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سفين يوسف وأمي املكرمة  إبراهيم يوسفإىل أيب املكرم   -1

اللذين ربياين صغريا حفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة الدين 

 الكيرية أمليا و،ي  وأمللهيت  أخيتوإىل والدنيا واألخرة 

ي الكيري حممد إبراهيم و إىل أخي أخونور ليلى وإىل 

 .الصغري نكمة األكرب

  اإلسالمية احلكومية الرانريي جامعةوإىل أساتذ،ي يف   -2

قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا الذين 

 هلم بالكثري تقديرا وإجالال صحيحا

 اإلسالمية الرانريي جامعةوإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف   -3

يف إجناز هذا  لاعدتكمملأقول شكرا جزيال . احلكومية

 .اليحث العلمى  جزاكم اهلل خري اجلزاء



 و

 شكر وتقدير

 

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمرنا بالتقوى واإلحسان والصالة والسالم 
 .رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أمجعنيعلى 

فقد انتهت الباحثة بإذن اهلل من كتابة هذه الرسالة اليت تقدم لكلية الرتبية جبامعة 
 تطبيق"وقد اختارت الباحثة . الرانريى للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم الرتبية

دراسة جتريبية ) قواعد النحويةالطلبة على ال لرتقية سيطرة  Quick On The Drawطريقة
موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحثة  ("Aceh Besarأبو ملؤ  الفالح مبعهد

 .خاصة والقارئني عامة
خباري  مها األستاذشكرا عميقا للمشرفني الكرميني ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة 

أوقاهتما تقدم الباحثة هلما شكرا جزيال بأهنما قد أنفقا . اينفطر واألستاذة  مسلم
الرسالة من أوهلا إىل هنايتها، لعل اهلل أن يباركهما وجيزيهما أحسن  لإلشراف على هذه

 .الثواب يف الدنيا واآلخرة
 تعليم ورئيس قسم وتأهيل وتقوم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية

. ا الذين قد علموها العلوم النافعة وأرشدوها إرشادا صحيحاأساتذهتاللغة العربية وجلميع 
ظفي مكتبة جامعة الرانريى الذين قد ساعدوها بإعارة الكتب احملتاج يف كتابة و لك ملوكذا

الذين  أبو ملؤ أتشيه بسار الفالح مبعهدومث تقدم الشكر للمدرسني والطلبة . هذه الرسالة
 . قد ساعدوها جلمع البيانات يف تأليف هذه الرسالة

 فسفين يوسو إبراهيم يوسف احملبوبني خاصة للوالدين  وتقدم الباحثة الشكر
اللذان قد ربياها تربية حسنة وهذباها هتذيبا نافعا منذ صغارها إىل أن جنحت التعلم يف  

إىل التنسى و  .، وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما وعافهماكلية الرتبية اإلسالمية



 

 

ومجيع  نكمة األكربو  ليالنور و  حممد إبراهيمو  سلهيتمأو  أمولياويتإخوان وأخواهتا احملبوبني 
يف المة الدين سلعل اهلل أن حيفظهم  .أسرهتا املكرمني الذين قد دعا إلمتام هذه الرسالة

 .الدنيا واألخرة
ها احملبوبني يف قسم تعليم اللغة ميع أصدقائوتقدم الباحثة الشكر اخلالص جل

مي الذين قد ساعدوها بتقد الرانريي اإلسالمية احلكومية امعةجب 4102العربية للمرحلة 
 .كتابة هذه الرسالة  بعض أفكارهم النافعة إىل إمتام

أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا  وأخريا، تدعو اهلل
واصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان وعسى أن 

حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري  .وللقارئني مجيعاتكون نافعة للباحثة 
 .والحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، واحلمد هلل رب العاملني
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به وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر إن القواعد النحوية هي علم يعرف 

قواعد النحوية البد على املدرس أن يستخدم اللنجاح تعليم . الكلمات وكيفية اإلعراهبا
 اليت تستطيع أن يستخدمها املعلمومن الطريقة . الطريقة املناسبة يف عملية التعليم والتعلم

ة العربية لديهم قدرة يف تعلم اللغ طلبةالأن  توجد . Quick On The Drawيقة هي الطر 
 تعليمال يف إجراء عملية املناسبة قواعد النحوية فيه ال يستخدم الطريقةال معلمو  منخفضة

قلة ويدرس فيه الطلبة مع امللل اليت يقدمها املعلم  باإضافة ذلك كانت أنشطة التعليم 
طريقة ، تريد الباحثة أن جترب بتطبيق ولذلك. القواعد النحوية حق الفهمحىت ال يفهموا 

Quick On The Draw أما أهداف و . يف تعليم القواعد النحوية لرتقية سيطرة الطلبة
يف تعليم  Quick On The Drawطريقة ستجابة الطلبة بتطبيق التعرف على إ البحث فهو
لرتقية سيطرة  Quick On The Drawطريقة بيق وية، والتعرف على فعالية تطالقواعد النح

ومنهج البحث الذي . Aceh Besar الطلبة على القواعد النحوية مبعهد الفالح أبو ملؤ
الباحثة  عتمدت عليه الباحثة يف هذا البحث املنهج التجرييب، ويف مجع البيانات قامتإ

 البحث فهو مجيع الطلبةأما اجملتمع يف هذا . باملالحظة املباشرة واإلختبار البعدى
ختارهتا الباحثة فهي والعينة اليت إ.  Aceh Besar مبعهد الفالح أبو ملؤ للمرحلة الثانوية

جملموعة الضابطة كا (ج)التجريبية والصف الثاين  كاجملموعة  (ب) طلبة الصف الثاين
: موجدت الباحثة من البيانات املالحظة املباشرة أن قيمة املعل. طالبة 30وعددهم 



 

وقيمة . مبعىن ممتاذ 200٪-12 وتدل على أهنا وقعت بنيكما شرها اجلدول   ٪59
فتكون داللة أن . مبعىن ممتاذ 200٪-12وتدل على أهنا وقعت بني  19٪ :بةالطل

 Quick On The Drawطريقة تعليم القواعد النحوية بتطبيق  أنشطة املعلم والطلبة يف
 – 1ن+  ۱ن= درجة احلرية  الطلبة البعدى، حصل ويف مجع البيانات باإلختبار. إجيابية

ت وتكون -ول اإلحصائية اخلاصة لدرجةاومراجعة اجلد. 41=  1 – 10+  10=   1
وأما . 1،،2إىل  تبلغ نتيجةللفينبغي  ٪9 (Significant)الفرضية على مستوى الداللة 

فعال لرتقية  Quick On The Drawطريقة ذي إفرتضته الباحثة فهو بتطبيق فرض الال
وهذا الفرض . أتشيه بسار سيطرة الطلبة على فهم القواعد النحوية مبعهد الفالح أبو ملؤ

 ت-ت احلساب أكرب من قيمة-ل ألن النتيجة اليت حصلت عليها الباحثة أن قيمةو مقب
 . 9،12  <1،،2 ولااجلد
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ABSTRACT 

 

Title of thesis :  The Application of Quick On The Draw Method to Improve 

Students’ Control on Nahwu (Experimental Research at Al-

Falah Abu Lam-U Aceh Besar Boarding School) 

Name  :  Maulizar Agustin   

NIM  :  

  

Nahwu is a science which learns about the function of the word within a sentence, 

determining the final position of the word and how to interpret it. In studying 

Nahwu, the teacher must use an appropriate method so that what is expected from 

the learning is achieved. Among the methods that teachers can use in teaching 

Arabic is the use of Quick On The Draw methods. The researcher found that 

students in learning Arabic were very low and Arabic teachers did not use the 

appropriate method when teaching, then the learning activities provided by the 

teacher were not very creative so students felt bored which had an effect on their 

inability to control on Nahwu. Therefore, researchers try to use Quick On The 

Draw methods to improve students’ ability in learning Nahwu. The purpose of this 

study is to control the ability of students to learning Nahwu by using Quick On 

The Draw methods and to know the level of effectiveness of the methods in 

learning Nahwu in Al-Falah Abu Lam-U Aceh Besar Boarding School. The 

research method used by the researcher is an experimental method. While in 

collecting the research data, the researcher uses direct observation and Post-Test. 

The population in this research is all students Junior High School of Al-Falah Abu 

Lam-U Aceh Besar Boarding School. While the sample is 2B as experiment class 

and 2C as control class. The remaining number of two classes is 40 students. 

From the result of direct observation found that the value of the teachers is 95% 

the meaning’s between 81-100% and indicates that the value is special. While the 

value of students 85% the meaning’s between 81-100% and indicates that the 

value is special. From these two value can be concluded that the use of Quick On 

The Draw method in learning Nahwu is very positive. While from the Post-Test, 

the result found that the degree of freedom is = 1n + 2n – 2 = 38 refers to the 

result table, especially the value of T with the hypothesis to the level of 5% 

significance, then the value to be achieved is 1,68. The hypothesis of this research 

that the use of Quick On The Draw methods is very effective to improve the 

ability in Al-Falah Abu Lam-U Aceh Besar Boarding School students in learning 

Nahwu. The hypothesis in this study is accepted (Maqbul) because the value of T-

Test is greater than T-Table 5,21 > 1,68. 

140202032 
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ABSTRAK 

 

Penguasaan Siswa terhadap Qawaid Nahwu (Penelitian 

Eksperimen di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam-U Aceh 

Besar) 

 

Nahwu merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi kata dalam suatu 

kalimat, menentukan posisi akhir kata serta bagaimana cara mengi’rabkannya. 

Didalam mempelajari nahwu, guru harus menggunakan metode yang sesuai 

supaya apa yang diharapkan dari pembelajaran tersebut tercapai. Diantara metode-

metode yang bisa digunakan guru dalam mempelajari bahasa arab adalah 

penggunaan Metode Quick On The Draw. Peneliti mendapati bahwa siswa dalam 

belajar Bahasa arab sangat rendah dan guru bahasa arab tidak menggunakan 

metode yang sesuai ketika mengajar ditambah lagi kegiatan pembelajaran yang 

diberikan oleh guru sangat tidak kreatif sehingga siswa merasa bosan yang 

berefek kepada ketidakmampuan mereka dalam menguasai kaidah nahwu. Oleh 

sebab itu, peneliti mencoba menggunakan Metode Quick On The Draw untuk 

meningkatkan penguasaan siswa dalam pembelajaran nahwu. Adapun Tujuan dari 

penelitian ini adalah Mengetahui penguasaan siswa terhadap pembelajaran nahwu 

dengan menggunakan Metode Quick On The Draw serta mengetahui tingkat 

efektifitas metode tersebut dalam pembelajaran nahwu di Pesantern Modern Al-

Falah Abu Lam-U Aceh Besar. Adapun metode penelitian yang digunakan 

peneliti adalah Metode Eksperimen. Sedangkan dalam pengumpulan data 

penelitian, peneliti menggunakan observasi langsung dan Post-Test. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Pesantren Al-Falah Abu Lam-U 

Aceh Besar. sedangkan samplenya kelas IIB sebagai kelas eksperimen dan kelas 

IIC sebagai kelas kontrol. Jumlah siswa dari kedua kelas ini adalah 40 siswa. Dari 

observasi langsung didapati bahwa nilai guru 95% berarti terletak diantara 81-

100% dan menunjukkan nilai tersebut istimewa. Sedangkan nilai siswa 85% 

berarti terletak diantara 81-100% dan menunjukkan nilai tersebut istimewa. Dari 

kedua nilai ini dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan Metode Quick On 

The Draw dalam pembelajaran nahwu sangat positif. Sedangkan dari hasil post-

test didapati bahwa tingkat kebebasan (db) adalah =1n + 2n - 2  = 38 merujuk 

kepada tabel hasil khususnya nilai T dengan hipotesis terhadap tingkat signifikan 

5%, maka yang harus dicapai adalah 1,68. Adapun hipotesis dari penelitian ini 

bahwasanya penggunaan Metode Quick On The Draw sangatlah efektif untuk 

meningkatkan penguasaan siswa Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam-U Aceh 

Besar dalam pembelajaran nahwu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Maqbul 

(diterima) karena nilai T-Test lebih besar T-Tabel 5,21>1,68. 

Judul Skripsi : Penerapan Metode Quick On The Draw untuk meningkatkan 

Nama  :  Maulizar Agustin   

NIM   :  140202032 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 

 مشكلة البحث - أ
إن اللغة العربية هي الكلمة اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وهي أشرف 

ولذلك ينبغي لنا  1اللغات يف العامل، ألهنا لغة القرأن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة،
أن ندرسها حىت نفهم املراد من عباراهتا، ولكن ال نستطيع أن نفهمها إال مبعرفة علوم 

به وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط  ربية، منها علم النحو، ألنه يعرفاللغة الع
  .أواخر الكلمات، وكيفية إعراهبا

هو علم بقوانني  وقال على بن حممد اجلرجاىن يف كتاب التعريفات إن النحو
كانت اللغة العربية     .يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريها

متتازة بقواعدها من حيث ترتيب اجلمال املسموعة واملتكلمة واملقروءة واملكتوبة حىت 
ألنه ليس غاية نقصد لذاهتا ولكن . حصلت من خالله مجال اللغة من أربعة املهارات

إن طريقة التدريس   .التقومي لتجعل اللغة العربية صحيحة يف النطقها وكتابتهاوسيلة 
هي األسلوب الذي يرتضيه كل من املعلم والتلميذ يف معاجلة موضوع الدرس من أجل 

  .حتقيق األهداف املرجوة منه
أحد املعاهد اإلسالمية الذي يقع يف قرية  أبو ملؤ الفالح وكان معهد

Lamjampok ،  بواليةAceh Besar .تنوعة من علم وفيه يتعلم الطلبة العلوم اإلسالمية امل
                                                             

 .00، ص (  00 املكتبة العصرية، : بريوت)، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفي الغالييىن،  1
 
 .11. ، ص(دار الثقافة اإلسالمية، بدون السنة: بريوت) ملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة،  

 .0  . ، ص(م 1011دار الكتاب العلمية، : بريوت) كتاب التعريفات،على بن حممد اجلرجاىن،   
4
 Radhliyah Zaenuddin, M.Ag. Dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group: 2005), hal. 96. 
 .  1. ص( دار املعرفة اجلامعية، دون سنة) طرق التدريس اللغة العربية،زكريا إمساعيل،   



  
 

وأصول الفقه، واملنطق، والتاريخ وغريها، وهم  التوحيد واألخالق والفقه والتفسري
وهو مادة من مواد الواجبة ويلزمهم . يتعلمون علوم اللغة العربية أيضا، منها علم النحو

 .سيطرهتا
يس شيئا سهال لفعله فيحتاج املدرس إىل إختيار الطريقة أما تدريس النحو فل

مل تكن سهلة، وهذا مما  طريقةيفية اختيار هذه الوك. املناسبة لسهولة الطلبة يف فهمه
دام هذه الطريقة وفًقا لذا إن سبب استخ ، aceh besarالفالح أبو ملؤمبعهد يقع 

 معلمو يف تعلم اللغة العربية لديهم قدرة منخفضة  ةب، هو أن الطليدانامل للمالحظات
باإضافة ذلك   يستخدم الطريقة املناسبة يف إجراء عملية التعليم ال القواعد النحوية فيه

