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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 (0ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن )

 0سورة يوسف آية 

 )صدق هللا العظيم(

 

 قال أمري ادلؤمنني عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر:

 ِمْن ِديِْنُكمْ ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِياِة فَِإن اَها ُجْزٌء 

 

 قال عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر:

 ِاْعَلْم َأنا الصاَرَف ُأمُّ اْلُعُلْوِم َوالناْحَو أَبُ ْوَىا
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 اإلىداء

 

 

 

 قائمة احملتوايت

 

 

 

 

 
 شكر كتقدًن

 كل اغبمد هلل عز كجلٌ 
إىل نفسي اليت قد حاكلت بكل اعبهد كأغلبت الكسل يف 

 إسباـ ىذه الرسالة، أنت عجيبة كفبتازة
كوالن كإىل سبب كجود يف ىذه الدنيا أيب اؼبكـر احملبوب 

ابرؾ هللا ؽبما كحفظهما هللا يف نورلينا كأمي اؼبكرمة احملبوبة 
 سالمة الدين كالدنيا كاآلخرة كإىل كل أسريت حفظهم هللا

يف جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية  مجيع ادلعلمنيكإىل 
حفظهم هللا الذين قد علموين أنواع العلـو النافعة كاؼبفيدة 
 كأرشدكين إرشادا نبيال ابرؾ هللا ؽبم كجزاىم هللا خَت اعبزاء

يف معهد ىداية هللا سبل السالـ كالطالبات يف  ادلعلمنيكإىل 
ى كأقوؿ لكم شكرا كثَتا عل الوسطى الثاين"ج" صفال

 مساعدتكم يف نيل البياانت يف ىذه الرسالة
يف جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية  مجيع زمالئيكإىل 

الذين قد شجعوين لكتابة ىذه الرسالة حفظهم هللا كلعل هللا 
 أف يسهل كل أمورىم

  ك 



  

 ك 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

شرؼ العربية كعظمها، كقيد ؽبا حفظة كخزنة من خواص  الذماغبمد هلل 
، أشهد أف ال إلو إال هللا اؼبلك اغبق الناس ىم علماؤىا، ككرمها كخلدت كتبها

. ربمد الباحثة سبحانو عز اؼببُت، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو أرسلو رضبة للعاؼبُت
رشاد إلسباـ ىذه كجل على نعم كثَتة كتشكره شكرا على إؽبامو بنور الفهم كاإل

 يف النصوص استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريفالرسالة ربت اؼبوضوع "
. كالصالة كالسالـ على حبيب الرضبن )دراسة ذبريبية دبعهد ىداية هللا سبل السالـ(

 سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو أصبعُت كمن تبعو هبدايتو كإحسانو إىل يـو الدين. 

ة اؼبشرفُت الفاضلُت الدكتور خبارم مسلم اؼباجستَت كفضيلة كتشكر الباحث
اؼباجستَت على حُت إشرافهما للباحثة  يف كتابة ىذه الرسالة إلسباـ مادة من اؼبواد 

يف  (s.pd)الدراسية اؼبقررة على الطلبة للحصوؿ على شهادة اعبامعة األكىل 
ؼبعلمُت. سهل هللا أمورمها زبصص قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل ا

كابرؾ يف  يف سالمة الدين كالدنيا كاآلخرةكجزامها هللا خَت اعبزاء كحفظهما هللا 
عمرمها، أبهنما قد أعطيا أكقاهتما إلشراؼ كتابة ىذه الرسالة إشرافا اتما من البداية 

ؼبعلمُت حىت النهاية. كتشكر الباحثة أيضا مدير اعبامعة كعميد كلية الًتبية كأتىيل ا
أنواع  ىاالذين قد علمو كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كصبيع أعضائو كاؼبعلمُت 

. إرشادا نبيال ابرؾ هللا ؽبم كجزاىم هللا خَت اعبزاء ىاالعلـو النافعة كاؼبفيدة كأرشدك 
كتشكر الباحثة أيضا موظفي اؼبكتبة الذين قد ساعدكىا يف إعارة الكتب احملتاجة 

لرسالة. كمدير معهد ىداية هللا سبل السالـ كاألساتذة فيو كالطالبات إىل إسباـ ىذه ا
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يف الصف الوسطى الثاين "ج" الالئي ساعدهنا يف صبع البياانت جزاىم هللا أحسن 
 اعبزاء.

كال تنسى الباحثة للوالدين اؼبكرمُت احملبوبُت اللذين قد ربياىا تربية حسنة 
كالدنيا كاآلخرة  كجزامها اعبنة كعسى هللا منذ الصغر حفظهما هللا يف سالمة الدين 

أف ديتعهما ابلصحة كالعافية كابرؾ يف عمرمها، كللصديقات احملبوابت الالئي قد 
ساعدهنا بتقدًن بعض أفكارىن اؼبفيدة كشجعنها تشجيعا عليا إىل إسباـ كتابة ىذه 

 الرسالة جزاىن هللا أحسن اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة.

الباحثة من القارئُت االقًتاحات إلكماؿ كتابة ىذه الرسالة كأخَتا ترجو 
 لتكوف الرسالة مفيدة للباحثة كقارئيها.

 َُِِمارس  ُبندا أتشيو،
 
 
 

 حثةالبا
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 قائمة احملتوايت

 صفحة

 i  )ب(  ................................................. موافقة اؼبشرفُت

 )ج(  ................................................... إقرار الباحثة

 )د(  ...................................................... استهالؿ

 )ق(  ......................................................... إىداء

 )ك(  ................................................... شكر كتقدير

 )ح(  ................................................. قائمة احملتوايت

 )ؿ(  .................................................. قائمة اعبداكؿ

 )ف(  ................................................ قائمة اؼبلحقات

 )س(  ................................. مستلخص البحث ابللغة العربية

 )ع(  ............................ مستلخص البحث ابللغة اإلندكنيسية

 )ؼ(  ............................... مستلخص البحث ابللغة اإلقبليزية

 2  ................................. الفصل األول: أساسية البحث
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 ُ  ....................................... مشكلة البحث - أ
 ٓ  ......................................... أسئلة البحث - ب
 ٓ  ....................................... أىداؼ البحث - ج
 ٔ  ......................................... أمهية البحث - د
 ٕ  ............................. افًتاضات البحث كفركضو - ق
 ٗ  ........................................ حدكد البحث - ك
 ٗ  .................................. مصطلحات البحث - ز
 ُُ  ....................................... الدراسة السابقة - ح
 ُِ  ................................... طريقة كتابة البحث - ط

 21  .................................. الفصل الثاين: اإلطار النظري

 ُٕ  .................................... الطريقة االستقرائية - أ
 ُٕ  ........................ مفهـو الطريقة االستقرائية -ُ
 ُٖ  ........................ مراحل الطريقة االستقرائية -ِ
 ُٗ  ...................... خطوات الطريقة االستقرائية -ّ
 ُِ  .... كسلبياهتا يف التدريسفبيزات الطريقة االستقرائية  -ْ

 ِّ  .................. التصريف كأمهيتو يف دراسة اللغة العربية - ب
 ِّ  ................................ مفهـو التصريف -ُ
 ِْ  ......................... تصريف األظباء كاألفعاؿ -ِ

 ِْ  ............................ تصريف األظباء - أ
 ِٓ  ............................ تصريف األفعاؿ  - ب



  

 م 
 

 ّٔ  .......................... أىداؼ تعليم التصريف -ّ
 ّٕ  ..................................اإلطار الفكرم -ْ

 83  .......................الفصل الثالث : إجراءات البحث احلقلي

 ّٖ  ......................................... منهج البحث - أ
 َْ  .................................. البحث كعينتوؾبتمع  - ب
 َْ  ........................................ أدكات البحث - ج

 َْ  ................................ اؼبالحظة اؼبباشرة -ُ
 ِْ  ...................................... االختباراف -ِ

 ّْ  .................................. طريقة ربليل البياانت - د
 ّْ  ................... ربليل بياانت اؼبالحظة اؼبباشرة -ُ
 ْْ  ......................... ربليل بياانت االختباراف -ِ
 ْٖ  ..... ربليل البياانت عن أجوبة الطالبات لكل البنود -ّ

 ْٗ  ..................... مستول صدؽ احملتول - أ
 ُٓ  ..................... مستول ثبات االختبار - ب
 ّٓ  ............................. مستول التمييز - ج
 ْٓ  ................... مستول صعوبة االختبار - د

 65  ......................... الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها

 ٔٓ  ......................................... عرض البياانت - أ
 ٕٓ  ................................. حملة ميداف البحث -ُ
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 ْٔ  ..................................... ربليل البياانت -ِ
 َٕ  .................................... ربليل البياانتإجراء  - ب

 َٕ  ..................... ربليل البياانت ؼبالحظة اؼبباشرة -ُ
 ٕٕ  ............................ ربليل البياانت لالختبار -ِ

  ِٖ  ................................................ اؼبناقشة - ج
 ْٖ  ......................................... ربقيق الفرضُت - د

 31  ........................................ الفصل اخلامس: اخلامتة

 ْٗ  ٕٖ  .................................... نتائج البحث - أ
 ْٗ  ٖٖ  ...................................... االقًتاحات - ب

  02  ........................................................ادلراجع

 َٗ  ....................................اؼبراجع العربية - أ
 ّٗ  ...............................اؼبراجع اإلندكنيسية - ب
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 قائمة اجلداول

 ِٖ   ............................... : أبواب اجملرد كاؼبزيدُ-ِاعبدكؿ 

 ُّ   ................ : التصريف اللغوم من الفعل اؼباضيِ-ِاعبدكؿ 

  ّّ   ................ اللغوم من الفعل اؼبضارع: التصريف ّ-ِاعبدكؿ 

 ُٗ ّْ   ................................. : التصريف اللغومْ-ِاعبدكؿ 

 ّٓ   ......................: صيغة التصريف االصطالحيٓ-ِاعبدكؿ 

 ْٕ   ............................ : أسئلة البحث كربليلهاُ-ّاعبدكؿ 

 َٓ   ............................ مستول صدؽ احملتول: ِ-ّاعبدكؿ 

 ِٓ   ............................ : معايَت لثبات االختبارّ-ّاعبدكؿ 

 ّٓ   ........................... : كاؼبعايَت ؼبستول التمييزْ-ّاعبدكؿ 

 ٓٓ   ................... : كاؼبعايَت ؼبستول صعوبة االختبارٓ-ّاعبدكؿ 

 ٖٓ   ................... : عدد الطلبة يف معهد ىداية هللا ُ-ْاعبدكؿ 

  َٔ   .................... : عدد اؼبدرسُت دبعهد ىداية هللاِ-ْاعبدكؿ 

 ِٔ   ....... : اؼبباين كاؼبرافق الدراسية دبعهد ىداية هللا  ّ-ْاعبدكؿ 
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 ْٔ   ............................ : التوقيت التجرييب  ْ-ْاعبدكؿ 

 ٓٔ   ...... : اللقاء األكؿ )أنشطة اؼبدرسة كالطالبات( ٓ-ْاعبدكؿ 

 ٕٔ   ....... : اللقاء الثاين )أنشطة اؼبدرسة كالطالبات(  ٔ-ْاعبدكؿ 

 ٗٔ   ..... : اللقاء الثالث )أنشطة اؼبدرسة كالطالبات(  ٕ-ْاعبدكؿ 

 ِٕ   ...............: )دليل مالحظة أنشطة اؼبدرسة( ٖ-ْاعبدكؿ 

 ْٕ   ............. : )دليل مالحظة أنشطة الطالبات(  ٗ-ْاعبدكؿ 

 ٕٕ   ...... : )النتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم( َُ-ْاعبدكؿ 

 97   ....... (Uji Normalitas): قيمة االختبار الطبيعي ُُ -ْاعبدكؿ 

 80   .. (Uji Homogenitas): قيمة االختبار اؼبتجانسي ُِ -ْاعبدكؿ 

 88   ..... (wilcoxon Sing Rank Test): قيمة اختبار ُّ -ْاعبدكؿ 

Test Statistics : قيمة اختبار ُْ -ْاعبدكؿ 
a .................   ُٖ  
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 قائمة ادللحقات

إفادة عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية  -ُ
 على تعيُت اؼبشرفُت اغبكومية بندا أتشية

إفادة عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية  -ِ
 أتشية على القياـ ابلبحثاغبكومية بندا 

 إفادة مدير معهد ىداية هللا سبل السالـ على إسباـ البحث -ّ
 كرقة الصدؽ كالثبات كالصعوبة كالتمييز لكل بنود أسئلة االختبار -ْ
 كرقة مصدؽ أسئلة االختبار -ٓ
كرقة اؼبالحظة ألنشطة اؼبدرسة يف استخداـ الطريقة االستقرائية  -ٔ

 لتطبيق التصريف يف النصوص
الحظة ألنشطة الطالبات يف استخداـ الطريقة االستقرائية كرقة اؼب -ٕ

 لتطبيق التصريف يف النصوص
 خطة التعليم -ٖ
 قائمة أسئلة االختبار -ٗ

 الصور الفوتوغرافية -َُ
 السَتة الذاتية -ُُ
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 مستخلص البحث

: استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص  عنواف البحث
 هللا سبل السالـ)دراسة ذبريبية دبعهد ىداية 

 : ديندا حلمي كاايان جويتا االسم الكامل
 َََُِِٕٕٗ:   رقم القيد

من مالحظة الباحثة أف الطالبات يف معهد ىداية هللا سبل السالـ يعجزف عن 
القواعد الصرفية. ىن مل يفهمن التصريف جيدا لقلة األمثلة عندىن كمل يستطعن 

لعربية ألهنن يعتمدف على اؼبقرر تطبيق ما تعلمن من التصريف يف النصوص ا
فحسب. كأسباب ىذه اؼبشكلة أف اؼبدرس مل يستخدـ الطريقة اؼبالئمة أثناء تعليم 

 على التصريف كمل يطبق ما علم يف النصوص. كأىداؼ كتابة ىذه الرسالة للتعرؼ
أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند استخداـ الطريقة االستقرائية كفعالية تلك الطريقة 

يق التصريف يف النصوص. كمنهج البحث منهج ذبجرييب ابلتصميم التمهيدية. لتطب
كؾبتمع البحث صبيع . one group pretest-posttestكتستخدـ الباحثة تصميم 

 صفاليف  اتلباالط يىطالبا. كالعينة  ُْٕالطلبة دبعهد ىداية هللا كعددىم 
نتائج البحث احملصولة أف أنشطة اؼبدرسة . ك ةطالب ِٓ ىنكعدد الوسطى الثاين "ج"

لتطبيق التصريف يف  جيد جداكالطالبات عند استخداـ الطريقة االستقرائية 
كالنتيجة احملصولة  ٓ،ِٗ%النصوص ابلنتيجة احملصولة ؼبالحظة اؼبدرسة ىي 

لالختبار حصلت على مستول الداللة   كالنتيجة. ٓ،ٕٖ%ؼبالحظة الطالبات ىي 
Asymp. Sig. 2-tailed)) َ،َََ  نتيجة مستول الداللة أصغر منكىي َ،َٓ ،

 فتشَت إىل أف استخداـ الطريقة االستقرائية فعاؿ لتطبيق التصريف يف النصوص.
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : Penggunaan Metode Istiqraiyyah Untuk 

Penerapan Tashrif  Ke dalam Teks 

Nama  : Dinda Helmi kayana Juita 

NIM  : 170202079 

 

Dari hasil observasi peneliti, bahwa siswi-siswi di pesantren 

Hidayatullah Subulussalam masih lemah dalam memahami 

qaidah sharaf dan belum bisa menerapkan tashrif  ke dalam teks 

berbahasa Arab sesuai dengan qaidah karena dalam pembelajaran 

tashrif mereka hanya berpedoman dengan contoh yang ada di 

kitab dan tidak langsung diterapkan ke dalam teks berbahasa 

Arab. Faktor yang menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam 

memahami dan menerapkan tashrif ke dalam teks adalah guru 

tidak menggunakan metode yang tepat dalam mengajar dan 

setelah mengajarkan tidak dipraktekkan ke dalam teks. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas guru dan siswi 

saat proses pembelajaran dan untuk mengetahui apakah 

penerapan metode istiqraiyyah efektif dalam pembelajaran 

penerapan tashrif ke dalam teks bahasa Arab. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dengan desain one group pre-

test post-test. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa-siswi pesantren Hidayatullah yang berjumlah 471. Dan 

adapun sampelnya berjumlah 25 siswi kelas wustha 2c. Hasil 

penelitian ini bahwa kegiatan guru dan siswi pada saat proses 

pembelajaran penerapan tashrif ke teks bahasa Arab dengan 

menggunakan metode istiqraiyyah memperoleh nilai sangat baik 

yang hasilnya mencapai 92,5%  untuk lembar observasi guru dan 

87.5% untuk lembar observasi siswi. Dan adapun hasil pretest dan 

postest adalah dengan tingkat signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) 

0,000 > 0,05 Ini membuktikan bahwa penggunaan metode 

istiqraiyyah efektif dalam penerapan tashrif ke dalam teks bahasa 

Arab. 
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ABSTRACT 

Title               : Use of the Istiqraiyyah Method for the 

Application of Tashrif into the Text 

Name  : Dinda Helmi Kayana Juita 

Student Number : 170202079 

 

From the results of the researcher's observations, that students at 

the Hidayatullah Subulussalam Islamic boarding school are still 

weak in understanding the qaidah sharaf and have not been able 

to apply tashrif into Arabic texts in accordance with the qaidah 

because in learning tashrif they are only guided by the examples 

in the book and are not directly applied to the text. in Arabic text. 

