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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 هداءإ
من علمني النجاح والصبر إلى  

ألرتوي من  إلى من افتقده في مواجهة الصعاب ولم تمهله الدنيا
 حنانه

 زبورية  أمي و دو محمداني مح أبيإلى 
الدين  اللذين ربياني صغيرا حفظهما الله وأبقاهما في سالمة  

 والدنيا واألخرة
 

 إخواني وأخواتي الكريمة
حث مساعدتكم لي في إنجاز هذا البعلى  أقول شكرا جزيال

يالعلم  
 جزاكم الله خير الجزاء وأدعو ربي أن يجمعنا في جنته

 آمين يا مجيب السائلين
 أهدي هذا الجهد المتواضع...
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 شكر وتقدير

 بسم الله الرحمن الرحيم

ضل جعل العربية أف يالذ الحمد لله رب العالمين
األمة وعلى آله وأصحابه  ياللغة.الصالة و السالم على نب

أجمعين. فقد انتهت الباحثة بإذن الله من كتابة هذه الرسالة 
األفعال المعتلة باستعمال الجدول  تعليمتحت الموضوع " 

الشروط  قدمتها إتماما لبعض يالت بمعهد علوم الدين"
في كلية التربية ( S.Pd)والواجبات المقررة للحصول على شهادة 

وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري الحكومية اإلسالمية بندا 
 أتشيه.

شكر العميق وفي هذه الفرصة السعيدة تتقدم الباحثة بال
 صفريةبخاري مسلم و  لدكتورهما اللمشرفين الكريمين 

قاتهما لإلشراف على هذه  أوقد أنفقا . حيث إنهما الماجستر
يهما عسى أن يباركهما الله ويجز الرسالة من أولها إلى نهايتها، 

 .جزاء حسنا
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كلية وعميد  تتقدم الباحثة بالشكر لمدير الجامعة كما و 
وجميع ن ورئيس قسم تعليم اللغة العربيةالمعلميالتربية وتأهيل 

 األساتذ الذين علموها العلوم المفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا.

لجميع موظفي مكتبة جامعة  جزيلالشكرا بالتتقدم ثم 
الرانري وقسم تعليم اللغة العربية الذي قد ساعدوها على إعداد 

 الكتب التى تتعلق بتأليف هذه الرسالة.
الشكر العالى لوالديها المحبوبين الذين قد بحثة لباوتقوال

منذ صغارها إلى أن  تربية حسنة وهّذباها تهذيبا نافعاربياها 
نجحت التعلم في كلية التربية وتأهيل المعلمين تخصص تعليم 

  اللغة العربية.

رئين نقدا بنائيا حثة من القاجو الباوفي هذه الرسالةتر 
وأخيرا عسى الله أن  ،الرسالةاوإصالحا نافعا ألكمال هذه 

ا الله ونعم يجعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئين عامة. حسبن
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بالله العلي العظيم، إالة وال قوّ حولير والنعم النصالوكيلنعم المولىو 
 رب العالمين.والحمد الله
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 البحث مستخلص

ان البحث
 )   بية بمعهد علوم الدين بــي)دراسة تجر 

Lhokseumawe  
 نبيال الفو أ:  االسم الكامل

 410101441:  رقم القيد

في الصف  قد إختارت الباحثة هذا الموضوع ألن الطالبات
، حيث خاصة مهارة الكالمالعربية اللغة على  الثاني لم يسيطرن

في استعمالها  ولكن  مفرادتال نحفظيعهد بهذا الم هن إن  
. يهدف متبادلة تفرق عن األفعال العتلة عند تكلم اللغة العربية

تعليم األفعال المعتلة على إجراء هذا البحث إلى التعرف 
 ستعمال الجدول بمعهد علوم الديناب

عنو  :  تعليم  األفعال المعتلة  باستعمال الجدول 
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ل الجدول لترقية ااستعم فعالية، والتعرف على Lhokseumaweبـــ 
بــ بمعهد علوم الدين  األفعال المعتلة على اتبلاسيطرة الط

Lhokseumawe وأما منهج البحث لهذه الرسالة فهو منهج .
تصميم ى بويسم تجريبي. تجري الباحثة بحثها في المجموعة،

 One  Group) والبعدي المجموعة الواحدة مع االختبار القبلي

Pre-test Post-test Design) .تعليم البحث فهو وأما نتائج من هذا
قدرة يكون فعاال لترقية  ستعمال الجدولااألفعال المعتلة ب

 واستجابة الطالبات في .المعتلة األفعال مادةالطالبات على فهم 
حيث . ممتازة تكون األفعال المعتلة باستعمال الجدول تعليم

 الطالبات حصلت الباحثة على نتيجة مالحظة أنشطة

P =68,68٪ 400 – 64حد تدل على أنها وقعت ما بين ٪ 
ونتيجة االختبار  80االختبار القبلينتيجة ، و ةبتقدير ممتاز 

والدليل على هذا أن نتيجة  .أيضا ةز بتقدير ممتا 68,1البعدي



 

 ن

 

ABSTRAK 

 

MAS Ulumuddin Lhokseumawe) 

Nama              : Ulfa Nabela 

NIM                : 140202112 

Peneliti mengangkat judul ini karena siswa di kelas dua 

belum menguasai Bahasa Arab khususnya keterampilan 

berbicara. Karena mereka di pesantren, mereka menghafal 

kosa kata tetapi dalam penggunaan kosa kata, tetapi mereka 

belum mampu membedakan kata kerja tentang fiel muktal 

ketika berbicara bahasa arab. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran fiel muktal dengan 

menggunakan tabel untuk meningkatkan kemampuan siswa 

MAS Ulumuddin di Lhoksemawe dalam penggunaan kosa 

kata ketika berbicara. Adapun metode penelitian skripsi ini 

adalah metode eksperimen. Peneliti melakukan penelitian 

ini di dalam satu kelompok yang disebut dengan “One 

Group Pre-Test Post-Test Design”. Untuk pengumpulan 

data peneliti menggunakan lembar observasi dan test. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MAS 

Ulumuddin dan Peneliti memilih kelas XI/C, sebagai sampel 

Judul Skripsi  :  Pembelajaran      Fiel      Mu’tal     dengan 

Menggunakan Tabel (Studi Eksperimen di  
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yang terdiri dari 25 siwsi. Hasil dari penelitian ini adalah 

pembelajaran fiel muktal dengan menggunakan tabel 

tergolong sebagai katagori sangat baik, dengan perolehan 

nilai 88,63dari hasil observasi kegiatan siswi, dengan 

interprestasi berkisar 81- 100 sebagai katagori sangat 

membaik dan pembelajaran fiel muktal ini tergolong efektif 

dalam meningkatkan untuk  kemampuan siswa dalam 

berbicara berdasarkan bukti perolehan nilai rata rata posttest 

86,4 lebih besar dari pretest 60 dan perolehan  nilai ttest 

lebih besar dari nilai ttable atau (1,711 <4,71).  
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ABSTRACT 

 

Lhokseumawe) 

Name   : Ulfa Nabela 

The researchers raised this title because students in second 

grade have not mastered Arabic especially speaking skills. 

Because they are in boarding schools, they memorize 

vocabulary but in vocabulary usage, they have not been able 

to distinguish verbs about fiel muktal when they  speaking 

Arabic. This study aims to determine the effectiveness of  

fiel muktal learning by using table to improve students the 

ability of MAS Ulumuddin in Lhoksemawe. The research 

method of this thesis is experimental research. Researchers 

conducted this study in a group called "One Group Pre-Test 

Post-Test Design". For data collection researchers used 

observation sheets and tests. Population in this research are 

all students of  MAS Ulumuddin, the researcher choose in 

class XI/C as sampel which of 25 students. The result of this 

research is fiel muktal learning by using table effective to 

improve students ability when speaking, with the acquisition 

Title  :  Fiel muktal learning by using table (Experimental 

Studies     at       Ulumuddin      Boarding       School 

NIM     : 140202112 
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of the value  p= 88.63 from the observation of  student 

activities, and interpretations ranging from 81-100 as a very 

improved category and fiel mu’tal learning is classified as 

effective in improving students ability to speak, based on 

evidence of the posttest 86.4 average score greater than 

pretest 60 and the value of ttest is greater than the value of 

ttableor (1,711 <4,71). 



 
 

1 

 

 الباب األول
 سية البحثأسا

 
 أ . مشكلة البحث
 هاتعلمية التي يلدراسا موادالى إحد إن اللغة العربية هي

 .لقرآنا لغة وهي ،معات والمدارس والمعاهدالجا ب فيالالط
، الكتبة، و والكالم اإلستماع، مهارة وهي اتمهار ربع أ العربيةللغة

 الناس عن أغراض تعبير عملية الكالم هي ومهارة والقراة.
خدمون ي حياتهم. فالناسسائر في  ابعض تصال بعضهمإل

مهارة كحياتهم. وتعتبر مهارة الكالم  فيمن الكتابة  الكالم أكثر
الذين يتعلمون اللغة اإلنسان هدف تألن أول ما ، مهمةاللغوية ال

لدفع مهارة الكالم يعنى النطق هناك ثالثة عناصر  1.الكالمهو 
 2.يةوالمفردات والقواعد النحوية والصرف

                                                           
1Abd.Wahab Rosyididan Mamlu’atul Nikmah, Memahami 

Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN - Maliki  

Press, 2011), hlm. 88. 
، تعليم اللغة العربية لناطقين بلغات أخرىمحمودكامل الناقة، 2

 110-101ص.  (،1891)الرياض: جامعة أم القرى 
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، وتنقسم قواعد اللغة العربية إلى القواعد النحوية والصرفية
 د نعمة في كتابها، وقال فؤ م اللغة العربيةا دور مهم في تعليوهم

 بتحديد قواعد النحويةختص تن إ ملخص قواعد اللغة العربية
ن قواعد أأي  إعرابها، لجملة، وكيفيةوظيفة كل كلمة داخال

أييتغير  ) عربيةمن حيث أنها م النحوية تنظرإلى الكلمة العربية
 )أي اليتغير ةني( أو مبفي الجملة اموقعه بتغير و اشكل اخره

وأما قواعد الصرفية فهى  موقعها في الكالم(.بتغير  اخرهاشكل 
الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيير بالزيادة أو  يةنبب تختصف

 3.بالنقص
بــ  المعاهد اإلسالمية  و أما معهد علوم الدين فهو إحد

Lhokseumawe، 
 وهي: ،والعلوم العربيةالعلوم اإلسالمية  فيه اتبالطال تعلميو 

 ها.ر يوغ والنحو، والصرف ،فر يصم التو الدين، علم و علالفقه، 
 ، ألنله دور عظيمفعاهد اإلسالمية الم فيالنحو  تدريسوأما 

هذا  هدفتو  النحو أساس ضروري في تدريس اللغة العربية،
                                                           

 ،) بروت: دار الثقافة اإلسالمية( ،ملخص قواعداللغة العربيةفؤادنعمة، 3
 3ص.
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ي القواعد الصحيحة أ فهم قادرين على اتلباالط األمرلتكون
على   الكتاب المدريس عتمديالمعهد  اهذ في ،النحوتعليم 

ظاهرة أن لغة العربية. وهناك كتاب" النحوا الوضح" في قواعد ال
 .في سيطرة مادة النحو ت فيه ضعفاباالالط

اللغة العربية هما اللغتين،  نتكلميأن  اتبلاالطوال بد من 
رفع مهارة هي وبالطبع أن ممارسة لغتين  واللغة االنجليزية.

