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إىل أيب املكرم دمحم ايمال ابن حممود صفا وأمي املكرمة يولياان بنت دمحم 

امني الذين ربياين صغريا وعلماين ابحملبة وأحاطاين ابلدعاء والتشجيع. 

الدنيا واألخرة. وإىل أخي دمحم أشرف  حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة

 وأخيت الصغرية فتيا محرياء وأزكى أماليا وأخي الصغري أشقر فريوز.
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 الشكر و التقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقا . مد  هل الذ  أنلل القرن  عربيا احل 
 الكرمي سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى نله وأصحابه أمجعني.والسالم على رسولنا  والصالة

فقد انتهت الباحثة إبذ  هللا من كتابة الرسالة حتت املوضوع " استخدام وسيلة 
Snake and Ladder ."دراسة جتريبية مبعهد الفالح أبو  بطريقة قياسية يف تعليم املصدر(

الشروط والواجبات املقررة للحصول على  (" اليت قدمتها إمتاما لبعضAceh Besarملؤ 
( يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانري  احلكومية اإلسالمية بندا S.pdشهادة )
 أتشيه.
 امهو ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر العميق للمشرفني الكرميني  
لإلشراف  اأوقاهتم أنفقاا قد واألستاذة فضيلة، حيث إهنم شريف الدين هاشماألستاذ 

 خري اجللاء. اهللا وجيليهم هماوهلا إىل هنايتها، عسى أ  يباركعلى هذه الرسالة من أ
قدم الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس توت 

الذين علموها العلوم املفيدة وأرشدوها إرشادا  ةقسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتيذ
 صحيحا.
تقدم ابلشكر اجلليل جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانري  وقسم تعليم اللغة تكما  

 العربية الذ  قد ساعدوها على إعداد الكتب اليت تتعلق بتأليف هذه الرسالة.
نة وهذابها هتذيبا ها تربية حساوتقول قول الشكر العايل لوالديها اللذين قد ربي 

التعلم يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ختصص تعليم  يف انفعا منذ صغارها إىل أ  جنحت
 اللغة العربية.
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وتقول شكرا جليال لصديقاهتا احملبوبة نبيلة منورة وسيت رمحانيا وفرت  رحيا   
ن جلاء الشفاء، اللوايت شجعنها يف إجناز هذا البحث العلمي. عسى هللا أ  جيليه

 عظيما.
وتقول شكرا جليال ألخواهتا حسىن إلياس وعفراء نغيا وكل أصدقائها الذ  قد  

 ساعدوا الباحثة يف إجناز هذا البحث العلمي. عسى هللا أ  جيليهم جلاء عظيما.
ونخرا، تدعو هللا أ  جيعل هذا العمل مثرة انفعة وترجوا من القارئني نقدا بنائيا  

  اإلنسا   ا لخلو من اطخطاء والنسيا  وعسى أ  تكو  انفعة لتكميل هذه الرسالة أل
 للباحثة والقارئني مجيعا.

وحسبنا هللا ونعم الوكيل و ا حول و ا قوة إ ا اب هل العلي العظيم، واحلمد  هل رب  
 العاملني.

 
 
 
 

           
 0291ديسمرب  8  دار السالم ،      

 
 الباحثة       

 
 
 

 



 

 و
 

 قائمة احملتوَّيت

 ا  ..........................................................  موافقة املشرفني

 ب  .............................................................  إقرار الباحثة

 ج  .................................................................  استهالل

 د  ....................................................................  إهداء

 ه  ............................................................. شكر والتقدير

 ز  ............................................................  قائمة احملتوَّيت

 ي  ............................................................. ولاقائمة اجلد

 ك  ..........................................................  قائمة امللحقات

 ل  ...........................................  ابللغة العربيةمستخلص البحث 

 م  ......................................  مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسية

 ن  .........................................  مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزية

  الفصل األول : أساسية البحث

 9  ......................................................  مشكالت البحث -أ
 0  .........................................................  أسئلة البحث -ب

 3  ........................................................ أهداف البحث -ج

 3  ........................................................... أمهية البحث -د



 

 ز
 

 3  ............................................  اافرتاضات البحث وفروضه -ه

 4  .....................................................  معاين املصطلحات -و

 6  .........................................................  حدود البحث -ز

 6  ..................................................... الدراسات السابقة -ح

 1  ..................................................... طريقة كتابة الرسالة -ط

 الفصل الثاين : اإلطار النظري

 92  ........ التعلمية كوسائل األلعاب اللغوية snake and ladder مفهوم وسيلة -أ
 90  ........ وية التعليميةكوسائل األلعاب اللغ snake and ladder أمهية وسيلة -ب
  snake and ladder  .......................  93كيفية استخدام وسيلة ألعاب  -ج
 snake and ladder  .................................  96ملااي وسيلة ألعاب -د
  snake and ladder  ...............................  96عيوب وسيلة ألعاب -ه
 91  ..............................................  مفهوم الطريقة القياسية -و
 98  ................................................... خطوات تدريسها -ز
 98  ....................................... ملااي و عيوب الطريقة القياسية  -ح
 91  ............................................... و أنوعه مفهوم املصدر -ط

 الفصل الثالث : إجراءات البحث اْلقلي 

 00  ....................................................... منهج البحث -أ
 03  ...............................................جمتمع البحث والعينة -ب
 03  ..........................................طرق مجع البياانت وأدواهتا  -ج
 02  .............................................  طريقة حتليل البياانت -د



 

 ح
 

 الفصل الرابع : نتائج البحث ومناقشتها

 08  ...................................................... عرض البياانت -أ
 34  ........................................... حتليل البياانت ومناقشتها -ب
 42  .....................................................  حتقيق الفروض -ج

 الفصل اخلامس : اخلامتة

 46  ......................................................  نتائج البحث -أ
 46  .......................................................  املقرتحات -ب

  املراجع

 48  .......................................................... املراجع العربية

 41  .....................................................  املراجع اإلندونيسية

 22  .......................................................  املراجع اإلنرتنيت

 

 

 

 

 

 



 

 ط
 

 قائمة اجلداول

 صفحة    موضوع اجلدول   رقم اجلدول

 01..............................ملؤ.. أبو الفالح مبعهد الطلبة عدد :4-9 اجلدول

 01.............................ملؤ أبو الفالح مبعهد املهيئة الوسائل :4-0اجلدول

 39..............................ملؤ أبو الفالح مبعهد املدرسني عدد :4-3اجلدول

 30.....................................األولللقاء  تعليم خطوات :4-4 اجلدول

 33..............................الثاين........ للقاء تعليمخطوات  :4-2اجلدول

 34...........................التجريبيةالتوقيت التجرييب يف اجملموعة  :4-6اجلدول

النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل ودرجة يف اإلجابة  :4-1 اجلدول
 36.......................................................................الثانية

 snake andأنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  :4-8 اجلدول

ladder......................................................................................................................04 

 snake andعند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  املدرسةأنشطة  :4-1 اجلدول

ladder......................................................................................................................04 

 

 

 

 

 



 

 ي
 

 قائمة امللحقات
إفادة عميدة كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانري  اإلسالمية احلكومية  -9

 بند أتشيه على تعيني املشرفني
املعلمني جبامعة الرانري  اإلسالمية احلكومية  إفادة عميدة كلية الرتبية وأتهيل -0

 بندا أتشيه على القيام ابلبحث
 إفادة معهد أبو ملؤ على إمتام البحث -3
 خطة التعليم -4
 قائمة اسئلة اإلختبار القبلي والبعد  -2
 قائمة املالحظة املباشرة -6
 الصور الفوتوغرفية -1
 السرية الذاتية -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ك
 

 مستخلص البحث
 مغفرة: روسا  ا اسم الكامل

 922020936:  رقم القيد

بطريقة قياسية يف تعليم املصدر  Snake and Ladder استخدام وسيلة  : عنوا  البحث
 (Aceh Besar)دراسة جتريبية مبعهد الفالح أبو ملؤ 

إختارت الباحثة هذا املوضوع أل  العديد من الطلبة جيدو  صعوبة يف فهم مادة 
وكا  الطلبة  ا يستطيعو  أ  يغريوا األفعال إىل الصرف، خاصة يف موضوع "املصدر"، 

املصدر والعكس، وعدم استخدام أ  وسيلة من والوسائل التعليمية  جلذب الطلبة يف 
م املصدر. يعملية التعلم، هذا جيعلهم  ا يهتمو  اهتماما جيدا بدروسهم عند عملية تعل

بطريقة قياسية  Snake and Ladderواألهداف من هذا البحث التعرف على فعالية وسيلة 
 Snake andلرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املصدر والتعرف على كيفية استخدام وسيلة 

Ladder  بطريقة قياسية يف تعليم املصدر. ومنهج البحث يف هذه الرسالة هو املنهج
غ التجرييب. واجملتمع يف هذا البحث هم الطلبة يف معهد الفالح أبو ملؤ أبتشيه بيسار، يبل

طالبا من الصف الثاين د، وتقدم الباحثة ا اختبار  02طالبا، وعينته  486عددهم 
القبلي والبعد  واملالحظة املباشرة. فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل على أ  

بطريقة قياسية يكو  فعا ا يف تعليم املصدر. وابلتايل  Snake and Ladderاستخدام وسيلة 
اجلدول(:  -احلساب( أكرب من )ت -تيجة اختبار )تقد حصلت الباحثة على ن

 Snake. وجتد الباحثة من ورقة املالحظة أ  استخدام وسيلة 0،82<1،689>0،26

and Ladder .بطريقة قياسية ترقي قدرة الطلبة يف تعليم املصدر 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Rosa Maghfirah 

NIM  : 150202136 

Judul Skripsi : Penggunaan Media Snake and Ladder Dengan Metode Qiyasiyah 

Dalam Pembelajaran Mashdar 

 

Peneliti mengangkat judul ini karena banyaknya siswa yang kesusahan dalam 

memahami pelajaran sharaf, khususnya pada judul “Mashdar”, siswa tidak bisa 

mengubah bentuk fiil menjadi bentuk mashdar dan sebaliknya, dan tidak adanya 

penggunaan media apapun untuk membuat siswa tertarik dalam proses belajar,  

hal ini membuat siswa tidak memperhatikan pelajaran dengan baik ketika proses 

pembelajaran mashdar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas media Snake and Ladder dengan metode qiyasiyah dalam pembelajaran 

mashdar dan untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan media Snake and 

Ladder dengan metode qiyasiyah dalam pembelajaran mashdar. metode penelitian 

dalam skripsi ini adalah penelitian eksperimen. Dan populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi pesantren modern Alfalah Abu Lam U Aceh Besar, dengan 

jumlah siswa-siswi 486 siswa, peneliti memilih siswa kelas 2d sekolah tingkat 

menengah pertama sebagai  sampel dan mereka berjumlah 25 siswa, peneliti 

melakukan pretest posttest dan observasi langsung. Nilai test yang terdapat dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media Snake and Ladder dengan 

metode qiyasiyah efektif dalam pembelajaran mashdar. Peneliti mendapat hasil T-

test lebih besar dari T-tabel 2,06<9,681>2,80. Dan peneliti mendapatkan  hasil 

dari lembar observasi bahwa penggunaan media Snake and Ladder dengan metode 

qiyasiyah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran mashdar. 
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ABSTRACT 

Name  : Rosa Maghfirah 

Student Registration  : 150202136 

Title : “Using Snake and Ladder Media   With The 

Qiyasiyah Method  in  Learning Mashdar” 

