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 قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر :

 "مْ كُ نِ يْ دِ  نْ مِ  ء  زْ ا جُ هَ ن   إِ فَ  ةِ ي  بِ رَ العَ  " اْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلًِّم الُّلَغةِ 
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 إهداء

إىل أيب املكرم سفيان ابن عبد هللا العباس وأمي املكرمة  -1
خامسىن بنت مبني إبراهيم الذين ربياين صغريا وعلماين 
ابحملبة وأحاطاين ابلدعاء والتشجيع. حفظهما هللا 

واألخرة. وإىل أخي فرتى وأبقامها يف سالمة الدنيا 
هباغيا وأخيت الكبرية فرتي ملينا وزهرة احلسىن وأخي 

 اة هللا.الصغري دمحم اينس وأمحد فيزي ومرض
وإىل أساتيذي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي  -2

 الذين أدين هلم ابلكثري تقديرا وإجالال.
وإىل أساتيذي يف معهد الفالح أبو ملؤ الذين أعطاين  -3

 لكثري مساعدة.اب
وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة الرانريي  -4

وكذالك يف معهد الفالح أبو ملؤ. أقول شكرا جزيال 
على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي، 

 جزاكم هللا خريا اجلزاء.
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 الشكر و التقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
ذي أنزل القرآن عربيا وهدى احلمد هلل ال 

 الصالةو  الفرقان.من اهلدى و وبينات  للناس
السالم على رسولنا الكرمي سيدان دمحم صلى هللا و 

 عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني.
فقد انتهت الباحثة إبذن هللا من كتابة الرسالة 

املوضوع " تطبيق الطريقة القياسية حتت 
بة على ابستعمال اللوحة الوبرية لرتقية قدرة الطل

 حبرف". فهم الفعل الثالثي املزيد
 Acehدراسة جتريبية مبعهد الفالح أبو ملؤ )

Besar")  اليت قدمتها إمتاما لبعض الشروط
( S.pdالواجبات املقررة للحصول على شهادة )و 
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املعلمني جبامعة الرانريي  يف كلية الرتبية وأتهيل
 دا أتشيه.احلكومية اإلسالمية بن

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة  
هم األستاذ  الشكر العميق للمشرفني الكرميني

، حيث إهنم قد لةيضقصي علي واألستاذة ف
أنفقوا أوقاهتم لإلشراف على هذه الرسالة من 

وجيزيهم أوهلا إىل هنايتها، عسى أن يباركهم هللا 
 خري اجلزاء.

وتقدم الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة  
وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم 
تعليم اللغة العربية ومجيع األساتيذ الذين علموها 

 العلوم املفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا.
تقدم ابلشكر اجلزيل جلميع موظفي كما  

للغة العربية مكتبة جامعة الرانريي وقسم تعليم ا
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الذي قد ساعدوها على إعداد الكتب اليت تتعلق 
 بتأليف هذه الرسالة.

وتقول قول الشكر العايل لوالديها اللذين  
قد ربيها تربية حسنة وهذابها هتذيبا انفعا مند 
صغارها إىل أن جنحت التعلم يف كلية الرتبية 

 وأتهيل املعلمني ختصص تعليم اللغة العربية.
جزيال على أستاذهتا نورى  وتقول شكرا 

مرشدة النفوس. عسى هللا أن جيزيها جزاء 
 عظيما.
وتقول شكرا جزيال على أخواهتا روسا  

خسىن و  وسيت رمحانيا وفرتي راحان أشفى مغفرة
وكل   ديوي أستويت وأفرى نغياكمايل و األ ونور

أصدقائها الذي قد ساعدوا الباحثة يف إجناز هذا 
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 أن جيزيهم جزاء البحث العلمي. عسى هللا
 عظيما.
وآخرا، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة  

هذه انفعة وترجوا من القارئني نقدا بنائيا لتكميل 
ان النسيألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء و الرسالة 

 القارئني مجيعا.وعسى أن تكون انفعة للباحثة و 
وحسبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة  
 العلي العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.إال ابهلل 
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 مستخلص البحث
 

 لوحةعنوان البحث : " تطبيق الطريقة القياسية ابستعمال ال
هم الفعل الثالثي املزيدي حبرف على ف الوبرية لرتقية قدرة الطلبة

   (Aceh Besar دراسة جتريبية مبعهد الفالح أبو ملؤ)
 : نبيلة منورة  االسم الكامل

 010505051:  رقم القيد 
أحد املعاهد أبتشيه الكربى الذي  كان معهد الفالح أبو ملؤ

 املادة الدينية خصوصا يف املادة اللغة العربية.  يتعلم فيها الطلبة
اليت  املشكالت الكثرية بيدو أن هذا املوضوعاختارت الباحثة 

. الفعل الثالثي املزيد حبرف وحبثالتصريف  لمالطلبة يف تع تعاين
الطرق والوسيلة املناسبة عدم استخدام وهذه الظاهرة ترجع إىل 

قلة  ، ابإلضافة إىلعملية التعليم والتعلمللمادة املدروسة يف 
للمرحلة ويعتقد الكثريون من الطلبة  .الطلبةتضريب األمثلة حنو 

الثانوية أن قواعد الصرف بتصريف الفعل الثالثي املزيد الدراسية 
على التعرف يهدف هذا البحث إىل  تواجههم املعوقة والصعوبة.

وحة الوبرية يف تعليم لستعمال الفعالية تطبيق الطريقة القياسية اب
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إىل مدى يرتفع مستوى  التعرفو . الفعل الثالثي املزيد حبرف
بعد تطبيق الطريقة القياسية وبستعمال اللوحة  طلبةلل الرتكيز

 وأما منهج البحث الوبرية على فهم الفعل الثالثي املزيد حبرف.
رت الباحثة حبثها يف تصميم هلذه الرسالة فهو منهج جترييب. ج

 One Group Pre-testاجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي )

Post-test Design) . واجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة
طالبا  468وعددهم   Aceh Besarمبعهد الفالح أبو ملؤ 
يف املرحلة الثانية الثانوية عينة هلذا  واختارت الباحثة الطالبة

 : . وأما النتائج من هذا البحث فهياطالب 50البحث وعددهم 
يرقي مستوى ابستعمال اللوحة الوبرية ن تطبيق الطريقة القياسية أ

، بدليل  حبرف الفعل الثالثي املزيدالرتكيز عند الطلبة على فهم 
( ارتفعت بقدر %1،،1أن النتيجة للمالحظة األوىل )

( حىت تكون نتيجة 00الثانية ) % يف املالحظة  50،1%
ملالحظة الثانية أعلى من نتيجة للمالحظة األوىل أي نتيجة ا

املالحظة بعد استخدام وسيلة اللوحة الوبرية أعلى من نتيجة 
ن تطبيق الطريقة أو  .املالحظة قبل استخدام وسيلة اللوحة الوبرية

لرتقية قدرة الطلبة لوحة الوبرية تكون فعاال عمال الالقياسية ابست
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. واعتمدت الباحثة يف حتقيق حبرف فهم الفعل الثالثي املزيد على
: اجلدول(-احلساب( أكرب من )ت-)ت الفروض على أن نتيجة

5000<6،14>5،68. 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : " Penerapan Metode Qiyasiyah Dengan 

Menggunakan Media  Papan Planel 

Untuk  Meningkatkan kemampuan 

Siswa di dalam Memahami Fiklul 

Astsulaasi  Al Maziidi  Biharfin" 

Nama : Nabila Munawarah 

NIM  : 150202125 

  

Peneliti mengangkat judul ini karena  banyaknya siswa yang 

mendapatkan  kesulitan didalam memahami tasrif, 

khususnya pada judul fiklul tsulaasi al mazid biharfin. 

diantaranya, susah didalam memahami dan menerapkannya. 

dan tidak adanya penggunaan suatu metode atau media 

ketika proses belajar mengajar, dan telah diketahui bersama 

bahwasanya kedua aspek tersebut sangatlah penting didalam 

proses belajar mengajar, kemudian sedikit nya contoh yang 

diberikan guru kepada siswa ketika proses belajar. 

Disebabkan dari masalah-masalah tersebut siswa tidak bisa 

menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari sampai 

menjadikan mereka malas didalam belajar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas 

metode qiyasiyah dengan menggunakan media papan planel 

didalam pembelajarn fiklul tsulasi mazid biharfin, dan untuk 

menentukan seberapa tinggi tingkat konsentrasi siswa 

terhadap pemahaman fiklul tsulasi mazid biharfin setelah 

penerapan metode qiyasiyah dan media papan planel. 

Metodologi penelitian dari skripsi ini adalah exsperimental. 

Peneliti menggunakan Pre Test - Post Test, One Group 
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Design. populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di 

pesantren Al Falah Abu Lam U-Aceh Besar yang berjumlah 

486 siswa dan peneliti memilih siswa kelas dua tingkat 

menegah pertama sebagai sampel dalam penelitian ini dan 

mereka berjumlah 20 siswa. hasil dari penelitian adalah: 

bahwa penerapan metode qiyasiyah dengan menggunakan 

media papan planel meningkatkan konsentra siswa terhadap 

pemahaman fiklul sulasi mazit bihafin sebesar 31,5 % 

dengan fakta bahwa hasil pengamatan pertama (57,5%) 

meningkat 31,5% pada pengamatan kedua ( 90% ) sehingga 

hasil pengamatan kedua lebih tinggi dari hasil pengamatan 

pertama, yang berarti bahwa hasil pengamatan setelah 

menggunakan media papan planel lebih tinggi dari pada 

hasil pengamatan sebelum menggunakan media papan 

planel. Dan  penerapan metode qiyasiyah dengan 

menggunakan media papan planel  efektifitas  untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap fiklul tsulasi 

mazid biharfin, dengan fakta bahwa hasil perhitungan (t'test) 

lebih besar daripada hasil tabel (t'table) 2, 09 < 8,54 >2,86.  
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ABSTRACT 

Title  : " applying the qiyasiyah method 

using flannel board to increased 

student to learn fiklul stulasi mazit 

biharfin" 

Name : Nabila Munawarah 

Student Registration  : 150202125 

 

The reseaecher chose this subject because  there are many 

students who have difficulty in understanding Tasrif, 

especially in the title fiklul Sulaasi Al Mazit Biharfin. 

including, difficult to understand and apply it. and the 

absence of the use of a method or media during the teaching 

and learning process, and it has been well known that only 

the two aspects are very important in the teaching and 

learning process, then there are few examples given by the 

teacher to students during the learning process. Because of 

these problems students cannot apply them in daily life to 

make them lazy in learning. The aim of this study is to 

identify the effectiveness of the qiyasiyah method using the 

flannel board to increase student to learn fiklul sulasi mazit 

biharfin. And to determine how high the student's focus on 

the understanding of fiklul mazit biharfin after the 

application of the qiyasiyah method and the flannel board 

media. The research methodology of this thesis is 

experimental. The researcher studied the design of one 

group with pre- test anda post test, one group design. The 

society in this researcher is all the students at institute of the 



 

 غ
 

farmer, the lion of Aceh Besar 486 students and chose the 

man student in the second stage secondary sample of this 

research and the number of 20 students. And the result of 

this research are :  The application of the method of 

qiyasiyah using the flannel board, the level of the 

conteration of students on the understanding of fiklul mazit 

biharfin increased by  31,5%  with the result that the first 

observation ( 57,5%) increased 31,5% in the second 

observation ( 90%) until As a result of the second 

observatoin, the result of the second observation is higher 

than the result of the first observation, in the result of the 

observation after using the flannel board above the result of 

the observation before using the flannel board. And the 

application of the mothod of qiyasiyah method using flannel 

board to effectively remove the error of understanding the 

audio by the fact that the result of calculation (ttest) greater 

tan the result of the table (ttable) 2, 09 < 8,54 >2,86. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث .أ
إن تعليم اللغة العربية مهم ملعرفة كل علوم الدين  
كعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم التصّوف وعلم التقسري 
وعلم احلديث وغريها. وملعرفة هذه اللغة لبد على الطالب 
أن يتعلم مجيع فروع اللغة العربية كالنحو والصرف و 

وختص الباحثة أن تبحث يف هذه الرسالة املعاين وغريها. 
 عن قواعد الصرف يف تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرف.

