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 استهالل

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ﴾ي   ب  م  ال   ب  ات  ك  ال   ت  ا  ايء   ك  ل  ر ت  ال﴿

 ﴾إ ن ا أ ن  ز ل ن اه  ق  ر آنًا ع ر ب يًّا ل ع لَّك م  ت  ع ق ل و ن  ﴿

 (2-1: سورة يوسف)

 

 

 ﴾و م ن  ي  تَّق  اهلل  َي  ع ل  لَّه  َم  ر ًجا ﴿

ب  ﴿ ب ه  و ي  ر ز ق ه  م ن  ح ي ث  َل  َي  ت س   و م ن  ي  ت  و كَّل  ع ل ى اهلل  ف  ه و  ح س 

ٍء ق د ي  ًرا   ﴾إ نَّ اهلل  ب ال غ  أ م ر ه  ق د  ج ع ل  اهلل  ل ك لِّ ش ي 

 (3-2: الطالق) 
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 اإلهداء 

لدي احملبوبني وباركهما اهلل وحفظهما يف ااملكرم إىل و 
وإىل كل أسريت الذي يعطي الروح . سالمة الدين والدنيا واآلخرة

 .إلكمال التعليم اجلامعي

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  
 .باركهم اهلل الذين قد علموين علوما كثرية

صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانري وإىل مجيع  
اإلسالمية احلكومية، أقول هلم شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز 

 .هذا البحث العلمي، جزاهم اهلل خري اجلزاء

 

 
     

 ولدا رحياين    
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 شكر وتقدير 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحْيِم 

احلمداهلل الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني 
والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا . نذيرا

عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة وحبيبنا وبشفيعنا حممد صّلى اهلل 
ونصح األمة وجاهد يف سبيل اهلل حّق جهاده وعلى آله وأصحابه 

 .أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

فقد متت بإذن اهلل تعاىل وتوفيقه كتابة هذه الرسالة اليت يقررها 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة 

هذه الرسالة  الباحثة توقد اختار .اإلسالمية احلكومية  يي الران
بالبطاقات   تصريفها تطبيقو  الضمائر املرفوعة: حتت املوضوع

  الثانوية األهلية درسة أسا  النااححبث جترييب مب )امللونة 
(Aceh Besar 



 ح
 

الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا كثيا إىل اهلل ومن 
احملبوبني وألصحايب الذين  تعاىل واحرتاما عظيما لوالدي
 .يساعدوين يف كتابة هذه الرسالة

ويتم إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني 
 سيدةم  حممود املاجستي و سال ةالدكتور  سيدةالفضيلني مها 
قتقدم هلما الباحثة شكرا الذان يدبراين بكتابة . فضيلة املاجستي

هذه الرسالة وأنفقا أوقاهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من 
 .وبارك هلما اهلل يف الدنيا واآلخرة. أوهلا إىل آخرها

وتشكر أيضا ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية 
نافعة وتسأل اهلل هلم اخلي، واألساتذات الذين علمواين بالعلوم ال
وكما تشكر أيضا ملوظف . إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال

مكتبة اجلامعة الذين قد رضوا عنهم باالستعارة وإلنتفاع بالكتب 
 .اليت احتاج إليها يف كتابة هذه الرسالة
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وأخيا، تدعو اهلل أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة وترجو 
تكميل هذه الرسالة وعسى أن تكون من القارئني نقدا بنائيا ل

سبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وح. افعة للباحثة وللقارئني مجيعان
 .والقوة إال باهلل العل  العظيم، واحلمداهلل رب العاملني

 

 2222 يناير 2، بندا أتشية

 

 

   ولدا رحياين  
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 مستخلص البحث

تطبيق تصريفها بالبطاقات الضمائر املرفوعة و  : عنوان البحث
حبث جترييب مبدرسة أساس النجاح الثانوية )امللونة 

 Aceh Besar) األهلية ب 

 ولدا رحياين:  االسم الكامل

 180202041:  رقم القيد

ن معهد أساس النجاح من املعاهد الىت يعلم فيها املدرس عدة إ
لقد الحظت الباحثة عن  الدراسية منها مادة اللغة العربية،املواد 

فوجدت الباحثة هي نقصوها قدرة  تعليم العربية يف ذلك املعهد
الطالبات يف تعلم قواعد النحو والصرف، خصتها حول 

أي الطالبات صعوبة يف حتويل أو صنع الضمائر . الضمائر
 ي الطالبات يفهذه املشكلة تصور من قلة التدريبات لد .املرفوعة

التعرف وأما األهداف من هذا البحث هي  .تعلم النحو والصرف
استخدام البطاقة امللونة لتسهيل الطالبات يف تطبيق  فعاليةعلى

 والتعرف على استجابة الطالبات حنو. الضمائر املرفوعة صريفت
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مبدرسة أساس  الضمائر املرفوعة بالبطاقات امللونة تطبيق تصريف
وأما جمتمع البحث يف . Aceh Besar)الثانوية األهلية ب النجاح

يف مرحلة  هذا البحث هو مجيع الطلبة يف معهد أساس النجاح
من  طالبة 21وعينته . طالبا 141 يبلغ املتوسطة وعددهم

وتقدم الباحثة االختبار القبلى واالختبار ."1" الصف الثاين
لبحث الذي منهج ا وأما .كأدوات البحث   البعدى واإلستبانة

الباحثة يف هذه الرسالة فهو منهج جتريبية بالتصميمات  تاستعمل
فالنتيجة احملصولة يف  One Group Pre-Test Post-Tes.التمهيدية 

الضمائر املرفوعة تطبيق تصريفن أهذا البحث تدل على 
نتيجة استجابة هذا يبدو من و  .نتيجته ممتازبالبطاقات امللونة

 فعالية هذا استخدام البطاقة امللونةو . %40مع القيامة الطالبات
نتيجة  نإ. الضمائر املرفوعة صريفلتسهيل الطالبات يف تطبيق ت

 اجلدولاحلساب أكرب من نتيجة ت -ت
2،48 3،13 2،04. 
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Abstract 

 

tashrif with colored cards (Experimental 

research at MtsS Asaasunnajaah Aceh 

Besar) 

Name   : Wilda Raihani 

 

Asaasunnajah Boarding School is one of the Boarding 

School where many teachers teach various subjects 

including Arabic lessons. According to research conducted 

by researcher is the lack of students abilities in learning 

qawaid nahwu and sharaf. This is a problem that can be 

seen from the lack of training students have in learning 

nahwu and sharaf. The purpose of this study is to determine 

the effectiveness of using colored card to facilitate student 

in application of the tasrifdhamir marfu’. And to find out 

the students responses to the application of thetashrifdhamir 

marfu’ changes by using colored card at MTsS 

Asaasunnajaah Aceh Besar. The research population of all 

students in AsaasunnajahBoarding School in MTs level is 

189 with a sample of 1 class of 21students.This study uses 

pretest and posttest and questionnaire as a research 

instrument. In addition, the results showed the application of 

the tashrifdhamir marfu’ using very good colored cards. 

This is seen as the result of student responses with 80% 

results. The use of these colored card is effective to make it 

easier for students in application tashrifdhamir marfu’. The 

results of the T-test calculation are greater than T-table 

2,08< 3,93 >2,84. 

Skripsi Title :Dhamir Marfu’ and the application of  

NIM : 140202081 
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Abstrak 

 

Judul Skripsi : Dhamir Marfu’dan penerapan 

tashrifnya dengan Kartu Berwarna di 

MTsS Asaasunnajah Aceh Besar 

Nama Lengkap :  Wilda Raihani 

NIM :  140202081 

 

Ma’had Asaasunnajaah adalah salah satu ma’had dimana 

banyak guru mengajari berbagai pelajaran termasuk 

pelajaran bahasa Arab. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah kurangnya kemampuan siswa dalam 

pembelajaran qawaid nahwu dan sharaf. Ini adalah masalah 

yang dimiliki siswa pada pembelajaran nahwu dan sharaf. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan kartu berwarna untuk memudahkan 

siswa dalam Penerapan Tashrif Dhamir Marfu’. Dan 

mengetahui respon siswa terhadapPenerapan Tasrif  Dhamir 

Marfu’ dengan Kartu Berwarna di MTsS Asaasunnajah 

Aceh Besar. Adapun populasi penelitian seluruh siswa di 

Ma’had asaasunnajah tingkatan MTs adalah 189 dengan 

sample penelitian 1 kelas berjumlah 21 orang. Penelitian ini 

menggunakan pretes dan postest serta angket sebagai 

instrumen penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkanPenerapan Tashrif Dhamir Marfu’ dengan 

Kartu Berwarna sangat baik. Ini dilihat sebagai hasil respon 

siswa dengan hasil 80%. penggunaan kartu berwarna 

iniefektif untuk memudahkan siswa dalam penerapan tashrif  

dhamir marfu’. Selain itu hasil kalkulasi uji-T lebih besar 

dari tabel-T 2,08< 3,93 >2,84. Dengan demikian, hipotesis 

nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
اليت يتعلمها  سةو إن اللغة هي إحداى املواد املدر 

ل للتفاعل يف و إن اللغة أداة التواص .الطالبات يف املدرسة
فاللغة العربية تتكون من أربع املهارات اللغوية . حياة اإلنسان

 .وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

اجياد املهارت األربعة التعمق مبا يأيت يف والوسيلة يف  
 1.عناصر اللغة منها األصوات واملفردات والقواعد 

وكان تعلم اللغة العربية هناك عناصر كثرية، وإحدى من  
وإن القواعد هلا دورة مهمة يف تعلم . عناصر تعلم هي القواعد

وقال  وتنقسم القواعد إىل القواعد النحوية والصرفية،. اللغة العربية

                                                             
1
 Muspika hendri, تحليل في علم اللغة (pekanbaru : kreasi 

edukasi,2013), hal : 18. 
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كل كلمة  فؤاد نعمة يف كتابه أن النحو قواعد يعرف هبا وظيفة
 2 .داخل اجلملة، وضبط أو اخر الكلمات، وكيفية إعراهبا

  ليةالثانوية األه أساس النجاحدرسة أما املشكلة اليت مب 
Aceh Besar  هي نقصوها قدرة الطالبات يف تعلم قواعد النحو

أي الطالبات صعوبة يف حتويل . والصرف، خصتها حول الضمائر
حىت تستخدم الباحثة وسيلة البطاقات . أو صنع الضمائر املرفوعة

 .امللونة لرتقية فهم الطالبات ىف صنع الضمائر املرفوعة

 البحث سؤال - ب
ن فأرادت الباحثة أإعتماد على املعلومات السابقة 

 :حتدد املسائل يف النطاق اآلتية

 اتفعالة لتسهيل الطالب قة امللونةبطا هل تكون  -1
درسة مبالضمائر املرفوعة  تصريفيف تطبيق 

 ؟ Aceh Besar  الثانوية األهلية أساس النجاح

                                                             

