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 )صدؽ هللا العظيم(

 

 "عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه "
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 إهداء

 نالذي نور سعدة ي ادلكرمة احملبوبةوأم سليمانإىل أيب ادلكرم 
 ربياين صغَتا حكظهما هللا وأبقهما سالمة الدين والدنيا واآلخرة.

أدوا  نوإىل أساتذيت يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، الذي
 واجبهم الالئق ابلتقدير واإلجالل.

يت يف جامعة الرانَتي اإلسالمية اوإىل مجيع أصدقائي وصديق
أقول ذلم شكرا جزيال على ادلساعدة يف إصلاز ىذا البحث احلكومية، 

 العلمي، جزاىم هللا خَت اجلزاء.

 

 

 رليب الرمحن
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 وتقدير  شكر
احلمد هلل الذي أرسل رسولو ابذلدى ودين احلق ليظهر على الدين كلو، 

خامت النبيُت، وسيد ولد آدم أمجعُت. أما  دمحموالصالة والسالم على عبده ورسولو 
 بعد.

إن الباحث يشكر هللا عز وجلَّ على نعمو الوقَتة وآالئو الكاحتة، قهو ق
الذي أعطاه الصرب واجلهد والتوقيق حىت يتمكن من إدتام ىذه الرسالة اليت يقررىا 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت جامعة الرانَتي اإلسالمية 

لرتقية قدرة  Word Wallاستخدام وسيلة  احلكومية وخيتص الرسالة حتت ادلوضوع:
 .Baitul Ula Tangse يف تعليم قواعد النحوية والصرفية مبعهد الطلبة

الدكتورندوس مث يوجو شكره وتقديره إىل قضيلة ادلشرقُت مها األستاذ 
، حلسن ترميزي نينويرسي ادلاجستَتواألستاذ  شريف الدين ىاشيم ادلاجستَت

ة وإرشاداهتما وتوجيهاهتما القيامة حىت يتمكن من قهم إشراقهما على ىذه الرسال
 ىذه الرسالة وكيكية البحث عنها لعل هللا ابركهما وجزامها خَتا كثَتا.

مث من الواجب على الباحث أن يقدم شكرا واحًتاما لوالديو احملبوبُت 
لدنيا الذين ربياه تربية حسنة وىذابه انقعا، يسأل هللا أن جيزيهما أحسن الثواب يف ا

 واآلخرة.
ويشكر كذلك دلدير اجلامعة وعميد كلية الًتبية ورئيس قسم تعليم اللغة 
العربية كما يشكر بقية األساتذ ادلكرمُت يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا 
أتشيو، ألهنم قد بذلوا جهدىم يف سبيل تدريس طالب وطالبات جامعة الرانَتي 

 دىم إىل ما قيو صالحهم الدنيوي واألخروي.اإلسالمية احلكومية وإرشا
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مث يشكر مجيع اإلخوان واألخوات كلهم من اسهام يف إدتام ىذه الرسالة، 
 وال يستطيع ذكر من كل واحد منهم يف ىذه العجالة القصَتة.

وإن الباحث يرجو كل من اطلع عليو وعشر على خطأ أو نقص قيها أن 
ؤمن مرآة أخيو. وإنو يسأل هللا تبارك وتعاىل أن ينبهها عليو. قاإلنسان رلل الزال وادل

 جيعل ىذا العلم مباركا وانقعا لو ودلن قرأ ىذه الرسالة.
ويسأل هللا العكو ادلغكرة والسالمة للمسلمُت وأن يوققنا إىل سبيل اذلدى. 

واصحابو ومن سار على هنجو إىل يوم الدين. واحلمد هلل  دمحموصلى هللا على نبينا 
 رب العادلُت

 

 2021يناير  25بندا آتشيو، 
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 مستخلص البحث
 تعليم الطلبة يف درة  لًتقية word wallاستخدام وسيلة  : عنوان البحث

 Tangse   Baitul ula مبعهد النحوية والصرقية القواعد
 : رليب الرمحن اسم الكامل

   160202091:  رقم القيد
 تعليمن ادلشكلة يف و يواجه  Baitul Ula Tangseمبعهد  الطلبةوجد الباحث يف معظمة 

قواعيد النحوية والصرقية ىم ال يقدرون أن يكهموا وحيكظوا قاعدة من القواعد النحوية ال
ناسبة. ولذلك يريد الباحث أن يبحث ادلوالصرقية. ويعدل ىذه ادلشكلة  مطلوب الوسيلة 

ام وسيلة بعنوان "استخد word wallستعمال وسيلة قواعيد النحوية والصرقية ابالعن التعليم 
word wall  يف تعليم القواعد النحوية والصرقية مبعهد  الطلبةلًتقية قدرةTangse Baitul 

ula وسيلة  قهي التعرف على قعالية ". أما أىداف يف ىذword wall  على قهم القواعد
يسهل ادلعلم يف  word wallاستخدام وسيلة   التعرف على، و الطلبةلدى  النحوية والصرقية

يب أو ما يقال يحبث التجر  ودلادة التعلمية. وأما منهج البحث الذي يستعمل الباحث ىشرح ا
مبعهد  الطلبةع ي. وكان اجملتمع يف ىذ البحث مجExperiment Researchابإلصلليزية 

Tangse Baitul ula60يف قصل الثاين بعدادىم  الطلبةىي  يف ىذا البحث .  والعينة 
يستعمل الباحث ابختبار القبلى وبعدى. ويف حتليل البياانت  طالبا. وليحصل بياانت البحث

. ديكن رؤية نتائج البحث اليت حصل عليها الباحثون من SPSS 17.0يستعمل الباحث  
)  من خالل اختبار احلالة الطبيعية  0.05اليت تزيد عن  SPSS 17.0نتائج معاجلة البياانت 

Tests of Normality)  بُت االختبار القبلي والبعدي. كانت قيمة أي الزايدة يف القيمة
. 0.04 ضابط< قيمة االختبار البعدى يف قصل ال0.00 ضابطال قصل االختبار القبلى يف

كصل ال< قيمة االختبار البعدى يف 0.18كصل التجرييب ىي الوقيمة االختبار القبلى يف 
 word wallوسيلة   استخداموأن  . أظهرت نتائج حبثو بياانت طبيعية.0.80التجرييب ىي 

 يسهل ادلعلم يف شرح ادلادة التعلمية عند التعليم. يف تعليم القواعد النحوية والصرقية
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Abstract 

Research Title : Application of word wall media to improve 

students' abilities in learning qawaaid 

Nahwu and Sharaf at Dayah Baitul Ula 

Tangse Pidie 

Name : Mujiburrahman 

Student ID : 160202091 

Most of the students in the dayah Baitul Ula Tangse have 

difficulty in learning nahwu and sharaf, that is, they can not 

remember and memorize the rules of nahwu and sharaf and. and 

to solve this problem an appropriate media is required. Therefore, 

the researcher wanted to examine the learning of nahwu and 

sharaf by using word wall media, with the research title 

"Application of word wall media to improve students' abilities in 

learning qawaaid Nahwu and Sharaf in Dayah Baitul Ula Tangse 

Pidie. The purpose of this study is to determine whether the 

application of word wall media can help improve students' 

understanding of qawaaid nahwu and sharaf and to find out 

whether this media can help teachers in delivering learning 

material. The research method used by researchers is 

experimental research. And the population in this study were all 

students in the Baitul Ula Tangse dayah who became the sample, 

namely students in grade 2, totaling 60 people. And to get the 

data, researchers used pre-test and post-test questions. In 

analyzing the data, researchers used SPSS 17.0. The research 

results obtained by researchers can be seen from the results of 

SPSS 17.0 data processing greater than 0.05 through the Tests of 

Normality, namely there are differences and increases in scores 

between the pre-test and post test. The pre-test value of the 

control class was 0.00> the post-test value of the control class 

was 0.04. And the pre-test value of the experimental class is 

0.18> the post-test value of the experimental class is 0.80. the 

results of his research showed normal data. 
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Abstrak 

Judul Skripsi : Penerapan media word wall untuk Meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar qawaaid Nahwu 

dan Sharaf di Dayah Baitul Ula Tangse Pidie 
Nama  : Mujiburrahman 
Nim  : 160202091 

Kebanyakan santri di dayah Baitul Ula Tangse mengalami kesulitan 

dalam belajar nahwu dan sharaf, yaitu mereka tidak bisa mengingat dan 

menghafal kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. untuk mengatasi masalah 

ini dibutuhkan media yang sesuai. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti 

tentang pembelajaran nahwu dan sharaf dengan menggunakan media 

word wall, dengan judul “Penerapan media word wall untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar qawaaid Nahwu dan 

Sharaf di Dayah Baitul Ula Tangse Pidie. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan media word wall dapat 

membantu meningkatkan pemahaman santri terhadap pembelajaran 

qawaaid nahwu dan sharaf serta untuk mengetahui apakah media ini 

dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Adapun 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

eksperimen. Dan yang menjadi populasinya adalah semua santri di 

dayah Baitul Ula Tangse yang menjadi sampelnya yaitu santri kelas 2 

yang berjumlah 60 orang. untuk mendapatkan data peneliti 

menggunakan soal pre-test dan post-test. Dalam menganalisis data 

peneliti menggunakan SPSS 17,0. Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh oleh peneliti dapat dilihat dari hasil olah data SPSS 17,0 lebih 

besar dari 0,05 melalui Tests of Normality yaitu terdapat perbedaan dan 

peningkatan nilai antara pre-test dan post-test. Nilai pre-test kelas 

control 0,00<dari nilai post-test kelas control 0,04. Dan nilai pre-test 

kelas eksperimen 0,18<dari nilai post-test kelas eksperiment 0,80. hasil 

penelitiannya menunjukkan data normal. 
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 الفصل اَلول

 أساسية البحث

  شكلة البحثم -أ 
 قروع علوم اللغة اليتمن  النحوية والصرقيةقواعد الإن  

النحوية  قواعدوال تعليم اللغة العربية. عنواما ىتلعب دورا 
ىف  ةانقعالّلغة العربية و  خصوصا لدعم مهارة ةمهمّ والصرقية 
حيحة صقرأ يأن  الطالب ستطيعي . والنشاءراءة واإلتعليم الق

وكذلك  جيدا إال مبعرقة القواعد معرقة اتمة.معانيها كهم يو 
 را يفىقمن أراد أن يكون مايف تعليم اللغة العربية.  للكتابة

 .أن يستوعب عليها وقعلي اللغة العربية
ودور علم النحو يف اللغة العربية دلعرقة أحوال أواخر  

ها الكالم من حيث اإلعراب والبناء. ودور علم الصرف قي
وىذان  بنية الكلمة من حيث احلركة والسكون. أحوالدلعرقة 

 يفليسهل الطلبة الدرسان مساعد ابستخدام الوسيلة التعلمية 



2 

 

ومن الوسائل اليت تستعمل يف تعليمية منها  1قهم الدرس.
word wall. 