قلة ويدرس فيه الطلبة مع امللل حىت ال يفهموا اليت يقدمها املعلم كانت أنشطة التعليم 
ا وهو أيديولوجيأكثر التعلم  بتصميم ةاول الباحثحت، لذلك القواعد النحوية حق الفهم

 مبعهد قواعد النحويةالطلبة على ال لرتقية سيطرة  Quick On The Drawطريقة بتطبيق
 .Aceh Besar أبو ملؤ الفالح

 

 أسئلة البحث - ب
 :عن املسائل التالية  ةحثدة البامن البيانات السابقة، أر 

م ييف تعل Quick On The Drawطريقة  تطبيقباستجابة الطلبة  كيف -1
  ؟Aceh Besar الفالح أبو ملؤمبعهد القواعد النحوية 

على الطلبة  سيطرة لرتقية فعال Quick On The Drawطريقة  تطبيق هل - 
  ؟Aceh Besarالقواعد النحوية مبعهد الفالح أبو ملؤ 

 

 أهداف البحث - ج
 :الرسالة هيهذه  كتابة عن  يف ةدف إليها الباحثهتأهداف البحث اليت و 
يف  Quick On The Drawطريقة  بتطبيق استجابة الطلبة التعرف على -1

  .Aceh Besar الفالح أبو ملؤ مبعهدية النحو  القواعد ميتعل



  
 

 سيطرة لرتقية Quick On The Drawطريقة  تطبيق التعرف على فعالية - 
  .Aceh Besar الفالح أبو ملؤ مبعهد يةلنحو على القواعد ا الطلبة

 
 البحثأهمية  - د

 :وأما أمهية البحث عن الرسالة فهي
 ادة العلوم واخلربات من الطريقة التعليمية زي : نيللمدرس -1
  زيادة اخلربات التعليمية وممارستهم يف تعليم قواعد النحوية  :  ةبللطل - 
 قواعد النحوية فيما بعدال زيادة املعرفة واملراجع عند تعليم :   باحثةلل - 
 

 هوفروض البحثفتراضات إ - ه
 اثر كثري ؤ ح التعليم يا اضات أن جنيف هذا البحث على االفرت  ةالباحث تواعتمد

أما و . يةالنحو على القواعد  الطلبة سيطرةترقية  يف Quick On The Draw طريقةب
 :يف هذه الرسالة ةها الباحثترتضفإالفروض اليت 

 الطلبة سيطرةترقية فعاٌل يف " Quick On The Draw" طريقة تطبيقن أ - أ
 .Aceh Besar الفالح أبو ملؤ مبعهدية النحو على القواعد 

 سيطرةترقية يف  مل يكن فعاال" Quick On The Draw"طريقة  تطبيقن أ - ب
 .Aceh Besar الفالح أبو ملؤ مبعهدية النحو على القواعد  الطلبة

  
 حدود البحث - و

 Quick On The Draw طريقة تطبيق: احلد املوضوعي يف هذا البحث فهو -1

 Acehأبو ملؤ الفالح مبعهد قواعد النحويةال علىالطلبة  سيطرةلرتقية 

Besar.  



  
 

 Aceh أبو ملؤ الفالح هذه الرسالة مبعهدتبحث الباحثة : املكاين احلد - 

Besar. 
/ 010  ة هذه الرسالة يف السنة الدراسيةحثاالبتبحث : يناالزم احلد - 

 011. 
 البحث صطلحاتم - ز

 بني معاينتشرح و تأن  ا، فينبغى هلمن هذه الرسالة ةبحث الباحثتقبل أن 
 Quick طريقة تطبيق"الكلمات املصطلحات الىت تضمن يف هذه موضوع الرسالة يعىن 

On The Draw   أبو ملؤالفالح مبعهد  قواعد النحويةالالطلبة يف  سيطرةلرتقية Aceh 

Besar ." تلك الكلمات املصطلحات هي ما يليو : 

1-  Quick On The Draw  

، "سريع" تعينيف القاموس  هون إكولج اللغة كما قال يف Quickكانت كلمة 
تفكري سريع "مبعىن  Drawكلمة ب تعينو ، "علي أو عن"تعين On كلمة ب تعينو 

 .سرعة التفكري تعينQuick On The Draw فكلمة   "جًدا

هي طريقة للقيام يف اإلسطالح ف Quick On The Draw طريقةال تعريف وأما
هذا النشاط يشجع العمل  1.ف للعمل اجلماعي والسرعةمكث   حتليلبنشاط 
أن تقسيم  جملموعاترفت اع. ، كلما كان التقدم أسرعكفاءة  ويزيداجلماعي 

 .ةماملهأكثر إنتاجية من تكرار ة مامله
 القواعد النحوية   - 

والقواعد لغة . ه علمه وعرفه وأدركهمعنا" يفهم-فهم"مصدر من كلمة " همف"
قاعدا ومؤنسها -قعودا-يقعد-مجع من القاعدة وهي اسم الفاعل من قعد

واصطالحا هي وسيلة لضبط الكالم وهلجة . قاعدة، ومعناها لغة القانون

                                                             
6
 Jhon Echol dan Hasan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Indonesia, 1976) hal. 197/461 
7
 Paul Ginnis, Trik & Tak Tik Mengajar, (Jakarta : PT Indeks, 2008) hal. 164 



  
 

واملراد هنا علم يبحث عن مادت النحو، والنحوية هي . النطق والكتابة
    1.اختصاص لعلم النحو أو قواعد النحو

حنوا، مثل حنا شيئ أي قصده، والنحو -ينحو -والنحو لغة مصدر من حنا
  0.اجلانب، اجلهة، الطريق واملقدار والقصد، ويكون ضرفا وامسا: مجع احناء

أحوال أواخري الكلمات واصطالحا هي قسم من العلم العربية يبحث عن 
املفرادت على بعد تركيبها وعن موقع املفرادت يف اجلملة وصوغ اجلملة من 

 10.مقتضى الكالم العريب الصحيح
العربية من حيث االعراب  اللغةوعلم النحو هو علم بأصول تعريفها أحوال 

 يعرف به ما جيب عليه. كيبهاأى من حيث ما يعرض هبا يف حال تر  والبناء
من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة،  أن يكون آخر الكلمة

واملراد بفهم قواعد النحوية يف هذه الرسالة هي  11.بعد انتظامها يف اجلملة
استطاعة الطلبة على أن يكتبوا كتابة سليمة ويقدرون على االتيان برتاكيب 

 .اجلمل العربية
يف تعليم القواعد النحوية فهو  Quick On The Draw تطبيقوأما املراد ب

تشتمل على  على القواعد النحويةالطلبة  سيطرة لرتقيةاستفادة هذه الطريقة 
 .اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية

  
 الدراسات السابقة - ح

  عرض الدراسة السابقة - 1
 :كتب الدراسة السابقة كما يليت ةعن الرسالة املستوية فالباحث ةتحرز الباحثتل

                                                             
    1 .ص(   00 دار املشرق، : بريوت) المجند في اللغة واألعالممؤسسة دار املشرق،  1
 10. ص،...د في اللغة واألعالمنجالممؤسسة دار املشرق،  0

  100. ص،...د في اللغة واألعالمنجالممؤسسة دار املشرق،  10
   1 .ص(  00 دار احلديث، القاهرية )جزء األول  جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليني،  11



  
 

 .لة اجلامعية يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية غري املنشورةاالرس -1
" لرتقية قدرة الطلبة يف إتيان املثال النحويةاستخدام الطريقة التدريبات "
أيو "ها قدمت( مبعهد باب املغفرة أتشيه بسر صف الثاىندراسة إجرائية يف )

 .م 01 ، يف السنة 100 101  : ، رقم القيد"مليا فرداين
والسبب الذي دفعته الباحثة الختيار هذا املوضوع ألن طريقة التدريبات 
هي احدى الطرق التعليمية املشوقة ومن منط اسرياجتيه حديثة ومل تقم هبا 

ولذالك اراد الباحثة أن تقوم بتعليم النحو . مدرسة اللغة العربية من قبل
ابة الطلبة وأما أهداف البحث هي معرفة استج. باستتخدام هذه الطريقة

على استخدام الطريقة التدريبات ومعرفة املشكالت اليت يواجهوهنا أثناء 
. لرتقية الطلبة يف إتيان املثال النحويةإجراء التدريس باستخدامها وفعاليتها 

وطريقة البحث اليت اعتمدت عليها الباحثة يف تأليف هذه الرسالة هي 
أي تقوم الباحثة باستخدام ( action research)طريقة البحث اإلجرائي 

يف لرتقية الطلبة يف إتيان املثال النحوية الطريقة التدريبات يف تدريس النحو 
وجلمع البيانات اليت يتعلق هبذا البحث . مبعهد باب املغفرة صف الثاىن

وأما نتائج . تستخدم الباحثة املقابلة الشخصية واملالحظة واالختبار للطلبة
لرتقية هي أنن استجابة الطلبة يف تدريس النحو  البحث يف ميدان البحث

الطلبة يف إتيان املثال النحوية تكون إجيابية حيث أهنم يتحسنون يف كل 
واملشكالت اليت يواجهوهنا أثناء التدريس هي قلة . الدور من التعلم

املفردات وضعف قدراهتم على اإلمالء والضبط النحوي والصريف وقلة 
تخدام هذه الطريقة ترفع قدرتتهم على إتيان املثال واس. وسائل التعليمية

واالختبار للدور %  ،  : النحوية بدرجة املعدلة يف الختبار للدور األول
فتستخلص أن  .% 11،1: واالختبار للدور الثالث%  ، 1: الثاين
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لرتقية قدرة الطلبة يف إتيان استخدام الطريقة التدريبات فعالية تعليم النحو ب
 .نحويةاملثال ال

الرسالة اجلامعية يف جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية غري منشورة حتت  - 
"  كالت مبعهد باب املغفرة تدريس النحو بطريقة حال املش": املوضوع
 .م 01 يف السنة " ديدي أزهاري"قدمها 

يتعلم الطلبة كتب العربية هنارا كان أو لياال ولفهم كتب متنوعة ال بد 
أما طريقة . ولكنهم ال يقرؤون بقراءة صحيحة. يفهموا النحوالطلبة أن 

تعليم النحو اليت يستخدمون املدرس فهي الطريقة التقلدية حيث يأمر 
واألغراض اليت . ا قواعد النحو واملدرس يرتمجهااملدرس الطالب ليحفظو 

يريده الباحث يف هذه الرسالة ملعرفة فعالية الطلبة بتطبيق طريقة حل 
إن  منهج البحث يف هذه الرسالة فيتبع . يف تدريس النحو املشكالت

وأما النتائج البحث اليت حصل عليها الباحث أن . الباحث منهج جترييب
 .تطبيق طريقة حل املشكالت فعالية يف تدريس النحو

الرسالة اجلامعية يف جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية غري منشورة حتت  - 
يف جداول " اللغة العربية بكتاب معجم قواعد تعليم النحو: "املوضوع
يف " مريا أولفي" قدمتها(" عهد دار العلوم العصريدرسة إجرائية مب)" ولوحة
 .م 01 السنة 

ا ترى أن  الطالبات فيه ضعفاء يف سيطرة  إختارت الباحثة هذا املوضوع ألهن 
مادة النحو، أما كان يف فهمها أو ذكرها، ولذلك أرادت الباحث أن 

يف "تطبيق وسيلة أخرى وهو بستخدام كتاب معجم قواعد اللغة العربية 
وأما منهج البحث الذي اعتمدت عليها الباحثة يف ". جداول ولوحة

يف هذه الرسالة فهو طريقة البحث إجرائي، أي قامت الباحثة لتعليم تأل
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" يف جدوال ولوحات"النحو باستعمال كتاب معجم قواعد اللغة العربية 
وأما نتائج . مبعهد دار العلوم العصري ببندا آتشيه الصف الثاين ه الثانوية

يف "ة البحث من الرسالة فهي أن استعمال كتاب معجم قواعد اللغة العربي
جيع الطالب إىل تعليم النحو وترفع قدرهتم على فهمه، " جدوال ولوحات

فأصبحت هذا الكتاب فعاال ملساعدة الطلبة يف ترقية قدرهتم على تعليم 
 .وفهم علم النحو

 

 عالقة بين الدراسات السابقة بالدراسات الحالية -2

من الدراسات السابقة أن الباحثون استخدموا األسلوب  ةالباحث تكما عرف
ومن تلك الطرق الطريقة القياسية . الوسائل املختلفة يف تدريس النحوىو 

بعضهم من . ويف حبوثهم يستخدمون الطرق الكثرية واملناهج املختلفة. والتدريبات
لبحث أما نتائج ا. يستخدم املنهج اإلجرائي وبعض من يستخدم املنهج التجرييب

من رساالهتم فهي أن استخدام الطرق التعليمية فعاال لدي الطالبة يف تدريس 
 .النحوى

ستخدم الطريقة املختلفة من الدراسات أن ت ةالباحث تويف هذه الرسالة أراد
وهي احدى الطرق   Quick On The Drawطريقة  تطبيقالسابقة يف تعليم النحوى ب

التعرف من هذه الرسالة  ةدف الباحثوهت. النحوتخدمها املدرس يف تعليم سالىت ت
تعليم القواعد  على Quick On The Draw طريقة تطبيق استجابة الطلبة على

قواعد العلى الطلبة  سيطرةلرتقية  الطريقة هذهالتعرف على فعالية و  النحوية
ه الرسالة فهو البحث يف هذ ةالباحث استعملهوأما منهج البحث الذي ت. النحوية
هذا املنهج يف هذه الرسالة كما يستخدم الباحثون من  ةستخدم الباحثوت. التجرييب

 .دراستهم السابقة
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 طريقة كتابة البحث - ط
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمد الباحث على النظام الذي وضعته كلية 

 :يف الكتاب املسمى الرتبية اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
“Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017.” 
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 الثاني فصلال
 اطا  الظري  اإل

 الطييقة تعييف .أ 
و، إن طريقة التدريس هي طريقة أو مسار جيب أن يتم متريره يف تقال سالم

سامينو أن هذه الطريقة  قالو 0.للتدريسكيفية أن الطريقة هي   نعرفمن هذا . التدريس
وداعم يف إدارة التعليم حيث  قرهي طريقة أو إجراء كدليل واملراحل اليت جيب متريرها كم

  .طرق يف عملية التعليم والتعلمفيها 

 ،لة يف فهم املادةو سهمالطلبة ملعلم أن جيعل ا هي كيفيةالطريقة  أما ز.مليانا أو 
 ارآراء اللالةة املذكورة من بني  .أن الطريقة هي وسيلة لدعم أنشطة التعلم عرفحىت ن
يقوم هبا املعلم لتحقيق األهداف  كيفيةستنتاج أن الطريقة هي  اإل قدرنا بأن نأخذ، أعاله

حيت  وفًقا لقواعد ترتيبهذه املراحل بشكل  جيب أن تتم  . فيها مراحليف التعلم حيث 
 .النجاح يف التعلم تكون

 

 Quick On The Draw طييقةال تعييف .ب 
، "سريع" يف اللغة كما قال جهون إكول يف القاموس تعين Quickكانت كلمة 

  "تفكري سريع جًدا"مبعىن  Drawوتعين بكلمة ، "علي أو عن"تعين On تعين بكلمة و 
  Quick On The طريقةال وأما تعريف .سرعة التفكريتعين Quick On The Draw فكلمة 

