون السنة(، ص. ، الناطقينبها
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لعبة ابستخدام كرة السؤال املصنوعة من الورق  بشكل 
 10.الكرة مث رمي الكرة ابلتناوب بني أعضاء اجملموعة

أن هي  واملراد بلعبة طرح املفردات يف هذا البحث
 الكلمة اليت توجد فيها ورقة حتتوي علىيرمي املدرس الكرة 

ومث أيمر الطلبة أن يكونوا هذه الكلمة حىت تكون مجلة 
 .امسية.

 قدرة الطلبة -2
ا على را دْ قَ  -رُ دِ قْ ي َ  -رَ دَ من قَ  كلمة قدرة مصدر

 عمعىن القوة على الشيء والتمكن الا عْ ف َ  -لُ عِ فْ ي َ  -لَ عَ وزن ف َ 
وأما إصطالحا فهي الصفة اليت يتمكن احلي من  11منه.

اجلمع من الطالب  ابإلرادة. فكلمة الطلبة فهيالفعل وتركه 

                                                             
10Renni HandaYani Sembiring, “ Efektivitas Metode 

Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Kemampuan Menganalisis 

Nilai-Nilai Novel Munajat  Cinta II Karya Taufiqurrahman Al-Azizy 

oleh Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Swasta Proyek Univa Medan”, 

Jurnal  Physical Education Vol.4, No. 1, 2016, hlm. 23 
)بريوت: دار املشرق، ،املنجد يف اللغة واألعالم الطبعة الثالثة والعشرون،ليس مهاوف 11

 276م(، ص. 1986
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طلبا عمعىن  -يطلب-وهو إسم الفاعل من الفعل طلب
وأما اصطالحا فهو الذي يطلب  12سائل وداعي وَّنشد.

 13ثانوية والعالية.العلم ويطلب عرفا يف مرحلة التعليم ال
 بة يف هذا البحث هي حماولة الطلبة الطل واملراد بقدرة

 مسية.رتكيب اجلمل االفي
 تركيب اجلمل اإلمسية -3

ا با ي ْ كِ ْر ت َ  -بُ كِّ َر ي ُ  -بَ كا َر كلمة  تركيب مصدر من 
قول من واصطالحا  14عمعىن وضعه بعضه على بعض.

وأما اجلملة 15لفظني سواء أكان مفيدا اتما أم َّنقصا.
 16املبتدأ واخلرب.اإلمسية هي كل مجلة ترتكب من 

                                                             
)سورااباي: مكتبة ومطبعة مكار،  ،اإلندونسي-قاموس الضياء العريبحممد فاضيل الندوى، 12

 120م(،ص. 1992
، (م2003)بريوت: دار املشرق،  د الوسيطفي العربية املعاصر طبعة أوىلاملنجلويس عحيل،  13

 928ص. 
 567ص.  ،م(1911سورااباي: فروكيسف، )، قاموس البشرىمنور عبد الفتح،  14
 776م(، ص. 2003، )بريوت:داراملشرق، املنجد يف اللغة واألعالمأغوس صاحب اخلريين،  15

16Doni Handriawan, “ حتليل اجلملة اإلمسية يف كتاب اآلخالق للبنني اجلزء األول الذي
 .jurnalInsyirah Vol. 3, No. 2,Desember 2020, hlm ,”ألف عمر بن أمحد ابرجاء

109 



11 
 

 
 

 الدراسات السابقة -ح
النتائج هذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة 

 ق بني دراستها احلالية . والدراساتومعرفة جوانب الفر 
 السابقة تستفيدها الباحثة من خربات الكاتبني السابقني

 :منها
 17(9201)نوفيالوايت دراسة  -1

 البحث يف هذا البحث هو ملعرفة وأهداف 
لرتقية قدرة الطلبة يف Snowball Throwingتطبيق الوسيلة 

يف تركيب تركيباجلمل الفعلية، و ملعرفة على قدرة الطلبة 
. وأما SnawballThrowingاجلمل الفعلية بتطبيق الوسيلة 

 جرييبالباحثة فهو منهج الت تستخدمالبحث اليت امنهج 
 One Group Pretest-Postestابلتصميمات التمهيدية

                                                             
لرتقية قدرة الطلبة على تركيب  gSnowball Throwinفعالية استخدام نوفيالوايت، 17
بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة  ،العلميةرسلة (،MTsN Singkil)دراسة جتريبية بـ اجلمل الفعلية 

 2019الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية، 
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Design) ) والنتائج يف هذا البحث إن استخدام الوسيلة .
snowball Throwing  الطلبة على تركيب فعاال لرتقية قدرة

 T-testوتتم اختبارات الفرضيات ابستخدام اجلمل الفعلية. 
 ( (signifikanمن النظام احملسوب نتيجة مستوى الداللة

 82،5ونتيجة الطلبة ) (% 85بنتيجة املدرس ) 0،05
%). 

يف اتفقت هذه الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية 
، ولكن الدراسة السابقة عن تركيب اجلمل االمسية البحث

وأما وجه االختالف كانت الدراسة  تبحث اجلملة الفعلية.
مت الباحثة هو املنهج التجرييب احلالية اليت استخد

 Non Equivalentصميمات شبه التجريبية بشكل تصميم بت

Control Group Design و ملا الدراسة السابقة اليت
ابلتصميمات  خدمتها الباحثة هو منهج التجرييباست

 .( (One Group Pretest-Postest Designالتمهيدية
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 18(2020)أكمل دراسة -2
وأهداف البحث يف هذه الدراسة ملعرفة على 

يف ( (Concept Mappingفعالة أسلوب خرائط املفاهيم 
 استجابتهممسية وملعرفة على تعليم اجلملة الفعلية واال

عليهم. وأما البحث الذي استخدمه الباحث فهي منهج 
بشكل تصميم اجملموعة ابلتصميمات التمهيدية  التجرييب

. والنتائج ( (One Group Pretest-Postest Designالواحدة 
 افعالييف هذا البحث إن استخدام أسلوب خرائط املفاهيم 

يف ستجابةمسية، وأيضا نتائج الفعلية وااليف تعليم اجلملة ا
 الطلبة حتصل على الدرجة العليا.البحث 

اتفقت هذه الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية 
مسية، ولكن الدراسة السابقة تركيب اجلمل االتبحث عن 

ابستخدام أسلوب  واالمسية اجلملة الفعليةعن تبحث 
                                                             

 Conceptتعليم اجلملة الفعلية واالمسية ابستخدامأسلوب خرائط املفاهيم/ أكمل، 18

Mapping دراسة جتريبية بـ(MTsSLam Ujong Aceh Besar) ، ،رسلة العلمية
 2020املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية، بكلية الرتبية وأتهيل 
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. وأما وجه االختالف  ((Concept Mappingخرائط املفاهيم 
اليت استخدمت الباحثة هو املنهج كانت الدراسة احلالية 

 Nonالتجرييب بتصميمات شبه التجريبية بشكل تصميم 

Equivalent Control Group Design  استخدام لعبة يف
ملا الدراسة السابقة اليت استخدمها و طرح املفردات، 

 Oneابلتصميمات التمهيدية تجرييبهو منهج ال الباحث

Group Pretest-Postest Design) )ستخدام أسلوب ، يف ا
 خرائط املفاهيم.

 19(2017)أولياء رمحي  دراسة -3
على  وأهداف البحث يف هذه الدراسة ملعرفة

فعاليةاستخدام بطاقة تركيب اجلمل لرتقية قدرة الطلبة يف 
استجابتهم عليهم. وأما وملعرفة على تعليم فهم املبتدأ واخلرب 

فهي منهج  ةها الباحثتالبحث اليت استخدم
                                                             

 MANاستخدام بطاقة تركيب اجلمل يف تعليم املبتدأ واخلرب )دراسة جتريبية بـ أولياء رمحي، 19

3 Aceh Besar) ، ،بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا رسلة العلمية
 2018أتشية، 
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بالتصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة التجريبي
والنتائج يف ( (One Group Pretest-Postest Designالواحدة

بطاقة تركيب اجلمل لرتقية قدرة هذا البحث إن استخدام 
نتائج االستجابة  ، وأيضا الطلبة يف تعليم فهم املبتدأ واخلرب
 الطلبة حتصل على الدرجة العليا.

لدراسة السابقة ابدراسة احلالية يعين اتفقت هذه ا
استخدام بطاقة تركيب دراسة أولياء رمحي تبحث عن 

وأما يف MAN 3 Aceh Besarاجلمل يف تعليم املبتدأ واخلرب ب  
قدرة الطلبة على هذه الدراسة تبحث لباحثة عن ترقية 

 اجلمل االمسية بلعبة طرح املفردات.تركيب 
لدراسة احلالية  على عالقة الدراسة السابقة وا

وجه التشابه منه هلما التشابه يف اجلملة االمسية.ووجه 
الدراسة احلالية اليت استخدمت الباحثة  اإلختالف كانت

ية بشكل هو املنهج التجرييب بتصميمات شبه التجريب
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والدراسة  NonEquivalent Control Group Designتصميم 
السابقة اليت استخدمتها الباحثة هو منهج التجريبية 

 .one Group Pretest-postestابلتصميمات التمهيدية 
 

 طريقة كتابة البحث -ط
كتابة هذا البحث فاعتمدت الباحثة أما كيفية  

نظام الذي وضعته كلية الرتبية اجلامعة الرانريي العلى 
 النظام مذكور يف كتاب: اإلسالمية احلكومية، وهذا

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry Banda 

Aceh 2016”. 
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 الفصل الثاين
 النظرياإلطار 

 اللغوية األلعاب -أ
 األلعاب اللغوية تعريف -1

أو غري موجه  Directedاللعب هو نشاط موجه 
Free  ،يقوم به األطفال من أجل حتقيق املتعة والتسلية

ويستغله الكبار عادة ليسهم يف تنمية سلوكهم وشخصياهتم 
                               وقال                                           20أببعادها املختلفة العقلية اجلسمية والوجدانية.

 عثمان يف كتابه أن اللعبة الرتبوية والتدريبية وهي أحد أخم
 21الوسائل التعليمية لغرس السلوك املطلوبة.

 Languageاللعبة اللغوية أو يف املصطلح اإلجنليزي "

game هي نشاط الذي ميارسها املدرس يف حماولة ترقية "

                                                             
، )الرايض: اململكة العربية األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية. مصطفى عبد العزيز، 20

   9(، ص 1980السعوديةر، 
 12(، ص. 2016، )الكويت: شركه االبداع والفكر، اللعبة الرتبويةعثمان محود خضر،  21
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أن املصطلح اللعبة و 22فهم اللغة كهدف التعليم اللغوي.
اللغوية هي تعطي املعلمني وسيلة ممتعة ومشوقة يف تدريب 
على عناصر اللغة وتوقري احلوافز يف تنمية املهارات اللغوية 

 23املتنوعة.
رأى عبدالرمجن ابراهيم فوزان يف كتابه إضاءات و  

الناطقني ب ها أن اللعبة اللغوية هي معلمي اللغة العربية لغري 
من الوسائل التعليمية ومن األنشطة املهمة يف التعليم 

اللعبة اللغوية هي عبارة عن  واآلخر أن 24االتصايل.
مسابقة يف املعارف اللغوية ونشاط يتم بني الطالب 

                                                             
22Himatul Istiqamah & Zia Haninatul Hidayah,April 2020, 

“Tathbiq al-Lu’batain “Hims al Fi’l wa al’idd wa al Tashfiq” fi SMP 

Plus Cordova Banyuwangi, jurnal Al Mi’yar, vol 3, No 1, 

http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id, 5 Juli 2021 
، ) الرايض: دار املريخ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةَّنصف مصطفى عبد العزيز،  23

 12(، ص. 1983
، ) الرايض: فهرسة مكتبة إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن ابراهيم فوزان، 24

 130(، ص. 2011امللك  الوثنية، 

http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/
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متعاونني أو متنافسني للوصول إىل غايتهم يف إطار القواعد 
 25املوضوعة.