على  ىي وسيلة من وسائل التعلمية word wall وسيلة 
قيها اختصار ادلواد شكل لوحة اإلعاانت وقدرىا صغَت، و 

التعلمية ومعلقة يف جدار الكصل الذى يسهل أن يقرأوا طلبة. 
وىذه الوسيلة من وسيلة البصرية ألن قيها تنضم اختصارا من 
الكتابة. وىذه الوسيلة تستعمل يف تعليم قواعد النحوية 
وصرقية ألهنا تساعد الطلبة على قهم وحكظ قواعد النحوية 

 .Baitul ulaوصرقية  مبعهد 
قيو تعلم اللغة  ىو معهد سلكي Baitul ulaكان معهد   

ومن قروعها: علم النحو والصرف والبالغة  ،العربية وقروعها
وغَتىا. وكان الطلبة يف ىذا ادلعهد ال يقدرون أن يكهموا 
وحيكظوا قاعدة من القواعد النحوية عامة ويف موضوع مجلة 

صريف ثالث قعلية خاصة، وكذلك يف قواعد الصرقية يف ت
 اجملرد.

                                                             
 الكتب عامل :إريد(  هبا، الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم الرحيم، عبد 1

 6۱.ص ،2013 والتوزيع، للنشر احلديث
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مسية مجلة اإلوكانت عملية التعليم والتعلم لدرس   
وقعلية أن ادلعلم يشرح الدرس ابلتكصيل بوسيلة الصربة ققد 

أيمر الطلبة بألمثلة ألخرى.  مثويعطى ادلثال من اجلملة 
يقدروا أن أييت أمثلة األخرى ألهنم مل يقدروا على  بعضهم مل

  2لصحيحة.تطبيقها يف تركيب اجلملة ا
ودليل على ىذا أهنم مل يكهموا ىذه ادلادة بسبب قلة  

استخدام وسيلة التعليمية اليت يستعملها ادلدرس يف تعليم اللغة 
التعليمية مهمة ىف تعليم اللغة  ةليعروف أن وسادل ومن ،العربية

م ياليت تستخدمها يف تعل word wall ةليمنها وس ربية،الع
ة ليس عندىم رغبة قوية ذلذه ادلادة ومن ىذه ادلشكل .القواعد

 حىت يسأموا يف قصل.
اعتمادا على ىذه ادلشكلة يريد الباحث أن يكتب ىذ  

 البحث حتت ادلوضوع
يف تعليم  الطلبةلرتقية قدرة  word wallاستخدام وسيلة 

 Baitul ulaمبعهد  النحوية والصرفية القواعد

                                                             

يف  Baitul ula مبعهدادلالحظة األوىل عندما قام بعملية التدريس  2
  2019-04-18التاريخ 
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 أسئلة البحث -ب 

  : أسئلة البحث ما يلي احثقًتح البيالبحث،  مشكلةنظرا إىل 

 لًتقية قدرة قعال word wall استخدام وسيلة ىل  -1
  النحوية والصرقية؟ القواعد قهم على

 يسهل ادلعلم يف word wallىل استخدام وسيلة   -2
 شرح ادلادة التعلمية؟ 

  أهداؼ البحث -ج 

  : ألسئلة البحث، قأىداف البحث ىي مطابقة

   ةبلًتقية قدرة الطل word wall  قعالية ىلالتعرف ع -۱
 .النحوية والصرقيةالقواعد  قهمعلى     

           يسهل  word wallاستخدام وسيلة   ىلالتعرف ع -۲
 .ادلعلم يف شرح ادلادة التعلمية    
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  أمهية البحث -د 

قهم  عن الطلبة يزدادمهم للدراسة، ألنو  البحثىذا  
للطالب يف  جدا مكيدمهم و  ىذا، النحوية والصرقية القواعد

 أن ديكنوال  ، مجةراءة والًت م القىف تعللقواعد خاصة م اتعل
. يف ىذا البحث إال مبعرقة القواعد قراءة صحيحةيستطع 

قهم  اليت تساعد الطلبة يف word wallاستعمال الباحث وسيلة 
 القواعد.

  دود البحثح -ه 

ة ديكن للباحث حتديد شكالت السابقبناء على تشخيص ادلو 
 ىي:شكالت ادل

 word wallىذا البحث يبحث عن استخدام وسيلة  

يف تعليم قواعد النحوية مبادة "مجلة قعلية" وقواعد الصرقية مبادة 
 Baitul ulaمبعهد   "تصريف ثالث اجملرد". ويقوم ىذا البحث

 يف درجة ادلتواسطة. 
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 البحث وفروضه إفرتاض -و 

للغة م ايتعل يف الطلبةتتأثر قدرة الوسيلة ذلا دور مهم ل 
 ةومهار  كالمال ةاالستماع ومهار  ةل مهار ، مثالعربية من ادلهارات

، حيث تتطلب من كل ىذه ادلهارات الكتابة ةالقراءة ومهار 
 .واسعة من ادلعاينالرلموعة 

 :ىي قرضية ىذه االقًتاض 

  Ha :أي وجود يقًتح الباحث قرضية بديلة بحثويف ىذه ال ،
 على الطلبةتساعد  word wall وسيلة استخدام  أتثَت كبَت بُت

يسهل ادلعلم يف شرح ادلادة و  النحوية والصرقية القواعد قهم
 .التعلمية

 Ho ة أنو مل يكن الصكريقًتح الباحث قرضية ي: يف ىذه الدراسة
تساعد  word wallاستخدام الوسيلة  بُت  ىناك أتثَت كبَت

 شرح يسهل ادلعلم يفو  النحوية والصرقية القواعد قهم على الطلبة
 .ادلادة التعلمية
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  ادلصطلحات معاين -ز 

 استجدام الوسيلة -1
 -داميستخ -دمكلمة استخدام مصدر من "استخ 

معناه  ،استكعاال-يستكعل-داما" على وزن استكعل استخ
طريقة أو وسيلة أو  استعمالويف اصطالح   3.ختذه خادماإ

 ىل أغراض ادلعينة.إآلة معينة لسهولة على الوصول نظرية  أو 
لتسهل  word wallوسيلة  استعمالادلراد ابلستخدام ىنا و 

 الطلبة على قهم مادة التعلمية.

واصطالحا:  4ىل الغي.إوسيلة لغة: ىي ما يتقرب بو  
الت اليت يستخدمها ادلدرس لنقل مجع األدوات وادلعدات واآل

سواء كان داخل  ،ىل رلموعة من الدارسُتإزلتوى الدرس 
وادلراد بوسيلة يف  5عملية التعلمية.الكصل أو خارجو هبدف ال

                                                             
)بَتوت:  ،جديدة منقحة ،ادلنجد يف اللغة واَلعالم مؤسسة دار ادلشرق 3

 .171ص.  ،(2003 ،ار ادلشرقد
)بَتوت: دار  ،ادلنجد الوسيط يف العربية ادلعاصرة ،لويس معلوف 4

 .900ص. ،(2003 ،ادلشرق
 .234ص.  ،...ادلناهج  ،دمحم لبيس النجيحي ودمحم منَت موسى 5
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ىذ البحث ىي وسيلة البصرية اليت تستخدمها يف تعليم 
 قواعد النحوية والصرقية. 

 تعليم  -2

تعليما" أو -يعلم-ن الكلمة "تعليم" مأخوذة من "علمإ 
إيصال العلم أو ادلعرقة إىل ذىن جعل لو أمارة يعرقها. والصتالحا 

نرى أن التعليم ىو عملية تعلمية كما   6.منظمة التالميذ بطريقة
ىل سيطرىم يف إاليت جعلها الطلبة عادلون بعلوم متنوعة ومداقعون 

 إيصال ىو التعليم أن البحث ىذا وعلى الكصل أو خارجو.
 القيام على مستعدين ليكونوا التالميذ ذىن إىل ادلعرقة أو العلم

 .اليوم وحياهتما اجملتمع يف بوظائكهم

 الصرقية قواعد النحوية و -3
 كلمة قواعد ىي مجع التكثَت من الكلمة قاعدة. ومعٌت 

ينطبق  والضابط أو األمر الكلي ،أساسة قاعدة من البناء ىي:

                                                             
  حامد عبد القادر، ادلنهج احلديث يف الًتبية وطرق التدريس، اجلزء 6

 (90 .هّصة، صالثاين، )مصدر: مكتبة الن
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والنحو لغة اجلانب، الطريق، ادلثال ادلقدار، القصد،  .7جزئيات
 .8ويكون ظرقا وامسا مجيع النواح

 حا علم من العلوم العربية يعرف بووأما معناىا اصطال 
 حوال يف حال الكلمات العربية من حيث االعراب والبناء وماأ

 يعرض ذلا من األحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغَتىا من
صول أ والقواعد اليت يقصد الباحث يف ىذه الرسالة. الكلمات

مبادة مجلة  ية من حيث األعرب والبناءبأحول الكلمات العر 
 قعلية. 
تصريكا مبعٌت -يصّرف-فية من كلمة صرّ ما قواعد الصرقأ 

تدبر يف  قاعد من قواعد اللغة العربية اليتويف االصطالح  تغيَت
تغيَت كلمة إىل شكل األخرى. قتختص ببنية الكلمة العربية وما 

ابلزايدة أو ابلنقص. ومعظم الكلمات  يطرا عليها من تغيَت
الصرف أن أصول  العربية ثالثية احلروف. ولذا اعترب علماء

 ف , ووضعوا نظاما لضبط بنية الكلماتو الثة احر الكلمات ث

                                                             
 783 .ص ،...حامد عبد القادر، ادلنهج احلديث رجاء 7
 795 .ص ،ادلراجع السابقة ،مؤسسة دار ادلشرق 8
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والقواعد اليت  9(.قعل(وقابلوىا عند وزهنا ابلكاء والعُت والالم 
تصريف ىي قواعد الصرقية مبادة ال يقصد الباحث يف ىذه الرسالة

 ثالث اجملرد. 
 الدراسات السابقة -ح 

بواسطة البطاقة السحرية نور احلسىن، تعليم النحو  -1
ثاين الثانوية ال إجرائية يف الفصل دراسة)العربية 

، الرسالة اجلامعة غري منشورة، (مبعهد دار اإلحسان
كلية الرتبية يف قسم  تعليم اللغة العربية جبامعة 

 م 0292الرانريي اإلسالمية احلكومية، بند آتشيه،
 على الطلبة لتسهل قهي البحث ىذا يف أىداف أما
 ال ولكي بيةالعر  السحرية البطاقة بوسطة النحو قهم

 تعليم قعالة ودلعرقة تدريس، أثناء يف ابدلالل يشعرون
 الطلبة يسهل العربية السحرية البطاقة بواسطة النحو

 .تعليمهم يف

                                                             
9
 6  .ص ،ابب الصرف ،ملخص ،نغمةد اقؤ  
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 اجملتمع وكان . إجرئية دراسة قهي البحث منهج أما
 230 وعددىم اإلحسان دار مبعهد الطلبة مجيع

 وعددىم )أ( الثاين الكصل الطلبة مجيع والعينة طالبا،
 ىي تستعملها اليت البحث وأداوت .طالبا 32

 .االستكتاء وتوزيع واالختبار ادلباشرة ادلالحظة

الباحث ىذه الدراسة السابقة ختتلف ابلدراسة  ىرأ
البحث وميدانو ومنهجو،  احلالية من حيث موضوع

البطاقة السحرية  والدراسة السابقة تستخدم الوسائل
 .دراسة إجرائيةابل اإلحسان مبعهد دار حبثها يف العربية

يف  word wall وسيلة ستخدمياحلالة  أما الدراسة
 .ابلدراسة جتربية  Baitul ulaمبعهد  حبثو

تعليم النحو بكتاب معجم قواعد اللغة  ،ا أولفيمري  -2
عهد مب جداول ولوحة"، درسة إجرائية العربية "يف

