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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

َزْلَناُه قـُْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تـَْعِقُلْوَن ِإَّنا   (2)َأنـْ

 2سورة يوسف آية 

 (صدق هللا العظيم)

 :قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر

 ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِياِة َفِإنـاَها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ 

 :قال عبد هللا بن مسعو هنع هللا يضر

 ِاْعَلْم َأنا الصاَرَف أُمُّ اْلُعُلْوِم َوالناْحَو َأبـُْوَها
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 اإلهداء

:أهديهذهالرسالةإىل

 املكرم أدأيب جّدي املكرمة هتماويداوأمي
هراهف حفظهمانلذيلااحملبوبني صغرية، ربياين

واآلخرة هللايفالدنيا وأخي. وإىلأخيتالصغرية
نويل، مريوغا وين و سفراين مرد مها الصغري،

.ومجيعأسريتاحملرتمني
 



 

 ه

 رشكر وتقدي

 ِن الراِحْيمِ ِبْســــــِم هللِا الراْحم 
 

لغة القرآنوأفضلاللغاتاليتاحلمدهللالذيجعلالعربية
ينطقاإلنسان علىنيباملصطفىدمحمصلى. والسالم والصالة

أمجعني وأصحابه آله وعلى هللاعليه الباحثالرسالة. مت وقد
قدمها اليت الرسالة هذه أتليف من وتوفيقه هللا ورضى إبذن
اإلسالمية الرانريي جامعة البكاالريوس دراسات لربانمج

دةمناملوادالدراسيةاملهمةالطالبللحصولعلىاحلكوميةكما
.شهادةالبكاالريوسيفتعليماللغةالعربية

فيسرينأنأقدمجزيلالشكروعظيمالتقديرإىلمنالذين
:قدساعدينيفأتليفهذهالرسالة

ا الكرمني وأفكارمهالللمشرفني أوقاهتما بذال قد لذين
مها الرسالة، هذه للإلشراف األس: إمساعتاذ دمحميالدكتور ل

رجوامنهللاأو.املاجستريالدكتوربدرالزمانواألستاذاملاجستري



 

 و

أنجيزيهماخرياجلزاءوأنجيعلهماحتتظاللرمحتهيفالدنيا
.وآلخرة

احلكومية اإلسالمية الرانريي جلامعة الشكر كلمة وأقدم
املعلمنيورئيس وأتهيل الرتبية كلية وعميد تعليمومديرها قسم

أنواع علموا قد الذين املكرمني األساتذ وجلميع العربية اللغة
وأرشد املفيدة الكليةوينالعلوم هذه يف صحيحا وال.أرشادا

رئيس إىل الشكر أقدم أن املأنسى اإلسالميةاملدرسة توسطة
واألستاذة، واألستاذ اإلسالمية لرتبية احلديث املنار مبعهد

.الذينقدساعدينجلمعالبياانتالبحثوالطالب

يناوالأنسىأنأقدمالشكرإىلالوالديناحملبوبنيقدعلم
ساعد قد الذين األصدقاء وجلميع حسنة، كتابةتربية يف اين

وأ وأنجيعلهمحتتالرسالة، منهللاأنجيزيهمخرياجلزاء رجوا
.ظاللرمحتهيفالدنياوآلخرة

ه أن أتقني األخطاءوأخريا، من ختلوا ال الرسالة ذه
هذه إعداد يف جهدي كل بذلت قد كان وإن والنقصان،

لذلك واصالحاأالرسالة، خالصا بنائيا نقدا القارئني من رجوا



 

 ز

انفعاألكمالهذهالرسالة،ولعلهذهالرسالةانفعةيلوالقارئني
مجيعا إنه. املستقيم، الصراط إىل وهدان يوفقنا أن هللا ونسأل

.قريبجميبدعوةالسائلنيوإنهنعماملوىلونعمالوكيل

م2028ديسمرب81،بنداأتشيه
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 مستخلص البحث

طريقةالو املباشرة طريقةالمقارعنوانالبحث
والرتمجة مبعهدالقواعد النحو تدريس يف

 .Aceh Besarاملناراحلديثلرتبيةاإلسالمية

يدارديستام:االسمالكامل
 840202071:رقمالقيد

 معهد القواعدكان من القاعدة فيه الطالب يتعلمون املنار
حلظ.النحوية ما الطالببعد أن الباحث فوجد الالباحث
يفهميقدرون النحويةوافظوحيواأن القواعد من قاعدة ليعدل.

املناسبة مطلوبالطريقة املشكلة هذه الباحث. أنلذلكيريد
"عنيبحث بني القواعدطريقةالو املباشرة طريقةالمقارنة
لرتبيةوالرتمجة احلديث املنار مبعهد النحو تدريس يف

 هذا."Aceh Besarاإلسالمية يف البحثاملستخدمة طريقة
أماالعينةيفهذاالبحثهيفصل.البحثهيمنهجالتجريب

A)ثاينال الضابط( ةجملموعة الطالبا25عددهم وفصل ثاين،
(B جتريبي( ةجملموعة طالبا25عددهم البحث. أدة أما

 بني نة  :



 

 ف

يتعلق الذي االختبارات قائمة هي البياانت جلمع املستخدمة
البياانت حتليل ابستخدام البعدي واالختبار القبلي ابالختبار

 واإلختبار الوصفي، مستقل،–اإلحصاء عينة واالختبار ت،
 طريقةالتأن–راوأمانتيجةمناالختب.SPSS v.25ابستعانة

فيدل.يفتدريسالنحوتؤثرالقواعدوالرتمجةطريقةالو املباشرة
نتيجة.مردودمقبولوفرضالصفريعلىأنفرضالبديل وأما

تطبيق أن مستقل عينة االختبار طريقةالو املباشرة طريقةالمن
فيدل.متجانسأومتساواييفتدريسالنحوالقواعدوالرتمجة

 .مقبولعلىأنفرضالبديلمردودوفرضالصفري

.النحومقارنة،طريقة،:الكلماتاملفتاحية
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ABSTRACT 

 
Tittle :  Comparison Between the Mubasyarah  Method and 

the Qawaid wa Tarjamah Method in Nahwu 

Learning in Islamic Boarding School of Al Manar 

Aceh Besar 

Full Name  :  Deista Maradi 

 

Islamic Boarding School of Al Manar is a boarding school that learns 

the rules of nahwu. After the researcher made observation, researcher 

found that students were unable to understand and memorize the nahwu 

rules. To fix these problems, so the right method we needed. For this 

reason, researcher want to examine the “Comparison Between the 

Mubasyarah  Method and the Qawaid wa Tarjamah Method in Nahwu 

Learning in Islamic Boarding School of Al Manar Aceh Besar”. The 

research method is the experimental method. The researcher took 

samples from class 2.A with 25 students for the control class and class 

2.B with 25 students for the experimental class. This study uses a 

question instrument consisting of pre-test and post-test with descriptive 

statistical data analysis techniques, paired sample t-test and independent 

sample t-test using the SPSS v.25 program. The results of this study 

using the paired sample t-test showed that the Mubasyarah method and 

the Qawaid wa Tarjamah method had an effect on nahwu learning. 

Which the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 

rejected. The results of the study using the independent sample t-test 

showed that there was no difference in the effect between the use of the 

Mubasyarah method and the Qawaid wa Tarjamah method in nahwu 

learning. Thus, the alternative hypothesis is rejected and the null 

hypothesis is accepted. 

Keywords: Comparison, Method, Nahwu. 

NIM : 170202048 
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Abstrak 

Judul Skripsi :  Perbandingan Antara Metode Mubasyarah dan Metode 

Qawaid wa Tarjamah Dalam Pembelajaran Nahwu di 

Pesantren Modern Al Manar Aceh Besar 

Nama :  Deista Maradi 

NIM :  170202048  

 

Pesantren Modern Al Manar adalah pesantren yang mempelajari kaidah 

nahwu. Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti menemukan 

bahwa siswa tidak mampu untuk memahami dan menghafal kaidah-

kaidah nahwu. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka 

dibutuhkannya metode yang tepat. Untuk itu peneliti ingin meneliti 

tentang “Perbandingan Antara Metode Mubasyarah dan Metode Qawaid 

wa Tarjamah Dalam Pembelajaran Nahwu di Pesantren Modern Al 

Manar Aceh Besar”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimen. Peneliti mengambil sampel dari kelas 2.A dengan jumlah 

25 siswa sebagai kelas kontrol, dan kelas 2.B dengan jumlah 25 siswa 

sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini menggunakan instrumen soal 

yang terdiri dari soal pre-test dan post-test dengan teknik analisis data 

statistik deskriptif, uji paired sample T-test dan uji independent sample 

T-Test dengan menggunakan program SPSS v.25. Hasil dari penelitian 

ini dengan menggunakan uji paired sample T-test menunjukkan bahwa 

metode Mubasyarah dan metode Qawaid wa Tarjamah berpengaruh 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran nahwu. 

Yang mana hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. 

Adapun hasil penelitian menggunakan uji independent sample T-test 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh antara 

penggunaan metode Mubasyarah dan metode Qawaid wa Tarjamah 

dalam pembelajaran nahwu. Dengan demikian, hipotesis alternatif 

ditolak dan hipotesis nol diterima. 

Kata Kunci : Perbandingan, Metode, Nahwu. 

 



 
 

1 
 

 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
علم يبحث عن أحوال أو آخر الكلمة من علم النحو هو 
قراءة وكالم  متعليف  مهم وهذا العلم  1.حيث اإلعراب والبناء

هذا العلم  .اجلملةبية لفهم قصد الكلمات يف اللغة العر  وكتابة
 .يدرس يف املدارس واملعاهد

الطريقة املباشرة والطريقة : النحو طرق كثرية، منهاتدريس  
الطريقة املباشرة هي إحدى طرق تعليم اللغة . القواعد والرتمجة

هبا الطالب لغتهم الوطنية وإمنا هي الطريقة اليت يتعلم . العربية
ــئـة اللغة  واللغة الثانية بدون صعوابت كثرية عندما ينتقلون إىل بيـ

.الثانية

                                                             
 3.، بدون السنة، صعلم الصرفقسم املنهج الدراسي،  أبو أسوادي،  



2 
 

 

وتعتمد هذه الطريقة على ربــط كلمات اللغة املتعلمة  
ومجلتها وتراكيبها أبشياء واألحداث من دون أن يستخــدم املعلم 

   2.أو الطالب لغتهم الوطنية
القواعد والرتمجة هي طريقة قدمية ترتكز على الطريقة أما 

اللغة العربية وقواعدها كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية وضبط 
وهي طريقة بسيطة مناسبة يستعملها املدرس يف  3.صحتها

. املدرسة ألهنا سهل يف تطبيقها والحيتاج إىل مهارة خاصة
اب وتدهف هذه الطريقة إىل مســاعدة الطالب يف فهم وقوع إعر 

هبذه الطريقة يستطيع املدرس أن جيعل الطالب  .الكلمة
هذه . مستطعني على أن يعربوا ما خطر بباهلم ابللغة العربية

احلديث  الـمنارالطريقة سيطبقها الباحث يف تدريس النحو مبعهد 
 .لرتبية اإلسالمية

                                                             
طرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل النقة و رشدى أمحد طعيمة،  2
 .33. ، ص(2003اجلديدة، املعارف : الرابط)ا، الناطقني به
، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،   3

 64.، ص(1991، "األحكام"مطبعة : أوجونج فاندانج)
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إحدى املعاهد اليت  احلديث لرتبية اإلسالميةالـمنار معهد 
علم النحو : الطالب اللغة العربية وفروعها، منهايتعلم فيها 

و يف تعليم اللغة العربية ينبغي للطالب . والصرف والبالغة وغريها
أن يشجعوا أنفسهم يف التعبري والفهم واحلفظ قاعدة من القواعد 

ولكــن يف الواقع يوجد الباحث الطالب يف هذا . مةاالنحوية ع
ا قاعدة من القواعد النحوية املعهد اليقدرون أن يفهموا وحيفظو 

ليعدل هذه املشكلة مطلوب . خاصـــة" كان وأخواهتا"يف موضوع 
كمــا رأى الباحث عند املالحظة أن الطريقة الطريقة املناسبة،  

 رتكيز على الكتاب املدرسي وأيمرلعهد هي املاباملستخدمة 
: ولذلك يريد الباحث أن يبحث عن  .النص ؤواأبن يقر  الطالب

ارنة بني الطريقة املباشرة والطريقة القواعد والرتمجة يف مق" 
 Aceh الـمنار احلديث لرتبية اإلسالميةتدريس النحو مبعهد 

Besar.  " 
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 أسئلة البحث -ب

من البياانت السابقة ميكن ان حيدد الباحث املسائل وهي كما 
 : يلى

تؤثر  القواعد والرتمجةطريقة الو الطريقة املباشرة تطبيق  هل -1
 ؟الـمناريف تدريس النحو مبعهد 

