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 استهالل

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

رََجاٍت َواللَُّه لَِّذْيَن ُأْوتـُْوا اْلِعْلَم دَ َمُنوْا ِمْنُكْم َواأيـَْرَفِع اللَُّه الَِّذْيَن 
ٌر   ِبَما تـَْعَمُلْوَن َخِبيـْ

) ١١( سورة المجادلة أية   

 

َزْلَنُه قـُْرآنًا عَ إِ  َربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ نَّا أَنـْ  

) ٢سورة يوسف (   

 صدق اللَّه العظيم

 

 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه :

} َعَلى تـََعلَُّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة َفِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ  اِاْحِرُصوْ  } 
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 إهداء 
ذان لسرمى الوأمي املكرمة  رياإستخىل أيب املكرم إ -١

ة ، لعل اهللا أن حيفظهما وأبقهما يف سالمربياين صغريا
 يتأخوإىل  اآلخرة كما اكرمين يف الدنيا.الدين والدنيا و 

 .مجيع أسريتمن و صغرية وأخي صغري 
وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  -٢

الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا 
 صحيحا، هلم بالكثري تقديرا وإجالال.

عة الرانريي اإلسالمية وإىل مجيع زمالئي يف جام -٣
تكم يف شكرا جزيال على مساعد لكم أقولو  احلكومية.

 .اجزاكم اهللا خري  هذا البحث تشجيعي لكتابة
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 تقديرالشكر و كلمة ال

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

يت ينطق هبا لاحلمدهلل الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات ا
اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان حممد 

هبدايته وإحسانه إىل يوم  وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه
 الدين.                                                                                

يقررها  ذيال أتليف هذا البحث قدرتهد مت إبذن هللا و فق
قسم تعليم اللغة العربية بكلية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي 

تص خيو  بة كمادة من املواد يتعلمها الطالاإلسالمية احلكومي
تطبيق بطاقات التكملة يف تعليم : البحث حتت املوضوع

 القواعد علىالنواصب لفعل املضارع لرتقية قدرة الطالب 

الكرميني  البحث إبشراف املشرفنيمت إشراف كتابة هذا و 
واألستاذ املاجستري اندوس شريف الدين هامشالدكتور مها األستاذ 

أفضل الشكر قّدم الباحثي، فاملاجستريي النينورسي املاجستري ذترمي



 ح
 

هلما اللذان قد أنفقا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما 
آخرها،  إلشراف هذا البحث إلشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل

م الباحث ابلشكر تقدّ يزامها خريا كثريا. و جيباركهما و ي لعل هللا
لديه وارمحهما  اريب اغفرله ولو ، تربية سليمة هقد ربيا العظيم لوالديه

علنا من ميع األساتذ واألساتذة اللهم اجصغريا وجل كما ربياه
 عبادك الصاحلني. 

الشكر اخلالص ملدير  قّدم الباحثيذكر،  وإضافة على ما
ورئيس قسم اللغة وأتهيل املعلمني اجلامعة وعميدكلية الرتبية 

 ريي واملعاملني فيها. العربية وجلميع األساتذة يف كلية جامعة الران

األصدقاء الذين قد  ميعيل جلز وكذلك تقدم ابلشكر اجل
، وابركهم هللا يف رسالةال هساعدوه أبفكرهم يف إمتام كتابة هذ

 ا واآلخرة.الدني

مدان العلوحم معهد العصر مصباحلرئيس  والتقدير الشكر
، سيفل الزهرىاألستاذ  درس النحوس وللمدرّ خليفة، املاجستري 

سني والطلبة الذين أعانوه يف مجع البياانت احملتاجة وجلميع املدرّ 
وأخريا، عند عملية البحث، عسى أن يعطيهم هللا أجرا عظيما. 
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لو من األخطاء والنقصان، خيال  ه الرسالةتيقن الباحث أن هذي
من  ارجو ي، لذلك ه الرسالةكل جهده يف إعداد هذبذل  وإن كانت

 ه الرسالةفعا إلكمال هذالقارئني نقدا بنائيا خالصا واصالحها ان
 انفعة له وللقارئني مجيعا. ه الرسالةولعل هذ
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 مستخلص البحث

 
عنوان البحث  : تطبيق بطاقات التكملة يف تعليم النواصب 

بية يالقواعد (دراسة جتر  عل املضارع لرتقية قدرة الطالب علىلف
 .)Lhokseumaweمبعهد العصر مصباح العلوم احلديث بـ 

 اإلسم الكامل  : إسم األمر
 ١٤٠٢٠٢٠٦٤رقم القيد       :

تطبيق بطاقات التكملة يف تعليم إن املوضوع هلذا البحث هو: 
النواصب لفعل املضارع لرتقية قدرة الطالب يف القواعد (دراسة 

 )،Lhokseumawe جتربية مبعهد العصر مصباح العلوم احلديث بـ
 لك املعهدألن الطالب يف ذهذا املوضوع  ختار الباحثوقد ا

األخر فعل املضارع إذا دخل عليه ناصب  شكل يصعبون يف فهم
لعالج  . فجّرب الباحثناسبةاملوسيلة الاملدّرس ال يستخدم ألن 

تطبيق بطاقات وسيلة التعليمية اجلديدة فهي الاملشكلة باستعمل 
قدرة الطالب  التكملة يف تعليم النواصب لفعل املضارع لرتقية

على  باف البحث منها ملعرفة قدرة الطال، وأما أهدعلى القواعد
منهج  ، وأما منهج البحث فهوالتكملةبطاقات بوسيلة القواعد 

 ل



وأدوات البحث فهي  ).Eksperiment Reasearchجترييب (
باشرة وإختبار القبلي وإختبار البعدي، فالعينة يف هذا املمالحظة 

، طالبا ٣٠عددهم و ) أ( ب يف صف الثالثالبحث هو الطال
فعالية  تطبيق بطاقات التكملةمن هذا البحث هي  نتيجةوأما 

بنتيجة  ، وقد عرف الباحثالقواعدعلى  لرتقية قدرة الطالب
ويكون الفرض الصفري مردودا والفرض  .االختبار القبلي والبعدي

  t "tableأكرب من النتيجة " t "testالبديل مقبوال، إلن النتيجة "
عند  نشطة الطالبإن نتيجة األو  .٥،٨٠< ٢.٠٤٥٢٣هي 

وهذه   ٨٥% فهيبطاقات التكملة ستخدام اعملية التعليم ب
عند إجراء نشطة املدرس األ نتيجةدالة إىل حال ممتاز. وأما 

وهذه دالة إىل  ٩٠% فهيبتطبق بطاقات التكملة عملية التعليم 
 حال ممتاز.

 م
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The title of this thesis is the application of 
complement card in teaching nasabfiilmudharik to improve 
students’ abilities in qawaid(study of Pesantren Modern 
MisbahulUlumPaloh, Lhokseumawe). The researcher 
choose this title because students hard to memorize the end 
condition of fiilmudharik when there is nasab fiil 
mudharikletter before, this is happen because teacher is not 
provide the appropriate material in learning process. 
Teacher only use the classic method or media in teaching 
arabic especially in learning qawaid thus make the students 
do not understand the material perfectly. Therefore 
researcher provide to give the solution of the problem by 
using complement card as the media in teaching nasab fiil 
mudharikto improve students’ abilities in qawaid. 
Meanwhile the purpose of this research is to know students’ 
ability in qawaid skill through complement card. Also, to 
know students’ and teacher activity during learning process 
by using complement card as the media. 
 

This researchused experimental method (pre-
experimental design). Instrument of assessment are: 
observation, pretest and posttest. Population of this research 
are all students of Pesantren Modern Misbahul Ulum, and 
researcher using sample in class 3A with students total 30 
people. The result of this research is very effective in 
matering qawaid with T-Test result is T-Test is greater than 

 ن



T-Table 5,80 >20,4523 which shows that the null hypothesis 
(H0) declined and the alternative hypothesis (Ha) accepted, it 
means that the application of complement card to memorize 
students ability in qawaid is accepted. Furthermore, it can 
concluded from students activity show that 85% which 
means most of teaching steps that already implemented, 
while teacher activity show that 90% which means most of 
learning activity already well implemented. 
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Judul sripsi ini adalah penerapan kartu pelengkap dalam 
mengajarkan nasab fiil mudharik, untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam qawaid  (penelitian di pesantren 
modern misbahul ulum paloh lhokseumawe). Peneliti 
memilih judul ini dikarenakan siswa susah dalam mengigat 
kondisi akhir fiil mudharik apabila sebelumnya ada huruf 
nasab fiil mudharik, hal ini karena guru tidak  media yang 
sesuai ketika pembelajaran. Guru hanya menggunakan 
metode atau media klasik dalam mengajar bahasa arab 
terkhusus dalam pembelajaran qawaid sehingga membuat 
siswa tidak memahami materi pembelajaran yang diajarkan 
secara sempurna. Maka peneliti mencoba memberi solusi 
terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan 
media kartu pelengkap dalam mengajarkan nasab fiil 
mudharik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
qawaid. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam keterampilan qawaid 
memalui kartu pelengkap. Juga mengetahui kegiatan siswa 
dan guru dalam proses pembelajaran dengan menggunkan 
media kartu pelengkap. Adapun metode yang peneliti 
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gunakan pada penelitian ini adalah metode Eksperimen 
(pre-Experimental Design). Instrumen penelitian adalah: 
observasi, Soal Pretest dan Posttest. Adapun populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh santri pesantrn modern 
misbahul ulum, dan peneliti mengambil sampel penelitian di 
kelas 3A dengan jumlah siswa 30 orang. Adapun hasil 
penelitian menggunakan media kartu pelengkap adalah 
sangat efektif dalam menguasai qawaid dengan hasilT-test 
lebih besar dari pada T-tabel 5,80 > 20,4523 yang 
menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa 
Alternatif (Ha) diterima, artinya Penerapan kartu pelengkap  
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam qawaid 
diterima. Adapun hasil dari kegiatan murid yaitu 85% yang 
berarti sebagian besar langkah-langkah pengajaran telah 
dilaksanakan, sedangkan kegiatan guru mendapat hasil 90% 
yang berarti sebagian besar langkah kegiatan telah 
dilaksanakan dengan baik.  
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 األول فصلال
 اساسيات البحث

 
 
 مشكالت البحث -أ 

هو علم  رع من فروع العلوم اللغة العربية،إن النحو ف
وضبط أوخر الكلمة  وظيفة كل كلمة داخل اجلملة يعرف به

علم من علوم لك أن النحو هو ضافة إىل ذإ ١.وكيفية إعرابه
بحث عن احلركات النصوص ي هاألساسية يف اللغة العربية، ألن

 أسلوب الكلمة.والشكل و 
الوسيلة من والوسائل اليت تعني على  هيللنحو قواعد و 

إجادة اللغة وممارسة القراءة والكتابة بلغة صحيحة خلية من 
وضة  وسالمة األعداء األخطاء وتساعد على دقة التعبري

ألن عدم مراعة القواعد النحوية يرتتب عليه فساد يف  الكلمات،
وسوء يف الفهم. فنحن نتعلم القواعد النحوية  كرةاملعىن وقلب الف

دار الثقافة  اإلسالمية (، قواعد اللغة العربية، ملخص  فؤدنعمة  ١
  ١٧ .، ص)١٩٩٧، بريوت
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لنقوم ألسنتنا و�ذب كتابتنا. وليس املقصود من تعلمها أن تصبح 
إذا يلزم على الطالب أن يفهمها  ٢هدف من األهداف التعلمية.

هو ل املضارع افعاألها، وافهما جيدا حىت قادرين أن يستعمل
طالب الالبد أن يفهمها  اليت ألحباث قواعد النحويةمن ا بعض

ألن ال  كىو  إذا لن،  دخل عليه نصب فعل املضارع وهو أن، إذا
. وملساعدة املعلم حتقيقا إال برتكيب صحيح كالما أحد فهمي

هلذه األهداف البد ملعلم أن يستخدم الوسائل التعليمية املتنوعة 
 واملناسبة لسهول الطالب يف تعليم القواعد.

وأما الوسائل التعليمية هي عنصر من العناصر املهمة يف 
خاصة ، مادةوهي كل ما يسهل معلم يف إلقاء  عملية التعليم،

ومن املعروف أن استخدام  ٣.يف عرض املادة التعليمية لطالب
تأثرا يف  الوسائل التعليمية أمر هام يف عملية التعليم أل�ا تؤثر

المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق،  ۲ 
  ٣٠٢)، ص. ٢٠١٠، (املؤسسة احلديثة للكتاب طرابلس لبنان، وعلومها

، النشر دار الشواف(، تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي  ٣
 ١٥٧ص.  ،)١٩٩١
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يف  قواعدتثبيت ال نشاط الطالب وتساعدهم على اس وحتدداحلو 
 أذها�م واملعلومات احلديثة.

