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ب دراسة تجريبية (والخبر اقة تركيب الجمل في تعليم المبتدإستخدام بطا
MAN 3 Aceh Besar(

رسالة

أولياء رمحي

٢٢١٣٢٣٩٥٤: رقم القيد

طالبة قسم تعليم اللغة العربية

كلية الرتبية وتأهيل املعلمني

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية

ه١٤٣٩/م٢٠١٧
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استهالل

بسم اهللا الرمحن الرحيم

َوالَْعْرصِ ﴿
﴾

)٣-١:سورةالعرص(

صدق اهللا العظيم

:اخلطاب رضي اهللا عنهقال أمري املؤمنني عمر بن 

﴾ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ ﴿
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:إهداء 

إىل أيب املكرم حمي الدين وأمي املكرمة رومسيايت اللذين ربياين 
.صغرية حفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين أدوا وإىل 
.واجبهم الالئق بالتقدير واإلجالل

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية، أقول هلم شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز هذا 

.البحث العلمى، جزاهم اهللا خري اجلزء

أولياء رمحي
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شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم . وأفضل اللغات اليتعربياجعل القرآنياحلمد هللا الذ

.الدين

العربية بكلية الرتبية للغةاقسم تعليماليت يقررهاوتوفيقه تأليف هذه الرسالةاهللا  فقد مت بإذن 
امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطلبة وختتص الرسالة جباملعلمني أهيلوت

Acehبـدراسة تجريبيةتركيب الجمل في تعليم المبتدأ والخبر بطاقةإستخدام: حتت املوضوع

BesarMAN 3 .
الدكتورراندوس سهيمي ني مها األستاذشراف املشرفني الكرميبإتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 

ن قد أنفقا ذياللم الباحثة أفضل الشكر هلما فتقدّ ، الدكتورة خملصة املاجستريةاألستاذاملاجستري و 
إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، إرشاد

.لعل اهللا باركهما وجزامها خريا كثريا
أيب حمي م شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديها احملبوبني مث من الواجب على الباحثة أن تقدّ 

ب العل اهللا جيزيهما أحسن الثو ، اللذين ربياها تربية حسنة وهذّ الدين وأمي رومسيايت 
.ىف الدنيا واآلخرة
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ورئيس عميد كلية الرتبيةو احثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعةم البتقدّ إضافة على ما ذكر،و 
وكذلك . إرشادا صحيحااعلوما نافعة وأرشدوهااألساتذة الذين قد علموهقسم اللغة العربية وجلميع 

إمتام كتابة هذه الرسالة، بأفكارهم يفاقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوهت
.وباركهم اهللا ىف الدنيا واآلخرة

ارجونا األستاذAceh BesarMAN 3رئيس املدرسة م الشكر لوال تنسى الباحثة أن تقدّ 
فيه الذين قد أعانوها يفالتالميذ، وجلميع املدرسني و املاجستري وملدرس اللغة العربية األستاذ زدنا 

.، عسى اهللا أن يعطيهم أجرا عظيماعملية البحثعنداليهامجع البيانات احملتاج
إعداد هذه ان، وإن كانت قد بذلت كل جهدها يفهذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقص

لعّل هذه نافعا إلكمال هذه الرسالة، و اواصالحرجو من القارئني نقدا بنائيا خالصاتالرسالة، لذلك 
.ة  نافعة هلا وللقارئني مجيعاالالرس

٢٠١٧يوليو  ١٩دار السالم،

الباحثة
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مستخلص البحث

MAN 3دراسة جتريبية بـ يف تعليم املبتدأ واخلرب بطاقة تركيب اجلملإستخدام : عنوان البحث

Aceh Besar

أولياء رمحي:اإلسم الكامل

٢٢١٣٢٣٩٥٤:رقم القيد

أن املعلم قد يصعب يف تطبيق الوسائل MAN 3 Aceh Besarبـ املباشرةعلى املالحظةإعتمادا 
ال هذا احلال الطلبة الدرس بوسيلة الكتاب املقرر فقط، إن عّلمو ، ملبتدأ واخلرباملناسبة يف تعليم ا

الطلبة يف املرحلة شكىوكذلك .هارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابةميرتفع قدرة الطلبة يف 
نييشعروا سائماملبتدأ واخلرب أن تعلم لثانويةا