القواعد طريقة الو الطريقة املباشرة بني  أحسنة طريقةأي  -2
 ؟ الـمناريف تدريس النحو مبعهد  والرتمجة

 أهداف البحث -ج

 : وأما أهداف البحث اليت يقدم عليها الباحث فهي
القواعد طريقة الو الطريقة املباشرة تطبيق أتثري  على تعرفال -1

 .الـمناريف تدريس النحو مبعهد  والرتمجة
الطريقة املباشرة بني  أحسنة طريقةأي  على تعرفال -2
 .الـمناريف تدريس النحو مبعهد  القواعد والرتمجةطريقة الو 
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 أمهية البحث -د
 :وأمهية البحث اليت يقدم اليها الباحث فهي 

 للباحث -أ
اللغة العربية خاصة لزايدة املعلومات يف جمل تعليم : ظراين -1

 .يف النظرايت والطرق واألساليب املعاصرة
البحث العلمى إسهاما جيدا على  يعطي هذا: تطبيقا -2
عربية ، خاصة للمدّرسني امعة أو املعهد يف تعليم اللغة الجلا

 .  تعليم النحو  يفاملتخصصني
 دارسللم -ب

حتسني قواعد  كمدخالت ومسامهة من العقل ابالشرتاك -1
 .النحوية

معاجلة مشكلة التعلم وتطوير دقيقة يف الطالب لفهم  -2
 .قواعد النحوية

 .إضافة إىل األسلوب يف حماولة خللق عملية تعلم نشطة -3
ميكن استخدام نتائج البحث كعملية تعلم تستخدم  -6

 .لتحسني نتائج تعلم الطالب
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 للطالب -ج
 .الطالب لفهم قواعد النحوية يسهل -1

  البحثفروض  -ه

  Ha: الفرض البديل -۱

يف تؤثر  القواعد والرتمجةالطريقة و الطريقة املباشرة تطبيق إن  -أ
 .الـمنارتدريس النحو مبعهد 

الطريقة و الطريقة املباشرة يوجد الطريقة األحسنة بني  -ب
 .الـمناريف تدريس النحو مبعهد  القواعد والرتمجة

 Ho: الفروض الصفري -۲

ال تؤثر  القواعد والرتمجةالطريقة و الطريقة املباشرة تطبيق إن  -أ 
 .الـمناريف تدريس النحو مبعهد 

الطريقة و الطريقة املباشرة يوجد الطريقة األحسنة بني ال  -ب
 .الـمناريف تدريس النحو مبعهد  القواعد والرتمجة
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 مصطلحات البحث -و

يهدف توضيح املصطلحات حتديد املعاين أو تيسري فهم 
 :املصطلحات الواردة يف عنوان هذا البحث، ويف كل ما ورد فيه

 طريقةال -1
واصطالحا هي . 6الطريقة لغة الطريقة والسرية واملذهب 

النظام الذي يسري املدرس يف إلقاء املدة املدرسة ليوصل 
 5.املعلومات إىل أذهان الطالب بشكل يتحسن أغراض الرتبية

 طريقة املباشرة ال -2
املباشرة هي الطريقة اليت تؤكد عدم استخدام لغة الطريقة 

، يف هذه الطريقة تطلب الطالب أبن يتعلموا (لغة األم)الوطنية 
وتعتمد . لغة األجنبية بنفس الطريقة اليت يتعلم هبا الطفل لغته األم

جاابت الصامات والرتديد واألسئلة واإل هذه الطريقة على التمثيل
ة وتقليدها مع تنمية الثروة اللغوية من املتبادلة كوسيلة لفهم اللغ

                                                             
 512.ص( 1932: القاهرة) ، الطبعة الثانثة،  املعجم الوسيطإبراهيم مدكور،   

دار السالم، : فونوركو ) اجلزء الثالث، ، الرتبية والتعليم حممود يونس قاسم بكري،  5
 10.ص( 2002
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وقد  4.خالل الكلمات واجلمال والرتاكب املتصلة ابألشياء
ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو والرتمجة اليت 

 . تعتمد على استعمال لغة وسيطة
 القواعد والرتمجة -3
 -القواعد مجع من قاعدة وهي اسم الفاعل من قعد 

صطالح وسيلة وا.قاعدا، ابملعىن لغة القانون -قعودا -يقعد
 .لضبط الكالم وهلجة النطق والكتابة

اصطالحا يقال ترجم . الرتمجة لغة هي التفسري أو البيان 
 .إحداى الكالم أي نقله إىل اللغة اإلندونيسية

 مجة هي أقدام الطرئق اليت استخدمالطريقة القواعد والرت 
يف تعليم اللغة العربية، هدف من هذه الطريقة لتدريس  املدرس

، ويتم تدريس اللغة ودفع الطالب إىل حفظهاقواعد اللغة العربية، 

                                                             
 طرائق تدرس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كمال النقة ورشدى أمحد طعيمة،   4

 36. ، ص(2003املعارف اجلديدة، : الرابط)
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األم والعربية مث يعرض : العربية عن طريقة الرتمجة بني اللغتني
 3.األمثلة النحوية لعيوب الطالب تلك األمثلة

 النحوتدريس  -6
يدرس تدريسا معناه مجلة  -التدريس لغة مصدر من درس 

يدارسه واصطالحا فن يقصد به لتزويد التالميذ ابخلبارات العملية 
  1أو الفنية أبقوام الطرق
قواعد : ويف اإلصطالح 9.القصد والطريق: النحو يف اللغة

مة لة وضبط أو اخر الكليعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلم
 10.اإعراهبوكيفية 

 
                                                             

استخدام كتاب املنهج املختصر يف علم النحو والصرف لرتقية  :فضلة رمحت، رسالة 3
بندا  –، دار السالم (دراسة جتربية مبعهد روح اإلسالم العصري)على اإلعراب  قدرة الطلبة

 (.م 2015جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية )أتيشة، 
) ، اجلزء الثاين، املنهج احلديث يف أصول الرتبية وطرق التدريس اخلصةحامد عبد القادر،   1

 9.، ص(1953مصر، مكتب النهضة، 
 611. ص 06قسم ( م 1355.مصرى)، العربلسان ابن منظر،   9

دار الثقافة اإلسالمية، : بريوت )، اجلزء األول، ملخص قواعد اللغة العربية فؤد نعمة،   10
 13.، ص(دون سنة
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 الدراسات السابقة  -ز

هناك رسالة كتبها رافضة هنوم، تبحث عن الطريقة  -1
حتليلية يف دراسة )املباشرة وتطبيقها يف تدريس فنون اللغة العربية 

  11.م 2014سنة (رتبية اإلسالميةمعهد املنار احلديث ل
هذا البحث هو معرفة عملية تطبيق الطريقة املباشرة يف  األهداف

الية من تطبيق الطريقة لفعتدريس فنون اللغة العربية، ومعرفة ا
رة يف تدريس فنون اللغة العربية مبعهد املنار احلديث للرتبية املباش

املنهج املستخدمة يف هذا البحث هو منهج حتليلي . اإلسالمية
و . واألدوات املستخدمة هي املقابلة واملالحظة املباشرة واإلستبانة

إرتفاع  أن تطبيق الطريقة املباشرة فعالية يف: نتائج البحث 
ستماع، ومهارة الكالم، رة االمهارات الطالبات اللغوية، وهي مها

ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، وينبغي لكل معلمي اللغة العربية 
 .أن تطّبقوا هذه الطريقة يف عملية التعليم

                                                             
دراسة حتليلية " )الطريقة املباشرة وتطبيقها يف تدريس فنون اللغة العربيةرافضة هنوم،   11

بقسم تعليم اللغة العربية وأتهيل املعلمني جبامعة )، (ميةيف معهد املنار احلديث للرتبية اإلسال
 ه 1633/ م  2014(. الرانريي، بندا أتشة

 



11 
 

 

دراسة إن ال: بقة ابلدراسة احلاليةالدراسة الساختتلف  
وتطبيقها يف تدريس فنون  تبحث عن الطريقة املباشرة السابقة

رتبية حتليلية يف معهد املنار احلديث لدراسة )اللغة العربية 
بحث عن مقارنة بني الطريقة تاحلالية  الدراسة، و (اإلسالمية

املنار املباشرة والطريقة القواعد والرتمجة يف تدريس النحو مبعهد 
واتفقت الدراسة احلالية  . Aceh Besar رتبية اإلسالميةاحلديث ل

 .  ستخدام الطريقة املباشرةا يف ابلدراسة السابقة

رسالة كتبها نوىف رفيعة وتبحث فيها عن تطبيق  -2
طريقة القواعد والرتمجة يف ترقية قدرة الطلبة على إعراب الكلمة 

 2019سنة ( Kutacaneدار األزهر  SMPS ITحبث جترييب يف )
ف على فعالية تطبيق طريقة التعر هذا البحث هو  األهداف 12.م

املنهج . القواعد والرتمجة يف ترقية قدرة الطلبة على إعراب الكلمة
لتصميمات ابجترييب املستخدمة يف هذا البحث هو منهج 

                                                             
  
تطبيق طريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على إعراب الكلمة ، نوىف رفيعة 

بقسم تعليم اللغة العربية وأتهيل )، (Kutacaneدار األزهر  SMPS ITحبث جترييب يف )
  ه 1660/ م  2019(. املعلمني جبامعة الرانريي، بندا أتشة
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قبلي الاإلختبار بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع  التميهيدية
و نتائج . ستبانةواإل اإلختبار واألدوات املستخدمة هي  بعديالو 

أن تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يكون فعاال لرتقية قدرة : البحث
 .الطلبة على إعراب الكلمة

دراسة إن ال: لدراسة احلاليةعن االدراسة السابقة اختلفت 
تبحث عن تطبيق طريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة  السابقة

دار األزهر  SMPS ITحبث جترييب يف )الطلبة على إعراب الكلمة 
Kutacane ) مقارنة "بحث عن تاحلالية  الدراسةو . م 2019سنة

بني الطريقة املباشرة والطريقة القواعد والرتمجة يف تدريس النحو 
واتفقت . Aceh Besar املنار احلديث لرتبية اإلسالميةمبعهد 

ستخدام الطريقة القواعد يف ا الدراسة احلالية ابلدراسة السابقة
 .والرتمجة

رسالة كتبها جميب الرمحن يبحث عن استخدام  -3
لرتقية قدرة الطالب يف تعليم قواعد النحوية   word wallوسيلة
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األهداف  13.م 2021سنة  Baitul Ula Tangseوالصرفية مبعهد 
لرتقية قدرة   word wallعلى فعالية  التعرف يف هذا البحث هو

ف على استخدام التعر القواعد النحوية والصرفية و  الطلبة على فهم
املنهج . يسهل املعلم يف شرح املادة التعلمية  word wallوسيلة 
لتصميمات اب دمة يف هذا البحث هو منهج جترييباملستخ

قبلي الاإلختبار بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع  التميهيدية
و  .لي والبعديواألدوات املستخدمة هي اإلختبار القب بعديالو 

يف تعليم القواعد  word wall  أن استخدام وسيلة: نتائج البحث
 .النحوية والصرفية يسهل املعلم يف شرح املادة التعلمية عند التعلم

لدراسة احلالية استخدام عن اراسة السابقة الداختلفت 
لرتقية قدرة الطالب يف تعليم قواعد النحوية    word wallوسيلة

الدراسة و . م 2021سنة  Baitul Ula Tangseوالصرفية مبعهد 
مقارنة بني الطريقة املباشرة والطريقة القواعد "بحث عن تاحلالية 

                                                             
لرتقية قدرة الطالب يف تعليم قواعد   word wallاستخدام وسيلة، جميب الرمحان    

بقسم تعليم اللغة العربية وأتهيل )، Baitul Ula Tangseالنحوية والصرفية مبعهد 
 ه 1662/ م  2021(. أتشة اي، بندري املعلمني جبامعة الران
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 املنار احلديث لرتبية اإلسالميةوالرتمجة يف تدريس النحو مبعهد 
Aceh Besar . يف ابلدراسة السابقةواتفقت الدراسة احلالية 
 .تدريس النحو

  طريقة كتابة الرسالة -ح

 ليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحثوأما طريقة أت  
 يف كتابة البحث العلمي الرتبية وأتهيل املعلمني على ما قررته

 :جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية املسمى
“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN 

Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2016”. 
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 الفصل الثانـي

 اإلطار النظري

 الطريقة املباشرة : املبحث األول

 مفهوم الطريقة املباشرة -أ

استخدام لغة  بدونالطريقة املباشرة هي الطريقة اليت تؤكد 
وتقوم على أساس من أن الفرد يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية . األم