 92م.0290 دار العلوم العصري

                                                             
تعليم النحو بكتاب معجم قواعد اللغة العربية "يفي جداول  ،مَتا أولكي10

 .م2012ولوحة"، درسة إجرائية مبعهد دار العلوم العصري 
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 على الطلبة قدر ترقعىي  البحث ىذا يف أىداف أما
 الطلبة ساعدةدل قعاال الكتاب ذاى قأصبحت ،وقهم
أما منهج  .ترقية قدرهتم على تعليم وقهم علم النحو يف

ذه ىأتليف  اعتمدت عليها الباحثة يفىي  البحث
البحث إجرائي، أي قامت  الرسالة قهو طريقة

الباحثة لتعليم النحو ابستعمال كتاب معجم قواعد 
 جدوال ولوحات". ية "يفالعرب اللغة

ابلدراسة  رأى الباحث ىذه الدراسة السابقة ختتلف
 احلالية من حيث موضوع البحث وميدانو ومنهجو،

اللغة  كتاب معجم قواعدتطبيق   والدراسة السابقة
ابلدراسة  دار العلوم العصري يف حبثها مبعهد العربية
 wordستخدم وسيلة يأما الدراسة احلالة . إجرائية

wall مبعهد  يف حبثوBaitul ula  .ابلدراسة جتربية 

"تطبيق الطريقة ادلعدلة يف تعليم النحو  يرميدين -3
دراسة جتريبية ) "على القراءة الطلبةلرتقية قدرة 
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مبعهد دار العلوم أبو لونج إي يف آتشيه 
 99.م0292(الكربى

ويهدف الباحث من كتابة ىذه الرسالة دلعرقة قعالية 
على القراءة  الطلبة ترقية قدرة الطريقة ادلعدلة يف

يف تعليم القراءة  الطلبةومعرقة ادلشكالت اليت وجدهتا 
الطريقة ادلعدلة ومعرقة أثر تطبيق الطريقة  بتطبيق

ادلنهج  على القراءة. وأما الطلبةادلعدلة يف ترقية قدرة 
البحث الذي اعتمد الباحث يف ىذه الرسالة قهو 

وادلالحظة ادلباشرة  البحث ادلكتيب والبحث ادليداين
 واإلختبار القبلى والبعدى وادلقابلة.

رأى الباحث ىذه الدراسة السابقة ختتلف ابلدراسة 
والدراسة  .احلالية من حيث موضوع البحث وميدانو

الطريقة ادلعدلة يف تعليم النحو لًتقية  السابقة تطبيق
مبعهد دار العلوم أبو  يف حبثها على القراءة الطلبةقدرة 

                                                             
على  الطلبةيرميدين "تطبيق الطريقة ادلعدلة يف تعليم النحو لًتقية قدرة 11

 .م2010)دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم أبو لونج إي يف آتشيو الكربى( "القراءة
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أما الدراسة احلالة  .نج إي يف آتشيو الكربىلو 
  Baitul ulaمبعهد  يف حبثو word wallستخدم وسيلة ي

 ابلدراسة جتربية.

 طريقة كتابة الرسالة -ط 

عتمد يالة قسليف والكتابة هبذه الر أوأما الت   
الًتبية جلامعة  الة بكليةستابة الر كالباحث على دليل  

 المية احلكومية وىو:سالرانَت اإل
"Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

2016".
12

                                                             
12

 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016, 

(Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2016), hal. 155-164 
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 الفصل الثاين

 النظري اإلطار

 التعليمية الوسائل -أ 

 الوسائل مكهوم -أ 

 "الوسائل" من تتكون التعليمية" "الوسائل كلمة إن 
 13.هَت غ إىلو ب يتقرب ما اللغوي ومعاهنا الوسيلة من مجعا قتكون

 الىت األدوات كل يى التعليمية الوسيلة إن وبريديل روسي وقال 
 والتلكاز اجلهاز مثل بية،الًت  قيقحت سبيل يف درسادل يستخدمها

 اإلنسان يى الوسيلة أن عدا وما .اَتىوغ واجمللة واجلريدة
 التالميذ حصول سبيليف  احلالة تصنع الىت والعملية واألدوات

  14.واقفوادل هاراتوادل عارفوادل العلوم على

                                                             
شرق، وت: دار ادلَت ب) اللغة واألعالم،  يفنجد ف، ادللويس معلو  13

 90. ، ص208، ط. (1982
14

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h.25 
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 ابختالف اختلكت التعليمية للوسائل تعريكات عدة ناكى 
                                   التعلم عملية يف ختلكةادل احلواس أمهية  ُت يفربادل نظر وجهة    

 :يىو  
 أبهنا التعليمية الوسائل( Dent,1971) دنت عرف (أ 

ا من َتىالدراسة أو غ تقاعا يف تستخدم الىت وادادل"
قهم معاين الكلمات  يفاألماكن التعليمية لتساعد 

   نطوقة."أو ادل الدكتوبة
 الوسيلة(  م 1983 ) نيقوال قسطندي عرف (ب 

 يفالتلميذ  يستعملها مادة أو أداة" أبهنا التعليمية
بادئ عملية التعلم واكتساب اخلربات وإدارك ادل

 بنجاح معارف من يكتسبما  بسرعة، وتطوير
و قي يستطيع مناسباً  جواً  ولتيسرل علمادل ويستعملها

 للوصول الطرق وأحدث األساليب حصلأب العمل
 القومية بيةوالًت  الصحيح والعلم احلقائق إىل بتالميذه
 ."تكلكة وأقل بسرعة
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ي كل ىمن التعريكات السابقة ترى الباحث أن الوسائل 
التالميذ  مضمون من الدرس حىت صار مجاد أو شيئ وصل بو

 . من الدرس ويكهموه بسهولة مستغرق

 أمهية الوسائل التعليمية -1
 مهمة ضرورة أدة الوسيلة تكون، احلاضر الزمان ذاى ويف 

 درسيادل الكصل داخل علمادل وتساعد ُتتع الىت التعليم عملية يف
 رقع على وتعمل وصيانتها واستخدامها إنتاحها أحسن ما إذا

 درسونادل يشعر الوسيلة بستخدام. ألن التعليمية العملية ككاءة
 .التعليم طريقة وزايدة ادةادل تبُت يف السهولة

 الوسائل التعليمية قوائد -2

 ونحل على التعليم الجمل يف ةَت كث قوائد التعليمية للوسائل 
 أحسن إذا خاص ونحل على اللغات تعلم الجمل يفو  عام

 سومةر ادل دافىاأل قيقحت هبدف قعال ووج على استخدامها
 اىأورد كما الكوائد ذهى مىأب قائمة يلي وقيماُت. عادل للربانمج
، هباُت الناطق َتلغ العربية اللغة تدريسيف  بويةالًت  التقنيات مؤلف

 :قلها قوائد عديدة منها
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 ةَت الكب األعداد تعليم على التعليمية الوسائل تساعد (أ 
 الوسائل طريق قعن. الدراسية الكصول يف تزايدةوادل

 واإلذاعة التعليمية واألقالم كالتلكزيون يةىَت ااجلم
يستطيع التالميذ التعلم بشكل  اَتىوغ درسيةادل

 .أقضل
يف  اليةاذل الزايدة مشكلة التعليمية الوسائل ًفتعا (ب 

 علوماتوادل عرقةادل تزايد أدى ققد .اإلنسانية عرقةادل
شلا  علمتادل أعبادء وزايدة ناىجادل تضخم إىل اإلنسانية

 من َتالكث تدريس يف التعليمية الوسائل ستخداما حيتم
 .نهجادل حيتويها الىت مىكاوادل علوماتادل

 التالميذُت ب الكردية الكروق التعليمية الوسائل تراعي (ج 
 تقدمي التعليمية الوسائل طريق عن للمعلم قيمكن

 عملية عنها ينتج تلكةسل بطرق اتَت ثادل من عدد
 .بهمىواوم خرباهتم ابختالف التالميذ جذب

 لكظ وحسن النطق مشاكل معاجلة على تساعد (د 
 .واألصوات الكلمات
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 إىل هارةادل صاحب من هاراتادل نقل على تساعد (ه 
 بغض متقارب حسي إبدراك ُتتعلمادل من عدد أكرب
  .يفالثقا ستوىادل عن النظر

 استنباط على وتساعده تعلمادل يف التأمل روح تقوي (و 
 .اجلديدة عارفادل

  .15ييت التعليم والتعلمتيسر وتسهل عمل (ز 
 من تمامىاال أتخذ أهنا التعليمية الوسائل قوائد من 
 وتكون التدريس عند ونشاطهم التالميذ دواقع قيةلًت  التالميذ

 يف التالميذ ازنجإل جييد حىت واضحة إليهم تلقى الىت ادةادل
 .الكصل

 الوسائل التعليميةأنواع  -3

 مباشرة هبا تتأثر الىت للحواس تبعاً  التعليمية الوسائلأنواع  
 ة أنواع: ثالث إىل وقسمت احلواس طبيعة وعلى

 السمعية الوسائل (أ 

                                                             
ا، )اجليزة: َتىبغ قُتعليم اللغة العربية للناطعمر الصديق عبد هللا، ت 15

 149-148. (، ص2008ية للنشر والتوزيع، ملعالدار ال
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 عملية يف السمع حاسة على تعتمد الىت الوسائل وتشمل 
 .اللغة ترباتسل سجل،ادل الراديو، مثل اخلربات واكتساب التعلم

 الوسائل البصرية (ب 
 يف البصر حاسة على تعتمد الىت الوسائل وتشمل
 أمثلة ومن اخلربات واكتساب والتعلم تعليمال عملية
 الصور الرحاالت، عارض،ادل السبورة، :ذلك

 .اجملالت الكتب، العينات، التوصيحية، النماذج،
 البصرية السمعية الوسائل (ج 

 يف معاً  والبصر السمعة حاس على تعتمد ذهىو 
 قالتلميذ وهبذا .اخلربات واكتساب التعلم عملية
 حضور :مثل .وأبذني الشرح ويسمع وبعين يرى

 برانمج أو تعليمي، سينمائي قيلم مسرحية،
 .تعليمي تلكزيوين

 عند البصرية السمعية الوسائل حبث يف الباحث استخدام 
 أكثر التالميذ يرجى ستخدمةادل الوسائل من الكصل يف التدريس

 ستخدمةادل والوسائل أليهم، يلقى الذى والدرس درسابدل تماماىا
  .واألصوات متحركة سومور  ملونة ككتابة
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 word wall  -ب 
 word wall مكهوم -1

Word Wall   أي كلمة اجلدار يف اللغة ىي لكظة سلتصرة
اليت وضعت  يف جدار الكصل. ويف اصتطالح ىي وسيلة على 

وقيها اختصار ادلواد  ،شكل لوحة اإلعاانت وقدرىا صغَت
 التعلمية ومعلقة يف جدار الكصل الذى يسهل أن يقرأوا طلبة.

وىذه الوسيلة من وسيلة البصرية ألن قيها تنضم اختصارا من 
قيها اختصار ادلواد التعلمية إبضاقة الصورة  وتكون الكتابة.

 . 16وأللوان بقدر الذى ديكن للطالب قراءتو بوضوح
استخداما لعروض مواد جيد جدا  word wallديكن 

ة عندما يتعلم الطلبة الكتاب ،للطالب إلستخدامها يف تعلمهم
الذي قيها اختصار مواد التعلمية ديكن   word wallقينظرون إىل

 يوسع مكهومهم وحيسن كتابتهم.
 

 word wallأىداف  -2
                                                             

16 Khusnul Maghfiroh,  “Penggunaan Media Word Wall untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas IV MI 

Roudlotul Huda”. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpk.  