The factor that causes their inability to understand and apply 

tashrif into the text is that the teacher does not use the right 

method in teaching and after teaching it is not practiced in the 

text, so that when dealing with Arabic texts the students are still 

confused both in reading and understanding it and are still wrong 

in interpreting the text.The purpose of this study was to determine 

the activities of teachers and students during the learning process 

of applying tashrif into Arabic texts, and to find out whether the 

application of the istiqraiyyah method was effective in learning 

the application of tashrif into Arabic texts. This research is an 

experimental study with a one group pre-test post-test design. The 

total population was as straight as Hidayatullah Islamic boarding 

school students, amounting to 471. And as for the sample, there 

are 25 female students in class wustha 2c. The results of this 

study are that the activities of teachers and students during the 

learning process of applying tashrif to Arabic texts using the 

istiqraiyyah method obtained very good scores with the results 

reaching 92.5% for teacher observation sheets and 87.5% for 

student observation sheets. And the results of the pretest and 

posttest are with a significance level (Asymp. Sig. 2-tailed) 0.000 

> 0.05. This proves that the use of the istiqraiyyah method is 

effective in the application of tashrif into Arabic texts. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ 

اللغة  ىيأىم اللغات عند اؼبسلمُت يف ىذا العامل 
. كتعترب ىذه اللغة لغة ليت تثق ثقة قوية بدين اإلسالـالعربية ا

مقدسة ألهنا لغة اتصالية يف القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية 
الشريفة كال شك أهنما مصدرا العلـو الدينية يف اإلسالـ 
ككاف حبيبنا ملسو هيلع هللا ىلص يتكلم هبا كالصحابة كانت لغتهم العربية. 

يف لذلك أىداؼ تعليم اللغة العربية يف بلدان إندكنيسيا ك 
اؼبعاىد خاصة ىي تعمق علـو الدين على سبيل كتب اللغة 
العربية. كاؼبسلموف حباجة ماسة لتعلم اللغة العربية كإتقاهنا 

 ليكوف ذلك سبيال إىل التفقو يف الدين. 

ات، ألصواثالثة عناصر:  يف اللغة العربيةك 
دة ؼباار ىي لعناصاىذه كعد. القواكيب/الًتدات، كاؼبفركا
، فعلى للغةرات اعلى تعلم مها ةبلطلاليت تعُت اغبقيقية ا
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طلبة اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أف جييدكا صبيع ىذه 
على ة لسيطرامن مل يسيطر عليها ال يتمكن من . كلعناصرا

 .ُدةؼبتعدايهتا اللغة دبستورات امها

من إحدل العناصر اؼبهمة يف اللغة العربية،  القواعدف
بدكهنا.  كيصعب لفهم اللغة ال تشتمل اللغة العربية إال هبا

ليكونوا متقنُت يف  تقنوا فهم قواعدىمأف ي ةفعلى الطلب
علم القواعد اللغة العربية تتكوف من ك ربدث اللغة العربية. 

 أحواؿ بو ؼتعر  ةعداق لنحواكالبالغة. ف كالصرؼ النحو
 ؼتعر ة قاعد. كأما الصرؼ ِإعرااب كبناء العربية الكلمات

التغيَت الذم يطرأ على بينيىة الكلمة كصيغتها، كما يطرأ عليها 
من تغيَت، كالزايدة، أك النقصاف، أك اإلبداؿ كالقلب، كغَت 

 . كأما البالغة تعبَت الكالـ اعبليل ابلقواعد الصحيحة.ذلك

                                                             
إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري زاف، لفواىيم ابرإلرضبن بن اعبد  ُ

 ُْٔ .ق(، صُّْالرايض: العربية للجميع، الناطقني هبا، )
2
 Ahmad Sehri bin Punawan, Metode Pengajaran Nahwu  dalam 

Pengajaran Bahasa Arab  Vol. 7, No.1, April 2010 
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إف عملية التعليم حيتاج إىل الطريقة اؼبناسبة حىت 
يف  يساعد اؼبدرسمؤثرا للطلبة كسيكوف التعليم انجحا ك 

ن اإلجراءات اليت يقـو هبا . كالطريقة ىي ؾبموعة مالتعليم
كيف تعليم   ّيف ربقيق األىداؼ الًتبوية اؼبعينة. اؼبدرس

التصريف من علم الصرؼ أكثر الطلبة ىم حيفظونو لكنهم 
اليستطعوف على تطبيقو يف قراءة النصوص أك الكتب 

ُت مل يهتموا درسلكن نرل أف بعض اؼب اؼبكتوبة ابللغة العربية.
 .هبا

اؼبعاىد اليت تقع يف قرية  لحدمعهد ىداية هللا إكإف 
كيدرس فيو القواعد العربية اليت تشتمل  ،سبل السالـ اعبنوبية

كالبد للطلبة أف يقدركا قراءة على القواعد النحوية كالصرفية. 
النصوص العربية كفهمها على أساس القواعد النحوية 
كالصرفية. كتركز الباحثة يف ىذا البحث ابلقواعد الصرفية 
ألف الطالبات يف ذلك اؼبعهد يعجزف عنها. ىن مل يفهمن 

                                                             
بندا  -)دار السالـ ادلدخل إىل تعليم اللغة العربيةسالمي بنت ؿبمود،  3

 .ُ(. ص.ََِْأتشية: جامعة الرانَتم، 
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التصريف جيدا لقلة األمثلة عندىن كمل يستطعن تطبيق ما 
ألهنن اؼبكتوبة العربية صوص من التصريف يف الن تعلمن
، فيلـز للمدرسُت أف يكثركا ف على اؼبقرر فحسبيعتمد

األمثلة أثناء تعليم التصريف كتطبيقها يف النصوص العربية 
مباشرة حىت يكوف ما تعلمن مثبتا يف أذىاهنن. كأسباب ىذه 

مل  أف اؼبدرس - الباحثة تالحظحسب  –اؼبشكلة 
كاليطبق ما  يستخدـ الطريقة اؼبالئمة أثناء تعليم التصريف

تعلمن يف النصوص حىت الطالبات يعتمدف على األمثلة اليت 
توجد يف الكتاب فحسب كاليستطعن تطبيقها عند قراءة 

 . النصوص

أف يستخدـ  درسغبل ىذه اؼبشكلة فعلى اؼبك 
صوص العربية الطريقة اؼبالئمة يف التعليم كييطٌبق الدرس يف الن

أثناء تعليم التصريف كي يساعده يف التعليم كلًتقية قدرة 
 الطلبة على فهم الدرس.
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اؼبوضوع  ةالباحث ختارتانت السابقة فاعلى البي بناء
استخدام الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف " ىو

 النصوص )دراسة جتريبية مبعهد ىداية هللا سبل السالم(".

 أسئلة البحث -ب 

 اؼبشكلة السابقة، تعينت الباحثة األسئلة التالية:من 
 أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند كيف -ُ

استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق 
التصريف يف النصوص دبعهد ىداية هللا سبل 

 السالـ؟
ىل استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق  -ِ

التصريف يف النصوص يكوف فعاال عند 
 سبل السالـ؟ الطلبة دبعهد ىداية هللا

 أىداف البحث -ج 

كأما األىداؼ من ىذا البحث اليت تريد الباحثة 
 ربقيقها فهي ما يلي:
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 أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند على لتعرؼا -ُ
استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق 
التصريف يف النصوص دبعهد ىداية هللا سبل 

 السالـ.
فعالية استخداـ الطريقة على  لتعرؼا -ِ

لتطبيق التصريف يف النصوص االستقرائية 
 دبعهد ىداية هللا سبل السالـ. اتلباعند الط

 أمهية البحث -د 

 كأما أمهية البحث يف ىذه الرسالة ىي:
 للمعلمُت -ُ

ليكوف ىذا البحث زايدة اؼبعارؼ  -
 كاؼبهارات للمعلمُت يف تعليم التصريف

ليساعد اؼبعلمُت يف ترقية دكافع التعلم  -
 عند الطلبة
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 للطلبة -ِ
الطلبة قادرين على تطبيق أف يكوف  -

 التصريف يف النصوص
 أف يسهل الطلبة على فهم التصريف -

 للباحثة -ّ
ليكوف ىذا البحث مفيدا كمرجعا ؼبن  -

 يقـو ابلبحث اآلخر
ليزيد فهم الباحثة على استخداـ الطريقة  -

 االستقرائية يف التعليم

 افرتاض البحث وفروضو -ه 

تعتمد الباحثة على االفًتاضات يف ىذا    
البحث أف طريقة التعليم اؼبناسبة ابؼبادة يف التعليم تؤدل إىل 

 حصوؿ عملية التعليم كالتعلم اعبيدة.

 أما الفركض يف ىذا البحث كما يلي: 
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 Ha)الفرض البديل ) -ُ
 إف أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند -

جيدة استخداـ الطريقة االستقرائية 
تطبيق ًتقية قدرة الطلبة على ل

 .النصوصالتصريف يف 
إف استخداـ الطريقة االستقرائية  -

لتطبيق التصريف يف النصوص فعاؿ 
عند الطلبة دبعهد ىداية هللا سبل 

 السالـ.
 Ho) )الفرض الصفرم  -ِ

 إف أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند -
غَت  استخداـ الطريقة االستقرائية 

تطبيق ًتقية قدرة الطلبة على لجيدة 
 .التصريف يف النصوص

 الطريقة االستقرائيةإف استخداـ  -
التصريف يف النصوص مل  لتطبيق
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يكن فعاال عند الطلبة دبعهد ىداية 
 .هللا سبل السالـ

 حدود البحث   -و 

اغبد اؼبوضوعي : تريد الباحثة أف ربدد ىذه  -ُ
الطريقة االستقرائية الرسالة ربت استخداـ 

 التصريف يف النصوص.  لتطبيق
اغبد اؼبكاين : تريد الباحثة أف ربدد ىذه الرسالة  -ِ

عامة كيف فصل دبعهد ىداية هللا سبل السالـ 
 .خاصة "ج"الثاين الوسطى 

اغبد الزماين : تريد الباحثة أف ربدد ىذه الرسالة  -ّ
 ـ.َُِِ/ََِِ يالدراس عاـيف ال

 مصطلحات البحث   -ز 

 أما اؼبصطلحات اليت ربتول على ىذه الرسالة كما يلي: 
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 الطريقة االستقرائية -2

الطريقة لغة دبعٌت السَتة، كاالستقرائية دبعٌت 
أما الطريقة االستقرائية ىي  ْاالستنتاج أك االستنباط.

طريقة التعليم بعرض األمثلة أكال، مث مناقشة الطلبة 
عنها، كيوجو اؼبدرس طلبتو إىل استنتاج القاعدة، مث 

صوؿ منها إىل و التدريب عليها، كالبداية ابعبزئيات لل
 القانوف أك القاعدة.

 تصريف -0

التصريف مصدر من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرؼ 
تصريفا " كيف اللغة ىي  –ييصٌرؼ  –كاحد كىو " صٌرؼ 

                                                             
)القاىرة: عامل الكتب، سعيد اليف، تعليم اللغة العربية اؼبعاصرة،   4

 .َِـ(، ص. َُِٓ
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التغيَت، كأما اصطالح ربويل األصل الواحد إىل أمثلة 
 ٓـبتلفة ؼبعاف مقصودة الربصل إال هبا.

 نصوص -8

صيغة  كىي ،ص  نى  ىاكلمة "نصوص" مفرد
الكالـ األصلية اليت كردت من اؼبؤلف، كالنص ما 

يف ىذه كاؼبراد ابلنصوص  ٔالحيتمل إال معٌتن كاحدا.
الرسالة ىو النصوص العربية من القصة أك األنشطة 

 اليومية أك غَت ذلك اؼبدركسة يف تعلم اللغة العربية.

 الدراسات السابقة  -ح 

 اليتحث بالسابقة من أىم أسس الت كانت الدراسا 
مقارنة النتائج كالفرؽ بُت ؼبعرفة  ةاحثبعليها ال تاعتمد

                                                             

 
5
شرح الكيالين اإلماـ الرابين أبو اغبسن علي بن اؽبشاـ الكيالين،  

  ّ(، ص. ُُٕٗ،  )د.ؾ.ا جاكرات: دار الكتب العلميةلتصريف العز، 
6

دار العلم اؼباليُت :  ) ،الرائد معجم لغو عصريجرباف مسعود،  
 ٖٗ، ص. (ُِٗٗ
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الرسالة  الباحثة كحبثت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة.
استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق اليت تتعلق ابؼبوضوع "
)دراسة ذبريبية دبعهد ىداية هللا سبل  التصريف يف النصوص

 السالـ( فوجدت الباحثة كما يلي:

 َُِْالباحث : صداـ إسوانيل  -ُ
اؼبوضوع : تطبيق التصريفات لتطوير اؼبفردات 
)حبث إجرائي دبعهد العصرم ابب النجاح بندا أتشيو(. 
اؼبشكلة يف ىذا البحث أف الطلبة يف معهد ابب 
النجاح يتعلموف مادة الصرؼ لكنهم ؼبا يطوركا ثورة 

كيفية مفرداهتم جيدا. كأما أىداؼ يف ىذا البحث ؼبعرفة  
إجراء تطبيق التصريفات لتطوير اؼبفردات  كآثره لًتقية 
قدرة الطلبة على سيطرة اؼبفردات كؼبعرفة اؼبشكلة اليت 

كيستخدـ  يوجهها الطلبة يف تطبيق التصريفات.
الباحث يف ىذا البحث حبثا إجرائيا . كعبمع البياانت 
قاـ الباحث ابؼبقابلة الشخصية كاالختبار كاالستبانة. 

ا النتيجة اليت انؿ الباحث يف ىذا البحث أف تطبيق كأم
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التصريفات قادر على ترقية كتطوير مفردات الطلبة 
كقدرة الطلبة بعد أف يقـو الباحث بتطبيق التصريفات 

 لتطوير مفردهتم مرتفعة.
 كالعالقة بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة:

كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف  -
 ريف كيف الدراسة التجريبية.تطبيق التص

كجوه االختالؼ: الدراسة اغبالية  -
تستخدـ الطريقة كىي الطريقة 
االستقرائية، كأما الدراسة السابقة ال 

 تستخدـ الطريقة.
 َُِِالباحث : أزىارم  -ِ

اؼبوضوع: الطريقة االستقرائية كتطبيقها على 
 Idiتدريس اؼبفاعيل )دراسة ذبريبية بدار السعادة 

rayeuk .) اؼبشكلة يف ىذا البحث أف اؼبدرس مل
يستخدـ الطريقة اؼبالئمة يف تعلم اؼبفاعيل لذلك كجد 
الطلبة اؼبشكلة يف تعلمها. كأما أىداؼ يف ىذا البحث 
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ؼبعرفة كيف إجراء تطبيق الطريقة االستقرائية يف تعليم 
اؼبفاعيل ككيف استجابة الطلبة ابستخداـ تلك الطريقة 

الذم يعتمد  كأما منهج البحث يف تعلم اؼبفاعيل.
الباحث الذم يقـو بو الباحث ىو منهج ذبرييب. كعبمع 
البياانت يقـو الباحث ابؼبالحظة اؼبباشرة كاؼبقابلة 
الشخصية. كالنتيجة اليت انؿ الباحث يف ىذا البحث 
أف الطريقة االستقرائية فعالة لًتقية قدرة الطلبة على فهم 

 اؼبفاعيل.
 راسة اغبالية كالدراسة السابقة:كالعالقة بُت الد

كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف  -
 استخداـ الطريقة االستقرائية.

كجوه االختالؼ: الدراسة اغبالية تبحث  -
عن التصريف ابختالؼ الدراسة السابقة 

 تبحث عن اؼبفاعيل.
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 ََِِ الباحثة : كاان رضبي -ّ
اؼبوضوع : تطبيق الطريقة االستقرائية خبرائط 
اؼبفاىيم لًتقية قدرة الطلبة على فهم علم البياف )دراسة 
ذبريبية دبعهد دار اإلحساف أتشيو بيسار(. اؼبشكلة يف 
ىذا البحث أف اؼبدرس مل يستخدـ الطريقة اؼبناسبة 
كالوسائل التعليمية اؼبالئمة لدل الطلبة يف تعلم علم 
البياف. كأما أىداؼ يف ىذا البحث التعرؼ على فعالية 

فية تطبيق الطريقة االستقرائية خبرائط اؼبفاىيم لًتقية ككي
 قدرة الطلبة على فهم علم البياف. كأما منهج البحث

الباحثة يف ىذا البحث اؼبنهج  استخدمتو الذم
التجرييب. كعبمع البياانت قامت الباحثة ابؼبالحظة 
اؼبباشرة كاالختبار القبلي كالبعدم كاؼبقابلة. كالنتيجة اليت 

لباحثة يف ىذا البحث أف تطبيق الطريقة انلت ا
االستقرائية خبرائط اؼبفاىيم فعاؿ كمناسب لًتقية قدرة 

 الطلبة على فهم علم البياف.