لية التعليم ومن املعروف أن هناك وسائل كثرية يف عم
لكل  ةمجيع الوسائل مطابق مل تكن ولكن  وتعلم اللغة العربية، 

ب وهي يكت ملة،التك اتالباحث بطاق يستخدم لذالك املادة،
بطاقة وتكملة هذه اجلملة على  اجلزء األول من مجلة على بطاقة،

جتعل الطالب  اتهبذه بطاق األخرى من بطاقات الدارسني ،
 ٤.ث بطاقات املناسبةحبناشطا يف 

رة حد املعاهد املشهو وكان معهد العصري مصباح العلوم أ
. يتعلم طالب فيه درس Lhokseumaweبأتشية الشمالية وتقع يف 

فعل  شكل األخريصعبون يف فهم الطالب بعض لكن النحو و 
الباحث  لك يريدلذ. مطابقة املضارع بسبب ليس هناك وسائل

 بطاقة التكاملة يف تعليم القواعد. أن يستخدم
 
 

وتعليمها بين النظارية  تعلم اللغات الحية، صالح عبد اجمليد العريب ٤
 ١٢٠ .، ص) ١٩٨١ الطبقة األوىل،  ،مكتبة لبنان( ،والتطبيق

 
 

                                                             



٤ 
 

 أسئلة البحث -ب 
هل بتطبيق بطاقة التكاملة يكون فعالية يف تعليم  -١

 النواصب فعل املضارع ؟
املضارع كيف أنشطة الطالب يف تعليم النواصب للفعل  -٢

 ؟ملةالتك اتبالتطبيق بطاق
 
 البحث أهداف -ج 

ملة يف تعليم النواصب التك اتملعرفة فعالية بتطبيق بطاق -١
 .فعل املضارع

 ملة.التك اتبطاقعلى  بالطال أنشطةملعرفة  -٢
 
 أهمية البحث -د 

أن يكون الوسيلة لتسهيل املعلم عند  للمعلمني : يعين -١
  .حو ىف املدرسة السانويةنال

 للطالب : -٢
تنمية حب اإلستطالع والرغبة يف التعلم لدى  )أ 

 املتعلم.
 
 



٥ 
 

 .اهتمام الطالب يف اللغة العربيةزيادة  )ب 
 
 حدود البحث -ه 

يريد الباحث أن حيدد هذه الرسالة  حدود املوضوعي : -١
النواصب يف تعليم حتت العنوان " تطبيق بطاقة التكاملة 

 .لرتقية قدرة الطالب على القواعد لفعل املضارع
حدود املكاين : يريد الباحث أن حيدد هذه الرسالة  -٢

 Lhokseumaweبـ  مبعهد العصرى مصباح العلوم احلديث
 .الثانوية واخلصة يف الفصل الثالث

حدود الزماين : يريد الباحث أن حيدد وقت استخدام  -٣
م ملدة  ٢٠١٨-٢٠١٧يف السنة الدراسة لة هذه الوسي

 .شهرا
 
 االعتبار اال ساسي والفروض -و 

أن  فهو يعىن االعتبار األساسي الذي اعتمد عليه الباحث
بطاقة التكاملة وسيلة من وسائل عملية التعليم والتعلم. 
واستخدام هذه بطاقة التكاملة يشجع الطالب يف تعليم القواعد 

 
 



٦ 
 

أذهان وترفع قدراهتم فيه، ويسهل املعلم يف توصيل القواعد إىل 
 الطالب.
  

 وأما الفرَوض :
 وأما الفروض اليت قدمتها الباحث يف هذه الرسالة كما يلي: 
ملة فعالية لرتقية قدرة الطالب يف التك قاتإن تطبيق بطا -١

 الفرض البديل)/ Haالقواعد (
ملة مل يكن فعاال لرتقية قدرة التك اتإن تطبيق بطاق -٢

 الفرض الصفري /Hoالطالب يف القواعد (
 مصطلحات البحث -ز 

 تطبيق  -١
تطبيقا  –يطّبق  –كلمة "تطبيق"  مصدر من " طّبق 

تفعيال"  : أي مألما وعّمها طبق  –يفّعل  –"على وزن "فّعل 

 
 



۷ 
 

واصطالحا هو وضع شيئ موضع  ٥ الشيء تطبيقا مبعىن اجراء.
 ٦التنفيذ أو قيد اإلختبار واإلستعمال.

نفيذ أو القيام التطبيق يف هذه الرسالة هو التوأما املراد ب 
كتطبيق وسيلة البطاقة الطرق التعليمية  بشيء من الوسائل و 

  .األعداد لرتقية قدرة الطالب يف التعليمالومضية 

 تعليم -٢
تعليما" وعلمه –يعلم  –مصدر من "علم  "تعليمكلمة "

 الصغة وغريها: جعله يعلمها. وإصطالحا فهو توصيل املعلومات
املتعلم، اإلجيايب إىل املتعلم امللتقي الذي إىل من املعلم  أو املعارف

 ٧ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.
وأما املراد التعليم يف هذه الرسالة هو إنتقال العلم من 

   املعلم إىل أذهن الطالب.
 

 .٢١٠)، ص ١٣٥٥ ، (عمان: دار الفكر،، لسان العرببن منظورا  ٥
، الطبعة األوىل،  المنجد الوسيط في العربية المعاصرة دار املشرق،  ٦

 .٦٦٧)، ص. ٢٠٠٣(بريوت: دار املشرق، 
  ١٤٣...، ص. لسان العربابن منظور،  ٧
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 واصبالن -٣
واصب مجع من ناصب وهو إسم الفاعل من النكلمة 

 النصب. ، ومعناها لغة عاملناصب –نصبا  –ينصب  –نصب 
أو الكلمة لفظت  أو وإصطالحا ما دخله النصب من الكلم

 أحلقت عالمة النصب.
وأما املراد بالنواصب يف هذه الرسالة هي حروف اليت 

 يدخلها لينصب فعل املضارع.
 لرتقية -٤

مازال ترقية " مبعىن  –يرقى  –كلمة ترقية لغة من " رقى 
 هي يف هذا البحثينتقل به من حال إىل احلال. واملراد "ترقية" 

ما حتول به من مستوى السفلى اىل مستوى األعلى للحصول بأن 
 ٨.تغيريا من حال سابق

وأما املراد بالرتقية يف هذه الرسالة هي جعل قدرة الطالب 
 رافعا. 

 

بريوت: دار ( ،المنجد في اللغة واإلعالمع احلقوق حمفوظات، يمج ۸
 ٢٧٦م )، ص. ٢٠٠٨املشرق، الطبقة األربعون، 
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 القواعد  -٥
كلمة القواعد مجع من قاعدة وهو إسم الفاعل من قعد 

 أو النظام.قاعدا، ومعناها لغة القانون –قعودا  –يقعد  –
 ٩.وإصطالحا وسيلة لضبط الكالم و�جة النطق والكتابة

 
 الدراسات السابقة -ح 

كانت الدراسة السابقة من أهم أساسيات الباحث الىت 
. وسلبيتهااستخدمتها الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة اجيابيتها 

وهذه الدراسة تساعد الباحث على مقارنة النتائج ومعرفة جوائب 
دراسة احلالية والدراسات السابقة واالستفادة من الفرق بني 

 خربات الدارسني السابقني:
 

 الرسالة األوىل -١
تعليم املفردات بإستعمال بطاقة التكاملة (حبث  )أ 

التجريب مبدرسة الثانوية احلكومية موالبوه_أتشيه 

   ٥٣٤، ص. المنجد في اللغة واإلعالمع احلقوق حمفوظات، يمج ۹
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م  ٢٠١٥يف السنة  جفري فنندارأعدادها  الغربية)
 ه . ١٤٣٧

أن الطالب  الرسالةمشكالت البحث من هذه  )ب 
 .يصعب يف حفظ املفردات

 أسئلة البحث )ج 
ملة التك اتليم املفردات فعالية بتطبيق بطاقهل تع )١

 ؟
أن يفهموا املفردات بتطببق  هل استطاعة الطلبة )٢

  ؟ملة التك اتبطاق
 طريقة البحث من هذه رسالة هي حبث التجريب. )د 
، وأما نتانج البحث يف هذا البحث أن نتائج البحث )ه 

املستخدمة يف تدريس املفردات باملدرسة الثانوية الطرق 
احلكومية موالبوه ال جتري ملا يتطلبه التعلم احلديث  

 حىت ال يدفع الطالب يف تعلم املفردات.
 إتفاق  )و 

كانت الرسالة  دراسة احلالية :العالقة الدراسة السابقة ب
السابقة تبحث عن تطبيق بطاقة التكاملة يف تدريس 

 
 



۱۱ 
 

 اتسالة احلالية تبحث عن تطبيق بطاقالر املفردات، وأما 
 ملة يف تعليم النصب فعل املضارع .التك

 الرسالتني مها : تنيإختالف ها )ز 
ن الطالب ضعاف أ جفري فننداركان الرسالة الىت قدم 

طاقة ، وهلذا إستخدم الباحث بيف تغليم املفردات
 اتا هذه رسالة فموضوعها تطبيق بطاقوأم .التكاملة

يف تعليم النواصب للفعل املضارع، ألن صعوبة  ملةالتك
 .الطالب يف فهمها

 
 ةالرسالة الثاني -٢
يف درس املطالعة  Index Ard Mathإستعمال وسيلة  )أ 

 يفحلمي  أعددها الدين) (دراسة إجرائية مبعهد إنصاف
 ه ١٤٣٠م  ٢٠١٤سنة 

الطالب صعوبة  مشكالت البحث من هذه الرسالة  )ب 
 .على القراءة و فهم النصوص

 
 
 
 



۱۲ 
 

 أسئلة البحث  )ج 
يف درس فعالية  Index Ard Mathوسيلة هل تطبيق  )١

 املطالعة ؟
وسيلة بتطبيق درس املطالعة  هل استطاعة الطلبة )٢

Index Ard Math ؟ 
 .بحث من هذه رسالة هي حبث التجريبطريقة ال )د 
 ، وأما نتانج البحث يف هذا البحث أننتائج البحث )ه 

يف درس املطالعة  Index Ard Mathإستعمال وسيلة 
على القراءة و فهم فعاال لرتقية قدرة الطالب 

 النصوص.
 إتفاق )و 

 دراسة احلالية :العالقة الدراسة السابقة ب
كانت الرسالة السابقة تبحث عن تعليم مطالعة بالوسيلة 

Index Ard Mathوأما الرسالة احلالية تبحث عن تعليم ، 
  .بتطبيق البطاقات فعل املضارع نواصب

 الرسالتني مها : تنيإختالف ها )ز 

 
 



۱۳ 
 

ان الطلبة صعوبة يف  حلميكان الرسالة الىت قدمها 
فموضوعها وأما هذه رسالة  القراءة وفهم النصوص.

ملة يف تعليم النواصب للفعل التك اتتطبيق بطاق
 املضارع، ألن صعوبة الطالب يف فهمها.

 الرسالة الثالثة -٣
تطبيق وسيلة البظاقة الومضية يف تعليم األعداد (دراسة  )أ 

 )Puniti بـالرسالة  (TPA)جتريبية مبؤسسة تعليم القران 
 .م٢٠١٨أعدادها محريى يف سنة 

مشكالت البحث من هذه الرسالة أن الطالب  )ب 
 األعداد ويف ذكر رموز كتابتها.  يصعب يف حفظ

 أسئلة البحث )ج 
تطبيق باألعداد ة الطالب يف تعليم طكيف أنش )١

 البطاقة الومضية ؟وسيلة 
لية لرتقية قدرة فعاالبطاقة الومضية تطبيق وسيلة هل  )٢

 الطالب يف تعليم
 األعداد ؟

 
 



۱٤ 
 

 طريقة البحث من هذه رسالة هي حبث التجريب. )د 
إن يف هذا البحث  نتائج البحث، وأما نتانج البحث )ه 

أنشطة الطالبات يف تعليم األعداد بتطبيق وسيلة 
البطاقة الومضية تكون جذابة يف عملية التعليم والتعلم 

 فاعال يف تعليم األعداد.حيث أ�ا 
 إتفاق )و 

كانت الرسالة  :راسة احلاليةدالعالقة الدراسة السابقة ب
األعداد باستخدام بطاقة  السابقة تبحث عن تعليم

الرسالة احلالية تبحث عن تعليم نواصب وأما . الومضية
 .بتطبيق بطاقات التكملة فعل املضارع

: أن الرسالة الىت قدمت الرسالتني مها تنيإختالف ها )ز 
محريى أن الطالب صعب يف ذكر األعداد. وأما هذه 
الرسالة أن الطالب صعب يف فهم نصب فعل 

  املضارع.
 
