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 إهداء

اليت ربتين منذ بداية وجوده يف هذا العاملني إىل ما بعده،  أقدم تقدمي الشكر الكثري إىل أمي
سألته كل الوقت يف قلة املشاكل حلنها إليه وتقدمه عدد النصيحات بال سأم وال ملل وإىل أبيه 
الذي نفقه نفقة حاللة ورابه تربية حسنة داخل املنزل وخارجه ودعا هللا يل خريا ورضاه تعاىل 

 من خالل صمته إليه.
 

األساتذة اجلامعية يف هذا القسم الذي سعوا يف تنفيذ املشكالت اليت ظهرت من أثناء وإىل 
التعليم أو بعدها وشرفها إىل حسن السبيل إىل إختتام الذي مير كتابة الرسالة العلمية اليت 

 ستمتحن يف األايم
 

 كل التعليم إىل إخواين وأخوايت الذين بذلوا جهدهم الذين كانوا قدموا يل اقرتاحات انفعة يف
وخاصة يف إمتام كتابة الرسالة العلمية وحتليل املشكالت وعالجها وظهار الطريق اليت تناسب 

 البحث وموضوع البحث 
 



 ه 

 

 الشكر والتقدير

 

احلمد هلل رب العاملني الذي خلق اإلنسان يف أحسن التقومي والذي أرسلنا رسوله 
 والصلوات والسالم إليه الشريف وعلى آله واصحبه أمجعنيالكرمي وكان رمحة للمخلوقني 

وبعد، ققد مت الباحث إبذن هللا تعاىل من كتابة هذه الرسالة اليت قدمها لكلية الرتبية 
وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للحصول على شهادة 

 احث بعض مشكوراته إىل املذكروات التالية:بكلوريوس. ففي هذه املناسبة اجلليلة سيقدم الب

مدير اجلامعة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه األستاذ الدكتور احلاج، وار 
الوالدين، املاجستري مع انئبيه يف تعمري اجلامعة، الذين أتوا يف هذه اجلامعة أتدييدا يف كتابة 

اجلامعة وسهل الباحثني مجيعا يف أتدية  الرسالة العلمية من عالمة أعمال العاملني يف بيئة
 البحث أي املكان واألحوال واألوقات

مسلم رزايل، املاجستري ومجيع موظفيه يف   عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني الدكتور
الكلية الذين صاروا خادمني للطالب الذين تعلموا فيها ومساعديهم يف كل مشاكل التعليم 

 جميزا  للبحث عن طريق إخراج رسالة أتدية البحث.و  والتعلم يف فصول الكلية

رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدكتور ترمذي، املاجستري و من معه الذين قاموا 
إبعداد الرسائلة احملتاجة يف البحث املخصوصة عند القسم وتوجيهات املشرفني قبل بداية 

 اإلشراف واألمور الكثرية املتعلقة ابلبحث.
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اللذان بذال  لة، املاجسترييضفدكتورأندوس. بيهقي، املاجستري و املشرفان الكرميان 
جهدمها يف إنفاق أوقات وقضاء اآلوان الطويلة يف إشراف الباحث وتزويده ابملعلومات 

 املتنوعة اليت أتيت عن صدورمها مع خرباهتما تنفعه وتفيده فائدة اتمة.

حف اإلهداء كاان جوهرين أساسني يف عمق الوالدان اللذان ذكرمها الباحث يف ص
حياة الباحث ودعا هللا هلما مبثابة خريية أعماهلما واالبتعاد عن شرور أعماهلما يف احلياة 

 وإنقاذمها من خماطر فجور النار ويدخلهما نعم املأوى جنته األمينة.

يف  وأخريا يرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة العلمية مستخدمة عند غري الباحث
تنمية مهارة الكتابة واملعلومات العربية ومهاراهتا وترقية تطويرات العلوم العربية من كثري من 

 النواحي.

 

 2021نوفنرب  11بندا أتشيه        

  ليا غالو ارزق           
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 ليا غالوا ا: رزق   االسم
 160202074:    رقم القيد
  لرتقية قدرة الطالب على  Teka Teki Silang : تطبيق طريقة   الرسالةموضوع 

 "املبتدأ  
 واخلرب" )دراسة جتريبية مبعهد الزهرة العصري بريون(          

 بيهقي، املاجستريدكتورأندوس. :   املشرف األول
 لة، املاجسترييض: ف  املشرفة الثانية

 
 مستخلص

 ابملشكالت التعليمية يف عجوز على فهم القواعد النحوية مبعهد الزهرة بريون خاصة يفأتى الباحث يف هذه الكتابة 
مادة "املبتدأ واخلرب". ومن األسباب اليت جتعلهم عاجزين على ذلك لسأمهم ومللهم يف التعلم وقلة فهمهم على املواد 

اليت تؤيد الباحث على التعليم النحوي يف  النحوية ابللغة العربية وغري ذلك. فيأيت الباحث فيها ابلكلمات املتقاطعة
أما أهداف البحث من هذه الرسالة الفصول الدراسية مع الرتكيز إىل مادة "املبتدأ واخلرب" ترقية على فهمهم النحوي. 

ى فهي التعرف على فعالة الكلمات املتقاطعة يف ترقية فهم الطالب مبعهد الزهرة على مادة "املبتدأ واخلرب" والتعرف عل
استجابتهم ابستخدام الكلمات املتقاطعة يف تعليم مادة املبتدأ واخلرب. منهج البحث الذي استخدمه الباحث منهجا 
جتريبيا وهو منهج فيه عملية تطبيق املتغريات ملعرفة اآلاثر احلسنة الرتبوية يف التعليم أو انحية أخرى. واختار الباحث 

ار االختبار البعدي واالستبانة أداة من أدوات مقياس النتائج عند البحوث ثالثني طالبا ليكونوا عينة البحث، وخيت
العلمية. وأما نتائج البحث فهي أن استخدام الكلمات املتقاطعة يف تعليم مادة املبتدأ واخلرب فعال يف ترقية معلومات 

 2 – 15+  15=   2 – 2+ ن ۱= ن درجة احلرّيةالطالب على القواعد النحوية. ويستدل الباحث على ذلك يف 
% 5( Significantتكون الفرضية على مستوى الداللة ) –حصائية اخلاصة لدرجة ومراجعة اجلدول اإل ،28= 

وت اجلدول :  4،01النتائج احملصولة من صياغة االخبتار ت: نتيجة ت احلساب:  .1,99فينبغي أن تبلغ نتيجة  إىل 
فهذا دليل واضح أن االستخدام انجح. وصارت االستجابة من ، إذان يصري ت احلساب أكرب من ت اجلدول 1،7

الطالب يف تعليم مادة املبتدأ واخلرب جيدة من حيث أن درجة نقاط استجابتهم من كل بنود أسئلة االستبانة كلها 
 حسن الدرجة.

 : الكلمات املتقاطعة، املبتدأ واخلرب، القواعد الكلمات األساسية
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Abstrack 

In writing this scientific paper, the authors found the learning problems of students at 

the Az-Zahrah Bireuen boarding school, namely their lack of understanding of the 

rules of nahwu, especially on mubatada and khabar material. This happened because 

they were bored with how to learn and their lack of understanding of nahwu through 

Arabic. So the writer uses crossword puzzles to help the writer in teaching nahwu 

dikela on mubatada and khabar material so that their understanding increases. The 

purpose of the study was to determine the effectiveness of crossword puzzles in 

learning mubatada and khabar material and student responses in learning mubatada 

and khabar with crossword puzzles. The author also uses a research method, namely 

the experimental method where the method is the application of research variables to 

determine the positive and educative influence in all learning or in other fields. The 

author chose 30 students as a sample by random and chose a post test and a 

questionnaire as a questionnaire in collecting research data. The result of the research 

is that the application of crossword puzzles is effective in teaching mubatada and 

khabar in increasing students' understanding of nahwu rules. The author argues 

against the value of N-formula N= N1+N2-2, N= 15+15-2: 28. Then t-table result is 

1,7 by seeing to t-table at 5%. Therefore the t-test: t-count: 4.01 and t-table: 1.7, then 

t-count > greater than t-table then this is clear evidence of the successful application 

of crossword puzzles. And student responses in learning mubatada and khabar are 

good, because the degree to each student response point from each question bank is at 

a good level. 

Keywords  : crossword puzzle, mubatada dan khabar, rules 
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Abstrak 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menemukan masalah pembelajaran dari 

siswa di pesantren Az-Zahrah Bireuen, yaitu kurangnya pemahaman mereka terhadap 

kaidah nahwu khususnya pada materi mubatada dan khabar. Hal tersebut terjadi 

karena bosannya mereka terhadap cara belajar dan kurangnya pemahaman mereka 

terhadap nahwu malalui bahasa Arab. Maka penulis menggunakan teka-teki silang 

untuk membantu penulis dalam mengajarkan nahwu dikela pada materi mubatada 

dan khabar agar pemahaman mereka meningkat. Adapun tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui efeksifitas teka-teki silang dalam pembelajaran materi mubatada 

dan khabar dan respon siswa dalam pembelajara mubatada dan khabar dengan teka-

teki silang. Penulis juga menggunakan metode penelitian yaitu metode experimen 

dimana metode adalah penerapan variabel penelitian untuk mengetahui pengaruh 

yang positiv dan edukatif dalam segala pembelajaran atau di bidang yang lain. 

Penulis memilih 30 siswa sebagai sampel dengan cara random dan memilih post tes 

dan angket sebagai angket dalam pengumpulan data penelitian. Adapun hasil 

penelitian adalah penerapan teka-teki silang efektif dalam pengajaran mubatada dan 

khabar dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap kaidah nahwu. Penulis 

berdalih pada rumus N yaitu : N1+N2 – 2 , 15 + 15 – 2: 28, sehingga nilai t-table: 1,7. 

Oleh karena itu, nilai dari t-test: t hitung: 4.01 dan t-table: 1.7, maka t-hitung > lebih 

besar t-table maka ini adalah bukti yang jelas terhadap suksesnya penerapan teka-teki 

silang. Dan respon siswa dalam pembelajaran mubatada dan khabar baik, karena 

derajat pada setiap poin respon siswa dari setiap bank soal angket berada pada tingat 

baik. 

Kata Kunci :  Teka-Teki Silang, mubatada dan khabar, Qaidah 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -1

إن النحو علم لدراسة علوم اللغة العربية. فإن الدين اإلسالمي جاء من قبل العرب 
أي أن النيب صلى هللا عليه وسلم من العرب. النحو يقوم على عوامل انتشار اإلسالم يف 

فوا كتبا كثرية على أنواع حىت أل البلدان العاملية وكان يسري على طريقة التطوير عصرا فعصرا
الطالب فهو احملتاج، عند  النحو علم اآللة  لتدريس علومها األخرى ألن 1 .املناهج للشرح

 .ملعرفة األغراض املوجودة يف رسالة النصوص املكتوبة عند العلماء

فلما اتسعت الدولة اإلسالمية، واستقرت أمورها يف العصر العباسي األول، وضمت 
تعددة، أبرز علماء هذه الشعوب مواهبهم، فأقبل الفرس بعد أن أحسن اخللفاء إليها شعواب م

العباسيون معاملتهم  على بغداد بعد أتسيسها، وأقاموا واستقروا فيها، وكان الفرس قد بلغوا 
درجة كبرية من التقدم يف مضماِر احلياة الثقافية، ودفعهم اعتناق اإلسالم واالندماج يف احلياة 

تعلم اللغة العربية، فنقلوا خالصة معارفهم من الفارسية إىل العربية، وصنفوا  العامة إىل
 مصنفات قيمة يف العلوم العربية والدينية والطبيعية

وملا اتسع نطاق العلم، ظهرت احلاجة إىل االستفادة من العلوم اليت َتوصل إليها 
قلية تتِصل ابلقرآن الكرمي، املسلمون يف العصر العباسي األول، فقسم العلماء العلوم إىل ن
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علوم التفسري والقراءات، وعلم احلديث والفقه، وعلم الكالم، وعلوم اللغة:   وتشمل:
كالنحو والصرف والشعر والبيان، والنوع الثاين من العلوم يسمى العلوم العقلية، ويشمل 

 2 رايضيات.الفلسفة والطب، وعلم النجوم والكيمياء والتاريخ واجلغرافيا واملوسيقا وال

كان انتشار اإلسالم كما السابقة لن تتخلى عن اتريخ تطور العلوم اإلسالمية فمنها 
علم النحو فهو علم فهم القراءة اليت تصدر والدهتا عن اختالف القراءة القرنية. وهذه احلادثة 

راءة. فمن تدفع عاملي اللغة العربية لوضع القواعد الثابتة حنو القراءة لئال خيطئ الناس يف الق
: الكسائي وهشام واجلرمي اشتهر بكرامة علمه يف اللغة العربية خاصة للنحوأولئك هم الذين

  3وابن الشقري والوشاء والكرماين وابن جين وغريهم.

وليس من اخلطأ أن النحو سبب ظهور إخوانه اآلخر مثل صوت وهو ما ينتظم عدة 
تتباين فيما حتدثه من خصائص هلذه خمارج تتشابه يف وظيفتها األساسية وهي النطق و 

أما املتباينة يف صفاهتا  4األصوات املتماثلة يف خمارجها وخصائصها ضمن عالقات التماثل، 
وخمارجها فتكون العالقة بينها قائمة على التقابل وهو ما يسمى ابلقيم اخلالقية. أصبح هذا 

 النظام علم الصوت. 

ائي للكلمة وقوامه قواعد الصرف املتعلقة ببنية وهو النظام البن إخوانه الثاين الصرفو 
الكلمة من حيث اإلمسية والفعلية واحلرفية أو اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث 
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 م17/10/2017مأخوذة يف التاريخ  http://www.alukah.net، متاح على دور املسلمني يف التقدم العلميالدين عبد الرؤوف،  عصام  2

 39 م(، ص.2007هـ/ 1428، )القاهرة: مؤسسة املختار، تعليم النحو عرض وحتليل علي أبو املكارم،   3

اململكة العربية السعودية: دار األندلس،  )،املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا حممد الصاحل الشنطي،  4
 10، ص  (م2003هـ/1424

http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz4vj6xfXsV


3 

 

 

والتنكري واألوزان اليت يرتكب عليها معان جديدة تالئم هذه الصيغ كاملطاوعة واحلركة 
 5 ذا النظام علم الصرف.واالضطراب والتعدية والتوكيد وما إىل ذلك. صار ه

نظام على ضبط وفق قواعد بناء اجلملة وعالقة أجزائها بعضها ببعض  النحو أنو 
وهذه القواعد حتدد حركات أواخر الكلمات طبقا للوظائف اليت تنهض هبا الكلمات يف 

ية اجلملة، مما يرتتب عليه طائفة من املعاين النحوية العامة كاخلرب واإلنشاء واإلثبات الفاعل
 واملفعولية وبعض املعاين اخلاصة ابألدوات واحلروف وما إىل ذلك.

النحو من هذه الفقرات السابقة هو علم جينب املتكلم عن األخطاء. قد قيل 
األخطاء هي ما وقع عليه الكاتب يف الكتابة وقال اآلخر هو سواء يف غريها اللحن فإن 

لقراءة وقد وقعت األخطاء واألحلان من بني يف الكالم أو ااخلالفات الواقعة عليها املتكلم 
  6لسان العرب من عهد الرسول إىل وزماننا هذا. 

هذه األقوال تشري إىل أمهية القواعد النحوية. القواعد من انحية رأي القدماء من 
الصاحلني هي أمر ضروري على الضروري. قول عمر على من رماه بردة قوله ملن رمى " 

عن القواعد اللغوية أضر من أن ترموين". القواعد تستطيع أن حتتمل قولكم اخلاطئ أي خرج 
 إىل معان ال يراد حضارهتا يف الكالم أو القراءة. 

وإن كانت القواعد تبني من خالل التاريخ فإمنا هي تعمل على وظيفتها األساسية 
 أي الضبط الكلمات العربية. وهي تشكيل أواخر الكلمت اليت كانت تؤثر على قراءة

_______________ 
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النصوص العربية  ترمجتها. إذن يعيد الباحث النحو آلة لتوصيل األحد إىل معرفة علوم اللغة 
 العربية مثل  النصوص العربية جتري من خالل القراءة والرتمجة.

هي ف والكالم والكتابة القراءةأما تطبيق القواعد النحوية يف علوم اللغة العربية مثل 
 .جود قدرات ومهاراتت خاصة ميكن صقلها وتنميتهاليست عملية عشوائية بل تستلزم و 

وغريها يف فهم النصوص أو أتليف الكتابة أو وقد حدد الباحثون القدرات الرئيسية للقراءة 
الكالم وتنظيم املادة املقروءة واختيار املادة وتقوميها القدرة على البحث وتعيني مصادر 

 7 املعلومات القدرة على احلفظ واالستذكار.

القا للفقرات السابقة كان الباحث اختار شيئا الذي صار يف هذه الرسالة العلمية انط
وسيلة من الوسائل التعليمية. وهذه الوسيلة كادت أن تصبح طريقة التعليم ألهنا تدخل يف 
عملية التعليم وال تتشكل كشكل اجلماد أو اآلالت أو األدوات اليت يستفيد منها الباحث 

املقصود منها الكلمات املقاطعة وهي نوع من أنواع الوسائل اليت ليس هلا يف أداء التعليم. و 
 شكل اجلماد أو الكثيف كاآلالت األخرى. 

ويستخدمها الباحث يف تنفيذ التعليم مع مناسبتها بعلوم اللغة العربية انحية القواعد 
يضا تفيد فائدة النحوية. الكلمات املقاطعة تعمل على تنمية إرادة الطالب على التعلم وهي أ

اإلاثرة على االهتمامات حىت تقدر على تعليق الطالب ابلدروس وحتملهم إىل أن ترتقى 
دوافعهم. الكلمات املقاطعة مثلها كمثل اللعبة اللغوية األخرى اليت جتعل الطالب إىل أن 

_______________ 
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يسعوا على مناولة اإلجابة الصحيحة ألهنا لعب فاللعب لو صعبت املسرية سهلت الغرية 
 لرغبة يف التعليم.وا

املشهورة وهلا إمكانيات كثرية كافية لتدريس الدروس من  املعاهدمن  الزهرة معهدإن و 
الفصول واملصليات واحلمام واملساكن وغريها وهلا أيضا طالب عديد الذين يتعلمون على 

م موافقة املنهجني أوال منهج املدرسة فيتعلمون هؤالء حسن القسم الذي خيتارون قبل دخوهل
إليها، واثنيا منهج املعهد فيتعلمون علوما دينية من الفقه والتفسري علوم اللغة من البالغة 

 والنحو قراءة نصوص قراءة الرشيدة وفهمها.  

 ت فيهاحسب منهجني يف وقت واحد. بعبارة أخرى كانفيها يتعلمون  والطالب 
إن منهح املدرسة ما يرتكز . جيراين يف مكان ووقت واحد معا منهج املعهد ومنهج املدرسة

إىل مبحث حوادث العاملني من االجتماعيات واحلسابية واملخلوقيات وأجزاؤها وما أشبه 
ذلك، ويكون منهج املعهد ما يرتكز إىل مبحث احلوادث الشخصية املتعلقة مبسألة الدين 

 النحو هامن واللغة فمنها علم الفقه وأصوله والتوحيد وقد تدخل دروس اللغة إىل هذه العلوم
 وغريها.والقراءة والصرف والبالغة واإلنشاء

إال أهنم ال  إمنا النحو درس رمسي يتعلمه الطالب جبهدهم  يف الفصول الدراسية
ولقد جرب الباحث جتريبة التطبيق أو عجزوا فيها خاصة يف مادة املبتدأ واخلرب. يقدرون على 

مث حصل على نتيجة  ابستخدام املبتدأ واخلرب بتقدمي األسئلة فيها أمر الكتابة القصرية خاطرة
ومن انحية سيكولوجيات كانت اهتمامات  تطبيقها ابستعمال قاعدة املبتدأ واخلربضعفهم 

 .الطالب أيضا ضعيفة
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 نهذه الظاهرة تعترب مشكلة عند الطالب هبذه املدرسة،  ألن الطالب اليقدرو  
ألجل القواعد املدروسة ال يقدرون على  يةتطبيقها يف الكتابة كأحد من اجملاالت اللغو  على

أييت بعالج خمتار مقرتح . ولذا أراد الباحث أن مع نقص اهتماماهتم حنو الدرس استخدامها
مهارة مث اختار الباحث   teka teki silang وسيلةعند الباحث واساتذيت وأصدقائي يعين 

 تطبيق"فاختار الباحث موضوع  ،الكتابة لتكون جمال اختبار تطبيق قواعد "املبتدأ واخلرب"
 "املبتدأ واخلرب  علىالطالب  قدرةلرتقية  teka teki silangطريقة 

 أسئلة البحث  -2

 من األسئلة اليت رمزها الباحث ستتجلى من بعد كتابة هذا السطر:

ترقي قدرة الطالب على تطبيق قاعدة " املبتدأ  teka teki silangهل استخدام  -أ 
 واخلرب"؟

يف تطبيق قاعدة  teka teki silangالطالب بعد استخدام أسلوب استجابة  كيف -ب 
 " املبتدأ واخلرب"؟  

 أهداف البحث -3

تعد األهداف البحث من أساسية البحث ألهنا تلمح الوجهات الواضحة أو إرادة 
 البحث بعد ذلك. فصارت األهداف البحثية هلذه الدراسة تتجلى مما يلي:

يف ترقية قدرة الطالب على تطبيق  teka teki silangالتعرف على فعالة استخدام  -أ 
 قاعدة " املبتدأ واخلرب".
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يف تطبيق  teka teki silangالتعرف على استجابة الطالب بعد استخدام أسلوب  -ب 
 قاعدة " املبتدأ واخلرب".  

 

 أمهية البحث      -4
معرفة أخطائهم األساسية بصفاهتا النحوية يف قراءة  ون: يستطعالبللط -أ 

خاصة وقراءة النصوص العربية عامة وإصالحها بعد  ةءة الرشيدنصوص القرا
 معرفتها.

 العجز عند الطالب على تطبيق القواعد : التعرف علىملعهد الزهرة العصري -ب 
طريقة تعليم ومواده  املشكالت فيها من إصالححىت قدر عليهم  النحوية 
 ووسائله.