 

Researcher choose this title because there are many students struggle to 

understand sharaf lessons, especially in the title about “mashdar”, students can’t 

change the form of the verb into mashdar and vice versa. And there is no use of 

any media to makes students interested in the learning process, this makes 

students don’t pay attention to the lesson very well when mashdar learning 

process. the purpose of this study is to identify the effectiveness of snake and 

ladder media with qiyasiyah method in learning mashdar and to find out how to 

use snake and ladder media with qiyasiyah method in learning mashdar. The 

research method in this thesis is experimental reseach. And the population in this 

study are students of Alfalah Abu Lam U Islamic boarding school in Aceh Besar, 

with a total of 486 students, researcher choose students in Class 2D junior high 

school as a sample and they 25 students, researcher conducted a pretest posstest 

and direct observation. Test value contained in this study indicate that the use of 

snake and ladder with the qiyasiyah method is effective in learning masdar. The 

researcher got the results of the T-test bigger than T-table 2,06<9,681>2,80 and 

the researcher got the results from the observasion sheet that the use of Snake and 

Ladder media with the qiyasiyah method can improve students abilities in learning 

masdar. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ
إن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي الذي أنزله هللا إىل رسوله دمحم صلى هللا 

         عليه وسلم. وقال هللا تعاىل :

هذه اآلية تدل على أن اللغة العربية هي من أهم اللغات اليت وجب على  ˛1
هذه األمة تعلمها تعلما جيدا وفهمها فهما صحيحا. ولذلك فتكون اللغة 
العربية درسا من الدروس املهمة اليت قررهتا املدرس أو املعاهد الرتبوية يف املناهج 

 2دخاهلا يف هذه املناهج.الدراسية حيث مل تكون عملية التعليم اتمة دون إ
إن الطرق الدراسية أمر من أمور مهمة يف عملية التعليم والتعلم  حيث 

فنجاح التدريس يتوقف كثريا على طرقه جبانب  ˛اأن عملية التعليم تعتمد علىيه
فعالية جناحية فينبغي أن تكون  ولتكون الطرق ˛ما عداه من عوامل التدريس

والقادم وما تطور من النظرايت الرتبوية ومنهجها مطابقة مبطلب الزمان احلاضر 
 3احلديثة.

ومما ال ريب فيه أن أمهية استخدام الوسيلة التعليمية يف جمال التعليم 
والتعلم ايضا من االمور املهمة ألهنا هتدف إىل إيضاح املعلومات واألفكار 

لوسيلة وجتذب اهتمام الطالب وتنمى ثورة الطالب اللغوية وغريها من فوائد ا

                                                             

 3فصلت : 1 
)جامعة الرانريي  النماذج اجملسمة وتطبيقها لرتقية قدرة الطلبة على التكلموسيلة دمحم رزال، 2 

 .1( ص : 2112اإلسالمية احلكومية، دار السالم : بندا أتشيه : 
 نظر من انحية طرق التدريس Min Lhong Raya Banda Aceh ب تعليم اللغة العربيةمعارف، 3 

 .1( ص : 2113م : بندا أتشيه : )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السال
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وهي "مجع األداوات واملعدات واالالت اليت يستخدمها املدرس أو  4التعليمية.
الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو 

وكان تطبيقها يف املواقف التعليمية البد  5خارجة هبدف حتسني العلمية التعليمية.
 ية. أن تناسب مادة لتحسني العملية التعليم

هتم بتعليم معهد الفالح أبو ملؤ أحد املعاهد أبتشيه بيسر الذي ي وكان
خاصة املرحلة الثانوية اللغة العربية. ويف حني وجدت الباحثة أن أكثر الطلبة يف 

، و وبعكسه يف الفصل الثاين هم ال يستطيعون أن يغريوا األفعال إىل املصدر
تعليم املصدر دون استخدام أي وسائل جلذب الطلبة يف عملية التعلم، وهذا 
جيعل الطلبة ال يهتمون اهتماما جيدا بدروسهم عند عملية تعليم املصدر، لذلك 

 snake and ladderتريد الباحثة تقدمي وسيلة من الوسائل التعليمية وهي وسيلة 
سيلة ترجى لتحسني مشكالت الطلبة بطريقة قياسية يف تعليم املصدر. وهذه الو 

أبتشيه بيسر و خاصة لدى الطلبة الصف الثاين يف معهد الفالح أبو ملؤ يف 
يف  السلم الذي يلعبه الطلبة ميكن تسهيل تعليم املصدر، ألن صور الثعبان و

 حتقيق أهداف التعلم و أن جتذهبم يف عملية التعليم.
 

 أسئلة البحث  -ب
 بقة فحددت الباحثة أسئلة البحث كما يلي :اعتمادا على املشكلة السا

بطريقة قياسية يكون فعاال لرتقية قدرة  snake and ladder هل استخدام وسيلة -1
 مبعهد الفالح أبو ملؤ؟الطلبة يف تعليم املصدر 

                                                             

، الطبعة الرابعة، )القاهرة : دار السالم، الرتبية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم، 4 
 .123-122(، ص.  2112

، )مصر : مكتبة األجنلو املصرية، املناهج والوسائل التعليميةدمحم لبيب النجيحي ودمحم منري مرسي، 5 
 .237(، ص : 1722
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بطريقة قياسية لرتقية قدرة الطلبة  snake and ladder استخدام وسيلةكيف  -2
 ملؤ؟ مبعهد الفالح أبويف تعليم املصدر 

 أهداف البحث -ج
 اعتمادا على البياانت السابقة فأهداف البحث هي :

لرتقية قدرة  قياسيةبطريقة  snake and ladder وسيلة ف على فعاليةالتعر  -1
 مبعهد الفالح أبو ملؤالطلبة يف تعليم املصدر 

بطريقة قياسية لرتقية  snake and ladder استخدام وسيلةكيفية   ف علىالتعر  -2
 مبعهد الفالح أبو ملؤقدرة الطلبة يف تعليم املصدر 

 أمهية البحث -د
م والباحثة بحث أن يفيد كثريا للطلبة واملعلترجوا الباحثة من إجراء هذا ال

 وهو كما يلي : ˛خصوصا
 للطلبة -1

أثناء   snake and ladder لرتقية قدرهتم يف تعليم املصدر ابستخدام وسيلة
 التعلم و جتعلهم فرحني أثناء التعليم.

 للمعلم -2
مني يف عملية التعليم وتكون مصدرا ومراجعا لديهم يف تطوير تساعد املعل

 عملية التعليم.
 للباحثة -3

 تنفع للباحثة يف زايدة العلوم واملعارف اجلديدة
 االفرتاضات وفروض البحث -ه

م النجاح يف التعليم والتعلات أن فتعتمد الباحثة يف هذا البحث على االفرتاض
ا الفروض يف  ستخدم أثناء عملية التعليم . وأمأيثر كثريا بوسيلة التعليمية اليت ت

 فتفرتض به الباحثة كما يلي :الرسالة كتابة هذه 
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بطريقة قياسية يكون فعاال لرتقية قدرة  snake and ladder استخدام وسيلة -1
 ملؤ مبعهد الفالح أبوالطلبة يف تعليم املصدر 

بطريقة قياسية غري فعاال لرتقية قدرة  snake and ladder استخدام وسيلة -2
 مبعهد الفالح أبو ملؤالطلبة يف تعليم املصدر 

 
 معاين املصطلحات -و

بطريقة  snake and ladder استخدام وسيلة (: " الرسالةاملوضوع هذه  إن
األشياء (". وقبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا من  قياسية يف تعليم املصدر
بنين بعض معاين املصطلحات فيه املعرفة تحسن به أن تاملتعلقة هبذا املوضوع ف

 املعىن املراد ولكيال خيطأ القارئ يف فهم املعاين اليت يقصد هبا. ومن أمهها :
 snake and ladderوسيلة  -1

 ˛كل ما يتحقق به غرض معنيالوسيلة مجعها الوسائل أو الوسل هي أي  
ويف االصطالح هي جمموعة من األدوات واآلالت اليت  2يقابلها غاية.

سواء أكان  ˛أو الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل املتعلمني ˛يسخدمها املعلم
 2ذلك داخل الفصل أو خارجة هبدف حتسني العملية التعليمية.

وها نفران او اكثر.  يلعب للطلبةاللوحة "هي لعبة  snake and ladder "وأما 
من بعض ملربعات يرسم عدد  ملربعات الصغرية. وإىل ا لوحة اللعبة نقسمت

 8املربعة ابملربعة األخرى. تواصلالثعبان والسلم الذي 
 الطريقة القياسية -2

                                                             

 م.23/2/2117، متاح على، اتريخ الدخول عريب-معجم عريبمعجم املعاين، 2 
 .155م(، ص.1431، )الرايض : مكتبة الرشد، املنهج املدرسي املعايرحسن جعفر اخلليفة، 2 

8Ular tangga, melalui situs http;//id.wikipedia.org/wiki/ Ular_tangga  diakses pada 

tanggal 28 Juni 2019.                   
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  ˛طريقة -طريق  –طرقا  –يطرق  –مصدر من طرق  لغة "الطريقة"
واصطالحا: "عبارة عن خطة  7يل واملذهب وسرية إىل شيء.الس: ومعناها 

عامة الختيار وتنظيم وغرض املادة اللغوية على أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال 
تتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه وحيث يكون واضحا أن 

 11املدخل شيء مبادئ".
معناه ما يكون حبسب  ˛قياسا -يقيس  –"والقياسية" من قاس 

  11مقتضاه.
هي الطريقة اليت تنتقل فيها من القاعدة إىل األمثلة  لطريقة القياسيةاو 

أو هي تنتقل من الكليات إىل اجلزئيات ومن العام إىل  ˛للتطبيق عليها
 12على عكس من الطريقة اإلستقرائية. ˛اخلاص

 املصدر -3
و يقال أيضا أنه ما  13املصدر هو ما دل على حدث جمردا من الزمان.

دل على معىن جمرد من الزمان خبالف الفعل حيث إن الفعل يدل على 
 14احلدث والزمان.

