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ُ َفاَل َغاِلَب َلُكمْ ِاْن ي َّْنُصرْكُ   َوِاْن  ُم اّللٰه
ْن بَ ْعِده  ُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذْي يَ ْنُصرُُكْم مِٰ خيَّ

لِ  اّللٰهِ  َوَعَلى اْلُمْؤِمنُ ْونَ  فَ ْليَ تَ وَكَّ  

 { ١6٠سورة َال عمران :  } 

 صدق هللا العظيم

 Jika Allah menolong kamu, maka 

tidak ada yang dapat mengalahkanmu, 

tetapi jika Allah membiarkan kamu 

(tidak memberi pertolongan), maka 

siapa yang dapat menolongmu setelah 

itu? Karena itu, hendaklah kepada 

Allah saja orang-orang mukmin 

bertawakal. 

{ Q.S Ali-Imran : 160 } 
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 إهدء
وأيب احملبوب  االستقامة بوبةإىل أمي احمل-١

حفظهما هللا  االلذين ربياين صغري  ىبشر 
 وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا وااَلخرة.

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي -٢
احلكومية، الذين قد علموين   اإلسالمية 

أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا 
 وإجالال. هلم ابلكثري تقديرا صحيحا، 

ي وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانري -٣
احلكومية. أقول شكرا جزيال على اإلسالمية 

تشجيعي لكتابة هذ البحث  مساعدتكم يف 
 .العلمي، جزاكم هللا خري اجلزاء
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 تقديرشكر و 

احلمد هللا الذي جعل القرَان عربيا وأفضل اللغات اليت ينطق هبا اإلنسان.  
اَله وأصحابه أمجعني ومن والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان حممد وعلى 

 دايته وإحسانه إىل يوم الدين.تبعه هب

فقد مت إبذن هللا وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة  
العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من 

 Rotating" تطبيق طريقة  املواد يتعلمها الطالب وختتص الرسالة حتت املوضوع:  

Trio Exchange" بـطالب على النحو لرتقية قدرة ال  MTsN 3 Aceh 

Selatan. 
شرفني الكرميني مها األستاذ إبشراف امل ا البحثويتم إشراف كتابة هذ 

، فتقدم الباحثة أفضل املاجستري فضيلةواألستاذة  الدكتور ترميزي نينورسي املاجستري
إشرافا الشكر هلما قد أنفقا أوقاهتما وتو جيهما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة 

 ريا.بك  ءجزايعطيهما باركهما و يأن هلا إىل َاخرها، لعل هللا جيدا كامال من أو 
"دعت   ةتربية سليم هاقد ربياني هايم لوالديوتقدم الباحثة ابلشكر العظ 

وجلميع  ةتربية سليم "ريب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياينالباحثة بدعاء 
 الصاحلني.ك اللهم اجعلنا من عبا ،األساتذة

وإضافة على ما ذكر، تقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد   
جامعة الرانريي اللغة العربية وجلميع األساتذة يف كلية  تعليم كلية الرتبية ورئيس قسم
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والعاملني فيها. وكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها 
 الرسالة، وابركهم هللا ىف الدنيا وااَلخرة.أبفكارهم يف إمتام كتابة هذه 

وال تنس الباحثة أن تقدم الشكر لرئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية  
، ولسائر املعلمني والطالب هريلينا األستاذة هيو  يف أتشيه جنوبية ١٣احلكومية 

فيها الذين قد ساعدواها جلمع البياانت احملتاجة عند عملية البحث، عسى هللا أن 
 يسقيهم برمحته.

األخطاء والنقصان،  الباحثة أن هذه الرسالة ال ختلو من أيقنت، خرياأو  
رجو من القارئني تهذه الرسالة، لذلك  كل جهدها يف إعداد  تذلتوإن كانت قد 

ا إلكمال هذه الرسالة، ولعل هذه الرسالة انفعة هلا عصا واصالحها انفنقدا بنائيا خال
  وللقارئني أمجعني.
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لص البحثمستخ  

لرتقية قدرة "  Rotating Trio Exchange" تطبيق طريقة  عنوان البحث : 
 MTsN 3 Aceh Selatan  ب  النحوالطالب على 

 : مسفرة النور  االسم الكامل

 ١٨٠٢٠٢٠٠٣:        رقم القيد

 MTsN 3يف  بالطال اليت قامت هبا الباحثة أن على املالحظة األوىل ااعتماد

Aceh Selatan   بواجهون الصعبة يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم اجلملة
 Rotating Trioطريقة "ق ياملشكلة تريد الباحثة أن تطب هوهبذ اإلمسية.

Exchange  " .لتعرف على ادف هذا البحث هتلرتقية قدرة الطالب على النحو
ب   " Rotating Trio Exchange"أنشطة الطالب واملدرسة يف تطبيق طريقة 

MTsN 3 Aceh Selatan والتعرف على فعالية طريقة ."Rotating Trio 

Exchange  " لرتقية قدرة الطالب على النحو يف هذه املدرسة. ويف هذا البحث
 one Group Pre-test Post-test  تجرييب بنوع البحث التستخدم الباحثة طريقة 

Desigh  .ختبار البعدي  ختبار القبلي والاحثة ورقة املالحظة املباشرة واالتقدم الب
 Rotating Trio" البحث فهي تطبيق طريقة كأدوات البحث. وأما نتائج من هذا 

Exchange "  وهذا يبدو من نتيجة املالحظة املباشرة على أنشطة  اجيد جد
%  ١٠٠-٨١ما بني حد % تدل على أهن 9٨% وأنشطة الطالب  96املدرسة 

لرتقية فعال   " Rotating Trio Exchange"وتطبيق طريقة بتقدير جيد جدا. 
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 اجلدول  -احلساب أكرب من نتيجة ت-لنتيجة تقدرة الطالب على النحو اب
(٢.٠5  <٣.١9  >٢.77.)  
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ABSTRACT 

Research Title : The implementation of the Rotating Trio  

   Exchange Method to improve students'  

   abilities on the Nahwu at MTsN 3 Aceh  

   Selatan 

Author/Writer : Musviratun Nur 

Student Number : 180202003 

Based on preliminary observation in grade two at MTsN 3 South 

Aceh, the researcher found that many students faced problems in 

learning Arabic, especially the number of Ismiyyah. To overcome 

this problem, the researcher used the Rotating Trio Exchange 

method to increase the students' ability on the number of 

Ismiyyah. The purpose of this study was to determine the 

activities of students and teacher in learning the number of 

Ismiyah  towards the application of the Rotating Trio Exchange 

method and to improve students abilities in learning the number 

of Ismiyah in this school. This study employed and experimental 

method with the type of one group pre-test post-test design. The 

data was collected using tests and observations. The results 

showed that the application of the rotating trio exchange method 
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was very good that is proven by direct observation of 96% of 

teacher activities and 98% of student activities, both ranging from 

81-100% in the very good category. Therefore, this method was 

very effective to improve students' ability in learning the Nahwu, 

with the result (‘t’ test) is greater than (‘t’table) 2.77 < 3.19 > 

2.05. 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Penerapan Metode “Rotating Trio Exchange”  

   untuk meningkatkan kemampuan siswa pada 

   Nahwu di  MTsN 3 Aceh Selatan  

Penulis : Musviratun Nur 

NIM : 180202003 

Berdasarkan Observasi yang pertama peneliti menemukan di 

kelas 2 satu di sekolah MTsN 3 Aceh Selatan bahwasanya siswa 

menghadapi permasalahan dalam pembelajaran Bahasa arab, 

terutama pada jumlah Ismiyah. Dengan permasalahan ini peneliti 

menggunakan metode Rotating Trio Exchange untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada jumlah Ismiyah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran jumlah Ismiyah terhadap penerapan metode 

Rotating Trio Exchange dalam pembelajaran jumlah ismiyah 

untuk mengetahui efektifitas penerapan metode Rotating Trio 

Exchange untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran jumlah ismiyah di Sekolah ini. Metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan jenis one grup pre-test post-test design. 

Adapun alat dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tes 
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dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

metode Rotating Trio Exchange sangat baik, terbukti dari hasil 

pengamatan langsung (observasi) terhadap kegiatan guru sebesar 

96% dan kegiatan siswa 98% keduanya berkisar Antara 81-100% 

dengan katagori sangat baik. Metode ini sangat efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada Nahwu, dengan hasil (“t” 

test) lebih besar dari pada (“t”table) 2,77 < 3,19 > 2,05. 
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 الفصل األول 
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

 هذه اللغة للتعرب أو التواصل مع وتستخدم ،اللغة العربية هي لغة كوسيلة للتواصل 

فة كل كلمة النحو هو قواعد يعرف هبا وظي 1اآلخرين وفقا لقواعد اللغة يف الدرس.
والتعريف اآلخر هو قواعد يعرف  2خر الكلمة وكيفية إعراهبا.أداخل اجلملة وضيط أو 

هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعرب وبناء 
 3وما يتبعها.

 خدام نظرية النحو حىت ميكن حتقيقوأهدف من النحو هو معرفعة املهارت ابست

وأما أمهية من جيب تدريبها وممارستها على املهارات اللغوية اجليد.  ،وظيفيةاهدافها ال
وكذلك التعرف  ،على صحة أو ضعف الرتاكيب العربيةالنحو فهي يساعد يف التعرف 

كيفية   فيه يعرف ،والقدرة على اإلفهام ،تعلقة ابأللفا  من حي  تراكيبهاعلى األمور امل
 ،أللفا  من حي  وقوعها يف الرتكيبوكيفية ما يتعلق اب ،الرتكيب العريب صحة وسقما

4واالقتدار على فهمه واإلفهام به. ،والغرض منه االحرتاز عن اخلطأ يف التأليف
  

ن أخاصة يف الفصل الثالثة   MTsN 3 Aceh Selatanيف ة األولظالحاملومن  
ايت دروس حمتو  فهم ال يقدرون علىيف هذا الفصل ألهنم يف هوجة ىف املشكلة و الطالب 

ابمللل إذا ضا ن ايالدروس املقدمة. سيشعر  يف. عوبةلذلك صو اللغة اليت مت تدريسها 
 وسائل او يستخدمون وسيلة العملية  وهذ سبب ألن معلم و فني يف عملية التعلم،شرح

.فقد يستخدمو الطريقة احملاضرة يف التعلم النحوطرق التدريس 
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وسائل الطريق م اجيب أن تكون مبدعا ابستخد ،على هذه املشكالت بناء 
يف  جمموعة من األساليب اليت يستخدمها املعلميقة هي طر التعلمية احلديثة. ال ووسئل 

نقل املعرفة أو نقل املعرفة لطالهبم واليت حتدث يف عملية التعلم واملتابعة أو عملية التعلم 
االستنتاج أنه عندما يتقن ميكن  واملتابعة أو عملية التعلم. لذلك،واملتابعة أو عملية التعلم 

أنه  مما يعىن ستخدام هذه الطريقة،كان من األفضل ا  املعلم بشكل متزايد طريقة التعلم،
متزايد يف التكيف مع املواد يصبح املعلم ماهر بشكل  من خالل إتقان طريقة التعلم،

 يعىن حنو استخدامها يف التعلمان اليت ميكننا التدريس الطرق من . إحدى التعلمية
  ”Rotating Trio Exchange“استخدم طريقة 

حي  يتكيف وذج تعليمي محاعي  هي من  ”Rotating Trio Exchange“طريقة  
دراسة قادرة على توفري الفهم وإبراز مهارات  ،لطالب يف حمموعات إلنشاء جمموعاتا

فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه الطريقة، يقوم املعلم إبنشاء جمموعة  5التفكري العليا.
 ، أي، كل جمموعة هلا ترقيمأشخاص 3جمموعات بني جمموعات من  تتكون من عدة

)عكس  اثنني)حترك يف اجتاه عقارب الساعة( و  ألوىل)ابق يف مكان اجملموعة(  صفر
كل مرةيف الفرز اجلماعي، يتم إعطاؤهم أسئلة مبستوايت خمتلفة   6اجتاه عقارب الساعة(.

 من الصعوبة حبي  ميكنهم يف كل جولة طرح أفكار عند املناقشة.
، ابمللل والكسل لتعلم املواد نيشعرو  ال، سيكون الطالب مهتمني لطريقةهبذه ا 

هم وفعالية فتعلم وخاصة حنو. ألهنم يستخدمون طريقة اللعب بشكل مباشر من خالل 
للتعبري عن  ، فإن استخدام هذه الطريقة سيساعدهم ويسهلهمللغاية عندما يتعلمون

ى واجملموعات األخرى لزايدة قدرة الطالب عل األوىل فكارهم عند املناقشة مع اجملموعةأ
 أن يكونوا أكثر نشاطًا ومحاًسا يف التعلم.
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 Rotatingتطبق طريقة  "بناء على هذه املشكلة تريد الباحثة أن تبح  عن  

Trio Exchange بـ النحو على " لرتقية قدرة الطالب MTsN 3 Aceh Selatan  

 

 أسئلة البحث -ب

 ي:لفيما يدم الباحثة حتديد املسائل فتق ،اعتمادا على ما سبق من البيان 

"  Rotating Trio Exchangeيف تطبق طريقة  " واملدرسة نشطة الطالب أكيف  -1
 ؟MTsN 3 Aceh Selatan بـ النحو على لرتقية قدرة الطالب

على لرتقية قدرة الطالب  فعال " Rotating Trio Exchangeطريقة  " هل تطبق  -2
 ؟MTsN 3 Aceh Selatan بـ النحو

 

 أهداف البحث -ج

 رمز األسئلة تكتبها الباحثة أغرض البح  فيما يلي:بعد أن  
" لرتقية Rotating Trio Exchangeى انشطة الطالب يف تطبق طريقة  "ف علالتعر  -1

 Mtsn 3 Aceh Selatanبـ النحو  على قدرة الطالب

لرتقية فعال " Rotating Trio Exchangeيف تطبق طريقة  " على فعاليةف التعر  -2
 Mtsn 3 Aceh Selatan بـ النحوعلى  واملدرسة قدرة الطالب

 
 مهية البحثأ -د

 امهية البح  فهي:ما أ 
 الطالب  -1

 Rotating“مساعدة الطالب لرتقية قدرة يف النحو من خالل طريقة  ( أ

Trio Exchange” 

ترقية اهتمام وميول الطالب لرتقية قدرة النحو من خالل طريقة   ( ب
“Rotating Trio Exchange” 
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 للتعلم -2

 توفر جتربة جديدة للطالبميكن أن  ( أ

 "  Rotating Trio Exchange"ميكن أن توفر الفهم بسهولة من خالل   ( ب
 النحو على لرتقية قدرة 

 Rotating   Trio" ميكن أن توفر فهما لتعلم ىف النحو من خالل طريقة  ( ج

Exchange”  حبي  ال يكون ممال ولكن ممتع لتوليد االهتمام ابلتعلم 

 للمدرسة  -3

 فر حتسني نوعية التعلم يف تنفيذ التعليم يف املدرسةميكن أن تو  ( أ

ميكن أن توفر حتسني اجلودة لكل طالب لرتقية قدرة يف النحو من    ( ب
 "  ”Rotating Trio Exchangeخالل طريقة 

 للبحاث -4

 Rotating Trio" املعرفة عن تطبق الطريقة ميكن أن تزويد البصرية و  ( أ

Exchange” يف النحو 

 Rotating Trio “املعرفة عن تطبق الطريقة البصرية و ميكن أن تزويد    ( ب

Excange”  يف مواجهة املشكلة الطالب يف النحو 

 

 هفروضو  البحث افرتاضات -ه
مهما  اتدور دورا هامما االفرتضات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذ البح  أ 

 Rotating Trio م طريقة "اخدتشاء الكلمات واجلمل والفقرات إبسجدا عتد إن

Exchange "  ألن ،تابة لدى الطالب يف مبادئ التعلمالك ةاليت ستعمل على حتسني مهار 
 "Rotating Trio Exchange " يصنع. الطالب يتخيلون حىتة جمهز أبلعباب تعليمية ممتع 
 يستطيعون أن يعربوا على حمتوايت فكرهتم.هبا و 

 ما الفروض اليت افرتاضها الباحثة فرضني: أو  
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فعال لرتقية  "Rotating Trio Exchange" الفرض البديل: إن تطبق طريقة  -1
 Mtsn 3 Aceh Selatanقدرة الطالب النحو 

 Rotating Trio" تطبق الطالب يف تطبق طريقة  الفرض الصفري: إن  -2

Exchange " النحو  غري فعال لرتقية قدرة الطالبMtsn 3 Aceh Selatan. 