 تدراسية واجملاال: التعرف على املعلومات اجلديدة يف البحوث ال للباحث -ج 
 .اجلديدة يف حتليل املشكلةوتزويده ابلطريقة   يةالتدريس

 فروض البحث -5

تتمثل فروض البحث كما حملت يف املشكلة واألهداف املرموزة  على الفرصني ومها 
 يتجالن من هذا السطر كما يلي:

ترقي قدرة الطالب على  teka teki silangالفرض البديل: استخدام أسلوب  -أ 
 قاعدة "املبتدأ واخلرب"تطبيق 
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ال ترقي قدرة الطالب على  teka teki silangاستخدام أسلوب الفرض الصفري:  -ب 
 تطبيق قاعدة " املبتدأ واخلرب"

 حدود البحث     -6

ويتم هذه الدراسة كتابتها ابختيار املكان والوقت الذي كان جناح البحث يتوقف 
 على هذين شيئني.

أو ميدان إلجراء البحث من املدارس املكان: فيكون مكان البحث مكان  -1
واملعاهد واجملامع الرتوبوية أوغريها وخيتار الباحث إلجراء هذه الدراسة يف 

 .الزهرة العصري بريونمعهد 

الوقت، البد للباحث أن يعني وقتا معينا لتأدية البحث يف أي مكان ما،  -2
ة  على حىت اليصعبه أو يلغي أتديته يف ذلك، وسيعمل الباحث هذه الدارس

 .2020-2019متامها يف سنة 

 معاين املصطلحات  -7

من كل الكلمات اليت انضمت فيها املعاين كانت مشرية إىل أهداف معينة للبحث. 
والكلمات أو املصطلحات يف موضوع البحث انضمت فيها املعاين اليت ستشرح على البيان 

 اليت:
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 teka teki silangطريقة  -1

حث خطأ االعتبار أي كانت هي وسيلة من وسائل إن هذه املصطلحة يراها البا
التعليم ومل تكن طريقة لذا، يلي هذا السطر البياانت اليت تشرح يف املعاين اليت تضم عملية 

تتكون من عدة مربعات املراد به هي لعبة فكرية وذهنية،  هي teka teki silangالتعليم. إن 
أو لعبة   ن املربعات الفارغةجدول حيوي أعمدة وصفوف م سوداء وبيضاء على شكل

رايضة ذهنية تعتمد على مجع حروف، لتكوين كلمات. واهلدف من لعبة الكلمات املتقاطعة 
هو ملء املربعات البيضاء، وتشكيل الكلمات أو العبارت، عن طريق حل القرآن اليت تؤدي 

لكل صف إىل إجاابت. واملربعات السوداء تستخدم لفصل الكلمات أو العبارات. ويوضع 
 أم عمود رقم، مث يكتب أمام الرقم ما يشابه الكلمة املطلوب كتابتها يف املربعات.

 : فقد عرف اجلمهور تعريفات كثرية عن وسيلة الكلمات املتقاطعة منها
وسيلة الكلمات املتقاطعة هي كل ما متأل عليها تكون من ا إلجابة على السؤال  -

 8 أو األسئلة اليت مت تضمينها يف اللغز.

  9. يتم حل الكلمات املتقاطعة عن طريق ملء احلروف يف مساحات صورة -

لعبة فكرية وذهنية، تتكون من عدة مربعات سوداء وبيضاء على شكل جدول  -
 حيوي أعمدة وصفوف من املربعات الفارغة.

  

_______________ 

8 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Jakarta : Intan Perwira : 1988),h. 72 

9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

(Jakarta, Balai Pustaka: 1994), h. 1023 
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 املبتدأ واخلرب -2

ءها. وملا  كاان هاذا املصطلحان يشريان إىل معىن القواعد النحوية ألهنما جزء من أجزا
كانت اللغة العربية نظامها مهمة للتعلم والتعميق وااللتزام بتطبيقها ألهنا جو يبعد عن 
أخطاء املعاين واملقاصد حىت صلحت الكلمات أو اجلمل أو الكلم فهم وتكلما. القواعد 
النحوي هي  النحو يف اللغة يشمل عدة معان منها : "القصد" يقال : حنوت الشيء" أحنوه 

إذا قصدته. وحنا الشيئ بنجاه وينحوه إذا حرفه ومنه مسي النحوي، ألنه حيرف الكالم حنوا 
إذا املبتدأ واخلرب مها عنصران أساسيان من هذه القوعدة ويكون املعىن  10إىل وجوه اإلعراب.

منهما : أوال املبتدأ كل ما ابتدأ من األمساء املعرفة يف أول اجلملة، وأما اخلرب فهو ما يكمل 
  املبتدأ إما أيكون مفردا أو مجلة أو شبه اجلملة.معىن

وغرض الباحث من أتليف موضوع البحث هو استخدام وسيلة الكلمات املقاطعة 
ليثري إرادة املعرفة عند الطالب يف التعلم حىت يصبحوا بعد ذلك مهتمني ابملادة ألن هذه 

يق القواعد النحوية يف الوسيلة تتصف بصفات اللعبة، والبد للطالب أن يقدروا على تطب
 مادة "املبتدأ واخلرب" على املهارة الكتابية.

 

 

_______________ 

عبد هللا األوسطي، الطريق يف علم التصريف دارسة صرفية تطبيقية، )طربليس، منشرات كلية الدعوة   10
 27(، ص. 1992اإلسالمية: 



11 

 

 

 الدراسات السابقة   -8

لقد مجع الباحث عدة الرساالت اليت تتشابه رسالة الباحث من أية انحية. تلي هذه 
 السطور الدراسات السابقة:

ليم مهارة ( بعنوان : "استخدام اللعبة اللغوية" الكلمات" يف تع2009عائدة فرتايان )
القراءة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امالبورا ابيل. وأهداف البحث : وصف عملية 
تدريس مهارة القراءة عند الطلبة وقدرهتم قبل تدريس مهارة القراءة وقدرهتم بعد تدريسها 
على أساس املفردات وفعالية تدريسها. ومنهج حبثها: استخدمت الباحثة يف هذا البحث 

ألسلوب الكمي والكيفي ونوعه هو البحث التجرييب وطريقة يف مجع البياانت هي املال اب
حظة واالختبار واالستبيان. وأما عينته فهي الطالب يف الصف األول يف السنة الدراسية 

( طالبا. وهذه العينة ابجملموعتني 29م. وعددهم تسعة وعشرين ) 2008-2009
ي أن استخدام األلعاب اللغوية  فعالة يف تنمية مهارة القراءة املتكالفتني. أما نتائج حبثها ه

ابلنظر إىل  تعلم التالميذ بتلك األلعاب اللغوية ودل هذا البحث على أن هلما فعالية تنمية 
 مهارة القراءة.

من هذه الدراسة قد اتفقت الدراسة احلالية من انحية استخدام املنهج الدراسي وهو 
أن تتفق أيضا يف جمال الرتكيز وهو األلعاب اللغوية. وتتفرق يف دراسة جتريبية، وحيث 

لعاب موضوع البحث يف أن تكون الدراسة السابقة تبحث يف مهارة القراءة مع استخدام األ
 األلعاب بتنمية كفاءهتم على تطبيق علم النحو يف مادة يفوأما الدراسة احلالية فتبحث 

 . بريون "املبتدأ واخلرب" معهد الزهرة العصري
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( بعنوان : "فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم 2009علي حمروس )
املفردات )ابلتطبيق على مدرسة املنورة بولو الوانج مالنج(. وأهداف البحث : وصف عملية 
تعليم املفردات ابستخدام بطاقة األلعاب اللغوية عند الطلبة ومعرفة فعالية استخدامها يف 

فردات. ومنهج البحث : إن املدخل املستعمل هلذا البحث هو املدخل الكمي تعليم امل
والوصفي التجرييب أبسلوب جمموعة. وطريقته يف مجع البياانت هي املالحظة واالختبار. وأما 
عينته فهي تالميذ الصف األول ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املنورة األهلية للسنة للدراسة 

تالميذ هذا الصف يبلغ أربعني تلميذا. ونتائج حبثه : بعد م، وعدد  2008-2009
استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم الفردات. شرح الباحث نتائج حبثه على أن بعدمجع 

%. وهذا يدل على أن استخدام بطاقة األلعاب 85من االختبار القبلي والبعدي فحصل 
 عالية كبرية.اللغوية يف تعليم املفردات يف هذا البحث له ف

ومن هذه الدراسة يستفيد الباحث من حيث االتفاق، أهنما يستعمالن حبثا جتريبيا 
مع اختالف املتغرية ألن كليهما أدرات أن تعرفا اآلاثر  ابملدخل الكمي واأللعاب اللغوية

 . احملصولة من تطبيق املتغرية لتكون نتائج البحث
لسابقة تبحث يف حبث املفردات مع ة اوتتفرف هاتني الدراستني يف كون الدراس

بوجه   األلعاب اللغويةأجزاء أللعاب وأما الدراسة احلالية فتبحث يف ابطاقة استخدام 
 .عليم  علم النحو مادة "املبتدأ واخلرب"يف توهو الكلمات املقاطعة  اخلصوص

هارة ( بعنوان : "فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم م2007حممد إيفان ألفيان )
الكالم )دراسة جتريبية يف املعهد اإلسالمي بيت األرقام ابلونج جنرب(. وأهداف البحث : 
معرفة فعالية استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكالم. ومنهج البحث: ابملنج 



13 

 

 

التجرييب على املدخل الكمي. وطريقة يف مجع البياانت عن املالحظة واالختبار واالستبيان. 
عينة البحث فهي طالب يف الصف احلادي عشر قسم االجتماع يف السنة الدراسية وأما 

طالبا. وهذه العينة ابجملموعتني املتكالفتني. ونتائج  62م. وعددهم  2007-2008
البحث: أما تنائج هي أن استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكالم له أثر تؤثر يف 

 م ابالختبار القبلي واالختبار البعدي.حتصيل نتائج الطالب بعد القيا
ها، واتفقت الدراسة السابقة للدراسة احلالية على وجه السواء يف الدراسة السابقة حبث

وتتفق أيضا يف تركيز إىل منهج الدراسة حيث استخدمت السابقة املنهج التجرييب كما أن 
 . مالحظة اآلاثر من املتغريةاحلالية استخدمت املنهج التجرييب يف مناولة البياانت من خالل 

حبثت السابقة يف مكان بعيد عن احلالية .مكان إجراء البحث ومتغريتهوتتفرق يف   
وهي جنرب خارج بالد أتشيه أما الباحث فهو يف والية أتشيه بريون معهد الزهرة العصري، 

حلالية فبحثت السابقة يف مهارة الكالم مع استخدام األلعاب اللغوية بشكل العام أم ا وحبثت
يف مادة "املبتدأ واخلرب" لقواعد النحو العريب مع استخدام الكلمات املقاطعة اليت كانت 

 حنسا من أجناس األلعاب اللغوية.

 الرسالة كتابةطريقة   - ز

إىل معرفة اآلاثر من وسيلة الكلمات  تجربيةكانت الدراسة احلالية تستخدم طريقة ال
 ب على تطبيق القواعد النحوية مبعهد الزهرة العصري بريوناملقاطعة يف إاثرة اهتمامات الطال

، فيحتاج الباحث إىل طريقة يف أتليف الكتابة على سبيله الصحيح إىل أن تناسب الدراسة 
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على شروط صحة كتابة الرسالة. لذا يستخدم الباحث الكتاب املقرر لتأليف الرسالة جامعة 
 م.2018الرانريي سنة 
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 الثاينالفصل 
 اإلطار النظري

 األلعاب اللغوية يف التعليم والتدريس -أ 

أحضر الباحث النقاط املتعلق ابأللعاب اللغوية يف جماالت تعليم اللغة العربية، ذلك 
نوع من أنواع األلباب اللغوية اليت تستهدف إىل   teka teki silangألن الباحث وجد أن 

لتعليم. وحتت السطور سيتناول القارؤون معلومات إنتاج محاسة الطالب وإاثرة اهتمامهم يف ا
 األلعاب اللغوية من تعريفها وما يتعلق هبا.

 األلعاب اللغوية ونطاقها -1
مصطلح األلعاب اللغوية يتكون من كلمتني أساسني مها األلعاب اليت هي مجع من  

 11املوصوف. كلمة اللعب، واللغوية من اللغة تزاد هلا ايء وصفية واتء مربوطة لتناسب الصفة

األلعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات يف السنوات األخرية، 
 وأثبت تتبيقاهتا نتائج إجيابية يف كثري من البالد اليت هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهتا.

وقد ظن البعض أن من "الرتف" اللغوي استخدام األلعاب يف التدريس، ولكن 
بهج الذي تضفيه األلعاب على دروس اللغة، واألاثر الطيبة اليت ترتكها يف املتأمل للجو امل

نفوس الدارسني وما يطرأ على لغتهم من تطور ومنو، سيقتنع بال شك جبدى استخدام 
األلعاب اللغوية 

_______________ 
، )كلية الرتبية فعالية األلعاب اللغوية يف تدريس املفردات، حبث علمي، غري منشورةإدريس كرنياسيه، 11

 (2003جامعة شريف هداية هللا، 
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كعامل. ملطف من جفاف الدروس وتعب التدريبات، وكوسيلة لتنمية مهارات اللغة 
 لدارسني يف مواقف اجتماعية طبيعية مرحة.وتوفري فرص االتصال بني ا

وسيجد املعلم يف القسم األول من الكتاب حبثا يتناول تعريف اللعبة اللغوية 
وخصائصها وجمالت استخدامها وطرق مجعها وكذلك لغة تنظيمها. أما القسم الثاين من 

ل الكتاب فيشتمل على األلعاب مصنفة حبسب طبيعتها العامة وروحها، ومتضمنة سب
 اإلعداد هلا، وخطوات إجرائها، واملهارات اليت تدرب عليها، واملستوى الذي جترى فيه.

يستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة، لكي يعطي جماال واسعا يف األنشطة 
الفصلية، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري 

هارات اللغوية املختلفة. وهي أيضا توظف بعض العمليات العقلية مثل احلوافز لتنمية امل
"التخمني" إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا من االختيار للغة 

 12اليت يستخدموهنا. وهذه األلوان من األلعاب ختضع إلشراف املعلم أو ملراقبته يف األقل. 

تلك األلعاب اليت هلا بداية حمددة ونقطة هناية،  وقد أطلقت كلمة "ألعاب" على
وحتكمها القواعد والنظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة الشبيهة ابأللعاب، واليت 

 ليس هلا شكلها املألوف. وسوف يتناول الكتاب بعضا منها أيضا.
لك من وال يوجد هناك حد فاصل واضح يف تعليم اللغة بني ما يسمى ألعاابً وغري ذ

يف تعليم اللغة  –ألوان النشاط اللغوي. وميكننا أن نساق مع القول فنقول : إنه ال حاجة بنا 
إىل بذل جهد كبري لتحويل النشاط التعليمي إىل ألعاب خمتلفة، أو مايشبه األلعاب.  –

_______________ 
12

األلعاب اللغوية مقالة يف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية انصف مصطفى عبد العزيز،  
  21م(، ص. 1983هـ/1403لسعودية، )الرايض: اململكة ا ،لغري الناطقني هبا
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ولكننا نستطيع مع قليل من اخليال، وقدر متواضع من اإلبداع حتويل معظم النشاط الصفي 
 دريبات اللغوية إىل ألعاب أو مايشبه األلعاب.والت

يف   G. Gibbsومن أفضل ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قاله ج. جيس.   
للوصول إىل غايتهم يف   -متعاونني أو متنافسني  –تعريفها : "إهنا نشاط يتم بني الدارسني 

  إطار القوعد املوضعة

 خصائص اللعبة وأسسها -2

عة احلال أن تكون ممتازة من حيث كوهنا لعبة. ولكن قد ال تعترب ميكن للعبة بطبي
انفعة ومفيدة من حيث كوهنا وسيلة مساعدة من وسائل تعليم اللغة. فهناك بعض األلعاب 
تعترب مبثابة عاثق ومن بينها األلعاب اليت تدور حول احلروف غري املرتبة أو اليت تدفع إىل 

ك فيها عدد حمدود من الدارسني بينما يظل اآلخرون تكوين أمناط خاطئة، أو اليت يشرت 
يتفرجون. ومن بينها أيضا تلك األلعاب اليت تتطلب عددا كبريا من املفردات واليت ال ميلكها 
سوى أهل اللغة. ومن بينها كذلك األلعاب اليت تعتمد على املعلومات اجلغرافية أو التارخيية 

 13ابإلضافة إىل األلغاز اخلالصة. 
العامة اليت ينبغي أن نضعها يف اعتباران عند تصميم أو تطريع لعبة ألحد  األسس

 فصول اللغة.
اللعبة اللغوية نشاط تعاوين، مثري للعزائم لتحقيق أهداف موضوعية يف إطار من  -1

 النظم والتعليمات.
_______________ 

األلعاب اللغوية مقالة يف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية انصف مصطفى عبد العزيز،  13
 16، ...، ص. لغري الناطقني هبا
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وهذه التعليمات والنظم سهلة الوضع، يسرية الصياغة، ولكن املهم هو أنه ال بد 
لعاب اللغوية من مراعاة املوضوعية، وذلك أبن يكون هلا قوة حافزة، ويكون يف تصميم األ

وال يعين ذلك أن تكون حذابة وممتعة فحسب ابلرغم ما لذلك من  للنشاط نقطة هناية.
أمهية أيضا  بل البد من وجود هناية حمددة، يدرك عندها الالعبون أهنم قد أكملوا اللعبة، 

 فوز.أو أهنم حققوا االنتصار وال
والتنمة الناجحة للعمل : كتبادل البطاقات مع العد آخر، أو العثور على 

 شريك، يعتربان مثلني واضحني لنقطة النهاية.
ومبا أم اهلدف هو تشجيع االستخدام اللغوي لألغراض االتصالية، وليس دراسة  -2

اللغة من أجل اللغة )اللغة للغة(، ففي مثل هذه األلعاب تكون اللغة هي 
لة اليت تتحقق هبا األهداف املوضوعية. فاللغة هنا أداة لالستعمال وليست الوسي

 مادة للتدريب فقط.
وهذه اخلاصية تقود إىل فائدة جانبية، وهي أن الدارسني يصبحون مأخوذين ابملهمة 
مفتونني هبا، فيتخلون عن بعض الوعي الذايت، وما يسببه هلم من خجل ورهبة، أثناء اختيار 

"مرحلة  Wilga Riversدة، واليت قد جتعلهم مقيدين إىل ما تسميه ويلجا ريفرز  لغتهم اجلدي
 االتصال الزئف يف الفصل".
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3- Teka Teki Silang  تعريفها وما يتعلق هبا 
 تتكون من عدة مربعات سوداء وبيضاء على شكلاملراد به هي لعبة فكرية وذهنية، 

أو لعبة رايضة ذهنية تعتمد على مجع   جدول حيوي أعمدة وصفوف من املربعات الفارغة
حروف، لتكوين كلمات. واهلدف من لعبة الكلمات املتقاطعة هو ملء املربعات البيضاء، 
وتشكيل الكلمات أو العبارت، عن طريق حل القرآن اليت تؤدي إىل إجاابت. واملربعات 

، مث يكتب السوداء تستخدم لفصل الكلمات أو العبارات. ويوضع لكل صف أم عمود رقم
 أمام الرقم ما يشابه الكلمة املطلوب كتابتها يف املربعات.

 : فقد عرف اجلمهور تعريفات كثرية عن وسيلة الكلمات املتقاطعة منها
-

وسيلة الكلمات املتقاطعة هي كل ما متأل عليها تكون من ا إلجابة على السؤال  
 14أو األسئلة اليت مت تضمينها يف اللغز. 

  15. املتقاطعة عن طريق ملء احلروف يف مساحات صورةيتم حل الكلمات  -

لعبة فكرية وذهنية، تتكون من عدة مربعات سوداء وبيضاء على شكل جدول  -
 حيوي أعمدة وصفوف من املربعات الفارغة. 

 إحدى من أنواع لعبة مللء املساحاتمن اآلراء السابقة يتمكن لنا أن خنلص إىل أهنا 
 ألسئلة املعنية. ولعل من أسباب جناح تدريبات الكلماتالفارغة للحصول على إجابة ل

املتقاطعة أن عدد املربعات األفقية أو الرأسية ترشد الدارس إىل نوع الكلمات املطلوبة، كما 

_______________ 
14 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Jakarta : Intan Perwira : 1988),h. 72 

15 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta, Balai 

Pustaka: 1994), h. 1023 
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 احلروف املشرتكة بني احملورين الرأسي واألفقي حتدد اختيار الكلمات وتعني الدارس على أن
 16 .س على حلها ملا حتويها من حتدية وصعوبةويتعلم الدار . تصحيح األخطاء اهلجاء

ّما حكاية الكلمات املتقاطعة فبدأت بسيطة بعض الشيء، وتعود بدايتها إىل العقد أ
الثاين من القرن املاضي، عندما رغبت إحدى الصحف األمريكية )نيويورك وورلد( يف تضمني 

، أما هور القراءة إليهاااللعاب املسلية واليت تعمل على جلب مجإبحدى  نسختها اليومية
ومع الوقت  1913 –كانون األول   – 21 النشأة هذه الكلمات املتقاطعة فقد كاناتريخ 

 أصبحت الكلمات املتقاطعة من أشهر األلعاب اليت ميارسها اإلنسان، ومن أكثرها انتشارا.
 أمهية وسيلة الكلمات املتقاطعة -4

 للكلمات املتقاطعة أمهية كثرية منها :
 على سيطرة املفرداتتطوير   -1

عن املرادف الكلمات فمن كان األكثرية األسئلة املستخدمة فيها هي األسئلة 
ميكن على الشخص معتادا على استخدام االختالفات املفردات سواء  خالهلا

 .واملكتوبة يف اللغة الشفوية
 ممارسة الذاكرة -2

كلمات اليت الكلمات املتقاطعة جيعل الشخص معتادا على تدريب ذاكرته من ال
 اخلفيفة اليت متكن أن تعز ز الذاكرةالرايضية  البحث عنها والتمارين مت

 تعلم املفردات اللغات األجنبية  -3

_______________ 
16

 193(، ص. 1987، )رايض : مكة لبنان، تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد اجمليد العريب،  
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ملصطلحات املتنوعة يف اللغة اإلجنليزية اجملهزة تتعلق اب كانت األغلبية من األسئلة
 .اللغة احمللية أو لغات أجنبية أخرى أو

 دفع إىل توسيع املعلومات  -4

بة يف ملء كل األجوبة يف الكلمات املتقاطعة تشجع الشخص على سؤل أو الرغ
القواميس واملوضوعات واألطالس واإلنرتنت أو حبثا عن مصادر مرجعية  فتح

 للحصول على اإلجاابت اليت مل يتم شغلها. أخرى
 تضيع امللل -5

بعض الناس حيب أن يفتح عرب اإلنرتنيت لبحث عن الكلمات املتقاطعة أثناء 
وخصوصا عندما يكون لديه الوقت لالنتظار، على سبيل املثال يف ، سفرال

 واملستشفيات املطارات وحمطات
 تعليمالمزااي وعيوب من استخدام وسيلة الكلمات املتقاطعة يف  -5

والوسيلة املناسبة هي اليت تساعد إن جلميع الوسيلة التعليمية مزاايها وعيوهبا. 
مية املرجوة يف الظروف اخلاصة لتعليم اللغة على حتقيق األهداف التعلي املعلم

 . ومزااي وسيلة الكلمات املتقاطعة كما يلي : العربية
 توفري التعزيز ألهنا تطبق عل الدراس الذي لديهم جتربة الدراسة السابقة -1

اللعبة هي من إسرتاتيجية التدريس اليت ميكن استخدامها يف التعليم  -2
لدراس أن يطلع هبا النشاط العقلي استخدامها ميكن على ا والتعلم فمن
 واجلسدي.