ميكن استنتاج أن اللعبة اللغوية عتمادا على الشرح وا
أو  ةف تعليمياهدألتحقيق  نشاط املنافسة فهم اللغةهي 

ومن أفضل ما قيل  طريقة تعليم اللغة من خالل األلعاب.
يف تعريفها: )إَّنا  G. Gibbsيف حتديد العبة اللغوية ماقاله 

للوصول  -متعاونني أو متنافسني -نشاط يتم بني الدارسني
 26إىل غايتهم يف إطار القواعد املوضوعية(.

 غويةلأمهية األلعاب ال -2
اليت تساعد كثريا األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل 

من الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا، 

                                                             
، ) الرايض: دار املريخ، اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية األلعابَّنصف مصطفى عبد العزيز، 25

 13(، ص. 1983

26Ahmad Arifin, 2017, “ Peranan Permainan Bahasa Dalam 

Proses Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Arab”, jurnal 

An Nabighah, Vol 19, No 2, http://ejurnal.metrouniv.ac.id, 5 juli 2021 

http://ejurnal.metrouniv.ac.id/
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أما أمهية األلعاب  فها.والتخفيف من راتية الدروس وجفا
 27اللغوية كما يلي:

حىت لتحقيق احلاجة و منى محاس الطلبة  -أ
 ضرورة اكتساب املعىن اللغة املتعلمة.

األلعاب املعلم على إنشاء نصوص تساعد  -ب
تكون اللغة فيها َّنفعة وذات معىن، تولد 

 لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام.
فإن معىن اللغة اليت  إن األلعاب اللغوية -ج

يسمعوَّنا ويقرأوَّنا ويتكلموَّنا زيكتبوَّنا 
ستكون أكثر حيوية وأعمق خربة وأيسر 

 تذكرا.
إن األلعاب اللغوية وميكن للمعلم املتطلع،   -د

أن خيطط يف منهجة الستخدام األلعاب  

                                                             
 (،1983الرايض: دار املريخ، ، )األلعاب اللغوية  يف تعليم اللغات األجنبية. مصطفى عبد العزيز، 27

 15ص. 
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كوسيلة ممتعة ومفيدة لتعزيز مل مت دراسته 
 بوسيلة التدريب التقليدية املعروفة.

 
ممارسة املهارات اللغوية يف  األلعاب تساعدلذلك

اللغوية )االستماع والكالم والقراءة والكتابة( وكذلك العناصر 
عندما ختلق اللعبة املتعو ولكنها ال اللغة )املفردات والقواعد(. 

هارات اللغوية أو العناصر اللغة، فإ اللعبة ليست تكسب امل
 لعبة لغوية.

 
 أهداف األلعاب اللغوية -3

 28:هناك بعض أهداف األلعاب اللغوية، منها
أن يربط الطالب بني تعلم اللغة األجنبية وبني  -أ

 التسلية.

                                                             
28 Umi Hanifa Juli, 2012, "أمهية األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية”,Jurnal 

Ilmu Tarbiyah  At-Tajdid, Vol. 1, No. 2, 27 Mei 2021    
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 ساعد يف تنمية القدرات العقليةي -ب
تساعد  األلعاب اللغوية يف إشراك احلوس اخلمس  -ج

 سيف عملية التدري
 يساعد يف تنمية املهارات احلركية والنمو اجلسمي   -د

تساعد املدرس على إنشاء نصوص تكون اللغة  -ه
 فيها َّنفعة وذات معىن 

تساعد األلعاب اللغوية على تنمية املشاركة   -و
اإلجتماعية والتفاعل مع اآلخرين وتعزيز السمات 

 .االجتماعية املرغوبة
هي تنمية روح النافسة  اللغوية لعابألاهدف لذا 

م بعضا. والتعلم السليمة، أو التفوق املتبادل بن الطلبة بعضه
 للعمل اجلماعي يف وظيفة من الوظائف.
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 لعبة طرح املفردات -أ
 داتلعبة طرح املفر  تعريف -1

َلْعباا  -يَ ْلِعبُ  -كلمة لعبة مجع لعب مصدر من لَِعبَ 
واصطالحا هي  29وِلْعباا ولَِعباا وتَ ْلَعاابا عمعىن الّلذة أو التنزة.

 30نوع من منتعليم اللغة جماال واسعا يف األنشطة الفصلية.
لعبة ابستخدام كرة السؤال  وأما لعبة طرح املفردات هي

املصنوعة من الورق  بشكل الكرة مث رمي الكرة ابلتناوب 
 31.بني أعضاء اجملموعة

هي ،Snawball Throwingب   سواء لعبة طرح املفردات
ألسئلة من الورق واليت يتم ا لعبة تستخدم كرات

                                                             
29Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Indonesia- Arab- 

Inggris (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), hlm. 235 
العربية لغري األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة يف تعليم حممد إمساعيل صيىن، 30

 12)الرايض: دار املريح، دون السنة(، ص. ، الناطقينبها
31Renni HandaYani Sembiring, “ Efektivitas Metode 

Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Kemampuan 

Menganalisis Nilai-Nilai Novel Munajat  Cinta II Karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy oleh Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 

Swasta Proyek Univa Medan”, Jurnal  Physical Education Vol.4, 

No. 1, 2016, hlm. 23 
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بشكل دائري على شكل كرة مث يتم إلقاؤها بني ملفه
ن لعبة طرح أيضا أاجملموعة اآلخرين. وميكن القول  أعضاء

ألن كالمها ، Snawball Throwingاملفردات هي تعديل من 
 . يستخدم كرة السؤال يف تنفيذمها

هو منوذج  Snawball Throwingختالفالا وأما 
ومن خصائص ، ةموعاجمللعاب يف األيف شكل  ميتعلال

منوذج التعليم أن يشكل كل الطلبة طاثفات يوكلهما رئيس 
الطاثفة للحصول على الواجبة من املدرس. مث أَّنم يكتبون 

رموَّنا أسئلة يف األوراق املصوغة ككرة )ورقة األسئلة( وي
بعد ذلك إىل أصدقاهتم األخرى. وكانوا  جيبون عن األسئلة 

ا أن لعبة طرح املفردات هي ومليكتسبوَّنا من الكرة.  اليت
 الكرة )ورقة األسئلة( يف التنفيذ يعينتستخدم اليت لعبة
الكرة من البالستيك إىل القماش الذي حيتوي  هابرمي

املفردات إحدى  يبعد رم. ل على املفردات أو السؤالابلفع
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ث م يطلب الطالب  ،وضرهبا على القماش أو األسئلة
 32لإلجابة على السؤال.

منوذج لعبة يبدأ ب تشكيل جمموعة لعبة طرح املفردات 
مث يقوم ا منه واجبها قائد اجملموعة للحصول على ميثل

املدرس بتشكيل سؤال يتكون منالكرة )ورقة األسئلة( مث 
رميها على الطالب اآلخرين ، كل طالب اإلجابة على 

 33.احلصول عليهاسؤال الكرة اليت مت 
ذكور ي مكن استنتاج أن لعبة املالتعريف على  ومن

ب ليكونوا أكثر األلعاب اليت تدعو الطالطرح املفردات هي 
نشاطا يف التعلم حيث حيصل كل طالب على أدواره 

 وواجباته ويعتمد على بعضه البعض لتحقيق أهداف معينة.

                                                             
32Laras Wardani, “ Pengembangan Media Lapar (Bola Lempar) 

Untuk Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Kelas V Madrasan 

Ibtidayah Malang”, Jurnal Prosiding Semnasbana IV UM jilid 2, hlm. 

120. 
33M. Hery Yuli Setiawan, “ Permainan Kooperatif Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak” Jurnal Audi, Vol. 1. No. 1, 

hlm 35. 
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 خطوات لعبة طرح املفرداتو تنفيذ  -2
 34:طرح املفردات فهي كما يليأما خطوات لعبة 

 ينقل املعلم املادة اليت سيتم تقدي مها -1
شكل املعلم ابل مجموعة غري املتجانسة واملعلم ي -2

ل مجموعة ليعطي شرحا عن مدروس يدعو قائد ا
 املادة

يعود كل رئيس اجملموعة بعد ذلك إىل جمموعتهم  -3
مع توصيل البيان حول املواد الدراسية اكتسبوها 

 مدرسهم عنهاهلم إىل أصدقائهممن شرح 
عليها عن م املدرس الطالب ورقة لكتابة يقد -4

املواد الدراسية اليت شرحها رئيس اجملموعة على 
 أصدقائهم

                                                             
لرتقية قدرة الطلبة  على تركيب اجلمل  Snowball Throwingنوفيالوايت، فعالية استخدام 34

 21م(، ص. 2019رسالة غري منشور، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا أتشية، الفعلية، 
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كانت هذه الورقة يشكلها الطالب كما كرة  -5
ويرتامون ها من أحد إىل آخر، وهذه تكون مدة 

 مخس دقائق تقرريبا.الوقت حوايل 
بعد أن يكتسب الطالب كرة من ورقة األسئلة  -6

فكان املدرس يقدم ل هم فرصة أبن جييبوها 
 الورقة متبادلةاملكتوبة يف 

 يقدم املدرس الطالب خالصة أو نتيجة -7
 يعطي املدرس التقوي م -8
 االخالف -9

 
 مزااي لعبة طرح املفردات وعيوهبا -3

جيب أن تتمتع كل لعبة يف التعليم عمزااي، كمثل بلعبة 
 35املفردات. وأما مزااي هذه اللعبة كالتايل: طرح

                                                             
35Yulianti, 2014 “ Efektifitas Penggunaan Model Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 
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 الدروس إلقاءاستعداد الطالب يف لتدريب  -1
لتدريب االستعداد الطالب يف صياغة األسئلة  -2

 .بناء على املادة اليت يتم تدريسها وتبادل املعارف
 .ةادة املدروسملحيّمس الطلبة فيما يتعّلق اب -3
 تبادل املعارف من الطالب إىل آخر. -4
أكثر واثق من نفسه للتعبري عن اآلراء يف  الطالب -5

 األماكن العامة.
الطالب لديهم الشعور ابملسئولية لإلجابة على  -6

 األسئلة وليس الثقيل.
وأما عيوب هذه لعبة طرح فهي ال تقضي إىل  

بعض الطالب يعتمدون بة، فالتعليم والتعلمة، ألَّنا صاخ
وقتا ادة ليست منتشرة وتستغرق على طالب آخرين، وامل

 .طويال

                                                                                                                           
Materi Sistem Pelaksanaan Pertidaksamaan Linear”, Jurnal Pendidikan 

Matematika Banda aceh, Vol. 3, No. 2, hlm. 67-69. 



29 
 

 
 

 تركيب اجلمل االمسية -ج
اجلملة االمسية املكونة من مبتدأ وخرب وصفة للخرب، 

. ينهما الصفة فضلةواخلرب فيها عمدة، ب يكون املبتدأ
اجلملة االمسية هي اليت صدرها (200ويعرف ابن هشام )

 36اسم، كزيد قائم وهيهات العقيق.
 يبدأ ابسم واالسم سبقت اجلملة االمسية هي تركيب

تتكون من املبتدأ وهي أيضا كل مجلة  37يسمى ابملبتدأ.
وتعريف أخر،  38تبدأ ابسم أو ضمري. واخلرب، وأَّنا مجلة

 39هي تركيب يتكون من املبتدأ واخلرب.

                                                             
36Talqis Nurdianto, Apri 2015, “قضية الترتيب في الجملة االسمية العربية”, 

Jurnal Al-Ma’rifah, Vol 12, No 1, http://journal.unj.ac.id, 31 Mei 2021. 
37M. Yahya Harun dan Aly Abu Bakar Basalamah, Metedo 

Mudah Untuk Mempelajari Bahasa Arab dan Nahwu, (Yogyakarta: CV. 