 كالعالقة بُت الدراسة اغبالية كالدراسة السابقة:
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كجوه التشابو: اتفقت الرسالتاف يف  -
استخداـ الطريقة االستقرائية كتستخدـ 

 الدراسة التجريبية.
االختالؼ: الدراسة السابقة كجوه  -

تبحث عن علم البياف، ابختالؼ 
 الدراسة اغبالية تبحث عن التصريف.

 طريقة كتابة البحث -ط 

اعتمدت الباحثة طريقة  كتابة ىذه الرسالة 
كأتليفها على طريقة التاليف اعبارية اؼبقررة يف كلية الًتبية 

يف  كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتل اإلسالمية اغبكومية 
 كتاب:

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 االستقرائيةالطريقة  -أ 
  مفهوم الطريقة االستقرائية -2

الطريقة االستقرائية ىي أف يعرض اؼبدرس حاالت أك 
أمثلة متنوعة حياكؿ إيصاؿ الطلبة إىل إدراؾ العالقات بينها 
كالوصوؿ من خالؿ الربط بينها إىل التعميم  أك القاعدة أك 

. تعد الطريقة االستقرائية من الطرائق اليت تشدد ُالقانوف اؼبالئم
على إاثرة التفكَت لدل الطلبة على مشاركتهم يف العملية التعليمية 
مشاركة حقيقية من خالؿ بناء اؼبفاىيم بناء منطقيا متدرجا 
فتمنح الطلبة ؾباال كاسعا إلعماؿ الفكر ألغراض االستقراء الذم 

 واىر. ديعق فهم الطلبة ما حييط بو من ظ

                                                             
 –، )عماف الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربيةؿبسن علي عطية، 1

 ُُٖ(، ص. َُِٔاالردف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،
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كيكثر استخداـ ىذه الطريقة يف تدريس اؼبواد ذات 
الطابع العلمي كالنحو العريب كالصرؼ كالبالغة كاإلمالء. كمفهـو 

 induction)الطريقة االستقرائية مشتق من مفهـو االستقراء )
معرفة القوانُت كاؼبفاىيم كالنظرايت كالقواعد العامة يف اغبياة عن 

 ِ.طريق اؼبالحظة كالتجريب

كىذه الطريقة إما بعرض األمثلة ابتداء، كإما بعرض 
النصوص مث األمثلة كالقاعدة، كىي ربقق )اإلدراؾ الكلي، أك 

 ّالفكرة الشاملة( للموضوع.

 مراحل الطريقة االستقرائية -0
 سبر بثالث مراحل رئيسة :

اؼبرحلة األكىل : إعداد األمثلة، كعرضها، كبياف  .أ 
 الشاىد فيها.

                                                             
 ُُٗ...، ص. الكايف يف أساليب تدريسؿبسن علي عطية،  ِ

، طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآداهباعابد توفيق اؽبامشي،  ّ
 َّٔـ(، ص. ََِٔكالتوزيع: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر  :لبناف-بَتكت)
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الثانية : دراسة األمثلة، كمناقشتها، اؼبرحلة  .ب 
كاؼبوازنة بُت حاالهتا اؼبختلفة، كىي مرحلة الشرح 

 ستقصاء.كاال
اؼبرحلة الثالثة : استنتاج القاعدة، كصياغتها بدقة  .ج 

ككضوح، كيشًتط يف كل ذلك مشاركة اؼبتعلمُت 
 ْ.مشاركة فعالة

 خطوات الطريقة االستقرائية -8
 التمهيد كاؼبقدمة .أ 

ربليلية ؼبا يف عقوؿ الطلبة من ىي عملية 
معلومات السابقة، ؽبا صلة ابلدرس اعبديد، 
يتعرؼ إليها اؼبعلم، مث يرتبها بتناسب كالدرس 

 اعبديد لتكوف أساسا لو.
 
 

                                                             
طرائق التدريس العامة مفاىيم قصي عبد العباس، ، خضَت عباس جرم ْ

 ُْٓ (، ص.َُِٖ، )كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي: نظرية وتطبيقية
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 عرض اؼبوضوع .ب 
ىي عملية صبع اغبقائق اعبزئية من الطلبة، 

نوعة موضوعا كشكال، كما تعلى أف تكوف م
دراؾ القاعدة جيب أف يكوف  اختيارىا ييسر إ

 للطلبة.
 الربط كاؼبوازنة .ج 

على اؼبعلم أف يعٌت، ابالشًتاؾ مع 
الطلبة، ابلربط كاؼبوازنة اؼبنظمة على السبورة، 
كإدراؾ العالقات بُت األمثلة، مث يتجو العقل إىل 

 افًتاض تعميم كقاعدة.
 التعميم كاالستقراء .د 

ميل العقل إىل أف يتنزع من العالقات  ىو
بُت األمثلة أحكاما فرضية، مث حياكؿ أف يصوغ 
اغبكم على شكل تعريف أك قاعدة، كعلى 
اؼبعلم أف يسهم مع طلبتو يف استنتاج القاعدة 
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كيف صياغتها، كيستعُت بعناصر التشويق ليحمل 
 طلبتو على ذلك.

 التطبيق .ق 
الطلبة ىو اػبطوة األخَتة اليت ديتحن فيها 

دبساعدة معلمهم  صحة التعميم كالقاعدة 
 ٓ.اؼبفًتضة سابقا

 
مميزات الطريقة االستقرائية وسلبياهتا يف  -4

 التدريس

 أكال: اؼبميزات

 من فبيزات استخداـ الطريقة االستقرائية يف التدريس ىي:

                                                             
...، طرائق التدريس العامة ،قصي عبد العباس ،خضَت عباس جرمٓ

 ُٓٓص. 
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تساعد على بقاء اؼبعلومات يف الذاكرة مدة  .أ 
أطوؿ، ألف الطالب توصل إليها بنفسو 

 كدبساعدة اؼبعلم.
تنظيم اؼبعلومات اعبديدة، كترتيب ب تقـو .ب 

حقائقها ترتيبا منطقيا كربطها ابؼبعلومات 
بٌت على ذلك كضوح معناىا كسهولة القددية، في

 كحفظها.التذكر 
با للطلبة ألهنا تركز على عنصر ذبعل التعليم ؿب .ج 

 التشويق قبل عرض اؼبادة.
الطلبة ملكة التفكَت، كأتخذ  إىلتستشَت  .د 

 أبيديهم قليال قليال  حىت يصلوا إىل القاعدة.
تتخذ األساليب الفصيحة كالًتكيب اللغوم  .ق 

ة الطبيعة يف أساسا لفهم القاعدة، كىي الطريق
 القواعد ابألساليب.التعلم ألهنا سبزج 

 اثنيا: السلبيات

 ي:من سلبيات استخداـ الطريقة االستقرائية يف التدريس ى
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يتعذر تطبيق ىذه الطريقة  يف دركس كسب  .أ 
 اؼبهارات.

 بطيئة يف إيصاؿ اؼبعلومات. .ب 
 ٔ.ربتاج إىل كقت طويل .ج 

 
 التصريف وأمهيتو يف دراسة اللغة العربية -ب 

 مفهوم التصريف -2
  –التصريف علم من علـو الصرؼ. التصريف 

ىو ربويل األصل الواحد إىل أمثلة  –كما سبق القوؿ 
تغيَت كلمة من شكلها  دبعٌت أف ـبتلفة الربصل إال هبا.

األصلي ستجعل الكلمة ؽبا معٌت ـبتلفا. كمعٌت اآلخر 
التصريف ىو العلم أبحكاـ بنية الكلمة، كدبا ألحرفها 

 ٕمن أصالة كزايدة كصحة كإعالؿ كإبداؿ كشبو ذلك.
                                                             

...، التدريس العامة طرائق ،قصي عبد العباس، خضَت عباس جرم ٔ
 ُّٓص. 

القاىرة: دار السالـ ، )جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت،  7
 .ُُٗ(، ص. ـََِٗللطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتصبة، 
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ربويل الكلمة إىل أبنية ـبتلفة، لبناء  التصريف
اؼبعاىن اؼبختلفة كتحويل اؼبصدر إىل صيغة اسم الفاعل، 

 كاسم اؼبفعوؿ، كاؼباضي، كاؼبضارع، كاألمر كغَتىا.
 تصريف األمساء واألفعال -0

 تصريف األمساء .أ 
ينقسم إىل صحيح اآلخر  االسم ابلنظر إىل بنيتو

م إىل كغَت صحيح اآلخر. كغَت صحيح اآلخر ينقس
 ٖثالثة أقساـ كىي:

آخره ألف مقصور : كل اسم معرب  -
 الفىت، كاؽبدل،الزمة أصلية، مثل 

 كغَت ذلك كموسى
منقوص : كل اسم معرب آخره ايء الزمة  -

أصلية مكسور ما قبلو، مثل القاًضى، 
 كاؽباًدل، كاحملاًمى، كغَت ذلك

                                                             
، )بَتكت: دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   8

 .ٕاإلسالمية، الطبعة التاسعة، بدكف السنة(، ص. 
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فبدكد : كل اسم معرب آخره مهزة قبلها  -
كابتداء، كظباء،  ألف زائدة، مثل إنشاء،

 غَت ذلك.صحراء ك ككساء، ك 

أما الصحيح اآلخر ىو كل اسم معرب 
ليس مقصورا كال منقوصا كال فبدكدا، مثل رجل، 

 ٗحجرة، كدلو، كغَت ذلك.

 تصريف األفعال .ب 
من حيث قواعد الصرؼ يشمل تصريف األفعاؿ إىل 

 َُاألقساـ اآلتية:
 الفعل ابلنظر إىل بنيتو .ُ

 كمعتل.ينقسم إىل قسمُت صحيح 
  :فالصحيح ينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي

صلية مهزة ما كاف أحد حركفو األ ىواؼبهموز  -ُ
إما يف فاء الفعل يسمى مهموز الفاء مثل 

                                                             
 ٗ-ٖ....ص. ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة،  9

 .ِٔ....ص. ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة،  10
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أىخىذى أك يف عُت الفعل يسمى مهموز العُت 
مثل سىأىؿى أك يف الـ الفعل يسمى مهموز 

 الالـ مثل قػىرىأى.

غيَت فيهما يتصرؼ اؼبهموز من األفعاؿ الثالثة بال ت
 ُُإال:

، فقد جاء حبذؼ اؽبمزة، فيقاؿ األمر -
أىخىذى "خيٍذ"، أىكىلى "كيٍل"، أىمىرى "ميٍر". إال 
 األمر من سىأىؿى يىٍسأىؿي فإنو "سىٍل كاٍسأىٍؿ".

مهموز الفاء يف اؼبضارع اؼبسند إىل  -
الواحد اؼبتكلم، فإف مهزتو الثانية تنقلب 

"آكيلي"، أىمىرى مدة مثل أىخىذى "آخيذي"، أىكىلى 
."  "آميري

- ."  كاؼبضارع من رىأىل "يػىرىل" كاألمر منو "رى

                                                             
 ُُِص. ....، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت،   11
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اؼبضعف الثالثى )ما كاف اثنيو كاثلثو من  -ِ
 مٌد. جنس كاحد مثل رٌد، شٌد،

يتصرؼ اؼبضعف بفك تشديده إذا اتصل بضمائر 
ٍدتينَّ  ، مىدى ، مىدىٍدانى ، كمىدىٍدتي الرفع اؼبتحركة مثل مىدىٍدتى

 كغَتىا.

ما سلمت حركفو األصلية من ىو  السامل -ّ
، قعد، اؽبمزة كالتضعيف مثل فتح، كتب

 ذىب كغَت ذلك.
 :أقساـ كىي أربعةكأماالفعل اؼبعتل ينقسم إىل 

ما كاف أكلو حركفو األصلية ىو اؼبثاؿ  -
كصل، يئس حرؼ العلة مثل كجد، 

 كغَتىا.
األجواؼ ما كاف اثىن حركفو األصلية  -

 ، ساؿ.حرؼ العلة مثل قاؿ
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ما كاف آخر حركفو األصلية  كالناقص -
 ُِحرؼ العلة مثل دان.

 الفعل ابلنظر إىل تركيبو .ِ
 ينقسم إىل قسمُت ؾبرد كمزيد. 

اجملرد ىو ما كانت صبيع أحرفو أصلية، كأما اؼبزيد ىو ما 
كاألبواب  ُّزيد على أحرفو األصلية حرؼ أك أكثر،

 تتضح يف اعبدكؿ التايل:

 أبواب اجملرد وادلزيد 2 -0اجلدول 

الثالثي 
 اجملرد

اؼبزيد 
 حبرؼ

اؼبزيد 
 حبرفُت

اؼبزيد 
بثالثة 
 أحرؼ

الرابعى 
 اجملرد

 الرابعى
مزيد 
 حبرؼ

الرابعى 
مزيد 

 ُتحبرف
 

 -فعىل
 يفعيل

استفع انفعل أفعل
 ؿ

 افٍػعىلىلَّ  تػىفىٍعلىلى  فػىٍعلىل

                                                             
 . ْٔ-ّٔ....ص. ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة،  12
 .ٕٔ....ص. ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة،  13
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 -فعىل
 يفًعل

 افٍػعىنػٍلىلى    افعوعل افتعل فٌعل

 -فعىل
 يفعىل

    افعٌوؿ افعلٌ  فاعل

 -فًعل
 يفعىل

    افعاؿٌ  تفٌعل 

 -فعيل
 يفعيل

     تفاعل 

 -فًعل
 يفًعل

      

 

 الفعل ابلنظر إىل زمن كقوعو .ّ
ينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي : ماض )ما دؿ على 
حدكث شيء قبل زمن التكلم(، مضارع )ما دؿ على 

 حدكث شيء يف زمن التكلم أك بعده(، أمر )ما 
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 ُْالتكلم(.يطلب بو حدكث شيء بعد زمن 
 الفعل ابلنظر إىل معمولو .ْ

ينقسم إىل قسمُت : الـز )ىو ما يكتفي بفاعلو كال 
حيتاج إىل مفعوؿ بو مثل قاـ زيد(، كمتعدل )ىو الذم 
ال يكتفي بفاعلو كحيتاج إىل مفعوؿ بو كاحد أك أكثر 

 (.الدرسى مثل فىًهمى التالميذ 
 الفعل ابلنظر إىل ذكر فاعلو من عدمو .ٓ

ُت : مبٌت للمعلـو )ما يذكر معو ينقسم إىل قسم
فاعلو(، كمبٌت للمجهوؿ )ما حذؼ فاعلو كحل اؼبفعوؿ 

 بو مكانو كظبي انئب فاعل(.
 الفعل ابلنظر إىل تصريفو .ٔ

ينقسم إىل قسمُت : جامد )الذم يلـز صورة 
كاحدة: صورة اؼباضي أك صورة األمر، للماضى )ليس، 

ىىٍب مادـ، كرب، عسى، حرل، أخلولق،....( لألمر )

                                                             
 .ٕٓ -ٗٔ....ص. ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة،  14
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دبعٌت ظٍن، تػىعىلٍَّم دبعٌت أعلٍم(. كأما متصرؼ )ىو الذم ال 
 ُٓيلـز صورة كاحدة(.

كالتصريف من حيث الصيغة ينقسم إىل قسمُت 
 كمها التصريف اللغوم كالتصريف االصطالحي.

 التصريف اللغوم -ُ

التصريف اللغوم ىو التغيَت من حيث العدد 
ائب إىل كاعبنس كابؼبعٌت اآلخر تغيَت الكلمة من الغ

اؼبخاطب، من اؼبفرد إىل اؼبثٌت كاعبمع، من اؼبذكر إىل 
 اؼبؤنث.