 

 معاين املصطلحات -و

أن تبح  الباحثة هذه الرسالة فتحسن هبا أن توضع بعض معاين قبل  
 الصطلحات للكلمات املستعملة

 " Rotating Trio Exchange" تطبيق طريقة  -1

وأما 7.طريقة" وهي السبيل -طريق -طرقا -مصدر من "طرقالطريقة كلمة  
وقال أجيف  8الوسيلة تستخدم أو أسلوب يلجأ إليه للنجح.معناها إصطالحا هو 

إن طريقة  9هرماوان أن الطريقة هي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف املدخل املعني.
الطرىقه  10التدريس مفهومها أوبعد من جمرد إجراءات تدريسية يقوم هبا املعلم يف الفصل.

يصال املادة إعملية التعليم والتعلم لسهوله  معلم امده يستخدأهي  البح  ىف هذ
 ولرتفية التعلم النحو.التعليمية 

مفصلة للطالب  وهو طريقة ثالثةاَراء اجملموعة  Rotating Trio Exchangeيف  
وميكن بسهولة إضافة هذا التبادل  ،ملناقشة املشكالت مع بعض زمالئهم يف الفصل

 لاَلراء إىل املادة وابلتايل حتسني العلمية التدرسة والتعلم يف إيصال املواد التعليمية وحتسني
 املهارات 

                                                             

  
7
 1986)بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واإلعالم، الطبعة الثانية والعشرون،  ،لويس معلوف 

  465ص  (،

8
 .673(، ص. 2003، )بريوت: دار املشرق، املعاصرة، طبعة أوىلاملنجد الوسيط يف العربية محوى،  صبحى  

 
9
 Acep Hermawan dan Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa arab. 

(Yogyakarta: DIVA press, 2012),  h.168 

  69ص  ،)مصر( ،طقينبها رائق تدريس اللغة العربية لغرينط ،رشد أمحد طعيمة وزمالئه 10  
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Rotating Trio Exchangeوحتديدا من خالل طالل طريقة  ،يف التعلم
 11

 

 النحو -2

وتعلم  ،حنو هو العلم الذي يناقش هناية اجلمل املتعلفة ببنية اجلملة وصيغة اجلملة 
م يدرس القواعد يف املعرفة النحوية مهم جدا يف تعلم اللغة العربية ألن املعرفة النحوية عل

 Rotating Trioم طريقة املهراات الطالب يف فهم التعلم النحوي ابستخد أما ،العربيةاللغة 

Exchange
 12 
 
 حدود البحث -ز

  احلد املوضوع: تريد الباحثة أن حتدد الرسالة حتت املوضوع " تطبق طريقة " -1
Rotating Trio Exchange  بـ  " لرتقية قدرة الطالب يف النحوMTsN 3 

Aceh Selatan 

يف  MTsN 3 Aceh Selatan بـ: تريد الباحثة أن حتدد الرسالة املكاين احلد -2
 الفصل الناين للعلوم الطابعيبة الثانية

 2022 / 2022احثة أن حتدد هذه الرسالة يف د الزماين: تريد الباحل -3

 

 الدراسات السابقة -ح

 الدراسات السابقة هي إحدى أساسيات البح  اليت إستخدامتها الباحثة ملعرفة 
أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها. وهذه الدراسة تساعد الباحثة ملعرفة مقارنة نتائج 

 البح  وفروق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية.
 

                                                             

 
11

 Melvin L. Siberman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

h.103 

   ص ،(2000 األردن: دار الفكر) ،جزء األول ،ألوىل(الطبعة معاين النحو )، ائيفاضل السامر  12   
  8و 5
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 13(2015)إمجلية سة درا -1
ملعرفة استخدام وسيلة تعليم النحو. وأما منهج البح  يف  هذا الدراسة هيهتداف    

الطالب مرتفعة. وهذ يدل البح   فهي قدرة منهج جتريب. وأما  يهذه الرسالة فه
 ularوسائل  ة الطالب يف اإلختبار البعدي أعلى من اإلختبار القبلي.بعلى نتي

tangga  .الثعبان والسلم( يف تعليم النحو(  
الطالب على مدة النحو  قدرة ترقيةالعالية الدرسة يف  ابقت هذه الدراسة فات       

)الثعبان   ular tanggaوسائل تستخدمان منهج النجرييب. لكنهما ختتلفان من انحية و 
 Rotating Trioوأما الدرس احلالية تستخدمها طريقة  ،والسلم( يف تعليم النحو

Exchange  دة النحوالرتقية قدرة الطالب م. 
 14(2015دراسة رزقا أواتمي )  -2

وأهداف حب  هذه الرسالة التعرف على أنشطة املدرسة والطلبة عند تطبيق  
يف تعليم النحو مبعهد دار العلوم العصرى  STADمدخل التعلم التعاوىن أب سلوب 

النحو بعد عملية  عهد دار العلوم العصرى يف تعليم درجة طلبة موالتعرف على 
  STADالتدريس مبدخل التعلم التعاوىن أبسلوب 

نتائج البح  من هذه الدراسة أن أنشطة املدرسة والطلبة يف تطبيق مدخل التعلم  
يف تعليم النحو يكون ممتازا حىت يرقى درجة الطلبة مبعهد  STADالتعاوىن أبسلوب 

 دار العلوم العصرى بعد عملية التدريس. 
اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية ىف البح  عن منهج البح  وهو جتريب.  
وأما الدراسة  STADختلفت ىف الوسيلة التعلمية. استعملت الداسة السابقة وسيلة وا

 " Rotating Trio Exchange احلالية وطريقة

                                                             

 13
 ب ) الثعبان والسلم( يف تعليم النحو )دراسة جتربية  Ular Tanggaاستخدام وسائل  إمجلية، 

(MTsN Kuta Baro) بـ Aceh Besar  ،  : (2015رسالة عملية غري منشور ) جامعة الرنريي 
 14

هد دار )دراسة التجربية مبع STAD تعليم النحو مبدخل التعليم التعاوين أبسلوب ،رزق أواتمي  
 (2015رسالة عملية غري منشور )جامعة الرانري:  ،العلوم العصرىبندا أتشيه(
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 15(2015)دراسة صوفياان  -3

شط املدرسة والطلبة يف استخدام وأهداف حب  هذه الرسالة التعريف على أن 
مبعهد الفالح ابو ملؤ والتعرف على سيلة شجرة القراءة ىف تعليم النحو )دراسة جتربية و 

 درجة طلبة بعد عملية التدريس(.
الرسالة هي منهج التجريب ونتائج البح  من هذه البح  هذه يف ومنهج  

الدراسة أن استخدام وسيلة شجرة القراءة تكون فعالية على ترقية قدرة الطالب ىف 
 تعلم النحو.

قدرة الطالب على النحو وتستخدمان  ترقيةانتفق الدراسة السابقة مع احلالية ىف  
لرتقية لكنهما ختتلفان من انحية املنهج التعلمية الدرساسة تستخدمها . منهج التجريب
القراءة وأما الدراسة احلالية  وسيلة شجرة تستخدمها الدراسة السابقةمدة النحو. 

 . " Rotating Trio Exchange" طريقة و 
 
 طريقة كتابة الرسالة  -ط

التأليف والكتابة هذه الرسالة فتعتمد البح  على دليل إعداد وكتابة وأما   
غة العربية بكلية الرتبية لالرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( قسم تعليم ال

 2016وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكمية سنة 
 

 

                                                             

 15
استخدام وسيلة شجرة القراءة ىف تعليم النحو )دراسة جتربية مبعهد الفالح ابو ملؤ والتعرف  ،صوفياان 

 (2015رسالة علمية غري منشور ) جامعة الرانري :  ،لى درجة طلبة بعد عملية التدريس(ع
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 الفصل الثاين  
 اإلطار النظري

 النحو -أ
 تعريف النحو -1

حنوا" الشيء:  –ينحو  –جنا  قد سبق الكالم أن كلمة النحو لغة مصدر من " 
املقدار: ويكون ظرفا ، الطرق. املثل ،اجلحة ،والنحو مجع من احناء: اجلانب ،قصده
ومعناه كما ىف هتذيب ابن يعيش يكون مخسة وهي حنو مبعن القصد يف مثل  1وإمسا.

قوهلم حنوت البيت احلرام أى قصدته وحنو مبعن مثل يف العبارات يف مثل قوهلم االسم ما 
دخله األلف والالم حنو الرجل والغالم وما شاكل ذلك وحنو مبعىن عند حنو قولك زيد 

 2حنو عمر أى عنده.
م أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب ح هو علواصطال 

والبناء. أى من حيث مايعرض هلا يف حال تركيبها. فيه تعرف ما جيب عليه أن يكون 
َاخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف 

 3اجلملة.

والنحو هو علم بقواعد يعرف هبا أحكام الكلمات العربية حال تركيبها من  
والنحو هو قواعد  4اإلعراب والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ وحذف العائد.

خر الكلمات وكيفية أ يعرف هبا وظيفية كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو
                                                             

 
1
 ،(2007 ،)بريوت: دار املشرق ،الطبعة الثانية واألربعون ،اللغة واإلعالماملنجد يف  ،لويس معلوف 

 79ص: 
 

2
 حاشية على شرح ااَلجرومية، ،تشتقويق اخلالن ،صوم بن سامل السماراىن السفاطوىنحممد مع 

 6ص:  ،بدون سنة( ،)إندونيسيا: دار احياء الكتب العربية
 

3
: منشورات املكتبة العصرية )بريوت ،اجلزء االول ،ةجامع الدروس العربي ،مصطفى العالييين  

 9ص:  ،(1987
 

4
 ،بدون سنة( ،)بريوت: دار الثقاافة اإلسالمية ،اجلزء األول ،خص قواعد اللغة العربيةلم ،فؤاد نعمة 

 17ص. 
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املراد ابالصول  بناء و إعراهبا. والنحو هو علم ابصول يعرف هبا أواخر الكالم إعرااب و
والنحو هو  5اإلعراب والعوامل والتوابع وحنو ذلك. املذكورة االسم والفعل واحلرف وانواع 

وقيل النحو  ،ني يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريمهاعلم بقوان
علم أبصول يعرف هبا صحة الكالم وقبل  ،علم يعرف به أحوال الكالم حيث اإلعالل

 6فساده.و 
وقال الشيخ أبو احلسن ظاهر بن أمحد بن ابب شاذ النحوى: النحو هو علم  

 7هللا عز وجل. مستنبط ابلقياس واإلستقراء من كالم

لقد أوردت املعاجم العربية معىن تقريبا للنحو حتت  ،وقال إمساعيل زكراي ىف كتابه 
ينحو مبعىن قصد يقصد. والنحو هو القصد والطريق مبعىن الوصول ابلكلمة  –ابب حنا 

لذلك  ،خرهاأأجل فهم معناها من خالل أحوال  إىل قصد معني أوطريقة نتبعه معها من
جم الوسيط أن النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكالم إعرااب وبناء. جند يف املع

 8والنحوى هو العامل ابلنحو أو أبحوال الكالم.

 
 أمهية النحو يف تعليم اللغة العربية -2

 أما أمهية النحو يف تعليم اللغة العربية فهي:
 ودليل على إضالتها. ،مظهر حضاري من مظاهر اللغة -أ

 إستعمال اللغة. ضوابط حتكم -ب

                                                             

 
5
 ،اجلزء األول ،واكب الدرية شرح متممة األجروميةالك ،مد بن امحد بن عبد البارى األهداحم  

 5-4ص:  ،بدون سنة( ،)مساراع: مكتبة ومطبعة طه فوترا
م أو  2001، ) حده: سنقافورة، للطباعة والنشر والتوزيع ،التعريفات على بن حممد اجلرجاىن،6 

 338ص:  ه(، 1421
 ونسيا: دار احياء الكتب العربية(،)إند ،خلالن شويقات راىن السفاطوىن،حممد معصوم بن سامل السما7 

 6ص: 

 
8
 201يدون سنة( ص:  ،دار املعارف اجلامعة)القاهرة:  ،طرقا التدريس اللغة العربية ،إمساعيل زكراي 
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 9تساعد على فهم اجلمل وتركيبها. -ج
ألجل  ،ومن البيان السابق يتبني أبن أمهية النحو ينقسم إىل ثالث أقسام مهمة 

ذلك ال بد من تعليم النحو كي يفهم حقيقه اللغة العربية. وأيضا ال ندرك كالم هللا 
 ،وأصول العقائق ،وسلم وأحاديث الرسول صل هللا عليه ،ونفهم دقائق التفسري ،تعاىل

ما وما يتبع ذلك من مسائل فقهية إال إبهلام والوسيلة النحو. وألمر  ،وأدلة األحكام
وأن  ،اخللف أمجعوا قاطبة على أنه شرط يف رتبة اإلجتهادقالوا: "إن األئمة من السلف و 

 10ال تتم إال به. ،اجملتهد لو مجع كل العلوم مل يبلغ رتبة اإلجتهاد متوفقة عليه

  

 أهداف تدريس النحو  -3

 ،هي إقامة اللسان ،ال مراء أن الغاية من تدريس النحو ىف مراحل التعليم العام 
ومل يكسر  ،مل يرفع منخفضا ،فإن قرأ املتعليم أو حتدث أو كتب ،وجتنب اللحن ىف الكالم

ال حفظ  ،منتصبا. والغرض من تدريس النحو هو تكوين امللكة اللسانية الصحيحة
 ،فالعريب األول الذي أخذت اللغة عنه مل يكن يدري ما احلال وما التمييز ،القواعد اجملردة

فكل هذه امساء مساها مشيخ النحو عندما وضعوا  ،ومل يعرف الفرق بني املبتدأ والفاعل
 11قواعد اللغة حلفظها من اللحن. 

 ، مسائل الذكر واحلذففبالغوا يف ،لكن علماء النحو أتثروا ابألساليب الفلسفية 
الثواين والثوالث والعلل  ،ويف استخدام العوامل ،والتقدير والتأويل ،والتقدمي والتأخري

وغريها. وخرجت دراسة النحو عن الغرض الذي وضع من أجله وهو خدمة اللغة يف 
 12قوال وقراءة وكتابة. ،مستوايهتا املختلفة

                                                             

 
9
)سودان: مطبعة  ،دريس القواعد يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهات ،مود كاملحم 

 1ص.  ،(2000 ،التمدن احملدودة
 

 1ص.  ،املعارف: بدون سنة(دار الواىف، اجلزء األول، )النحو  ،عباس حسن10
 

 308ص.  ،(2006 ،الفكر العريب)القاهرة: دار  ،تدريس فنون اللغة العربية ،على أمحد مدكور11
 

12
 307ص ،... تدريس فنون ،على أمحد مدكور  



12 

 

 

 

اعد لكنه ال بد من اإلرتباط حقيقة أن علم النحو ليس جمرد عن حفظ القو  
ابلعلوم األحرى بدقائقه ليعرف فائدة من الفوائد املوجود فيه حىت يفهم كيفية تطبيقه 

 واستنباط املفاهم حسب املقتض الظاهر.  
 وأما أهدف تعليم القواعد النحوية كما يلي: 
ولغة من يستمع إليهم  ،إكتساب املتعلم ابملعايري اليت تساعده على ضبط لغته  -1

 أو يقراكتبتهم

إذ يتوقف على  ،أى فهم ما يسمعه وما يقرأه ،الفهم واإلفهام املضبوطي  -2
صحتها صحه الفهم وعلى فسادها قلب املعىن أو تشويشه يف ذهن القارئ أو 

 السامع.

ومحلهم على التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتكيب  ،إمنا الرتبية العقلية  -3
 ارات والعبارات واجلمال والكلمات.والعب

ويبحثونه من يستمدوهنا مما يدرسونه ،تذويد الطالب مبدة لغوية حديدة  -4
 وتعرب عن ميوهلم واجتاهتم. ،تغذى أذواقهم ،عبارات وأمثلة ادبية

ميكن الطالب من نقد االساليب والعبارات ابلقدر الذي يكشف هلم عن   -5
 الغموض والركاكة يف هذه األساليب.

 وتنمية مهارات التذوق األديب: ،احلكمتعويد الطالب دقة املالحظة واملوازنة و   -6
والتمييز بني  ،ليل األلفظ والعبارت والسأساليبألن دراسة النحو تقوم على حت

 .ومراعاة العالقة بني الرتكيب ،صواهبا وخطئها

 النحو يف مجلة اإلمسية -4

 تعريف مجلة اإلمسية  -أ

 كما يلي:  اليت عرضها علماء اللغة العربية، تعاريف اجلملة االمسيةيقدم  الباحث  
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 13هي اليت صدرها اسم صريح ظاهرا كان أوَ ضمري. -

 14كل مجلة ترتكب من مبتدأ و خرب. -

بقة أن اجلملة االمسية هي اجلملة اليت يستيقظ الباحث من التعاريف السا 
تبدأ ابسم، وهلا ركنان أساسيان، البد من وجودها فيها لكي تكون كالما مفيدا 

اسم مرفوع يقع يف ومها املبتدأ )املسند اليه( واخلرب )املسند(. فتعرف املبتدأ هو 
 انواع املبتدأ:( البيت كبري( )الكتاب جديد)مثل: 15أول اجلملة.

