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نتمي إىل أتليفي وأقدم للحصمل على أية الدرجات أقرر أن هه  الرسالة ت

األكادميية يف جامعة الرانريي اإلسالمية اكحوممية بندا أتشيه، وليس فياا التأليفات 
واألراء ال ي أعدها اآلخرون، إال وفقا مببادئ وإعداد البحمث العلمية املهكمرة يف 

انتحال  هف علياا منمراجعاا العلمية. والباحث مستعد لقبمل العقمابت فيما يق
 املؤلفات.

 

 

صاحب القرار، 

أان املمقع أسفله  

بندا أتشيه، 12 ديسمبري 2019 



 ه

 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 رْيٌ{َوهللاُ مبَا تَ ْعَمُلْمَن َخبِ  ج}يَ ْرَفِع هللاُ الَِّهْيَن َءاَمنُ ْما ِمْنُوْم َوالَِّهْيَن أُْوُتماْ اْلِعْلَم َدَرَجات  

 "11"سمرة اجملادلة آية 

 (2إانَّ أَنْ زَْلناَُ  قُ ْرآانً َعرَبِيًّا َلَعلَُّوْم تَ ْعِقُلْمَن )

 2سمرة يمسف آية 

 صدق هللا العظيم

 

 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

َا ُجْزٌء ِمْن دِ  يِْنُوْم﴾﴿ِاْحِرُصْما َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة فَِإَّنَّ  

  



 و

 إهداء :
 نيدرايمسوأمي املورمة  مادي اللام اغفرلهإىل أيب املورم  -1

الهان ربياين صغريا، لعل هللا أن حيفظاما وأبقاما يف سالمة 

 الدينا واآلخرة. 

وإىل أساتهيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية اكحوممية، الهين  -2

ا، حقد علممين أنماع العلمم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحي

 هلم ابلوثري تقديرا وإجالال.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية اكحوممية.  -3

أقمل شورا جزيال على مساعدتوم يف تشنيعي لوتابة هها 

  البحث العلمي، جزاكم هللا خري اجلزاء.  



 ز

 شكر وتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ل يت اوأفضل اللغا عربيا جعل القرآن ياكحمد هللا اله

ينطق هبا اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان 
حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل 

 يمم الدين.
فقد مت إبذن هللا  وتمفيقه أتليف هه  الرسالة ال ي يقررها 

ي امعة الرانري جبعلمني امل هيلاللغة العربية بولية الرتبية وأت قسم تعليم
ص وختت باإلسالمية اكحوممية كمادة من املماد يتعلماا الطال

لرتقية ة العروض التقدميي برانمجاستخدام  :الرسالة حت ت املمضمع
 Acehمبعهد دار اإلحسانقدرة الطالب على فهم املبتدأ واخلرب 

Besar  )يةبدراسة جتري(. 
رميني شراف املشرفني الوإبتم إشراف كتابة هه  الرسالة يو 

،  ريسلمى حيايت املاجستة األستاذو  قصي املاجسرت  األستاذ مها
قد أنفقا أوقاهتما الثمينة م الباحث أفضل الشور هلما قد  يف



 ح

امال ك  إلشراف هه  الرسالة إشرافا جيدا وتمجياما ومساعدهتما
 من أوهلا إىل آخرها، لعل هللا ابركاما وجزامها خريا كثريا.

ربية الدين قد ربياين تويتقدم الباحث ابلشور العظيم لم 
سليما، ريب اغفريل ولمالدي وارمحاما كما ربياين صغريا وجلدى 

 وجلديت وجلميع األساتهة اللام اجعلنا من عبادك الصاكحني.
م الباحث الشور اخلالص ملدير قد  ي إضافة على ما ذكر،و 

اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 
قدم ي وكهلك. كلية جامعة الرانريى والعاملني فياايف  األساتهة 

إمتام   جزيل الشور لسائر األصدقاء الهين قد ساعدو  أبفوارهم يف
 كتابة هه  الرسالة، وابركام هللا ىف الدنيا واآلخرة.

رئيس معاد دار م الشور قد  ينسى الباحث أن يوال 
 اافي الطالبو  علمنيامل لسائرو  ،اإلحسان أبم حسن كرونج كايل 

، لبحثعملية ا عند احملتاجة مجع البياانت  قد أعانم  يفاليتال
 .أيتيام خرياعسى هللا أن 

ن الباحث أن هه  الرسالة ال ختلم من األخطاء تيق  يوأخريا، 
إعداد هه  الرسالة،  والنقصان، وإن كان ت قد بهل كل جاد  يف



 ط

كمال إل واصالحاا انفعا  رجم من القارئني نقدا بنائيا خالصايلهلك 
 ني.يعمجأانفعة له وللقارئني  لعل  هه  الرسالةهه  الرسالة، و 
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صعبمن ي كانمالب بعضام  الطونتينة هه  املالحظة تدل على أن 
عض آخر وب بتدأ واخلرباملعن  يف فام النحم فاما اتما خصمصا

 سانحدار اإل يفلغة العملية التدريسية الألن  خيتلطمن يف شرحاا
غري جهابة وفعالية بال استعمال المسيلة املناسبة واألسلمب 
التعليمي حىت يشعر الطلبة ابمللل وضاع ت محاستام للتعلم وال 

 برانمجدام ستخلهالك يقمم الباحث اب. يلتفتمن إىل شرح املدرس
. وأما لرتقية قدرة الطالب على فام املبتدأ واخلربالعروض التقدميية 

استخدام  الةفعالتعرف على غراض التأليف يف هه  الرسالة فاي أ
عاد دار مب برانمج العروض التقدميية  يف تدريس مبتدأ وخرب

مج استخدام بران علىالطالب  ةاستنابالتعرف على ، و اإلحسان



 ص

. وأما سانمبعاد دار اإلح يف تدريس مبتدأ وخرب العروض التقدميية
باحث فاي دراسة جتريبية دراسة البحث ال ي استخدماا ال

 One)ابلتصميمات التمادية بشول تصميم اجملممعة الماحدة 

Group Pre-Test Post-Test ) وجلمع البياانت استخدم الباحث
(  2االستبانة واالختبار. واختار الباحث الطلبة يف الفصل الثاين )

طالبا. ويستخدم الباحث  27كعينة يف هها البحث وكان عددهم 
-الختباراؤية واملعدلة لتحليل بياانت االستنابة وحتليل نتينة امل

كحصمل على الفعالية. وأما النتائج ال ي حصل علياا  (T-Test)ت 
 يةاستخدام برانمج العروض التقدمييف هها البحث فاي أن  الباحث

 (T-Test)ت -باراالختكما أن حتصيل   .رباخلبتدأ و امليف تعليم  فعال
لطلبة استنابة ا إستبانة تدل على أن جونتائ جدول -أكرب من ت

حتصل  رباخلبتدأ و امليف تعليم  استخدام برانمج العروض التقدمييةيف 
 على درجة العليا.
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi 

Meningkatkan Kemampuan Siswa 

dalam Memahami Mubtada’ dan 

Khabar di Dayah Darul Ihsan Aceh 

Besar”. 

NIM   :   150202162 

 

Hasil observasi menunjukkan bahwa ada sebagian 

siswa yang belum mampu memahami mubtada’ dan khabar 

dan sebagian yang lain masih bingung ketika menjelaskannya 

disebabkan karena proses pembelajaran Nahwu di Darul 

Ihsan Aceh Besar yang dilakukan oleh guru masih 

berlangsung kurang menarik dan efektik tanpa menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai sehingga siswa merasa 

bosan dan kurang bersemangat bahkan tidak memperhatikan 

ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Oleh 

karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

penggunaan Powerpoint untuk meningkatkan siswa dalam 

memahami mubtada’ dan khabar. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengidentifikasi efektifitas penggunaan powerpoint 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa tentang 

mubtada’ dan khabar, dan untuk mengetahui respon siswa di 

Dayah Darul ihsan dalam mempelajari mubtada’ dan khabar 

Peneliti  :   ‘Ali Riedha 

 :    Penggunaan Powerpoint untuk 



 ر

dengan menggunakan powerpoint. Metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah Pre-Eksperimen dengan 

desain One Grup Pre-Test Post Test, dan untuk pengumpulan 

data, peneliti menggunakan kuesioner dan tes. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-A yang 

berjumlah 27 siswa. Peneliti menggunakan nilai persentase 

dan nilai rata-rata untuk menganalisa daftar respon siswa dan 

menganalisa uji T demi memperoleh nilai efektifitas. Hasil 

uji T menunjukkan bahwa penggunaan media power point 

memperoleh hasil efektif dalam meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap Mubtada’ dan Khabar. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai (ttest) lebih besar dari pada (ttable). Sedangkan 

hasil kuesioner menunjukkan bahwa respon siswa terhadap 

pembelajaran Mubtada Khabar menggunakaan powerpoint 

berada pada tingkat atas. 
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ABSTRAK 

 

Students' Ability in Understanding 

Mubtada' and Khabar at Dayah Darul 

Ihsan Aceh Besar". 

Full Name  :   ‘Ali Riedha 

NIM   :   150202162 

 

The results of observations showed that there were 

some students who had not been able to understand mubtada' 

and khabar and some others were still confused when 

explaining it because the Nahwu learning process in Darul 

Ihsan Aceh Besar carried out by the teacher was still less 

interesting and effective without using appropriate learning 

media so that students feel bored and less enthusiastic and do 

not even pay attention when the teacher is explaining the 

subject matter. Therefore, the researcher wants to conduct 

research on the use of Powerpoint to improve students' 

understanding of mubtada' and khabar. The purpose of this 

study was to identify the effectiveness of using powerpoint to 

improve students' understanding of mubtada' and khabar, and 

to find out the responses of students in Dayah Darul ihsan in 

learning mubtada' and khabar using powerpoint. The research 

method used by the researcher is Pre-Experiment with One 

Group Pre-Test Post Test design, and for data collection, the 

Research Title :    Using      Powerpoint      to Improve 
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researcher uses questionnaires and tests. The samples in this 

study were students of class VII-A, amounting to 27 students. 

The researcher uses the percentage value and the average 

value to analyze the list of student responses and analyze the 

T test in order to obtain the value of effectiveness. The results 

of the T test showed that the use of power point media 

obtained effective results in increasing students' 

understanding of Mubtada' and Khabar. This is evidenced by 

the value (ttest) is greater than (ttable). While the results of 

the questionnaire showed that the student's response to 

learning Mubtada Khabar using powerpoint was at the top 

level. 
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 الباب األول

 أساسية البحث

 مشكالت البحث -أ

اللغة هي المسيلة العظمى لظم صفمف االمة الماحدة، 
ومجع كلمة افرادها، كما اَّنا اداة للتعبري عما يفور به املرء، وآلة 
لعرض ما ينتنه العقل، وهي وسيلة التفاهم بني افراد اجلماعة 

على املستمى الفوري األمة من  الماحدة. وميون للمرء ان حيوم
االمم من خالل لغتاا، فاللغة هي ال ي تعوس الصمرة الصحيحة 

 1كحياة األمة.

ولقد مرت على اللغة العربية عامد مظلمة، وقف ت منمها، 
وحد ت تقدماا وقد امتدت هه  العامد طميال، ولوناا مل تستطع 

ائل القرن و ان تطفىء شعلة اكحياة فياا، فعادت اىل النامض منه ا

                                                           

(، لسنة، دون ادار الفور دون املطع: ، )يف اللغة العرابية املرجع علي رضا، 1 
 7ص.
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التاسع عشر، لتثب ت من جديد وجمدها كلغة حية امسى اللغات، 
 2واجدرها ابكحياة والبقاء.

م ، مثل النح العربية تتومن على كثري القماعد غةالل
نحم أهداف علم ال .وكان ترف، والبالغة، واملنطق.  اكحقيقةوالص

هم أن يومن الطالب قادر على فام الولمة يف اجلملة بشول 
لفام القرآن والسنة. النحم  هم العلم الهى يبحث ممقف  صحيح

اجلملة يف اللغة العربية من حيث اإلعراب. اإلعرب هم تغيري أواخر 
 3الولم الختالف العمامل الدخلة علياا لفظا أو تقديرا.

ن النحم هم قماعد مامة ال ي البد هلا أن يعرف هبا احد إ
 اجلملة وضبط أواخرسماء كان يف معرفة وظيفة كل كلمة داخل 

يف املدارس او ه تدريسولهلك فيصري  4الوليمة وكيفية إعراهبا.

                                                           

 7، ص.... املرجع علي رضا،2 

د محد ابن أمحم.  لعامل العالمة القدوة الفاامة البدر الساري األكمل الشيخا3 
 14-13م( ص. 2011, )اندونيسي:اكحرامني,الكواكب الدريةبن عبد الباري, 

دون بَتمت: در الثقافة اإلسالمية، ب)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ،4 
 171ص. (السنة
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أساس ضروي وال يستطيع أحد أن يفام  هاملعاهد مام جدا ألن
 .العربية إال مبعرفة مبتدأ وخربالنصمص والوتب 

ث اجملل املتماسعة ومناا يبح يشتمل علىوكان علم النحم 
سم قتن ةلمفيدالنملة ااسيي. عن اجلملة املفيدة كالبحث األس

أ ل ي تبدا هي إلمسيةاجلملة اواجلملة الفعلية.  إلمسيةاجلملة اعلى 
 لفعليةاجلملة ا، و خربأ ومركبة من مبتدن توموبضمري أو باسم 
من فعل ، أو فاعلومركبة من فعل ن توموبفعل أ ل ي تبداهي 

 دأ واخلرببت. ويركز الباحث يف هه  الدراسة ببحث امللفاعلانائب و
 ما هم خلربوا جلملةا أول يف يقع عمرفم سما هم أملبتداما كان اين

  5.أملبتدا معىن يومل

ساملة إختيار المسيلة املناسبة لإىل تاج حي إن تدريس النحم
، البد املعلم أن يعرف طريقة املناسبة يطبقاا هم الطالب يف فام

ع هم اساس ضروري وال أحد يستطي تعليم النحمألن  يف التعلم.
صمص والوتب العربية إال مبعرفة القماعد النحمية، كما أن يفام الن

                                                           

 30و 27، ص....ملخص ، نعمةاد فؤ5 
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قال فؤد نعم ت يف كتابه أن ختتص قماعد النحمية بتحديد وظيفة  
 6كل كلمة دخل اجلملة، وضبط أواخر الوليمة وكيفية إعراب،

وقد رأى الباحث كثر من املظاهر الماقعية ال ي حتدث يف بعض 
 رون كثرا على قماعدمعاهد اإلسالمية أن معطم الطلبة ال يسيط

اللغة العرابية ابخلصة على علم النحم، لهالك إختار الباحث 
سائل و إحدى وسيلة من  هيو  برانمج العروض التقدميية المسيلة 

التونملمجي ال ي استخداماا لزايدة قدرة الطلبة على تعليم اللغة 
 العربية خصمصا يف تعليم مبتدأ واخلرب.