كان معهد الفالح أبو ملؤ أحد املعاهد أبتشيه 
الكربى الذي يتعلم فيها الطلبة علم الصرف خصوصا يف 
تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرف ابستعمال كتاب الصرف 

على التحصيل املالحظة  "قواعد الصرفية". واعتمادا
املباشرة األوىل يف املدرسة الثانوية مبعهد الفالح أبو ملؤ يف 

الصف الثاين. لقد وجدت الباحثة املشكالت الكثرية  
اليت يصيبون الطلبة يف تعليم التصريف، خصوصا يف 
املوضوع الفعل الثالثي املزيد حبرف. منها ، كصعوابت يف 
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أي طريقة و وسيلة عند  فهمه و تطبيقه. وعدم استخدام
عملية التعليم والتعلم، وعرفنا أهناتني مهمتني يف عملية 
التعليم و التعلم، مث قلة  تضريب األمثلة حنو الطالب 

عملية التعليم.بسبب هذه املشكالت الكثرية في 
الطلبة ال يستطيعوا على أن يطبقوه يوميا حىت جيعل  

 كسلة يف تعليمهم.
طلبة الثانوية أن قواعد ويعتقد الكثريون من ال

الصرف ابلتصريف الفعل الثالثي املزيد حبرف على 
جانب كبري من الصعوبة وتعتقيد وتعتذر أن يلم به إملاما  
كافيا ما مل يتخصص يف دراسته. ويرجع سبب هذا 
اإلعتقاد إىل أن هذه القواعد يتم دراسته بصورة جمزئة دون 

من مشتتة يف  الرابط الكايف بني تقسمته خمتلفة، فتظل
 أذهان.

أن إحدى عملية التعليم حيتاج إىل  حقيقة،
الطريقة املناسبة و الوسيلة اليت يشجعون الطلبة عند 

 عملية التعليم والتعلم.
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ولذالك تريد الباحثة أن تطبق إحدى الطريقة اليت 
تسيب إهلم ويشجعهم إشجاعا كبريا يف التعليم. وهي 

الوحة الوبرية لرتقية تطيبق الطريقة القياسية بستعمال 
 الطلبة على فهم الفعل الثالثي املزيد حبرف.

ية مها وبر قة القياسية والوسيلة الوحة الوالطري
نقطتان مهمتان يف عملية تعليم التصريف الفعل الثالثي 
املزيد حبرف متعلقا بعضهم هبضا. ألن ليس هناك جناحا  

و  كامال يف عملية التعليموالتعلم إال بوجود الطريقة
 الوسيلة املناسبة.

 األسئلة البحث .ب
تطبيق إىل مدى يرتفع مستوى الرتكيز للطلبة بعد  .1

على فهم  ستعمال اللوحة الوبريةالطريقة القياسية  واب
 ؟حبرف الفعل املزيد

وحة الوبرية لهل تطبيق الطريقة القياسية   ابستعمال ال .2
 تكون فعالية يف تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرف؟
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 البحث أهدف .ج
إىل مدى يرتفع مستوى الرتكيز للطلبة بعد التعرف .1

 ستعمال اللوحة الوبريةتطبيق الطريقة القياسية  واب
 على فهم الفعل املزيد حبرف

فعالية تطبيق الطريقة القياسية بستعمال التعرف على  .2
 وحة الوبرية يف تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرفلال

 أمهية البحث .د
 للمدرس .1

إىل املدرسة يف تنفيذ أنواع من  ليكون مدخال
األساليب اليت ميكن أن حتسن قدرة الطالب على 
تعلم قواعد الصرف خصوصا يف تعليم الفعل الثالثي 

 املزيد حبرف.
 للمدرسة .2

ليكون هذا البحث زايدة مراجع و املعارف هلم 
إلصالح تدريس مادة الصرف يف تعليم الفعل الثالثي 

يبينوا املراد الدراسية يف املزيد حبرف. ولتسهيلهم أن 
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تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرف ابستعمال الطريقة 
 الوسيلة الوحة الوبرية.و القياسية 

 للباحثة .3
أن يكون هذا البحث خربة هلا يف إجراء البحث 
وزايدة العلوم واملعارف إليها يف أمور التدريس اللغة 

 حبرف.العربية وخاصة يف تعليم الفعل الثالثي املزيد 
 للطلبة .4

أن يكون هذا البحث حال ملشكالهتم اليت 
يواجهوهنا يف تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرف مبعهد 
الفالح أبو ملؤ . ومفيدا للباحثني اآلخرين الذين 

وبرية يف الوحة ليطبقون الطريقة القياسية والوسيلة ال
 تعليم اللغة العربية وفروعها.

 افرتاض البحث و فروضه .ه
 هلذه  الرسالة هي:أما افرتاض البحث 

أما االفرتاض يف هذا البحث وهي أن الطريقة 
القياسية طريقة من طرق التعليم والتعلم يف تعليم الفعل 
الثالثي املزيد حبرف . وأما الفعل الثالثي املزيد حبرف هو 
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إحدى املادة املهمة يف تعليم وتعلم اللغة العربية. وتطبيق 
وحة الوبرية يشجع الطالب لالقياسية ابستعمال الالطريقة 

يف تعليم  الفعل الثالثي املزيد حبرف وترفع قدرهتم فيها، 
 ويسهل املعلم يف توصيل املادة إىل أذهان الطالب.

وأما فروض البحث الذي قدمتها الباحثة يف هذه 
 الرسالة فيما يلي :

 ( Haالفرض البديل ) .1
ستعمال إن تطبيق الطريقة القياسية اب -

ية تكون فعالية يف تعليم وحة الوبر لال
 الفعل الثالثي املزيد حبرف.

 (Hoالفرض الصفري ) .2
إن تطبيق الطريقة القياسية ابستعمال  -

ية مل تكن فعالية يف تعليم وحة الوبر لال
 زيد حبرف.الفعل الثالثي امل
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 حدود البحث .و
 احلد املوضوعي .1

املوضوع تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت 
وحة الوبرية يف ل"تطبيق الطريقة القياسية  ابستعمال ال

 تعليم الفعل الثالثي املزيد حبرف" ابلدراسة التجريبية.
 احلد املكاين .2

تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة يف املدرسة 
اخلاصة يف فالح أبو ملؤ و الالثانوية اإلسالمية مبعهد 

 الفصل الثاين.
 احلد الزماين .3

احثة أن حتدد وقت تطبيق هذه الطريقة يف تريد الب
 2121- 2112السنة الدراسية 

 مصطلحات البحث .ز
قبل أن تبحث الباحثة عن هذه الرسالة فيحسن 
هبا أن توضيح بعض معاين املصطلحات املستعملة يف 
موضوع هذا البحث وهو : تطبيق الطريقة القياسية 

وحة الوبريةلرتقية قدرة الطلبة على فهم  لابستعمال ال
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الفعل الثالثي املزيد حبرف ) دراسة جتربية مبعهد الفالح 
 (Aceh Besarأبو ملؤ

 أما تلك املصطلحات فهي :
 تطبيق -1

 1تطبيقا، –يطّبق  –التطبيق لغة مصدر طّبق 
تفعيال ومعناها التكرار و  -يفّعل  –على وزن  فّعل 

السعي إىل استمالة الشخص واصطالاحا هو 2الشدة.
وأما املراد 3أو األشخاص الذين يرغب يف استمالتهم.

به يف هذه الرسالة هو استخدام الطريقة لرتقية قدرة  
 كتابة الطلبة.

 طريقة -2
 –طرقا  –يطرق  –الطريقة لغة مصدر من طرق 

طريقة، معناها: " السيل واملذهب وسرية إىل  –طريق 

                                                             
لطبعة التاسعة والثالثون، ا، املنجد يف اللغة و اإلعالم،. لويس معلوف1

 421(، ص.2112، )بريوت: دار املشرف
 22، ص.كتاب التصريف. حسن بن أمحد، 2

3 .muhibbin Syah, psikologi pendidikan, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal. 128 
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ة عامة الختيار واصطالحا:" عبارة عن خط4شيئ.
وتنظيم وغرض املادة اللغوية على أن تقوم هذه اخلطة 
حبيث ال تتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع 

 2منه وجيث يكون واضحا أن املدخل شيئ مبادئ".
 القياسية -3

معناه  ˛قياسا -يقيس  –"والقياسية" من قاس 
 ما يكون حبسب مقتضاه.

تنتقل فيها من  والطريقة القياسية هي الطريقة اليت
أو هي تنتقل من  ˛القاعدة إىل األمثلة للتطبيق عليها

على  ˛الكليات إىل اجلزئيات ومن العام إىل اخلاص
 عكس من الطريقة اإلستقرائية.

 
 

                                                             
)مكة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى.دمحم كامل الناقة، 4

 44السنة(ص. بدون: املكرمة
، )بريوت: دار املنجد يف اللغة واإلعالم. لويس معلوف، 2

 171(، ص. 2112املشرف،
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 وحة الوبريةلال -4
يحة عريضة من صفائح اللوح هو كل صف

: اللوح الصفيحة من صفائح اخلشب، أو هو
أو هي " النظرة 4اخلشب، واللوح : الذي يكتب فيه.

كاللمحة" ولوح من الورق الغليظ أو النسيج يصّور 
فيه منظر طبعّي أو مشهد اترجيّي أو حنو ذلك تصويرا 

عبارة عن لوحة يغطي سطحها وبر أو قماش  7فنّيا.
املخمل أو القطنية ويثبت القماش على لوح ابلكاش 

 8ابلداببيس ويتم عرض املواد التعليمية عليها.
 الرتقية -2

ترقية،   –يرقي  –وكلمة ترقية مصدر من رقى 
ويقال مازال فالن يرتقي 2معناها: " رفعة وصعده".

                                                             
، سنة دار احلديث :القاهرة، )لسان العرب. اإلمام العالمة ابن منظور، 4

 423م(" ص.  2113 –ه  1423
 877.....ص.املعجم الوسيط. شوقي ضيف ، 7
8

.abazMarwa A اللوحات التعليمية ، (http://education. own0.com  
 2112يويل  8، اتريخ الدخول 

2 .https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ar/ 

http://education/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ar/
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به األمر حىت بلغ غايته أي مازال ينتقل به حال إىل 
حال إىل حال. واملراد هبا هو حماولة تقدمي املعلم لرفع 
قدرة الطالب على اللغة العربية للحصول على 

 األغراض املنشودة.
 حبرف فعل مزيد -4

فعل املزيد هو الفعل الذي فيه أحرف زائدة 
 11واحدة.

 الدراسات البحث .ح
 11م(. 2112دراسة عني فطري )  -1

هذا البحث يهدف إىل معرفة ترقي التحصيل 
الدارسي للطالب على النحو يف معهد نور اإلسالم 

 .Jigsawبتطبيق الطريقة القياسية واستخدامها ب 
                                                             

 سلسلة تعليم اللغة العربية يف املادة، . الدكتور عبد هللا احلامد11
م( ص. 1223 –ه 1414الطبعة األوىل  :) اململكة العربية السعودية ،الصرف

32 
يف تعليم    jigsawالطريقة القياسية واستخدامها ب. عني فطري،11

رسالة ماجستري  (، Bener Meriahالنحو، )دراسة جتريبية مبعهد نور اإلسالم 
 (2112 جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية:ندا آتشيه، )بغري منشور
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أتليف هذه  وأما منهج الذي اعتمدت الباحثة يف
 الرسالة التجريبية.

وهذه  7،43ونتائج اليت حصل عليها الباحثة فهي 
قدرة الطالب، وهذا يدل  عالنتائج تشري إىل ارتفا 

على نتيجة الطالب يف اإلختيار البعدي أعلى من  
 اإلختيار القبلي.

والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن  
التجريبية، أما الدراسة كليهما تبحثان عن الدراسة 

السابقة هتدف إىل ترقية التحصيل الدارسي على 
النحو بتطبيق الطريقة القياسية واستخدامها 

ــب للطالب يف معهد نور اإلسالم. والدراسة  Jigsawــــــ
احلالية هتدف إىل معرفة فعالية استخدام الطريقة 

حبرف ابملدرسة  يالقياسية يف تعليم ثالثي مزيد
 .Aceh Besarية مبعهد الفالح أبو ملؤ الثانو 
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 12م( 2112دراسة ساري يوليت ) -2
وأغراض البحث اليت دفعت الباحثة لتعرف على  

وبطاقة التكاملة لرتقية فعالية استخدام الطريقة القياسية
قدرة الطلبة على فهم النحو العريب وعلى كيفية تطبيق 

الطلبة درة الطريقة القياسية وبطاقة التكاملة لرتقية ق
ومنهج البحث الذي تستعمله . على فهم النحو العريب

 الباحثة هو دراسة جتريبية.
وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي أن 

التكاملة يكون اقةطالطريقة القياسية ابستعمال ب تطبيق
 فعاال لرتقية قدرة الطلبة على فهم النحو.