 حنن: الكرمي جميوب، حممد كرمي، مسافر.اسم صريح،  -1

 ضمري، حنو: أان مسافر غدا، هو كرمي، هم جمتهدون. -2

 اسم إشارة، حنن: هذا أديب، هؤالء شعراء -3

 اسم موصول، حنن: الذي فاز ابجلائزة طالب، ما قلته صحيح. -4

 اسم استفهم، حنن: من فاز يف السابق؟ ما العمل؟ )ما غرك بربك الكرمي(. -5

 من جد وجد اسم شرط، حنن: -6

 16مصدر مؤول، حنن: وأن تصوموا خري لكم )أي: صيامكم خري لكم(. -7

اخلرب فهو ما يكمل معىن املبتدأ أي ما أسند وهو الذي تتم به مع وأما  
 حنو: حممد قائم )قائم: خرب مرفوع ابلضمة(. وأنواعة ثالثة: 17املبتدأ فائدة.

 
                                                             

 13
تثام، )القاهرة: دار االع أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلغربية، عبد اجملد عبد هللا، 

 89ص. دت(، 
 14
)القاهر: دار املعارف، دت(، ج  النحو الواضع يف قواعد اللغة العربية،جارم مصطفى أمني،  ليع 

 42، ص. 1
 15

(، 169، )بريوت: دار الثقافة االسالمية، ملخص قواعد اللغة العربية. اجلزء األولفؤاد نعمة،  
 103ص. 

، اتريخ  Angelfire.com/tx4/lisan/grammar2.htm. http//www- ،النحو ) اجلزء الثاين (سامل اخلماش،16
 2021مايو  28 الدخول

17
 254...،جامعمصطفى الغالييين،  
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 خرب املفرد (1
علفى أديب، الطالبان جمتهدان هو ويقصد به غري اجلملة أو شبهها، حنو:  

 صادق، هذا كرمي.
 خرب اجلملة، وهو نوعان: (2

      )أ( اجلملة االمسية: حممد خلقه كرمي، املزرعة أرضها خصبة. )حممد: مبتدأ 

       أول، خلقه: مبتدأ اثن، كرمي: خري املبتدأ الثاين، واجلملة االمسية املؤلفة    

 حمل رفع خري املبتدأ األول(.وخريه يف  املبتدأ الثاين من  
      : الطالب جيب العلم، الفالح يصلح أرضه، املسافرون )ب( اجلملة الفعلية 

     ع وفاعله مسترت عادوا إىل بلدهم، )الطالب: مبتدأ، جيب: فعل املضار        

 اجلملة الفعلية يف حمل رفع خربللطالب(.جوازا تقدير هو و       
 اخلرب من شبه مجلة: (3

       أ( اجلار واجملرور، حنن: خالد يف الدار، الزاد على الراحلة، البستان يقرب )

   النهر. )خالد: مبتدأ، يف: حرف جار، الدار: جمرور، ومجلة جار وجمرور      

 فهو خرب(     
        الظرف، حنن: البيت فوق اجلل، الفالح حتت الشجرة، القائد أمام )ب( 

         اجليس، )البيت: مبتدأ، فوق: ظرف، اجلبل: مظروف، ومجلة ظرف     

 18ومظروف فهو خرب(    
املقصد بشبه اجلملة هو الظرف بنوعية الزماين واملكاين واألخر حرف 
اجلر األصلي مع جمروره، حنن: العامل يف املصنع )يف املصنع: جار جمرور، خرب 

 19املبتدأ(.
 

                                                             

 
، اتريخ  Angelfire.com/tx4/lisan/grammar2.htmhttp//www .-، النحو ) اجلزء الثاين (سامل اخلماش،18

 2021مايو  28الدخول 

19
 31دت(، ص.  ، )دمشق: دار احلكمة،املرجع السابقفود نعمة،   
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 Rotating Trio Exchange طريقة -ب

 Rotating Trio Exchange تعريف الطريقة -1

األنواع يف النموذج التعلم التعاوين  من هو أحد  Rotating Trio Exchange طريقة 
بادل اآلراء يف كأسلوب للتناوب على ت Rotating Trio Exchange. املطبق على الطالب
معها يتكون من ثالثة ، هي طريقة للطالب ملناقشة املشكالت جمموعات من ثالثة

هو منوذج تعليمي لتبادل  Rotating Trio Exchangeمنوذج التعلم التعاوين  أشخاص. مث
 .20اآلراء مع اجملموعات األخرى الكثري من املعلومات اجلديدة

شاء جمموعة ثالثية يديرها م إبناق Rotating Trio Exchangeيبدأ التعلم التعاوين  
مناقشة حول املواد اليت طلبها املعلم من خالل مناقشتها مع ، ويتبعها البدء املعلم

)التبادل الثالثي  Rotating Trio Exchangeجمموعة.منوذج التعلم التعاوين نوع  األصدقاء
الدوار( هو أحد مناذج التعلم التعاوين. ألنه ميكن أن جيعل الطالب نشيطني يف املناقشة 

 21مع أصدقائهم.

مع عدد من الطالب كأعضاء يف جمموعات  اتيجية التعلملتعلم التعاوين هو اسرت  
، جيب على كل عضو يف خمتلفة. عند إكمال مهام اجملموعةصغرية مبستوايت قدرات 

فهم املوضوع. يف التعلم جمموعة الطالب العمل مًعا ومساعدة بعضهم البعض على 
 اجملموعة مادة الدرس.، يقال إن التعلم مل يكتمل إذا مل يتقن أحد األصدقاء يف التعاوين

 
 على النحو  Rotating Trio Exchangeأتثري لطريقة  -2

املتناوب أحد مناذج التعلم اليت ميكن  Rotating Trio Exchangeيعد منوذج التعلم  
أن تنشط الطالب يف أنشطة التعلم وتوفر فرًصا للطالب ملناقشة اسرتاتيجية حل 

                                                             
 

20
 Isjoni, Cooperatif  Learning Efektivitas Pembelajaran kelompok, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 49-50. 

 
21

 Isjoni, Cooperatif Learning Efektivitas Pembelajaran kelompok, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h.15. 
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التعلم هذا هو منوذج تعليمي جيمع الطالب يف املشكالت يف تعلم النحو. منوذج 
جمموعات صغرية من ثالثة أشخاص لكل جمموعة مناقشة مشكلة. منوذج التعلم هذا هو 
واحد من منوذج التعلم التعاوين الذي ميكن تطبيقه على مجيع املواد اخلاصة يف دروس 

 النحو.
لطالب كانيات هائلة لاملتناوب إبم Rotating Trio Exchangeيتمتع منوذج التعلم  

، جلعل جتارب التعلم بنجاح، حىت يتمكنوا من فهم التعلم ملساعدة ذاكرهتم )الذاكرة(
أكثر إاثرة لالهتمام وذات مغزى. منوذج التعلم هذا هو اسرتاتيجية للطالب ملناقشة 

، سيجمع م يف الفصل. يف هذه اإلسرتاتيجيةاملشاكل املختلفة مع الطالب بعض زمالئه
 الطالب مع زمالئهم يف الفصل لتبادل اآلراء يف حل مشكلة.

، سيكون له Rotating Trio Exchangeمن خالل تطبيق منوذج التعلم التعاوين  
، وميكن أن لتعلم لدى الطالب يف حل املشكالتأتثري جيد على حتسني قدرات ا

 تساعدهم يف التعلم.
 
 Rotating Trio Exchangeب الطريقة يو مزااي وع -3

 Rotating Trio Exchangeالطريقة  مزااي -

 هي كمايلي:  Rotating Trio Exchangeوأما مزااي الطريقة 
 ميكن للطالب نقل األفكار إىل جمموعة من األصدقاء (1

 22ميكن للطالب ممارسة مهارات التفكري والتعبري عن اآلراء (2

 الطالب أكثر محاًسا ألهنم حيصلون على الدافع من جمموعة األصدقاء  (3

 ستكون مهارات التفكري أفضل ألن هناك دائًما تغيريات مجاعية  (4

 لن تشعر املناقشة ابمللل بسرعة ألن اجملموعات خمتلفة دائًما (5

                                                             
 

22
 Yuni Yuliyanti, et. Al, "penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Rotating trio 

Exchange (rte) Untuk meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata pelajaran fisika", 

jurnal pendidikan fisika Vol.4 No.2, September 2016, h. 102 
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  Rotating Trio Exchangeطريقة عيوب  -

 وهي كما يلي: Rotating Trio Exchangeوأما عيوب من الطريقة 

إلستعداد عملية جيب على فا، Rotating Trio Exchangeابستخدام منوذج  (1
 املعلم اليت سوف يف تقدم التعليم 

 ، يف بعض األحيان يهيمن عليها شخص من كل جمموعةأثناء املناقشة  (2

، ألن كل جمموعة جيب أن يتم تدويرها يتطلب الكثري من الوقت يف تنفيذه (3
 دائًما جمموعة جديدةحبيث تشكل 

 

  Rotating Trio Exchangeخطوات منوذج تعلم  -4

 Rotating Trio Exchangeخلطوات تنفيذ التعلم  (L.siberman)وفًقا لسيلربمان 
 هو كما يلي:

 م إبنشاء جمموعة متنوعة من األسئلة اليت تساعد الطالب على بدء مناقشةاق (1

 إجاابت صحيحة أو خاطئة. حول حمتوى الدرس ابستخدام أسئلة ليس هلا
 يقسم الطالب إىل جمموعات من ثالثة كل جمموعة )ثالثية(. (2

 أعط كل ثالثي سؤاالً افتتاحياً )نفس السؤال لكل جمموعة ثالثية( للمناقشة.  (3

 إثننيأو  األولأو  صفر ب املعلم من الثالثة حتديد الرقم، يطلبعد انتهاء املناقشة (4
ليدور ثالثي واحد يف اجتاه عقارب  األوللكل من أعضائها. طالب برقم 

ر الثالثة يف اجتاه عقارب بتدوي اثننيالساعة. يقوم الطالب الذي حيمل الرقم 
 يف مكانه. صفر، بينما يظل الرقم الساعة

 م إبعطاء سؤال جديد بدرجة صعوبة أعلى من السؤال االفتتاحي.اق  (5
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التعرف على بعضهم  طالب علىكرر الدورة. تساعد الدورات مع املناقشة ال (6
 23، والتعرف على املواقف واملعرفة واخلرباتالبعض

 Rotating Trioميكن استنتاج أن منوذج التعلم التعاوين نوع  من سبق البيان 

Exchange  هو منوذج تعليمي ميكن أن يشرك الطالب يف التعلم كرر املادة حىت يتم
، مثل خطوات ملتمحور حول الطالبالتعلم ايم و تدريب الطالب على إجياد إتقان املفاه

ينقسم هذا النوع من الفئة التعاونية اجلاهزة أللكل إىل عدة جمموعات  منوذج التعلم
، يتم طرح سؤال على  يف كل جمموعة أو ما يسمى الثالثياألشخاص  ثالثةتتكون من 

لكل  اثنني، األول، صفركل جمموعة نفس الشيء الذي سيتم مناقشته مث إعطاء رقم 
التحرك يف اجتاه عقارب  األولطلب من الرقم ، بعد االنتهاء من املناقشة عضو اجملموعة

ًيا عن انقشنا مع الثالثي ، مث أعطي سؤااًل اثناألرقام بعكس اجتاه عقارب الساعةالساعة و 
 ، وما إىل ذلك.اجلديد

 

                                                             

 
23

 Defita Purba Sari “Penerapan Model Cooperatif Learning Tipe Rotating Trio 

Exchange (Rte), Skripsi  Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika KelasSD 

Negeri Karang Sari Kecamatan Padang Ratu 2017, Universitas Lampung, h. 15. 
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الفصل الثالث   

 إجراءات البحث احلقلي
 منهج البحث -أ

إن منهج البحث هلذا البحث هي حبث جترييب. أما البحث التجرييب هو التسمية  
واملعلول حىت اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إىل اختبار عالقات العلة 

يصل إىل أسساب الظواهر. وإذا صمم البحث التجريب بعناية يصبح أداة قوية جدا يف 
 1.يد الباحثة تساعدها على اختبار فروضه بطريقة ال تعادهلا طريقة أخرى

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجري على أربعة أنواع وهي التصميمات  
 True – Ekperimentalوالتصميمات جتريبية ) (،- Pre  Experimental) التمهدية 

Design)، ( والتصميمات العاملية Faktorial Design )،  والتصميمات شبه التجربية
(Quazi -   Eksperimental).2 

واختارت الباحثة التصميمات التمهدية.وأما حبث التصميمات التمهدية ينقسم  
 إىل ثالثة تصميمات وهي: 

 One – Shot Case Studtالتصميمات األول  (1

 one Group Pre – Test,post – Test Design التصميم الثاين  (2

static – Group Comparision Designالتصميم الثالث  (3
3 

–One group Test Design لباحثة يف حبثها ابلتصميم الثاين،وختصيص ا

Test,Postpre                                                .              لتايل الشكال وأتخذ
                                                             

)القاهرة: دار النشر للجامعات  ،مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبية ، حممود أبو عالم ءرجا1 
 198ص.  ،(2011

 
2
 ،)الرايض: املكتبة العبيكان ،السلوكيةخل اىل البحث يف العلوم املد ،صاحل بن محد العساف 

 230ص  ،(141
 

3
 315ص. ،.....املدخل إىل البحث ،صاحل بن العساف 
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 التفصيل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            : االختبار القيلي                                                                                                            1خ

 : االختبار البعدي2خ

Xم: املعاجلة التجربية 

إال أهنا اجملموعة التجربية نفسها.  الباحثة للعينة اجملموعة الضابطة،وال ختتار  
 “واملراد هبا ختتار الباحثة فصال اثنيا الطبيعة الثانية للعينة فتجرى تدريس تطبيق طريقة 

Rotating Trio Exchange”  لرتقية قدرة الطالب على مهارة النحو بـMTsN 3 Aceh 

Selatan. 

 جمتمع البحث وعينته -ب

 جمتمع البحث  -أ

يقصد اباجملتمع هو مجيع األفراد أو األشخاص أو العناصر الذين هلم خصائص  
. أمااجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطالب يف الفصل علوم 4واحدة ميكن مالحظتها

يف أتشية اجلنوبية للعام الدرسي  13الطبيعية يف املدرسة العالية اإلسالمية رقم 
 طالبا. 275يبلغ عددهم  2022/2023

  

                                                             

 
4
 160ص. ، .....مناهج البحث ،أبو عالم ودرجاء حمم 

2خ   X1خ  م  
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 عينية البحث -ب

وأما العينة هي جمموعة جزئية من اجملتمع. ويالحظ أن مصطلح ععينة ال يضع  
. فالعينة هي جمموعة له خصائص مشرتكة. 5على طريقة احلصول على العينة أية قيود

 طالبا. 28لثاين الطبيعية الثانية وعددهم فلذلك أخذت الباحث للعنة الطلبة يف الفصل ا

اختارت الباحثة هذه اجملموعة كعينة يف هذا البحث ألن بعد مقابلة مع مدرسة  
مل يقدروا على مدة النحو. وطريقة البحث اليت اللغة العربية, رائت الباحثة أن بعضهم 

  (purposssive sampling)تستخدمها الباحثة الختيار العينة هي الطريقة العمدية 

أو إلختيار ابخلربة وهي تعين  املقصود،هذه الطريقة ابلطريقة  وهناك من يسمى  
أن أساس اإلختيار خربة الباحث ومعرفته إبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث. 
وينصح الباحث عندما يضطر إىل تطبيق هذا األسلوب يف اإلختيار أن يربرا علميا حىت 

 6ال يتهم ابلتحيز.

 طريقة مجع البياانت وأدواته -ج

 املالحظة املباشرة  (1

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

معني من خالل إتصاهله مباشرة  الباحثة مبالحظة سلوك حيث تقماملباشرة هي 
طريقة  ثة املالحظة املباشرة ملعرفة تطب.استخدام الباح7بألشخاص أو أشياء اليت تدرسها

                                                             

 
5
 165ص.  ،....البحث  مناهج ،رجاء حممود أبو عالم 
 

6
 342ص.  ،...املدخل إىل البحث ،صاحل بن محد العساف 
 

7
 306ص.  ،... املدخل أىل البحث  ،بن محد اعسافصاحل  
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“ Rotating Trio Exchange”  بـلرتقية قدرة الطالب على النحو MTsN 3 Aceh 

Selatan.   