 
  

 
 



۱٥ 
 

 طريقة كتابة البحث -ط
هذه الرسالة فاعتمد الباحث على وأما طريقة تأليف 

دليل إعداد و كتابة الرسالة العلمية (درجة املرحلة اجلامعة األوىل) 
 قسم التعليم اللغة العربية كلية الرتبية و تأهيل املعلمني جبامعة

 ٢٠١٦١٠الرانري اإلسالمية اجلكومية 
 
 
 
 
 

 
 

10 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Sripsi 
Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. Banda Aceh 2016 
(Banda Aceh, FTK Ar-Raniry,2016). 

 
 

                                                             



۱٦ 

 الثاني فصلال
 اإلطار النظري

 
 

 وأقسامها بطاقةال -أ 
 البطاقة تعريف -١

البطاقة هي ورق كثيف مستطيل احلجم، تستخدمها 
تصنع البطاقة من قطع من الورق  ١الناس لكل األمر احملتاج.

بعض املقوى يكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة ىف 
: بطاقة املعلم، بطاقة الدارس. األحيان. وهناك نوعان رئيسان

وتكتب حروف الكلمات على بطاقة املعلم حبجم كبري يسمع 
، وال يقل رة حجرة الدراسة أن يقرأها بوضوحملن جيلس ىف مؤخ

سنتيمرتات عرضا ىف ثالثة طوال،  ١٠املعلم عن حخم بطاقة 
وحىت إذا مل يتوافر قطع الورق املقوى الالزمة لذلك يستطيع املعلم 
أن يصنع بطاقة من أغلفة الكراريس أو اللفات القدمية. وقد 

: ، (سعودالمعينات البصرية في تعليم اللغة حممد امساعيل صيىن،۱
 .٤)، ص. ١٩٨٤عمادة شؤون املكتبات، 

                                                             



۱۷ 
 

يشرك اهلدف األساسي من كتابة هذه البطاقة حىت يتعلموا 
ستخدامها وهو الكتابة واهلجاء إىل جانب اهلدف األساسي من ا

  ٢املران على القراءة.
 

 أقسام البطاقة -٢
 بطاقة األسئلة واإلجابة  )أ 

وهى تعد بطاقات بعدد الدارسني ىف الفرقة الدراسية، 
ويكتب على وجه كل بطاقة سؤل وعلى ظهورها إجابة لسؤال 

 ٣اخر وتوزع البطاقة على الدارسني.
  

 ملة التك اتبطاق )ب 
لى بطاقة، وتكملة عوهى يكتب اجلزء األول من مجلة 

 ٤هذه اجلملة على بطاقة أجرى من بطاقات  الدارسني.

وتعليمها بين النظارية  تعلم اللغات الحية، صالح عبد اجمليد العريب ٢
 ١١٨ .، ص) ١٩٨١ الطبقة األوىل،  ،مكتبة لبنان( ،والتطبيق

الحية وتعليمها بين النظارية تعلم اللغات ، صالح عبد اجمليد العريب٣
 ١٢٠، ص. ...والتطبيق

 
 

                                                             



۱۸ 
 

 بطاقة الكلمات واجلمل املتماثلة  )ج 
، توزع على هي بطاقات مكتوب فيها كلمات ومجلو 

التالميذ ويكتب املعلم، الكلمة أو اجلملة على السبورة، وعلى 
 جودة معه وبني ما هو مكتوبو لتلميذ أن يضاهي بني البطاقة املا

 ٥على السبورة.
 بطاقات تنفيذ األوامر )د 

وهي بطاقات يكتب عليها أموامر، مثل إجلس، قف، 
إرفع، إفتح الباب.. أخل. يقرأ كل تلميذ بطاقته بطريقة صامته، 

 ٦مث ينفذ ما جاء هبا.
 بطاقات أمساء األشياء )ه 

تكتب بطاقات بأمساء حمتويات حجرة الدراسة، أو بأمشاء 
األشياء اليت يعريفها التالميذ، كالباب والشباك والسبورة. وتلصق  

تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظارية ، صالح عبد اجمليد العريب ٤
 ١٢٠، ص. ...والتطبيق

، النشر دار الشواف(، تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي٥
 ١٥٨ ، ص.)١٩٩١

 ١٥٨ ص. ...،تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي ٦

 
 

                                                                                                                           



۱۹ 
 

على مسمهاها. ومثل هذه البطاقات تساعد األطفال كل بطاقة 
 ٧على التعرف على الكلمات والربط بني األشياء وأمسائها.

 بطاقات القصص القصرية اجملرأة )و 
البطاقات أجزاء من قصة، يطلب من كل تلميذ  ويف هذه

 ٨أن يعيد ترتيب هذه البطاقات حبيث تكون القصة.
 بطاقات القصة الناقصة  )ز 

وهي بطاقات كتب على كل منها قصة قصرية جمهولة 
   ٩النهاية وعلى كل تلميذ أن يكمل القصة اليت معه.

 :للبطاقات عدة مزايا، من أهمها -٣
 حيث التالميذ على الزيادة معدل سرعتهم يف القراءة  )أ 
 مزج اللعب بالتعليم )ب 

 ١٥٨ ...، ص.تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي ۷

 ١٥٩ ...، ص.تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي ۸

 
 ١٥٩ ...، ص.تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي ۹

 
 

                                                             



۲۰ 
 

التدريب على عدد من املهارات األساسية، كالتعرف  )ج 
على الكلمات والفهم وحسن اإللقاء وسالمة 

  ١٠النطق، وسالمة اهلجاء، وتنمية أساليب التعبري.
ولكن يف هذا البحث إختار الباحث بطاقات التكملة  

 النواصب لفعل املضارع.لتعليم 
 
 بطاقات التكملة -ب 

  تعريف بطاقات التكملة -١
بطاقات التكملة هي بطاقات مصنوعة من الكارتون 
حتتوى على تكملة اجلملة إما أن تكون بالكلمة أو بالصورة أو 

لى بطاقة، وتكملة عيكتب اجلزء األول من مجلة  يوهالعبارة. 
وحتوي كل  الدارسني.هذه اجلملة على بطاقة أجرى من بطاقات  

من هذه البطاقات اجلزء األول من اجلملة على احد وجهيها 

 ١٥٩...، ص.تدريس فنون اللغة العربية، كورمد امحد  علي ۱۰
 

 

                                                             



۲۱ 
 

وتكملة مجلة األخرى على وجه الثاين. يطلب املعلم من أحد 
 ١١الدارسني أن ميأل ذالك على السبورة.

 
 أنواع بطاقات التكملة -٢

 التكملة بالصورة )أ 
يأيت املعلم بعدة عبارات ناقصة، ويكتبها على 

كبرية، ويرتك فراغا يف �ايتها   لوحة أو بطاقة
لبطاقة الصورة. يعرض اللوحة على الطالب، 

زع الطاقات على عدد منهم، مث يطلب من ويو 
أحد هم قراءة اجلملة الناقصة، وعلى التلميذ 
الذي معه  البطاقات املناسبة، أن ينتقم حنو 

 اللوحة ويعلقها يف مكا�ا.
 مثال:

 املناسبةأكمل العبارات األتية بالصورة 
 ذهبت إىل 

اللغات الحية وتعليمها بين النظارية تعلم ، صالح عبد اجمليد العريب ۱۱
 ١٢٠ ، ص....والتطبيق

 
 

                                                             



۲۲ 
 

 الطالب يف 
 تطبخ أمي يف 
 يزرع أيب الشجرة يف 

 
 التكملة بالكلمة )ب 

يتبع املعلم األسلوب السابق نفسه، مستخدما 
 بطاقات التكملة بدال من بطهقات الصورة.

 مثال: أكمل العبارات األتية بالكلمة املناسبة:
 إىل املدرسة أراد حممد أن .... 
 .... يف املسجد أراد املسلمون أن 
 صلى علي وحممد كي .... رضي اهللا 

 التكملة بالعبارة )ج 
 يتبع املعلم الطريقة السابق، بطاقات العبارات:

 مثال: 
 

 أكمل اجلملة األتية بالعبارات املناسبة
 فتحت النافذة .... •

 
 



۲۳ 
 

 أسرعت إىل احملطة .... •
 حبثت عن الكتاب .... •
 قرأت القصة .... •

 
 وأمهية بطاقات التكملة -٣

يف  ات التكملةالبطاق يلي أمهية استخدام وسيلةفيما 
 التعليم:
 ترقية الدوافع على تعليم الطلبة. )أ 
 تسهيل فهم املادة يف التعليم. )ب 
سهولة املعلم يف إلقاء املواد الدراسية إىل أذهان  )ج 

 الطالب.
 مساعدة يف تعليم اعداد كبرية. )د 
 ١٢.رتتيب البطاقاتطالب يف تذكري املواد بسهولة ال )ه 

 
 

تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظارية ، صالح عبد اجمليد العريب ۱۲
 ١١٨ ، ص....والتطبيق

 
 

                                                             



۲٤ 
 

 الصنع بطاقات التكملةطريقة  -٤
وهي ورقة   بطاقات التكملةاملكونات الالزمة يف صنع 

 .املرمسة، واملمحاة كرتون السميكة، واملسطرة، واملقص، والقلم أو
وأما األشياء اليت البد أن �تم هبا يف صنع هذه الوسيلة 

 هي :
 البد أن يكون كبريا وواضحا.البطاقات حجم  )أ 
 .واضحاالبد أن تكون  الكتابة )ب 
 اجلملة اليت يكتبها على بطاقات مفيدا )ج 
 مزايا وعيوب بطاقات التكملة -٥

وأما مزايا استعمال وسائل بطاقة التكملة عند عملية 
 :التعليم فهي كما يلي

 .تنمية رغبة الطلبة يف التعليم )أ 
 .ترقية اهتمام الطلبة )ب 
 .تنمية الفر حة يف عملية التعليم و التعلم )ج 
 .كانت جذابةملادة الدراسية يشرحها املعلم   )د 
 .تنمية أحوال التعلم النشاطي و الفرحية )ه 

 :أما عيوب هذه الوسيلة فهي كما يليو 
 

 



۲٥ 
 

 ال يواسع فكرة الطالب. ) أ
 .من معلم فقطاألمثلة  ) ب

 القواعد -ج 
 تعريف القواعد -١

: قواعد اللغة العربية نوعني من القواعد ويشتمل قواعد
 النحو، وقواعد الصرف     

كل كلمة داخل اجلملة   وختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة
وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا، أى أن قواعد النحو تنظر 
إىل الكلمات العربية من حيث أ�ا معربة ( اى يتغري سكل اخرها 
بتغري موقعها ىف  اجلملة ) أو مبينة ( أى ال يتغري شكل اخرها 

 ١٣بتغري موقعها ىف الكالم ).
 مراحل تدريس القواعد -٢

 دارس اإلبتدائية :أوال : يف امل
، وتشمل الصفني األول والثاىن، وىف هذه احللقة األوىل

احللقة ال يعليم الطفل قواعد مطلقا، وال يأخذ بنوع معني من 

دار الثقافة اإلسالمية (، ملخص قواعد االغة العربية ،فؤد نعمة ١٣
 ٣ .، ص)١٩٩٧، بريوت

 
 

                                                             



۲٦ 
 

أو تأليف مجل بشكل معني ، التدريبات حول أسلوب خاص، 
فل يف هذه احللقة حمدود اخلربات، فحاجتهم ماسة إىل لطألن ا

صوله اللغوى، ليستطيع التعبري عن توسيع خربته ، وتنمية حم
حاجته دون توقيف، فمهمة املدرس ىف هذه احللقة حمصورة ىف 
متكني الطفل من الكالم بالغة الىت يستطيعها، وتغتفر له العامية، 

 ١٤ألن صحة األسلوب ستأتى بالتدريج.
 ثانيا : ىف املدارس اإلعدادية :

بالطريقة ىف هذه املرحلة يؤخذ التلميذ ىف دروس القواعد 
الرتبوية املنظمة، بصورة أوسع وأمسل، وميكن ىف هذه املرحلة 
العودة إىل بعض األبواب الىت درسة ىف املرحلة السابقة ودرااستها 

 ١٥بشيئ من التفضيل.
 ثالثا : ىف املدارس الثانوية :

تتناول املناهج ىف هذه املرحلة األبواب واملسائل الىت يدق 
اإلعدادية، وختصيص للقواعد والتطبيق  فهمها على تالميذ املرحلة

مكتبة األجنلو ( ، والوسائل التعليميةالمناهج ، حممد لبيب النجيحى ١٤
 ٢٤٠ص. )،١٩٩١، املصرية

 ٢٤٠ص.  ...،المناهج والوسائل التعليمية، حممد لبيب النجيحى١٥
 

 

                                                             



۲۷ 
 

عليها حصص كاملة ، والطريقة املناسبة هى الطريقة القاصدة ، 
 ١٦على النحو الذى سنفصله.