بنفسه الطريقة اليت يتعلم هبا الطفل لغته األم، هذه الطريقة تعتمد 
على التمثيل الصامت والرتديد واألسئلة واإلجاابت املتبادلة  
كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها مع تنمية الثروة اللغوية من خالل 

واملواقف اليت . لمات واجلمل والرتاكيب املتصلة ابألشياءالك
يعيش فيها الطالب وتنطلق ذالك إىل املواقف العامة يف احلياة 

 .وحاجات الطالب للتعامل معها
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وغالبا ماأيخذ الدرس يف هذه الطريقة شكال يدور حول  
  5.مواقف وصور من احلياة يف الوطن األصلى للغة املتعلمة

وقد ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو 
فجاءت الطريقة . والرتمجة اليت تعتمد على استعمال لغة وسيطة

عن طريق املباشرة لتلغي هذه الوساطة وتعلم اللغة اإلجنبية 
استعمال اللغة األجنبية نفسها دون استعانة بلغة وسيطة سواء  

  .كانت لغة الدارس أو لغة أخرى

 خطوات الطريقة املباشرة -ب

 :وأما اخلطوات من الطريقة املباشرة، هي

أن اهلدف األمسى الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة  -5
 .بلغته األوىلالدارس على أن يفكر ابللغة العربية وليس 

                                                             
تدريس اللغة العربية لغير طرائق محمود كامل النقة ورشدي أحمد طعيمة،    
 47.، ص(3002المعارف الجديدة، : الرباط)، الناطقين بها
3
: بندى أتشية)، المدخال إلى تعليم اللغة العربيةسالمي بنت محمود،   

 55.، ص(3002الرانيري،



51 
 

 
 

يستلزم للمدرس أن جيعل تعليم اللغة العربية من خالل العربية  - 
 .ذاهتا بدون لغة األخرى

يبدأ املدرس دروس العربية حبوار بني شخصني أو أكثر  -3
ويشتمل هذه احلوار على املفردات والرتاكيب اللغوية واملهارات 

 .املراد تعليمية للدرس

ت األوىل لتعلم العربية كلغة نانية يتعرض الدارس يف البدااي -4
ملواقف يستمع فيها إىل مجل كلمة هلا معىن واضح ودالالت 

 .يستطيع الدارس إدراكها

الل خالعريب أبسلوب غري مباشر من  رحلو يتم تعليم ا -1
 .تعبريات واجلمل اليت يرد ذكرها يف احلوار

 اليبدأ الدارس يف كتابة نص قبل أن جييد قراءته وفهمه -1
 .واملفردات والرتاكيب

ترفض هذه الطريقة استعمال اللغة الوسيطة والرتمجة من وإىل  -1
 .العربية يف تعليم



51 
 

 
 

يتم شرح الكلمات والرتاكيب الصعبة ابللغة العربية من  -1
خالل عدة أساليب مثل شرح معناها أو ذكر مرادف هلا أو 

أو ذكرها يف سياق آخر أو ( أضداد)مايقابلها من كلمات 
 .ساليب أخرىأ

يقضي املدرس بعض الوقت يف طزح األسئلة على الدارسني  -9
   3.ويف اإلجابة على أسئلتهم

 أهداف الطريقة املباشرة  -ج

 :األهداف العامة من الطريقة املباشرة، وهي كما يلى

تنمية قدرة الدارس على أن يفكر ابللغة العربية وليس بلغته  -5
 4.األوىل

                                                             
: مكة)، املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىرشدي أمحد طعيمة،   3

 15 -15 . ، ص(5911 جامعة أم القرى،
، ....، املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىرشدي أمحد طعيمة،   4

 315. ص
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مبهارة الكالم على حساب املهارات اللغوية  هتتم هذه الطريقة - 
 .األخرى

حتل هذه الطريقة األخطأ يف الكلمات أو اجلمل مباشرة حىت  -3
 .التتكرر يف نفس الظواهر

تقدم هذه الطريقة حرية التعبري الشفوي كي يكون  -4
  1.مستخدمها متعودا يف التكلم ابللغة العربية

 مزااي الطريقة املباشرة وعيوهبا -د

 :املزااي من الطريقة املباشرة، فهي

تقدم اللغة يف مواقف حية يستطيع الدارس من خالهلا  أهنا -5
و إهنا جتعل اإلستخدام الفعلى للغة يف . فهم املفردات والرتاكيب

و حتول معاجلتها من جمرد نصوص جامدة . احلياة أساس التعليم
 .يف كتاب إىل وسيلة للتفاهم بني الناس

                                                             
5 Ramli Abdul Muthalib, istiqhdamu atthariqhah al mubasyaratu fi 

ta’liimi Al luqhti Al Arabiyati, diakses pada 

http://ejuornal.iain.jember.ac.id./index.php./turats/artikel/view/354, 20 

sept 2020, 12:50 

http://ejuornal.iain.jember.ac.id./index.php./turats/artikel/view/354
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حماولة إلستخدام احلوار والسرد القصصى كأساس إهنا أول  - 
 .لتعليم املهارات اللغوية املختلفة

إهنا ترفض متاما استعمال لغة وسيطة مما يدعم مهارات اللغة  -3
  interference language اجلديدة ويقلل من آنار التداخل اللغوى

إهنا تستلزم من املعلم التجديد يف عرض املادة التعليمية  -4
واإلبتكار يف شرح املفردات والرتاكيب ابلشكل الذي ال حيوجه 

 .إىل لغة وسيطة

يتزايد مع هذه الطريقة دوافع الطالب على تعلم اللغة  -1
 1.يتسربون من براجمها األجنبية بعد أن كانوا 

 :العيوب من الطريقة املباشرة، فهي

                                                             
دراسة حتليلية " )الطريقة املباشرة وتطبيقها يف تدريس فنون اللغة العربيةرافضة هنوم،    

بقسم تعليم اللغة العربية وأتهيل املعلمني )، (اإلسالميةيف معهد املنار احلديث للرتبية 
 ه 5431/ م  251 (. أتشة اي، بندري جبامعة الران
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حرمت هذه الطريقة استعمال الرتمجة ولكن يف الواقع،  -5
عب على املدرس أحياان أن يشرح كلمات ذات املعاين يص

املنطلقة مثل الفقر واحلب والشجاعة والشعور وغري ذلك من 
 .الكلمات اليت مل تكن الصورة عامال مساعدا هلا

تطلب الطريقة من املدرس استخدام اللغة األجنبية بطالقة  - 
وكفائة فقد عجز كثري من املدرسني الذين ال يتقنون اللغة 

وبكالم آخر، ليس كل املدرسني . األجنبية عن اتباعهم
 .مستطيعني على استعمال هذه الطريقة

ال يستخدم هذه الطريقة لغة األم يف تعليم اللغة األجنبية فإن  -3
 .كثريا من اجلهد يبذل وكثريا من الوقت يضيع



   
 

 
 

تستبعد هذه الطريقة لألحكام النحوية من التعليم حيرم املتعلم  -4
ك ماهية القوالب النحوية اليت تنتظم فيها كلمات اللغة من إدرا

 1.لتكوين اجلمل

 الطريقة القواعد والرتمجة: املبحث الثاين

 مفهوم الطريقة القواعد والرتمجة -أ

فطريقة القواعد والرتمجة ليست طريقة جديدة، وإمنا هي طريقة 
فقد . ، استعمل  املدرسون هذه الطريقة لعدة سنواتقدمية
ستعملها يف تدريس اللغات اعت ابلطريقة الكالسيكية نسبة يمس

القرن استعملت  اويف بداية هذ. تينية واإلغرايفيةالكالسيكية كاال
هذه الطريقة ملساعدة الطالب على قراءة وتذوق آداب اللغات 

                                                             
دراسة حتليلية " )الطريقة املباشرة وتطبيقها يف تدريس فنون اللغة العربيةرافضة هنوم،   4

وأتهيل املعلمني بقسم تعليم اللغة العربية )، (يف معهد املنار احلديث للرتبية اإلسالمية
 ه 5431/ م  251 (. جبامعة الرانري، بند أتشة
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د وقد هدفت هذه الطريقة إىل تدريس الطالب قواع. األجنبية
 1.اللغة اهلدف أو اللغة األجنبية

وهلذه الطريقة أمساء وهي طريقة النحو الرتمجة والطريقة 
اليت   يف تعلمها اتبع املعلم األساليب. القدمية والطريقة التقليدية

وكان  يكانت شائعة يف تدريس اللغة الثانية يف العصور الوسط
املدخال يف تدريسها هو شرح قواعدها واالنطالق من هذه 
القواعد تعليم مهارات اللغة األخرى وال مسي القراءة والرتمجة، مث 
صار تدريس النحوية يف ذاته ألن النحو هو وسيلة لتنمية ملكات 

 9.العقل وطريقة التفكر

 خطوات الطريقة القواعد والرتمجة -ب

دة النحوية اليت تقدم يف الرتكيب حمور الدرس هو القاع -5
 .املنطقي ملوضوعات النحو العريب

                                                             
المملكة العربية : الرياض)، أساليب ومبادئ في تدريس اللغةدايانا الرمن، فريمان،   

  5.، ص(بدون السنة -السعودية
: بندى أتشية)، المدخال إلى تعليم اللغة العربيةسالمي بنت محمود،    

 25.، ص(3002الرانيري،
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تقدم القاعدة النحوية أوال مث تضرب عليها أمثلة تشرحها  - 
: وتستخدم يف هذا اجملال امللطلحات النحوية بشكل واضح مثل

 .فعل ومبتدأ وصفة وإخل

يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفردات اللغة العربية وتنمى  -3
 .ثروته فيها كلما تقدم يف الربانمج

يكلف الطالب ابستظهار القاعدة كما قدمت له وحفظ  -4
 .املفردات اليت وردت يف اجلمل والرتاكيب

تقدم املفردات واجلمل والرتاكيب مرتمجة اللغةاألوىل  -1
للدارسني، ولذلك الضرورة يف بعض األحيان لشرح معاىن 

 .املفردات أو اجلمل

يم الطالب قواعد اللغة العربية تعلم أيضا خصائص جبانب تعل -1
هذه اللغة ابملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة اللغة األوىل 

 .للدارس

يتم تقدمي املفردات واجلمل والرتاكيب حسب ما يقتضيه  -1
 . دة وليس حسب اعتبارات تربويةعشرح القا
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هو معرفة املعيار الوحيد لقدرة الطلبة على املادة التعليمية  -1
 .القاعدة النحوية

يشتمل كل درس تقريبا على جمموعة النصوص اليت يتدرب  -9
الطالب على ترمجتها ابدائ ابملفردات مث اجلمل مث النصوص 

 .الكلمة

الرتمجة، أى  ةيالتدريب على تعبري الكتايب مرتبط أيضا بعمل -52
 52.هلا يتمرن الطالب على بناء اجلملمن خال

 القواعد والرتمجة أهداف الطريقة -ج

فيها طريقة  تنشأ اليت ، الظروفخلاصةا أن يلخص بلغته -5
 .الرتمجةالنحو و 

فيها هذه الطريقة  تأنش ليتالظروف ا نيب العالقةأن يدرك  - 
 هتاإجراءا نيوب

                                                             
تطبيق طريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على إعراب الكلمة نوىف رفيعة،   52

بقسم تعليم اللغة العربية )، (Kutacaneدار األزهر  SMPS ITحبث جترييب يف )
 ه 5442/ م  259 (. أتشة اي، بندري وأتهيل املعلمني جبامعة الران
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 .الصوتية ملهارةهذه الطريقة  اجلةأن يشرح كيفية مع  -3

ستعانة بلغة الموقف هذه الطريقة من كل من ا يبنيأن   -4
 .النمطية توسيطة التدريبا

الذي يؤلفه  املدرسي الكتابت أن يستنتج أهم مواصفا -1
 أصار هذه الطريقة

 .املعلم تهذه الطريقة مسؤليا تمن إجراءا يربز أن  -1

 55.هذه الطريقة املدخل إىلن يقدم درسا يستند فيه أ -1

 مزاي الطريقة القواعد والرتمجة وعيوهبا -د

 :هي الطريقة القواعد والرتمجةمزااي 

 .ميكن استخدامها يف الفصل اليت فيه عدد كبري من الطالب -5

                                                             
م طريقة القواعد والرتمجة مبعهد مشكلة الطلبة يف تدريس النحو ابستخدا، ج.رضون    

بقسم تعليم اللغة العربية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي، بندا ) ، Aceh Besar بيت الصرب
 ه 5439/ م  251 (. أتشة
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يسهل املدرس يف تعليم قواعد اللغة العربية ألهنا تستخدام  - 
 .بلغة األم

 .استخدام هذه الطريقة يف مجيع مستوايت التعليم -3

  5.جيعل الطالب قادرين على قراءة وفهم النص جيدا -4

 :هي الطريقة القواعد والرتمجةعيوب 

 .تكالم اللغة العربية جيدةالطالب اليقدروا يف  -5

يتم هبا تدريس املادة اللغوية بطريقة احلفظ حىت جيعلوا  - 
 .ة اللغةسالطالب يصعبون يف املمار 