بدون دار الثقافة اإلسالمية، : بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  2 
   .11. ،ص(السنة
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 تصريفتطبيق  استجابة الطالبات حنو كيف  -2
أساس مبدرسة البطاقة امللونة بالضمائر املرفوعة 

 ؟Aceh Besar  ليةالثانوية األه النجاح

 البحث افهد _ج
 :ف البحث من هذه الرسالة وهيهد 

ستخدام البطاقة امللونة لتسهيل فعالية ا التعرف على  -1
 .الضمائر املرفوعة تصريفيف تطبيق  اتالطالب

 تصريفتطبيق  استجابة الطالبات حنو التعرف على  -2
درسة املب البطاقة امللونةستخدام الضمائر املرفوعة با

 .Aceh Besar  ليةالثانوية األه أساس النجاح
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 أهمية البحث- د
 :وأما أمهية هذه الرسالة فهي 

 لطالباتل - أ
الدروس اسهل هلم أن تفهمو  تستطيع الطالبات -

 تصريفالبطاقة امللونة يف تطبيق باستخدام وسيلة 
 . الضمائر املرفوعة

 للمدرسة - ب
الضمائر  تصريفتكون مرجعا للمدرسة يف تطبيق  -

 .ستخدام البطاقة امللونةبااملرفوعة 

 للباحثة_ ج

 تصريفتطبيق  يف ةدة املعلومات للباحثزيا -
 .ستخدام وسيلة البطاقة امللونةالضمائر املرفوعة با
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 افتراضات البحث وفروض البحث- ه
أما اإلفرتاضات اليت اعتمد الباحثة فهي أن   

 .تطبيق حتويل الضمائر املرفوعة
 :الباحثة هي هاضتا افرت يتض البحث الو فر و 

 البطاقة امللونة ستعمالاإن : (Ha)الفرض البديل -1
 تصريفتطبيق  يف الباتالط قدرة لرتقية يكون فعاال

 .الضمائر املرفوعة

 البطاقة امللونة ال ستعمالاإن : (Ho)الفرض الصفر -2
 تصريفتطبيق  يف الباتالط قدرة رتقيةل يكون فعاال

 .الضمائر املرفوعة

 حدود البحث- و
 : "الباحثة يف املوضوع  تبحث :احلد املوضوعي -1

"  الضمائر املرفوعة وتطبيق تصريف بالبطاقة امللونة
 .حثة فهو حبث جتربيةاوأما املنهج الب
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 أساس النجاحمبدرسة البحث  تبحث :احلد املكاين -2
، "1" الفصل الثاينيف  Aceh Besar  ليةالثانوية األه

ألن أكثرهم يواجهون صعوبة يف صنع تركيب 
 .الضمائر املرفوعة

الباحثة هذا البحث يف السنة  تبحث :احلد الزماين  -3
 م2112

 معاني المصطلحات- ز
تطبيق و  الضمائر املرفوعة :املوضوع هذه الرسالة هيإن  

الثانوية  أساس النجاحمبدرسة البطاقة امللونة حبث جتربية ب تصريف
أن تبحث الباحثة عن األشياء املتعلقة  قبل. Aceh Besar ليةاأله

 أو ألفاظ بعضهبذا املوضوع حتسن هبا أن تشرح معاىن 
  .املوضوع يف املوجودة املصطلحات
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ثة أن توضحها يف هذا املوضوع طلحات اليت تريد الباحوأما املص
 :فهي

 الضمائر .1
حملل ضمري ج ضمائر وهو كلمة تستخدم 

وضمري هو اسم مبىن يدل على متكلم أو  .االسم
 :والضمري ثالثة أقسام 3.خماطب أو غائب

 .مسترت –متصل  -منفصل
 املرفوعة .2

واملرفوعات مجع مرفوعة ألنه صفة ملذكر 
، فاملرفوعات ال يستغىن عنها يف اإلسناد، بل 4اليعقل

إن من املرفوعات ما يكون مسندا ومسندا إليه يف آن 
املبتدأ مسند إليه، واخلرب مسند، والفاعل واحد، ف

مسند إليه، ونائب الفاعل مسند إليه، فلهذا بدأ 

                                                             
الثقافة اإلسالمية بدون  بريوت، دار)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   3

 .113:ص(.سنة
جدة -سنقافورة)،الكواكب الدرية شرح متممة االجروميةالشيخ حممد بن امحد،   4

 .66:، ص(احلرمني: اندونيسسيا



8 
 

النحويون بلكالم عن املرفوعات؛ لكوهنا عمدا ال 
 -كماذكر الناظم  -واملرفوعات. يستغين عنها الكالم

الفاعل، ونائب الفاعل، واملبتدأ، واخلرب، واسم  : سبعة
 5.عةكان، وخرب إن، والتابع للمرفو 

  تطبيق .3
 6،تطبيقا –يطّبق  –تطبيق مصدر من طّبق 

والتطبيق يعىن إجراء، وعلى هذا، كان التطبيق يف 
عملية التعليم هي السعي إىل استمالة الشخص أو 

 1.األشخاص الذين يرغبون يف استمالتهم
فاتطبيق اجلزئي . التطبيق هو نوعان جزئى وكلى

غريها،  يعقب كل قاعدة تستنبط قبل اإلنتقال إىل
والتطبيق ". أن"مثل التطبيق على نصب املضارع بعد 

ء من استنباط مجيع القواعد الكلي يكون بعد االنتها
                                                             

دار الثقافة اإلسالمية بدون بريوت، )، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   5
 .16:ص(.سنة

: دار املشرق : بريوت )، المنجد في اللغة واألعالماملؤسسة الكاثوليكية،  6
 421. ، ص(، الطبعة الثامنة والعشرون( 1286

 46.،ص... المنجد فياملؤسسة الكاثوليكية،   1
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شملها الدرس ويدور حول هذه القواعد اليت ت
مجيعها، مثل التطبيق على نصب املضارع بعد 

 8.األدوات املختلفة
 صريفت .4

التصريفات مجع من التصيف وهو مصدر من 
-يفّعل-تصريفا على وزن فّعل-يصرف-صرف
أما التصريف لغة فهو التغيري والتحويل  2.تفعال

أما املعىن  11.واالنتقال ورد الشيء عن وجهه
الصطالحا فهم العلم باألحكام املتعلقة ببنية الكلمة،  
كاالعلم بأحكام االشتقاق والتثنية واجلمع والتصغري 

 11.عاللوالنسب واحلذف والزيادة واإلبدال واإل
 

                                                             
دار املعارف، : مصر) الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية. عبد العليم إبراهيم 8

 222 -221:ص   .(م1218الطبعة العاشرة، 
423.ص...يطالمنجد الوس، مؤسسة دار املشرق 01   

دار : القاهرة)، الطبعة األول أساس علم الصرفرجب عبد االجلواد إبراهم،   11
 3.،ص(2118 اآلفاق العربية،

 3.ص...أساس علمرجب عبد االجلواد إبراهم،   11
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  البطاقة .5
كما قل ابن األعرىب يف معجم لسان " البطاقة"كلمة 

العرب هي الورقة وقال غريه البطاقة هي رقعة صغرية 
يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه، إن كان متاع 

 12.فقيمته
وأما البطاقة يف معجم املنجد الوسيط فهي 

ورقة صغرية يثبت فيها : البطاقة ج بطائق وبطاقات 
علومات، أي رقعة صغرية من ورق أو مقوى بعض امل

 13.تثبت شخصية صاحبها ام انتسابه إىل مجاعة
البطاقة هي إحدى الوسائل البصرية اليت تستفد 
 منها العني، يصنع البطاقات من قطع من الورق

                                                             
دار احلديث، اجللد األول، : القاهرة)  لسان العرب،ابن منظور،  إمام العالمة  12

 .443. ، ص(م2116
 -دار املشرق) المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،مجع احلقوق حمفوظة،   13

 . 81.، ص(2113: املكتبة الشريقة، طبغة أوىل



11 
 

املقوى يكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة 
  14.يف بعض األحيان

البطاقة هي وسيلة صغرية يستخدمها املعلم 
لسهولة يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطالبة وهي 
نوع من أنواع الصور اليت تعرض على الشاشة من 

 15. الوسيلة التعليمية
البطاقة مجعها بطائق مأخوذة من كلمة بطق 

الرسالة هي  واملراد بالبطاقة يف هذه16.مبعىن الورق
حتويل يف تطبيق  ةستخدمها الباحثت بطاقة امللونة اليت
 .الضمائر املرفوعة

  

                                                             
والتطبيق، تعلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية صالح عبد اجمليد العريب،   14

 .119. ، ص(1891لبنان، الطبعة األولى، : مكتبة)
المعينات البصرية تعليم اللغة حممد امساعيل صيين وعمر الصديق عبد اهلل،   15

 .2. ،ص(م1283: عمادة شؤون املكتبات، الطبيعة األوىل : جامعة امللك سعود )العربية، 
بريوت ) الطبعة األربعونالمنجد في اللغة واالعالم مؤسسة دار املشرق،  16

 .421، ص(2113
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 الدراسات السابقة- ح
 11(2111)الرسالة حياة الرمحي  .1

أما أهداف من هذه الرسالة هي تعريف على فعالية 
طريقة حتقيق اجملموعة يف تعليم الضمائر والتعرف 
على استجابه الطالب بطريقة التحقيق اجملموعة يف 

البحث الذي اعتمدت وأما املنهج . تعليم الضمائر
فحصلت . عليه الباحثة يف هذا البحث طريقة جتريبية

طريقة م الضمائر بتعليالباحثة نتائج البحث إن 
 يكون فعاال (Group Investigation)التحقيق اجملموعة 

  .لرتقية قدرة الطالب على اإلنشاء املوجه
عالقة بني هذه الرسالة ودراسة سبيقة هي تكن يف 

من هذه الرسالة  واإلختالف. ئرتركيب الضما
، الضمائر املرفوعة تصريفدم تطبيق الباحثة تستخ

                                                             
 Group)تعليم الضمائر بطريقة التحقيق المجموعة حياة الرمحي،  11

Investigation) دراسة جتريبية ب )  لترقية قدرة الطالب على اإلنشاء الموجه
MTsN 4 Banda Aceh ) دار السالم بند أتشية)، رسالة جامعة األوىل غري منشورة :

 .(2111اللغة العربية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،كلية قسم تعليم 
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تعليم الضمائر بطريقة  ودراسة سابقة تستخدم
 .التحقيق اجملموعة

 18(2112) صوحلانالرسالة  .2
تطبيق األمثيلة أما أهداف من هذه الرسالة هي معرفة 

من القرآن الكرمي يف تعليم املرفوعات و تأثريها ىف 
وأما املنهج . التحصيل الدراسى عند الطالب

و أما نتائج البحث  .يستعمله الباحث منهج جتريبيا
طبيق األمثيلة من القرآن الكرمي يف تعليم فهي أن ت