Draw  ف للعمل اجلماعي والسرعةمكل   حتليلهي طريقة للقيام بنشاط اإلسطالح ف يف.  
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عرفت . كفاءة، كلما كان التقدم أسرع  ويزيدهذا النشاط يشجع العمل اجلماعي 
 .ةأكلر إنتاجية من تكرار املهمة املهمأن تقسيم جملموعات ا

القراءة، واليت تعتمد  توفر هذه الطريقة اخلربة فيما يتعلق بأنواع خمتلفة من مهارات
على سرعة النشاط، والتعلم املستقل، والقراءة املتأنية لألسئلة، واإلجابة على األسئلة 

يساعد الطالب  هذا النشاط. بشكل صحيح، والتمييز بني املواد اهلامة وغري األساسية
 يُطلب من الطالب حتمل مسؤولية أنفسهم. تعتاد على التعلم من مصادر غري املعلمني

يف . يف عملية التعلم، ُيطلب من الطالب أن يكون لديهم نفس اهلدف. وجمموعاهتم
 .التعلم يتم إعطاء الطالب املهام الفردية واجلماعية

 

 Quick On The Draw طييقةال فوائد .ج 
  :فوائد هذه الطريقة هي كما يلي

 .أنشطة أخرى وتدافع عن، ربة حول مهارات القراءة املختلفةتوفري اخل -0
عمل  الطلبة يف تكميل إن أسرعف، على القيام بعمل مجاعي بةللطل دفعت - 

 .كفائتهم  تقدم فأسرعاجملموعة 
 .لى التعلم من مصادر غري املعلمع تعتاد بةمساعدة للطل - 
 وقتركية اليت ال تستطيع اجللوس لذوي الشخصيات احل بةمناسبة للطل - 

 .طويلة
 

   Quick On The Draw طييقةال خطوات .د 
الغرض منها هو أن تكون اجملموعة  Quick On The Draw طريقةال خطواتوأما 

  .األوىل إلكمال جمموعة من األسئلة

                                                             
6
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7 Ibid, hal 163 
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حول  السؤال ، على سبيل امللال مخسةاملعلم بإعداد جمموعة من األسئلةيقوم . 0
ة حبيث يكون لكل جمموعة نسخ كافيبيقوم املدرس . ي تتم مناقشتهاملوضوع الذ
 ضع املعلمي .جيب كتابة كل جمموعة من األسئلة ببطاقة ملونة خمتلفة .خاصة هبا

 .0على مكتبه، وأرقام مواجهة وأعلى رقم  اجملموعة األسئلة

على يتعرف كل جمموعة حىت إعطاء اللون ل. جمموعات  م الصف إىل قس  .  
 .على مكتب املعلمهلم  جمموعة األسئلة اخلاصة

. اجملموعة اليت تتكون من إجابات جلميع األسئلةيعطي املعلم كل مادة مصدر .  
يف  أال تكون اإلجابات سنحي. ميكن أن يكون صفحة حمددة من كتاب عادي

 يبحث الطالب عن أنفسهم كي قصدا، مادة املصدر واضحة للغاية

 :اللعبة كيفية يشرح.  
ن يأخذ ألاملعلم  جيري إيل مكتبواحد من كل جمموعة " أبدي"يف كلمة  .أ 

 .ومعه السؤال إىل اجملموعةعاد األول و سؤال 
، تقوم اجملموعة بالبحث وكتابة اإلجابات على أوراق مادة املصدرباستخدام  .ب 

 .منفصلة
جابة غري  اإلاجلواب، وإذا كان  مقق املعلوحي. إيل املعلم ةبجو األ الطلبة ملحي .ج 

إذا  . مرة أخرىعادوا إىل جمموعة وحاول  ةبليطلب املعلم من الطف، كامل
نه قد أالوراء للمجموعة وقال  ىلعاد إ األول أعضاءفكاملة  كانت اإلجابة

 .أكملت بنجاح مشكلة واحدة
ما أشبها و  اللاينمن األعضاء رقم خذ يُأاأللوان  جمموعالسؤال اللاين من  .د 

 .(التبادل) يف اجملموعة بالتناوب اءعضأجيب أن يعمل كل و . ذلك
فهم، حىت يو  أقر ي ىخر ارآأعضاء ف" ريجي" هوو من اجملموعة  ةلبطالعندما  .ه 

 .كفاءةالبة على األسئلة يف وقت الحق بيتمكنوا من اإلجا
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 .أسرع اجملموعة يف إجابة مجيع األسئلة يكون فائزا فيها .و 
واحدة من جمموعة لتقدمي  خيرتم على مجيع األسئلة من خالل مث ناقش املعل.  

 .اللعب وما أشبها ذلكاألسئلة اليت أجاهبا أةناء بطاقات  على إجابات
 .خلالصةا ةباملعلم والطلأخذ .  
فيها، وآخرا أن يناقش املعلم مع الطلبة   تفاز التقدير للمجموعة اليت حنو إعطاء .  

 .كل األسئلة

ًدا نظرًا ألن سرعة ، تعترب سرعة القراءة يف هذه الطريقة مهمة جمن قبلوضح  كما
ولكن . ، سيكون أسرع يف العلور على إجابات للموارد املادية اليت قدمها املعلمالقراءة

خطأ يف  يكون ألن ال، ادة أكلر أيمية أيًضاامل فهم ، فإنباإلضافة إىل سرعة القراءة
على استخدام خمتلف  شرتكهي عملية معقدة ت القراءة فهم. اإلجابة عن األسئلة

قراءة جيب أن نكون قادرين على تذكر املعلومات يف بعد ال. القدرات الناجحة والفاشلة
 : ومنه، يعتمد على العديد من العوامل هاأن نتذكر  يقدر عليناهناك وكم . القراءة

على  جيب أن نكون قادرين على اختيار أشياء مهمة من املواد اليت نقرأها و. 0
. الرئيسيةجيب أن جند الكلمات والعبارات . عامةالاستخالص استنتاجات 

 .جيب أن نكون قادرين على متييز احلقائق وارآراء
ر إىل كل شيء على حنتاج إىل توصيل ما قرأناه مبعرفتنا وخربتنا حىت ميكن النظ.  

، فإن اتساع وتنوع القراءات اليت ناقشناها يف الفصل السابق لذلك. أنه سياق
 .مهم جدا

 .ال بدلنا أن نقوم ونناقش ما قرأنا مع الغري.  
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 Quick On The Drawاطييقة   إستخدام  .ه 
 Quick On The طريقةأن  وقال. فوول غنيسقدمه  Quick On The Draw طريقة

Draw  هذه الطريقة   .للعمل اجلماعي والسرعة فطري دافعهي نشاط حبلي معQuick 

On The Draw  لكن أساليب . جوانب التطبيق أو التطبيقات العملية فقطال تعتمد على
احملاضرات واملناقشات كالتدريس تساعد على استخدام أساليب التدريس األخرى،  

سرعة الطالب يف  لكن منوذج أو طريقة التعلم تربز يف جانب. واألسئلة واألجوبة وغريها
كن استخدامها كمقدمة متاليت  واألساليب(. وغريها ،التفكري، القراءة، اإلجابة)النشاط 
طريق احملاضرة واملناقشة، مظاهرة، سؤال  م هييف التعل Quick On The Drawلتطبيق 
 01.، حفرواجلواب

 التفكريهي تتطلب هذه الطريقة أن يشغل الطلبة بعملية والغرض من هذه الطريقة 
الطريقة من عملية ي، ويتكون هذه والذكعن غريهم والرتابط  ستقلنيمسرورين وليكون م

 .والعمالية الشخصية االستماعوالكتابة و  التحدثو  احلركةو القراءة و ، اجملموعة

هنم إ. كوين الطالب يف جمموعات متعددة، يتم تQuick On The Draw طريقةيف 
ستكون أسرع جمموعة إلكمال جمموعة . يعملون معا إلكمال جمموعة من األسئلة بسرعة

الرئيسية  التعلم عن طريق تشكيل جمموعات متعددة هو السمة. من األسئلة هي الفائز
هو التعلم القائم على  Quick On The Draw تطبيق، فإن التعلم بلذلك. للتعلم التعاوين
  .التعلم التعاوين

خمتلفة القدرة  التعلم التعاوين هو أحد أساليب التعليم والتعلم يف جمموعات صغرية
 بباسطة يعين قيام جمموعة صغرية غري متجانسة من األفراد والتعلم التعاوين. من أعضائها

بالتعاوين الفعلي لتحقيق هدف منشود يف إطار أي إكتساب أكادمي أو إجتماعي يعود 

                                                             
9
 Paul Ginnis, Trik & Tak Tik Mengajar, (Jakarta : PT Indeks, 2008) hal. 163 

10
 Zakiyah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2004), hal. 289-312 



0  
 

ة ومتنوعة، أكلر وأفضل من جمموعة أعماهلم يععليهم كجماعة وكأفراد بفوائد تعليمية مج
 00.بصورة فردية

 That the most important cooperative learning elements are“ ،كوفريل  فقا

positive interdependence and individual accountability. Three other components 

important to the  authors’ teaching approaches are appropriate grouping (which 

usually means heterogeneous grouping), group processing, and cooperative social 

skills”
  

تماد املتبادل واملساءلة وهذا يعين أن أهم عنصر يف التعلم التعاوين هو االع .

عادة )، أما العناصر اللالةة األخرى املهمة ملناهج التدريس فهي التجميع الفردية

 .ومعاجلة اجملموعات والقدرة على العمل مًعا( اجملموعات غري املتجانسة

 Behavioral learning theory suggests that students will“ ،مورغان قالو 

commit to participation in team efforts if they are rewarded  for that 

participation, and are likely not to commit if no reward are evident”.
هذا  فإن   

تشري إىل أن الطالب يرغبون يف املشاركة يف ( السلوك)يعين أن نظرية التعلم السلوكي 
 .، ومل يتم ذلك إذا مل تكن هناك جائزةالعمل اجلماعي إذا مت منحهم هدية

ستنتاج من التعلم التعاوين هو أن التعلم التعاوين هو التعلم الذي يؤكد على اإل
هم . ية غري متجانسةالفكر قدرات  مع بةطل  - د جمموعات صغرية تتكون من وجو 

 فيهاكان ن  إ سئلةسوف يكملون األ. إجابة املشكلة جمموعة للعمل معا ومسؤولة عن
 .، التقدير هو شيء مهم يف عملية التعلم التعاوينلذلك. جائزة

                                                             

مكتبة الشقري، : بريوت) المدخل للمظاهج واطيق التد يسماهر إمساعيل صربي حممد يوسف،  00
 .  ص  ،(م101 

12
 Barbara J Millis, Using New Technologies to Support Cooperative Learning, Collaborative 

Service, and Unique Resources. Online Available at http://www.tltgroup.org/resources/rmillis3. 

html , accessed 29/1/13 
13

 Bob  Baker, Dkk. Cooperative Learning in a Competition Environment: Classroom 

Applications. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 19/1: 77-83  
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 Quick On The Drawتطبيق ، يستخدم التعلم بخصائص التعلم التعاوين علي بناء
هذا هو اهلدف الرئيسي من . سرع جمموعة إلكمال جمموعة من األسئلةاملكافآت أل

 .Quick On The Draw طريقةال

 

 وعيوبها Quick On The Drawاطييقة  مزايا إستخدام .و 
،  يشحذ مجيع مهارات التفكري البصريأنه  Quick On The Drawميزة هذه الطريقة 

 :شرحه على النحو التايلسيتم ، وجه التصور، ليكون أكلر تفصيالً كما أنه ي
 فزادتهذا النشاط العمل اجلماعي، وكلما زادت سرعة عمل اجملموعة  دفعي. 0

 .جملموعات أن مشاركة املهام أكلر إنتاجية من تكرار املهاما عرفت. كفاءةال

ط، سرعة النشا تدافعهاربة يف أنواع خمتلفة من مهارات القراءة اليت اخلتوفري .  
لة بشكل ، واإلجابة على األسئالتعلم املستقل، وقراءة األسئلة بعنايةباإلضافة إىل 

 .وعكسها، ومتييز املواد اهلامة صحيح

 .، وليس املعلم فقطلى التعود على التعلم عند املصدرع لبةمساعدة الط.  
 .طويلة وقتل ذوي اخلصائص الذين ال يستطيعون اجللوس بةللطلمناسبة .  
 

 :الطريقة هيعيوب هذه المن و 
 .لتطبيقه يستغرق وقتاً طويالً . 0

 .مل تكن إدارة الفصل جيدة نللضوضاء إ ةبماعي، سيتعرض الطليف العمل اجل.  

 . اتيف جمموع ةبيف مراقبة أنشطة الطل املعلمتصعب .  
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 مفهوم تعليم القواعد الظحوية وأهميتها .ز 

يفعُل وهو -وزن فعل  ينحو على -النحو لغة أخذت هذه الكلمة من الفعل حنا
حنا الشيئ أى قصده، : امللل. اجلانب، اجلهلة، الطرق: الفعل املعتل ارآخر وجاء معنه

والنحو يف العلوم اللغوية العربية هو   0.والنحو مجعه احناء الصد، ويكون ظرفا وإمسها
أي من حيث . علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء

من رفع أو فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة . ما يعرض هلا يف حال تركيبها
  0.نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة

حو هو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو أخر الكلمات والن
القواعد اليت حتتوي فيه النحو ينظم سائر الكلمات واجلمل العربية يف    0.وكيفية إعراهبا

كتابة الرسائل وغري ويف الكالم اليومي مث قسمها إىل عدة أقسام، وهذا النوع من 
كما قال فخر الدين عامر يف كتابه طرق . نظمفعلم النحو علم م. التنظيم النحوي

التدريس اخلاصة باللغة العربية والرتتيبة اإلسالمية أن النحو مادة مهمة يف تعلم اللغة 
العربية للطالب حللة عصمة األلسنة من األخطاء يف الكالم وصوت األقالم من الزلل يف 

ويذهب  شينهاختلو مما  الكتابة وتعويد الطالب يف صياغة العبارات واألساليب حىت
جبماهلا وتيسري إدراكهم للمعاين املسموعة واملقروءة ممارسة الطالب بدقة املالحظة 

   0.وتعويد تفكريهم على األساليب املنطوقة املنظمة
                                                             

    ص  ،(  11 دار املشرق، : بريوت) المجظد في اللغة واألعالممؤسسة دار املشرق،   0
 ، (110 املكتبة العصرية، : بريوت) جامع الد وس العيبية الجزء األولالشيخ مصطفى الغالييين،    0

  . ص
، (دار اللقافة اإلسالمية، بدون السنة: بريوت) اللغة العيابية، الجزء األولملخص قواعد فوائد نعمة،    0

  0. ص
عايل )عة اللانية، ، الطباطيق التد يس الخاصة اللغة العيبية والتيبية اإلسالميةفخر الدين عامر،    0
   0. ص، (111 الكتاب، 
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إن القواعد النحوية ليست أيمية تقصد لذاهتا، ولكنها وسيلة إىل معرفة صواب 
اللسان وغاية االستعانة على فهم معاين كالم  هبا عن اخلطأ يف ليحرتزالكالم من خطئه 