أن  فيها اتبلاالط جب علىيصحيحة. و  الكالم في اللغة العربية
المعهد كل يوم. ومن بيئة  اللغة العربية الفصحى في نيتكلم

في هذا المعهد هي الصرف، وهو  تعلمتمادة اللغة العربية التي 
اللغوية ذات المعنى وقوانين  ةبحث في أصغر الوحدتعلم 

الثانوية  المرحلة اتبلاوأما ط 4.تتابعها من النظام الصرفي
في  ولكن  مفرادتال نحفظيعهد للمستوى الثانى بهذا الم

عند تكلم اللغة  تفرق عن األفعال العتلة متبادلة استعمالها
 .العربية

                                                           

4محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة العربية، )دار الفالح : 2000(، 

21ص.    
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رأت الباحثة أن من المشكالت وفي خالل التديس قد
تعليم النحو عند المدرس هي قلة استعمال الوسائل التعليمة 

 مجتهدات غير . لذالك كانت الطالباتالمناسبة لمادة النحو
 في التعلم.
ل الجدو بوسيلة  المادةهذه  أن تشرح رادت الباحثةوأ
هدف ألعلى ا لو حصلول درس القواعد العربية همفتسهيال ل

األفعال تعليم  الباحثة تطبيقتريد سبقما ءعلىبنا.موجودة ال
. Lhokseumaweبــبمعهد علوم الدين  لالمعتلة باستعمال الجدو 

الحال تريد الباحثة أن تستعمل الجدول لترقية قدرة  افي هذ
 . األفعال المعتلة على سيطرة اتبلاالط

 البحث التجريبياحثة طريقة البحث هي وتستخدم الب
 يبلغ .معلم 112عدد المعلمين يبلغ و ، نويةامدرسة الثالفي 

 .ةلباط 100المعهد  المون في هذتعتالذين  اتبالعدد الط
 

 ب.  أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث في هذه الرسالة فهي كما يلي: 
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 المعتلة باستعمال الجدولاألفعال  كيف يتم تعليم .1
 الدين علومبمعهد

 ؟ Lhokseumawe بـــ
 اتبلالترقية سيطرة الط الل الجدول فعاهل استعم .2

 األفعال المعتلة بمعهد علوم الدين على
 ؟ Lhokseumaweبــ

 
 البحث اهدفج. 

هدف هذه أد الباحثة أن تقدم يوفي هذه الرسالة تر 
 :وهيالبحث 

ستعمال ااألفعال المعتلة ب تعليم على إجراءالتعرف  . 1
 الجدول بمعهد علوم الدين

 .Lhokseumaweبـــ      
ل الجدول لترقية سيطرة ااستعم فعالية على التعرف .2

بــ بمعهد علوم الدين  األفعال المعتلة على اتبلاالط
Lhokseumawe. 
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 د. أهمية البحث
 أما أهمية البحث فهي: 

 تعليم علىقادرين  اتبالجعل الطت أنللطالبات :  .1
 ألفعال المعتلة باستعمال الجدول.ا

ستعمال الجدول ااألفعال المعتلة ب في تعليم :  للمدرس .2
 لترقية على التصريفات.

األفعال المعتلة  تعليم: أن تقرر المدرسة على  للمدرسة .3
بــ  الدين    علوم بمعهدباستعمال الجدول 

Lhokseumawe. 
 

 البحث روضفالتراضات و فه. اإل
سبة االمن ائلن الواسإلفتراضات لهذا البحث هي أوا

 الطالبات على قدرة لترقيةعملية التعلم و  ليوالجزابة مهمة لتسه
 .واستيعابها المادة فهم

ستعمال ااألفعال المعتلة ب تعليمالفرض الصفري: إن  -
 همف على اتلباقدرة الط  ترقية لي كون فعاال فيلم  الجدول

 المعتلة. األفعال مادة
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 ستعمالبااألفعال المعتلة  تعليم الفرض البديل: إن -
 .مهاعلى فه اتبالترقية قدرة الطلفعاال الجدول

 و. حدود البحث
 الموضوعي:الحد -

األفعال المعتلة  تعليم" الموضوع علىالباحثة هذا تقتصر 
 بية بمعهد علوم الدينيتجر  سةاستعمال الجدول" )در اب

 (Lhokseumaweبـــ 
 :يالمكانالحد -

بـــ  معهد علوم الدين البحث في هذا يكون
Lhokseumawe عليةال للمرحلة. 

 :الزماني الحد -
 م.2017-2019البحث عام هذا يجر

 
 البحث اتحصطلم.ز

بين تأن  هاهذه الرسالة ينبغي ل ةشرح الباحثتقبل أن 
موضوع البحث وهي:  تضمن فيت حات التيلمعاني المصط
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بية بمعهد يباستعمال الجدول )درسة تجر األفعال المعتلة  تعليم
 :علوم الدين( كمايلي

 
 األفعال المعتلة تعليم -أ

 هلعا" أي جتعليم -ميعل   -مل  كلمة التعليم مصدر من "ع
مها. واصطالحا: أنه وغيرها ماجعله يعل   م. وعالمته الصنعةيعل  

 1ما.شيئا يمساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤد
اسم الفاعل من يعتل أي يمرض فهو مريض.  هو المعتل لغةو 

وهي الواو  ،فهو ما احد أصوله حروف علة اوأما االصتالح
 وااللف والياء.

الفعل المعتل في هذه الرسالة األفعال المعتلةبأما المراد  
هوما كان في حروفه األصلية حرف أو إثنان من حروف العلة، 

عى. وينقسم إلى وهي: األلف، الواو، الياء. كوجد، وقال، وسا
 المثال، وأجوف، ناقص، و لفيف.

 
                                                           

، ) بيروت: دور نخفضة أسس تعليم اللغة العربيةه.دروجال س براون، 5
    21(، ص. 1884العربية، 
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 :الجدول  -ب
للسقيا، هو مجرى صغير يشق في األرض الجدول 

ول البيانات هي جدال ط متوازية.وأيضا صفحة يخط فيها خطو 
دة. أساس فئات محدعبارة عن مجموعة من األرقام على 

م فوفات والعنوان برق  ول وعناوين كل الصوتتضمن الجد
وهناك الخربشة يتم الحصول على البيانات،والمصدر الذي 

وتستخدم المطلوبة ويمكن أن يسمى الجدول باسم القائمة. 
النتائج، ولكن الجدول في هذا الباحثة الجدول في تطوير 

البحث ال تحتوي على األرقام بل بالتصريفات من علم 
 1.الصرف

 السابقةات . الدراسح
جديدا في دراسة تعليم اللغة ليس هذا البحث بحثا 

راجع معلى التم الباحثة تن البحث في هذه الرسالة، إبية. العر 
 ستخدم على المقارن لهذه الرسالة، تجع ااألخرى. وذلك المر 

 وهي :
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 7م 6102جنتي الدراسة األولى دراسة -
في  البطشكلة في هذا البحث فهي أن أكثر أما م

هم ضعفاء في فهم اللغة العربية. وهذا  خاصةالمرحلة الثانوية 
وأما أهداف  .علم في دفعهمالضعف بسبب قلة محاوالت الم

الستخدام خريطة بااستجابة الطالب ة عرفمل الة فهيهذه الرس
ترقية قدرة الطالب على الفهم مادة األفعال المعتلة  يالمفاهيم ف

 .بمعهد نور دارالسالم
ذه الباحثة في ه أما منهج البحث التي اعتمدت عليه

نتائج التي حصلت عليها التجريبي. وأما  المنهجالرسالة فهو 
الستخدام خريطة المفاهيم فى ترقية قدرة الطالب على باالباحثة 

 .الفهم مادة األفعال المعتلة بمعهد نور دارالسالم

                                                           
 Mind تعليم األفعال المعتلة بأسلوب خريطة المفاهيم، جنتي7

Mappingبمعهد نور األفعال المعتلة الفهم مادة  ترقية قدرة الطالب علىل
في تعليم  ر لنيل درجة البكليةغير منشو بحث ، Nagan Rayaبــ  دارالسالم

 أتشية، اسالمية نبدتأهيل المعلمين جامعة الرانري اإلاللغة العربية، بكلية التربية و 
2011  
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ي استخدام اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ف
بأسلوب األفعال المعتلة تعليم في واإلختالف .منهج البحث

 تعليم، والدراسة الحالية ( Mind Mapping) خريطة المفاهيم
المكان تكون الدراسة  في ،األفعال المعتلة باستعمال الجدول

 الحالية في معهد علوم الدين
بمعهد نور دارالسالم  والدراسة السابقة Lhokseumaweبـــ 

Nagan Raya  . 
 