 
 حدود البحث -ز

                                                             

 .42، )مكة املكرمة، بدون السنة(، ص : تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىدمحم كامل الناقة، 7 
 .121(، ص: 2112، ببريوت: دار املشرف، املنجد يف اللغة و اإلعالملويس معلوف، 11 
 جامعة) واخلرب املبتدأ تدريس يف القياسية والطريقة اإلستقرائية الطريقة بني املقارنة حنفي، سرتاي11 

 .5:  ص ،(م2115:  أتشيه بندا ، السالم دار احلكومية، اإلسالمية الرانريي
 استحدام وسيلة الكريكاتورية بطريق القياس لرتقية قدرة الطالب عن فهم النحودار دواان، 12 

 .52م(، ص :2112)جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السالم : بندا أتشيه : 
)اململكة العربية  سلسلة تعليم اللغة العربية يف املادة الصرف للمستوى الرابععبد هللا احلامد، 13 

 م.2114 –ه 1425السعودية، الطبعة الثانية 
14 Suhaimi, Qawaid Al-Nahw, (Darussalam Banda Aceh: Al-MumtazInstitute, 2013), 

hal.27. 
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 احلد املوضوعي -1
  snake and ladder عن " استخدام وسيلةالرسالة هذه  الباحثة تبحث إن

 قياسية يف تعليم املصدر"بطريقة 
 احلد املكاين -2

 مبعهد الفالح أبو ملؤ هذا البحث الباحثةتبحث  إن
 احلد الزماين -3
 2117-2118هذا البحث  الباحثة تبحث إن
 

 دراسة السابقة ال -ح
وهي من أهم  ˛الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة نتائج البحث

أساسية البحث اليت استخدمتها الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها و 
 سلبيتها. ومن البحواثت اليت سبق حبثها فهي الرسالة :

الثعبان و السلم ( يف تعليم ) ular tanggaاستخدام وسيلة  ˛إمجلية -1
)   Kuta Baro (MTsN)النحو يف املدرسة املتوسطة احلكومية ب 

جامعة  ˛غري منشورة ˛رسالة بكالوريوس 2115سنة دراسة جتربية ( 
 2115أتشيه  ˛الرانريي اإلسالمية

أن الطالب الصف الثاين يف  مشكالت البحث يف تلك الرسالة هيو 
املدرسة املتواسطة ب يواجهون املشكالت يف نقص ميوهلم يف تعليم اللغة 

لقواعد يف هذه احلالة عن تعليم العربية ألهنا لغة صعبة ونقص يف قدرة فهم ا
خصوصا املواد يف كتاب دروس  ˛حىت يؤثر من فهم املواد اللغة العربية ˛النحو

اللغة العربية للصف الثاين وهو الكتاب املعتمد على تعليم اللغة العربية يف 
لذلك قامت الباحثة ابلبحث  ˛ Kuta Baro املدرسة املتوسطة احلكومية ب

) الثعبان والسلم ( يف تعليم  ular tanggaام وسائل عن املوضوع " استخد
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الذي اعتمدت ومنهج البحث . " Kuta Baroالنحو ابملدرسة املتوسطة 
البحث هي   نتائجأما و . تجرييبالنهج امل هو الباحثة يف أتليف تلك الرسالة

أن استخدام وسائل ) الثعبان والسلم( يف تعليم النحو تؤثر يف ترقية قدرة 
استخدام وسائل و  ،(t.tes)الطالب على تعليم النحو وهذا حمصول ابختبارات 

 ) الثعبان والسلم( تكون فعالية على ترقية قدرة الطالب يف تعليم النحو.
تبحثان عن  والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن كليهما 

وطريقة مجع البياانت يعين االختبار القبلي والبعد واملالحظة الدراسة التجربية 
. ular tanggaالوسيلة املتساوية أي الوسيلة  انستخداموكليهما ت ،املباشرة

ختلفة، وتصميمها وشكلها أساليب تطبيق الوسيلة امل اإلختالف بينهما يفو 
خمتلف متغري اتبع خيتلف يعين يف تعليم النحو، وطريقتها جلمع البياانت هي 
املقابلة الشخصية، أما يف الدراسة احلالية ال تستعمل املقابلة، ومكان البحث 

 خيتلف بينهما.
وسيلة السلم و الثعبان واستخدامها يف عملية تعليم  ˛سيت سارة -2

رسالة  2112سنة ) دراسة جتربية (  MIN Tungkopاملفردات يف 
 2112أتشيه  ˛جامعة الرانريي اإلسالمية ˛غري منشورة ˛بكالوريوس

أن الطلبة عاجزون يف فهم معىن  ومشكالت البحث يف تلك الرسالة هي
الذي ومنهج البحث  املفردات ومل تكن فعالة يف إجراء تعليم املفردات.

  نتائجأما و . تجرييبالنهج امل هو الرسالةاعتمدت الباحثة يف أتليف تلك 
البحث هي أن عملية تعليم املفردات حتتاج إىل وسيلة تعليمية مناسبة 

وأن وسيلة السلم والثعبان هلا أاثر كثري لرتقية كفاءة الطلبة وجدت  ˛ومسرورة
 النتيجة األعلى من قبله.

والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن كليهما تبحثان عن 
وطريقة مجع البياانت يعين االختبار القبلي والبعد واملالحظة الدراسة التجربية 
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. ular tanggaالوسيلة املتساوية أي الوسيلة  انستخداموكليهما ت ،املباشرة
تلفة وتستعمل الوسيلة أساليب تطبيق الوسيلة املخ واإلختالف بينهما يف

األخرى هي اللوحة ويف هذه الدراسة احلالية ال تستعمل اللوحة، وتصميمها 
وشكلها خمتلف ومتغري اتبع خيتلف يعين يف تعليم املفردات، ومكان البحث 

 خيتلف بينهما.
لرتقية قدرة الطلبة على تعلم  ular tangga  تطبيق وسيلة ˛فاطمة زهرى -3

 2112سنة ) دراسة جتربية (  lhokngaاألرقام ابملدرسة املتوسطة 
 2112أتشيه  ˛جامعة الرانريي اإلسالمية ˛غري منشورة ˛بكالوريوس

أن الطلبة يواجهون الصعوبة يف مشكالت البحث يف تلك الرسالة هي و 
ومن املطلوب عليهم  5-1حفظ األرقام. ومن قدرهتم يف حفظ األرقام من 

. لذلك الطلبة يصعبون عندما يسمعون عن األرقام 111-1أن حيفظوها من 
يتكلمون عنها فال يستطيعون ويقرؤون عنها فال فهم ال يفهموها وعندما 

 هو لباحثة يف أتليف تلك الرسالةالذي اعتمدت اومنهج البحث ينطقوها. 
لرتقية  ular tangga تطبيق وسيلة البحث هي أن  نتائجأما و . تجرييبالنهج امل

قدرة الطلبة على تعلم األرقام يكون فعاال عند الطلبة وهذا حمصول 
 .(t.tes)ابختبارات 

والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن كليهما تبحثان عن 
وطريقة مجع البياانت يعين االختبار القبلي والبعد واملالحظة الدراسة التجربية 

. ular tanggaالوسيلة املتساوية أي الوسيلة  انستخداموكليهما ت ،املباشرة

تلفة، وتصميمها وشكلها أساليب تطبيق الوسيلة املخ واإلختالف بينهما يف
خمتلف متغري اتبع خيتلف يعين يف تعلم األرقام، وطريقتها جلمع البياانت هي 
املقابلة الشخصية، أما يف الدراسة احلالية ال تستعمل املقابلة، ومكان البحث 

 خيتلف بينهما.
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 كتابة الرسالة  ةقطري -ط
إعداد وكتابة وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 
 الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( قسم تعليم اللغة العربية.



 

01 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري 

 كوسائل األلعاب اللغوية التعلمية snake and ladder مفهوم وسيلة -أ
قال مصطفى بدران " إن الوسائل التعليمية هي كل آلة يستخدمها 

 1.وتوضيع معاين كلماتاملدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم 
أو تتقرب به إىل غريه.  ˛الوسيلة هي ما تتوصل به االنسان إىل شيئ

والوسائل التعليمية هي كل ما يستعني به املدرس على إيصال املادة التعلمية 
وختتلف أمساؤها من بلد  ˛وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطلبة و توضيحها

 2إىل بلد ومن زمن ألخر.
)الثعبان والسلم( هي لعبة اللوحة للطلبة يلعبها  snake and ladderولعبة 

نفران أو أكثر. وتنقسم لوحة اللعبة إىل املربعات الصغرية. ويف بعض املربعات 
 3رسم عدد من الثعبان والسلم الذي يواصل املربعة مع املربعة األخرى.ي

شخاص وال اليت تلعب من األ ˛هذه اللعبة هي نوع من اللعبة اجملموعة
 4يتم استخدام هذه الوسيلة إىل تكرار الدروس. ˛ميكن استخدامها بشكل فردي

 ˛وهذه اللعبة متكن أن تقوم اجلميع املواد الدراسية ومجيع املراحل الدراسية
ألهنا حتتوي أسئلة خمتلفة فقط اليت جييب الطلبة على اإلجابة من خالل اللعبة 

                                                             

 .31، )القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية، بدون سنة(، ص: الوسائل التعليميةمصطفى بدران، 1 
)دار السالم. للطلبة و النشر و  طويلة الرتبية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم، 2 

 .202التوزيع والرتمجة( ص: 
3Ular Tangga, melalui situs http://id.wikipedia.org/wiki/ Ular_tangga diakses pada 

tanggal 28 Juni 2019. 
4Moch. Solichin, Media Pembelajaran dengan Ular Tangga, diakses melalui situs 

http://solikin11.blogspot.com/2012/05/media-pembeelajaran-dengan-ular-tangga.html, pada 

tanggal 28 juni 2019. 

http://id.wikipedia.org/wiki/%20Ular_tangga
http://solikin11.blogspot.com/2012/05/media-pembeelajaran-dengan-ular-tangga.html


00 
 

 

وهذا احلال على تعليم املصدر. وكل  وفقا ملستوى الصف واملوضوع املعني.
 5األسئلة مستعد يف احلال الواحد مع تعليمات اللعبة.

 ˛األلعاب التعليمية هي مجيع أشكال اللعبة لتوفري جتربة التعلم للالعبني
 6مبا يف ذلك األلعاب التقليدية واحلديثة أعطيت املسؤول عن الرتبية والتعليم.

تعليم اللغة ليكون جماال واسعا يف يستخدم إصطالح األلعاب يف 
ولتزويد املعلم والدارس بواسلة ممتعة للتدريب على عناصر  ˛األنشطة الفصلية

اللغة لتنمية املهارات اللغوية املختلفة. وهي أيضا توظف بعض العمليات العقلية 
وهذه األلوان من  ˛إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة ˛مثل التخمني

 7ضع إلشراف املعلم أو املراقبة يف األقل.األلعاب خت
واستخدامها يف تعليم  ˛األلعاب اللغوية وسيلة جديدة يف تعليم اللغات

ويرتك  ˛اللغة العربية لغري الناطقني هبايضفي على الدروس جوا مع املرح والسعادة
حيث إهنا تكون يف منزلة عامل ملطف من  ˛أاثرا طيبة يف نفوس الدارسني

وتوفري فرص االتصال بني  ˛ووسيلة لتنمية مهارات اللغة ˛التدريبات وتعبها
 8الدارسني يف موقف اجتماعية طبيعية مرحة.

 يف تعليم املصدرمناسبة  snake and ladderوهلذا ترى الباحثة أن وسيلة 
ألن يهتموا اهتماما جيدا وأيضا جتذب الطلبة  ألهنا هتدف لتدريب الدروس

                                                             
5Rasendriya Sang Saka, Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga, diakses melalui 

situs http://www.academia.edu/3761354/ Media_Pembelajaran_Permainan_Ular_Tangga, pada 

tanggal 1 Juli 2019. 
6Riasty Purwandari, Permainan Edukatif sebagai Media Belajar Anak Usia Dini, diakses 

melalui situs http://riastypurwandari. blogspot.com/2014/05/permainan-edukatif-sebagai-media. 

html, pada tanggal 1 Juli 2019. 