. من املعاهد اإلسالميةاد مع أحداهم دار اإلحسان كان 
افيه كتاب منت  القماعد. تعلم  ، دار السالمSIMيقع يف الشارع 

ية مع بعد قام مبقابلة الشخضاآلجرومة يف صف الثاين املتمسطة. 
دار طالب املعاد وجد الباحث أن ال األستاذ يف هها املعاد

يصعبمن يف  كانم  بعضامرس لدرس املدح اعندما شراإلحسان 
س فيه ، ألن ليبتدأ واخلرباملم فاما اتما خصمصا  عن فام النح

ع من يتولمم حىتاألمثلة الوثرية واأللمان والصمر املتنمعة، 
                                                           

 170و 27، ص....ملخص ، نعمةاد فؤ6 
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ومن  7.لفصلايف على بعض ومنام من ينام  بعضامصدقائام أ
مشوالت األخرى هي الطالب مل يفامما املبتداء واخلرب ألن 

حيث يومن  النحم. مستعمل الطريقة فيه غري مناسب عن كتاب
نتام من تنحظ نتي الطالب مل يستطعما أن جيبما السؤال جبيد و

تدأ باملوأن هها اكحال يدل على أَّنام مل يقدروا عن فام  قبل.
 . هه  املشولة حتتاج إىل عالجاا.واخلرب

ستخدام يأن  اعتمادا على هه  املشولة يمد الباحث  
ام املبتدأ ف علىطالب قدرة الرتقية لبرانمج العروض التقدميية 

ى قدرة األطفال زايدة عل( 1)، منه : له مزااي المسيلة ا اوهه .واخلرب
ل الطالب يف فام املماد الدراسية، تساي( 2ملعرفة من الطالب، )

سيسا أت8ال حيتاج املدرس إىل الشرح املماد التعليمية موررا.( 3)
                                                           

مع األستاذ رفقي رزق اللة مدرس اللغة العرابية مبعاد دار  املقابلة7 
 2019يميل  8اإلحسان يف التاريخ 

ات )املاهية واألساس ةالتطبيق تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك، 8 
(، 200،العملية(، الطبعة األوىل، )الرايض: دار املفرادت للنشر والتمضيع

 167ص. 
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ميا عن لا عثحببحث يالباحث أن  ديري ظاهر فلملى ما سبق من لع
طالب درة القرتقية لبرانمج العروض التقدميية استخدام " مضمعامل

 ."مبعاد دار اإلحسان دراسة جتربيية فام املبتدأ واخلرب على
 

 أسئلة البحث -ب
اعتمادا على املعلممات السابقة تريد الباحثة أن حتدد 

  املشولة اآلتية للبحث، وهي كما يلى :
رتقية ل الفع برانمج العروض التقدميية هل استخدام  -1

د دار مبعا فام املبتدأ واخلرب علىطالب قدرة ال
 ؟اإلحسان

برانمج استخدام  علىالطالب  ةكيف استناب -2
مبعاد دار  رباخلبتدأ و امل عليميف ت العروض التقدميية 

 ؟اإلحسان
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 أهداف البحث -ج

اعتمادا على املشولة السابقة فوان ت األهداف من هها 
 البحث هي:

يف   برانمج العروض التقدمييةتخدام اس فعالةف على ر التع -1
 .مبعاد دار اإلحسان تدريس مبتدأ وخرب

 برانمجاستخدام  علىالطالب  ةاستنابف على التعر  -2
د دار مبعا يف تدريس مبتدأ وخرب العروض التقدميية 

 .اإلحسان
 
 أمهية البحث -د

 أما أمهية من هه  الرسالة فاي :

 للمدرسة -1
عالية حتسني ف ومن املتمقع أن يسام هها البحث يف

مونما حىت يت طلبة يف مدرسة علياء دار اإلحسانتعلم ال
 من تنفيه عملية التعلم وفقا ألهداف تعليمية حمددة سلفا.
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 للمدرس -2

ميون املدرس استخدام هه  المسيلة لرتقية قدرة 
 .الطالب على فام مبتدأ وخرب

 للطالب -3

هها البحث إىل حتسني قدرة ومن املتمقع أن يؤدي 
 .مبتدأ وخرب عليميف ت الطلب

 للباحث -4

ومن املتمقع أن يمفر هها البحث جتربة جديدة للباحث 
 .مبتدأ وخربوزايدة املعرفة املتعلقة مبعرفة 

 
 االفرتاضات وفروض البحث -ه

برانمج العروض إن استخدام :   (Ho)الفرض الصفري
تدأ رتقية قدرة الطالب على فام مبغري فعال ل التقدميية 

 .اإلحسان مبعاد دار وخرب
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برانمج العروض إن استخدام : (Ha) الفرض الباديل 
 خربرتقية قدرة الطالب على فام مبتدأ و فعال لالتقدميية  

 .مبعاد دار اإلحسان
 

 حدود البحث -و
حدود املمضمعي: يريد الباحث أن حيدد هه   -1

برانمج العروض استخدام  ملمضمعابالرسالة 
 .بتدأ وخربمرتقية قدرة الطالب على فام لالتقدميية 

لة هه  الرسا ددحدود املواين: يريد الباحث أن حي -2
 مبعاد دار اإلحسان.

حدود الزمين: يريد الباحث أن حيدد وق ت  -3
نة يف الس برانمج العروض التقدميية إستخدام 
 . 2020-2019الدراسية 
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 معاين املصطلحات -ز
 اإلستخدام -1

استخداما على  –يستخدم  –لغة مصدر من استخدم 
 9استفعاال معنا : "ا بزذ  خادما". – يستفعل  –ستفعل وزن ا

 وصطالحا:  
   “Employ is to use something such as a skill, methodetc for 

particular purpose.”10 

ا هري اارة والطريقة والمسائل وغأي استعمال الشيئ  كامل  
 رانمجبيف هه  الرسالة فام استخدام  هراد ب. واملنيرض معغل

 رب. اخلبتدأ و يف تعليم املالعروض التقدميية  

 برانمج العروض التقدميية  -2

                                                           

مت: دار بتَ )، الطبعة األربعمن،املنجد يف اللغة واإلعالمرايض الصلح ،9 
  171، ص .(2113الدشراق ،

10 As Harnby, Oxford Anuanced learner’s Dictonary Internasional 
Studen’t Edition, (New York: Oxford University, 2000), hal. 431 
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وهم عبارة عن جمممعة الشرائح ال ي حتتمي على النصمص 
والرسمم البيانية والصمر واجلدوال واألصمات أبشوال 
متنمعة. وجتمع هه  الربامج بني معاجلة اللومات والرسمم 

ة التمضيح وحماولواإلموانيات اجلهابة ابستخدام عروض 
وأما  11لتبديل آلة الصمر عن طريق المسيلة اإللورتونية.

 املراد به يف هه  الرسالة فام المسيلة التعليمية اإللورتونية
 ال ي تستخدماا الباحث يف تعليم مادة املبتداء واخلرب.

 فام املتداء واكحرب -3

ما، فا -يفام -وأما تعريف الفام لغة مصدر من فام
وأما اصطالحا هم قدرة  12أو علم أو استمعب. ابملعىن إدرك

 جلملةا أول يف يقع عمرفم سما هم أملبتداو  13على إدراك املعاىن.
                                                           

ر ، )القاهرة: دااإللكرتوين وشبكة اإلنرتنت التعليمحممد اهلادي، 11  
 32(،ص.2005املصرية البنانية،

ك، املعجم العريب بني يديعبد الرمحن بن إبراهيم الفمزان وأصدقائه،  12 
 303ه (، ص.  1435 ايض :)الر 

، الطبعة األول املدخل للمناهج وطرق التدريسماهر امساعيل صرب،  13 
 78، ص. (2010موتبة الشقري،  )الرايض :
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 منه ينتظم يلها ءجلز هم أي) أملبتدا معىن يومل ما هم خلربوا
 14ة(مجلة مفيدأ ملبتدا مع

 الدراسة السابقة -ح

كان ت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث ال ي 
اا. رفة أسلمب الدراسة إجيابيتاا وسلبيتإستخدماا الباحث ملع

وهه  الدراسة تساعد الباحث على مقارنة النتائج ومعرفة 
. والدراسات السابقة دراسته اكحاليةجمائب الفرق بني 

 واإلستفادة من خربات الدرس السابق.

برانمج العروض التقدمية واستخدامه ىف ، صفوة حبث -1
. 2016رائي، سنة درس النحم مبعاد روح اإلسالم دراسة إج

ار السبب الهي يدفع الباحثة إىل اختيومشولة يف هها البحث 
هها املمضمع ألَّنا ترى أن تلك املدرسة التستخدم المسائل 

س هدف البحث ملعرفة قدرة الطالب على تعلم در مث التعليمية. 

                                                           

 30و 27ص. ...،ملخص ، نعمةاد فؤ14 
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النحم ابستخدام برانمج العروض التقدميية  وملعرفة استعمال 
 استنابة من الطالب هله  المسيلة.  هه  المسيلة وملعرفة

أما مناج البحث املستعمل فام حبث إجرائي. ونتائج 
يف هها البحث قدرة الطالب على درس النحم ابستخدام 
برانمج برانمج العروض التقدميية ، أن الطالب يستطيعمن أن 
يفامما درس النحم ابستعمال هه  المسيلة كما ظارت من 

 77، 5 وصلما إىل الدرجة املعدلة حىت 65،1الدرجة املعدلة 
.وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة اكحالية، مها يستماين يف 
استخدام برانمج العروض التقدميية . ووجه االختالف يف مناج 
البحث مناج البحث يف الدراسة ال ي كتبتاا صفمة يعين حبث 
إجرائي يف درس النحم. وأما يف هه  الرسالة فام حبث جترييب 

 لرتقية قدرة الطالب على املبتدأ واخلرب.

 برانمجتعليم كان وإخماهتا ابستخدام  ،فطين دار حبث -2
 Samahaniابملدرسة الثانمية دار الهجرة العروض التقدميية 

ن . ومشولة يف هها البحث أ2016دراسة إجرائي. سنة 
الطلبة يف تلك املدرسة يوسلمن يف تعلم القماعد النحمية 
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ة مل تستخدم املدرسة المسيلة التعليمية املناسبويسئممن منه و 
ليم كان تعيف ملعرفة مستمى قدرة الطلبة ه هدفو  اجلاذبة.

وأخماهتا ابستخدام برانمج العروض التقدميية . وملعرفة التطبيق 
 أو األنشطة الدراسية يف تعليم كان وأخماهتا ابستعماهلا. 

 .يحبث إجرائ مافأما مناج البحث من هه  الرسالة 
ن استخدام برانمج العروض التقدميية  يف تعليم مادة  ه إنتائنو 

كان وأخماهتا يؤثر يف ترقية قدرة الطلبة، ويرفع قدرة الطلبة 
ماين تسالدراسة السابقة ابلدراسة اكحالية : مها يعالقة وأما عليه.

يف استخدام المسيلة وهي ابستخدام برانمج برانمج العروض 
بتاا فطين مناج البحث ال ي كتيف  ختالفالاوجه مث التقدميية .

أما يف هه   دار يعين حبث إجرائي يف تعليم كان وأخماهتا.
 الرسالة فاي التنريبية على تعليم املبتدأ واخلرب.
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 يقة كتابة البحثطر  -ط

طريقة أتليف هه  الرسالة وكتابتاا فاعتمد الباحث أما  
أتهيل املعلمني لرتبية وعلى طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية ا

 جبامعة الرانريى اإلسالمية اكحوممية يف الوتاب :
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016”



 

16 
 

 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 الوسيلة التعليمية -أ
 مفامم المسائل -1

ألالت ال ي يستخدماا املدرس المسائل هي مجع األدوات وا
للدارسني سماء داخل الفصل أو خارجة هبدف حتسني العملية 

 15.التعليمية
ذكر سمفرنم أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناة 
إليصال رسالة أو معلممة من مصدر إىل هدف )مرسل اليه(. قد 
تمصل الرسالة عن طريق السمع )وسيلة مسعية( أو طريق البصر 

بصرية(، أو طريقة األزدواج بني السمع والبصر )وسيلة )وسيلة 

                                                           

ة األجنلم )موتب املناهج والوسائل التعليمية،حممد لبيب الننيحي،  15 
 227-223ص.  (،1997املصرية:
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السمعية بصرية( أو عن طريق اإلنفعال )وسيلة إنفعالية(، أو عن 
 16.طريق التمثيل )وسيلة متثيلية(

أن المسائل التعليم  Effendyوال خيتلف ذلك قمل أفندى  
هم مايزيد عملية التعليم ساال ويزيد الدرس وضمح للمدرس. 

ئل غالبا مماد تعليم من كتب وجمالت وغريها من تشمل المسا
 مصادر معلممات مضبعات، وتشمل معينات تعليم.

 أنماع المسائل التعليمية -2
إن المسائل التعليمية تضم جمممعة كبرية من المسائل 
واألدوات والطرق ال ي ال تعتمد ألساسا على استخدام الولمات 

 ضااائل ليسال عر والرممز اللفظية. وميون أن تنقسم هه  المس
 ودارستاا إىل ثالثة أنماع:

 جمممعة من األدوات والطرق: وهي تضم المسائل البصرية  (1
 ال ي نستغل حاسة البصر وتعتمد علياا.

                                                           

األول:  )ربيع الوسائل املعينات يف التعليم العربيةإمام أسرارى،  16 
 1ه(، ص. 1516
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المسائل السمعية : وتضم جمممعة املماد واألدوات ال ي  (2
تساعد على زايدة فاعلية التعلم وال ي تعتمد أساسا على 

 حاسة السمع.
مد رية السمعية : وتضم جمممعة املماد ال ي تعتالمسائل البص (3

أساسا وعلى حاسة البصر والسمع، وتشمل الصمار 
املتحركة الناطقة وهي تتضمن األفالم ووالتلفيزيمن: كما 
تشمل هه  المسائل أيضا األفالم الثابتة والشرئح والصمار 
تستخدم مبصاحبة تسنيالت الصمتية مناسبة على 

 .17يلأسماانت أو شرائط تسن
 فمائد المسائل -3

 مسيلة ال ي تستعمل املعلمني جاءت الفمائد:إن ال
 تثري إهتمام الدارس إىل درجة كبرية. (1
 ترفع الدوافع للمسامهة يف عملية التعليم/دراسة. (2
 تساعد على التفوري املنسق (3

                                                           

حضة القاهرة: دار الن، )الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي كاظم،  17 
 27(. ص. 1979العربية، 
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تمفر خربات الدارس واقعية متنمعة ال حيصل علياا الدارس  (4
 بدون َّنا.