 
 
 
 
 
 8م6106 عبد الرحمنالدراسة الثانية دراسة  -

                                                           
 قدرة الطلبة على فهم األفعال المعتلة في القرآن الكريم ،عبد الرحمن8

 ر لنيل درجةحث غير منشو ب،  Kota Baro, Aceh Besarبمعهد باب المغفرة 
تأهيل المعلمين جامعة الرانري في تعليم اللغة العربية، بكلية التربية و  البكلية

  2012أتشية،  اة نبدسالمي  اإل
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ضعفاء  ةبمشكلة الطلأما مشكلة في هذا البحث فهي 
األفعال في تصريف  وهذا الضعف بسبب .في فهم اللغة العربية

ريب دوقلة استعمال األفعال المعتلة النصوص العربية وت المعتلة
 ةبالطلقدرة فعاال ةعرفلوأما أهداف هذه الرسالة فهو  .على إعرب
 في آيات القرآن بجزء ثالثين. األفعالمادة على الفهم 

في هذه الرسالة  حثاأما منهج البحث الذي اعتمد عليه الب
حصل عليه  نتائج الذي . وأماالوصفي التحليلي منهجالفهو 
بمعهد باب  على فهم األفعال المعتلة في القرآن الكريمحثاالب

 .Kota Baro, Aceh Besar المغفرة
فهم األفعال  سة الحالية فيهذه الدراسة مع الدرا اتفقت

فهم األفعال المعتلة في على  قدرة الطلبة واإلختالف .المعتلة
تعليم األفعال المعتلة باستعمال ، والدراسة الحالية القرآن الكريم

الحالية في معهد علوم المكان تكون الدراسة  في ،الجدول
بمعهد باب  والدراسة السابقة Lhokseumaweبـــ  الدين

 . Kota Baro, Acehالمغفرة

 
 كتابة البحثطريقة  ط.
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نظام العلى  ةالباحث تالرسالة فاعتمد كتابة  أما كيفية
جامعة الرانيري ب وتأهيل المعلمين الذى وضعته كلية التربية

طة خذا النظام مذكور في "دليل إعداد اإلسالمية الحكومية، وه
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل  )البكالويوس( البحث

 ." 2011 المعلمين بجامعة الرانري اإلسالمية الحكومية
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 الباب الثاني
 اإلطارالنظري

 
بنفسها مقترن بأحد األزمنة كلمة دلت معنى  الفعل هو 
كل هو فعل الأا  2ستقبا ، ةة الت  ه  الماىى االاا  اااالثال
 -خاص، مثل: َكَتبَ زمن   ف عمل حصو د  على ي لفظ
 1.ِاْسَمعْ  -َيْجرِى
 أنواع األفعا -أ 

 أقسام:ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ثالثة -2
حصو  عمل ف  كل فعل يد  على الفعل الماىى، هو - 

 الماىى. ناالزم
 الفعل المضارع، هو الفعل الذي يد  على حدث ف  -

ن يكون مبداء بد أاا الزمان الااىر أاالمستقبل.
                                                           

 ، )سوالكيال نى الاسن على ين هسثام الكيال نى الشافعى، شرح1
 1ص.  رابايا، الارمين، بدان سنة(،

، )دتربتكن االه: سومبر النحو الواضحعلى الجازم امصطفى أمين، 2
 21.ص ،ميدان(  :علم جايا
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االنون االياء  الهمزةاه   عةالمضار حرف أ بارف من
 1االتاء.

الفاعل من  هيطلبالفعل الذي الفعل األمر، هو  -
الفعل األمر يطلب به ا  المخاطب بغير ام األمر،

 4.حصو  الش ء ف  الزمان الماىى أا المستقبل
 
 م الفعل باعتبار معناه إلى قسمين:نقسي-1

الفعل الالزم هو ما ا يجااز الفاعل إلى المفعو  به   -
َكَقَعَد ُمَامَُّد ا َخرََج ُعَمَر. اهو ياتاج إلى الفاعل 

الفعل القاصر، يسمى أيضابه. ا  اا إلى المفعو 
لقصوره عن المفعو  به ااقتصاره على الفاعل. االفعل 
غير الواقع، ألنه ا يقع على المفعو  به. االفعل غير 

 1المجااز، ألنه ا يجااز فاعله.

                                                           
 12ص. ،...النحوعلى الجازم امصطفى أمين، 1
) مطبعة جامعة موانا  ،، الهودى في علم الصرفد. احمد مزكى4

  12ص.  م(،  1222ملك إبراهم اإلسالمية الاكومية، ماانق، الطبعة األا  
 21، ص. ...، الهودى فيد. احمد مزكى5
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هو ما يجااز الفاعل إلى  الثان ، الفعل المتعدي -
ياتاج دَّْرَس. اهو المفعو  به بنفسه َكَاِفَظ ُمَامَُّد ال

قع عليه. ايسمى أيضا له امفعو  به يفاعل يفعإلى 
ه االفعل عه على المفعو  بلوقو  الفعل الواقع،

 إلى المفعو  به. الفعل المجااز، لمجاازته
 الفعل المتعدي ينقسم إلى قسمين:ا 

بنفسه اهو ما يصل إلى المفعو  به مباشرة  يمتعد   -
 "صرياا".. امفعو له يسمى (بَ َرْيُت الَقَلمَ )
بغيره اهو ما يصل إلى المفعو  به بواسطة  يمتعد   -

ُتَك. امفعو بمعنى   أَ  (َذَهْبُت ِبكَ رف الجر )ح ْذ َهب ْ
 6له يسمى " غير صريح".

 
ضعفها إلى صحيح قسم الفعل با عتبار قوة أحرفه و ني -1

 ومعتل.

                                                           
 11، ص. ...، الهودى فيد. احمد مزكى6
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األا ، الفعل الصايح هو ما خلت أصو  من أحرف العلة، 
َجَلَس. اهو ينقسم إلى كَكَتَب، ا   لف، الواا، االياء،اه  األ

 سالم، ا مضاعف، امهموز.
السالم هو ما سلمت أصوله من أحرف العلة،  -

 االهمزة، االتضعيف كَضَرَب ا َنَصَر.
قسم إلى قسمين : األا ، المضاعف نالمضاعف، ي -

ينه اا مه من جنس الثالة  امزيده هو ما كانت ع
. الثان ، المضاعف الااحد كَمدَّ ا  رباع  هو ما  فَ رَّ

كانت فاؤه اامه األالى من جنس ااحد، اعينه اا 
 قَ ْلَقَل.جنس ااحد كزَْلَزَ ، ا مه الثانية من 

ماكان أحد أصوله همزة كَأَخَذ ) يسمى المهموز هو  -
(، اقَ رََأ ) مهموز الفاء(، اَسَأَ  )ايسمى مهموز العين

 7يسمى مهموز الالم(.
حرافه األصلية حرف أا فعل المعتل هوما كان ف  ال الثان ،

إةنان من حراف العلة، اه : األلف، الواا، الياء. كوجد، 
 8لفيف.ا  اقا ، اساعى. اينقسم إلى المثا ، اأجوف، ناقص،

                                                           
 11، ص. ...، الهودى فيد. احمد مزكى7
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ألصلية حرف علة، : اهو ماكان أا  حرفه ا ثالمال -

المثا  الوااي(، اَيَسَر ) يسمى المثل  مثل: اع د) يسمى
الوااي  المكسور العين ف  المضارع اليائى(، ا يتصرف المثا  

ف  جميع  ءف  الماى  االمضارع باذف،  االو  االمفتوحها
 تصاريف المضارع ااألمر.

 يَِعُد. -يَِرُث، َاَعدَ  -َاَرثَ 
َاَعَد( ايشمل  -، ناو: )َاَصفَ ماكان فاؤه حرف علةأا هو 

، أاياء كما ف : (َاِرثَ  -َاَهبَ ) المثل ماكان أاله ااًاا كما ف :
 9يَِئَس(.-)َيَسرَ 

 
افه األصلية حرف علة، : اهو ماكان ةان  حر األجوف -

22.مى األجوف الوااي األصله قَ َوَ (سمثل: قا )ي
 على 

                                                                                          
اإلسالمية( فة اقث) بيرات: دارل ،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 8

 64 ص.
ية للتراث: القاهرة، )دارالتوفيق ،الصرف الكافىايمن أمين عبد الغن ، 9

 62ص.  ( 1222
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ما كانت عينه حرفا من احرف العلة اهو سبقت اإلشارة اليه ما
 ،ن تكون ياءأإما  ،ألن عينه إما ان تكون ااااً  :على أربعة انواع 

، ، اإما أن تقلب ألفاً أصلها على باقية هما إما أن تكوناكل من
 هو أا.عور  ،حو  :اصلها ااا باقية على ينهفمثا  ما ع

 22.َعاَش( -ماكانت عينه حرف علة، ناو: ) َصامَ 
خره حرافه األصلية حرف علة، آ: اهو ماكان الناقص -
: دنا) يسمى الناقص الوااي ألن أصله َدنَ َو(، ارمى )يسمى مثل

اهو كما سبقت ااشارة اليه 21.الناقص اليائ  ألن أصله َرَمَ ( 
ا تكون ا ياء، ا أه حرف علة ، ا تكون الالم ااااً ما كانت ام

 .ا ياءأألفا اا منقلبة عن ااا 
ن يبقى أما إواا االياء من ال ألن كل اانواعه على التفصيل ةالةة:

ن تنقلب الواا ياء اا الياء أما إ، ا ن ينقلب الفاأعلى حاله، اإما 
ن تكون هذه االف منقلبة عن ااا ، أما إاااا ، اما آخره الف 

، الواا األصلية الباقية : بذا لفمث. ن تكون منقلبة عن ياءأما إا 
                                                                                          

 84، ص. ...الهودى في، د. احمد مزكى22
 16، ص. ...الصرفايمن أمين عبد الغن ، 11
 11، ص. ...الهودى في، د. احمد مزكى21
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صل امه الواا اقد انقلبت أامثا  ما  .  سرا، ارخو
صل امه الواا اقد أامثا  ما  .رجى ، حلى حظى، حفى،: ياء

 .، غزادعا، سما  :انقلبت الفا

ف حر وامه فاؤه ماكانتاهو  : لفيفمفروق -      
 .مثل: أاى، شوى، راى، عوى، لوى، يفعلة
 ،وامه حريف علةعينه كانت ما اهو :لفيف مقروف -      
اخى، اَصى، الى، انى،  قى، اعى، اف ، اشى، اأى،ا مثل: 
فتران حرف  العلة ببغض، اا يكون المقران  بذلك اا  .اه 

 21بالفاء االعين ف  الفعل لثقلهما اةقل الفعل.
 