Bina Usaha, 1985), hlm 85. 
38Doni Handriawan dan Hamzah Hairi, Desember 2020,” تحليل

عمر بن أحمد بارجاء الجملمة االسمية فيكتاب األخالق للبنين الجزء األول الذي ألفه ”, Jurnal 

Ilmu Bahasa dan Studi Islam, vol 3, No 2, http://jurnal2.uad.ac.id, 30 

Mei 2021. 
39Siti Mahbubah, Skripsi: “Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi’iyyah 

dalam  Kitab Jawaami’ul Kalim Karya KH. Ali Maksum dan Metode 

Pengajarannya”, (Yogyakarta: UIN  Sunan Kaliga, 2015), hlm 8. 

http://journal.unj.ac.id/
http://jurnal2.uad.ac.id/
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 املبتدأ  -1
وهو أنه  . 40املبتدأ اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة

 41اسم ابتدئ ليبين عليه الكالم واملبين عليه رفع.كل 
وقع  يف مصدر الكلمة  وتعريف  أخر، هو كل اسم

إذن، املبتدأ هو االسم املرفوع وقع  42وامسه اسم املعرفة.
 قبل اخلرب أو يف مصدر الكلمة.

 أقسام املبتدأ -أ
 43ينقسم املبتدأ إىل ثالثة أقسام ابلنظر إىل نوعه:

 الطالب أمام اجلامعة.االسم الظاهر، مثل:  -1
 االسم الضمري، مثل: هو طالبٌ  -2

                                                             
40Usman Husein, Taisir an-Nahwi wa- Tatbiquhu, (Banda Aceh: 

Arraniry Press, 2012), hlm 3. 
41Taqis Nurdin, Al-Ma’rifah, April 2015, “ قضية الرتتيب يف اجلملة المسية

 Jurnal Al-Ma’rifah, vol 12, No 1, http://journal.unj.ac.id, 31 Mei ,”العربية

2021 
42Normal Abu Hilya Salsabia, 4 Langkah Membaca & 

Menerjamah Kitab Gundul, (Bekasi: Ukhuwatuna, 2018), hlm 

68. 
43Danial Jamal, Juni 2019, “تدريس المبتدأ والخبر في منظور العمدة”, 

jurnal Arabiya, vol 8, No 1, http://ejournal.staindirundng.ac.id, 2 Juni 

2021. 

http://journal.unj.ac.id/
http://ejournal.staindirundng.ac.id/
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 االسم املبهم، بينهم: -3
 اسم اإلشارة، مثل: هذا كتابٌ  -أ

اسم املوصول، مثل: اّلذي  دخل الفصل  -ب
 أمحد.

سم االستفهام، بشرط أن يكون بعده ا -ج
 ؟فعل، مثل: من دخل الفصلَ 

املصدر املؤّول هو جمموعة }أن+ فعل{  -4
: }وأن اليت تؤول إىل املصدر، قوله تعاىل

 [.184تصوموا خري ّلكم{ ]البقرة:
 

 أحكام املبتدأ -ب
 44هناك أحكام املبتدأ، كما يلي:

                                                             
44 Ibid…, Usman Husein, Taisir an-Nahwi wa- Tatbiquhu…, hlm 

6. 
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وجوب رفعه وقد سبقت األمثلة له. وقد جير  -1
ابلباء أو من الزائدتني، مثل: حبسبك هللا )الباء: 

حرف زائد وحسب جمرور لفظا مرفوع حمال على 
هل من  . (أنه مبتدأ. هللا: خرب مرفوع ابلضمة

خالق غري هللا )من:حرف زائد وخالق جمرور لفظا 
 .(مرفوع حمال على أنه مبتدأ

نكرة بشروط وجوب كونه معرفة. ويكون املبتدأ  -2
 منها:

 أن يكون مضافا -أ
 أن يكون موصوفا -ب

أن يكون خربه جار وجمرور أو ظرفا  -ج
 مقدما عليه.
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جواز حذفه إن دل عليه دليل، مثل: كيف علي  -3
صحي أي هو صحي، أين فيقال يف اجلواب: 

 قلمك َفرَتُدُّ: يف احملفظة أي قلمي يف احملفظة.
 وجوب حذفه يف بعض مواضع. -4

جواب القسم، مثل: وهللا ألجاهدّن أي  -أ
وهللا عهدي، وهللا: جار وجمرور خرب 

 عهدي: مبتدأ مؤخر حمذوف.مقدم. 
أو الذم،  إن كان اخلرب خمصوصا ابملدح  -ب

خرب مثل: نعم الطالب خالد. خالد: 
ملبتدأ حمذوف وتقديره "هو". بئس املرء 
منام، منام: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره 

 "هو".
 فيه أن يتقدم املبتدأ على اخلرب. إن األصل -5
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 اخلرب -1
اخلرب هو اللفظ الذي يكمل اجلملة مع املبتدأ 

. وقال الغالييين: "اخلرب ما أسند ويتمم معناها األساسي
وتعرف 45املبتدأ فائدة".إىل املبتدأ والذي تتم به مع 

لة ووقع بعد لة وشبه مجمرفوع جبامل م، هو االسأخر
 46.عناهمبتدأ ومتامل

 اخلربأنواع  -أ
 47ينقسم اخلرب إىل ثالثة أقسام:

خرب اجلملة، فينقسم إىل أقسام اجلمل  -1
 الثالثة:

                                                             
45Usman Husein, Taisir an-Nahwi wa- Tatbiquhu, (Banda Aceh: 

Arraniry Press, 2012), hlm 3. 
46Ibid…, Normal Abu Hilya Salsabila, 4 Langkah Membaca & 

Menterjemah Kitab Gundul…, hlm 68. 
 
47Danial Jamal, Juni 2019, “تدريس المبتدأ والخبر في منظور العمدة”, 

jurnal Arabiya, vol 8, No 1, http://ejournal.staindirundng.ac.id, 2 Juni 

2021. 

http://ejournal.staindirundng.ac.id/
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ما يكون اخلرب جمموعة اجلملة الفعلية:  -أ
 من )الفعل+ الفاعل(

اخلرب جمموعة اجلملة االمسية: ما يكون  -ب
 من )مبتدأ+ اخلرب(

شبه اجلملة: ما يكون اخلرب جمموعة خرب  -ج
من )اجلار+ اجملرور( أو من 

 )الظرف+املظروف(.
واخلرب الذي  اسم ظاهر )معرب أو مبىن(. -2

يقع امسا ظاهرا معراب  يكون عادة 
أما االسم املبىن الذي يقع خربا 48نكرة.

فيكون ضمريا أو إسم إشارة أو إمسا 
 االسم الظاهر املعرب نوعان:و  .موصوال

                                                             
(، 2007. فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، )بيروت: دارالثقافة االسالمية، 48

 .30ص 
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االسم اجلامد هو ماال يؤخذ من لفظه  -أ
 -غصن-َّنر -فعل عمعناه، مثل: أسد

 تفاح.
واالسم املشتق هو ما أخذ من الفعل  -ب

 -مبصر -ودّل على صفة، مثل: حاضر
 8أمخر. -حلو -شجاع -ماهر

 
 أحكام اخلرب .أ

 49هناك أحكام اخلرب:
البد للخرب من أن يطابق املبتدأ فيالعدد  -1

)اإلفراد والتثنية واجلمع( ويف النوع ) التذكرة 
 والتأنيث(

                                                             
49Danial Jamal, Juni 2019, “تدريس المبتدأ والخبر في منظور العمدة”, 

jurnal Arabiya, vol 8, No 1, http://ejournal.staindirundng.ac.id, 2 Juni 

2021. 

 

http://ejournal.staindirundng.ac.id/
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 قد ال أييت اخلرب مباشرة بعد املمبتدأ. -2
أصال أن يكون  اخلرب مؤّخرا عن اخلرب،  -3

أييت قبل املبتدأ، وحينئذ  ولكنه أحياَّن
يسمى اخلرب خربا مقدما واملبتدأ بعد مبتدأ 

 وله حكان:مؤخرا، 
 تقدمي اخلرب على املبتدأ: وزجي -أ

لتأكيد معىن اخلرب، كما يف  -1
 التنبيهات.

إذا كان اخلرب شبه اجلملة واملبتدأ  -2
 معرفة.

 جيب تقدميه عليه: -ب
إذا كان اخلرب شبه اجلملة واملبتدأ  -1

 نكرة أ غريموصوف وال مضاف
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إذا كان اخلرب من أمساء  -2
 االستفهام.

إىل إذا اتصل املبتدأ بضمري يعود  -3
 اخلرب.

 قد يتعدد اخلرب يف اجلملة -ج
 له حكمان:قد يكون اخلرب حمذوفا، و   -د

 إذا سبقت )لوال( املبتدأ. -1
جمرورا أو إذا كان بعد اخلرب  جارا و  -2

 ظرفا ومظروف.
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 الفصل الثالث
 البحث احللقيإجراءات 

 منهج البحث -أ
تعتمد عليها الباحثة يف  الذي إن منهج البحث

 Experimental)نهج التجرييب املهذا البحث هو 

Research) منهج التجرييب هو الذي تستطيع الباخثة .
على  (املتغري املستقل)أن تعرف أثر السبب  بواسطته

 50علم الطبيعة.الذي له أثر يف تقدم  (النتيجة )املتغري التابع
أربعة أنواع أما تصميمات  املنهج التجرييب على 

، ((Pre-Experimentalوهي التصميمات التمهدية
، (Design True - Experimental)والتصميمات التجريبية 

والتصميمات  ،(Factorial Design)والتصميمات العاملية
 .(Quazi - Experimental)شبه التجريبية 

                                                             
املكتبة العبيكان، ) الرايض:، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل حممد العساق، 50

 314(، ص. ه1316
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تصميمات شبه التجريبية إىل أربعة وتنقسم ال
 Times Series Designالتصميم األول  أقسام أي:

 Equivalent Time SamplesDesignوالتصميم الثاين 
 Nonequivalent Control Groupوالتصميم الثالث 

Design والتصميم الرابعCounter Balanced Design.51 
لباحثة التصميمات شبه يف هذا البحث جترابو 

 Nonequivalent Control Groupالتجريبية بشكل تصميم 

Designإىل العينة كانت الباحثة تقسم لبحث  ا ا. ويف هذ
 لتجرييباجملموع األول يسمى ابلفصل اجمموعني، يعين 

 .ضابطموع الثاين يسمى ابلفصل الواجمل
 أيخذ الشكل التايل:وهذا التصميم 

𝑜1𝑥 𝑜2

𝑜3𝑜4
 

 
                                                             

51 Prof.  Dr. Sugiono, Metodologi  Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif(Bandung: alfabeta, 2014), hlm. 79 
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 مع البحثتجم -ب
الشياء( الذين ل هم  يقصد ابمل جت مع مجيع األفراد )أو

ويكون اجملتمع يف هذا 52ي مكن مالحظت ها. خصائص واحدة
 كانو  MTsS Durian Kawanالطلبة يفهو مجيع البحث 

 .اطالب 108عدده م 

 عينة البحث -ج
العينة هي األفراد الذين يطبق البحث 

يف  لبةالط يف هذا البحث هي أخذت الباحثة عينةو 53علي هم.
، ةطالب 15هموعددربيا جت ليكون فصال (أل )الصف األو 

 .بةطال 15موعددهفصال ضابطا ليكون (ب)األول الصف و 
 ألن هنضعفاء يف نيلتارت الباحثة الطلبة من هذا الفصواخ

 .تركيب اجلمل االمسية
                                                             

، )الكويت: مكتبة الفالح، مدخل إىل مناهج البحث الرتبويدكتور رجاء حممود أبو عالم،  52
 82م(، ص. 1989

53Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 53  



42 
 

 
 

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -د
 االختبار -1

ميكن أن  إن اإلختبار هو إحدى األدوات اليت
تاج إلي ها ع امل علومات اليت حييستخدم ها الباحثة ل جم

وتستعم ل  54أو اختبار فروضه. إلجابة أسئلة البحث
 :اختبارين، مه ا ةثالباح

 االختبار القبلي -أ
إن االختبار القبلي هو إختبار خترت االختبار القبلي

الباحثة قبل التجريبية بغرض التعرف على القدرة األساسية 
لطلبة قبل إجراء التجريبية وأثر التجريبة يف حتسني لدى ا

 55قدرهتم.
 