 ميكن استخدامها إلحياء اإلاثرة تعلم الدرس وابتعاد عن امللل -3
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 يفيد على سهولة حفظ العلم يف الذاكرة -4

 ميكن احلصول أو اإلعداد عليها بسهولة -5

 كيفية اللعب سهولة فهي إبمالء اإلجابة املقدمة عموداي وأفقيا -6

 وأما عيوهبا كما يلي :
 أحياان الكلمات اجملهزة قصري تكون -1

 تثري اللعبة إىل الضوضاء، فتكون الصف اجملاور مثريا للقلق. -2

 تتطلب معرفة الكثرية من املفردات للحصول على إجابتها  -3
 النحو وقواعده -ب 

 مفهوم القواعد النحوية -1
وحاالهتا إذا  القاعدة فهي الشكل الذي ينتظم مفاهيم حبث حنوى معني وأنواعها

نة بسماهتا اجلوهربة. ومتثل القاعدة األساس الذي حيتوى على األحكام وجدت، مقرو 
 17الكاملة املعممة الكافية لوصف الظواهر اللغوية املنتمية إليها.

قواعد اللغة العربية هي منظم الذين أن يستعمال اللغة العربية كالوسائل ليفهم 
زء ارتباط لرتتيب الكلمة يف عقود يف جزء اللغة العربية، قواعد اللغة العربية هو ج 18الكالم.

الكلمات العربية. حيث عقود الكلمات العربية تنتاج مجلة أو كالم، وهذه معلق على كلمة 
العربية اليت عقود فيها وصفة العالقة بني الكلمات. وغري ذلك ارتباط قواعد اللغة العربية 

_______________ 
صرية: ، )القاهرة : مكتبة النهضمة املطرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية إبراهيم حممد عطا،  17

 65(، ص. 1990

18 
Mustofa, Strategi Pembelajaran”, (UIN Maliki Press-Malang : 2011),  hal. 93 
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اجلملة أو الكالم اللغة بتغري عن صيغة الكلمة اليت حتدث بسبب عن ترتيبها الكلمات يف 
 19العربية.

قواعد اللغة العربية هو قواعد اللغة العربية اليت تولد بعد اللغة العربية. تولد هذه قواعد 
اللغة العربية خبلفية على خطاء عن استعمال اللغة. لذلك إن قواعد اللغة العربية الذي تعلم، 

ستطيع أن يفهمها بصحيح وحسن لكي مستعمال اللغة يستطيع أن يدعوا تعبري اللغة، وي
 20بصيغة كتابة وكالم.

يف تعليم اللغة هذا العصري، وظيفة تعليم قواعد اللغة العربية هي مساعدة لواصل 
عن املهارة اللغة العربية. قواعد اللغة العربية ليس أهدافا. ولكن مرافق ليستطيع أن يستعمال 

اطا تعليم قواعد اللغة العربية تتكون على اللغة العربية بصحيح يف املواصالت. يف أساسها نش
وأما  21جزءان وهي تعارف قواعد اللغة العربية كالنحو والصرف، وتعطي تدريبات مباشرة.

أهداف تعليم القواعد اللغة العربية خبطوط تقريبية حييط فهما ويستعمال أن يصوغ الكلمة 
القائل ابلكالم أو الكتابة ويستطيع الطالب ليفهم ويعطي الفهم على  22واجلملة والكالم.
 23حبسن وصحيح.

_______________ 
19 Rosyidi, Media Pembelajaran”, (Malang , UIN Maliki Press: 2009), hal. 58 

20 Muna, Metodologi Pembelajaran, (Prentice Hall, Yogyakarta : 2011), hal. 131 

21 Muna, Metodologi Pembelajaran,…, hal. 136 

22 Rosyidi, Media Pembelajaran,…, hal. 58 

23 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta, PT Raja 

Grafindo : 2014), hal. 112 
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يقدم الباحث بعد أن ألقى تعريفات القواعد على وجه العموم تعرفات القاعدة النحوية أوال 
 عند علماء النحو. النحو له تعاريف كثرية منها :

النحو يف اللغة يشمل عدة معان منها : "القصد" يقال : حنوت الشيء" أحنوه حنوا  -1
ا الشيئ بنجاه وينحوه إذا حرفه ومنه مسي النحوي، ألنه حيرف إذا قصدته. وحن

24الكالم إىل وجوه اإلعراب.
 

 وقال املكودي : والنحو لغة يطلق على معان مجعها من قال:  -2

 والنحو يف اللغة قصد أصل * وجهة قدر وقسم مثل
واصطالحا حده ابن عصفور على دخول علم التصريف فيه كما فعل الناظم أي 

األندالسي فقال علم مستخرج ابملقاييس املستنبطة من استقراء كالم إن مالك 
  25العرب املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت ائتلف منها.

وقال اخلضري : النحو علم أبقسية تعري ذوات الكالم وأواخرها ابلنسبة إىل لغة  -3
أحوال لسان العرب. ومعىن "تعري" تقيس. فالنحو إذن : علم له أصول تعرف هبا 

أواخر الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، وما يعرض هلا يف حال تركيبها 
فيه، نستطيع أن نعرف ما جيب أن يكون عليه أخر الكلمة من رفع أو نصب أو 
خفض أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد ادخاهلا يف مجلة، فيتجدد وضعها من 

_______________ 
24

نشرات كلية الدعوة ، )طربليس، مالطريق يف علم التصريف دارسة صرفية تطبيقيةعبد هللا األوسطي،   
 27(، ص. 1992اإلسالمية: 

25
)لبنان، دار الفكر(، ص.  شرح املكودي أللفية ابن مالك ،ابن محدون، حاشية العالمة ابن محدون  

14 
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مات. فمجاله موقع الكلمة ودراسة حيث اإلعراب وحتديد عالقتها بغريها من الكل
حركتها إعرااب بناء أي من حيث رفع الفاعل واملبتدأ واخلرب وغريها من املعرفوعات، 
ونصب املفعول به واحلال والتمييز وغري ذلك من املنصوابت واالسم اجملرور 

26واإلضافة. 
 

فع أو فالنحو هو علم تعرف هبا تغيري يف أواخر الكلمة من حيث إعراب أي حال ر 
نصب أو جر أو جزم والبناء، وما يعرض هلا يف حال تركيبها فيه ابلنسبة إىل لغة 

 لسان العرب.
النحو لغة : هو اجلانب، املقدار، املثال، القصد. واصطالحا : هو علم إعراب   -4

كالم العرب مبا يعرض هلا يف حال تركيبها من رفع أو نصب أو جر أو جزم بناء 
 كل حاالت اإلعراب، ويشتمل دراسة الكلمة من حيث أي لزومها حالة واحدة يف

27اإلشتقاق والرتكيب واإلذغام واإلعالل واإلبدال أي يشمل الصرف والنحو.
 

النحو هو علم معلوم العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب  -5
فهو  والبناء وما يعرض هلا من األحوال يف تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات
28حبيث ما جيب أن يكون عليه أخري الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم.

 

_______________ 

 29،...، ص. الطريق يف علم التصريفعبد هللا األوسطي،  26
 1096(، ص. 2004لعلمية:، )لبنان، دار الكتب االنحو العريب، اجلزء الثاينعزيزة فو البابيت،   27
 10(، ص. 1996، )مصر، دار املعارف:النحو الوايف، اجلزء األولعباس حسن،   28
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قال الشيخ مصطفى الغالبيين : "إعراب )وهو ما يعرف اليوم ابلنحو( علم أبصول  -6
تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما 

29يعرض هلا يف حال تركيبها.
 

عاريف السابقة أن مفهوم النحو هو علم يعرف هبا أواخر الكلمات ىل التإوإذا أتملنا 
يف حالة اإلعراب والبناء مشتمل على جوانب أخرى غري إعراب أواخر الكلمات كصيغ 
الكلمات وأحواهلا والعالقات بينها يف اجلملة ولكن التطور اجلديد يف مفهوم القواعد النحوية 

راب ألنه جزء أساسي يف بناء اللغة العربية التكمل عصمة اللسان والقلم من اخلطاء يف اإلع
 إال به.

 أمهية القواعد النحوية -2
أما أمهية تعلم القواعد النحوية فهي : دعامة العلوم العربية وقانوهنا األعلى وترجع إىل 
الفائدة يف جليل مسائلها وفروع تشريعها، ولن جتد علما منها يستقل بنفسه عن النحو أو 

 30نته أو يسري بغري نوره وهداه.يستغين عن معو 
 دعامة العلوم العربية -1

ال تكمل وال تفهم العلوم العربية إال مبعرفة القواعد النحوية ولذلك يلزم أن 
يتعلم بعض املسلمني القواعد النحوية. فاملثال هو القرآن الكرمي ينزل ابللغة 

منه املسلم العربية ولذا على كل مسلم أن يقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد 

_______________ 
29

 9)بريوت، منشرات املكتبة العصرية(، ص.  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالبيين،   
30

 1، ...، ص. النحو الوايفعباس حسن،   
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األوامر واألحكام الشرعية، وكذا احلديث النبوي واحلديث القدسي والتفسري 
 والكتب الشرعية الدينية وغريها.

 قانوهنا األعلى -2

أحكام القواعد النحوية كثرية، فالفاعل جيب أن يكون رفع بضمة يف االسم 
السامل  املفرد ومجع التكثري ومجع املؤنث السامل، وابلواو يف اجلمع املذكر

واألمساء اخلمسة، وابأللف يف االسم املثىن وبعد ذلك املبتدأ قسمان : ظاهر 
 ومضمر.

 ترجع إىل الفائدة يف جليل مسائلها -3

وهذا ال خيتلف عن أهداف القواعد النحوية العظيمة ولذلك ترجع إىل عظيم 
 الفائدة الواردة لتفهيم العلوم املتعلقة ابللغة العربية.

 فروع تشريعها -4

قواعد النحوية تنقسم إىل فروع كثرية وهي بيان الكالم وما يتعلق منه، ال
واملعرب واملبين، والنكرة واملعرفة والعلم واسم اإلشارة واملوصول واملعرف أبداة 
التعريف واإلبتداء واخلرب وكان وأخواهتا وإن وأخواهتا الفاعل والنائب الفاعل 

ه واملفعول معه واإلستثناء واحلال واملفعول به واملفعول املطلق واملفعول في
 والتمييز والنعت والتوكيد والعطف والبدل والنداء وغريها.

لن جيد أحد علما منها يستقبل بنفسه عن النحو أو يستغين عن معونته أو  -5
إنه ال ميكن العلم أن يستقبل بغري علم أخر كالصرف يسري بغري نوره وهداه 

عين بغري النحو، ال يستطيع أحد أن يقرأ والبالغة وغريمها بل املقصود هنا ي
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الكتب املكتوبة ابللغة العربية، أو بسبب النحو يدخل العلوم األخرى يف 
 مبحثه ألن النحو مهم لتفهيم العربية

ومن أمهية علم النحو أنه جزء أساسي يف بناء اللغة العربية ال تكتمل إال به، وال 
عه من حني إىل أخر من دعوات شريرة على تكتسب عروهتا إال بصحته وسالمته، وما نسم

التحليل من اإلعراب والوقوف على أواخر الكلمات ابلتسكني إن دلت فإمنا تدل على 
جهل بلغتنا العربية اجلميلة، وعجز عن فهم قواعدها ولن يتسىن للمتعلم أن يدرك أسرار اللغة 

ن اإلملام هبا والقدرة على ويتمكن منها إال إذا تعلم قواعدها ودرب عليها تدريبا ميكنه م
تطبيق قواعدها واختيار ألفاظها مبا يطابق مقتضى احلال وحسن التأليف بينها مبا يؤدي إىل 

بناء على ما سبق فتعليم النحو أمر مهم ضروري حمتاج يف 31رقي األسلوب ومجال العبارة.
 مساعدة فهم اللغة العربية.

 مادة املبتدأ واخلرب -3
 تعريف املبتدأ واخلرب .أ 

 لغة واملبتدأ واخلرب، املبتدأ مها نيأساسي ركنني من ةاالمسي اجلملة نتتكو  املبتدأ تعريف
 فنقول به، البداية وتكون أواًل  جييء ما يعين والذي" ابتدأ" الفعل من مأخوذ مفعول اسم هو

 ههبذ بدأه أي التواضع؛ بفكرة الدرس ابتدأ: أو اآلخرين، قبل فـََعَله أي األمر؛ ابتدأ: مثاًل 

_______________ 
31

 167(ص. 1979رة: مكتبة النهصة املصرية: )قاه طرق تدريس اللغة العربيةحممد عبد القادر،   
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 ذلك ويف اجلملة، موضوع يتمثل وفيه منهما األّول الركن يعدّ  فهو اصطالحاً  أما 32الفكرة،
 واملبين فاملبتدأ كالم، عليه ليُبىن ابتدئ اسم كلّ : )هأن على عّرفه قد سيبويه النحو عامل جند
 ُمسند فهو عليه، بعده ما واملبين األول فاملبتدأ عليه، مببينّ  إال يكون ال فاالبتداء رفع، عليه

 بعده وما ابملبتدأ االمسّية اجلملة تبدأ أن على سيبويه اشرتط هذا تعريفه ففي ،(إليه وُمسند
 فلم اجلرجاينّ  القاهر عبد أما السراج، ابن ذلك يف ووافقه به بدأ ما ليكمل عليه يُبىن

 أيًضا حاةالن   عّرف 33.ةاالمسي اجلملة مقدمة يف املبتدأ يقع أن يشرتط مل هإن إذ يوافقهما
: قولنا مثل ،"اخلرب" وهو يكمله ما مبعرفة راغًبا وجيعله السامع ينّبه الذي املعىن هأن على املبتدأ
 ب،مهذَ : مثال يكون حني بعدها الذي اخلرب مساع على تنبهنا اليت الكلمة وهي أمحد،
  34.مهذَّب أمحد: اجلملة فتكون

 احلسىن تعاىل هللا أمساء أحد هوو  اخلبري،: )من اللغة يف مأخوذة اخلرب كلمة إن
 كما ،(كتابة َأو قوال به ثوحيد ينقل ما اأيض وهو يكون، وما كان مبا العاملِ  يعين والذي
 أخبار ومجعه ا،أيض النبأ يعين واخلرب حقيقته، عرفنا أننا أي ثابحلد انخرب  أننا نقول

_______________ 
-24، اطّلع عليه بتاريخ almaany، "معجم عريب عريب -معىن مبتدأ يف معجم املعاين اجلامع و  تعريف 32

2-2020. 
33

اجلامعة األردنية: كلية )، "املبتدأ واخلرب بني النظرية والتطبيق، ،"الرسالة العلمية"جنود مجيل املساعفة  
 .6-5، ص. (2007، الدراسات العليا

 .6-5،، ...، ص. "املبتدأ واخلرب بني النظرية والتطبيق، "الرسالة العلمية"  34
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 السامع، نّبه الذي املبتدأ خرب لميث الذي االسم أنّه على اخلرب السراج ابن عّرف 35.وأخابري
 تعريف يف اكثري  خيتلفوا مل النحاة أنّ  كما تكذيبها، أو املعلومة تصديق يكون فيه والذي

 الذي اجلزء ذلك: )أنّه على أيًضا عّرفوه حيث للمبتدأ؛ تعريفهم يف اختالفهم مثل اخلرب
 مكتفًيا مشتًقا وصًفا بتدأامل يكون أال شريطة ابإلسناد، املتحصلة الفائدة املبتدأ مع به حتدث

 الفائدة تتم وبه املبتدأ حال لنا يصف الذي هو فاخلرب ،(مسنًدا إال اخلرب يكون وال مبرفوعه،
 به اكتمل الذي اخلرب هي هنا" صافية" فكلمة صافيٌة، السماءُ : نقول أن مثل املعىن، ويتم
 عن خيربان أن القائل يدير  ماذا لنفهم نكن مل فلواله ،"السماء"ب املبتدئة اجلملة معىن

 36.ذلك غري أم صافية كانت إذا فيما كذهبا من املعلومة صدق متثل فيه أنّ  كما السماء،

يء: أي بدأ بفعله املبتدأ مأخوذة من املادة اللغويّة )بََدأ(، وبدأ الشكلمة   اخلربو  املبتدأ
ذا شتق من هما يبدء( يف ُمعجمه "لسان العرب" أبنه: )كل أواّلً، وعّرف ابن منظور )ال
هو   -كما عّرفه سيبويه- املبتدأأّما يف اصطالح الّلغة ف 37يء(،اجلذر معىن البداية وأول الش

ده مما يبىن ى ابملسند إليه وما بعالكالم ليبدأ الكالم به، كما يسم كّل اسم يَرِد ذكره أولّ 
يء: أي (، وخرب الشأخوذة من املاّدة الّلغويّة )خربم اخلربسند، أّما كلمة عليه ويسمى ابمل

_______________ 
انبلس: جامعة النجاح الوطنية، ، )العالقات النحوية بني اخلرب والصفة واحلالعالم مجيل أمحد اشتية،   35

 6م (، ص. 2009
36

جباية،  -، )مريةيف النحو العريب املعاصرخصائص اجلملة االمسية شهيناز مناصرية، طاوس لوعيالش،   
 .18-17( ، ص. 2016-2015كلية اآلداب واللغات : 

(، ص 2017 ،جامعة األمري عبد القادر قسنطينة :، )اجلزائردروس يف حنو العربيةأ. نسيمة محّار،  37 
21-22  
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 كتابه يف -فه ابن هشامكما عر - َمه، وَخبَـْرُت الّشيء: أي عرفت حقيقته، أما اصطالحاَعلِ 
 38الفائدة(. املبتدأبه مع  "شرح قطر الندى وبل الصدى" هو: )االسم املسند الذي تتم

العالمة  عده يفأثري على ما بة يف كونه الّشيء الذي يقوم ابلتيتمّثل العامل عند الن حا
فع، أو الّنصب، أو اجلزم، أو اجلّر(، ومن العوامل يف الّنحو كما ذكرها اإلعرابّية )ابلر 

ة": الفعل، واسم الفاعل، واسم املفعول، يف كتابه "جامع الّدروس العربي مصطفى الغالييينّ 
عل وأدوات اجلزم والنصب للف هة، واسم الفعل،لك اسم التفضيل، والّصفة املشبواملصدر، كذ

افعة للمبتدأ ، واألحرف الر ّناصبة للمبتدأ والرافعة للخربضارع، ابإلضافة إىل األحرف الامل
ضاف، و والناصبة للخرب

ُ
  39.املبتدأ، و أيضاً ُحروف اجلّر، وامل

موا العامل إن الكاتب أمني علي السيد ذكر يف كتابه "علم النحو" أن النحويني قس
  40يف الّنحو إىل نوعني مُها:

أثري على ما بعده بوجوده قبله، مثل: اللفظي: العامل الذي يقوم ابلتل العام -1
 ذلك:ثال اجلّر، وأدوات اجلزم، وغريها، ومالفعل، والّنواسخ، وحروف 

_______________ 
دراسة تطبيقية -فة واحلال العالقات النحوية بني اخلرب والص "الرسالة العلمية"،عالم مجيل أمحد اشتية،  38

 8-6، ص. ...،"، فلسطني-يف سورة يوسف
39

دراسة -العالقات النحوية بني اخلرب والصفة واحلال  "الرسالة العلمية"،، عالم مجيل أمحد اشتية  
 8-6، ...، ص. "، فلسطني-تطبيقية يف سورة يوسف

40
دراسة تطبيقية يف سورة -بني اخلرب والصفة واحلال  العالقات النحوية "الرسالة العلمية"، ،عالم مجيل أمحد اشتية  

 8-6، ...، ص. "، فلسطني-يوسف
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رس(، الفعُل ُهنا عامل لفظّي قام برفع الفعل: مجلة: )كتَب أمحد الد -
 الفاعل، ونصب املفعول به. 

سة(؛ )ال( حرف جزم ُهنا عامل راأداة اجلزم: مجلة: )ال تلعب وقت الد -
ضارع ابلّسكون، والفعل يرفع الفاعل وهو ُهنا 

ُ
لفظّي قام جبزم الفعل امل

 ُمسترت، وينصب املفعول به. 