 ف األفعا  المعتلة اأحكامهاي. تصر ب

لغة التغيير. ااصطالحاتاويل األصل الواحد  التصريف
 24إلى أسئلة المختلفة لمعان مقصودة اتاصل إا بها: 

 اكان التصريف يطلق على شيئين: 
                                                           

 16، ص. ...الصرفايمن أمين عبد الغن ، 13

امطبعة مبر   ) مكتبة ،، السكيالسيعل  بن هشاماب  الاسن 24
 12.ص، بدان السنة( كلورك،
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األا : تاويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضراب من 
المعنى: كتاويل الصدرإلى صيغ الماى  االمضارع ااألمرااسم 

 21.، اكالنسبة االتصغيرالفاعل ا اسم المفعو  اغيرهما
الكن لغرض  الكلمة لغيرمعنى طارئ عليها،االثان : تغيير 

يناصر ف  الزيادة االاذف ااإلبدا  االقلب أخر 
 .ااإلدغام

 
 ها ف  تعليم اللغة العربيةىاتعريف الجدا  اأغر . ج

  على أنه مجموعة من عناصر البيانات يعرف الجدا 
المنظمة على شكل أعمدة )اهى تعريف باسمها ( اصفوف 
أفقية اهو من الوسيلة البصرية أي اسيلة الرسومات الت  تتضمن 

ا  البيانات ه  عبارة عن االجد من التفاصيل االمعلومات.
على أساس فئات ماددة. اتتضمن جدا   مجموعة من األرقام

الصفوف اياتوى   الجدا  اعنااين األعدمدة اعنااين عنااينب
يتم الاصو  على  ياالعنوان برقم االمصدر الذ كل الصفوفات

                                                           
)بيرات: دار الفكر،  ،جامع الدروس العربية مصطفى الغاليين ،21

  127ص. (، 1226
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البيانات، اهناك الخربشة المطلوبة ايمكن أن يسمى الجداا  
 م القائمة. باس

طوير النتائج، الكن اتستخدم الباحثة الجدا  ف  ت
الباث ا تاتوي على األرقام بل بالتصريفات  اا  ف  هذالجد 

 26من علم الصرف.
 التعليمية غرض من استخدام اسائلاأ -
مين على تقديم هو مساعدة المعل اسائلاستخدام  (2

من  اتبالحتى يتمكن الط اتبلاللط المواد بسهولة 
 إتقان المواد بسرعة.

كن أن يؤدي استخدام التعليمية يم استخدام اسائل (1
إلى توىيح المادة بايث ا تكون لفظية ،  اسائل 

، يود المكان االزمان اقوة اإلحساساالتغلب على ق

                                                           
تطوير كتاب التصريف لحسن بن أحمد باستخدام ريك جونيتا، 16

 لطالب المرحلة المتواسطة  الجداول
ر لنيل درجة البكلية ف  باث غير منشو  ،ADDIE )) البحث والتطوير بنموذج 

ا سالمية نبدانري اإلتعليم اللغة العربية، بكلية التربية اتأهيل المعلمين جامعة الر 
 28ص . ،1224أتشية، 
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ااستخدام الوسائط بطريقة دقيقة امتنوعة يمكن أن 
، تكون لى سلبية األطفا . ف  هذه الاالةيتغلب ع

، علمعالم التعليمية ه  إةارة التفائدة اسائل اإل
االسماح للطالب بالتعلم من تلقاء أنفسهم افًقا 

 لقدراتهم.
بادئ الت  يجب هناك عدد من الماستخدام اسائل  (1

 لتعليمية عند استخدام اسائالأخذها ف  ااعتبار 
( بما ف  ذلك: يجب أن تكون 1226)سانجايا ، 

 مالئمة ينالوسائط المستخدمة من قبل المعلم
، يجب أن اموجهة ناو تاقيق أهداف التدريس

المادة التعليمية ااحتياجات تكون متوافقة مع 
، ايجب اانتباه إلى الفعالية االكفاءة ، يجباتبالالط

 على تشغيله. ينأن يكون افقا لقدرة المعلم
لت  يتم تدريسها مية ه  اسائالالجداا  اإلعال( 4

 27العربية.تعليم اللغة ف   تابالالط لتسهيل فهم

                                                           
17File:///C:/Downloads /Documents/ Tbel .pdf. 

file:///C:/Downloads%20/Documents/%20Tbel%20.pdf
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ات على ل الوسائل ف  عرض المعلوما  أفضالجديعبر 
 ختالفات االعالقات بين اا

،  فيه. مثا  الجدا  ف  تعليم اللغة العربيةالجوانب مما بعض 
 :28كما يلى 

 
 
 
 
 
 

 .مهحد أصوله حرف علة ... اإليك اقسالمعتل: هو ماكان أ
 المثا  معناه  القسم 

اهو ماكان  المثل
األصلية  ارففاؤه

 حرف علة

 َرثَ اَ  -َعدَ اَ 

                                                           
18Bukhari MuslimdanJunita, Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan 

Pembelajarannya, Lisanul Arab, Publication Date 24/2/2017, Ar- 

Raniry. ac.id,hal. 255. 
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 عينه اهو ماكان األجوف
األصلية  حرف

 حرف علة

 مَ اقَ  - َ اقَ 

 امهاهو ماكان  الناقص
األصلية  حرف

 حرف علة

 ىَرمَ  -ىَحفَ 

  اللفيف قسمان اللفيف
عينه اهو ماكان   اللفيف لمقران

 حرفاامه 
 األصلية حرف علة

 َاىرَ  -ىوَ شَ 

فاؤه  ماكاناهو  اللفيف المفراق
 حرف اامه

 األصلية حرف علة

-ىقَ اَ   
 ىعَ اَ 

 
 امن الصورة الثابقة تظهرأن اسيلة الجدا  لها فوائد كثير

صيل االمعلومات توىح التفاعملية تعليم اللغة العربية منه  ف 
اسيلة  تاب الذي تستخدماأما من الك بسهولة.ن الدرس يفام
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عد اللغة العربية قواكتاب معجم غرض البيانات هو  الجدا  ف  
 29ف  الجدا  تأليف الدكتور جورج متري عبد المسيح.

                                                           
كتاب التصريف لحسن بن أحمد باستخدام تطوير ريك جونيتا، 19

 لطالب المرحلة المتواسطة  الجداول
ف   ر لنيل درجة البكليةاث غير منشو ب ،ADDIE )) البحث والتطوير بنموذج 

مين جامعة الرانري اإلسالمية نبدا تعليم اللغة العربية، بكلية التربية اتأهيل المعل
 28ص . ، 1224أتشية، 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحلقي

 
 منهج البحث -أ

 هو البحث االباحثة في هذ هتستخدم ذيالمنهج ال كان  
 بي هو منهج البحث العلمىيالبحث التجر ، أي بييمنهج تجر 

 الذي تستطيع الباحثة بوا سيطته أن تعرف أثر السب
الذي له األثر  ) التغير المستقبل( على النتيجة ) المتغير التابع(

بي" يالجلي في تقدم العلوم الطبيعية. يقصد بمصطلح " تجر 
 1.يء أخرتغير شيء ومال حظة أثر التغير على ش

الباحثة في كتابة هذه الرسالة الذي تعتمدمنهج البحث الإن  
-Pre))نهج التجريبي بتصميمات التجريبية علية هو الم

Experimen Designs تصفت بهذه قد ا أى تصميمات التي
( أن تكون 1991كمان )الصفة إلنها ال تستحق كما قال ت

                                                           

)  ،بويةمناهج البحث التر دخل إلى الم، رجاء محمود أبو عالم1
 . 111(، ص. 1919الطبعة األول، فالح: مكتبة اللكويتا
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 يتم فبها ضبط المتغيرات ضبطاال إلنه  علية ةتصميمات تجريبي
ة يبييمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق الصدق الداخلي للتجر 

. )لمعرفة مدى أثر عوائق الصدق الداخلي التي تم ذكرها سلفا
التصميمات التمهيدية أنظر الجدوال والصدق الخارجي على 

رقم. التصميمات التي تتصف بهذه الصفات يتكون من ثالث 
 كيفية إجراء هذه التصميماتصميمات، ويستخدم الباحثة في  ت

 One Group) والبعدي المجموعة الواحدة مع االختبار القبلي

Test Design-Test, Post -Pre).0 
 
 
 
 

 فهي كما يلي:وأما خطوات البحث التجريبي 
 تحديد مجتمع البحث ومن ثم اختبار عينة منه. -1

                                                           
، في العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحث صالح ابن احمد  العاسف،1

  121. ص، الرياض: مكتبة العبيكان()
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اختيارا  اختبار عينة البحث في موضوع التجربة -0
 قبليا.

 تقسم عينة البحث. -1
اختبار أحدالمجموعات لتصبح المجموعة  -4

 بية.التجري
عة التجربية المجمو تطبق المتغير المستقبل على  -5

 في المجموعة الضابطة. ودون استخدامها
موضوع  ينة البحث ) المجموعات( فياختبار ع -6

 موضوع الضابطة  و التجريبية
 اختبارا بعديا.