اهلل ورسوله، فلهذا وجبت معرفتها ألن الكالم بدون النحو اليفهم حق الفهم وقد 
إن تعليم النحو وسائل تعني التالميذ على احلديث والكتابة بلغة   0.اليفهم أصال إال به

 دقة عوهنم علىو . تها من اللحن واخلطأوهو وسيلة لتقومي ألسنتهم وعصم. صحيحة
وهذا اليأيت . التعبري وسالمة األداء حىت يتمكنوا من استخدام اللغة استخداما صحيحا
   0.إال من خالل فهم القواعد ومصطلحاهتا وتطبيقها يف أساليبه وااستعماالته

ولذلك النحو عنصر من عناصر اللغة العربية الذي يوجب تعليمه يف كل املعاهد 
ألن هبا يعرف الطالب معين الكلمات ومقاصدها من . وهكذا مبعهد الفالح أبو ملؤ

ألن الرتاكيب يف اللغة تفيد فائدة أخرى إذا . حتليل تراكيب املكتوبة يف النصوص العربية
إذا قدم املفعول به من الفعل والفاعل، : أخرى امللالاختلفت أو تغريت الرتاكيب إىل 

 . وتفيد هذا الرتكيب التخصيص وإذا نقلب إىل أصلها مل يأت بفائدة مللها

ومن حيث الواقع أن النحو العلوم العربية اليت متس حاجة رئيسية يف التدريس، 
يكون درسا فالنحو اليوم منتشر لكونه األهم حيث يستعمل يف القراءة والكتابة حىت 

واملدارس، والنحو يؤدي إىل معرفة معاين الكلمات واألسرار اليت تضم  رمسيا لكل املعاهد
ل على قدرة اللغة وكذلك البد للطالب أن يتعلمه للحصو . فيها ويسمى ذلك فن لغوي

 .العربية اجليدة
 
  

                                                             
إندونسيا، )، اجلزء األول، الطبعة اللانية، الكواكب الد يةحممد بن أمحد بن عبد البحري األهدل،    0
   . ، ص(م 11 احلرمني، 
    0. ، ص(م   0القاهرة، )الطبعة األوىل، اطيق تعليم اللغة العيبية، حممد عبد القدير أمحد،    0
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 أهداف تعليم القواعد الظحوية  .ح 
 1 :النحوية ما يأيت وأما من أهداف اليت ترمي إليها دروس القواعد

تساعد القواعد النحوية يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوي الذي  -0
يكتب فيتجنبه، تطيع التلميذ بتعليمها أن يفهم وجه اخلطأ فيما ذهب جبماهلا، فيسي
 .صاد يف الوقت واجملهوداقت ذلك يف

 .الرتاكب والعبارات واجلملقة بني على التفكري وإدراك الفروق الدقي حتمل التالميذ  - 
ما يدرسونه ويبحلونه من عبارات وأمللة تدور  تنمية املادة اللغوية للتالميذ بفضل - 

 .حول بيئتهم وتعرب عن ميوهلم
تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا، وميكنهم من نقد  - 

لغموض وأسباب الركاكة يف هذه األساليب والعبارات نقدا يبني هلم هلم وجه ا
 .األساليب

تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف نفوسهم  - 
الذوق األديب ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب والتمييز بني 

فيما طرأ عليها من صواهبا وخظئه ومراعاة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها والبحث 
 .تغيري

تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، بإدراك  - 
اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأن يدريبوا على أهنا تتكون من فعل 
وفاعل أو مبتدأ وخرب ومن بعض املكمالت األخرى، كاملفعول واحلال والتمييز وغري 

 .ذلك
 .العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأةروا بتيار لغة أمهم تكوين - 
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تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وإقدارهم بالتدريج على متييز اخلطأ من  - 
 .الصواب

وأما طرق يف تعليم القواعد النحوية كلرية، وميكن أن ينقسم خبالل نشات املعلم 
 : واملتعلم إىل ةالةة أقسام

النشاط املعلم، كطريقة احملاضرة والطريقة القياسية والطريقة  طرق قائمة على -0
 . اإلنتقائية

نشاط املعلم واملتعلم، كطريقة اإلستقرائية وطريقة املعادلة وطريقة  طرق قائمة على - 
 . اإلكتشاف وطريقة املناقشة

طرق قائمة نشاط املتعلم، كطريقة املشكالت وطريقة التمليل الدرامي، طريقة  - 
  0 .وديالت التعليمية، طريقة التعليم التعاوينامل

                                                             
   1 -10 . ص، ...تعليم حسن شحاتة،  0 
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الثالثالفصل   
 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث .أ 

 Experiment)عليه الباحثة هو املنهج التجرييب إن منهج البهث الذي تعتمد 

Research) . أما املنهج التجريب هو منهج البحث العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطة
اجللي  ثرالذي له األ( التابعاملتغري )على النتيجة ( املتغري املستقبل)أن يعرف أثر السبب 

وتتصف التصميمات التجريبية إىل أربع تصميمات، وهي  2.يف تقدم العلوم الطبيعية
التصميمات التمهدية والتصميمات التجريبية احلقيقية والتصميمات العاملية والتصميمات 

 .شبه التتجريبية
 (Quasi experiment)واعتمدت الباحثة على التصميمات شبه التجريبية 

بالتصميم التجرييب البعدي، وهي من املناهج العلمية اليت تستطيع الباحثة بواسطتها أن 
يعرف أثر السبب على النتيجة، كما أهنا ال يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية مبقدار 

وال يتم إجراء اختبار قبلي ألي من اجملموعتني قبل . ضبطها يف التصميمات التجريبية
  1.ملتغري املستقلإدخل ا

احثة حبثها يف الفصلني، ومها فصل ضابط وفصل ويف هذا البحث، جتري الب
لطلبة الفصل  Quick On The Drawوتقوم الباحثة بتجربة تعليم الرتاكيب بطريقة . جترييب

 : وأما شكل تصميمات فهو كما يلي. التجرييب وبطريقة التقليدية لطلبة الفصل الضابط
 

 2خ Y ض
 2خ X ت
                                                             

املكتبة : رياض)، الطبعة الثانية المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،   2
   303.، ص(1...العبيكان،

 310. ص، ...المدخل إلى البحث صاحل ابن محد العساف،   1
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 : حيث أن
 .يرمز للمجموعة الضابطة( ض)الرمز  -2
 . يرمز للمجموعة التجريبية(  ت)الرمز  -1
 دون املعاجلة( y)الرمز  -3
 . يرمز للمعاجلة الثانية( x)الرمز  -4
 . يرمز لالختبار البعدي  (1خ)الرمز  -5

 : 3أما املنهج التجرييب من اخلطوات اآلتية، فهي 
 .البحث، مث اختيار عينة منه اختيارا عمدياحتديد جمتمع  -2
 (.جمموعة ب)و( جمموعة أ)تقسيم عينة البحث تقسيما عمديا إىل جمموعتني  -1
 . اختيار أحد اجملموعات اختيارا عمديا لتصبح اجملموعة التجريبية -3
على اجملتموعة ( Quick On The Drawبتطبيق الطريقة )تطبيق املتغري املستقل  -4

 .بية وحجبه عن اجملموعة الضابطةالتجري
 . يف موضوع التجربة والضابطة اختبارا بعديا( اجملموعتان)اختبار عينة البحث  -5
 .حتليل املعلومات -6
 .تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه -7
اختصار البحث وأظهر أهم النتائج اليت توصل إليه وما يوصى به من  -8

 .اتتوصيات طبقا للخطو 
 

 البحث المجتمع والعينة  .ب 
 aceh مبعهد الفالح أبو ملؤ للمرحلة الثانوية إن اجملتمع هلذه الرسالة هو مجيع طلبة

besar الباحثة بالطريقة العمدية أي  وأما طريقة فتعتمد. الطلبة 103 ويبلغ عددهم
املفردة ختيار خربة البحث ومعرفته بأن هذه يار باخلربة وهي تعين أن أساس اإلختاإل

                                                             
 315. ص، ...المدخل إلى البحث ابن محد العساف، صاحل   3
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( ب)ولذلك أخذت الباحثة عينة من الصف الثاين  4.أو تلك متثل جمتمع البحث
. طالبة 10كاجملموعة التجريبية وعددهم ( ج)والصف الثاين كاجملموعة الضابطة 

اختارت الباحثة هذه اجملموعة كعينة يف هذا البحث ألن بعضهم مل يقدروا على 
 .واألحوال الرتاكيب املناسبة مبا تتطلبه القواعد

 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها .ج 
 :والبيانات اليت حتتاج إليها الباحثة تصدر من األدوات التالية

 املالحظة املباشرة -2
. إن املالحظة تعين كتابة منظمة على األحداث واألحوال يف مكان البحث

مبالحظة كل حالة من األحوال املتعلقة بعملية تدريس تركيب وتقوم الباحثة 
وتستفيد هبا الباحثة إلجادة بيانات البحث . وعملية التقوميجلمال من إجرائها ا

تتعلق وأما أدواهتا دليل املالحظة فيها األسئلة اليت . احملتاج إليها يف البحث
وكان املالحظ يعني عالمة أو نتيجة مبناسبة . الل التدريسبأنشطة الطلبة خ

 .ويةالطلبة خالل التدريس القواعد النحأنشطة 
 ختباراتاإل -1

جلمع املعلومات اليت  ميكن أن تستخدمها ختبارات إحدى األدوات اليتاإل
ختبار ملعرفة قدرة وتستفيد الباحثة من اإل. لة البحثحيتاج أليها إلجابة أسئ

متام العملية إبعد  ة، وجتري الباحثة اإلختبار البعديالطلبة على املادة التعليمي
وأما أدواهتا بنود األسئلة اليت . التجريبية يف الفصل الضابط والفصل التجرييب

ويقوم الباحثة به قبل إجراء اإلختبار . أسئلة بنوعية إختبار املقاىل 25 حويل
 .للمجموعة التجريبية كأداة من أدوات البحث جلمع البيانات احملتاجة

 
                                                             

 99. ص، ... المدخلصاحل ابن محد العساف،    
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  تحليل البيانات طريقة .د 
حتلل الباحثة النتائج اليت حصل عليها نتائج الطلبة يف االختبار البعدي اجملموعة 

   5:ت فهي كما يلي –الضابطة واجملموعة التجريبية باستخدام قانون اإلختبار 
 

  
x
 
  x

 

 
  
 

  
  
  
 

  

 

 :حيث أن 
  x

 
 متوسطة العينة األوىل=    

  x
 

 متوسطة العينة الثّانية=    
    

 مربع اإلحنراف املعياري للعينة األوىل=      
    

 مربع اإلحنراف املعياري للعينة الثّانية=     
 

                                                             
5
 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: PT Tarsito,2002) hal. 241  
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 الفصل الرابع
  نتائج البحث ومناقشتها

 :عرض البيانات - أ
 قد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة كّلما يتعلق بالقواعد النحوية والطريقة 

Quick On The Draw الباحثة كيفية وتشرح . من النظريات احملتاجة إلمتام هذا البحث
 .القواعد النحوية على فهم الطلبة لرتقية سيطرة قدرةQuick On The Draw الطريقة  تطبيق

والصف ( ب)وللحصول على البيانات فقامت الباحثة بالبحث التجرييب يف الصف الثاين 
 .5029/5028للسنة الدراسية ؤ عهد الفالح أبو ملمب الثانويةللمرحلة ( ج)الثاين 
هيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية على رسالة عميد كلية الرتبية وتأ إعتمادا

 . Un.08/TU-FTK/TL.00/12/2018:بندا أتشية برقم

 :لمحة عن ميدان البحث -1
معهد وهو  وضح عن ميدان البحثتأن  ةلباحثا تريديف البحث  عقبل الشرو 
الذي   Aceh Besarبأحد املعاهد  ملؤمعهد الفالح أبو  .Aceh Besarالفالح أبو ملؤ 
 ,Lubuk-Seuneulopيف الشارع  عهدامل ويقع هذا. مادة اللغة العربية يتعلم فيه الطلبة

Lamjampok, Ingin Jaya, Aceh Besar .املعهد معهد الفالح أبو ملؤ اسم هذا و
سيف األستاذ واآلن، مدير املعهد فيه  .م 2995السنة يف املعهد  هذاأسس . احلديث

 . الدين املاجسرت وهو رئيس ثالث يف هذا املعهد
 684هم  5029-5028يف السنة الدراسية  درسةوعدد الطالب يف هذه امل

 SMPSأي  املدرسة الثانوية)، هم جيلسون يف الصف األول حىت الصف الثالث طالبة

Islam Al-Falah ) أي املدرسة املتوسطة)والصف الرابع حىت الصف السادس SMAS 

Islam Al-Falah ) وعدد الطالب من كل صف كما يتضح يف اجلدول التايل ويوضح عدد
 :الطالب يف كل فصل
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 6 – 2اجلدول 
   5029-5028لسنة الدراسية ل  Aceh Besarمبعهد الفالح أبو ملؤ عدد الطلبة 

 (SMPS Islam Al-Falah) املدرسة الثانوية -

 مجموع طالبة طالب الصف رقم
 222 25  26 األول 2
 50 44 46 الثاين 5
 86 65 65 الثالث 4

 542 242 240 اجملموع
 

 (SMAS Islam Al-Falah)املدرسة املتوسطة  -

 مجموع طالبة طالب الصف رقم
 52 62  40 الرابع 2
 82 65 46 اخلامس 5
 42 42 40 السادس 4

 552 255 96 اجملموع
 

 6 - 5اجلدول 
 5028/5029سنة الدراسية لل  Aceh Besarمبعهد الفالح أبو ملؤ الوسائل 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 2 غرفة مدير املعهد 2
 5 غرفة رئيس املدرسة 5
 2 إدارة املدرسني 4
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 52 الفصول الدراسية 6
 2 مكتب املنظمات الطالبية 2
 2 املكتبة 4
 6 (حول املدرسة)مرحاض الطلبة  5
 5 مرحاض املدرس 8
 4 الشركة 9
 2 معمل اللغة 20
 2 معمل احلاسوب 22
 2 معمل البيولوجيا  25
 2 املصلى 24
 2 املسجد 26
 2 القاعة 22
 6 امليدان 24
 5 الغرفة الطبية 25
 4 املسكن 28
 5 مطعم الطلبة 29
 2 مطعم األساتيذ 50
 2 الغرفة الفنية 52
 2 الغرفة اخلياطية 55

 95 المجموع
 (5028/5029سنة الدراسية لل  Aceh Besarمعهد الفالح أبو ملؤ  :مصدر)
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 6-4اجلدول 
 5029-5028لسنة الدراسية ل  Aceh Besarمبعهد الفالح أبو ملؤ عدد املدرس 
 (SMPS Islam Al-Falah) املدرسة الثانوية   -

 العدد الدرس رقم

 4 الرياضية 2

 2 علوم الطبيعية 5

 4 العلوم االجتماعية 4

 6 العلوم االسالمية 6

 4 اللغة العربية 2

 4 اللغة اإلجنلزية 4

 6 اللغة اإلندونسية 5

 5 الرياضة 8

 5 علم الفن اجلماىل 9

 5 املواد اخلاصة 20

 04 المجموع
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يف السنة   SMPS Islam Al-Falah  ـــبومن اجلدول السابق اتضح أن عدد املدرس 
 .مدرسة 42مدرسني و  9ويتكونون على مدرسا،  60 5028/5029الدراسية 