 س تدريس القواعد النحوية اأس -٣
هناك عدة أسس ميكن اإلعتماد عليها يف تدريس القواعد 

 النحوية ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية :
قواعد النحو الوظيفية: ونعين الإلجناه اىل التعلم  )أ 

بذالك أن نتخري من النحو ما له صلة وثيقة حبياة 
الطالب العام وما سيتخدمه بصفة مستمرة يف قضاء 

 حاجاته حتدثا وكتابة.
استغالل الدافية لدى املتعلم: وال شك أن الدافعية  )ب 

تساعد على تعلم قواعد اللغة وفهمها. ويستطيع 
د اللغة قائما على حل املعلم أن جيعل دراسة قواع

 املشكالت.
البعد عن الرتتيب التقليدي يف معاجلة مشكالت  )ج 

النحو: وختليص من الشوائب ومن كثري من 

 ٢٤١، ص. ...المناهج والوسائل التعليمية، حممد لبيب النجيحى١٦
 

 

                                                             



۲۸ 
 

املصطالحات الفية والشوارد اللغوية اليت ال تعود 
بالفائدة على الطالب، واإلقالل من حفظ 

 املصطلحات والصيغ احملنطة.
رات النحوية الرتكيز على اكساب األطفال بعض املها )د 

 يف مرحلة اإلبتدائيةمن خالل القوالب الغوية.
العمل على إخراج كتب النحو إخراجا جيدا:  )ه 

 وإغنائها بالوسائل املعينة.
ضبط الكتابة النحوية بالشكل نصا وشرحا وقاعدة  )و 

وتدريبات: تسهيال ملهمة املعلمني والطلبة معا وحىت 
 ا.ال تقع العني إال على الكلمة الصحيصة فتألفه

التدرج يف نوعية األمثلة املستخدمة يف كتب قواعد  )ز 
اللغة: انطالقا من اخلربة املباشرة للمتعلمني ىف املراحل 

 اإلبتدائية.
فصل التمرينات يف كتب قواعد اللغة إىل شفوية  )ح 

وكتابية: على أننبدأ الشفوية أو ال على أن يتم 
اإلنتقال من السهل إىل الصعب وختاطب التمرينات 

 ية املستويات العيا من املعرفة.الكتاب
 

 



۲۹ 
 

تنويع االسئلة يف التمرينات: على أن حتظى أسئلة  )ط 
        ١٧الضبط والتعليل واإلعراب بالعناية.

 نصب فعل المضارع -د 
 فعل املضارع تعريف -١

، ولكن يف األفعاُل ثالثة: الفعل املاضي واملضارع واألمر
 فحسب.هذه الرسالة يريد الباحث ختصيص يف فعل املضارع 

الفعل املضارع هو ما دل على حدوث شيء يف الزمان 
حرف ويصاغ من الفعل املاضي بزيادة أحد أ ١٨احلاضر أو بعده.

ء والتاء. : األلف والنون واليااملضارعة. وأحرف املضارعة هي
 َجتِْلُس. ،َجيِْلسُ  ،َجنِْلسُ  ،مثال : (َجَلَس) اجلسْ 

        
 عالمة اإلعراب لفعل املضارع -٢

ينقسم إىل رفع الفعل املضارع  إعراب الفعل املضارع
 والنصب الفعل املضارع وجزم الفعل املضارع.

المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق،  ۱۷
 ٣٠٧-٣٠٦. )، ص٢٠١٠لكتاب طرابلس لبنان، ل ، (املؤسسة احلديثةوعلومها

 ٧٢...,ص.  العربيةملخص قواعد االغة  ،فؤد نعمة ١٨

 
 

                                                             



۳۰ 
 

 فعل املضارعرفع  )أ 
الفعل املضارع مرفوع أصال, فإذا كان صحيحا  )١

 ،َيْكُتبُ رُفع بالضمة الظاهرة على آخره. مثال : 
 يـَْفَعلُ  ،َجيِْلسُ 

رُفع  إذا كان معتل اآلخره باأللف أو الواو أو الياء )٢
 بضمة مقدرة. مثال: يسعى, يدعو, يْقِضى

ويرفع الفعل املضارع بثبوت النون يف األفعال  )٣
 ،واألفعال اخلمسة هي َيْدُرُسْونَ اخلمسة. 

 ١٩َتْدُرَساِن وَتْدُرِسْنيَ. ،َيْدُرَسانِ  ،َتْدُرُسْونَ 
 نصب فعل املضارع )ب 

، ينصب املضارع إذا سبقه أحد النواصب )١
 كيْ –إذْن  - لنْ  -وهي : أْن  فالنواصب عشرة

فاء  - الم اجلحود - الم التعليل -الم كى  –
. والواو واو –واجلواب بالفاء  – حىت – السبب

 ١٣٧...,ص.  ملخص قواعد االغة العربيةفؤد نعمة،  ١٩
 

 

                                                             



۳۱ 
 

فعل املضارع املعتل اآلخر هذه احلروف تنصب 
 ٢٠.ريلفتحة الظاهرة. مثل: َلْن جيَ با

خر باأللف ينصب الفعل املضارع معتل اآل )٢
 َيْسَعى: َلْن بالفتحة املقدرة. مثل

مثل: َلْن  ،ينصب األفعال اخلمسة حبذف النون )٣
 ٢١.َيْدُرُسْوا

 فعل املضارعجزم  )ج 
. واألحراف اجلازمة هي إذا سبقه أحد احلروف اجلازمة

ال  ،مثال: مل يْفَهمْ  ال الناهية) ،الم األمر ،َلمَّا ،(ملَْ 
 ٢٢.مل َيْسَعى ،َجتِْلسْ 

 
 
 
 

، (مكتبة ومطبعة كريا متن األجروميةشريف الدين حيىي العمريطى،  ٢٠
 ٥، ص. )طه فوترا إندونسييا

   ١٥٠ص. ،... العربيةملخص قواعد االغة فؤد نعمة،  ٢١
 ١٤١. ص،... ملخص قواعد االغة العربيةفؤد نعمة،  ٢٢

 
 

                                                             



۳۲ 

 الثالث الفصل
 إجراءات البحث الحلقي

 
 

 منهج البحث -أ 
يف هذا البحث هي  ستخدمه الباحثيكان املنهج الذي 

وهو منهح البحث . )Eksperiment Research( منهج جترييب
أثر السبب سطته أن يعرف االعملى الذي يستطيع باحث بو 

جلي  ل) على النتيجة (املتغري التابع) الذي له أثرتاملستق (املتغري
 ١عية.ييف تقدم العلوم الطب

 وأما املنهج التجرييب تتكون من اخلطوات اآلتية، فهي:

تيار عينة، تتفق يف خحتديد جمتمع البحث مث ا -١
 .املتغريات اخلارجية املراد ضبطها

 .قبلها االتجربة اختبار حث يف موضع اختيار عينة الب -٢

، لوم السلوكيةعالبحث في الل إلى خالمد، ن امحد العسافبصاحل ا١
 ٣٠٣ .ص ، م)٢٠٠٠: املكتية العبيكان، ( الرياض ،الطبعة الثانية

                                                             



۳۳ 
 

 .تقسيم عينة البحث  -٣
 .اختيار أحد اجملموعات لتصنع هي اجملموعة التجريبية -٤
تطبيق املتغري املستقل على اجملتموعة التجريبية وحجبه  -٥

 .عن اجملموعة الضابطة
) يف موضوع التجربة اختبار عينة البحث (اجملموعتان -٦

 .اختبار بعديا
 .حتليل املعلومات -٧
 مات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضهتفسري املعلو  -٨
ض أهم النتائج اليت توصل غليه ر تلخيص البحث وع -٩

  ٢ومايوصى به من توصيات طبقا للخطوات.

وصمم التصميمات التجربية احلقيقة ثالث تصميمات،  
موعة الواحدة مع اختبار قبلي على تصميم اجمل عتمد الباحثيو 
 One Group   Pre-test, Post-testةبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزيو 

Designقوم ي ه الرسالةمن نوع حبث متهدي. ويف هذ وهي

لوم عإلى البحث في ال لخلمد، ان امحد العسافبصاحل ا ۲
 ٣٢٥. ص...،السلوكية

 
 

                                                             



۳٤ 
 

بتطبيق بطاقات التكملة يف تعليم النواصب لفعل  الباحث نفسه
 .املضارع

 

 المجتمع والعينة -ب 
يف معهد مصباح العلوم فاجملتمع يف هذا حبث مجيع الطالب 

طالبا، واختار الباحث هلذا  ٤٤٧انوية وعددهم ثللمرحلة ال
 طالبا. ٣٠وعددهم  (أ) البحث عينة الصف الثالث
إلختيار العينة هي طريقة الباحث  اوالطريقة اليت قام هب

فالطبقية هنا تعين تقسيم افراد جمتمع البحث إىل فئات  ،الطبقية
لشهري مثال، والطريقة اليت طبقا لسنهم أو مستواهم، أو دخلهم ا

 هو عسوائيا.  اختيارالباحث يف يستعملها
 

 أدواة البحث -ج 
وأما الطريقة املستخدمة جلمع البيانات فقام الباحث 

 التالية: بالطريقة
 املالحظة املباشرة - أ

 
 



۳٥ 
 

بواسطة أداهتا ورقة  املالحظة هي طريقة من طرق البحث
املالحظة املباشرة جتمع البيانات واملعلومات اليت يريد الباحث من 

 أسئلة البحث وإختبار فروضه.اإلجابة عن 
باملالحظة هذه الرسالة يف مع البيانات جل يقوم الباحثو 

أن ينظر على أثر من إجراء  الباحث ، حىت يستطيعاملباشرة
 . البوالط د املدرسالدراسة وهي عملية التعليم والتعلم عن

 اإلختبارات - ب
اإلختبار هو كما قال رجاء حممود أبو عالم أن اإلختبار 

اليت يطلق عليها إختبار القلم والورقة وكذلك بعض اإلختبار هو 
 ٣العملية لقياس قدرات األفراد.

 ينقسم إىل قسمني، وأما اإلختبار هلذا البحث العلمي
 فهي:

 )Pre-Test( اإلختبار القبلي )١

...، لوم السلوكيةعل إلى البحث في الخالمد، ن امحد العسافبصاحل ا ۳
 ٣٠٤. ص

 
 

                                                             



۳٦ 
 

وهو اإلختبار الذي ختتربه اجملموعة التجربية قبل إجراء 
حىت يستطيع معرفة أثر التجربة  (باستخدام بطاقات التكملة) 

 التجربة على القواعد.

 )Pro-Testاإلختبار البعدي ( )٢

وهو اإلجتبار الذي ختتربه اجملموعة التجريبة والضابطة بعد 
اإلجراء التجربية لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل 

 ٤على املتغري التابع.

حيتاجه ستخدم الباحث اإلختبار جلمع املعلومات اليت وي
وقام الباحث باختبار  إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه.

-Postيف التعليم والتعلم باختبار البعدي ( ملعرفة نتيجة الطالب

Testبعد إجراء عملية تعليم القواعد ببطاقات التكملة ( . 