2016/2017. Hal. 65.     

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpk
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 تذكريف  الطلبةمساعدة  وأىدف من ىذه الوسيلة ىي
لًتقع اإلتصال واإلىتمام الطلبة على قهم  و . كظ ادلادة التعليميةحتو 

 Wijayaشاً و ر وجيا   عرف مادة الدراسية قجعل التعليم السهول.

dan Rusyan) 1994) وسيلة ، قإن دورword wall    كمحكز
يف حتقيق  الطلبةديّل اقع للتعلم حىت ال و للتعلم وديكن أن يعزز الد

( 1981) أىداف التعلم. ىذا يواقق مع رأي عامل النكس محزة
ُيسمع أو  ما من شيءو  يُرى  أبن ادلرء سيكهم أقضل من شيء ما

 يُقرأ.
 word wallأمهية  -3

 تطبيقها يف التعلم ل مكيدة جًداو مهمة  يلةالوس ىذه
دلواد ااستخدام ىذه الوسيلة لعرض ملخص  اللطالب، ألهن

 الطلبة، أي عندما يتعلم يف قهمها الطلبة وتسهيلادلكيدة 
الذي حيتوي على ملخص  word wall إىل ىم ينظرونالكتابة 

ومن  .التعليمية وحكظها قهم ادلواد على الطلبة هاسهليدلادة اليت ا
. والتعلم الكعايل التعلم جتعل يى التعلميف  مهمة ىذه الوسيلة

 ختلكةادل ةبيئأن ادلعلمُت ليهتموا  أن يقالوا من الباحثُت وكثَت
 أن يتكاعلوا يف مادة التعلمية. الطلبةوجيعل 
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 word wallالعيوب وادلزااي  -4
سيلة كان عداد ادلزااي من و Wagstaff (1999:7)  عرف

word wall 17:منها 
ىذه الوسيلة تستطيع أن تستخدم يف صف  (أ 

 ادلختلكة من الطلبة.
ىذه الوسيلة تستطيع أن تزداد الرغبة ومكهوم  (ب 

 الطلبة يف قهم مادة التعلمية.
 ىذه الوسيلة تستهل ادلعلم يف شرح مادة التعلمية. (ج 

 أما العيوب من ىذه الوسيلة ىي:
 ليجعلها.ىذه الوسيلة حتتاج إىل وقت طويل  (أ 
ىذه الوسيلة تستطيع أن تشهد ققد ألىا وسيلة  (ب 

 البصرية.
 
 
 

                                                             
 

17
 Zulkifli Anwar. “Efektifitas penggunaan media word wall 

dalam penguasaan kosa kata bahasa arab siswa kelsa x SMA Negeri 1 

Pangkep”. Jurnal.  2019 
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 النحوية والصرفية تعليم القواعد -ج 
 النحوية تعليم القواعدمكهوم  -1

و مساعدة شخص ما ىعاجم إن التعليم كما ألف يف ادل
يف  وتعليمات توجي ميتقد على أن يتعلم كيف يؤديي شيئا ما أو

 18.عرقةة أو الدقع إىل الكهم وادلعرقدراسة شيء ما أو التزود ابدل
ي ىداف و ىتلكة لكن لديها نكس األسلالتعليم  قكانت أنواع

 درسةداف تربوية. حينما يتعلم شخص ويوجد شيئا يف ادلىأ
النظامي أو يعرف ابلتعليم الرمسي لكن إذا يتعلم  قيسمى ابلتعليم

 َتقيسمى ابلتعليم غو أو صديق ويف بيئة احلياة اليومية مع أم
  19.رمسي

ادة درس يف تعليم ادلو أنشطة ادلىيف احلقيقة، التعليم  
الطلبة يستطيعون أن يتعلموا جبيد  للطلبة هبدف أن يكون

الطلبة يستطيعون أن يتعلموا جبيد  بوي.دف الًت لتحقيق اذل
 ومها ُتكب القواعد النحوية من كلمتتًت  بوي.دف الًت لتحقيق اذل

                                                             
وت، دار النهظة َت ب)، أس  تعلم اللغة وتعليمهادوجالس براون،  18
 25، ص: (م 1994العربية: 
 م 2014ديسمرب  08 طارق لزمد، تعريف التعليم، 19
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ي النظام أو ىمجع من القاعدة و  والقواعد لغة القواعد والنحوية.
، كمثل والشيء وأساس  ي أصلىاحلكم أو القرار واألساس و 

 20.عليها االنسان بٍتاليت ي ووأصول وقواعد البيت أسس
ي إعراب ىكان النحو علم من علوم قواعد اللغة العربية و  

 ٍتمن الكتب يع َتكث تعريف والكالم العريب. والنحو لغة ل
 ولطريق. وقد مسي علماء النحو هبذا االسم، ألنقدار واالقصد وادل

وعلم النحو  . إىل كالم العرب الكصيح يعلم الناس الطريق
و علم خيتص بدراسة األصول اليت تعرف هبا أحوال ىاصطالحا: 

جهة اإلعراب والبناء بعد انتظامها يف  الكلمات العربية من
ن عرف ما جيب أيذا العلم نستطيع أن ىالل حاجلملة. من 

21.الكلمة من رقع أونصب أو جر أو جزم  تكون
أي علم يعرف  

جاء مصطلح النحو من  عن شكل من الكلمة وترتيبها. وقد وب
يقسم الكالم إىل ثالثة أقسام: )قول اإلمام علي أليب األسود 

 نهج يف وضع القواعد.ذا ادلىعلى  َتأي س( اسم وقعل وحرف

                                                             
 م  2007ا  امحد بن لزمد، معٌت القاعدة لغة واصطالح 20

كتبة ت: منشورت ادلَتو ب)مصطكى الغالتيٍت، جامع الدروس العربية،   21
 10 .، ص( 2005العصرية: 
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 اللغة العربية كما ذكر يف كتاب الكواكب الدرية أن علم 
وعلوم العربية اثنا عشر علما ومنها علم النحو يعرف هبا أحوال 

ذكورة االسم والكعل راد ابألصول ادلوبناءا وادل أوآخر الكلم إعرااب
 22.و ذلكضلواحلرف وأنواع اإلعراب والعوامل التوابع و 

على  ُتوسيلة من الوسائل اليت تعىي  القواعد النحوية  
الية من حصحيحة  سة القراءة والكتابة بلغةار شلإجاد اللغة و 

وسالمة اآلداء وضبط  َتاألخطاء وتساعد على دقة التعب
قساد يف  وعلي تبالقواعد النحوية يًت  الكلمات ألن عدم مراعاة

 23.وقلب يف الككرة وسوء يف الكهم ٍتعادل
 تعليم القواعد النحوية وأمهيتها أىداف -2

هبدف قواعد اللغة دف القواعد النحوية ال خيالف ىإن  
النصوص العربية أو  و تسهيل على قهمىاألجنبية األخرى. و 

  علومات إىل القارئ أو السامع.الكالم العريب حىت وصول ادل

                                                             
  بن أمحد، الكواكب الدرية، شرح ادلتممة األجرومية، جزء األول،دمحم 22

 4 .، ص(السنة مكتبة إمارة هللا سرابى، بدون)
 302 .، صعلي سامي اخلالق، ادلراجع يف تدريس...  23
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 24:أما أمهية تدريس القواعد النحوية قهي
اكاة األساليب الصحيحة مهالطلبة من  ُتدتك (أ 

 ذه احملاكاة مبنية على أساس مكهومىلغواي، وجعل 
 ضة.زلن أن تكون آلية بدال م

علومات وتنظيمها يف الطلبة من ترتيب ادل ُتدتك (ب 
 والعليل َتاهنم ويدريبهم على دقة التككىأذ

 واالستنباط.
الحظة والربط وقهم تنمية قدرة الطلبة على دقة ادل (ج 

 تشاهبة.كب ادلا الًت  ُتختلكة بالعالقات ادل
وقوف الطلبة على أوضاع اللغة وصيغها الن  (د 

 ي وصف علمي لتلك االوضاعىإمنا  قواعد النحو
ث يف ألكاظها يدحتت اليت َتاوالصيغ وبيان للتغ

 لها.أىعليها  َتتنوعة اليت يسساليب ادلوقهم لأل
 القواعد الصرقية  تعليممكهوم  -3

ما قواعد الصرف قتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرا أ 
بية عليها من تغيَت ابلزايدة أو ابلنقص. ومعظم الكلمات العر 

                                                             
 306 .، ص علي سامي اخلالق، ادلراجع يف تدريس ... 24
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ثالثية احلروف. ولذا اعترب علماء الصرف أن أصول الكلمات 
ثالثة احروف , ووضعوا نظاما لضبط بنية الكلمات وقابلوىا 

 .25(قعل)عند وزهنا ابلكاء والعُت والالم 
 وأىداقها  القواعد الصرقية تعليمأمهية  -4

 قهي كما يلي:وأما أمهية القواعد الصرقية 
العربية  تعلقة بعلوم اللغةكما أن يف الدروس األخرى ادل 

. هاأمهية يف تعلم اوظيكة مهمة. قكذلك، القواعد الصرقية ذل
، وقهم معانيها، َتىاالكلمات، ومعرقة تغ عرقةعلم يهدف دل األهن

ات َت تبحث عن تغ يةققواعد الصرق. وتنمية الثروة اللغوية
قدرة شخص  ذا، يؤثر إىلىتلكة. و سلصور  الكلمات وحتويلها إىل

يف شكل الكلمات أو اجلمل  َتقهم اجلمل العربية، ألن التغي على
 قصود.وادلٌت عيؤثر يف ادل

 العالقة بي قواعد النحوية والصرفية (أ 
وكانت قواعد النحوية ىي قاعد من قواعد اللغة العربية  

الىت تدبر العالقة بُت الكلمة. وأما قواعد الصرقية ىي قاعد من 
ر يف تغيَت كلمة إىل شكل األخرى. قواعد اللغة العربية الىت تدب

                                                             
 20 .ص ابب الصرف..ملخص.. ،قؤد نغمة 25
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وكانت عالقة مها ىي تساعدمها على تدبر العالقة بُت الكلمة 
 وتغيَت بُت الكلمة يف اللغة العربية.
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 الثالث الفصل
 منهج البحث

 طريقة البحث - أ
لقد اعتمد الباحث على عدة اآلراء من العلماء الًتبويُت  

تصميم البحث  يرتبط يف إجراء حبثو. اليت توجو هبا الباحث
تار خيعلى الباحث أن  مبشكلة البحث وقروضو، ولذلك جتب

 درقكرب  أب صرو كتًت  الخيسئلة أو ألجييب على  يالتصميم الذ
 . اعليةكمن ال

تار تصميمات البحوث خيوهبذا اإلرشاد توجو الباحث أن  
أنسب تصميم لبحثو يف إجابة قروضو. ولتحقيق  الكمية مبا أهنا

من أنواع تصميمات  تخدام أنواعسحث إىل اذلك ترجع البا
 البحوث الكمية ىو البحوث التجريبية أو ما يقال ابإلصلليزية

Experiment Research. 
قإن البحث التجرييب ىو "التسمية اليت تطلق على تصميم  
يهدف إىل اختبار عالدات العلة وادلعلول حىت  ىالذ البحث
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 األثرلو  يالعلمي "الذ وأنو البحث 26يصل إىل أئباب الظواىر".
يستطيع  يالذ اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية ىو ادلنهج التجرييب

على ( ادلتغَت ادلستقل) الباحث بوائطتو أن يعرف أثر السبب
 .27"(ادلتغَت التابع)النتيجة 

 وأما ادلنهج التجرييب قهو تتكون من اخلطوات اآلتية، قهي:
ة منو اختيارا حتديد اجملتمع البحث، مث اختيار عين -1

 اخلارجية ادلراد ضبطها. عمداي، تًتق يف ادلتغَتات
 اختبار عينة البحث يف موضع التجربة اختبارا بعداي. -2
تقسيم عينة البحث تقسيما عشوائيا إىل رلموعتُت  -3

 (.2رلموعة و) (1رلموعة )
اختيار أحد اجملموعات اختيارا عمداي لتصبح ىي  -4

 اجملموعة التجريبية.
 ادلستقل علي اجملموعة التجريبية وحجبو ادلتغَت تطبيق -5

 عن اجملموعة الضابطة.