 (SMAS Islam Al-Falah) املدرسة املتوسطة -

 العدد الدرس رقم

 4 الرياضية 2

 4 علوم الطبيعية 5

 4 العلوم االجتماعية 4

 5 العلوم االسالمية 6

 4 اللغة العربية 2

 5 اللغة اإلجنلزية 4

 4 اللغة اإلندونسية 5

 6 اللغة اإلملنية 8

 5 الرياضة 9

 4 علم الفن اجلماىل 20

 5 املواد اخلاصة 22

 63 المجموع
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يف السنة   SMAS Islam Al-Falah  ـــبومن اجلدول السابق اتضح أن عدد املدرس 
 .مدرسة 54و  نيمدرس 20مدرسا، ويتكونون على  44 5028/5029الدراسية 
 

 6 - 6اجلدول 
 5029-5028لسنة الدراسية ل  Aceh Besarمبعهد الفالح أبو ملؤ عدد املوظفون 

 (SMPS Islam Al-Falah)املدرسة الثانوية  -

 مجموع الموظفون رقم

 - املوظف 2

 26 املوظفة 5

 10 المجموع
 

ــباملوظفون ومن اجلدول السابق اتضح أن عدد  يف   SMPS Islam Al-Falah  ـ
 .ليس فيها موظف، و موظفة 26  5028/5029السنة الدراسية 

 (SMAS Islam Al-Falah) املدرسة املتوسطة -

 مجموع الموظفون رقم

 4 املوظف 2

 6 املوظفة 5

 7 المجموع
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يف  SMAS Islam Al-Falah ـــبومن اجلدول السابق اتضح أن عدد املوظفون 
 .موظفات 6موظفني و 4موظفني، ويتكونون على  5  5025/5028السنة الدراسية 

 

 على تعليم القواعد النحوية Quick On The Drawتطبيق طريقة  إجراء -2
فتشرح الباحثة Quick On The Draw الطريقة بملعرفة إجراء القواعد النحوية 

 . Quick On The Drawالطريقة بخطوات تعليم القواعد النحوية 
، كما يف Quick On The Drawالطريقة بأما خطوات تعليم القواعد النحوية 

 :ل اآليتو ااجلد
 

 6-2 اجلدول
 Quick On The Draw الطريقة بالقواعد النحوية عملية تعليم وتعلم 

  :اللقاء األول
 مراحل
 التعليم

 الوقت أنشطة المعلم والطالب
 شخصية
 المتعلم

 مقدمة

 بدأ الدرس بقول البسملة ودعا اهلل معا 
  الطالب استيعابيرحب املعلم و 
 لمشركة يف التعليمل الطالب ينظم ويدافع 
 واب مع املعلم اجلل و اسؤ الب بعمل يقوم الطال

 حول املواد اليت سيتم تقدميها
 يهتم الطالب بأهداف التعليم اليت ينقلها املعلم 

20 
 دقيقة

اإلهتمام 
بالتعليم 
 والنشاط

لب 
النشاط 
 التعليمي

  يالحظ الطالب شرح املعلم عن تعريف اجلملة
 اجلملة الفعلية مع مثال على ذلكو اإلمسية 

 ملعلم مادة عن أنواع اجلملة اإلمسية ا يعطي

50 
 دقيقة

شجاع، 
متسامح، 

ثقة 
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واجلملة الفعلية حول األشكال واألحكام يف 
 ذلك

  يدعو املعلم الطالب لطرح األسئلة غري
 الواضحة يف املادة

  يطلب املعلم من الطالب العمل علىLKS 
  يقوم املعلم مبراقبة الطالب الذين يعملون على

LKS 
  يتحقق املعلم والطالب من إجاباتLKS 

 بشكل صحيح
  يعطي املعلم التقدير والثناء للطالب الذين

 بشكل صحيح LKSجييبون على أسئلة 

 طةيونش

 اختتام

  يوفر املعلم فرصة للطالب للسؤال عن املواد
 الصعبة اليت مت تقدميها

 يستنتاج الطالب املواد اليت مت تدريسها 
 مع الطالب بعمل ملخصات أو  يقوم املعلم

 استنتاجات
 بإجراء البحوث أو التفكري يف  يقوم املعلم

 األنشطة اليت مت تنفيذها باستمرار واملربجمة
 مالحظات حول عمليات التعلم  يقدم املعلم

 والنتائج
 املعلم يقول السالم ويتحرك الفصل 

20 
 دقيقة

صادقة 
 ومهذبة
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 :اللقاء الثاني
 مراحل
 التعليم

 الوقت أنشطة المعلم والطالب
 شخصية
 المتعلم

 مقدمة

 بدأ الدرس بقول البسملة ودعا اهلل معا 
  الطالب استيعابيرحب املعلم و 
 ينظم ويدافع الطالب للمشركة يف التعليم 
  يقوم الطالب بعمل السؤال واجلواب مع املعلم

 حول املواد اليت سيتم تقدميها
  ينقلها املعلميهتم الطالب بأهداف التعليم اليت 

20 
 دقيقة

اإلهتمام 
بالتعليم 
 والنشاط

لب 
النشاط 
 التعليمي

 اجلملة و اجلملة اإلمسية  عن املادة املعلم يكرر
 الفعلية للطالب مع مثال على ذلك

  تطبيق املعلم الطريقةQuick On The Draw 
 كل جمموعة . يقسم املعلم الفصل إىل جمموعات

 .أشخاص 2تتكون من 
  الطالب يف جمموعات إلعداد مواد يسأل املعلم

الدروس اليت سيتم استخدامها لإلجابة على 
 .األسئلة يف جمموعة بطاقات العمل

 يضع املعلم مث بعد اإلدخال األويل للعبة ،
 املكتب/جمموعة من بطاقات العمل على الطاولة

، يطلب املعلم من كل بعد ذلك. لكل جمموعة
من جمموعة العمل مًعا للعمل على كومة 

اخلاصة من خالل  بطاقات العمل يف جمموعاهتا
 .موارد التعلم احلالية /استخدام املرافق

50 
 دقيقة

شجاع، 
متسامح، 

ثقة 
 طةيونش
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  يندفع شخص واحد "إبدأ" إشارةيعطي املعلم ،
من كل جمموعة ليأخذ بطاقة العمل األوىل مث 

 .يقوم بذلك يف جمموعات
  يتحقق املعلم من إجابات الطالب من كل

كانت   إذا. مقدمة من كل جمموعة بطاقة عمل
، فإن املعلم يدعو صحيحة الطالب إجابة

إذا  . الطالب للعمل على بطاقة العمل التالية
، يطلب كانت إجابة الطالب غري صحيحة

املعلم من الطالب العمل مرة أخرى حىت يتم 
 .تصحيحها

  أعلنت جمموعة من الطالب الذين انتهى العمل
. لى كومة من بطاقات العمل الفائزألول مرة ع

ب املعلم من أحد ممثلي اجملموعة تقدمي مث يطل
 .أعماهلم أمام الفصل

  يوجه املعلم اجملموعة الفائزة ملساعدة اجملموعات
األخرى اليت مل تنته من العمل على كومة من 

 .بطاقات العمل
  دة يناقش املعلم والطالب مجيع األسئلة املوجو

بكتابة  على بطاقة العمل ويقوم الطالب
 .أسئلة ال تفهمهااملالحظات وطرح 

 اختتام
  يوفر املعلم فرصة للطالب للسؤال عن املواد

 الصعبة اليت مت تقدميها
 يستنتاج الطالب املواد اليت مت تدريسها 

20 
 دقيقة

صادقة 
 ومهذبة
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 مع الطالب بعمل ملخصات أو  يقوم املعلم
 استنتاجات

 بإجراء البحوث أو التفكري يف  يقوم املعلم
 األنشطة اليت مت تنفيذها باستمرار واملربجمة

 مالحظات حول عمليات التعلم  يقدم املعلم
 والنتائج

 املعلم يقول السالم ويتحرك الفصل 
 

 :الثاللقاء الث
 مراحل
 التعليم

 الوقت أنشطة المعلم والطالب
 شخصية
 المتعلم

 مقدمة

  الدرس بقول البسملة ودعا اهلل معابدأ 
  الطالب استيعابيرحب املعلم و 
 ينظم ويدافع الطالب للمشركة يف التعليم 
  يقوم الطالب بعمل السؤال واجلواب مع املعلم

 حول املواد اليت سيتم تقدميها
 يهتم الطالب بأهداف التعليم اليت ينقلها املعلم 

20 
 دقيقة

اإلهتمام 
بالتعليم 
 والنشاط

لب 
النشاط 
 التعليمي

  املعلم يكرر املادة عن اجلملة اإلمسية واجلملة
 الفعلية للطالب مع مثال على ذلك 

 عن مادة النهائيإختبار املعلم الورقة  قسمي 
 اجلملة الفعليةو اجلملة اإلمسية 

 راقبة الطالب الذين يعملون يف يقوم املعلم مب
 ختبار النهائياإل

50 
 دقيقة

شجاع، 
متسامح، 

ثقة 
 طةيونش
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 مًعا عن طريق  ماملعلم والطالب إجاباهت حيقق
 تبادل ورقة اإلجابة مع صديق جبانبه

 إلجابة الصحيحة على السؤاليعطي املعلم ا. 
  النهائي بعد اكتمال الفحصنتائج يعطي املعلم 

 اختتام

  يوفر املعلم فرصة للطالب للسؤال عن املواد
 الصعبة اليت مت تقدميها

  املواد اليت مت تدريسهايستنتاج الطالب 
 مع الطالب بعمل ملخصات أو  يقوم املعلم

 استنتاجات
 بإجراء البحوث أو التفكري يف  يقوم املعلم

 األنشطة اليت مت تنفيذها باستمرار واملربجمة
 مالحظات حول عمليات التعلم  يقدم املعلم

 والنتائج
 املعلم يقول السالم ويتحرك الفصل 

20 
 دقيقة

صادقة 
 ومهذبة

 

، كما Quick On The Drawوأما خطوات تعليم القواعد النحوية بدون الطريقة 
 :ول اآليتايف اجلد

 

 6-4 اجلدول
 Quick On The Draw القواعد النحوية بدون الطريقة عملية تعليم وتعلم 

 :اللقاء األول
 مراحل
 التعليم

 الوقت أنشطة المعلم والطالب
 شخصية
 المتعلم

اإلهتمام  20 البسملة ودعا اهلل معابدأ الدرس بقول   مقدمة
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  الطالب استيعابيرحب املعلم و 
 ينظم ويدافع الطالب للمشركة يف التعليم 
  يقوم الطالب بعمل السؤال واجلواب مع املعلم

 حول املواد اليت سيتم تقدميها
 يهتم الطالب بأهداف التعليم اليت ينقلها املعلم 

بالتعليم  دقيقة
 والنشاط

لب 
النشاط 
 التعليمي

  يالحظ الطالب شرح املعلم عن تعريف اجلملة
 اإلمسية واجلملة الفعلية مع مثال على ذلك

  ملعلم مادة عن أنواع اجلملة اإلمسية ايعطي
واجلملة الفعلية حول األشكال واألحكام يف 

 ذلك
  يدعو املعلم الطالب لطرح األسئلة غري

 الواضحة يف املادة
  يطلب املعلم من الطالب العمل علىLKS 
  يقوم املعلم مبراقبة الطالب الذين يعملون على

LKS 
  يتحقق املعلم والطالب من إجاباتLKS 

 بشكل صحيح
  يعطي املعلم التقدير والثناء للطالب الذين

 بشكل صحيح LKSجييبون على أسئلة 

50 
 دقيقة

شجاع، 
متسامح، 

ثقة 
 طةيونش

 اختتام

  فرصة للطالب للسؤال عن املواد يوفر املعلم
 الصعبة اليت مت تقدميها

 يستنتاج الطالب املواد اليت مت تدريسها 
 مع الطالب بعمل ملخصات أو  يقوم املعلم

 استنتاجات

20 
 دقيقة

صادقة 
 ومهذبة
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 بإجراء البحوث أو التفكري يف  يقوم املعلم
 األنشطة اليت مت تنفيذها باستمرار واملربجمة

 م مالحظات حول عمليات التعل يقدم املعلم
 والنتائج

 املعلم يقول السالم ويتحرك الفصل 
 :اللقاء الثاني

 مراحل
 الوقت أنشطة المعلم والطالب التعليم

 شخصية
 المتعلم

 مقدمة

 بدأ الدرس بقول البسملة ودعا اهلل معا 
  الطالب استيعابيرحب املعلم و 
 ينظم ويدافع الطالب للمشركة يف التعليم 
  الطالب بعمل السؤال واجلواب مع املعلم يقوم

 حول املواد اليت سيتم تقدميها
 يهتم الطالب بأهداف التعليم اليت ينقلها املعلم 

20 
 دقيقة

اإلهتمام 
بالتعليم 
 والنشاط

لب 
النشاط 
 التعليمي

  يالحظ الطالب شرح املعلم عن تعريف اجلملة
 اإلمسية واجلملة الفعلية مع مثال على ذلك

  املعلم مادة عن أنواع اجلملة اإلمسية يعطي
واجلملة الفعلية حول األشكال واألحكام يف 

 ذلك
  يدعو املعلم الطالب لطرح األسئلة غري

 الواضحة يف املادة
  يقسم املعلم الطالب اىل جمموعات ويعمل على

LKS  
 يقوم املعلم مبراقبة سري املناقشة يف اجملموعة 

50 
 دقيقة

شجاع، 
متسامح، 

ثقة 
 طةيونش
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 عن اجلملة  يناقش الطالب املواد يف جمموعتهم
 اإلمسية واجلملة الفعلية

  يقوم املعلم والطالب بالتحقيق من إجابةLKS 
بشكل من خالل عرض نتائج اجملموعة على 

 السبورة
  يعطي املعلم التقدير والثناء للطالب الذين

 بشكل صحيح LKSجييبون على أسئلة 

 اختتام

  للطالب للسؤال عن املواد يوفر املعلم فرصة
 الصعبة اليت مت تقدميها

 يستنتاج الطالب املواد اليت مت تدريسها 
 مع الطالب بعمل ملخصات أو  يقوم املعلم

 استنتاجات
 بإجراء البحوث أو التفكري يف  يقوم املعلم

 األنشطة اليت مت تنفيذها باستمرار واملربجمة
 مالحظات حول عمليات التعلم  يقدم املعلم

 والنتائج
 املعلم يقول السالم ويتحرك الفصل 

20 
 دقيقة

صادقة 
 ومهذبة

 :الثاللقاء الث
 مراحل
 التعليم

 الوقت أنشطة المعلم والطالب
 شخصية
 المتعلم

 مقدمة
 بدأ الدرس بقول البسملة ودعا اهلل معا 
  الطالب استيعابيرحب املعلم و 
  للمشركة يف التعليمينظم ويدافع الطالب 