على ما بعده دون وجوده حقيقة، أثري املعنوي: العامل الذي يقوم ابلتالعامل  -2
 ثال ذلك: وم

: كلمة )أمحد( سندة، مثلهو أال حتتوي اجلملة على ألفاظ ماالبتداء:  -
تداء دون أن يكون نا مرفوعة ابالبيف مجلة: )أمحد مجيل(، فالكلمة ه

عها، يف حني أن )مجيل( ُهنا خرب وعامله قبلها لريف هناك عامل لفظي
 هو املبتدأ )أمحد(.  اللفظي

ضارع يف زم والّنصب للفعل املضارع: هو الّتجّرد من اجلرافع الفعل امل -
عبد الّرمحن  فعل )ُيساعُد( يف مجلة: )ُيساعدُ حالته األصلّية، ِمثل ال

 .نا مرفوع ابألصلأخاُه(، فالفعل املضارع ه
 العامل يف املبتدأ  .ب 

بتدأ ممّا ذهب إمام النحاة سيبويه إىل أن )االبتداء( هو العامل املعنوي الوحيد للم
ويه يرى قي ضيف يف كتابه "املدارس النحوية" إىل أّن سيبثبت عنده، وقد أشار الكاتب شو 

ما  اخلرب، وكليعمل عمل الفعل ِلما بعده وقال ضيف على لسانه: )هو عامل يف  املبتدأ أن
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ِكر يف أطروحة )منية بيوض، ومهنية انصر( حتت يكون بعده(، ومن اجلدير ابلذكر أنه ذ 
ئل اخلالف بني من خالل كتابيه اإلنصاف يف مسا ّنحوي عن ابن األنباريعنوان: "العامل ال

يه يف كون )االبتداء( عاماًل للمبتدأ جيعل رأي سيبو  ني والكوفيني وأسرار العربية" أنالبصري
 41 كذلك على وجه القياس.منه عامال للخرب

 العامل يف اخلرب  .ج 

اخلرب، فالكوفيون قالوا إن )املبتدأ( عامل للخرب تنّوعت آراء أهل الّلغة يف عامل 
رتافعان" يرفع  وقد أضافوا لذلك فقالوا: "فهما ماماً، بتدأ ابلّرفع متاخلرب( عامل للمفع كما )ابلر 

مثل قول سيبويه،  اخلرب( هو عامل املبتدأ) ر، أّما اآلخرون فمنهم من يرى أنكّل منهما اآلخ
ومنهم من يرى يف )االبتداء( كعامل للَخرَب، وهذا رأي األخفش، والّرماين، وابن الّسراج، أّما 

ربِّد. خلرباآخر اآلراء فهو أن يكوّن عامل 
ُ
إّن صاحب   42)االبتداء واملبتدأ( معاً، وهذا رأي امل

ال يصّح أن يكون يف  اخلربكتاب "شرح مجل الّزجاجّي" ابن عصفور أشار إىل أّن عامل 
( وال يصّح مجع عاملني يف املبتدأ( معاً؛ ألّن )االبتداء( عامل ُمستقّل عن )املبتدأ)االبتداء و 

ف ابالبتداء، املبتدأ غري واردة؛ ألن العامل لفظ متصر على  اخلرب واحد، ممّا جيعل حالة تقدمي
هذا جيعل من رأي )االبتداء( وحده كذلك خياراً  وهذا مرفوض، وجيب اإلشارة إىل أن

_______________ 
41

العامل النحوي عن ابن األنباري من خالل كتابيه اإلنصاف يف مسائل منية بيوض، مهنية انصر،   
  14-13 (، ص.2016 ،تبسة -جامعة العريب التبسي :، )اجلزائراخلالف بني البصريني والكوفيني وأسرار العربية

دراسة تطبيقية -العالقات النحوية بني اخلرب والصفة واحلال  "الرسالة العلمية"،عالم مجيل أمحد اشتية،  42
 8-6،...، ص. "، فلسطني-يف سورة يوسف
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بتدأ، فلن يكون عاماًل للُمبتدأ اخلرب، فهو إن كان عامال معنواي ضعيفًا للممرفوضًا لعامل 
بويه هو األفضل من بني هذه اآلراء مجيعها، وهذا ما أشار معاً، وهذا ما جيعل رأي سي اخلربو 

 43.اخلرب والّصفة واحلالإليه الكاتب عاّلم أشتية يف أطروحته "العالقات الّنحوية بني 

 أقسام املبتدأ واخلرب  .د 

يف اجلملة االمسّية إىل نوعني،  اخلربعلى احلاجة إىل وجود  املبتدأ اعتمادايُقّسم 
  44مها:

ح -1
ُ
الذي يكون على هيئة اسم صريح، أو مصدر  املبتدأ: هو تاج للخرباملبتدأ امل

معه يف اجلملة؛ ليكتمل معناها، وال غىن ألحد  اخلربُمؤّول مع حاجته إىل ُوجود 
 منهما عن اآلخر، وفيما يلي ِمثال ذلك: 

االسم صريح: يف مجلة: خالد بن الوليد سيُف هللا املسلول، االسم الّصريح  -
احملتاج للخرب لُيكمل معىن اجلملة وخُيرب عنها، مع ُقدرة  بتدأاملهو )خالد( هو 

 ُهنا )سيُف(.  اخلربالقارئ على الوقوف عنده مع متام املعىن، و 

_______________ 
43

دراسة -العالقات النحوية بني اخلرب والصفة واحلال  "الرسالة العلمية"، عالم مجيل أمحد اشتية،  
 8-6...، ص.  "فلسطني ،-تطبيقية يف سورة يوسف

44
اجلملة االمسية عن النحويني العرب حىت هناية القرن  الرسالة العلمية"، رشيد حممد حسن الرهوي،  

 55-46(، ص. 2007، )اليمن: جامعة عدن: "دراسة وصفية حتليلية-الثامن اهلجري
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املصدر املؤّول: يف مجلة: أن تتعّلم أّي شيء خرٌي لك من البقاء جاهالً،  -
ؤّول: )أْن تتعّلم( هو 

ُ
ىن اجلملة ، وحيتاج إىل خرب لُيكمل معاملبتدأاملصدر امل

 ُهنا )خرٌي(. اخلربمع إمكانّية الوقوف عنده مع متام املعىن، و 

ستغين عن  املبتدأ  -2
ُ
معه يف  اخلربالذي ال حيتاج إىل وجود  املبتدأ: هو اخلربامل

اجلملة االمسّية، إمّنا حيّل حمّله "الوصف" الذي يعمل مثل عمل الفعل متاماً، كأْن 
ل، ويكون هذا ابالعتماد على أسلويّب يرفع الوصف فاعاًل أو انئب الفاع

 االستفهام أو الّنفي، وفيما يلي ِمثال ذلك: 

أسلوب استفهام: يف مجلة: أقادٌم أخوك؟، كلمة )أخوك( ُهنا فاعل سّد  -
)قادٌم( وصف يعمل حمّل الفعل املضارع  املبتدأ، وذلك لكون اخلربمسّد 

 فاعل".  ُهنا "ُمبتدأ له املبتدأفريفع الفاعل، كما ُيسّمى 

أسلوب نفي: يف مجلة: وما معلوٌم القراُر، كلمة )القراُر( ُهنا "انئب فاعل"  -
)معلوٌم( وصف يعمل حمّل الفعل املبين  املبتدأ، وذلك لكون اخلربسّد مسّد 

 "ُمبتدأ له انئب فاعل"ُهنا  املبتدأللمجهول فريفع انئب الفاعل، كما ُيسّمى 

  45ايل:ده يف اجلملة االمسّية، وهي كالتُورو يف أقسام ثالثة عند  املبتدأيكون 

فرد:  -1
ُ
يف مجلة: )اإلسالُم ديننا احلنيف(، هو  املبتدأاالسم الّصريح أو امل

 )اإلسالم(، وهو اسم مفرد صريح. 

_______________ 

 
  22-21. ص...،  ،دروس يف حنو العربيةنسيمة محّار، 45
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نفصل:  -2
ُ
ستقبل(، هو )أنتم(، وهو  املبتدأالضمري امل

ُ
يف مجلة: )أنتم رجاُل امل

 ضمري ُمنفصل. 

 مجلة: )أْن تتحّدَث بسرعة  أصعُب لفهِم الناِس(، املصدر املؤّول: املبتدأ يف -3
ك بسرعة هو )أْن تتحّدَث(، وهو مصدر ُمؤول، وتقدير اجلملة: )حديث

أصعب لفهم الّناس(، أّما ابلّنسبة للحروف املصدريّة فهي: )أْن، وأنَّ، وكي، 
 .(وما، ولو

وهي  ّلق بكّل قسم على حدة، يف أقسام ثالثة ضمن أحكام تتع اخلربيقع و 
  46ايل:كالت

يف هيئة اجلملة يكون على احلالتني: االمسّية والفعلّية،  اخلربملة: اخلرب اجل -1
 واليت تكون ضمن نوعني اثنني مُها: 

 عن معىن مُسيت اجلُملة بذلك ألهنا تعرب: املبتدأاجلُملة اليت حتمل معىن  -
 شيء(، وُهنا )احلق   ومثال ذلك مجلة: )مبدئي: احلق فوق كل ،املبتدأ

 املبتدأفوق كّل شيء( هي اجلملة االمسية للَخرَب، وهي نفس معىن 
اخلرب مجلة فعلّية فنقول: )احلق يعترب فوق  )مبدئي( يف املعىن، وإذا كان 

شيء(، فهنا احلق مبتدأ، واجلملة الفعلية )يعترب فوق كل شيء( يف  كل
 حمل رفع خرب املبتدأ. 

_______________ 
46

السعودية: جامعة طيبة، )، املستوى الثاينحنو يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية   
 21-9 ص.، (، بدون السنةعمادة التعليم
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اجلملة تتمّيز بوجود رابط يربط بتدأ: هذه اجلملة اليت ال حتمل معىن امل -
إليراد الكالم بشكل غريب وغري  ابوبني املبتدأ لتشري إليه؛ جتنبينها 

 ُمتوافق. 

 فرد نوعني مُها: اخلرب املفرد: يتضّمن اخلرب امل -2

 )أختك( ُمفرد عادّي مثل: )رزان ُأختك(، وُهنا اخلربفرد اجلامد: امل -
شتّقات. 

ُ
 وليس من امل

( "اسم فاعل"، ثل: )عمار جالس(، وهنا اخلرب )جالٌ املفرد املشتق: مِ  -
شتّقات )اسم الفاعل، وا

ُ
سم املفعول، واسم الّتفضيل، والصفة وهو من امل

شب
ُ
 هة(. امل

لة جار وجمرور أو  على هيئة شبه مجو أن يكون اخلربشبه اجلملة: ه اخلرب -3
ب حذفه )سواء  ة، وتكون شبه اجلملة متعّلقة مبحذوف وجشبه مجلة ظرفي

 ( على اختالف رأي علماء الّلغة، وِمثال ذلك: كان فعال أم امسا

ثل: )خالد يف احلديقة(، وتقدير ُوجوب م :شبه اجلملة اجلار واجملرور -
 احلذف: )خالد استقّر / ُمستِقّر يف احلديقة(. 

ثل: )أيب عندك(، وتقدير وجوب احلذف: )أيب استقّر / ُمستِقّر شبه اجلملة الظرفية: م
 .(عندك
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 سيكولوجيات ودراستها -ج 
كتب الباحث مباحث السيكولوجيات عند الطالب ألنه أراد أن يلمح بعض 
احلقائق اليت وقعت أو حدثت داخل الفصول وخارجها. املشكالت اليت ظهرت يف التدريس 
والتعليم ليس ألجل ضعفهم على فهم الدروس أو الكفاءة املرجوة إال ألن سيكولوجياهتم غري 

صلت يف ذلك املشكالت اليت يشكلهم يف التدريس حىت أصبحت الدروس إجيابية أي ح
 اليت تدرس ال تصل معلوماهتا إىل أذهاهنم.

كتب الباحث تعريف السيكولوجيات ونطاقها لتبيني القارئني على أن مسألة نفسية 
ليس هلا أمهية كربى يف التعليم والتدريس. وأيضا ليخرب الباحث القارئني على أن هذه الدراسة 

فقط تدور على ترقية قيمة تعلم اليت استدلت على نتيجة الطالب احملصولة بعد التدريس بل 
حتسني محاستهم وترقية قيمة رغبتهم يف التعلم ليقدروا بعد ذلك تطبيق القواعد النحوية 

 خاصة يف مادة "املبتدأ واخلرب" 

 سيكولوجيات يف نفس الرتبية -1

روح" "اليت تعين "نفس" أي " Psyche" اننكلمة "سيكولوجي" صدرت من لغة اليو 
النفس اليت  مبعىن "علم". لذلك سيكولوجي حرفيا هو العلم الذي تعلق به عوائد " Logia" و

47تؤثر عنه املعاملة.
 

 .ومن حيث ذلك سيكولوجي تعيب علم بصرية عرائض النفس و عمليات النفس

 فهذه هي األقوال من احملرتفني يف تعريف سيكولوجي:
_______________ 

47 Ahmad Fauzi, Psikologi Umum, Bandung, (Pustaka Setia 2004), h. 9. 



39 

 

 

 Rochmah   (Elfi) نقل بواسطة ألفي يولياين رمحة (Crow & Crow) و كرو كرو -1

Yuliani كان  نساين الذي يرتبط ابلعامل وما حوله سواءإلسيكولوخي هو سلوك ا
 48م اإلنسان واحليوان و املناخ والثقايف.أإنساان آخر 

هو سيكولوجي ( : (Yudrik Jahja) نقل بواسطة يودريك جهجا( (Setrain) سرتني -2
49عن دراسة السلوك كل خملوق احلي، خاصة عن سلوك البشري. علم

 

 سيكولوجي يعرف تعرفه اتما على أنه علم الذي يعلم كل ( Ma’rof) معروف -3

 50عمليات الذهين و سلوك البشري.

 أنواع سيكولوجي

أن علم النفس شيئ جمردة. األشياء اليت يتم ( Sujanto Agus) كتب أغوس سوجانتو
األعراض العقلية  م النفس هي عبارة عن عبارات تظهر فيما يتعلق ابجلسم أوتعلمها يف عل

 51اليت تظهر كإمياءات.

 ينقسم سيكولوجي إىل مخسة أنواع : 

_______________ 
48 Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Teras, 2005). h. 73 

49 
Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 

h.8 

50 Ma’rof Redzuan, Psikologi Sosial, (Serdang : Penerbit Universitas Putra Malaysia, 

2001). h. 19 

51 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru, (Yogyakarta: 

Arruzz Media, 2012), hl 19 
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سيكولوجي التنموي، علم يتّحدث عن تطوير علم البشري من صغري إىل  -1
هذا علم حييط بدراسات سيكولوجي الطفل، سيكولوجي العانية،  .قدمي

 شباب، سيكولوجي الكبار، سيكولوجي الوالدين.ال سيكولوجي
سيكولوجي اإجلتماعي، هو دراسة العلوم اليت تدرس السلوك الفردي كوظيفة  -2

 منبهات إجتماعية.

سيكولوجي الرتبوي، يتناول هذا احلقل من دراسات سيكولوجي يف تعلم  -3
 Purwa) نقل بواسطة فوروا أمتاجا فراويرا (Chauchan) الطالب. قال لشوهان

Prawira Atmaja)  فإن مفهوم هذا علم هو عملية تعليمية حتاول بناء السلوك 

52البشري من سن مبكرة حىت يتم الوصول إىل اهلدف النهائي من أهدافها.
 

سيكولوجي الشخصية، يبحث عن سلوك اإلنسان يف التكيف مع بيئتهم.  -4
53يتفاعل األفراد مع أفراد آخرين ابستخدام شخصياهتم اخلاصة.

 

ولوجي البيئي، هو سيكولوجي الذي يدرس السلوك البشري ابلنسبة سيك -5
54اآلخرين. البشر 

 

 

 

 

_______________ 
52 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Prespektif Baru,..., hl 337. 

53 Purwa Atmaja Prawira, …, hl 341. 
54 Purwa Atmaja Prawira, …, hl 376. 
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 سيكولوجي
 

 

سيكولوجي 
 البيين

سيكولوجي 
 الشخصية

سيكولوجي 
 الرتبوي

سيكولوجي 
 اإلجتماعي

سيكولوجي 
 التنموي

 

من هذه القائمة يعلم الباحث أن سيكولوجيات هي علم يعرف هبا سلوك الفرد أو 
البشر عن طريقة خمصوصة اليت رمزها املتقنون فيها. من هذه الدراسة يقدر الفرا  شخصية

معرفة شخصية غريه عن طريقة مالحظة العادات وغريها من الطرق حىت يقدر الفرد على 
 التكيف احلسن مع غريه.

 دوافع الطالب واهتمامهم -2

 مفهوم الدافعية

ان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد. الدافعية قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتي 
فإذا حدث ما يعيق اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشعر ابلتوتر وابلضيق، إىل أن ينال بغية 

وعموما نعرف الدافعية هو ظروف الداخلي  55ويشبع الدافعية الذي حركه حنو ذلك كله.
 ري ذلك.يف الفرد اليت يدور يف األنشطة اليومية مثل العمل، الرايضية والتعلم وغ

_______________ 
اللغة العربية  املرجع يف مناهج تعليمعلي أمحد مدكور رشدي أمحد طعيمة إميان أمحد هريدي،   55

 118(، ص. 2010، )القاهرة: دار الفكر العريب، للناطقني بلغات أخرى
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الدافعية هي عملية النفسي لتبيني سلوك الشخص. السلوك أساسا التوجه على  
األهداف وبعبارة أخرى، مت تصميم سلوك الشخص لتحقيق هذا اهلدف. وهكذا فإن 
الدافعية هي القوة اليت تدفع الشخص إىل وجهة معينة. ولتحقيق هذه األهداف حيتوي عدد 

علية األساسية. الدافعية عامل األساسي للشخص يف حتقيق من العناصر خبالل عمليات التفا
 56األهداف. العناصر الذي أن يوجد يف عملية التفاعلية يوصف على جدوال التايل.

 

 

 

 

واستناد إىل جدول األعلى، ميكننا أن نكشف وجود حاجة الدافعية يف قضاء 
 مطلقا حيتاج الناس إليها.الشيء. وفقا ملا ورد ماسلوا املتخصص اإلنسانية أن االحتياجات 

 دافعية التعلم

الدافعية والتعلم مها حاالن أتثريان بينهما، وال تفرتق أحدمها. وألن الدافعية أمر  
األهم يف عملية التعليم والتعلم اليت تؤثر سلوك الفرد لتحقيق هدف املعني خارجيا أم داخليا 

دي املتعلم حترك سلوكه حنو حتقيق من عمليتها. الدافعية للتعلم تشري إىل حالة داخلية ل

_______________ 
56 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya Analisis Bidang Pendidikan, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 5 

 حاجة املرجوة السلوك

 تبادل اهلدف
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فهي تشري إىل درجة اقبال التالميذ على النشاطات الدارسية قصد الوصول إىل  57التعلم.
حتقيق التعليم والتعزيز وتشمل الرغبة يف القيام ابلعمل الدراسية والرغبة يف حدوث التعلم، 

 والتفوق. ابلطموح االستمتاع مبواقف املناقشة والرغبة اجلاحمة يف التميز

دافعية التعلم أبهنا ما حيرك سلوك املتعلم حنو هدف أو  ”Tardief“وقد عرف اترديف  
غاية معينة حبيث يكون مصدرا للسلوك داخليا أو خارجيا فهي انمجة عن التصور واإلدراك 
الذي حيمله التلميذ عن األهداف التعلم ابملدرسة املرجوة، وعن قيمة تلك النشاطات اليت 

. فالدافعية التعليم تشري إىل حالة داخلية عند املتعلم تدفعه لالنتباه إىل املوقف تقدمها
التعليم، وتوجهه القبال عليه بنشاط ومحاس وتلح، واالستمرار يف نشاط خىت يتحقق 

يشري إىل املفهوم للدافعية أهنا حالة داخلية توجه االنتباه حنو املوقف التعليمي  58التعلم.
 الستمرار فيه.واالقبال عليه وا

 أمهية الدافعية يف التعلم والتعليم -3

للدافعية أتثري كبري يف تعلم اللغة الثانية : ومع اختالف علماء النفس حول هذا  
التأثري إال أهنم جيمعون على حقيقتني هامتني : اوال مها : أنه كلما كان وراء الدارس دافع 

ي إىل إمتامه، وحتقيق اهلدف منه، يستحثه، وحافز يشده إىل تعلم شيء ما كان ذلك أدع
خاصة يف أشكاله املعقدة، ومهاراته املتشابكة، واثنيهما : أن وراء الكثري من حاالت الفشل 

 يف التعلم حسب فقدان الدافعية.
_______________ 

57
 171(، ص. 2006املعتز،  ، )األرودن:علم النفس املدرسيأمل البكري،   

58
 15(، ص. هـ 1424: القاهرة، ، )دار الفكرأسس علم النفس الرتبويتوق حمي الدين وأخرو،   
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ولقد أثبتت دراسات كثرية يف ميدان تعليم اللغات األجنبية هاتني احلقيقتني. حنو  
الب أمريكيني يدرسون اللغتني الفرنسية األسبانية واليت اليت أجراها على ط دراسة بوليتزير

انتهى منها إىل ألن فقدان الدافعية لتعلم هاتني اللغتني كان وراء عجز الضعاف من 
الدارسني، وينقسم احلديث عن دوافع تعلم اللغة الثانية إىل ثالثة أقسام أوهلا : خيتص أبنواع 

59ر واثلثها: خيتص بشدة الدافعية.الدافعية، واثنيها : خيتص أبنواع احلواف
 

الدافعية يلعب دورها إلجياد التعليم والتعلم ويشري إىل التجاه وتشجيع محاسه مع موقفه 
اهلدف عند عملية التعليم. أمهية الدافعية يف التعليم والتعلم ينتمى بدور وهدف يف التعلم كما 

 ينها :قدم محزة أونو هناك عدد دور اهلام عن الدافعية للتعلم ب

 الدافعية جعل تعزيز التعلم -1

 الدافعية توضيح أهداف التعلم -2

60احلافز يلعب دورا حامسا استمرار التعلم. -3
 

 

 

 

_______________ 
59

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية  علي أمحد مدكور رشدي أمحد طعيمة إميان أمحد هريدي،  
 119-118(، ص. 2010، )القاهرة: دار الفكر العريب، للناطقني بلغات أخرى

60 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis Bidang 

Pendidikan,(Jakarta, Bumi Aksara, 2008), hlm. 3 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث امليداين

 منهج البحث  -أ

البحث هو عملية منظمة جلمع وحتليل البياانت لغرض من األغراض. فإن منهج 
ل على نتائج الدراسة. وميكن القول أن منهج البحث البحث هو ما يقوم به الباحث للحصو 

هو التصميم أو اخلطة اليت يضعها الباحث للحصول على البياانت وحتليلها بفرض الوقوف 
ومنهج البحث الذي يستخدمه الباحث يف كتابة هذه  61على طبيعة مشكلة من املشكالت.