 ة األثر يف الهاكرة.جتعل خربات الدارس ابقي (5
 جتعل عملية القماعد النحم سالة. (6

 
 هاأمهية الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية ووظائف -ب

يشتمل عن تطمر تعلم المسائل التعليمية على كل اجلمانب 
املتعلقة بعملية تعليم المسائل وتعلماا، وهه  كلاا إىل التطمر 

ن بتونملمجية ما يعرف اآل العظيم يف ميدان التونملمجية حىت تصبح
 التعليم.

 أما أمهية المسائل التعليمية ووظائفاا فاي:

 املسامهة يف عالج الفروق الفردية بني التالميه. -1
 تقريب الماقع إىل أذهان التالميه. -2
 تسام يف تدريب على التفوري العلمى السليم. -3
 اإلساام يف التقليل من مقدار النسيان. -4
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 مام الطالب.تثري إىل درجة كبرية اهت -5
 جتعل خربات الطالب ابقية األثر. -6
تسام يف منم املعىن ومن مث تزيد ثروة الطالب  -7

 18.اللفظية

عن فمائد  (Rifa’i)وريفاعى  (Sudjana)وقال سمدجاىن 
 استخدام المسائل التعليمية يف عملية التعلم الطلبة فاي:

 إن التعليم جهابة للطلبة فتنمم الدوافع للتعلم. -1
 ملماد الدراسية ومعناا.إَّنا تمضح ا -2
 إَّنا تمفر طرق التعليم. -3
 19يومن الطلبة نشيطني هبا يف اعماهلا. -4

وفقا على البياانت السابقة أمهية المسائل التعليمية 
 اا هلا دور مامة  يف تعليم اللغة العربية.ووظائف

                                                           

 240ص. ، ...املناهج حى ورفقائه، نيحممد لبيب الن 18 
19  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.. (Jakarta:Rajawali), 

2013, hal. 24 
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 برانمج العروض التقدميية  -ج
 مفامم برانمج العروض التقدمية  -1
مية هم إحدى من التتطبيقات برانمج العروض التقد  

ويستخداماا الناس يف عرض املماد التعليمية أو تقارير  أو عمله 
برانمج العروض التقدمية من الربجميات اكحسمبية ال ي  .20أوحاله

 متون إفادة مناا كمسيلة تعليمية يف تعليم اللغة العربية. وقد أصبح
الغة يف لبللحاسمب دور متعاظم يف حياتنا اكحديثة، وليس من ا

شيئ إذا قلنا إن اكحاسمب من أهم العالمات ال ي متييز عصران هها 
بني العصمر، فقد فرض نفسه يف مجيع امليادين يف إدارة املصانع 
واملرافق اكحوممية وقي تمجيه اجليمش وحركة األقمار الصناعية ويف 
املصارف وضبط حركة املرور واألمن واكحساابت وإدارة املواتب 

املباين وإعداد الدلراسات واختاذ القرارت. وهه  األمثلة وتصميم 
قليلة لتطبيقات اكحاسمب. ومن هنا يصدق القمل أبن اكحاسمب 

 .21غدا جزء أصيال من حياتنا، حبيث ال ميون اإلستغناء عنه
                                                           

20 Azhar Arsyad, Media..., hal.193. 

ا يف ضوء هبتعليم اللغة العربية لغري الناطقني خمتار الطاهر حسني،  21 
 .543(، 2011، الطبعة األوىل، )اهلرم : الدار العاملية، املناهج احلديثة
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  “Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi 

yang digunakan untuk menyusun sebuah presentasi. Aplikasi 

ini sangat populer dan banyak digunakan karena membantu 

system kerja yang berhubungan dengan presentasi. Dengan 

semakin majunya kepentingan kerja dan cepatnya laju 

perkembangan teknologi informasi, Microsoft PowerPoint 

diluncurkan dengan membawa fasilitas, kemampuan, dan 

variasi baru yang lebih maju dibandingkan dengan generasi 

sebelumnya. Dengan Microsoft PowerPoint anda akan dapat 

merancang dan membuat susunan dengan lebih cepat dan 

mudah.22 
املعىن: الربانمج العروض التقدمية هي برانمج التطبيق الهي   

يستخدم يف إعداد عرض تقدميي. هه  التطبيقات هي شعبية 
وتستخدم على نطاق واسع، ويساعد على نظام العمل ذات الصلة 
 إىل العرض التقدميي. مع التقدم السريع ملصاحل العمل وتسارع وتيلرة

كثرية   علممات. وأطلق ت بتسايالتالتطمرات يف جمال تونملمجي امل
والقدرة ونطرة جديدة ال ي هي أكثر تطمرا من اجليل السابق. 
ابلربانمج العروض التقدمية سمف تومن قادرة على تصميم وجعل 

 ترتيب أكثر بسرعة وساملة.
 

                                                           

)بند  ،PowerPointتطوير كتاب النحو الواضح بحممد إسوندار،  22 
 26(. ص. 2016أتشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية اكحوممية، 
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 تطبيق برانمج العروض التقدمية -2
 أما كيفية استخدام برانمج العروض التقدمية هي:  

، اضعط على زر Windows XPستخدم  نظام التشغيل ذ كان ت تإ
 البداية يقع فىي الزةاية اليسرى السفلى.

 "All programs" اختيار (1

 "Microsoft Office" اختيار (2
 Microsoft Office Powepoint 2010 "23"وسرت هناك  (3
 

مزااي وعيماب من استخدام برانمج العروض التقدمية يف تعليم  -3
  القماعد النحم.

                                                           
23 Panduan aplikatif : Microsoft Power point 2007 untuk 

menyusun presentasi profesional , (Yoyakarta ANDI OFFSET, 2007(, 

hal 49-50 
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أنه من املعلمم أن المسائل التعليمية هلا مزاايها  كما  
ن وعيمابها أثناء استعماهلا يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلماا، وم

 24:مزااي استعمال اكحاسمب ميون تمضيحاا فيما يلي
 زايدة على قدرة األطفال ملعرفة من الطالب. -
 تسايل الطالب يف فام املماد الدراسية. -
 إىل الشرح املماد التعليمية موررا.ال حيتاج املدرس  -
يستطيع لتوثري العروض التقدمية حسب اكحاجة، وميون  -

 استخداماا مرارا وتورارا.
 .25تقدمياا جزاب ألن فيه األلمان وصمرة املتحركة -
يستطيع املدرس من خالل التفاعل الهي يتم بني الطلبة  -

 واكحاسمب.
 يتم العرض املادة أبساليب خمتلفة. -

                                                           

قات )املاهية واألساس ةالتطبي تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك،  24 
(، ص. 2000العملية(، الطبعة األوىل، )الرايض: دار املفرادت للنشر والتمضيع،

167  
25  Iman dan Moh, Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa 

Arab dari Kartu Sederhana sampai Web Penjelajahan Dunia... Hlm. 180. 
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من استخدام برانمج العروض التقدمية يف تعليم  العيمبأما 
 القماعد النحم.

وابألضافة أىل تلك املزااي من استعمال اكحاسمب يف   
 عملية تعليم اللغة وتعلماا، فلاا عيمهبا أيضا ميون تمضيحاا فيما

 يلي:
 ال يستطيع اكحاسمب مشاركة الطالب يف حمار مفتمح النااية. -1
اا املتعلم جترية الوتايب ال ي يعرب فيتصعب ترمجة أنشطة التعبري  -2

 26عن األفوار.
حيتاج املعلم إىل وق ت طميل ملعرفة كيفية تشغيل اكحاسمب  -3

 بفاعلية.
 تؤثر كثرية جلمس اإلنساين أمام جااز اكحاسمب يف بصر . -4
مازل ت كثرية من برامج تعليم اللغة ابكحاسمب متأثرة أبساليب  -5

 قدمية يف تعليم اللغات.
فاع ري من املدارس تمفري اكحماسيب لطلبتاا الرتال يستطيع كث -6

 أمهاَّنا.

                                                           

 .169، ص. ...تكنولوجياعبد الرمحن كدوك،  26 
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 التعلم والتعلم يومن سائما دون التفاعل بني املدرس واملدرسني. -7
 Power Point. الصعمبة يف ختليص مما قدم على -8
 
  يةالنحو القواعد تعريف  -د

اللغمية تتومن من علمى النحمى  يةالنحم القماعد كان ت 
بضبط أو اخر الولمات،  والصرف، حيث يعىن علم النحم

ودراسة العالقة بيناا داخل اجلمل، اى حتديد ممقعيتاا وصلتاا 
ريات ال ي غببعضاا البعض، يف حني ياتم علم الصرف بدراسة الت

 .تطرأ على بنية الولمة

والغاية األساسية من تدريس النحم تتمثل يف استخدام اللغة 
طأ لتحدث، واخلالعربية استخداما صحيحا خاليا من اللحن يف ا

مساعدة املتعلم على  هي يةالنحم القماعد  هدافوأ 27يف الوتابة.
راءة اكتساب القدرة على الق ،التحدث السليم دون وقمع يف اخلطأ

                                                           
،)عامل  تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد الىف ، 27

 273(،ص.2015الوتاب:
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اكتساب القدرة على الوتابة السليمة اخلالية من  ،وفاماا
 املساعدة على فام املسممع. ،األخطاء

 أهداف القواعد النحوية  -ه

داف تدريس النحم والقمائد ال ي تتحقق وميون إمجال أه
 من تدريسه فيما اييل:

مساعدة املتعلم على التحديث السليم دون وقمع يف  -1
 اخلطأ

 اكتساب القدرة على القراءة وفاماا -2
اكتساب القدرة على الوتابة السليمة اخلالية من  -3

 األخطاء
 املساعدة على الفام املسممع -4
 ناصرهايز على عمساعدة املتعلم على فام اجلملة ومتي -5
 تنمية القدرة على دقة املالحضة -6
 القدرة على البناء السليمة سماء كان ت فعليا أو امسيا -7
التدريب على دقة التفوري, والرابط،والتحليل،  -8

 واإلستنتاج، والنقد
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 المقمف على وضائف اجلملة  -9
 معريفة اكحوم اإلعراب والعلمات املتصلة به -10
 سليمة حنماياملييز بني اجلمل السليمة وغري ال -11
 تنمية الثمرة لدي املتعلم -12
تنمية القدرة على التهوق من خالل الدراسة األمثلة  -13

 وألساليب املختلفة
 التدريب على اإلشتقاق، واستخدام املعاجم العربية -14
 تنمية القدرة على املمازن واكحوم -15
 28استخدام للغة العربية الفصيحة. -16
صمن اللسان عن اخلطاء، وحفظ القلم من الزلل،  -17

وتومن عادات لغمية سليمة، ولعل هها من اهم 
 أهداف ال ي دع ت العريب اىل وضع قماعد النحم.

قمة املالحظة، والتفوري املنطقى   تعميد التالميه -18
املرتب، وتربية ملوة اإلستنباط واكحوم والتعليل إىل 

                                                           

 .274-273ص. ...، تعليم اللغة العربيةسعيد اليف، 28 
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 غري ذلك من الفمائد العقلية ال ي يتعمد علياا التالميه
 ء ىف دراسة القماعد.إلعتبار أسلمب اإلستقرا

يعني على فام الوالم على وجه الصحيح مبا يساعد  -19
 على إستعاب املعاىن بسرعة.

يشاه العقل، ويصقل الضمق، وينمم ثمرة التالميه  -20
 اللغمية.

اكتساب التالميه القدرة على استعمال القاعدة ىف  -21
املؤلف الغمية املختلف، فاملؤثرة ال ي ننتظرها من 

لى التالميه من تطبيق القماعد ع تعليم النحم متوني
اساليب الوالم ال ي يستخدماا ىف حياته، وإلفادة 

 مناا ىف فام اآلاثر األدبية.
تضع القماعد أسسا الدقيقة للمحاكاة، وال ميون  -22

انتقال أثر التدريب إال إذا متم ت احملاكاة وقف 
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األساليب تعتمد على أحوام وأصمل التقييد 
 29الوالم.

 
 لنحوأمهية تدريس ا -و

اهلدف األساسي من تعليم اللغة هم متوني املتعلم من الفام 
واإلفاام عن طريق التعبري الساليم الماضح الهي ينطق به، أو يستمع 

 إليه سماء أكان شفماي أم كتابيا.
وعلى ضمء ما سبقيمون تلخيص امهية تدريس النحم يف 

 املدارس ابلنقاط التالية :
اي، يب الصحيحة لغم متوني الطلبة من حماكة األسال -1

وجعل هه  احملاكة مبنية على أساس مفامم بدال 
 من أن تومن الية خمضة.

تنمية قدرة على دقة املالحظة والرابط وفام العالقة  -2
 املختلفة بني الرتكيب املتشاهبة.

                                                           

 طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة األول، أمحد،  حممد عبد القدير29  
 . 168-167(، ص. 1979)بريوت: موتبة الناضة املصرية، 
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متوني الطلبة من سالمة العبارة وصحة األداء وتقممي  -3
 اللسان وعصيمته من اخلطاء يف الوالم.

لطلبة من ترتيب املعلممات وتنظيماا يف متوني ا -4
أذهان، وتدريبام على قدرة التفوري وتعليل 

 .0واالستنباط
وقمف الطلبة على أوضاع اللغة وبيان التغيريات ال ي  -5

حتدث يف ألفاظاا وفام لألساليب املتنمعة ال ي 
 30يسري علياا أهلاا.