حتتاج على املدرس احملرتف يف ترمجة اللغة األجنبية  -3
 .الصحيحة

كية، لذالك التتم لكالسياللغة املستخدمة هي اللغة ا -4
 .توصل اليوميةاستخدامها يف 

                                                             
12 Jamil husnaini, Sardianah.2020. Eksistensi Metode Qawaid 

Tarjamah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Revolusi 4.0, 

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab. 2(1). hal : 34 



 1 
 

 
 

هتدف هذه الطريقة يف تعلم اللغة األجنبية وال يف االستعمال  -1
 53.اللغة اهلدف

 النحو: املبحث الثالث 

 مفهوم النحو -أ

النحو حنوا،  –ينحو –كلمة النحو أتخذ من املصدر حنا 
قواعد يعرف هبا : يف اإلصطالح و 54.القصد والطريق: يف اللغة

وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو اخر الكليمة وكيفية 
 51.إعرابيها

 أمهية النحو يف تعليم اللغة العربية -ب

 : أما أمهية النحو يف تعليم اللغة العربية فهي
 .هنا مظهر حضاري من مظاهر اللغة، ودليل على إضالتهاإ

                                                             
13 Jamil husnaini, Sardianah.2020. Eksistensi .... 

 411. ص 24قسم ( م 5311.مصرى)، لسان العربإننب منظر،   7 
دار الثقافة : بريوت )، اجلزء األول، ملخص قواعد اللغة العربية فؤد نعمة،   51
 51.، ص(سنتاإلسالمية، دون 
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 هنا ضوابط حتكم استعمال اللغة العربيةإ
 51.وتراكيبها لاجلمتساعد على فهم  إهنا

 أهداف تدريس النحو  -ج

 :يهدف بتعليم القواعد النحوية إىل حتقيق ما يلي 
إكتساب املتعلم ابملعابري اليت تساعده على ضبط لغته، ولغة  -5

 .من يستمع إليهم أو يقرأ كتابتهم
املضبوطني، أو فهم ما يسمعه وما يقرأه، إذا يتوقف  الفهم - 

صحتها صحة الفهم وعلى فساجها قلب املعىن أو على 
 .يف ذهن القارء والسامع اتشويشه

إمناء الرتبية العقلية، ومحلهم على التفكري وإدراك الفروق  -3
 .الدقيقة بني الرتاكيب واجلمال والعبارات والكلمات

تذويد الطالب مبادة لغوية جديدة، يستمدوهنا مما يدرسونه  -4
وأمثلة ادبية، تغذى أذواقهم، وتعرب عن  ويبحثونه من عبارات

 .ميوهلم واجتاهامت
                                                             

: سودان)، تدريس القواعد يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاحممود كامل،   51
 52. ص( 222 مطبع التمدن احملدودة، 
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متكن الطالب من نقد األساليب والعبارات ابلقدر الذي  -1
 .يكشف هلم عن الغموض والركاكة يف هذه األساليب

نة واحلكم، وتنمية مهارات تعويدالطالب دقة املالحظة واملواز  -1
ليل األلفاظ ألديب؛ ألن دراسة النحو تقوم على حتي التذوق

والعبارات واألساليب، والتمييز بني صواهبا وخطئها، ومراعاة 
 .العالقة بني الرتاكيب

إقدار الطالب على حماكة األساليب الصحيحة، وإقدارهم  -1
 .على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان

إكتساب املتعلم ترتيب املعلومات ، وتنظيمها فيأذهاهنم،  -1
 .ى دقة التفكري والتعليل واإلستنباطوتدريبهم عل

وضع مايكتبه املتعلم أو يتحدث به يف صياغة مفهومه،ألن  -9 
تعلم القواعد النحوية تعصم اللسان والكالم  عن خطاء يف بناء 

51.الكلمة اللغة العربية
 

                                                             
مشكلة الطلبة يف تدريس النحو ابستخدام طريقة القواعـد والرتمجـة مبعهـد ج، .رضوون  4 

هيوول املعلمووني جبامعووة الوورانريي، بنوودا بقسووم تعلوويم اللغووة العربيووة وأت)، Aceh Besarبيــت الصــرب 
 ه 5439/ م  251 (. أتشة
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ

هنج  املطريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هي  
أي البحث . Experimental Research ي أو تسمى أيضاـبيالتجر 

 3.عن أحد األعراض يف شكل عالقة سببية بني متغريين أو أكثر

 :ي تتكون من أربعة تصميماتـهنج  التجريباملو  

 (Pre Experimental Design)التصميمات التميجيدية . 3
  (True Experimental Design)التصميمات التجريبية. 2
  (Factorial Design)التصميمات العاملية. 1
 Quasi Experimental) 2 التصميمات شبه التجريبية. 4

Design) 

                                                             
1
 Marzuki Abubakar, Met. Penelitian Sistematika Proposal, UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 11 
2
 Rukminingsih, dkk, 2020, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Yogyakarta : Erhaka Utama), hal. 44 
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ويسمى بـ  Quasi Experimentalاختار الباحث  
Nonequivalent Pre-Test Post-Test Design .جيعل الباحث  مث

 kelas)ضابط  صفكسمى بـت الفرقة األوىل. الطالب إىل فرقتني

kontrol.) يب يصف جتر كسمى بـت ةالثاني ةوالفرق(kelas 

eksperimen.) 
 اجملتمع والعينة -ب

 الـمهنارإن اجملتمع يف هذا البحث هو الطالب يف معجد 
 .طالبا 687وكان عددهم 

و ( أ)يف الفصل الثاين طالبال هو عيهنة يف هذا البحثالإن 
طالبا كصف  20. طالبا 05وعددهم  ( ب)الفصل الثاين 

 kelas)ي ـبيطالبا كصف جتر  20، و(kelas kontrol) ضابط

eksperimen). 

 مع البيااتجلطريقة  -ج

إن . هي اإلختبارات البحث جلمع البياانت هلذاطريقة 
اإلختبار من أكثر األدوات مجع املعلومات أو البياانت اليت حتتاج 
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ئلة، هو امتحان لتقومي التحصيل إليجا الباحث إلجابة األس
 :ويقوم الباحث إبختبارين 1.الطالب لفصل مدرسيقدرات و 

 اإلختبار القبلي. 3
اإلختبار القبلي هو اإلختبار قبل استخدام الطريقة 

 .يف تدريس الهنحو والطريقة القواعد والرتمجة املباشرة 
 اإلختبار البعدي. 2

اإلختبار البعدي هو اإلختبار بعد استخدام الطريقة  
والهنتائ  . يف تدريس الهنحو القواعد والرتمجةوالطريقة  املباشرة 

من اإلختبار البعدي يقارن بهنتائ  اإلختبار القبلي، وحتلل 
ملعرفة مقارنة بني استخدام الطريقة املباشرة والطريقة القواعد 

 .والرتمجة  يف تدريس الهنحو

 أدوات البحث -د
. االختبارات هي قائمة ا البحثأدوات املستخدمة يف هذ 
 ختبارعمل ايتخدام الباحث إلجراء البحث لزم عليه أن ساوقبل 

                                                             
 معجم املصطلحات الرتبوية، الطبعة األوىل،يوسف خليل يوسف،  1

 241.، ص(مكتبة لبهنان انشرون، بدون السهنة: بريوت)
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 Uji Reliabilitas الثباتاختبار  و Uji Validitas الصدق 
  Anates.ابستعانة 
 مستوى صدق احملتوى -3

مستوى الصدق هو مدى متثيل بهنود االختبار للمحتوى املراد 
قياسه، ونتيجة على االختبار صدق احملتوى هلذه البحث ابستعانة 

Anates V.4كما يلي: 

 1-3اجلدول 
 مستوى صدق احملتوى

 رقم األسئلة رقم

النتيجة 
احملصولة 
ملستوى 
 الصدق

 البيان

3 3 5،023   

2 2 5،508 X 
1 1 5،2،5 X 
4 4 5،146 X 
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0 0 5،5،6 X 
7 7 5،235 X 
6 6 5،454   
8 8 5،63،   
، ، 5،468   
35 35 5،524 X 
33 33 5،165   
32 32 5،561 X 
31 31 5،077   
34 34 5،010   
30 30 5،5،، X 
37 37 5،2،4 X 
36 36 5،562 X 
38 38 5،636   
3، 3، 5،546 X 
25 25 5،2،5 X 
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23 23 5،062   
22 22 5،645   
21 21 5،3،1 X 
24 24 5،776   
20 20 5،368 X 
27 27 5،300 X 
26 26 5،702   
28 28 5،047   
2، 2، 5،118 X 
15 15 5،451   
 

وأما أسئلة . أسئلة توافق على صدق احملتوى 34ونلخص أن 
 .أسئلة 37ال توافق على صدق احملتوى مهنجا 
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 مستوى ثبات االختبار  -2
فائدة ثبات االختبار لتؤكد مهناسبة االختبار قبل جتربية لغري 
العيهنة يف نفس اجملتمع، أسئلة االختبار تكون اثبتة إذا كانت 

 .األفراد متكررة على نفس الهنتائ  أو متساوية تطبيق على نفس
 :كما يلي Anates V.4استعمل الباحث األدوات الرقمية 

 2-3اجلدول 
 مستوى ثبات االختبار

 املعيار درجة معامل ثبات اإلختبار
 جيد جدا 3،55-5،85
 جيد 5،75-،5،6
 مقبول 5،45-،5،0
 انقص 5،25-،5،1
 ضعيف 5،55-،5،3

 

 

RELIABILITAS TES 
================ 
Rata2= 10,80 
Simpang Baku= 4,91 
KorelasiXY= 0,67 
Reliabilitas Tes= 0,80 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANATES DEISTA.ANA 
 
 No.Urut  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total  
       1           Siswa 1            1            5            6  
       2           Siswa 2            5            4            9  
       3           Siswa 3            8            5           13  
       4           Siswa 4            6            9           15  
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وأما الهنتائ  ثبات االختبار أن املعاير يف أدوات البحث هي جيد 
 5،85جدا بهنتيجة 

 مستوى صعوبة االختبار  -1
صعوبة . أن االختبار اجليدا يوجد فيه مستوى الصعوبة املعيهنة
وليس من االختبار تظجر من قدرة الطالب ابإلجابة على األسئلة 

وأما معيار مستوى صعوبة . قدرة املدرس يف تصميم السؤال
 :االختبار كما يلي 

 3-3اجلدول 
 مستوى صعوبة االختبار من كل بهنود أسئلة االختبار

 رقم السؤال رقم
عدد 
اإلجابة 
 الصحيحة

الدرجة 
ملستوى 
صعوبة 
 االختبار

 معيار

 متوسط 75،55 32 3 3
 صعوبة 25،55 4 2 2
 متوسط 40،55 ، 1 1
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 صعوبة 15،55 7 4 4
 صعوبة 20،55 0 0 0
 صعوبة 15،55 7 7 7
 متوسط 00،55 33 6 6
 متوسط 00،55 33 8 8
 متوسط 75،55 32 ، ،
 صعوبة 20،55 0 35 35
 صعوبة 15،55 7 33 33
 صعوبة 15،55 7 32 32
 متوسط 65،55 34 31 31
 متوسط 10،55 6 34 34
 صعوبة 25،55 4 30 30
 متوسط 10،55 6 37 37
 صعوبة 20،55 0 36 36
 متوسط 45،55 8 38 38
 صعوبة 30،55 1 ،3 ،3
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 متوسط 45،55 8 25 25
 متوسط 00،55 33 23 23
 متوسط 00،55 33 22 22
 صعوبة 30،55 1 21 21
 متوسط 10،55 6 24 24
 صعوبة 25،55 4 20 20
 صعوبة 15،55 7 27 27
 صعوبة 20،55 0 26 26
 متوسط 45،55 8 28 28
 صعوبة 20،55 0 ،2 ،2
 متوسط 10،55 6 15 15

 
بق يدل على أن مستوى صعوبة اإلختبار من  هذا اجلدول السا

 .صعوبةكل بهنود األسئلة هو 
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 طريقة حتليل البياات -ھ
. اليت مت مجعجا ت هي إدارة البياانتطريقة حتليل البياان

التهنظيمية، والتجميع، حتليل البياانت هي نشاط من أنشطة 
والرتميز، أو وضع العالمات، وتصهنيفجا حبيث يتم احلصول على 

 .نتيجة بهناء على الرتكيز أو املشكلة اليت جيب اإلجابة عليجا
حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي حتليال   

 Paired)ت  -ختباراهو  فالتحليل الذي استعمل الباحث .كميا

Simple T-Test) ختباراوقبل إجراء . طريقتني ملعرفة أثر تطبيق- 
 Uji)) معامل جتانس التباينختبار اقوم الباحث يت 