)الياض : دار املريح،  ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز7 
 .12(، ص : 1283

، الطبعة الثانية يف تدريس اللغة العربية لغيت الناطقني مرشد املعلمدمحم امساعيل صيين وأخرون، 8 
 .253)مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج، بدون السنة(، ص : 

http://www.academia/
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يف  تدريبال احلفظ و . وتعليم املصدر حيتاج إىلبدروسهم عند عملية التعليم
 .تعلمه

 
 كوسائل األلعاب اللغوية التعلمية snake and ladder أمهية وسيلة -ب

تعلم اللغة عمل شائق يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التدريب االيل 
وللتنمية املتواصلة ملهارهتا املختلفة.  ˛اجلديدة املكثف للتمكن من إستعمال اللغة

واحملتاج إىل عدة  ˛وهذا اجلهد متطلب يف كل حلظة طوال برانمج تعليم اللغة
لتوفري القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف يف إطارها الكامل يف  ˛سنوات

احلوارات واحملادثة والقراءة والتعبري املكتوب. واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل 
والتخفيف  ˛اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا

 2من واتبة الدروس وجفافها.
ألهنا  ˛تستخدم لتكرار الدروس السابق snake and ladderإن وسائل 

حتتوي أسئلة خمتلفة فقط اليت جتيب الطلبة على اإلجابة من خالل اللعبة وفقا 
ملستوى الصف واملوضوع املعني خاصة يف هذا البحث على تعليم النحوى. وكل 
األسئلة مستعد يف احلال الواحد مع تعليمات اللعبة. وعلى هذا األساس ميكن 

 10يح أمهية األلعاب اللغوية يف النقاط التالية:توض
 اللعب وسيلة تفاعل الفرد مع بيئته. -1
 اللعب وسيلة لتطوير الفرد. -2
 اللعب وسيلة للتعلم. -3

                                                             

)الياض : دار املريح،  األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز، 2 
 .2(، ص : 1283

 على الرابط يف تدريس مادة النحو )اإلعالم والتعليم( توظيف األلعاب الرتبويةعطية العمري، 10 

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9251  2012يلي  30يف الوصول. 
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 اللعب وسيلة الكتساب أمناط السلوك املختلفة. -4
 اللعب وسيلة لتطوير أمناط السلوك املختلفة. -5
 اللعب يساعد على تفريد التعلم ابلنسبة لألطفال. -6
 اللعب التمثيلي يوفر الفرصة للتعلم االكتشاف. -7
وبذلك يبعد الطفل عن التمركز حول ذاته  ˛يوفر فرص التفاعل االجتماعي -8

 وأاننيته.
 يوفر الدوافع الداخلية للتعلم -2

 يساعد على التكيف واالنتماء، وهو أساس النمو العقلي وتطوره. -10
 يقرب مفاهيم احلياة للطلبة -11
 عل بني الفرد وبيئته.اللعب يساعد يف إحداث تفا -12
 اللعب يعترب أداة فعالة املواجهة مشكلة الفروق الفردية. -13
 اللعب أداة ترويض لتطوير جسم الطلبة وإمنائهم. -14
اللعب نشط سار ومفرح، يعترب عالجا املواقف االحباط ألن الطلبة يعرب عن  -15

 انفعاالهتم.
 املتكامل.اللعب يليب ميول الطلبة الطبيعية ويوفر هلم فرص النمو  -16
اللعب ميثل أسلوب اجلتمع يف توفري الفرص الكتشاف القدرات الكامنة  -17

 ورعايتها.
 

   snake and ladderوسيلة ألعاب  كيفية استخدام -ج
وورقة بصورة الثعبان  ˛وأما األدوات حتتاج يف هذه اللعبة وهي لوحة

ميكن للمدرسني خلق النرد  ˛والسلم والنرد. النرد ال يكون ملثل النرد بشكل عام
 11اخلاصة هبم مع األرقام العربية.

                                                             
11Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVApress, 2011), hal. 127.  
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لوحة أو ورق اليت يرسم    snake and ladderكان مكان اللعبة يف 
 1قم ر قما اببتداء من ر مربع. كل مربع تعطي  10×  10مجم املربعات عادة حب

مني مث من الي ˛يف الزاوية اليمىن السفلى 10من الزاوية اليسرى السفلى حىت رقم 
 100وهكذا حىت رقم  ˛يف الصف الثاين 20إىل رقم  11إىل اليسار اببتداء رقم 

يف الزاوية اليسرى العليا.املربعات املعينة حتتوي على الصور اليت حتتوي على 
الرسالة أو األعمال اجليدة مكافأة ابرتفاع إىل املربع العايل من خالل السلم 

من خالل  ˛خنفاض إىل املربع السفليوالرسائل أو السيئات مكافأة اب ˛عادة
قالت أن الثعبان و السلم ال يوجد منوذج  Arinil (2002) الثعبان. وفقت

خاصة هبم مع عدد املربع  snake and ladderموحد. ميكن للمجميع خلق لوحة 
 12والثعبان ولسلم املختلفة.

 ˛اسيةهذه اللعبة متكن أن تقوم جلميع املواد الدراسية ومجيع املراحل الدر 
ألهنا حتتوي أسئلة خمتلفة فقط )ملحقات( اليت جتيب الطلبة على اإلجابة من 
خالل اللعبة وفقا ملستوى الصف واملوضوع املعني وخاصة يف هذا احلال على 

 13املصدر. وكل األسئلة مستعدة يف احلال الواحد مع كيفية اللعبة.
يف تعليم املصدر يف    snake and ladderأما كيقية استخدام وسائل العاب  

 النقاط التالية :
وسأهلم    snake and ladderوشرح املعلم أن الطالب سيلعبون  ˛تبدأ اللعبة -1

 هل كانوا قد لعبوا هذا اللعب من قبل ؟

                                                             
12Bambang Soegiharto, Inovasi Pembelajaran IPS, diakses melalui situs 

http//mgmpipskota.blogspot.com/2013/11/inovasi-pembelajaran-ips.html,  diakses pada tanggal 6 

Juni 2019. 
13 Rasendriya Sang Saka, Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga, diakses melalui 

situs http:// www.academia. edu/3761354/ Media_Pembelajaran_Permainan_Ular_Tangga, pada 

tanggal 1 Juli 2019. 

 

http://mgmpipskota.blogspot.com/2013/11/inovasi-pembelajaran-ips.html
http://www.academia/
http://www.academia/


01 
 

 

 snake andإعطاء كل جمموعة واحدة من اللعب يتكون من لوحة رقعة  -2

ladder ˛ منهم ال خيط والنرد والتميمة. )طلب املعلم  ˛وبطاقات السؤال
 ألن اللعبة ميكن أن تستخدم للصاف األخر.   snake and ladderرقعة 

وإذا توقفوا  ˛إذا توقفوا عند صورة السلم سوف يرفعون ˛شرح املعلم هلم -3
وإذا توقفوا على مربع األسئلة  ˛عند صورة الثعبان سوف ينخفضون

 فيلزمون أن جتيبوا على هذا السؤال.
يانصيب أو ب "هوم فيم فاه" يف حتديد العب حتدد اللعبة من خالل ال -4

 العب اثلث وهكذا. ˛العب اثين ˛أول
عندما العب حيصل على دوره ميكن لالعب رمي النرد و ميكن صعد  -5

 التميمة إىل بعض املربع الذي توافق برقم النتيمجة من رامي النرد.
مث الالعب احلصول  ˛من أصل رمي النرد 6الالعب الذي حيصل على رقم  -6

 ى فرصة مرة أخرى لرمي وصعد مرة أخرى.عل
 1مجيع الالعب يبدأ من مربعة الرقم  -7
 نقطة 10السؤال الواحد يستحق -8
قوبة يف فإهنم سوف حيصلون الع˛لالعبني النازلني ألهنم يف مربعة الثعبان -2

 .نقاط( 5شكل ختفيض نقطة )
فإهنم سوف حيصلون على  ˛ ألهنم يف مربعة السلمنيلالعبني الرافع و -10

 نقاط(. 5مكافأة يف شكل املكافأة )
الفائز يف اللعبة هو الالعب الذي حيصل على أعلى نقطة أي من  -11

 السؤال املعني.
شكل بامة وجماملة للطالب الذين لعبوا واخلطوة األخرية هي إلعطاء ابتس -12

 14جيد.
                                                             

14 Moch. Solichin, Media Pembelajaran dengan Ular Tangga, diakses melalui situs 

http://solikin11.blogspot.com/2012/05/media-pembeelajaran-dengan-ular-tangga.html, diakses 

pada tanggal 28 Juni 2019.  

http://solikin11.blogspot.com/2012/05/media-pembeelajaran-dengan-ular-tangga.html
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   snake and ladderمزااي وسيلة ألعاب  -د

 على تدريب موقف الطالب أن يصطفو يف بداية اللعبة.اللعبة قادرة هذه  -1
 خيرج.تدريب املعروف للطالب حينما تضيف األرقام عند النرد  -2
 تدريب التعاون )جمموعة(. -3
ال يقتصر على  ˛يدافع الطالب على التعلم دائما ألن التعلم هو متعة -4

 صفحات من أسئلة االختبار.
)استعراض( الدراسة اليت تعطي  فعال جدا لتكرار   snake and ladderوسائل  -5

 سابقا.
قادرة أن تزيد من محاسة الطالب يف استخدام  snake and ladderوسائل  -6

 هذه الوسائل التعليم.
 الطالب سوف جييبون على السؤال ابجلهد عندما إذا توقفوا يف مربع السؤال. -7
أحب الطالب جدا ألن هناك العدد من صور  snake and ladderوسائل  -8

 املثرية ولون املتنوعة.
 

   snake and ladderعيوب وسيلة ألعاب  -ه
 إعداد دقيق للتكيف مفهوم املواد واألنشطة التعليمية.يتطلب  -1
 إذا كان هناك طالب الذين مييلون سرعة فإهنم فقدان االهتمام يف اللعب. -2
تتطلب الكثري من الوقت لشرح  snake and ladderاستخدام وسائل  -3

 للطالب.
 ال ميكن أن تتطور كل املواد التعليمية. snake and ladderلعبة وسائل  -4
 نقص فهم قواعد اللعبة للطالب ميكن أن يسبب الشغب -5
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إذا كان الطالب نزوال على الدرج ابحتمال فرص حصول السؤال على نفس  -6
 أنواع.

الذين ال يتقنون املواد بشكل سوف يكون لديهم صعوبة يف اللعب للطالب  -7
 15جيد.

 
 مفهوم الطريقة القياسية -و

الطريقة لغة هي املذهب واملسلك للوصول إىل هدف. والطريقة    
إصطالحا هي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا، قبل دخول الفصل الدراسي، ونعمل 

 16على تنفيذها فيه، وهبا يتم تنفيذ أهداف التعليم.
فهي اخلطة اليت ينتهمجها املعلمون مع تالميذهم أما الطريقة التدريس    

لتحقيق الغاية املقصودة من تربيتهم وتعليمهم، أبيسر الطريق وأقل وقت وجهد 
 17ونفقات.

هي الطريقة اليت تبدأ ابلكليات، مث ينتقل منها إىل اجلزئيات، والطريقة القياسية 
التعريف، مث نوضحها  نبتدئها بذكر القاعدة أو )القانون( أو احلقيقة العامة أو

ها ابلتمارين الشفهية ونربهن على صحتها ابألمثلة والشرح، مث نطبق علي
 18والتحريرية.

 
 

                                                             
15Imas Putri Rahayu, Metode Pembelajaran, diakses melalui situs 

https://pgsd4g2013.wordpress.com/2013/05/12/ular tangga/pada tanggal 6 juli 2019. 