 
 الطرق يف تدريس النحو -ز

 هي: املستخدمة يف تدريس القماعد الطرق
 القياسية -1

، أى deductionهه  الطريقة نبدأ ابملفامم 
نعطى الرتيف مث ننقل إىل تصنيف اكحقائق املمجمدة، 

                                                           

املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية ، علي سامي اكحالق30 
 .306-305( ، ص. 2010، )لبانن: مؤسسة اكحديثة للوتاب، وعلومها
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وتعد هه  اسر من اقدم الطرق 31وفقا هلها املفامم.
الثالث، وفياا يتم االنتقال من القانمن العام إىل 
اخلاص ومن املبادئ العامة اىل النتائج، ومن اكحقائق 

اجلزئية. ولعلى هه  الطريقة اسامدت قمهتا  العامة إىل
من كتب النحم الىت الف ت، واهتم ت ابلقماعد النحمية 
الوثرية، وصياغتاا ىف عبارة ممجزة، مث االستثااد 
علياا مبثال أو جمممعة امثلة قليلة. وميون أن تومن 
الفية ابن مالك )مجال الدين حممد بن عبد هللا بن 

بدمشق ( مثال  672نة مالك االندلسى، املتمىف س
واضحا ىف تصدير احد ابياهتا ىف بداية الدرس، مث 
االنطالق منه للنانب التطبقىي. ومن هنا كان ت 
اخلطمات الىت يسري فياا الدرس أن يهكر املدرس 
القاعدة مباشرة، مث يمضحاا ببعض األمثلة، مث يناى 

 الدرس بتدريب التالميه على تطبيق تلك القاعدة.

                                                           
منوة  عمله، اعدادة معلم العلوم، مسئولياته، أساليبرشيدى لبيب،  31

 . 98(، ص. 1976، )القاهرة، االجنلم املصرية: العلمى واملهىن
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 مص املتواملة طريقة النص -2
وهه  الطريقة هي نفس الطريقة السابقة لوناا 
تتم من خالل نص.متوامل املعىن، يتضمن القاعدة 

 املرادة. وتنفد هه  الطريقة طيقبا ملا يلي :
يتم قراءة املقطعة االدبية املتصلة ابلقاعدة من  -

املدرس،ومن التالميه، حىت يتأكد املدرس من 
ىن اجلاا من حيث املعقراءهتا قراءة سليمة، مث يع

 ، إىل أن يسيطر علياا التالميه. 

يتم المقمف على الشماهد النحمية ال ي تتصل  -
ابلقاعدة، عن طريق مناقشة التالميه، وجتميع  
كال األمثلة ال ي تشرتك مع بعضاا يف جزئية من 

 جزئيات القاعدة.

يسنل املدرس على السبمرة جزئيات القاعدة  -
 عملية الربط، وهوها إىلأوال أبول بعد القيام ب

 أن يصل إىل تغطية القاعدة املراد تدريساا.
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يقمم املدرس بتطبيق القاعدة على التدريبا  -
اتاملمجمدة يف الوتاب، أو يومن قد إعدها هم 
من قبل. ومن املمون أن يستأسن 
ببعض.األساليب ال ي حيفظاا بعض الطالب 

 وال ي يتحقق فياا الدرس، أو جزء منه.
 نشاططريقة ال -3

هه  الطريقة حديثة نسبيا عن الطرق السابقة، 
التالميه جبمع األساليب والنصمص  فإذ يول

والشماهد ال ي تتناول قاعدة من القماعد النحمية  
كالفاعل، أواجلار واجملرور، أوالنماسخ، أو أدوات 
الشرط، الستفاام ممايقرءونه داخل الفصل، أو 

 خارجه.
 اا:عدة أممر منويتمقف جناح هه  الطريقة على 

اكحضمر النحمى ملعلمي اللغة العربية، وذلك  -
ابلسيطرة على كل األبماب والقماعد ال ي يولف 
هبا التالميه من حيث القماعد، والقدرة على 
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تطبيقاا، وتفام أما كناا املختلفة يف العبارة، أو 
 اجلملة.

نشاط التالميه من حيث رجمعام إىل  -
ا  اا ما يتصل مبمصادرمتعددة ميون االقتباس من

 كلفمابه.

فام التالميه للقاعدة النحمية ال ي على أساساا  -
 يتم جتميعا الشماهد، أو األساليب أواجلمل.

نضج التالميه من اجلانب التعليمى. مبعىن أن  -
 –ريقة ىف تلك الط -تلميه املزحلة الثانمية لقدر

من تلميه التعليم  األساس، وتلميه املرحلة 
لك م األساس اقدر على تطبيق تالثانية من التعلي

 الطريقة من تلميه املرحلة األوىل.

 

 طريقة حل املشوالت -4
نقمم هه  الطريقة على أساس تعاجلة املشوالت 

ام ويثرى أو كتابت كالمامال ي تعن للتالميه يف أثناء  
هه  الطريقة تعرف القاعدة ال ي خيطئ فياا التالميه 
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هكرات من خالل التعبيز، واالختبارات، وامل
والقصص، وجمالت اكحائط، والدعمات االجتماعية، 
والرسائل االخمانية، واملواتبات الرمسية، واملادة 
االذاعية ابملدرسة ، وكها ما يقع من التالميه من 

 اخطاء يف أثناء القراءة إىل غري ذلك. 
ويقمم املعلم حبصر تلك االخطاء، وتصنيفاا، 

هي لشائع، مث الورسم خطة ملعاجلتاا، بدءا ابخلطأ ا
يليه وهوها. وتعترب تلك الطريقة من حيث تناوهلا لول 

 ذلك حال للمشوالت النحمية ال ي تماجه التلميه.
 -إذا احسن استخداماا -وتعترب هه  الطريقة

افضل الطرق، حيث أَّنا تقمم على أساس اكحاجات 
اكحقيقية للتالميه، وما يقعمن فيه من اخطاء يف  

وقراءهتم، كما أَّنا الختضع كالمام وكتاابهتم، 
للتخمني، أو الرتتيب املنطقي لقماعد اللغة، كما 
وضعه النحا ، وهتتم بتشخيص وعالج نماحي 

 الضعف لدى التلميه كفرد.
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 طريقة التعيني -5

وهه  الطريقة ليس ت خاصة ابلقماعد النحمية 
فقط، أو اجلماب البالغية فقط، وإمنا هي طريقة 

 كول، وهه  الطريقة تتناسبشاملة، تتعامل مع اللغة  
إىل حد كبري مع الطالب اجلامعيني، أو من يناظر 
وَّنم، ويصعب استخداماا مع تالميه التعليم العام، 
ألَّنا تتطلب الرجمع إىل مصادر متعدد، حىت ميون 
تغطية النص، أو اجلزء املراد دراسته من خمتلفة 

 النماحي. 
يد  صولب هه  الطريقة أَّنا تعمد إىل فقر  أو ق

مثال من مصنف، أو ديم أن شعر حيدد  املعلم بنفسه، 
ة أو يستقرئ احد الطلبة، مث أيخه فيتغريها، وترتك اكحري

 للطالب يف أن حيلى، ويقارن، ويربط، ويعلل.
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ويتم اختيار ) التعيني ( من املخطمطات، أو من اماات الوتب، 
تبط هه  ر أو من مؤلفات من شاد هلم ابالقتدار يف ميدان اللغة. وت

 32الطريقة مبعاجلة املأثمر من النثر والشعر.
 

 مفهوم املبتداء واخلرب -ح
محد ل أقاوجلملة. أول ايقع يف ع سم مرفماهم  ملبتدأا

الصريح، او املؤول به، اجملرد من العمامل  السماهم أ ملبتداهلامشي : ا
عليه" م معرفة "ألنه حمومن يومأ أن ملبتدايف واألصل 33اللفظية.

ليومن اكحوم مفيدا، وذلك ألن  نيوم أنعليه جيب م حملوموا
ء إلصغاان ع نفرفياإلخبار عن اجملامل اليفيد، لتحيز السامع فيه 

 34.ليها

                                                           
، القاهرة )طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية،ابراهيم حممد عطا،  32

 92-85.ص (1990موتبة الناضة املصرية،
ي نريالراشية: ا آباند،) تطبيقهولنحو اسير تي، حسنين عثما33 

 1م(،ص.  2012،فريس
وت: دار بري ،)لعربيةاالساسية للغة اعد القوا، هلامشيامحد ألسيد ا34 

 99م(،ص.  2002 ،لعلميةالوتب ا

http://link.qnl.qa/resource/iNjEY1QR8wE/
http://link.qnl.qa/resource/iNjEY1QR8wE/
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يتمم معناها وأ ملبتداجلملة مع ايومل ي لهاللفظ اهم  اخلرب
قه مل يسبي لهاليه إملسند اهم أ ملبتدالغالييين:"ا لقاو ألساسي.ا

ة". فائدأ ملبتداتتم به مع ي لهوا أملبتداىل إسند أخلرب ما ، واعامل
ء جلزاخلرب: هم امسية. إخلرب تسمى مجلة أ واملبتداملؤلفة من اجلملة وا
ألصل يف وا. حدواهللا احنم: ة، مجلة مفيدأ ملبتداملنتظم منه مع ا
خلرب معرفة ا قد يأيتأ  وصف للمبتدوألنه ة نورن يومأن خلرب ا

 .كخمأ امحد، ملعاملةالدين ، اربناهللا احنم: . معرفاأ ملبتدن اكاإذا 
 

 لخبراع انوأ -ط
أن جب ولفعل ى ايا جمررمشتقا جان كاذا إ: دملفرا خرب -1

لعلم احنم: أ، ملبتداىل اعائد  مسترت مشتمال على ضمرين يوم
 .عنصرُ  طيب سعد: حنم اً،مسا ظاهراملشتق افع ، إن رنمر
اداً فرإطابقته له م لزم ت أملبتدا ضمري خلربا تتضمن ىتمو
ن ملاهبمدٌب، واعدٌ مؤحنم:س، تأنيثاا، وتهكريو ،مجعا، وتثنيةو

ا جامدد ملفراخلرب ن اكاإذا ما ت. أماحمرت تياباملرتو ن، حمبمبم
ت لسوموا ،يٌنزلصم ت احنم: ، فال يشتمل على ضمري

 ملطابقة.ايضا أفيه م ال تلز، وسالمٌة
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أن ما وإهللا يعلم. احنم: ، فعليًة مجلة نيوم أن ماإ: جلملةا خرب -2
 خيٌمولظلم مرتُعُه احنم: ، مسيةإ مجلةن يوم

 من الظرف،هم املتعلق احملهوف لول  :جلملةا شبه خرب -3
: حنمو ت،ألمااا امقدأ حت ت جلنةا: حنم واجلار واجلرور،

 35.دإلحتاا يف ةلقما

 
 

                                                           

 104...،ص.لعربيةاألساسية للغة اعد القوا، هلامشيامحد ألسيد ا35 
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 الباب الثالث

 احلقليإجراءات البحث 

 

 منهج البحث -أ

حث يب، فام مناج البيهه  الرسالة هم مناج جتر  إن مناج
وهم املناج  ةالعلمي الهي له األثر اجللي يف تقدم العلمم الطبيعي

ري اسطته أن تعرف أثر السبب )املتغبم  الهي تستطيع الباحث
 يب تتومنيناج التنر املو 36املستقبل( على النتينة )املتغري التابع(.

 من أربعة تصميمات، و هي:

 (pre-experimental Designs)التصميمات التمايدية  -1
 (True-experimental Designs)بية يالتصميمات التنر  -2

 (Faktorial Designs)التصميمات العاملية  -3

                                                           
الطبعة  ،لوكيةاملدخل إىل البحث يف العلوم السصاحل بن محد العساف،  36

    320( ص  2000الطبعة الثانية، )الرايض: موتبة العيوان، 
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 Quasi experimental)بيةيتصميمات شبه التنر ال -4

Designs) 
تصميمات الوختصص الباحث هلها البحث التنرييب على 

ار الباحث ختاو . (pre-experimental Designs) التمايدية
 One)معة المحدة مع إختبار قبلي وبعديتصميم اجمل

grouppre-test post-test design). 

 تايل : القانمن ال على ويعتمد الباحث
 

 2خ        X         1خ  ت   

 
 البيان :

  بية يت     : اجملممعة التنر 
 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  2خ
X املعاجلة التنريبية : 
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 نرىفت للعينة واحدا فصال الباحث تارخي هنا واملراد

فام  على طالبقدرة الرتقية لستخدام برانمج العروض التقدميية إ
 ية.يبمبعاد دار اإلحسان دراسة جتر  بتدأ واخلربامل

 
 البحث عينة  -ب

 هفأخ 37جمممعة جزئية من اجملتمع".العينة هي "
ف عمدية وهي الطالب يف الصالعينة ابلطريقة ال الباحث

 ختارا. االطالب 22وعددهم  مبعاد دار اإلحسان)أ( الثاين
يقة على الطر ابإلعتماد الباحث العينة يف هها البحث 

ى هبا الطريقة وتسم"( Purposive Samplingعمدية )ال
ختيار الا أساس أن ختيار ابخلربة وهي تعينالأو ا ،املقصمدة

                                                           
القاهرة: ، )مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حمممد، 37

 .219(، ص. 2011دار النشر للنامعات، 
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جمتمع  متثلأبن هه  المسائل  اخربة الباحث ومعرفتامن 
 38."البحث

هه  العينة، ألن فصل )أ(  الباحثوأسباب االختيار 
بتدأ قماعد النحم خاصة يف امليف فام  له بعضام يصعب حيث
 .لتطبيقه عند الوتابة والقرءاةصعب  وواكحرب 

 اأدواهتو  مجع البياانت طريقة -ج

هبا  المسيلة ال ي جتمع"واملراد أبدوات البحث العلمى هي  
أما 39."فروضهة إلجابة أسئلة البحث أو اختبار املعلممات الالزم

دوات ة جلمع البياانت فقام الباحث ابألدوات الباحث املستخدمأ
 :التالية

 االختبار -1
سئلة أداة االختبار الىت متون ان يستخدماا الباحث ان األ

بار سئلة الباحث او اختأ ملعلممات ال ي حيتاجاا إلجابةجلمع ا

                                                           
 99، ص. ....املدخل اىل البحثصاحل ابن محد العساف،38
  100، ص. ....املدخل اىل البحثصاحل ابن محد العساف،39
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، ويقمم مختبارهم ملعرفة نتائنام ىف التعلوقام الباحث اب 40فروضه،
 .االختبار البعديو الباحث ابالختبار القبلي 

 االختبار القبلي (أ
راء ختترب  اجملممعة التنربية قبل إج هيال وهم االختبار 

ادة حديد مستمي التحصيل الدراسي  ىف مالتنربة بغرض الت
، وغرض ين معرفة اثر التنريبة ىف حتسينهوحىت يتسنحمى ال

 االختبار وههاهها اإلختبار ملعرفة مستمى التحصيل الدراس. 
عشرة األسئالت مناا سؤل المحدة  إحدى يتومن من

ملبتداء واخلرب من اجلمل مخس األسئالت بشول بشول عني ا
 اإلخرت الصحيح  ومخس األسئالت بشول رتب اجلمل.