                                                             
  197 .مود أبو عالم، مناىج البحث...، صزل رجاء26

صاٌف ابن محد العساف، ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  27
 303, ص, (م2000 : مكتبة العبيكان،ضالراي)
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يف موضوع التجربة  (اجملموعتان)اختبار عينة البحث  -6
 اختبارا بعداي.

 حتليل ادلعلومات. -7
 ئلة البحث أو قروضو.سترسَت ادلعلومات يف ضوء أ -8
أىم النتائج اليت توصل إليو وما ض تلخيص البحث وعر  -9

 28للخطوات. طبقا توصيات يوصى بو من 
  اجملتمع والعينة - ب

عتمد الباحث يف اختيار العينة ذلذا البحث على يو  
سمى ىذه الطريقة يو   (Purposive sampling)الطريقة العمدية

اس سأ أن ة وىي "تعٌترب ابلطريقة ادلقصودة أو االختيار ابخل
ردة أو تلك دتثل كن ىذه ادلة الباحث ومعرقتو أبرب االختيار خ

 29رلتمع البحث".
 Baitul مبعهد  ويكون اجملتمع ذلذا البحث مجيع الطلبة

ula Tangse  طالبا.  واختار الباحث العينة بعضا  265بعددىم
منهم، قأخذ الباحث قصلُت من طالب الكصل الثاين من الصف 

                                                             
 325صاٌف ابن محد العساف، ادلدخل إىل البحث...، ص.  28
 .99 .العساف، ادلدخل إىل البحث...، ص صاٌف ابن محد 29
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 30( كلمجموعة التجربية بعددىم  أ) األول ومها الكصل الثاين 
 30ضابطة بعددىم طالبا. والكصل الثاين )ب( كلمجموعة ال

ن أل بعينة يف ىذا البحث. تُتاختار الباحث ىذه اجملموع طالبا.
أن حيكظوا قواعد النحوية  مل يقدرواالباحث  بعد مالحظة نظر

من العلوم وادلعارف من تعليم  دروا على تطبيققمل يوصرقية حىت 
 تاابهتم.كراءاهتم و قالمهم و يف ك النحو
  طريقة جلمع البياانت وأدواَتا -ج 

ام الباحث قوما الطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت ققد 
 ابلطريقة التالية:

 دلالحظة ادلباشرةا -1
ة قتط أدهتا ور سادلالحظة ىي طريقة من طرق البحث بوا

كن الباحث ديالبياانت وادلعلومات اليت  ادلالحظة ادلباشرة جتمع
ومجع البياانت  ئلة البحث واختبار قروضو.سمن اإلجابة عن أ

يقة على حوادث ققوم الباحث مبالحظة مباشرة ديالة سالر  ذلذه
ستطيع يصل، حىت كصل وما جرى على أعضاء الكال وأحوال

وىي عملية التعليم والتعلم عند  ةسثر من إجراء الدراألنظرا على 
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 أو يقردك لو سوس الطلبة من كادلعلم والطلبة وما جرى يف ن
 لها ابلكتابة.كظ  كمجاعي وحت

  االختبار -2
ستخدمها يسئلة أداة االختبار اليت دتكن أن ألائمة ق إن"

ئلة البحث أو سادلعلومات اليت حيتاجها إلجابة أ الباحث جلمع
ابختبارىم دلعرقة نتائجهم ىف  ام الباحثقو . 30اختبار قروضو"

 قوم الباحث ابالختبارين، يعٍت:يالتعلم. و 
 االختبار القبلي (أ 

ه الطلبة رب ختت ىاالختبار القبلي ىو االختبار الذ
 .31التجربة ىف حتسينو بل إجراء التجريبة دلعرقة أثرق

 البعدي االختبار (ب 
ه رب ختت يوأما االختبار البعد قهو االختبار الذ

أحدثو  يثر الذأللقياس  الطلبة بعد إجراء التجريبة
 .32تطبيق ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع

                                                             
 427ص: ، ...البحث ادلدخل إىلد العساف، صاٌف ابن مح 30
  307ص: ، ...ادلدخل إىل البحثصاٌف ابن محد العساف،  31
 307...,ص:، ادلدخل إىل البحثصاٌف ابن محد العساف 32



35 

 

  تبيانساال (ج 
داما للحصول تخسائل اسثر الو كتبيان أس االربتعت

الو سقراد، وديكن إر ألعن  على معلومات وبياانت
 ريةسإىل أشخاص يف مناطق بعيدة وديكن ضمان 

سئلة أو البنود ألأنو ديكن صياغة  تجاابت مباساال
 .33ب أغراضا زلددةسلتنا

 طريقة َتليل البياانت -د 
اعتمد الباحث يف حتليل البياانت اليت حصلت يف حبثو 

حللها الباحث. سيرر حسب البياانت اليت ادلق على عدد القانون
والطلبة عند إجراء عملية  ةسوحتسب البياانت من أنشطة ادلدر 

 تعمال القانون:سالتعيلم والتعلم اب
   

 النسبة ادلؤية: البيان: 
 رلموع القيمة احلصولة عليها:        
  جة الكاملةالنتي:        

                                                             
، الطبعة مدخل إىل مناهج البحث الرتبوىرجاء زلمود أبو عالم،  33

 113 .ص ،(م 1989 الح،كالكويت: مكتبة الاألوىل، )
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ة والطلبة عند إجراء عملية سنشطة ادلدرّ ألوحتدد ادلسند 
 34:إىل مخسة أحوال التعيلم والتعلم

 = شلتاز:81-100
 جدا جيد=   :66-80
 = جيد   :56-65
 = مقبول   :41-55
 = انقص     :0-40

لل الباحث النتائج اليت حيصل عليها الطلبة يف حيو 
اجملموعة الضابطة واجملموعة  يعدالب االختبار القبلي واالختبار

  SPSS. تخدام برانمجسالتجريبية اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara,2003), hal. 281 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وَتليلها

 رض البياانتع -أ 

يف الكصل السابق شلا يتعلق مبنهج  م الباحثاق قد
مع البياانت. أما يف ىذا قيو جل البحث واألدوات ادلستخدمة

من البحث حيصل  ذيعرض نتائج الييد الباحث أن َت الكصل ق
 ستخدام وسيلة ب والصرقية ويةالقواعد النح تعليم التجرييب يف
word wall يف قصل الثاين مبعهد.Baitul Ula Tangse   وقد قام

 (One grup eksperimen-One grup control) الباحث ابلبحث
اعتمادا  Baitul Ula Tangse. مبعهد البياانت تلك على للحصول

وأتىيل ادلعلمُت  بيةًت ى خطاب اإلشراف من عميدة كلية العل
 .B-13923/Un.08/FTK/KP.07.06/12/2020رقم  ببندا آشيو

  البحث ميدان عن حملة -1
من مؤسسة  حدىإ Baitul Ula Tangseكان معهد 

  ويقع ىذ ادلعهد يف الشارع . Tangse ب  الًتبية اإلسالمية

(Tangse-geumpang, Gampong Pulo Mesjid II, Kec.tangse, 
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Kab. Pidie).   الطبيعية والعلوم اإلسالمية. ومن  ويعّلم قيو العلوم
العربية كادلكردات والكلمة واجلملة  علم قيو اللغةتحيث اللغة ي

. يف األسبوع اناللغة العربية ساعت راءة والكتابة. ويتعلمقمكيدة وال
عهد حتت . واآلن ىذا ادل 2000سنة  عهد يفادلا وقد أسس ىذ

 تنكو سليمان أمحد.  رعاية
أكثرىم متخرجون عهد ادل يف ىذون الذين يعلمون علموادل

 Baitul Ulaادلعهد  شيو. وأما ادلعلمون يفعهد ادلشهور آبادلمن 

Tangse  قهي:  4-9اجلدوال يف 
 4-9اجلدوال 
 Baitul Ula Tangseعهد عداد ادلعلمون مب

 جملموعا ادلعلمون رقم
 7 ابت مبعهدادلعلم الث 1
 7 الثابت مبعهدغَت  ادلعلم 2
 5 انئب ادلعلم 3

 19 اجملموع
 (2020 سنة ،عهدمصادر البياانت من واثئق ادل. 1-4) 
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يف كما   Baitul Ula Tangseوأما أمساء ادلعلمون مبعهد 
 يلي: 4-0اجلدوال 

 اسم رقم
 أستاذ قيسل 1
 أستاذ شهريل 2
 أستاذة سودة 3
 جلينا أستاذة شوال 4
 أستاذ جنيدى 5
 أستاذ أدانن 6
 أستاذ خليق 7
 أستاذ قدر 8
 أستاذ مرزكى 9
 أستاذ دمحم زين 10
 أستاذ دمحم إقبال  11
 أستاذ رجي الدين 12
 أستاذة ىريىت 13
 أستاذة سبة إداة 14
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 أستاذة أقنان 15
 أستاذة روضة العلم 16
 أستاذة يسرى 17
 أستاذة قضلية ألكا 18
 أستاذة رمحى 19
 (2020 سنة ،عهدمصادر البياانت من واثئق ادل. 2-4) 

 
يف كما   Baitul Ula Tangseمبعهد  الطلبة عداد وأما
 يلي: 4-3اجلدوال 

 صلالف رقمال
 الطلبة عداد

 اجملموع
 الطلبة الطالب

 36 20 16 األول ) أ ( 1
 38 23 15 األول ) ب ( 2

 74 43 39 اجملموع
 36 21 15 ) أ (الثاين  1
 33 20 13 الثاين ) ب ( 2

 69 49 08 اجملموع
 32 15 17 ) أ (الثالث  1
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 30 16 14 ) ب (الثالث  2
 60  39 39 اجملموع

 28 15 13 الرابع ) أ ( 1
 32 18 14 الرابع ) ب ( 2

 62 33 07 اجملموع
 24 13 11 اخلامس ) أ ( 1
 27 15 12 اخلامس ) ب ( 2

 59 08 03 اجملموع
 19 11 8 السادس ) أ ( 1
 17 7 10 السادس ) ب ( 2

 36 98 98 اجملموع
 350 994 957 اجملموع الكلي

 
  ويكون من ،الطلبة 352عهد ذ ادلهبوكان عداد الطلبة 

 الطلبة.  193الطالب  157
كما غرقنا إن يف ىذ البحث يستخدم الباحث الطلبة يف 

 طلبة. ال 69ب( وعددىم  ،قصل الثاين ) أ
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 بوية ادلرجودة قاد أعدىول على األىداف الًت وللحص
 :اآليت 4-4 اجلدولبعض الوسائل التعليمية كما يف  عهدادل