منهج والعالقة بني هاتني الرسالتني متساواي يف  
، كليهما يستخدمان دراسة التجريبيةالبحث أن  

واإلختلف يف أغراض البحث اليت قدمت الباحثة يف 

                                                             
تطبيق الريقة القياسية ابستعمال بطاقة التكاملة . ساري يوليت، 12

لرتقية قدرة الطالب على فهم النحو، )دراسة جتريبية ابملدرسة املتوسطة 
،رسالة ماجستري غري منشور، )بندآ (jeuramاإلسالمية اإلسالمية احلكومية 

 م( 2114 جامعة الرانري اإلسالمية احلكوميةأتشسه،
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الطريقة  طبيقة السابقة هي ملعرفة فعالية تالدراس
 يلوحة الوبرية يف تعليم ثالثي مزيدابوسيلة  القياسية 

حبرف، ملعرفة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم ثالثي 
 لوحة الوبرية.احبرف ابلطريقة القياسية بوسيلة  يمزيد

 13م(. 2112دراسة إنتان وحيوين )  -3
هذا البحث يهدف إىل معرفة ترقي التحصيل 
الدارسي للطالب على النحو يف معهد دار األمان 
بتطبيق الطريقة القياسية بوسيلة خرائط املفاهيم يف 

 تعليم ثالثي جمرد.
يف أتليف هذه وأما منهج الذي اعتمدت الباحثة 

تائج اليت حصل عليها الباحثة الرسالة التجريبية.ون
 طأن تطبيق الطريقة القياسية  والوسيلة خرائ فهي

لبة يف تعليم  طاملفاهيم تكون فعالية لرتقية قدرة ال

                                                             
تطبيق الطريقة القياسية بوسيلة خرائط املفاهيم يف وحيوين،. إنتان 13

تعليم ثالثي جمرد ) حبث جترييب ابملدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار األمان 
Tungkop( ،رسالة البكالوريس غري منشورة ،)جامعة الرانري اإلسالمية :أتشسهبندآ

 م( 2118،احلكومية
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قدرة  ع، ) وهذه النتائج تشري إىل ارتفا ثالثي جمرد
ار با يدل على نتيجة الطالب يف اإلختالطالب، وهذ

 ار القبلي.بي أعلى من  اإلختالبعد
والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن  
كليهما تبحثان عن الدراسة التجريبية، أما الدراسة 
السابقة هتدف إىل ترقية التحصيل الدارسي على 
النحو بتطبيق الطريقة القياسية بوسيلة خرائط املفاهيم 

والدراسة احلالية هتدف إىل األمان.يف معهد دار 
معرفة فعالية استخدام الطريقة القياسية يف تعليم 
ثالثي مزيد حبرف ابملدرسة الثانوية مبعهد الفالح أبو 

 .Aceh Besar ملؤ 

 ط. طريقة كتابة الرسالة
وأما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 

اجلامعة  إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة املرحلة
 األوىل( قسم تعليم اللغة العربية.
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 الفصل الثاين
ي ر اإلطار النظ  

 
 مفهوم الطريقة القياسية .أ

الطريقة هي إحدى العناصر املهمة يف جمال 
تقدمي واحلديث ابلطرق ملربون يف االرتبية. وقد اهتم 

متنوعة لتدريس  لفوا فيها كتبا كثرية. وهناك طرق أالرتبوية و 
 اللغة األجنبية.

واملراد بطريقة التدريس هنا جمموعة األساليب اليت 
يستعني هبا املدرس يف حتقيق أهداف تربوية معينة. وهي 

مها طرق التدريس العامة و طرق  ˛تنقسم إىل قسمني
األساليب اليت يستعملها املدرس يف تعليم كل املواد 

مثل طريقة إلقائية  ˛دالدراسية مهما اختلف طبيعة املوا
وطريقة املناقشة. وأما طرق التدريس اخلاصة هي 
األساليب اليت ميكن استعماهلا يف تعليم املادة الدراسية 
اخلاصة. كمثل طريقة القواعد والرتمجة مناسبة لتدريس 

 البيوجيا ألن طبيعة املادة خمتلفة.  
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إن لتدريس الصرف طرق عديدة تنوعت بسبب تنوع 
وإختالف بعضها عن بعض االخر من حيث  املوضوعات

طبيعتها ووعورهتا وتناوهلا يف التدريس كما تنوعت بسبب 
مستوايت الطالب وإعدادهم وإعمارهم وظرفهم وبسبب 
قابليات املدرسني وأحواهلم النفسية. وعلى املعلم أن يهتم 
ابختيار الطريقة املناسبة يف تعليم النحو لنجاحه يف تعليم. 

م النحو فيها طريقة خمتلفة. وتقدم الباحثة وكانت لتعلي
 بعضها كما يلي:

 الطريقة القياسية .1
وهي الطريقة اليت تنتقل فيها من القاعدة إىل 

أو هي تنتقل من الكليات إىل  ˛األمثلة للتطبيق عليها
على عكس من  ˛اجلزئيات ومن العام إىل اخلاص

الطريقة اإلستقرائية. وإن الطريقة القياسية أقدم 
الطريقة املستخدمة يف تعليم الصرف. وأقدم الطرائق 
الثالث وقد احتلت مكانة عظيمة يف التدريس قدميا. 
وتسري يف خطوات ثالث هي يستهل املدرس الدرس 
بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العلم مث يوضح 
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بذكر بعض األمثلة اليت تطبيق عليها، هذه القاعدة 
 1وأخريا ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة.

 الطريقة اإلستقرائية .2
الطريقة اإلستقرائية تسمى أيضا ابلطريقة 
اإلستنباطية يعين ينقل الفكر من اجلزء إىل القانون 

ومن حاالت خاصة إىل أحكام عامة وهي  ˛العام
تنطوي على أن يكشف التالميذ املعلومات واحلقائق 

 2أبنفسهم.
 الطريقة املعادلة .3

واملراد ابلطريقة املعادلة وهي الطريقة يف تدريس 
النحو ابألسلوب املتصلة قطعة من القراءة يف موضوع 
واحد أو نص من النصوص يقرؤه الطالب ويفهمون 

شار إىل اجلمل وما فيها من اخلصائص مث ي ˛معناه

                                                             
، الطبعة اللغة العربيةيف طرائق تدريس . حممود أمحد السيد، 1

 242: ، ص(1991: منشورات جامعة، الثانية)دمشق
 .482....، ص. يف طرائق تدريس. حممود أمحد السيد، 1
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وأخريا أتيت مرحلة  ˛ويعقب استنباط القاعدة منها
 2التطبيق.

 الطريقة اهلروابت .4
وتنسب هذه الطريقة إىل املريب الفلوس األماين 
"فردوريك هروابت" وتعتمد هذه الطريقة على 

وعلى األخص نظرية إكتمل  ˛نظرايت علم النفس
ط اخلربات واتساقها واعتمادها املتالفة اليت تغين برتاب
ومبعىن أن الطفل احلقائق  ˛على خربات سابقة

 اجلديدة يف وضوء خرباته السابقة.
 الطريقة اجلمعية .5

تسمى هذه الطريقة الطريقة اجلامعة ألهنا مجع 
وذلك أبن يكون  ˛بني الطريقة اإلستقرائية والقياسية

ية املدرس يف بدء األمر يسري على الطريقة اإلستقرائ

                                                             
 484....، ص.  يف طرائق تدريس.  حممود أمحد السيد، 2
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هبا ما وصل إىل حكم العام أو القاعدة تطبيقها على 
 4التالميذ أمثلة متعددة إبتباع الطريقة القياسية.

إن الطريقة القياسية أقدم الطريقة املستخدمة يف تعليم 
النحو. وأقدم الطرائق الثالث وقد احتلت مكانة 
عظيمة يف التدريس قدميا. وتسري يف خطوات ثالث 

الدرس بذكر القاعدة أو التعريف هي يسهل املدرس 
أو املبدأ العام مث يوضح هذه القاعدة بذكر بعض 

وأخريا ليعقب ذلك  ˛األمثلة اليت تطبيق عليها
 5التطبيق على القاعدة.

وقال أمحد علي مدكور يف كتابه أن هذه الطريقة 
تقوم على البدء حبفظ القاعدة مث إتباعها ابألمثلة 

اما األساس  6وضحة ملعناها.والشواهد املؤكده هلا وامل

                                                             
التدريس املنهج احلديث يف أصول الرتبية وطروق ، رجامد عبد القدي4

 .52(، ص.198 ،مكتبة النحضة :، اجلزء الثاين)مصراخلاصة
 .249....، ص.يف طرائق تدريسحممود أمحد السيد، 5
) الرايض: جامعة ،تدريس فنون اللغة العربية، رأمحد علي مدكو 6

 .224 ،ه( ص 1411القاهرة، 
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الذي تقوم عليه فهو عملية القياس حيث بتنقل 
 ˛الفكر فيها من احلقيقة العامة إىل احلقائق اجلزئية

ومن الكلي  ˛ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة
ومن املبادئ إىل النتائج. والطريقة  ˛إىل اجلزئي

القياسية هي إحدى طرق التفكري اليت يستخدمها 
 العقل يف الوصول من املعلوم إىل اجملهول. 

 إجراء الطريقة القياسية .ب
 وال ويشرحها.أتبدأ على أساس القاعدة  -
 حيفظ القاعدة.ليفهم و ومطالبة الطالبة  -
ومعىن هذا أن  ˛مث تعرض األمثلة لتوضيح القاعدة -

 الذهن ينتقل فيها من العام إىل اخلاص.
حيث وأتيت فكرة القياس يف هذه الطريقة من  -

 فهم الطلبة للقاعدة العامة ووضوحها يف أذهاهنم.
مث يقيس املعلم أو الطلبة األمثلة اجلديدة   -

الغامضة على األمثلة األخرى الواضحة  وتطبيق 
 القاعدة عليها.
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 مزااي والعيوب .ج
 1وأما مزااي للطريقة القياسية فهي:

 ال حتتاج إىل وقت أو جهد. ،طريقة سهلة -
 سريع يف االداء. -
تؤدي إىل استقامة اللسان نظرا ألن الطالب  -

أن يقيس حفظ القاعدة وميكنه أن يتذكرها و 
 عليها يف مجل جديدة ويف مواقف جديدة.

 8طريقة مملة يلجأ التلميذ فيها إىل احلفظ. -
 9وأما عيوب للطريقة القياسية هي :

وتعوده  ،تبعث يف التالميذ امليل إىل احلفظ  -
وتضعف فيه  ˛على غريه احملاكة العمياء واالعتماد

 قوة االبتكار يف اآلراء واإلفكار.

                                                             
 484..، ص. ..يف طرائق تدريسحممود أمحد السيد، 1
االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة دمحم رجب فضل هللا، 8

 ، الطبعة الثانية العربية
 192(ص : 2442عامل الكتب،  :) القاهرة

 484، ص. ....يف طرائق تدريسحممود أمحد السيد، 9
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ليست من الطرائق اجليدة يف أفهام التالميذ ألن  -
مفاجأهتم ابحلكم العام قد تكون سببا يف 

وذلك يدعو إىل صعوبة التطبيق  ˛صعوبته
 واخلطاء فيه.

 ال تسلك طريقا طبيعا يف كسب املعلومات. -
على األمثلة تعمد إىل تقدمي القاعدة والتعريف  -

 والتطبيقات.
جتعل احلقائق مزعزعة يف الذهن ومعرضة للزوال 
والنسيان إلهنا تنقل احلقائق من تفكري خارجي 

وأضعف احلقائق يف الذهن  ˛وعن طريق التلقني
 هي ما ترد اليه عن هذا الطريق.

 مفهوم لوحة الوبرية .ح
هي عبارة عن لوحة يغطي سطحها وبر أو 
قماش املخمل أو القطنية ويثبت القماش على لوح 
ابلكاش ابلداببيس ويتم عرض املواد التعليمية عليها 
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ولقد مت استبدال القماش ابملوكيت ووضع شريط 
 14الصق لعرض املادة التعليمية دون أن تسقط.

 أمهية لوحة الوبرية .خ
       التالميذ يف  تساعد علي تنمية قدرات    -

 اجليد. اكتساب مهارات االتصال     
 تعترب وسيلة من وسائل التعليم الفردي.  -
 استغالل وقت التلميذ وتوفري وقت احلصة.  -
   مبا أهنا من أساليب التعليم الذايت فإهنا تعترب   -

 تنويعا يف أساليب التدريس.   
 تساعد التالميذ علي نقل أفكارهم إىل غريهم   -

 من خالل تقاريرهم اليت يعرضوهنا.    
 تعترب وسيلة من وسائل تقومي التالميذ من قبل    -      

 زمالئهم.          
 تستخدم يف عرض كثري من الوسائل التعليمية   -      

 كاخلرائط وامللصقات واللوحات و..اخل.          
                                                             

14 .Marwa Abaza ( اللوحات التعليمية ،http://education.  

own0.com  2419يويل  8، اتريخ الدخول 

http://education/
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ستفادة منها يف مجيع املوضوعات واملراحل اال  -
 الدراسية املختلفة.            

 تساعد على الفهم ومتييز األشياء .    -
    تعاون على بقاء أثر التعلم لدى التالميذ   -

 11. لفرتات طويلة            
 كيفبة استخدام لوحة الوبرية .د

ميكن استخدامها ملختلف الفئات العمرية،  -
 الكثري من املواضيع.ولتعليم 

 تطلب استخدامها توفري مواد بسيطةي -
(، بطاقات كرتونية أو صور أو أشكال )

 وميكن أعادة استخدامها عدة مرات.
يفصل أن يتم اختيار القماش الوبري أبلوان  -

هادئة، ال حتدث تنافرا مع البطاقات فتؤثر 
 وتطغي عليها.