 
 البحث جتمعم -ب

 بمرحلة لمجتمع في هذا البحث هو جميع طالباتإن ا
بمعهد علوم الدين للسنة الدراسية العلية في الصف الثاني 

 . طالبة 112يبلغ عددهمو  0219 -0211
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 عينة البحث -ج
خصائصة التي تملك أى: العينة هي جزء من عددة و  

المجتمع. إذا مجتمع الكبير، والباحث ال يمكن التعليم كل ما 
، فالباحث المجتمع، نحو ألن حدود سخي، قوة، و وقتفي 

 أُخَذ من مجتمع.تستعمل عينة التي تل
العمدية  لطريقةعينة البحث بافأخذت الباحثة منها 

(Purposive sampling)  ج( ويبلغ عددها الثانيفي الصف( 
 للصف الطالبات ألن اختارت الباحثة هذه العينة .بةطال05

 .األفعل معتلة  مادة تعلمن قد الثاني
 ريقة جمع البيانات وأدواتهاط -د

من خالل البحث السابقة ستقوم الباحثة أدوات ولهما 
 عال قة بالموضوع، ومن أدوات 

 التي تستخدم هذه الرسالة هي:
 

 ةالمالحظة المباشر  -1
من أدوات البحث تجمع  أدواة مالحظة المباشرة هيال 

ة سطتها الباحثة المعلومات التي تمكنها من إجابة أسئلبوا
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البحث واختبار فروضه، فهي تغني اال نتباه المقصود والموجه 
نحو سلوك فردي، فتستعملها الباحثة لهذه الرسلة حيث تقوم 

 ل اتصالها مباشرة باألشخاص بمال حظة السلوك معين من خال
تستخدم الباحثة هذه األداة البحث  1.أو األشياء التي تدرسها

 األفعال المعتلة باستعمال الجدول.م لتعريف أن تعلي
 ختباراتال ا -0

تعد االختبارات المقننة أحد األدوات التي يمكن أن 
حتاجها إلجابة تلجمع المعلومات التي  ةستخدمها الباحثت

واألدوات المستعملة لجمع 4.البحث أو اختبار فروضهاألسئلة 
أسئلة بنوع  5البيانات لهذه الطريقة هي بنود االسئلة تبلغ 

 ختبارين، وهما:اوتقوم الباحثة بالمقال. 
 (Pre-Testختبار القبلي )ال ا -

                                                           
خل إلى البحث في العلوم المد صالح ابن احمد  العاسف،1

  426ص....، السلوكية
البحث في العلوم  خل إلىالمدف، ساحمد العابن اصالح 4
  401-409. ص...، السلوكية
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قبل إجراء عملية تعليم  (pre-test)يكون االختبار القبلي  
وهي إعطاء األسئلة للطالبات  لالمعتلة باستعمال الجدو  لاألفعا

 على ما يجري داخل الفصل.
 

 (Post-Testختبار البعدي )ال ا -

بعد إجراء عملية  (post-test) ختبار البعدييكون اال
وهي إعطاء األسئلة  المعتلة باستعمال الجدول لاألفعاتعليم 

 م نتائجهم األخرة.للطالبات لتقو 
القبلي واالختبار وبعد ذلك تقارن الباحثة بين االختبار   

الطالبات في فهم ل بينهما لتعرف على زيادة يالبعدي وتحل
 .المادة
 

  طريقة تحليل البيانات -ه
عليها حصل تحثة النتائج التي ل البايوتحل

القبلي واالختبار البعدي باستخدام رموز في االختبار  اتبلاالط
 فهى كما يلي : (t-Test)ت  -ختباراال
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 1-1الجدول 

 البحث وتحليلهاأسئلة 
 تحليل البيانات أسئلة البحث رقم
األفعال المعتلة باستعمال كيف يتم تعليم  1

 ؟بمعهد علوم الدين الجدول
 وية )%(النسبة المئ

لترقية سيطرة  الل الجدول فعاهل استعم 0
األفعال المعتلة بمعهد علوم على  اتبلاالط

 ؟الدين

 Test -ت

 
 
 

 المباشرة لمعرفة استجابتهن فيوتقوم الباحثة بالمالحظة 
 األفعال المعتلة باستعمال تعليم

سوف  غى على الباحثة أن تحدداألسلوب الذيب. فتنالجدول
 تعليم معالجة المعلومات قبل
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ساليب معالجة المعلومات تقع تحت أو  البدء في تنفيذالبحث.
 قسمين هما:

ت به إستنتاج المؤشراقصد التحليل الكيفي: وي -1
ومحاوالت الربط بين الحقائق  الكيفيةواألدلة 

 وإستنتاج العالقات.
تحليل المعلومات  قصد بهالكمي: وي التحليل -0

لة الرقمية دواأل رقميا، أي إستنتاج المؤشرات
 5لة على الظهرة المدرسة.االد

ونة لبحث بالتحليل الكمي بالنسبة المئفتقوم تحليل هذا ا
عند إجراء عملية  اتلباتحسب البيانات من أنشطة الطو  (،%)

 6التعليم والتعلم باستعمال القانون:
 

𝑃 =
f

N
𝑋 ۰۰1٪  

 البيان :
                                                           

في العلوم  المدخل إلى البحث ،فساصالح ابن أحمد الع 5
  124ص.، ...السلوكية

6Anas Sudijono, Pengantar  Statistik  Pendidikan, (Jakarta 

:Rajawali Perss, 2011), hal. 43. 
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  Pالنسبة المئوية : 
Fمجموع القيمة الحصولة عليها : 

Nالنتيجة الكاملة : 
 
 

 
 
 

ية وتحدد المسند ألنشطة الطالبات عند إجراء عمل
 9التعليم إلى خمسة أحوال:

 1-0الجدوال 
 (t-Test)نتيجة ت

 تقديرال المؤيةالدرجة 
 ممتاز ٪ 122 -11
 جيد جدا ٪ 12 -66

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, ( 

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



01 

 

 

 جيد ٪ 65 -56
 مقبول ٪ 55 -41
 راسب ٪ 42 –2

 
األفعال المعتلة باستعمال تعليم  و تجرب الباحثة

، كانت الباحثة تقوم كمشرفة عملية التعليم عند تطبيق الجدول
األفعال المعتلة تعليم  في إلرشاد الطالبات هذه الطريقة

وأما البيانات التي وجدتها الباحثة من نتيجة  .باستعمال الجدول
اإلختبارين ) القبلي والبعدي( لمعرفة فعالية الطالبات. ولهذه 

وتحليل البيانات عن نتيجة  ،t- testالبيانات تحليلها بتحليل 
 االختبار القبلي والبعدي باختبارات : 

ت = 
فم

√ مج0ح

ن(ن−1)
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 البيانات :
 متواسط الفروقم ف : درجة 

 : درجة مربع اإلنحراف عن متواسط الفروق 0مج ح
 ن : عدد الطلبة

 : عدد الثانت  1
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 الفصل الرابع

 امناقشتهو  نتائج البحث

 

 تناعرض البيا -أ
 تعليمبتعلق يالباحثة في الفصول السابقة عما  لقد بحثت

وفي هذا الفصل ستقدم  جدول.ال معتلة باستعمالالل ااألفع
 Lhokseumaweبــــ بمعهد علوم الدين البحث الباحثة نتائج

ة التربية يد كليعلى إفادة عم توقامت الباحثة بالبحث اعتماد
أتشيه االرانيري اإلسالمية الحكومية بندبجامعة  وتأهيل المعلمين

 .أغستوس1في التاريخ  Un.08/TU-FTK/TL.00/08/2018رقم : 
 البيانات كما يلى: سبق فقامت الباحثة بجمعانطالقا مما

 لمحة عن ميدان البحث -1
سالمية إحدى المدارس اإل هي معهد علوم الدين إن

يتم فيها تدريس اللغات األجنبية، منها الذي  Lhokseumaweبــــ
. كان معهد علوم علوم الدينمعهد تحت  وهي اللغة العربية
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. Lhokseumaweبـــ الدين العصري من المعاهد التربوية اإلسالمية
 H. Meunasah Uteunkot Cundaويقع هذا المعهد في الشارع 

م. 1223. وقد أسس هذا المعهد سنة Lhokseumaweبمدينة 
لهذا المعهد  شماعون الرشاد. األستاذ يرأس هذا المعهد اآلن

الطالب  وكان.عليةمرحلة الالمرحلة المتوسطة و اليعني  مرحلتان
، ةلباط 1133والطالبات في هذه المدرسة يبلغ عددهم 

 المعهد: التالي يوضح عن عدد الطلبة في هذوالجدول 
 
 
 
 

 4-1ل الجدو 

 ينعدد الطلبة في معهد علوم الد

 عددال الصف مرحلة رقم

  أول  
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 555 ثاني متواسطة 1
 ثالث

 
9 

 
 علية

  أول
 ثاني 519

 ثالث
 1133 6 مجموعال

 

معهد علوم الدين له المباني التي يستخدمها الطلبة 
لخدمتهم في قضاء الحوائجهم اليومية. فقد أعدت المدرسة 

 بعض المباني كما يلي:

 4 – 9الجدول 

سائل المبانية والوسائل الدافعية غرض التربية الو 
 والتعليم

 العدد الوسائل واإلتصاالت أنواع رقم
 03 مسكان الطالب 1
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 09 مسكان الطالبات 9
 1 مسجد 0
 03 عرفة التعليم 4
 0 دوان 5
 1 مكتبة 6
 9 معمل 7
 9 مطبخ 5
 9 مقصف 2
 1 رة القدمكملعب ال 13
 1 رة السلةكملعب ال 11
 9 رة اليدكملعب ال 19
 0 ملعب التنس 10
 9 حمام 15
 09 مرحاض 16

 

 األفعل معتلة باستعمال الجدول تعليم -9
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األفعل معتلة  بية عن تعليميالتجر  لبحثاالباحثة ب قامت
.وقد  Lhoksemaweبــــمعهد علوم الدين في باستعمال الجدول 

 ،عليةاللعربية في الفصل قامت الباحثة بنفسها كمدرسة اللغة ا
 ئمةتكون من قاحث واستعددتها التي الباحثة أدواة الب تونفذ

 ختبار البعدي.ختبار القبلى، واالللمدرسة، واال المالحظة
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 نشاط الطالبات مدرسةنشاط ال رقم
حثة الفصل تدخل البا 1

م الالخامس "ج"بإلقاء الس
على الطالبات وتنظر إليهن 

وترتب الفصل ثم الدعاء 
 التعليم  البتداء عملية

 تجيب الطالبات السالم

تعرف الطالبات واحدة  تتعارف الباحثة مع الطالبات 9
 فواحدة 

تشرح الباحثة المقصود في  0
 هذا اللقاء

الطالبات تسمعن و 
 تالحظن 

تعطى الباحثة الطالبات  4
 5قاء لختبار القبلى بإاال

 سؤاال

إلى  تسمع الطالبات
ختبار اال تجب السؤال

 القبلى
تحتم الباحثة الدرسة ثم  5

تلقى بالسالم قبل خروج 
 الفصل.