20 
 دقيقة

اإلهتمام 
بالتعليم 
 والنشاط



60 

  يقوم الطالب بعمل السؤال واجلواب مع املعلم
 حول املواد اليت سيتم تقدميها

 يهتم الطالب بأهداف التعليم اليت ينقلها املعلم 

لب 
النشاط 
 التعليمي

  املعلم يكرر املادة عن اجلملة اإلمسية واجلملة
 ال على ذلك الفعلية للطالب مع مث

 عن مادة النهائيإختبار املعلم الورقة  قسمي 
 اجلملة الفعليةو اجلملة اإلمسية 

 راقبة الطالب الذين يعملون يف يقوم املعلم مب
 ختبار النهائياإل

 مًعا عن طريق  ماملعلم والطالب إجاباهت ققحي
 تبادل ورقة اإلجابة مع صديق جبانبه

 السؤالإلجابة الصحيحة على يعطي املعلم ا. 
  النهائي بعد اكتمال الفحص نتائجيعطي املعلم 

50 
 دقيقة

شجاع، 
متسامح، 

ثقة 
 طةيونش

 اختتام

  يوفر املعلم فرصة للطالب للسؤال عن املواد
 الصعبة اليت مت تقدميها

 يستنتاج الطالب املواد اليت مت تدريسها 
 مع الطالب بعمل ملخصات أو  يقوم املعلم

 استنتاجات
 بإجراء البحوث أو التفكري يف  يقوم املعلم

 األنشطة اليت مت تنفيذها باستمرار واملربجمة
 مالحظات حول عمليات التعلم  يقدم املعلم

 والنتائج
 املعلم يقول السالم ويتحرك الفصل 

20 
 دقيقة

صادقة 
 ومهذبة
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تطبيق لنحوية بالقواعد ا)نتهاء من العملية التعليمية من القواعد النحوية وبعد اإل
ختربت الباحثة الطلبة بإجابة إ، (القواعد النحوية بدوهناو  Quick On The Drawالطريقة 

  .األسئلة اّليت وضعها الباحثة نفسها
 Quick Onتطبيق الطريقة بعند تعليم القواعد النحوية  علمأما نتيجة عملية املو 

The Draw ل األيتو اكما يظهر يف اجلد: 
 

 6-5اجلدول 
 ريبيةجالتالّنتيجة الّدراسّية الّنهائية للمجموعة  

 الرقم األمساء الدرجة
 2 2 ةلباالط 80
 5 5 ةلباالط 80
 4 4 ةلباالط 52
 6 6 ةلباالط 82
 2 2 ةلباالط 92
 4 4 ةلباالط 50
 5 5 ةلباالط 80
 8 8 ةلباالط 52
 9 9 ةلباالط 40
 20 20ة لباالط 52
 22 22 ةلباالط 90
 25 25 ةلباالط 50
 24 24 ةلباالط 90
 26 26 ةلبالطا 90
 22 22 ةلبالطا 82
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 24 24 ةلبالطا 90
 25 25 ةلبالطا 90
 28 28 ةلبالطا 82
 29 29الطالبة  80
 50 50الطالبة  82

 
 6-8اجلدول 

 الّنتيجة الّدراسّية الّنهائية للمجموعة الضابطة 
 الرقم األمساء الدرجة
 2 2الطالبة  40
 5 5الطالبة  80
 4 4الطالبة  42
 6 6الطالبة  50
 2 2الطالبة  80
 4 4الطالبة  20
 5 5الطالبة  50
 8 8الطالبة  22
 9 9الطالبة  22
 20 20الطالبة  20
 22 22الطالبة  50
 25 25الطالبة  22
 24 24الطالبة  52
 26 26الطالبة  80
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 22 22الطالبة  40
 24 24الطالبة  50
 25 25الطالبة  82
 28 28الطالبة  40
 29 29الطالبة  40
 50 50الطالبة  40

 
 

 تحليل البيانات - ب
 :ملعرفة حتليل البيانات فتستخدم الباحثة طرقتني، ومها

 

 المالحظة المباشرة  -1
معهد تزوع الباحثة ورقة املالحظة املباشرة اليت تالحظها بدراسة اللغة العرابية بـ

 يف ترقية Quick On The Drawتطبيق الطريقة ملعرفة أحواهلا ب ساره بأتشي الفالح أبو ملؤ
بيانات من أنشطة وحتسب ال .اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية سيطرة الطلبة على فهم

 : والتعلم باستخدام الرمز كما يلي عند إجراء عملية التعليم بطالاملعلم وال

  
 

 
   2۰۰ ٪ 

 :البيان 
 P  :النسبة املئوية 
 R   :جمموعة القيمة احملصولة عليها 

 T  :الدرجة الكاملة 
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املعلم عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل و  طالبوحتدد املسند األنشطة ال
 :مخسة أحوال

 ممتاز=  ٪200-82
 جيد جدا=  ٪80-44
 جيد=  ٪42-24
 مقبول=  ٪22-62
 ناقص=  ٪60-0
 

 :ول اآليت اكما يف اجلد  بطالفدرجة أنشطة املعلم وال
 

 6-9اجلدول 
 درجة أنشطة املعلم يف التعليم

 

 رقم

 

 الناحية الملحوظة

 جةالدر 

1 2 6 0 

القدرة على إدارة الفصول الدراسية حبيث يكون الطالب  2
 مستعدين للتعلم

     

      ميالتواصل أهداف التعلو  الطالب دافعالقدرة على ت 5

وخطوات  Quick On The Draw  طريقةال عالمالقدرة على إ 4
 .ميالتعل

     

      القدرة على تقسيم الطالب إىل جمموعات 6

 Quick On The Drawطريقة الالقدرة على شرح  2

ستخدام طريقة إجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية بوتعليم املواد ا
Quick On The Draw 
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      Quick On The Drawطريقة الستخدام إالقدرة على  4

 Quick On Theطريقةالالقدرة على توجيه الطالب ملمارسة  5

Draw 
     

      LKSستخدام إب الطالب القدرة على توجيه 8

      LKSالقدرة على توجيه الطالب يف العمل على األسئلة يف  9

      LKSالقدرة على توجيه الطالب لعرض عمل  20

      ى مراقبة نشاط الطالب عند التعلمعل قدرة املعلمال 22

مع الطالب حول املادة اليت  قدرة املعلم على طرح أسئلةال 25
 .متت مناقشتها

     

أو تلخيص  القدرة على توجيه الطالب الستخالص النتائج 24
 املواد اليت مت تعلمها

     

      ختبار املؤشرات الفرعيةإ على قدرة املعلمال 26

      ري وإعطاء الواجباتقدرة املعلم على التفكال 22

 25 المجموع

 
 :ل السابق وجدنا البيانات اآلتيةنظر إىل اجلدو 

 R  :25 : جمموعة القيمة احلصولة عليها 
 T  :40=22×6 :   الدرجة الكاملة 
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  2۰۰ ٪  

25
40

  2۰۰ ٪  92٪  

 
 6-20اجلدول 
 يف التعليم بطالدرجة أنشطة ال

 

 رقم

 

 الناحية الملحوظة

 جةالدر 

1 2 6 0 

قبل  الدعاءيقوم الطالب باإلجابة على حتيات املعلم وقراءة  2
 الدراسة

     

      ميالطالب للمشاركة يف التعل يدافعو  ينظم 5

      م اليت ينقلها املعلميالطالب إىل أهداف التعل رىي 4

اليت سيتم يسمع الطالب اجتاه املعلم حول الطريقة  6
 .تسليمها

     

       الطالب يف تشكيل اجملموعات ةشخصي 2

      يستمع الطالب إىل شرح املعلم أمام الفصل 4

      مع جمموعة األصدقاء LKSيعمل الطالب على  5

      الطالب خالل مناقشات اجملموعة شخسية 8

      ممثل اجملموعة لتقدمي نتائج أعمال اجملموعة 9
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      يستجيب الطالب إلجابات اجملموعات األخرى 20

      ستجابات الطالب لتعزيز نتائج املناقشة املقدمةإ 22

25 
عات اليت الطالب على التقدير والثناء للمجمو  ستجاباتإ

 وإجابات صحيحة  تتعاون
     

يقدم الطالب ملخًصا بتوجيه املعلم عن املادة اليت مت  24
 تسليمها

     

      يعمل الطالب على أسئلة املؤشرات الفرعية 26

      من املعلم تفكريجييب الطالب على أسئلة ال 22

 91 المجموع

 
 :ل السابق وجدنا البيانات اآلتيةنظر إىل اجلدو 

 R  :22:  جمموعة القيمة احلصولة عليها 
 T  :40=22×6:    الدرجة الكاملة 

  
 

 
  2۰۰ ٪  

22
40

  2۰۰ ٪  82 ٪ 

 
وقيمة  .ممتاز مبعىن 200٪-82وتدل على أهّنا وقعت بني 92٪: قيمة املعلم

داللة أّن فتكون  .ممتاز مبعىن 200٪-82 وتدل على أهّنا وقعت بني 82٪: طالبال
  Quick On The Drawتطبيق الطريقةبالقواعد النحوية  يف تعليم طالبأنشطة املعلم وال

 .إجيابية
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 اتختبار اإل -2
 ةالباحث تمتحان الّنهائي، جاءالبيانات عن نتيجة اإل ةعرض الباحثتبعد أن 

، وهو (T-Test)ت -ختبارإئي بحتليلها وهو حتليل البيانات عن نتيجة اإلمتحان الّنها
متواسطني أو نسبتني  ختبار اّلذي تطبيقه عندما يكون اهلدف معرفة وقياس الفرق بنياإل

 .رتباطإأو معاملني 
لتحليل البيانات يف هذا البحث فهو بالقانون  ةستخدم الباحثتأّما القانون اّلذي 

 :الّتايل

  
x

 
  x

 

 
  
 

  
  

  
 

  

 

 :حيث أن 
    x

 
 متوسطة العينة األوىل=  

   x
 

 العينة الثّانيةمتوسطة =   
     

 مربع اإلحنراف املعياري للعينة األوىل=     
     

 مربع اإلحنراف املعياري للعينة الثّانية=   
 

 6-8اجلدول 
  إلختبار البعدي" ت"حساب للتحصل على 

الفصل 
 التجريبي

درجات الفصل 
x     (  )التجريبي 

 
   

الفصل 
 الضابط

فصل ال درجات
 (  )الضابط 

    x
 
   

1 08 ..22 1 08 582.2 

. 08 ..22 . 08 .182.2 

5 52 5.2.2 5 02 82.2 
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5 02 1.2.2 5 58 .82.2 

2 52 10.2.2 2 08 .182.2 

0 58 15.2.2 0 28 .582.2 

5 08 ..22 5 58 .82.2 

0 52 5.2.2 0 22 1182.2 

5 08 50.2.2 5 22 1182.2 

18 52 5.2.2 18 28 .582.2 

11 58 5.2.2 11 58 .82.2 

1. 58 15.2.2 1. 22 1182.2 

15 58 5.2.2 15 52 582.2 

15 58 5.2.2 15 08 .182.2 

12 02 1.2.2 12 08 582.2 

10 58 5.2.2 10 58 .82.2 

15 58 5.2.2 15 02 5082.2 

10 02 1.2.2 10 08 582.2 

15 08 ..22 15 08 582.2 

.8 02 1.2.2 .8 08 582.2 

N=  24  x
 

= 5119 1099 24N= x
 

 = 3919 5412 
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اجملموعة  أّن نتيجة التحصيل الدراسي ةالباحث تومن اجلدول السابق، فعرف
أعلى من نتيجة التحصيل الدراسي من  Quick On The Drawبتطبيق الطريقة  التجريبية

 .2440 < 2420أو بدوهنا اجملموعة الضابطة 
تباع اخلطوات إجابتني، البد من تخراج داللة الفرق بني متوسطي اإلواإلس

 :2الّتالية
 .إعداد جدول يتكّون من سّتة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله -

  التجرييبحساب متوّسط درجات الطالبات فصل  -

x  =    

   
 =  

1058

.8
 =  82،2  

 

  الضابطحساب متوّسط درجات الطالبات فصل  -

x  =  
  

   
 =   

1518

.8
  = 0252 

 

  التجرييبطالبات فصل الاف املعياري لدرجات مربع االحنر  -

  
  

     x  
 

    
 

                  
    

    
 

                        
                                                             

 .262. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف،  2
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  الضابطفصل  الباتطالمربع االحنراف املعياري لدرجات  -

  
  

     x   
 

    
 

 
    

    
 

        

 :إذا

  
x    x  
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ومراجعة . 48=  5 – 50+  50=   5 – 5ن+  ۱ن=  5درجة احلرّية
ت وتكون الفرضية على مستوى الداللة –حصائية اخلاصة لدرجةاجلدول اإل

(Significant) ٪2  2،48.4إىل  تبلغنتيجة للفينبغي 
 
 المناقشة - ج

 تطبيقبعد اإلنتهاء من العملية التجريبية واإلختبار البعدي فيكون هناك آثار 
الطلبة خالل التدريس  ستجابةمن ناحية ترقية إ تركيبيف  Quick On The Drawالطريقة 

 .وحتديد عالمات القواعد النحوية اإلمسية اجلملة الفعلية ةملم على فهم اجلوترقية سيطرهت
يف مادة اللغة العربية مبعهد الفالح ( KKM)األدىن لإلجناز وأما معيار اخلصائص 

أكثر  يكون Quick On The Drawبذلك تطبيق الطريقة  20.6هو  aceh besarأبو ملؤ 
الطلبة على القواعد النحوية، إعتماد على أن نتيجة متوسط التحصيل  فعاال لرتقية سيطرة

أكثر من معيار اخلصائص األدىن  يكون Quick On The Drawالدراسي بتطبيق الطريقة 
وهو  aceh besarيف مادة اللغة العربية مبعهد الفالح أبو ملؤ ( KKM)لإلجناز 

20>82،2.   
 
 تحقيق الفروض- د

لرتقية  Quick On The Drawطريقة تطبيق ": الفرض من هذا البحث يقول
سواء   (T-Test)ت -ختبارنظرا إىل الّنتيجة من اإل ".الطلبة على القواعد النحوية سيطرة

 (T)وقدر ت  2،52= احلساب (T)كانت يف اجلدول أو يف احلساب وهي أن ت 

                                                             
  .264. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف،  5

3
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 160. 