                                                             
11.-https://rawdahrashed.blogspot.com/2013/12/blog

post_2588.html  2419يويل  8اتريخ الدخول 

https://rawdahrashed.blogspot.com/2013/12/blog-post_2588.html
https://rawdahrashed.blogspot.com/2013/12/blog-post_2588.html
https://rawdahrashed.blogspot.com/2013/12/blog-post_2588.html
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يفصل أن يتم اختيار القماش الوبري من نوع  -
معني، ميكن من استخدام اللوحة الوبرية 

 مرات عديدة قبل تلفها.
جيب أن يقوم املعلم بتحضري عدد من  -

التمارين ذات العالقة مبوضوع الدرس، 
يستخدم فيها بطاقات كل مترينبمعزل عن 

 البطاقات املخصصة لتمارين أخرى.
يفصل أن يتم ترقيم البطاقات الكرتونية  -

بطاقة( ، حىت اخلاصة بكل مترين ) خلف ال
 يسهل اختيارها وترتيبها قبل استخدامها.

ميكن للمدرب أن يطلب من املتدربني اختيار  -
البطاقات وتثبيتها على اللوحة الوبرية، وهذا 
يفسح اجملال للمشركة الفعالة للمتدربني يف 

 عملية التعلم.
ستخدام اللوحة الوبرية مع وسائل ا ميكن -

لقالب تعليمة أخرى، كالسبورة واللوح ا
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والسبورة الضوئية وغريها، مما حيقق تنوعا يف 
 الوسائل واألساليب.

يفصل أن يقوم املدرب بتجريب تثبيت  -
البطاقات على اللوحة الوبرية قبل الدرس، 
للتأكد من ثباهتا وعدم سقوطها أثناء 

 اجللسة.
جيب أن يكون اخلط املستخدمة يف البطاقات   -

رائة كبريا واضحا، ميكن املتدربني من الق
 واملتابعة.

ميكن للمدرب أن يطرح األسئلة  -
واالستفسارات على املتدربني قبل اختيار 
البطاقات املناسب، وهي طريقة فعالة يف 

 مشاركة املتدربني.
ميكن إعادة استخدام البطاقات يف هناية  -

اجللسة من قبل املتدربني، لضمان التغذية 
الراجعة وتقييم جناح املدرب يف إيصال 

 ات.املعلوم
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 طريقة إنتاج لوحة الوبرية .ذ
أو الفلني  ال بد من توفر لوحة من األبلكاش

مبساحة كافية، وال بد من   ،أو الكارتون املضغوط
 ، وعلى املعلم أن يقوم بشد وتثبيتتوفر قماش وبري

 ذلك القماش على اللوحة وأتطريها إبطار خاص
 مثاًل استخدام الالصق العريض كإطار للوحة ووضع

  . يف األعلى لتثبيت املعالق من خالهلماثقبني 
 ضع قطعة قماش الفانيال الوبرية علي -

 سطح طاولة الرسم بشكل مستوي
 املقوي السمك فوق ضع لوحة الورق -

 ، الحظ أن إبعاد قطعةقطعة الفانيال
 سم عن إبعاد لوح 5الفانيال تزيد حوايل 

  . الورق املقوي
 قص بواسطة مقص أو مشرط زوااي قطعة -

 القماش بزاوية.
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أضف مادة الصمغ إيل حواف لوح  -
الورق املقوي كما يظهر يف الشكل 

 . السابق
 أطو أحد أطراف قطعة القماش من جهة -

 الطول فوق إحدى حواف اللوحة
 ليالمس الصمغ مث ثبتها بوساطة دابسة

 15أو مسامري طبع مبعدل دبوس لكل 
 سم( تقريباً 

 عد( من اجلهة املقابلة ب5كرر اخلطوة ) -
 أن تكون قد شددت هذا الطرف بقوة
 وذلك حىت يظهر سطح لوحة الفانيال

 . مستواي ومشدودا
 ( ابلنسبة6( و)5كرر اخلطوتني ) -

  . للحافتني األخريني
غط حواف اللوحة من جهة الوجه  -

ق غري شفاف حىت يبدو بشريط الص
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، وبذلك تكون قد انتهيت مظهرا جذااب
 .12من إنتاج اللوحة الوبرية

 والعيوب مزااي .ر
 املزااي للوحة الوبرية

 نظيفة ابملقارنة مع سبورة الطباشري. -
 خفيفة الوزن -
 سهلة اإلعداد -
 يكمن استخدامها مرات عديدة -
متكن من غرض األفكار وفق التسلسل  -

 املطلوب.
ميكن استخدام البطاقات أبشكال وطرق  -

 خمتلفة حبسب املوقف التعليمي.
 التعليم.ميكن إشراك املتدرب يف عملية  -
ختتصر جهد ووقت املدرب، حيث يقوم  -

بتحضري البطاقات خارج اجللسة، وملرة 
                                                             

12 .post_144.html-https://nalsubaie.blogspot.com/2011/11/blog 
 2419يويل  8اتريج الدخول 

https://nalsubaie.blogspot.com/2011/11/blog-post_144.html
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واحدة فقط ) إذا أحسن احملافظة عليها 
 وحفظها.

 وأما العيوب اللوحة الوبرية هي :
 مساحة حمدودة جدا لعرض املعلومات -
 عدد قليل من الطالب -
 استخدامات حمدودة، وحمضرا مسبقا. -
من املرات، استخدامات لعدد حمدود  -

 ابملقارنة مع السبورة.
 مفهوم الفعل الثالثي املزيد .ز

فعل املزيد هو الفعل الذي فيه أحرف زائدة على 
 12األصل الثالثي.

 مفهوم الفعل الثالثي  املزيد حبرف   واقسامه .س
فعل ثالثي مزيد حبرف هو الفعل الذي فيه 

 أحراف زائدة واحدة 
 14أما أقسمه هو:

                                                             
 سلسلة تعليم اللغة العربية يف املادة الصرف، الدكتور عبد هللا احلامد 01

  25م( ص. 1992 –ه 1414) اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 
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 15.أفعل أوله ليصري على وزن :زايدة مهزة القطع يف  .1
رق، أحضر، أخرج، أكرم، مثل : أسلم ، أح  -

 أشار، أوف
 الباب االول

 ضمري تصريف لغوي
 فعل املاضي

 
 فعل املضارع

 يفعل افعل هو ل  ع  ف   أ  
 يفعالن افعال مها ل  ع  ف  ي   

 يفعلون افعلوا هم االً ع  ف   ا  

 تفعل افعلت هي مفعل
 تفعالن افعلتا مها افعل

                                                                                                                           
رحيان ابغيل،بدون السنة(،ص. (، التصريفكتاب حسن بن أمحد،14

62 
الطبعة  للنثر والتوابع، ،التطبيق الصريفالرزجحي،الدكتورغبده15

 21م(، ص. 1999 –ه 1424 : مكتبة املعارف،الرايض(االوىل
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 يفعلن افعلنا هّن  التفعل
 تفعل افعلت أنت مفعل
 تفعالن افعلتما أنتما مفعل

 تفعلون افعلتم أنتم 
 تفعلني افعلت أنت   
 تفعالن افعلتما أنتما 
 تفعلن افعلنت أنتّ  
 أفعل افعلت أان 
 نفعل افعلنا حنن 

 
زايدة حرف من جنس عينه، أي تضعيفها ليصري  .2

 فّعل على وزن :
  ريّب  قّدم  رّتب حّول  كرّب   مثل  : -

 رّوح
 

 الباب الثاين
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تصريف 
 لغوي

 فعل املاضي ضمري
فعل 

 املضارع
 يفّعل فّعل هو فّعل
 يفّعالن فّعال مها يفّعل
 يفّعلون فّعلوا هم تفعيال
 تفّعل فّعلت هي مفّعل
 تفّعالن فّعلتا مها مفّعل
 تفّعلن فّعلن هنّ  فّعل

 تفّعل فّعلت أنت التفّعل
 تفّعالن فّعلتما أنتما مفّعل
 تفّعلون فّعلتم أنتم مفّعل

 تفّعلني فّعلت أنت 
 تفّعالن فّعلتما أننما 
 تفّعلن فّعلنتّ  أنتّ  
 افّعل فّعلت أان 
 نفّعل فّعلنا حنن 
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 فاعل زايدة ألف بني الفاء والعني ليصري على وزن : .2

مثل  : شاهد ، قابل ، سافر، حادل، دافع،  -
 انجيواعد، 

 
لباب الثالثا  

عفعل املضار   ضمري فعل املاضي 
 تصريف
 لغوي

 فاعل هو فاعل يفاعل
 يفاعل مها فاعال يفاعالن
 مفاعلة هم فاعلوا يفاعلون
 وفعاال هي فاعلت تفاعل

 وفيعاال مها فاعلتا تفاعالن
 مفاعل هنّ  فاعلن تفاعلن
 مفاعل أنت فاعلت تفاعل

 فاعل أنتما فاعلتما تفاعالن
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لالتفاع أنتم فاعلتم تفاعلون  
 مفاعل أنت فاعلت تفاعلني
 مفاعل أنتما فاعلتما تفاعالن
  أنتّ  فاعلنت تفاعلن
  أان فاعلت أفاعل
  حنن فاعلنا نفاعل
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 الفصل الثالث
 لحقليالبحث اءات اجرإ

 منهج البحث -أ
إن منهج البحث الذي تستعمله الباحثة يف 
أتليف هذا  البحث هو منهج جترييب أومايقال ابإلجنليزية 

(Experiment Research)  هو املنهج العلمي الذي
تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السباب )املتغري 
املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. وله األثر اجللي يف 

 1تقدمي العلوم الطبيعية.
التعليم ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة فيجرى 

. ويف هذا البحث جتري لوبثالث مرات ابستخدام أس
-One Group Pre“ثها يف امجمموعة  ويسمى ب الباحثة حب

2test Design”-test Post 

 وتعتمد الباحثة لقانون التايل :
                                                             

  ) املدخل إىل البحث يف علوم السلوكيةحل بن محد العساف  اص1
 .11. (  صھ 1111: مكتبة العبيكان  الرايض

2
. Suhaimi Arikunto, Manajemen Penelitian, ( Rineka 

Cipta:Jakarta, 2005), hal. 212. 
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 2خ        Xم          1خ   

 التفصيل:
 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  2خ
 : املعاجلة التجريبية Xم 

 جمتمع البحث والعينة -ب
أو األشخاص أو يقصد ابمجمتمع هو مجيع األفراد   

 1العناصر الذين هلم خصائص واحدة ميكن مالحظتها.
أي تقوم الباحثة بوصف عام امجمتمع الدراسة عند حتديده 
للمشكلة مثل طلبة كلية الرتبية جبامعة الكويت أو تالميذ 
الصف الرابع االبتدائ. ولذلك يكون امجمتمع يف هذه 

اإلسالمية  الرسالة هو مجيع الطلبة يف املدرسة املتوسطة
 151 د الفالح أبو ملؤ يبلغ عددهم علىاحلكومية مبعه

 طلبة.

                                                             
  ) مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبية. رجاء حممود أبو عالم  1

 .061ص. ( 2111  القاهرة: دار النثر للجامعات
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وأما العينة هي جمموعة جزئية من امجمتمع.   
ويالحظ أن مصطلح عينة اليضع أية قيود على طريقة 

فالعينة هي جمموعة له خصائص 4احلصول على العينة.
مشرتكة. فلذلك أخذت الباحثة للعينة الطلبة يف الصف 

 .الباط 21 كون فصال جتريبيا بعدديالثاين 
اختارت الباحثة هذه امجمموعة كعينة يف هذا   

البحث ألن بعد مقابلة مع مدّرسة اللغة العربية  رائت 
ثالثي الفعل  الباحثة أن بعضهم مل يقدروا على فهم مادة 

على وجه عام. وطريقة البحث اليت تستخدمها  يمريد
 purpossive)يقة العمديةالباحثة الختيار العينة هي الطر 

sampling). 
وهناك من يسمى هذه الطريقة املقصودة    

أواإلختيار ابخلربة وهي تعين أن أساس اإلختيار خربة 
فردة أو تلك متثل جمتمع الباحث ومعرفته أبن هذه امل

ضطر إىل تطبيق هذا تعندما  ةنصح الباحثتالبحث. و 

                                                             

 115. رجاء حممود أبو عالم  مناهج البحث..... ص.4 
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علميا حىت ال يهتم األسلوب يف اإلختيار أن يربره تربيرا 
 5ابلتحّيز.