 التصريف اللغوي من الفعل ادلاضي  0 -0اجلدول 

 اؼبعٌت الضمَت الفعل
 مفرد مذكر غائب ىو فعل
 تثنية مذكر غائب مها فعال

                                                             
 .ْٖ-ّٖ....ص.ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة،  15
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 صبع مذكر غائب ىم فعلوا
 مفردة مؤنث غائبة ىي فعلتٍ 
 غائبةتثنية مؤنث  مها فعلتا
 صبع مؤنث غائبة ىن فعلن
 مفرد مذكر ـباطب أنت فعلتى 
 تثنية مذكر ـباطب أنتما فعلتما
 صبع مذكر ـباطب أنتم فعلتم
مفردة مؤنث  أنت فعلتً 

 ـباطبة
 تثنية مؤنث ـباطبة أنتما فعلتما
 صبع مؤنث ـباطبة أننت فعلنت
 متكلم كحده أان فعلتي 
 متكلم مع غَته كبن فعلنا
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 التصريف اللغوي من الفعل ادلضارع 8 -0اجلدول 

 اؼبعٌت الضمَت الفعل
 مفرد مذكر غائب ىو فعلي
 تثنية مذكر غائب مها ففعالي

 صبع مذكر غائب ىم يفعلوف
 مفردة مؤنث غائبة ىي تفعل

 تثنية مؤنث غائبة مها تفعالف
 صبع مؤنث غائبة ىن فعلني

 مفرد مذكر ـباطب أنت تفعل
 تثنية مذكر ـباطب أنتما تفعالف

 صبع مذكر ـباطب أنتم وففعلت
مفردة مؤنث  أنت ُتفعلت

 ـباطبة
 تثنية مؤنث ـباطبة أنتما ففعالت

 صبع مؤنث ـباطبة أننت نتفعل
 متكلم كحده أان أفعل



ّْ 
 

 
 

 متكلم مع غَته كبن نفعل
 

التصريف اللغوي من ادلصدر، اسم الفاعل،  4 -0اجلدول 
األمر، فعل النهي، اسم ادلكان/ الزمن، اسم ادلفعول، فعل 

 اسم اآللة

اسم  اؼبصدر
 الفاعل

اسم 
 اؼبفعوؿ

فعل 
 األمر

فعل 
 النهي

اسم 
اؼبكاف/ 

 الزمن

 اسم اآللة

 ًمٍفعىله  مىٍفًعله  التفعل افعل مفعوؿ فاعل فعال
فً  التفعال افعال مفعوالف فاعالف فعلُت فً  مىٍفًعالى  ًمٍفعىالى

 مىفىاًعلي  مىفىاًعلي  التفعلوا افعلوا مفعولوف فاعلوف فعالت
   التفعلي افعلي مفعولة فاعلة 
   التفعال افعال مفعولتاف فاعلتاف 
مفعوال فاعالت 

 ت
   التفعلن افعلن
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 التصريف االصطالحي -ِ
التصريف االصطالحي ىو تغيَت الكلمة إىل صيغ 

كصيغتو كما يف اعبدكؿ  ـبتلفة كمعاف ـبتلفة.
 التايل:

 صيغة التصريف االصطالحي 6 -0اجلدول 
فعل 
 ماض

فعل 
 مضارع

مصد
 ر

اسم 
 الفاعل

اسم 
 اؼبفعوؿ

فعل 
 األمر

فعل 
 النهي

اسم 
مكاف 
 كزمن

اسم 
 آلة

ال  افعل مفعوؿ فاعل فعال يفعل فعل
 تفعل

 ًمفعل مىفعل

ال  افتح مفتوح فاتح فتحا يفتح فتح
 تفتح

 ًمفتح مفتح
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 فير صأىداف تعليم الت -8
الغالييٍت يف كتابو : الصرؼ أك قاؿ مصطفى 

وؿ يف مالتصريف من أمهية العلـو العربية، ألف عليو اؼبع
ضبط صيغ الكالـ كمعرفة تصغَتىا كالنسبة إليها كالعلم 
ابعبموع القياسية كالسماعية كالشاذة كمعرفة ما يعًتم 

  ُٔك إبداؿ.ت من إعالؿ كإدغاـ الكلما
ف يتقن تعليم التصريف شيء مهم جدا ؼبن يريد أ

اللغة العربية كيتعمقها، حبيث أف دبعرفة التصريف نعرؼ  
، ألف تغيَت الكلمة معينةكيف اؼبعاين الصحيحة من كلمة 

 فيؤثر يف معاين الكلمة. كمن أىداؼ تعليم التصريف ىي:  
  .نصوصالاؼبساعدة على فهم ما تقصده  .أ 
إذ إف لكل حرؼ  ،تفادة من حركؼ الزايدةساؼبعاين اؼب .ب 

 يف اللغة العربية معٌت مقصودا زائد على أىصل الكلمة
 .يؤديو كيفيد

 زايدة الثورة اللفظية كاللغوية .ج 

                                                             
 .ُِٕ، ص. ...جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت،  16
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 ضبط الكالـ كصحة النطق كالكتابة .د 
 ُٕ.مساعدة التلميذ على إدراؾ اػبطأ .ق 

 اإلطار الفكري -4

 اإلطار الفكرم
 ربديد اجملتمع

 

 ربديد العينة

 

 االختبار القبلي
 

 إجراء التعلم ابستخداـ الطريقة االستقرائية 
 
البعدم االختبار  

 
التحليل كاػبالصة

                                                             
، )بدكف احملل، دار طرق تدريس اللغة العربيةزكراي إظباعيل،  ُٕ

 ََِاؼبعرفةاعبامعية، بدكف السنة(، ص. 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي
 منهج البحث - أ

يف ىذا البحث تعتمد الباحثة على اؼبنهج 
بواسطة أف  ةستطيع الباحثكىو الذم تالتجرييب، 

يعرؼ أثر السبب )اؼبتغَت اؼبستقبل( على النتيجة 
يف تقدـ العلـو  األثر اعبليالذم لو  )اؼبتغَت التابع(

 ُالطبيعة.

أربعة  إىل نقسمتتصميمات اؼبنهج التجرييب  أما
أقساـ كىي التصميمات التمهيدية كالتصميمات 
التجريبية كالتصميمات العاملية كالتصميمات شبو 

يف ىذه الرسالة  ةالباحث تار بوزبك  التجريبية.
 ،التصميمات التمهيدية يعٍت كىل األ تالتصميما

                                                             
ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن ضبد العساؼ،  ُ

 َّّ(، ص. َََِ)الرايض: مكتبة العبيكاف، 
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كينقسم ىذا التصميم إىل ثالثة أقساـ: التصميم 
 one، التصميم الثاين one-shot case study األكؿ

group pretest-posttest التصميم الثالث ،intec- 

group comparison .2  كتستخدـ الباحثة يف ىذا
كىو    one group pretest-posttesالبحث تصميم 

 ّ.كما يلي

 
 

 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القبلي ُخ

  X : التجربة 
  البعدماالختبار  : ِخ

  
                                                             

2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, )

Bandung: Alfabeta, 2016(, hal.73 
  ُّٓص. ...، إىل البحث ادلدخلصاحل بن ضبد العساؼ،  3

  

0خ   X  2ت    خ  
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 تووعين البحث جمتمع -ب

ىذا البحث ىم الطلبة يف معهد  يف  عأما اجملتم
 ـ َُِِ-ََِِىداية هللا سبل السالـ لعاـ دراسي 

 يىذا البحث ى كالعينة يفطالبا.  ُْٕكيبلغ عددىم 
 ِٓ ىنكعدد الوسطى الثاين "ج" صفاليف  اتلباالط
يعجزف  كاختارت الباحثة ىؤالء الطالبات ألهنن ة.طالب

 لتطبيق التصريف يف النصوص.

 أدوات البحث -ج

ستخدمها تأما أدكات البحث اليت    
 :ؽبذا البحث ىي ةالباحث

 اؼبالحظة اؼبباشرة .ُ
أك  ةظاىرأك  ثةدغبا ؼبنتبوا رالعتباا ىي    

 ؼبتنبوا رالعتباا فهي لعلميةا ؼبالحظةا ماأ ما. ءشي
 بسباأ ؼكتشاكا تفسَتىا بقصد ادثغبوكا ىراللظو

 ما ؼبالحظةا تعٍتاذف  ؼبعينةا نُتالقوا ىلإ ؿلوصوكا
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  عظباك يةرؤ على تلبياناا عبمع بكأسلو  تعتمد
 ْاؼبالحظات.تسجيل ك

فاستخدمت الباحثة اؼبالحظة اؼبباشرة   
اليت تقـو هبا مالًحظة تالحظ الباحثة كاؼبدرسة 
كالطالبات يف إجراء عملية التعليم كالتعلم بقائمتُت، 

 مها:
 اؼبدرسةقائمة مالحظة  (ُ

قائمة اؼبالحظة اليت تقـو هبا مالًحظة 
تالحظ الباحثة كاؼبدرسة كقدرهتا على استخداـ 
الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص 

 أثناء عملية التعليم دبعهد ىداية هللا سبل السالـ.
 قائمة مالحظة الطالبات  (ِ

قائمة اؼبالحظة اليت تقـو هبا مالًحظة 
تالحظ نشاط الطالبات كانتباىهن ابلدرس 

                                                             
، ) الكويت : مدخل إىل مناىج البحث الرتبويرجاء ؿبمود أبو عالـ،   ْ

 ُٕٔـ( ص. ُٖٓٗمكتبة الفالح  
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كتركيزىن عليو أثناء عملية التعلم لتطبيق التصريف 
يف النصوص ابستخداـ الطريقة االستقرائية دبعهد 

 ىداية هللا سبل السالـ.
ىذه األداة تستخدمها الباحثة لتعرؼ أنشطة 

التعليم كالتعلم ابستخداـ  اؼبدرسة كالطالبات يف إجراء
الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص 

 دبعهد ىداية هللا سبل السالـ.
 االختبار .ِ

ستخدمها ت ديكن أف إحدل األدكات اليت وى
جابة عن تاج إليها لإلعبمع اؼبعلومات اليت حي ةالباحث

 ةستعمل الباحثتك  ٓأسئلة البحث أك اختبار فركضها.
أما  كاالختبار البعدم. اختبارين مها االختبار القبلي

إجراء التعليم كالتعلم االختبار القبلي زبتربه الباحثة قبل 
ابستخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف 

 بعدكأما االختبار البعدم زبتربه الباحثة  .النصوص

                                                             
 ُّٓص. ...، إىل البحث ادلدخلصاحل بن ضبد العساؼ،  5
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إجراء التعليم كالتعلم ابستخداـ الطريقة االستقرائية 
بُت  ةقارف الباحثتك . تطبيق التصريف يف النصوصل

 . نتائج ىذين االختبارين
ىذه األداة تستخدمها الباحثة لتعرؼ قدرة 
الطالبات ابستخداـ الطريقة االستقرائية على تطبيق 

 التصريف يف النصوص دبعهد ىداية هللا سبل السالـ.

 طريقة حتليل البياَّنت  -د

 ةربليل بياانت اؼبالحظة اؼبباشر  .ُ
ة اؼبباشرة عند ظكربليل البياانت عن نتيجة اؼبالح

ـ خدستتف اتلباكالط  ةأنشطة التعليم كالتعلم بُت اؼبدرس
 الرموز كما يلي:  ةالباحث

 
P= 

 

 
 x 100%   

 البياف:
 p نسبة مؤية : 

F   :ؾبموعة القيمة احملصولة عليها 
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 Nعة الطلبةو : ؾبم 
كالتعلم بُت عند أنشطة التعليم كيعتمد التحليل 

  ٔات على طبسة معايَت:لباكالط  ةاؼبدرس
 = جيد جدا ََُ – ُٖ
 = جيد   َٖ – ُٔ
 = مقبوؿ   َٔ – ُْ
 = انقص   َْ – ُِ

 = راسب     َِ – َ
 افربليل بياانت االختبار  .ِ

قامت  ربليل بياانت االختبارعلى للحصوؿ 
 اختبار أك (wilcoxon Sing Rank Test) الباحثة ابختبار

(Paired Sample T-Tes ) ابستخداـ الربانمج اإلحصال
كلتحديد استخداـ اختبار ”SPSS 22“. اؼبسمى ب

(wilcoxon Sing Rank Test) اختبار أك (Paired 

Sample T-Tes)  تنبغي الباحثة أف تقـو إبجراء االختبار

                                                             
6
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 281. 
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 Uji)كاالختبار اؼبتجانسي  (Uji Normalitas)الطبيعي 

Homogenitas) إذا كانت النتائج طبيعية .(Normal) 
ختبار اب فقامت الباحثة ،Homogen)) كمتجانسة

((Paired Sample T-Tes، قامت كإذا كانت عكسها ف
 . (wilcoxon Sing Rank Test)الباحثة ابختبار 

 (Uji Normalitas) االختبار الطبيعي . أ
ؼبعرفة أف االختبار ىو  االختبار الطبيعي

البياانت طبيعية أك غَت طبيعية. فأخذت 
 (Shapiro- Wilk)الباحثة عن طريقة اختبار 

ألف العينة يف ىذا البحث أقل من طبسُت 
( كإذا كانت العينة أكثر من طبسُت َٓ)
( فأخذت الباحثة عن طريقة َٓ)
(Koimogrof- Smirnof.) تكوف البياانت 

 كربأ (.Sig)ٍطبيعية إذا كاف مستول الداللة 
.كتكوف البياانت غَت طبيعية إذا َٓ،َمن 
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ر من صغأ (.Sig)ٍكاف مستول الداللة 
َ،َٓ. 

 (Uji Homogenitas)االختبار اؼبتجانسي  . ب
ىو االختبار ؼبعرفة  االختبار اؼبتجانسي

أف البياانت تكوف متجانسة أـ ال. تكوف 
البياانت متجانسة إذا كاف مستول الداللة 

ٍ(Sig.) كتكوف البياانت َٓ،َمن  كربأ.
غَت متجانسة إذا كاف مستول الداللة 

ٍ(Sig.) َر من صغأ،َٓ. 
 (Normal)فإذا كانت النتائج طبيعية 

 فقامت الباحثة ،Homogen)) كمتجانسة
كإذا   ،Paired Sample T-Tes))ختبار اب

قامت الباحثة ابختبار كانت عكسها ف
(wilcoxon Sing Rank Test) . 

  ٕربليل االختبار على طبسة معايَت:كيعتمد 
 = جيد جدا ََُ – ُٖ

                                                             
7 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi..., hal. 281. 
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 = جيد   َٖ – ُٔ
 = مقبوؿ   َٔ – ُْ
 = انقص   َْ – ُِ

 = راسب     َِ – َ
 أسئلة البحث وحتليلها 2 -8اجلدول 

 حتليل البياَّنت سؤاال البحث الرقم
 كيف أنشطة اؼبدرسة ُ  

كالطالبات عند استخداـ 
الطريقة االستقرائية 
لتطبيق التصريف يف 
النصوص دبعهد ىداية 

 هللا سبل السالـ؟

اؼبعدؿ كالنسبة 
 )%(اؼبئوية 

)اؼبالحظة 
 اؼبباشرة(

ىل استخداـ الطريقة  ِ
االستقرائية لتطبيق 
التصريف يف النصوص 
يكوف فعاال عند الطلبة 

 ختباراال
 T-Test/ 

Wilcoxon Sing 

Rank Test 
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دبعهد ىداية هللا سبل 
 السالـ؟

 
 ربليل البياانت عن أجوبة الطالبات لكل البنود: -ّ

يشتمل ىذا التحليل على أربعة أنواع ىي مستول 
صدؽ االختبار، كمستول ثبات االختبار، كمستول 
التمييز، كمستول صعوبة االختبار. كقد أعدت الباحثة يف 

( سؤاال، الذم يشتمل على َْىذا البحث أربعُت )
( َُ( من سؤاؿ االختيار من متعدد كعشرة )َّثالثُت )

ابلتجريبة ىذه األسئلة  احثةلبا قامتأسئلة مقالية. مث 
بتجريبة  رالختباا اىذ لباحثةا تطبيق قبل لخرألا للعينة

إىل العينة الصحيحة ليكوف كل بنود األسئلة صادقا  حقيقة
 كاثبتا. 