املرفوعات يرفع قدرة الطالب على استيعاب األمساء 
 .املرفوعات ويؤثر ىف التحصيل الدراسى عندهم
تكن يف عالقة بني هذه الرسالة ودراسة سبيقة هي 

الباحثة من هذه الرسالة  واإلختالف. املرفوعة ركيبت
 ، ودراسةرفوعةالضمائر امل تصريفدم تطبيق تستخ

                                                             
بحث تجربي )تطبيق األمثلة من القرآن الكرريم في تعليم المرفوعة صوحلان، 18

الرسالة اجلاميعة، غري املنشورة، كلية ، ,Matangglumpang Dua)بلمعهد الفرقان
 .2112اإلسالمية احلكومية بندا أتشية، الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي 
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سابقة تستخدم تطبيق األمثيلة من القرآن الكرمي يف 
 .تعليم املرفوعة

 12(2116)خري العزم الرسالة  .3
أهدف من هذه الرسالة هي معرفة قدرة الطالبة  أما
ستخدام البطاقة املقاطعة امللونة وتطبيقها لرتقية ىبا

. قدرة الطالبة على املوازنة بني اجلمل االمسية والفعلية
و أما . ج املستعملة فهو البحث التجرييبو أما املنه

تنائج البحث هي البطاقة املقطعة امللونة واستخدامها 
لرتقية قدرة الطالبة على املوازنة بني اجلمل االمسية 

وقد عرف البحث على نتيجة االختبار . والفعلية
 .القبلى ونتيجة االختبار البعدي

تكن يف قة هي عالقة بني هذه الرسالة ودراسة سبي
 من هذه الرسالة الباحثة واإلختالف. بطاقة امللونة

                                                             
البطاقة المقطعة الملونة واستخدامها لترقية قدرة الطالبة على خري العزم،  12

دراسة تجريبية بالمدرسة الثناوية االسالمية )الموازنة بين الجمل االسمية والفعلية 
اللغة العربية جبامعة الرانريي  الرسالة اجلاميعة، غري املنشورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم، (الحكومية

 .2116اإلسالمية احلكومية بندا أتشية، 
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، ودراسة سابقة تركيب الضمائر املرفوعةتستخدم 
 . اجلمل االمسية والفعليةتركيب تستخدم 

 طريقة كتابة الرسالة- ط
وأما طريقة كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل   

الرانريي كتابة الرسالة بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة 
 :اإلسالمية احلكومية وهو

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 6102  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 الضمائر ومباحثها - أ
 تعريف الضمائر -1

أو  متكلم أو خماطباسم مبىن يدل على الضمري هو 
  6.منفصل، متصل، مسترت :الضمري ثالثة أقسام و . غائب

اسم : شيح أمحد اهلاشيم يف كتابه أن الضمري، هو وقال 
ملا وضع ملتكلم مثل أنا، أو ملخاطب مثل أنت، أو لغائب 

   : وينقسم الضمري إىل قسمني . هومثل 

                                                            
     

، ص، (اإلسالميةدار الثقافة : بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  6
66 . 

 ،( 16 لبانون،: بريوت )، القواعد األساسية للغة العربيةشيخ أمحد اهلاشيم،    
 .16:  ص
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وهو ما له صورة ظاهرة يلفظ هبا،  :   بارز (6
 .كالضمائر السابقة

 :ينقسم الضمري البارز إىل قسمني 
يتصل  وهو ما استقل بالنطق، ومل: منفصل  -

. إياك . إياي . هو . أنت . أنا : بغريه، مثل 
 .إياه 

   .وهو ما اتصل بغريه، ومل يستقل بالنطق: متصل  -
وهو ما يلحظ من الكالم، وليست له :  مسترت ( 

  .صورة ظاهرة يلفظ هبا
 أنواع الضمائر  -2
 .هي ما استقلت بالنطق ر المنفصلةائالضم (6

 :قسمان  ر املنفصلةالضمائو 
وتكون يف حمل رفع مبتدأ أو خرب أو  منفصلةضمائر رفع  -

 .فاعل أو نائب فاعل

                                                            
     

 
: القاهرة)، العربية المدخل إلى تعلمملخص  ،الدكتور رجب عبد اجلواد إبراهيم  

 .16 ،ص(112  دار اآلفاق العربية،
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 حنن –أنا :  للمتكلم

 أننت –أنتم  –أنتما  –أنِت   -أنَت :  للمخاطب

  هن   –هم  –مها  –هي  –هو :   ئب للغا

1 
                                                            

     
، ص، (دار الثقافة اإلسالمية: بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،    

66 . 
6
  Lesson – tes teach, الضمير المتصل, diakses dari 

https://www.tes.com/lessons, pada tanggal 5 juli 2019, pukul 20.20. 

https://www.tes.com/lessons
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أو  وتعرب يف حمل نصب مفعل به ضمائر نصب منفصلة -
 .أخوهتابإن و 

 .إيان –إياي :  للمتكلم

  –إياكم  –إيكما  –إياِك  –إياَك :  للمخاطب
 إياكن 

 –إياكم  –إيامها  –إياها  –إياه :   للغائب
 1إياهن

  ر المتصلةضمائ ( 

ري وقال شيح أمحد اهلاشيم يف كتابه أن الضم
املتصل هو األصل، مىت أمكن اتصال الضمري ال يعدل 

 فلهذا كان. إىل انفصاله، وذلك الختصار املتصل غالبا

                                                            
     

، ص، (الثقافة اإلسالميةدار : بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  1
66 . 



 1 

 

، األصل، فال يصح العدول عنه إىل املنفصلاملتصل هو 
 2.إال لدواع وأسباب كثرية

 :الضمائر رفع متصلة ثالثة أقسام 
ضمائر رفع املتصلة، وتكون دائما متصلة بالفعل  - أ

 :وهي أو بكان وأخوهتا
 –ِت نصر  –َت نصر  –ُت نصر : مثلتاء الفاعل  -6

 .ُتن  نصر  –ُُت نصر  –ُُتا نصر 
 نانصر  : مثل : نا  - 
 –ان نصر ي –تا نصر  –ا نصر : ألف اإلثنني مثل  - 

 .اانصر  –ان تنصر 
 .واانصر  –ون ينصر  –وا نصر :واو اجلماعة مثل  - 
 ىانصر  –ين تنصر : مثل  ياء املخطبة - 

 :وضمائر الرفع املتصلة السابق ذكرها 

                                                            
     

، ( 16 لبانون،: بريوت )، القواعد األساسية للغة العربيةشيخ أمحد اهلاشيم،   2
 .ص
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وتكون مبنية يف حمل . إما أن تتصل بالفعل -6
 .رفع فاعل

نصر فعل ماض : نصرُت ) نصرت حممدا : مثل 
والتاء ضمري متصل مبىن على الضم يف  –مبىن 

 (حمل رفع فاعل
ضمائر نصب املتصلة، وتكون متصلة بالفعل أو   - ب

 :بإن وأخواهتا وهي 
 نصرين: ياء املتكلم مثل   -6
 نصرنا: نا مثل   - 
 –نصرِك  –نصرَك : املخاطب مثل كاف   - 

  .نصركن –نصركم  –نصركما 
 -نصرمها  –نصرها  –نصره  :هاء الغائب مثل   - 

 1 نصرهن
 :  مائر الرفعض

                                                            
     

، ص، (دار الثقافة اإلسالمية: بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   1
66 . 



   

 

ختتلف ضمائر الرفع اليت األفعال عن 
. وهي متصلة بالفعل دائما. سواها من الرفع

 61.وسرتى ىف اجلدول اآلتى هذه الضمائر
هي ما ليست هلا صورة ظاهرة تلفظ  ضمائر المستترة  (3

 .هبا
مسترتة وجوبا وضمائر  ضمائر: وضمائر املسترتة نوعان 

 .مسترتة جوازا
والضمري املسترت وجوبا هو الذي ال يصح أن حيل  - أ

 . حمله االسم الظاهر
 .ويكون الضمري مسترتا وجوبا

 
 .فعل األمر للواحد املخاطبىف  -6

فعل أمر مبين على : اكتب) اكتب : مثل
السكون والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره 

 .وهذا الضمري ال جيوز إبرازه .أنت
                                                            

     
 . 1، ص دراسات نقدية فى النحو العربي ،دكتور عبد الرمحن حممد أيوب  61



   

 

توكيد (( أنت )) وإذا قلنا اكتب أنت تكون 
 .للضمري

بتاء خطاب ل املضارع املبدوء  فعيف - 
 . الواحد، أو املبدوء باهلمزة أو بالنون

 : مثل 
فعل مضارع مرفوع : تشكر)تشكر 

بالضمة والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره 
 (.أنت

مرفوع فعل مضارع : أوافق: )أوافق
 (.اعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنابالضمة والف

فعل مضارع مرفوع : نكتب: )نكتب
اعل ضمري مسترت وجوبا تقديره بالضمة والف

 (.حنن
أما الضمري املسترت جوازا فهو الذي يصح أن   - ب

 . حيل حمله االسم الظاهر



   

 

الضمري املسترت جوازا ىف كل من الفعل   ويكون
 .  املاض والفعل املضارع املسند إىل الغائب أو الغائبة

 : مثل 

ماض مبىن على الفتح فعل : قام)الرجال قام  
 (.فاعل ضمري ميترت جوازا تقديره هووال

فعل مضارع مرفع : تشرق)الشمش تشرق  
 66(.ا تقديره هيبالضمة والفاعل ضمري مسترت جواز 

ن يف هذا البحث الضمائر، أرادت الباحثة ولك
 . منفصل فقطرفع أن تبحث عن الضمائر 

 تعريف المرفوعة - 
واملرفوعات مجع مرفوعة ألنه صفة ملذكر 

، فاملرفوعات ال يستغىن عنها يف اإلسناد، بل  6اليعقل

                                                            
     

  
، ص، (دار الثقافة اإلسالمية: بريوت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  

66 . 