 بينة الدراسية مبعهد الفالح أبو ملؤ بأتشيه بسارالاملقرر من   6
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 (T)أكرب من الّنتيجة ت  احلساب (T)فتكون النّتيجة من ت  .2،48=  لاجلدو 
 .اجلدول

مل يكن فّعاال  Quick On The Drawطريقة تطبيق "لذالك يكون الفرض الصفري 
طريقة تطبيق "البديل  وفرض. هو مردود "على القواعد النحويةرة الطلبة ترقية سيطيف 

Quick On The Draw هو مقبول" رة الطلبة على القواعد النحويةترقية سيط فعال يف. 
ومتكن مراعاة فعالّية الطّريقتني مبعرفة املتوّسطات من النتائج لكلتا طريقتني 

 :2مستعينا بالقانون الّتايل

=  الدرجة املتوّسطة  
د 
 ن 

 :حيث أن 
 جمموع الدرجة النهائية=     د 
 عدد الطالب=    ن 

 
 :Quick On The Drawتطبيق الطريقة بالقواعد النحوية  -

2440= درجة املتوّسطة 
50  =82،2 

 : Quick On The Drawتطبيق الطريقة دون بالقواعد النحوية  -

2420=درجة املتوّسطة 
50    =42،2 

 

                                                             
 264. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف،    
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 Quickبتطبيق الطريقة القواعد النحوية فالدرجة املتوسطة من الّنتائج الّنهائّية من 

On The Draw القواعد  أّما الدرجة املتوّسطة من الّنتائج الّنهائّية من. 82،2 :هي
فيكون الدرجة . 42،2 :فهي Quick On The Drawطريقة تطبيق دون بالنحوية 

أصغر من  Quick On The Drawطريقة ق التطبيدون بالقواعد النحوية  املتوّسطة من
 .82،2 < 42،2أو  Quick On The Drawبتطبيق الطريقة القواعد النحوية 

معهد بـاللغة العربية يف مادة  KKM) )وأّما معيار اخلصائص األدىن لإلجناز 
يكون  Quick On The Drawطريقة تطبيق وبذلك  .204وه الفالح أبو ملؤ أتشية بسار

اعتمادا على أّن تيجة متوّسط  ،النحوية القواعدرة الطلبة على سيطأكثر فّعاال لرتقّية 
يكون أكثر من معيار  Quick On The Drawبتطبيق الطريقة التحصيل الدراسي 

معهد الفالح أبو ملؤ أتشية بـ العربية اللغةمادة يف KKM) )اخلصائص األدىن لإلجناز 
 .82،2 < 20 وهو بسار

                                                             
  بسار بأتشية الفالح أبو ملؤبيّنة الدراسية مبعهد الاملقرر من  4
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث - أ

 سيطرة لرتقّية Quick On The Draw طريقة  تطبيقعن  ةالباحث تبعد قام
النتائج  ةالباحث ت،  قدمAceh Besarعدد اللحا  ببو ؤم  مب النحوية القواعدالطلبة على 

 :ومن النتائج احملصولة عليه ىف ميدان البحث هي. دااليت حصل على حبث
اؤمحاحظة ، قد حصل نتائج اؤمحاحظة اؤمباشرةورقة  ةالباحث تقسم ماوبعد   -1

 Quick On The الطريقة  تطبيقبتدل على بن استجابة الطلبة  اؤمباشرة

Draw  إجيابية، ألن الطالبات  النحوية القواعدالطلبة على  سيطرةلرتقّية
الطلبة على  سيطرةلرتقّية Quick On The Draw الطريقة  تطبيقب يرغنب

 .النحوية القواعد
الطلبة على  سيطرةيكون فعاال لرتقية Quick On The Draw الطريقة  تطبيق  -2

وهذا وفقا على  .Aceh Besarعدد اللحا  ببو ؤم  مب النحوية القواعد
بكرب من نتيجة        نتيجة احلساب  من ةالباحث تحصللنتيجة اليت قد ا

 .5،21 > 1،18بو  ،       دول اجل
 

 اإلقتراحات - ب
النتائج هلذا البحث، فمن اؤمستحسن بن يأيت الباحث  ةالباحث تبعد كتب

 :باالقرتاحات مما يكون نافعا فيما بعد
 لرتقّية Quick On The Draw الطريقة  تطبيقب لغة العربيةينبغي ؤمدرس ال   -1

لتكون عملية التعليم والتعلم سرورا،  النحوية القواعدالطلبة على  سيطرة
 .حىت تصري ما يتعلمه الطلبة باقي األثر
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اؤمناسبة، وعلى الطلبة البد بن  يستخدم  الطريقةينبغي على اؤمعلم بن   -2
 .وتأثريايتعلموا جبدد عظيم حىت صارت عملية التعليم والتعلم بكثر فائدة 

بن يكون هذا البحث مرجعا من مراجع البحث العلمي للباحثني اآلخرين،   -3
 .حىت يكون البحث فائدة يف جمال التعليم والتعلم
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Lampiran I 

Materi  

 

الُجْمَلة الفِْعلِيَّةوَ  لُجْمَلة االِْسِميَّةا  
 

 

A.  JUMLAH ISMIYAH   لُجْمَلة االِْسِميَّةا) ) 

Jumlah Ismiyah (kalimat nominal): selain fiil, Dalam bahasa arab istilah kalimat disebut 

dengan Jumlah, dan kalimat sempurna disebut dengan Jumlah Mufidah. Sedangkan jumlah 

sendiri merupakan susunan dari beberapa kalimah yang memahirkan atau pesan yang 

sempurna.  

Jumlah ismiyah adalah suatu kalimat yang unsur-unsurnya terdiri dari “mubtada” dan 

“khobar”. Mubtada’ adalah kata yang diterangkan, berupa isim yang diletakkan dipermulaan 

kalimat, dan kata itu berakhir dengan harakat dhommah, sedangkan “khobar” adalah kata 

yang menerangkan hal-ihwal mubtada’. 

a. Mubtada 

Mubtada adalah isim yang dirofa’kan yang kosong dari amil-amil sebangsa lafadzh. 

Mubtada’ adalah isim marfu’ yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) dan 

kosong dari ‘amil lafdy. Tetapi mubtada memiliki ‘amil ma’nawi yaitu mubtada 

harus beri’rab  rofa’ karena menjadi ibtida (awal kalimat atau awal sesuatu yang di 

ceritakan). 

Pembagian mubtada’ ada dua bagian, yaitu : 

1. Mubtada yang berupa isim dhahir 

Isim dhahir adalah kata benda yang bukan kata ganti, seperti Ahmad, sekolah, 

singa, dll. 

Contoh: 

 Sekolah itu indah َجِمْيلَةٌ اْلَمْدَرَسة  

 Rumah itu luas َواِسٌع اْلبَْيت  

Ahmad itu pintar َماِهٌر اَْحَمد  

Dari contoh di atas, yang termasuk Mubtada adalah “ اْلبَْيت  ,   ”اَْحَمد   dan اْلَمْدَرَسة   

 

2. Mubtada Yang Berupa Isim Dhamir 

Isim dhammir adalah kata benda yang berupa kata ganti, saya, dia, mereka, dll. 

Contoh mubtada yang mudhmar (isim dhamir) 

 Dia (laki-laki) rajin نَِشْيطٌ ه وَ 

 Mereka berdua (laki-laki) rajin نَِشْيطَاِن ه َما

 Mereka (laki-laki) rajin نَِشْيط ْوَن ه مْ 

ْيطَةٌ هِيَ نَشِ    Dia (perempuan) rajin 

 Mereka berdua (perempuan) rajin نَِشْيطَتَاِن ه َما

 Mereka (perempuan) rajin نَِشْيطَاٌت ه ن  

 Kamu (laki-laki) rajin نَِشْيطٌ اَْنتَ 

 Kamu berdua (laki-laki) rajin نَِشْيطَاِن اَْنت َما

 Kamu semua (laki-laki) rajin نَِشْيط ْوَن اَنْت مْ 

 Kamu (perempuan) rajin نَِشْيطَةٌ اَنْتِ 



Lampiran I 

 Kamu berdua (perempuan) rajin نَِشْيطَتَاِن اَْنت َما

 Kamu semua (perempuan) rajin نَِشْيطَاٌت اَنْت ن  

 Saya rajin نَِشْيطٌ اَنَا

   Kami rajin نَِشْيط ْوَن نَْحن  

Dari contoh di atas, yang termasuk Mubtada adalah “ ه مْ , ه َما, ه وَ   sampai   نَْحن. 

 

Adapun meng-i'rab-nya adalah sebagai berikut: (saya) berkedudukan 

menjadi mubtada yang di-rafa'-kan, tanda rafa'-nya mabni sukun. Sedangkan lafazh 

menjadi khabar-nya, di-rafa'-kan, tanda rafa'-nya dengan dhammah. Dan (kami 

berdiri). Lafazh berkedudukan menjadi mubtada, di-rafa'-kan, tanda rafa'-nya 

dengan mabni dhammah, sedangkan menjadi khabar-nya, juga di-rafa'-kan, 

tanda rafa'-nya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. 

 

b. Khobar 

Khobar adalah sesuatu yang menerangkan kondisi mubtada dan dapat 

menyempurnakan makna mubtada’ yang pada bahasa Indonesia dikenal dengan 

Predikat. Mubtada tanpa khobar tidaklah jelas ma’nanya begitu juga khobar tanpa 

didahului mubtada akan menjadi tidak bermakna. 

Contoh: 

تَاُذ َمِريأض   ُسأ  (Ustadz itu sakit) اْلأ

لُِم َصالِح    (Orang muslim itu sholeh) الأُمسأ

  (Anak itu rajin) الأَولَُد نَِشيأط  

Seperti pada contoh di atas, kata  ُتَاذ ُسأ  berkedudukan sebagai mubtada اْلأ

dan   َمِريأض berkedudukan sebagai khobar. Kalau  ُتَاذ ُسأ  saja tanpa disertai اْلأ

kata   َمِريأض jelas tidaklah bermakna. 

 

Pembagian khabar 

Khabar terbagi atas dua macam, yaitu khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. 

Khabar mufrad adalah khabar yang bukan berupa jumlah (kalimat) dan bukan pula 

syibih (serupa) jumlah. Ingat, yang dimaksud mufrad disini tidak sama dengan isim 

mufrad yang menunjukan bilangan tunggal. 

Contoh : 

 قَئٌِم َزْيدٌ 

 قَئَِماِن َزْيَدانِ 

ْوَن َزْيد ْونَ   قَئِم 

 

Khabar ghair mufrad adalah kebalikannya, yaitu khabar yang terdiri dari jumlah dan 

syibih (serupa) jumlah. Khabar Jumlah itu sendiri ada dua, yaitu jumlah ismiyah 

(jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar) dan jumlah fi’liyah (jumlah yang 

terdiri dari fi’il dan fa’il). 

Sedangkan khabar syibih (serupa) jumlah ada dua juga, yaitu yang terdiri dari jar 

majrur dan zharaf. Maka khabar ghair mufrad itu semuanya terdiri dari empat 

bagian yaitu : jumlah ismiyah, jumlah fi’liyah, jar + majrur dan zharaf. 
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Ada ketentuan tertentu dimana jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah bisa jadi khabar. 

Jika jumlah ismiyah maka pada mubtadanya harus terdapat dhamir yang kembali pada 

mubtada pertama. 

Contoh :  

 .(Zaid hamba perempuannya pergi) َزْيٌد َجاِريَت ه  َذاِهبَةٌ  

Ini bisa jadi khabar jumlah ismiyah karena pada mubtadanya (yaitu lafadz   َجاِريَت ه ) 

terdapat dhamir yang kembali pada kata Zaid (mubtada pertama). 

Jika jumlah fi’liyah maka pada fa’ilnya harus terdapat dhamir yang kembali pada 

mubtada. 

Contoh : 

 َزْيٌد قَاَم اَب ْوه   

Ini menjadi khabar jumlah fi’liyah karena pada fa’ilnya (yaitu lafadz   اَب ْوه) ada dhamir 

yang kembali pada zaid (mubtada).  

 

B. JUMLAH FI’LIYAH (الُجْمَلة الفِْعلِيَّة) 
Jumlah Fi’liyah (kalimat verbal), Jumlah fi’liyah adalah kalimat yang terdiri dari kata 

kerja/fiil dan pelaku/fail. Failnya berfungsi sebagai subjek dan fiil sebagai predikat. 

Jumlah Fi’liyah adalah suatu kalimat yang diawali dengan kata kerja, dan Jumlah 

Fi’liyah terdiri dari dua unsur yaitu Fi’il (kata kerja) dan Fa’il (subjek/pelaku), apabila fa’il 

berbentuk muannas maka fi’il juga harus muannats, Begitu juga apabila berbentuk mudzakar. 

Namun apabila fa’il berbentuk mutsanna (ganda) ataupun Jamak (banyak) maka fi’il harus 

tetap mufrod (tunggal). 

 

Metode struktur paling sederhana untuk jumlah fi’liyah adalah : 

Fa’il [ kata kerja ] + fa’il [ pelaku ] atau 

Fi’il [ kata kerja ] + fa’il [pelaku ] + maf’ul bih [ obyek ] 

 

Jika menyesuaikan tata bahasa indonesia, jumlah fi’liyah itu sama dengan susunan 

SPO, S sebagai Subjek, itu sama dengan fa’il sebegai pelaku, P sebagai Predikat, itu sama 

dengan fi’il sebagai pekerja, dan O sebagai Objek itu sama dengan Maf’ul Bih sebagai yang 

di kenai pekerjaan. 

Kalau maf’ul bih itu adalah isim yang dibaca nashab yang dikenai pekerjaan. Sebuah 

kalimat yang berpredikat kata kerja transitif harus dilengkapi dengan objek atau maf’ul bih. 

Obyek tidak harus ada dalam jumlah fi’liyah, karena ada fi’il yang menuntut obyek dana ada 

yang tidak menuntut obyek.  

 

a. Pembagian fi’il berdasarkan bentuk 

Menurut bentuknya fi’il terbagi menjadi dua. Yaitu ,fi’l sahih dan fi’l mu’tal. Fi’l 

sahih adalah kata yang semua huruf aslimya bukan huruf ‘illat, ( ا,ى,و,ق  ) contohnya 

َشاَركَ , َسْيطََر , فَِرحَ , َكتََب   , dan  َذ  .اِْجلَو 

Sedangkan fi’l mu’tal adalah kata yang salah satu huruf aslinya adalah huruf ‘illat, 

contohnya  قَامَ , َوَعَد  , dan  ََرِضي. 
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b. Pembagian fi’il berdasarkan jenis 

Menurut jenisnya fi’il terbagi menjadi dua, yaitu fi’il lazim dan fi’il muta’addi. 

Fi’il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan obyek/maf’ul bih. Sedangkan 

muta’addi adalah kata kerja yang membutuhkan obyek/ maf’ul bih. 

contoh-contoh jumlah fi’liyah 

َحم دٌ    قََرأَ  م   ( Muhammad telah membaca ) 

ِهْندٌ   قََرأَتْ      ( Hindun telah membaca ) 

َزْيدٌ    يَْقَرأ         ( Zaid sedang membaca ) 

 ( Para siswa sedang membaca ) يَْقَرأ  الط الِب ْونَ  

Pada contoh 1, 2 dan 3 dapat kita lihat kesesuaian antara fi’il dan fa’il dalam 

jenisnya yaitu mudzakar dan muannast. Sedangkan pada contoh 4 dapat kita lihat 

bahwa berapapun bilangan failnya fi’il harus tetap mufrod.  
 

Dalam jumlah fi'liyyah dengan fi'il ber-dlamiir ghaaib yang disertakan faa'ilnya secara 

langsung, maka kesesuaian antara fi'il dan faa'il hanya dalam jenisnya saja (mudzakkar dan 

mu-annats). Adapun dalam segi jumlahnya (mufrad, mutsanna dan jama') maka untuk faa'il 

berupa isim mutsanna dan jama', fi'ilnya tetap mufrad. 

 Contoh:  

 orang-orang islam telah bersabar ,(صبر المسلمون) 

 dua orang anak perempuan telah tidur ,(نامت البنتان) 

 ( ب  سقط األكوا ), gelas-gelas itu telah jatuh 

 

Kaitannya dengan obyek ( مغعول به), maka fi'il dibagi menjadi dua: 

1. fi'il yang membutuhkan obyek, disebut fi'il muta'addi (متعدي), seperti أكل (makan), 

  .dll ,(menulis) كتب

2. fi'il yang tidak membutuhkan obyek, disebut fi'il laazim (الزم) seperti قام (berdiri), 

 .dll ,(tidur) نام

Jika fi'il berbentuk lazim, maka kalimat dianggap lengkap jika sudah terdapat fi'il dan 

faa'il saja, seperti قام محمد (muhammad  telah berdiri). تنام قطة (kucing sedang tidur). tapi, jika 

fi'ilnya muta'addi, maka kalimat belum dianggap sempurna sebelum ada fi'il, faa'il dan maf'ul 

bih, seperti fi'il كتب, kalimatnya harus: كتب محمد درسا (muhammad telah menulis pelajaran). 

atau fi'il يشرب, kalimatnya harus: يشرب طفل لبنا (anak kecil sedang meminum susu). 