، الطبعة األوىل )بريوت، سنة طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآداهباعابد توفيق اهلاشيمي، 16 
 .42(، ص: 2006

 .94......، ص طرائق تدريسعابد توفيق اهلاشيمي، 17 

 .94......، ص طرائق تدريسعابد توفيق اهلاشيمي، 18 

 

https://pgsd4g2013.wordpress.com/2013/05/12/ular%20tangga/
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 تدريسها خطوات -ز
 التمهيد واملقدمة، لتكوين الدافع إىل تلقي الدرس اجلديد. -
، وذلك بوضع القاعدة أمامهم، إلشعارهم عرض القاعدة، بتحديد املشكلة -

 بلزوم احلل.
وتفصيل القاعدة، وبعد تعرفهم إليها شعورهم ابملشكلة نطلب منهم التعميم  -

 أمثلة تنطبق على القاعدة، لعرض تثبيتها يف عقوهلم.
التقومي، بكثرة استمجواهبم ليطمئن إىل سالمة فهمهم للقاعدة، قبل اخلوض  -

 ابلتمارين.
 التطبيق، إبعطائهم أمثلة كثرية جديدة، يستوقفهم عندها، ليقتنعوا بصحة -

قاعدة وفائدهتا يف حياهتم، وحيسنوا اإلفادة منها يف الروس القادمة، يف ال
 12حقلي اللغة: الكالم والكتابة.

 
 مزااي و عيوب الطريقة القياسية -ح

 20وأما مزااي للطريقة القياسية فهي:
 هي سريعة يف إعطاء املعلومات مباشرة، واقتصادية يف الوقت واجلهد. -
 الطالب يف الفصل الواحد.تنفع مع األعداد الكثرية من  -
 هي أدعى إىل اإلصغاء والضبط. -
 هي سهلة يف تدريس النحو. -
 القوانني والقاعدة كاملة، لوصوهلا إليهم عن طريق التمجريب والبحث الدقيق. -

                                                             

 .94......، ص طرائق تدريسعابد توفيق اهلاشيمي، 12 

 .94......، ص طرائق تدريسعابد توفيق اهلاشيمي، 20 
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، حني حياول التالميذ فهمها وتطبيقها يف هي تعني على التفكري اجليد ومنائه -
هلم حنثهم على إتقاهنا حل املشكالت وتفسري احلقائق وحني نشرحها 

 وحفظها، بواسطة املراجعات والتمرين املتواصل.
 21وأما عيوب للطريقة القياسية هي :

هي ليست الطريقة الطبيعية للوصول إىل احلقائق، ألهنا ابتداء ابلكليات،  -
 وانتهاء ابجلزئيات.

هي ال تصلح للتعليم االبتدائي لضعف إدراك عقول التالميذ يف اجلانب  -
 القياسي.

 
 و أنوعه مفهوم املصدر -ط

 املصدر تعريف -أ
ما دل على احلدث جمردا من الزمان. ويقال أيضا أنه ما دل املصدر هو 

يدل على احلدث الف الفعل حيث إن الفعل على معىن جمرد من الزمن خب
يدل على والزمان. فالفعل "قام" مثال، يدل على قيام يف زمن ماض، و "يقوم" 

 االستقبال. أما "القيام" االستقبال، و "قم" يدل على قيام يف قيام يف احلال أو
 22فهو احلدث وهو أحد مدلويل الفعل وهو املصدر.

واملصدر أصل انفعال ومجيع املشتقات. ويكون جلميع األفعال التامة 
 التصرف، جمرد أو مزيد.

 أنواع املصدر  -ب
 : مصدر الثالثي أوال

                                                             

 .94......، ص طرائق تدريسعابد توفيق اهلاشيمي، 21 
22 Suhaimi, Qawaid Al-Nahw,…. hal.27. 
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رفه ابلسماع والرجوع إىل كتب اللغة.  أما مصدر الثالثي فله أوزان كثرية تع
  23:مراعاة الضوابط الغالبية األتية فإن مل يسمع للفعل مصدر فيمكن

 ِفَعالَة كتمجارة وكتابة.يكون على وزن أن  ˛ما دل على حرفة -
 أن يكون على وزن ِفَعال كشراد وإابء.  ˛ما دل على وامتناع -
 .أن يكون على وزن فَ َعالن كغلبان وخفقان ˛ما دل على اضطراب -
 .وزن فُ َعال كصداع و زكاميكون على أن  ˛داءما دل على  -
 َفِعيل كرحيل ومنيل.يكون على وزن أن  ˛سري ما دل على -
 .فعيل كصراخ و زنريال أو عَ يكون على وزن ف ُ أن  ˛صوتما دل على  -
 كحمرة و خضرة. يكون على وزن فعلةأن  ˛ما دل على لون -

 فإن مل يدل املصدر على شيء من ذلك أييت غالبا على وزن فُ ُعولة أو
من فِعل أو على  فَ َعالة من فُعل و فَعل، أو على وزن فَ َعل كَفرَح و َعَطش

 وزن فُ ُعولو كمجلوس وقعود.
 : مصدر غري الثالثي   اثنيا

وأما املصادر من األفعال الرابعية واخلماسية والسداسية فكلها قياسية 
 ميكن أن نراه يف كتب التصريف. وذلك
  مصادر األفعال الرابعية .1

مصادر األفعال الرابعية قياسية، وختتلف أوزاهنا حبسب صيغ 
 24أفعاهلا.

الفعل الذي وزنه )أفعل( أييت مصدره القياسي على )إفعال(  -
)أسلم/إسالما( ومثال أفعل الذي عينه ألف : )أقام(، ومصدره )إقامة(. 

 : )أعطى(، ومصدره )إعطاء(.المه ألفومثال )أفعل( الذي 
                                                             

23 Suhaimi, Qawaid Al-Nahw,…. hal.27. 

سلسلة تعليم اللغة العربية يف املادة الصرف للمستوى الرابع )اململكة العربية عبد هللا احلامد، 24 
 م.2004 –ه 1425، الطبعة الثانية السعودية
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: قابل/ مصدره القياسي على )مفاعلة( مثل الفعل الذي وزنه )فاعل( أييت -
: عض األفعال على )فعال( أيضا، مثلمقابلة(، وقد أييت مصدر ب

 )جاهد/جماهدة وجهادا(، فالوزن األول قياسي والثاين مساعي.
 )مساوة(. :دره: )ساوى(، ومصومثال )فاعل( الذي المه ألف

: مصدره القياسي على )َتفِعيل( مثلالفعل الذي وزنه )فَ عََّل( أييت  -
 َسلََّم/تسليما(.)

 )مسى/تسمية(.: ومثال )فَ عََّل( الذي المه ألفه
 مصدره القياسي على )فعللة( الفعل الرابعي اجملرد الذي وزنه )فعلل( أييت -

اعفا جاز : )دحرج/دحرجة( و )بسمل/بسملة(. فإن كان الفعل مضمثل
 أن أليت مصدره على )ِفعالن( أيضا، فتقول : )زلزل/زلزلة وزلزاال(.

 25مصادر األفعال اخلماسية و السداسية .2
 :و السداسية قياسية، وهلا صيغتان مصادر األفعال اخلماسية

فإن كانت األفعال مبدوءة هبمزة وصل جاءت مصادرها على وزن الفعل  -
          املاضي مع كسر اثلثه وزايدة ألف قبل آخره. مثل )انتصر/انتصارا( 

 و )استغفر/استغفارا(
فإن كانت األفعال مبدوءة بتاء زائدة جاءت مصادرها على وزن فعلها  و -

 مال( و )تنافس تنافسا(.املاضي، مع ضم ما قبل آخره، مثل : )حتمل حت
قد يقع يقع بعض التغيري يف شكل املصدر إذا كان الفعل معتل العني أو  -

        لالم، مثل )اختار اختيارا( و )استمجاب استمجابة( و )انتهى انتهاءا( 
 و )استغىن استغناء( و ) تلهى تلهيا(.

 
 

                                                             

 .53ص ....، العربية سلسلة تعليم اللغةعبد هللا احلامد، 25 



 

22 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

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

 هو املنهج العلمي (Experiment Research)يقال ابإلجنليزية  ما منهج جترييب أو

الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السباب )املتغري املستقل( على 
 1)املتغري التابع(. وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية.النتيجة 

. ويف هذا وسيلةابستخدام  مرتنيالتعليم ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة فيجرى 
 test -“One Group Preـ2البحث جتري الباحثة حبثها يف اجملموعة، ويسمى ب

Post-test Design” 

 وتعتمد الباحثة لقانون التايل :

 2خ        Xم          1خ   

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

                                                             

 1111، )الرايض: مكتبة العبيكان، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصلح بن محد العساف، 1 
 .1.1هـ (، ص. 

2 Suharsimi Arikunto,  Manajemen Penelitian, (Rineka Cipta:  Jakarta, 2005),  hal. 212. 
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 اجملتمع البحث والعينة -ب
لسنة يف معهد الفالح أبو ملؤ تمع  ى هذا البحث فهم الطلبة أما اجمل

طالبا. والعينة  ى هذا البحث  621سم ويبلغ عددهم 2112/2112راسية د
يف هذا الفصل ما  بةوية، وعدد الطلانهم الطلبة يف الصف الثاين )د( للمرحلة الث

لفصل الهنم ضعفاء  ى طالبا، واختارت الباحثة الطلبة من هذا ا 22يصل إىل 
 .ملصدرفهم ا

 
 طرق مجع البياانت وأدواهتا -ج

 الرسالة هي:أما أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة هلذه 
 اإلختبارات -1

إن قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار الىت متكن أن تستخدمها الباحثة 
جلمع املعلومات الىت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه. وقامت 
الباحثة ابختبارهم ملعرفة نتيجاهتم  ى التعلم. وتقوم الباحثة ابالختبار البعدي 

(Post - Test )ملصدر.اتعليم جراء عملية بعد إ 
 (Pre-Test)االختبار القبلي  -

تعليم يف  خدام الوسيلةستهو انعقدت الباحثة االختبار قبلي اب
 حصيل الدراسى قبل، وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التاملصدر

 يف تعليم املصدر. استخدام الوسيلة
 

 (Post-Test)اإلختبار البعدي  -
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تعليم يف  خدام الوسيلةستاب ياالختبار بعدهو انعقدت الباحثة 
. والنتائج من االختبار البعدي تقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل املصدر

تقارن الباحثة بني االختبار القبلي  1منهما لقياس مدى فعالية التدريس.
فعالية استخدام الوسيلة يف تعليم فة واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعر 

 املصدر.

 املالحظة املباشرة -2
أما معىن املالحظة: إصطالحا فرتتبط بقرينة البحث العلمي 
حيث تشري إىل أداة من أدوات البحث جتمع بوسيطتها املعلومات اليت 
متكن الباحثة من إجابة عن أسئلة البحث وإختبار فروضه. واملالحظة 

ه املباشرة هي حيث تقوم الباحثة مبالحظة سلوك معني من خالل إتصال
واملالحظة املباشرة اليت تقوم  6مباشرة ابألشخاص أو أشياء اليت تدرسها.

هبا الباحثة هي أن تالحظ الطلبة وأحواهلم يف النشاط التعليم يف الفصل. 
فتستعمل الباحثة أدواهتا بقائمة املالحظة اليت أعدهتا قبل دخول الفصل 

ي تتكون من لنيل البياانت عن أحوال الطلبة يف اتباعتهم الدرس. وه
أسئلة مع أربع خيارات اإلجابة يعين جيد جدا ، وجيد، وقلة جيد،  11

 وغري جيد. 
 