 طرق مجع البياانت وأدواهتا -ج
أما أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة هلذه الرسالة 

 هي:
 املالحظة املباشرة -1

أما معىن املالحظة: إصطالحا فرتتبط بقرينة 
البحث العلمي حيث تشري إىل أداة من أدوات البحث 

من إجابة  جتمع بوسيطتها املعلومات اليت متكن الباحثة
عن أسئلة البحث وإختبار فروضه. واملالحظة املباشرة 
هي حيث تقوم الباحثة مبالحظة سلوك معني من خالل 

 1إتصاله مباشرة ابألشخاص أو أشياء اليت تدرسها.
واملالحظة املباشرة اليت تقوم هبا الباحثة هي أن تالحظ 

                                                             
املدخل إىل البحث يف العلوم . صاحل بن محد العساف  5

 111(  ص. 2111: املكتبة العبيكان )الرايض السلوكية
....  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةعساف  لصاحل بن محد ا 1

 .111ص.
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الطلبة وأحواهلم يف النشاط التعليم يف الفصل. فتستعمل 
الباحثة أدواهتا بقائمة املالحظة اليت أعدهتا قبل دخول 
الفصل لنيل البياانت عن أحوال الطلبة يف اتباعتهم 

أسئلة مع أربع خيارات  11الدرس. وهي تتكون من 
 اإلجابة يعين جيد جدا   وجيد  وقلة جيد  وغري جيد.

 اإلختبارات -2
إن قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار الىت 

تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات الىت حتتاجها متكن أن 
إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه. وقامت الباحثة 
ابختبارهم ملعرفة نتيجاهتم ىف التعلم. وتقوم الباحثة 

تعليم بعد إجراء عملية  (Post - Testابالختبار البعدي )
وهي ستخدام وسيلة ابالقراءةخصوصا يف فهم النصوص 

 .بار القراءة  كالنصوص العربيةختإعطاء اإل
 (Pre-Test)االختبار القبلي  -أ

هو انعقدت الباحثة االختبار قبلي ابستعمال 
األدوات يف تدريس القراءة  وغرض هذا االختبار 
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ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل استعمال 
 األدوات يف تدريس القراءة.

 (Post-Test)اإلختبار البعدي  -ب
االختبار بعد استعمال هو انعقدت الباحثة 

األدوات يف تدريس القراءة. والنتائج من االختبار 
البعدي تقارن بنتائج االختبار القبلي  مث كل منهما 

تقارن الباحثة بني  7لقياس مدى فعالية التدريس.
االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة 

فهم استعمال األدوات يف ترقية مهارة الطلبة  يف 
 النصوص العربية.

 .طريقة حتليل البياانت -د
جترب الباحثة عملية التعليم و التعّلم يف تدريس  -1

ابستعمال األدوات. كانت الباحثة تقوم كمشرف  القراءة
هم على عملية التعليم عند تطبيق هذه الوسيلة إلرشاد

 فهم املادة عن الفعل املزيدي حبرف.

                                                             
7M. Ngalim Purwanto,Prinsip – Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, Bandung: RemajaRosdakarya, 1984, Hal. 28. 
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القبلي والبعدي  وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار  
 ، (t” Test“)ابختبارات 

 : 8فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي

ت = 
م ف

√
مج ح 2√

ن(ن−1)

 

 البيان : 
 : متوسط الفروق  م ف  
 : جمموع مرابع إحنرفات الفروق 2مج ح  
 : عدد أفراد العينة  ن  

وحددت الباحثة مسند األنشطة لدى الطلبة عند إجراء عملية 
 إىل أحوال :التعليم و التعلم 

 = ممتاز 111 -81
 = جيد جدا 85 -78
 = مقبول 77 -71

                                                             
8Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2009), hal. 305. 
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 = انقص 1-72
 

حتلل الباحثة بياانت استجاابت الطلبة عن 
 معدلة النتائج يف استجاابهتم معتمدا على القانون :

𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100% 

 البيان :
𝑃  :نسبة مئوية 
𝐹 الرتددات : 
Nجمموع الطلبة : 

وأما ملعرفة عن مجيع معدلة النتائج قامت الباحثة 
 كما يلي:  Likertابلتصميم عن شكل 

 = جيد جدا 11 51-5 1-4
 = جيد 51 51-4 2-1
 = مقبول 51 51-1 1-2
 = انقص 51 51-2 4-1
 = فاشل 51 11-1 5-1
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق 
مبنهج البحث واألدوات املستخدمة جلمع البياانت. ويف هذا 

 خالل من عليها الفصل تعرض الباحثة النتائج اليت حصلت
عملية تعليم اللغة العربية بتطبيق الطريقة القياسية ابستعمال 

 بة على فهم الفعل الثالثي املزيداللوحة الوبرية لرتقية قدرة الطل
حبرف. وللحصول على البياانت اليت قامت الباحثة ابلبحث 

 9191/ 9102لسنة الدراسية التجرييب يف الفصل الثاين ل
لى رسالة عميد لكلية الرتبية وأتهيل ع مدت الباحثةاعت

المية احلكومية بندا أتشيه رقم املعلمني جبامعة الرانريي اإلس
:B- 14086/Un.08/FTK.1/TL.00/09/2019 
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 انطالقا مما سبق، قامت الباحثة جبمع البياانت كما يلي :
 حملة عن ميدان البحث  -1

ثة أن توضح قبل الشروع يف البحث تريد الباح
د ميدان البحث وهو معهد الفالح أبو ملؤ أحعن 

الذي يتعلم فيه  Aceh Besar املعاهد الرتبية اإلسالمية بــ
اللغة العربية. ويقع هذا املعهد الطلبة املواد املتنوعة منها 

 Lubuk – Seunelop, Lamjampok, Inginيف الشارع 

Jaya, Aceh besar, واسم هذا معهد الفالح أبو ملؤ
واآلن، م.  0229احلديث. أسس هذا املعهد يف السنة 

يكون األستاذ سيف الدين املاجستري كرئيس اثلث يف 
 هذا املعهد.

ة يف السنة وكان عدد الطلبة يف هذه املدرس
طالبا، هم جيلسون يف  684  9102/9191الدراسية 

سة الثانوية أي الفصل األّول حىت الفصل الثالث ) املدر 
SMPS Islam Al – الرابع حىت الفصل السادس الفصل و 
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 SMAS Islam Al – Falah) املدرسة املتوسطة أي 
اجلدول التايل  تشري إىل  ( وعدد الطلبة من كل صف

 ويوضح عدد الطلبة يف كل الفصل :
 

 1-4اجلدوال 
للسنة  Aceh Besarعدد الطلبة مبعهد الفالح أبو ملؤ 

 9191 -9102الدراسية 
 (SMPS Islam Al –Falahاملدرسة الثانوية )  -

 جمموع طالبة طالب الصف رقم
 000 45 46 األول 0
 51 44 46 الثاين 9
 86 69 69 الثالث 4

 944 044 041 اجملموع
 

  ( SMAS Islam Al – Falahاملدرسة املتوسطة )  -
 جمموع طالبة طالب الصف رقم
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 54 64 41 الرابع 0
 80 65 46 اخلامس 9
 44 44 41 السادس 4

 990 095 26 اجملموع
 

 2-4اجلدول 
للسنة Aceh Besarالوسائل املهيئة مبعهد الفالح أبو ملؤ 

 9102/9191الدراسية 
 العدد أنواع الوسائل الرقم
 0 غرفة مدير املعهد 0
 9 غرفة رئيس املدرسة 9
 0 إدارة املدرسني 4
 90 الدراسيةالفصول  6
 0 مكتب املنظمات الطلبة 4
 0 املكتبة 4
 6 مرحاض الطلبة )حول املدرسة( 5
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 9 مرحاض املدرس 8
 4 الشركة 2
 0 معمل اللغة 01
 0 معمل احلاسوب 00
 0 معمل البيولوجيا 09
 0 املصلى 04
 0 املسجد 06
 0 القاعة 04
 6 امليدان 04
 9 الغرفة الطبية 05
 4 املسكن 08
 9 مطعم الطلبة 02
 0 مطعم األساتيذ 91
 0 الغرفة الفنية 90
 0 الغرفة اخلياطة 99

 95 اجملموع
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 3-4اجلدول 

للسنة الدراسية Aceh Besarعدداملدرسني مبعهد الفالح أبو ملؤ 
9102/ 9191  
 (SMPS Islam Al –Falahاملدرسة الثانوية )  -

 العدد الدرس رقم
 4 الرايضية 0
 4 الطبيعيةعلوم  9
 4 العلوم اإلجتماعية 4
 6 العلوم اإلسالمية 6
 5 اللغة العربية 4
 4 اللغة اإلجنليزية 4
 6 اللغة اإلندونسية 5
 9 الرايضة 8
 5 علم الفن اجلماىل 2
 9 املواد اخلاصة 01
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 61 اجملموع
ومن اجلدول السابق اتضح أن عدد املدرسني بــــــ املدرسة 

مدرسا يف السنة الدرسية  61( SMPS Islam Al –Falahالثانوية ) 
 املدرسة. 40املدرسني و  2، ويتكونون على 9191 / 9102
 ( SMAS Islam Al – Falahاملدرسة املتوسطة )  -

 العدد الدرس رقم
 4 الرايضية 0
 4 علوم الطبيعية 9
 4 العلوم اإلجتماعية 4
 9 العلوم اإلسالمية 6
 4 اللغة العربية 4
 9 اللغة اإلجنليزية 4
 4 اللغة اإلندونسية 5
 9 الرايضة 8
 4 علم الفن اجلماىل 2
 9 املواد اخلاصة 01
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 33 اجملموع
 

ــ املدرسة  ومن اجلدول السابق اتضح أن عدد املدرسني بـــ
 املتوسطة 

 (SMAS Islam Al – Falah     )44  مدرسا يف السنة الدراسية
 مدسة. 94املدرسني و  01، ويتكونون على  9191 / 9102

 4-4اجلدول 
للسنة  Aceh Besarعدد املوظفني مبعهد الفالح أبو ملؤ 

  9191 / 9102الدرسية 
 (SMPS Islam Al –Falahاملدرسة الثانوية )  -

 جمموع املوظفون رقم
 - املوظف 0
 06 املوظفة 9

 06 اجملموع
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املدرسة ومن اجلدوال السابق اتضح أن عدد املوظفون بـــ 
للسنة الدرسية موظفة 06( SMPS Islam Al –Falahالثانوية ) 

9102 / 9191 
 ( SMAS Islam Al – Falah) املدرسة املتوسطة  -

 جمموع املوظفون رقم
 4 املوظف 0
 6 املوظفة 9

 5 اجملموع
  

املدرسة ل السابق اتضح أن عدد املوظفون بـــ ومن اجلدو 
املوظفني، ويتكونون على  5( SMPS Islam Al –Falahالثانوية ) 

 .9191 / 9102املوظفات للسنة الدرسية  6 املوظفني و 4
 

 البياانت ومناقشتهال حتلي -ب
الطلبة يف عملية التعليم والتعلم إن أنشطة املدرسة و 

ابستعمال اللوحة الوبرية لرتقية قدرة بتطبيق الطريقة القياسية 
 حبرف بة على فهم الفعل الثالثي املزيدالطل
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 أنشطة املدرسة -0
 أنشطة املدرسة رقم
 تلقى املدرسة السالم 0
 تبدأ املدرسة بقرائة السالم 9
 تقوم املدرسة بتنفيش عن استعداد عملية التعليم 4
 تقوم املدرسة بتنفيش إحضار الطلبة 6

4 
املدرسة بتعليق املوضوع الذي ستتطرق إليه حبياة  تقوم

 الطالب اليومية
 تبني املدرسة أهداف تعليم الفعل الثالثي  4
  تعطي املدرسة دوافع التعلم 5
 تطلب املدرسة السكوت عند عملية التعليم و التعلم 8
 طلبة 6-4كّون املدرسة اجملموعات فيها تت 2

إىل الوسيلة الوبرية اليت قد  تطلب املدرسة الطلبة النظر 01
 تعرض املدرسة  أمام الفصل

 ما تتعلق ابالفعل الثالثي املزيدتشرح املدرسة املادة ع 00
 حبرف مراة اثنية
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 عما يتعلق ابلفعل الثالثي املزيدتشرح املدرسة الدرس  09
 حبرف

 ة من قواعد الفعل الثالثي املزيدتشرح املدرسة املاد 04
 حبرف

 املدرسة أن يهتم الطلبة عما شرحتطلب  06

تستمر املدرسة بضرب األمثلة الكثرية  اليت تتعلق  04
 ابلفعل الثالثي املزيدي حبرف

تطلب املدرسة أحد الطلبة أن أيخذ اخلالصة من  04
 املادة الـيت نتعلمها اليوم

 تقدم املدرسة النصائح واالرشادات قبل هناية الفصل. 05
 

 أنشطة الطلبة -9
 أنشطة الطلبة رقم
 جتلس الطلبة مرتتبا على الكرسي 0
 ترد الطلبة السالم من املدرسة 9
 تقرأ الطلبة الدعاء مجاعة 4
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 إىل كشف الغيابتستمع الطلبة  6
 هتتم الطلبة ببيان املدرسة عن أهداف التعليم 4
 جتلس الطلبة يف جمموعتهم 4
 هتتم الطلبة بوسيلة اللوحة الوبرية 5
 سأل الطلبة املادة الـيت تلسق على الوسيلة الوبريةت 8
 ستمع الطلبة على شرح املدرسةت 2

تم الطلبة ابملادة اليت تتضمن ابلفعل الثالثي املزيدي هت 01
 حبرف

 سأل الطلبة عن املادة الصعبة اليت مل يفهموا جبيدت 00
 كتب الطلبة املادة يف كرستهمت 09
 اخلالصة  أصدقائهمستمع الطلبة إىل ت 04
 تقرأ الطلبة الدعاء كفارة اجمللس 06
 تستمع الطلبة إىل نصيحة املدرسة 04
 ترد الطلبة السالم من املدرسة 04
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 9-4اجلدوال 
 أنشطة املدرسة يف التعليم

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة

0 9 4 6 

 √    عندما تعطي الدوافع. درسةقدرة امل 0

اف عندما تبني أهد درسةقدرة امل 9
 حبرف التعليم الفعل الثالثي املزيد

   √ 

4 
ابلرتابط املادة املاضي  درسةقدرة امل

 واملادة الآلن
  √  

6 
ح املادة عن عندما تشر  درسةقدرة امل

حبرف"  "تعليم ثالثي املزيد
 ابستخدام اللوحة الوبرية.