 اإلختبار (2

إن االختبار من أكثر أدوات مجع املعلومات أو البياانت اليت حتتاج إليها الباحثة  
 والقدرات الطالب لفل مدرسي )مثال،اإلجابة األسئلة, هو امتحان لتقومي التحصيل 

 8.املعرفة اخلاصة مبوضوع معني(

تعد االختبارات املقنتة أحد األدوات اليت متكن ان تستخدمها الباحثة جلمع   
علومات اليت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فرضه. وتقوم الباحثة إبختبارين, امل

 ومها. 

 (pre-Test)االختبار القبلي  .1

 Rotating Trio “اإلختبار القبلى هو الذي خيتربه قبل استخدام تطبق طريقة  

Exchange” ستوى لرتقية قدرة الطالب على مدة النحو. وغرض هذا االختبار ملعرفة م
 دة النحو.االتحصيل الدراسي قبل استعمال أداة طريقة على م

 ( post-testعدي )باإلختبار ال .2

 Rotating Trio “وأما اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد تطبق طريقة   

Exchange”  لرتقية قدرة الطالب على مدة النحو. والنتائج من االختبار البعدي يقارن
قارن الباحثة بني تدى فعالية التدريس. ابنتائج االختبار القبلي, مث كل منهما لقياس م

 Rotating Trio“االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة تطبق طريقة 

Exchange” دة النحو بـاعلى م لرتقية قدرة الطالب MTsN 3 Aceh Selatan  . 

  

                                                             

 
8
 ،،)بريوت: مكتبة لبنان انشرو ،الطبعة األوىل ،معجم املصطلحات الرتبية ،يوسف خليل يوسف 
 .243ص.  ،بدون السنة(



23 

 

 

 

 طريقة حتليل البياانت   -د
 ”Rotating Trio Exchange “جترب الباحثة عملية التعليم والتعلم تطبق طريقة  

. كانت الباحثة تقوم كمشرفة MTsN 3 Aceh Selatan قية قدرة الطالب على النحو بـلرت 
 الطالب يف ترقية الطالب على مدة النحو. عملية التعليم عند تطبق طريقة إلرشاد

 
 حتليل البياانت من مالحظة املبشرة  -1

تطبق  بة الطالباكانت البياانت اليت حتصل من مالحظة املبشرة لتعرفة استج 
 MTsN 3 Acehبـ لرتقية قدرة الطالب على النحو  ”Rotating Trio Exchange “طريقة 

Selatan خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففي هذا . تعترب حتليل املعلومات
البحث استخدمت الباحثة طريقة حتليل البيانت حتليال كميا. فأم ختليل البيانت كميا 

شرة( للحصول االذي اتعملتها الباحثة إلجابة طريقة البحث األوىل )بياانت املالحظة املب
 بة ابستعانة احلساب كما يلي: على اجملموع واملعدلة والنسة املائوية ملعرفة استجابة الطل

 
 𝑃 = 𝑅𝑇 𝑋 ١٠٠ % 

 البيان:
P نسبة مئوية : 

R جمموع القيمة احلصولة عليها : 

T  :9الكاملة النتيجة. 

وحتليل املسند الستجبة كما نرى يف أنشطة املدرسة والطالب عند إجراء عملية  
  10التعليم إىل أربعة أحول:

                                                             

 9
 Anas Sudjino,  Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2009) 

h.305 
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 % = جيد جدا81-100

 % = جيد61-80

 % = مقبول41-60

 % = انقص21-40

 حتليل البياانت من االختبار -2

وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي والتصميم جمموعة   
يف  ( t” test“)فتستعمل صيغة  (one group pre-test post –tes design)اختبارة واحدة 

 الباحثة الرموز كمايلي:
 𝑡 =  𝑀𝑑

√ ∑(𝑥𝑑)2𝑁(𝑁 − 1)
 

 
 بيان من الرمز:

Md  :  متوسط )د( بني اخلتبار البعدي واالختبار
 قبلي
Xd  فرق االحنراف مع االحنراف املتوسط : ∑(𝑥𝑑)2

 : عادد االحنرافات الرتبية  

N  عدد املوضوعات : 

Df   أو : Db 1هيN- 

                                                                                                                                                                       

 
10

 Suharsimi Arikonto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003),h.281  
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قامت به الباحثة إبدخال درجة الطالب الذي حصلوا عليها يف كل االختبار  
 التايل:

 % = جيد جدا81-100

 % = جيد61-80

 % = مقبول41-60

 % = انقص21-40
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ

قد قدمت الباحثة يف الفصل الطبيعة الثانية ما يتعلق أبسلوب البحث. ويف هذا  
الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدهتا بعد القيام ابلبحث يف املدرسة الثنوية 

الثانية، وللحصول على البياانت أتشيه جنوبية للفصل الطبيعية  13اإلسالمية احلكومية 
م /  2021الباحثة ابلبحث التجربية يف تلك املدرسة للسنة الدراسة احملتاج إليها فقامت 

.  1/جامعة الرانريي بندا أتشيه رقم م اعتماد على رسالة عميد كلية الرتبية يف 2022

FTK /08 .Un /13154 –B201 /08/00.TL  .عن مجع البياانت فيه 
 

 ان البحثة عن ميدحمل -1

أتشيه جنوبية، يقع قرية كمفوغ  13كانت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
وأقيمت انحية تبأتون مبنطقة أتشيه جنوبية.  (Kampung Lhok Keutapang)لوك كوتفغ 

م. وأما رئيس املدرسة املدرسة فهو األستاذة  1995نوفمبري  25هذه الزاوية يف اتريخ 
 يتكون من الفصل األول حىت الفصل الثالث.فصال و  10هرلني. ويف املدرسة 

 أتشيه جنوبية 13عدد املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -2

 أتشيه جنوبية  (1

أتشيه جنوبية  13وأما املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   
 1 :اجلدول ااَليت  بية مدرسااتن. وتتضيح الباحثة يفمادة اللغة العر مدرسا، ومدرسة  26

                                                             

 1
 2022بناير  5يف أتشيه جنوبية  13مرجع من وثيقة مبدرسة اإلسالمية احلكومية  
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4-1اجلدول   

 يف أتشيه جنوبية 13املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 

 رقم
 امساء املدرسني

 دة الدراسيةاامل
 ذكور إانت

 الرتبية الوطنية مسلم - 1
 العقيدة واألخالق - زينال 2
 علوم اإلجتماعية  سأردي شريف - 3
 الرايضيات - سسينا هراوايت 4
 اللغة العربية - أيدانور 5
 اللغة العربية - نور أسياة 6
 الرايضيات - داين أجنرايين 7
 البيولوجي - هرمي داينشة 8
 الفيزايء - أفريدانور موردا  9

 الرتبية الوطنية - نورمالوايت 10
 اللغة اإلجنليزية - أفري راهايو 11
 اللغة اإلندونيسية - سافرايين 12
 الرتبية اإلسالمية حمب الدين - 13
 الفقه - الشفراييت 14
 القراَن واحلديث - رامسيايت 15
الدرسة حتفيظ  - أرمي 16
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 الصورة
 اللغة اإلجنليزية - ريز كرامي 17
 الفنون التصويرية  ففت فرنيال 18
الدرسة حتفيظ  سكران النشرحي - 19

 الصورة
 الرتبية البدنية انندا رزقي فاندانو - 20
 الرتبية البدنية - كمال هدايت 21
 اللغة اإلجنليزية - رفا ماالساري 22
 علوم اإلجتماعية - نورهجة 23
 اللغة اإلندونيسية - موراية سرمبا 24
 البيولوجي - سيلفيا مارجواندا  25

 
 أتشيه جنوبية 13الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عدد  -3

با، ولكل فصل من طال 275وكان عدد الطالب يف هذه املدرسة هي 
 2عدد الطالب كما يتضح اجلدول التايل:

4-2اجلدول :   

 أتشيه جنوبية 13عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 

 لالفص الرقم
عدد 
 الطالب

 الفصول األوىل
 30 (1) 1الفصل األول الطبيعية  1
 30 (2) 1الفصل األول الطبيعية  2

                                                             

 2022بناير  5يف أتشيه جنوبية  13مرجع من وثيقة مبدرسة اإلسالمية احلكومية 2 
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 30 (3) 1الفصل األول الطبيعية  3

 ل الثانيةالفصو 
 28 (1) 2الفصل األول الطبيعية  1
 28 (2) 2الفصل األول الطبيعية  2
 28 (3) 2الفصل األول الطبيعية  3

 ل الثانيةالفصو 

 27 (1) 3الفصل األول الطبيعية  1
 27 (2) 3الفصل األول الطبيعية  2
 24 (3) 3الفصل األول الطبيعية  3
 23 (4) 3الفصل األول الطبيعية  4

 
 أتشيه جنوبية 13املرافق املوجودة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  -4

 وللصوصول إىل أغرض تعليم يف هذه املدرسة فقد تعد املدرسة بعض 
 املرافق ليدفع الطالب يف تعليم جيدة كما يف جدول التايل:

4-3اجلدول   

 أتشيه جنوبية 13املرافق املوجودة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 
 عدد أنواع املرفق الرقم
 10 فصول الدراسة 1
 1 معمول العلوم الطبيعية 2
 1 املكتبة 3
 1 غرفة رئيس املدرسة 4
 1 اإلدارة 5
 1 املقصف 6
 1 املصلى 7
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 3 احلمام 8
 2 املرحاض 9
 1 قاعة 10
 1 ملعب 11
 1 الصحة املدرسة 12
 1 املالعب الرايضية 13

 
يف  13من اجلدول السابق نعرف أن يف املدرسة الثانوية إلسالمية احلكومية  

 . أتشيه جنوبية يستعمل املدرس مرافق كثريا لتسهيل الطالب يف تعلمهم

 
 4-4: اجلدول 

 يف (1)2جريب يف الفصل الثاين الطبيعية التوقيت الت
 لرتقية قدرة"  Rotating Trio Exchange"  تطبق طريقةعملية التعليم ب

 النحو على الطالب
 

 أنشطة التليم ساعة اتريخ يوم إلقاء

إلقاء 
 األربعاء األول

 يناير 5
2022 
 

- 25 .10 
55 .11 

 

 إختبار لقبلي -
 عملية التعليم  -
تطبق طريقة  " ب

Rotating Trio 

Exchange " 

ء إلقا
 اخلميس الثاين

 يناير 6
2022 
 

- 25 .10 
20 .11 

تطبق طريقة  "  -
Rotating Trio 

Exchange " 
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 واملالحظة املباشرة -

إلقاء 
 اجلمعة الثالث

 يناير 7
2022 
 

- 40 .08 
50 .09 

تطبق طريقة  "  -
Rotating Trio 

Exchange " 
 لقبليإختبار  -

 
شطة املدرسة ريب ثالث أايم, وستتضح الباحثة أنوقد جرت علمية البحث التج 

 على " لرتقية قدرة الطالب Rotating Trio Exchangeتطبق طريقة  " والطالبات عند ب

 لكل لقاء يف اجلداول التايل: النحو

 
 4 – 5اجلدول : 

 يف"  Rotating Trio Exchangeتطبق طريقة  " عملية تعليم وتعليم ب
 أتشيه جنوبية 13املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 
 اللقاء األول

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة إىل  -

 الفصل إبلقاء السالم.
 الطالب جييبون السالم. -

أتمر املدرسة بقراءة  -
 الدعاء

 الدعاء بقراءة الطالب -

أتمر املدرسة بتنظيم  -
قبل الطراسي واملكاتب 

 بداية التعليم

ينتظم الطالب الكراسي  -
 واملكاتب ليبداء التعليم

يسميع الطالب إىل شرح  -تشريح املدرسة عن  -
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أهدف التعليم اللغة 
 العربية 

 املدرسة

تنسب املدرسة عن املادة  -
سيدراس الطالب ابملادة 

 أسبوع القدمي

يكرر الطالب قليال عن  -
 املادة يف أسبوع القدمي.

ابإلختبار تقوم الباحثة  -
 القبلي

جييب الطالب أسئلة  -
 إلختبار القبلي

تشرح عن املادة اجلملة  -
 اإلمسية 

يستمع الطالب اىل شرح  -
 عن املادة اجلملة اإلمسية

أن  بأتمر املدرسة الطال -
يذكروا أمثلة اجلملة 

 اإلمسية

اجلملة  بيذكر الطال -
 اإلمسية

بتوزيع  ملدرسةقوم ات -
أوراق العمل على 

 جمموعاتالطالب يف 

بتوزيع  ملدرسةقوم ات -
أبوراق العمل بشكل جيد 

 وصحيح
قبل خروج الفصل  -

اختتمت املدرسة بقراءة 
الدعاء لكفارة اجمللس 

 وإلقاء السالم

 السالم يرد الطالب -
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 4 – 6اجلدول : 
 يف"  Rotating Trio Exchangeتطبق طريقة  " عملية تعليم وتعليم ب

 أتشيه جنوبية 13احلكومية املدرسة الثانوية اإلسالمية 
 

 اللقاء الثاين
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة

تدخل املدرسة إىل  -
 الفصل إبلقاء السالم.

 الطالب جييبون السالم. -

أتمر املدرسة بقراءة  -
 الدعاء

 الدعاء الطالببقراءة  -

أتمر املدرسة بتنظيم  -
الطراسي واملكاتب قبل 

 بداية التعليم

ينتظم الطالب الكراسي  -
 واملكاتب ليبداء التعليم

تشريح املدرسة عن  -
أهدف التعليم اللغة 

 العربية 

يسميع الطالب إىل شرح  -
 املدرسة

تنسب املدرسة عن املادة  -
سيدراس الطالب ابملادة 

 أسبوع القدمي

يكرر الطالب قليال عن  -
 املادة يف أسبوع القدمي.

تشرح عن املادة اجلملة  -
 اإلمسية 

يستمع الطالب اىل شرح  -
 عن املادة اجلملة اإلمسية

أتمر املدرسة الطلبة أن  -
يذكروا أمثلة اجلملة 

اجلملة  يذكر الطالب -
 اإلمسية
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 اإلمسية
من  ملدرسةطلب ت -

الطالب إعطاء معىن 
لعدد املواد التعليمية يف 

 اجلملة اإلمسية

يعطي الطالب معىن من  -
عدد مواد التعلم اجلملة 

 اإلمسية

للطالب  ملدرسةعطي ت -
فرصة لطرح أسئلة عن 
اجلملة اإلمسية اليت يتم 

 فهمها

يسأل الطالب أسئلة عن   -
اجلملة اإلمسية اليت يتم 

 فهمها

قوم املدرسة بتعليم  ت -
" كيفية تطبق طريقة 

Rotating Trio 

Exchange "  وتقسيم
جمموعات من ثالثة 

 أشخاص

يسميع الطالب إىل شرح  -
 املدرسة

من تطلب املدرسة  -
املناقشة مع  الطالب

 جمموعاهتم

يبدأ الطالب يف املناقشة  -
 مع أعضاء مجوعاهتم

تشرح املدرسة املالحظة  -
 من املوضوع

تسميع الطالب إىل  -
 اخلالصة جيدا

قبل خروج الفصل  -
اختتمت املدرسة بقراءة 
الدعاء لكفارة اجمللس 

 وإلقاء السالم

 السالم يرد الطالب -



35 

 

 

 

 
 4 – 7اجلدول : 

 يف"  Rotating Trio Exchangeتطبق طريقة  " بعملية تعليم وتعليم 
 أتشيه جنوبية 13املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 
 الثالثاللقاء 

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة إىل الفصل  -

 إبلقاء السالم.
 الطالب جييبون السالم. -

 الدعاء بقراءة الطالب - أتمر املدرسة بقراءة الدعاء -
املدرسة بتنظيم أتمر  -

الطراسي واملكاتب قبل 
 بداية التعليم

ينتظم الطالب الكراسي  -
 واملكاتب ليبداء التعليم

تشريح املدرسة عن  -
 أهدف التعليم اللغة العربية 

يسميع الطالب إىل شرح  -
 املدرسة

تنسب املدرسة عن املادة  -
سيدراس الطالب ابملادة 

 أسبوع القدمي

يكرر الطالب قليال عن  -
 يف أسبوع القدمي. املادة

تشرح عن املادة اجلملة  -
 اإلمسية 

يستمع الطالب اىل شرح  -
 عن املادة اجلملة اإلمسية

أتمر املدرسة الطلبة أن  -
يذكروا أمثلة اجلملة 

 اإلمسية

اجلملة  يذكر الطالب -
 اإلمسية



36 

 

 

 