Adapun untuk harakat, maka harakat faa'il sama dengan mubtada- yaitu marfuu'. 

sedangkan maf'uul bih harakatnya adalah manshuub, yg tandanya pada isim mufrad (tunggal) 

adalah harakat fathah, dan pada isim mutsanna (dua) adalah yaa- sukun dg harakat fathah 

sebelumnya. sedangkan pada isim jama', jika dia jama' mudzakkar saalim, maka tandanya 

adalah yaa- sukun dg harakat kasrah sebelumnya, dan jama' muannats saalim adalah dg 

harakat kasrah, sedang jama' taksiir dg harakat fathah. 

  

Catatan 1 : 

 faa'il boleh nakirah atau ma'rifah, demikian juga dg maf'uul bih, boleh nakirah atau 

ma'rifah. 
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 harakat tanwin tidak bisa digandengkan dengan alif lam. jadi, jika ber-alif lam, maka 

tidak boleh ditanwin, begitu pula sebaliknya, jika bertanwin berarti tidak boleh alif-

lam. 

Contoh:  

1. faa'il mufrad, maf'uul bih mufrad:  

 (كتب تلميذ درسا)

2. faa'il mutsanna, maf'uul bih mutsanna:  

  (أكل ولدان موزين)

3. faa'il jama' mudzakkar salim, maf'uul bih jama' mudzakkar salim: 

 (رأى مسلمون مسلمين)

4. faa'il jama' mu-annats saalim, maf'uul bih jama' mu-annats saalim 

 (رأت طالباٌت طالبات  )

5. faa'il jama' taksiir, maf'uul bih jama' taksir:  

 (أكل أوالٌد أسماكا  )

 

sedangkan maf'ul bih berupa dhamiir, maka letaknya harus sesudah fi'il, dengan 

perubahan sebagai berikut : 

 (ه) + fi'il  = (هو)

 (هما) + fi'il = (هما)

 (هم) + fi'il = (هم)

 (ها) + fi'il = (هي)

 (هما) + fi'il = (هما)

 (هن  ) + fi'il = (هن  )

 (كَ ) + fi'il = (أنتَ )

 (ك ما ) + fi'il = (أنتما)

 (ك مْ ) + fi'il = (أنتم)

 (كِ ) + fi'il = (أنتِ )

َما) + fi'il = (أنتما)  (ك 

 (ك ن  ) + fi'il = (أنتن  )

 (نِي) + fi'il = (أنا)

  (نا) + fi'il = (نحن)

  

Catatan 2: 

 untuk fi'il-fi'il yg muta'addi secara tidak langsung, yaitu karena harus dengan huruf 

jar, maka maf'uul bih nya adalah huruf jar dan majruur. jadi harakat nashabnya tidak 

kelihatan. yang dalam i'rabnya dikatakan, (jar-majruur fii mahalli nashbin maf'ulun 

bih) jar-majruur menempati posisi manshuub sebagai maf'uul bih. seperti fi'il سلّم 

(memberi salam), muta'addi dengan huruf jar على. fi'il أمسك (memegang), muta'addi 

dengan huruf jar  ِب. fi'il احتاج (membutuhkan), muta'addi dengan huruf jar إلى. 

Contoh : 

 (سلّم هللا على النبي) 

Maf'uul bih nya adalah jar-majruur 

 (على النبي)

Allaah memberi salam (atas) Nabi 

  

 (أمسك التلميذ بالقلم) 

Maf'uul bihnya adalah jar-majruur 

 (بالقلم)

Murid laki-laki memegang (dengan) 

pena 

  

 (احتاج اإلنسان إلى الطعام) 

Maf'uul bih-nya adalah jar-majruur ( إلى

 (الطعام

Manusia membutuhkan (kepada) 

makanan 

  

 



 

 أسئلة االختبار البعدي
Nama : 

Kelas : 

  
1. Berdasarkan teks berikut temukanlah dan garis bawahi kalimat yang merupakan bentuk jumlah 

ismiyah dan fi’liyah! 

َفٌة، ت َ  . ةٌ كَ ْر شِ وَ  ةٌ بَ تَ كْ مَ وَ  ةٌ ارَ دَ إِ وَ  لٌ وْ ص  ف   ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  يْ ، فِ ةِ نَ ي ْ دِ مَ ي الْ فِ  يْ تِ سَ رَ دْ مَ  ع  قَ َمْدَرَسِتي َنِظي ْ

. انِ دَ يْ المَ  يْ فِ  مِ دَ قَ الْ  ةَ را ك    نَ وْ ب   عَ لْ ي َ  مْ ه  ، وَ مْ هِ ابِ حَ صْ اَ  عَ مَ  نَ وْ س  ر  دْ يَ ، وَ لِ صْ فَ ي الْ فِ  ب  لا الط  

 .ةِ ارَ دَ اْلِ  ةِ فَ رْ غ   يْ فِ  نَ وْ س  ر  دَ الم   س  لِ جْ يَ وَ 
2. silahkan bedakan susunan kalimat dibawah ini yang termasuk jumlah fi'liyah / jumlah ismiyah! 

  

   نَاَمْت َعاِئَشة   -
     اَْلِبْنت  تَ ْبِكيْ  -
   رََجَع التااِجر  ِمَن الس ْوقِ  -
 زَْيٌد َسِمَع اْْلََذا -

3. Susunlah kata-kata berikut menjadi suatu kalimat yang tepat dengan menggunakan struktur 

jumlah ismiyah! 

 .ةِ كَ ْر الش  -َفرِْيدٌ -يْ فِ -كَ عْ كَ الْ -يرِ تَ شْ يَ  .1

 .ة  مِ اطِ فَ -أ  رَ قْ ت َ -هِ قْ فِ الْ -ابَ تَ كِ -يْ فِ -ةِ بَ تَ كْ المَ  .2

 *مع النجاح * 
 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

KEMAMPUAN GURU MENGELOLA PEMBELAJARAN DENGAN 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN “QUICK ON THE DRAW”  

DALAM QAWAID NAHWU  

 

Nama Sekolah   : SMPsN Al-Falah Abu Lam-U 

Kelas/Semester  : VIII/I 

Hari/Tanggal   : 

Waktu    : 

Nama Guru   : Maulizar Agustin 

Materi Pokok   : تركيب الجملة اإلسمية والجملة الفعلية 

Nama Pengamat/Observer : 

 

A. Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 

Bapak/Ibu : 

1 : berarti “Tidak Baik”   4 : berarti “Baik” 

2 : berarti “Kurang Baik”    

3 : berarti “Cukup Baik” 

 

B. Lembar Pengamatan : 

No Aspek yang diamati Nilai 

1 2 3 4  

1.  Pendahuluan : 

1. Kemampuan mengelola kelas agar siswa 

siap untuk belajar 

2. Kemampuan memotivasi siswa dan 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

3. Kemampuan menginformasikan metode 

pembelajaran Quick On The Draw dan 

langkah-langkah pembelajarannya. 

 

     

2.  Kegiatan Inti : 

4. Kemampuan membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok. 

5. Kemampuan menjelaskan tentang metode 

Quick On The Draw dan mengajarkan 

materi  الجملة الفعليةالجملة اإلسمية و  dengan 

menggunakan metode Quick On The Draw 

6. Kemampuan dalam menggunakan metode 

     



Quick On The Draw 
7. Kemampuan membimbing siswa 

mempraktekkan metode Quick On The 

Draw 

8. Kemampuan mengarahkan menggunakan 

LKS  

9. Kemampuan membimbing siswa dalam 

mengerjakan soal-soal di LKS 

10. Kemampuan mengarahkan siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja LKS 

11. Kemampuan guru dalam mengamati 

keaktifan siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. 

 Penutup : 

12. Kemampuan guru dalam melakukan tanya-

jawab ringkas dengan siswa tentang materi 

yang didiskusikan. 

13. Kemampuan mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan atau merangkum 

materi yang telah dipelajari. 

14. Kemampuan guru dalam menguji sub 

indikator. 

15. Kemampuan guru dalam melakukan 

refleksi dan dalam pemberian tugas. 

     

 Nilai keseluruhan      

 

C. Saran dan Komentar Pengamat/Observer : 

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

 

  
 

 
       ٪ 

 

 

P = Persentase 

R = nilai yang dicapai 

T = nilai keseluruhan  

 

 

       Aceh Besar,    

Pengamat/Observer 

 

(.........................................) 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Sekolah   : SMPsN Al-Falah Abu Lam-U 

Kelas/Semester  : VIII/I 

Nama Guru   : Maulizar Agustin 

Materi Pokok   : تركيب الجملة اإلسمية و الجملة الفعلية 

Nama Pengamat/Observer :  

 

A. Petunjuk   : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 

Bapak / Ibu  :  

  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  

2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik  

 

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Siswa menjawab salam guru dan membaca doa sebelum 

belajar. 

2. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

4. Siswa mendengar arahan guru tentang metode yang 

akan disajikan. 

    

2. Kegiatan Inti: 

1. Sikap siswa dalam membentuk kelompok. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.  

3. Siswa mengerjakan LKS bersama teman kelompok. 

4. Sikap siswa selama diskusi dalam kelompok. 

5. Siswa mewakili kelompok mempresentasikan hasil 

    



kerja kelompoknya. 

6. Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok 

lainnya. 

7. Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi 

yang telah dipresentasikan. 

8. Reaksi siswa terhadap apresiasi dan pujian untuk 

kelompok yang kompak dan menjawab dengan benar. 

3. Kegiatan Akhir: 

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru 

tentang materi yang telah disajikan. 

2. Siswa mengerjakan soal sub indikator. 

3. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru. 

    

 Nilai keseluruhan/jumlah      

 

C. KOMENTAR DAN SARAN PENGAMAT : 

 

  
 

 
       ٪ 

 
 

P = Persentase 

R = nilai yang dicapai 

T = nilai keseluruhan  

 

 

                  Aceh Besar,      

             Pengamat/Observer 

 

 

(            ) 



Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40) 

 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 

39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

 

Catatan:   Probabilita (tingkat/taraf signifikansi) yang lebih kecil yang 

ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu 

ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah 

dalam kedua ujung 

Cara Membaca Tabel t 

https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/17/cara-membaca-tabel-t/


Sederhana memang. Tetapi hal-hal yang sederhana seringkali juga  membutuhkan 

pemahaman tersendiri, karena ternyata dari beberapa pertanyaan yang masuk ke blog ini 

menunjukkan adanya kebingungan dalam membaca tabel t. Kesalahan dalam membaca tabel t 

tentunya juga berakibat kesalahan dalam hasil uji hipotesis. Oleh karenanya, tulisan kali ini 

akan mencoba membahas mengenai cara membaca tabel t tersebut. 

Struktur tabel t yang umum dan tersedia pada buku-buku statistik/ekonometrik  adalah 

sebagai berikut: 

 

Judul  masing-masing kolom mulai dari kolom kedua (angka yang dicetak tebal) dari tabel 

tersebut adalah nilai probabilita (tingkat/taraf signifikansi). Nilai yang lebih kecil 

menunjukkan probabilita satu arah (satu sisi) sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan 

probabilita kedua arah (dua sisi). Misalnya pada kolom kedua, angka 0,25 adalah probabilita 

satu arah sedangkan 0,50 adalah probabilita dua arah. 

Selanjutnya, judul masing-masing baris adalah derajat bebas (db) atau degree of freedom (df). 

Seperti terlihat pada gambar diatas yang dimulai dari angka 1, dan biasanya pada buku-buku 

statistik/ekonometrik sampai angka 200. 

Lalu apa itu yang dimaksud dengan probabilita pada tabel t tersebut ? 

Dalam pengujian hipotesis, kita terlebih dahulu menetapkan tingkat/taraf signifikansi 

pengujian kita (biasanya disimbolkan dengan α (alpha)). Misalnya 1 %, 5 %, 10 % dan 

seterusnya. Nah, taraf/tingkat signifikansi tersebut yang merupakan probabilita dalam tabel 

ini. 

Lalu apa yang dimaksud dengan probabilita satu arah dan dua arah ? 

Dari sisi ini, pengujian hipotesis memiliki dua bentuk pengujian yaitu pengujian satu arah dan 

pengujian dua arah. 

Pengujian satu arah atau dua arah tergantung pada perumusan hipotesis yang akan kita uji. 

Misalnya jika hipotesis kita berbunyi, “ pendidikan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan”. Artinya semakin tinggi pendidikan semakin besar pendapatan”. Maka 

pengujiannya menggunakan uji satu arah. Atau, misalnya “ umur berpengaruh negatif 

terhadap pendapatan”. Artinya semakin tua umur semakin rendah pendapatan”. Ini juga 

menggunakan pengujian satu arah. 

https://junaidichaniago.files.wordpress.com/2010/05/tabel-t.jpg


Tetapi jika hipotesisnya berbunyi, “ terdapat pengaruh umur terhadap pendapatan”. Artinya 

umur bisa berpengaruh positif , tetapi juga bisa berpengaruh negatif terhadap pendapatan. 

Maka, pengujiannya menggunakan uji dua arah. 

Kalau kita melakukan pengujian satu arah. Maka pada tabel t, lihat pada judul kolom bagian 

paling atasnya (angka yang kecilnya). Sebaliknya kalau kita  melakukan pengujian dua arah, 

lihat pada judul kolom angka yang besarnya. 

Selanjutnya bagaimana menentukan  derajat bebas atau degree of freedom (df) tersebut ? 

Dalam pengujian hipotesis untuk model regresi, derajat bebas ditentukan dengan rumus n – k. 

Dimana n = banyak observasi sedangkan k = banyaknya variabel (bebas dan terikat). 

(Catatan: untuk pengujian lain misalnya uji hipotesis rata-rata dllnya rumus ini bisa berbeda). 

Ok. Sekarang kita lihat contohnya. 

Misalnya kita punya persamaan regresi yang memperlihatkan pengaruh  pendidikan (X1) dan 

umur (X2) terhadap pendapatan (Y). Jumlah observasi (responden) yang kita gunakan untuk 

membentuk persamaan ini sebanyak 10 responden (jumlah sampel yang sedikit ini hanya 

untuk penyederhanaan saja).  Pengujian hipotesis dengan α = 5%. Sedangkan derajat bebas 

pengujian adalah n – k = 10 – 3 = 7. 

Hipotesis pertama: Pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan. Pengujian dengan α 

= 5 % 

Hipotesis kedua: Umur berpengaruh terhadap pendapatan.   Pengujian juga dengan α = 5 % 

Untuk hipotesis pertama, karena uji satu arah, maka lihat pada kolom ke empat tabel diatas, 

sedangkan df nya lihat pada angka tujuh. Nilai tabel t = 1,895 

Untuk hipotesis kedua, karena uji dua arah, maka lihat pada kolom ke lima tabel diatas, 

dengan df = 7 maka nilai tabel t = 2,365 
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