   √ 

إلحياء محاسة الطلبة  درسةقدرة امل 4
 ألعطاء السؤال

   √ 

أن تقسم طلبتها إىل  درسةقدرة  امل 4
 عدة جمموعة

  √  
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أن ترتب طلبتها يف  درسةقدرة امل 5
 جمموعتهم عند املناقشة.

   √ 

8 
الشراح إىل طلبتها عن   درسةقدرة امل

كيفية ليعمل صفحة مترينات 
 للطلبة.

  √  

  √   القياسيةتطبق املدرسة الطريقة  2

عن يف استنباط املادة  درسةقدرة امل 01
 حبرف". " تعليم الفعل الثالثي املزيد

   √ 

 4 6   اجملموع
 

 : النسبة املؤوية P:  البيان
 F جمموع القيمة احلصولة عليها : 
 N النتيجة الكاملة : 

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم وحيدد املسند ألنشطة الطالب  
 مخسة احوال:إىل 
 = ممتاز ٪ 011 – 80
 = جيد جدا   ٪ 81 – 44



33 
 

 
 

 = جيد   ٪ 44 – 44
 = مقبول   ٪ 44 – 60
 = انقص   ٪ 61  – 1

 = 
4411
61

= 21%

%011 
44
61   % =011 x P=𝐹

𝑁
  

 

روسا مغفرة( = )   كما ال حظتها املالحظةpونتيجة 

 %011 -80بني حد تناروح ما تدل على أهنا  %21

 حصل على درجة ممتاز. Pونتيجة 
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 3-4اجلدول 

) قبل استخدام  0أنشطة الطلبة يف التعليم  
 وسيلة اللوحة الوبرية(

 رقم الناحية امللحوظة نتيجة
6 4 9 0 
فارحني  يتعلم الطلبة املادة الدراسية  √    0 
علمةيستمع الطلبة إىل بيان امل   √   9 
أو   ملادةيسأل الطلبة عما يتعلق  اب  √  

موا.بيان املعلمة اليت ما مل يفه  4 

تعليم انتباه الطلبة يف عملية ال  √    6 
عينةجيلس الطلبة يف جمموعة امل  √    4 
 4 رغب الطلبة يف الدراسة   √ 
للطلبة ينال الطلبة صفحة مترينات   √   5 
لمة عن  يستمع الطلبة إىل شرح املع  √  

ات للطلبةكيفية ليعمل صفحة مترين  
8 

عليميناقش الطلبة بينهم يف ت  √    2 
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 ال يتكلم الطلبة مع أصدقاء إال  √  
 ابملواد التعليمية.

01 

 جمموعة  5 4 
 

    P = 𝐹

𝑁
X 011   = 

94
61x  011 %   

9411
61 =    

  45،4% 

كما الححظتها الباحثة يف املالحظة pونتيجة  
بني حد تناروح ما  تدل على أهنا % 45،4سا مغفرة( = ) رو 
 حصل على دراجة انقص. pونتيجة  % 40-41

7-4اجلدول    

 ) بعد استخدام وسيلة اللوحة 9يم أنشطة الطلبة يف التعل
 الوبرية(

 رقم الناحية امللحوظة نتيجة
6 4 9 0 
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ة فارحني يتعلم الطلبة املادة الدراسي    √
 حافزين

0 

علمةيستمع الطلبة إىل بيان امل    √  9 
ملادة  يسأل الطلبة عما يتعلق  اب   √ 

فهموا.أو بيان املعلمة اليت ما مل ي  4 

تعليم انتباه الطلبة يف عملية ال    √  6 
عينةجيلس الطلبة يف جمموعة امل   √   4 
 4 رغب الطلبة يف الدراسة    √
للطلبة ينال الطلبة صفحة مترينات    √  5 
لمة عن  املعيستمع الطلبة إىل شرح     √

نات كيفية ليعمل صفحة متري
 للطلبة

8 

عليم يناقش الطلبة بينهم يف ت   √   2 
ال ال يتكلم الطلبة مع أصدقاء إ   √ 

 ابملواد التعليمية.
01 

 جمموعة   4 3
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P=𝐹

𝑁
 =x %011   = 

44
61 x %011 =

4411
61 = 

21  % 

روسا مغفرة( = )   كما ال حظتها املالحظةP ونتيجة

 %011 -80تدل على أهنا وقعت بني حد  %21

 حصل على درجة ممتاز. Pونتيجة 

8-4اجلدول   

شطة الطلبةاملقارنة بني املالحظة األوىل واملالحظة الثاين يف أن  
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حتليل البياانت عن االختبار القبلي  -1
 والختبار البعدي 

وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
 (”Test “ tابختبارات ) البعدي

 وتستخدم الباحثة الصيغة كما يلى :

ت = 
م ف

√
مج ح 9√

ن(ن−1)

 

57.50%

90%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

املالحظة األوىل املالحظة الثاين
Series 1
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 حيث أن :

 ف م        : متوسط الفروق

 : جمموع مرابع إحنرافات الفروق    9مج ح 

 ن            : عدد أفراد العينة

 5 – 4اجلدول 

 النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل ودرجة يف اإلجابة الثانية

 الطلبة

درجتهم 
يف 

اإلجابة 
 األوىل

درجتهم 
يف 

اإلجابة 
 الثانية

الفرق 
بني 
االجاب
 تني

االحنرا
ف عن 
متوسط 
 الفروق

 مربع
االحنراف )

عن متوسط 
 الفروق(

0 46 48 06 05،4 412،52 
9 96 56 41 08،6- 448،44 
4 44 21 46 9،6- 4،54 
6 96 54 40 02،6- 454،44 
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4 44 24 41 0،4 9،44 
4 48 29 46 9،6- 4،54 
5 44 64 01 90،4 644،44 
8 65 54 94 4،4 40،44 
2 46 81 94 4،4 40،44 
01 42 49 94 8،4 54،24 
00 91 46 66 09،6- 044،54 
09 42 54 45 4،6- 92،04 
04 91 89 49 41،6- 296،04 

06 91 54 44 96 ،
6- 

424،44 

04 64 52 44 6،6- 02،44 
04 91 48 68 04،6- 948،24 
05 89 29 01 90،4 644،44 
08 48 56 04 04،4 964،44 
02 59 24 94 8،4 54،24 
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91 24 28 4 98،4 805،24 

 333 1995 523 اجملموع
9594

- 
9923293 

 

=  91:  294جابة األوىل وهو حساب متوسط اإل -0
64،4 

= 91: 0442جابة الثانية  وهو ط اإلحساب متوس -9
55،9 

 40،4= 91:  444  حساب متوسط الفروق وهو -4
 

ت = 
م ف

√
مج ح 9√

ن(ن−1)

 

ت =  
40،4

√
4،949،4
(91−0)
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ت =  
40،4

√
4،949،4
(02)91

 

ت =  
40،4

√
4،949،4

481

 

  

ت =  
40،4

√04،5
 

ت =  
40،4
4،51  

 8،46ت =  

حتديد الدرجة احلرية  ويكون  ومن اخلطوات األخرية هي
من درجة احلرية  ٪0و ٪4 لةالفرض الصفري على مستوى الدال

 يف هذا البحث. 
db = N-0 
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 = 91-0  
= 02 

وحدد مستوى  9،12يعين  ٪4مستوى الداللةأن فيبدوا  
. 8،46يعين  (to) املالحظةحاصل  أّما9،84يعين   ٪0الداللة 

: اجلدول(-رب من)تاحلساب( أك-وذلك )ت
9012<8،46>9،84. 

-)تاحلساب( متساوية أو أكرب -إذا كانت النتيجة )ت
مقبوال.  فرض الصفري مردودا وفرض البديلاجلدول( فيكون ال

-احلساب( مل تبلغ إىل النتيجة )ت-وإذا كانت النتيجة )ت
 0مردودا. الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل اجلدول( فيكون

-فوجدت الباحثة يف هذا البحث أّن النتيجة )ت 
اجلدول(، ولذلك أن الفرض -احلساب( أكرب من النتيجة )ت

ستخدام وسيلة ابالصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين 
لرتقية قدرة الطلبة على فهم الفعل  فعااليكون اللوحة الوبرية

 .الثالثي املزيد حبرف

                                                             
1Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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 حتقيق الفروض -ج

ليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي  وأّما الفروض ا
 كما يلي :
التطبيق الطريقة القياسية  إنالفرض البديل:  -0

اللوحة  الوبرية تكون فعاال لرتقية  وسيلة ابستخدام
حبرف   ة على فهم الفعل الثال ثي املزيدقدرة الطلب

(Ha). 
التطبيق الطريقة القياسية  إنالفرض الصفري: -9

اللوحة  الوبرية  مل تكن فعاال  وسيلة ابستخدام
 ة على فهم الفعل الثال ثي املزيدلرتقية قدرة الطلب

 .(Ha)حبرف  
-ت )ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة 

اجلدول -( أكرب من نتيجة اجلدول )تt :8،46)0 (احلساب
 ٪0 ومستوى الداللةt.ts.5%(t:9015( ٪4 مستوى الداللة

)t.ts.1%(t:9084 .)على أن الفرض الصفري مردود وعكسه تدل ف
تطبيق الطريقة القياسية   أن الفرض البديل مقبول، مبعىن أن
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بة على فهم فعاال لرتقية قدرة الطلكون تابستعمال اللوحة الوبرية 
 حبرف. الفعل الثالثي املزيد
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 
 نتائج البحث -أ

الفصل السابق عما يتعلق  وبعد ما حبثت الباحثة يف 
بتطبيق الطريقة القياسية ابستعمال اللوحة الوبرية  لرتقية قدرة 

وختلص الباحثة  ر   حب بة على فهم الفعل الثالثي املزيدالطل
 كما يلي:،خالصة البحث

يرقي ابستعمال اللوحة الوبرية إن تطبيق الطريقة القياسية  -1
الفعل الثالثي املزيدي مستوى الرتكيز عند الطلبة على فهم 

( %5،،5، بدليل أن النتيجة للمالحظة األوىل )حبر 
( حىت 09الثانية ) % يف املالحظة  %51،5ارتفعت بقدر 

أعلى من نتيجة للمالحظة تكون نتيجة للمالحظة الثانية 
األوىل أي نتيجة املالحظة بعد استخدام وسيلة اللوحة 
الوبرية أعلى من نتيجة املالحظة قبل استخدام وسيلة اللوحة 

 الوبرية 
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إن تطبيق الطريقة القياسية ابستعمال اللوحة الوبرية تكون  -2
 فعل الثالثي املزيدقدرة الطلبة على فهم الفعاال  لرتقية 

  واعتمدت الباحثة يف حتقيق الفروض على أن حبر 
:  اجلدول(-احلساب( أكرب من )ت-)تنتيجة
2090<4،58>2،42  

 املقرتحات -ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة 

 االقرتاحات األتية :
ينبغي للمدرس أن يستخدم الطريقة التعليمية املناسبة يف   -1

 عملية التعليم والتعلم ليكون الطلبة انجحني يف التعلم 
 Acehالباحثة من الطلبة مبعهد الفالح أبو ملؤ  اترجو   -2

Besar  جيدا وفقا  أن يفهموا  القواعد الصرفية فهما
كتابتها بقواعد صحيحة خالية من األخطاء  للمحادثة و 

وكذلك ال بد للطلبة اهتمام الدرس اهتماما جيدا حىت ال 
 ينخفض مستوى تركيزهم 

  وإذا اءهذا البحث أن يقدموا النقد البن ينبغي لقارئني -5
إصالح هذه  ةجو الباحثوجدوا فيها خطأ أو نقصا فرت 
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 ةثالعيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباح
  والقارئني
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 
Sekolah / Madrasah    : SMPS Islam Al Falah 