 تجيب الطالبات السالم 
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 4 - 0الجدول 

 األفعال المعتلة باستعمال الجدولتعليم عملية

 )اللقاء األول(

 4 - 4الجدول 

 األفعال المعتلة باستعمال الجدول تعليم عملية

 )اللقاء الثاني(

 نشاط الطلبة نشاط المدرسة

مدرسة تدخل ال -
)الباحثة( الفصل بإلقاء 

 السالم

 السالمات بترد الطال -
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تأمر المدرسة بقراءة  -
 الدعاء قبل بداية التعليم

 الدعاء الطالباتتقرأ  -

تنظر المدرسة إلى  -
            الطالباتجميع 

 الطالباتوتسجل 
 ورضبكشف الح

ة كشف قراءبالطالبات تهتم  -
 الحضور

تشرح المدرسة أهداف  -
 التعلم

 

إلى شرح   الطالباتمع تست -
 المدرسة عن أهداف التعلم

تقرر المدرسة عن  -
 األفعال المعتلة"المادة 

 " باستعمال الجدول

عن المادة الطالباتستمعت -
"األفعال المعتلة باستعمال 

 الجدول "
تعطي المدرسة  -

الطالبات الفرصة 
من  ليسألن السؤال

 " فعل معتل" المادة

عما لم الطالبات تسأل  -
 ن المادةيفهمن م

تقاريرهّن  الطالباتتعرض  - الطالباتتأمر المدرسة  -
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بعرض تقارير 
 المجموعة أمام الفصل

 أمام الفصل

تشرح المدرسة  -
من فعل  الخالصة

المعتل باستعمال 
 الجدول

 

إلى الطالبات تستمع  -
 الخالصة جيدا

 تؤدي المدرسة التعزيز -

(Refleksi ) وإعطاء
 الواجبات

التعزيز  الطالباتتكتب  -
(Refleksi) عن التعليم الذي

 تتعلمن
أخيرا، اختتمت  -

 المدرسة بإلقاء
لدليل الخروج السالم

 من الفصل

 السالم اتلباترد الط -

 

 4 – 5الجدول 
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 األفعال المعتلة باستعمال الجدول تعليم عملية

 )اللقاء الثالث(

 نشاط الطالبات نشاط المدرسة

تدخل المدرسة  -
)الباحثة( الفصل 

 بإلقاء السالم

 ترد الطلبة السالم -

تأمر المدرسة بقراءة  -
الدعاء قبل بداية 

 التعليم

 الدعاء الطالباتتقرأ  -

تنظر المدرسة إلى  -
             الطالباتجميع 

 الطالباتوتسجل 
 ورضبكشف الح

ة كشف قراءبالطالبات  تهتم -
 الحضور

تشرح المدرسة  -
 أهداف التعلم

 

إلى شرح الطالبات تستمع  -
 التعلمالمدرسة عن أهداف 
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تؤدي المدرسة  -
التمهيدية بأسئلة عن 
المادة الذي قد 
درسوا في يوم 

 السابق

عن المادة الذي الطالباتتجب  -
 قد درسوا في يوم السابق

تأمر المدرسة  -
عن لفهم  الطالبات

فعل المعتل 
 باستعمال الجدول

عن فعل المعتل الطالبات تفهم  -
 نفسها باستعمال الجدول

تعطي المدرسة  -
الفرصة  لطالباتا

ليسألن السؤال 
المفردات الصعبة أو 

"فعل  من المادة
 معتل"

عما لم يفهمن الطالبات تسأل  -
 "فعل معتل" من المادة

تأمر المدرسة  -
بعرض الطالبات 

تقاريرهّن أمام الطالبات تعرض  -
 الفصل



43 

 

 

تقارير المجموعة 
 أمام الفصل

 تعطي المدرسة -
ختبار االالطالبات 

 البعدي

بار ختاالالطالبات  تجب -
 البعدي

تشرح المدرسة  -
الخالصة من 

 ألفعال المعتلةا

إلى الخالصة  باتلاتستمع الط -
 جيدا

تؤدي المدّرسة  -
وإع(Refleksi)التعزيز

 طاء الواجبات

 اتلباتكتب الط -
عن التعليم (Refleksi)التعزيز

 الذي تتعلمن
أخيرا، اختتمت  -

المدرسة بإلقاء 
السالم للدليل 

 الخروج من الفصل

 السالم اتلباترد الط -
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 تحليل البيانات ومناقشتها -أ
 قدرة الطلبة في إدارة التعلم -1

تحسب البيانات من أنشطة المدّرسة والطالبات عند 
 1إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون:

𝑃 =
f

N
𝑋 ۰۰1  

  التعليق:

 : النسبة المؤيةP البيان : 

 f مجموع القيمة الحصولة عليها : 

Nلكاملة: النتيجة ا 
                                                           

1Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Rajawali Perss, 2011) hal. 43. 
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عند إجراء عملية التعليم  اتلباطوتحدد المسند ألنشطة 
 9والتعلم إلى خمسة أحوال:

 = ممتاز ٪ 133 -51

 = جيد جدا ٪ 53 -66

 = جيد ٪ 65 -56

 = مقبول ٪ 55 -41

 ب= راس ٪ 43 – 3

  4-6 جدولال

األفعال المعتلة  تعليم عند إجراء اتلبانتيجة أنشطة الط
 باستعمال الجدول

                                                           
2Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi 

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

 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقم
1 9 0 4 
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تجب السالم و تقرأ الدعاء قبل  1
 بداية التعلم

   √ 

في استعداد ات لباكيفية الط 9
 التعلمأنفسهن قبل

 √   

ظروف ودوافع الطالبات  0
 للمشاركة في تعلم

  √  

تهتم الطالبات بالمادة  4
المدوسة تقدمه المدرسة عن 

 األفعال المعتلة

  √  

عن المادة الطالباتتناقش 5
باستعمال األفعال المعتلة

 الجدول

   √ 

التي ل الطالبات عن المادة تسأ 6
 هاونناقشت

   √ 

تجعل الطالبات تفرقت  7
 دولفي الج األفعال المعتلة

   √ 

 √   هم نتائج مناقشاتالطالبات تقدم 5
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 : جيد0  : قلة جيد9  : غير جيد1
 : جيد جدا4 

األفعال المعتلة  تعليم عنداتلباالطألنشطة  أما نتيجة
 ، فهي: الجدولباستعمال 

 أمام الفصل

استجا بة الطالبات على  2
التقدير والثناء للمجموعات 
 التي يعبرها الطالبات بجديدة

  √  

مادة التلخيص الطالبات عن  13
 مدروسةلا

   √ 

تجيب الطالبات األسئلة من  11
 المدروسة

  √  

 94 19 9  المجموع
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𝑃 =
f

N
𝑋1۰۰٪ =

05
44

𝑋1۰۰٪ =
0533
44

= 56,٪06 

تدل على أنها وقعت ما بين  P = 56,06٪وبنتيجة 
بتقدير ممتاز. فتكون داللة أن أنشطة  ٪ 133 – 51حد 

 األفعال المعتلة باستعمال الجدول تعليمفي عملية  الطالبات
لهم الرغبة في والتعلم وعمليته و  ممشتركة بخطوات التعلي تابعة

 التعليم.

 الطلبةتحليل نتائج التحصيل الدراسي عند  -ب
وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي في الفصل   

 كما يلي :ات  لباطحصلت عليها  عاليةني بمرحلة الالثا

 4-7جدول ال

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

درجات في   لبةاالط رقم
 االختبار القبلي

رجات في د
 االختبار البعدي

 53 43 1-لبةاالط 1
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 133 63 9-لبةاالط 9
 53   63 0-لبةاالط 0
 133 63 4-لبةاالط 4
 53 63 5-لبةاالط 5
 53 53 6-لبةاالط 6
 53 53 7-لبةاالط 7
 53 53 5-لبةاالط 5
 133 73 2-لبةاالط 2

-لبةاالط 13
13 

53 53 

-لبةاالط 11
11 

63 133 

-لبةاالط 19
19 

73 133 

-لبةاالط 10
10 

73 133 

 133 53-لبةاالط 14
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14 
-لبةاالط 15

15 
53 133 

-لبةاالط 16
16 

43 63 

-لبةاالط 17
17 

43 53 

-لبةاالط 15
15 

63 53 

-لبةاالط 12
12 

93 63 

-لبةاالط 93
93 

43 63 

-لبةاالط 91
91 

43 63 

-لبةاالط 99
99 

63 133 
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 133 53 90-لبةاالط 90
 133 63 94-لبةاالط 94
 133 63 95-لبةاالط 95
 9163 1533 المجموع 
درجة  

 المعادلة
1533  :95  =

63 
9163 :95 = 

56,4  
ختبار يانات حصل الطالبات على نتيجة االمن هذه الب

 بتقدير ممتاز. 56,4ونتيجة االختبار البعدي  63القبلي 

االختبار وتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي و 
 : عدي باختباراتالب

ت = 
فم

√ مج9ح

ن(ن−1)

 

 

  4-5الجدول 
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مجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 
 البعدي

نتيجة  رقم
االختبار  

األول 
 )القبلي(

نتيجة 
االختبار 
الثاني 
 )البعدي(

الفرق 
بين 

 اإلجابتين

اإلنحرا
ف عن 
متوسط 
 الفروق

مربع 
اإلنحرا

ف عن 
متواسط 

 وقالفر 

1 43 53 43 15- 995 

9 63 133 43 15- 995 

0 63 53 93 5 95 

4 63 133 43 15- 995 

5 63 53 93 5 95 

6 53 53 3 95 695 
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7 53 53 3 95 695 

5 53 53 3 95 695 

2 73 133 03 5- 95 

13 53 53 03 5- 95 

11 63 133 43 15- 995 

19 73 133 03 5- 95 

10 73 133 03 5- 95 

14 53 133 93 5 95 

15 53 133 93 5 95 

16 43 63 02 5 95 

17 43 53 43 15- 995 

15 63 53 93 5 95 
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 63=  95: 1533حساب متوسط االجابة األولى  وهو  -
  56,4=  95: 9163حساب متوسط االجابة الثانية وهو  -
 95=  95: 693حساب متوسط الفروق وهو  -

 

12 93 63 43 15- 995 

93 43 63 93 5 95 

91 43 63 93 5 95 

99 63 133 43 15- 995 

90 53 133 93 5 95 

94 63 133 43 15- 995 

95 63 133 43 15- 995 

-05 693 المجموع  4995 



59 

 

 

 

 

 

 

فمت = 

√ مج9ح

ن(ن−1)

 

95ت = 

√4995

(1−95) 59

 

ت = 
95

√4995

633

 

95ت  =   

√95
 =95

5,0   =4,71 
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وات األخيرة يعني تحديد الدرجة الحرية ومن الخط
(derajat kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوي .)