 االختبار البعدي (ب
نربة ختترب  اجملممعة التنربية بعد إجراء الت هيوهم االختبار ال 

مثل  مىنحلىف مادة  حديد مستمي التحصيل الدراسيبغرض الت
التعليم املربمنج(  املستقبل ) بعد التنربة لقياس االثر تطبيق املتغري

                                                           

 438....،ص،املدخل اىل البحثصاحل ابن محد العساف،40
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يقارن الباحث بني 41.لى املتغري التابع )التحصيل الدراسي(.ع
ستخدام ااالختبار القبلي واالختبار البعدي  وحيلل بيناا ملعرفة أثر 

ام املبتدأ ف علىطالب قدرة الرتقية لبرانمج العروض التقدميية 
اا ت منعشرة األسئال إحدى يتومن من وهها االختبار. واخلرب

سؤل المحدة بشول عني املبتداء واخلرب من اجلمل مخس األسئالت 
 بشول اإلخرت الصحيح  ومخس األسئالت بشول رتب اجلمل.

 
 االستبانة -2

 األسئلة من جمممعةعلى  حتتمي ال ي االستمارة وهي
 الجابةل بفراغ أو اآلراء أو مزودة إبجابتاا املوتمبة أوالعبارات

 عليه قينط ما أو مايرا  ماما إىل اإلشارة ااعلي اجمليب من ويطلب
 هها يف الباحث فتقمم 42اإلستنابة. هم أنه يعتقد ما أو مناا

الب ستنابة الطملعرفة ا التالميه على االستبانة ورقة بتقسيم البحث
 .دأ وخربتدريس مبتيف التقدميية  برانمج العروضاستخدام  على

                                                           
41M. NgalimPurwanto, Prinsip – Prinsipdan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, Bandung: RemajaRosdakarya, 1984, Hal. 28 

 .342.،ص...املدخاللىالبحثصاكحبنأمحدالعساف،42



47 
 

 

 تيج،بن جدا مافقم وهي اختيارت أربع، لباحث استعمال فقد
 بنتينة دةبش ممافق بنتينة وغري ممافق وغري بنتينة، وممافق

 االستبانةوأدوات . سلبية مضممَّنا األسئلة كان ت  أن وعوسه
 .عشر سؤااًل  مخسةرتب ت يف شول أوراق االستبانة س

واإلجابة كل بنمد االستبانة فقد استعمل الباحث أربع 
سئلة مضممَّنا إجيابية وهي إن كان ت األ (Skala Likert)اختيارات 

، 2، وأقل ممافق بنتينة 3، وممافق بنتينة 4ممافق جدا بنتينة 
 . 1وغري ممافق بنتينة 

فيما يتعلق بتمزيع بنمد أدوات  3 - 1اجلدول عرض الباحث يف 
 اإلستباانت:

 3 - 1: اجلدول 
 توزيع بنود أدوات اإلستباانت

 ليمعجوانب الت الرقم
 رفيةجمانب املع 4,14,15

 جمانب المجدان 1,2,5,8,9,10,11,12,13
 جمانب النفسية اكحركية 3,6,7
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 طريقة حتليل البياانت -د
 حتليل البياانت الختبار .1

من إجابة االختبارتني  الباحث اجملممع واملعدل فاستعمل
رانمج باستخدام فعالية  والبعدي(. وملعرفة القبلي )اإلختبار

مبعاد  دأ واخلربفام املبت علىطالب قدرة الرتقية ل العروض التقدميية
 T .فالتحليل الهي استعمله الباحث هم اختبار  .دار اإلحسان

الهي استعمله الباحث  (test” T“)ختبار ت أما من انماع اال
 paired sample T Testلتحليل البحث يف هه  الرسالة هم اختبار

 د اختار  الباحث هم التصميماتألن املناج التنريب الهي ق
مايدية بشول تصميم اجملممعة الماحدة مع اختبار قبلي وبعدي الت

 one group pre-Test post-Testأو ما يقال يف لإلجنيليزية 

Designابستعانة اكحساب على األدوات الرقمية"SPSS Statistic 

20". 
 (ujinormalitas) فاما اختبار العمل test”T“ قبل اجراء 

 فائيل ضبط . إن(homogenitas) املتنانس واالختبار
(normalitas data) واملتنانس (homogenitas data)  حتصيله يدل
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 >(.sig)مبستمى الداللة (distribusi data)على تمزيع البياانت 
 paired sampleمن  (.sig) فالتحليل مبستمى الداللة . 05،0

Ttest  :كما يلي 
ها فا 05،0 >(.sig)إذا كان نتينة مستمى الداللة  -1  

 (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho)يدل على أن فرض الصفري
 مقبمل.
فاها  05،0 <(.sig) إذا كان نتينة مستمى الداللة -3

مقبمل وفرض  (Ho)يدل على أن فرض الصفري
 مردود. (Ha)البديل

 
 حتليل البياانت الستبنة .2

 ممعوجمصفي الومى، الم قام الباحث ابستخدام حتليل  
 ، واملؤية قام الباحثدلةاتينة املعف ونانتينة املعرف االحنر 

باستعانة من النظام احملسمب SPSSحصايت الربانمج االابستخدام
ألن هه  .”SPSS Statistics 22“األدوات الرقمية اكحساب على 

اكحساب يسالين يف حتليل البياانت وال حيتاج اىل زمان 
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وللحصمل على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة طميل.
كما بني يف (Interpretasi) التفسريالباحث ستخدم ي، االستبانة
 اآليت: 3 - 2اجلدول

 

 3 - 2اجلدول : 
 الدرجة على مقياس التفسري

 (Interpretasi) التفسري املعدل لكل بنود االستبانة رقم

 السفلى 1،0-2،0 1
 املتمسط 2،1-3،0 2
 العليا 3،1-4،0 3
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 3-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 حتليل البياانت أسئلة البحث الرقم

على  الفعهل استخدام برانمج العروض التقدميية  1
اد دار مبعترقية  طالب يف فام املبتدأ واخلرب 

 ؟اإلحسان

 املعدلة االختبار ت
((T- test 

استخدام برانمج  علىالطالب  ةكيف استناب 2
عاد دار مبالعروض التقدميية  يف تدريس مبتدأ وخرب 

 ؟اإلحسان

املعدلة والنسبة 
 )%(املائمية 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 غرض البياانت -أ
ناج البحث مبلقد شرح الباحث يف الفصل الثالث عما يتعلق 

ريد ي. ويف هها الفصل وات املستخدمة فيه جلمع البياانتواألد
بتدأ تدريس م عملية عرض نتائج ال ي حصل ت منيأن  الباحث

 ارد مبعاد الثاينللفصل  برانمج العروض التقدميية  وخرب ابستخدام
لى وكحصمل ع. الوربى أبتشيه كايل  كرونغ  حسن أبم اإلحسان

البياانت قام الباحث ابلبحث التنرييب للسنة الدراسية 
اعتمادا على رسالة عميدة لولية الرتبية وأتهيل  2019/2020

 : أتشيه رقم بندا املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية اكحوممية
 B-15762/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 
 

 حملة عن ميدان البحث -1
 ان معاد دار اإلحسان هم أحد املعاهد اإلسالمية50ك

ار السالم انحية د (Siem)، هم يقع ىف قرية سيم أتشىة الوربى
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مايم سنة  1. وأسس هها املعاد يف اتريخ مبنطقة األتشية الوربى
، S.Agعاد تننوم حممد فيصال، م، وأما رئيس هها امل1999

M.Ag. 
هه  املؤسسة يف جمال الرتبية اإلسالمية حت ت رعاية  ختتص

ملناطق ا حممد فيصل املاجستري. كان الطلبة يف هها املعاد أيتمن من
 الطالب وماليزاي ولون اتيالند مثل املختلفة يف سممطرة وخارجاا

يتومن هها  أتشيه. يف جدا مشامرة معاد أكثر ولهلك أتشيه من
وثالثني فصال، ستة عشر فصال للطالب وستة  املعاد من إثنني

طالبا،  40إىل  30كل الفصل    ويتومن عشر فصال للطالبات.
من الطالب و   ٪53وعدد الطالب أكثر من الطالبات بنسبة 

طالبا. وهم مقسممن إىل  974يبلغ عددهم من الطالبات  47٪
 :اآليت 4 - 1يف اجلدول عدة الصفمف كما ظار 
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  1-4اجلدول 
 عدد الفصول والطلبة مبعهد دار اإلحسان

 اجملممع الطالبات الطالب الفصل
 األول
 الثاىن
 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 السادس

103 
101 
84 
90 
78 
62 

75 
86 
74 
84 
83 
54 

128 
187 
158 
174 
161 
16 

 974 456 518 اجملممع
 (2019 دار إحسان من واثئق معادبياانت ال صدر)م

 
على أن عدد الطالب مبعاد  4 - 1يتضح اجلدول 

الطالبات  عدد، ويبلغ 518دار اإلحسان يبلغ عددهم 
 الطلبة. 974. وجمممع بني الطالب والطالبات 456

عدد املدرسني مبعاد دار اإلحسان فام كما يف  وأما
 اجلدول ال ي:
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 2-4اجلدول 
 عدد املدرسني مبعهد دار اإلحسان 

 جملممعا عدد الرقم
1 
2 

 املدرس
 املدرسة

58 
53 

 111اجملممع                                                  
 (2019 دار إحسان من واثئق معادبياانت ال صدر)م

أن عدد املدرسني يف معاد دار  2-4اجلدوليتضح 
 53مدرسا و  58شخصا يتومن من  111اإلحسان 

 مدرسة.
 برانمج العروضستخدام مبتدأ وخرب اب تدريس إجراء -2

 التقدميية 
دأ وخرب مبتتدريس ابلدراسة التنريبية عن  يقمم الباحث

 دار عادمب الثاينللفصل  برانمج العروض التقدميية ابستخدام 
لباحث قام ا وقد. الوربى أبتشيه كايل  كرونغ  حسن أبم اإلحسان
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من   مأخمذة مي. ومادة التعلالثاينيف الصف النحم  بنفسه كمدرس
 . حترير األقمالكتاب 

ن هتا ال ي تتومن مأدوات البحث واستعداد اجنز الباحث
 الباحث يمضح.واالستبانة القبلي واالختبار البعدي االختبارقائمة 
كما ل التعليمي  اجلدو دد  ت التنرييب وخطمات التعليم، مث  حيالتمقي
 يلي:

 3-4اجلدول 
 التوقيت التجرييب

 ةاحلص التاريخ اليوم اللقاء

 نمفمرب 21 اخلميس اللقاء األو ل
 6-5 م2019

 نمفمرب 22 اجلمعة اللقاء الثاين
 5 - 6 م2019

 نمفمرب 23 السب ت اللقاء الثالث
 1 م2019
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رتقية لة برانمج العروض التقدمييستخدام واخلطمات التعليم اب
  جلدول( ىف االلقاء األول) فام املبتدأ واخلرب علىطالب قدرة ال

 :التاىل 4-4
 4-4اجلدول 

 اللقاء األول
 أنشطة الطالب أنشطة املدرس

املدرس يدخل الفصل بتسليم  -
على الطالب ويعرف نفسه مث 
يسنل الطالب واحدا فماحدا 

 بوشف اكحضمر

الطالب يرد السالم  -
ويستمعمن إىل األمساء 

 املسنلة

الطالب يستمع إىل شرح  - املدرس يشرح أهداف التعليم -
 املدرس

ألسئلة من املدرس يقدم ا -
االختبار القبلي ويطلب 

 الطالب إلجابتاا

الطالب يمجب األسئلة من  -
 االختبار القبلي
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أخريا، اختم املدرس إبلقاء  -
 السالم مث خيرج من الفصل

 يرد الطالب السالم -

 
ة برانمج العروض التقدمييستخدام واخلطمات التعليم اب

 التاىل: اء الثاينقالل يف فام املبتدأ واخلرب علىطالب قدرة الرتقية ل
 :املقدمة

فتح وي ابالتسليم على الطالبالفصل  باحثاليدخل 
ل مث يسن بقراءة الدعاء مجاعة البالطالدرس وتطلب  باحثال

عرض الباحث املماد ي .الطالب واحدا فماحدا بوشف اكحضمر
 هيعليم العملية الت باحثلشرح اي .واألنشطة ال ي سيتم تنفيهها

 سيقدم املادة به.

 

 



59 
 

 

 :العملية األساسية

وض برانمج العر  لتشغيل اكحاسمب لغرض يقمم الباحث
 بتدريساملدة  الباحثيشرح  ."Microsoft Office"يف  التقدميية

هم  واخلرب جلملةأول ايقع يف ع سم مرفماهم  ملبتدأا، رباخلبتدأ و امل
خلرب تسمى مجلة أ واملبتداملؤلفة من اجلملة وا، أملبتدامعين يومل ما 

من خالل اخلرب  هم حدوا و ملبتدأا هم هللاا، حدوا هللااحنم:  مسيةإ
 . الشاشة
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 خربو  دملفرا خرب لخبراع انمأأركن املبتدأ و  الباحثتعرص 
ن م برانمج العروض التقدمييةعلى صمرة  جلملةا شبه وخرب جلملةا

ال  ماطرح أسئلة  يطلب الباحث من الطالبمث  خالل الشاشة،
 سئلة عما قدمتهيشرح الباحث األيفاممن أو يغمض هلم مث 

 الطالب.