Homogenitas  يع االعتدايل توز ختبار الاو(Uji Normalitas) . مث
  تطبيق طريقتني، فاستخدم الباحثلهنعرف على نتيجة توصل بني

احلساب  ابستعانة (Uji Independent Simple T-test) االختبار
 .spss))على أدوات الرقمية 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ
قد شرح الباحث يف الفصل السابق عما يتعلق مبنهج  

وللحصول على . البحث واألدوات املستخدمة جلمع البياانت
معهد املنار احلديث لرتبية البياانت قام الباحث ابلبحث التجرييب يف 

وقد قام الباحث ابلبحث . م2222-2222للسنة  اإلسالمية
التمهيدية للحصول على تلك البياانت اعتمادا على رسالة عميد  
كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا 

 .B-17001/Un.08/FTK-I/TL.00/11/2021أتشية برقم 
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 لـمـحة عن ميدان البحث  -1
كان معهد املنار احلديث لرتبية اإلسالمية هو إحدى 

، ويقع هذا املعاهد اليت يتعلم فيها الطالب اللغة العربية وفروعها
 Tgk. H. AZHARأتسس هذا املعهد . Aceh Besarاملعهد يف 

MANYAK   ويقع معهد املنار ، م2222يوليو  24يف التاريخ
. Lampermai, Aceh Besarاحلديث لرتبية اإلسالمية يف القرية 

وتدرس . ويتعلم فيه الطالب والطالبات من مجيع أتشية وخارجها
والعلوم اللغة  كالفقه واحلديث والسرية النبوية،   فيه العلوم الدينية

وب والبيولوجية والكيمياء ، واحلاسالعربيةاللغة اإلجنليزية واللغة ك
 .من العلوم الطبيعية وغريها

 :كما يليوأما مدرس ملادة اللغة العربية كان عددهم  
 1-4اجلدول 

 عدد مدرس ملادة اللغة العربية

 املتخرج التخصوص اإلسم رقم

2 
توكو إكرم دمحم 

 التوحيد أمني
جامعة 
اإلسالمية 
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 الرانريي

 النحو إونري مولدي 2
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي

 جامعة أومان اللغة العربية شهر الرضى 4
 جامعة مليزاي علوم احلديث أول الدين 3

جامعة زيتونة  أصول الفقه شهر الرمضان 5
 تونيسيا

جامعة األزهر  اللغة العربية مهاجر 6
 بقاهرة

جامعة  البالغة زواخلري 7
 السودان

8 
رفقي هداية 

 اإلنشأ اخلالق
جامعة سيدي 
دمحم بن عبد 
 هللا مغريب

جامعة األزهر  اللغة العربية مؤزن األكرب 9
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 بقاهرة

 اللغة العربية رجيس األكرب 22
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي

 اإلمالء موريزل 22
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي

 الصرف سودة 22
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي

 العربيةاللغة  يوليا مسهرا 24
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي

 اللغة العربية نور الفهم 23
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي
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 اللغة العربية أفندي محك 25
جامعة 
اإلسالمية 
 الرانريي

 اللغة العربية يسرويت 26
جامعة األزهر 

 بقاهرة

 اللغة العربية رمحدي 27
جامعة 

اإلسالمية 
 ملغ

 
وأما الطالب الذين يسكنون يف ذلك املعهد التباع عملية 

 : التدريس يف الفصول الدراسية اليومية عددهم كما يلي
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 2-4اجلدول 
عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنار احلديث 

 لرتبية اإلسالمية
 عدد الطالب الصف
 األول
 الثاين
 الثالث

254 
279 
253 

 687 اجملموع
 

 786وكان عدد الطالب والطالبات يف هذا املعهد هي 
طالبا، وهم جيلسون يف الصف األول والصف الثاين والصف 
الثالث، ولكل صف كان عدد الطالب كما يتضح يف اجلدول 

 :التايل
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 3-4اجلدول 
عدد الطالب يف الصف األول حىت الثالث يف املدرسة املتوسطة 

 احلديث لرتبية اإلسالميةاإلسالمية مبعهد املنار 
 عدد الطالب الفصل الرقم
 29 (A)الفصل األول  2
 42 (B)الفصل األول  2
 42 (C)الفصل األول  4
 25 (D)الفصل األول  3
 43 (E)الفصل األول  5
 43 (F)الفصل األول  6
 45 (G)الفصل األول  7
 45 (H)الفصل األول  8

 254 اجملموع
 46 (A)الفصل الثاين  9
 46 (B)الفصل الثاين  22
 42 (C)الفصل الثاين  22
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 42 (D)الفصل الثاين  22
 48 (E)الفصل الثاين  24
 42 (F)الفصل الثاين  23
 47 (G)الفصل الثاين  25
 42 (H)الفصل الثاين  26
 279 
 48 (A)الفصل الثالث  27
 47 (B)الفصل الثالث  28
 48 (C)الفصل الثالث  29
 44 (D)الفصل الثالث  22
 48 (E)الفصل الثالث  22
 45 (F)الفصل الثالث  22
 45 (G)الفصل الثالث  24
 253 اجملموع
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 4-4اجلدول 
 املباين والوسائل يف معهد املنار

 عدد وسائل رقم
 2 املسجد 2
 3 إدارة املدرسة 2
 29 الفصل للدراسة 4
 2 معمل احلاسوب 3
 2 املكتبة 5
 2 اإلجتماعيةقاعة  6
 2 اإلدارة 7
 2 املقصف 8
 2 الشركة 9

22 
ملعب الرايضة 

 6 والفنون

 4 املطعم 22
 35 احلمام 22
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 5 مسكان الطالب 24
 4 مسكان الطالبات 23
25 El Craft 2 
 2 ستوديو 26
 2 غرفة الضيوف 27
 2 عيادة الصحة 28
 2 معمل العلوم الطبيعة 29
 2 صرافة الطلبة 22

 
 إجراء التعليم والتعلم -2

كالعينة الضابطة وفصلل ( أ)قد اختار الباحث الفصل الثاين 
واملادة اليت أخذ الباحث ابملوضلوع . كالعينة التجريبية( ب)الثاين 

وقبللللل إجللللراء التعللللليم قللللام الباحللللث ابإلختبللللار ". كللللان وأخوا للللا"
 القبلللي كمللا أنلله طريقللة اجلمللع البيللاانت ملعرفللة قللدرة الطللالب قبللل

ويقللدم الباحللث . والطريقللة القواعللد والرتمجللةاملباشللرة تطبيلق الطريقللة 
 .اإلختبار البعدي بعد إجراء التعليم
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الطريقة بتطبيق  نحوال دريسنشاط الباحث يف إجراء ت
 :5-3كما يف اجلدول (  ب) ثاينيف الفصل ال املباشرة

 5-4اجلدول 

 نحوال دريسيف تاملباشرة الطريقة التوقيت على تطبيق 
الطريقة بتطبيق  نحوال دريسونشاط الباحث يف إجراء ت 

 :6-3كما يف اجلدول ( أ) ثاينيف الفصل ال القواعد والرتمجة
 

 

 العملية ساعة خياتر  يوم

 اخلامس
25 
 نوفمرب
2222 

28.42-
22.22 

ختبار اال
تدريس ، القبلي
بتطبيق  النحو

 املباشرة  طريقةال

ختبار الوا
 البعدي
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 7-4اجلدوال 
  يف تدريس النحو القواعد والرتمجةالطريقة تطبيق التوقيت على 
 العملية ساعة خياتر  يوم

 25 اخلامس
 نوفمرب

22.42-
22.42 

االختبار القبلي 
تدريس النحو 
بتطبيق الطريقة 
 القواعد والرتمجة

 واالختبار البعدي
 

 املباشرة طريقة التطبيق عملية التعليم النحو ب
 6-4اجلدول 

 طريقة املباشرةالبتطبيق  النحوعملية التعليم 

 أنشطة الطالب أنشطة املدرس
 السالم الطالبيرد  إبلقاء السالم املدرسبدأ ي

 الدعاء الطالبيقرأ  القراءة الدعاء الباحثأيمر 
بدعوة الباحثة  الطالبيهتم بتحضري  يقوم الباحث
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 عند أثناء احلضور التالميذ
يقوم املدرس ابالختبار 

 القبلي
يقوم الطالب ابالختبار 

 القبلي
أهداف  املدرسشرح ي

 الدراسة وعملية التعليم
إىل  الطالبيسمع ويهتم 
 املدرس شرح

كان "املادة  املدرسشرح ي
  بلغة العربية" وأخوا ا

إىل  الطالبيستمع ويهتم 
 املدرس شرح

أبن  الطالب املدرس أمر
 املادة أو القواعد وايكرر 

املادة أو  ونيكرر  الطالب
 القواعد

الفرصة  أعطى املدرس
 املادة واأبن يسأل لطالبل

 أو القواعد النحوية
  هااليت مل يفهم القواعديسأل 

ابإلختيار  املدرسقوم ي
جيعل وايمرهم أبن  الطالب

 "كان وأخوا ا"املثال من 

جيعل الطالب املثال من  
  "كان وأخوا ا" املادة 

ابالختبار  الطالبيقوم بعد مافهم الطالب املادة  
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ابالختبار  يبدأ املدرس
 البعدي

 البعدي

أبن  الطالب املدرسنصح ي
 يتعلموا جيدا

 النصيحة الطالبيستمع 

الدرس بقراءة  املدرستم خي
 الدعاء وإلقاء السالم

الدعاء ورد الطالب يقرأ 
 السالم

 
 بتطبيق الطريقة القواعد والرتمجة النحوعملية التعليم 

 8-4اجلدول 
 القواعد والرتمجةطريقة البتطبيق  النحوعملية التعليم 

 طالبأنشطة ال أنشطة املدرس
 السالم الطالبيرد ا إبلقاء السالم املدرسبدأ ي

 الدعاء يقرأ الطالب القراءة الدعاء أيمر الباحث
بتحضري  يقوم الباحث

 التالميذ
بدعوة الباحثة  يهتم الطالب

 عند أثناء احلضور
يقوم الطالب ابالختبار يقوم املدرس ابالختبار 
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 القبلي القبلي
أهداف  املدرسشرح ي

 الدراسة وعملية التعليم
إىل  الطالبيسمع ويهتم 
 املدرس شرح

كان "املادة  املدرسشرح ي
 بلغة األم" وأخوا ا

إىل  الطالبيستمع ويهتم 
 املدرس شرح

أبن  الطالب املدرس أمر
 املادة أو القواعد يقرؤوا

املادة أو  يقرؤون الطالب
 القواعد

الفرصة  أعطى املدرس
 املادة واأبن يسأل لطالبل

 أو القواعد النحوية
  هااليت مل يفهم القواعديسأل 

ابإلختيار  املدرسقوم ي
جيعل وايمرهم أبن  الطالب

 "كان وأخوا ا"املثال من 

جيعل الطالب املثال من  
  "كان وأخوا ا" املادة 

بعد مافهم الطالب املادة  
ابالختبار  يبدأ املدرس

 البعدي

ابالختبار  الطالبيقوم 
 البعدي
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أبن  الطالب املدرسنصح ي
 يتعلموا جيدا

 النصيحة الطالبيستمع 

الدرس بقراءة  املدرستم خي
 الدعاء وإلقاء السالم

الدعاء ورد الطالب يقرأ 
 السالم

 
 عرض البياانت اإلختبار -3

املباشرة  طريقةالاالختبار القبلي قبل تطبيق  الباحث قومي
االختبار البعدي بعد  يقدم الباحثو . القواعد والرتمجة طريقةالو 

 الطالبونتيجة . القواعد والرتمجة طريقةالو املباشرة  طريقةالتطبيق 
 :بعد االختبار القبلي والبعدي كما يلي

 
  9-4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

اإلختبار القبلي  طالبال رقم
 الضابط

اإلختبار 
البعدي 
 الضابط



58 
 

 

 92 32 2طالب  2
 82 72 2 طالب 2
 222 82 4 طالب 4
 222 82 3 طالب 3
 82 62 5 طالب 5
 72 32 6 طالب 6
 82 62 7 طالب 7
 92 72 8 طالب 8
 82 62 9 طالب 9
 92 82 22 طالب 22
 92 72 22 طالب 22
 72 52 22 طالب 22
 92 72 24 طالب 24
 82 32 23 طالب 23
 82 52 25 طالب 25
 92 62 26 طالب 26
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 92 82 27 طالب 27
 82 72 28 طالب 28
 82 72 29 طالب 29
 92 62 22 طالب 22
 72 52 22طالب  22
 72 52 22طالب  22
 82 62 24طالب  24
 92 72 23طالب  23
 222 82 25طالب  25