 

Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
 

Kelas/ Semester          : II / ganjil 
 

Materi Pokok              : ربحف زملاييد  الثالثي   
 

Alokasi Waktu           :          2 x 40 
 

A.  Kompetensi Inti (KI) 
 

1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin,  tanggung  jawab,  peduli( 

toleransi,gotong royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 
3.   Memahami   dan   menerapkan   pengetahuan   ( 

faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 

 
B.  Kompetensi  Dasar     dan  Indikator  percapaian 

Kompetensi



 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 mensyukuri 1.1.1 siswa      berdo’a 
kesempatan    dapat  dengan  khusyuk 

mempelajari bahasa  ( ketekunan) 

Arab            sebagai 1.1.2 siswa        masuk 

bahasa     pengantar  kelas 

komunikasi  ( kerajinan) 

internasional   yang 1.1.3 siswa        masuk 

diwujudkan   dalam  kelas           tidak 

semangat belajar  terlambat           ( 
  kedisiplinan) 

1.1 menunjukkan 2.2.1 siswa 
perilaku          jujur,  mengerjakan 

disiplin,      percaya  tugas    (    tidak 

diri                    dan  menyontek) 

bertanggung  jawab 2.2.2 siswa 

dalam  mengumpulkan 

melaksanakan  tugas           tepat 

komunikasi  waktu 

transaksional   

dengan   guru   dan   

teman   

3.4 memahami     secara 3.4.1 siswa      mampu 
secara      sederhana  menyebutkan 

unsur    kebahasaan,  wazan  –  wazan 

struktur    teks    dan  fiil tsulasi mazit 

unsur budaya dalam 
teks terkait topik : 

 biharfin   beserta 
dengan 

mauzunnya. 
 3.4.2 Siswa     mampu 
  menyebutkan 
  contoh          dari 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زملايدي ثالايثل  الفعل  ربحف 



 

 

 

 

wazan  –  wazan 
fiil tersebut 

3.4.3 Siswa        dapat 

membedakan 

diantara wazan – 

wazan fiil sulasi 

mazit biharfin 

3.4.4 Siswa     mampu 

melafalkan tasrif 

fiil madhi   dan 

fiil mudharik 

3.4.5 Siswa        dapat 

menyebutkan 

definisi  dari  fiil 

tsulasi        mazit 

biharfin 
 

 
 

Pertemuan pertama 

a.   Tujuan Pembelajaran 
Setelah             mengamati,             menanya, 

mengekplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomukasikan peserta didik mampu 

mendengar, bercakap, membaca, dan menulis 

dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

ربحف : : زملايدي  الثالثي  الفعل   
 

b.  Materi Pembelajaran 

ربحف امزليدي  الثالثي  الفعل  تعريف   -1 
ربحف زملايدي  الثالثي  الفعل  وأزان   -2 

c.   Media Pembelajaran



 

 

 

 

    Guru



 

 

 

 

Langkah 
 

Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 

( kegiatan Awal) 

- Guru    mengucapkan    salam    dan 
berdoa bersama 

- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, dan posisi tempat duduk 
peserta didik disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa membangkit 
minat belajar siswa. 

- Guru  mengecek  pemahaman  siswa 
mengenai materi sebelumnya. 

- Guru        menyampaikan        tujuan 
pembelajaran. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 menit 

 Mengamati 
 - siswa    mengamati    papan    planel  

 
 
 
 

 
20 menit 

 mengenai fiil tsulasi mazit biharfin. 
- siswa mendengarkan tasrif fiil madhi 

dan mudharik yang guru lafalkan, 
kemudian mereka mengikutinya. 

 - siswa    mampu     memahami     cara 
 penggunaan tasrif tersebut 
 - siswa    memperhatikan    penjelasan 
 guru  mengenai  pengertian  dari  fiil 

tsulasi mazit biharfin. 

 Menanya 
 
 

Pelaksanaan (kegiatan 

- siswa  menanyakan  hal  -  hal  ya`ng 
belom  jelas  baik  mengenai  materi 
yang guru tempelkan di papan planel 

maupun penjelasan guru 

- guru menjawab pertanyaan siswa 

 

 
 
 
 

5 menit 

inti) 

 Mengeksplorasi 
 -    siswa     membagikan     siswa     ke  

 

5 menit 
 beberapa kelompok 
 - Guru    membagikan    LKS    kepada 
 kelompok masing – masing 

 Mengasosiasikan 



 

 

 

 

 - Guru      menjelaskan      tata      cara 
mengerjakan LKS 

- Siswa  berdiskusi  dengan  kelompok 
mengenai tarkib yang terdapat 
didalam LKS 

 
 
 
 
 

25 menit 

Mengkomunikasikan 

- Guru     menyuruh     siswa     untuk 
 

10 menit 
memprentasikan hasil dari kelompok 

 

 
 
 
 

Penutupan ( kegiatan 

akhir) 

- Siswa    ikut    serta    menyimpulkan 
 

 
 
 
 
 

10 menit 

materi 

- Guru  memberika  apersepsi  kepada 
kelompok  yang  berhasil  menjawab 
benar. 

- Guru   menutup   pertemuan   dengan 
memberika motivasi , menasehati 
siswa serta membaca hamdallah dan 
salam 

    Papan flanel 

    Papan tulis 

    Spidol 

    LKS ( terlampir) 

    Lembar tes ( terlampir) 

d.  Sumber Belajar 

    Buku Paket pelajaran Bahasa Arab 

    Kamus  Bahasa Arab Online 

e.   Metode pembelajaran 

    Metode al- Qiyasiyah



 

 

 
 
 
 
 
 

f.   Kegiatan pembelajaran 
 

 
 

g.   Lembar Kerja Siswa ( Dilampirkan) 
 

 
 

h.  Penilaian / Bentuk Evaluasi 

1.   Instrumen dan pedoman penilaian 

a.   Penilaian sikap 
 

 
 
 
 
 

No 

 
 

 
Na 

ma 

Aspek yang dinilai  
 

 
j 

s 

Nilai 
akhi 

r 
Bersyukur 
Atas 

Anugerah 

Tuhan 

Berdoa sebelum 
dan sesudah 

beraktifitas 

Menjawab 
salam dari 

guru pada awal 

dan akhir 

pembelajaran 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                



 

 

 

 
 

1.   Penilaian sikap spiritual 
 

    Pedoman penialaian sikap spiritual 
 

Kriteria 1 2 3 4 

Bersyukur Belum Jarang Sering Selalu 
atas mengucapkan mengucapkan mengucapkan mengucap 

anugerah rasa     syukur rasa     syukur rasa     syukur kan     rasa 

tuhan atas atas atas syukur 
 kesempatan kesempatan kesempatan atas 
 untuk  belajar untuk  belajar untuk  belajar kesempata 
 Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab n      untuk 
    belajar 
    Bahasa 
    Arab 

Berdoa Belom Jarang berdoa Sering berdoa Selalu 

sebelum berdoa sebelum   dan sebelum   dan berdoa 

dan sebelum   dan sesudah sesudah sebelum 

sesudah sesudah belajar belajar dan 

beraktifitas belajar   sesudah 
    belajar 

Menjawab Belum Jarang Sering Selalu 
salam  dari menjawab menjawab menjawab menjawab 

guru   pada salam      dari salam      dari salam      dari salam  dari 

awal     dan guru       pada guru       pada guru       pada guru  pada 

akhir awal         dan awal         dan awal         dan awal    dan 

pembelajar akhir akhir akhir akhir 

an pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelaja 
    ran 

 

 
 

Nilai rata – rata = 
 �𝑢 ����ℎ  

������ 
 

3



 

 

n tugas  menyeles 
  aikan 
  tugas 

Ragu –raguj Aktif 
didala s bekerja 

 

patnya  menyam 
  paikan 
  pendapat 
  nya 

Sudah mulai Salalu 
timbul sikap baik 

 

 

 
 

Nilai 
 

Skala 
 

keterangan 

 

3,1 - 4 
 

A 
 

مماتز  

 

2,1 – 3 
 

B 
 

جدا جيد   

 

1,1 – 2 
 

C 
 

مقبول  

 

0 - 1 
 

D 
 

رمددو  

 

 
 

2.   Penilaian sikap sosial

Kriteria                 1 Aspek yang d2inilai 3              Nil 4

Di siplin           Belum mau Perlu     diingat Sudah Saeilalu
mengikuti kan lagi untukSopmaennsuannktunka abkehrsikap

Dipseiptulinnjuk 
guru 

Bebkeekrajalasbaomraasi 
yang bail 

tnerhsiakdaapp yang 
bsaeiskama dalam 
menyelesaika 

yiarng 
baik 
dalam

 
 
 

BekeNrjaa Belum Perlu bantuan

Samma a menunjukka dan bimbingan
n         sikap 

1     2
perc

3
aya

4
diri 

1
 

guru       dalam 

be
2
kerja

3     4     1
 

kelompok 

menyampaik 

an
2    3   4 

pikiran/penda 

dan 

berpikir 

selalu
 
 
 
 

Sopan 

santun 

Tidak 
menunjukka 

Kurang 
menunjukkan



 

 

 

terhadap 

sesama 

n sikap 
santun sama 

sekali 

respek      yang 
baik        dalam 

menanggapi 

sebuah 

yang       baik 
dalam 

menanggapi 

pembicaraan 

didalam 
menangg 

api 

pembicar

pembicaraan guru dan aan  guru
teman           - 
temannya 

 
N 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

dan 
sesama 

teman.

 
    Pedoman penilaian sikap sosial 

 

 

Keterangan nilai : 

4 : sangan baik                 2 : cukup 
 

 

3 : baik                              1 : kurang 
 

 

Nilai rata – rata = 
 �𝑢����ℎ  ������ 

 
3 

 
 

Nilai 
 

Skala 
 

keterangan 

 

3,1 -  4 
 

A ممتاز  



 

 

 

 
 

2,1 – 3 
 

B جدا  ديج 
 

1,1 – 2 
 

C مقبول  
 

0 - 1 
 

D رمدود  
 
 

3. pedoman pernilaian pengetahuan 
 

 
 
 

N 

o 

 

 

N 
a 

m 

a 

Aspek yang dinilai  

 

j 

s 

Nilai 
akhir 

 
 𝑗𝑠  𝑥100   

100 

 

 

Pilihan ganda 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
 

Pertemuan kedua 
 

a.   Tujuan pembelajaran 
 

 

Setelah mengamati, menanya, 

mengekplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu 

mendengar, bercakap, membaca, dan menulis



 

 

 

 

Langkah 
 

Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 

( kegiatn Awal) 

- Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 

- Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian 
berpakaian, dan posisi tempat duduk 
peserta didik disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

- Guru  memotivasi  siswa  membangkit 
minat belajar siswa. 

- Guru   mengecek   pemahaman   siswa 
mengenai materi sebelumnya. 

- Guru          menyampaikan          tujuan 
pembelajaran. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 menit 

 Mengamati 
 - siswa     mengamati      papan      planel  

 
 
 
 

 
20 menit 

 mengenai fiil tsulasi mazit biharfin. 
- siswa  mendengarkan  tasrif  fiil  madhi 

 dan   mudharik   yang   guru   lafalkan, 
 kemudian mereka mengikutinya. 
 - siswa      mampu      memahami      cara 
 penggunaan tasrif tersebut 

- siswa memperhatikan  penjelasan  guru 
mengenai pengertian dari fiil tsulasi 
mazit biharfin. 

 Menanya 
 - siswa  menanyakan  hal   -  hal   ya`ng 

belom jelas baik mengenai materi yang 

 

 
 
 
 

5 menit 

 guru    tempelkan    di    papan    planel 
 maupun penjelasan guru 

- guru menjawab pertanyaan siswa 
 Mengeksplorasi 
 -    siswa membagikan siswa ke beberapa 

kelompok 

 
 

5 menit 
 - Guru     membagikan     LKS     kepada 
 kelompok masing – masing 

 Mengasosiasikan 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
(kegiatan inti) 

- Guru       menjelaskan       tata       cara 
mengerjakan LKS 

- Siswa   berdiskusi   dengan   kelompok 
mengenai tarkib yang terdapat didalam 
LKS 

 
 
 
 
 

25 menit 

Mengkomunikasikan 

- Guru       menyuruh       siswa       untuk 
 

10 menit 
memprentasikan hasil dari kelompok 

 - Siswa ikut serta menyimpulkan materi  
 
 
 

10 menit 

 - Guru   memberika   apersepsi   kepada 
 

Penutupan kelompok   yang   berhasil   menjawab 
  
  
 - Guru    menutup    pertemuan    dengan 
 memberika motivasi , menasehati siswa 

serta membaca hamdallah dan salam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( kegiatan akhir) 
benar.