   

 

لوم عل إلى البحث في الخالمد، العساف ن امحدبصاحل ا  ٤
 ٣٠٨ .ص، ...السلوكية
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 .طريقة تحليل البيانات -د 
 املالحظة املباشرة ياناتبحتليل  -١

على  البيانات اليت حصل يف حبثهاعتمد الباحث يف حتليل 
 .لها الباحثسن البيانات الذي سيحلالقانون املقرر حعدد 

وحيسب البيانات من أنشطة املدرس والطالب عند إجراء عملية 
 والتعلم باستعمل القانون:  التعليم

 𝑝 = 𝑅
𝑇
 X ١٠٠% 

  : النسبة املؤية P الببانات:

  R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 

  T : النتيجة الكاملة 

عند إجراء عملية  وحتليل املسند ألنشطة املدرس والطالب
 ٥أحوال:  التعليم والتعلم إىل مخسة

 % = ممتاز١٠٠ – ٨١

5 Suharsimi Arivonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  hal. 281 
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 =جيد جدا %٨٠-٦٦

 = جيد %٨٠-٥٦

 = منقول %٥٥-٤١

 = ناقص  %٤٠-٠

 القبلي واختبار البعدياالختبار  ياناتبحتليل  -٢
القبلي والبعدي وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار 

  ٦:القانون التايل فيستخدم الباحث  )T’ Test‘( باختبارات

ت = 
مف 

� مج٢ح

ن(ن−۱)

 

 

 :حيث أن

...، لوم السلوكيةعل إلى البحث في الخالمد، ن امحد العسافبصاحل ا ٦
 ١٤١. ص

 
 

                                                             



۳۹ 
 

 : متوسط الفروق         م ف

 : جمموع مربع إحنرافات الفروق ٢مج ح

 : عدد أفراد العينة  ن

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 الرابع فصلال
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 

 غرض البيانات .أ 
قد شرح الباحث يف الفصل السابق ما يتعلق ببطاقات 

عصر مصباح العلوم الالتكملة واستخدامها على القواعد يف معهد 
فقام الباحث بالبحث . وللحصول على البيانات احلديث

على  . اعتماد٢٠١٨/٢٠١٩لسنة الدراسية ل التجرييب هبذ املعهد
رسالة عميد كلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم: 

B-10703/Un.08/TU-FTK/TL.00/10/2018  ١٨يف التاريخ 
 .٢٠١٨أكتوبر 

 حملة عن ميدان البحث .١
سالمية إلالرتبوية ا املعاهد ىحدام معهد مصباح العلو إن 

الرتبوية اإلسالمية، ويقع  ةؤسسومل أتشيه دارالسالم،إقليم  يف
 ٢٦الذي أسس يف التاريخ  ،Meuria Paloh Lhokseumaweيف

 املاجسرت. م ويرأسه أ.د.حسب اهللا طيب،١٩٩٢اكتوبر 

٤۰ 



٤۱ 
 

له مرحلتان تعليمتان ويتعلم فيه الطلبة من أحناء أتشيه، و 
يف نفس رحاب املعهد. وكانت هذه  العاليةو  الثانوية مها املرحلة

املدرسة تريب الطلبة بالنظام الدراسي كأن يدخلوا الفصل يف 
صباحا، ومينعهم أن خيرجوا من الفصل يف  ٧:٣٠الساعة 

احلصص الدراسية. وجيب على الطلبة أن يقوموا باألنشطات 
اليومية صباحا وليال وبالصلوات اخلمس مجاعة يف املسجد. 

حاليا هو د.محدان خليفة، املاجستري. وبنسبة  عهدومدير امل
اخللفية االجتماعية للطلبة متفاوتة، ومنهم من يتخرجون من 

املدرسة  املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ومنهم من يتخرجون من
للمرحلة الثانوية الذين يتعلمون فيها  اإلبتدائية. وكان الطالب

 . وأمااطالب ٤٤٧م يبلغ عددهم ٢٠١٩ /٢٠١٨ للعام الدراسي
مادة  لذان يعلمانال مدرسا. واملدرسان ٨٤فعددهم املدرسون 

للمرحلة الثانوية لكل الصف فيظهر يف  . وعدد الطالبالنحو
 اجلدول التايل :

 
 
 

 
 



٤۲ 
 

 ٤-١الجدوال 
 للمرحلة الثانوية لكل الصف وعدد الطالب

 عدد الطلبة الصف رقم
 األول ١

 
  
 

 طالبا ٣٤ أ
 طالبا ٣٥ ب
 طالبة ٣٦ ج
 طالبة ٣٤ د
 طالبة ٣٣ ه
 طالبة ٣٣ و

 طالبا ٣٥ أ الثاين ٢
 طالبا ٣١ ب
 طالبة ٣٢ ج
 طالبة ٢٩ د

 طالبا ٣٠ أ الثالث ٣
 طالبا ٢٧ ب
 طالبة ٣١ ج

 
 



٤۳ 
 

 طالبة ٢٧ د
 طالبا   ٤٤٧ المجموع

 
فهو كما يشري الينا  درس النحو للذان يدرسانا املدرسانوأما 

 اجلدول التايل :
 

 ٤-٢الجداول 
 م٢٠١٩ /٢٠١٨للعام الدراسيالنحو عدد المدرسين مادة 

 أمساء املدرسني رقم
 S.Pd.I سيفل الزهر ١
  S.Pd.I منادي ٢

 
 تحليل البيانات ومناقشتها   .ب 

وقد إختار الباحث الفصل الثالث (أ) من معهد العصر 
وقام الباحث نفسه  كعينة هلذ البحث.مصباح العلوم احلديث  

 
 



٤٤ 
 

يف ببطاقات التكملة  لرتقية قدرة الطالب  بتدريس النحو
 القواعد. سيوضح الباحث التوقيت التجرييب كما يلي: 

 ٤-٣الجدوال: 
 التوقيت التجريبي

 تفصيالت األنشطة اللقاء تاريخ/يوم
 ٢٧/السبت

 ٢٠١٨ أكبوبر
اللقاء 
 األول

عملية تعليم 
 والتعلم

 يعطي مدرسة اإلختبار القبلي

 ٣٠/الثالثاء
 ٢٠١٨ أكتوبر

اللقاء 
 الثاين

عملية تعليم 
 والتعلم

عملية تعليم والتعلم باستخدام 
 بطاقات التكملة

 ٣٠/الثالثاء
 ٢٠١٨ أكتوبر

اللقاء 
 الثالث

عملية تعليم 
 والتعلم

عملية تعليم والتعلم باستخدام 
ويعطي مدرسة بطاقات التكملة 
 البعدياإلختبار 

لرتقية طبيق بطاقات التكملة ب أما عملية تعليم والتعلمو 
 كما يلي:يف اجلدوال   الباحث وضحقدرة الطالب يف القواعد، سي

 
 
 

 
 



٤٥ 
 

 ٤-٤الجدوال 
القواعد بطبيق  علىعملية التعليم لترقية قدرة الطالب 

  بطاقات التكملة
 باألنشطة الطال األنشطة المدرس

الفصل  يدخل املدرس  -١
 بإلقاء السالم

 السالم يرد الطالب  -١

الطالب  خيرب املدرس  -٢
أن الدرس يبدأ بقرأة 

 الدعاء

الدعاء  يقرأء الطالب  -٢
 باخلشوع والرتتيب

أهداف  يبني املدرس  -٣
تعليم اللغة العربية 

وخصوصا على 
 لقواعدا

يستمع الطالب إىل    -٣
 بيان املدرسة

مهمة  يبني املدرس  -٤
القواعد يف احلياة 

 اليومية

إىل  يستمع الطالب -٤
 شرح املدرسة

 
 



٤٦ 
 

الطالب  يأمر املدرس  -٥
على جلوس    

 بالفرقة

جبلوس  يتبع الطالب -٥
 الفرقة

بطاقات  املدرسعطى ي  -٦
 بإىل الطال التكملة

 ستجيب الطالبي -٦
 بطاقات التكملةل

يأمر املعلم الطالب أن -٧
يرتبوا بطاقات اليت 

 املعلم يقسمها

يفعل الطالب ما أمر  -٧
 املعلم

أمر املدرس الطالب على  ٨
قراءة ما قد رتبهم مع 

 الفرقتهم

 يقرأ الطالب ما رتبهم  -٨

يسأل املدرس الطالب"   -٩
هل يفهم الطالب 

عن نصب فعل 
 املضارع ؟

على سؤال  جييب الطالب -٩
 الذي يسأل املدرس

 

أمر املعلم أن يلخظ  -١٠
الطالب إىل فعل 

يفعل الطالب ما أمر   -١٠
 املعلم 

 
 



٤۷ 
 

املضارع الذى وقع 
 أمام حرف النصب

 

 

يشرح املدرس عن   -١١
فعل املضارع الذي 
دخل عليه حرف 

 النصب

ب إىل يستمع الطال  -١٢
 شرح املعلم

أمر املعلم على كل  -١٣
قرقة أن جيعل مجلتني 

فيها نصب فعل 
 املضارع

مع ناقش الطالب ي  -١٣
 اصدقائه

أمر املعلم الطالب  -١٤
أن يلقي مجلتني 
الذي جعلوا مع 

 أصدقائه

يلقي الطالب ما أمر   -١٤
 املعلم

قسم املعلم بطاقات -١٥
التكمة األخر إىل 

يأخذ الطالب ما قسم  -١٦
 املعلم

 
 



٤۸ 
 

 الطالب
أمر املعلم الطالب أن -١٨

كي البطاقات  يرتبوا 
 يكون مجلة صحيحة 

الطالب ما أمر  يعمل  -١٨
 املعلم

أمر املعلم الطالب أن   -١٩
يقرأ ما قد رتبها من 

  بطاقات التكملة 

يقرأ الطالب ما أمر  -١٩
 املعلم

علم عن يسأل امل  -٢٠
عالمة نصب فعل 

 الطالب  املضارع إىل

 جييب الطالب مبا فهموا -٢٠

أمر املعلم الطالب   -٢١
بإستنباط عن نصب 

فعل املضارع مبا 
واملعلم فهموا، 
 يساعده

يستنبط الطالب مبا فهم  -٢١
 من الدرس

ختيم يدعو املدرس لي -٢٢
محدلة قرأة الدرس ب

محدلة  قرأ الطالبي  -٢٢
 ودعاء

 
 



٤۹ 
 

 دعاء و 
يسلم املدرس على  -٢٣

رج من وخي البالط
 الفصل

 السالم رد الطالبي  -٢٣

 
عملية تعليم والتعلم األنشطة الطالب والمدرس في  .١

 بتطبيق بطاقات التكملة.
 األنشطة الطالب .أ 

جلمع بيانات البحث  ها الباحثالطريقة اليت يستخدم    
 فيالحظ املالحظ أنشطة الطالب واملدرسهي املالحظة املباشرة. 

بطاقات التكملة يف تعليم  د عملية التعليم والتعلم بالتطبيقعن
على ورقة املالحظة من  ةوتعتمد املالحظنواصب لفعل املضارع 

ليم والتعلم عند عملية التع ألنشطة الطالببنود ناحية امللحوظة 
 فهي كما يف اجلدول التايل: باستخدام هذه بطاقات

 معايير التقييم
 : جيد جدا٤ : جيد٣ : مقبول٢ : ناقص١
 

 
 



٥۰ 
 

 ٤-٥الجدوال 
تعليم والتعلم بتطبيق القيمة ألنشطة الطالب عند عملية 

 التكملةبطاقات 
 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقم

٤ ٣ ٢ ١ 

 √    يرد الطالب السالم ١

 √    يقرأ الطالب الدعاء قبل التعلم ٢

    √ جييب الطالب قراءة كشف احلضور ٣

  √   حال الطالب ناشطا إلبتداء التعليم ٤

يتسأل الطالب باملعلم عن املادة اليت  ٥
 اسيتعلمه

 √   

يالحظ الطالب عن أعراض التعليم الذي  ٦
 يلقيه املعلم

   √ 

 
 



٥۱ 
 

 √    يسمع الطالب شرح املعلم ٧

   √  ايسأل الطالب عن املادة اليت يتعلمه ٨

ب معلومات مناسبة خلروح من جيمع الطال ٩
 لةاملسأ

  √  

 √       اجلديدة مثالاأليستعد الطالب ب ١٠

متعلق عن يستنبط الطالب مبساعدة املعلم  ١١
 مادة التعليم

   √ 

 √    يقوم الطالب بالقومي ١٢

 √    املعلم ايسمع الطالب نصيحة اليت  أخربه ١٣

مع أصدقاء إال باملواد  ال يتكلم الطالب ١٤
 التعليمية

   √ 

 √    يف عملية تعليم والتعلم ال ينعس الطالب ١٥

 ٥١ المجموع

 
 



٥۲ 
 

 
وحيسب البيانات من األنشطة الطالب عند عملية تعليم والتعلم 

 باستعمال القانون: 
𝑝 = 𝑅

𝑇
X۱۰۰% 

 .موالتعليف عملية تعليم  وأما قيمة أنشطة الطالب
𝑝 = 𝑅

𝑇
X۱۰۰% 

𝑝 =
٥١
٦٠

X۱۰۰% 

𝑝 =
٥,١٠٠

٦٠
X۱۰۰% 

𝑝 = ٨٥  %  

 % -٨٠تدل على أ�ا وقع بني حد  ٨٠%=  𝑝وبقيمة 
جيد  أكثر من األنشطة املدرس نتيجتهألن . مبعىن ممتاز ١٠٠

يف إمجاع  جيد، كمثل جدا ولكن بعض األنشطة املدرس نتيجته
 السبب ملية تعليم والتعلم وهذايف ع املعلومات خلروج من املسئلة

عندما عملية  ناقص يف اعطاء الدوافع على الطالب ميكن املدرس
شرح على ما  تجابةإس كذلك بأن يعطي الطالبتعليم والتعلم  