من  ملدرسةطلب ت -
الطالب إعطاء معىن لعدد 
املواد التعليمية يف اجلملة 

 اإلمسية

الطالب معىن من يعطي  -
عدد مواد التعلم اجلملة 

 اإلمسية

تشرح املدرسة املالحظة  -
 من املوضوع

تسميع الطالب إىل  -
 اخلالصة جيدا

تقوم الباحثة ابإلختبار  -
 لبعديا

جييب الطالب أسئلة  -
 لبعديإلختبار ا

قبل خروج الفصل  -
اختتمت املدرسة بقراءة 
الدعاء لكفارة اجمللس 

 وإلقاء السالم

 السالم بيرد الطال -

 
 طريقة حتليل البياانت -ب

 حتليل البياانت من مالحظة املباشرة -1

وحتليل البياانت عن نتيجة املالحظة املباشرة عند أنشطة التعليم بني املدرسة 
 والطالبات فتستخدم الباحثة الرموز كما يلي:

 𝑃 = 𝑅𝑇 𝑋 100 % 

 البيان:
P نسبة مئوية : 

R جمموع القيمة احلصولة عليها : 
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T  :3. النتيجه الكاملة 

وحتليل املسند الستجبة كما نرى يف أنشطة املدرسة والطالب عند إجراء عملية  
 4التعليم إىل أربعة أحول:

 % = جيد جدا81-100

 % = جيد61-80

 % = مقبول41-60

 % = انقص21-40

 

 أنشطة املدرسة (1

 Rotating Trioتطبق طريقة  " بفأما نتيجة أنشطة املدرسة امللحوظة عند  

Exchange يف اجلدول التايل: النحو على لطالب " لرتقية قدرة ا 
 4 – 8اجلدول : 

 دليل مالحظة املباشرة أنشطة املدرسة
 يف على النحو " Rotating Trio Exchangeتطبق طريقة  " عند 

 أتشيه جنوبية 13املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 الناحية امللحوظة قم الر
 االففئة

1 2 3 4 
تدخل املدرسة إىل الفصل إبلقاء  - 1

 السالم.
   ✓ 

                                                             

 
3
  Anas Sudjino,  Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2009), 

h. 305 

 
4
 Suharsimi Arikonto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003),h.281  
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 ✓    أتمر املدرسة بقراءة الدعاء -
أتمر املدرسة بتنظيم الطراسي  -

 واملكاتب قبل بداية التعليم
  ✓  

تقوم املدرسة بقراءة كشف الغياب  -
 وتدعو واحدا فواحدا

   ✓ 

تعطي املدرسة دوافع إىل الطالب  -
 التعليميةقبل بداية 

   ✓ 

التوجيه واإلرشادات  ملدرسةاقدم ت -
للطالب حول التعلم الذي يتعني 

 القيام به

 
 ✓  

املادة املراد دراستها  ملدرسةاربط ت -
 بتجربة الطالب

   ✓ 

املادة املراد دراستها  ملدرسةاربط ت -
 ابملادة السابقة

   ✓ 

الطالب إىل عشرة  ملدرسةاقسم ت -
جمموعات ، كل جمموعة تتكون من 

 ثالثة أشخاص

 
  ✓ 

من الطالب تدوين  ملدرسةاطلب ت - 2
املالحظات واالستماع إىل عدد من 

 املواد التعليمية اجلملة اإلمسية

 
  ✓ 

عدد اإلمساعيلية  ملدرسةاشرح ت -
ويطلب من الطالب االنتباه إىل 
املادة املوجودة يف كل شرح لعدد 

 
  ✓ 
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 اجلملة اإلمسية
من الطالب إعطاء  ملدرسةاطلب ت -

معىن لعدد املواد التعليمية يف اجلملة 
 اإلمسية

 
  ✓ 

من الطالب شرح  ملدرسةاطلب ت -
 اجلملة اإلمسيةاملادة اخلاصة بعدد 

 بشكل صحيح وصحيح

 
  ✓ 

للطالب فرصة لطرح  ملدرسةاعطي ي  -
أسئلة  عن اجلملة اإلمسية اليت مل يتم 

 فهمها.

 
  ✓ 

أسئلة ذات مستوايت  ملدرسةاطرح ت -
صعوبة خمتلفة تتعلق جبملة اإلمسية 

 اليت متت دراستها

 
  ✓ 

 جيعلشرًحا موجزًا  ملدرسةا قدمت -
 األسئلة حول فضواًل  أكثر الطالب

 الصعوبة من املختلفة املستوايت ذات

 
  ✓ 

 الطالب لتطبيق طريقة ملدرسةادعو ت -
"Rotating Trio Exchang " 

   ✓ 

 كيفية تطبيق طريقة  ملدرسةاوجه ت -
"Rotating Trio Exchange " 

   ✓ 

من الطالب مناقشة  ملدرسةاطلب ت -
األسئلة اليت طرحها املعلم مع أعضاء 

 جمموعتهم

 
  ✓ 
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من الطالب إعداد  ملدرسةاطلب ت -
 األسئلة اليت يطرحها املعلم

   ✓ 

من بعض الطالب  ملدرسةاطلب ت -
قراءة اإلجاابت اليت مت اإلجابة عليها 

 أمام الفصل

 
 ✓  

اجملموعات األخرى  ملدرسةاوجه ت -
لتصحيح األخطاء أو النواقص 
املوجودة يف اإلجاابت اليت مت اإلجابة 

 عليها وفًقا إلرشاد وتوجيه املعلم

 

 ✓  

اجلملة تقوية حول مادة  ةقدم املدرست - 3
 اإلمسية

   ✓ 

من الطالب ختام  ملدرسةاطلب ت -
 املادة  اجلملة اإلمسية

   ✓ 

املدرسة قبل خروج الفصل اختتمت  -
بقراءة الدعاء لكفارة اجمللس وإلقاء 

  السالم

 
  ✓ 

 96 اجملموع 

 

 بناء على اجلدول السابق فوجداان القيمة التايل:

 𝑃 = 𝑅𝑇 𝑋 100 % 
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𝑃 = 96
100

𝑋 100 % 

 

𝑃 = 9. 600
100

 

 𝑃 = 96  % 

 
 أنشيطة الطالب (2

 Rotating Trioتطبق طريقة  " بالطالب امللحوظة عند  فأما نتيجة أنشطة 

Exchange يف اجلدول التايل: النحو على لطالب " لرتقية قدرة ا 
 4 – 9اجلدول : 

 الطالبدليل مالحظة املباشرة أنشطة 
 يف على النحو " Rotating Trio Exchangeتطبق طريقة  " عند 

 أتشيه جنوبية 13املدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 

 الناحية امللحوظة الرقم
 امللحوظةالناحية 

1 2 3 4 
 ✓    الطالب جييبون السالم. - 1
 ✓    الدعاء بقراءة الطالب - 
ينتظم الطالب الكراسي واملكاتب  - 

 ليبداء التعليم
   ✓ 
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يستمع الطالب إىل االسم الذي اندى  - 
 به املعلم

  
✓  

يستمع الطالب إىل الدافع الذي  - 
 يقدمه املعلم

   ✓ 

معلومات يستمع الطالب إىل أي  - 
 يقدمها املعلم

   ✓ 

يستمع الطالب إىل شرح املعلم حول  - 
 عالقة املادة ابخلربات اليومية

   ✓ 

يكرر الطالب قليال عن املادة يف  - 
 أسبوع القدمي.

   ✓ 

ينقسم الطالب إىل سبع جمموعات ،  - 
 كل جمموعة تتكون من ثالثة أشخاص

   ✓ 

يالحظ الطالب ويستمعون املواد  يف  - 2
 اجلملة اإلمسية

   ✓ 

يستمع الطالب إىل شرح املعلم  - 
وينتبهون إىل املادة املوجودة يف كل 

 شرح لعدد اجلملة اإلمسية

  
 ✓ 

الطالب يعطي معىن من التعلم اجلملة  - 
 اإلمسية

   ✓ 

يشرح الطالب اجلملة اإلمسية بشكل  - 
 صحيح وصحيح

   ✓ 

مادة اجلملة اإلمسية يسأل الطالب عن  - 
 افه مل يتم

   ✓ 
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يتلقى الطالب ويرون األسئلة اليت  - 
 قدمها املعلم

   ✓ 

ستمع الطالب إىل شرح املعلم ي - 
ويعملون على األسئلة اليت طرحها 

 املعلم

  
 ✓ 

يشارك الطالب يف تطبيق طريقة  - 
"Rotating Trio Exchange" 

   ✓ 

ستمع الطالب إىل توجيه املعلم ي - 
 املعلملإلجابة كما هو متوقع من قبل 

   ✓ 

عمل الطالب مع أعضاء اجملموعة  - 
ويتناقشون معهم فيما يتعلق ابألسئلة 

 اليت طرحها املعلم

  
 ✓ 

يقوم الطالب إبعداد اإلجاابت وفًقا  - 
لألسئلة اليت يطرحها املعلم من خالل 

 "Rotating Trio Exchange" طريقة

  
 ✓ 

يقوم الطالب ابإلبالغ عن نتائج  - 
الفصل الذي مت الرد إجاابهتم أمام 

 عليه

  
 ✓ 

قام الطالب من اجملموعات األخرى  - 
بتصحيح األخطاء أو أوجه القصور 

 يف نتائج اإلجاابت اليت مت الردالواردة 
 من  أصدقاء اجملموعة

  

 ✓ 

ينتبه الطالب إىل شرح املعلم حول  - 3
 تقوية عدد مادة اجلملة اإلمسية

 
 ✓  
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 يستنتج الطالب املادة حول عدد - 
 اجلملة اإلمسية

   ✓ 

 ✓    السالم يرد الطالب - 
 98 اجملموع 

 
𝑃 بناء على اجلدول السابق فوجداان القيمة التايل: = 𝑅𝑇 𝑋 100 % 

 

𝑃 = 98
100

𝑋 100 % 

 

𝑃 = 9. 800
100

 

 𝑃 = 98 % 

 
 حتليل البياانت قدرة الطالب على النحو  -2

أتشيه جنوبية إلجراء هذ  13الباحثة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اختبار 
خاصة يف الفصل الثاين البحث. فرأت الباحثة يف املشكلة البحث يف هذه املدرسة 

ن الطالب مل يتقنوا النهو يف دروس اجلملة اإلمسية ومل يتمكنوا من فها ، هي  2الطبيعية 
. ولذلك اختبار الباحثة وتطبيق طريقة موع النحومما جيعل من الصعب عليهم حتديد جم

"Rotating Trio Exchange"  النحو يف تعليم اللغة العربيةلرتقية قدرة الطالب على. 
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 "Rotating Trio Exchange"فقامت الباحثة عملية اللغة العربية بتطبيق الطريقة  

. وتقوم أوال إختبار القبلي للطالب ملعرفة قدرة الطالب على النح قبل إجرائيا يف حصتان
تقوم االختبار البعد للطالب ملعرفة ومث   "Rotating Trio Exchange"بطريقة هذه طريقة 

على النحو يف تعليم  "Rotating Trio Exchange"جناحهم على النحو بعد تطبيق طريقة 
  .اللغة العربية

 إلختبار القبليحتليل البياانت ا -3

لرتقية قدرة  "Rotating Trio Exchange"قبل أن تقوم الباحثة وتطبيق طريقة طريقة  
فتقوم أوال اختبار القبلي وأما نتيجة يف إلختبار   على النحو يف تعليم اللغة العربية الطالب

 كما يلي: 
 4-10اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي:

 أمساء الطالب رقم
نتيجة االختبار 

 القبلي
 52 1الطالب  1
 48 2الطالب  2
 100 3الطالبة  3
 96 4الطالب  4
 100 5الطالبة  5
 80 6الطالبة  6
 40 7الطالب  7
 84 8 الطالبة 8
 56 9الطالبة  9

 48 10الطالب  10
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 80 11الطالبة  11
 44 12الطالبة  12
 88 13الطالبة  13
 56 14الطالبة  14
 60 15الطالب  15
 36 16الطالب  16
 44 17الطالب  17
 44 18الطالب  18
 30 19الطالبة  19
 30 20الطالبة  20
 68 21الطالبة  21
 70 22الطالبة  22
 48 23الطالب  23
 70 24الطالبة  24
 40 25الطالبة   25
 40 26الطالب  26
 2 27الطالب  27
 60 28الطالبة  28

 
 بعديإلختبار الحتليل بياانت ا -4

على  لرتقية قدرة الطالب "Rotating Trio Exchange"بعد تطبيق طريقة طريقة  
لى النحو، وأما فتقوم الباحثة اختبار البعدي ملعرفة قدرهتم ع النحو يف تعليم اللغة العربية
 كما يلي: نتيجة يف إلختبار البعدي  
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 4-11اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي:

 أمساء الطالب رقم
االختبار نتيجة 

 القبلي
 80 1الطالب  1
 98 2الطالب  2
 100 3الطالبة  3
 100 4الطالب  4
 100 5الطالبة  5
 96 6الطالبة  6
 84 7الطالب  7
 98 8الطالبة  8
 92 9الطالبة  9

 80 10الطالب  10
 94 11الطالبة  11
 80 12الطالبة  12
 100 13الطالبة  13
 84 14الطالبة  14
 94 15الطالب  15
 78 16الطالب  16
 92 17الطالب  17
 80 18الطالب  18
 88 19الطالبة  19
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 82 20الطالبة  20
 90 21الطالبة  21
 94 22الطالبة  22
 90 23الطالب  23
 90 24الطالبة  24
 78 25الطالبة   25
 78 26الطالب  26
 98 27الطالب  27
 90 28الطالبة  28

 
 الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدول ااَليت:وأما جمموع  

 4 – 12اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

 
أمساء  الرقم

 الطالب
اإلختبار 

 القبلي
اإلختبار 
 البعدي

Gain (d)  
)اإلختبار 
القبلي 

اإلختبار 
 البعدي(

Xd 

(d-Md) 

Xd
2 

 4 2- 28 80 52 1الطالب  1
 400 20 50 98 48 2الطالب  2
 900 30- 0 100 100 3الطالبة  3
 676 26- 4 100 96 4الطالب  4
 900 30- 0 100 100 5الطالبة  5
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 196 14- 16 96 80 6الطالبة  6
 256 16- 44 84 40 7الطالب  7
 256 16- 14 98 84 8الطالبة  8
 36 6 36 92 56 9الطالبة  9

 4 2 32 80 48 10الطالب  10
 256 16- 14 94 80 11الطالبة  11
 36 6 36 80 44 12الطالبة  12
 324 18- 12 100 88 13الطالبة  13
 4 2- 28 84 56 14الطالبة  14
 16 4 34 94 60 15الطالب  15
 144 12 42 78 36 16الطالب  16
 289 17 47 92 44 17الطالب  17
 36 6 36 80 44 18الطالب  18
 784 28 58 88 30 19الطالبة  19
 784 22 52 82 30 20الطالبة  20
 81 9- 21 90 68 21الطالبة  21
 36 6- 24 94 70 22الطالبة  22
 144 12 42 90 48 23الطالب  23
 100 10- 20 90 70 24الطالبة  24
 64 8 38 78 40 25الطالبة   25
 64 8 38 78 40 26الطالب  26
 196 14 44 98 2 27الطالب  27
 0 0 30 90 60 28الطالبة  28
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N 
28= 

 1.664 2.502 840 -30 6.686  
 

ت. ينبغي هلا حتسب املعدل  –قبل أن حتسب الباحثة النتيجة من اإلختبار  
𝑀𝑑 أوال. كما يلي: =  ∑ 𝑑𝑁  

 = 840
28

 

 = 30 

 ت. كما يلي: –ذلك حتسب الباحثة النتيجة من اإلختبار وبعد   

 𝑡 =  𝑀𝑑
√ ∑(𝑥𝑑)2𝑁(𝑁 − 1)

 

 

𝑡 =  30

√ 6. 686
28 (28 − 1)
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𝑡 =  30

√−1. 030
756

 

   𝑡 =  30√9. 40
 

   𝑡 =  3. 19 

ت(  –ت )احلساب -بارومن اخلطوات السابقة فتحسب الباحثة أن نتيجة إلخت  
  ( ابلقانون:derajat kebebasan. مث حتدد الدرجة احلرية )3.19يعين  

Db = N -1 

Db = 1 - 28  

Db = 27 

ل على اجلدو  –فتوجد نتيجة ت . dbوبعد أن حسبت الباحثة الدرجة احلرية   
ويف مستوى الداللة  2.05% و هي  5( signifikansiمستوى الداللة )

(signifikansi )1  ل أو اجلدو  –احلساب أكرب من ت  -. وإذا ت2.77% وهي
الفرض  ( 2.77 < 3.19>  2.05ل )اجلدو  –نتيجة اإلختبار أكرب من نتيجة ت 

 ( مقبول.Ha( مردود والفرض البديل )Hoالصفري )
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 حتقيق الفروض -ج
 وأما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي: 

تكون فعاال لرتقية قدرة الطالب   "Rotating Trio Exchange"إن تطبيق طريقة  .1
وهذا الفروض مقبول ألن نتيجة ت  . MTsN 3 Aceh Selatanعلى النحو بـ 

 .3.19>  2.05احلساب أكرب من النتيجة ت اجلدول احلساب أو 

لرتقية قدرة الطالب على غري فعال   "Rotating Trio Exchange"إن تطبيق طريقة  .2
 وهذا الفروض مقبول ألن نتيجة ت احلساب . MTsN 3 Aceh Selatanالنحو بـ 

(ttest أكرب من النتيجة ت )( اجلدولttable) 2.03  <3.19  
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سالفصل اخلام  

 متة اخلا

بتطبيق الطريقة السابقة عما تتعلق الباحثة يف عرض حبيث يف الفصول  انتهت 
"Rotating Trio Exchang "و. وستقدم الباحثة اخلالصة، لرتقية قدرة الطالب على النح

 يلي: فيما

 الباحث نتائج  -أ

يف إن أنشطة املدرسة جيدة جدا ألن نتيجة البحث تشري إىل أن قدرة املدرسة  (1
على إقبال  % وكذلك يف أنشطة الطالب ٩٦ ة مقيتنظيم عملية التعليم والتعلم ب

 .% عند حتليل بيانت املالحظة املباشرة ٩٨املواد الدراسية جيدة جدا بقيمة 

لرتقية قدرة الطالب تكون فعاال  " Rotating Trio Exchange"تطبيق الطريقة إن  (2
احلساب  -أتشيه جنوبية. والنتيجة ت 13وية اإلسالمية احلكومية نابملدرسة الثا

 (2.٧٧<  3.1٩>  2.٠٥)اجلدول  -أكرب من نتيجة ت
 املقرتحات -ب

 انتهت الباحثة من تقدمي نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض االقرتاحات، ومنها: 
وسيلة مناسبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  للمدرسة أن هتتم ابستعداد تنبغي (1

 اجلملة إلسالمية.