ثر اجللي يف تقدم العلوم الرسالة هو حبث جترييب، وهو منهج البحث العلمي الذي له األ
أثر السبب )املتغري املستقبل( على  بواسطته أن يعرفحيث يستطيع الباحث الطبيعية 

 62النتيجة )املتغري التابع(.

دية يوهي التصميمات التمه وتتصف التصميمات التجريبية إىل أربع تصميمات،
شبه التجريبية. واعتمد  والتصميمات التجريبية احلقيقية والتصميمات العاملية والتصميمات

(، ويقصد هبا True Experiment Designعلى التصميمات التجريبية احلقيقية ) الباحث
التصميمات اليت يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا مينع من أتثري عوائق والصدق 

الداخلي 

_______________ 

 .16ص.  (،1989، )كويت: مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، ل املناجه البحث الرتبويخمد،  رجاء محمود أ بو عالم 61 

 303ص.  ،م( 2000، )الرايض: مكتبة العبياكن، لوكيةاملدخل ا ىل البحث يف العلوم السمحد العساف، صاحل بن  62
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ا.وأما والصدق اخلارجي إىل حد كبري، وكذلك اليتم فيها االختيار والتعيني عشوائي
 :63شكل تصميمها فهو كما يلي

 3-1اجلدول 

 Pre-test Post-Test Experiment & Control Groupالتصميم 

Design 

 2خ                  x           1خ     ت             ع      

                                       2خ      .                       1خ       ع              ض   

 حيث أن:

 =  العينة ع
 =  اجملموعة الضابطة ض

 =  اجملموعة التجريبية ت

X املعاجلة = 

 = دون املعاجلة .

 =االختبار البعدي 2خ

 = االختبار القبلي 1خ

_______________ 
 .317...، ص. املدخل ا ىل البحثمحد العساف، صاحل ابن  63
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 64وأما خطوات تطبيق التجرييب احلقيقي فهي كما يلي:

 حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة منه. -1

 سيما عشوائيا إىل جمموعتني.تقسيم عينة البحث تق -2

 ا لتصبح هي اجملموعة التجريبية. عشوائيا اختيار إحدى اجملموعات اختيارا -3

 تطبيق املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية وحجبه عن اجملموعة الضابطة. -4

 اختبار عينة البحث )اجملموعتني( اختبارا بعداي. -5

ابطة بنتائج اجملموعة التجريبية بواسطة حتليل املعلومات مبقارنة نتائج اجملموعة الض -6
تطبيق إحدى املعاجلات اإلحصائية اليت تقيس الفرق ليتسىن له معرفة ما إذا كان 

 الفرق ذو داللة إحصائية أم ال.

 تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -7

 تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل إليها. -8
 . اجملتمع والعينةب 

إن اجملتمع من مصادر املعلومات والبياانت يف البحث. وهو مجيع األفراد )األشياء(  
فهو وأما اجملتمع املختار يف هذا البحث  65الذين هلم خصائص واحدة ميكن مالحظتها.

 طالب.   978وعددهم  2021/2020يف العام الدراسي  عصريعهد البب بمجيع طال

_______________ 

 326-325ص.  ،. . . املدخل ا ىل البحث محد العساف، صاحل بن 64 
 82ص.  (،1989، )كويت: مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، ل املناجه البحث الرتبويخمد،  رجاء محمود أ بو عالم65 
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البحث وبياانته فهو العينة. فتعرف العينة  وأما املصدر الثاين جلمع معلومات  
كما أهنا متثل اجملتمع األصلي وحتقق   66كمجموعة جزئية من اجملتمع وهلا خصائص مشرتكة.

على  بطالالأغراض البحث وتعين البحث مشقة دراسة اجملتمع األصلي. واختار الباحث 
من أسس املالحظ عند  ساسار العينة أبيوهي طريقة اختالعشوائية الطريقة العمدية سبيل 

 معلومات حيتاجها الباحث عند إجراء البحث.على  املسؤوليني يف اجملامع املعينة لتحصل 

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا  -ج

 وكانت البياانت اليت حيتاج إليها الباحث تصدر من األدوات التالية: 

 املالحظة املباشرة -1

واألحوال يف مكان البحث. ويقوم  إن املالحظة تعين كتابة منظمة على األحداث
حوال املتعلقة بعملية احلقيقي يف الصف الثالث  مبالحظة كل حالة من األ نحوالمعلم 

من إجرائها وعملية التقومي. ويستفيد هبا الباحث إلجادة بياانت البحث  نحوتدريس ال
 احملتاج إليها يف البحث.

 االختبار -2

ن يستخدمها جلمع املعلومات اليت حيتاج االختبارات إحدى األدوات اليت ميكن أ 
إليها إلجابة أسئلة البحث. ويستفيد الباحث من االختبار معرفة سيطرة الطالب على املادة 
التعليمية، وجيري الباحث االختبار البعدي بعد متام العملية التجريبية يف الفصل الضابط 

اختبار صدق األسئلة املمتحنة والفصل التجرييب. وقبل إجراء ذلك االختبار جيري الباحث 
_______________ 

 .83ص.  ،. . . البحث يف العلوم  مناجه، رجاء محمود أ بو عالم66 
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وثباهتا لصحتها وسالمتها ألن ضعف صدق أو ثبات األسئلة يؤدي ابلضرورة إىل ضعف 
صحة وسالمة نتائج الدراسة أبكملها. وعدم صحة وسالمة نتائج الدراسة جتعل البحث بال 

 قيمة.

الختبار علما أبن االختبار اجليد فيه مستوى صدق احملتوى وثبات االختبار وصعوبة ا
والتمييز. وهلذا حيلل الباحث كل بنود االختبار وأجوبة الطالب وليسوا من جمتمع البحث 

طالب. ويقوم الباحث به قبل إجراء االختبار للمجموعة التجريبية    10وعينته، وعددهم 
 كأداة من أدوات البحث جلمع البياانت احملتاجة. والبيان لكل منه فيما اييل:

 ىمستوى صدق احملتو  .أ 

إن الصدق هو صواب وصحة. إذ يتعلق الصدق بوظيفة االختبار، فال يكون 
االختبار صادقا إال بقدرة االختبار على التقييس بصحة وصواب. ويهدف الصدق ألن 
يقيس تناسب نتيجته مالئقا هبدف االختبار. إن صدق احملتوى يبني عن كيفية تقييس 

بة املواد املقيس وبنود األسئلة اجلاهزة يف العينة من انحية املقيس، وكذلك يبني عن نيا
 67االختبار.
 
 
 
 

_______________ 

67Moh.Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa  Arab, 

(Tanggerang Selatan: Al Kitabah, 2012), hlm. 176. 
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 وسيبني الباحث يف اجلدول التايل:
 3-2اجلدول 

 عن بيان مستوى صدق احملتوى 
عدد  انواع األسئلة املوضوعات الرقم

 األسئلة
 يف املائة

تكوين 
 اجلمل
 وإعراهبا

 تعني الكلمات

تعريف  1
املبتدأ 
واخلرب 
 وأمثلتهما

 33،3 4 4و  3 2و  1

أنواع املبتدأ  2
 واخلرب

 33،3 4 4و  3 2و  1

إعراب  3
املبتدأ 
 واخلرب

 33،3 4 4و  3 2و  1

= 12 اجملموع
 

100% 
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وهذا اجلدول يبني على أن األسئلة يف هذا البحث صادقة، ألن كل األسئلة 
 مأخوذة من املواد الدراسية.

 مستوى ثبات االختبار  .ب 

يؤكد مناسبة االختبار لغري العينة قبل إجرائ التجربة يف عينة إن ثبات االختبار ل
البحث. واختبار التحصيل الدراسي يكون اثبتا إذا كان نتائج القياسات مستخدمتها 

 68ابالتكرار يف نفس الكائن وتكون النتائج اثبتا أو متساواي. 

 وحيلل الباحث مستوى ثبات االختبار هلذا البحث يف اجلدول التايل:

  3-3دول اجل
 بيان مستوى ثبات االختبار

امساء الطالب
 

X X رقم األسئلة
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

  

1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 64 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 100 

3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 25 

4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 9 

5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 81 

6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 25 

_______________ 

68 Moh.Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi …, hal, 178 
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7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 81 

8 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 36 

9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 16 

10 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 8 64 

np 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 67 501 

P 0 
، 
6 

0 
، 
5 

0 
، 
6 

0 
، 
6 

0 
، 
6 

0 
، 
5 

0 
، 
5 

0 
، 
6 

0 
، 
5 

0 
، 
5 

0 
، 
6 

0 
، 
6 

  

Q 0 
، 
4 

0 
، 
5 

0 
، 
4 

0 
، 
4 

0 
، 
4 

0 
، 
5 

0 
، 
5 

0 
، 
4 

0 
، 
5 

0 
، 
5 

0 
، 
4 

0 
، 
4 

  

pq 0 
، 
2
4 

0 
، 
2
5 

0 
، 
2
4 

0 
، 
2
4 

0 
، 
2
4 

0 
، 
2
5 

0 
، 
2
5 

0 
، 
2
4 

0 
، 
2
5 

0 
، 
2
5 

0 
، 
2
4 

0 
، 
2
4 

2،9
3 

 

 
وللتعرف على مستوى ثبات االختبار يف البحث استخدم الباحث النظام من  

𝑟11 69( وهو هذا بيانه:KR-20كودر رجياسون ) = ( 𝑛𝑛 − 1) (𝑠2 − 𝑝𝑞𝑠2 ) 

 حيث أن:

r11 مستوى ثبات االختبار مجعا : 

_______________ 
69 Moh.Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi …, hal. 202. 
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P  عدد الطالب اجمليبات إبجابة صحيحة : 
q ( 1: عدد الطالب اجمليبات إبجابة غري صحيحة-p=q) 

pq " جمموع حاصل الضرب بني :p"و"q" 
N عدد البنود : 

S2 االحنراف املعياري : 

 واملعروف أن:
x2 = 501 

=67 x   
pq = 2.93  

 واالحنراف املعياري للبحث هو:

𝑠 = √𝑥2𝑁 − (𝑥𝑁 )2
 

𝑠 = √50110 − (6710)2
 𝑠 = √50,1 − (6,7)2 

 𝑠 = √50,1 − 44,89 𝑠 = √5,21 𝑠 = 2,28 

 وتطبيق النظام كما يلي:

𝑟11 = ( 𝑛𝑛 − 1) (𝑠2 − 𝑝𝑞𝑠2 ) 

𝑟11 = ( 1212 − 1) ((2,28)2 − 2.93(2,28)2 ) 
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𝑟11 = (1211) (5,21 − 2,935,21 ) 𝑟11 = 0.47 

وبعد القيام بتحليل مستوى ثبات االختبار، فيعرف الباحث على أن االختبار يف 
ر ثبات االختبار والنتيجة مناسبة مبعيا 0,47هي   r11البحث اثبت، ألجل نتيجة  

 70.-1،00+1،00حوايل 

 مستوى صعوبة االختبار .ج 

استخدام مستوى صعوبة االختبار ملعرفة بنود األسئلة املستخدمة هل هي تعرب 
 سهلة أة صعبة.

𝑃 71والنظام املستخدم هلذا املستوى هو:  = 𝑅𝑇 

 حيث أن :
P : مستوى صعوبة االختبار 
R : عدد األجوبة الصحيحة 
T : البعدد الط 

 72ويعرّب معيار مستوى صعوبة االختبار يف اجلدول التايل:

 3-4اجلدو 
_______________ 

70 Moh.Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi…, hal.202. 
71 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi…, hal. 183. 

72 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi…, hlm. 183. 
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 معيار مستوى صعوبة االختبار 

 الدرجة ملستوى صعوبة االختبار املعايري
 0،30-0،00 صعب
 0،70 -0،31 متوسط
 1،00-0،71 سهل

 
 ل التايل:ويعرض الباحث بيان مستوى صعوبة لكل بنود األسئلة يف اجلدو 

  3-5اجلدول 
 بيان مستوى صعوبة االختبار لكل البنود

رقم األسئلة
األجوبة  الطالب 

الصحي
 حة

P=R 

T 

 بيان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 متوسط 0.60 6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
 متوسط 0.5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
 متوسط 0.60 6 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3
 متوسط 0.60 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 4
 متوسط 0.60 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 5
 متوسط 0.50 5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
 متوسط 0.50 5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7
 متوسط 0.60 6 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
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 متوسط 0.50 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 9
 متوسط 0.50 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 10
 متوسط 0.60 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
 متوسط 0.60 6 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12
صوا
 ب

8 1
0 

 اجملموع 8 4 6 9 5 9 3 5

  1 2 2  2 1 2 2 1 1 جمموع

 

 والنظام املستخدمة هلذا املستوى هو:

𝑥
𝑛 . 100% 

 حيث أن : 
 x جمموعة البنود املتوسط = 
 n جمموعة البنود = 

𝑥
𝑛 × 100% 1212 × 100% = 100 % 

%  100أن مستوى صعوبة االختبار لكل البنود هو متوسط يف  ويوضح اجلدول
من مجيع البنود، وهلذا يكون بنود األسئلة هلذا االختبار مالئما لعيادة استعماهلا يف 

 االختبار املستقبل.
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 مستوى التمييز .د 

ميثل مستوى التمييز قدرة االختبار يف تفريق استيعاب الطالب بني اجملموعة العليا 
لسهولة الفهم أّدى حممد مثىن البيان يف كتابة، على أن مستوى التمييز له ثالث واألدىن. و 

 73نقاط يف التمييز، وهي:
 

1,00   0,00   -1,00 

 )مستوى التمييز اإلجيايب(  )مستوى التمييز األدىن(  )مستوى التمييز السليب(
𝐷 74وللتعرف على مستوى التمييز استخدم الباحث النظام اآليت: = 𝑅𝐻𝑇𝐻 − 𝑅𝐿𝑇𝐿 = 𝑃𝐻 − 𝑃𝐿  

 حيث أن:
 D مستوى التمييز = 
 RH = عدد الطالب اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة العليا 
 RL = عدد الطالب اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة األدىن 
 TH عدد الطالب يف اجملموعة العليا = 
 TL موعة األدىن= عدد الطالب يف اجمل 
 PH نسبة الطالب اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة العليا = 
 PL نسبة الطالب اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة األدىن = 

_______________ 

73 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi…, hlm. 183. 

74Moh.Matsna dan ErtaMahyudin, Pengembangan Evaluasi…, hlm. 184. 
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 75وأما املعيار هلذا املستوى فهو:

  3-6اجلدول 

 معيار مستوى الّتمييز  

 الدرجة ملستوى التمييز املعايري
 0،00-0،19 ضعيف
 0،20-0،39 متوسط
 0،40-0،69 جيد

 0،70-1،00 جيد جدا
 ( السليب-) يلزم أن حتذف السؤال

 
 وإن مستوى التمييز لألسئلة األوىل هو:

RH = 4  TH = 5 

PH=
RH
TH

=
4
5 = 0,8 

RL = 2  TL= 5 

PL=
RL
TL

=
2
5 = 0,4 

D =
RH
TH

-
RL
TL

= PH-PL 

D = 0,8-0,4 = 0,4 

_______________ 
75

 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi . . . , hlm. 187. 
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وواضح أن مستوى التمييز أرقم األول جيد، وبني الباحث املستوى لكل بنود  
 االختبار يف اجلدول التايل:

  3-7اجلدول 
 بيان مستوى التمييز لكل بنود اإلختبار

رقم 
 األسئلة

-D=PH الطالب

PL 
 معيارها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
أد أدىن أعلى أدىن أعلى أدىن أدىن أعلى أعلى

 ىن
أعل
 ى

 جيد 0,4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
 متوسط 0,2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
 جيد 0,4 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3
 جيد 0,4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 4
 جيد 0,4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 5
 جيد 0,6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
 متوسط 0,2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7
 جيد 0،4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
 متوسط 0,2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 9

 متوسط 0,2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 10
 جيد 0,4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
 جيد 0,4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12

   8 4 6 9 5 9 3 5 10 8 النتيجة
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 طريقة حتليل البياانت - د
عدي اجملموعة حيلل الباحث النتائج اليت حصل عليهانتائج الطالب يف االختبار الب

 76فهي كما يلي: t-Test))ت  –الضابطة واجملموعة التجريبية ابستخدام قانون اإلختبار 

۱م − 2م

√ 2ع1
1ن

2ع2  +  
1ن

  = ت  

 حيث أن :
 = متوسطة العينة األوىل   1م  

 = متوسطة العينة الثّانية   2م  

   =  مربع اإلحنراف املعياري للعينة األوىل 1 2ع  

 =  مربع اإلحنراف املعياري للعينة الثّانية 2 2ع

 

 

 

_______________ 

 .141. ...، صاملدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساف، 76
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 

 عرض البياانت  - أ

 حملة خاطرة يف معهد الزهرة العصري بريون -1

إن اسم معهد الزهرة منذ بداية أتسيسه على أرض بريون داية تنعكو شيك أوي 
شأنه التقليدي أي معهد  ( وهو معهد علىDayah Tengku Syik Awe Geutahغيتاه )

من يناير صار املعهد  داية تنعكو  2م اتريخ 1999فيه تعليم الكتب الرتاثية. ويف السىن 
( معهدا عصراي الذي له شأن Dayah Tengku Syik Awe Geutahشيك أوي غيتاه )

من هذه  77من مثل الشؤن املعاهدية العصرية األخرى وحتول االسم إىل ما رأينا اليوم. 
تابة تشري للقارئني أن معهد الزهرة ليس معهدا عصراي منذ البداية وإمنا له سرية احلياة اليت الك

تبني أنه أتسس منذ قدمي الوقت مع الشأن املختلف عن شأنه احلال فيسكن حينئذ الطالب 
خيصون اهتمامها بني أنه أتسس منذ قدمي الوقت مع الشأن املختلف عن شأنه احلال 

الب خيصون اهتمامها  بتعليم الرتاث مع طريقة احلفظ والتسميع حنو فيسكن حينئذ الط
 القواعد الفقهية والنحوية والصرفية وغريها من املعلومات الدينية.

_______________ 
77

 Agus Salim, Pelaksanaan Manajemen Sarana Dan Prasana Untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Santri Pesantren Modern Az-Zahrah Bireuen, (Medan: Institut Agama Islam 

Negeri). Hal. 1 
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متعلم من متعلمات رمسية اليت جتري حتت إشراف املؤسسات األملية. هذا املعهد 
قوم بني األشجار اخلضراء وقع مكاان يف غرب أتشيه الشمالية أي مدينة والية بريون جويل ت

املدرستني  واألرض الواسعة اليت أتيت لزائريها بردة اهلواء صحي الرايح. املعهد يرتكب من
األساسيتني اليت كانتا حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية حمافظة أتشية. وهو متعلم من عند 

مها العلوم الدينية الناس ملن أراد أن يطلب منه العلوم اليت جتتمع فيه علمان أساسيان و 
 والعلوم الطبيعية.

  الزهرة العصري بريون معهدإدارة  -2

يف كل املعاهد يكون فيها مؤسسون والرؤساء واملديرون يف تدبري املعهد وتنظيمه 
وترتيب من أمور املال والرتبية واألطعة واإلمكانيات وغريها، وستحتل بعد هذ السطر بيان 

ت إشراف أستاذ وزير الذي كانت جنسيته ابدنغ مسطرة يف إدارة املعهد. مدير املعهد حت
العربية خرجيا يف معهد دار السالم غنتور بنوروغو جاوى الشرقية. أما املؤسس من معهد 
الزهرة بريون فهو سوابردي الذي صار اليوم من أهم الفرد يف اجملمع. ويرأس املعهد منذ سنة 

 إىل عصر اليوم أستاذ خري اهلشام. 2004

 الزهرة العصري بريون عهدة األساسية من أتسيس مالرؤي -3

 إنشاء جيل املسلمني مستويل ابلعلوم الدينية والتكنولوجية -1

 املتخلقني ابألخالق الكرمية طلبةإنشاء ال -2

 الثاقبة الواسعة يف الفعل واملهارة يف العمل -3

 على تطبيق الشريعة اإلسالمية كافة. ينقادر  طلبةهتذيب ال -4
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 العربية واإلجنليزية لسانيا وكتابيا إقدار الطلبة  اللغة -5

من هذه السابقات تلمح للباحث أن املعهد الزهرة تتوجه إىل وجهة حسنة 
ومستقبلية يف تنمية قدرة الطالب الكاملة وتوليد الطالب القادرين على توزين احلياة بني 

وب والتطبيقات األمور الدينية والدنيوية. وتزويدهم ابملهارات التكنولوجيات من إعمال احلاس
 اإلنرتنيتية.