                                                             
، )عمان: دار يف مناهج البحث العلمي وأساليبة، الطبعة الثانيةسامي عرريفج واآلخرون،  54

 87(، ص. 1999جمدالوي للنشر، 
 307ص. ، ....، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف، 55
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 االختبار البعدي -ب
االختبار الذي ختترب  إن االختبار البعدى هو

اجملموعتان التجريبية والضابطة بعدا إجراء التجربة  فيه
ديهما يف مادة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي  ل

األثر الذي أحدثه القواعد مثال بعد إجراء التجربة لقياس 
تطبيق املتغري املستقل )التعليم املربمج(على املتغري التابع 

 56)التحصيل الدراسي(.
 اإلستبانة -2

اإلستبانة هي اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة 
من األسئلة والعبارات املكتوبة مزودا إبجابتها واآلراء 

مت الباحثة لنيل استخد 57احملتملة أو بفراغ لإلجابه.
تركيب اجلمل م يابت الطلبة على تعلالبياَّنت عن استجا

 لعبة طرح املفردات.ستخدام اب االمسية

                                                             
 307....، ص. ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،  56
 406، ....،ص. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف، 57
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 طريقة حتليل البياانت -ه
 تبار حتليل البياانت االخ -1

لك لتحليل السؤال األول )بياَّنت للحصول كذ
االختبار( فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة 

البعدي. وملعرفة فعالية استخدام االختبار القبلي واالختبار 
لعبة طرح املفردات لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل 

درجة الطلبة اليت عليها ال . قامت  الباحثة ابدخالاالمسية
 58يف كل االختبارات التايل:

 100-81جيد جدا = 
 80-61جيد = 

 60-41مقبول =
 40-21َّنقص = 

 20-0راسب = 

                                                             
58Stanislaus S. Uyanto,Pedoman Analisis Data Dengan SPSS 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004),  hlm. 54 
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 Non Equivalentإن املنهج يف هذا البحث 

Contro Group فاختارت الباحثة حتليل البياَّنت ،
Wilcoxon Sign Rank Test   أوT-test استخدام  .T-test  

 Uji)تقوم الباحثة إبجراء االختبار الطبيعي  Rank Testأو 

Normalitas  )واالختبار املتجانس ( Uji Homogenitas) 

 االختبار الطبيعي -أ
ي ملعرفة على أن العينة من يهدف االختبار الطبيع

جمموعة تكون طبيعية أم ال، وتقوم الباحثة ابالختبار 
ألن العينة يف هذا  (Uji Shapiro Wilk)الطبيعي ابستخدام 

. وإذا كانت 50الطلبة أصغر من  15البحث عددهم 
 Uji)فيستخدم  50العينة أكرب من 

KomogrovSmirnov)59.   وصيغة الفروض لالختبار
 الطبيعي كما يلي:

                                                             
59Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 56 
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Ha العينة من اجملموعة الطبيعية ) اذا   : كانت
أكرب من ممستوى الداللة sig. (2-tailed)كانت 

0،05) 
H0   اذا  : ليس العينة من اجملموعة الطبيعية(

أصغر من مستوى الداللة sig. (2-tailed)كانت 
0،05.) 

 االختبار املتجانس  -ب
الباحثة اختبار املتجانس  داللة أن  استخدامت

. قد أذخت الباحثة البياَّنت بني اجملموعتني متجانس
عمستوى  (UjiLevene Statistic )اختبار متجانس على 

وأما صيغة الفروض لالختبار املتجانس كما  0،05الداللة 
 يلي:
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Ha  ما يوجد املتجانس بني اجملموعة التجريبية :
-sig. (2واجملموعة الضابطة )اذا كان 

tailed) 0،05أكرب من مستوى الداللة). 
H0 بني اجملموعة التجريبية انس : يوجد املتج

 sig. (2-tailed))اذا كان  واجملموعة الضابطة
 (.0،05أصغر من ممستوى الداللة 

ت مفاستخد ومتجانسةالبياَّنت طبيعية لو كانت 
البياَّنت غري طبيعية  وإذا كانت T-testابختبار  الباحثة

 .Rank Testومتجانس فاستخدمت الباحثة ابختبار 
 1-3الباحثة فعرض يف اجلدول  تشرحوأخالصة على ما 

 تملبحث وحتليل البياَّنت اليت استخدما يلي عن أسئلة ا
 فيها.

 1-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها
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 حتليل البياانت أسئلة البحث رقم
هل استخدام لعبة طرح املفردات  1

فعالية لرتقية قدرة الطلبة على 
 تركيب اجلمل االمسية؟

T-test/ Rank Test 

 

كيف استجابة الطلبة على  2
استخدام لعبة طرح املفردات يف 

 تعليم تركيب اجلمل االمسية؟

املمعدلة والنسبة 
 املاؤية )%(

يف هذه  على كل العملية السابقة استعملت الباحثة
، ابستعانة SPSSالدراسة ابستخدام الربَّنمج اإلحصاين 

 ".IBM SPSSStatistic 25احلساب على األدوات القمية "
 

 حتليل البياانت اإلستبانة -2
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وحتليل الباحثة بياَّنت استجاابت الطالب عن 
الشكل كما استجاابت هم معت مدا على معدلة النتائ ج يف 

 60يلي:
P =

𝑓

𝑁
× 100% 

 البيان:
 P= النسبة امل ؤية 
f= الرتددات 

N= م جموع الطالب 
الطلبة عند إجراء عملية  ستجابةوحتدد امل سند اإل

 61التعل يم والتعل م إىل مخسة أحوال:

 = م متاز 81-100%
 = جيد جدا 66-80%

                                                             
60 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 43 
61.  Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 281 
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 = جيد56-65%
 = مقبول 41-55%

 = َّنقص 0-40%
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 الفصل الرابع
 ومناقشتـهانتائج البحث 

 عرض البياانت -أ
يتعلق  قد شرحت الباحثة يف الفصل الثالث ما

ابستخدا لعبة طرح املفردات لرتقية قدرة الطلبة على تركيب 
ويف  . MTsS Durian Kawan Aceh Selatanاجلمل االمسية ب  

لت بعد القيام البحث اليت حص باحثة نتائجهذا الفصلتشرح ال
وللحصول على البياَّنت  للفصل األول. MTsSالتجريب يف 

التصميمات شبه ابلبحث فقامت الباحثة 
 Nonequivalentبشكل تصميم،(QuasiEksperimen)التجريبية

Control Group Design )يف الصف األول )أ( و )ب
على رسالة  م اعتماد2020/2021لسنة الدراسية ل MTsSيف

الرانريي بندا يف جامعة  وأتهيل املعلمني عمدية كلية الرتبية
 .Un.08/FTK.1/TL.00/04/2021.    برقمأتشية 
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 حملة عن ميدان البحث -1
 ىاحدهيMTsS Durian Kawanتكان

هذه املدرسة يف  تعدارية أبتشية اجلنوبية وقعدارسي اامل
الشرقية  ابملقاطعات (Durian Kawan)قرية دوراين كاوان

م حىت 1986.الذي تقف هذه املدرسة يف سنة كلويت
 وأما َّنظر املدرسةوزارة الدينية.الوهي بتوجيه من اآلن. 

هذه  اآلن األستاذأمحد السمردي ومدرس اللغة العربية
عدد أماو  ليس غري مدرس امسه األستاذ سوفيان.املدرسة 

، كما مدرسا 24املدرسني الذي يعلون يف هذه املدرسة 
 يتضح يف اجلدول اآليت:
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  1-4اجلدول 
 MTsS Durian Kawan يف سنيعدد املدر  

 املتخرجون يف ناملدر سو  رقم
 جامعة الرانريي أمحد مسردي 1
 جامعة الرانريي سوفيان 2
 جامعة الرانريي نزيلة 3
 جامعة الرانريي حصريين 4
 جامعة الرانريي نور الفجر برايدي 5
 الرانريي جامعة نور الفطر 6
 جامعة الك الصاحل فيصل هاريس 7
 جامعة شية كوال عبد الرضا 8
 جامعة شية كوال شهفدهراين 9

 جامعة الرانريي نيليدا ساري 10
 جامعة الرانريي نيلفا رزقي 11
 جامعة الرانريي ريزا سارتيناوايت 12
 جامعة الرانريي فضل الرمحن 13



54 
 

 
 

 جامعة الرانريي سولياَّن 14
 جامعة الرانريي حكمة واتري 15
 جامعة شية كوال شولياَّن 16
 جامعة مالك الصاحل صحنيايت 17
 جامعة الرانريي رسيت اميلدا 18
 جامعة الرانريي نياوايت 19
 جامعة شية كوال نصريدا 20
 جامعة شية كوال هاسيجان تريسدا 21
 جامعة شية كوال ساسرايين 22
 جامعة شية كوال شحبواترا 23
 جامعة شية كوال أجوسنا ديوي 24

 MTsS Durian Kawan 24وكان عدد املدّرسني يف 
مدرسات.  15مدرسا واإلَّنث  9مدرسا. أبَّنم الذكور 

وأكثرهم متخرجون يف جامعة شية كوال وجامعة الرانريي 
 متخرجون من جامعات األخرى.وبعضهم 
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 منهم طالبا 108وأما الطلبة يف هذه املدسة فعددهم 
 6يف الصف األول حىت الصف الثالث، بعدد الفصل 

 كما يتضع يف اجلدول التايل:فصول.  
 2-4اجلدول 

 عدد الفصل والطلبة
 الطلبة الفصل رقم

 15 الفصل األول )أ( 1
 15 الفصل األول )ب( 2

 30 اجملموع
 19 الفصل الثاىن )أ( 1
 19 الفصل الثاىن )ب( 2

 38 اجملموع
 20 )أ(الفصل الثالث  1
 20 الفصل الثالث )ب( 2

 40 اجملموع
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 MTsS Durianأن عدد الطلبة ب    من اجلدول السابق 

Kawan  الذي يتكون من الفصل األول )أ(  طالبا 108هم
ىل الفصل إىل الفصل األول )ب( حىت الفصل الثالث )أ( إ

الثالث )ب(. وأما اقرتعت يف هذا البحث  يف الفصل األول 
 التجرييب والفصل األول )ب( جملموعة الضابطة.)أ( جملموعة 

للحصول على التعليمية مستحّب فقد توفر و 
اليت تساعد يف  ئلاالوسبعض   MTsS Durian Kawanاملدرسة

 يف اجلدول التايل: كما ظهرعملية التعليم والتعلم  
 3-4اجلدول 

 للسنة الدراسية  MTsS Durian Kawanئل يف ااملباىن والوس
2020/2021 

 العدد الوسائل رقم
 6 لدراسةفصول ا 1
 1 كتبةامل 2
 1 قصفامل 3
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 1 ماماحل 4
 1 الرئيس املدرسة غرفة 5
 1 املعلمنيغرفة   6
 1 الكمبيوترمعمل  7
 1 معمل الطبيعية 8
 1 غرفة اإلدرة 9

 1 معمل العامة 10
 

فردات على إجراء استخدام لعبة طرح امل -2
 الرتكيب اجلمل االمسية

ستخدام لعبة عملية التعليم ابقبل أن تقوم الباحثة 
ة على تركيب اجلمل طرح املفردات لرتقية قدرة الطلب

مجموعة التجريبية لختبار القبلي لالالباحثة ا االمسية. قامت
. وبعد ملعرفة فهمهم على اجلمل االمسية والضابطة

تعلم تركيب ت الباحثة لعبة طرح املفردات يف استخدمم
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ملعرفة  ختبار البعدىابمسية فقد قامت الباحثة اجلمل اال
مل و للمجموعة الضابطة .استخدام لعبة طرح املفردات فعالية

 ذلك للمجموعة الضابطة. تستخدم
ابلدراسة التجريبية ابلتصميمات الباحثة  تمقاو 

لعبة طرح  مابستخدا(quasieksperimenشبه التجريبية)
 وقد تفذت الباحثةتركيب اجلمل االمسية. على  املفردات

أدوات البحث واستعدادهتا اليت تتكون من االختبار القبلي 
ستوضح (. RPPوالبعدي واإلستبانة واعداد الدراسة )

خطوات التعليم والتعلم يف التجريب و  الباحثة التوقيت
 اجلدول التايل:

 4-4اجلدول 
 توقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية 

 األنشطة ساعة اتريخ يوم اللقاء
اللقاء 

 األول
مايو  22 السبت

2021 
08:30-
10:30 

االختبار 
 القبلي
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عن الشرح و 
تركيب اجلمل 