 من درجة الحرية في هذا البحث. ٪5( signifikansiالداللة )

ومن الخطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن 
الجدول  Test(t) - تبالنتيجة مقارنة Test (t) 13,2تالنتيجة
 : بالرموز

 

db = N-1 

     = 59 -1  

= 94 

على  (t” Test“)ت -االختبارعلى  ةدعتمم النتيجةهذه 
.  ٪25بمستوي الصدق  ٪5(signifikansi)مستوي الداللة 

النتيجة ت الجدول على  ، فحصلت dbحسبت الباحثة وبعد 
و أ tablet<t . وإذ111,7وهو  ٪5(signifikansi)مستوي الداللة 

 OHفذلك  (،tablet)الجدول  أكبر من نتيجة ت Test(t)نتيجة ت
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أصغر من  Test(t)أو نتيجة ت tablet>tمقبول. وإذا  aHمردود و
 مردود. aHمقبول و OHفذلك  (،tablet)نتيجة ت الجدول 

النتيجة ت  رموز السابقة، فحصلت الباحثة علىومن ال 
Test(t) 4,71 والنتيجة ت الجدول على مستوي الداللة

(signifikansi)٪5 1,711لنتيجة ت أكبر من نتيجة ت . فا
 مقبول. aHمردود و  OH( و 4,71>111,7الجدول )

 تحقيق الفروض  -ج

وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن تحقق 
 ، فهي: عليةمدرسة الال ثانيض التي افترضتها في الصف الالفرو 

ستعمال ااألفعال المعتلة بالفرض الصفري :إن تعليم -1
ترقية قدرة الطالبات على المفاهيم لن فعااللم تكو  الجدول

وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت الحساب  مادة المعتلة.
(testt)  أكبر من النتيجة ت الجدول(tablet)  فالنتيجة ت

 OH( و 4,71>1,711أكبر من نتيجة ت الجدول)
 .مردود
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ستعمال ااألفعال المعتلة ب تعليم إنالفرض البديل :  -9
ترقية قدرة الطالبات على المفاهيم ل تكون فعاال الجدول

وهذا الفرض مقبول ألن درجة  مادة األفعال المعتلة.
االختبار البعدي أعلى من درجة االختبار القبلي 

 (testt)(، وأن نتيجة ت الحساب 63أعلى من 56,4)
و (1,711<4,71)(tablet)أكبر من النتيجة ت الجدول 

aH .مقبول 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
نتائج البحث-أ  

 تعليمبالسابقة عما يتعلق  فصولوقد بحثت الباحثة في ال
وستقدم الباحثة الخالصة ، األفعال المعتلة باستعمال الجدول

 االتية:
األفعال المعتلة  تعليمإن استجابة الطالبات في  -1

 تكون األفعال المعتلةفي تعليم باستعمال الجدول
 Pنتيجة حصلن على  إنهنحيث ممتازة.

في عملية التعليم. الطالبات على أنشطة  ٪64,64=
 ٪ 111 – 61تدل على أنها وقعت ما بين حد 

 .ممتازةبتقدير 
يكون  األفعال المعتلة باستعمال الجدول تعليمإن  -2

ية قدرة الطالبات على فهم األفعال فعاال في ترق
. والدليل على هذا أن نتيجة ت الحساب المعتلة



74 

 
 
 
 

 

(testt)  أكبر من النتيجة ت الجدول(etablt) 
 (.6,71>1,711)أو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المقترحات -ب
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اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقتراحات 
 اآلتية : 

بمعهد علوم الدين أن يطّبقوا  لطالباتواينبغي للمدرسين  -1
 األفعال المعتلة باستعمال الجدولم تعليويستمروا عملية

ألن لها أثارا شديدة لترقية رغبة الطالبات وقدرتهم  فعاال
 على اللغة العربية.

ينبغي للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  -2
بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا ألن تصليحها الباحثة 
هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كامال ومفيدا 

 للباحثة والقارئين.
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 المراجع

 المراجع العربية - أ

مكتبة ، السكيالسي،دون السنة، ايب احلسن علي بن هشام
 . ومطبعة مرب كلورك

، دارالتوفيقية الصرف الكافى ،0202امين أمني عبد الغين،
 .القاهرة: للرتاث

 ،الكيالنى ،0222الشافعى، الكيالىنام ن هسثبعلى  احلسن
 .سورابايا، احلرمني

مطبعة جامعة  ،في علم الصرفالهودى ،0202،امحد مزكى.د
 .ماالنق :ا ملك إبراهم اإلسالمية احلكوميةموالن

: ، بريوت جامع الدروس العربية ، 0202مصطفى الغالييين،
 . دار الفكر

تعليم اللغة العربية لناطقين بلغات  ،0881 حممودكامل الناقة،
 .جامعة أم القرى: ،الرياضأخرى
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، دار إلى علم اللغة العربيةمدخل ،0222حممد علي اخلويل،
 .الفالح

، النحو الواضح دون السنة، اجلازم ومصطفى أمني، يعل
 .ميدان :سومرب علم جايا: دتربتكن اوله

دار : ، بروتملخص قواعداللغة العربية سنة،دون ال فؤادنعمة،
 .الثقافة اإلسالمية

المدخل إلى البحث في ، 0222،العاسفصاحل ابن امحد
 .مكتبة العبيكان: ، الرياضالسلوكيةالعلوم 

المدخل إلى مناهج البحث  ،0888 ،حممود أبو عالمرجاء
 . الفالح، الطبعة األولمكتبة: ، الكويتالتر بوية

دور : ،بريوتأسس تعليم اللغة العربية،0884س براون،روجال
 . خنفضة العربية
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لترقية قدرة الطالب على Mind Mappingالمفاهيم 
دارالسالم بـــ بمعهد نور األفعال المعتلة الفهم مادة 

NaganRaya ، يف  ةر لنيل درجة البكليحبث غري منشو
تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة 

 .الرانري االسالمية نبد أتشية
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قدرة الطلبة على فهم األفعال المعتلة ، 0200عبد الرمحن،
 ,Kota Baroفي القرآن الكريم بمعهد باب المغفرة 

Aceh Besar ،يف  ةيلر لنيل درجة البكث غري منشو حب
تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة 

 .الرانري االسالمٍية نبد أتشية
التصريف لحسن بن أحمد تطويركتاب،  0204ريك جونيتا،

) باستخدام الجداول لطالب المرحلة المتواسطة 
حبث غري منشور ،ADDIE )البحث والتطوير بنموذج 

ة العربية، بكلية الرتبية يف تعليم اللغ ةيللنيل درجةالبك
 .وتأهيل املعلمني جامعة الرانري االسالمية نبد أتشية

 
 
 
 
 



1
0

 

 

 
 

 المراجيع اإلنترنيت -د 
Bukhari Muslim dan Junita, 2017, Jurnal Ilmu Bahasa Arab 

dan Pembelajarannya, LisanulArab,Ar-Raniry.ac.id. 

 

File:///C:/Downloads /Documents/ Tbel .pdf. 

file:///C:/Downloads%20/Documents/%20Tbel%20.pdf


 



 



 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Nama sekolah  : MAS Ulumuddin  

Kelas/semester : XI/C 

Nama pengamat  :  

 

A. Pengantar 

Kegiatan observasi yang dilakukan bertujuan untuk 

mengamati kegiatan pembelajaran dikelas dengan 

menggunakan Pembelajaran dhamir fiel muktal dengan 

menggunakan media tabel. Jadi aktivitas yang perlu 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran. 

B. Petunjuk 

Daftar pengelolaan berikut ini brdasarkan 

Pembelajaran dhamir fiel muktal dengan menggunakan 

media tabel. yang dilakukan guru dalam kelas dengan 

memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia. 

1 :berarti “TidakBaik”    3 : 

berarti “Baik” 



 2 : berarti “Kurang Baik”   4 : 

berarti “Sangat Baik” 

Pengamatan 1 2 3 4 

Siswa menjawab salam dan doa 

bersama 

 

    

Kondisi dan memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

 

    

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang  materi yang disampaikan 

    

Siswa mendiskusikan  materi yang 

disampaikan melalui media tabel 

tentang fiel muktal 

 

    

Siswa menanyakan kembali  tentang 

fiel muktal yang telah disampaikan 

    

 Siswa membedakan  fiel muktal  yang  

terdapat  dalam  tabel 

    

Siswa menjelaskan kembali tentang fiel 

muktal di kelas 

    

Sikap  siswa terhapap penguatan hasil 

diskusi tentang materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

    



Siswa menjawab pertanyaan refleksi 

dari guru tentang materi yang telah 

disampaikan. 