   

 

إن من املرفوعات ما يكون مسندا ومسندا إليه يف آن 
مسند، والفاعل مسند واحد، فاملبتدأ مسند إليه، واخلرب 

إليه، ونائب الفاعل مسند إليه، فلهذا بدأ النحويون 
بلكالم عن املرفوعات؛ لكوهنا عمدا ال يستغين عنها 

الفاعل، :  سبعة ذكر الناظم كما واملرفوعات. الكالم
ونائب الفاعل، واملبتدأ، واخلرب، واسم كان، وخرب إن، 

  6.والتابع للمرفوعة

  ومباحثها البطاقة الملونة  -ب

 الملونةالبطاقة تعريف  -1
كما قل ابن األعرىب يف معجم " البطاقة"كلمة 

لسان العرب هي الورقة وقال غريه البطاقة هي رقعة 

                                                                                                                           
جدة -سنقافورة)،الكواكب الدرية شرح متممة االجروميةالشيخ حممد بن امحد،  6

 .11:، ص(احلرمني: اندونيسسيا
بريوت، دار الثقافة اإلسالمية بدون )، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   6

 .61:ص(.سنة
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إن كان متاع  صغرية يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه،
  6.فقيمته

وأما البطاقة يف معجم املنجد الوسيط فهي 
يثبت فيها ورقة صغرية : بطائق وبطاقات البطاقة ج 

بعض املعلومات، أي رقعة صغرية من ورق أو مقوى 
  6.تثبت شخصية صاحبها ام انتسابه إىل مجاعة

البطاقة هي إحدى الوسائل البصرية اليت تستفد منها 
العني، يصنع البطاقات من قطع من الورق املقوى يكتب 
على كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة يف بعض 

  61.األحيان

                                                            
     

دار احلديث، اجللد األول، : القاهرة)  لسان العرب،ابن منظور،  إمام العالمة   6
 .   . ، ص(م111 

 -دار املشرق) المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،مجع احلقوق حمفوظة،    6
 . 21.، ص( 11 : املكتبة الشريقة، طبغة أوىل

الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، تعلم اللغة صالح عبد اجمليد العريب،   61
 .119. ، ص(1891لبنان، الطبعة األولى، : مكتبة)



 1 

 

سيلة صغرية يستخدمها املعلم لسهولة البطاقة هي و 
 يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطالبة وهي نوع من

أنواع الصور اليت تعرض على الشاشة من الوسيلة 
 61. التعليمية

هيئة كالسواد واحلمرة، : أى اللون " امللونة"وكلمة 
وامللونة يف  62.ولون كل شيء أي ما فصل بينه وبني غريه

ط هي امللونة من لون ج ألوان صفة معجم املنجد الوسي
مرة وغري ذلك سواد واحلالشيء وهيئته من البياض وال

ثه يف العني النور الذي تبثة لذي حيدوهي حصيلة األثر ا
 61".لون شعر"األجسام 

                                                            
     

المعينات البصرية تعليم اللغة صيين وعمر الصديق عبد اهلل، حممد امساعيل   61
 .1. ،ص(م 612: عمادة شؤون املكتبات، الطبيعة األوىل : جامعة امللك سعود )العربية، 

ار احلديث، اجللد األول، د: القاهرة)  لسان العرب،إمام العالمة ابن منظور،  62
 .611. ص،(م111 

61
 -دار املشرق) المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،مجع احلقوق حمفوظة،  

 .1 1. ص ،( 11 : املكتبة الشريقة، طبغة أوىل



 2 

 

من لون تلوينا الشيء أي جعله ذا لون، أي ما امللونة 
وامللونة هي شيء يفرق بشيء  1 .فصل بني الشيء وغريه

باللون معني أى يفصل صفة مع غريه كاألزرق . اخر
 .واألخضر كانا خيتلفان يف صفة اجلسم

البطاقة مجعها بطائق مأخوذة من كلمة بطق مبعىن 
واملراد بالبطاقة يف هذه الرسالة هي بطاقة امللونة  6 .الورق

الضمائر تصريف يف تطبيق  ةاليت يستخدمها الباحث
 .رفوعةامل

 هدف البطاقة الملونة -2
الوسائل ليجعل الطالبة  من هذا أهدافما أ

مهتمني وسعداء ويسهل عليهم التعرف على املواد اليت 
حتتوي كل البطاقة امللونة على . يتم تدريسها وفهمها

                                                            
     

 -دار املشرق) المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،مجع احلقوق حمفوظة،  1 
 .1 1. ص ،( 11 : املكتبة الشريقة، طبغة أوىل

:  بريوت)األربعون عة الطبفي اللغة واالعالم  المنجدمؤسسة دار املشرق،   6 
 . 1  . ، ص( 11 



 1 

 

عن املفردات مع ضمريها  أنواع خمتلفة من الكتابة 
 .ضمري رافعلتحويل اىل 

 :الملونة وظيفية وسائل البطاقة  -3
 مساعدة وتسهيل عملية التعليم والتعلم -
 تقدمي جتربة أكثر واقعية -
 جذب انتباه الطالبة وليس ممال  -
 أن تكونوا نشيط اتميكن للطالب -
 .واإلهتمام بالتعلم جذب انتباه الطالبات -
    .إلكتساب جتارب التعلم املختلفة توجيه الطالبات -
 :فوائد على البطاقة الملونة  -4

 : فوائد البطاقة امللونة وسائل تعليمية كما يلي 
 ميكن أن جعل جو التعلم اكثر متعة -
 ىف فهم مادة معينة ميكن أن تساعد الطالبات -

  
                                                            

     
22 Dina indriana, di akses dari 

http://eprints.uny.ac.id/7653/3/bab%202%20-%2008108241149.pdf  
tanggal 29 agustus 2019. 

http://eprints.uny.ac.id/7653/3/bab%202%20-%2008108241149.pdf
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 خطوات صناعة البطاقة الملونة -5
قدم  ة أن تالباحث تقبل أن خيطو إىل  البحث، أراد

. كيفية صناعة البطاقة امللونة لعملية التعليمية يف الفصل
 :كيفية صناعتها فهي وأما  

 .قطع ورق أو ورق مقوى الىت امللونة حىت شكل البطاقة -
، بكتاب واضحة حىت السهل اتصريف أو ضمري  كتابةمث   -

            .قراءة
 ستخدامها البطاقة الملونةكيفية ا -6

تعرض املعلمة عديد من البطاقة امللونة، اليت توجد فيها  -
 .ضمائر وخلفها توجد إجابات 61

 



 6 

 

جتب على الطالبات رؤية الضمائر املناسبة من كل مث  -
 .بطاقة امللونة اليت تظهر املعلمة وختمينها

األسئلة على السبورة عن  جتيبون مث تكمل الطالبات أو -
 .طريق لصق قطع من البطاقة امللونة إلكمال اجلملة

  
 

 مزايا البطاقة الملونة -7
 :فهي  البطاقة امللونةهذه من   ياامز  أما

 .يف تعلم الدرس فرح الطالباتت تأهنا -
التعرف على املواد اليت يتم  تسهل على الطالبات -

 تدريسها
السعر رخيص وسهل احلصول عليها ومحلها  -

 واستخدامها 



   

 

 .تدريب وجذب انتباه الطالبة -
لى تثبيت احلقائق يف أذهان الطلبات تساعد ع -

    .باقية االثر على خربات الطالبات
، وجتدد نشاطهم، الباتأهنا جتلب السرور للط -

وحتبب أليهم املدرسة، وأهنا ترهق احلواس، وتدعو 
   .إىل دقة املالحظة

 

                                                            
     

دار املعارف، : مصر )الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم ابرهيم،     
 .   .، ص(م6112البعة العاشرة، 

  
 .   . ص... الموجه الفني عبد العليم ابرهيم،   
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 الفصل الثالث

 إجراءت البحث الحقلي

 منهج البحث -1
إن املنهج الذى تستعمله الباحثة يف هذا البحث 

هو منهج ( Eksperimental Research) هو املنهج التجريب
البحث العلمى الذى تستطيع الباحثة بواسطة أن تعريف 

( املتغري التابع) على النتيجة ( املتغري املستقل)أثر السبب 
  .الذى له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة 
 - Pre)دية يأنواع وهي التصميمات التمه

Experimental)،  والتصميمات التجريبية(True – 

Experimental Designs) ،والتصميمات العاملية  

                                                
 :الرياض)المدخل الى البحث في العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،   

 .303.، ص( 4 املكتبة العبيكان، 
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Factorial Design) والتصميمات شبه التجريبية ، 
(Quazi – Experimental Design).   

 – Pre)دية يالتصميمات التمهمل عو الباحثة تست

Experimental)،  ن على ثالث وهذه التصميمات تكو
 3:تصميمات أي

  One Shot Case Studyالتصميم األول - 
 One Group Pre-test Post-test    التصميم الثاين - 

Design  
 Static Group Comparison Design التصميم الثالث -3

 One و تستخدم الباحثة يف هذا البحث التصميمات

Group Pre-test Post-test  . إجراء هذه التصميمات  وكيفية
هي إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى قبل إجراء التجريبية، 
مث يتم تطبيق املتغري املستقل ويف هناية الفصل الدراسى جيري 
هلم إختبار بعدي لتبني مدى الفرق بني درجيت اإلختبارين 

 .القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجريبية
                                                

 املكتبة العبيكان،: الرياض ) .... المدخل الى البحثصاحل بن محد العساف،   
 .0 3.ص، ( 4 

 .3 3-3 3. ، ص....لبحث المدخل إلى العساف،صاحل بن محد 3 
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 4:يلوهذا التصميم يأخذ الشكل التا
 

  x  ت  خ
  خ

 :التفصيل 

 الفصل التجرييب= ت 

                       = x  املعاجلة التجريبية 

 اختبار القبلي=   خ

 اختبار البعدي=   خ
  

                                                

 .3 3.، ص......المدخل إلى لبحث محد العساف،صاحل بن 4 
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 المجتمع البحث -2
 الباتالطإن اجملتمع هلذا البحث التجرييب، مجيع 

  Aceh Besar ليةاألهالثانوية  أساس النجاحمبدرسة 
 .لبةط 42  معدده يبلغوكان . 0 0 /2 0  دراسية

 عينة البحث -3
"  "ثاين ات يف فصل اللباالطفأخذت الباحثة  كالعينة 

أما الطريقة يف . تاطالب    نجتريبيا وعدده ليكون فصل
و . (purposive sampling)لطريقة العمدية إختيار العينة هي ا

تسمى هذه الطريقة املقصودة أو اإلختيار باخلري وهي تعىن 
ومعرفته بأن هذه املفردة  ةأساس اإلختبار من خريه الباحث

 3.تتمثل جمتمع البحث
  

                                                
 22.،ص...المدخل إلى البحثد العساق، صاحل بن مح 3
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 أدوات البحث -4
ستخدمها الباحثة هلذه أما أدوات البحث اليت ت

 :الرسالة هي
 راتاالختبا - 

 او املعلومات مجع أدوات أكثر من االختبار إن
 هو األسئلة، إلجابة الباحثة إليها  حتتاج اليت البيانات

 لفصل أو اتلطالب والقدرات التحصيل لتقومي متحاناال
  3(.معني مبوضوع اخلاصة املعرفة مثال،) مدرسي

تعد االختبارات املقنتة أحد األدوات اليت ميكن ان 
ستخدمها الباحثة جلمع املعلمات اليت حتتاجها إلجابة ت

وستقوم الباحثة بإختبارين، .أسئلة البحث او اختبار فرضه
وتقوم الباحثة  .القبلي واالختبار البعدي يعين االختبار
 :بإختبارين، ومها

  

                                                
  :بريوت) الطبعة األوىل، ، معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف،  3

 .343. ص،(، بدون السنةمكتبة لبنان ناشرون
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 (Pre-Test)االختبار القبلي  -
ه الباحثة قبل االختبار القبلي هو الذي ختتب 