 قليال االمسية
اللقاء 

 الثاين
مايو  24 اإلثنني

2021 
09:00- 
11:00 

عملية التعليم 
ستخدام اب

لعبة طرح 
 املفردات

اللقاء 
 الثالث

 25 الثالاثء
    2021مايو

08:30-
10:30 

االحتبار 
 البعدي 

 
 5-4اجلدول 

 يف اجملموعة الضابطة توقيت التجرييب
 األنشطة ساعة اتريخ يوم اللقاء

اللقاء 
 األول

مايو  22 األربعاء
2021 

08:30-
10:30 

االختبار 
 القبلي

عملية التعليم  -09:00مايو  24 اخلميساللقاء 
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بغري  11:00 2021 الثاين
استخدام 

لعبة طرح 
 املفردات

اللقاء 
 الثالث

 25 اجلمعة
    2021مايو

08:30-
10:30 

االختبار 
 البعدي

 
ثالث لقاءات يف هذا البحث امليداىن  قامت الباحثة

تركيب اجلمل االمسية يف والتعلم ملادة  التعليم عملية يف
. ستوضح الباحثة MTsS Durian Kawan  الفصل األول ب

 وخطوات التعليمفي اجلدول التايل: التوقيت
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 6-4اجلدول 
 تركيب اجلمل االمسية ملادة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

 اجملموعة التجريبيةيف 
 )اللقاء األول(

 أنشطة الطلبة أنشطة املدّرسة
تدخل املدّرسة الفصل  -

 إبلقاء السالم
 يرد الطلبة السالم -

أتمر املدّرسة بقراءة  -
 الدعاء

 يقراء الطلبة الدعاء -

املدّرسة تنظر أن خترب  -
 إىل مجع الطلبة وتدع

الطلبة بكشف 
 الغياب

جييب الطلبة بدعوة   -
 كشف الغياب

تعرف املدّرسة امسها  -
وتشرح اهلدف عن 

 الفصلحضورها يف 

يستمع الطلبة إىل  -
 املدّرسة
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تفّرق املدّرسة  -
قبلى االختبار ال

 للطلبة

يعلم الطلبة االختبار  -
 القبلى

أتمر املدّرسة الطلبة  -
اجلمل  أمثلةوا أن يذكر 
 االمسية 

يذكر الطلبة اجلمل  -
 االمسية

قبل خروج الفصل  -
اختتمت املدّرسة 

كفارة لبقراءة الدعاء 
 اجمللس وإلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -

 
 7-4اجلدول 
يف تركيب اجلمل االمسية ملادة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

 اجملموعة التجريبية
 )اللقاء الثاين(
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 أنشطة الطلبة املدر سةأنشطة 
تدخل املدّرسة الفصل  -

 لقاء السالم وإ
 السالم يرد الطلبة -

ءة أتمر املدّرسة بقرا -
 الدعاء

قرأ الطلبة الدعاء ي -
 ابهلدوء والرتتيب

تدعو املدّرسة الطلبة  -
 إىل كشف الغياب

يستجب الطلبة  -
 الدعوة املدّرسة

تبني املدّرسة أهداف  -
تعليم اللغة العربية 

على تركيب وخصوصا 
 اجلمل االمسية

يستمع الطلبة إىل  -
 بيان املدّرسة

قسم املدّرسة إىل نت  -
 ثالثة فرق 

 يقبل الطلبة فرقة -
 فسمتها املدّرسةالتي

تقدم املدّرسة وتشرح  -
خطوات اللعبة طرح 

على تركيب  املفردات

يستمع الطلبة إىل  -
 بيان املدّرسة
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 اجلمل االمسية
ملادة تشرح املدّرسة  ا -

 اجلمل االمسيةتركيب 
 وإعطاء األمثلة

يستمع الطلبة إىل  -
 ابهلدوء بيان املدّرسة

تعطي املدّرسة الطلبة  -
 الفرصة لطرح األسئلة

لبة دّرسة الطتعطي امل -
 ورق السؤال

يسأل الطلبة عن  -
إىل أشياء ال يعرفوَّنا 

 املدّرسة
يعمل الطلبة السؤال  -

 من املدّرسة
تستخدم اللعبة طرح  -

 املفردات يف تعليم
دّرسة قليال تتحدث امل -

مع الطلبة حول املادة 
 وتستخلصها 

يسمع الطلبة عما  -
 دّرسةتقدم امل

 
تلخص الطلبة املادة  -

 مع املدّرسة
تعطي املدّرسة املوعظة  -

 على الطلبة
يستمع الطلبة املوعظة  -

 من املدّرسة
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ءة تدعو املدّرسة بقرا -
احلمدلة وتسلم على 
الطلبة قبل خروج 

 الفصل

 السالميرد الطلبة  -
 

 

 
 8-4احلدول 

عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ابستخدام لعبة طرح املفردات 
 على قدرة تركيب اجلمل االمسية اجملموعة التجريبية

 )اللقاء الثالث(
 أنشطة الطلبة أنشطة املدر سة

سة  درّ تدخل امل -
 الفصل إبلقاء السالم

 يرد لطلبة السالم -

أتمر املدّرسة بقراءة  -
 الدعاء

 الدعاءأ الطلبة يقر  -

يهتم الطلبة بدعوة   -تنظر أن خترب املدّرسة  -
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إىل مجع الطلبة وتدع 
الطلبة بكشف 

 الغياب

 كشف الغياب

تعلم ت ما قدرجعت  -
 املدّرسةعنسأل أن تو 

 اللقاء املاضى

يب الطلبة سؤال جي -
 املدّرسة

تقدم االختبار  -
 البعدي للطلبة

يعمل الطلبة  -
 االختبار البعدى

دّرسة اختتمت امل  -
وإلقاء  بقراءة احلمدلة

قبل خروج  السالم
 وتنصح الطلبة الفصل

 يرد الطلبة اللسالم -

 9-4اجلدول 
 يف اجملموعة الضابطة ة العربيةغالل عملية التعليم

 )اللقاء األول(
 أنشطة الطلبة أنشطة املدر سة
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تدخل املدّرسة الفصل  -
 إبلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -

املدّرسة بقراءة أتمر  -
 الدعاء

يقراء الطلبة الدعاء  -
 ابهلدوء والرتتيب

تنظر أن خترب املدّرسة  -
إىل مجع الطلبة وتدع 
الطلبة بكشف 

 الغياب

جييب الطلبة بدعوة   -
 كشف الغياب

امسها تعرف املدّرسة  -
وتشرح اهلدف عن 

 الفصلحضورها يف 

يستمع الطلبة إىل  -
 املدّرسة

تفّرق املدّرسة  -
اخلقبلى االختبار 

 للطلبة

يعلم الطلبة االختبار  -
 القبلى
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قبل خروج الفصل  -
اختتمت املدّرسة 

كفارة لبقراءة الدعاء 
 اجمللس وإلقاء السالم

 جييب الطلبة السالم -

 
 10-4اجلدول 

 ة العربية يف اجملموعة الضابطةغعملية التعليم الل
 ()اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة املدر سة
 تدخل املدّرسة -

الفصل إبلقاء 
 السالم

 يرد الطلبة السالم -
  

خترب املدّرسة الطلبة  -
يبدأ أن التعلم 

 ة الدعاءبقراء

يقرأ الطلبة الدعاء  -
 ابهلدوء والرتتيب

يهتم الطلبة بدعوة   -تدعو املدّرسة  -
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بكشف  لطلبة
 احلضور

 كشف الغياب

 تشرح املدّرسة -
 التعليمأهداف 

 
 تطلب املدّرسة -

لتحفيظ  الطلبة
املفردات يف 

 الكتاب

يستمع الطابة إىل شرح  -
 املدّرسة

 فظ الطلبة املفرداتحي -

تتحدث املدّرسة  -
الطلبة عن املادة 
يعىن تركيب اجلمل 

 االمسية
أتمر املدّرسة  -

الطلبة لينطق 
اجلملة االمسية 

يلخص الطلبة املادة مع  -
 املعلمة

 
يكتب الطلبة اجلمل  -

 االمسية
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 عمساعدة املدرسة
تعطي املدّرسة  -

مجع الطلبة الفرصة 
السؤال أو 

 ةالصعب الكلمات
 املادة نم

يسأل الطلبة عن أشياء  -
 ال يعرفوَّنا إىل املدّرسة

تعطي املدرسة  -
 املوعظة إىل الطلبة

يستمع الطلبة املوعظة  -
 من املدّرسة

تدعو املدّرسة  -
 لتختيم الدرس

ءة احلمدلة بقرا
 وإلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -
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 11-4اجلدول 
 ة العربية يف اجملموعة الضابطةغعملية التعليم الل

 ()اللقاء الثالث
 أنشطة الطلبة أنشطة املدر سة

تدخل املعلمة الفصل  -
 إبلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -

أتمر املعلمة بقراءة  -
الدعاء قبل بدأ 

 التدريس

 يقرأ الطلبة الدعاء -

تستدعي املدّرسة  -
الطلبة بكشف 

 احلضور

جييب الطلبة بدعوة    -
 كشف احلضور

تسأل املدّرسة مرة  -
أخرى عن املادة يف 

 اللقاء املاضى

يهتّم الطلبة ابهتمام  -
وثيقا، فيجيب الطلبة 

 من األسئلة املدّرسة
يعمل الطلبة االختبار  -تعطي املدّرسة  -
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االختبار القبلى إىل 
 الطلبة

 القبلى

دافع التعطي املدّرسة  -
م للمادة فهألجل أن ي

 املدروس. 
تسلم املدّرسة على  -

خترج من الطلبة و 
 الفصل

يستمع الطلبة إىل  -
 نصيحة املدّرسة

 يرد الطلبة السالم -

 
 حتليل البياانت  -ب

فعالية استخدام لعبة طرح املفردات لرتقيية  -1
 قدرة الطلبة على تركيب اجلمل االمسية

لتعرف فعالية استخدام لعبة طرح املفردات لرتقية 
قدرة الطلبة على تركيب اجلمل االمسية بعد عملية التجريبية 
فقامت الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي. يف االختبار القبلي 
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بة طرح املفردات ويف االختبار تقوم الباحثة قبل استخدام لع
وأما . رح املفرداتالبعدي فتقوم االحبثة بعد استخدام لعبة ط

نتيجة اليت حصلت عليها الطلبة يف االختبار القبلى واالختبار 
البعدى يف اجملموعة التجرييب وهي الفصل األول )أ(، كما 

 يلي:
 12-4اجلدول: 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي جملموعة التجرييب
نتيجة  أمساء الطلبة رقم

االختبار 
 القبلىى

نتيجة 
االختبار 
 البعدى

 88 68 (1الطالبة ) 1
 82 64 (2الطالبة) 2
 78 56 (3الطالبة ) 3
 94 56 (4الطالبة ) 4
 82 40 (5الطالبة ) 5
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 98 66 (6الطالبة ) 6
 96 64 (7الطالبة ) 7
 86 64 (8الطالبة ) 8
 82 74 (9الطالبة ) 9

 90 68 (10الطالبة ) 10
 94 40 (11الطالبة ) 11
 90 64 (12الطالب ) 12
 88 74 (13الطالب) 13
 84 50 (14الطالب ) 14
 98 74 (15الطالب ) 15

 1246 922 جمموع
= 15: 922 معدل

61،46 
1246 :

15 =
83،06 
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نتيجة اليت حصلت عليها الطلبة يف االختبار وأما 
موعة الضابطة وهي الفصل القبلى واالختبار البعدى يف اجمل

 (، كما يلي:األول )ب
 13-4اجلدول: 

 جملموعة الضابطةفي نتيجة االختبار القبلي والبعدي
نتيجة  أمساء الطلبة رقم

االختبار 
 القبلىى

نتيجة االختبار 
 البعدى

 66 32 (1الطالبة ) 1
 66 32 (2الطالبة) 2
 76 48 (3الطالبة ) 3
 56 32 (4الطالبة ) 4
 80 42 (5الطالبة ) 5
 66 50 (6الطالبة ) 6
 62 52 (7الطالبة ) 7



76 
 

 
 

 92 48 (8الطالبة ) 8
 40 54 (9الطالبة ) 9

 72 42 (10الطالبة ) 10
 81 50 (11الطالبة ) 11
 88 48 (12الطالب ) 12
 84 64 (13الطالب) 13
 64 32 (14الطالب ) 14
 62 40 (15الطالب ) 15

 1055 666 جمموع
= 15: 666 معدل

44،4 
1055 :

15 =
70،33 

من هذه البياَّنت  حصل الطلبة على نتيجة االختبار 
البعدي واالختبار ونتيجة االختبار  61،46بتقدير القبلي 

يف اجملموعة التجربية، وأما يف اجملموعة  83،06بتقدير 
 44،4ة االختبار القبلي الضابطة حصل الطلبة عل نتيج
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استغلت الباحثة  هذه .  70،33البعدي اخلتبار  ونتيجة 
واستخدمت "”SPSS Statistic 25اَّنت  ابستعمل  الربامج البي

 . Wilcoxon- RankTestالباحثة أداة التحليل ب  
 Uji)تريد الباحثة أن تقوم ابختبار ضبط الفائيل 

Normalitas) واالختبار املتجانس(Uji Homogenitas) قبل
 .Wilcoxon-Rank Testنتيجة االختبار ب   حتليل البياَّنت عن

 Uji)واجلدول التايل يبني على نتيجة ضبط الفائيل 

Normalitas). 