 عدد املدرسني والطالب مبعهد الزهرة العصري بريون -4

 : عدد املدرسني ابملعهد الزهرة العصري بريون7-4اجلدول 

 موظفو األملية موظفو احلكومة الدروس الرقم

 - 6 احلساب 1

 4 3 اللغة اإلجنليزية 2

 7 2 اللغة اإلندويسية 3

 1 1 اجلغرايف 4

 1 2 داالقتصا 5

 5 - التاريخ 6

 4 - الفيزاي 8

 - 5 الكيمياء 9
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 3 2 علم احلياة 10

 8 - اللغة العربية 11

 5 - النحو 12

 19 - املطالعة 13

 6 - أصول الفقه 14

 3 - الفقه 15

 3 - التوحيد 16

 7 - األخالق 17

 10 - الكتب الرتاثية 18

 4 - التفسري 19

 5 - الصرف 20

 3 - البالغة 21

 5 - اإلشاء 22

23 Compos - 5 

 6 - احملادثة 24
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وكان الباحث يف هذه الكتابة زار معهد الزهرة لتأدية البحث والتجربية من تطبيق 
الوسيلة أو الطرق التعليمية لريى بعد ذلك اآلاثر اإلجيابية والرتقية يف فهم مادة النحو موضوع 

املسؤولني يف درس اللغة العربية امسه اسم األمر خترج  املبتدأ واخلرب. ويشاور الباحث املدرسني
يف جامعة الرانريي كلية الرتبية وأتهيل املعلمني قسم تدريس اللغة العربية لتوضيح األحوال 

 الدراسية ويناسبها الباحث ابملادة والوسائل اليت يريد هبا التطبيق يف التعليم. 
ئمة وجود الطالب فيه. ألن استقرارهم يف املعهد مل جير إجراءا تعليميا بدون وجود قا

املعهد صار املعهد فعاال يف التعليم والرتبية. الطالب يف املعهد شرط من شروط صحة قيام 
املعهد واملدرسني غريمها من العناصر احملتاجة يف املعهد. ويلي هذا السطر اجلدول بيان عدد 

 الطالب فاملتجالة فيه:
 سة املتوسطة والثانوية الزهرة بريون: عدد الطالب ابملدر 8-4اجلدل

 الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األول

 الطالب الفصول الطالب الفصول الطالب الفصول

7 227 5 165 5 153 

 الفصل السادس الفصل اخلامس الفصل الرابع

 الطالب الفصول الطالب الفصول الطالب الفصول
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5 176 3 110 3 98 

 
 عهد الزهرة بريوناملنهج الدراسي امل -5

املنهج الدراسي أساسي النقاط اليت تشرح طريقة ونظاما تستخدمها املدرسة أو  
الكيفيات اإلجرائيات التعليمية. املنهج الدراسي عنصر جوهري يظهر منه فعالة التعليم 
واملعامالت بني الطالب واملدرسني فيه. والبد للمعاهد يف البالد اليت ختتضع إىل الشؤون 

 بوية والثقافية اإلندونيسية من استخدام املنهج الدراسي املقرتح.الرت 

معهد الزهرة يتصف عصراي حيث كان املعهد يضم فيه التعليم الديين من درس الفقه  
والتفسري وأصول الفقه وقراءة الكتب الرتاثية والتوحيد واألخالق، ويضم الدروس الطبيعية اليت 

ية وحتليلها رقميا وتكون الدروس منها درس احلساب تتوجه منظرها إىل األحوال العامل
والفيزايء والكيمياء وعلم احلياة واالقتصاد واجلغرايف والتواريخ.  من هذه اللمحة تدل على أن 
املعهد له منهجا الدراسة منهما منهج املعهد ومنهج اجلمهورية اإلندونيسية ويستدل املعهد 

عينة مادهتا والدروس الطبيعية واالجتماعية املعينة مادهتا على وجود الدروس الدينية واللغوية امل
 .40. 15إىل ساعة  30. 7ودرسها املدرسون يف أوقات التدريس الرمسي من ساعة 

حزب  ذي الينتمي إىل أيّ المبحافظة أتشيه احلديث للرتبية اإلسالمية عهد كان امل
 . االجتماعية ةئماأل مةعلى أساس خد، بل هو خيتضع حتت رايسة مؤسسة املعهد و سياسي

واملدرسة  املتوسطة واملدرسةتان اثنتان فله مدرس املنار العصريأما املرحلة التعليمية ملعهد 
الثانوية، ويندمج املناهج الدراسية فيها بني الوزارة التعليمية ووزارة الشؤون الدينية. وكانت 



67 

 

 

 

من يوم السبت حىت يوم اخلميس  عملية التعليم اليت قررها املعهد، وهي التعليم داخل الفصل
 .13.  10 – 07.  30من ساعة 

 عملية التدريس -6

ستتبني اخلطوات التعليمية اليت سار هبا املعلم يف تعليم مهارة الكال يف الفصل 

علق أبمور تعليمية يف الفصول الدراسية ومعاملة املعلم Jالضابط، فهذه املكتوابت التالية تت

 مع الطالب. 

  الوسائل والطرق املمكنة استعماهلاتطبيق باللغة العربية ملية تعليم وتعلم ع: 9-4 اجلدول
 اللقاء األول:

 الوقت عملية الطالب عملية املعلم
 مقدمة

يقدم املعلم السالم  -1
 ويسأل حالة الطالب.

يبني املعلم األهداف  -2
التعليمية وفائدهتا يف 

 احلياة.

 
جييب الطالب  -1

 السالم.

 

يستمع الطالب  -2
 لم.شرح املع

 دقيقة 10

 لّب النشاط التعليمي
املوضوع املعلم  كتبي -1

 من املواد الدراسية " 

املبتدأ واخلرب )التعريف 

 
يالحظ  الطالب ما  -1

 على السبورة

 

 دقيقة 60
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 واألمثلة("

يشرح املعلم للطالب  -2
املوضوع الذي كتبه على 

 السبورة مع القاعدة.

 

يكتب املعلم األمثلة  -3
 العديدة على السبورة.

 

يكتب املعلم املفردات  -4
 املتعلقة ابألمثلة

 

 

يشرح املعلم املعاين من  -5
املفردات وأمثلة اجلمل 

 منها

 

أيمر املعلم الطالب أبن  -6
يكتبوا اجلمل العديدة 

 اليت تتفق املوضوع.

 

يصلح املعلم األخطاء  -7
الذي حصل عليها 

 

يستمع الطالب إىل   -2
شرح املعلم حنو 
املوضوع الذي كتبه 

 .على السبورة

يالحظ الطالب    -3
كتابة املعلم مث 

 يكتبوها.

يكتب الطالب  -4
األمثلة على  
كراساهتم مع 

 املالحظة 

يستمع الطالب إىل   -5
شرح معاين املفردات 

 واستخدامها.
يكتب الطالب   -6

عدد اجلمل املتعلقة 
 ابملوضوع.

 

يستمع الطالب   -7
ويصلح ما حصل 

 عليه األخطاء
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 الطالب

 

   

 
 اختتام

يشجع املعلم الطالب  -1
اللغة تعليم ابلدوافع يف 

، خاصة يف العربية
استعمال القاعدة 

 املدروسة.

خيتتم املعلم الدرس  -2
بقراءة "احلمد هلل رب 

 العاملني"

 

خيرج املعلم بتحية  -3
 السالم.

 

يستمع الطالب إىل  -1
 تشجيع املعلم.

 
 
 

يقرأ الطالب "احلمد  -2
 هلل رب العاملني"

 
جييب الطالب  -3

 السالم.

 دقيقة 10

 
 ثاين:اللقاء ال

 الوقت عملية الطالبات عملية املعلم
 مقدمة

يقدم املعلم السالم  -1
 
جييب الطالب  -1

10 
 دقيقة
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ويسأل حالة 
 الطالب.

يبني املعلم األهداف  -2
التعليمية وفائدهتا يف 

 احلياة.

 السالم.

 

يستمع الطالب  -2
 شرح املعلم.

 لّب النشاط التعليمي
املعلم  كتبي -1

املوضوع من املواد 
بتدأ امل الدراسية " 

واخلرب )أنواع املبتدأ 
 واألمثلة("

يشرح املعلم للطالب  -2
املوضوع الذي كتبه 
على السبورة مع 

 القاعدة.

 

يكتب املعلم األمثلة  -3
 العديدة على السبورة.

 

يكتب املعلم املفردات  -4
 املتعلقة ابألمثلة

 
يالحظ  الطالب ما  -1

 على السبورة

 
 

يستمع الطالب إىل   -2
شرح املعلم حنو 
املوضوع الذي كتبه 

 على السبورة.

 

يالحظ الطالب     -3
كتابة املعلم مث 

 يكتبوها.

يكتب الطالب  -4
هتم األمثلة على كراسا

 مع املالحظة 

يستمع الطالب إىل   -5

60 
 دقيقة
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يشرح املعلم املعاين من  -5
املفردات وأمثلة اجلمل 

 منها

 

أيمر املعلم الطالب  -6
ن يكتبوا اجلمل أب

العديدة اليت تتفق 
 املوضوع.

 

يصلح املعلم األخطاء  -7
الذي حصل عليها 

 الطالب

 

   

 

شرح معاين املفردات 
 واستخدامها.

يكتب الطالب عدد   -6
اجلمل املتعلقة 

 ابملوضوع.

 

يستمع الطالب   -7
ويصلح ما حصل 

 عليه األخطاء

 اختتام
يشجع املعلم الطالب  -1

اللغة تعليم ابلدوافع يف 
، خاصة يف  العربية

 

يستمع الطالب إىل  -1
 تشجيع املعلم.

 
 

10 
 دقيقة
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استعمال القاعدة 
 املدروسة.

تم املعلم الدرس خيت -2
بقراءة "احلمد هلل رب 

 العاملني"

 

خيرج املعلم بتحية  -3
 السالم.

 

يقرأ الطالب "احلمد  -2
 هلل رب العاملني"

 
 

جييب الطالب  -3
 السالم.

 
 اللقاء الثالث:

 الوقت عملية الطالبات عملية املعلم
 مقدمة

يقدم املعلم السالم  -1
 أل حالة الطالب.ويس

يبني املعلم األهداف  -2
التعليمية وفائدهتا يف 

 احلياة.

 
جييب الطالب  -1

 السالم.

يستمع الطالب  -2
 شرح املعلم.

10 
 دقيقة

 لّب النشاط التعليمي
املعلم  كتبي -1

املوضوع من املواد 
املبتدأ  الدراسية " 

 
يالحظ  الطالب ما  -1

 على السبورة

 

60 
 دقيقة
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واخلرب )أنواع اخلرب 
 واألمثلة("

يشرح املعلم للطالب  -2
تبه املوضوع الذي ك

على السبورة مع 
 القاعدة.

 

يكتب املعلم األمثلة  -3
 العديدة على السبورة.

 

يكتب املعلم املفردات  -4
 املتعلقة ابألمثلة

 

 

يشرح املعلم املعاين من  -5
املفردات وأمثلة اجلمل 

 منها

 

أيمر املعلم الطالب  -6
أبن يكتبوا اجلمل 
العديدة اليت تتفق 

 املوضوع.

 

يستمع الطالب إىل   -2
شرح املعلم حنو 
املوضوع الذي كتبه 

 على السبورة.

 

يالحظ الطالب     -3
كتابة املعلم مث 

 يكتبوها.

يكتب الطالب  -4
األمثلة على كراساهتم 

 مع املالحظة 

يستمع الطالب إىل   -5
شرح معاين املفردات 

 واستخدامها.

 
 

ب الطالب عدد يكت  -6
اجلمل املتعلقة 

 ابملوضوع.

 

يستمع الطالب   -7
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يصلح املعلم األخطاء  -7
عليها الذي حصل 

 الطالب

 

   

 

ويصلح ما حصل 
 عليه األخطاء

 اختتام
يشجع املعلم الطالب  -1

اللغة تعليم ابلدوافع يف 
، خاصة يف العربية

استعمال القاعدة 
 املدروسة.

خيتتم املعلم الدرس  -2
بقراءة "احلمد هلل رب 

 العاملني"

 

خيرج املعلم بتحية  -3
 م.السال

 

يستمع الطالب إىل  -1
 تشجيع املعلم.

 
 
 

يقرأ الطالب "احلمد  -2
 هلل رب العاملني"

 
جييب الطالب  -3

 السالم.

10 
 دقيقة
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فهي  ،teka teki silang تطبيقخالل من   حويةنالقواعد التعليم  خطواتأما  

 :تتبني على النحو الكالم التايل

ة املبتدأ واخلرب وسيلة الكلمات القواعد النحوية يف مادتعليم عملية : 10-4: اجلدول
 املتقاطعة

 
 اللقاء األول:

 الوقت عملية الطالب عملية املعلم
 مقدمة

ملعلم السالم يقدم ا -1
 .البويسأل حالة الط

 

يعد املعلم الوسيلة  -2
 التعليمية.

 

يبني املعلم األهداف  -3
التعليمية وفائدهتا يف 

 احلياة.

 
 يب الطالباتجي -1

 السالم.

 

يلة ابلوسالب الطهتم ي -2
 التعليمية.

 

الب إىل ستمع الطي -3
 شرح املعلم.

 دقيقة 10

 لّب النشاط التعليمي

كتب املعلم املوضوع ي -1
على السبورة من املواد 

 
الب  الط يالحظ -1

على  املعلم كتابة 
 دقيقة 60
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الدراسية "املبتدأ واخلرب 
 .)التعريف واألمثلة("

 

يسأل املعلم الطالب  -2
حول املوضوع لتثري 

 أذهاهنم يف التفكري.

يشرح املعلم املوضوع  -3
ن لتبني اإلجابة م

 أسئلة املوضوع.

يكتب املعلم القاعدة  -4
 املتعلقة ابملوضوع.

يشرح املعلم املعاين  -5
واملقاصد من القاعدة 
املكتوبة  واستخدامها 

 يف اجلمل.

 

أيمر املدرس بتكرير  -6
القاعدة اليت كتبها 

 على السبورة مرارا.

 

يسأل املعلم الطالب  -7
ليأتوا األمثلة  واحدا 

 .السبورة

 
 
 

جييب الطالب  -2
 حسب قدرهتم

 
يستمع الطالب إىل  -3

 شرح املعلم املوضوع  

 

يالحظ الطالب    -4
 .كتابة املعلم املفردات

ستمع املعلم إىل ي  -5
 شرح املعلم الدرس 

 
 
  

يكرر الطالب  -6
املفردات اليت كته 

 املعلم 

 
 



77 

 

 

 

 فواحدا
يقسم املعلم الطالب  -8

عدة األقسام  إىل
وأيمر ابجللوس حسب 

 الفرق

 

يوزع املعلم الكلمات  -9
املتقاطعة اليت أعددها 

 من قبل الدخول

 

أيمر املعلم كل فرق  -10
أن يكتبوا تركيبات من 

 الكلمات املتقاطعة.

 

 

أيمر املعلم كل  -11
الفرق أبن يعينوا  
كلمات أساسيات من 

 الرتاكيب.

 

أيمر املعلم الطالب  -12
أبن أيتوا على عدد 

جييب الطالب  -7
 .األسئلة متسابقات

 

ينفصل الطالب على  -8
 . حساب الفرق 

 
 

ينال الطالب من  -9
الفرق واحدا من 
أشكال الكلمات 

 املتقاطعة

يكتب الطالب  -10
من كل فرقة تركيبات 
من الكلمات 

 املتقاطعة.

 

الطالب يعني   -11
من الكلمات 
األساسيات من 

 الكلمات املتقاطعة
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مثلة اليت تتفق األ
 املوضوع.

 

يصلح املعلم  -13
األخطاء من الرتاكيب 
املكتوبة واحلركات 
واألعمال غري جيدة 

 يف عملية التعليم

يسعى الطالب  -12
على أن أيتوا أمثلة من 

 تعيني الكلمات.

 
 

يصلح الطالب  -13
األخطاء اليت حصل 

 عليها الطالب.
 اختتام

الب يشجع املعلم الط -1
اللغة م يابلدوافع يف تعل
والكتابة العربية 

يف  ، خاصةاليومية
استخدام القاعدة 

 .ومياي

خيتتم املعلم الدرس  -2
بقراءة "احلمد هلل رب 

 العاملني"

خيرج املعلم بتحية  -3
 السالم.

 

إىل الب ستمع الطي -1
 تشجيع املعلم.

 

 

 

"احلمد البقرأ الطي -2
 هلل رب العاملني"

 

الب يب الطجي -3
 السالم.

 دقيقة 15
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 اللقاء الثاين:
 الوقت عملية الطالبات عملية املعلم

 مقدمة
م يقدم املعلم السال -1

ويسأل حالة 
 .البالط

يعد املعلم الوسيلة  -2
 التعليمية.

يبني املعلم األهداف  -3
التعليمية وفائدهتا يف 

 احلياة.

 
الب الطيب جي -1

 السالم.

 

الب الطهتم ي -2
 ابلوسيلة التعليمية.

الب الطستمع ي -3
 شرح املعلم.

10 
 دقيقة

 لّب النشاط التعليمي

كتب املعلم املوضوع ي -1
على السبورة من املواد 

راسية "املبتدأ واخلرب الد
)أنواع املبتدأ 

 .واألمثلة("

 

يسأل املعلم الطالب  -2
حول املوضوع لتثري 

 أذهاهنم يف التفكري.

 
 الب كتابة الط حظيال -1

 .على السبورة املعلم

 
 
 
 

جييب الطالب حسب  -2
 قدرهتم

 

60 
 دقيقة
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يشرح املعلم املوضوع  -3
لتبني اإلجابة من 

 أسئلة املوضوع.

يكتب املعلم القاعدة  -4
 املتعلقة ابملوضوع.

يشرح املعلم املعاين  -5
واملقاصد من القاعدة 

ها املكتوبة  واستخدام
 يف اجلمل.

 

أيمر املدرس بتكرير  -6
القاعدة اليت كتبها 

 على السبورة مرارا.

 

يسأل املعلم الطالب  -7
ليأتوا األمثلة  واحدا 

 فواحدا
يقسم املعلم الطالب  -8

إىل عدة األقسام 
وأيمر ابجللوس حسب 

 الفرق

 

 
يستمع الطالب إىل  -3

 شرح املعلم املوضوع  

 

يالحظ الطالب كتابة   -4
 .املعلم املفردات

 

يستمع املعلم إىل شرح   -5
 املعلم الدرس 

 
 
  

يكرر الطالب املفردات  -6
 اليت كته املعلم 

 
 

جييب الطالب األسئلة  -7
 .متسابقات

 

فصل الطالب على ين -8
 . حساب الفرق 
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يوزع املعلم الكلمات  -9
املتقاطعة اليت أعددها 

 من قبل الدخول

 

أيمر املعلم كل فرق  -10
أن يكتبوا تركيبات من 

 الكلمات املتقاطعة.

 

 

أيمر املعلم كل  -11
الفرق أبن يعينوا  
كلمات أساسيات من 

 الرتاكيب.

 

أيمر املعلم الطالب  -12
أبن أيتوا على عدد 
األمثلة اليت تتفق 

 املوضوع.

 

يصلح املعلم  -13
األخطاء من الرتاكيب 
املكتوبة واحلركات 

 
 

ينال الطالب من الفرق  -9
واحدا من أشكال 

 الكلمات املتقاطعة.

 
 

يكتب الطالب من  -10
كل فرقة تركيبات من 

 الكلمات املتقاطعة.

 
 

يعني  الطالب من  -11
الكلمات األساسيات 

 من الكلمات املتقاطعة

 
 

يسعى الطالب  -12
على أن أيتوا أمثلة من 

 تعيني الكلمات.
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واألعمال غري جيدة 
 يف عملية التعليم

الطالب  يصلح -13
األخطاء اليت حصل 

 عليها الطالب.
 اختتام

الب يشجع املعلم الط -1
اللغة م يابلدوافع يف تعل

، والكتابة اليومية العربية
يف استخدام  خاصة

 .القاعدة يوميا

خيتتم املعلم الدرس  -2
بقراءة "احلمد هلل رب 

 العاملني"

خيرج املعلم بتحية  -3
 السالم.

 

إىل الب ستمع الطي -1
 املعلم.تشجيع 

 

 

 

"احلمد هلل البقرأ الطي -2
 رب العاملني"

 

 السالم.الب يب الطجي -3

10 
 دقيقة

 
 اللقاء الثالث:

 الوقت عملية الطالبات عملية املعلم
 مقدمة

يقدم املعلم السالم  -1
ويسأل حالة 

 .البالط

 
الب الطب يجي -1

 السالم.

الب الطهتم ي -2

10 
 دقيقة
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يعد املعلم الوسيلة  -2
 التعليمية.

يبني املعلم األهداف  -3
التعليمية وفائدهتا يف 

 احلياة.

 ابلوسيلة التعليمية.

 

الب الطستمع ي -3
 شرح املعلم.

 لّب النشاط التعليمي

كتب املعلم املوضوع ي -1
على السبورة من املواد 
الدراسية "املبتدأ واخلرب 
)أنواع اخلرب 

 .واألمثلة("

 

يسأل املعلم الطالب  -2
حول املوضوع لتثري 

 أذهاهنم يف التفكري.

شرح املعلم املوضوع ي -3
لتبني اإلجابة من 

 أسئلة املوضوع.

يكتب املعلم القاعدة  -4
 املتعلقة ابملوضوع.

يشرح املعلم املعاين  -5

 
 الب كتابة الط يالحظ -1

 .على السبورة املعلم

 
 
 

جييب الطالب حسب  -2
 قدرهتم

 
يستمع الطالب إىل  -3

 شرح املعلم املوضوع  

 

ظ الطالب كتابة يالح  -4
 .املعلم املفردات

يستمع املعلم إىل شرح   -5
 املعلم الدرس 

60 
 دقيقة
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واملقاصد من القاعدة 
املكتوبة  واستخدامها 

 يف اجلمل.

 

أيمر املدرس بتكرير  -6
القاعدة اليت كتبها 

 على السبورة مرارا.

 

يسأل املعلم الطالب  -7
احدا ليأتوا األمثلة  و 

 فواحدا
يقسم املعلم الطالب  -8

إىل عدة األقسام 
وأيمر ابجللوس حسب 

 الفرق

 

يوزع املعلم الكلمات  -9
املتقاطعة اليت أعددها 

 من قبل الدخول

 

أيمر املعلم كل فرق  -10
أن يكتبوا تركيبات من 

 
 
  

يكرر الطالب املفردات  -6
 اليت كته املعلم 

 
 

جييب الطالب األسئلة  -7
 .متسابقات

 

ينفصل الطالب على  -8
 . حساب الفرق 

 
 

ينال الطالب من الفرق  -9
واحدا من أشكال 

 الكلمات املتقاطعة.

 

يكتب الطالب من  -10
ركيبات من كل فرقة ت

 الكلمات املتقاطعة.
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 الكلمات املتقاطعة.

 

 

أيمر املعلم كل  -11
الفرق أبن يعينوا  
كلمات أساسيات من 

 الرتاكيب.

 

ملعلم الطالب أيمر ا -12
أبن أيتوا على عدد 
األمثلة اليت تتفق 

 املوضوع.

 

يصلح املعلم  -13
األخطاء من الرتاكيب 
املكتوبة واحلركات 
واألعمال غري جيدة 

 يف عملية التعليم

 

يعني  الطالب من  -11
الكلمات األساسيات 

 من الكلمات املتقاطعة

 
 

يسعى الطالب  -12
على أن أيتوا أمثلة من 

 تعيني الكلمات.

 
 
 
 

 

يصلح الطالب  -13
األخطاء اليت حصل 

 عليها الطالب.

 اختتام
الب يشجع املعلم الط -1

اللغة  ميابلدوافع يف تعل

 

إىل الب ستمع الطي -1
 تشجيع املعلم.