 
 طالب 4 من تتومن ال ي قالفر  بتومين الطالب املدرس يقسم

ح يصح .وترمجتاا نصالقراءة لالطالب يطلب الباحث من و 
الهي  واملعايناألخطاء من الطالبات ابلرجمع إىل األمثلة  الباحث

.برانمج العروض التقدمييةيف  يشري إليه الباحث
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 :ختتامملية االع

 البخص الطلي .عن عملية التعليم والتعلم اليمم باحثسأل الي
 بقراءة اكحمدلة والدعاء مع السالم. الباحث تمخي املادة املدروسة.
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رتقية لة برانمج العروض التقدمييستخدام واخلطمات التعليم اب
اجلدول  ( ىفاللقاء الثالث) فام املبتدأ واخلرب علىطالب قدرة ال

 التاىل: 4-5

 5-4اجلدول 
 اللقاء الثالث

 أنشطة الطالب أنشطة املدرس

يدخل املدرس الفصل  -
بتسليم على الطالب مث 
يسنل الطالب واحدا 

 فماحدا بوشف اكحضمر

يرد الطالب السالم  -
ويستمعمن إىل األمساء 

 املسنلة

يقدم املدرس األسئلة من  -
االختبار البعدي ويطلب 

 الطالب إلجابتاا

 األسئلة من جييب الطالب -
 االختبار البعدي 

أخريا، خيتم املدرس إبلقاء  -
 السالم مث خيرج من الفصل

 يرد الطالب السالم -
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 ومناقشاهتا بياانتال حتليل -ب

وملعرفة نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل 
البياانت ومناقشاهتا من االختبارين أي القبلي والبعدي واالستبانة  

  كما يلي :

قدرة ية رتقلام برانمج العروض التقدميية استخد فعال -1
 فهم املبتدأ واخلرب علىطالب ال

انمج العروض بر مبتدأ وخرب ابستخدام تدريس  فعالوملعرفة 
قمم الباحث يقمم الباحث ابالختبار القبلي والبعدي. يف التقدميية 

قدرة رتقية لاستخدام برانمج العروض التقدميية  ابالختبار القبلي قبل
قمم يختبار البعدي ف. أما اال فام املبتدأ واخلرب علىطالب ال

طالب رة القدرتقية لاستخدام برانمج العروض التقدميية الباحث 
لقبلي اآلتية نتينة االختبار ا اجلدول. و  فام املبتدأ واخلرب على

لقبلي لطالب يف االختبار ااوأما نتينة ال ي حصل على  .والبعدي
 يلي:فاي كما  ،وبعدي
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 6-4 لاجلدو 
 االختبار البعديو  االختبار القبلينتيجة 

نتيجة االختبار 
 البعدي

نتيجة االختبار 
 القبلي

 رقم أمساء الطلبة

(1الطالب) 60 80  1 
(2الطالب) 70 83  2 

(3الطالب) 80 100  3 

(4الطالب) 75 94  4 

(5الطالب) 70 93  5 

(6الطالب) 60 93  6 

(7الطالب) 70 90  7 

(8الطالب) 50 78  8 

(9الطالب) 65 96  9 
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(10الطالب) 80 95  10 

(11الطالب) 76 90  11 

(12الطالب) 70 90  12 

(13الطالب) 60 88  13 

(14الطالب) 75 95  14 

(15الطالب) 70 94  15 

(16الطالب) 71 90  16 

(17الطالب) 90 93  17 

(18الطالب) 65 95  18 

(19الطالب) 55 94  19 

(20الطالب) 73 80  20 
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(21الطالب) 75 90  21 

(22الطالب) 60 85  22 

(23الطالب) 60 95  23 

(24الطالب) 75 90  24 

(25الطالب) 70 85  25 

(26الطالب) 80 80  26 

(27الطالب) 90 100  27 

 جمممع 1.895 2.436
27:2,436=90,22 27:1.895 

=70,18 
 معدل

بلي على نتينة االختبار القالطلبة من هه  البياانت حصل 
 .90,22ونتينة االختبار البعدي  70,18
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 يريد ،Test-ليل البياانت عن نتينة االختبار تحت وقبل
 ((uji normalitasالفائيل  ضبطالباحث أن يقمم ابختبار 

على نتينة ضبط  ربزتايل يال 7-4اجلدول  . وspss ابستخدام
 .( (uji normalitasالفائيل

 
 
 

 

 7-4اجلدول 
 نتيجة ضبط الفائيل

Tests of Normalityb،c 

 

kelompok 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre-

test 
1 .113 27 .200 . 679  27 .515 

Post-

test 
2 .159 27 .078 . 639  27 .426 

 Distribusi) أن تمزيع البياانت إىل يشري اجلدول السابق

Data)  مبستمى الداللةمن االختبار القبلي ( sig ) 0،515  أكرب
مبستمى  البعديمن االختبار و  0(،515 <05،0) 0،05من 



68 
 

 

وهه  تدل على أن البياانت  (05،0> 0،426) ( sig ) الداللة
 الفائيلة.
 Ujiواخلطمات التالية يقمم الباحث ابالختبار املتنانس ) 

Homogenitas التايل 8-4  اجلدول( يف: 
 

 8-4 اجلدول
 ( Uji Homogenitas ) اختبار املتجانس نتيجة 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.094 1 52 .760 
 االختبار املتنانسيدل على أن حتصيل  8-4اجلدول و 

(Uji Homogenitas) الداللة  مبستمى(Sig.) 0،760  أكرب من
انت أن البيا تلك النتينة إىل(. فتشري 0،760<0،05)0،05

 .(uji t) ، وميون إجراء اختبار تمتنانسة
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 دمييةمبتدأ وخرب ابستخدام برانمج العروض التقتدريس ملعرفة 
بنظر إىل نتينة املعادلة من  (uji tال بد أن حتلل اختبار ت )

 التايل:  9-4اجلدول االختبار القبلي والبعدي، ويبني 
 9-4اجلدول 

 ة من االختبار القبلي واالختبار البعدينتيجة املعدل
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

Pre-

test 
07 .19 27 9.648 1.857 

Post-

test 
90.22 27 6.066 1.167 

 1.857يدل على نتينة االختبار القبلي  9-4اجلدول 
عال إىل ف نظرطمة التالية هي واخل 1,167ونتينة االختبار البعدي 

ستعمال اب مبتدأ وخرب ابستخدام برانمج العروض التقدمييةتدريس 
 اآليت: 10-4وحتصيله كما بني اجلدول  .Test -ت
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 10-4اجلدول 
 Test-حتصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Posttest 

- pretest 
-20 .037 9.403 1.810 -23 .757 -16 .317 -11 .072 26 . 000  

 
 p-valueيدل على أن حتصيل  السابق 10-4اجلدول  و

( وهها يدل 0،05<0،000) (.Sigومستمى الداللة )أصغر من 
طالب ة القدر رتقية لتخدام برانمج العروض التقدميية اس على أن

 فعاال. فام املبتدأ واخلرب على
 
قدرة قية رت لاستخدام برانمج العروض التقدميية  استجابة -2

 فهم املبتدأ واخلرب علىطالب ال
لدعم صحة البياانت من االستنابة يقمم الباحث بتمزيع 

ستخدام برانمج اب واخلرب املبتدأ تعليمورقة االستبانة بعد إجراء عملية 
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انمج ستخدام بر إلا الطالب عن استنابة. وأما العروض التقدميية
 أ واخلربفام املبتد علىطالب قدرة الرتقية لالعروض التقدميية 

 فتحصيلاا يف اجلدول التايل:
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 11-4اجلدول 
هم املبتدأ ف علىطالب لقدرة ارتقية لستخدام برانمج العروض التقدميية إلا الطالب عن استجابة

 واخلرب

 التصرحيات الرقم

 استجابة التالميذ )النسبة املائوية(
املعيار 
 االحنراف

نتيجة 
 املعدلة

البيان 
على 
درجة 

 االستجابة

موافق 
 موافق جدا

أقل 
 موافق

غري 
 موافق

1. 
 مبتدأ وخرب أرغب يف تعلم

برانمج العروض ابستخدام 
 التقدميية 

21 
77,8% 

6 
22,2% 

 

 
- 

 
 العليا 3,77 0,42366 -
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ابستخدام أنشط عند أتعلم  .2
 برانمج العروض التقدميية 

22 
81.5% 

5 
15.5% 

  0.39585 
 

3.81 
 

 العليا

3. 

مبتدأ وخرب بعد تعلم 
برانمج العروض ابستخدام 
 استطيع تومين التقدميية 

 اجلمل اجلديدة

22 
81,5% 

4 
14,8% 

1 
3.7% 

 
0,50637 

 

3,77 
 

 العليا

4. 
مبتدأ وخرب فحم ت سريعة 

برانمج العروض ابستخدام 
 التقدميية 

19 
70,4% 

6 
22,2% 

2 
7,4% 

 
0,62929 

 

3,62 
 

 العليا
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5. 
مبتدأ وخرب أهتم تدريس 

برانمج العروض ابستخدام 
 عن وسيلة ألخر التقدميية 

22 
81,5% 

5 
18,5% 

 
- 

 
- 0,39585 

 

3,81 
 

 العليا

6. 
برانمج ابستخدام تدريس 

ن أسال ع روض التقدميية الع
 أذكر مادة

20 
74,1% 

6 
22,2% 

1 
3,7% 

 
- 0,54171 3,70 

 العليا

7 . 
برانمج ابستخدام تدريس 

ن تريد أ العروض التقدميية 
 أعرف مبتداء خرب

19 
70,4% 

8 
29,6% 

 
- 

 
- 0,46532 3,70 

 العليا
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8 . 
تدريس  أكمن كسالان يف

رانمج بمبتدأ وخرب ابستخدام 
 دميية العروض التق

- 1 
3,7% 

11 
40,7% 

15 
55,6% 0,57981 3,51 

 العليا

9. 
مبتدأ وخرب تدريس  

برانمج العروض ابستخدام 
 علمتزيل مها يف ت التقدميية 

20 
74,1% 

7 
25,9% - - 0,44658 3,74 

 العليا

10 . 
 مبتدأ وخربتدريس  أمتتع

برانمج العروض ابستخدام 
 التقدميية 

18 
66,7% 

9 
33,3% - - 0,48038 3,66 

 العليا
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11. 
أشعر محاسة عظيمة يف 

م مبتدأ وخرب ابستخداتدريس 
 برانمج العروض التقدميية 

17 
63,0% 

10 
37,0% 

- - 
0,49210 3,62 

 العليا

12 . 
م مبتدأ وخرب ابستخداتدريس 

 برانمج العروض التقدميية 
 صعبة يف فاماا

- - 7 
25,9% 

20 
74,1% 0,44658 3,74 

 العليا

13 . 
مبتدأ وخرب تدريس  أشعر

برانمج العروض ابستخدام 
 غري متتع التقدميية 

- - 6 
22,2% 

21 
77,8% 0,42366 3,77 

 العليا
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14 
رانمج بابستخدام  تدريسبعد 

يع استط العروض التقدميية 
 أن أابين مبتداء وخرب

21 
77,8% 

6 
22,2% 

- - 0,42366 3,77 
 العليا

15 
عند املنقشة مع الفرقة 

ابين شرائط أستطيع عن ا
 تركيب مبتداء وخرب

19 
70,4% 

8 
29,6% - - 0,46532 3,70 

 العليا

 العليا 3,71      جمممع
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تصرحيات مت ت عن  11-4اجلدول الباحث يف  جازوقد 
مج ستخدام برانإلا الطالب عن استنابةاإلجابة علياا ملعرفة 

ويف . أ واخلربفام املبتد علىطالب قدرة الرتقية لالعروض التقدميية 
 = بعدلة استناابت الطالاملنتينة ال أن يظار السابق اجلدول
 .ليةالعهه  تدل على أن استناابهتم حتصل على درجة  3,71

ويف اجلدول السابق تتضمن فيه التصرحيات من ثالثة جمانب أَّنا 
اجلمانب املعرفية، المجدانية والنفسية اكحركية. ومن التصرحيات ال ي 

وهه  من تصرحية األوىل ال ي  3,81لة أعلى حتصل النتينة املعد
ستخدام مبتدأ وخرب ابأهتم تدريس تدل على أن أكثر الطلبة الهين 

 .عن وسيلة الغري  برانمج العروض التقدميية 

وكان ت النتينة السفلى من مجيع التصرحيات هي التصرحية 
وتدل على أقل من  3,51ال ي حتصل النتيحة املعدلة  8يف رقم 
رانمج بمبتدأ وخرب ابستخدام كسالان يف تدريس يومنمن  الطلبة 

 .العروض التقدميية 
ن أبالتصرحيات السابقة وهي  مجيع إىل ابلنظروكهلك 

تدريس ى فعالية عل برانمج العروض التقدميية ابستخدام تدريس 
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 الطلبةعض أن ب الطلبةاستنابة  عن الباحثلص خيو . مبتدأ وخرب
ألَّنا  دميية برانمج العروض التقستخدام مبتدأ وخرب ابتدريس حيبمن 

غري ممل ويساعدهم على تعبري اجلمل  اجلديدة املفيدة يف عملية 
 التعليم والتعل م.

اس حسب مقي العلياوهها يدل على أن حتصل على الدرجة 
قد كتب الباحث اجلدول املقيايس للتفسري . (Interpretasi) التفسري

 .2-3 يف اجلدول

 حثمناقشة الب -ج
يدل على أن حتصيل  السابق 10-4اجلدول  علىتمادا اع

p-value  أصغر من( ومستمى الداللةSig.) (0،05<0،000 )
استخدام  أنمردود. ولهلك  Hoمقبمل و   Haأن وهها يدل على 

فام املبتدأ  لىعطالب قدرة الرتقية ل فعال برانمج العروض التقدميية
انمج العروض ستخدام بر إلا واستناابت الطالب عن .واخلرب

-4اجلدول  يف فام املبتدأ واخلرب علىطالب قدرة الرتقية ل التقدميية
 لطالب عنا استنابةتصرحيات مت ت اإلجابة علياا ملعرفة عن  11
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فام  علىب طالقدرة الرتقية لستخدام برانمج العروض التقدميية إلا
عدلة ملانتينة ال أن يظار السابق اجلدولويف . املبتدأ واخلرب

هه  تدل على أن استناابهتم حتصل  3,71 = باابت الطالاستن
ابقة وهي التصرحيات الس مجيع إىل ابلنظروكهلك  .العليةعلى درجة 

تدريس ية على فعال ابستخدام برانمج العروض التقدميية تدريس أبن 
طلبة استنابة الطلبة أن بعض ال عن لص الباحثخيو . مبتدأ وخرب

ألَّنا  ميية خدام برانمج العروض التقدمبتدأ وخرب ابستتدريس حيبمن 
غري ممل ويساعدهم على تعبري اجلمل  اجلديدة املفيدة يف عملية 

 .التعليم والتعل م

لتحقيق هها التحصيل تضمن الباحث ابلبحث الهي قدمه 
استخدام ( "أتثري Hendra Gunawan Saputra) مان سابمتراهندرا جمن

باحث أن " ووجد ال الطالب نتينةعلى  برانمج العروض التقدميية 
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وكها  43.نتينة الطالب يف التعليم ممتزااستخداماا تؤثر على على 
( يف رسالتاا Ridha Mulyana) ضا ملينارالبحث الهي قدمه 

 الباتلطلرتقية قدرة ا برانمج العروض التقدميية "استخدام وسيلة 
م الدين يف معاد علم  على النع ت واملنعمت يف النصمص العربية

Lhokseumawe "  إن استنابة الطالبات ابستخدام وجد الباحثة
 .ممتازة تومنوسيلة برانمج العروض التقدميية 

فام   ية برانمج العروض التقدميالثالث يثب ت أتثري  والبحث
 Power Point( "Nisaul Jamilahكما قدماا نساء اجلميلة )

Presenter Ispring  مبدرسة  5ل  املفراد اللغة العربية طالب فصيف
 ومنتجد الباحثة أن استخداماا ". و المبمنج الشرقيةاإلبتداية 

 44.فعاليتا ممتازات

                                                           
43 Hendra Gunawan Saputra, “Pengaruh Penggunaan Media MS 

POWERPOINT BerbasisGame Terhadap Hasil Belajar Siswa” Jurnal 

Teknologi Pendidikan, 3 (1) 2018. 11-19 

44 Nisaul Jamilah. “Power Point Ispring Presenter Pada Materi 

Kosakata Bahasa Arab Peserta Didik Kelas V MI Tarbiyatul Athfal 
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وكهلك يف الدراسة السابقة املهكمرة يف الفصل األول أبن 
رفع نتينة ي ستخدام برانمج العروض التقدمييةتدريس مبتداء خرب إب

 ء خربتدريس مبتداالطالب. فمن البحث السابقة، تشري إىل أن 
ى ترقية قدرة تؤثر أتثريا جليا عل ستخدام برانمج العروض التقدمييةإب

   الطالب سماء كان يف فاماا أو تركيباا.
 