 4-4اجلدول
 Baitul Ula Tangseمبعهد  الوسائل

 العدد الوسائل الرقم
 1 عهدادل رئيس غرقة 1
 1 ادلعلم غرقة 2
 1 اإلدارة غرقة 3
 13 الكصل 4
 1 ادلكتبة 5
 1 دلصلىا 6
 3 مكان الوضوء  7
 4 مطبخ العام  8
 2 ادلستودع 9
 2 محام العام 10
 60 ادلسكان 11
 (2020 سنة ،عهدمصادر البياانت من واثئق ادل. 4-1) 
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 األول للكصل نقصال قصال،13عهدادل ىذ كوني
 ادلراقق من وغَته آخر قصل وكذالك الثاين للكصل نقصالو 

 .الداعمة
 جراء البحث ا - 2

 نشطة البحثأ (أ 
إبجراء  قام الباحث ذيوأما عدد التالميذ ال

. الطلبة 69قيبلغ إىل  الثاين قصل التجريبية يف
ابلبحث  نكسو ام الباحثققا وجلمع البياانت

حىت  ديسمرب 30التاريخ  يف عهدادل ىذيف  التجرييب
-5يف اجلدول م. كما  2020سنة  ديسمرب 31
 األيت: 4
 التاريخ اإلجراء اللقاء
 ديسمرب 30 بليقاإلختبار ال 1
 ديسمرب 31 البعدي التجريب واإلختبار 2
تعليم قواعد النحوية  يف word wallاستخدام وسيلة  (ب 

 والصرقية 
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وذلذا البحث التجرييب قام الباحث ابإلختبار 
يف تعليم  الطلبةعريف على قدرة يوالبعدي ل بليقال

 وذالتعليم مأخ. وإن مادة قواعد النحوية والصرقية
توسطة العربية للمدرسة ادل من كتاب دروس اللغة

 ." ادلهنةابدلوضوع "  قصل الثاينيف احلكومية 
قصلُت من طالب الكصل ويف ىذ البحث اختار الباحث 

الثاين من الصف األول ومها الكصل الثاين ) أ ( كلمجموعة 
طالبا. والكصل الثاين )ب( كلمجموعة  30التجربية بعددىم 

 طالبا. 30ىم الضابطة بعدد
 word wallاالختبار القبلي والبعدي ابستخدام وسيلة  -3

 يف تعليم قواعد النحوية والصرقية
عن  بلي كما أنو عراية دلعرقةقوقام الباحث ابالختبار ال

يف تعليم قواعد  word wallقبل ابستخدام وسيلة  الطلبةقدرة 
 عرقةابالختبار البعدي دل . وأيضا قام الباحثالنحوية والصرقية

يف تعليم قواعد  word wallابستخدام وسيلة بعد  الطلبةقدرة 
 يف االختبار ديكن النظر الطلبة، ودلعرقة نتيجة النحوية والصرقية
 إىل اجلدول اآليت:
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 4-6اجلدول 
 جمموعة التجربية نتيجة اإلختبار القبلي

 بةاَلمساء الطل
 نتيجة اإلختبار القبلي جمموعة التجربية

 رتقدي نتيجة
 مقبول 53،33 1الطالبة 
 مقبول 53،33   2الطالبة 
 مقبول 46،66 3الطالبة 
 مقبول 53،33 4الطالبة 
 انقص 20 5الطالبة 
 انقص 26،66 6الطالبة 
 انقص 26،66 7الطالبة 
 انقص 26،66 8الطالبة 
 انقص 20 9الطالبة 
 جيد 60 10الطالبة 
 انقص 26،66 11الطالبة 
 انقص 26،66 12الطالبة 
 انقص 33،33 13الطالب 
 انقص 26،66 14الطالب 
 مقبول 53،33 15الطالب 
 انقص 20 16الطالبة 
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 انقص 26،66 17الطالب 
 مقبول 46،66 18الطالب 
 مقبول 46،66 19الطالب 
 انقص 33،33 20الطالبة 
 انقص 6،66 21الطالبة 
 انقص 40 22الطالبة 
 انقص 33،33 23الطالبة 

 مقبول 53،33 24البة الط
 مقبول 46،66 25الطالبة 
 مقبول 46،66 26الطالبة 
 مقبول 46،66 27الطالبة 
 انقص 40 28الطالبة 
 مقبول 46،66 29الطالبة 
 مقبول 46،66 30الطالبة 
 9933،0 اجملموع
 37،77= 32 :0 ،9933 معدل

 
 ول السابق يدل على أن نتيجة ادلعدلة يفومن اجلد

 .37،77 ديرقبت رلموعة التجربيةعن   بليقر الاإلختبا
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 4-7 اجلدول
 الضابطةجمموعة  نتيجة اإلختبار القبلي

 بةاَلمساء الطل
 جمموعة الضابطة نتيجة اإلختبار القبلي

 تقدير نتيجة

 انقص 20 1الطالب 
 انقص 13،33 2الطالب 

 انقص 20 3الطالبة 

 انقص 26،66 4الطالبة 
 انقص 20 5الطالبة 
 انقص 13،33 6الطالبة 
 انقص 13،33 7الطالبة 
 انقص 20 8الطالبة 
 انقص 33،33 9الطالبة 
 انقص 13،33 10الطالبة 
 انقص 13،33 11الطالبة 
 انقص 13،33 12الطالبة 
 انقص 13،33  13الطالبة 
 انقص 26،66 14الطالبة
 انقص 13،33 15الطالبة 
 انقص 20 16الطالبة 
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 انقص 26،66 17الطالبة 
 انقص 20 18الطالب 
 انقص 13،33 19الطالب 
 انقص 6،66  20الطالبة 
 انقص 13،33 21الطالب 
 انقص 13،33 22الطالب
 انقص 33،33 23الطالب 
 انقص 13،33 24الطالبة 
 انقص 40 25الطالب 
 جدا جيد 73،33 26الطالب 
 انقص 26،66 27الطالبة 
 انقص 20 28الطالب 
 انقص 40 29 الطالب
 انقص 33،33 30الطالب 
 602،00 اجملموع
 02،674= 32:00 ،602 معدل

 

 ول السابق يدل على أن نتيجة ادلعدلة يفومن اجلد
 .20،674 ديرقبت الضابطةرلموعة عن   بليقاإلختبار ال
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 4-8 اجلدول
 جمموعة التجربية بعدىنتيجة اإلختبار ال

 بةاَلمساء الطل
 جمموعة التجربيةعدى بنتيجة اإلختبار ال
 تقدير نتيجة

 شلتاز 92،85 1الطالبة 
 شلتاز 92،85 2الطالبة 
 شلتاز 92،85 3الطالبة 
 مقبول 46،28 4الطالبة 
 جدا جيد 71,42 5الطالبة 
 جيد 57،14 6الطالبة 
 جيد 57،14 7الطالبة 
 شلتاز 92،85 8الطالبة 
 جدا جيد 78،57 9الطالبة 
 شلتاز 85،71 10الطالبة 
 شلتاز 100 11الطالبة 
 شلتاز 100 12الطالبة 
 جيد 64،28 13الطالب 
 شلتاز 92،85 14الطالب 
 شلتاز 92،85 15الطالب 
 جدا جيد 78،57 16الطالبة 
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 شلتاز 85،71 17الطالب 
 جيد 57،14 18الطالب 
 جدا جيد 71،42 19الطالب 
 جيد 57،14 20الطالبة 
 يدج 57،14 21الطالبة 
 جيد 57،14 22الطالبة 
 جيد 57،14 23الطالبة 
 شلتاز 92،85 24الطالبة 
 جدا جيد 78،57 25الطالبة 
 جدا جيد 78،57 26الطالبة 
 شلتاز 92،85 27الطالبة 
 شلتاز 85،71 28الطالبة 
 شلتاز 85،71 29الطالبة 
 شلتاز 85،71 30الطالبة 
 0339،92 اجملموع
 77،967=32:92 ،0339 معدل

 

 ول السابق يدل على أن نتيجة ادلعدلة يفومن اجلد
 .77،967 ديرقبت رلموعة التجربيةبعدى اإلختبار ال
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 4-9 اجلدول
 الضابطةجمموعة  يبعدنتيجة اإلختبار ال

 بةاَلمساء الطل
 جمموعة الضابطة يبعدنتيجة اإلختبار ال

 تقدير نتيجة

 مقبول 46،66 1الطالب 
 ولمقب 46،66 2الطالب 

 انقص 40 3الطالبة 

 مقبول 46،66 4الطالبة 
 مقبول 46،66 5الطالبة 
 انقص 40 6الطالبة 
 انقص 33،33 7الطالبة 
 مقبول 53،33 8الطالبة 
 مقبول 46،66 9الطالبة 
 مقبول 46،66 10الطالبة 
 جيد 57،14 11الطالبة 
 جدا جيد 71،42 12الطالبة 
 جيد    57،14  13الطالبة 

 جيد 57،14 14طالبةال
 جيد 57،14 15الطالبة 
 شلتاز 92،85 16الطالبة 
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 جدا جيد 78،57 17الطالبة 
 جدا جيد 78،57 18الطالب 
 مقبول 46،66 19الطالب 
 جدا جيد 78،57  20الطالبة 
 مقبول 53،33 21الطالب 
 مقبول 53،33 22الطالب
 جيد 57،14 23الطالب 
 انقص 13،33 24الطالبة 

 انقص 40 25لطالب ا
 شلتاز 92،85 26الطالب 
 جيد 57،14 27الطالبة 
 جدا جيد 71،42 28الطالب 
 جيد    57،14 29الطالب 
 جدا جيد 78،57 30الطالب 
 9698،5 اجملموع
 53،95= 32:5 ،9698 معدل

 

 ول السابق يدل على أن نتيجة ادلعدلة يفومن اجلد
 .53،95 ديرقتب الضابطةرلموعة بعدى اإلختبار ال
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شرح  يسهل ادلعلم يف word wallاستخدام وسيلة   -4
 ادلادة التعلمية

يسهل ادلعلم  word wallاستخدام وسيلة  قام الباحث أن 
 4-10كما يف جدوال   يف شرح ادلادة التعلمية

  4-92جدوال 
ابستخدام   عند إجراء عملية التعليم علمنتيجة أنشطة ادل

 word wallوسيلة  

 ية ادللحوظةالناح رقم
 النتيجة ادللحوظة

9 0 3 4 

والطلبة  يف اعداد الكصول علمقدرة ادل 1
 لعملية التعليم

    

     على ربط ادلوادابدلواد قبلها علمقدرة ادل 2
     التعليم. يف إلقاء أىداف ادلعلمقدرة  3
    يسهل ادلعلم  word wallاستخدام وسيلة   4
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 يف رتب ادلادة التعلمية

يسهل ادلعلم  word wallاستخدام وسيلة   5
 يف شرح ادلادة التعلمية

    

     التعليميةة يف تلخيص ادلواديسهل ادلعلم  6
     يف تقومي الطلبةيسهل ادلعلم  7
     على التككَتيسهل ادلعلم  8
     التككَت على حتليليسهل ادلعلم  9

التعليم  يف اختتام عمليةيسهل ادلعلم  10
 والتعلم

    

 42 جمتمع

عند إجراء  علمنتيجة أنشطة ادل 4-10ومن جدوال 
  40 ىي word wallوسيلة ابستخدام   عملية التعليم

عند إجراء  علمنتيجة أنشطة ادل  حتسب البياانت من
 word wallوسيلة ابستخدام   عملية التعليم
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 ادلؤيةالنسبة : البيان: 
 رلموع القيمة احلصولة عليها:        
  النتيجة الكاملة:        

عند إجراء عملية  علمنتيجة أنشطة ادلوحتدد ادلسند 
 :إىل مخسة أحوال word wallوسيلة ابستخدام   التعليم

 = شلتاز:81-100
 جدا جيد=   :66-80
 = جيد   :56-65
  = مقبول  :41-55

 = انقص    :0-40
 عند إجراء عملية التعليم علمنتيجة أنشطة ادلقائمة 

 ىي  word wallوسيلة ابستخدام  
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-81 تدل على أهنا وقعت بُت حد p 90،90وبقيمة 
عند إجراء عملية  علمأنشطة ادل قتكون داللة أنمبعٌت شلتاز  100
ام وسيلة  استخدىي أن  word wallوسيلة ابستخدام   التعليم

word wall عند التعليم. يسهل ادلعلم يف شرح ادلادة التعلمية 
 البياانتَتليل اختبار  -ب 

اختبار احلياة الطبيعية يهدف لتعريف ىل البياانت يف 
أم ال. اخلطوة األوىل اليت جتب القيام  ىذا البحث توزيع الطبيعي

ت ما إذا كان وىو تعرف مسابقا الطلبةبو الختبار ترقية قدرة 
البياانت أييت من عينات من التوزيع الطبيعي أم ال. بياانت 

 for الطبيعية يف ىذا البحث ابستخدام برانمج اختبار احلياة

windows 17,0 SPSS 0,05. مستوى الداللة بدرجة 
(signifikan).  