وغرض ، ضمائريف تعليم الاستعمال البطاقة امللونة 
 هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى

 .ضمائر املرفوعةال
 (Post-Test)اإلختبار البعدي  -

تبه الباحثة بعد وأما االختبار البعدي هو الذي خت
يف تعليم الضمائر، وتقوم استعمال البطاقة امللونة 

الباحثة باالختبار البعدي فتستطيع أن تعرف 
 .قدرة الطالبة يف اإلستخدام البطاقة امللونة

 ستبانةاإل - 
العريب الصحيح للمراد منها  لاملدلو  اإلستبانة هي

الذي يشري إىل تلك االستمارة اليت حتتوي على جمموعة 
بإجابتها واآلراء  سئلة أو العبارات املكتوبة موودةمن األ

لإلجابة، ويطلب من اجمليب عليها، احملتملة، أو بفراغ 
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مثال اإلشارة إىل مايراه مهما أو ما ينطبق عليها منها، أو 
   .إلجابة الصحيحةما يعتقد أنه هو ا

 طريقة تحليل البيانات -5
يتم مجع البيانات فتخط الباحثة إىل ن وبعد أ

 :ةداخلطوة التالية ىف البحث وهو حتليل البيانات املوجو 

حتليل البيانات هي عملية البحث بشكل منهجي 
ومجع البيانات الىت مت احلصول عليها من  املالحظة و 

وترمجتها إىل وحدات  ظيم البياناتتنالوثائق عن طريقة 
تعلم وجعل  يفجتمع وتنظيم ىف منط، واختبار أمرهم و 
   .االستنتاجات كي يفهم لنفسه وآلخرين

                                                
المدخل الى البحث في العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،    

 . 34. ص،( 4 املكتبة العبيكان، : الرياض )
 

8
 Sugiono,  Memahami  Peneliti  Kualitatif, (Bandung: Alfabert 

2010,) hal 88. 
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وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي و  - 
فتستعمل ( t’ Test‘" )ت"البعدي باختبار 
 :3الباحثة الرموز التالية

 
       

  

    

 

 : البيانات

 4 املالحظةحاصلة :   

ملتغرية متوستط الفروق بني نتيجة ا:   
 األوىل و نتيجة املتغرية

 :التاليةالثانية، فهو من اتباع اخلطوات 
 

    
  

 
 

 

                                                
9
 Sugiono, Memahami Penelitian ...., hal 88. 

10
Anas  Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (jakarta: 

Raja Grafindo Persada), 2005 hal 307. 



3  
 

جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة :   
 : من خطوات اآلتية D املتغرية الثانية، و 

D= X-Y 

 

D      : نتيجة املتغرية األوىل ناقصة بنتيجة املتغرية
 الثانية

X  :نتيجة املتغرية األوىل. 

Y  :نتيجة املتغرية  الثانية. 

N  :عدد العينة. 
 
     
 :اري للفروق اتباع الرموز التاليةاخلطاء املعي:

 

    
  

   

    
 

نتيجة األوىل و  اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية:    
 :   املتغرية الثانية، يعين

                                                
11

 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan... hal 305-

306. 
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 لإلستبانةحتليل البيانات  - 

وبنسبة النتائج يف حتليل استجابة الطالبات 
فتعتمد الباحثة على  عةو املرفلضمائر ا صريفبتطبيق ت

 :القانون التايل

  
 

 
        

 :البيان
P  :نسبة املؤيةال 
 f :الرتددات 
n  :النتيجة الكاملة   

                                                
12 Anas  Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 9002), 2005 hal. .34  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاتها

 عرض البيانات - أ
لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة كلما 

ويف  .يف تعليم ضمري مرفوع طبيق بطاقة امللونةيتعلق بت
هذا الفصل تعرض الباحثة ما تتعلق بعملية تطبيق 

أساس درسة بطاقة امللونة مبلالضمائر املرفوعة با تصريف
ونتائج البحث اليت وجدهتا بعد . الثانوية األهلية النجاح

للمرحلة  1-القيام بالبحث التجرييب يف الصف الثاين
 وقد قام الباحثة .9112/9191ة للسنة الدراسي لثانويةا

 one group pre test- post test)التمهيدية  بالبحث

Design) أساس مدرسة يف  للحصول على تلك البيانات
اعتمادا على رسالة عميد كلية  .الثانوية األهلية النجاح

 الرتية وتأهيل املعلمني ببندا أتشيه برقم
9112/10/1070. KP/FTK/10. Un/11301- B 
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 ميدان البحث عن لمحة -1

معهد أساس النجاح هو أحد املعاهد اإلسالمية  
، Ingin Jayaية مركز ، Ateuk Lueng Ieايل يقع بقرية 

Aceh Besar، املرحوم احلاج رزام بن احلاج حيي  أنشأه
م، وبعد وفاته تستمر رئاسته على يد كياي 9110سنة 
تستمر  بعد وفاتهحلاج مجال الدين وايل اخلالدي، و ا

يقع هذا . رئاسته على يد توكو احلاج شرواين حىت اآلن
،  Ingin Jayaوالية  ،Ateuk Lueng Ieاملعهد يف قرية 

Aceh Besar ، كيلو أمتار من سوق   1حنوLambaro ،
، يف Banda Acehكيلو مرتا من مدينة   19أو حنو 
 Bandara Sultan Iskandar Muda-Blangالشارع 

Bintang.  وفيها مرحلتان مها املرحلة املتوسة(MTsS) 
إن املدرسة املتوسطة مبعهد .  (MAS)     واملرحلة العالية

الذي  Aceh Besarأساس النجاح هي أحد املعاهد ب 
املدرسة اآلن  ترأس. طلبة مادة اللغة العربيةتعلم فيه الي

 .Rifqa S.Pd.Iالسيدة 
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 4-1الجدول 

 الثانوية أساس النجاحمدرسة باللغة العربية  معلمةعدد 
 األهلية

 المتخرجة في أسماء المدرسة رقم
جامعة الرانري بندا  نور الوحيونا -1

 أتشيه
 

 الثانوية األهلية النجاحأساس درسة مب ةبعدد طل (1)
 هو يف هذا املعهد وطالبات د طالبكان عدو 
يف هذا  .املرحلة الثانوية الطالبات 02طالبا و 111
وتتضح . لطبقة فصلالبات االطالب والط ملدرسة

 :ل األيتالباحثة يف جدو 
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 4-2الجدول 

 األهلية الثانوية أساس النجاح مدرسةب وطالبات عدد طالب

   عدد  
 المجموع اتبالطال الطالب الفصل الرقم
 00 30 01 األول -1
 12 91 90 الثاين -9
 09 91 39 الثالث -3
 102 02 111 المجموع -1

 

 4-3الجدول 

 األهلية الثانوية مدرسة أساس النجاحالمباني بـــــــ 

 العدد المباني الرقم
 0 الفصل -1
 1 املكتبة -9
 1 مدير املدرسة مكتبة -3
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 1 املدرسني مكتبة - 1
 1 املقصف - 0
 1 مصلى -0
 9 مكان الوضوع -0
 3 مرحيض -2
 1 ميدان -11

 
 MTsS Asaasunnajaah 11 وكان مجع عدد املباين يف بــــــ

 .مبانيا
 

 بطاقة الملونةلإجراء الضمائر المرفوعة با -2
 صريفوأما إجراء هذا البحث هو تطبيق ت

، "1" يف الفصل الثاين امللونةبطاقة لالضمائر املرفوعة با
 .تعرض الباحثة العملية التجريبية ثالثة ايام
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 4-4الجدول 
بطاقة لباالضمائر المرفوعة إجراء نشاط المعلمة في 

 الملونة
 العملية التارخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

 أكتوبر 92 الثالثاء
9112 

 االختبار القبلي 

اللقاء 
 الثاين

أكتوبر  31 األربعاء
9112 

 التعلم

اللقاء 
 الثالث

أكتوبر  31 اخلميس
9112 

االختبار  
 البعدي

 إستبانةو 
 

 أنشطة البحث -3

ل دور فهي كما يف اجلداول وأما خطوات تعليمه يف ك          
 :اآلتية
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 4-5الجدول 

في  بطاقة الملونةلباالضمائر المرفوعة عملية تعليم 
 " 1"الفصل الثاني 

  أنشطة  رقم
1- 
 

 علمةدخل املت
 التحيةالفصل بإلقاء 

 مجيع نظر إىلتو 
سجل ت الطالبات
 هاحضور 

 

 التحيةترد الطالبات  -9
سمعن إىل األمساء يو 

بكشف  ائبةاليت غ
 الغياب

 
 
 

امسه  املعلمةعرف ت -3
شرح اهلدف عن وت

حضورة يف هذا 

 
 

 دقائق 30
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 الفصل
ورقة  املعلمةعطي ت -1

األسئلة اختبار قبلي 
 إىل الطالبات

 

 املعلمةأمر ت -0
 جينبالطالبات بأن 
 االختبار القبلي

 

ي  الطالبات عن جت -0
األسئلة يف االختبار 

 القبلي

 

شرح املعلمة مواد ت -0
ضمري مفرد ومجع  

باستخدام  للطالبات
 بطاقة امللونة

 

تسمع الطالبات  -0
املواد اليت تدرس 

 املعلمة
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كيفية تشرح املعلمة   -2
صنع أو حتويل 
 ضمري مفرد و مجع

 

11
- 

الحظ الطالبات  
كيفية صنع أو 
حتويل ضمري مفرد و 

 مجع

 

11
- 

عطي املعلمة ت
الفرصة للطالبات أن 
يسألن عن املادة 

 فهمنالىت مل ي

 

19
- 

ألن الطالبات عن ست
 فهمناملادة الىت مل ي

 دقائق 30

13
- 

 اتلباللط املعلمةتدل 
كيفية التعلم يف 

 اجملموعات

 

  اتلباللط املعلمةتدل 11
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كيفية التعلم يف  -
 اجملموعات

10
- 

 LKSتتوزع املعلمة 
اوراق األعمال )

لكل ( الطالبات
 جمموعة

 

10
- 

تعمل الطالبات 
LKS ( اوراق

( األعمال الطالبات
  أعطاها املعلمةاليت

 

10
- 

 املعلمةأمر ت
 الطالبات بأن جينب

اإلختبار أسئلة 
 البعدي

  

10
- 

 املعلمةأمر ت
الطالبات ملء 

 االستبانة

 
 دقائق 30
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12
- 

 املعلمةتتم أخريا، خت 
بإلقاء السالم قبل 
 اخلروج من الفصل

 

 