كاختارت الباحثة العينة يف نفس اؼبستول دبعهد 
مرضات هللا كىي عشر طالبات. مث قامت الباحثة بكل 
ىذا التحليل األربع أم مستول الصدؽ، كمستول الثبات، 
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 كمستول التمييز، كمستول الصعوبة ابستخداـ برانمج
"Anates كبعد ما جرل ىذا التحليل فنالت الباحثة على ،"

سؤاال صادقا كاثبتا فيو ثالثة كعشرين  (ِٕسبعة كعشرين )
( ْ( سؤاال من سؤاؿ االختيار من متعدد كأربعة )ِّ)

أسئلة من السؤاؿ اؼبقايل الذم يلق لالختبار يف ىذا 
 البحث. يتضح ىذا التحليل كما يلي:

 مستول صدؽ احملتول - أ
الذم يقيس ما  وىيكوف االختبار الصادؽ 

عُت اؽبدؼ اؼبأعد من أجل قياسو فعال أم يقيس 
البٌد  دبعٌت ٖ.لقياسو كال يقيس شيئا آخر ـبتلفا عنو

  ٗأف يكوف االختبار مناسبة ابؼبواد اؼبدركسة.
 توضحها الباحثة يف اعبدكؿ التايل:

                                                             
8 Riska Anugrah, “ بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل تقوًن 

ـ َُِٓ-َُِْالوطٍت على مستول اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية 
.)يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ماالنق"  Al-Ta‟rib, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 156.    
9
 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes 

bahasa arab,(Alkitabah: Tanggerang selatan, 2012) hal. 176. 
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 0 -8اجلدول 
 
 الرقم

 
 اؼبوضوعات

  اؼبوضوعات 
عدد 
 األسئلة

 
تطبيق  يف اؼبئة

 التصريف
معلومات 

عن 
 التصريف
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االختيار 
من 
 متعدد

 
أرقاـ األسئلة

أرقم األسئلة 
 

ُ،ِ،ّ،ْ
،

ٓ،ٕ،ٖ،ٗ
،

َُ،ُُ،ُ
ِ،ُّ،ُٓ

،
ُٔ،ُٕ،ُ
ٖ،ُٗ،َِ

،
ُِ،ِِ،ِ

ّ 

 ٗٔ ِّ ُْكٔ

 ُّ ْ ِٔك ِٓ ِٕك ِْ  اؼبقايل

 222 01 4 08 اجملموع
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 مستول ثبات االختبار - ب
ل أداة ىو معيار القياس ثبات االختبار ى

كقت القياس تستطيع أف تقيس ابلنتائج اؼبتناسقة من 
الثبات دبعٌت انتظاـ عندما يتم ذلك  .آخر إىل كقت

كىذا ىو ية ك ي متساىاالختبار خيترب مرارا كالنتيجة 
ألكؿ مع االختبار االقوؿ بعد ارتباط نتائج االختبار 

 َُارتباط كبَت بينهما. ؾناىالتايل،  ك 
كأما اؼبعايَت لثبات االختبار تتضح يف اعبدكؿ  

 ُُالتايل:
 8 -8اجلدول 

 اؼبعيار مستول ثبات االختبار
 مرتفع جدا َٖ،َ>
 مرتفع َٔ،َ<

                                                             
10 Riska Anugrah, “ ....تقوًن بنود األسئلة يف . hal. 158. 

استخدام القصة القصرية بوسيلة البطاقات لرتقية فهم ، موليد سهرينا ُُ
(، َُِٕ)بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية،  النصوص عند الطلبة

 .ّّص. 
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 متوسط ْ،َ
 أدىن ِ،َ

 منخفض ُ-،َ
  

كالنتيجة احملصولة لثبات االختبار إبجراء 
يف أسئلة  االختيار من متعدد  ”anates “الربانمج 

اليت حصلت على  َٖ،َتدؿ على > ْٗ،َىي 
 ِٔ،َتقدير مرتفع جدا. كيف األسئلة اؼبقالية  ىي 

اليت حصلت على تقدير   َٔ،َتدؿ على <
 مرتفع. 

 
 

 مستول التمييز - ج
قدرة  ىو عملية مهمة لتعرؼ على

الطالبات من حيث ذكائهن بُت الطالبات 
. ينبغي على اؼباىرات كالطالبات غَت اؼباىرات
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األسئلة ابألجوبة  نبأف جي اتر ىاؼبا اتبالالط
غَت اؼباىرات.  اتبلاالصحيحة أكثر إجابة من الط

فقسمتهن الباحثة إىل قسمُت، مها اجملموعة العليا 
 كاجملموعة األدىن.

كاؼبعايَت ؼبستول التمييز تتضح يف اعبدكؿ  
 ُِالتايل:

 4 -8اجلدول 
 اؼبعيار مستول التمييز

 جيد جدا َ،َْ+  
 جيد ّٗ،َ – َِ،َ

 ضعيف  ُٗ،َ – َ
مستول التمييز من كل بنود األسئلة يف 

( أسئلة حصلت على ٓىذا البحث ىو طبسة )

                                                             
12 Nani Hanifah, Perbandingan Tingkat Kesukaran, Daya 

Pembeda Butir Soal Dan Reliabilitas Tes Bentuk Pilihan Ganda Biasa 

Dan Plihan Ganda Asosiasi Mata Pelajaran Ekonomi, Sosio E-Kons 

Vol.6, No. 1, 2014, hal. 46.  



ٓٓ 
 

 
 

( سؤاال حصلت ِِدرجة جيد، كاثناف كعشركف )
 على درجة جيد جدا. 

 مستول صعوبة االختبار - د
ة اعبيدة. االختبار اعبيد لو بنود األسئل

كثَتا   اتلبااليصعب الط كبنود األسئلة اعبيدة
عل ذبجدا  الصعبة . األسئلةكثَتايسهل  الك 

يأس عند إجابة تلك األسئلة ابل فيشعر  اتلباالط
. تلك األسئلةإلجابة  اتغَت قادر  فيشعر ن ألهن

لذلك حيتاج إىل ربليل درجة الصعوبة لكل بنود 
عوبة كدرجة السهولة من األسئلة ؼبعرفة درجة الص

 ُّاالختبار.
كاؼبعايَت ؼبستول صعوبة االختبار تتضح   

 ُْيف اعبدكؿ التايل:
                                                             

13 Riska Anugrah, “ ....تقوًن بنود األسئلة يف . hal. 160. 

تطبيق القياسية ابستعمال بطاقة التكملة لرتقية قدرة ، سارم يوليت 14
)بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية،  الطلبة على فهم النحو

 .ّٖ(، ص. َُِٕ
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 6 -8اجلدول 
 اؼبعيار مستول صعوبة االختبار

 صعب َّ،َ – ََ،َ
 متوسط َٕ،َ – َْ،َ
 سهل ََ،ُ – َٖ،َ

كمستول صعوبة االختبار يف ىذا البحث من كل بنود 
األسئلة ىو يف أسئلة االختيار من متعدد يوجد عشركف سؤاؿ 
اؼبتوسط، كثالثة أسئلة الصعوبة كيف األسئلة اؼبقالية توجد أربعة 

أسئلة اؼبتوسط. 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياَّنت - أ
لقد شرحت الباحثة يف الفصل السابق  فيما 
يتعلق دبنهج البحث.  كيف ىذا الفصل تشرح الباحثة 
نتائج البحث اليت حصلت عليها بعد استخداـ 
الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص 
دبعهد ىداية هللا سبل السالـ. كللحصوؿ على 

يف صف قامت الباحثة ابلبحث التجرييب البياانت 
اعتمادا  ـَُِِ/ََِِلعاـ دراسي  ِالوسطى 

على رسالة عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة 
-Bالرانَتم اإلسالمية اغبكومية بندا أتشيو رقم : 

13809/Un.08/FTK.1/TL.00/12/2020  التاريغ  يف
 .ََِِديسمرب  َُ
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 حملة عن ميدان البحث -2
 اإلسالمية معهد ىداية هللا أحد اؼبعاىدإف 

شارع شيخ ضبزة  يف بسبل السالـ. كيقع ىذا اؼبعهد
  . كقد أسسسبل السالـ اعبنوبيةقرية ب الفانشورم

مالدية ربت رائسة اغباج  ََِّىذا اؼبعهد سنة  
قهار الدين كومبيو اؼباجيستَت، كىو رئيس اؼبؤسسة 
حىت اآلف كأما رئيس اؼبعهد ىو تنكو كرامن 

 البكالوريس.
كىذا اؼبعهد فيو أنشطة ىي ربفيظ القرآف 
كفبارسة اللغة اإلقبليزية كاللغة العربية كتعلم الكتب 

عهد ثالث مراحل ىي اؼبرحلة الًتاثية. كيضم ىذا اؼب
األكىل كالوسطى كالعليا، لكل اؼبرحلة فصوؿ، كيتضح 

 عددىم لكل فصل يف اعبدكؿ التايل:
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عدد الطلبة يف معهد ىداية هللا للعام الدراسي  2 -4اجلدول 
 م0202م/0202

عدد  ادلراحل الرقم
 الطلبة

 َّ أ اؼبرحلة األكىل ُ
 ِٔ ب ِ
 ِٕ ج ّ
 ِّ د ْ
 ِٔ ق ٓ
 ِٔ ك ٔ
 ِْ أ ُاؼبرحلة الوسطى  ٕ
 َِ ب ٖ
 َِ ج ٗ
 ِٔ د َُ
 ِٖ ق ُُ
 ِٔ أ ِاؼبرحلة الوسطى  ُِ
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 ُٕ ب ُّ
 ِٓ ج ُْ
 ِّ د ُٓ
 ُُ أ ُ اؼبرحلة العليا ُٔ
 ِٓ ب ُٕ
 ُُ أ ِ اؼبرحلة العليا ُٖ
 َِ ب ُٗ
 ِٖ أ ّ اؼبرحلة العليا َِ
 412 02 اجملموع 

اؼبدرسُت الذين يعلموف دبعهد ىداية هللا للعاـ كعدد 
ـ سبعة كعشرين مدرسا، ىي شبانية َُِِـ/ََِِالدراسي 

 عشر مدرسا كتسع مدرسات كما يف اعبدكؿ التايل:

عدد ادلدرسني مبعهد ىداية هللا للعام  0 -4اجلدول 
 م0202م/0202الدراسي 

 متخرج يف األظباء الرقم
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موٌدل أزىارم  ُ
 البكالوريس

MUDI Mesra 

 دار اؼبتعلمُت كرامن البكالوريس ِ
 معهد ىداية هللا رضبادم ّ
 معهد ىداية هللا مادنشو سيمامورا ْ
 معهد ىداية هللا زركشي ٓ
 معهد ىداية هللا أمُت رزقي ٔ
 معهد ىداية هللا مشس البحر ٕ
 Bogorربفيظ  سورايدم شاه فوترا ٖ

 معهد دار اغبسنة موسابيت ٗ
معهد دار  فكرايدم َُ

 اؼبتعلمُت
معهد دار  إسحاؽ ُُ

 اؼبتعلمُت
 معهد ىداية األانـ سيد بويطي ُِ
 جامعة الرانَتم مستول البكالوريس ُّ
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 معهد ابب السالـ ايمن ُْ
 معهد ىداية هللا سوكرداينتو ُٓ
 معهد ىداية هللا سارمدا ُٔ
 معهد ىداية هللا رافدين ُٕ
معهد دار  إيليايت البكالوريس ُٖ

 اؼبتعلمُت
معهد دار  طبسية البكالوريس ُٗ

 اؼبتعلمُت
مورنيايت سويبة  َِ

 البكالوريس
معهد دار 
 اؼبتعلمُت

إنتاف ركسالينا  ُِ
 البكالوريس

 معهد ىداية هللا

سييت أنداين  ِِ
 البكالوريس

 معهد ىداية هللا

سرم كحيوين  ِّ
 البكالوريس

 معهد دار اغبكمة
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 ىداية هللامعهد  جوميدة ِْ
معهد دار  اتكرية ِٓ

 اؼبتعلمُت
معهد دار  يوليادم البكالوريس ِٔ

 اؼبتعلمُت
 جامعة الرانَتم زينا قرييت البكالوريس ِٕ

 

للعام  ادلباين وادلرافق الدراسية مبعهد ىداية هللا 8 -4اجلدول 
 م0202م/0202الدراسي 

 العدد اؼبباين كاؼبرافق الدراسية الرقم
 ْٔ الطالبمسكن  ُ
 ّْ الطالبات مسكن ِ
 ُِ الفصوؿ الدراسية ّ
 ّ بيت اؼبدرسُت ْ
 ِ مصلى  ٓ
 ُ إدارة رئيس اؼبدرسة ٔ
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 ِ إدارة اؼبدرسُت ٕ
 ُ اؼبعمل ٖ
 ُ اؼبلعب ٗ

 ِّٕ الكراسي الدراسية َُ
 ِّٕ اؼبكاتب الدراسية ُُ
 ُٗ السبورات ُِ
 ْ اغبماـ ُّ
 ِ اؼبطبخ العاـ ُْ
 ُ العمارة العامة ُٓ

 ٕٗٗ اجملموع
 

 حتليل البياَّنت -0

إف الباحثة قد قامت ابستخداـ الطريقة 
االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص يف اؼبرحلة 

"ج" دبعهد ىداية هللا سبل السالـ مدة  ِالوسطى 
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ثالث لقاءات. ككانت معها صديقتها رشيدا كىي 
مدرسة اليت تساعدىا يف اغبصوؿ على نتيجة 

كالطالبات أثناء عملية مالحظة أنشطة اؼبدرسة 
التعليم. كستوضح الباحثة التوقيت التجرييب يف 

 اعبدكؿ التايل:

 التوقيت التجرييب 4 -4اجلدول 

 النشاط التاريخ اليوم اللقاء
للقاء ا

 األكؿ
فرباير  ُٔ الثالاثء

َُِِ 
االختبار القبلي 

 كالتجريبة
اللقاء 

 ثاينال
فرباير  ُٕ األربعاء

َُِِ 
 التجريبة

اللقاء 
 ثالثال

فرباير  ُٖ اػبميس
َُِِ 

 االختبار البعدم

كقد جرت عملية البحث التجرييب ثالثة أايـ، كستتضح      
 الباحثة أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند استخداـ الطريقة
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االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص لكل لقاء يف اعبداكؿ 
 التالية:

اللقاء األول )أنشطة ادلدرسة  6 -4اجلدول 
والطالبات عند استخدام الطريقة االستقرائية لتطبيق 

(التصريف يف النصوص  

 طالباتأنشطة ال  أنشطة ادلدرسة
تبدأ اؼبدرسة الدرس إبلقاء 

 السالـ مث تعرؼ نفسها
 الطالبات السالـ ترد

أتمر اؼبدرسة الطالبات بقراءة 
 الدعاء

 تقرأ الطالبات الدعاء

تقـو اؼبدرسة بتحضَت 
 الطالبات

 تستمع إىل األظباء اؼبسجلة

تشرح اؼبدرسة أىداؼ تعلم 
 التصريف يف اللغة العربية 

تستمع الطالبات إىل شرح اؼبدرسة 
عن أىداؼ تعلم التصريف يف اللغة 

 العربية
تسأؿ اؼبدرسة الطالبات عما 

يتعلق ابلتصريف ككيف 
ذبيب الطالبات عما قد فهمن من 
التصريف من قبل )قبل استخداـ 
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تطبيقو يف اعبمل الذم قد 
تعلمت الطالبات قبل 

 استخداـ الطريقة االستقرائية 

 الطريقة االستقرائية(

زبترب اؼبدرسة الطالبات 
)قبل االختبار القبلي 
   االستقرائية( استخداـ الطريقة

تقـو الطالبات ابالختبار القبلي 
 استخداـ الطريقة االستقرائية( )قبل

تعرض اؼبدرسة النص كتشرح 
معناه مث ربلل النص ابلدرس 
 اؼبدركس من تصريف األظباء

هتتم الطالبات بشرح اؼبدرسة 
 كيسألن عما يهمهن

تعرض اؼبدرسة األمثلة اؼبتنوعة 
 عما يتعلق بتصريف األظباء

تالحظ الطالبات األمثلة اؼبتنوعة 
 عما يتعلق بتصريف األظباء

تشرح اؼبدرسة تقاسيم تصريف 
 األظباء من الناحية اؼبتنوعة

هتتم الطالبات بشرح اؼبدرسة 
 كيسألن عما يهمهن

أتمر اؼبدرسة الطالبات 
الستنباط القاعدة من 

 اؼبوضوع اؼبدركس

ذبرب الطالبات استنباط القاعدة ؼبا 
 فهمن

أتمر اؼبدرسة الطالبات تطبيق 
تصريف األظباء يف النص 

ذبرب الطالبات تطبيق تصريف 
األظباء يف النص اآلخر الذم قد 
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اآلخر الذم قد أعدت 
 اؼبدرسة

 أعدت اؼبدرسة 

تقـو اؼبدرسة بتقدًن األسئلة 
كاألجوبة بُت الطالبات يف 

 هناية الدرس

تقـو الطالبات بتقدًن األسئلة 
لطالبات يف هناية كاألجوبة بُت ا

 الدرس
زبتتم اؼبدرسة الدرس بقراءة 

 الدعاء كإلقاء السالـ
زبتتم الطالبات الدرس بقراءة 

 الدعاء كرد سالـ اؼبدرسة
 

)أنشطة ادلدرسة والطالبات عند  الثايناللقاء  5 -4اجلدول 
(استخدام الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص  

 طالباتالأنشطة   أنشطة ادلدرسة

تبدأ اؼبدرسة الدرس إبلقاء 
 السالـ

 ترد الطالبات السالـ

أتمر اؼبدرسة الطالبات بقراءة 
 الدعاء

 تقرأ الطالبات الدعاء

 تستمع الطالبات إىل األظباء اؼبسجلة تقـو اؼبدرسة بتحضَت الطالبات
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تشرح اؼبدرسة أىداؼ تعلم 
 التصريف يف اللغة العربية 