 
 11-4اجلدول 

  ةنتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربي 

 طالبال رقم
اإلختبار القبلي 

 التجريب
اإلختبار 

 البعدي التجريب
 72 52 2طالب  2
 72 52 2 طالب 2
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 222 82 4 طالب 4
 222 82 3 طالب 3
 82 62 5 طالب 5
 92 52 6 طالب 6
 92 52 7 طالب 7
 92 52 8 طالب 8
 92 72 9 طالب 9
 72 52 22 طالب 22
 92 32 22 طالب 22
 82 52 22 طالب 22
 222 62 24 طالب 24
 82 72 23 طالب 23
 82 52 25 طالب 25
 82 62 26 طالب 26
 72 42 27 طالب 27
 82 62 28 طالب 28
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 92 72 29طالب  29
 92 72 22طالب  22
 82 62 22طالب  22
 82 62 22طالب  22
 92 62 24طالب  24
 222 82 23طالب  23
 82 62 25طالب  25

 
 حتليل البياانت -ب

 يف طدريس النحواملباشرة الطريقة  ططبيق ريأتث -1
 يف تدريس النحو املباشرةالطريقة ملعرفة أتثري تطبيق 

للمجموعة التجريبية استعمل الباحث ابالختبار اإلحصاء 
 Uji)واالختبار الطبيعي ( Uji Statistik Deskriptif)الوصفي 

Normalitas)  واالختبار املتجانس(Uji Homogenitas ) واالختبار
فهو  SPSS v.25ابستعانة ( Uji Paired Sample T-Test  ) ت–

 :كما يلي
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 (Uji Statistik Deskriptif)االختبار اإلحصاء الوصفي -

االختبار اإلحصاء الوصفي للمجموعة التجربية للعرض 
وبعد تطبيقها كما  املباشرةالطريقة طالب قبل تطبيق القياس قدرة 

 :يلي
 11-4اجلدول 

من  (Uji Statistik Deskriptif)نتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي 
 جملموعة التجربية

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PreTest 

Eksperimen 
25 30 80 58.80 12.356 

PostTest 

Eksperimen 
25 70 100 84.80 9.626 

Valid N 

(listwise) 
25     

 

 ةبييأن النتيجة املعدلة للمجموعة التجر  22-3من اجلدول 
، ونتيجة 82ونتيجة أقصى . 58،82من االختبار القبلي هي 

. 83،82والنتيجة املعدلة من االختبار البعدي هي . 42أدىن 
 .72، ونتيجة أدىن 222ونتيجة أقصى 
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من البياانت السابقة، أن الفرق من نتيجة املعدلة االخترب 
 .القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة التجريب املتفرقة

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي -

يقصد اختبار الطبيعي ملعرفة اجملموعة التجريبية تكون 
 SPSSويقوم الباحث ابالختبار الطبيعي ابستعانة . طبيعية أم ال

v.25 نتيجة يف اجلدول التايل وتوضع: 
 12-4اجلدول 

جملموعة امن ( Uji Normalitas)االختبار الطبيعي  نتيجة
 بيةيالتجر 
 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. Statistic Df 

S

i

g

. 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

PreTest 

Eksperi

men 

.181 25 .033 .926 25 .

0

7

0 
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PostTest 

Eksperi

men 

.211 25 .006 .887 25 .

0

1

0 
 

على أن حتصيل االختبار القبلي  22-3من اجلدول 
 (sig)بية ابالختبار الطبعي مبستوى الداللة يللمجموعة التجر 

. 2،25أكرب من . 2،22وحتصيل االختبار البعدي  2،72
 .وتشري أن البياانت طبيعية

 

 
 (Uji Homogenitas)الختبار املتجانس ا -

استخدم  (Uji Paired Sample T-Test)ت -قبل اختبار
الباحث االختبار املتجانس ملعرفة البياانت املوزوعة املتجانس فهو 

 :كما يلي
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 13-4اجلدول 
موعة اجملمن  (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس  نتيجة

 بيةيالتجر 
 

 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Kelas 

Eksperimen 

Based 

on Mean 
.471 1 48 .496 

Based 

on 

Median 

.310 1 48 .580 

Based 

on 

Median 

and with 

adjusted 

df 

.310 1 47.104 .580 

Based 

on 

trimmed 

mean 

.419 1 48 .520 

يدل على أن حتصيل االختبار  24-3من هذا اجلدول 
بية ابالختبار املتجانس مبستوى الداللة يموعة التجر اجملالقبلي 

(sig) 2،396  فتشري أن البياانت متجانسة 2،25أكرب من. 



66 
 

 

 (Uji Paired Sample T-Test) ت–االختبار  -
 14-4اجلدول 

من  (Uji Statistik Deskriptif)نتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي 
 بيةيموعة التجر اجمل

 

  Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1  PreTest 

Eksperimen 

58.80 25 12.356 2.471 

PostTest 

Eksperimen 

84.80 25 9.626 1.925 

 
يدل أن عينة للمجموعة التجربية  23-3ومن اجلدول 

25(N)   ونتيجة 58،82بنتيجة املعدلة على االختبار القبلي ،
 .83،82املعدلة على االختبار البعدي 
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 15-4اجلدول 
 بيةيت من جملموعة التجر –حتليل نتيجة االختبار 

 Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

T Df 

S

i

g

.

 

(

2

-

t

a

i

l

e

d

) 

Lowe

r 

Uppe

r 

Pair 

1 

PreTest 

Eksperi

men - 

PostTes

t 

Eksperi

men 

-

26.00

0 

10.00

0 

2.000 -

30.12

8 

-

21.87

2 

-

13.00

0 

24 .

0

0

0 

–يدل على حتليل النتيجة االختبار  25-3ومن اجلدول 
( -24،222)ت –بية، وهي نتيجة يموعة التجر اجملت من 

 .2،225<2،22( sig)بنتيجة مستوى الداللة 
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 يف طدريس النحو القواعد والرتمجةأتثري ططبيق الطريقة  -2
يف تدريس  القواعد والرتمجةالطريقة ملعرفة أتثري تطبيق 

للمجموعة الضابطة استعمل الباحث ابالختبار اإلحصاء  النحو
 Uji)واالختبار الطبيعي ( Uji Statistik Deskriptif)الوصفي 

Normalitas)  واالختبار املتجانس(Uji Homogenitas ) واالختبار
فهو   SPSS v.25ابستعانة ( Uji Paired Sample T-Test) ت–

 :كما يلي
 (Uji Statistik Deskriptif)االختبار اإلحصاء الوصفي -

حتليل النتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي للمجموعة 
القواعد الطريقة طالب قبل تطبيق الالضابطة للعرض قياس قدرة 

 :وبعد تطبيقها كما يلي والرتمجة
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 17-4اجلدول 
 (Uji Statistik Deskriptif)نتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي 

 موعة الضابطةاجملمن 
 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviatio

n 

PreTest 

Kontrol 
25 40 80 62.80 13.077 

PostTest 

Kontrol 
25 70 100 84.40 9.165 

Valid N 

(listwise

) 

25     

أن النتيجة املعدلة للمجموعة الضابطة  26-3من اجلدول 
، ونتيجة 82ونتيجة أقصى . 62،82من االختبار القبلي هي 

. 83،32والنتيجة املعدلة من االختبار البعدي هي . 32أدىن 
 .72، ونتيجة أدىن 222ونتيجة أقصى 

ر امن البياانت السابقة، أن الفرق من نتيجة املعدلة االختب
 .موعة الضابطة املتفرقةاجملالقبلي واالختبار البعدي يف 
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 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي -

عة الضابطة تكون طبيعية أم مو اجمليقصد اختبار الطبيعي ملعرفة 
 SPSS v.25ابالختبار الطبيعي ابستعانة  ويقوم الباحث. ال

 :نتيجة يف اجلدول التايل وتوضع
 16-4اجلدول 

موعة اجملمن  (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي نتيجة 
 الضابطة

 

 

Kelas 

Kolmogorov-

Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 Statis

tic Df Sig. 

Statis

tic Df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

PreTest 

Kontrol 

.189 25 .022 .905 25 .024 

PostTest 

Kontrol 

.209 25 .006 .886 25 .009 

على أن حتصيل االختبار القبلي  27-3من اجلدول 
 (sig)للمجموعة الضابطة ابالختبار الطبعي مبستوى الداللة 

 2،25أكرب من . 2،29وحتصيل االختبار البعدي  2،23
(2،25sig> )وتشري أن البياانت طبيعية. 
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 (Uji Homogenitas)الختبار املتجانس ا -
ستخدم ا (Uji Paired Sample T-Test)ت -قبل اختبار

الباحث االختبار املتجانس ملعرفة البياانت املوزوعة املتجانس 
 :وتوضع نتيجة يف اجلدول التايل

 18-4اجلدول 
موعة اجملمن  (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس نتيجة 
 الضابطة

 

Levene 

Statisti

c df1 df2 Sig. 

Kelas 

Kontrol 

Based on 

Mean 

3.617 1 48 .063 

Based on 

Median 

2.518 1 48 .119 

Based on 

Median and 

with adjusted 

df 

2.518 1 47.14

8 

.119 

Based on 

trimmed 

mean 

3.659 1 48 .062 
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يدل على أن حتصيل االختبار القبلي  28-3من اجلدول 
 (sig)اجملموعة الضابطة ابالختبار املتجانس مبستوى الداللة 

 .فتشري أن البياانت متجانسة 2،25أكرب من  2،264
 (Uji Paired Sample T-Test) ت–االختبار  -

 19-4اجلدول 
من  (Uji Statistik Deskriptif)نتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي 

 موعة الضابطةاجمل

يدل أن عينة للمجموعة الضابطة  29-3ومن اجلدول 
25(N)   ونتيجة 62،82بنتيجة املعدلة على االختبار القبلي ،

 .83،32املعدلة على االختبار البعدي 

 
 
 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 PreTest Kontrol 62.80 25 13.077 2.615 

PostTest 

Kontrol 

84.40 25 9.165 1.833 
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 21-4اجلدول 
من  (Uji Paired Sample T-Test)ت –حتليل نتيجة االختبار 

 اجملموعة الضابطة
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confide

nce 

Interval 

of the 

Differen

ce 

Lo

we

r 

Upp

er 

Pair 

1 

PreTest 

Kontrol 

- 

PostTest 

Kontrol 

-

21.60

0 

9.434 1.887 -

25

.4

94 

-

17.7

06 

-

11.4

48 

24 .000 

–يدل على حتليل النتيجة االختبار  22-3جلدول ومن ا
( -22،338)ت –ت من اجملموعة الضابطة، وهي نتيجة 

 .2،225<2،22( sig)بنتيجة مستوى الداللة 
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القواعد الطريقة و  املباشرةالطريقة  طريقة أحسنة بني ططبيق -3
 يف طدريس النحو  والرتمجة

الطريقة و  املباشرةالطريقة  طريقة أحسنة بني تطبيقملعرفة 
، استخدم الباحث اختبار عينة يف تدريس النحو القواعد والرتمجة

 SPSSابستعانة ( Uji Independent Sample T-Test)مستقل 

v.25 فهو كما يلي: 
 21-4اجلدول 
 (Uji Statistik Deskriptif)نتيجة االختبار اإلحصائي 

 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

PostTest 

Kontrol 

25 84.40 9.165 1.833 

PostTest 

Eksperi

men 

25 84.80 9.626 1.925 

وجد الباحث الفرق يف نتيجة املعدلة  22-3من اجلدول 
أن نتيجة . موعة الضابطة والتجريبيةاجملمن نتائج االختبارات بني 

ونتيجة املعدلة يف اجملموعة . 83,32املعدلة يف اجملموعة الضابطة 
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 استخدم مث ليثبت فرق بني جمموعتني. 83،82 التجريبية
الباحث اختبار عينة املستقل وملعرفة مستوى الداللة موافق أم ال 

 :ابلتفسري جدول يلي

 
 22-4اجلدول 

 (Uji Independent Sample T-Test)نتيجة االختبار عينة مستقل 
Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Diff

eren

ce 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95% 

Confidenc

e Interval 

of the 

Differenc

e 

Lo

wer 

Upp

er 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Equal 

varia

nces 

assu

mes 

.0

99 

.755 -

.1

50 

48 .881 -

.400 

2.658 -

5.74

5 

4.94

5 
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Equal 

varia

nces 

not 

assu

mes 

  

-

.1

50 

47

.8

85 

.881 -

.400 

2.658 -

5.74

5 

4.94

5 

 بني حسنةطريقة أويدل على اجلدول السابق ال يوجد 
تطبيق الطريقة املباشرة والطريقة القواعد والرتمجة يف تدريس النحو 

وهذه النتيجة .  2،25أكرب من  2،882( sig)مبستوى الداللة 
موعة التجريبية متجانس أو اجملموعة الضابطة و اجملتعرض أن 

 .متساوي
 املناقشة -ج

ق أن نتيجة البحث يف درسة الساب انقش الباحثبعد ما 
. يف تدريس النحو القواعد والرتمجةالطريقة و  املباشرةالطريقة  تطبيق

 :فوجد الباحث كما يلي
تدريس تؤثر يف  املباشرةالطريقة وجد الباحث أن تطبيق  -2
( sig)بنتيجة مستوى الداللة ( -24،222)ت –نتيجة ب النحو

2،225<2،22. 
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يف  تؤثر القواعد والرتمجةالطريقة تطبيق وجد الباحث أن  -2
بنتيجة مستوى ( -22،338)ت –ابلنتيجة  تدريس النحو

 .2،225<2،22( sig)الداللة 
الطريقة و  املباشرةالطريقة وجد الباحث أن تطبيق  -4

تدل . أو متساوي متجانس النحويف تدريس  القواعد والرتمجة
 Uji Independent)عينة مستقل  على حتصيلي نتيجة من اختبار

Sample T-Test) مبستوى الداللة  أن(sig )2،882  أكرب من
2،25 . 