 ومناقشتها تحليل البيانات - ب
ففي هذا الفصل تعرض الباحثة عن نتائج   

البحث اليت حصل عليها الباحثة بعد القيام بالبحث 
. أساس النجاح درسةمبالتجرييب يف الصف الثاين الثانوية 

 one group pre)التمهيدية  الباحثة بالبحث توقد قام

test- post test Design)  مدرسة تلك البيانات يف على
 .أساس النجاح

الضمائر المرفوعة  صريفتطبيق تتحليل  -1
 باستخدام بطاقة الملونة

 صريفتطبيق تفة قدرة الطالبات على وملعر  
بعد العملية التجريبية اعتمدت الباحثة  الضمائر املرفوعة
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وتعرض الباحثة نتائج . على االختبار القبلي والبعدي
 :ل اآليتار الطالبات كما يف اجلدو اختب

 4-6الجدول 

 القبلي والبعدي تبارنتيجة اإلخ

 
 رقم

 
 الطالبات

نتيجة االختبار 
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

 22 00 1طالبة  -1
 22 01 9طالبة  -9
 01 03 3طالبة  -3
 00 00 1طالبة  -1
 01 09 0طالبة  -0
 21 00 0طالبة  -0
 01 09 0طالبة  -0
 00 01 0طالبة  -0
 20 01 2طالبة  -2
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 01 02 11طالبة  -11
 00 02 11طالبة  -11
 01 02 19طالبة  -19
 20 02 13طالبة  -13
 00 02 11طالبة  -11
 00 02 10طالبة  -10
 21 01 10طالبة  -10
 20 01 10طالبة  -10
 111 00 10طالبة  -10
 20 09 12طالبة  -12
 111 02 91طالبة  -91
 111 00 91طالبة  -91
 1094 1641 جملة 
  91  :

1010 =
00،19 

91  :1211 =
45،00 
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من هذه البيانات حصل اجملموعة االختبار القبلي على 
واالختبار البعدي على نتيجة  00،19نتيجة املعتدلة بتقدير 

 .45،00املعتدلة بتقدير 

وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
 :فيستعمل الباحثة الرموز كما يلي( t.test ) باختبارات 

     
  

    

 

 

 : البيانات
 حاصلة املالحظة:   

متوستط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة :   
   :ة، فهو من اتباع اخلطوات التاليةاملتغرية الثاني

    
  

 
 

 

جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة :   
 : من خطوات اآلتية Dاملتغرية الثانية، و

D= X-Y 
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D      : نتيجة املتغرية األوىل ناقصة بنتيجة املتغرية
 الثانية

X  :نتيجة املتغرية األوىل. 

Y  :نتيجة املتغرية  الثانية. 

N  :عدد العينة. 
     
 :اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية :

 

    
  

   

    
 

 

اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و :    
 : نتيجة املتغرية الثانية، يعين
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 4-1الجدول 

 تبار القبلي والبعدي مجموع الفروق بين نتيجة اإلخ

اإلختبار  رقم
 القبلى 

اإلختبار 
 البعدى 

D=x-y 

 
  

        

1- 00 22 91 000 
9- 01 22 12 301 
3- 03 01 0 12 
1- 00 00 3 2 
0- 09 01 0 01 
0- 00 21 0 90 
0- 09 01 0 01 
0- 01 00 10 391 
2- 01 20 90 090 
11
- 

02 01 11 191 

1102 00 2 01 
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- 
19
- 

02 01 11 191 

13
- 

02 20 12 301 

11
- 

02 00 2 01 

10
- 

02 00 2 01 

10
- 

01 21 11 111 

10
- 

01 20 11 120 

10
- 

00 111 19 111 

12
- 

09 20 13 102 
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91
- 

02 111 11 191 

91
- 

00 111 19 111 

 - -  900-
    

    

۷۱۸۳  

 

السابق  يف اجلدول  (t.test)ت -نطر إىل نتيجة االختبار
 :وجدنا البيانات اآلتية

  -٧٥٢ (=  ) ينجمموع الفرق بني االختبار  -1
 3010 =(   )جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -9
 91 =عدد العينة -3

وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 
 :، فالباحثة تتبع اخلطوات التالية(  )

    
  

 
  = 

 900
91
  = - 19،93  



45 
 

املعياري للفرق بني  رافمث تبحث الباحثة عن االحن
 :وهذا ما ننظره يف الرموز التايل (   )النتيجة املتغيتني 

      
   

 
  

  

 
 

 

 

 =  30109۱   
 900
9۱  

9
 

=  ۱۸۱ ۷0   19 93 
9

 

=  ۸۱۸ ۳٦  ٧٢ ٢٧ 

=  ٩٩ ٢٩٢ 

= 13،29 
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    )تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق مث 
):  

    
  

   

    
    

  
13 29

 91 1
     

 
13 29

 91
 =     

                             = 
13 29
1 10

   

                             = 3،11 

كل خطوات من احلساب السابق فتواصل بعد  و 
الباحثة تعرب . الباحثة  اخلطوة األخرية الختبار فروض حبثها

:االحصائية كما يلي

  

1- Ha= 1 البطاقة امللونة  ستعمالالداللة على أن : 2  
 صريفتطبيق ت يف الباتالط يكون فعاال لرتقية قدرة
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الثانوية  أساس النجاحدرسة مب الضمائر املرفوعة
 .األهلية

2- Ho= 1 البطاقة امللونة  ستعمالالداللة على أن : 2  
تصريف تطبيق  يف الباتالط ال يكون فعاال لرتقية قدرة

مبدرسة أساس النجاح الثانوية  الضمائر املرفوعة
 .األهلية

:ن املقياس الردفإاعتمادا على هذا الفرض املذكور،    

- Ha مقبول و Ho ،ت  اجلدول -ت: إذا كان مردود- 
 .احلساب

- Ha مردود و Ho ت  اجلدول-ت: ، إذا كانمقبول-
  حلساب

ت -وأما اخلطوة األخرية ختترب الباحثة البيانات باختبار
 :كما يلي(   )عن حاصل املالحظة 
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 = 
 19 93 
3 11

   = 3،23-  

يف اللجتبارات  db( derajat kebebasan)درجة احلرية 
(t.test)  هي(1- db ) فتوجد النتيجة (. 91=1-91)أو
وهو % 0 (signifikansi)اجلدول على مستوى الداللة -ت

وهو % 1 (signifikansi)ويف مستوى الداللة  9،10
متساوية أو أكرب ( احلساب-ت) إذا كانت النتيجة . 9،01
فيكون الفرض الصفري مردودا والفرض ( اجلدول-ت)

مل تبلغ ( احلساب-ت)إذا كانت النتيجة و . البديل مقبوال
فيمون الفرض الصفري مقبوال ( اجلدول-ت)إىل النتيجة 

 .والفرض البديل مردودا

احلساب -فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن نتيجة ت
اجلدول على مستوى الداللة  -ونتيجة ت 3،23

(signifikansi) 0 % ويف مستوى الداللة  9،10وهو ،
(signifikansi) 1 % احلساب -فنتيجة ت. 9،01وهو

، (9،10 3،23 9،01)اجلدول -أكرب من نتيجة ت
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ولذلك الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبوال يعين  
 البطاقة امللونة يكون فعاال لرتقية قدرة ستعمالاكان 
 .الضمائر املرفوعة صريفتطبيق ت يف الباتالط

 تحليل استجابة الطالبات -2

زويد الرسوم النتائج يف حتليل استجابة الطالبات بت
 :على القانونالباحثة تدريس احلوار فتعتمد 

  
 

 
       

 :البيان
P  :نسبة املؤيةال 
 f :الرتددات 

n  :جمموعة الطالبات 
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4-8 الجدول  

 الطالبات نتيجة استجابة

 
 رقم

 
 البيانات

 المؤية  النسبة 
)%( 

غ م  غ م م م ب  
 ب

مادة  فامهة أنا -1
مفرد  ضمري"
 "مجعو 

باستخدام بطاقة 
امللونة فهما 

 جيدا

10  
09% 

3 
19% 

- - 
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نا ساهلة تذكر أ -9
الفرق ضمري 

مجع آلن مفرد و 
عرض منهجي 

للمواد 
باستخدام بطاقة 

 امللونة

10 
01% 

0 
91% 

- - 

ني ب وجدت فرقة -3
تعلم باستخدام 
تعلم  باقة امللونة و 

 كعادة

10 
01% 

0 
91% 

- - 

 شعرت فارحة -1
يف تعلم اللغة 
العربية باستخدام 
الوسائل بطاقة 

 امللونة

10 
09% 

3 
19% 

- - 

 - - 0 11 يتأصدقائو أنا  -0
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نشيطون دائما 
يف اشرتاك عملية 
التعلم باستخدام 
الوسائل بطاقة 

 امللونة 

00% 90% 

يل تعلم اللغة  -0
العربية باستخدام 
الوسائل بطاقة 
امللونة مناسبة 
لتطبيقها يف مادة 
اللغة العربية 

 األخرى

10 
01% 

1 
10% 

9 
0% 

- 

شعرت األحوال  -0
النشاطة يف 
أنشطة التعلم 

ضمري " بلمادة 
" مفرد ومجع

10 
01% 

0 
91% 

- - 
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باستخدام بطاقة 
 امللونة

يل، التعلم  -0
باستخدام بطاقة 
امللونة هو منوذج 
التعلم اجلديد 
يف تعلم اللغة 

 العربية

11 
11% 

0 
91% 

0 
91% 

- 

 ةمسأنا متح -2
جدا تعلم اللغة 
العربية باستخدام 

 بطاقة امللونة

10 
01% 

0 
91% 

- - 

11
- 

تعلم اللغة 
العربية بالوسائل 
بطاقة امللونة 

لرتقية  سهليني
فهم يف تعلم 

12 
00% 

9 
0% 

- - 
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ضمري مفرد 
 مجعو 
  8 45 151 المجموع 
628 درحة المعدلة 

% 
189
% 

32
% 

 

المؤية النسبة  
)%( 

01 ٪ 
 إجيابيا

 3 ٪ 
 سلبيا

 

 

فإن االستجابات جدول استجابة الطالبات،  من حتليل
 صريفالعامة هي نسبة عالية جدا من الطالبات يف تطبيق ت

 .الضمائر املرفوعة باستخدام بطاقة امللونة

 : المالحظة 

 (.إجابيا)موافق بشدة :   م ب

 (.إجابيا)موافق :   م

 (.سلبيا)غري موافق :   غ م
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 (.سلبيا)غري موافق بشدة :  غ م ب 

طالبات  91ومن اجلدول السابق فعرفن أن من  
الضمائر املرفوعة باستخدام  صريفالذين درسوا يف تطبيق ت

فرتددات استجابتها كما  ،"1" لثاينامللونة يف الصف ا بطاقة
 :يلي

:    موافق بشدة بقيمة  -1
090% 

 :    موافق بقيمة  -9
٢۱٠٪
۱٠٪

 

 ٪39 :   موافق بقيمةغري   -3
 ٪ 3 :  غري موافق بشدة بقيمة  -1

نظر اىل البيانات السابقة من ورقة االستجابة  
أكثر  %01للطالبات أن نتيجة النسبة املؤية إلجيايب بقيمة 