 

10 
 دقيقة



86 

 

 

 

 ، خاصةوميةاليالعربية 
يف استخدام القاعدة 

 .يوميا

خيتتم املعلم الدرس  -2
بقراءة "احلمد هلل رب 

 العاملني"

خيرج املعلم بتحية  -3
 السالم.

 

 

"احلمد هلل البقرأ الطي -2
 رب العاملني"

 

 السالم.الب يب الطجي -3

 
، اخترب الباحث الطلبة الكلمات املتقاطعة بتطبيقوبعد االنتهاء من العملية التعليمية 

 موافق الثنني إىل يوم اخلميسا يوم منإبجابة األسئلة اّليت وضعها الباحث نفسه وعقد 

 ونتيجتهم كما يف اجلدول اآليت: م. 2021 يولوي 18 -13 ابلتاريخ

 
 حث، اخترب الباالكلمات املتقاطعةمن استخدام وبعد االنتهاء من العملية التعليمية 

 :ونتيجتهم كما يف اجلدول اآليتإبجابة األسئلة اّليت وضعها الباحث نفسه  بالطال

 هائية للمجموعة الضابطةالن ةالدراسي النتيجة: 11-4اجلدول 

 الرقم األمساء الدرجة

 1 1الطالب  100
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 2 2الطالب  100

 3 3الطالب  80

 4 4الطالب  70

 5 5الطالب  100

 6 6الطالب  70

 7 7الب الط 70

 8 8الطالب  70

 9 9الطالب  70

 10 10الطالب 60

 11 11الطالب  70

 12 12الطالب  80

 13 13الطالب  60

 14 14الطالب  60

 15 15الطالب  80
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 اجملموعة 1140

 
 بيةالنهائية للمجموعة التجري ةالدراسي الّنتيجة: 12-4اجلدول 

 الرقم األمساء الدرجة

 1 1 الطالب 90

 2 2 لطالبا 90

 3 3الطالب 90

 4 4الطالب 70

 5 5الطالب 90

 6 6الطالب 90

 7 7الطالب 90

 8 8الطالب 80

 9 9الطالب 100

 10 10الطالب 100

 11 11الطالب 100
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 12 12الطالب 100

 13 13الطالب 100

 14 14الطالب 100

 15 15الطالب 100

 اجملموع 1390

 

 حتليل البياانت - ج
 اختبار -1

يعرض الباحث البياانت عن نتيجة االمتحان الّنهائي، جاء الباحث حتليلها بعد أن 

(، وهو االختبار T-Testوهو حتليل البياانت عن نتيجة اإلمتحان الّنهائي ابختبار ت )

اّلذي تطبيقه عندما يكون اهلدف معرفة وقياس الفرق بني متواسطني أو نسبتني أو معاملني 

 ارتباط.

يستخدم الباحث لتحليل البياانت يف هذا البحث فهو ابلقانون أّما القانون اّلذي 

 الّتايل:
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۱م − 2م

√ 2ع1
1ن

2ع2  +  
1ن

 = ت  

 حيث أن :

 = متوسطة العينة األوىل   1م  

 = متوسطة العينة الثّانية   2م  

 =  مربع اإلحنراف املعياري للعينة األوىل 1 2ع  

  78عينة الثّانية=  مربع اإلحنراف املعياري لل 2 2ع  

 مربع درجات الطلبة : 4-13اجلدول 

الطالب 
فصل 
 جترييب

درجات 
الطالب 

 جترييبفصل 

مربع درجات 
الطالب 

 جترييبفصل 

الطالب 
فصل 
 ضابط

درجات 
الطالب 
فصل 
 ضابط

مربع درجات 
الطالب فصل 

 ضابط

1 90 8100 1 100 10000 

2 90 8100 2 100 10000 

_______________ 
ية، )رايض: املكتبة ، الطبعة الثاناملدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف، 78

  .141(، ص.2000العبيكان،
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3 90 8100 3 80 6400 

4 70 4900 4 70 6400 

5 90 8100 5 100 10000 

6 90 8100 6 70 4900 

۷ 90 8100 ۷ 70 4900 

۸ 80 6400 ۸ 70 4900 

9 100 10000 9 70 4900 

10 100 10000 10 60 3600 

11 100 10000 11 70 4900 

12 100 10000 12 80 6400 

13 100 10000 13 60 3600 

14 100 10000 14 60 3600 
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15 100 10000 15 80 6400 

 89400 1140 اجملموع 129900 1390 اجملموع

 

ومن اجلدول السابق، فعرف الباحث أّن نتيجة التحصيل الدراسي من اجملموعة 

أعلى من نتيجة يف تعبري اجلمل العربية شفواي  teka teki silangطريقة بتطبيق  التجريبية

 .1140 >1390 التحصيل الدراسي من اجملموعة الضابطة

 :79واإلستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني، البد من اتباع اخلطوات الّتالية

 إعداد جدول يتكّون من سّتة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله. -

 92,6=  139015=  جترييبفصل  الطالبحساب متوّسط درجات  -

 76=  114015= ضابطحساب متوّسط درجات طالب فصل  -

 جترييبفصل الب طراف املعياري لدرجات مربع االحن -

  =12990015   =8660– (92,6 2) 

       =8660– 8587,11 

_______________ 
 .145ص.  هـ(1409، )الرايض: مكتبة عبياكن،يف العلوم السلوكية .املدخل ا ىل البحثصاحل ابن محد العساف، 79
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  =72,89 

 ضابطمربع االحنراف املعياري لدرجات طالب فصل  -

    =8940015   =5960 – (762) 

  =5960 –5776 

   =184 

 إذا :

۱م − 2م

√ 2ع1
1ن

2ع2  +  
1ن

 = ت             

92,6−76√72,8915   +  18415  = 

16.64,13  = 

4,01       = 

ومراجعة اجلدول . 28=  2 – 15+  15=   2 – 2+ ن ۱= ن 80درجة احلرّية
% 5( Significantتوتكون الفرضية على مستوى الداللة ) –االحصائية اخلاصة لدرجة 
1,99.81فينبغي أن تبلغ نتيجة  إىل 

 

_______________ 

  .146...، ص. ،يف العلوم السلوكية املدخل ا ىل البحثصاحل ابن محد العساف، 80 
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 استبانة -2
عند   teka teki silang بتطبيق اللغة العربيةتعليم  الطالباستجابة أما ملعرفة 

االستبانة. وهلذه االستبانة مخس أجوبة، م الباحث هل وزعالتعليم التجربية فقتعلم  يف عملية ال

 وهي:

 : إذا كان البيان يناسب مائة يف املائة مبا خطر  موافق جدا )م . ج( -

 .ميف ابهل

 .مابهلبيان يناسب مبا خطر يف : إذا كان ال  موافق )م( -

 .مابهل: إذا كان البيان ال يرتسخ مبا خطر يف  )ال. أ( ال أدري -

 .مابهل: إذا كان البيان ال يناسب مبا خطر يف  غري موافق )غ . م( -

 .مابهلخطر يف غري موافق جدا )غ.م.ج(: إذا كان البيان ال يناسب مائة يف املائة مبا  -

، ال 4، موافق )م( = 5تيجة موافق جدا )م . ج( = إذا كان التصريح وضعّيا فن

. وإذا  1، غري موافق جدا )غ . م . ج( = 2، غري موافق )غ . م( = 3أدري )ال . أ( = 

، ال أدري )ال . أ( = 2، موافق )م( = 1كان التصرحيسلبّيا فنتيجة موافق جدا )م . ج( = 

                                                                                                                                                                              
81

AnasSudijono, Pengantar StatistikPendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 160. 
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والبياانت هي كما 5.82( = ، غري موافق جدا )غ . م . ج4، غري موافق )غ . م( = 3

 يظهر يف اجلدول اآليت:

الكلمات املتقاطعة يف  بتطبيق القواعد النحويةتعليم يف  الطالباستجابة  14-4 :اجلدول
 تعليم القواعد النحوية يف الفصول الدراسية

زنة 
 التصريح

نسبة 
املائوية من 
عددالطال

 ب

عدد 
الطال
 ب

 رقم تصريح األجوبة

13 X 5 
 م . ج 13 % 86.66 65= 

يسرين بتعلم مادة 
املبتدأ واخلرب يف 
الفصل بطريقة 
teka teki silang. 

 

1 

2 X 4  =
 م 2 13،4% 8

0 X 3  =
 ال . أ 0 %  0 0

0 X 2  =
 غ . م 0 %  0 0

0 X 1  =
0 

0  % 0 
غ . م . 

 ج

10 X 5 
مادة أييت تعليم  م . ج 10 % 66،6 50= 

مع املبتدأ واخلرب 
 teka tekiطريقة 

silang   يرقي قدرقي
 فيه

2 

5 X 4  =
 م 5 33،4% 20

0 X 3  =
 ال . أ 0 %  0 0

0 X 2  =
 غ . م 0 %  0 0

0 X 1  =
0 0  % 0 

غ . م . 
 ج

_______________ 
82

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, danR&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137. 
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10 X 5 
يزيدين نشاطا  م . ج 10 % 66،6 50= 

ادة املبتدأ بتعلم م
 طريقةمع  واخلرب

teka teki silang. 3 

2 X 4  =
 م 2 % 13،4 8

3 X 3  =
21 

 ال . أ 3 % 20

0 X 2  =
 غ . م 0 %  0 0

0 X 1  =
0 0  % 0 

غ . م . 
 ج

0 X 1  =
يستغرق وقتا  م . ج 0 % 0 0

مادة طويال لتعليم 

مع  املبتدأ واخلرب

 teka teki طريقة

silang. 

4 

0 X 2  =
 م 0 % 0 0

0 X 3  =
 ال . أ  0% 0

3 X 4  =
 غ . م 3 20% 12

12 X 5 
 =60 

80% 12 
غ . م . 

 ج

0 X 1  =
0 

 م . ج 0 % 0

أشعر ابلسأم 
وامللل يف تعليم 

مادة املبتدأ واخلرب 
 tekaطريقة مع 

teki silang 

5 

0 X 2  =
 م 0 % 0 0

5 X 3  =
 ال . أ 5 % 33،4 15

0 X 4  =
 غ . م 0 0% 0

10 X 5 
 =50 66،6% 10 

غ . م . 
 ج

0 X 1  =
أشعر ابلصعب  م . ج 0 % 0 0

يف إظهار اآلراء 
6 0 X 2  =

 م 0 % 0 0
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3 X 3 
ادة عند تعليم م ال . أ 3 %  20  9=

مع  املبتدأ واخلرب
 teka tekiطريقة 

silang 

0 X 4  =
 غ . م 0 %  0 0

12 X 5 
 =60 

غ . م .  12 %  80
 ج

04 X 1 
 م . ج 4 % 26،6 4= 

أشعر ابلكسل 
 ادةعند تعليم م
مع  املبتدأ واخلرب

 teka tekiطريقة 

silang 

7 

0 X 2  =
 م 0 0% 0

0 X 3  =
 ال . أ 0 %  0 0

3 X 4  =
 غ . م 3 % 20 12

8 X 5  =
40 53،3% 8 

غ . م . 
 ج

13 X 5 
أتسهل بتعلم مادة  م . ج 13 86،6% 65= 

املبتدأ واخلرب مع 
 teka teki طريقة

silang 

 
 

8 

2 X 4  =
 م 2 13،4% 8

0 X 3  =
 ال . أ 0 0% 0

0 X 2  =
 غ . م 0 %  0 0

0 X 1  =
0 0  % 0 

غ . م . 
 ج

14 X 5 
 =70 

 م . ج 14 % 93،3

ادة املبتدأ تعليم م
طريقة مع  واخلرب

teka teki silang 
 تفهمين

9 

1 X 4  =
 م 1 % 6،6 4

7 X 3  =
 ال . أ 0 % 21،8 21

0 X 2  =
 غ . م 0 %  0 0

0 X 1  = غ . م .  0 %  0
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 ج 0

11 X 5 
 م . ج 11 % 93،3 55= 

 يزيدين تزويدا لغواي
بتعليم مادة املبتدأ 
واخلرب مع طريقة 

teka teki silang 

 

10 

4 X 4  =
16 

 م 4 % 26،6

0 X 3  =
 ال . أ 0 0% 0

0 X 2  =
 غ . م 0 %  0 0

0 X 1  =
0 0  % 0 

غ . م . 
 ج

  جمموعة    

 

 الطالبنتائج االستبانة تدل على أن الباحث على  من اجلدول السابق، قد حصل

يف تعليم القواعد اللغوية يف الفصول الدراسية بوسيلة الكلمات املتقاطعة وتتجلى من ن و يرغب

 .النتائج اليت تلمح أن الطالب يتحمسون يف وحيسنون تفاعال من معلميهم واملواد الدراسية

 حتقيق الفروض - ج

تعليم القواعد النحوية مادة املبتدأ واخلرب ابستخدام ":فرض من هذا البحث يقولال

". نظرا إىل الّنتيجة من االختبار  النحوعلى  بالطالفهم ترقية  الكلمات املتقاطعة فعالة يف

( T( سواء كانت يف اجلدول أو يف احلساب وهي أن ت )T-Testت )

أكرب  ( احلسابTون النّتيجة من ت ). فتك1،7( اجلدول=Tوقدر ت ) 4،01احلساب=

 ( اجلدول.Tمن الّنتيجة ت )
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: تعليم القواعد النحوية مادة املبتدأ واخلرب ابستخدام  الفرض الصفري لذالك يكون

الفرض البديل: تعليم القواعد . الكلمات املتقاطعة ال يرقي قدرة الطالب على النحو مردود

على  بالطالفهم ترقية  الكلمات املتقاطعة فعالة يفالنحوية مادة املبتدأ واخلرب ابستخدام 

 هو مقبول. النحو
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث .أ 

متت كتابة الرسالة العلمية يف مبحث النحو الذي يستخدم فيه الكلمات املتقاطعة. 
إىل  بدأ الباحث أبتسيس املشكالت البحثية واألسئلة اليت تتعلق ابلبحث وارجتل الباحث

نظرايت النحو من مشول املبتدأ واخلرب واألدوات اليت تستخدم يف التعليم والتعلم مث أتى دور 
 االستنتاج الدراسي الذي يتمثل على النحو التايل:

تعليم القواعد النحوية مادة املبتدأ واخلرب ابستخدام الكلمات إن احلصول من  .1
". نظرا إىل الّنتيجة من االختبار ت  النحوعلى  بالطالفهم ترقية  املتقاطعة فعالة يف

(T-Test( سواء كانت يف اجلدول أو يف احلساب وهي أن ت )T )
( T. فتكون الّنتيجة من ت )1.9( اجلدول=Tوقدر ت ) 4،01احلساب=

 ( اجلدول.Tلنّتيجة ت )أكرب من ا احلساب

خلرب جيدة. إن استجابة الطالب الذين مضوا بتعليم النحو وقواعده يف مادة املبتدأ وا .2
نتائج الباحث على  ، قد حصلالنتائجيمن اجلدول استدل الباحث على ذلك 

يف تعليم القواعد اللغوية يف الفصول الدراسية ن و يرغب الطالباالستبانة تدل على أن 
ابلكلمات املتقاطعة وتتجلى من النتائج اليت تلمح أن الطالب يتحمسون يف 

 .الدراسية وحيسنون تفاعال من معلميهم واملواد
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 االقرتاحات .ب 
يرجى على مدرسي اللغة العربية الزهرة بريون أن يهتموا بظروف الطالب على وجه  .1

 العموم

ينبغي على مدرسي اللغة العربية مبعهد الزهرة بريون أن يستعدوا ابلتعليم استعدادا   .2
 كامال يف مواجهة الطالب لئال مينعهم ويعوقهم يف التعليم

ة العربية مبعهد الزهرة بريون أن يهتموا ابلوسيلة من الوسائل ينبغي على مدرسي اللغ .3
 التعليمية يف الفصولية

ينبغي على مدرسي اللغة العربية مبعهد الزهرة بريون أن يطالعوا يف الطرق التدريسية  .4
 وفوائدها يف التعليم اليت تناسب مبادة التعليم

يبسطوا املادة الدراسية إن  يبغي على مدرسي اللغة العربية مبعهد الزهرة بريون أن  .5
 كانت حتتمل على إضعاف معلومات الطالب

ينبغي على مدرسي اللغة العربية مبعهد الزهرة بريون أن يصوغ صياغة متامة حنو املنهج  .6
 للغة العربية من الطرق والوسائل والتقومي
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 ، اليمن: جامعة عدن"دراسة وصفية حتليلية-حىت هناية القرن الثامن اهلجري

خصائص اجلملة االمسية يف النحو ، 2016-2015 ،شهيناز مناصرية، طاوس لوعيالش
 .جباية، كلية اآلداب واللغات-، مريةالعريب املعاصر
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 .رايض: املكتبة العبيكان
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، الطريق يف علم التصريف دارسة صرفية تطبيقية، طربليس ،1992عبد هللا األوسطي، 
 منشرات كلية الدعوة اإلسالمية.

 .مصر، دار املعارفاجلزء األول،  ،1996عباس حسن، النحو الوايف،

 .، لبنان، دار الكتب العلميةالعريب، اجلزء الثاين النحو ،2004عزيزة فو البابيت،

عصام الدين عبد الرؤوف، دور املسلمني يف التقدم العلمي، متاح على 
http://www.alukah.net  م17/10/2017مأخوذة يف التاريخ 

انبلس: ، العالقات النحوية بني اخلرب والصفة واحلال ،2009ية،عالم مجيل أمحد اشت
 .جامعة النجاح الوطنية

املرجع يف مناهج  ،2010إميان أمحد هريدي،و رشدي أمحد طعيمة و علي أمحد مدكور 
 .، القاهرة: دار الفكر العريبتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

 القاهرة: مؤسسة املختار.، رض وحتليلتعليم النحو ع ، 1428،علي أبو املكارم

املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية  ،2003حممد الصاحل الشنطي، 
 .، اململكة العربية السعودية: دار األندلسوفنوهنا

  .، القاهرة: دار املعارفنشأة النحو واتريخ أشهر النحاة ،يدون السنة،يالطنطو حممد 
  .، بريوت: دار الثقافةلخص قواعد اللغة العربيةم بدون السنة،فؤد نعمة،

http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz4vj6xfXsV
http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz4vj6xfXsV


104 

 

 

 

 .قاهرة: مكتبة النهصة املصرية ،طرق تدريس اللغة العربية ،1979حممد عبد القادر،
 .بريوت، منشرات املكتبة العصرية جامع الدروس العربية ،2010مصطفى الغالبيين،

خالل كتابيه العامل النحوي عن ابن األنباري من ، 2016،منية بيوض، مهنية انصر
 :، اجلزائراإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني وأسرار العربية

 .تبسة -جامعة العريب التبسي
، "املبتدأ واخلرب بني النظرية والتطبيق "،الرسالة العلمية، 2007،جنود مجيل املساعفة

 .اجلامعة األردنية: كلية الدراسات العليا
 .جامعة األمري عبد القادر قسنطينة :، اجلزائر حنو العربيةدروس يف، 2017،نسيمة محّار

األلعاب اللغوية مقالة يف تعليم اللغات األجنبية مع ، 1983،انصف مصطفى عبد العزيز
 .الرايض: اململكة السعودية ،أمثلة لتعليم العربية لغري الناطقني هبا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

 

Nama Sekolah            : MTs Az Zahrah 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok   :  

Alokasi Waktu : 18 JP x  40 menit ( 6 Pertemuan )  

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

1. Kompetensi Inti ( KI 1 ) : 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

       Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,    gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasar

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

dan kejadian tampak mata 

4.  Kompetensi Inti ( KI 4 ) : 

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

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

menghitung, menggambar, danmengarang) sesuai dengan yang dipelajari di skolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

KompetensiDasar Indikator Pencapaian  Kompetensi : 

Meyakini, menyadari, bersukur  

3.1 Memahami  bunyi , makna, dan gagasan 

dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  املبتدأ واخلرب )التعريف
 baik واألمثلة(

secara lisan maupun tertulis 

3.1.1  Melafkan bunyi kata yang di dengar 

tentang :  )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  
3.1.2  Menjelaskan makna kata yang    

berhubungan dengan topik:   املبتدأ واخلرب
   )التعريف واألمثلة(

3.1.3. Membedakan informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  tentang :   املبتدأ واخلرب
  )التعريف واألمثلة(

3.1.4. Menyebutkan struktur kalimat yang   

berkaitan dengan topik :  املبتدأ واخلرب
   )التعريف واألمثلة(

4.1 Mendemostrasikan ungkapan informasi 

 lisan dan tulisan sederhana tentang topic  : 

 dengan  املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة(

memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuaikonteks 

4.1.1 Melafalkan dialog sederhana yang 

berhubungan dengan topik:   المبتدأ
واألمثلة(والخبر )التعريف    sesuai dengan 

struktur teks dan unsur kebahasaan  

4.1.2.  Mendemonstrasikan dialog 

sederhana tentang   المبتدأ والخبر )التعريف



  واألمثلة(

4.1.3 Menulis dialog  sederhana tentang  

  المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة(
4.1.4 menyusun dialog sederhana tentang  

  المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة(
 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama  

1. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menyadari 

bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah SWT dalam 

kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan lingkungan peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur 

dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah dengana 

baik 

3. Melalui modelling dan drill, peserta didik  dapat melafalkan langsung bunyi kata 

bahasa arab tentang   )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة  yang diperdengarkan dengan baik 

dan benar. 