 حتقيق الفروض -د

 ا :مه له فرضان، بحثها الهكما ذكر يف الفصل األول أن 
 الفرض الصفري(Ho)   : برانمج العروض إن استخدام

ام مبتدأ لى فرتقية قدرة الطالب عغري فعال ل التقدميية 
  .مبعاد دار اإلحسان وخرب

  الفرض الباديل (Ha) : برانمج العروض إن استخدام
 ربرتقية قدرة الطالب على فام مبتدأ وخفعال لالتقدميية  

 .مبعاد دار اإلحسان

                                                           
Lampung Timur” al Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab,5 (1) 2019. 
P-ISSN: 2477-5835/E-ISSN: 2477-5827 
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أن نتينة  12-4اجلدول يف  ت-اإلختبار حتصيل بماسطة
ى وهها يدل عل (0،000>0،05وهم )  (.Sig) مستمى الداللة

أى  قبملم  (Ha)البديلفرض الو  مردود ((Hoفرض الصفري الأن 
 عاال.ف مبتدأ وخرب ابستخدام برانمج العروض التقدمييةتدريس إن 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
داية حىت باليب من يالباحث ابلبحث التنر  يعرضأن  بعد

 مناا: بعض نتائج البحث، الباحث نااية فمجدال
 مبتدأ وخرب ابستخدام برانمج العروض التقدمييةريس تدإن  -1

 صغرأ p-value ،(T-TEST)ت -على نتائج االختبار اعتمادا
(، وهها يدل 0،05 < 0،000) (.sig) مستمى الداللة من

 (Ha)فرض البديل المردود و  (Ho)الصفري  فرضالعلى أن 
استخدام برانمج العروض  يدل على أنفاه   مقبمل.

 .فعاال ربفام املبتدأ واخل علىطالب قدرة القية رت لالتقدميية 
دام مبتدأ وخرب ابستختدريس عن  استنابة الطلبةكان ت  -2

مع ة الدرجة العليحتصل على   برانمج العروض التقدميية
ذا  إو  ،كما ورد يف مقياس التفسري   3,71 = نتينة املعدلةال

فتحصل على  4،0إىل  3،1من  كثرنتينة املعدلة أالكان ت 
 (3،1<3،60) مبقدار: العليةة درج
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 اإلقرتاحات -ب

قدم الباحث اإلقرتاحات ا على الظماهر السابقة يدااعتم
 اآلتية:

ية ينبغي للمعلم أن جيري عملية التعليم والتعلم ملادة اللغة العرب -1
 ابلطريقة والمسيلة التعليمية املناسبة واجلهابة لينعلاا مثمرة

ل ة للحصمل على  المسائوممتعة، كما أن املعلم اليمم عصب
 اجلهابة والطرق املعينة املعاصرة.

العروض  ربانمجكينبغي للمعلم أن خيتار المسيلة املناسبة   -2
 لنيل األهداف املرجمة من عملية تعليم مبتداء خرب التقدميية

 مثال.
ينبغي على القارئني الهين يقرؤون هها البحث أن يتفضلما  -3

فأن يصلحاما هه  قصا ابلنقد، إذا وجدوا فياا خطأ أو ن
العيمب حىت يومن هها البحث كامال ومفيدا للباحثة 

 والقارئني.
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 املراجع

 املراجع العربية -أ

طرق تدريس اللغة العربية والرتبية ، 1990ابراهيم حممد عطا، 
  .موتبة الناضة املصرية، القاهرة الدينية،

، الوسائل التعليمية واملنهج، 1979أمحد خريي كاظم، 
 .القاهرة: دار النحضة العربية

 ،لعربيةاالساسية للغة اعد القوا، 2002، هلامشيامحد ألسيد ا
 .لعلميةالوتب وت: دار ابري

بيع ر  الوسائل املعينات يف التعليم العربية، 1516إمام أسرارى، 
 .األول

نهج احلديث يف وصول امل ،بدون السنة ،ديرحامد عبد الق
لقاهرة:موتبة ا، الرتبية وطرق التدريس اخلاصة

 .الناضة

http://link.qnl.qa/resource/iNjEY1QR8wE/
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مناهج البحث يف العلوم النفسية ، 2011رجاء حمممد، 
 القاهرة: دار النشر للنامعات، والرتبوية

معلم العلوم، مسئولياته، أساليب ، 1976رشيدى لبيب، 
 مالقاهرة، االجنل ،عمله، اعدادة منوة العلمى واملهىن

 .املصرية

، الطبعة املنجد يف اللغة واإلعالم، 2113 ،رايض الصلح
 بَتمت: دار الدشراق األربعمن،

 .وتابعامل ال ،تعليم اللغة العربية املعاصرة،2015 ،سعيد الىف

م البحث يف العلو  إىليف املدخل ، 2000، افصاحل إبن محد العس
 .واناملوتبة العبي :رايض الطبعة الثانية، السلوكية

 2011 ،العامل العالمة القدوة الفاامة البدر الساري األكمل الشيخ
 ،الكواكب الدرية ،محد ابن أمحد بن عبد الباري ،م

 .اندونيسي:اكحرامني
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املعجم العريب ، 1435، عبد الرمحن بن إبراهيم الفمزان وأصدقائه
 .ايضالر بني يديك، 

ساس واأل)املاهية  تكنولوجيا التعليم ،2000 ،عبد الرمحن كدوك
ةالتطبيقات العملية(، الطبعة األوىل، الرايض: دار 

 .املفرادت للنشر والتمضيع

شية: ا آباند ،تطبيقهولنحو اتيسير  ،2012 ،حسنين عثما
 .فريسي نريالرا

 .وردار الف، يف اللغة العرابية املرجع ،، دون السنةعلي رضا

املرجع يف تدريس مهارات اللغة ، 2010، علي سامي اكحالق
 ، لبانن: مؤسسة اكحديثة للوتاب.عربية وعلومهاال

مت: ، بتَ ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة، بدون السنة
 .در الثقافة اإلسالمية
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 ،املدخل للمناهج وطرق التدريس ،2010 ماهر امساعيل صرب،
 .الرايض : موتبة الشقري، الطبعة األول

تطوير كتاب النحو الواضح  ،2016 حممد إسوندار،
بند أتشيه: جامعة الرانريي  ،PowerPointب

 .اإلسالمية اكحوممية

 ،التعليم اإللكرتوين وشبكة اإلنرتنت، 2005 ،حممد اهلادي
 القاهرة: دار املصرية البنانية

املناهج والوسائل ، 1998حممد لبيب الننيحى ورفقائه، 
بة مصرى :موت ، املطبعة الفتية اكحدسة،التعليمية

 .ةاألجنلما املصري

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ، 2011 خمتار الطاهر حسني،
هلرم : ا، الطبعة األوىل، هبا يف ضوء املناهج احلديثة

 الدار العاملية.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : MTsS Darul Ihsan 

Mata Pelajaran : Nahwu  

Kelas/Semester : VIII- /Ganjil 

Materi pokok  : مبتدأ وخرب   

Alokasi Waktu : 2x45 menit 

 

A. Kompetensi Inti/KI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsive 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan. 



 

 
 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkannya. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuwan. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi/IPK  

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1 1.1. Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari Bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

bahasa pengantar 

khazanah keislaman 

yang diwujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

1.1.1.Menerima 

kesempatan dapat 

mempelajari 

Bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional. 

 

2 2.1.Menunjukkan 

perilaku jujur dan  

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.1.1.Mengubah prilaku 

untuk lebih 

bertanggung jawab 

dalam 

menggunakan 

bahasa arab. 

 



 

 
 

3 3.4. Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik : مبتدأ  
 وخرب

3..4.1. Menjelaskan 

Pengertian مبتدأ وخرب 
  

3.4.2. Menyebutkan 

Macam-macam 

bentuk مبتدأ وخرب  

4 4.3. Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait 

topik :  

 dengan مبتدأ وخرب

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

dengan konteks. 

4.3.1. Memberi 

contoh sederhana 

tentang materi  مبتدأ
 وخرب

 

4.3.2. Melengkapi 

kalimat sederhana 

dengan 

menggunakan jenis 

 yang مبتدأ وخرب

sesuai. 

 

 

 



 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami kaidah kebahasaan dan 

membuat kalimat sesuai dengan pola kaidah 

tersebut. 

2. Siswa mampu memahami teks bacaan dan 

meringkasnya dengan bahasa/kaidah yang baik 

dan benar. 
3. Menjelaskan pengertian مبتدأ وخرب 

4. Mampu membuat masing-masing contoh dari 

tarkib yang dipelajari 

5. Mampu menerjemahkan teks yang berisi contoh 

tentang tarkib yang dipelajari 

D. Materi Pembelajaran 

Di lampirkan 

 

E. Model/Metode Pembelajaran 

 Cooperative Learning 

 Qawaid wa taarjamah 

 Diskusi (kelompok) 

 Tanya Jawab 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 



 

 
 

 Spidol 

 Pengahapus 

 Papan tulis 

 LKS 

 LCD proyektor 

 Laptop  

 Gambar/video/powerpoint 

 Teks yang berisi tarkib مبتدأ وخرب 

G. Sumber Belajar 

 Kamus Bahasa Arab – Indonesia, Mahmud 

Yunus, Jakarta, 2010. 

 Kitab Matan Al Jarumiyyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

NO Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1  Siswa menjawab ucapan salam, 

kemudian membaca do’a 

bersama. 

 Siswa menjawab soal present 

berikut“anak-anak ada yang tahu 

tidak suatu مجلة(jumlah) terdiri 

dari apa-apa saja? Kemudian 

sebagian anak menjawab”fi’il 

ustadz,huruf ustadz” dan 

seterusnya. Guru”bagus,nah siapa 

yang bisa memberikan contoh 

huruf tunjuk tangan”murid”saya 

ustadz,saya ustadz” guru”benar 

semua,baik, hari ini kita akan 

mempejari مبتدأ وخرب beserta 

macam-macam jenisnya. 

 Siswa memperhatikan dengan 

seksama. 

 

15 

Menit 



 

 
 

2 Kegiatan  Inti  

a. Mengamati   

 Siswa memperhatikan contoh 

 .di slide PPT مبتدأ وخرب

 Siswa mengamati kosakata yang 

sulit yang belum pernah 

didengarnya yang terdapat dalam 

contoh. 

 

b.   Menanyakan  

 Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang kosakata yang tidak 

dipahami yang terdapat dalam 

contoh yang terdapat dalam slide 

PPT dan siswa lain 

menanggapinya. 

c.    Mengeksplorasi  

 Secara berkelompok, siswa 

berdiskusi tentang materi yang 

menjadi tugasnya  

55 

Menit 



 

 
 

 Secara berkelompok, siswa 

berlatih menulis contoh masing-

masing jumlah sesuai dengan 

materi  

 Masing-masing siswa menuliskan 

sebuah pertanyaan yang berkaitan 

dengan tarkib yang dipelajari di 

selembar kertas yang dibagikan 

oleh guru dan didiskusikan dengan 

teman kelompok. 

d.     Mengasosiasi 

 Siswa dan siswi maju ke depan 

papan tulis bergiliran kemudian 

membuat contoh kalimat yang 

mengandung مبتدأ وخرب di papan 

tulis 

e.   Mengkomunikasikan 



 

 
 

 Siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan oleh guru secara 

berkelompok.. 

3 3.  Penutup  

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah dipelajari. 

 Siswa menyampaikan kesan 

mereka secara tertulis tentang 

pembelajaran yang baru 

berlangsung dan menuliskan 

harapan mereka untuk 

pembelajaran berikutnya. 

 Siswa mendengarkan pesan moral 

dari guru dan guru menutup 

pelajaran dengan mengucap 

hamdalah.  

 

 

 

20 

Menit 

 

 

 

 



 

 
 

Pertemuan kedua 

NO Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1  Siswa menjawab ucapan salam, 

kemudian membaca do’a 

bersama. 

 Siswa menjawab soal present 

berikut“anak-anak ada yang tahu 

tidak suatu مجلة(jumlah) terdiri 

dari apa-apa saja? Kemudian 

sebagian anak menjawab”fi’il 

ustadz,huruf ustadz” dan 

seterusnya. Guru”bagus,nah siapa 

yang bisa memberikan contoh 

huruf tunjuk tangan”murid”saya 

ustadz,saya ustadz” guru”benar 

semua,baik, hari ini kita akan 

mempejari مبتدأ وخرب beserta 

macam-macam jenisnya. 

 Siswa memperhatikan dengan 

seksama. 

 

15 

Menit 

2 Kegiatan  Inti  

b. Mengamati   

55 

Menit 



 

 
 

 Siswa memperhatikan contoh 

 .di slide PPT مبتدأ وخرب

 Siswa mengamati kosakata yang 

sulit yang belum pernah 

didengarnya yang terdapat dalam 

contoh. 