هذه تدل على أن تطبيق " 3"بقيمة  من النسبة املؤية لسليب
الضمائر املرفوعة باستخدام بطاقة امللونة يف عملية  صريفت
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جتد  مجعضمري مفرد و التعلم تشجيع الطالبات على فهم 
 .استجابة إجيابية

 تحقيق الفروض -ج

وأما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي   
 :كما يلي

البطاقة  ستعمالكان ا: الفرض الصفرى -1
 الباتالط امللونة ال يكون فعاال لرتقية قدرة

درسة مب الضمائر املرفوعة صريفتطبيق ت يف
 .الثانوية األهلية أساس النجاح

البطاقة امللونة  ستعمالاكان : الفرض البديل -9
تطبيق  يف الباتالط يكون فعاال لرتقية قدرة

أساس مبدرسة  الضمائر املرفوعة صريفت
 .الثانوية األهلية النجاح

ت -قد حصلت الباحثة على نتيجة اختبار
اكرب من نتيجة اختبار ( 3،23: (  )احلساب -ت)
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و يف  %9،10%: 0مستوى الداللة ( اجلدول-ت)
أكرب ( احلساب-ت)أن النتيجة  %1مستوى الداللة 
فتدل على أن الفرض (. اجلدول-ت)أيضا من النتيجة  

الصفرى مردود وعكسه أن فرض البديل مقبول، مبعىن أن 
 الباتالط البطاقة امللونة يكون فعاال لرتقية قدرة ستعمالا
 .الضمائر املرفوعة صريفتطبيق ت يف
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث  - أ
الباحثة بالبحث، قدم الباحثة النتائج  تبعد ما قام -1

يف هذا الفصل اآلخر، وهي  اليت حصلت من حبثه  
صريف الضمائر املرفوعة تطبيق تإن : كما يلي

 -بطاقة امللونة مقبول ألن نتيجة إختبار تبال
 –احلساب دليال كما أنه أكرب من نتيجة إختبار ت 

يعين % 5اجلدول أما مستوى الداللة 
4،,2 3،,3 4،,,. 

إن استجابة الطالبات على أنشطة التعليم والتعلم  -4
وهذا  . ة وهذه تدل على أهنا إجابية جيد جيدامرتفع

يف حتليل البيانات بقيمة  2-,كما نرى إىل اجلدول 
,,.% 
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 المقترحات - ب
دمه الباحثة بناء على هذه الظواهر السابقة يق

 :اإلقرتاحني التاليني
الثانوية  أساس النجاحدرسة مبينبغي ملعلمة  -1

يف تعليم  أن تستخدم بطاقة امللونة األهلية
ضمري مفرد ومجع، وهو لغرض ترقية قدرة 

 .الطالبات على تعلم التصريف
الثانوية  درسة أساس النجاحينبغي لطالبات مب -4

أن تشرتك عملية التعليم والتعلم اشرتاكا   أهلية
، ال وبدلوا كل جهدهم يف تعلم التصريفكام

 .عرب وسيلة مناسبة إلدراك قدرهتم
ينبغي على القارئني الذي يقرؤون هذا  -3

إذا وجدوا . البحث أن يتفضلوا بالنقد البنائي
لحوا هذه العيوب فيها خطأ أو نقصا فأن يص

حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا 
 .للباحث والقرئني
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 المراجع

 المراجع العربية - أ
 : اهرةالق العرب، لسان، م6002 إمام العالمة ابن منظور

 . األوىل دار احلديث، اجللد       

 في العربية المنجد الوسيط ، 6002 مجيع احلقوق حمفوظة

 .املكتبة الشريقة، طبعة أوىل -دار املشرقالمعاصرة،        

 المدخلملخص  ،6002 الدكتور رجب عبد اجلواد إبراهيم
 .دار اآلفاق العربية: القاهرة ،العربية إلى تعلم       

  ، دراسات نقدية فى النحودكتور عبد الرمحن حممد أيوب

 .العرب       

  ،القواعد األساسية للغة العربية، 6002 شيخ أمحد اهلاشيم
 .لبانون: بريوت        

  الكواكب الدرية شرح متممةالشيخ حممد بن امحد، 
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 .احلرمني: سياجدة اندوني -سنقافورة ،االجرومية       

 تعلم اللغة الحية وتعليمها ، 0820 صالح عبد اجمليد العريب
 .لبنان، الطبعة األوىل: مكتبةبين النظرية والتطبيق،        

 المدخل الى البحث في ، 040 صاحل بن محد العساف
 .العبيكاناملكتبة : الرياض ،العلوم السلوكية       

 الموجه الفني لمدرسي اللغة  م،0892 عبد العليم إبراهيم

 .دار املعارف الطبعة العاشرة: مصر ،العربية       

 دار الثقافة : ، بريوتملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 

 .السنة بدون اإلسالمية       

 ، مالمنجد في اللغة واألعال، 0822 املؤسسة الكاثوليكية
 .الطبعة الثامنة والعشرون، دار املشرق :بريوت       

 المنجد في اللغة ، م6002 لكاثوليكيةل دار املشرق املؤسسة
 .دار املشرق: بريوت ،العربية المعاصرة الطبيعة اولى       

  المنجد في اللغة واألعالم، م6002 دار املشرق املؤسسة
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 .بريوت) الطبعة األربعون       

 ، م0822 امساعليل صيين وعمر الصديق عبد اهللحممد 
 جامعة امللك )اللغة العربية،  المعينات البصرية تعليم       
  .الطبيعة األوىل شؤون املكتبات، عمادة: سعود       

  الطبعة، معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف، 
 .مكتبة لبنان ناشرون، بدون السنة: بريوت األوىل،       

 
 المراجع اإلندونيسية - ب

Sugiono,  Memahami  Peneliti  Kualitatif, (Bandung:  

       Alfabert 2010,)  

Muspika Hendri, تحليل في علم اللغة (Pekan Baru : Kreasi  

       Edukasi,2013),  

Anas  Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, )jakarta:  

       Raja Grafindo Persada(,2005 

 

Lesson – tes teach, الضمير المتصل, diakses dari  

       https://www.tes.com/lessons, Dina indriana, di akses  

       dari http://eprints.uny.ac.id/7653/3/bab%202%20% 

       2008108241149.pdf   
 

https://www.tes.com/lessons
http://eprints.uny.ac.id/7653/3/bab%202%20%2008108241149.pdf
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : MTsS Asaasunnajaah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil 

Materi Pokok  : املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر   

Alokasi Waktu : 3 x 45  menit  

 

 

A. Kompetensi Inti 

 

(KI 1)  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

 

(KI 2)  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli       (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

 

(KI 3)  : Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

 



(KI 4)  : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori 

 

B. 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 

2.1.1 Menunjukkan 

sikap santun 

dalam 

berkomunikasi 



melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru dan 

teman 

 

dengan guru dan 

teman 

 

3 3.3 Memahami 

bunyi, makna 

dan gagasan dari 

kata, frase, 

kalimat bahasa 

arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaittan 

dengan topik 

املفرد و  الضمائر
      الضمائر اجلمع
baik secara lisan 

maupun tertulis  

3.3.1 Siswa mampu 

menjelaskan 

pengertian 

yang berkaitan 

tentang 

املفرد و  الضمائر
  الضمائر اجلمع

Dengan baik. 

3.3.2 Siswa mampu 

menyebutkan 

perbedaan 

antara 

املفرد  الضمائر 
و الضمائر 
 dengan اجلمع

benar. 



 4.1 

Mendemonstrasi

kan ungkapan 

sederhana 

tentang topik 

املفرد و  الضمائر 
    الضمائر اجلمع
Dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur 

kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

4.1 siswa mampu 

mencocokkan 

dhamir yang sesuai 

pada sebuah 

kalimat tentang  

املفرد و  الضمائر
 الضمائر اجلمع

4.2  Siswa mampu 

merangkai kalimat 

lain mengenai 

tema  

املفرد و  الضمائر
 الضمائر اجلمع

4.3 Siswa mampu 

merubah ataupun 

membuat tasref 

dari beberapa 

mufradat yang ada. 

 

4.4 Siswa mampu 

mendemontrasikan 

apa yang telah di 

pelajari tentang 



املفرد و  الضمائر
 الضمائر اجلمع

 

 

C. MEDIA/ALAT, BAHAN,SUMBER BELAJAR 

DAN MATERI 

 

1. Media 

a. Kartu Berwarna 

 

2. Alat/Bahan 

a. Karton  

b. Kartu bermacam-macam warna  

c. Spidol 

d. White board 

 

3.  Sumber Belajar 

 Buku siswa bahasa arab pendekatan saintifik 

kurikulum 2013 untuk MTs kelas VIII 

 

4.  Metode Pembelajaran 

 Sam’iyah Syafawiyah 

 Qawaid dan tarjamah 

 Diskusi 

 Tadribat 



5. Materi Pembelajaran  

 

 

 
 

  



D. Kegiatan pembelajaran 

 

 

Tahap 

pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Guru dan 

Siswa 

waktu 

Pendahuluan  Kegiatan Guru 

1. Mengucapkan salam 

2. Menanyakan keadaan 

siswa 

3. Menyuruh salah satu 

siswa untuk memimpin 

doa 

4. Mengabsen siswa 

5. Membagikan kelompok 

 

 Kegiatan Siswa 

1. Menjawab salam 

2. Mebaca doa 

3. Mendengarkan Guru 

mengabsen 

4. Duduk secara 

berkelompok 

10 

menit 

Kegiatan Inti 1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

  املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر
dengan baik. 

 

 

 

 



2. Siswa mengamati 

bagaimana cara 

pembuatan ataupun 

perubahan  

 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

Yang telah di tempel di 

papan tulis dengan 

kartu berwarna 

3. Siswa menanyakan 

tentang materi 

 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

yang belum di pahami 

4. Secara berkelompok 

siswa mendiskusikan 

tentang materi 

 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

dan contoh contohnya. 

5. siswa mencocokkan 

dhamir yang sesuai 

pada sebuah kalimat 

tentang 

 

 

 

100 

menit 



 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

6. siswa membuat contoh 

kalimat lain tentang 

 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

7. Siswa merubah ataupun 

membuat tasref 

 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

dari beberapa mufradat 

yang ada. 

Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi 

yang telah di pelajari 

tentang 

 املفرد و الضمائر اجلمع الضمائر

2. Guru memberikan 

hadiah untuk kelompok 

yang aktif bekerja 

dengan baik. 

3. Pembelajaran di tutup 

dengan membaca 

hamdalah dan salam 

25 

menit 



LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Isilah titik-titik berikut ini dengan dhamir yang 

sesuai, yang tersedia di dalam kurung! 
 (حنن  –هي  –أننت  –انِت  –هن  – أنا ) 

 

 

 لمفردل للجمع

يدرسن باملدرسة                
 الثانوية األهلية أساس النجاح

أرجع اىل بييت                
 باملشي

اللغة  نيدرست             تذهنب إىل املدرسة           
 يف معهد  العربية

يف  ستمع الدرسن           
 الفصل

 درس اللغة العربيةت             
 يف معهد



2. Buatlah satu contoh dhamir mufrad dan jama’ seperti 

contoh berikut ini ! 