 

 االختبار القبلي -1
أما الكروض يف بياانت اختبار احلياة الطبيعية على 

 .قية قدرةاالختبار القبلي لًت 
 



57 

 

 يف درس القواعد النح وية قكما يلي: بةالطل
، 0 <(signifikan) إذا كانت درجة مستوى الداللة (أ 

 .العادي قالتوزيع البياانت توزيع 00
، 0 >(signifikan) إذا كانت درجة مستوى الداللة (ب 

 .العادي توزيعال قالتوزيع البياانت  00
ننظر إليو  كن أنبعد معاجلة البياانت، إخراج العرض دي

 .يف جدول التايل
 4-92اجلدول 
 الطبيعية احلياة اختبار

  

Tests of Normality
b,c,d,e

 

 
siswa Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Shapiro-Wilk 

 
Stati

stic 

df Sig. Stati

stic 

Df Sig. 

preteskon

trol 

kontr

ol 
,280 30 ,000 ,672 30 ,000 

preteseks

perimen 

Eksp

erime

n 

,213 30 ,001 ,914 30 ,018 

a. Lilliefors Significance Correction 
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بناء على نتيجة إخراج اختبار احلياة الطبيعية على نتيجة 
 جدوليف   shapiro-wilk ابستخدام اختبار االختبار القبلي

االختبار القبلي  (signifikan) الداللة مستوى درجة أن 10-4
 الداللة ىمستو  درجة 0،00يف الكصل الضابطة ىي 

(signifikan) 0،18 االختبار القبلي يف الكصل التجريبية ىي.  
، 0من  أصغر (signifikan) لذلك درجة مستوى الداللة

اختاذ القرار قالبياانت اليت حصل من  بناء على معايَت 05
 توزيع الطبيعي. ال االختبار القبلي ىي

  االختبار البعدي -2
اة الطبيعية على أما الكروض يف بياانت اختبار احلي

وية قكما الطلبة يف درس القواعد النح االختبار القبلي لًتقية قدرة
 يلي:

، 0 <(signifikan) إذا كانت درجة مستوى الداللة -أ 

 .العادي قالتوزيع البياانت توزيع 00
، 0> (signifikan) إذا كانت درجة مستوى الداللة -ب 

 .العادي توزيعال قالتوزيع البياانت  00
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ة البياانت، إخراج العرض ديكن أن ننظر إليو بعد معاجل
 يف جدول التايل:

 4-99اجلدول 
 (Tests of Normality) الطبيعية احلياة اختبار

Tests of Normality
b,c,d,e

 

 
siswa Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Shapiro-Wilk 

 

Statist

ic 

df Sig. Statist

ic 

df S

i

g

. 

posteskontro

l 
kontrol ,220 30 ,001 ,938 30 

,

0

0

4 

posteseksper

imen 

Eksper

imen 
,187 30 ,009 ,887 30 

,

0

8

0 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

بناء على نتيجة إخراج اختبار احلياة الطبيعية على نتيجة 
 جدوليف   shapiro-wilk ابستخدام اختبار االختبار القبلي

االختبار البعدي  (signifikan) الداللة مستوى درجة أن 11-4
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 الداللة مستوى درجة 0،04 يف الكصل الضابطة ىي
(signifikan) 0،80االختبار القبلي يف الكصل التجريبية ىي 

، 0من  كربأ (signifikan) لذلك درجة مستوى الداللة
اختاذ القرار قالبياانت اليت حصل من  بناء على معايَت 05

 توزيع الطبيعي. االختبار القبلي ىي
معاجلة البياانت، إخراج العرض ديكن أن ننظر إليو بعد 

 يف جدول التايل:
 

 4-93و 4-90اجلدول 
 (Uji Homogenitas) نتيجة اإلختبار ادلتجان 

Test of Homogeneity of Variances 
Pretest 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

2,030 1 57 ,160 

 

ر اإلختبا يدل على أن حتصيل 4-12اجلدول ومن 
 ىي التجريبيةو  الضابطةالقبلي يف قصل  إختبارلبياانت  ادلتجانس

 ((sig 160  ادلتجانسبياانت  يدل علىالذي . 
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Test of Homogeneity of Variances 
Postest 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,180 1 57 ,673 

ختبار اال يدل على أن حتصيل 4-13اجلدول ومن 
 التجريبيةو  الضابطةالبعدي يف قصل  تبارإخلبياانت  ادلتجانس

 .ادلتجانسبياانت  يدل علىالذي  sig 673))  ىي
يتم توزيعها بشكل طبيعي ، قإن  نظرا ألن البياانت ال

 Mannاالختبار اإلحصائي ادلستخدم دلعرقة التأثَت ىو اختبار 

Whitney يستخدم ىذا االختبار دلعرقة االختالقات يف نتائج .
 يف جدول التايل: قصلُتالتعلم بُت 

 4-94اجلدول 
 الضابطةالقبلي يف فصل  إختبار Mann Whitney اَلختبار

 . التجريبيةو 

Ranks 

 
siswa N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Pre 

kontrol 30 19,45 583,50 

eksperim

en 
30 41,55 1246,50 

Total 60   
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Test Statistics
a
 

 Pre 

Mann-Whitney U 118,500 

Wilcoxon W 583,500 

Z -4,969 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 

a. Grouping Variable: siswa 
 

 Mann-Whitneyيوضح اجلدول أعاله أن اختبار  
. 0.05> 000الطرف( من  2)  Asymp.Sig.يظهر أن

، حيث توجد  Haبقبول  Mann-Whitneyمث قرار اختبار 
قصل لطالب بُت قروق يف نتائج االختبار القبلي ل

 .التجريبيةو  الضابطة
 4-95اجلدول 

البعدي يف فصل  إختبار Mann Whitney اَلختبار
 .التجريبيةو  الضابطة

Ranks 

 
Siswa N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Pos 

Kontrol 30 20,88 626,50 

Eksperim

en 
30 40,12 1203,50 

Total 60   
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يظهر  Mann-Whitneyيوضح اجلدول أعاله أن اختبار 
. مث قرار 0.05> 000الطرف( من  2)  Asymp.Sig.أن

، حيث توجد قروق يف نتائج  Haبقبول  Mann-Whitneyاختبار 
 .التجريبيةو  الضابطةقصل للطالب بُت  بعديار الاالختب

 َتقيق الفروض -ج 

 ضكًت ي ذيكر يف الكصل األول أن الكروض الكما ذ 
  يرقي قدرة طالب word wallأن استخدام وسيلة  ىو الباحث
النحوية والصرقية  يف تعليم قواعد Baitul Ula Tangseمبعهد 

 هHقا  0،05<0،00 (signifikan) وتكون درجة مستوى الداللة
وىذا يدل على أن الكرض الصكري مردود  مقبول Haمردود و

يرقي  word wallاستخدام وسيلة  والكرض البديل مقبول أي أن
النحوية  يف تعليم قواعد Baitul Ula Tangseمبعهد   قدرة طالب

 

Test Statistics
a
 

 Pos 

Mann-Whitney U 161,500 

Wilcoxon W 626,500 

Z -4,313 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 

a. Grouping Variable: siswa 
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من وسيلة  أحسن word wallاستخدام وسيلة  والصرقية. و
يف  Baitul Ula Tangseا مبعهد معلمو يستخدمها  األخرى أن
 النحوية والصرقية.  تعليم قواعد
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 الفصل اخلام 
 

 خامتة
 نتائج البحث -أ 

 صل الباحث يف تعليم القواعد النحويةحي ذيوأما نتائج ال
 كما يلي:  وقه والصرقية
والصرقية ابستخدام وسيلة  القواعد النحويةإن تعليم  -1

word wall  مبعهد   ةطالباليرقي قدرةBaitul Ula 

Tangse وذلك كما النحوية والصرقية.  يف تعليم قواعد
يف التحصيل الدراسي أثناء  الطلبة ظهر يف حتليل أجوبة

 الدرجة جدو ق word wallبستخدام وسيلة  إجراء التعليم
 من االختبار القبلي لتجريبيةللمجموعة ا ادلعدلة

ودرجة معدلة . 77،967 واالختبار البعدي 37،77
 القبلي واالختبار البعدي ىي الكارق بُت االختبار

من  وأما الدرجة ادلعدلة للمجموعة الضابطة. 40،19
 واالختبار البعدي. 20،67 االختبار القبلي قهي

ودرجة معدلة الكارق بُت االختبار القبلي . 53،95
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وتعريف أيضا أن . 32،92 واالختبار البعدي ىي
 الكرض يدل على أن درجة مستوى الداللة تعريض

(signifikan) 0،05<0،00  قاHمردود و هHa مقبول 
وىذا يدل على أن الكرض الصكري مردود والكرض 

يرقي  word wallاستخدام وسيلة  أي أن. البديل مقبول
 يف تعليم قواعد Baitul Ula Tangseمبعهد   قدرة طالب

 النحوية والصرقية. 
يسهل ادلعلم يف شرح  word wallاستخدام وسيلة  أن  -2

  حتسب البياانت منعند التعليم.  كما  لميةادلادة التع
ابستخدام   عند إجراء عملية التعليم علمنتيجة أنشطة ادل

 . word wallوسيلة 
 

   
 النسبة ادلؤية: البيان: 

 رلموع القيمة احلصولة عليها:        
  النتيجة الكاملة:        
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 عند إجراء عملية التعليم علمنتيجة أنشطة ادلئمة قا
 : ىي  word wallوسيلة ابستخدام  

 
 

 

 
 

-81 تدل على أهنا وقعت بُت حد p 90،90وبقيمة 
عند إجراء عملية  علمأنشطة ادل قتكون داللة أنمبعٌت شلتاز  100
استخدام وسيلة  ىي أن  word wallوسيلة ابستخدام   التعليم

word wall عند التعليم. يسهل ادلعلم يف شرح ادلادة التعلمية 
  ادلقرتحات -ب 

قدم الباحث اإلقًتاحُت ياعتمادا على الظواىر السابقة 
 التاليُت:

أن  Baitul Ula Tangseمبعهد ينبغي للمعلمُت  -1
النحو  يف تعليم قواعديسخدموا الوسيلة ادلناسبة 

 .word wallوالصرف، ادلثال استخدام وسيلة 
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يشًتكوا أن  Baitul Ula Tangseمبعهد الب ينبغي لط -2
كما أن النحو وسيلة إلدراك  وجيتهدوا عملية التعليم

 على ادلهارات األربعة. الطلبةقدرة 
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Lampiran I 



 

 

Lampiran II 



 

 

Lampiran III 



 

 

INSTRUMENT 

A. Judul Skripsi 

لرتقية قدرة الطالب يف  word wall استخدام  وسيلة
 Baitul ula تعليم القواعد النحوية والصرفية مبعهد

Tangse Pidie 

 

B. Instrumen Tes Pembelajaran Qawaaid  

 

SOAL PRE TEST  

( على حرؼ أ, ب, ج, أو د xضع عالمة الضرب ) . أ
 صح اجابة!!!امام ا

 من ادلهنة إال...ىذه  .1

 د. شارع ج. قالح ب. طبيب  مدرس . أ

 ... أيب إىل ادلدرسة ليعلم الطالب. .2

 ج. يذىب     د. تقرأ ب. يقرأ تذىب . أ

 أمي... ادلرضى يف ادلستشكى زين العابدين. .3

 ج. يدرس     د. تدرس  ب. تعاًف   يعاًف  . أ

 يذىب الطالب إىل ادلدرسة ل... .4

 ج. يتعلمون    د. يتعلمُت ب. يتعلم  يتعلوا   . أ

 

Lampiran IV 



 

 

 ىذه مجلة صحيحة, إال... .5

  يريد أمحد أن يذىب إىل السىق  . أ

 تريد الكاطمة أن تذىب إىل السوق . ب

  يريد أمحد أن تذىب إىل السىق  . ج

 د. تريد الكاطمة وزكية أن تذىبا إىل السوق

 حب أن ... كرة القدمأ .6
 د. نلعب   ج. يلعب ب. ألعب  تلعب  . أ

 ل... تدخل قاطمة إىل الكصل .7
 د. تدرسون   ج. تدرسُت ب. يدرس   تدرس  . أ

 يريددمحم ... يقرأ القرآن .8
  د.لن    ج. أن   ب. مل   و . أ

 الكالح...الرز يف ادلزرعة .9
 د. تدرس ج. تزرع  ب. يدرس  أ.يزرع 
الفراغ عن التصريف ثالث اجملرد أجب وامالء  . ب
 !!!َلتيةا

ال -.....-.....-انصر-.....-ينصر-نصر .10
 ....-منصر-.....-تنصر



 

 

-.....-مضروب-.....-ضراب-.....-ضرب .11
 مضرب-.....-مضرب-.....

-.....-اقتح-مكتوح-.....-قتحا-يكتح-.... .12
 .....-.....-مكتح-.....

ال  -.....-مكروح-.....-.....-يكرح-قرح .13
 مكرح-......-.....-تكرح

-أحسن-.....-حاسن-حسنا-.....-حسن .14
 ......-.....-زلسن-.....

-.....-زلسوب-.....-حسبا-حيسب-..... .15
 .....-زلسب-.....-ال حتسب

 
SOAL POST TEST  

( على حرؼ أ, ب, xضع عالمة الضرب ) - أ
 ج, أو د امام اصح اجابة!!!

 ...ىذه من ادلهنة إال .1
 قالحد.  جلسج. ب. طبيب .مدرس أ

 .صالة الظهر صلىليجد يب إىل ادلسأ ... .2



 

 

 د. تقرأ ذىبتج.  ب. يقرأ ذىبي . أ
 .رضى يف ادلستشكى زين العابدينأمي... ادل .3

  علجد. ت ج. يدرس درسب. ت .يعاًف  أ
 ...إىل ادلدرسة ل بةذىب الطلت .4

 د. يتعلمُت ب. يتعلم ج. يتعلمون  .يتعلوا أ
 ...ىذه مجلة صحيحة, إال .5

   حيب الطالب أن يتعلم يف ادلدرسة . أ
 حيب الطالب أن تتعلمُت يف ادلدرسةب. 

   يف ادلدرسة أحب أن اتعلم . ج
 حتب الطالبة أن تتعلم يف ادلدرسةد. 

 كرة القدم  ألعب ....  أحب .6
 ملد.  عنج.      ن ب. أ   لن  . أ

 . اللغة العربية...تدخل قاطمة إىل الكصل ل .7
 د. تدرسون ج. تدرسُت   ب. يدرس    تدرس . أ

 يريددمحم ... يقرأ القرآن .8
   د.لن  ج. أن   ب. مل   و  . أ

 



 

 

 الكالح...الرز يف ادلزرعة .9
 د. تدرس   ج. تزرع  ب. يدرس     يزرع  أ.

 

فعل ادلضارع  أجب وامالء الفراغ عن التصريف -ب
 ثالث اجملرد اَلتية!!! من

 تنصر   تنصر   ينصر 9

  انصر   تنصرين  

 

   تضرابن   يضرابن  0

 نضرب    تضربُت  

 

   تكتحان  يكتحون   3

     تحُتتك  تكتحان

 



 

 

 تكرح      يكرح 4

  اقرح    تكرحون 

 

   حتسنان  حيسنون   5

 ضلسن      حتسنان

 

   حتسبان   حيسبان  6

  احسب   حتسبُت  



 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Sekolah   : MTsS Ar-Rahman 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII / II 

Materi Pokok  : Kitabah (الكتابة) / ادلهنة 
Alokasi Waktu : 2x40 menit: 1x pertemuan 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya  

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotomg royong) santun, percaya 

diri dalam berinteraksi berinteraksi secara 

efektif, sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI : Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata.  

KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 

Lampiran V 



 

 

B. Kompentisi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

Kompetisi Dasar Indikator 

4.4 Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang: 

 ادلهنة
dalam berbagai 

struktur bahasa 

sederhana secara 

tepat 

 4.4.1 Siswa 

mampu 

menulis 

kalimat 

sederhana 

sesuai unsur 

kebahasaan 

terkait topik: 

 ادلهنة
 dengan baik dan 

benar. 

 4.4.2. Siswa mampu 

menulis kembali 

kalimat yang 

dibacakan oleh 

guru terkait topik: 

 dengan ادلهنة

benar. 

 

 



 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tema tentang ادلهنة, siswa mampu : 

1. Siswa mampu menulis kalimat sederhana sesuai unsur 

kebahasaan terkait topik: ادلهنة   dengan baik dan benar. 

2. Siswa mampu menulis kembali kalimat yang 

dibacakan oleh guru terkait topik: ادلهنة   

D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

  Pendekatan dan Metode ادلهنة

1. Pendekatan Saintific 

2. Metode Qawaid wa Tarjamah 

3. Tanya Jawab 

4. Diskusi 

E. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media   : Kartu Petunjuk بطاقة اإلشارة) 

2. Alat   : Papan tulis, Spidol. 

3. Sumber Belajar : Kamus, Buku Ajar Bahasa 

Arab MTs kelas VIII 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Pembelaja

ran 

Deskripsi 

Alok

asi 

Wakt

u 

Kegiatan 

Pendahul

- Guru mengucapkan salam 

dan berdoa bersama.  

- Guru menyapa siswa dan 
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uan 

 

menanyakan kabar, lalu 

bertanya dengan kalimat ماذا 
  اآلن؟ درسنا

- Guru memeriksa kehadiran, 

kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas posisi 

tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan 

pembelajaran. 

- Siswa mengulang sedikit 

pembelajaran yang 

sebelumnya dan kemudian 

guru menggali pengetahuan 

siswa dengan mengajukan 

pertanyaan tentang materi  

yang akan diajarkan. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- Guru membagi peserta didik 

menjadi dua kelompok. 

t 

Kegiatan 

Inti 

1. Mengamati: 
- Guru meminta siswa 

untuk memperhatikan 

petunjuk penulisan (kartu 

petunjuk) yang 

ditempelkan di depan 

kelas tentang ادلهنة. 
- Siswa memperhatikan 

pola penulisan kalimat. 

- Guru memperagakan 

45 

Meni

t 



 

 

cara penulisan yang 

benar di kartu petunjuk 

yang ditempelkan di 

papan tulis  terkait materi 

 dan meminta siswa ادلهنة

untuk menirukannya. 

- Siswa memperhatikan 

dan menirukan cara 

penulisan yang baik 

sesuai yang dituliskan 

oleh guru di depan kelas. 

- Guru meminta siswa 

untuk mendengarkan 

penjelasan tentang 

penulisan. 

- Siswa menyimak 

penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. 

2. Menanya: 
- Guru mengarahkan siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan terkait hal-hal 

yang belum dipahami  

terkait topik ادلهنة 
- Siswa menanyakan 

tentang cara penulisan 

yang belum dipahami. 

3. Mengeksplorasi:     
- Guru meminta siswa 

untuk menulis teks atau 

kalimat sederhana sesuai 



 

 

dgn yg diucapkn guru 

tentang topik di depan 

kelas 

- Siswa menuliskan 

kalimat yng diucapkan 

guru tentang topik di 

depaan tulis 

- Guru memberikan LKS 

(terlampir) 

- Siswa mengerjakan LKS 

(Terlampir) 

4. Mengasosiasi:  
- Guru meminta siswa 

untuk meberikan 

tanggapan dan 

mengoreksi tulisan yang 

ditulis oleh teman.  

- Siswa memberikan 

tanggapan dan 

mengoreksi tulisan yang 

ditulis oleh teman lain. 

- Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

hal-hal yang belum 

dipahami tentang 

penulisan terkait topik 

- siswa mendiskusikan hal-

hal yang belum 

dipahami. 

5. Mengkomunikasikan:  
- Guru meminta siswa 

untuk mempresentasikan 

hasil ringkasan yang 



 

 

telah ditulis sesuai.  
Kegiatan 

Penutup 

- Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran dibimbing oleh 

guru. 

- Guru melakukan evaluasi 

diakhir pembelajaran. 

- Siswa memberikan refleksi 

terhadap proses 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan 

nasehat/pesan moral dari 

guru. 

- Siswa bersama guru menutup 

pembelajaran dengan do’a 

dan salam. 
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Rubrik Penilaian 

No  Kompenen 

penilaian 
Keterangan skor 

1. Sangat Benar  Penulisan sesuai 

dan tepat  

4 

2. Kurang Benar Penulisan 

kurang sesuai 

3 

3. Hampir  Benar Penulisan 

hampir sesuai  

2 

4. Sedikit   Benar Penulisan 

sedikit sesuai  

1 

5. Salah  Penulisan tidak 

sesuai  

0 

 

 



 

 

Lampiran 1: Materi 

 !Salinlah . أ

 



 

 

 الوثيقة الصورة
 1-1 الصورة
 

 
 
 

 
: عملية عند اختبار القبلي يف قصل 1-1 الصورة

 الضابط
 

Lampiran VI 



 

 

 2-1 الصورة
 

 

 

 

: عملية عند اختبار البعدي يف قصل 2-1 الصورة
 الضابط

 



 

 

 3-1 الصورة

 

 

 

: عملية عند اختبار القبلي والبعدي  يف 3-1 الصورة
 قصل التجرييب
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