 حتقيق الفروض. د
لقد ذكر الباحث يف الفصل األول أن الفروض يف هذا البحث 

 :فرضان مها
  Ha: الفرض البديل -۱
يف تؤثر  القواعد والرتمجةالطريقة و الطريقة املباشرة تطبيق إن  -ا

 .اللمنارتدريس النحو مبعهد 
القواعد الطريقة و الطريقة املباشرة حسنة بني توجد طريقة أ -ب
 .اللمناريف تدريس النحو مبعهد  والرتمجة
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 Ho: الفروض الصفري -۲
ال  القواعد والرتمجةالطريقة و الطريقة املباشرة تطبيق إن  -ا 
 .اللمناريف تدريس النحو مبعهد تؤثر 

الطريقة و الطريقة املباشرة أحسنة بني توجد طريقة ال  -ب
 .اللمناريف تدريس النحو مبعهد  القواعد والرتمجة

ت للمجموعة –من االختبار أما اعتمادا على نتيجة حتليل 
الضابطة وللمجموعة التجريبية السابقة كفرض األول فيدل على أن 

فذالك يدل على تطبيق . فرض البديل مقبول وفرض الصفري مردود
 .يف تدريس النحوتؤثر  القواعد والرتمجةالطريقة و الطريقة املباشرة 

 Uji)من نتيجة االختبار عينة مستقل اعتمادا على نتيجة حتليل 

Independent Sample T-Test)  السابقة كفرض الثاين فيدل على أن
ال فذالك يدل على . مقبول فرض البديل مردود وفرض الصفري

يف  القواعد والرتمجةالطريقة و الطريقة املباشرة أحسنة بني توجد طريقة 
 .تدريس النحو
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 الفصل اخلامس

 اخلامتـة

 نتائج البحث -أ

الطريقة الباحث يف الفصل السابق تطبيق  وبعد ما حبث
، حتسن يف تدريس النحوتؤثر  القواعد والرتمجةالطريقة و املباشرة 
 :النتائج كما يلي الباحث لخصبه أن ي

تدريس تؤثر يف  املباشرةالطريقة تطبيق  أن الباحثوجد  -1
بنتيجة مستوى ( -10،111)ت –ابنتيجة  النحو

 Uji)ت –االختبار من . 1،110<1،11( sig)الداللة 

Paired Sample T-Test)  ابستعانةSPSS v.25. 

يف  تؤثر القواعد والرتمجةالطريقة تطبيق وجد الباحث أن  -2
بنتيجة ( -11،111)ت –ابلنتيجة  تدريس النحو

–االختبار  من 1،110<1،11( sig)مستوى الداللة 
.SPSS v.25ابستعانة  (Uji Paired Sample T-Test)ت 
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الطريقة  و املباشرةالطريقة وجد الباحث أن تطبيق  -0
. متجانس أو متساواي تدريس النحو يف القواعد والرتمجة

 Uji)عينة مستقل  تدل على حتصيلي نتيجة من اختبار

Independent Sample T-Test) مبستوى الداللة  أن(sig )
وهذا كما يدل على حتصيلي . 1،10أكرب من  1،111

 Uji Independent)عينة مستقل  نتيجة من اختبار

Sample T-Test)  ابستعانةSPSS v.25 . 

 املقرتحات -ب

 :حات األتيةاالمقرت  اعتمدا على الظواهر السابقة يقدم الباحث

ينبغي للمدرس أن يعلم دور الطريقة املناسبة يف استعماهلا  -1
عند عملية التعليم والتعلم ليجعلها انجحة ولتحقيق 

 .األهداف التعليمية والسلوكية

الطريقة ينبغي للمدرس أن خيتار الطريقة املناسبة كتطبيق  -2
 .يف تدريس النحو القواعد والرتمجةالطريقة و املباشرة 
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ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضوا  -0
ابلنقد، إذا وجدوا خطأ أو نقصاان فأن يصلحوا هذا 
العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحث 

 .والقارئن
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 املراجع

 املراجع العربية -أ

 .علم الصرف، قسم املنهج الدراسي، بدون السنةأبو أسوادي، 

، الطبعة الثانثة، املعجم الوسيط، 1792إبراهيم مدكور، 
 .القاهرة

 .، مصرىلسان العرب، م 1000ابن منظر، 

األجنبية مدخل إىل طرق تعليم اللغة  ،1771 أزهر أرشد،
مطبعة : ، أوجونج فاندانجملدرسي اللغة العربية

 ."األحكام"

 .، مصرىلسان العرب، م 1000إننب منظر، 

املنهج احلديث يف أصول الرتبية  ،1709 حامد عبد القادر،
مصر، مكتب  ، اجلزء الثاين،وطرق التدريس اخلصة

 .النهضة
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: الرايض ،أساليب ومبادئ يف تدريس اللغةداايان الرمن، فرميان،
 .بدون السنة -اململكة العربية السعودية

املراجع يف تعليم اللغة العربية  ،1711 رشدي أمحد طعيمة،
 .جامعة أم القرى: ، مكةللناطقني بلغة أخرى

مشكلة الطلبة يف تدريس  ،ه 1107/ م  2111ج، .رضون
القواعد والرتمجة مبعهد  النحو ابستخدام طريقة

جامعة :  يهبندا أتش،  Aceh Besarبيت الصرب 
 .الرانريي

الطريقة املباشرة وتطبيقها يف تدريس فنون اللغة رافضة هنوم، 
دراسة حتليلية يف معهد املنار احلديث " )العربية

، بقسم تعليم اللغة العربية وأتهيل (للرتبية اإلسالمية
/ م  2111 يه،املعلمني جبامعة الرانريي، بندا أتش

 .ه 1109

، املدخال إىل تعليم اللغة العربية ،2110 سالمي بنت حممود،
 الرانريي: هأتشي ابند
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استخدام كتاب املنهج املختصر يف ، م 2110فضلة رمحت، 
علم النحو والصرف لرتقية قدرة الطلبة على 

دراسة جتربية مبعهد روح اإلسالم )اإلعراب 
جامعة الرانريي اإلسالمية : يه، بندا أتش(العصري
 .احلكومية

: ، اجلزء األول، بريوت ملخص قواعد اللغة العربية فؤد نعمة، 
 .دون سنةبدار الثقافة اإلسالمية، 

 wordاستخدام وسيلة ،ه 1112/ م  2121 جميب الرمحان،

wall   لرتقية قدرة الطالب يف تعليم قواعد النحوية
: يه، بندا أتشBaitul Ula Tangseوالصرفية مبعهد 

 .جامعة الرانريي

طرائق تدرس ، 2110كمال النقة ورشدى أمحد طعيمة، حممود  
املعارف : الرابط اللغة العربية لغري الناطقني هبا،

 .اجلديدة
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، اجلزء الرتبية والتعليم ، 2112 حممود يونس قاسم بكري،
 .دار السالم: فونوركو  الثالث،

تطبيق طريقة القواعد  ،ه 1111/ م  2117  نوىف رفيعة،
والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على إعراب الكلمة 

دار األزهر  SMPS ITحبث جترييب يف )
Kutacane)جامعة الرانريي: يه، بندا أتش.  

معجم املصطلحات الرتبوية، الطبعة يوسف خليل يوسف، 
 .مكتبة لبنان انشرون، بدون السنة: بريوت األوىل،

 واإلنرتنيت املراجع اإللكرتونية -ب

Jamil husnaini, Sardianah.2020. Eksistensi Metode Qawaid 

Tarjamah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era 

Revolusi 4.0, Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa 

Arab. 2(1). 

 

Marzuki Abubakar, Met. Penelitian Sistematika Proposal, 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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No Kompetensi Dasar Variabel 
Indikator 

Kompetensi 

Indikator 

Soal 

Soal dan 

Ranah 

Kognitif 

Jumlah 

Soal dan 

Bentuk Tes 

1. 3.2 Menganalisis 

bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan 

gramatikal 

 كان وأخواهتا
dalam sebuah 

wacana sesuai 

konteks. 

Kemampuan 

memahami makna 

dan kaidah dari 

teks. 

 3.2.1 

Memahami 

makna dan 

kaidah dari teks 

sangat 

sederhana 

terkait tema:  

 كان وأخواهتا

Siswa 

mampu 

memahami 

makna dan 

kaidah 

penggunaa

n كان وأخواهتا. C2 

Soal 1-5 

memahami 

penggunaan 

 كان وأخواهتا

Kemampuan 
melengkapi teks 

sesuai kaidah  كان
 .وأخواهتا

3.2.2 

Melengkapi  

teks sangat 

sederhana 

terkait tema : 

 كان وأخواهتا

Siswa 

mampu 

melengkap

i teks 

sesuai 

kaidah  كان
 .وأخواهتا

C3 Soal 6-10 

melengkapi 

teks sesuai 

kaidah  كان
 .وأخواهتا



] 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MTsS Al Manar Aceh Besar 

Mata Pelajaran : NAHWU 

Kelas / Semester : VIII / 1 

Tahun Pelajaran : 2020 / 2021 

Materi Pokok  : اكن وأ خواهتا 

Alokasi Waktu :  90 menit (1 pertemuan) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : 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 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4 : 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 DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.2 Menganalisis bentuk, 

makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal 

3.2.1 Memahami makna dan 

kaidah dari teks sangat 

sederhana terkait tema:  



 كان وأخواهتا
dalam sebuah wacana sesuai 

konteks. 

 كان وأخواهتا
3.2.2 Melengkapi  teks sangat 

sederhana terkait tema : 

 كان وأخواهتا

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu mensyukuri 

nikmat kemampuan dan mengungkapkan gagasan ide dalam Bahasa 

Arab dan terbiasa dengan sikap jujur dalam berkomunikasi, mampu 

melafalkan, membaca, menerjemahkan, dan mampu memahami materi 

أخواهتاكان و   dengan baik dan benar. 

 

D. MATERI POKOK / PEMBELAJARAN 

 كان وأخواهتا

E. METODE 

Pendekatan : Scientific 

Model  : Contextual Teaching and Learning 

Metode : Mubasyarah 

 

F. SUMBER PEMBELAJARAN, ALAT, DAN MEDIA 

1. Buku Nahwu Wadhih Limadaris Almarhalatil Ula. 

2. Guru. 

3. Papan tulis dan spidol.  

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 

Tahapan Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru dan 

Siswa 

Pendahuluan 

(10 menit) 

1. Ketua kelas menyiapkan kelas. 

2. Peserta didik mendengarkan 

guru membuka pelajaran. 

3. Peserta didik menyebutkan 

teman yang tidak hadir. 

Kegiatan Inti 

(65 menit) 

Mencoba 

1. Peserta didik mengerjakan soal 



Pre Test. 

Mengamati 

2. Peserta didik menyimak 

penjelasan guru tentang كان وأخواهتا 
yang menggunakan Bahasa Arab. 

Menanya 

3. Peserta didik bertanya materi 

yang belum dipahami. 

Menalar 

4. Peserta didik diminta menjawab 

pertanyaan tentang كان وأخواهتا. 

Mengkomunikasikan 

5. Peserta didik menyebutkan 

contoh كان وأخواهتا 

Penutup 

(15 menit) 

1. Peserta didik diminta untuk 

membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

2. Peserta didik mendengar 

kesimpulan oleh guru. 

3. Peserta didik mengerjakan soal 

post test. 

4. Peserta didik membaca do’a 

kafaratul majlis. 

5. Peserta didik menjawab salam. 

 

H. PENILAIAN 

a. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan 

perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam 

proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan 

langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen 

penilaian sikap 



No Nama Siswa 

Aspek Perilaku yang 

Dinilai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 
BS JJ TJ DS 

1         

2         

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah 

kriteria = 100 x 4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 

275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku 

yang ingin dinilai 

 

- Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik 

untuk menilai temannya sendiri. Berikut Contoh format 

penilaian teman sebaya : 

 

 



Nama yang diamati  :  

Pengamat   :  

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 
Mau menerima 

pendapat teman. 
  