 14-4اجلدول 
 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. 

Statisti

c Df Sig. 

has

il 

Preeks .257 15 .009 .877 15 .043 

Posteks .133 15 .200* .946 15 .467 

Prekontr

ol 

.180 15 .200* .916 15 .168 
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postkont

rol 

.159 15 .200* .962 15 .720 

أن توزيع البياَّنت من  14-4يشري اجلدول ي 
 من أكرب 0،043( sigبلي يي عمستوى الداللة )االختبار الق

بشكل طبيعي،  وأن توزيع البياَّنت (0،05> 0،43)0،05
االختبار املتجانس. واجلدول ما اخلطوات التايل تقوم الباحثة وأ
 يبني عن حتصيل االختبار املتجانس كما يلي:4-15

 15-4اجلدول 
 ختبار املتجانسالنتيجة ا

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

hasil Based on Mean 2.274 3 56 .090 

Based on Median 1.358 3 56 .265 

Based on Median 

and with adjusted df 

1.358 3 43.603 .268 

Based on trimmed 

mean 

2.228 3 56 .095 
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يدل أن حتصيل االختبار املتجانس  15-4اجلدول
أكرب من  0،90 (sig)عممستوى الداللة 

وهذه تدل على أن البياَّنت  ( 0،05>0،90)0،05
 T-testاملتجانسة، وميكن إجراء اختبارات 

لرتقية قدرة  لعبة طرح املفردات مملعرفة فعالية استخدا
-تليل اختبار حت الطلبة على تركيب اجلمل االمسية البد أن

test  ،ابلنظر إىل نتيجة املعدلة من االختبار  القبلي والبعدي
 التايل: 16-4ويبني اجلدول 

 
 16-4اجلدول 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 

1 

Preeks 61.47 15 11.070 2.858 

Posteks 89.87 15 5.263 1.359 

Pair 

2 

Prekont 44.40 15 9.568 2.470 

Postkont 70.33 15 13.552 3.499 
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تدل على أن نتيجة االختبار  16-4اجلدول ومن   
 89،87ونتيجة االختبار البعدي  61،47القبلي بتقدير 

 44،40جريبية. ونتيجة االختبار القبلي للمجموعة الت
للمجموعة الضابطة. واخلطوات  70،33والبعدي بتقدير 

التالية  هي نظر فعالية استخدام لعبة طرح املفردات لرتقية قدرة 
 حتصيلهو .test -تركيب اجلمل االمسية ابستخدام تالطلبة على 

اآليت: 17-4اجلدول  كما  بني
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 17-4اجلدول 

 Test-حتصيل ت
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 

preeks - 

posteks 

-28.400 11.469 2.961 -34.751 -22.049 -

9.59

0 

14 .000 

Pair 

2 

prekont - 

postkont 

-25.933 14.355 3.706 -33.883 -17.984 -

6.99

7 

14 .000 
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أصغر T-testحتصيلهذا اجلدول يدل على أن  و 
فتقدير ( α=0،05)من مستوى الداللة 

( وهذا يدل على أن استخدام لعبة 0،05<0،000)
طرح املفردات فعالية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب 

 اجلمل االمسية.
 

ــ -2 يف  MTsS Durian Kawanاستجابة الطلبة ب
عملية تعليم والتعلم ابستختدام لعبة طرح 

 املفردات على تركيب اجلمل االمسية
طريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع البياَّنت من 
االستجابة تقوم الباحثة ابالستبانةيف عملية التعليم تركيب 

وللحصول اجلمل االمسية ابستخدام لعبة طرح املفردات. 
 62الرموز: على نتائج البحث استخدمت الباحثة

P =
f

N
x100 

                                                             
62 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 43 
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 البيان:
Pالدرجة للنسبة مائة : 
f :جمموع النتيجة احلصولة عليها 

N :النتيجة الكاملة 
الطلبة عند إجراء عملية وحتدد املسند االجابة  

 63حوال:التعليم والتعلم إىل مخسة أ
 = ممتاز 81-100%
 = جيد جدا 66-80%
 = جيد 56-65%
 = مقبول 41-55%

 = َّنقص 0-04%
ة من نتائج حتليل االستبان املئويةفيما يلي جدول النسبة  

:وهي كما يف اجلدول التايلطلبة. ال

                                                             
63Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 281 
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 18-4اجلدول 
 التعليم والتعلمستجابة الطلبة على استخدام لعبة طرح املفردات يف عن ا ستبانةإلانتيجة 

 النسبة املؤية )%( اخليارات اإلجاابت القائمة األسئلة الرقم
 
 

 

موافق  
 بشدة

غري  موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

موافق 
 بشدة

غري  موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

أشعر ابلسعادة لتعلم  1
تركيب اجلمل االمسية 
ابستخدام لعبة طرح 

8 7 0 0 53،3
3% 

46،6
6% 

0% 0% 
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 املفردات
التعليم تركيب اجلمل  2

االمسية ابستخدام 
لعبة طرح املفردات 
جيعلين متحمسا 

 للتدريس

10 5 0 0 66،6
6% 

33،3
3% 

0% 0% 

التعليم تركيب اجلمل  3
االمسية ابستخدام 
لعبة طرح املفردات 
مساعديت على فهم 

13 2 0 0 86،6
6% 

13،3
3% 

0% 0% 
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 اجلمل االمسية
التعليم تركيب اجلمل  4

االمسية ابستخدام 
لعبة طرح املفردات 
يتحّسن نتائج تعلم 

 اللغة العربية

11 3 1 0 73،1
5% 

20% 6،66
% 

0% 

التعليم تركيب اجلمل  5
االمسية ابستخدام 
لعبة طرح املفردات 
ميكن أن خيفف عين 

12 3 0 0 80% 20% 0% 0% 
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املنثور يف تعلم اللغة 
 العربية

التعليم تركيب اجلمل  6
ابستخدام االمسية 

ح املفردات لعبة طر 
قادرا على  جيعل

أتليف وإنشاء اجلمل 
 اجلديدة

11 4 0 0 73،1
5% 

26،6
6% 

0% 0% 

إن استخدام لعبة  7
طرح املفردات عند 

9 3 1 2 60% 20% 6،66
% 

13،3
3% 
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تعلم اجلمل االمسية 
السحنة يف جيعل 

 ثقيل الّدمالفصل غري 
التعليم تركيب اجلمل  8

ابستخدام االمسية 
لعبة طرح املفردات 
ساعدين يف حفظ 

 املفردات

14 1 0 0 93،3
3% 

6،66
% 

0% 0% 

إن استخدام لعبة  9
طرح املفردات تعزيز 

13 1 1 0 86،6
6% 

6،66
% 

6،66
% 

0% 
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االهتمام بتعلم اللغة 
 العربية

التعليم تركيب اجلمل  10
 االمسية ابستخدام

لعبة طرح املفردات 
 جتعلين أكثر نشاطا

7 8 0 0 46،6
6% 

53،3
3% 

0% 0% 

719 2 4 37 110 اجملموع
،6 

264
،63 

19،
98 

13،
33 

71،24،1،91،3 0،2 0،4 3،7 11 املعد ل
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96
% 

66
% 

9% 3% 
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أشار إىل نتيجة الطلبة يف  18-4من اجلدول 
استجابتهم ابستخدام لعبة طرح املفردات لرتقية قدرة الطلبة 
على تركيب اجلمل االمسية .ومن النتائج السابقة عرفت 
الباحثة ن اإلجابة اإلجيابية من اإلجابة السلبية. توجد أن 

من الطالبات جتنب إبجابة موافق بشدة،  71،96%
 %1،99إبجابة موافق، ومن الطالبات جتنب  %24،66و

من  %1،33غري موافق، و من الطالبات جتنب إبجابة
غري موافق بشدة. وهذه النتيجة   الطالبات جتنب إبجابة

تدل على أن استجابة الطلبة يف استبانة يعين معظم الطلبة 
يشعجعون يف تركيب اجلمل االمسية ابستخدام لعبة طرح 

فردات جيعل الطلبة املفردات. وكذلك استخدام لعبة طرح امل
حبا  يف تعليم اللغة العربية وإبقاء املعلوم ويسهل الطلبة 

 لفهم املادة اليت يتم تدريسها.
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 املناقشة -3
وملناقشة هذا البحث يكون استخدام لعبة طرح 
املفردات يكون فعاال لرتقبية قدرة الطلبة  على تركيب 

. ونتيجة استجابة الطلبة عند إدارة تعليم اجلمل االمسية
تدل على  p =81،96%ابستخدام لعبة طرح املفردات 

 بتقدير ممتاز. %100-81أَّنا  وقعت ما بني حد ي
حيصل على (T-Test)ت  –ويتضع من االختبار 

 0،000) (sig)( ومستوى الداللة -9،590ة )النتيج
( لذا رأت الباحثة أن استخدام لعبة طرح 0،05أصغر من 

املفردات  مناسبة يف تعليم اللغة العربية لرتقية قدرة الطلبة 
 على تركيب اجلمل االمسية. 

 
 حتقيق الفرضني -ج

 يف الفصل األول أن الفرض  كما ذكرت الباحثة
 الذي تفرتضها الباحثة يف هذا البحث هي:
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: إن استخدام لعبة طرح ( (Ha الفرض البديل -1
املفردات فعالية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب 

 اجلمل االمسية.
: إن استخدام لعبة طرح  ( (Hoالفرض الصفري -2

املفردات غري فعالية لرتقية قدرة الطلبة على 
 تركيب اجلمل االمسية.