شرح اؼبدرسة تستمع الطالبات إىل 
عن أىداؼ تعلم التصريف يف اللغة 

 العربية
تكرر قليال عن الدرس السابق 

 بتقدًن األسئلة 
 ذبيب الطالبات أسئلة اؼبدرسة 

تعرض اؼبدرسة النص كتشرح 
معناه مث ربلل النص ابلدرس 
 اؼبدركس من تصريف األفعاؿ

هتتم الطالبات بشرح اؼبدرسة كيسألن 
 عما يهمهن

اؼبدرسة األمثلة اؼبتنوعة تعرض 
 عما يتعلق بتصريف األفعاؿ

تالحظ الطالبات األمثلة اؼبتنوعة عما 
 يتعلق بتصريف األفعاؿ

تشرح اؼبدرسة تقاسيم تصريف 
 األفعاؿ من الناحية اؼبتنوعة

هتتم الطالبات بشرح اؼبدرسة كيسألن 
 عما يهمهن

أتمر اؼبدرسة الطالبات الستنباط 
 اؼبدركس القاعدة من اؼبوضوع

ذبرب الطالبات استنباط القاعدة ؼبا 
 فهمن

أتمر اؼبدرسة الطالبات تطبيق 
تصريف األفعاؿ يف النص اآلخر 

 الذم قد أعدت اؼبدرسة

ذبرب الطالبات تطبيق تصريف 
األفعاؿ يف النص اآلخر الذم قد 

 أعدت اؼبدرسة 
تقـو الطالبات بتقدًن األسئلة تقـو اؼبدرسة بتقدًن األسئلة 
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)أنشطة ادلدرسة والطالبات عند  الثالثاللقاء  1 -4اجلدول 
 (استخدام الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص

 طالباتأنشطة ال  أنشطة ادلدرسة

تبدأ اؼبدرسة الدرس إبلقاء 
 السالـ مث 

 ترد الطالبات السالـ

أتمر اؼبدرسة الطالبات بقراءة 
 الدعاء

 تقرأ الطالبات الدعاء

تقـو اؼبدرسة بتحضَت 
 الطالبات

تستمع الطالبات إىل األظباء 
 اؼبسجلة

زبترب اؼبدرسة الطالبات 
 بعد)االختبار البعدم 
استخداـ الطريقة 

تقـو الطالبات ابالختبار البعدم 
استخداـ الطريقة بعد )

 االستقرائية(

كاألجوبة بُت الطالبات يف هناية 
 الدرس

كاألجوبة بُت الطالبات يف هناية 
 الدرس

زبتتم اؼبدرسة الدرس بقراءة 
 الدعاء كإلقاء السالـ

زبتتم الطالبات الدرس بقراءة الدعاء 
 كرد سالـ اؼبدرسة
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   االستقرائية(
زبتتم اؼبدرسة الدرس بقراءة 

 الدعاء كإلقاء السالـ
بقراءة زبتتم الطالبات الدرس 

 الدعاء كرد سالـ اؼبدرسة
 حتليل البياَّنتإجراء  - ب

 الحظة ادلباشرةدلالبياَّنت  حتليل -2
ة اؼبباشرة ظكربليل البياانت عن نتيجة اؼبالح

 اتلباكالط  ةعند أنشطة التعليم كالتعلم بُت اؼبدرس
 الرموز كما يلي:  ةـ الباحثخدستتف

 
P= 

 

 
 x 100% 

 البياف:
 p نسبة مؤية : 

F   :ؾبموعة القيمة احملصولة عليها 
 N ؾبمعة الطلبة : 

عند أنشطة التعليم كالتعلم بُت  كيعتمد التحليل
  ُات على طبسة معايَت:لباكالط ةاؼبدرس

                                                             
1 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi..., hal. 281. 
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 = جيد جدا ََُ – ُٖ
 = جيد   َٖ – ُٔ
 = مقبوؿ   َٔ – ُْ
 = انقص   َْ – ُِ

 = راسب     َِ – َ
 

 أنشطة اؼبدرسة (أ 

اؼبلحوظة عند استخداـ  فأما نتيجة أنشطة اؼبدرسة
الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص كما 

 يف اعبدكؿ التايل:

أنشطة ادلدرسة )دليل مالحظة  3 -4اجلدول 
عند استخدام الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف 

 (يف النصوص

 النتيجة الناحية اؼبلحوظة الرقم
ُ ِ ّ ْ 

    قدرة اؼبدرسة على إدارة الفصل  ُ
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حىت تكوف الطالبات مستعدات 
 للتعلم

√ 

قدرة اؼبدرسة على إلقاء موضوع  ِ
 الدرس كأىداؼ التدريس كخطواتو

   

√ 
 

قدرة اؼبدرسة على ربط اؼبوضوع  ّ
 السابق ابؼبوضوع اعبديد 

   √ 

قدرة اؼبدرسة على تطبيق الطريقة  ْ
التصريف االستقرائية يف تعليم 
 كتطبيقو يف النصوص

   

√ 
 

قدرة اؼبدرسة على إرفاع رغبة  ٓ
الطالبات يف تعلم التصريف 

 ابستخداـ الطريقة االستقرائية

    

√ 

قدرة اؼبدرسة على شرح الدرس  ٔ
 للطالبات عن التصريف

   √ 

قدرة اؼبدرسة على توجيو الطالبات  ٕ
 للمناقشة عن التصريف

   √ 

على إجابة أسئلة قدرة اؼبدرسة  ٖ
 الطالبات

   √ 
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قدرة اؼبدرسة على مساعدة  ٗ
 الطالبات يف استنباط التلخيص

   √ 

قدرة اؼبدرسة على إدارة األكقات  َُ
 كأحواؿ الفصل

  √  

 81 اجملموع 
 

 بناء على اعبدكؿ السابق فوجدان القيمة التالية:

P= 
 

 
 x 800% 

 
P= 

۷9

٠0
 x 800% 

P= 
۷900

٠0
 %  

 
        P=       % 7229  

   

كىذه تدؿ على أهنا   P 7229%=فالقيمة احملصولة ىي
حصلت على تقدير جيد جدا.  ََُ – ُٖبُت حد 
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أنشطة اؼبدرسة عند استخداـ الطريقة كىذا دبعٌت أف 
 .لتطبيق التصريف يف النصوصفعالة االستقرائية 

 أنشطة الطالبات  ( ب
عند استخداـ  طالبات اؼبلحوظاتفأما نتيجة أنشطة ال

الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص كما 
 يف اعبدكؿ التايل:

الطالبات عند )دليل مالحظة أنشطة  0 -4اجلدول 
استخدام الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف 

 (النصوص

 النتيجة الناحية اؼبلحوظة الرقم
ُ ِ ّ ْ 

 √    اىتماـ الطالبات بشرح اؼبدرس  ُ
رغبة الطالبات يف تعلم التصريف  ِ

 ابستخداـ الطريقة االستقرائية
   

√ 
 

ضباسة الطالبات يف تعلم التصريف  ّ
 ابستخداـ الطريقة االستقرائية

    

√ 
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قدرة الطالبات على اؼبناقشة بينهن  ْ
 كاؼبدرسة

   √ 

قدرة الطالبات على استنباط القواعد  ٓ
 اؼبناسبة عن التصريف

 √   

قدرة الطالبات على اإلتياف أبمثلة  ٔ
 التصريف كتطبيقو يف النصوص 

   

√ 
 

إجابة الطالبات يف شرح اؼبدرسة عن  ٕ
 التصريف

   √ 

قدرة الطالبات على إجابة األسئلة  ٖ
 البسيطة من اؼبدرسة عن التصريف

   

√ 
 

التلخيص يف هناية   قدرة الطالبات على ٗ
 الدرس

   √ 

أثناء عملية التعليم انضباط الطالبات  َُ
 كالتعلم

   √ 

 ۷9 اجملموع

 بناء على اعبدكؿ السابق فوجدان القيمة التالية:

    P= 
 

 
 x 800%   
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P= 
۳ٓ
َْ x 800% 

P= 
۷900

٠0
 %   

       P=   % 8929  

كىذه تدؿ على أهنا   P 8929%=فالقيمة احملصولة ىي       
حصلت على تقدير جيد جدا. كىذا  ََُ – ُٖبُت حد 
تؤثر عند استخداـ الطريقة االستقرائية  طالباتأنشطة الدبعٌت أف 

 .لتطبيق التصريف يف النصوص

 الختبارحتليل البياَّنت ل -0

للتعرؼ على نتائج الطالبات يف فصل ك        
الوسطى الثاين "ج"  لتطبيق التصريف يف النصوص قبل 

االستقرائية كبعده فقامت الباحثة استخداـ الطريقة 
ابالختبار القبلي كاالختبار البعدم. فتتضح النتائج اليت 

 حصلت عليها الطالبات يف اعبدكؿ التايل:
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)النتائج االختبار القبلي 22 -4اجلدول 
 (واالختبار البعدي

نتيجة  الطالبة
االختبار 

 القبلي

نتيجة  تقدير
االختبار 
 البعدم

 تقدير

 جيد ِٕ مقبوؿ ِٓ ُالطالبة 
 جيد َٖ انقص ّٔ ِالطالبة 
جيد  ْٖ انقص َْ ّالطالبة 

 جدا
جيد  ِٗ مقبوؿ َٔ ْالطالبة 

 جدا
 جيد ِٕ مقبوؿ َٔ ٓالطالبة 
 جيد َٖ انقص ِّ ٔالطالبة 
 جيد َٖ راسب ُٔ ٕالطالبة 
جيد  ِٗ انقص َْ ٖالطالبة 

 جدا
جيد  ِٗ مقبوؿ ِٓ ٗالطالبة 

 جدا
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جيد  ٖٖ مقبوؿ ْٖ َُالطالبة 
 جدا

 مقبوؿ َٔ راسب ُٔ ُُالطالبة 
 جيد ٖٔ راسب ُٔ ُِالطالبة 
 جيد ِٕ انقص ِّ ُّالطالبة 
 جيد َٖ راسب َِ ُْالطالبة 
 جيد ٕٔ مقبوؿ ْٖ ُٓالطالبة 
 جيد ِٕ انقص ِْ ُٔالطالبة 
جيد  ِٗ انقص َْ ُٕالطالبة 

 جدا
 جيد ِٔ انقص ّٔ ُٖالطالبة 
 جيد ِٕ مقبوؿ ٔٓ ُٗالطالبة 
 انقص َْ راسب ُٔ َِالطالبة 
 جيد ِٕ انقص َْ ُِالطالبة 
 جيد َٖ انقص ّٔ ِِالطالبة 
جيد  ْٖ انقص َْ ِّالطالبة 

 جدا
 جيد ٕٔ انقص َْ ِْالطالبة 
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 جيد ِٕ انقص ّٔ ِٓالطالبة 
  2022  080 اجملموع
:  040 ادلعدل

06  =
81،03 

 =81 

 
 

 َّنقص

2022  :
06 =

15،4  = 
15 

 
 

 جيد

بناء على ىذا اعبدكؿ فقيمة االختبار القبلي اؼبعدلة ىي        
. كقبل ما قامت ٕٔكقيمة االختبار البعدم اؼبعدلة ىي  ّٕ

الباحثة بتحليل بياانت االختبار القبلي كاالختبار البعد فقامت 
ابستخداـ (Uji Normalitas) الباحثة أكال ابالختبار الطبيعي 

 كؿ التايل يتضح على قيمتو:كاعبد، ”SPSS 22“برانمج 

 (Uji Normalitas)قيمة االختبار الطبيعي  22 -4اجلدول 
Tests of Normality 

 

TEST 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

SEMUA PRETEST ,143 25 ,200
*
 ,931 25 ,092 

POSTEST ,194 25 ,016 ,899 25 ,017 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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بناء على ىذا اعبدكؿ فقيمة االختبار القبلي بعد إجراء 
فحصلت على مستول  (Uji Normalitas) االختبار الطبيعي 

كقيمة االختبار البعدم . 0209أكرب من  َِٗ،َ (Sig)الداللة 
. َٓ،َأصغر من  َُٕ،َ (Sig)حصلت على مستول الداللة 

فتشَت تلك القيمة إىل أف البياانت غَت طبيعية. مث تقـو الباحثة 
ابالختبار 

كؿ التايل يتضح على كاعبد، (Uji Homogenitas)اؼبتجانسي
 :قيمتو

 Uji)قيمة االختبار ادلتجانسي  20 -4اجلدول 

Homogenitas) 
 

 
  

Test of Homogeneity of Variances 

SEMUA   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,715 1 48 ,402 
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فقيمة االختبار اؼبتجانسي حصلت  بناء على ىذا اعبدكؿ
. فتشَت َٓ،َأكرب من  َِْ،َ (Sig)على مستول الداللة 

 تلك القيمة إىل أف البياانت متجانسة.

اعتمادا على ىذين االختبارين فيدالف على أف البياانت 
غَت طبيعية كمتجانسة. فلتحليل االختبار القبلي كاالختبار 

 .(wilcoxon Sing Rank Test)ابختبار البعدم فتقـو الباحثة 
 كؿ التايل يتضح على قيمتو: كاعبد

 (wilcoxon Sing Rank Test)قيمة اختبار  28 -4اجلدول    

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

postest - pretest Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 25
b
 13,00 325,00 

Ties 0
c
   

Total 25   

a. postest < pretest 

b. postest > pretest 

c. postest = pretest 

Test Statistics قيمة اختبار  24 -4اجلدول 
a

 

Test Statistics
a
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 بناء على ىذا اعبدكؿ يتضح أف قيمة مستول الداللة
Asymp. Sig. 2-tailed)) َ،َََ  قيمة مستول أصغر من

مقبوؿ  (Ha)، فتشَت إىل أف الفرض البديل َٓ،َ الداللة
مردكد. فاستخداـ الطريقة االستقرائية ( Ho)كالفرض الصفر 

 يكوف فعاال لتطبيق التصريف يف النصوص.

 ادلناقشة -ج 
أما اؼبناقشة يف ىذا البحث فهي أف أنشطة اؼبدرسة 
كالطالبات عند استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق 
التصريف يف النصوص حصلت على درجة جيد جدا حبيث 

% كالقيمة من ٓ،ِٗالقيمة من كرقة مالحظة اؼبدرسة ىي 
، فهااتف القيمتاف %8929كرقة مالحظة الطالبات ىي 

اؼبدرسة كالطالبات تؤثر لتطبيق  تدالف على أف أنشطة

 postest – pretest 

Z -4,379
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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التصريف يف النصوص. كتتضح قيمتا االختبار القبلي 
 wilcoxon Sing Rank)اختبار كاالختبار البعدم بعد إجراء 

Test)  ابستخداـ برانمج“spss 22”  مستول حصلت على
 أصغر منكىي  َََ،َ ((Asymp. Sig. 2-tailed الداللة

كىذا يشَت إىل أف استخداـ . َٓ،َ قيمة مستول الداللة
الطريقة االستقرائية يكوف فعاال لتطبيق التصريف يف 

 النصوص.
حيث إف قيمة  ِىذا البحث تؤكده رسالة أزىارم

استخداـ الطريقة االستقرائية يكوف فعاال على تدريس 
اليت حصلت  ّاؼبفاعيل. كتؤكده أيضا رسالة كاان رضبي

تطبيق الطريقة االستقرائية خبرائط اؼبفاىيم قيمتها على أف 

                                                             

بدار الطريقة االستقرائية وتطبيقها على تدريس ادلفاعيل  أزىارم، ِ  
)بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية ، البحث العلمي،  Idi rayeukالسعادة 

 (َُِِاغبكومية، 
تطبيق الطريقة االستقرائية خبرائط ادلفاىيم لرتقية قدرة كاان رضبي،    ّ

، البحث العلمي، فهم علم البيان مبعهد دار اإلحسان أتشيو بيسار الطلبة على
 (ََِِ)بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية، 
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كرسالة  فعاؿ كمناسب لًتقية قدرة الطلبة على فهم علم البياف
تطبيق فالقيمة اليت حصل عليها الباحث أف  ْصداـ إسوانيل

 .التصريفات قادر على ترقية كتطوير مفردات الطلبة
 

 حتقيق الفرضني -د 
بناء على البياانت اليت سبق ربليلها، تريد الباحثة أف 

 )كالفرض الصفرم  Ha))ربقق الفرضاف مها الفرض البديل 

(Hoكبعد ربليل ذكرت الباحثة يف الفصل األكؿ اللذاف قد .
اؼبالحظة اؼبباشرة يشَت إىل أف أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند 
استخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص 
حصلت على درجة جيد جدا. كىذا يدؿ على أف الفرض 

. فتشَت مردكدHo) )كالفرض الصفرم مقبوؿ  Ha))البديل 

                                                             
تطبيق التصريفات لتطوير ادلفردات مبعهد العصري صداـ إسوانيل،  ْ

)بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية البحث العلمي، ، ابب النجاح بندا أتشيو
 (َُِْمية، اغبكو 
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تخداـ الطريقة إىل أف أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند اس
 االستقرائية تؤثر لتطبيق التصريف يف النصوص.