 

    

Siswa mengerjakaan soal evaluasi hasil 

belajar 

 

    

Saran dan komentar  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………… 

 

Lhokseumawe, 29 Juli 2018  

                               

                                                 Pengamat 

  

 

(………………………………) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MAS ULUMUDDIN 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : XI 

Tahun Ajaran           : 2017-2018 

Materi Pokok  : االفعال المعتل 

Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

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 

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 
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B. Kompetensi Dasar & Indikator 
No Kompetensi dasar Indikator 

1 1.1.  Mensyukuri 

kesempatan 

dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional 

yang 

diwujudkan 

dalam semangat 

belajar 

1.1.1. Menunjukkan sikap 

syukur kepada Allah 

dengan giat 

mempelajari bahasa 

Arab  
 

2 2.1. Menunjukkan 

perilaku santun 

dan peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru dan 

teman 

 

 

2.1.1. Menunjukkan sikap 

santun dalam 

berkomunikasi 

dengan guru dan 

teman 

3 3.3. Menentukan 

makna atau 

gagasan dari 

kata, frase, dan 

3.3.1.  Mengungkapkan 

arti kalimat sempurna 

bahasa arab yang 
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kalimat bahasa 

arab yang 

berkaitan 

dengan  األ فعال
    المعتلة:

 

 

berkaitan dengan  األ
 secara  فعال المعتلة:

lisan dan tulisan. 

 

 

3.3.2. Menerjemahkan teks 

bahasa arab yang 

berkaitan dengan  

  األ فعال المعتلة:
dengan baik dan 

benar. 

 

4 3.4. Memahami 

secara sederhana 

unsur 

kebahasaan, 

stuktur teks 

terkait topik  األ
   فعال المعتلة:
yang sesuai 

dengan konteks 

penggunaan. 

3.4.1. Menalaah stuktur 

tarkib  األ فعال
 yang  المعتلة:

terdapat dalan teks 

bacaan dengan 

menggunakan media 

tabel. 
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C. Tujuan pembelajaran : 

1. Siswa mampu menyebutkan bunyi, huruf , kata, 

frasa dan kalimat sederhana terkait topik   األ
  فعال المعتلة:

2. Mampu menerjemah teks bacaan terkait topik  األ
   فعال المعتلة:

3. Mampu menalaah tarkib yang terdapat dapat teks 

bacaan terkait topik :األ فعال المعتلة  
 

 

D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 تصريف المثل

 -الََتِعدْ  -ِعدْ  -َمْوع ْود   -َواِعد   -ِعَدةً  -و ع ْوًدا -َوْعًدا -يَِعد  -َوَعدَ 
 ِميَعد . -َمْوِعد   -َمْوِعد  

 فعل الماض -
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 -َوَعْدتَ  -َوَعْدنَ  -َوَعَدتَا -َوَعَدتْ  -َوَعد ْوا -َوَعَدا -َوَعدَ 
 .َوَعْدناَ  -َوَعْدت   -َوَعْدت ن   -َوَعْدت َما -َوَعْدتِ  -َوَعْدت مْ  -َوَعْدت َما

 فعل المضارع -

 -َتِعَدانِ  -َتِعد   -يَِعْدنَ  -َتِعَدانِ  -َتِعد   -يَِعد ْونَ  -نِ يَِعَدا -يَِعد  
 نَِعد . -اَِعد   -تَِعْدنَ  -َتِعَدانِ  -َتِعِدْينَ -َتِعد ْونَ 

 فعل اآلمر -

 ِعْدَن. -ِعَدا -ِعِدى -ِعد ْوا -ِعَدا -ِعدْ 

 

E. Media/ alat dan Sumber Pembelajaran 

  

 Media   : Tabel 

 Alat    : Papan tulis, spidol dll 

 

F. Pendekatan/ model/ Metode Pembelajaran 

 

 Metode : saintifik  

 Model : ceramah dan diskusi kelompok. 
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G. Sumber buku 

 Kemenag RI, Buku Siswa Pembelajaran  

Bahasa Arab kela XI Aliyah 

 Kamus bahasa arab 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan doa bersama 

b. Guru bertanya tentang kabar murid 

c. Guru memberikan motivasi sebelum 

melakukan pembelajaran 

d. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

e. Guru mengaitkan materi pembelajaran 

dengan materi sebelumnya. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

B. Kegiatan Inti (5  menit) : 

 

 Siswa mengamati seksama pelafalan kata, 

frasa, dalam bahasa arab yang terdapat 

didalam bacaan tentang األ فعال المعتلة:    

yang dibacakan oleh guru. 
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 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan 

kalimat bahasa arab yang diperdengar 

   

 Siswa melakukan tanya jawab tentang 

kosa kata yang belum diketahui tentang األ  
   فعال المعتلة:

 Siswa menanyakan materi tentang األ فعال  
 yang belum dipahami kepada guru المعتلة:

 Siswa  secara individu berlatih membaca 

teks qiraah 

 Siswa menerjemahkan teks bacaan yang 

berkaitan dengan :األ فعال المعتلة  secara 

bergiliran 

 Siswa mempersentasikan hasil kerja 

didepan kelas secara bergiliran. 

 Guru memberikan LKS pada setiap 

siswa. 

 Siswa menyampaikan isi kandungan teks 

bacaan yang terdapat didalam teks tentang 

   األ فعال المعتلة:
 Guru memberikan apresiasi/ penghargaan 

terhadap hasil kerja kelompok 
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C. Kegiatan Akhir (5 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

memberikan kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian 

KD secara lisan 

c. Guru bersama peserta didik memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

d. Guru menyampaikan secara singkat materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

e. Guru menyampaikan pesan-pesan moral  

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 

 

 

1.  Evaluasi  

     1. Prosedur Penilaian 

  

Aspek 

yang 

dinilai 

TeknikPenilaia

n 

InstrumenPe

nilaian 

WaktuPenilaian 

KD pada 

KI- 1 

Penilaian 

sikap/Observasi 

Rubrik 

Lembar 

Selama proses 

pembelajaran 
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Pengamatan 

dan pedoman 

penskoran 

KD pada 

KI- 2 

Penilaian 

Sikap/Observasi 

Rubrik 

Lembar 

Pengamatan 

dan pedoman 

penskoran 

 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 3 

Teslisan/pelafala

n 

 

Teks bacaan 

danPedoman

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

KD pada 

KI- 4 
Praktek 

Lembar soal 

praktek, 

rubric dan 

pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

 

JUMLAH SKOR     KETERANGAN NILAI NILAI 

AKHIR 

 Selalu                        = Skor 4 

Sering                        = Skor 3  

Kadang-kadang         = Skor 2  

Tidak pernah              = Skor 1 

 Skor yang di peroleh .......... x 100 

 Skor maksimal =................. 

 

     2. Instrumen Penilaian : Terlampir 
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     3. Lampiran – Lampiran 

Lampiran 1                : Instrumen penilaian ( Aspek Sikap 

spiritual ) 

Indikator                     : Menunjukkan sikap syukur kepada 

Allah dengan giat mempelajari 

bahasa arab 

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan 

pedoman penskoran 

N

o 
Pernyataan 

PILIHAN 

JAWABAN 
SKO

R 
4 3 2 1 

1.  Berdoa sebelum 

melaksanakan aktivitas 

belajar 

     

2.  Mengucapkan kalimat 

thayyibah, seperti 

alhamdulillah, 

bismillahirrahmanirrah

im, dll dalam interaksi 

dengan orang lain 

     

3.  Menunjukkan sikap 

positif terhadap belajar 

bahasa arab 

     

4.  Menunjukkan sikap 

syukur dan 

penghargaan terhadap 
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bahasa arab dalam 

aktifitas disekolah 

5.  Menunjukkan sikap 

aktif, dan antusias 

dalam belajar bahasa 

arab 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Selalu                    = Skor 4 

Sering                    = Skor 3 

Kadang-kadang   = Skor 2 

Tidak pernah        = Skor 1 

Skor yang 

diperoleh 

............................

... x 100 

Skor maksimal 

= .......... 

 

CATATAN : 

 

 

 

 

 

Lampiran 2                  : Instrumen Penilaian ( Aspek Sikap 

Sosial ) 

Indikator                       : Menunjukkan sikap santun dalam 

berkomunikasi dengan guru dan     

teman 
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Teknik Penilaian           : Observasi 

Instrumen Penilaian      : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

N

o 

PERNYATA

AN 

PILIHAN JAWABAN  

SKO

R 
Selal

u 

Seri

ng 

Kadan

g-

kadan

g 

Tida

k 

pern

ah 

1.  Memulai 

memberikan 

pendapat 

dengan 

ucapan salam 

     

2.  Santun dalam 

memberikan 

pendapat 

     

3.  Menghargai 

pendapat 

orang lain 

     

4.  Menyalahkan 

pendapat 

orang lain 

tanpa 

memberikan 

solusi 

     

5.  Menggunaka

n kata-kata 

atau 
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ungkapan 

yang 

membuat 

orang lain 

tersinggung 

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan 

Positif 

Selalu                    

= Skor 4 

Sering                    

= Skor 3 

Kadang-kadang   

= Skor 2 

Tidak pernah        

= Skor 1 

Skor yang dipeoleh 

.............................. x 

100 

Skor maksimal 

=......... x 100 

       3 

 

Bila Pernyataan 

Negatif 

Selalu                     

= Skor 1 

Sering                     

= Skor 2 

Kadang-kadang     

= Skor 3 

Tidak pernah         

= Skor 4 
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Nilai = Skor yang diperoleh x 100 = ..... x 100 

Skor maksimum 3 



Pre – test 

Nama : 

Kelas  : 

 :ابة الصحيحة إختر اإلج

 -شد   -الناقص وهو : )دنا األفعال التالية كلها معتلة -1
 حرص(

األفعال التالية كلها معتلة اللفيف مفروق وهو:  -2
 وعا( -جلس -)سوي

اللفيف مقرون وهو:  األفعال التالية كلها معتلة -3
 وعا( -جلس -)سوي

 -األجوف وهو: )قالاألفعال التالية كلها معتلة  -4
  أكرم( -وعد

 -وزن -األفعال التالية كلها معتلة المثل وهو: )ذوي -5
 رام(



Post  - test 

Nama : 

Kelas : 

 : ابة الصحيحةإختر اإلج

 -شد   -األفعال التالية كلها معتلة وهو : )سال -6
 حرص(

 -وهو: )كتب األجوف األفعال التالية كلها معتلة -7
 فهم( -قام

: وهو اللفيف مفروق كلها معتلةاألفعال التالية   -8
 وعا( -جلس -)سوي

 -: )قالوهو األجوف األفعال التالية كلها معتلة -9
  أكرم( -وعد

 -وزن -: )ذويوهو المثل األفعال التالية كلها معتلة -11
 رام(



FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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