   

2 
Memberikan solusi 

terhadap permasalahan. 
  

3 

Memaksakan pendapat 

sendiri kepada anggota 

kelompok. 

  

4 Marah saat diberi kritik.   

5 

Ikut berpartisipasi 

dalam  mengerjakan 

tugas bersama 

  

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang 

positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak 

= 100 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 

100 = 500 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 

500) x 100 = 90,00 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

 

  



 

b. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda  

N

o 

Teknik Bentuk 

Instrum

en 

Contoh 

Butir 

Instrum

en 

Waktu 

Pelaksan

aan 

Keterangan 

1 Tertulis Pertanya

an 

dan/atau 

tugas 

tertulis 

berbentu

k uraian 

Sebutka

n apa 

yang 

dimaksu

d dengan 

populasi 

komunit

as dan 

ekosiste

m 

Setelah 

Pembelara

n usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(asses

sment of learning)  

2 Penugas

an 

Pertanya

an 

dan/atau 

tugas 

tertulis 

berbentu

k essai 

Gambar

kan 

piramida 

makanan  

Saat 

pembelaja

ran 

berlangsu

ng 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(asses

sment of learning) 

 

 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat 

pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Instrumen Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 
Kesesuaian respon dengan 

pertanyaan 
    

2 Keserasian pemilihan kata     

3 
Kesesuaian penggunaan tata 

bahasa 
    

4 Pelafalan     

 

Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Penguasaan materi diskusi     

2 Kemampuan menjawab pertanyaan     

3 Kemampuan mengolah kata     

4 Kemampuan menyelesaikan masalah     

 

Keterangan : 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

- Penilaian Portofolio 

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta 

didik, seperti catatan, PR, dll 



 

Instrumen Penilain 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Praktik      

2 Membuat catatan     

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MTsS Al Manar Aceh Besar 

Mata Pelajaran : NAHWU 

Kelas / Semester : VIII / 1 

Tahun Pelajaran : 2020 / 2021 

Materi Pokok  : اكن وأ خواهتا 

Alokasi Waktu :  90 menit (1 pertemuan) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : 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 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4 : 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 DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.2 Menganalisis bentuk, 

makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal 

3.2.1 Memahami makna dan 

kaidah dari teks sangat sederhana 

terkait tema:  



 كان وأخواهتا
dalam sebuah wacana sesuai 

konteks. 

 كان وأخواهتا
3.2.2 Melengkapi  teks sangat 

sederhana terkait tema : 

 كان وأخواهتا

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu mensyukuri 

nikmat kemampuan dan mengungkapkan gagasan ide dalam Bahasa 

Arab dan terbiasa dengan sikap jujur dalam berkomunikasi, mampu 

melafalkan, membaca, menerjemahkan, dan mampu memahami materi 

أخواهتاكان و   dengan baik dan benar. 

 

D. MATERI POKOK / PEMBELAJARAN 

 كان وأخواهتا

E. METODE 

Pendekatan : Scientific 

Model  : Contextual Teaching and Learning 

Metode : Qawaid Tarjamah 

 

F. SUMBER PEMBELAJARAN, ALAT, DAN MEDIA 

1. Buku Nahwu Wadhih Limadaris Almarhalatil Ula. 

2. Guru. 

3. Papan tulis dan spidol.  

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 

Tahapan Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

Pendahuluan 

(10 menit) 

1. Ketua kelas menyiapkan kelas. 

2. Peserta didik mendengarkan guru 

membuka pelajaran. 

3. Peserta didik menyebutkan teman 

yang tidak hadir. 

Kegiatan Inti 

(65 menit) 

Mencoba 

1. Peserta didik mengerjakan soal Pre 

Test. 



Mengamati 

2. Peserta didik menyimak penjelasan 

guru tentang كان وأخواهتا. 
Menanya 

3. Peserta didik bertanya materi yang 

belum dipahami. 

Menalar 

4. Peserta didik diminta menjawab 

pertanyaan tentang كان وأخواهتا. 

Mengkomunikasikan 

5. Peserta didik menyebutkan contoh 

 كان وأخواهتا

Penutup 

(15 menit) 

1. Peserta didik diminta untuk 

membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari. 

2. Peserta didik mendengar 

kesimpulan oleh guru. 

3. Peserta didik mengerjakan soal 

post test. 

4. Peserta didik membaca do’a 

kafaratul majlis. 

5. Peserta didik menjawab salam. 

 

H. PENILAIAN 

a. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan 

perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam 

proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan 

langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen 

penilaian sikap 

 

 

 



No Nama Siswa 

Aspek Perilaku yang 

Dinilai 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 
BS JJ TJ DS 

1         

2         

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah 

kriteria = 100 x 4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 

275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku 

yang ingin dinilai 

 

 

- Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik 

untuk menilai temannya sendiri. Berikut Contoh format 

penilaian teman sebaya : 

 



Nama yang diamati  :  

Pengamat   :  

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 
Mau menerima 

pendapat teman. 
  

   

2 
Memberikan solusi 

terhadap permasalahan. 
  

3 

Memaksakan pendapat 

sendiri kepada anggota 

kelompok. 

  

4 Marah saat diberi kritik.   

5 

Ikut berpartisipasi 

dalam  mengerjakan 

tugas bersama 

  

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang 

positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak 

= 100 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 

100 = 500 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 

500) x 100 = 90,00 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

 

 

 

 

 

 



b. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda  

N

o 

Teknik Bentuk 

Instrum

en 

Contoh 

Butir 

Instrum

en 

Waktu 

Pelaksan

aan 

Keterangan 

1 Tertulis Pertanya

an 

dan/atau 

tugas 

tertulis 

berbentu

k uraian 

Sebutka

n apa 

yang 

dimaksu

d dengan 

populasi 

komunit

as dan 

ekosiste

m 

Setelah 

Pembelara

n usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(asses

sment of learning)  

2 Penugas

an 

Pertanya

an 

dan/atau 

tugas 

tertulis 

berbentu

k essai 

Gambar

kan 

piramida 

makanan  

Saat 

pembelaja

ran 

berlangsu

ng 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(asses

sment of learning) 

 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat 

pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Instrumen Penilaian 



No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 
Kesesuaian respon dengan 

pertanyaan 
    

2 Keserasian pemilihan kata     

3 
Kesesuaian penggunaan tata 

bahasa 
    

4 Pelafalan     

 

Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Penguasaan materi diskusi     

2 Kemampuan menjawab pertanyaan     

3 Kemampuan mengolah kata     

4 Kemampuan menyelesaikan masalah     

 

Keterangan : 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

- Penilaian Portofolio 

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta 

didik, seperti catatan, PR, dll 

 



Instrumen Penilain 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Praktik      

2 Membuat catatan     

 



DV 

 

 

 ! ةِ تِيَ ة  ِم  َن اأَلْسِئَلِة األَ َصِحْيحَ  ة  بَ ِإْختَ ْر ِإجاَ . أ

 ؟ َصِغْْيا  َصاَر اْلَقِمْيُص . 1

 عِ اِر ضَ   ُ امل لُ عْ فِ . د   َاضِ امل لُ عْ فِ . ج    ارَ صَ  ر  ب َ خَ . ب       ارَ صَ  م  سْ اِ  .أ

 ُُمَمَّد  ََنِئَما ؟ َكانَ  .2

 انَ كَ   ر  ب َ خَ . د           انَ كَ   م  سْ اِ . ج   ضِ امَ ال  لُ عْ فِ  .ب   عِ اِر ضَ مُ ال  ِفْعلُ  .أ

 ؟َقِوًي   اْْلَاِدمُ لَْيَس . 3

 سَ يْ لَ  ر  ب َ خَ . د           سَ يْ لَ  م  سْ اِ . ج          ضِ اَ امل لُ عْ فِ . ب            انَ كَ   ر  ب َ خَ  .أ

 ؟ََنِئَمة   َزيْ َنب   َأْصَبَحتْ . 4

 عِ اِر ضَ مُ ال  لُ عْ فِ  .د  حَ بَ صْ أَ  ر  ب َ خَ . ج    ضِ اَ امل لُ عْ فِ . ب    حَ بَ صْ أَ  م  سْ اِ . أ

 ؟الَعاِمُل ُمْتِعب ا  أَْمَسى. 5

 ىسَ مْ أَ  م  سْ إِ . د   ىسَ مْ أَ  ر  ب َ خَ  .ج عِ اِر ضَ مُ ال  لُ عْ فِ . ب    ضِ اَ امل لُ عْ فِ . أ

NAMA : 

KELAS  :  



 ؟ فَاِطَمة  ُُمَْتِهَدة  .......... . 6

 نتْ اَ كَ . د سَ يْ لَ . ج رَ صاَ . ب        نَ كاَ  .أ

 ؟......... ظَلَّْت َفِطَمُة . 7

 ما  ئِ َنَ . د ة  مَ ئِ َنَ . ج عا  اجِ رَ . ب  با  اهِ ذَ  .أ

 ؟ ُمتَّ ِقدا  ....... اَبَت . 8

 ة  شَ يْ ئِ عاَ . د  ة  مَ طِ فاَ . ج ب  نَ ي ْ زَ  .ب  املِْصَباحُ . أ

 ؟َفِطَمُة ُُمَْتِهد  . ..........  9

 اَبتَ  .د  َصارَ  .ج َظلَّ . ب لَْيَستْ . أ

 ؟....... َأْضَحى َعِليٌّ  11

 سا  َجالِ . د  أَْمَسى. ج َذاِهَبة  . ب ََنِئَمة   .أ

 

 

 

 

 مــع الــنجـــاح



Jawaban: 

A. 

    د. 6   ب. 1
     ج. 7   ب .2
   أ. 8  ج    . 3
    أ. 9   ب. 4
   د. 11   أ. 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ! ةِ تِيَ ة  ِم  َن اأَلْسِئَلِة األَ ِإجاَبَة  َصِحْيحَ ِإْختَ ْر . أ

  ؟ ْْيا  صِ قَ  َصاَر اْلثَ ْوبُ . 1

ِفْعُل . د ِفْعُل املَاِض  . ج َخبَ ر  َصاَر   . ب         ْسم  َصارَ اِ  .أ

 امل  َُضارِعِ 

 ُُمَمَّد  ََنِئَما ؟ لَْيسَ  .2

 َخبَ ر  َكانَ . د ِاْسم  َكاَن          . ج ِفْعُل ال َماِض   .ب ِفْعُل ال ُمَضارِِع   .أ

 ي ا ؟ابَقِ  اْلطِ ْفلُ  َكانَ . 3

 َخبَ ر  لَْيسَ . د          َكانَ   ِاْسم  . ج         ِفْعُل املَاِض . ب  َخبَ ر  َكاَن           .أ

 ؟ َعِليٌّ َذاِهبا   َأْصَبحَ . 4

 ِفْعُل ال ُمَضارِعِ  .د َخبَ ر  َأْصَبَح . ج  ِفْعُل املَاِض  . ب ِاْسم  َأْصَبَح   . أ

 الَعاِمُل ُمْتِعب ا ؟ أَْمَسى. 5

NAMA : 

KELAS  :  



 ِإْسم  أَْمَسى. د َخبَ ر  أَْمَسى   .ج ِفْعُل ال ُمَضارِعِ . ب ِفْعُل املَاِض   . أ

 فَاِطَمة  ُُمَْتِهَدة  ؟. .......... 6

 َكاَنتْ . د لَْيسَ . ج صاَرَ . كَاَن        ب  .أ

 ؟.........  اْلِقط  َظلَّ . 7

 صاَرَ .د ا  ََنِئم. ج َعة  َراجِ . ب  لَْيسَ  .أ

 ؟ ُمَتأَلِ ما  ....... اَبَت . 8

 عاَئِْيَشة  . د  فَاِطَمة  . ج َزيْ َنب   .ب  ال َمرِْيضُ . أ

 ؟ الُفَعاُد َكِذاب  . ..........  9

 اَبتَ  .د  َصارَ  .ج َظلَّ . ب لَْيَس . أ

 ؟.......  َأْضَحى َفرِْيد   11

 َجاِلسا  . د  أَْمَسى. ج َذاِهَبة  . ب ََنِئَمة   .أ

 

 

 

 مــع الــنجـــاح



Jawaban: 

A. 

    د. 6   ب. 1
     ج. 7   ب .2
   أ. 8  ج    . 3
    أ. 9   ب. 4
   د. 11   أ. 5
 

 

 



A. Penerapan Metode Qawaid Tarjamah di kelas 2.A 

  

  

  

  



B. Penerapan Metode Mubasyarah di kelas 2.B 
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