 

b.   Menanyakan  

 Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang kosakata yang tidak 

dipahami yang terdapat dalam 

contoh yang terdapat dalam slide 

PPT dan siswa lain 

menanggapinya. 

c.    Mengeksplorasi  

 Secara berkelompok, siswa 

berdiskusi tentang materi yang 

menjadi tugasnya  

 Secara berkelompok, siswa 

berlatih menulis contoh masing-



 

 
 

masing jumlah sesuai dengan 

materi  

 Masing-masing siswa menuliskan 

sebuah pertanyaan yang berkaitan 

dengan tarkib yang dipelajari di 

selembar kertas yang dibagikan 

oleh guru dan didiskusikan dengan 

teman kelompok. 

d.     Mengasosiasi 

 Siswa dan siswi maju ke depan 

papan tulis bergiliran kemudian 

membuat contoh kalimat yang 

mengandung مبتدأ وخرب di papan 

tulis 

e.   Mengkomunikasikan 

 Siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan oleh guru secara 

berkelompok.. 



 

 
 

3 3.  Penutup  

 Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah dipelajari. 

 Siswa menyampaikan kesan 

mereka secara tertulis tentang 

pembelajaran yang baru 

berlangsung dan menuliskan 

harapan mereka untuk 

pembelajaran berikutnya. 

 Siswa mendengarkan pesan moral 

dari guru dan guru menutup 

pelajaran dengan mengucap 

hamdalah.  

 

 

 

20 

Menit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran-Lampiran 

 Lampiran 1.1 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) 

Nama  : 

Kelompok : 

Kelas   : 

Pelajaran : 

Pentunjuk mengerjakan LKS: 

1. Duduklah bersama teman kelempokmu yang telah 

ditentukan! 

2. Bacalah dan pahami teks berikut ini bersama 

temanmu! 

3. Keluarkan kalimat yang mengandung pola مبتدأ وخرب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 يفي اْلَمْدَرَسةي 

هها علي، هم يدرس يف إحدى املدارس املتمسطة 
 اإلسالمية اكحوممية جباكرات، يدرس علي فياا دروسا كثرية، وهي:

اريخ يات والتالدين اإلسالمي والعلمم الطبيعية والرايض
واجلغرافيا وغريها ويدرس كهلك اللغات وهي اللغة اإلندونسية 
واللغة  العربية واللغة اإلجنلزية. يدرس سليمان وأصدقاؤ  يف اليمم 
عشر حصص الدراسية. هم يبدؤون دراستام يف الساعة السابعة. 
وتنتاي الدراسة يف الساعة السابعة اال الربع عندهم اسرتاحة من 

التاسعة والربع اىل التاسعة والنصف مث يرجعمن اىل الصف الساعة 
مرة اثنية ملدة اربع حصص الدراسية، مث يرجعمن اىل الصف مرة 
اثلثة بعد صالة الظار ملدة ثالث حصص الدراسية وبعد صالة 

 العصر يرجعمن اىل بيمهتم.
 



 

 
 

Lampiran  1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Spiritual) 

Indikator : Mensyukui nikmat 

kemampuan mengungkapkan 

gagasan dan ide dengan 

pembicaraan yang baik. 

Teknik 

Penilaian 

: Penilaian diri sendiri 

Instrumen 

Penilaian 

: Rubrik lembar pengamatan 

dan pedoman penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya 

bersyukur 

diberikan 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya 

menggunakan 

nikmat 

    3 



 

 
 

berbicara 

sesuai dengan 

perintah Allah   

3 Saya  

menyakini 

bahwa Allah 

melihat semua 

aktivitas saya 

dalam 

berkomunikasi  

    3 

4 Saya 

bersyukur 

dapat 

memberikan 

nasehat yang 

baik kepada 

orang lain  

    3 

5 Saya 

bersyukur 

bahwa Allah 

akan 

    3 



 

 
 

menambah 

nikmat bagi 

hambanya 

yang 

menggunakan 

pemberiannya 

sesuai 

ketentuan-Nya  

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Selalu = Skor 4 

Sering = Skor 3 

Kadang-kadang= 

Skor 2 

Tidak pernah = 

Skor 1 

Skor yang diperoleh 

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

X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

……………………………………………………………

……………………………… 

 

 



 

 
 

 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

Indikator : 2.1.1.  Menunjukkan prilaku jujur dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah 

2.1.2    Menunjukkan prilaku percaya diri 

dalam melakukan komunikasi 

dengan lingkungan dan sekolah. 

Teknik 

Penilaian 

: Penilaian diri sendiri 

Instrumen 

Penilaian 

: Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN S

K

O

R 

Selalu Sering 

Kadang

- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Saya tidak 

mau 

mencontek 

     



 

 
 

pekerjaan 

kawan 

2 Saya 

memberikan 

alasan sesuatu 

kepada guru 

dengan 

sebenarnya 

     

3 Menghargai 

pendapat 

orang lain 

     

4 Saya 

meyerahkan 

bda yang saya 

temukan 

kepada 

pemiliknya  

     

5 Saya 

memberitahuk

an kesalahan 

kawan kepada 

     



 

 
 

guru dan 

teman teman 

di sekolah  

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu = Skor 4 

Sering = Skor 3 

Kadang-kadang= Skor 2 

Tidak pernah = Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

Bila Peryataan Negatif 

Selalu = Skor 1 

Sering = Skor 2 

Kadang-kadang= Skor 3 

Tidak pernah = Skor 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3: Rubrik Penilaian Nahwu  

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Penggunaan 

Mufradhat 

4 Sangat tepat 

3 Cukup tepat  

2 Kurang tepat 

1 Tidak tepat 

Penyusunan kalimat  4 Sangat sesuai  

3 Cukup sesuai 

2 Kurang sesuai 

1 Tidak sesuai 

Kesesuaian struktur 

gaya bahasa 

4 Sangat sesuai 

3 Cukup sesuai 

2 Kurang  sesuai 

1 Tidak sesuai 



 

 
 

Sistematika gagasan 

(ide) 

4 Sangat sistematis 

3 Cukup sistematis 

2 Kurang sistematis 

1 Tidak sistematis 

Total score 16  

            Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

 

Nilai Skala Tingkat 

Penguasaan 

Keterangan 

4,1 – 5 A 86-100% ممتاز 

3,1 – 4 B 76-85% جيّد جدّا 

2,1 – 3 C 60-75% جيّد 

1,1 – 2 D 55-59% مقبول 

0 – 1 E ≤  مردود 54%

         

 



 

 
 

ANGKET SISWA 

Nama       : 

Kelas        : 

Sekolah    : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi 

prestasi atau nilai raport saudara 

 Berilah tanda tanda (√) pada jawaban yang 

dianggap sesuai dengan diri sendiri 

 

Keterangan : SS Sangat setuju S: Setuju. TS: Tidak 

Setuju, STS: Sangat tidak setuju 

 

 Bila ada keterangan yang penting mohon untuk 

dituliskan ketempat yang telah disediakan  

 kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat 

membantu dalam pengumpulan data 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

No. Pertanyaan  SS S TS STS 

1 Saya senang belajar 

Mubtada khabar dengan 

mengunakan power point. 

    

2 Saya lebih aktif selama 

proses pembelajaran 

dengan menggunakan 

power point. 

    

3 Setelah belajar Mubtada 

khabar menggunakan 

powerpoint saya mampu 

menyusun kalimat-kalimat 

baru. 

    

4 Saya lebih cepat 

memahami Mubtada khabar 

dengan mengunakan power 

point. 

    

5 Saya lebih tertarik 

mempelajari Mubtada 

khabar dengan power point 

dibandingkan media 

sebelumnya. 

    

6 Pembelajaran dengan 

power point  membuat saya 

lebih mudah mengingat 

materi Mubtada khabar. 

    



 

 
 

7 Dengan menggunakan 

power point dapat 

menambahkan rasa ingin 

tahu saya terhadap 

Mubtada khabar. 

    

8 Saya merasa semakin malas 

belajar Mubtada khabar 

menggunakan power point. 

    

9 Pembelajaran 

menggunakan powerpoint 

dapat menghilangkan rasa 

bosan saya dalam belajar 

    

10 Saya menikmati 

pembelajaran dengan 

powerpoint 

    

11 Dengan menggunakan 

power point saya merasa 

lebih bersemangat belajar 

mubtada khabar 

    

12 Belajar Mubtada khabar 

menggunkan powerpoint 

semakin membuat saya 

bingung. 

    

13 Menurut saya belajar 

menggunakan powerpoint 

tidak menarik 

    

14 Setelah belajar dengan 

powerpoint saya mampu 

    



 

 
 

membedakan mubtada dan 

khabar  

15 Setelah berdiskusi 

kelompok saya mampu 

mengetahui syarat-syarat 

penyusunan mubtada 

khabar 

    



 

 
 

 
Frequencies 
 

 
Statistics 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 soal11 soal12 soal13 soal14 soal15 

N Valid 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.7778 3.8148 3.7778 3.6296 3.8148 3.7037 3.7037 3.5185 3.7407 3.6667 3.6296 3.7407 3.7778 3.7778 3.7037 

Std. 

Deviation 
.42366 .39585 .50637 .62929 .39585 .54171 .46532 .57981 .44658 .48038 .49210 .44658 .42366 .42366 .46532 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Frequency Table 
 

soal1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 6 22.2 22.2 22.2 

SS 21 77.8 77.8 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

soal2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 5 18.5 18.5 18.5 

SS 22 81.5 81.5 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 3.7 3.7 3.7 

S 4 14.8 14.8 18.5 

SS 22 81.5 81.5 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

 



 

 
 

soal4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 7.4 7.4 7.4 

S 6 22.2 22.2 29.6 

SS 19 70.4 70.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 5 18.5 18.5 18.5 

SS 22 81.5 81.5 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 3.7 3.7 3.7 

S 6 22.2 22.2 25.9 

SS 20 74.1 74.1 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

 



 

 
 

soal7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 8 29.6 29.6 29.6 

SS 19 70.4 70.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 1 3.7 3.7 3.7 

TS 11 40.7 40.7 44.4 

STS 15 55.6 55.6 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 7 25.9 25.9 25.9 

SS 20 74.1 74.1 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 
 
 



 

 
 

soal10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 9 33.3 33.3 33.3 

SS 18 66.7 66.7 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 10 37.0 37.0 37.0 

SS 17 63.0 63.0 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

soal12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 7 25.9 25.9 25.9 

STS 20 74.1 74.1 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

 
 
 
 



 

 
 

soal13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 6 22.2 22.2 22.2 

STS 21 77.8 77.8 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

soal14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 6 22.2 22.2 22.2 

SS 21 77.8 77.8 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

soal15 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 8 29.6 29.6 29.6 

SS 19 70.4 70.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

 

 

 



 

 
 

Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 1 .113 27 .200* .967 27 .515 

2 .159 27 .078 .963 27 .426 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.094 1 52 .760 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 70.19 27 9.648 1.857 

POSTEST 90.22 27 6.066 1.167 



 

 
 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - 

POSTEST 
-20.037 9.403 1.810 -23.757 -16.317 -11.072 26 .000 

 
 



 

 
 

 تبار القبلياإلخ

 إقرء مث عني مبتداء وخرب من اجلمل األتية !

ٰهَها ُهَم اجْلَاُمْمُس. اجْلَاُمْمُس َكِبرْيُ اكحَْْنِم. َلُه قَ ْراَنِن 
ْعَ  ، ةِ َطمِْياَلِن. أَيُْكُل اجْلَاُمْمُس ْاأَلْعَشاَب، َوَيْشَرُب ِمْن ِمَياِ  الرتُّ

ِه ِإىَل َويَ ْغَتِسُل يف َماِء الن َّْاِر. َفرِْيٌد يَ رَْكُب اجْلَاُمْمَس، َويَ ْرِجُع بِ 
 اكْحَْقِل. اجْلَاُمْمُس حَيُْرُث ْاأَلْرَض، َوجَيُرُّ َعَراَبِت الن َّْقِل.

 اخرت الصحيح مما بني القوسني! 

 واسعة(  –الفصل )واسع  .1
 امجل(  –مجيل  –جاملة )املسند  .2
 أمار(  –ماهرة  –ماهر فاطمة ) .3
 نطيفة(  –اكحمام )نطيف  .4
 مرتفعات(  –مرتفعة  –الشنرة )مرتفع  .5

 

 



 

 
 

 رتب اجلمل االتية! 

 املوتبة-امحد  –اىل  -يههب  .1
 عائشة - البي ت -تشرب –يف  –املاء  .2
 يبيع  –بضاعة  –البائع  .3
 يوتب -يف  -الرسلة –التلميه  –املوتب  .4
 املعلم -يف  -يعلم –الفصل –العلم  .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 تبار البعدياإلخ

 إقرء مث عني مبتداء وخرب من اجلمل األتية !

ٰهَها ُهَم اجْلَاُمْمُس. اجْلَاُمْمُس َكِبرْيُ اكحَْْنِم. َلُه قَ ْراَنِن 
َْعةِ  ، َطمِْياَلِن. أَيُْكُل اجْلَاُمْمُس ْاأَلْعَشاَب، َوَيْشَرُب ِمْن ِمَياِ  الرتُّ

ْرِجُع بِِه ِإىَل َفرِْيٌد يَ رَْكُب اجْلَاُمْمَس، َوي َ  َويَ ْغَتِسُل يف َماِء الن َّْاِر.
 اكْحَْقِل. اجْلَاُمْمُس حَيُْرُث ْاأَلْرَض، َوجَيُرُّ َعَراَبِت الن َّْقِل.

 اخرت الصحيح مما بني القوسني! 

 واسعة(  –الفصل )واسع  .1
 امجل(  –مجيل  –املسند )جاملة  .2
 أمار(  –ماهرة  –فاطمة )ماهر  .3
 نطيفة(  –اكحمام )نطيف  .4
 مرتفعات( –مرتفعة  –الشنرة )مرتفع  .5

 

  



 

 
 

 رتب اجلمل االتية! 

 املوتبة-امحد  –اىل  -يههب  .1
 عائشة -البي ت  -تشرب –يف  –املاء  .2
 يبيع  –بضاعة  –البائع  .3
 يوتب -يف  -الرسلة –التلميه  –املوتب  .4
 املعلم -يف  -يعلم –الفصل –العلم  .5

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 نشطةر ألصوا

 لقبلير االختباا 



 

 
 

تعلموعملية تعليم   

 



 

 
 

يلبعدر االختباا  

 

 

 