يف تعليم  " Rotating Trio Exchange"رجى للمدرس أن يطبق وتطبيق الطرقة ت (2
 اجلملة إلسالمية لرتقي قدرهتم على النحو.

 ابلطريقة اللغة العربية.ملدرسة يف تعليم ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا  (3
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 املراجع

 املراجع العربية -أ

الثعبان والسلم يف تعليم النحو    Ular tanggaاستخدام وسائل ، 2٠1٥. إمجلية
رسالة عملية غري  ، Aceh Besarبـ  MTsN Kuta Baro  ب )دراسة جتربية

 .منشورجامعة الرنريي
، سوراي: مؤسسة الرسالة العربيةالقواعدة األساسية للغة ، 2٠1٧امحد اهلامسي،  

 انشرون

 : دار املعارف اجلامعةالقاهرة ،طرقا التدريس اللغة العربية ،2٠1٩إمساعيل زكراي،

القاهرة: دار ، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبية 2٠11حممود أبو عالم،  ءرجا
 النشر للجامعات

دراسة  STADتعليم النحو مبدخل التعليم التعاوين أبسلوب   2٠1٥ ،رزق أواتمي
جامعة  منشور ، رسالة عملية غريعهد دار العلوم العصرىبندا أتشيهمب التجربية
 الرانري

 ، مصرطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقينبهارشد أمحد طعيمة وزمالئه، 

 http//www .-،الثاين اجلزء النحواخلماش، سامل

Angelfire.com/tx4/lisan/grammar2.htm ، 2٠21مايو  2٨اتريخ الدخول 

الرايض: املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية،  ، 2٠٠3 صاحل بن محد العساف،
  املكتبة العبيكان

بريوت: دار ، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة، طبعة أوىل  2٠٠3صبحى محوى،
 املشرق

 دار املعارف: بدون سنةالواىف، اجلزء األول،  النحوعباس حسن،  
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القاهرة: دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلغربية،عبد اجملد عبد هللا، 
  االعتثام، دت
 2٠٠٦القاهرة: دار الفكر العريب، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 

التعريفات، للطباعة والنشر  ،ه 1421م أو  2٠٠1 على بن حممد اجلرجاىن،
 ،  حده: سنقافورةوالتوزيع

 القاهر: دار املعارف النحو الواضع يف قواعد اللغة العربية،علي جارم مصطفى أمني، 
 األردن: دار الفكر ،، جزء األولمعاين النحو الطبعة ألوىل ،2٠٠٠ فاضل السامرائي،

وت: دار الثقافة االسالمية، بري ، ملخص قواعد اللغة العربية. اجلزء األولفؤاد نعمة، 
1٦٩ 
، اجلزء األول، بريوت: دار الثقاافة ملخص قواعد اللغة العربية  2٠٠٨فؤاد نعمة،

 اإلسالمية، بدون سنة

، بريوت: املنجد يف اللغة واإلعالم، الطبعة الثانية واألربعون 2٠1٠ لويس معلوف،
  دار املشرق
بريوت: دار املنجد يف اللغة واإلعالم، الطبعة الثانية والعشرون، لويس معلوف، 

  املشرق

اجلزء  الكواكب الدرية شرح متممة األجرومية،حممد بن امحد بن عبد البارى األهدا، 
  األول، مساراع: مكتبة ومطبعة طه فوترا، بدون سنة

على شرح  تشتقويق اخلالن، حاشيةحممد معصوم بن سامل السماراىن السفاطوىن، 
  ر احياء الكتب العربية، بدون سنةإندونيسيا: دا ااَلجرومية،

، إندونسيا: دار احياء خلالن ويقشتراىن السفاطوىن، حممد معصوم بن سامل السما
 الكتب العربية

سودان:  دريس القواعد يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،مود كامل، تحم
 مطبعة التمدن احملدودة
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 2٠22بناير  ٥يف أتشيه جنوبية  13مرجع من وثيقة مبدرسة اإلسالمية احلكومية 

بريوت: منشورات اجلزء االول، جامع الدروس العربية،  1٩٨٧ مصطفى العالييين،
 املكتبة العصرية

بريوت: مكتبة لبنان  معجم املصطلحات الرتبية، الطبعة األوىل،يوسف خليل يوسف، 
 بدون السنة ،وانشر 

 املراجع اإلندونيسية  -ب
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 ونية املراجع اإللكرت  -ج

 http//www .-،اجلزء الثاين (النحو) اخلماش، سامل

Angelfire.com/tx4/lisan/grammar2.htm ، 2٠21مايو  2٨اتريخ الدخول 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Nama Sekolah  : MTsN 3 Aceh Selatan 

Mata Pelajaran : Pendidikan Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII-
1
 / Genap 

Materi Pokok  :  اجلملة اإلمسية  

Alokasi Waktu : 4 X 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 

2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli 

(toleran, gotong royong), dan percaya diri dalam berinterkasi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan 

procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari penting nya 

kejujuran, dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan madrasah. 

1.1.1 Terbiasa dengan 

sikap jujur dan rasa 

percaya diri yang 

merupakan anugerah 

Allah dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan  

madrasah. 

2 2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan teman 

dan guru. 

2.1.1 Terbiasa dengan 

akhlak mulia dalam 

melaksanakn 

komunikasi antar 

pribadi dengan 

teman dan guru 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3 3.1 Memahami bunyi kata, frasa, 

dan kalimat bahasa arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik : 

 اجلملة اإلمسية 

Baik secara lisan maupun 

tulisan 

3.1.1 Memahami 

penggunaan jumlah 

Ismiyah (mubtada’ 

khabar) secara baik 

dan benar terkait 

topik : ا:  

 اجلملة اإلمسية 

3.1.2.  Membuat contoh 

kalimat sederhana 

jumlah Ismiyah 
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(mubtada’ khabar) 

secara baik dan 

benar terkait topik :  

 اجلملة اإلمسية

3.1.3 Mencari atau 

menemukan jumlah 

Ismiyah jumlah 

Ismiyah (mubtada’ 

khabar) secara baik 

dan benar terkait 

topik : 

 يةاجلملة اإلمس 

4 4.1 Mendemontrasikan teks atau 

tulisan sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik: 

 اجلملة اإلمسية 

Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar 

sesuai konteks  

4.1.1 Menentukan kata 

dalam kalimat yang 

sesuai dengan 

jumlah ismiyah 

(mubtada’ khabar) 

secara baik dan 

benar terkait topik : 

 اجلملة اإلمسية

4.2 .1 Menulis kalimat 

sederhana dengan 

memperhatikan 

jumlah ismiyah 

mubtada’ khabar) 

secara baik dan 

benar terkait topik : 
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  اجلملة اإلمسية

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah terjadinya proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,  

menalar dan memberikan informasi terkait topic: اجلملة اإلمسية  peserta 

didik mampu : 

- Memahami penggunaan jumlah Ismiyah (mubtada’ khabar) secara 

baik dan benar 

- Membuat contoh kalimat sederhana jumlah Ismiyah (mubtada’ 

khabar) secara baik dan benar 

- Mencari atau menemukan jumlah Ismiyah jumlah Ismiyah 

(mubtada’ khabar) secara baik dan benar 

- Menentukan kata dalam kalimat yang sesuai dengan jumlah 

ismiyah (mubtada’ khabar) secara baik 

- Menulis kalimat sederhana dengan memperhatikan jumlah ismiyah 

mubtada’ khabar) secara baik dan benar 

 

D. Materi Pembelajaran ( terlampir ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan saintifik 

2. Penilaiaan autentik 

3. Metode Rotating Trio Exchange 

4. Tanyak jawab/diskusi 

 

F. Alat / Bahan dan Media 

1. Alat dan Bahan 

 Pulpen  

 Buku tulis 

 Spidol 
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 Penghapus 

 lkpd 

2. Media  

 Papan tulis 

 

G. Sumber Belajar 

 Moh. Mustafa,zainul. Buku Bahasa Arab untuk madrasah 

ibtidaiyyah. 2021. Sidoarjo: PT Masmedia Buana (Anggota 

IKAPI) 

 Masrukhin. Buku Bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 

VIII. 2020. Direktorat KSKK Madrasah, Direktoriat Jenderal 

Pendidikan Islam, Kementerian Agama Islam. Jl. Lapangan 

Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 jakarta 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta 

Didik 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam 

 

- Guru 

mempersilahkan 

siswa membaca do’a 

 

- Guru menyuruh 

siswa untuk 

merapikan meja dan 

kursi agar siap untuk 

memulai 

pembelajaran. 

- Peserta didik 

menjawab salam. 

- Peserta didik 

membaca do’a 

bersama. 

 

- Peserta didik 

merapikan meja 

dan kursi untuk 

siap memulai 

pembelajaran. 

- Peserta didik 

15 

menit 
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- Guru memeriksa 

kehadiran siswa. 

 

- Guru memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik. 

 

 

- Guru memberikan 

arahan dan petunjuk 

kepada peserta didik 

tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

- Guru mengaitkan 

materi yang akan di 

pelajari dengan 

pengalaman peserta 

didik. 

 

 

- Guru mengaitkan 

materi yang akan 

dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

 

- Guru membagikan 

peserta didik menjadi 

7 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 

3  orang. 

- Guru melakukan Pre-

mendengarkan 

nama yang di 

panggil oleh guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

setiap informasi 

yang diberikan 

oleh guru. 

- Peserta didik 

mendengar kan 

penjelasan guru 

tetntang kaitan 

materi dengan 

pengalaman 

sehari-hari. 

- Peserta didik 

mengulang 

sedikit 

pembelajaran 

yang sudah lalu. 

- Peserta didik 

dibagi menjadi 7 

kelompok. Setiap 

terdiri dari 3 

orang 

- Peserta didik 
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Test sebelum 

pembelajaran  

mulai menjawab 

soal dari 

pertanyan-

pertanyaan  Pre-

Test sebelum 

pembelajaran 

Inti Mengamati 

- Guru menyuruh 

peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

pembelajaran Jumlah 

Ismiyah  

- Guru menjelaskan 

Jumlah Ismiyah dan 

meminta pesera didik 

untuk memperhatikan 

materi pada setiap 

penjelasan jumlah 

ismiyah 

 

- Guru meminta 

peserta didik untuk 

memberikan makna 

dari materi 

pembelajaran Jumlah 

Ismiyah. 

- Guru meminta siswa 

untuk untuk 

menjelaskan materi 

jumlah ismiyah 

 

- Peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

pembelajaran 

Jumlah Ismiyah 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dan 

memperhatikan 

materi materi pada 

setiap penjelasan 

jumlah ismiyah  

- Peserta didik 

memberikan 

makna dari materi 

pembelajaran 

Jumlah Ismiyah  

 

- Peserta didik 

menjelaskan 

materi jumlah 

ismiyah secara 

50 

Menit 
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secara baik dan jelas 

 

Menanya 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

bertanya tentang 

materi Jumlah 

Ismiyah yang belum 

dipahami 

- Guru memberikan 

Lembar Kerja Peserta 

Didik ( LKPD ) 

terkait materi Jumlah 

Ismiyah  yang di 

pelajari. 

 

Mengeksplorasi 

- Guru memberikan 

penjelasan singkat 

yang membuat siswa 

lebih penasaran 

terhadap ungkapan 

yang ada dalam 

LKPD 

 

Mengasosiasikan 

- Guru mengarahkan 

cara dalam 

mengerjakan lembar 

kerja peserta didik. 

baik dan jelas 

 

 

- Peserta didik 

bertanya tentang 

materi  jumlah 

Ismiyah yang 

belum di pahami. 

 

 

- Peserta didik 

menerima dan 

melihat 

pertanyaan yang 

di berikan oleh 

guru. 

 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dalam 

mengerjakan 

LKPD yang 

diberikan oleh 

guru. 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

arahan dari guru 

agar menjawab 
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- Guru meminta 

peserta didik untuk 

mendiskusikan 

dengan anggota 

kelompoknya terkait 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

dalam LKPD. 

 

 

- Guru menyuruh 

peserta didik untuk 

memperbincang 

jawaban yang benar 

bersama kelompok. 

 

Mengkomunikasi 

- Guru meminta 

peserta didik 

melaporkan hasil 

jawaban kelompok ke 

depan kelas  yang 

telah di jawab dalam 

LKPD  yang di 

bagikan guru melalui 

ketua kelompok atau 

salah satu anggota 

nya. 

sesuai yang 

diharapkan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

mulai 

mengerjakan dan  

mendiskusikan 

bersama anggota 

kelompok terkait 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru dalam 

LKPD. 

- Peserta didik 

memperbincangk

an jawaban yang 

benar bersama 

kelompok.  

 

 

- Peserta didik 

melaporkan hasil 

jawabannya ke 

depan kelas yang 

telah di jawab 

dalam LKPD 

yang dilakukan 

oleh perwakilan 

kelompok saja. 
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- Guru menyuruh 

kelompok lain 

mengoreksi 

kesalahan atau 

kekurangan yang 

terdapat dari hasil 

pelaporan kerja 

kelompok dibawah 

bimbingan dan 

arahan guru sebagai 

mediator. 

- Guru menyuruh 

kelompok lain untuk 

bertanya  tentang 

jawaban yang 

dilaporkan dari 

kelompok yang 

memaparkan hasil 

kerja nya. 

- Peserta didik 

yang berasal dari 

kelompok lain 

mengoreksi 

kesalahan dan 

kekurangan yang 

terdapat dari 

hasil pelaporan 

kerja kelompok 

teman yang maju 

di depan kelas. 

- Peserta didik 

yang berasal dari 

kelompok lain 

bertanya tentang 

jawaban yang 

dilaporkan 

teman yang maju 

ke depan kelas. 

Penutup - Guru memberikan 

penguatan tentang 

materi 

 

 

- Guru membimbing 

siswa dalam 

menyimpulkan 

materi yang baru 

dipelajari. 

- Guru melakukan 

refleksi terhadap 

- Peserta didik 

memperhatikan 

penguatan materi 

yang dijelaskan 

guru. 

- Peserta didik 

menyimpulkan 

materi yang baru 

dipelajari. 

- Peserta didik 

memberikan 

refleksi terhadap 

15 

Menit 
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pembelajaran. 

- Guru memberikan 

nasehat kepada 

peserta didik untuk 

mengakhiri 

pembelajaran. 

- Guru menutup 

pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

pembelajaran. 

- Peserta didik 

mendengarkanna

sehat dari guru. 

 

 

- Peserta didik 

menutup 

pelajaran dengan 

membaca do’a 

dan salam. 