كبعد ربليل االختبار القبلي كاالختبار البعدم إبجراء 
ابستخداـ برانمج  (wilcoxon Sing Rank Test)اختبار 

“spss 22”  مستول الداللةحصلت على Asymp. Sig. 2-

tailed)) َ،َََ  قيمة مستول الداللة أصغر منكىي 
مقبوؿ  Ha)). كىذا يدؿ على أف الفرض البديل َٓ،َ

. فالقيمة احملصولة تشَت إىل أف مردكدHo) )كالفرض الصفرم 
استخداـ الطريقة االستقرائية يكوف فعاال لتطبيق التصريف 

 يف النصوص.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
قد انتهت الباحثة يف ىذه الرسالة فبا يتعلق ل

ابستخداـ الطريقة االستقرائية لتطبيق التصريف يف النصوص 
دبعهد ىداية هللا سبل السالـ. فاآلف حيسن ابلباحثة أف تقدـ 
نتائج البحث كاالقًتاحات ختاما ؽبذه الرسالة. فحصلت 

 نتائج البحث كما يلي:
استخداـ الطريقة  إف أنشطة اؼبدرسة كالطالبات عند -ُ

تؤثر لتطبيق التصريف يف النصوص ك  جيدة االستقرائية
كما اتضح يف حبيث حصلت على درجة جيد جدا  

كرقيت مالحظة أنشطة اؼبدرسة كالطالبات أف القيمة 
كالقيمة  7229 %احملصولة ؼبالحظة اؼبدرسة ىي 

فتشَت إىل 2 8929 %احملصولة ؼبالحظة الطالبات ىي 
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( Ho)مقبوؿ كالفرض الصفر  (Ha) أف الفرض البديل

 مردكد.
إف استخداـ الطريقة االستقرائية يكوف فعاال لتطبيق  -ِ

 اختبارالتصريف يف النصوص، كما يتضح من قيمة 
((wilcoxon Sing Rank Test حصلت على  اليت

 َََ،َ ((Asymp. Sig. 2-tailed مستول الداللة
، فتشَت َٓ،َ قيمة مستول الداللة أصغر منكىي 

مقبوؿ كالفرض الصفر  (Ha)إىل أف الفرض البديل 
(Ho ).مردكد 

 االقرتاحات - ب
رأهتا الباحثة ضركرية  اعتمادا على الظواىر السابقة

 تقدمها، كىي كما يلي:
ينبغي للمدرسُت أف يطبقوا الطريقة التعليمية اؼبناسبة  -ُ

ابؼبادة الدراسية أثناء عملية التعليم كالتعلم ليكوف 
انجحُت، كالطريقة االستقرائية اليت تطبقها الطلبة 

 الباحثة يف تعليم التصريف.
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ينبغي للطالبات دبعهد ىداية هللا سبل السالـ أف  -ِ
ديارسن تطبيق التصريف يف النصوص تطبيقا صحيحا 
كفقا ابلقواعد الصرفية ألهنا أمر من أمور مهمة لفهم 

.  سائر العلـو
خطاء ىذه ترجو الباحثة من القارئُت أف يصححوا أ -ّ

الرسالة كعيوهبا حىت تكوف الرسالة كاملة كمفيدة 
 للباحثة كلقارئيها.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية - أ

على  كتطبيقهاالطريقة االستقرائية . َُِِ. أزىارم
. Idi rayeukتدريس ادلفاعيل بدار السعادة 

 .عة الرانَتم اإلسالمية اغبكوميةأتشية: جامبندا 
. اإلماـ الرابين أبو اغبسن علي بن اؽبشاـ الكيالين

د.ؾ.ا . شرح الكيالين لتصريف العز ـ.ُُٕٗ
 .جاكرات: دار الكتب العلمية

دار  .الرائد معجم لغو عصري ـ.ُِٗٗ .جرباف مسعود
 .العلم اؼباليُت
 ـ.َُِٖ. قصي عبد العباس، خضَت عباس جرم

. طرائق التدريس العامة مفاىيم نظرية وتطبيقية
  .كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي

مدخل إىل مناىج  .ـُٖٓٗ. رجاء ؿبمود أبو عالـ
 .الكويت : مكتبة الفالح. البحث الرتبوي
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تطبيق القياسية ابستعمال  ـ.َُِٕ .سارم يوليت
بطاقة التكملة لرتقية قدرة الطلبة على فهم 

الرانَتم اإلسالمية بندا أتشية: جامعة  .النحو
 اغبكومية.

ادلدخل إىل تعليم اللغة  ـ.ََِْ. سالمي بنت ؿبمود
 بندا أتشية: جامعة الرانَتم -دار السالـ. العربية

 اإلسالمية اغبكومية.
ادلدخل إىل البحث  ـ.َََِ. صاحل بن ضبد العساؼ

 .الرايض: مكتبة العبيكاف. يف العلوم السلوكية
تطبيق التصريفات لتطوير  .َُِْ.إسوانيلصداـ 

ادلفردات مبعهد العصري ابب النجاح بندا 
بندا أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية . أتشيو

 .اغبكومية
طرائق تدريس مهارات  ـ.ََِٔ. عابد توفيق اؽبامشي

مؤسسة لبناف: -. بَتكتاللغة العربية وآداهبا
 .الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع
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إضاءات  ق.ُّْ.زافلفواىيم ابرإلرضبن بن اعبد 
الرايض:  .دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 .العربية للجميع
. ملخص قواعد اللغة العربية . بدكف السنة.فؤاد نعمة

 بَتكت: دار الثقافة اإلسالمية، الطبعة التاسعة.

تطبيق الطريقة االستقرائية خبرائط  .ََِِ. كاان رضبي
لرتقية قدرة الطلبة على فهم علم ادلفاىيم 

بندا .البيان مبعهد دار اإلحسان أتشيو بيسار
 .أتشية: جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية

. طرق تدريس اللغة العربية . بدكف السنة.كراي إظباعيل
  .بدكف احملل، دار اؼبعرفةاعبامعية

الكايف يف أساليب تدريس ـ.َُِٔ. ؿبسن علي عطية
االردف: دار الشركؽ  –عماف . العربيةاللغة 

 .للنشر كالتوزيع



ّٗ 
 

 
 

. جامع الدروس العربية .ََِٗ .مصطفى الغالييٍت
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  .اغبكومية

. تعليم اللغة العربية ادلعاصرة ـ.َُِٓ. سعيد اليف
 .القاىرة: عامل الكتب
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

Nama Guru yang diamati :  

Sekolah / Kelas  : 

Hari / Tanggal   : 

Tujuan    : 

 Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan 

menggunakan metode istiqraiyyah. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam 

kelas selama berlangsungnya pembelajaran dengan 

menggunakan metode istiqraiyyah. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas : 

1 : Kurang  

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat baik 

 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI 

    

1 Kemampuan guru mengelola 

kelas agar siswa siap untuk 

belajar. 

    



 
 

 
 

2 Kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi 

pembelajaran, tujuan 

pembelajaran dan uraian 

kegiatan di kelas. 

    

3 Kemampuan guru dalam 

mengaitkan materi baru dengan 

materi sebelumnya. 

    

4 Kemampuan guru dalam 

menerapkan metode 

istiqraiyyah dalam 

pembelajaran tashrif  dan 

menerapkannya pada nash 

„arab. 

    

5 Kemampuan guru dalam 

meningkatkan semangat belajar 

murid dengan menggunakan 

metode istiqraiyyah. 

    

6 Kemampuan guru dalam 

menjelaskan materi pelajaran 

tentang tasrif kepada siswa. 

    

7 Kemampuan guru dalam 

mengajak siswa berdiskusi 

tentang tashrif. 

    

8 Kemampuan guru dalam 

menanggapi pertanyaan-

pertanyaan siswa. 

    

9 Kemampuan guru dalam 

mengarahkan siswa untuk 

mengambil kesimpulan 

materi yang dipelajari. 

    

10 Kemampuan guru dalam 

mengelola waktu dan situasi. 

    

 Jumlah Keseluruhan  



 
 

 
 

 

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

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

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

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

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

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

 

 

 

  Subulussalam, ... ...................... 2021 

  Observer, 

 

 

       

       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

Sekolah / Kelas : 

Hari / Tanggal  : 

Kelas   :  

Tujuan   : 

 Mendata kualitas aktifitas belajar siswa setelah 

menggunakan metode istiqraiyyah. 

Petunjuk:  

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam 

kelas selama berlangsungnya pembelajaran dengan 

menggunakan metode istiqraiyyah. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas: 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

NO ASPEK YANG DI 

AMATI 

NILAI 

1 2 3 4 

1 Perhatian siswa dalam 

menyimak penjelasan guru. 
    

2 Ketertarikan siswa dalam     



 
 

 
 

belajar dengan 

menggunakan metode 

istiqraiyyah. 

3 Semangat belajar siswa 

dengan menggunakan 

metode istiqraiyyah. 

    

4 Kemampuan siswa dalam 

berdiskusi sesama murid 

dan guru. 

    

5 Kemampuan siswa dalam 

menyimpulkan kaedah yang 

tepat tentang tashrif. 

    

6 Kemampuan siswa dalam 

memberi contoh-contoh 

yang bervariasi tentang 

tashrif dan menerapkannya 

pada nash arab. 

    

7 Respon siswa ketika guru 

menyampaikan terkait 

dengan materi.  

    

8 Kemampuan siswa dalam 

menanggapi pertanyaan-

pertanyaan sederhana yang 

diberikan oleh guru terkait 

materi yang diajarkan. 

    

9 Kemampuan siswa dalam 

memberi kesimpulan dari 
materi yang telah diajarkan 

pada akhir pembelajaran. 

    

10 Ketertiban siswa dalam 

proses belajar. 
    

 Jumlah Keseluruhan  



 
 

 
 

 

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

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

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

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

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

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

 

 

 

  Subulussalam, ... ...................... 2021 

  Observer, 

 

 

       

       

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Madrasah  :  Pesantren Hidayatullah  

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  Wustha 2/ Ganjil 

Materi Pokok  : التصريف  

Alokasi Waktu :  2 Pertemuan (2 X 40 Menit)   

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur dispilin, tanggung 

jawab, peduli (toleran, gotong royong, santun, 

percaya diri dalam berintraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkaun 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosudural) berdasarkanrasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, 

budaya terkati fenomena kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakanm mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranahabstarct 

(menulis, membaca, menghitung menggambar dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 



 
 

 
 

B. Kompetensi Dasar & Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 3.1 Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

teks sederhana yang 

berkaitan dengan 

 التصريف

3.1.1 Menyebutkan 

pembagian tashrif dari 

berbagai sudut 

pandang dengan benar 

3.1.2 Menyebutkan contoh 

dari wazan-wazan  

pembagian tashrif  

3.1.3 Membedakan 

penggunaan fiil di 

dalam teks  

3.1.4 Melafalkan tashrif 

ishtilahi dan lughawi  
 

 4.1 Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

terkait topik التصريف               
dengan memerhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks yang 

benar 

4.1.1 Mempraktikkan teks 

sederhana  terkait  

tema    التصريف dengan 

struktur bahasa yang 

benar 

4.1.2 Menganalisis 

ungkapan sederhana 

terkait dengan التصريف 
 

 



 
 

 
 

 

Pertemuan Pertama 

a. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasi siswa mampu 

memahami dan menerapkan ke dalam teks terkait dengan 

tashrif. 

b. Materi Pembelajaran (terlampir) 

c. Metode Pembelajaran 

1- Pendekatan  : Saintifik 

2- Metode  : Istiqraiyyah dan tanya jawab 

 

d. Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

1. Media 

 Naskah teks 
 

2. Bahan  

 Spidol   

 Papan tulis 

 

e. Sumber Belajar 

 Fuad Nu‟mah, Qawaid Al-lughah Al-
„arabiyyah (Mulakhkhas), Bairut: Daruts 

Staqafah Al-islamiah 

 Silsilah Ta‟lim Al-lughah Al-„arabiyah, Jamiah 
Al-imam Muhammad Bin Su‟ud Al-islamiah 

 Kamus Bahasa Arab Ma‟ani 

 

 



 
 

 
 

 

f. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

Mempersiapkan 

siswa untuk 

belajar 

 

 

Apersepsi 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

Informasi 

 

Guru mengucapkan 

salam, menanya kabar, 

menyuruh siswa untuk 

berdoa sebelum belajar, 

kemudian mengabsen 

siswa dan 

mengkondisikan kelas 

agar rapi. 

 

Guru mengecek 

pemahaman siswa 

mengenai materi 

sebelumnya. 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada 

saat ini, yaitu tentang 
tashrif. 

 

 

Guru memberikan 

motivasi tentang 

pembelajaran tashrif. 

 

Guru menyampaikan 

pokok materi yang akan 

dipelajari hari ini adalah 

tentang tashrif. 

 

 

 

 

5 menit 



 
 

 
 

Guru membagikan kertas 

HVS yang berisi naskah 

berbentuk teks. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 

 

 

 

Menanya 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

Mengasosiasi  

 

 

 

 

Mengkomunikasi 

 

Siswa mengamati naskah 

teks yang dibagikan oleh 

guru. 

Siswa mengamati contoh-

contoh yang diberikan 

guru mengenai tashrif 

 

Siswa menanyakan hal-

hal yang belum jelas baik 

mengenai naskah teks, 

contoh-contoh maupun 

penjelasan guru.  

 
Siswa memberikan 

contoh lain berkaitan 

dengan yang dijelaskan 

guru. 

Siswa mencoba 

menerapkan tashrif 

kedalam teks sederhana 

 
Siswa melatih untuk 

menganalisis kesesuaian 

tashrif didalam teks-teks 

sederhana yang diberikan 

oleh temannya. 

 

 

7 menit 

 

 

 

 

4 Menit 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

6 Menit 

 

 

 

 

 

 

 
10 Menit 



 
 

 
 

 

Siswa mengerjakan soal 

yang diberi guru di depan 

kelas. 

Siswa mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas. 

Siswa yang lain 

memperbaiki jawaban 

yang dipresentasikan dan 

dibenarkan oleh guru. 

Penutup 

Kesimpulan 

 

 

 

Evaluasi 

 

 

 

 

Informasi 

 

 

 

Siswa diminta 

menyimpulkan kembali 

tentang apa yang telah 

dipelajari 
 

 

Guru melakukan 

penilaian hasil belajar 

siswa. 
 

 

Guru menganjurkan siswa 

agar sering-sering latihan 

dalam penggunaan tashrif 

ke dalam nash. 

Guru memberikan materi 
pertemuan selanjutnya 

dan menegaskan siswa 

untuk membaca buku. 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

1 Menit 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

g. Penilaian  

  1. Penilaian Sikap 

Sikap dinilai melalui observasi 

Terlampir 

 

 2.Penilaian Pengetahuan 

  Penilaian melalui tes lisan 

  Terlampir 

 

3.Penilaian Keterampilan  

  Terlampir 

 

 

Pertemuan Kedua 

a. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasi siswa mampu 

memahami dan menerapkan ke dalam teks terkait dengan 

tashrif. 

b. Materi Pembelajaran (terlampir) 

c. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  : Saintifik 



 
 

 
 

 Metode : Istiqraiyyah dan tanya jawab 

 

d. Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

1. Media 

 Naskah teks 
 

2. Bahan  

 Spidol  

 Papan tulis 

 

e. Sumber Belajar 

 Fuad Nu‟mah, Qawaid Al-lughah Al-„arabiyyah 
(Mulakhkhas), Bairut: Daruts Staqafah Al-islamiah 

 Silsilah Ta‟lim Al-lughah Al-„arabiyah, Jamiah Al-
imam Muhammad Bin Su‟ud Al-islamiah 

 Kamus Bahasa Arab Ma‟ani 

 

 

 

f. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

Mempersiapkan 

siswa untuk 

belajar 

 

 

Apersepsi 

 

 

 

Guru mengucapkan 

salam, menanya kabar, 

menyuruh siswa untuk 

berdoa sebelum belajar, 

kemudian mengabsen 

siswa dan 

mengkondisikan kelas 

agar rapi. 

 

 

 

 

5 menit 



 
 

 
 

 

 

 

Motivasi 

 

 

Informasi 

 

Guru mengecek 

pemahaman siswa 

mengenai materi 

sebelumnya. 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada 

saat ini, yaitu tentang 
tashrif. 

 

 

Guru memberikan 

motivasi tentang 

pembelajaran tashrif. 

 

Guru menyampaikan 

pokok materi yang akan 

dipelajari hari ini adalah 

tentang tashrif. 
Guru membagikan kertas 

HVS yang berisi naskah 

berbentuk teks. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 

 

 
 

Menanya 

 

 

 

 

 

Siswa mengamati naskah 

teks yang dibagikan oleh 

guru. 

Siswa mengamati contoh-
contoh yang diberikan 

guru mengenai tashrif 

 

Siswa menanyakan hal-

hal yang belum jelas baik 

mengenai naskah teks, 

 

7 menit 

 

 

 
 

4 Menit 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

Mengasosiasi  

 

 

 

 

Mengkomunikasi 

contoh-contoh maupun 

penjelasan guru.  

 
Siswa memberikan 

contoh lain berkaitan 

dengan yang dijelaskan 

guru. 

Siswa mencoba 

menerapkan tashrif 

kedalam teks sederhana 

 
Siswa melatih untuk 

menganalisis kesesuaian 

tashrif didalam teks-teks 

sederhana yang diberikan 

oleh temannya. 