 : املثال 
 أنا أرجع اىل بييت باملشي : للمفرد 
 حنن نرجع اىل بييت باملشي : للجمع 

Keterangan : 

   dhamir mufrad : أنا 

 dikarnakan sebelumnya ”رجع“ asal katanya : أرجع

ada dhamir أنا jadinya di tambahkan أ 
sebelum “ر”. 

 ’dhamir jama : حنن 

 dikarnakan sebelumnya ”رجع“ asal katanya : نرجع

ada dhamir حنن jadinya di tambahkan ن 

sebelum “ر”. 

 



3. Isilah table yang kosong berikut ini dengan tasref 

yang sesuai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أنتن هن أنتم هم نحن أنا رقم

      ًأَشاِهد   1

     ََنِْلس    2

    يَ ْغِسل ْونَ    3



E. RUBLIK PENILAIAN 

  

Kompetensi 

Dasar 

: 3.3 Memahami bunyi, makna dan 

gagasan dari kata, frase, 

kalimat bahasa arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 

sederhana tentang topik الضمائر 
 Dengan املفرد و الضمائر اجلمع

memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks  الضمائر
 baik      املفرد و الضمائر اجلمع

secara lisan maupun tertulis 

Teknik 

Penilaian 

:

    

Lisan dan Tulisan 

Bentuk 

Penilaian 

: uraian  

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal, kunci jawaban dan 

pedoman penskoran 

 



 

No

. 

Indikator Instrumen 

Soal 

Jawab

an 

Skor 

1 3.3.1 Siswa mampu 

menjelaskan 

pengertian yang 

berkaitan tentang 

املفرد  الضمائر
  والضمائر اجلمع

Dengan baik.  

1. Jelaskan 

apa yang 

dimaksud 

dengan 

dhamir 

mufrad 

dan jama’. 

 

 5 

 3.3.2 Siswa mampu 

menyebutkan 

perbedaan 

antara 

 املفرد الضمائر 
  الضمائر اجلمعو 

dengan benar. 

   

2 4.1 siswa mampu 

mencocokkan 

dhamir yang 

sesuai pada 

sebuah kalimat 

tentang الضمائر 

2. jawablah 

soal 

berikut 

dengan 

dhamir 

yang 

sesuai. 

 5 

   



املفرد و الضمائر 
 اجلمع

 4.2 Siswa mampu 

merangkai 

kalimat lain 

mengenai tema  

املفرد  الضمائر
 الضمائر اجلمعو 

   

 4.3 Siswa mampu 

merubah ataupun 

membuat tasref 

dari beberapa 

mufradat yang 

ada. 

   

 4.4 Siswa mampu 

mendemontrasika
n apa yang telah 

di pelajari 

tentang  الضمائر
الضمائر املفرد و 

 اجلمع

   

 Total Skor   100 

 

 



Nama  : 

Kelas : 

 اإلختبار القبلي

إختر الضمائر المفرد أم الجمع بالصحيحة من هذه : األلف
 :األسئلة األتية 

 إىل املدرسةهي تذهب  .1
 الضمائر املفرد . أ

 اجلمع الضمائر . ب
 هن يدرسن باملدرسة الثانوية األهلية أساس النجاح .2

 الضمائر املفرد . أ
 اجلمع الضمائر . ب

 أننت تذهنب إىل املدرسة .3
 الضمائر املفرد . أ

 اجلمع الضمائر . ب



 شيأرجع اىل بييت باملأنا  .4
 الضمائر املفرد . أ

 اجلمع الضمائر . ب

 !كمل الجمل اآلتية وفقا للضمائر مع تغيير ما يلزم : الباء

أدرس اللغة العربية مث أستمع  أنا أذهب اىل املدرسة و
 الدرس

                   مث                    و                  حنن  .5
   . 

                  مث                    و                    هن .6
   . 

                  مث                   و                   أننت  .7
   . 

  



 !وفقا للضمائرامأل الفراغ : جيمال

 أنتن هن أنتم هم نحن أنا رقم
 َشاِهْدنَ ت       ًأَشاِهد   8
   ََتِْلس ْونَ   ََنِْلس    9

  يَ ْغِسْلنَ   يَ ْغِسل ْونَ    11
 

 

  



 اإلجابة إلختبار القبلي

 : األلفاإلجابة 

 أ .1
 ب .2
 ب .3
 أ .4

 : الباء اإلجابة

ستمع ندرس اللغة العربية مث نذهب اىل املدرسة و ن حنن .5
 الدرس

 نستمعياللغة العربية مث  ندرسياىل املدرسة و  ذهنبي هن .6
 الدرس

 نستمعتاللغة العربية مث  ندرستاىل املدرسة و  ذهنبت أننت .7
 الدرس



 : جيمال اإلجابة

 أنتن هن أنتم هم نحن أنا رقم

 ت َشاِهْدنَ  ي َشاِهْدنَ  ت َشاِهد ْونَ  ي َشاِهد ْونَ  ن َشاِهد   ًأَشاِهد   8

 ََتِْلْسنَ  ََيِْلْسنَ  ََتِْلس ْونَ  ََيِْلس ْونَ  ََنِْلس   َأْجِلس   9

 نَ لْ سِ غْ ت َ  يَ ْغِسْلنَ  نَ وْ ل  سِ غْ ت َ  يَ ْغِسل ْونَ  ل  سِ غْ ن َ  ل  سِ غْ أَ  11

 

  



Nama  : 

Kelas : 

 اإلختبار البعدي

إختر الضمائر المفرد أم الجمع بالصحيحة من هذه : األلف
 :األسئلة األتية 

 هو يذهب إىل املدرسة .1
 الضمائر املفرد . أ

 الضمائر اجلمع . ب
 يدرسن باملدرسة الثانوية األهلية أساس النجاح هم .2

 الضمائر املفرد . أ
 الضمائر اجلمع . ب

 أننت تذهنب إىل املدرسة .3
 الضمائر املفرد . أ

 الضمائر اجلمع . ب



 حنن نرجع اىل بييت باملشي .4
 الضمائر املفرد . أ

 الضمائر اجلمع . ب

 !كمل الجمل اآلتية وفقا للضمائر مع تغيير ما يلزم : الباء

 مث أستمع اىل القرآن الكرمي أقرأ و يف غرفة جلسأنا أ
 األخبار

                  مث                    و                   حنن  .5
   . 

                  مث                    و                    هم .6
   . 

                  مث                   و                    أنتم .7
   . 

 



 !وفقا للضمائرامأل الفراغ : جيمال

 أنتن هن أنتم هم نحن أنا رقم
 َتْكت نْبَ      َأْكت ب   8
   تَ ْقَرؤ ْونَ   نَ ْقرَأ    9

  يَ ْرِجْعنَ   يَ ْرِجع ْونَ    11
 

  



 ياإلجابة إلختبار البعد

 : األلفاإلجابة 

 أ .1
 ب .2
 ب .3
 ب .4

 : الباء اإلجابة

  األخبارمث أستمع اىل القرآن الكرمي أقرأ و يف غرفة جلسأ

 ستمع اىلنمث  القرآن الكرمي قرأنو  يف غرفة لسَن حنن .1
 األخبار

اللغة العربية مث  نقرؤو ياىل املدرسة و  نلسو َي هم .2
 الدرس نو ستمعي



اللغة العربية مث  نقرؤو تاىل املدرسة و  نلسو َت تمأن .3
 الدرس نو ستمعت

 : جيمال اإلجابة

 أنتن هن أنتم هم نحن أنا رقم
 َتْكت نْبَ  نْبَ ت  كْ يَ  نَ وْ ب   ت  كْ تَ  نَ وْ ب   ت  كْ يَ  ب  ت  كْ نَ  َأْكت ب   8
 نَ أْ رَ قْ ت َ  نَ أْ رَ قْ ي َ  تَ ْقَرؤ ْونَ  نَ وْ ؤ  رَ قْ ي َ  نَ ْقرَأ   أ  رَ ق ْ أَ  9

 نَ ع  جِ رْ ت َ  يَ ْرِجْعنَ  نَ وْ ع  جِ رْ ت َ  يَ ْرِجع ْونَ  ع  جِ رْ ن َ  ع  جِ رْ أَ  11
 



Angket Respon Siswa terhadap Perangkat Pembelajaran 

dan Pelaksanaan Pembelajaran dengan menggunakan 

kartu berwarna 

 

Nama Sekolah  : MTsS Asaasunnajaah 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi   :  

Nama Siswa  : 

Kelas/Semester :  

Hari/Tanggal  : 

 

Petunjuk 

1. Berikan tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan 

pendapatmu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh 

siapapun. 

2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai 

bahasa arab anda, sehingga anda tidak perlu takut 

mengungkapkan pendapat yang sebenarnya.  

 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju = 4 

S : setuju   = 3 

TS : Tidak setuju  = 2 

STS : Sangat tidak setuju = 1 

 



    Respon Siswa   

No Pernyataan SS S TS S

T

S 

1 Saya dapat dengan mudah 

memahami materi dhomir 

mufrad dan jama’ yang 

diajarkan dengan 

menggunakan kartu 

berwarna. 

    

2 Saya dapat dengan mudah 

mengingat perbedaan 

dhomir mufrad dan jama’, 

karena penyajian materinya 

yang sistematis dengan 

menggunakan kartu 

berwarna. 

    

3 Saya sangat merasakan 

perbedaan antara belajar 

menggunakan kartu 

berwarna dengan belajar 

seperti biasa. 

    

4 Saya merasa senang belajar 

Bahasa Arab dengan 

menggunakan media kartu 

berwarna. 

    

5 Saya bersama teman-teman 

selalu aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan 

media kartu berwarna 

    

6 Bagi saya belajar Bahasa 

Arab dengan media kartu 

    



berwarna cocok diterapkan 

untuk materi Bahasa Arab 

lainnya. 

7  Saya sangat merasakan 

suasana yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

materi dhomir mufrad dan 

jama’ dengan 

menggunakan media kartu 

berwarna.  

    

8 Bagi saya, pembelajaran 

dengan menggunakan kartu 

berwarna merupakan 

model pembelajaran baru 

dalam belajar Bahasa Arab. 

    

9 Saya sangat bersemangat 

belajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan kartu 

berwarna. 

    

10 Belajar Bahasa Arab 

dengan media kartu 

berwarna telah 

memudahkan saya untuk 

meningkatkan pemahaman 

dalam pembelajaran 

dhomir mufrad dan jama’.  

    

 



 بحثالصور ال
 

 

 



 

 



 الذاتية السيرة

 الشخصية البيانات : أوال

 ولدا رحياين:    الكامل االسم .1
 180202041:   رقم القيد .2
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