  

 Peretemuan 2 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta 

Didik 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam 

 

- Guru 

mempersilahkan 

siswa membaca do’a 

- Guru menyuruh 

siswa untuk 

merapikan meja dan 

kursi agar siap untuk 

memulai 

pembelajaran. 

- Guru memeriksa 

kehadiran siswa. 

 

 

- Peserta didik 

menjawab salam. 

- Peserta didik 

membaca do’a 

bersama. 

- Peserta didik 

merapikan meja 

dan kursi untuk 

siap memulai 

pembelajaran. 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

nama yang di 

panggil oleh guru. 

15 

menit 
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- Guru memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik. 

 

 

- Guru memberikan 

arahan dan petunjuk 

kepada peserta didik 

tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

- Guru mengaitkan 

materi yang akan di 

pelajari dengan 

pengalaman peserta 

didik. 

 

 

- Guru mengaitkan 

materi yang akan 

dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

- Guru membagikan 

peserta didik menjadi 

7 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 

3  orang. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

setiap informasi 

yang diberikan 

oleh guru. 

- Peserta didik 

mendengar kan 

penjelasan guru 

tetntang kaitan 

materi dengan 

pengalaman 

sehari-hari. 

- Peserta didik 

mengulang 

sedikit 

pembelajaran 

yang sudah lalu. 

- Peserta didik 

dibagi menjadi 7 

kelompok. Setiap 

terdiri dari 3 

orang 

Inti Mengamati 

- Guru menyuruh 

peserta didik 

mengamati dan 

 

- Peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

50 

Menit 
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menyimak materi 

pembelajaran Jumlah 

Ismiyah  

- Guru menjelaskan 

Jumlah Ismiyah dan 

meminta pesera didik 

untuk memperhatikan 

materi pada setiap 

penjelasan jumlah 

ismiyah 

-  

- Guru meminta 

peserta didik untuk 

memberikan makna 

dari materi 

pembelajaran Jumlah 

Ismiyah melalui 

Metode Rotating Trio 

Exchange 

- Guru meminta siswa 

untuk untuk 

menjelaskan materi 

jumlah ismiyah 

secara baik dan jelas 

 

Menanya 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

bertanya tentang 

materi Jumlah 

pembelajaran 

Jumlah Ismiyah 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dan 

memperhatikan 

materi materi pada 

setiap penjelasan 

jumlah ismiyah  

- Peserta didik 

memberikan 

makna dari materi 

pembelajaran 

Jumlah Ismiyah 

melalui Metode 

Rotating Trio 

Exchange  

- Peserta didik 

menjelaskan 

materi jumlah 

ismiyah secara 

baik dan jelas 

 

 

- Peserta didik 

bertanya tentang 

materi  jumlah 

Ismiyah yang 

belum di pahami. 
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Ismiyah yang belum 

dipahami 

- Guru memberikan 

pertanyaan yang 

tingkat kesulitannya 

berbeda beda terkait 

materi Jumlah 

Ismiyah  yang di 

pelajari. 

 

Mengeksplorasi 

- Guru memberikan 

penjelasan singkat 

yang membuat siswa 

lebih penasaran 

terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang 

tingkat kesulitannya 

berbeda beda 

 

Mengasosiasikan 

- Guru mengajak siswa 

untuk bermain 

Rotating Trio 

Exchange 

- Guru mengarahkan 

cara bermain metode 

Rotating Trio 

Exchnage  

 

 

 

 

- Peserta didik 

menerima dan 

melihat 

pertanyaan yang 

di berikan oleh 

guru. 

 

 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dalam 

mengerjakan 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru. 

 

 

- Peserta didik ikut 

Bermain Rotating 

Trio Exchange 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

arahan dari guru 

agar menjawab 

sesuai yang 

diharapkan oleh 



72 

 

 

- Guru meminta 

peserta didik untuk 

mendiskusikan 

dengan anggota 

kelompoknya terkait 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

 

 

- Guru menyuruh 

peserta didik untuk 

memperbincang 

jawaban yang benar 

bersama kelompok. 

 

Mengkomunikasi 

- Guru meminta 

perseta didik untuk 

menjawab pertanyan 

pertanyaan yang di 

berikan oleh guru 

melalui metode 

Rotating Trio 

Exchange 

 

 

- Guru menyuruh 

beberapa siswa 

untuk membacakan 

hasil jawaban yang 

guru. 

- Peserta didik 

mulai 

mengerjakan dan  

mendiskusikan 

bersama anggota 

kelompok terkait 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

memperbincangk

an jawaban yang 

benar bersama 

kelompok.  

 

 

- Siswa Menyiapkan 

hasil jawaban 

sesuai dengan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru melalui 

metode Rotating 

Trio Exchange 

 

- Peserta didik 

melaporkan hasil 

jawabannya ke 

depan kelas yang 
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telah di jawab yang 

di bagikan oleh guru  

 

- Guru menyuruh 

kelompok lain untuk 

mengoreksi 

kesalahan atau 

kekurangan yang 

terdapat dari hasil 

jawaban yang telah 

di jawab sesuai 

dengan bimbingan 

dan arahan guru 

sebagai moderatot. 

telah di jawab 

yang di bagikan 

oleh guru. 

- Peserta didik 

yang berasal dari 

kelompok lain 

mengoreksi 

kesalahan atau 

kekurangan yang 

terdapat dari 

hasil jawaban 

yang telah di 

jawab  kelompok 

teman yang maju 

di depan kelas. 

Penutup - Guru memberikan 

penguatan tentang 

materi 

 

 

- Guru membimbing 

siswa dalam 

menyimpulkan 

materi yang baru 

dipelajari. 

- Guru menutup 

pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

- Peserta didik 

memperhatikan 

penguatan materi 

yang dijelaskan 

guru. 

- Peserta didik 

menyimpulkan 

materi yang baru 

dipelajari. 

 

- Peserta didik 

menutup 

pelajaran dengan 

membaca do’a 

dan salam. 

15 

Menit 
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 Pertemuan 3 

 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta 

Didik 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam 

 

- Guru 

mempersilahkan 

siswa membaca do’a 

- Guru menyuruh 

siswa untuk 

merapikan meja dan 

kursi agar siap untuk 

memulai 

pembelajaran. 

- Guru memeriksa 

kehadiran siswa. 

 

 

- Guru memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik. 

 

 

- Guru memberikan 

arahan dan petunjuk 

kepada peserta didik 

tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

- Guru mengaitkan 

materi yang akan di 

- Peserta didik 

menjawab salam. 

- Peserta didik 

membaca do’a 

bersama. 

- Peserta didik 

merapikan meja 

dan kursi untuk 

siap memulai 

pembelajaran. 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

nama yang di 

panggil oleh guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

setiap informasi 

yang diberikan 

oleh guru. 

- Peserta didik 

mendengar kan 

15 

menit 
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pelajari dengan 

pengalaman peserta 

didik. 

 

 

- Guru mengaitkan 

materi yang akan 

dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

penjelasan guru 

tetntang kaitan 

materi dengan 

pengalaman 

sehari-hari. 

- Peserta didik 

mengulang 

sedikit 

pembelajaran 

yang sudah lalu. 

Inti Mengamati 

- Guru menyuruh 

peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

pembelajaran Jumlah 

Ismiyah  

- Guru menjelaskan 

Jumlah Ismiyah dan 

meminta pesera didik 

untuk memperhatikan 

materi pada setiap 

penjelasan jumlah 

ismiyah 

 

- Guru meminta 

peserta didik untuk 

memberikan makna 

dari materi 

pembelajaran Jumlah 

Ismiyah. 

 

- Peserta didik 

mengamati dan 

menyimak materi 

pembelajaran 

Jumlah Ismiyah 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dan 

memperhatikan 

materi materi pada 

setiap penjelasan 

jumlah ismiyah  

- Peserta didik 

memberikan 

makna dari materi 

pembelajaran 

Jumlah Ismiyah  

 

50 

Menit 
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- Guru meminta siswa 

untuk untuk 

menjelaskan materi 

jumlah ismiyah 

secara baik dan jelas 

 

Menanya 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

bertanya tentang 

materi Jumlah 

Ismiyah yang belum 

dipahami 

 

Mengeksplorasi 

- Guru memberikan 

penjelasan singkat 

atau mendiskusikan 

materi terkait jumlah 

ismiyah 

 

 

 

Mengasosiasikan 

- Guru meminta 

peserta didik untuk 

mejelaskan 

pendalaman materi 

terkait materi jumlah 

ismiyah. 

- Peserta didik 

menjelaskan 

materi jumlah 

ismiyah secara 

baik dan jelas 

 

 

- Peserta didik 

bertanya tentang 

materi  jumlah 

Ismiyah yang 

belum di pahami. 

 

 

 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dalam 

mendiskusikan 

materi terkait 

jumlah ismiyah. 

 

 

- Peserta didik 

mulai 

menjelaskan 

pendalaman 

materi terkait 

Jumlah Ismiyah . 
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- Guru menyuruh 

peserta didik untuk 

menentukan jumlah 

Ismiyah (Mubtada’ 

Khabar) pada contoh 

atau kalimat. 

 

 

 

Mengkomunikasi 

- Guru meminta 

peserta didik 

melaporkan hasil 

jawaban di depan 

kelas terkait dengan 

materi Jumlah 

Ismiah. 

 

 

- Guru menyuruh 

beberapa peserta 

didik untuk 

mengoreksi 

kesalahan atau 

kekurangan yang 

terdapat dari hasil 

jawaban yang telah 

di jawab sesuai 

dengan  bimbingan 

dan arahan guru 

sebagai mediator. 

- Peserta didik 

mukai 

memperhatikan 

dan menentukan 

jumlah Ismiyah 

(Mubtada’ 

Khabar) pada 

contoh atau 

kalimat.  

 

- Peserta didik 

melaporkan hasil 

jawabannya ke 

depan kelas yang 

telah di jawab 

terkait dengan 

materi Jumlah 

Ismiah. 

 

- Peserta didik 

mulai mengamati 

dan  mengoreksi 

kesalahan atau 

kekurangan yang 

terdapat dari hasil 

jawaban yang 

telah di jawab 

sesuai dengan  

bimbingan dan 

arahan guru 

sebagai mediator. 
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- Guru menyuruh 

peserta didik untuk 

bertanya  tentang 

jawaban yang telah di 

jawab. 

- Peserta didik 

mulai bertanya 

tentang jawaban 

yang telah 

dijawab teman 

yang maju ke 

depan kelas. 

Penutup - Guru memberikan 

Post-Test terhadap 

materi yang sudah 

dipelajari. 

 

 

- Guru memberikan 

penguatan tentang 

materi 

 

 

- Guru membimbing 

siswa dalam 

menyimpulkan 

materi yang baru 

dipelajari. 

- Guru melakukan 

refleksi terhadap 

pembelajaran. 

 

- Guru memberikan 

nasehat kepada 

peserta didik untuk 

mengakhiri 

- Peserta didik 

mulai menjawab 

soal dari 

pertanyan-

pertanyaan  

Post-Test  

- Peserta didik 

memperhatikan 

penguatan materi 

yang dijelaskan 

guru. 

- Peserta didik 

menyimpulkan 

materi yang baru 

dipelajari. 

 

- Peserta didik 

memberikan 

refleksi terhadap 

pembelajaran. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

nasehat dari 

guru. 

15 

Menit 
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pembelajaran. 

- Guru menutup 

pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

 

- Peserta didik 

menutup 

pelajaran dengan 

membaca do’a 

dan salam. 

 

I. Instrumen Penilaian ( Terlampir ) 

 

 Banda Aceh, 05 Januari 2022 

     Mahasiswa pendidikan Bahasa Arab 

 

 

Musviratun Nur 

 180202003 
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Lampiran- Lampiran 

Lampiran 1 : Materi Pelajaran 

 اجلملة اإلمسية

Kalimat dalam tinjauan Bahasa Arab disebut dengan Jumlah. Dilihat dari sisi 

susunannya, kalimat dalam Bahasa Arab ada Dua bentuk, Yaitu Jumlah Ismiyah 

dan Jumlah Fi’liyah, tetapi di dalam materi pelajaran akan di jelaskan yaitu materi 

jumlah ismiyah, 

Jumlah ismiyah adalah susuna kalimat yang diawali dengan isim. Struktur 

penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada’ (subjek) dan khabar 

(predikat). 

- Dalam penyususna jumlah ismiyah, yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Mubtada’ harus berbentuk isim ma’rifat dan rafa’ 

2. Khabar harus berbentuk isim nakirah dan rafa’ jika berupa isim 

3. Khabar harus sealur dengan mubtada’ dari sisi jenis (mudzakkar dan 

muannast) dan jumlah (mufrad, muannas dan jama’) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Ismiyah 

 

Ismiyah 

Mubtada’ 

Khabar 

Isim ma’rifat 

Rafa’ 

Isim Nakirah 

Rafa’ 

Selaras dengan Mubtada’ 
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- Macam macam Mubtada’ 

 

 

 

- Macam macam khabar  

  

 مبتدأ اسم معرب مبتدأ اسم مبين

 خرب غري مفراد خرب مفراد
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Lampiran 2 : Instrumen Penilaian 

Penilaian sikap  

Indikator : Menyadari pentingnya kejujuran, dan percaya diri 

sebagai  anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial  sekitar rumah dan madrasah. 

Tekhnik penilaian : Observasi 

Instrumen penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN  JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang -

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Memulai dengan 

memberikan 

ucapan salam 

kepada orang 

lain 

     

2 Santun dalam 

menerima 

pendapat 

terhadap orang 

lain 

     

3 Menghargai 

pendapat orang 

lain terdahap 

masukan  

     

4 Menggunakan 

kata kata atau 

ungkapan yang 
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santun, baik dan 

benar 

JUMLAH SKOR  

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila pernyataan positif 

Selalu 

Sering 

Kadang – kadang 

Tidak Pernah 

 

=  

Skor 4 

= 

Skor 3 

= 

Skor 2 

=   

Skor 1 

Skor yang di 

peroleh-----------

-----------------X 

100 Skor 

maksimal=……. 

  

 

Penilaian pengetahuan 

Kompetensi Dasar  :3.1 Memahami bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa arab  

sesuai  dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

 اجلملة اإلمسية       

Tekhnik penilaian  : Lisan dan Tulisan  

Instrumen penilaian  : Lembar soal tulisan dan pedoman penskoran 

NO Indikator Instrumen soal Jawaban Skor 

1 3.1.1 Memahami 

penggunaan 

jumlah Ismiyah 

(mubtada’ 

khabar) secara 

baik dan benar 

terkait topikا:  

 اجلملة اإلمسية 

Menjelaskan 

kembali 

penggunaan 

jumlah 

ismiyah 

(mubtada’ 

khabar) dari 

berbagai segi 

dengan baik 

  



84 

 

 dan tepat 

 3.1.2.  Membuat 

contoh kalimat 

sederhana 

jumlah Ismiyah 

(mubtada’ 

khabar) secara 

baik dan benar 

terkait topik :  

 اجلملة اإلمسية

 

Sebutkan 

contoh dari 

jumlah 

Ismiyah 

(mubtada’ 

khabar) secara 

baik dan benar 

  

 3.1.3 Mencari atau 

menemukan 

jumlah Ismiyah 

jumlah Ismiyah 

(mubtada’ 

khabar) secara 

baik dan benar 

terkait topik : 

 اجلملة اإلمسية 

Mencari dan 

Tentukan 

jumlah 

Ismiyah 

jumlah 

Ismiyah 

(mubtada’ 

khabar) 

  

 Total skor    

 

Penilaian keterampilan  

Kompetensi Dasar  : 4.1 Mendemontrasikan teks atau tulisan sederhana  

 untuk mengungkapkan informasi terkait topik: اجلملة اإلمسية 
Dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur  budaya secara benar sesuai konteks 

Tekhnik penilaian  : Teks atau Tulisan 
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Instrumen penilaian  : Lembar soal tulisan dan pedoman penskoran 

No Indikator Instrumen Soal Soal 

1 4.1.1 Menentukan kata dalam 

kalimat yang sesuai 

dengan jumlah ismiyah 

(mubtada’ khabar) 

secara baik dan benar 

terkait topik : 

 اجلملة اإلمسية

Temukanlah kata dalam 

kalimat yang sesuai dengan 

jumlah ismiyah (mubtada’ 

khabar) 

 

2 4.2 .1 Menulis kalimat 

sederhana dengan 

memperhatikan jumlah 

ismiyah mubtada’ 

khabar) secara baik dan 

benar terkait topik : 

 اجلملة اإلمسية

Susunlah kalimat sederhana 

dengan memperhatikan jumlah 

ismiyah sesuai mubtada’ 

khabar secara baik dan benar 

 

 

Remedial 

 Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 

kembali materi yang berhubungan dengan اجلملة اإلمسية Guru melakukan 

penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. 

Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang 

disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang. 
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Banda Aceh, 05 Januari 2022 

Mahasiswa pendidikan Bahasa Arab 

 

Musviratun Nur 

180202003 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

Nama  kelompok : 

Kelas   : 

 

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat. 

3.  Jawablah perrtanyaan nya sesuai dengan jawabannya. 

Soal sebagai berikut. 

1) Jelaskan pengertian jumlah ismiyah 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

2) Apa perbedan Mubtada’ dan Khabar 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………. 

3) Buatkanlah kalimat yang mengandung jumlah ismiyah dari mufradat 

berikut: 

a) لطالبا  

b) هو 

c) املكتبة 
d) أان 
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4) Buatlah kalimat yang mengandung jumlah Ismiyah dari mufradat yang 

kamu ketahui 

 

 

 

 

  

5) Buatlah kalimat yang mengandung jumlah ismiyah dari gambar berikut: 
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PERTANYAAN SOAL DARI METODE ROTATING EXCHANGE 

1. Apa perbedaan Jumlah Ismiyah 

2. Buatlah 2 contoh dari Jumlah Ismiyah 

3. Tentukanlah 2 contoh tersebut yang termasuk mubtada dan Khabar 

4. Sebutkan kaidah penyusunan Jumlah ismiyah? 

5. Sebutkan macam macam mubtada’ dan khabar? 

6. Buatkanlah kalimat yang mengandung jumlah ismiyah dari mufradat 

berikut: 

a) زيد 

b) أان 
c) املسجد 

7. Mahmud seorang pelajar di pesantren Assalam 

 حممود طالب يف معهد السالمب.  حممود طالبة يف معهد السالم .أ 
8. Aminah Guru SD 

 ة يف املدرسة االبدائيةأمينة مدرسب.  يف املدرسة االتبدائية أمينة مدرس .أ 
9. Reza membaca Alqur’an setelah Shalat 

 ا يقرأ القرَان بعد الصالةريز ب.   ا تقرأ القراَن بعد الصالةريز  .أ 

 ماأييت جبملة اإلمسية الصحيحة! أصلح مجال
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 مدرسة كبري -  كتابه األستاذ اجلديد   - القلم الطويل -

 يرجع حممد من الفصل  - كتاب اجلديد -

 كون مجال تشمل ما أييت .1٠

 . خرب من املفرد1   مبتدأ من املفرد .1

 . خرب من غري مفرد2   مبتدأ من اسم املبين .2

    مبتدأ اسم معرب .3
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SOAL PRE TEST 

A. Soal pilihan ganda 

Pilihlah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar! 

 هذه......وذلك قلم. .1

 د. كتاب  ج. مسطرة  ب. قراطس  مكتب .أ 

 هو يف املدرسة اإلبتدائية كل يوم، من هو..... .2

 د. مدرسة  ج. فالح  ب. طبيب  مدرس .أ 

 هو األن مدرس اللغة العربية ... املدرسة، إمسه عبدهلل .3

 د. يف   ج. إىل   ب. من  على .أ 

 تكتسح الصفحة عائشةمالبس العائلة، و...  تغسل امي .4

 د. هو   يج. ه   ب. اان  انت .أ 

 هل هذا بيت صغري؟ ال، البيت....... .٥

 د. مجيلة   ج. قدمي  ب. كبري  نظيف .أ 

 . هي جانب املسجدهي واسعةاي أمري! أنظر تلك مكتبة املدرسة.  .٦

Kata yang bergaris bawah adalah…. 

 خرب -ج. مبتدأ     فاعل – فعل  .أ 

 خرب –د. مفعول به    مبتدأ –مفعول به   .ب 

 

 املصلى واسع نظيف .٧

Khabar dari kalimat di atas adalah…. 

 ج. واسع     املصلى .أ 

 د. واسع ونظيف     نظيف .ب 

 املسطرة الطويلة رخيصة .٨

Mubtada’ dari kalimat di atas adalah…. 
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 املسطرة الطويلةج.      طرةاملس .أ 

 د. رخيصة     لطويلة .ب 
9. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan… 

a. Fi’il     c.  Isim 

b. Huruf jar    d. Maf’ul Bih 

10. Struktur penyususnan اجلملة اإلمسية harus terdiri dari… 

 ج. فعل و فاعل    جر وجمرور .أ 

 د. خرب و مبتدأ    ظرف و مظروف .ب 
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B. Perhatikan gambar, kemudian susunlah menjadi paragraph yang sempurna 

     
 

 

 

    
  

 

 

    

     

 

     

مث يصلي الصبح يف 
 املسجد مجاعة

من املدرسة  أمحد يرجع
يف الساعة الثانية عشرة 

والربع هنارا

يقوم من النوم  أمحد
مبكرا يف الساعة الرابعة 

صباحا

مث يذهب إىل املدرسة 
 ابلدراجة

يذهب إىل  أمحد مث
 احلمام ليتوضأ

يدخل الفصل ويدرس  أمحد
 الدروس فيه

و يف الساعة السادسة يفطر أمحد يف 
 فرفة األكل مع والديه.
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C. Carilah jumlah ismiyah mubtada’ khabar yang terdapat pada teks di atas 

setelah di susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar: 

1. ................................................................................. 

2. ................................................................................. 

3. ................................................................................. 

4. ................................................................................. 

٥. ................................................................................. 

٦. ................................................................................. 

٧. ................................................................................. 

 

 
 

 

 

 

 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

4. ..................................................................... 

٥. ..................................................................... 

٦. ..................................................................... 

٧. .................................................................... 
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SOAL POST TEST 

A. Soal pilihan ganda 

Pilihlah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar! 

 هذه......وذلك قلم. .1

 د. كتاب  ج. مسطرة  ب. قراطس  مكتب . أ

 هو يف املدرسة اإلبتدائية كل يوم، من هو..... .2

 د. مدرسة  ج. فالح  ب. طبيب  مدرس . أ

 إمسه عبدهللهو األن مدرس اللغة العربية ... املدرسة،  .3

 د. يف   ج. إىل   ب. من  على . أ

 تكتسح الصفحة عائشةمالبس العائلة، و...  تغسل امي .4

 د. هو   ج. هي   ب. اان  انت . أ

 هل هذا بيت صغري؟ ال، البيت....... .٥

 د. مجيلة   ج. قدمي  ب. كبري  نظيف . أ

 . هي جانب املسجدهي واسعةاي أمري! أنظر تلك مكتبة املدرسة.  .٦

Kata yang bergaris bawah adalah…. 

 خرب –ج. مبتدأ     فاعل – فعل . أ

 خرب –د. مفعول به     مبتدأ –مفعول به   . ب

 

 املصلى واسع نظيف .٧

Khabar dari kalimat di atas adalah…. 

 ج. واسع    املصلى . أ

 د. واسع ونظيف    نظيف  . ب

 املسطرة الطويلة رخيصة .٨

Mubtada’ dari kalimat di atas adalah…. 



96 

 

 ج. املسطرة الطويلة    طرةاملس . أ

 د. رخيصة    لطويلةا . ب
9. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan… 

c. Fi’il    c.  Isim 

d. Huruf jar   d. Maf’ul Bih 

10.  Struktur penyususnan اجلملة اإلمسية harus terdiri dari… 

 ج. فعل و فاعل    جر وجمرور . أ

 د. خرب و مبتدأ    ظرف و مظروف . ب
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B. Perhatikan gambar, kemudian susunlah menjadi paragraph yang sempurna 

     
 

 

 

  
 

  

 

 

       

مث يصلي الصبح يف 
 املسجد مجاعة

من املدرسة  أمحد يرجع
يف الساعة الثانية عشرة 

والربع هنارا

يقوم من النوم  أمحد
مبكرا يف الساعة الرابعة 

صباحا

مث يذهب إىل املدرسة 
 ابلدراجة

يذهب إىل  أمحد مث
 احلمام ليتوضأ

يدخل الفصل ويدرس  أمحد
 الدروس فيه

و يف الساعة السادسة يفطر أمحد يف 
 فرفة األكل مع والديه.
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C. Carilah jumlah ismiyah mubtada’ khabar yang terdapat pada teks di atas 

setelah di susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar: 

1. ................................................................................. 

2. ................................................................................. 

3. ................................................................................. 

4. ................................................................................. 

٥. ................................................................................. 

٦. ................................................................................. 

٧. ................................................................................. 

 

  

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

٥. ................................................................... 

٦. ................................................................... 

٧. ................................................................... 
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LEMBAR OBSEVASI GURU 

Berilah tanda (✓) untuk jawaban “ya”atau “tidak” sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu secara objektif. 

Tidak Baik   : 1   Baik    : 3 

Kurang Baik   : 2   Sangat Baik   : 4 

 

No Aspek yang Diamati 
Katagori 

1 2 3 4 

1 - Guru memberi salam 

- Guru mempersilahkan siswa membaca do’a 

- Guru menyuruh siswa untuk merapikan 

meja dan kursi agar siap untuk memulai 

pembelajaran. 

- Guru memeriksa kehadiran siswa. 

- Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik. 

- Guru memberikan arahan dan petunjuk 

kepada peserta didik tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

- Guru mengaitkan materi yang akan di 

pelajari dengan pengalaman peserta didik. 

- Guru mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi sebelumnya. 

- Guru membagikan peserta didik menjadi 7 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3  

orang. 

   

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

2 Mengamati 

- Guru menyuruh peserta didik mengamati 
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dan menyimak materi pembelajaran Jumlah 

Ismiyah  

- Guru menjelaskan Jumlah Ismiyah dan 

meminta pesera didik untuk memperhatikan 

materi pada setiap penjelasan jumlah 

ismiyah 

- Guru meminta peserta didik untuk 

memberikan makna dari materi 

pembelajaran Jumlah Ismiyah melalui 

Metode Rotating Trio Exchang yang telah 

didengar. 

- Guru meminta siswa untuk untuk 

menjelaskan materi jumlah ismiyah secara 

baik dan jelas 

 

Menanya 

- Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya tentang materi 

Jumlah Ismiyah yang belum dipahami 

- Guru memberikan pertanyaan yang tingkat 

kesulitannya berbeda beda terkait materi 

Jumlah Ismiyah  yang di pelajari. 

 

Mengeksplorasi 

- Guru memberikan penjelasan singkat yang 

membuat siswa lebih penasaran terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang tingkat 

kesulitannya berbeda beda 

 

Mengasosiasikan 

- Guru mengajak siswa untuk bermain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 
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Rotating Trio Exchange 

- Guru mengarahkan cara bermain dalam 

metode Rotating Trio Exchnage  

- Guru meminta peserta didik untuk 

mendiskusikan dengan anggota 

kelompoknya terkait pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

- Guru menyuruh peserta didik untuk 

memperbincang jawaban yang benar 

bersama kelompok. 

 

Mengkomunikasi 

- Guru meminta perseta dididk untuk 

menjawab pertanyan pertanyaan yang di 

berikan oleh guru melalui metode Rotating 

Trio Exchange 

- Guru menyuruh beberapa siswa untuk 

membacakan hasil jawaban yang telah di 

jawab di depan kelas  

- Guru menyuruh kelompok lain untuk 

mengoreksi kesalahan atau kekurangan 

yang terdapat dari hasil jawaban yang 

telah di jawab sesuai dengan bimbingan 

dan arahan guru sebagai moderator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

3 - Guru memberikan penguatan tentang 

materi 

- Guru membimbing siswa dalam 

menyimpulkan materi jumlah Ismiyah. 

- Guru menutup pembelajaran dengan do’a 

   

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 
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dan salam.  ✓ 

 

Komentar dan saran pengamat : 

……………… ……..…………………………………………………………… 

……………… ……..…………………………………………………………… 

……………… ……..…………………………………………………………… 

       Banda Aceh, 05 januari 2022 

       Pengamat/Observer 

 

  
 ( Asmaul Husna ) 
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LEMBAR OBSEVASI SISWA 

Berilah tanda (✓) untuk jawaban “ya”atau “tidak” sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu secara objektif 

Tidak Baik   : 1   Baik    : 3 

Kurang Baik   : 2   Sangat Baik   : 4 

No Aspek yang Diamati 
Katagori 

1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

- Peserta didik menjawab salam. 

- Peserta didik membaca do’a bersama. 

- Peserta didik merapikan meja dan kursi 

untuk siap memulai pembelajaran. 

- Peserta didik mendengarkan nama yang di 

panggil oleh guru. 

- Peserta didik mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru. 

- Peserta didik mendengarkan setiap 

informasi yang diberikan oleh guru. 

- Peserta didik mendengar kan penjelasan 

guru tetntang kaitan materi dengan 

pengalaman sehari-hari. 

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran yang sudah lalu. 

- Peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok. 

Setiap terdiri dari 3 orang 

   

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

2 Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Peserta didik mengamati dan menyimak 

materi pembelajaran Jumlah Ismiyah 

   

 

 

 

 

 

✓ 
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- Peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru dan memperhatikan materi materi 

pada setiap penjelasan jumlah ismiyah  

- Peserta didik memberikan makna dari 

materi pembelajaran Jumlah Ismiyah 

melalui Metode Rotating Trio Exchange  

- Peserta didik menjelaskan materi jumlah 

ismiyah secara baik dan jelas 

 

Menanya 

- Peserta didik bertanya tentang materi  

jumlah Ismiyah yang belum di pahami. 

- Peserta didik menerima dan melihat 

pertanyaan yang di berikan oleh guru. 

 

Mengeksplorasi 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru dalam mengerjakan pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

 

Mengasosiasikan 

- Peserta didik ikut Bermain Rotating Trio 

Exchange 

- Peserta didik mendengarkan arahan dari 

guru agar menjawab sesuai yang 

diharapkan oleh guru. 

- Peserta didik mulai mengerjakan dan  

mendiskusikan bersama anggota 

kelompok terkait pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

- Peserta didik memperbincangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 
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jawaban yang benar bersama kelompok.  

Mengkomunikasi 

- Siswa Menyiapkan hasil jawaban sesuai 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan oleh guru melalui metode 

Rotating Trio Exchange 

- Peserta didik melaporkan hasil 

jawabannya ke depan kelas yang telah di 

jawab yang di bagikan oleh guru. 

- Peserta didik yang berasal dari kelompok 

lain mengoreksi kesalahan atau 

kekurangan yang terdapat dari hasil 

jawaban yang telah di jawab  kelompok 

teman yang maju di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

3 Penutup 

- Peserta didik memperhatikan penguatan 

materi yang dijelaskan guru. 

- Peserta didik menyimpulkan materi yang 

baru dipelajari. 

- Peserta didik menutup pelajaran dengan 

membaca do’a dan salam 

   

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 
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  Komentar dan saran pengamat : 

………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………… 

………………………..…………………………………………………………… 

       Banda Aceh, 05 januari 2022 

       Pengamat/Observer 

 

        (Asmaul Husna) 
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 الصورة عند البحث

 اإلختبار القبلي
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 طريقة على اجلملة اإلمسيةعملية التعليم بتطبيق 
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 اإلحتبار البعدي

 
  

 



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

dfataudb 

Harga kritik “t” 

Pada Taraf signifikasi 

5% 1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

12,27 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

 2,07 

2,07 

2,06 

2,06  

2,06 

2,05  

2,05 

 2,04  

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,02 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50  

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 



100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

1,88 

1,88 

1,88 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 

  



 اتيةالسرية الذ 

 الباانت الشخصية

 : مسفرة النور   اسم الكامل

 180202003:    القيد رقم

 2000إبريل  17:   حمل واتريخ امليالد

 : اإلانث    اجلنس

 : اإلسالم    الدين

 سيةي: اإلندون    اجلنسة

 غري متزوجة:   احلالة اإلجتماعية

 ،Tapak Tuan )، تبأتون  (Air Berudang): أير برودغ     العنوان

 أتشيه جنوبية       

 : طالبة    العمل

 musviratunnur@gamil.com:   اإللكرتوين الربيد

 ىبشر  :   اسم األب

 : متقاعد    العمل

 : االستقامة   اسم األم

 : مدرسة    العمل 



 ،Tapak Tuan )، تبأتون  (A ir Berudang): أير برودغ     العنوان

 أتشيه جنوبية       

 خلفية التعليم:

 (2006-20011شيه جنوبية )أت 20ومية كاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احل

 (2011-2015شيه جنوبية )أت 20كومية املدرسة الثانوية اإلسالمية احل

 (2015-2018شيه جنوبية )أت 20كومية املدرسة العلية اإلسالمية احل

 

 

 

 