4. Melalui teka teki silang,peserta didik dapat menemukan makna kata yang 

berhubungan dengan topik:  )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة  dengan baik  benar 

 

Pertemuan Kedua  

1. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menyadari 

bahwa sikap percaya diri yang kita miliki merupakan anugerah Allah SWT dalam 

kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan perilaku 

percaya diri dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

madrasah dengan baik 

3. Melalui kegiatan Role play (bermain peran), peserta didik dapat mempraktikkan 

dialog sederhana tentang   التعريف واألمثلة(المبتدأ والخبر(   dengan baik dan benar sesuai 

dengan struktur teks dan unsur kebahasaan  

4. Melalui pembelajaran secara berpasangan ( The power of two),peserta didik dapat 

melafalkan dialog sederhana yang berhubungan   dengan    واألمثلة(المبتدأ والخبر )التعريف   

dengan baik dan   benar 

 

Pertemuan Ketiga 

1. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat bersyukur 

dengan  mengucap hamdalah atas anugerah Allah SWT berupa kepribadian yang jujur 

dalam kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan perilaku tidak  

takut tampil di depan kelas  

3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan informasi (gagasan) dari teks bacaan  

tentang :  )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة  dengan tepat 

4. Melalui diskusi, peserta didik menjawab pertanyaan dari teks bacaan  tentang :   المبتدأ
 dengan tepat  والخبر )التعريف واألمثلة(

5. Melalui insya’ muwajjah, peserta didik dapat menyusun kata menjadi kalimat  tentang  

 dengan benar  المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة(

 



 

 

Fokus penguatan karakter : Religius (bersyukur), Nasionalisme, Mandiri, Integritas, Gotong royong 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

- Mufradat, hiwar :  )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  
           Pemberian mufrodat jam 1-12 sesuai wazan  الفاعلة 
 

 اللقاء األول
 املبتدأ هو اسم مرفوع واقع يف أو اجلملة

 اخلرب هو ما يكمل معىن املبتدأ يف اجلملة
 األمثلة

 املدرسة واسعة   أمحد ماهر
 امليدان نظيف  هو جاري إىل البحر

 املعهد كثري   التوبة خرية 
 الكتاب رقيق   البستان مجيل
 اللقاء الثاين

 أنواع املبتدأ :من 
 : املتعلم مجيل  كونه امسا معراب

 : الديوان ابرد   
 : البيت واسع   
 : اجلاموسان عامالن   
 : اخلادمون اتعبون   

 : أنت حسن اخللق  كونه امسا مبنيا
 : أنتما ذاهبان إىل املسجد   
 : حممد مستعد ابلتعليم   

 اللقاء الثالث
 من أنواع اخلرب:

 الطالب جالس:   خرب املفرد



 : املتعلم جمتهد   
 : املعلم متميز   

 : القميص له زر  خرب اجلملة
 : اخلذاء فيه منلة   
 : الفالح أيكل اخلبز   

 : األستاذ يف الفصل  خرب شبه اجلملة
 : املسكن يف القرية   
 : العطراء يف اخلزانة   

 
 

 
       

E.  Model Pembelajaran  : Discovery Learning 

Pendekatan   : Saintifik  

Metode    : Drill, demonstrasi, Tanya jawab 

 

F.  Media danBahan 

1. Media  : Flash Card, Jam 

Slide power point tentang jam 

Teka teki silang )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة   
Karton untuk penulisan )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة   

2. Bahan : Kertas warna, gunting, lem 

 

G.  SumberBelajar 

1. Buku H.D. Hidayat, Pembelajaran Bahasa Arab, 2014, Jakarta, Toha Putra 
2. Buku Siswa, Kemenag RI, 2014, Bahasa Arab 

3. LKS 

4. Kemenag Indonesia,2015 . Buku  Bahasa Arab Kelas 8 Pendekatan Scientifik K-13, hal 

1-16 

 

 

H. Kegiatan Pembelajaran  

         Pertemuan pertama 

a. Pendahuluan (10 menit) 

1. Mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan mengabsensi/presensi 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan misalnya; senam ringan 

(brain game hand), bernyanyi (sesuai dengan materi), dsb 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan manfaat mempelajari 

materi tentang  )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة  dalam kehidupan sehari-hari 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran/cakupan materi tentang   المبتدأ والخبر )التعريف
 serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan  واألمثلة(

6. Menjelaskan lingkup dan tehnik penilaian yang akan digunakan   



b. Kegiatan Inti (40 menit ) 

1.Peserta didik mengamati gambar mufrodat tentang: )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  yang 

disajikan melalui media gambar ( Mengamati) 

2.Peserta didik secara kreatif mencatat dari apa yang sudah di amati (Mengamati) 

3.Peserta didik menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang :  

 yang dicontohkan oleh guru ( mencoba)  املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة(

4. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan bunyi kalimat 

tentang: )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  yang kurang jelas ( menanya) 

5. Peserta didik melafalkan kata, frase dan  kalimat dengan bahasa Arab   sesuai 

dengan gambar yang disajikan ( mencoba) 

6. Peserta didik melafalkan bilangan jam yang telah  dipelajari dengan sara yang 

lantang (mencoba) 

7.Peserta didik membentuk kelompok  masing – masing kelompok 6 orang 

7.Peserta didik secara berkelompok bekerjasama mencocokkan dengan tepat kartu  kata  

tentang   )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  dengan kartu  gambar yang sesuai ( mencoba) 

8. Masing – masing kelompok secara gotong royong menyimpulkan hasil diskusi 

tentang :  )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة   ( mengasosiakan ) 

8.Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja masing-masing      dengan  

menunjukkan gambar sesuai dengan mufrodat tentang :  )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  dengan 

benar ( Mengkomunikasikan) 

9.Kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapi hasil kerja kelompok nya ( 

mengeksplorasi ) 

c. Penutup (10 Menit ) 

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang   المبتدأ والخبر
  )التعريف واألمثلة(
2. Guru mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran tentang   المبتدأ والخبر
  )التعريف واألمثلة(
3. Guru mengadakan tes hasil pembelajaran tentang  )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة  
4. Guru mengadakan remidi bagi peserta didik yang belum tuntas, serta memberikan 

pengayaan bagi peserta didik yang tuntas lebih awal 

5. Guru memberikan tugas mandiri, baik individu maupun kelompok tentang   المبتدأ
يف واألمثلة(والخبر )التعر   

6. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

7. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan  dan akhlakul 

karimah 

8. Guru mengajak berdoa akhir majlis, dilanjutkan salam 

 

        Pertemuan kedua 

a. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa 

3. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran melalui nyanyi lagu nasional “Garuda Pancasila” sambil 
menanamkan jiwa Nasionalis kepada peserta didik  

4. Guru memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, 

nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 

peserta didik;  



5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari tentang  )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة   

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai  

7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.  

            b. Kegiatan Inti 

1. Peserta didik menyimak dialog tentang :   واألمثلة(املبتدأ واخلرب )التعريف   yang dibacakan 

guru (Mengamati) 

2. Peserta didik menirukan bacaan guru secara bersama-sama (mengeksplorasi) 

3. Peserta didik secara lisan menanyakan kosa kata / mufradat dalam teks dialog yang 

belum dipahami (menanya) 

4. Peserta didik mencatat kosa kata baru dalam teks dialog (mengeksplorasi) 

5. Peserta didik dibentuk secara berpasangan untuk mendemonstrasikan dialog tentang topik:  

 dengan baik(mengeksplorasi)  املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة(

6. Secara berpasangan peserta didik bermain peran dalam mempraktekkan  dialog 

tentang topik:  )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  dengan hafalan (mengeksplorasi) 

7. Secara berpasangan peserta didik menemukan struktur kalimat yang berhubungan 

dengan teks dialog tentang topik:   التعريف واألمثلة(املبتدأ واخلرب(   (mengasosiasi) 

            c. Penutup  

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang   المبتدأ والخبر
  )التعريف واألمثلة(

2. Guru mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran tentang   المبتدأ والخبر
واألمثلة()التعريف    

3. Guru mengadakan tes hasil pembelajaran tentang  )المبتدأ والخبر )التعريف واألمثلة  
4. Guru mengadakan remidi bagi peserta didik yang belum tuntas, serta memberikan 

pengayaan bagi peserta didik yang tuntas lebih awal 

5. Guru memberikan tugas mandiri, baik individu maupun kelompok tentang   المبتدأ
  والخبر )التعريف واألمثلة(

6. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

7. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan  dan akhlakul 

karimah 

8. Guru mengajak berdoa akhir majlis, dilanjutkan salam 

 

I.        PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDI, DAN PENGAYAAN 

             Penilaian Pembelajaran 

No Sikap yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Bersyukur dengan mengucapkan “hamdalah” karena diberi 
Allah SWT kesempatan belajar bahasa arab 

    

2 Meyakini jika bersikap jujur, akan diberi Allah SWT 

kemudahan dalam segala hal 

    

3 Meyakini bahwa memiliki perilaku jujur merupakan anugerah 

dari Allah SWT 

    

4 Meyakini jika seseorang tidak berbuat jujur, maka akan 

berdosa 

    

5 Menyadari bahwa jika seseorang berperilaku percaya diri     



 

 

 

 

1. Penilaian Sikap 

a. Tekhnik  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

 Instrument observasi sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya terkait keyakinan tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya terkait keyakinan tp jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawabnya sangat lantang/ 

bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 

 Instrument observasi sikap sosial: 

No Sikap yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berperilaku mengatakan apa adanya, baik 

memahami kompetensi maupun belum memahami 

    

2 Berperilaku tidak menyontek kerjaan teman     

3 Berperilaku tidak menjiplak hasil karya 

teman/orang lain 

    

4 Berperilaku tidak takur untuk bertanya     

5 Menunjukkan perilaku tidak takut menyampaikan 

pendapat 

    

6 Menunjukkan perilaku tidak takut tampil di depan 

kelas 

    

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 

2. Penilaian pengetahuan 

        Tehnik: Tes lisan 

   Bentuk Instrumen : soal objektif 

         Instrumen : 

 

Indikator Butir Instrumen 

3.1.1 Melafalkan bunyi kata yang di 

dengar tentang :   املبتدأ واخلرب )التعريف
  واألمثلة(

 

Lafalkan kata berikut dalam bahasa 

arab :  

 Soal Terlampir 

 

 

 

 

(penuh keyakinan), maka Allah SWT akan memberi jalan 

kemudahan 



 

 

Pedoman Penskoran 

 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek Yang Dinilai 
Total 

 Makhroj Pelafalan Kelancaran 

1      

2      

3      

4      

5      

Dst      

 

Tes Penugasan 

Indikator Butir Instrumen 

3.1.2 Menjelaskan makna kata yang    

berhubungan dengan topik:  

   املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة(
 

Carilah pasangan dari kartu dan 

mufrodat yang sudah di sediakan!  

Soal terlampir 

 

Pedoman penskoran 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah 

bobot 
Nilai 

Ketepatan Kerapian 

 

Kreatifitas 

       

       

       

 

 

Penskoran: 

 

No Kriteria penilaian Skor 

1 

Ketepatan 1 – 4 

a. Tepat dan sesuai strukur 4 

b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 

c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 

d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 

2 

Kerapian 1 – 4 

Tepat 4 

Cukup tepat 3 

Kurang tepat 2 

Tidak tepat 1 

2 Kreatifitass 1 – 4 

 Kreatif 4 

 Cukup Kreatif 3 

 Kurang Kreatif 2 

 Tidak Kreatif 1 



No Kriteria penilaian Skor 

 Skor Maksimal 12 

 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                  Jumlah Skor Maksimal (12) 

 

Ketepatan : 

Skor 4 jika jawaban sesuai kunci jawaban 

Skor 3 jika jawaban kurang sesuai kunci jawaban 

Skor 2 jika jawaban sangat tidak sesuai dengan kunci jawaban 

Skor 1 jika tidak menjawab 

 

Pertemuan ke dua 

Penilaian pengetahuan 

         Tehnik: Penugasan 

   Bentuk Instrumen : Uraian objektif 

         Instrumen : terlampir 

Tes Penugasan 

 

Indikator Butir Instrumen 

3.1.3. Menemukan informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  tentang :   املبتدأ
  واخلرب )التعريف واألمثلة(

3.1.4. Menyebutkan struktur kalimat 

yang   berkaitan dengan topik :  املبتدأ واخلرب
   )التعريف واألمثلة(

Jawablah pertanyaan-pertanyaan  yang 

berhubungan dengan teks bacaan tentang 

topik:  )املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة  ! 

 

Soal terlampir 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                  Jumlah Skor Maksimal  

 

Pertemuan ke tiga 

Penilaian Keterampilan 

          

4.1.1 Mempraktekkan dialog sederhana yang berhubungan dengan topik:   واخلرب )التعريف واألمثلة(املبتدأ   sesuai 

dengan struktur teks dan unsur kebahasaan  

a. Teknik Penilaian            :  Tes Lisan (Performance) 

b. Bentuk Instrumen         :   Skala Penilaian 

c.  Kisi-kisi: 

 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah 

bobot 

Keter

angan Kefasihan Pelafalan 

 

Kelancaran Intonasi 

        



        

        

 

Keterangan:  

No Aspek Keterangan Skor Bobot 

1 Kefasihan 

Membaca fasih (tidak ada kesalahan) 3 

30 Membaca kurang fasih  2 

Membaca tidak fasih  1 

2 Pelafalan 

Pelafalan bagus bisa dipahami 4 

25 

Pelafalan kurang bagus tapi masih bisa 

dipahami 

3 

Pelafalan kurang bagus tapi tidak bisa 

dipahami 

2 

Pelafalan tidak bagus dan tidak bisa 

dipahami 

1 

3 

 Kelancaran 

Membaca dengan lancer 3 

10 Membaca kurang lancer 2 

Membaca tidak lancer 1 

4 Intonasi 

Intonasi tepat 3 

35 Intonasi kurang tepat 2 

Intonasi tidak tepat 1 

 

 

Pedoman  penskoran : 

4  = Baik Sekali (80 s/d 100%)  

3 = Baik (60 s/d 79%) 

2 = Cukup(30 s/d 59%) 

1 =Kurang.( 0 s/d 29%) 

Pedoman Penilaian 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                 Jumlah Skor Maksimal  8 

 

 

Pertemuan ke empat 

Penilaian Keterampilan 

 

Indikator Butir Instrumen 

4.1.2 Menyusun karangan sederhana 

tentang   التعريف واألمثلة(املبتدأ واخلرب(   

Buatlah karangan sederhana tentang topik:  

 !  املبتدأ واخلرب )التعريف واألمثلة(
 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1 – 4 

a. Tepat dan sesuai strukur 4 

b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 

c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 

d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 

2 
Menyusun Kalimat 1 – 4 

Tepat 4 



No Aspek Yang Dinilai Skor 

Cukup tepat 3 

Kurang tepat 2 

Tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 8 

 

  Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                 Jumlah Skor Maksimal  8 

Bireuen, 28 September 2021 

Mengetahui, 

Kepala MTsS Az-Zahra Bireuen                     Guru  Bidang Studi 

 

 

 

 

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

NIP.                                      NIP. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)  

 1 

 

 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

 

 
Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 



Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)  

 2 

 

 
Pr 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 

 

 
Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 



Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)  

 3 

 

 
Pr 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392 
82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262 
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135 
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011 
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890 
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772 
87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657 
88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544 
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434 
90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327 
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 
96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 

100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 
110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598 
111 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528 
112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 
115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262 
116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 
117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 
118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 
119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 
120 0.67654 1.28865 1.65765 1.97993 2.35782 2.61742 3.15954 

 

 
Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 



Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)  

 4 

 

 
Pr 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

121 0.67652 1.28859 1.65754 1.97976 2.35756 2.61707 3.15895 
122 0.67651 1.28853 1.65744 1.97960 2.35730 2.61673 3.15838 
123 0.67649 1.28847 1.65734 1.97944 2.35705 2.61639 3.15781 
124 0.67647 1.28842 1.65723 1.97928 2.35680 2.61606 3.15726 
125 0.67646 1.28836 1.65714 1.97912 2.35655 2.61573 3.15671 
126 0.67644 1.28831 1.65704 1.97897 2.35631 2.61541 3.15617 
127 0.67643 1.28825 1.65694 1.97882 2.35607 2.61510 3.15565 
128 0.67641 1.28820 1.65685 1.97867 2.35583 2.61478 3.15512 
129 0.67640 1.28815 1.65675 1.97852 2.35560 2.61448 3.15461 
130 0.67638 1.28810 1.65666 1.97838 2.35537 2.61418 3.15411 
131 0.67637 1.28805 1.65657 1.97824 2.35515 2.61388 3.15361 
132 0.67635 1.28800 1.65648 1.97810 2.35493 2.61359 3.15312 
133 0.67634 1.28795 1.65639 1.97796 2.35471 2.61330 3.15264 
134 0.67633 1.28790 1.65630 1.97783 2.35450 2.61302 3.15217 
135 0.67631 1.28785 1.65622 1.97769 2.35429 2.61274 3.15170 
136 0.67630 1.28781 1.65613 1.97756 2.35408 2.61246 3.15124 
137 0.67628 1.28776 1.65605 1.97743 2.35387 2.61219 3.15079 
138 0.67627 1.28772 1.65597 1.97730 2.35367 2.61193 3.15034 
139 0.67626 1.28767 1.65589 1.97718 2.35347 2.61166 3.14990 
140 0.67625 1.28763 1.65581 1.97705 2.35328 2.61140 3.14947 
141 0.67623 1.28758 1.65573 1.97693 2.35309 2.61115 3.14904 
142 0.67622 1.28754 1.65566 1.97681 2.35289 2.61090 3.14862 
143 0.67621 1.28750 1.65558 1.97669 2.35271 2.61065 3.14820 
144 0.67620 1.28746 1.65550 1.97658 2.35252 2.61040 3.14779 
145 0.67619 1.28742 1.65543 1.97646 2.35234 2.61016 3.14739 
146 0.67617 1.28738 1.65536 1.97635 2.35216 2.60992 3.14699 
147 0.67616 1.28734 1.65529 1.97623 2.35198 2.60969 3.14660 
148 0.67615 1.28730 1.65521 1.97612 2.35181 2.60946 3.14621 
149 0.67614 1.28726 1.65514 1.97601 2.35163 2.60923 3.14583 
150 0.67613 1.28722 1.65508 1.97591 2.35146 2.60900 3.14545 
151 0.67612 1.28718 1.65501 1.97580 2.35130 2.60878 3.14508 
152 0.67611 1.28715 1.65494 1.97569 2.35113 2.60856 3.14471 
153 0.67610 1.28711 1.65487 1.97559 2.35097 2.60834 3.14435 
154 0.67609 1.28707 1.65481 1.97549 2.35081 2.60813 3.14400 
155 0.67608 1.28704 1.65474 1.97539 2.35065 2.60792 3.14364 
156 0.67607 1.28700 1.65468 1.97529 2.35049 2.60771 3.14330 
157 0.67606 1.28697 1.65462 1.97519 2.35033 2.60751 3.14295 
158 0.67605 1.28693 1.65455 1.97509 2.35018 2.60730 3.14261 
159 0.67604 1.28690 1.65449 1.97500 2.35003 2.60710 3.14228 
160 0.67603 1.28687 1.65443 1.97490 2.34988 2.60691 3.14195 

 

 
Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 



Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)  

 5 

 

 
Pr 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

161 0.67602 1.28683 1.65437 1.97481 2.34973 2.60671 3.14162 
162 0.67601 1.28680 1.65431 1.97472 2.34959 2.60652 3.14130 
163 0.67600 1.28677 1.65426 1.97462 2.34944 2.60633 3.14098 
164 0.67599 1.28673 1.65420 1.97453 2.34930 2.60614 3.14067 
165 0.67598 1.28670 1.65414 1.97445 2.34916 2.60595 3.14036 
166 0.67597 1.28667 1.65408 1.97436 2.34902 2.60577 3.14005 
167 0.67596 1.28664 1.65403 1.97427 2.34888 2.60559 3.13975 
168 0.67595 1.28661 1.65397 1.97419 2.34875 2.60541 3.13945 
169 0.67594 1.28658 1.65392 1.97410 2.34862 2.60523 3.13915 
170 0.67594 1.28655 1.65387 1.97402 2.34848 2.60506 3.13886 
171 0.67593 1.28652 1.65381 1.97393 2.34835 2.60489 3.13857 
172 0.67592 1.28649 1.65376 1.97385 2.34822 2.60471 3.13829 
173 0.67591 1.28646 1.65371 1.97377 2.34810 2.60455 3.13801 
174 0.67590 1.28644 1.65366 1.97369 2.34797 2.60438 3.13773 
175 0.67589 1.28641 1.65361 1.97361 2.34784 2.60421 3.13745 
176 0.67589 1.28638 1.65356 1.97353 2.34772 2.60405 3.13718 
177 0.67588 1.28635 1.65351 1.97346 2.34760 2.60389 3.13691 
178 0.67587 1.28633 1.65346 1.97338 2.34748 2.60373 3.13665 
179 0.67586 1.28630 1.65341 1.97331 2.34736 2.60357 3.13638 
180 0.67586 1.28627 1.65336 1.97323 2.34724 2.60342 3.13612 
181 0.67585 1.28625 1.65332 1.97316 2.34713 2.60326 3.13587 
182 0.67584 1.28622 1.65327 1.97308 2.34701 2.60311 3.13561 
183 0.67583 1.28619 1.65322 1.97301 2.34690 2.60296 3.13536 
184 0.67583 1.28617 1.65318 1.97294 2.34678 2.60281 3.13511 
185 0.67582 1.28614 1.65313 1.97287 2.34667 2.60267 3.13487 
186 0.67581 1.28612 1.65309 1.97280 2.34656 2.60252 3.13463 
187 0.67580 1.28610 1.65304 1.97273 2.34645 2.60238 3.13438 
188 0.67580 1.28607 1.65300 1.97266 2.34635 2.60223 3.13415 
189 0.67579 1.28605 1.65296 1.97260 2.34624 2.60209 3.13391 
190 0.67578 1.28602 1.65291 1.97253 2.34613 2.60195 3.13368 
191 0.67578 1.28600 1.65287 1.97246 2.34603 2.60181 3.13345 
192 0.67577 1.28598 1.65283 1.97240 2.34593 2.60168 3.13322 
193 0.67576 1.28595 1.65279 1.97233 2.34582 2.60154 3.13299 
194 0.67576 1.28593 1.65275 1.97227 2.34572 2.60141 3.13277 
195 0.67575 1.28591 1.65271 1.97220 2.34562 2.60128 3.13255 
196 0.67574 1.28589 1.65267 1.97214 2.34552 2.60115 3.13233 
197 0.67574 1.28586 1.65263 1.97208 2.34543 2.60102 3.13212 
198 0.67573 1.28584 1.65259 1.97202 2.34533 2.60089 3.13190 
199 0.67572 1.28582 1.65255 1.97196 2.34523 2.60076 3.13169 
200 0.67572 1.28580 1.65251 1.97190 2.34514 2.60063 3.13148 

 

 
Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 