 

 

Siswa mengerjakan soal 

yang diberi guru di depan 

kelas. 

Siswa mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas. 

Siswa yang lain 

memperbaiki jawaban 

yang dipresentasikan dan 

dibenarkan oleh guru. 

10 Menit 

 

 

 

 

6 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

Penutup 

Kesimpulan 

 

 

Siswa diminta 

menyimpulkan kembali 

 

 

1 Menit 



 
 

 
 

 

Evaluasi 

 

 

 

 

Informasi 

 

 

tentang apa yang telah 

dipelajari 
 

Guru melakukan 

penilaian hasil belajar 

siswa. 
 

 

Guru menganjurkan siswa 

agar sering-sering latihan 

dalam penggunaan tashrif 

ke dalam nash. 

Guru memberikan materi 

pertemuan selanjutnya 

dan menegaskan siswa 

untuk membaca buku. 

 

 

 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

1 Menit 

 

 

 

 

 

g. Penilaian  

  1. Penilaian Sikap 

Sikap dinilai melalui observasi 

Terlampir 

 

 2.Penilaian Pengetahuan 

  Penilaian melalui tes lisan 

  Terlampir 

 

3.Penilaian Keterampilan  



 
 

 
 

  Terlampir 

Mengetahui,           Subulussalam, 16 Februari 2021 

Kepala Sekolah             Guru 

 

 

Kiraman, S. Pd  Dinda Helmi Kayana Juita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Penilaian Sikap 

Indikator : Menunjukkan sikap 

santun dalam 

berkomunikasi dengan 

guru dan teman  

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian 

sikap dan pedoman 

penskoran 

 

N

O 

PERNYAT

AAN 

PILIHAN JAWABAN 

 

SKO

R 

 

Selalu Sering 

Kadan

g- 

kadan

g 

Tidak 

Pernah 
 

1 Memulai 

memberik

an 

pendapat 

dengan 

ucapan 

salam.  

     

2 Santun 

dalam 

memberik

an 

pendapat 

     



 
 

 
 

3 Mengharg

ai 

pendapat 

orang lain 

     

4 Mengguna

kan kata-

kata atau 

ungkapan 

yang 

santun 

     

JUMLAH SKOR  

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan 

Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= 

Sko

r 4 

= 

Sko

r 3 

= 

Sko

r 2 

= 

Sko

r 1 

Skor yang 

diperoleh 

------------

------------

- X  100   

Skor 

maksimal 

=   --------

- 

  

 

 

Penilaian pengetahuan 

 

Kompetensi 

Dasar 

: 3.1 Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks sederhana 



 
 

 
 

yang berkaitan dengan tashrif 

Teknik 

Penilaian 

: Lisan dan Tulisan   

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal tulisan dan pedoman 

penskoran 

   

No. Indikator Instrumen 

Soal 

Jawaban Skor 

1 3.1.1 

Menyebutk

an 

pembagian 

tashrif dari 

berbagai 

sudut 

pandang 

dengan 

benar 

Ungkapkan 

kembali 

pembagian 

tashrif dari 

berbagi segi 

dengan baik 

dan tepat  

 25 

2 3.1.2 

Menyebut

kan contoh 

dari 

wazan-

wazan  

pembagian 

tashrif  

 

Sebutkan 

contoh dari 

wazan tsulasi 

mujarrad dan 

mazid 

 25 

3 3.1.3 

Membeda

kan 

Meletakkan fiil 

madhi, 

mudhari‟ dan 

 25 



 
 

 
 

penggunaa

n fiil 

didalam 

teks  

amar kedalam 

teks sesuai 

dengan qawaid 

yang sudah 

dipelajari 

4 3.1.4 Melafalkan 

tashrif 

ishtilahi 

dan 

lughawi  

Tashrif kan 

beberapa fiil ke 

tashrif ishtilahi 

dan lughawi 

 25 

 Total skor   100 

 

 

Penilaian keterampilan  

 

Kompetensi 

Dasar 

: 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 

sederhana terkait topik                

dengan memerhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks yang 

benar 

Teknik 

Penilaian 

: Praktek 

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal Praktek dan pedoman 

penskoran 

 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Indikator Instrumen Soal Skor 

4.1.1 Mempraktikkan teks 

sederhana  terkait  tema   

التصريف   dengan struktur 

bahasa yang benar 

 Lengkaplah titik-

titik di teks ini 

dengan qawaid 

yang benar. 

 

4.1.2 Menganalisis ungkapan 

sederhana terkait dengan 

tashrif 

Sebutkan kata yang 

salah dalam 

kalimat-kalimat 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran Materi Pembelajaran 

 

 ينقسم إىل قسمُت: تصريف األظباء كتصريف األفعاؿ التصريف

 االسم ابلنظر إىل بنيتو

 
 

 

 صحيح اآلخر

ليس مقصورا كال منقوصا كال 
حجرة -فبدكدا، مثل رجل   

 غَت صحيح اآلخر

مقصور: آخره ألف الزمة، مثل: -ُ
 ذكرل –فىت 

منقوص: آخره ايء الزمة مكسور -ِ
 الراعى –ماقبلها، مثل احملتمي 

فبدكد: آخره مهزة قبلها ألف زائدة، -ّ
 ظباء  -مثل صحراء 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

      إمأل الفراغات التالية إبجابة صحيحة!

...( الفاًكهةى. أما إبراىيم كأضبد ِ-...( العىًصيػٍرى أىٍمًس، كجابر )ُ-فاطمة )
ا، كىند كزينب )ّ-) ىٍكتػىبىًة ًلًقرىاءىةً ْ-...( إىل اٍلبػىٍيًت غىدن

  الكيتيًب. ....( إىل اؼب

 شىرًبىتٍ  -أ .ُ
 تىٍشرىبي  -ب
 شىرابى  -ج
 يىٍشرىبي  -د
 

 أىكىلىتٍ  -أ .ِ
 أىكىلى  -ب    

لىتىا -ج  أىكى
 أىكىالى  -د

 يػىٍرًجعي  -أ .ّ
عىا -ب    رىجى

 رىجىعىتٍ  -ج   
 يػىٍرًجعىافً  -د    

 اٍذىىبٍ  -أ  .ْ
 ذىىىبى  -ب
بػىتىا -ج  ذىىى
بىتٍ  -د  ذىىى

    أىًجٍب األىسئلة التالًيىةى!

ا ايى كىلىًدٍم سىتىكيٍوفي ميدىٌرًسنا يف اٍلميٍستػىٍقبىلً  قىاؿى  يًٌدن بًٍنًو : ... جى  األىبي اًلً
كىرىدَّ اٍلوىلىدي : نػىعىٍم ايى أىيب 



 
 

 
 

 ٍملىةى السَّاًبقىةى...أٍكًمٍل اعبي  .ٓ
 تػىعىلَّمٍ  -أ 
 تػىعىلًَّميٍ  -ب 
ٍوا -ج   تػىعىلَّمي
ا  -د   تػىعىلَّمى

ًلمىةي اليت ربىٍتػىهىا خىط  من  .ٔ اٍلكى
 الفعل... 

 اؼبثاؿ  -أ 
 األجواب -ب 
 األجواب  -ج 
لفيف -د 

 

ًل التَّالًيًة: ابىةى الٌصًحٍيحىةى يف اعبٍيمى  ًاٍختػىٍر اإًلجى

ٍسًلميوفى ايذٍكيٍر رىبػَّهيمٍ  -أ .ٕ
ي
 اي اؼب

ٍسًلميوفى ايذٍكيٍر رىبَّكيمٍ  -ب
ي
 اي اؼب

ٍسًلميوفى ايذٍكيريٍكا رىبَّكيمٍ  -ج
ي
 اي اؼب

ٍسًلميوفى ايذٍكيريٍكا رىبػَّهيمٍ  -د
ي
 اي اؼب

 
 
 

ايى الطَّالًبىاتي ايٍدريسيٍوا ًعٍلمى  -أ .ٖ
 الصَّرىؼً 

ايى الطَّالًبىاتي ايٍدريًسٍي ًعٍلمى  -ب
 الصَّرىًؼ 

ايى الطَّالًبىاتي ايٍدريسىا ًعٍلمى  -ج
 الصَّرىؼً 

ايى الطَّالًبىاتي ايٍدريٍسنى ًعٍلمى  -د
 الصَّرىًؼ 

 
 
 



 
 

 
 

 ايى اٍلوىلىدي خيٍذ فػيليٍوسىوي  -أ .ٗ
 وىلىدي خيٍذ فػيليٍوسىكى ايى الٍ  -ب
 ايى اٍلوىلىدي خيٍذٍكا فػيليٍوسىكيمٍ  -ج
 ايى اٍلوىلىدي خيًذٍم فػيليٍوسىكً  -د
 
 

  ًإىلى أىٍينى..... ايى فىاًطمىةي؟ .َُ
 أكمل اعبملة السابقة!

 تىٍذىىبي  -أ 
 أىٍذىىبي  -ب 

ًبٍُتى  -ج   تىٍذىى
نىٍذىىبي  -د 

  !صحيحةإمأل الفراغات التالية إبجابة 

....(، كىخىرىجى ًمنى اٍلبػىٍيًت بػىٍعدى سىاعىةو، كىدىخىلى -ُُفىًهمى ًإبٍػرىاًىٍيمي مىا قىالىٍت )
( مىا قػىريبى -ُِاٍلمىٍسًجدى، ؼى ، كىًعٍندى ًرًنًٍ ئنا ًمنى اٍلقيٍرآًف اٍلكى يػٍ ٍسًجًد، كىقػىرىأى شى يَّةى اٍلمى ....( ربًى

دىل اٍلميؤىذًٌفي لًل ًة، انى عى ًإبٍػرىاًىٍيمي اػبٍيطٍبىةى مىعى النَّاًس، كىٍقتي الصَّالى ـي، كىظبًى مىا ًة كىخىطىبى اإٍلً صَّالى
 ....( كىرىجىعى ًإىلى بػىٍيًتًو.-ُّمثيَّ صىلَّى اٍلفىرًٍيضىةى )

ا -أ .ُُ  أيمُّهى
 أيمُّوي  -ب
 أيمُّهيمٍ  -ج
 أيمُّهيمىا -د
 

 صىلٍُّوا -أ .ُِ
 صىلَّى -ب
 صىلَّتٍ  -ج
 ييصىلًٌى -د

 



 
 

 
 

ا -أ .ُّ  مىعىهى
 مىعىوي  -ب
 مٍ مىعىهي  -ج
 هينَّ مىعى  -د

 
فعوؿ بو  .ُْ

ى
" يف النص السابق من الًفعًل الذم الحيىٍتاجي إىل اؼب ًلمىةي " قػىريبى الكى

 ييسىمَّى:
 فعل اؼبعلـوال -أ 
 فعل اؼبتعدمال -ب 

 فعل الالـزال -ج 
اجملهوؿ فعلال -د 

 
ئىةه! ًطيػٍ ًلمىةه خى ًل التَّالًيىًة فيها كى ٍ يفٍ اعبيمى      عىُتًٌ

ٍسًلميٍوفى  .ُٓ
ي
ةى    تيصىلٍُّوفى   اؼب  اعبٍىمىاعىةً   صىالى

 د.      ب.      ج.   . أ
 

رًًٍنى    القيٍرآفى    ًىٍنده    قػىرىأى  .ُٔ  اٍلكى
 د.ج.       أ.    ب.    

 
 



 
 

 
 

ري    تىٍشرىبي    أىضٍبىدي  .ُٕ  َيىٍكيلي    كىعيمى
 د.    ج.   ب.       . أ

 
هي    الٌرًجىاؿي    دىعىا .ُٖ   أىٍمسً     أىابى

 د. ج.    ب.  . أ
 

 اآلفى    اٍلبػىٍيتى    نىظًًٌفيٍ    ايى اٍلبػىنىاتي  .ُٗ
 ب.     ج.      د.      . أ

 
     !إمأل الفراغات التالية إبجابة صحيحة .َِ

.... ًإىلى ... أضبد إىل بندا أتشية       ااًبالىٍمًس كى  قػىٍريىًتو غىدن
 كرىجىعى  بى ىى ذى  -أ 
 كتػىٍرًجعي  بي ىى ذٍ يى  -ب 
 كيػىٍرًجعي  بى ىى ذى  -ج 
 كرىجىعىتٍ  بي ىى ذٍ تى  -د 

  
 
 



 
 

 
 

وًٌؿٍ  .ُِ الًفٍعلى يف اعبيٍملىًة التىالًيىًة  حى
ٍوًؿ! ٍجهي  إىل أىفٍػعىاؿو مىٍبًنيَّةو لًٍلمى

 قػىرىأى التًٌٍلًمٍيذي الدٍَّرسى 
 الدٍَّرسى قيرًأى التًٌٍلًمٍيذي  -أ 
 قيرًأى الدٍَّرسي  -ب 
 قػىرىأى التًٌٍلًمٍيذي   -ج 

 قػىرىأى التًٌٍلًمٍيذي الدٍَّرسى  -د 

ا ًاٍسمي  .ِِ ًل التَّالًيىًة ًفيػٍهى يف اعبٍيمى
....  اعبىاًمًد ىيوى

 جىلىسى القىارًئي لًيػىٍقرىأى  -أ 
يؤىذًٌفي لًيػيؤىذًٌفى  -ب 

ـى اؼب  قىا
ا اًبغبٍىجىرً   -ج  تػيهى  رىمىيػٍ
اٍلميدىرًٌسي ًقرىاءةن قػىرىأى  -د 

صىًحٍيحىةن 
 ًاٍستػىٍعًمٍل اٍسمى اٍلفىاًعًل ًمنى اٍلًفٍعًل الًَّذٍم ربىٍتىو خىط   .ِّ

بىتٍ زىيٍػنىبي  ٍدرىسىةً  ذىىى  ًإىلى اٍلمى
 ذىاًىبه  - أ

 ذىاًىبةه  - ب
 مىٍذىيوبه  - ج
مىٍذىيوبىةه  - د



 
 

 
 

ٍح الًفٍعلى  .ِْ  (22)النتيجة:    الًَّذم ربىٍتىوي خىط : صىحًٌ
ًبيػٍرىةن ضبىىلى عيٍثمىافي كعىًليُّ  -ُ بىةن كى ًقيػٍ  التصحيح :  حى
ري كًإبٍػرىاًىٍيمي  -ِ اًلده كعيمى  التصحيح :      يفٍ اغبىًديٍػقىةً  لىًعبى خى
ًدجٍيىةي كًىٍنده  -ّ عىتٍ خى  التصحيح :  أىذىافى اٍلفىٍجرً  ظبًى
 التصحيح :       ًمنى اٍلبػىٍيًت  خىرىجى األىٍكالىدي  -ْ
 التصحيح :       دىٍرسى الصَّرىؼً  فىًهمى البػىنىاتي  -ٓ

 
ضىٍع أىماـ كل كلمة من كلمات القائمة "أ" مىايػينىاًسبيها ابلقىائمة "ب":   .ِٓ

 (5)النتيجة: 
 مثاؿ    رىًضيى 
 أجواؼ    كىجىدى 
 انقص    فػىتىحى 
 سامل    رىدَّ 

 لفيف    رىكىل
 مهموز    قىاؿى 

 مضٌعف     
 
 
 



 
 

 
 

 (ٓ)النتيجة:        استىٍخرًٍج االسم اؼبقصور كاؼبنقوص كاؼبمدكد كبػىٌُتٍ نوعو! .ِٔ

 

 (َُ)النتيجة:       اعبمل التالية كما يف اؼبثاؿ:ىات الًفٍعلى الصًَّحيحى يف .ِٕ
ئنا يػٍ ا الى أيٍشًرؾي بًو شى ( أىٍخشىى عىذىابى هللًا، كىؽًبىذى  اؼبثاؿ : )أىانى

ا الى  ....( أنتى ) - ئنا .....عىذىابى هللًا، كىؽًبىذى يػٍ  بًو شى
ني ) - ا الى  ....( كبى ئنابً  .....عىذىابى هللًا، كىؽًبىذى يػٍ  و شى
ا الى  ....( أىنٍػتيم) - ابى هللًا، كىؽًبىذى ئنا .....عىذى يػٍ  ًبو شى
ا الى  ....(ىيوى ) - ئنا .....عىذىابى هللًا، كىؽًبىذى يػٍ  ًبو شى
ا الى  ....( ًىيى ) - ابى هللًا، كىؽًبىذى ئنا .....عىذى يػٍ  ًبو شى

 
 

 

 نوعو االسم اعبملة الرقم
 ... ... يىٍكثػيري الغيبىاري يفٍ الصٍَّحرىاءً  ُ
 ... ... قبىىا الفىىتى منى اٍلغىرىؽً  ِ
 ... ... جىاء عىلي  ًإىلى اٍلقىاًضي ّ
ٍبتي ًإىلى اٍلميٍستىٍشفىى ْ  ... ... ذىىى
 ... ... يىٍستىًجٍيبي هللا الدُّعىاءى  ٓ