 .بالناشط املدرس
 

 



٥۳ 
 

بتطبيق هذه بطاقات وينمو امليول والرغبة لدى مع ذلك 
عليم. وكذلك بإستعمال هذه بطاقات جتعل عند الت الطالب
غة العربية وتسهل الطالب يف نيل حبا يف تعليم الل الطالب

 .املعلومات أي يف فهم القواعد
 
 األنشطة املدرس .ب 

امللحوظة ألنشطة ود ناحية وأما ورقة املالحظة من بن
فهي كما  طاقاتبتعليم والتعلم بتطبيق هذه يف عملية ال املدرس

 يف اجلدول التايل:
 ٤-٦الجدوال 

 بتطبيقعند عملية التعليم والتعلم  قيمة ألنشطة المدرس

 ةبطاقات التكمل
 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقم

۱ ۲ ۳ ٤ 

 √    يدخل املعلم الفصل ويلقي السالم ١

 
 



٥٤ 
 

    √ يقرأ املدرس كشف احلضور ٢

  √   يعطى املعلم الدوافع إىل الطالب ٣

التعليمية وإتصال مبواد  يبدأ املدرس ٤
 التعليمية يف حياهتم

   √ 

يبني املدرس أهداف تعليم اللغة العربية  ٥
 وخصوصا يف القواعد

   √ 

  √   يبني املدرس عن خطوات التعليم ٦

 √    نصب فعل املضارع  مدرس شرحي ٧

يسأل املعلم الطالب السؤال عم يتعلق عن  ٨
 الدرس

   √ 

يدفع املعلم الطالب يف إلقاء السؤال إىل  ٩
 املعلم

  √  

 √    يأمر املعلم الطال أن يعملوا ما قد أمرهم ١٠

 √    يستنبط املعلم مع الطالب عم قد يتعلم ١١

 
 



٥٥ 
 

 √    يقوم املعلم بالتقومي ١٢

 √    يلقي املعلم النصيحة املهمة إىل الطالب ١٣

قرأة احلمدلة يدعو املدرس ليختيم الدرس ب ١٤
 والدعاء

   √ 

رج من تسلم املدرس على الطالب وخي ١٥
 الفصل

   √ 

 ٥٤ المجموع

 
عند إجراء عملية  حيسب البيانات من أنشطة املدرس

 التعليم والتعلم باستعمال القانون: 
𝑝 = 𝑅

𝑇
X۱۰۰% 

𝑝 =
٥٤
٦٠

X۱۰۰% 

𝑝 =
٥,٤٠٠

٦٠
X۱۰۰% 

𝑝 = ٩٠  %  

 
 



٥٦ 
 

 -٨٠تدل على أ�ا وقع بني حد  ٩٠ %=  𝑝وبقيمة 
جيد  وأكثر من األنشطة املدرس نتيجته تاز.مبعىن مم ١٠٠ %

عندما يبني  جيد كمثل جدا ولكن بعض األنشطة املدرس نتيجته
تدفع دما عنكذلك يف احلياة اليومية و  القواعدمهمة  املدرس

أوزعها  اليتبطاقات على  الطالب يف مجع املعلوماتاملدرس 
 ناقص يف إعداد اخلطة. املعلم. وهذه البنود ميكن املدس

 
 تحليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار البعدي -٢
 يف القواعد قد قام الباحث وللحصول نتائج الطالب 
عليه والنتائج اليت حصل . ختبار القبلي واالختبار البعديإلبا

 :يف اجلدول التايل عرض الباحث(أ)، و يف الصف الثالث بالطال
 ٤-٧الجدول 

 لقواعدنتائج األسئلة للحصول على البيانات في تعليم ا
 

 يةبعدنتيجة  يةقبل نتيجة الطلب
 ٨٠ ٧٠ ١-الطالب
 ٥٥ ٥٥ ٢-الطالب

 
 



٥۷ 
 

 ٧٠ ٧٠ ٣-الطالب
 ٩٠ ٧٠ ٤-الطالب
 ٤٠ ٤٠ ٥-الطالب
 ٨٠ ٧٠ ٦-الطالب
 ٧٥ ٥٥ ٧-الطالب
 ٩٠ ١٠٠ ٨-الطالب
 ٩٠ ١٠٠ ٩-الطالب
 ٦٠ ٤٠ ١٠-الطالب
 ٧٥ ٧٠ ١١-الطالب
 ٥٠ ١٥ ١٢-الطالب
 ٩٠ ٧٠ ١٣-الطالب
 ٧٥ ٧٠ ١٤-الطالب
 ٩٠ ٧٠ ١٥-الطالب
 ٦٠ ٥٠ ١٦-الطالب
 ٦٠ ٥٠ ١٧-الطالب
 ٦٠ ٥٠ ١٨-الطالب

 
 



٥۸ 
 

 ٦٠ ٥٠ ١٩-الطالب
 ٩٠ ٤٠ ٢٠-الطالب
 ٧٠ ٤٠ ٢١-الطالب
 ٧٥ ٥٠ ٢٢-الطالب
 ١٠ ١٠ ٢٣-الطالب
 ٤٠ ٤٠ ٢٤-الطالب
 ٩٠ ٥٠ ٢٥-الطالب
 ٧٥ ٤٠ ٢٦-الطالب
 ٧٥ ٣٠ ٢٧-الطالب
 ٧٥ ٤٠ ٢٨-الطالب
 ٧٥ ٥٥ ٢٩-الطالب

  
نصب بتحليل تلك البيانات ملعرفة تعليم  مث يقوم الباحث 

ستخدم يفىف القواعد تكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة  فعل املضارع
 القانون كما يلي: الباحث

 
 



٥۹ 
 

  

 حيث أن :
 : متوسط الفروق م ف

 : جمموع مرباع إحنرافات الفروق ٢مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن

نتيجة  الرقم
 قبلية 

نتيجة 
 بعدية

فرق بين  
 استخدمين

االنحراف 
عن 

متوسط 
 الفروق

مربع 
(االنحرف 

عن 
متوسط 
 الفرق

 
٤٩ -٧ ١٠ ٨٠ ٧٠ ١ 
٢٨٩ -١٧ ٠ ٥٥ ٥٥ ٢ 
٢٨٩ -١٧ ٠ ٧٠ ٧٠ ٣ 
٩ ٣ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ٤ 

ت = 
فم

� مج٢ح

ن(ن−١)

 

 
 



٦۰ 
 

٢٨٩ -١٧ ٠ ٤٠ ٤٠ ٥ 
٤٩ -٧ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٦ 
٩ ٣ ٢٠ ٧٥ ٥٥ ٧ 
٢٨٩ -١٧ ٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨ 
٢٨٩ -١٧ ٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩ 
٩ -٣ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ١٠ 
١٦٩ -١٣ ٥ ٧٥ ٧٠ ١١ 
٣٢٤ ١٨ ٣٥ ٥٠ ١٥ ١٢ 
٩ ٣ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ١٣ 
١٦٩ -١٣ ٥ ٧٥ ٧٠ ١٤ 
٩ ٣ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ١٥ 
٤٩ -٧ ١٠ ٦٠ ٥٠ ١٦ 
٤٩ -٧ ١٠ ٦٠ ٥٠ ١٧ 
٤٩ -٧ ١٠ ٦٠ ٥٠ ١٨ 
٤٩ -٧ ١٠ ٦٠ ٥٠ ١٩ 
١٠٨٩ ٣٣ ٥٠ ٩٠ ٤٠ ٢٠ 

 
 



٦۱ 
 

١٦٩ ١٣ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٢١ 
٦٤ ٨ ٢٥ ٧٥ ٥٠ ٢٢ 
٢٨٩ -١٧ ٠ ١٠ ١٠ ٢٣ 
٢٨٩ -١٧ ٠ ٤٠ ٤٠ ٢٤ 
٥٢٩ ٢٣ ٤٠ ٩٠ ٥٠ ٢٥ 
٣٢٤ ١٨ ٣٥ ٧٥ ٤٠ ٢٦ 
٧٨٤ ٢٨ ٤٥ ٧٥ ٣٠ ٢٧ 
٣٢٤ ١٨ ٣٥ ٧٥ ٤٠ ٢٨ 
٩ ٣ ٢٠ ٧٥ ٥٥ ٢٩ 

مجموع= 
٢٩ 

٧٠١٥ -٢٦ ٤٨٥ ٢٠٤٥ ١٥٦٠ 

 
)، يف اجلدول السابق T” test “ت ( –نظر إىل نتيجة اختبار 
 وجدت البيانات اآلتية: 

=  ٢٩:  ١٥٦٠حساب متوسط االجابة األوىل  وهو  -١
٥٣،٧ 

 
 



٦۲ 
 

 ٧٠,٥=  ٢٩:  ٢٠٤٥ة وهوحساب متوسط االجابة الثاني -٢
 ١٦,٧=  ٢٩:  ٤٨٥وهوحساب متوسط الفروق  -٣

 ت التايل: –تطبيق قانون اختبار 

ت = 
فم

� مج٢ح

ن(ن−١)

 

ت = 
١٧

�٧٠١٥

(٢٩−١)٢٩

 

ت =   
١٧

�٧٠١٥

(٢٨)٢٩

 

ت =   
١٧

�٧٠١٥

٨١٢

 

ت  =   
١٧

�٨,٦٣٩
 =

١٧

٢،٩٣
  =٥،٨٠ 

 
 



٦۳ 
 

 Derajatومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية (

Kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة .(
)signifikasi% ( يف هذا البحث. ٥ 

 س ١-= ن دراجة احلرية
 =١-٢٩  

 =٢٨ 
أما  ٢.٠٤٥٢٣٪ يعين ٥) signifikansiمستوى الداللة (فحدد 

. ولذلك ت ٥،٨٠يعين )ttest(حاصل املالحظة ت احلساب 
 ٢.٠٤٥٢٣  )ttable(أكرب من ت اجلدول  )ttest(احلساب 

>٥،٨٠. 
متساوية أو أكرب من  )ttest(ت احلساب إذا كانت النتيجة 

مردودا ) H0( فيكون الفرض الصفري )ttable(ت اجلدول النتيجة 
ت احلساب مقبوال. وإذا كانت  النتيجة  )Ha(والفرض البديل 

)ttest ( ت" اجلدول أصغر من النتيجة")ttable(  فيكون الفرض
 مردودا. )Ha(مقبوال والفرض البديل  )H0(الصفري 

 
 

 
 



٦٤ 
 

 تحقيق الفروض -ج
قق حيريد الباحث أن يلبيانات اليت سبق حتليلها، ا وفق 

 :األول فصلالفروض الىت افرتضتها يف ال
ة قدرة يكن فعاال لرتقي ملالتكملة بطاقاتق تطبيإن  -١

وهذا الفرض مردود ألن  .)Ho(القواعد على  بالطال
ت اجلدول  النتيجةأكرب من ) ttest(ت احلساب النتيجة 

)ttable(  ٥،٨٠< ٢.٠٤٥٢٣أو. 
الطلبة فعاال لرتقية قدرة  يكون تطبيق بطاقات التكملةإن  -٢

. وهذا الفرض مقبول ألن (Ha)القواعد على 
احلساب النتيجة ت اجلدول أصغر من  )Ttable(تنتيجة

)Ttest(   ٥،٨٠< ٢.٠٤٥٢٣أو. 
 

 
 
 

 
 



الخامس الفصل  
 الخاتمة

 
 
تطبيق السابقة عما يتعلق ب فصولوقد حبث الباحث يف ال

وسيقدم  لرتقية قدرة الطالب يف القواعد. بطاقات التكملة
 الباحث اخلالصة، كما يلي:

 نتائج البحث - أ
لرتقية قدرة يكون فعاال تطبيق بطاقات التكملة  إن -١

أن ى وتكون هذه النتيجة بناء عل. يف القواعد طالبال
) أكرب من النتيجة ت اجلدول ttestنتيجة ت احلساب (

)ttable( ٥،٨٠< ٢.٠٤٥٢٣. 
إن نتيجة األنشطة الطالب عند عملية التعليم بتطبيق  -٢

وهذه داللة إىل حال  % ٨٥ فهيبطاقات التكملة 
نشطة املدرس عند إجراء عملية األ نتيجةممتاز. وأما 

وهذه  ٩٠% فهيالتعليم بتطبيق بطاقات التكملة 
 داللة إىل حال ممتاز.