 
 

                                                             
3 M. Ngalim Purwanto, Prinsip – Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1984), Hal. 28. 

 .111....، ص.السلوكيةاملدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن محد اعساف، 6 
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 طريقة حتليل البياانت -د
 تخدامابساملصدر  خاصة يف تعليمملية التعليم و التعّلم جترب الباحثة ع

هذه الوسيلة  استخدامعملية التعليم عند  ة. كانت الباحثة تقوم كمشرفالوسيلة
 الطلبة يف تعليم املصدر.إلرشاد 
 ”t“)وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات  

Test) ، 
 2فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:

 to = 
MD

SEMD

 

 البياانت :

MD   =  أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، فهو من
 إتباع اخلطوات التالية:

MD = ∑ D

𝑁
 

D∑ =   أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية، وD  من
 اخلطوات االتية:

D= X-Y 

=      D=y-xقيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 

Nأي عدد أفراد العينة = 

                                                             
5 Anas Sudijono, Pengantar  Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 

 hal. 305. 
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SEMD
 (standar eror dari mean of difference )= أي اخلطأ املعياري للفروق  

 وهو من إتباع الرمز التايل:

SEMD
= SDD

√N−1
 

SDD  أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية =
 الثانية، يعين:

SDD = √∑ D
2

N
− (

∑ D

N
) ²  

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 ابلتصميم عن شكل 
Likert  :كما يلي 

 = جيد جدا 1-6،21-2،11

 = جيد 2-1،21-6،21
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 = مقبول 1-2،21-1،21

 = انقص 6-1،21-2،21

 = فاشل 2-1،11-1،21
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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 الفصل تعرض الباحثة النتائج اليت حصلت من 

قياسية يف تعليم بطريقة  snake and ladderابستخدام وسيلة  عملية تعليم اللغة العربية
. وللحصول على البياانت اليت قامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الفصل املصدر

اعتمادا على رسالة عميد لكلية الرتبية  9191/ 9102الثاين للسنة الدراسية 
 -Bالمية احلكومية بندا أتشيه رقم :وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلس

14274/Un.08/FTK.1/TL.00/09/2019 

 انطالقا مما سبق، قامت الباحثة جبمع البياانت كما يلي :
 

 البحث ميدان عن حملة -1

قبل الشروع يف البحث تريد الباحثة أن توضيح عن ميدان البحث وهو 
الذي يتعلم فيه الطلبة مادة  Aceh Besarمعهد الفالح أبو ملؤ أحد املعاهد بـــ 

  ,lubuk – seuneulop, lamjampokاللغة العربية. ويقع هذا املعهد يف الشارع 

inginjaya, Aceh Besar. هذا املعهد معهد الفالح أبو ملؤ احلديث. أسس  واسم
ألستاذ سيف الدين م. واآلن، مدير املعهد فيه ا0229هذا املعهد يف السنة 

 اثلث يف هذا املعهد. ئيسر املاجستري وهو 
هم  9102/9191وكان عدد الطلبة يف هذه املدرسة يف السنة الدراسية 

طالبا، هم جيلسون يف الفصل األول حىت الفصل الثالث ) املدرسة الثانوية  684
الرابع حىت الفصل السادس ) املدرسة و الفصل  (SMPS Islam Al – Falahأي 
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( وعدد الطلبة من كل صف كما يتضح SMAS Islam Al – Falahاملتوسطة أي 
 يف اجلدول التايل ويوضح عدد الطلبة يف كل الفصل :

 1-4ل اجلدو 
 9191 -9102للسنة الدراسية  Aceh Besarعدد الطلبة مبعهد الفالح أبو ملؤ 

 (SMPS Islam Al –Falah) املدرسة 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
 54 64 41 الرابع 0
 80 65 46 اخلامس 9
 44 44 41 السادس 4

 990 095 26 اجملموع
 

 2-4اجلدول 
- 9102للسنة الدراسية  Aceh Besarالوسائل املهيئة مبعهد الفالح أبو ملؤ 

9191 
 العدد أنواع الوسائل الرقم

 0 غرفة مدير املعهد 0
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 9 غرفة رئيس املدرسة 9
 0 إدارة املدرسني 4
 90 الفصول الدراسية 6
 0 مكتب املنظمات الطلبة 4
 0 املكتبة 4
 6 مرحاض الطلبة )حول املدرسة( 5
 9 مرحاض املدرس 8
 4 الشركة 2

 0 اللغةمعمل  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 
 – 9102للسنة الدراسية  Aceh Besar مبعهد الفالح أبو ملؤاملدرسني  عدد

9191  
 (SMPS Islam Al –Falah)  املدرسة الثانوية -

 العدد الدرس رقم
 4 الرايضية 0
 4 علوم الطبيعية 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
 64 اجملموع

 SMPS Islam )ومن اجلدول السابق اتضح أن عدد املدرسني بــــــ املدرسة الثانوية 

Al –Falah )64  2، ويتكونون على 9191 – 9102مدرسا يف السنة الدرسية 
 .اتاملدرس 46املدرسني و 
 بطريقة قياسية snake and ladderتعليم املصدر ابستخدام وسيلة  -2

أعدت الباحثة خطوات  ،عهد الفالح أبو ملؤقبل إجراء عملية البحث مب
واملدرسة، وإعداد  البعدي, وورقة مالحظة الطلبةو قبلي التعليم، واإلختبار ال

 . (RPP)الدراسة
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لقاائن حيث د -ثاينالويف هذه املادة تقوم الباحثة ابلتدريس يف الفصل 
، واللقاء الثاين بطريقة قياسيةاملصدر لي وتعلم أن اللقاء األول تقدم االختبار القب
، وتقدم االختبار البعدي   snake and ladder إستمرار التعليم ابستخدام وسيلة

 .الدراسي عند الطلبةلنيل التحصيل 
 اجلدول التايل:أما خطوات التعليم اليت تستخدم الباحثة كما يف 

 
 4-4اجلدول 

 اللقاء األول
 الطلبة ةتدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتسأل عن حال -
 أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء -
 تقرأ املدرسة كشف الغياب -
 تبار القبلي اليت تتعلق ابملواد ستناقشهاتوزع املدرسة أوراق االخ -
 الواجب تنفيذهتقدم املدرسة حملة عامة عن التعلم  -
 تبني املدرسة أهداف تعليم املصدر -
 تطلب املدرسة من الطلبة االهتمام ابملواد اليت ستشرحها -
ة مع األمثلة املتنوعة لكل يساملدرسة املصادر السماعية والقياتشرح  -

 منهما
 يهتم الطلبة بشرح املدرسة -
 تعطي املدرسة الطلبة فرصة لطرح أسئلة حول ما شرحها املدرسة  -
 ةيساملصادر السماعية والقيايسأل الطلبة أسئلة تتعلق اب -
تقدم املدرسة التقدير مثل عبارة "أحسنت" ملن كان يستطيع أن جييب  -

 أسئلة صديقهم
 توضح املدرسة اإلجاابت من أسئلة الطلبة -
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 تقدم املدرسة أسئلة تتعلق اباملصادر السماعية والقياسية -
 أسئلة املدرسةجييب الطلبة  -
تطلب املدرسة من احد الطلبة أن أيحذ اخلالصة من املواد اليت تعلموها  -

 اليوم
 يستمع الطلبة إىل خالصة صديقهم -
 تقدم املدرسة النصائح وتطلب منهم مراجعة الدرس الذي مت تنفيذه -
 إلقاء السالمختتم املدرسة الدرس بقراءة الدعاء و  -

 
 6-4اجلدول 
 الثاين اللقاء

 الفصل إبلقاء السالم وتسأل عن حالة الطلبةتدخل املدرسة  -
 أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء -
 تقرأ املدرسة كشف الغياب -
 تقوم املدرسة ابستعداد عملية التعليم والتعلم -
 تسأل املدرسة األسئلة املتعلقة ابلدرس السابق -
 تقوم املدرسة بتوزيع الطلبة إىل أربع جمموعات -
 snake and ladderاستخدام وسيلة تشرح املدرسة كيفية  -
 يهتم الطلبة بشرح املدرسة -
 تعطي املدرسة الطلبة فرصة لطرح أسئلة حول ما شرحها املدرسة -
تقوم املدرسة ابختيار اجملموعة األوىل والثانية والثالثة والرابعة كالالعب  -

 األول إىل بعده من خالل "هم فيم فاه"
 دور جمموعتهميلعب الطلبة واحدا واحدا من حيث  -
من  snake and ladderويتوقفون يف إحدى املربعات يرمي الطلبة النرد  -
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 الرقم املكتوب يف النردحيث 
 snake and ladderجييب الطلبة السؤال املكتوب يف املربعة  -
 يناقش املدرسة والطلبة يف اإلجاابت من كل الطالب -
 تنفيذهيطلب املدرسة من الطلبة مراجعة الدرس الذي مت  -
توزع املدرسة أوراق االختبار البعدي اليت تتعلق ابملصدر السماعي  -

 والقياسي
 ختتم املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم -

 
ابلبحث يف احلقلي يف ذلك  وجلمع البياانت فقامت الباحثة نفسها

وستوضحها الباحثة  م.9102أكتوبر  2إىل  برو أكت 9املعهد من التاريخ 
 قيت التجرييب كما يف اجلدول التايل:ابلتو 

 7-4اجلدول 
 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية

 اتريخ يوم اللقاء
 م 9102 أكتوبر 9 األربعاء اللقاء األول
 م 9102أكتوبر  2 األربعاء اللقاء الثاين

 
 

 البياانت ومناقشتهاحتليل  -ب
 القبلي والختبار البعدي حتليل البياانت عن االختبار -1

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

 وتستخدم الباحثة الصيغة كما يلى :
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𝑡𝑜 = 𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

  :  البياانت
to .حاصل املالحظة : 

DM ،متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية : 

                  𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
     

  

ΣD  : بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، و قو جمموع الفرD  من
 اخلطوات اآلتية :

D = X- Y 
 

X .النتيجة املتغرية األوىل : 
 Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
 N.عدد العينة : 

𝑆𝐸𝑀𝐷
 : اخلطأ املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

DSD :االحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، يعين :   
 

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2
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 8–4اجلدول 

 الثانيةالنتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل ودرجة يف اإلجابة 

 
 الطلبة

درجتهم 
يف 

اإلجابة 
 األوىل

درجتهم 
يف 

اإلجابة 
 الثانية

الفرق 
بني 

 االجابتني

االحنراف 
عن متوسط 

 الفروق

0 94 54 41- 9411 
9 94 44 61- 0411 
4 41 81 41- 9411 
6 91 94 4- 94 
4 1 91 91- 611 
4 44 64 01- 011 
5 61 44 94- 494 
8 41 61 01- 011 
2 94 51 64- 9194 
01 61 84 64- 9194 
00 41 44 4- 94 
09 04 51 44- 4194 
04 41 54 64- 9194 
06 04 44 49- 9516 
04 04 44 41- 9411 
04 94 81 44- 4194 
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05 91 41 61- 0411 
08 94 65 99- 686 
02 1 51 51- 6211 
91 44 45 49- 0196 
90 61 44 04- 994 
99 91 41 61- 0411 
94 01 44 64- 9194 
96 44 41 94- 494 
94 04 44 91- 611 
N = 
31 

- - ∑D = 

871-  
∑D2 

=380،87 
 

يف اجلدول السابق وجدان البياانت  (t” Test“)ت  –نظرا إىل نتيجة االختبار 
 اآلتية:

 (-D =850∑جمموع الفرق بني االختبارين ) .0
9بني االختبارين )جمموع مربعات الفرق  .9

∑D=) 48،185 
 94عدد العينة =  .4

ملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني ، فالباحثة تتبع اخلطوات 
 التالية:

𝑴𝑫 = 
∑ 𝑫

𝑵
= 

−871
29  =    34084-  



02 
 

 