يف اجلدول  test-تبار تبواسطة من حتصيل االخ
 0،000بتقدير  (sig)أن  نتيجة مستوى الداللة  4-16

الفرض الصفرري  . وهذا يظهر على أن 0،05أغر من 
(H0)  الفرض البديل مردود و(Ha)  أى إن استخدام مقبول

لعبة طرح املفردات لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل 
 االمسية.
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 اخلامسالفصل   
 مةـاخلات

 نتائج البحث -أ
استخدام لعبة طرح على نتائج البحث عن  واعتمادا

 MTsSDurian Kawan Acehب VII-Aفي الفصل املفردات

Selatan :فحصلت النتائج البحث كما يلي 
فعاال  يكونإن استخدام لعبة طرح املفردات  -1

ب  لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل االمسية 
MTsS Durian Kawan Aceh Selatan  وهذا

صل على حي(T-Test)ت  -يتضح من االختبار
 (sig)( ومستوى الداللة -9،590)النتيجة 

 (.0،05أصغر من  0،000)
استخدام لعبة طرح وكان استجابة الطلبة على  -2

املفردات لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل 
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 MTsS Durian Kawan Aceh Selatanاالمسية ب  
بعد  . وحتصل على استجابة الطلبة ممتاز
السابقة ابملعدلة  صلت الباحثة من البياَّنت ماح

بني حد  ، ابلدليل على أن ها وقع81،96%
 .عمعىن ممتاز 81-100%

 قرتاحاتاال -ب
أن يستخدم لعبة طرح املفردات يف  ينبغي للمعلم -1

عملية  تعليم والتعلم على تركيب اجلمل االمسية 
 احلمّية.لتكون النجاحة و 

حىت ي مكن إجراء مزيد  للباحث القادممعتّمد  -2
من البحث ابستخدام لعبة م ختلفة لرتقية قدرة 

 .الطلبة على تركيب ال جمل االمسية
وتتقنوا  اللغة العربية متعّمد من الطلبة أن تعلموا -3

 أربع مهارات اللغوية إتقاَّن جيدا.
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 املراجع
 املراجع العربية -أ

اللغوية يف تعليم اللغة  أمهية األلعاب ،2012أمي حنيفة، 

 23(، 2)1، علم الرتبية التجديد، العربية

املنجد يف اللغة ،2003 أغوس صاحب اخلريين،

 .، بريوت:داراملشرقواألعالم

تعليم اجلملة الفعلية واالمسية ،2020 أكمل،

 Conceptابستخدامأسلوب خرائط املفاهيم/ 

Mapping( دراسة جتريبية بـMTsS Lam Ujong 

Aceh Besar رسلة العلمية، بكلية الرتبية وأتهيل ،)
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بندا  :املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 .أتشية

استخدام بطاقة تركيب اجلمل يف ،2018 أولياء رمحي،

 MAN 3تعليم املبتدأ واخلرب )دراسة جتريبية بـ 

Aceh Besar) رسلة العلمية، بكلية الرتبية وأتهيل ،

بندا  :سالمية احلكوميةاملعلمني جامعة الرانريي اإل

 .أتشية

قضية الرتتيب يف اجلملة المسية ، 2015تقيس نورداينتو، 

 .37(، 1)12، املعرفة، العربية

حتليل اجلملة االمسية يف  ، 2015دوين هاندرايوان،  

كتاب اآلخالق للبنني عمر اجلزاء األول الذي 
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-106(، 2)3ة، ، النخبألف عمر بن أمحد ابرجاء

109 

مدخل إىل مناهج البحث ،1989 رجاء حممود أبو عالم،

 فالحالكويت: مكتبة ال، الرتبوي

يف مناهج البحث ، 1999سامي عرريفج واآلخرون، 

دار  عمان:، العلمي وأساليبة، الطبعة الثانية

 .جمدالوي للنشر

إضاءات ملعلمي اللغة ،2011 عبد الرمحن ابراهيم فوزان،

الرايض: فهرسة مكتبة ، لغري الناطقني هباالعربية 

 .امللك  الوثنية
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، الكويت: اللعبة الرتبوية، 2016عثمان محود خضر، 

 .شركه االبداع والفكر

األلعاب اللغوية يف تعليم ، 1987حممد إمساعيل صيىن، 

اللغات األجنبية مع أمثلة يف تعليم العربية لغري 

 .، الرايض: دار املريحالناطقينبها

، سورااباي: قاموس البشرى،1911 منور عبد الفتح،

 .فروكيسف

النحو التعليم والتطبيق ، 1996حممود سليمان ايقوت، 

 بريوت: مجيع احلقوق حمفوظة. ،يف القرآن الكريـم

-قاموس الضياء العريب،19992 حممد فاضيل الندوى،

 .سورااباي: مكتبة ومطبعة مكار،اإلندونسي
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األلعاب اللغوية يف تعليم ، 1980 مصطفى عبد العزيز،

ملكة العربية الرايض: امل، اللغات األجنبية

 .السعوديةر

 Snowballفعالية استخدام ، 2019نوفيالوايت، 

Throwing  لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل

(، رسلة MTsN Singkilالفعلية )دراسة جتريبية بـ 

العلمية، بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي 

 .بندا أتشية:اإلسالمية احلكومية 

األلعاب اللغوية ، 1983 َّنصف مصطفى عبد العزيز،

 .الرايض: دار املريخ ، يف تعليم اللغة األجنبية
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تعليم اللغة احلية وتعليمها ، 1981 صالح عبد اجمليد،

 .بريوت: مكتبة لنب،بني النظرية والتطبيق

املنجد الوسيطفي العربية ،2003 لويس عحيل،   

 .بريوت: دار املشرق ،املعاصر طبعة أوىل

املنجد يف اللغة واألعالم الطبعة ، 1986 ليس مهاوف،

 .الثالثة والعشرون، بريوت: دار املشرق
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTsS Durian Kawan 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  VII/II 

Materi Pokok : األدوات المدرسية 
Alokasi Waktu :    2x35 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

K1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya. 

 

K2.  Mengahayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

 

K3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 
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menerapkan  pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

K4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.4. Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

1.4.1 Menunjukkan 

sikap aktif dalam 

mengikuti pelajaran. 

2.4. Menunjukan perilaku 

santun, antusias, kretif, 

ekspresif, interaktif, 

kerjasama, dan imajinatif 

dalam menghargai budaya 

dan bahasa. 

 

2.4.1 Menggunakan 

bahasa santun ketika 

berkomunikasi dengan 

guru dan teman. 

 

2.4.2 Menunjukkan 

sikap tanggap terhadap 

pendapat orang lain. 
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3.4.  Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya terkait 

topik واألدوات المدرسية 

 

3.4.1 Memahami 

penggunaan tarkib 

jumlah ismiyah 

(Mubtada’ Khabar 

Keterangan Tempat dan 

Mubtada’ Khabar Kata 

sifat) dengan tepat 

terkait dengan topik 

 .واألدوات المدرسية

 

3.4.2 membuat contoh 

kalimat sederhana 

jumlah ismiyah 

(Mubtada’ Khabar 

Keterangan Tempat dan 

Mubtada’ Khabar Kata 

sifat) dengan tepat 

terkait dengan topik 

 األدوات المدرسية

 

3.4.3 

mencari/menemukan 

jumlah 

ismiyah(Mubtada’ 

Khabar Keterangan 

Tempat dan Mubtada’ 

Khabar Kata sifat) 
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dalam teks sederhana 

terkait dengan topik 

 األدوات المدرسية

4.4.  Membuat teks 

sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik واألدوات المدرسية 

sesuai dengan unsur 

kebahasaan dan budaya 

4.4.1  Menulis kalimat 

sederhana dengan 

memperhatikan jumlah 

ismiyah (Mubtada’ 

Khabar Keterangan 

Tempat dan Mubtada’ 

Khabar Kata sifat) 

dengan tepat terkait 

dengan topik  األدوات

 المدرسية

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tentang topik: 

 

 األدوات المدرسية

Peserta didik  mampu:  

a. Memahami penggunaan tarkib jumlah ismiyah 

(Mubtada Khabar keterangan tematdan Mubtada 

Khabar kata sifat) dengan tepat. 

b. Membuat contoh kalimat sederhana jumlah ismiyah 

(Mubtada Khabar keterangan tematdan Mubtada 

Khabar kata sifat) dengan tepat. 

c. Mencari/ menemukan jumlah ismiyah (Mubtada 

Khabar keterangan tematdan Mubtada Khabar kata 

sifat) dalam teks sederhana dengan benar. 
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d. Menulis kalimat sederhana dengan memperhatikan 

jumlah ismiyah (Mubtada Khabar keterangan 

tematdan Mubtada Khabar kata sifat) dengan tepat. 
 
 

D. Materi pembelajara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

E. Metode/Pendekatan Pembelajaran 

 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode : 

a) Coopertif Learning 
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b) Tanya jawab/ Diskusi 

 

F. Media,  Alat, Sumber Pembelajaran 

a. Media   : Permainan Lempar Mufradat 

b. Alat/Bahan  : kertas, lkpd, spidol 

c. Sumber Pembelajaran : Buku Guru dan Buku Siswa 

Bahasa Arab, Kamus, Lingkungan alam sekitar. 

1) Akhmad Khudori, Kamus 3 Bahasa Arab- 

Inggris- Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulya), 

1989. 

2) Nur Syam, Durusu al-Lughah al-‘Arabiyah 

Buku Guru Bahasa Arab (Pendekatan  

Saintifik Kurikulum 2013) Kelas VII, 

(Jakarta: Kementerian Agama Republik 

Indonesia), 2014. 

3) Nur Syam, Durusu al-Lughah al-‘Arabiyah 

Buku Siswa Bahasa Arab (Pendekatan  

Saintifik Kurikulum 2013) Kelas VII, 

(Jakarta: Kementerian Agama Republik 

Indonesia), 2014. 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (10 

menit) 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

mengajak peserta didik membaca 

basmalah bersama-sama  ايَُّها ...

 

5 

Menit 
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التَََّل ِمْيذ، َهيَّابِنَانَْفتَتُِح َدْرَسنَا 
 بِاْلبَْسَملَة َمعًا ...

2. Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. 

3. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai 

saat ini. 

4. Guru melakukan apresiasi  

5. Guru membagi peserta didik  

menjadi 4 kelompok 

6. Guru memperkenalkan dan 

menjelaskan langkah-langkah 

permianan lempar mufradat. 

 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

1. Peserta didik mengamati 

penjelasan guru tentag 

tarkib jumlah ismiyah 

(mubtada’ khabar 

keterangan tempat dan 

mubtada’ khabar kata 

sifat) yang terdapat di 

PPT 

2. Peserta didik mengamati 

bacaan yang dibacakan 

guru. 

3. Peserta didik mengamati 

contoh jumlah ismiyah 

 

60 

Menit 



115 

 

 
 

(mubtada’ khabar 

keterangan tempat dan 

mubtada’ khabar kata 

sifat). 

 

 

 Menanya  

1. Peserta didik bertanya 

tentang hal-hal yang tidak  

diketahui tentang jumlah 

ismiyah. 

 

 Mengeksplorasi/Menalar 

1. Guru membagikan lkpd 

2. Peserta didik 

menyelesaikan lkpd yang 

telah dibagikan  guru. 

 

 Mengasosiasi/Mencoba 

1. Peserta didik menuliskan 

hasil diskusi pada kertas 

plano yang telah 

dibagikan. 

 

 Komuikasi/Demontrasi/Net

working 

1. Guru memberikan 

tanggapan terhadap hasil 

diskusi peserta didik. 

2. Guru melakukan 

permainan lempar 
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mufradat. Dengan cara 

membagikan bola yang 

berisi kata dan 

dilemparkan kepada 

siswa, siswa yang 

mendapatkan bola tersebut 

harus membuat sebuah 

jumlah ismiyah. 

3. • Penutup (10 menit) 

1. Peserta didik mengambil 

kesimplan dari materi yang 

telah dipelajari dan guru 

memberi pengutan. 

2. Guru memberi evaluasi 

pembelajaran  

3. Guru terus menerus memberi 

motivasi dan mengajak siswa 

untuk terus menerus belajar 

dirumah, disekolah, dimana 

saja, jika melihat suatu benda 

ucapkanlah dengan berbahasa 

Arab. Insya Allah kamu bisa. 

4. Guru mengadakan refleksi 

hasil pembelajaran. 

5. Peserta didik mendengarkan 

pesan moral dari guru. 