٦٥ 



٦٦ 
 

 المقترحات - ب
قرتاحات اليت رئها الباحث ضرورية وهناك بعض امل

 قدمها، وهي كما يلي :ي
درس النحو مبعهد العصر على مدرس  يرجو الباحث -١

يف تعليم  بطاقات التكملة يطبيقبأن مصباح العلوم 
يقدر على ترقية  بطاقاتألن باستخدام هذه  القواعد

الدوافع، ويأثري على تنمية رغبة الطلبة يف تعليم 
 .القواعد

بطاقات يرافع نتيجة بأن يستخدم هذه  يرجو الباحث -٢
 .القواعديف تعليم  الطالب

من القارئني االصالح إذا وجدوا يف  ويرجو الباحث -٣
هذه الرسالة االخطاء أو العيوب حىت تكون رسالة  

 .والقارئني كاملة ومفيدة للباحث



 المراجع

 مراجع اللغة العربية .أ 

 ، عمان: دار الفكر.١٣٥٥، لسان العربإبن منظور، 

المنجد في ، ٢٠٠٨مجيع احلقوق حمفوظات، 

 ، بريوت: دار املشرق.اللغة واإلعالم

العربية المعجم الوسط في ، ٢٠٠٣ دار املشرق،

 .، بريوت: اللبان املكتبة الشرقيةالمعاصرة

، متن األجرومية، ١٤١٧شريف الدين حيي العمريطى، 

 إندونيسيا: كريا طه فوترا.

ل إلى البحث خالمد، ٢٠٠٠صاحل اين امحد العساف، 

 : املكتية العبيكان.الرياض، لوم السلوكيةعفي ال

الحية تعلم اللغة ، ١٩٨١صالح عبد اجمليد العريب، 

 ، مكتبة لبنان.تعليمها بين النظارية والتطيق

٦۷ 
 



٦۸ 
 

، النشر تدريس فنون اللغة، ١٩٩١علي أمحد مدكور، 

 دار الشواف.

المراجع في تدريس ، ٢٠١٠علي سامي احلالق، 

، لبنان: املؤسسة مهارات اللغة العربية وعلومها

 احلديث للكتابة طراببيس.

البصرية قي المعينات ، ١٩٨٣حممد امساعيل صيىن، 

 ، سعود: عمادة شؤون املكتبات.تعليم اللغة

المناهج والوسائل ، ١٩٩١حممد لبيب النجيحى، 

 : دار الثقافة اإلسالمية.بريوت، التعليمية

ملخص قواعد اللغة العربية، ، ١٩٩٧نعمة فؤد، 

 : دار الثقافة اإلسالمية.بريوت

 مراجع اللغة اإلندونيسيا  .ب 

Suharsimi Arikonto, 2003, Dasar-Dasar evaluasi 
Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. 

 
 



٦۹ 
 

Tim Penyusun, 2016, Panduan Akademik dan Penulisan 
Sripsi Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Ar-
Raniry. (Banda Aceh, FTK Ar-Raniry,2016). 

 
 

 
 



 



 



 



LEMBAR OBSERVASI GURU 
 

Hari/tanggal   : 
Nama sekolah : 
Kelas/semester : 
Materi pokok  : 
Nama pengamat : 
 

A. Petunjuk :berilah tada cek ( ) pada kolom nilai yang 
sesuai menurut penilaian bapak/ibu : 
1 :tidak baik   3: baik 
2 : kurang baik  4 : sangat baik 
 

B. Lembar pengamatan : 
No Komponen Yang diamati (Skala 

Nilai) 
1 Kegiatan awal:  

 1. Guru 
mengucapkan 
salam. 

1. Tidak 
mengucapkan 
salam 

2. Mengucapkn salam 
namun tidak ramah 
dan semangat 

3. Mengucapkan 
salam degan ramah 
namun tidak 
semangat 

4. Mengucapkan 
salam dengan 
ramah dan 
semangat 



 2. Guru 
membacakan 
absen kehadiran 
siswa 

1. Guru tidak 
mengecek 
kehadiran 

2. Guru hanya 
mengecek sebagian 
kecil kehadiran 
siswa 

3. Guru mengecek 
sebagian besar 
kehadiran siswa 

4. Guru mengecek 
semua kehadiran 
siswa 

 3. Kemampuan 
guru 
mengkondisikan 
dan memotivasi 
siswa untuk 
mengikuti 
pembelajaran. 

1. Tidak 
mempersiapka dan 
memotivasi siswa, 
langsung masuk ke 
materi 
pembelajaran 

2. Mempersiapkan 
dan memotivasi, 
namun sebagian 
besar siswa belum 
terkondisi 

3. Mempersiapkan 
dan memotivasi, 
namun sebagian 
kecil siswa belum 
terkondisikan 

4. Mempersiapkan 
dan memotivasi, 
maka seluruh siswa 
sudah 



terkondisikan 
untuk melanjutkan 
proses 
pembelajaran 

 4 . Tata cara guru 
dalam melakukan 
apersepsi. 

1. Tidak mengaitkan 
materi dengan 
pengalaman siswa 

2. Mengaitkan 
pengalaman siswa 
namun tidak sesuai 
dengan materi 

3. Mengaitkan 
pengalaman siswa 
sesuai materi 
namun tidak lugas 

4. Mengaitkan 
pengalaman siswa 
sesuai dengan 
materi inri, dan 
lugas 

 5.Tata cara guru 
dalam 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 

1. Tidak sesuai 
dengan materi 
pembelajaran 

2. Kurang sesuai 
dengan materi 
pembelajaran 

3. Sebagian besar 
sesuai dengan 
materi 
pembelajaran 

4. Semua sesuai 
dengan materi 
pembelajaran 



 6 . Tata cara guru 
memberikan 
penjelasan tentang 
langkah-langkah 
pelaksanaan 
pembelajaran 

1. Tidak jelas dan 
tidak sistematis 

2. Kurang jelas dan 
sistematis 

3. Sebagian besar 
jelas dan sistematis 

4. Seluruhnya jelas 
dan sistematis 

2 Kegiatan inti :  
 1. Tata cara 

guru dalam 
menjelaska
n materi 
pembelajar
an kepada 
siswa 

1. Penjelasan tidak 
tegas/teratur/ 
terurut 

2. Sebagian 
penjelasan belum 
tuntas/ ragu-ragu 

3. Sebagian besar 
penjelasan tuntas 
namun tidak runtut 

4. Semua yang 
dijelaskantuntas, 
runtut, dan teratur 

 2. Tata cara 
guru dalam 
memberika
n 
pertanyaan 
kepada 
siswa 

1. Tidak membagikan 
kelompok kepada 
siswa 

2. Membagikan 
kelompok untuk 
sebagian kecil 
siswa 

3. Membagikan 
kelompok untuk 
sebagian besar 
siswa 

4. Membagikan 



kelompok untuk 
semua siswa 

 3. Tata cara 
guru dalam 
mendorong 
siswa 
untuk 
mengajuka
n 
pertanyaan 
yang 
berhubunga
n dengan 
maeri 
pembelajra
n 

1. Guru tidak 
memancing respon 
siswa untuk 
bertanya 

2. Guru kurang 
memancing respon 
siswa untuk 
bertanya 

3. Guru dapat 
memancing respon 
siswa untuk 
mencoba bertanya 

4. Guru dapat 
memancing respon 
siswa untuk 
bertanya 

 4. Tata cara 
guru dalam 
memberika
n petunjuk 
untuk 
mengumpu
lkan 
informasi 
yang sesuai 
untuk 
pemecahan 
masalah 

1. Guru tidak dapat 
memberi petunjuk 
untuk 
mengumpulkan 
informasi 

2. Kuru kurang dapat 
memberi petunjuk 
untuk 
mengumpulkan 
informasi 

3. Guru dapat 
memberi petunjuk 
tapi dengan 
penjelasan yang 
tidak teratur 



4. Guru dapat 
memberikan 
petunjuk dengan 
bahasa yang teratur 

 5. Tata cara 
guru dalam 
mengarahk
an siswa 
untuk 
merencana
kan karya 
yang sesuai 

1. Guru tidak dapat 
mengarahkan 
seluruh siswa 

2. Guru dapat 
mengarahkan 
sebagian kecil 
siswa 

3. Guru dapat 
mengarahkan 
sebagian besar 
siswa 

4. Guru dapat 
mengarahkan 
seluruh siswa 

   
 Kegitan akhir :  
3 1. Tata cara 

guru dalam 
merangku
m materi 
pembelajar
an bersama 
siswa 

2. Tidak memberikan 
rangkuman 

3. Rangkuman dibuat 
oleh guru 

4. Siswa secara 
bersama-sama 
membuat 
rangkuman 

5. Guru bersama 
siswa membuat 
rangkuman 

 2. Tata cara 
guru 

1. Tidak 
mengevaluasi hasil 



mengevalu
asi siswa 

belajar siswa 
2. Mengevaluasi hasil 

belajar siswa 
namun tidak 
menyeluruh 

3. Hanya 
mengevaluasi 
sebagian hasil 
belajar siswa 

4. Menevaluasi hail 
belajar siswa secara 
menyeluruh 

 3. Tata cara 
guru 
menyampai
kan pesan 
moral. 

1. Tidak dapat 
dimngerti dan tidak 
berkaitan dengan 
kehidupan nyata 

2. Dapat dimengerti 
dan tidak berkaitan 
dengan kehidupan 
nyata 

3. Dapat dimengerti 
namun kurang 
berkaitan dengan 
kehidupan nyata 

4. Dapat dimengerti 
dan berkaitan 
dengan kehidupan 
nyata 

 4. Tata cara 
guru 
melakukan 
refleksi 

1. Tidak melakukan 
refleksi 

2. Melakukan refleksi 
namun tidak 
menarik 



3. Melakukan refleksi 
4.  Namun kurang 

menarik 
5. Melakukan refleksi 

dan menarik 
 
 
 

Lhokseumawe,  
 
 
 
Pengamat / observer 

 
 
 
 



   LEMBAR OBSERVASI SISWA  
 

Hari/tanggal   : 
Nama sekolah : 
Nama guru : 
Kelas/semester : 
Materi pokok  : 
Nama pengamat : 

A. Petunjuk : berilah tada cek ( ) pada kolom nilai 
yang sesuai menurut penilaian bapak/ibu : 
1 :tidak baik   3: baik 
2 : kurang baik  4 : sangat baik 
 

B. Lembar pengamatan : 
No Komponen Yang diamati (Skala 

Nilai) 
1 Kegiatan awal:  
 1. siswa menjawab 

salam guru. 
1. siswaTidak  

menjawab salam 
guru 

2.  sebagian kecil 
siswa menjawab 
salam guru 

3. Sebagian besar 
siswa menjawab 
salam guru 

4. Semua siswa 
menjawab salam 
guru 

 2. siswa membaca 
doa sebelum belajar 

1. Siswa tidak 
membaca doa 
sebelum belajar 

2. Sebagian kecil 



siswa membac 
doa sebelum 
belajar dengan 
tertib 

3. Sebagian besar 
siswa membaca 
doa sebelum 
belajar dengan 
tertib 

4. Semua siswa 
membaca doa 
sebelum belajar 
dengan tertib 

 3.respon siswa 
dalam pengecekan 
kehadiran. 

1. Siswa tidak 
menjawab dalam 
pengecekan 
kehadiran 

2. Sebagian kecil 
siswa menjawab 
dalam 
pengecekan 
kehadiran 

3. Sebagian besar 
siswa menjawab 
dalam 
pengecekan 
kehadiran 

4. Semua siswa 
menjawab dalam 
pengecekan 
kehadiran 

 4 . kondisi dan 
motivasi siswa 

1. Siswa tidak 
terkondisikan 



untuk mengikuti 
pembelajaran 

dan tidak 
termotivasi untuk 
siap belajar 

2. Sebagian kecil 
siswa 
terkondisikan 
dan termotivasi 
untuk siap 
belajar 

3. Sebagian besar 
siswa 
terkondisikan 
dan termotivasi 
untuk siap 
belajar 

4. Semua siswa 
terkondisikan 
dan termotivasi 
untuk siap 
belajar 

 5 . siswa melakukan 
tanya jawab dengan 
guru tentang materi 
yang akan disajikan. 

1. Siswa tidak 
melakukan tanya 
jawab dengan 
guru tentang 
materi yang akan 
disajikan 

2. Sebagian kecil 
siswa melakukan 
tanya jawab 
dengan guru 
tentang materi 
yang akan 
disajikan 



3. Sebagian besar 
siswa melakukan 
tanya jawab 
dengan guru 
tentang materi 
yang akan 
disajikan 

4. Semua siswa 
merespon 
melakukan tanya 
jawab dengan 
guru tentang 
materi yang akan 
disajikan 

 6. siswa 
memperhatikan 
tujuan pembelajaran 
yang disampaikan 
guru. 