مث تبحث عن االحنراف املعياري للفروق بني نتيجتني املتغريتني 
(𝑺𝑫𝑫 ):وهذا ما ننظره يف الرموز التالية، 

𝑺𝑫𝑫 = √∑ 𝐃
𝟐

𝐍
− (

∑ 𝐃

𝐍
) ²   

= √78083

22
− (

−871
22

)9 

=√1923048 − )-34084(
2
 

=√1923048 − 121308296 

=√3،506944 

=170957 

 :(𝑺𝑬𝑴𝑫)مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق

𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫

√𝑵 1-
 =   

170957

√29 -1 
  = 

170957

√24
 = 

170957
4085  =  3095897 

 اعتمادا على هذا الفروض املذكور، املقياس الرد:

- Ha مقبول وHo احلساب. -ت < اجلدول -مردود، إذا كان: ت 
- Ha مردود وHo احلساب. -ت> اجلدول  -مقبول، إذا كان: ت 
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 ت عن حاصل املالحظة –وأما اخلطوة األخرية فتختار الباحثة البياانت ابختبار 
(to) :كما يلي 

𝑡𝑜 = 𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 =  

34084-
3095897 = -50681 

الدرجة احلرية ويكون الفرض الصفري على ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد 
 من الدرجة احلرية يف هذا البحث. ٪0و  ٪4مستوى الداللة 

db = N-0 
 = 94-0  

= 96 
 

 9،81يعين  ٪0وحدد مستوى الداللة  9،14يعين  ٪4 فحدد مستوى الداللة
-احلساب( أكرب من )ت-ك )ت. وذل2،480يعين  (to) املالحظةحاصل  ماأ

 .9،81<2،480>9،14: اجلدول(
فرض اجلدول( فيكون ال-احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت

احلساب( مل تبلغ إىل -مقبوال. وإذا كانت النتيجة )ت فرض البديلالالصفري مردودا و 
 0مردودا. فرض البديلالالفرض الصفري مقبوال و  اجلدول( فيكون-النتيجة )ت

احلساب( أكرب من النتيجة -النتيجة )تفوجدت الباحثة يف هذا البحث أّن 
فرض البديل مقبوال، يعين الاجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا و -)ت

 .بطريقة قياسية يف تعليم املصدر snake and ladderستخدام وسيلة اب

 

                                                             
1Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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يف عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  الطلبة و املدرسة أنشطة -2
snake and ladder بطريقة قياسية 

 أنشطة الطلبة (1

الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بياانت البحث هي املالحظة 
واملدرسة عند عملية التعليم  رة. فتالحظ املالحظة أنشطة الطلبةاملباش

 تعليم يف قياسية بطريقة snake and ladderابستخدام وسيلة  والتعلم
نود انحية امللحوظة من ب . وتعتمد املالحظة على ورقة املالحظةاملصدر

عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام هذه الطريقة فهي   ألنشطة الطلبة
 كما يف اجلدول التايل:

 معايري التقييم
 = مردود 0
 = مقبول 9
 = جيد  4
 جيد جدا=  6
 
 
 
 

 5-4اجلدول 
 snake and ladderعند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  ةبقيمة ألنشطة الطل

 

 رقم أنشطة الطلبة 0 9 4 6
 0 يقرأ الطلبة الدعاء قبل التعلم    √
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 9 درسةاهتمام الطلبة بشرح امل   √ 
 4 قدرة الطلبة يف طرح األسئلة تتعلق ابملصدر   √ 
 6 جيلس الطلبة يف اجملموعة املعينة    √
ابستخدام اع عملية التعليم دوافع الطلبة إلتب   √ 

 snake and ladderوسيلة 
4 

 snake andوسيلة محاسة الطلبة عند استخدام    √ 

ladder يف تعليم املصدر 
4 

محاسة الطلبة يف أن جييب األسئلة من    √ 
 أصدقائهم

5 

 8 يناقش الطلبة بني جمموعتهم يف تعلم املصدر   √ 
 2 ال يتكلم الطلبة إال ابملواد التعليمية  √  
والنعاس أثناء عملية ال يشعر الطلبة ابمللل     √

 التعليم والتعلم
01 

 جمموعة 49
وحتسب البياانت من األنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم ابستعمال 

 القانون:
                                    𝑃 =

𝑅

𝑇
 X 011% 

 : النسبة املؤية  P:  البيان
  Rاحلصولة عليها : عشرات 

    T النتيجة الكاملة : 
 عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة احوال:وحيدد املسند ألنشطة الطلبة  

 = ممتاز ٪ 011 – 80
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 = جيد جدا   ٪ 81 – 44

 = جيد   ٪ 44 – 44

 = مقبول   ٪ 44 – 60

 9= انقص   ٪ 61  – 1
 وأما قيمة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم.

𝑃 =
𝑅

𝑇
 X 011% 

𝑃 = 
49
61 X 011% 

𝑃 =
4911 %

61   

𝑃 = 81% 

تدل على أهنا  ٪81=  ة )نبيلة منورة(كما الحظتها املالحظ P ونتيجة

 .جيد جداحصل على درجة  Pونتيجة  ٪ 81 – 44وقعت بني حد  

 أنشطة املدرسة (2

وأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة املدرسة يف 
 يف اجلدول التايل: عملية التعليم والتعلم بتطبيق هذه الطريقة فهي كما

 4-8اجلدول 

                                                             
2Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 

281. 
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عند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  املدرسةقيمة ألنشطة 
snake and ladder 

 6 4 9 0 درسةأنشطة امل رقم
  √   قدرة املدرسة عندما تدافع الطلبة يف تعليم 0
 √    قدرة املدرسة يف تبيان أهداف تعليم املصدر 9
الدرس املاضي قدرة املدرسة يف الرتابط بني  4

 والدرس اليوم
  √  

يف شرح الدرس عن املصدر بطريقة  قدرة املدرسة 6
 قياسية بشكل واضح ومنظم وميكن فهمه بسهولة

   √ 

يف إحياء محاسة الطلبة لتقدمي  قدرة املدرسة 4
 األسئلة

   √ 

يف ترتيب طلبتها يف جمموعتهم عند  قدرة املدرسة 4
 snake and ladderاستخدام وسيلة 

  √  

يف إتقان الدرس عندما تعلم طلبتها  قدرة املدرسة 5
بطريقة  snake and ladderابستخدام وسيلة 

 قياسية

   √ 

محاسة املدرسة يف تعليم املصدر ابستخدام وسيلة  8
snake and ladder بطريقة قياسية 

   √ 

 √    يف استنباط الدرس عن املصدر قدرة املدرسة 2
  √   يف حتديد الوقت قدرة املدرسة 01

 44 اجملموعة
 وحتسب البياانت من األنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم ابستعمال القانون: 
                                    𝑃 =

𝑅

𝑇
 X 011% 

 : النسبة املؤية  P:  البيان
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  R :احلصولة عليها عشرات 
T  النتيجة الكاملة : 

 عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة احوال:وحيدد املسند ألنشطة الطالب  
 = ممتاز ٪ 011 – 80
 = جيد جدا   ٪ 81 – 44
 = جيد   ٪ 44 – 44
 = مقبول   ٪ 44 – 60
 = انقص   ٪ 61  – 1

 والتعلم.وأما قيمة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم 

𝑃 =
𝑅

𝑇
 X 011% 

𝑃 = 
44
61 X 011% 

𝑃 =
4411 %

61   

𝑃 = 21% 

تاز. مبعىن مم ٪ 011 – 80تدل على أهنا وقعت بني حد  P =21٪ بقيمة و  
 snake and سة يف عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلةفتكون داللة أن أنشطة املدر 

ladder أن هتتم  التعليم والتعلم اليت تلزم خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعايري عملية مطابقة
 سة عند عملية التعليم والتعلم.هبا املدر 
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 حتقيق الفروض -ج
 :يلي كما فهي البحث هذا يف الباحثة قدمت اليت الفروض اوأم
بطريقة قياسية يكون  snake and ladderاستخدام وسيلة  إنالفرض البديل:  -0

 .(Ha)فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املصدر 
بطريقة قياسية مل  snake and ladderاستخدام وسيلة  إنالفرض الصفري: -9

 .(Ha)املصدر  عاال لرتقية قدرة الطلبة يف تعلمفيكن 
( t : 2،480)0 (احلساب-ت )ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة 
ومستوى  t.ts.5%(t:9،14( ٪4 مستوى الداللةاجلدول -أكرب من نتيجة اجلدول )ت

تدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه أن الفرض فt.ts.1%(t :9881 .)( ٪0 الداللة
فعاال بطريقة قياسية يكون  snake and ladderاستخدام وسيلة  البديل مقبول، مبعىن أن

 لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املصدر.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 
 نتائج البحث -أ

ابستخدام وسيلة  الفصل السابق عما يتعلق وبعد ما حبثت الباحثة يف
snake and ladder وختلص الباحثة خالصة بطريقة القياسية يف تعليم املصدر .

 كما يلي:البحث ،
 لقرقية قدر  كون فعااليقياسية بطريقة  snake and ladderاستخدام وسيلة إن  -1

 . واعتمدت الباحثة يف حتقيق الفروض على أن نتيجةالطلبة يف تعليم املصدر
 .،،،6<1،2،1>2،،6 :اجلدول(-احلساب( أكرب من )ت-)ت

 snake and ladderستخدام وسيلة إن نتيجة أنشطة الطلبة عند علمية التعليم اب -6
 – 22على أهنا وقعت بني حد  لتد  ٪،،يف تعليم املصدر بطريقة قياسية 

مبعىن جيد جدا. وأما نتيجة األنشطة املدرسة عند إجراء علمية التعليم   ٪ ،،
تدل على أهنا وقعت بني حد   ٪،1فهي  snake and ladderابستخدام وسيلة 

 مبعىن ممتاز. ٪،،1 -1،
كن ميقياسية بطريقة  snake and ladderاستخدام وسيلة ، أن و اخلالصة -3

عند الطلبة يف املرحلة الثانوية للفصل الثاين يف تعليم املصدر مهما ااستخد
 .Aceh Besarمبعهد الفالح أبو ملؤ 

 
 املقرتحات -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االققراحات األتية :
ينبغي للمدرس أن يستخدم الطريقة التعليمية املناسبة يف عملية التعليم والتعلم   -1

 ليكون الطلبة انجحني يف التعلم.
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أن يفهموا   Aceh Besarترجو الباحثة من الطلبة مبعهد الفالح أبو ملؤ   -6
كتابتها بقواعد صحيحة خالية من جيدا وفقا للمحادثة و القواعد الصرفية 

ينخفض  بد للطلبة اهتمام الدرس اهتماما جيدا ح ى ال األخطاء. وكذلك ال
 مستوى تركيزهم.