6. Guru mengajak peserta didik 

untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

hamdalah, dengan ungkapan : 

 َحيَّا بِنَا نَْختَتُِم بِا اْلَحْمَد لَِة 

 

5 

Menit 
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H. Penilaian 

1. Penilaian Performansi 

(melengkapi kalimat yang belum lengkap, 

menyusun kata acak dan menulis kalimat sederhana 

sesuai tarkib الجملة االسمية) 

No Aspek yang dinilai Skor 

 

 

 

 

1 

Ketepatan melengkapi kalimat 

 

1-4 

Sesuai dan tepat 

 

4 

Cukup sesuai dan cukup tepat 

 

3 

Kurang sesuai dan kurang tepat 

 

2 

Tidak sesuai dan tidak tepat 

 

2 

 Menyusun kalimat 

 

1-4 

Tepat  

 

4 

2 Cukup tepat 

 

3 

Kurang  tepat 

 

2 

Tidak tepat  

 

1 

 

 

 

Menulis kalimat sesuai dengan 

struktur 

 

1-4 
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3 

Sesuai dengan struktur  

 

4 

Cukup sesuai dengan struktur 

 

3 

Kurang sesuai dengan struktur 

 

2 

Tidak sesuai dengan struktur 

 

1 

 Skor Maksimal 

 

12 

 

 

Pedoman Penskoran: 

Nilai akhir =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 

 

2. Penilaian sikap 

No Aspek yang 

diobservasi 

Pilihan Jawaban Skor 

Selalu Sering Kadang 

 

-kadang 

Tidak 

 

 Pernah 

1 Memulai 

bertanya atau 

memberikan 

pendapat 

dengan 

memberikan 

salam 

     

2 Santun 

dalam 

memberikan 

pendapat 
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3 Menyalahi 

secara 

langsung 

pendapat 

orang lain 

tanpa 

memberikan 

solusi 

     

4 Menghargai 

pendapat 

orang lain 

     

 

5 Mengeluarka

n kata-kata 

yang 

membuat 

orang lain 

tersinggung 

     

 

 

JUMLAH SKOR 

     

 

 

 

KETERANGAN NILAI NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan 

Positif 

Selalu                        = 

skor 4 

Sering                       = 

skor 3 

Kadang-kadang        = 

skor 2 

Tidak Pernah            = 

skor 1 

 

 

 

 

Skor yang 

diperoleh        x 

100 

Skor Maksimal 

 



120 

 

 
 

Bila Pernyataan 

Negatif 

Selalu                        = 

skor 1 

Sering                       = 

skor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 
 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK(LKPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester  : II/Genap 

Materi   : األدوات المدرسية 

Pendekatan  : Saintifik 

Metode  : - Tanya Jawab dan diskusi 

Model   : Cooperatif Learning 

Media   : Permainan Lempar Mufradat 

Kelompok  

Nama Anggota: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 
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Indicator  :  

- Menemukan Jumlah ismiyah 

(mubtada’ khabar ket tempat dan 

kata sifat) yang terdapat dalam 

teks. 

- Menulis kalimat sederhana 

dengan memperhatikan jumlah 

ismiyah (mubtada’ khabar ket 

tempat dan kata sifat). 

A. Petunjuk  

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

 Ingat! Teliti selama mengerjakan LKPD 

 Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya. 

Mulailah dengan mengerjakan soal yang 

menurut lenih mudah, kemudian dilanjutkan 

ke soal yang lebih rumit. 

 Teliti jawaban anda sebelum dikumpulkan. 

 

B. Pertanyaan  

I. Carilah mubtada’ khabar yang terdapat pada teks 

berikut ini! 
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 !ةِ رَ وْ الصُّ  هِ ذَ  هَ ىَل إِ  رْ ظُ نْ أُ  .بٌ الِ  طَ َّنَ . أَ انُ مَ لْ سَ  يْ مسِْ اِ  
َلٌة. َوِهَي أََماَم اْلَمْسِجِد.  ي ْ . ِهَي َكِبرْيٌَة َوُمَنظاَمٌة َومجَِ َهِذِه َمْدَرَسيِتْ

 . 7اْلَمْدَرَسُة يفْ َشارِِع ُسوَْكاْرنُو َرْقم 
ْيٌل، اْلَفْصُل ُمَنظاٌم.   َومجَِ َوَهَذا َفْصِلى. اْلَفْصُل َواِسع ٌ

اَعُة أُْنظُرْ  ْورَُة َعَلى احْلَاِئِط َوَهِذِه َساَعٌة. السا ْورٌَة. اْلَسب ُّ ! َهِذِه َسب ُّ
َلٌة.  ي ْ َبيِتْ مجَِ . َحِقي ْ َبيِتْ ْورَِة. َهِذِه َحِقي ْ اَعُة فَ ْوَق اَلسب ُّ َلٌة. السا ي ْ مجَِ

َبُة َعَلى اْلَمْكَتِب.   احْلَِقي ْ
Mubtada’ Khabar Dari 

Keterangan Tempat 

Mubtada’ Khabar Dari 

Kata Sifat 

1.  1  

2.  

 

2  

3.  3  

4.  

 

4  

5.  

 

5  

6.  

 

6  
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II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan 

benar! 

1. Masing-masing kelompok buatlah 3 contoh 

mubtada’ dan khabar dari kata sifat ! 

2. Isilah titik berikut ini dengan mubtada’ yang 

sesuai! 

 .... َواِسعٌ  .1
 ُمَتِسخٌ ....  .2
 .... قَِبْيَحةٌ  .3
َبةٌ  .4  .... يفْ احْلَِقي ْ

3. Buatlah masing-masing kelompok 3 contoh 

mubtada’ khabar dari kata keterangan 

tempat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 
 

بلىاختبار الق  

Nama  : 

Kelas  : 

Semester : 

I. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara 

memberi tanda silang (X) pada huruf أ، ب، ج،  

dan د ! 

 أين مقلميت اي فاروق؟ ... حتت املكتب .1
 د. مقلتها ب. مقلمتَك    ج. مقلميت     مقلمته    .أ

 أين سلمان اي أمني؟ هو ...  .2
 د. مكتبةيف الفصل   ج.ب. طالب   من ساماريندا  .أ

 املعجم...هذا  .3
 د. صغرية ب. مجيلة       ج. كبرية     مجيل        .أ

 تلك املكتبة... .4
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 د. واسعة  ب. طويل       ج. واسع       طويلة    .أ
 هل الطالب كسالن؟ ال، هو... .5

 د.   نشيطة        ب. نظيفة     ج. نشيط نظيف    .أ
 كبرية وطويلة   هذه املسطرة و صغرٌي وقصريٌ هذا القلم  .6

Kata yang bergaris bawah adalah… 

 خرب     -. خربخرب      ج -مبتدأ .أ
 مبتدأ-مبتدأ      د. مبتدأ-. خربب  
. هي هي واسعةاي أمري! أنظر! تلك مكتبة املدرسة .  .7

 جانب املسجد.
Kata yang berharis bawah adalah… 

 خرب  -. مبتدأفاعل          ج -فعل .أ
 خرب  -مبتدأ     د. مفعول به -ب. مفعول به   

 مجيلةالكرّاسة على املكتب  .8
Kata yang bergaris bawah adalah… 

 د. فاعل     خرب       ب. مبتدأ    ج. مفعول به .أ
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 املصلى واسٌع نظيفٌ  .9
Khabar dari kalimat di atas adalah… 

 نظيفو د. واسعاملصلى   ب. واسع   ج. نظيف   .أ
 املسطرة الطويلة رخيصة  .10

Mubtada dari kalimat di atas adalah… 

 . الطويلة   رة     جاملسط .أ
 الطويلة. رخيصة   د. املسطرة ب

 

II. Susunlah kalimat dibawah ini dengan baik dan 

benar sehingga menjadi jumlah ismiyah yang 

sempurna! 

 املعجم -بني -و -املسطرة -املقلمة .1

 -كبرية  -هوهذ -القلم -هذا -قصري -و -صغري .2

 و-طويلة -املسطرة

 دفرت احلضور -على -مكتب -املدرس .3
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 الطويلة -املسطرة -رخيصة .4

 املدرسة -بني -ومكتبة -املصلى -فصلي .5

 النشيطة -َّنجحة -التلميذة .6

III. Buatlah masing-masing 2 mubtada’ khabar 

dari(kata sifat dan keterangan tempat)! 
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 اختبار البعدى

Nama  : 

Kelas  : 

Semester : 

I. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara 

memberi tanda (X) pada huruf أ، ب، ج ،  dan د ! 

 أين مقلميت اي فاروق؟ ... حتت املكتب .1
 د. مقلتها ب. مقلمتَك    ج. مقلميت مقلمته    .أ

 أين سلمان اي أمني؟ هو ...  .2
 د. مكتبةندا   ب. طالب ج. يف الفصل من ساماري .أ

 هذا املعجم... .3
 د. صغرية  ب. مجيلة       ج. كبرية     مجيل       .أ

 تلك املكتبة... .4
 د. واسعة  ب. طويل       ج. واسع       طويلة    .أ
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 هل الطالب كسالن؟ ال، هو... .5
 د.   نشيطة     نظيف    ب. نظيفة    ج. نشيط      .أ

 كبرية وطويلة   هذه املسطرة و صغرٌي وقصريٌ هذا القلم  .6
Kata yang bergaris bawah adalah… 

 خرب    -. خربخرب      ج -مبتدأ .أ

 مبتدأ-مبتدأ      د. مبتدأ-. خربب 

. هي هي واسعةاي أمري! أنظر! تلك مكتبة املدرسة .  .7
 جانب املسجد.

Kata yang bergaris bawah adalah… 

 خرب   -. مبتدأج    فاعل     -فعلأ. 
 خرب  -د. مفعول به مبتدأ  -ب. مفعول به

 مجيلةالكرّاسة على املكتب  .8
Kata yang bergaris bawah adalah… 

 د. فاعل     أ    ج. مفعول بهخرب       ب. مبتد .أ
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 املصلى واسٌع نظيفٌ .   9

Khabar dari kalimat di atas adalah… 

 . واسع  ج  املصلى         .أ
 نظيفو نظيف     د. واسع   .ب

 املسطرة الطويلة رخيصة . 10

Mubtada dari kalimat di atas adalah… 

املسطرة     ب. الطويلة    ج. رخيصة    د. املسطرة  .أ
 الطويلة

 

II. Susunlah kalimat dibawah dengan baik dan benar 

sehingga menjadi jumlah ismiyah yang sempurna ! 

 املعجم -بني -و -املسطرة -املقلمة .1

 -كبرية  -هوهذ -القلم -هذا -قصري -و -صغري .2

 و-طويلة -املسطرة
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 دفرت احلضور -على -مكتب -املدرس .3

 الطويلة -املسطرة -رخيصة .4

 املدرسة -بني -ومكتبة -املصلى -فصلي .5

 النشيطة -َّنجحة -التلميذة .6

III. Buatlah masing-masing 2mubtada’ khabar  dari 

(kata sifat dan keterangan tempat)! 
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Angket Uji Permainan Lempar Mufradat Dalam 

Pembelajaran Tarkib Jumal Ismiyah 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Semester : 

 

Petunjuk pengisian: 

 Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, lalu 

berilah tanda checklist (√) untuk jawaban yang menurutmu 

paling tepat. 

 

Keterangan: 

 SS = Sangat Setuju 

 S = Setuju 

 TS = Tidak Setuju 

 STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya merasa senang belajar 

tarkib jumlah ismiyah 

menggunakan permainan 

lempar mufradat. 

 

    

2 Pembelajaran tarkib jumlah 

ismiyah dengan menggunakan 

permainan lempar mufradat 

    



134 

 

 
 

membuat saya  bersemangat 

belajar. 

 

3 Pembelajaran tarkib jumlah 

ismiyah dengan penggunaan 

permainan lempar mufradat 

membantu saya memahami 

jumlah ismiyah. 

 

    

4 Pembelajaran tarkib jumlah 

ismiyah dengan menggunakan 

permainan lempar mufradat 

meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Arab. 

 

    

5 Penggunaan permainan 

lempar mufradat dapat 

menghilangkan rasa bosan 

saya dalam belajar tarkib 

jumlah ismiyah. 

 

    

6 Pembelajaran tarkib jumlah 

ismiyah dengan menggunakan 

permainan lempar mufradat 

menjadikan saya mampu 

menyusun dan membuat 

kalimat- kalimat baru. 

 

    

7 Penggunaan permainan 

lempar mufradat saat belajar 

tarkib jumlah ismiyah 
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membuat suasana kelas tidak 

membosankan. 

 

8 Pembelajaran tarkib jumlah 

ismiyah dengan menggunakan 

permainan lempar mufradat 

membantu siswa menghafal 

kosa kata. 

 

    

9 Penggunaan permainan 

lempar mufradat dalam belajar 

tarkib jumlah ismiyah 

menumbuhkan minat belajar 

Bahasa Arab. 

 

    

10 Pembelajaran tarkib jumlah 

ismiyah dengan menggunakan 

permainan lempar mufradat 

membuat  saya semakin aktif. 
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 الصور عند البحث
 

 االختبار القبلي
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 عملية التعليم ابستخدام لعبة طرح املفردات
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 ملية التعليم ابستخدام لعبة طرح املفرداتع
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 االختبار البعدي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