1. Siswa tidak 
memperhatikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
guru 

2. Sebagian kecil 
siswa 
memperhatikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
guru 

3. Sebagian besar 
memperhatikan 
tujuan 
pembelajaran 



yang 
disampaikan 
guru 

4. Semua siswa 
memperhatikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan 
guru 

2 Kegiatan inti :  
 1. Siswa 

menyimak 
penjelasan 
guru. 

1. Siswa tidak 
menyimak 
penjelasan guru 

2. Sebagian kecil 
siswa menyimak 
penjelasan guru 

3. Sebagian besar 
siswa menyimak 
penjelasan guru 

4.   Semua siswa 
menyimak 
penjelasan guru 

 2. Siswa 
mengajukan 
pertanyaan 
yang 
berhubungan 
dengan 
masalah. 

1. Siswa tidak 
mengajukan 
pertanyaan yang 
berhubungan 
dengan masalah 

2. Sebagian kecil 
siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
berhubungan 



dengan masalah 
3. Sebagian besar 

siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
berhubungan 
dengan masalah 

4. Semua siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
berhubungan 
dengan masalah 

 3. Siswa 
mengumpul
kan 
informasi 
yang sesuai 
untuk 
pemecahan 
masalah. 

1. Siswa tidak 
mampu 
mengumpulkan 
informasi yang 
sesuai untuk 
pemecahan 
masalah 

2. Sebagian kecil 
siswa mampu 
mengumpulkan 
informasi yang 
sesuai untuk 
pemecahan 
masalah 

3. Sebagian besar 
siswa mampu 
mengumpulkan 
informasi yang 
sesuai untuk 
pemecahan 
masalah 



4. Semua siswa 
mampu 
mengumpulkan 
informasi yang 
sesuai untuk 
pemecahan 
masalah 

 4. Siswa 
merencanaka
n karya yang 
sesuai 
dengan 
masalah.  

1. Siswa tidak 
merencanakan 
karya yang 
sesuai dengan 
masalah 

2. Sebagian kecil 
siswa 
merencanakan 
karya yang 
sesuai dengan 
masalah  

3. Sebagian besar 
siswa 
merencanakan 
karya yang 
sesuai dengan 
masalah  

4. Semua siswa 
merencanakan 
karya yang 
sesuai dengan 
masalah  

   
 Kegitan akhir :  
3 1. Siswa 

membuat 
1. Tidak 

memberikan 



rangkuman 
dengan 
bimbingan 
guru tentang 
materi yang 
telah 
dipelajari. 

rangkuman 
2. Rangkuman 

dibuat oleh guru 
3. Siswa secara 

bersama-sama 
membuat 
rangkuman 

4. Guru bersama 
siswa membuat 
rangkuman 

 2. Siswa 
melakukan 
evaluasi 
hasil belajar. 

1. Tidak 
mengevaluasi 
hasil belajar 
siswa 

2. Sebagian kecil 
siswa melakukan 
evaluasi hasil 
belajar 

3. Sebagian besar 
siswa melakukan 
evaluasi hasil 
belajar 

4. Semua siswa 
melakukan 
evaluasi hasil 
belajar 

 3. Siswa 
mendengark
an pesan 
moral yang 
disampaikan 
guru. 

1. Siswa tidak 
mendengarkan 
pesan moral 
yang 
disampaikan 
guru 

2. Sebagian kecil 



mendengarkan 
pesan moral 
yang 
disampaikan 
guru  

3. Sebagian besar 
mendengarkan 
pesan moral 
yang 
disampaikan 
guru  

4. Semua siswa 
mendengarkan 
pesan moral 
yang 
disampaikan 
guru 

 4. Siswa 
menjawab 
pertanyaan 
refleksi dari 
guru. 

1. Siswa tidak 
menjawab 
pertanyaan 
refleksi dari guru 

2. Sebagian kecil 
Siswa menjawab 
pertanyaan 
refleksi dari guru 

3. Sebagian besar 
Siswa menjawab 
pertanyaan 
refleksi dari guru 

4. Semua Siswa 
menjawab 
pertanyaan 
refleksi dari guru 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah : Pesantren Modern Misbahul Ulum 

Mata Pelajaran : Nahwu 

Kelas/ Semester : III I (Ganjil) 

Materi Pelajaran : نصب فعل المضارع  

Alokasi Waktu : 120 Menit (3x Pertemuan) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

K.1. Meghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

K.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

K.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata.  



K.4.Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

1.1. Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

bahasa pengantar 

khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan 

 Menerima kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa arab sebagai 

bahasa pengantar 

komunikasi 

internasional 

 



dalam semangat 

belajar. 

2.1.Menunjukkan 

perilaku jujur dan  

percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2 Menunjukkan 

perilaku motivasi 

internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap 

bertanggung 

jawab dalam 

mempraktikkan 

 Mempengaruhi 

penerapan bahasa arab 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 

 

 

 Mempengaruhi 

system berbahasa arab 

dalam berinteraksi 

sosial 

 

 

 

 Mengubah prilaku 

untuk lebih 

bertanggung jawab 

dalam menggunakan 

bahasa arab 



bahasa Arab 

sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji 

khazanah 

keislaman. 

 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan : 

 نصب فعل المضارع

        baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 

 

 

 

3.2   Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, 

 Menyebutkan bunyi 

kalimat sederhana 

secara fasih 

 Mengidentifikasi 

bunyi huruf teks 

sesuai dengan topic 

yang telah dipelajari 

secara tepat 

 Menjelaskan bunyi 

teks frasa sesuai 

dengan topic dengan 

baik dan benar. 

 

 menghafalkan  bunyi 



dan kalimat bahasa  

        Arab yang 

berkaitan dengan:  

 نصب فعل المضارع

 

3.3 Menemukan 

makna atau 

gagasan dari 

ujaran kata, frasa, 

dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: 

 نصب فعل المضارع

 

 

huruf teks sesuai 

dengan topic 

 melafalkan bunyi 

kalimat 

 mengemukakan teks 

kalimat sesuai dengan 

topic 

 

 

 Menerjemahkan arti 

kata sesuai dengan 

topic 

 Menganalisis makna 

kalimat 

 Menelaah makna 

kalimat dan frasa 

sesuai dengan topik 

4.1 

Mendemonstrasika

n ungkapan 

sederhana tentang 

topik :   نصب فعل

 Mengoreksi 

ungkapan sederhana 

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 



 المضارع

 

 

 

 

 

 

4.2 Menunjukkan 

contoh ungkapan 

sederhana untuk 

menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon tentang:  

 نصب فعل المضارع

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

4.3   Menyampaikan 

unsur kebahasaan 

yang benar serta 

sesuai dengan 

konteks 

 Mengidentifikasi teks 

yang berkaitan 

dengan topic yang 

dibahas 

 Merancang kalimat 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

topik 

 Menunjukkan contoh-

contoh sederhana 

untuk kalimat 

pertanyaan dan 

kalimat yang 

berkaitan dengan 

respon 

 

 

 Mengemukakan 



berbagai informasi 

lisan sederhana  

tentang :   نصب فعل

 المضارع

 

 

 

 

4.4. Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang : 

 المهنة الطبية

 dalam berbagai 

struktur bahasa 

sederhana secara 

tepat. 

 

 

 

 

 

 

berbagai informasi 

lisan 

 Mengkosepkan 

kalimat yang 

berkaitan dengan 

topic 

 

 

 Mengemukakan 

informasi secara 

tertulis 

 Menjawab pertanyaan 

sesuai dengan 

istifham sesuai 

dengan topic 

 Mempraktekkan 

penggunaan bahasa 

arab untuk 

menyampaikan 

informasi yang 

berkaitan dengan 

topic 



 

 

 4.5    Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik :   نصب فعل

 المضارع

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar sesuai 

konteks 

 Membentuk kalimat 

yang berkaitan dengan 

topic yang dibahas 

 Menyusun teks sesuai 

dengan struktur dan 

unsure kebahasaan 

yang benar 

 Mengubah kalimat 

yang berkaitan dengan 

topic yang dibahas  

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 نصب الفعل المضارع

 األمثلة :

 أريد أن أحسين السباحة .1

 أرجوا أن تعتدل الجو .2

 يسرني أن تزورنا .3

 لن أكذب .4



 لن يفوز الكسالن .5

 لن أضرب القط .6

 جئت كى أتعلم .7

 أخبر ألحق كى يعلم الناس الحق .8

 الوطنأتعلم كى أخدم  .9

 

 البحث:

يشتمل كل مثال من األمثلة السابقة على فعل المضارع قبله احد األحرف األربعة: 

أن، لن، إذن، كى. وإذا تأملت أخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه األحرف األربعةفي هذه 

 األمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا، ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا.

 هم أن هذه األحرف تنصب الفعل المضارع الذي يأتى بعدها:ومن ذالك يف

 

 القاعدة 

 ينصب الفعل المضارع متى سقبه احد النواصب األربعة، وهي: أن، لن، إذا، كى.

 

D. Model METODE PEMBELAJAR 

1. Pendekatan: saintifik 

2. Metode      : qawaid 



E. Kegiatan Pembelajaran 

NO Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 

1. Orientasi  

 Guru mengucapkan salam 

pembuka dan berdoa untuk 

memulai pelajaran 

sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

 Memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap 

disiplin. 

2. Apersepsi  

 Mengaitkan materi 

pembelajaran dengan apa 

yang akan dipelajari. 

 Mengajukan pertanyaan 

yang ada keterkaitannya 

dengan materi yang akan 

berlangsung 

3. Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Menit  



 Memberikan perhatian dan 

kesadran terhadap mamfaat 

mempelajari materi yang 

akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dipelajari 

4. Pemberi Acuan 

 Memberitahukan materi 

yang akan dipelajari saat itu 

 Guru mengarahkan siswa 

duduk secara melingkar. 

2.  Kegiatan Inti 

1. Mengamati 

 Siswa mengamati kartu 

pelengkap yang dibagikan 

serta mengamati jumlah 

bacaan yang sudah tertulis 

di atas kartu. 

 Siswa menyusun katu yang 

di bagikan, kemudian 

mengamatinya dengan 

 

 

35 Menit 



teleti. 

 Siswa mengamati katu 

yang berada didepannya. 

2. Menanya  

 Siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru 

tentang akhir fiil mudharik 

yang tidak dipahami 

 Guru membagi siswa dalam 

4 kelompok 

 Siswa mendiskusikan hal-

hal yang belum dipahami 

3. Mencoba 

 Siswa mencoba memahami 

perubahan kalimat fiil 

mudharik melalui kartu 

yang dibagikan dan telah di 

susun 

 . 

4. Menalar 

 Siswa menyusun kalimat 

dari kartu yang telah diacak 



oleh guru, dengan 

menggunakan kartu 

pelengkap. 

 Siswa mencoba membuat 

kalimat baru yang di 

dalamnya terdapan fiil 

mudharik dan salah satu 

huruf nasab 

5. Komunikasi 

 Perwakilan siswa dalam 

tiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya dan di tanggapai 

oleh siswa lainnya.  

 Guru memberikan 

penguatan. 

3 Penutup  

 Siswa dengan bimbingan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan evaluasi 

kepada siswa 

 

2 Menit  



 Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

 Guru dan siswa membaca 

doa sebagai penutup 

pembelajaran 

 Guru memberikan salam 

penutup lalu meninggalkan 

kelas. 

 

 

F. Penilaian, Remedial dan Pengayaan. 

1. Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Sikap 

1) Sikap Spritual 

 

No 

 

Nama 

Aspek penilaian yang dinilai  

Ket 

 

Antusias Responsitif Disiplin Kelengka

pan Alat 

belajar 

1       

2       

3       

Keterangan: 4: sangat baik   2: cukup  3: baik     1: kurang 



 : بعدىاإلختبار 
 ؟مبا ينصب فعل املضارع الذي رفعه بضمة  .١
 مبا ينصب األفعال اخلمسة ؟ .٢
 بالفعل املضارع املناسب ؟ أكمل كليمة األتية .٣

 إىل البيت           أن يدر أ 
 يف الصف         أن طالبد الار أ 
  ألنبياءا        لن 
  رضي اهللا          كي أمحد وعلي  صلى 
 يف اإلمتحان           تعلم كىن 



 :القبلياإلختبار 
 أذكر أحروف من نصب فعل املضارع؟ .١
 أكمل كليمة األتية بالفعل املضارغ املناسب؟ .٢

  اراد حممد أن .... إىل البيت 
 أراد املسلموت أن .... يف املسجد 
 لن .... األنبياء 
 صلى املسلمون كي .... رضي اهللا 
 تتعلم الفاطمة كي .... يف اإلمتحان 

 
 



 

 

 

 يجيب الطالب أسئلة اإلختبار القبلي

 

 

 



 

 

 

 قام الطالب بترتيب البطاقات
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