. وإذا وجدوا فيها خطأ أو ينبغي لقارئني هذا البحث أن يقدموا النقد البّناء -3
إصالح هذه العيوب ح ى يكون هذا البحث كامال  ةجو الباحثنقصا فقر 

 .والقارئني ةومفيدا للباحث
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 املراجع

 املراجع العربية .أ

 : مكتبة الرشدض، الراياملنهج املدرسي املعاير ، م1341 حسن جعفر اخلليفة،

استحدام وسيلة الكريكاتورية بطريق القياس لرتقية قدرة الطالب  ،م7112دار دواان، 
 م: نددا تشيي الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السال جامعة ،عن فهم النحو

 تدريس يف القياسية والطريقة اإلستقرائية الطريقة بني املقارنة، م7112 حدفي، سرتاي
 تشيي  نددا :السالم دار احلكومية، اإلسالمية الرانريي جامعة واخلرب، املبتدأ

: ضالراي، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،هـ 1411 صلح نن محد العساف،
 تبة العبيكانمك

عة األوىل ، الطبتدريس مهارات اللغة العربية وآداهباطرائق عاند شوفيق اهلاشيمي، 
 .34(، ص:7111)نريوت، سدة 

سلسلة تعليم اللغة العربية يف املادة الصرف ، م7113 –ه 1372 عبد هللا احلامد،
: جامعة اإلمام دمحم نن سعود اململكة العرنية السعودية،للمستوى الرابع

 اإلسالمية 

الطبعة الرانعة،  ،التدريس الرتبية اإلسالمية وفن ،7112 عبد الوهاب عبد السالم،
 السالم  دار القاهرة :

على  ،يف تدريس مادة النحو اإلعالم والتعليم توظيف األلعاب الرتبويةعطية العمري، 
 الرانط

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9251   

      

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9251
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9251
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 ريوت: دار امليرفنب ، املنجد يف اللغة و اإلعالم، 7117 لويس معلوف،

يف تدريس اللغة العربية لغيت  مرشد املعلم ،ندون السدة دمحم امساعيل صيين وتخرون،
 العريب لدول اخلليجمكتبة الرتنية ، الثانية ، الطبعةالناطقني

، التكلم وسيلة النماذج اجملسمة وتطبيقها لرتقية قدرة الطلبة على  ،7111 دمحم رزال،
 : نددا تشيي  سالماإلسالمية احلكومية، دار ال يجامعة الرانري 

 كة املكرمة، متعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى، ندون السدةدمحم كامل الداقة، 
: مصر ،املناهج والوسائل التعليمية ،1422 ،الدجيحي ودمحم مدري مرسيدمحم لبيب 

 املصرية األجنلو مكتبة 
 جنلو املصرية: مكتبة األالقاهرة، الوسائل التعليمية ،ندون سدةمصطفى ندران، 

نظر من انحية  Min Lhong Raya Banda Acehب تعليم اللغة العربية، 7114 معارف،
 : نددا تشيي  مالرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السالجامعة  ،طرق التدريس 

 م.74/1/7114الدخول  ، متاح على، اتريخ عريب-معجم عريبمعجم املعاين، 
ياض : دار )ال األجنبية ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة انصف مصطفى عبد العزيز

 (1494املريح، 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah  : SMPS ISLAM AL-FALAH 

Mata Pelajaran  : SHARAF 

Kelas/Semester  : VIII/GENAP 

Materi Pokok  : مصدرال  
Alokasi Waktu  : 2 x 80 menit 

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 pengetahuan (factual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsic) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan tentang  

 ,siswa dapat melafalkan مصدر

mengidentifikasikan, mengubah bentuk 

masdar, menghafal pembagian masdar 

dan membawanya kedalam percakapan 

sehari-hari. 

1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan 

tulisan yang diperdengarkan tentang 

unsur kebahasaan مصدر 

2. Mengenali bentuk-bentuk 

pembagian مصدر 

3. Menjabarkan secara sederhana 

unsur kebahasaan مصدر 

4. Mengubah bentuk مصدر menjadi فعل 

dan sebaliknya 

 

 



 

 

D. Materi Pembelajaran 

 تعريف املصدر -
 وأوزانه أنواع املصدر )مصدر السماعي والقياسي( -

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Tanya Jawab 

2. Metode Qiyasiyah 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Spidol 

2. Penghapus  

3. Papan Tulis 

4. Media Snake and Ladder 

5. Dadu  

G. Sumber Belajar 

1. Buku Al-qawa’id As-sharfiyyah fi Al-lughah Al-arabiyyah 

2. Kitab Silsilah Ta’lim Lughah Al-arabiyyah (Sharaf mustawa 4) 

 

H. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan Pertama) 

No  Kegiatan  Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan  

 Guru memberi salam 

 Guru membuka pelajaran dengan kalimat   هيا نبدأ درسنا

 بقراءة البسملة

 Guru mengabsen kehadiran siswa 

 Apersepsi dan motivasi 

 Penyampaian tujuan pembelajaran 

 Penyampaian cakupan materi dan uraian kegiatan 

10 Menit 

2.  Inti 

Mengamati  

 Siswa mengamati dan menyimak materi pelajaran yang 

dijelaskan oleh guru di papan tulis terkait   تعريف
أوزانهو  املصدر و أنواع املصدر )مصدر السماعي والقياسي(  

Menanya  

 Siswa bertanya secara individu dan  tentang  تعريف
أوزانهو  )مصدر السماعي والقياسي( املصدر و أنواع املصدر  

60 Menit 



 

 

 Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

secara spontan tentang  تعريف املصدر و أنواع املصدر 
وأوزانه  )مصدر السماعي والقياسي(  

 Siswa mendapat penguatan jawaban dan penjelasan 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

Mencoba  

 Siswa menyebutkan contoh-contoh مصدر السماعي 
(وأوزانه)  beserta dengan timbangannya والقياسي  

Menalar  

 Siswa mendiskusikan tentang  تعريف املصدر و أنواع

وأوزانه املصدر )مصدر السماعي والقياسي(  dengan teman 

kelompoknya  

Mengkomunikasikan  

 Guru dan siswa saling mengkomunikasikan contoh-

contoh والقياسي مصدر السماعي beserta dengan 

timbangannya  (وأوزانه)  

3.  Penutupan  

 Guru melakukan tanya jawab singkat berdasarkan materi 

yang telah didiskusikan 

 Guru dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

 Guru mengadakan tes lisan untuk evaluasi 

 Guru bertanya tentang proses pembelajaran hari ini 

dengan meminta kesan dari pada siswa 

 Peserta didik mendapatkan penjelasan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan kalimat نا هيا خنتتم درس
 dan memberi salam  بقراءة احلمدهلل

10 Menit 

 

 

I. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan Kedua) 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 



 

 

1. Pendahuluan  

 Guru memberi salam 

 Guru membuka pelajaran dengan kalimat   هيا نبدأ درسنا

البسملةبقراءة   

 Guru mengabsen kehadiran siswa 

 Apersepsi dan motivasi 

 Penyampaian tujuan pembelajaran 

 Penyampaian cakupan materi dan uraian kegiatan 

10 Menit 

2. Inti 

Mengamati  

 Siswa mengamati media snake and ladder yang 
ditempelkan guru di papan tulis 

Menanya  

 Siswa bertanya secara individu dan kelompok tentang 
aturan-aturan dalam permainan media snake and ladder 

 Siswa menjawab pertanyaan pada media sesuai aturan 
permainan 

 Siswa mendapat penguatan jawaban dan penjelasan 

dari guru 

Mencoba  

 Siswa mencoba mengubah املصدر ke فعل dan 

sebaliknya sebagaimana yang terdapat pada media 

snake and ladder  

 Siswa mendiskusikan tentang املصدر dengan teman 

kelompoknya  

Mengkomunikasikan  

 Guru dan siswa saling mengkomunikasikan contoh-

contoh والقياسي مصدر السماعي beserta dengan 

timbangannya  (وأوزانه)  yang terdapat pada media snake 

and ladder 

60 Menit 

3. Penutupan  

 Guru melakukan tanya jawab singkat berdasarkan materi 

yang telah didiskusikan 

 Guru dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

 Guru mengadakan tes lisan untuk evaluasi 

10 Menit 



 

 

 Guru bertanya tentang proses pembelajaran hari ini 

dengan meminta kesan dari pada siswa 

 Peserta didik mendapatkan penjelasan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan kalimat نا هيا خنتتم درس
 dan memberi salam  هللبقراءة احلمد

 



 

 

Lampiran-Lampiran 

A. Lampiran 1 (LKS/Lembar Kerja Siswa) 

 :  االسم

 :  الفصل

 :  املادة

I. ما هو املصدر؟ واذكر أقسامه ! 
II. كما يف النموذج  هات مصادر األفعال التالية ! 

 املصدر )منصوابً( الفعل رقم
 نِيااباة   َنابا  النموذج

 .... أا را ق ا  1
  حا ِر فا  2
  جالاسا  3
  ماِرضا  4
  أاْكمالا  5
  قااتالا  6
  ت انااوالا  7
  ِاْست اي ْقاظا  8

 
 



 

 

III. كما يف النموذج  هات أفعال املصادر التالية! 
 الفعل املاضي واملضارع املصدر  رقم

 يُ ْفِسدُ -أاْفسادا  ِإْفسااد   النموذج
 .... ب  رْ ضا  1
  ُسُجْود   2
  غاضاب   3
  رِعااياة    4
  ت اْعرِْيف   5
  ِإْعطااء   6
  ابِْتعااد   7
  ال  با قْ تِ سْ اِ  8

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Lampiran 2 (Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran) 

 Rubrik Penilaian Pengetahuan 

 

Nama Siswa   : 

 

Kategori Soal Kriteria 

Penilaian 

Point Skor 

Perolehan 

- Pengertian 

dan macam-

macam املصدر 

- Sangat 

Lengkap 

- Lengkap 

- Kurang 

Lengkap 

- Menjelaskan 

Tetapi Salah 

- Tidak 

Menjelaskan 

Sama Sekali 

4 

 

3 

2 

 

1 

 

0 

 

- Menentukan 

 dari املصدر

 tertentu فعل

- Tepat 

- Salah 

4 

1 

 

- Menentukan  

 dari فعل

 املصدر
tertentu  

- Tepat 

- Salah 

4 

1 

 

 

 

 Rubrik Penilaian Sikap 

 

Nama Siswa   : 

 

No. Aspek yang diamati Kriteria Penilaian dan Skor 

1. Disiplin  Ukuran disiplin adalah bila: 

1) Siswa hadir tepat waktu 

2) Siswa melaksanakan tugas 

dengan baik 



 

 

3) Memakai seragam sekolah 

lengkap 

 

Skor : 

4 : Bila semua point ada dan lengkap 

3 : Bila dua point yang ada 

2 : Bila satu point yang ada 

1 : Ada salah satu point namun tidak 

sempurna 

2. Kesopanan  Ukuran disiplin adalah bila: 

1) Siswa berbicara dengan guru 

dengan bahasa yang baik dan 

santun 

2) Siswa berbicara dengan 

temannya menggunakan bahasa 

yang baik dan santun 

3) Siswa bertanya dan memberikan 

argument dengan bahasa yang 

baik dan santun 

4) Siswa menggunakan pakaian 

yang sopan dan menutup aurat 

 

 

Skor : 

4 : Bila semua point ada dan lengkap 

3 : Bila dua point yang ada 

2 : Bila satu point yang ada 

1 : Ada salah satu point namun tidak 

sempurna 

3. Kerjasama  Ukuran disiplin adalah bila: 

1) Siswa mengerjakan semua tugas 

yang diberikan guru dengan baik 

2) Siswa menghargai perbedaan 

pendapat antar temannya 

3) Siswa saling membantu 

temannya dan tidak egois 

 

Skor : 

4 : Bila semua point ada dan lengkap 

3 : Bila dua point yang ada 



 

 

2 : Bila satu point yang ada 

1 : Ada salah satu point namun tidak 

sempurna 

Total Nilai = Skor yang diperoleh x 100 

Skor Maksimum 

 

Mengetahui ,          Aceh Besar, 29 September 2019 

Guru Kelas        Peneliti 

 

 

             Rosa Maghfirah 
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