 
 

 
dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

ربحف ملازييد  الثايثل   
 
 
 

b.  Materi pembelajaran 

ملازييد الثايثل  الفعل  وأزان  واملضراع من  ملاايض  فعل  صتريف  ربحف 1-   
 

c.   Media pembelajaran 

    Guru 

    Papan flanel 

    Papan tulis



 

 

 

 

    Spidol 
 

 

d.  Sumber belajar 

    Buku paket pelajaran Bahasa Arab 

    Kamus bahasa Arab online 
 

 

e.   Metode pembelajaran 

    Thariqoh Qiyasiyah 
 
 
 

 
i.   Lembar Kerja Siswa ( Dilampirkan) 

 
j.   Penilaian / Bentuk Evaluasi 

2.   Instrumen dan pedoman penilaian 

b.  Penilaian sikap 
3.   Penilaian sikap spiritual 

 
 
 

 
N 

o 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Na 

ma 

Aspek yang dinilai 

Bersyukur   Berdoa sebelum dan     Menjawab 
Atas             sesudah beraktifitas      salam dari 

Anugerah                                           guru pada 

Tuhan                                                awal dan 

akhir 

pembelajaran 

 
 
 

 

js 

Nil 

ai 

akh 

ir 

1     2     3 4       1     2     3     4 1     2     3  4 
              

2                

3                

4                

5                

6                

7                



 

 

 
 
 

    Pedoman penialaian sikap spiritual 

 
Kriteria 1 2 3 4 

Bersyukur Belum Jarang Sering Selalu 
atas mengucapkan mengucapk mengucapkan menguca 

anugerah rasa     syukur an         rasa rasa     syukur pkan rasa 

tuhan atas syukur  atas atas syukur 
 kesempatan kesempatan kesempatan atas 
 untuk  belajar untuk untuk  belajar kesempat 
 Bahasa Arab belajar Bahasa Arab an  untuk 
  Bahasa  belajar 
  Arab  Bahasa 
    Arab 

Berdoa Belom Jarang Sering berdoa Selalu 
sebelum berdoa berdoa sebelum   dan berdoa 

dan sebelum   dan sebelum sesudah sebelum 

sesudah sesudah dan sesudah belajar dan 

beraktifitas belajar belajar  sesudah 
    belajar 

Menjawab Belum Jarang Sering Selalu 
salam  dari menjawab menjawab menjawab menjawa 

guru   pada salam      dari salam    dari salam      dari b   salam 

awal     dan guru       pada guru     pada guru       pada dari guru 

akhir awal         dan awal      dan awal         dan pada 

pembelajar akhir akhir akhir awal dan 

an pembelajaran pembelajara pembelajaran akhir 
  n  pembelaj 
    aran 

 

Nilai rata – rata = 
 �𝑢����ℎ  ������ 

 
3 

Nilai                  Skala           keterangan



 

 

 

Kriteria 1 2 3 4 

Di siplin Belum  mau Perlu     diingat Sudah Selalu 
mengikuti kan lagi untuk menunkukka bersikap yang 

petunjuk bekalaborasi n  sikap  yang baik     dalam 

guru yang bail baik     dalam menyelesaika 
  menyelesaika n tugas 

 
 

3,1 - 4 
 

A ممتاز  
 

2,1 – 3 
 

B جدا  ديج 
 

1,1 – 2 
 

C مقبول  
 

0 – 1 
 

D رمدود  
 

 
 

4.   Penilaian sikap sosial 
 

 
 

No 

 
 

Na 

ma 

Aspek yang dinilai  
 

j 

s 

Nil 
ai 

akh 
ir 

 
Di siplin 

 
Bekerja sama 

Sopan santun 
terhadap 

sesama 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 

    Pedoman penilaian sikap sosial



 

 

 

 

   n tugas  

Bekerja Belum Perlu   bantuan Ragu    –ragu Aktif  bekerja 
Sama menunjukka dan bimbingan didala dan   berpikir 

 n         sikap guru       dalam menyampaik selalu 
 percaya diri bekerja an menyampaik 
  kelompok pikiran/penda an 
   patnya pendapatnya 

Sopan Tidak Kurang Sudah   mulai Salalu     baik 
santun menunjukka menunjukkan timbul   sikap didalam 

terhadap n         sikap respek      yang yang       baik menanggapi 

sesama santun sama baik        dalam dalam pembicaraan 
 sekali menanggapi menanggapi guru         dan 
  sebuah pembicaraan sesama 
  pembicaraan guru         dan teman. 
   teman           -  

   temannya  

 

Keterangan nilai : 

4 : sangan baik                 2 : cukup 
 

 

3 : baik                              1 : kurang 
 

 

Nilai rata – rata = 
 �𝑢����ℎ  ������ 

 
3 

 
 

Nilai 
 

Skala 
 

keterangan 

 

3,1 - 4 
 

A 
 

مماتز  

 

2,1 – 3 
 

B 
 

جدا جيد   

 

1,1 – 2 
 

C 
 

مقبول  



 

 

 

 

0 – 1               D                    دودرم 
 
 
 

3. pedoman pernilaian pengetahuan 
 

 
 

Nama 

Aspek yang di nilai  
 

js 

Nilai akhir 
 

𝑗𝑠 𝑥100 

100 

 
Isian 

1 20 40 40   

2      

3      

4      

 
 
 

 

Mengetahui 

Lamjampok, 28 september 2019 

Kepala Sekolah Islam SMPS Al Falah 
 

 
 
 
 

(Dra. Masyithah) 

NIP. 19650616 2002 
 

 

Peneliti 
 

 
 
 
 

(Nabila Munawarah) 

NIM.  150202125 



 

 

( LKS/ Lembar Kerja Siswa) 

 

Nama  Anggota Kelompok  : 

 1.  

 2. 

 3. 

 4. 

Kelas     : 

Pelajaran   : 

Petunjuk mengerjakan LKS : 

a. Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

b. Lengkapilah kolom kolom yang kosong dengan fiil yang 

sesuai ! 

c. Terjemahkanlah kalimat dibawah ini ke dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar! 

 ماذا تعريف من فعل الثالثي املزيدي؟ -1

 ماذا تعريف من فعل الثالثي املزيدي حبرف ؟ -2



 

 

 أكتب األوزان من فعل ! -3

 = ب  ت  ر   -أ 

 = ق ات ل   -ب 

 أ ْكر م  = -ت 

 

 التايل !ل اجلدو امالء الفراغ من الفعل املناسب يف  -4

 رقم
 موزون وزن

 مضارع ماضي مضارع ماضي
 ُيخْرِجخ  ... ... أ فْ ع ل   1
 ... ط و ف   ي خف عِ لخ  ... 2
 ... س اف  ر   ... ف اع ل   3

 



 

 

5- terjemahkan kalimat ini kedalam bahasa Indonesia yang 

baik dan benar! 

 ِديْ ن ةِ أ ش ار  أ ْْح دخ الط رِْيق  ِإَل   -أ
 امل

 ر ت  ب ْت فا ِطم ةخ الِكت اب  ع لى  الرخف خْوفِ  -ب

 



 

 

( LKS/ Lembar Kerja Siswa) 

 

Nama  Anggota Kelompok  : 

 1.  

 2. 

 3. 

 4. 

Kelas     : 

Pelajaran   : 

Petunjuk mengerjakan LKS : 

a. Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

b. Lengkapilah kolom kolom yang kosong dengan fiil yang 

sesuai ! 

c. Terjemahkanlah kalimat dibawah ini ke dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar! 

 ماذا تعريف من فعل الثالثي املزيدي؟ -1

 ماذا تعريف من فعل الثالثي املزيدي حبرف ؟ -2



 

 

 أكتب األوزان من فعل ! -3

 َطوََّف = -أ 

 َشاَهَد = -ب 

 َأْخرََج = -ت 

 

 التايل !ل لفراغ من الفعل املناسب يف اجلدو امالء ا -4

 رقم
 موزون وزن

 مضارع ماضي مضارع ماضي
 ُيخْرِجخ  ... ... أَفْ َعلَ  1
 ... َطوَّفَ  ي خَفعِ لخ  ... 2
 يخَساِفرخ  ... ... فَاَعلَ  3

 



 

 

5- terjemahkan kalimat ini kedalam bahasa Indonesia yang 

baik dan benar! 

ِديْ َنةِ َأَشاَرْت زَيْ َنبخ الطَّرِْيَق ِإََل  -أ
َ
 امل

 رَت ََّبْت فَاِطَمةخ الِكَتاَب َعلَى الرخف خْوفِ  -ب

 
 



 

 

 اختبار القبلي

 :  االسم

 :  املدرسة

 :  الدرس

 :  الفصل

 

 كيفية لإلجابة :

 أجب األسئلة اآلتية ! -1

(يف  )أ( أو √) ات  م  ل  ع   ع  ض  و   ة  ح  ي  ح  الص    ة  ب  و  ج  األ   ار  ت  اخ  أوال :   
 )ب( أو )ت( أو )ج( أو )د( !

  ل  ع  الف   ر  ك  ذ  أ   -1
 
 ؟ل  ع  ف   ن  م    ع  ار  ض  امل

ر م   -أ  ًأك 
ر ج   -ب  أ خ 



 

 

 ق ات ل   -ت
 ف اع ل   -ث
   ر ت ب  -ج

 "ل  اب  " ق   ل  ع  ف   ن  م   ن  ز  ا و  م   -2
 ل  ع  ف   -د لً اع  ف  -ج ل  اع  ف   -ب ال  ع  ف    -أ

 ل  إ   حممد   ر  اف  س  ي   -3
 
ي ذ  ال   ل  ع  ف   ي  أ   ر  ك  ذ  . أ  ة  ر  و  املن    ة  ن  ي   د   امل

 
 
 .ه  ت  ط ت   و  ط  خ  امل
  ل  ع  ف   -أ

 
 ل  ع  ف   -ت مراال ل  ع  ف   -ب ي اض  امل

 
 
  ل  ع  ف   -ج ع ار  ض  امل

 
 ع  ر  ض  امل

 . ة  اح  الر   ت  ق  و   وا يف  ي  د  الف    ن  د  اه  ش   -4
  ة  م  ل  الك   يف    ن  م  ظ  ت  ي ي   ذ  ال   ي   م  الض   م  س  ا   ي  أ  

 
 .ه  ت  ت    ط  و  ط  خ  امل

 ا  ه   -د  ت  ن  ج أ    و  ه  -ب  ن  ن    -أ
 "ر  ب   :ك   ل  ع  ف   ن  م   ن  ز  و   ما   -5

  ل  اع  ف  ي    -ج ل  اع  ف  -ب ل  ع  ف    -أ
 ال  ع  ف    -د



 

 

 اختبار البعدي

 :  االسم

 :  املدرسة

 :  الفصل

 كيفية لإلجابة :

 أجب األسئلة اآلتية ! -1
 دقيقا 22انتهي االجابة منذ  -2

)أ( أو (يف  √) ات  م  ل  ع   ع  ض  و   ة  ح  ي  ح  ص  ال  أوال : اختار األجوبة  
 )ب( أو )ت( أو )ج( أو )د( !

 املد ي  ن ة   ل  إ   ق  ي  ر  الط   د  ح  ...أ   -1

-د ر  ي   ش  ن   -ج ار  ش  أ   –ب  ر  ي   ش  ت   –أ 
 ن  ي  ي   ش  ت  

 ة  ب  ع  الك   د  ي  ...ز   -2



 

 

 -د ي   ف  و   ط  ي   -ج ف  و   ط  ن   -ب  ف  و  ط   -أ
 ت  ف  و  ط  

 ف  و  ف   ى الر  ل  ع   اب  ت  الك   ان  ب   رت    -3
  ة  م  ل  الك   يف    ن  م  ظ  ت  ي ي   ذ  ال   ي   م  الض   م  اس   ي  أ  

 
 ة  ط  و  ط  خ  امل

 و  ه   -د ي  ه   -ج ن  ن    -ب  م  ه   -أ
 ما معىن من فعل "شاهد"؟ -4

memalingkan -ج menolehب۔ melihat –أ 

 menghadiri -د 
 "؟ل  ات  " ق   ل  ع  ف   ن  م   ن  ز  ا و  م   -2

 -د ل  اع  ف   -ج ل  ع  ف   أ   -ب ل  ع  ف    -أ
 ال  ع  ف   

 "ف  و  " أ   ل  ع  ف   ن  م   ن  ر  ا و  م   -6
 ل  ع  ف    -ج ل  ع  ف   إ   -ب ل  ع  ف   أ   -أ

 ال  ع  ف   أ   -د 
ي د  ي  مز  ال   ل  ع  ف  الل ا  ع  ف   أ   ن  م   ًل ع  ف   ة  ي  ال  الت   ة  ب  و  ج  األ   ن  م   ار  ت  خ  ا   -7

 ؟ ف  ر  ب   



 

 

 ل  ت  ق    -ج م  ر  ك  أ   -ب س  ل  ج   -أ
 ح  ت  ف    -د 

 "ل  ع  ف   " أ   ن  ز  و   ن  م   ل  اع  ف   م  اس   -8
 ل  ع  ف   ا   -ج ع ل  ف  م   -ب ع ل  ف  م   -أ
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