املبتدأ يف تعليمبطاقة تركيب اجلمل و ملعاجلة هذه املشكالت تقوم الباحثة باستخدام. تعلماليف 
بطاقة ستخدام ابفهم املبتدأ واخلرب هذه الرسالة فهي ملعرفة قدرة الطلبة علىكتابةوأما أغراض  . واخلرب

وأما دراسة البحث اليت استعملتها الباحثة فهي دراسة جتريبية بالتصميمات التمهيدية . تركيب اجلمل
(One group – Pretest Postest Design)، وجلمع البيانات استعملت الباحثة املالحظة املباشرة

واملدخل الذي تعتمد الباحثة يف ا. واالختبار
) ٢(MIAوهو الفصل األولوأما العينة من هذ البحث .ـMAN 3 Aceh Besarبـ مجيع الطلبة

فعالة بطاقة تركيب اجلمل استخدام وسيلة أنهيفوأما النتائج من هذا البحث . طالبا١٧وعددهم 
أكرب من نتيجة اجلدول (T-test)ائي تاالختبار البنتيجة لرتقية قدرة الطلبة على فهم املبتدأ واخلرب 

-T)التائي tabel)(وهذا يدل على أن فرض الصفري ، )٢.٩٢>٦,٣٦<٢.٥٨(بالصيغةHo (
تؤّدى إىل ترقية قدرة بطاقة تركيب اجلمل استخدام وسيلة أن مقبول ) Ha(مردود وفرض البديل 
.بتدأ واخلربالطلبة على سيطرة امل
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Abstract

Titel                   : The use of media cards stacking sentences in learning Mubtada  and khabar

Name                 : Aulia Rahmi

Student Number : 221323954

Based on the observations of researchers at MAN 3 Aceh Besar, the researcher found the
difficult situation of teachers in applying suitable media for mubtada 'and khabar learning.
Teachers only explain the lesson to the students through the package book without using the
media of learning. This teaching does not encourage students' ability to master language
skills, both in listening, speaking, reading and writing skills. Researchers also listen to
learners' complaints about the difficulty of learning Arabic (Mubtada 'and khabar) without
using media to bore them. Researchers try to overcome this problem by using the media card
stacking sentences in learning mubtada'dan khabar. The purpose of writing this study is to
determine the students 'ability to mastery mubtada' and khabar by using media card stacking.
The method that researchers use in this study is the method of experiment (One group -
Pretest Postest Design). The tools for obtaining data are direct observation, and tests. The
approach used in this study is quantitative approach, The population in this study is all
students at MAN 3 Aceh Besar and researchers take a sample of research in class 1 MIA 2
with the number of students 17 people. The result of research by using media of stacking card
in learning mubtada 'and khabar very effective and improve student ability in mastering
mubtada' and khabar with result of T-test bigger than test table (2,92 <6,36> 2,58) Which
shows that the null hypothesis (Ho) is rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) is
accepted, meaning that the use of stacking media cards can improve students 'ability to
understand mubtada' and khabar
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Abstrak

Judul Skripsi : Penggunaan Media kartu susun kalimat dalam pembelajaran Mubtada’ dan
khabar

Nama Penulis : Aulia Rahmi

Nim : 221323954

Berdasarkan pengamatan peneliti di MAN 3 Aceh Besar, Peneliti menemukan keadaan guru
yang sulit dalam menerapkan media yang cocok untuk pembelajaran mubtada’ dan khabar.
Guru hanya menjelaskan pelajaran kepada murid melalui buku paket tanpa menggunakan
media pembelajaran. Pengajaran ini tidak mendorong kemampuan murid dalam menguasai
ketrampilan berbahasa, baik dalam ketrampilan mendengar, berbicara, membaca dan
menulis.Peneliti juga mendengarkan keluhan dari peserta didik tentang sulitnya belajar
bahasa arab (Mubtada’ dan khabar) tanpa menggunakan media sehingga membuat mereka
bosan. Peneliti berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan media kartu
susun kalimat dalam pembelajaran mubtada’dan khabar. Adapun tujuan penulisan penelitian
ini adalah untuk mengetahui kemampuan murid terhadap penguasaan mubtada’ dan khabar
dengan menggunakan media kartu susun. Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini
adalah metode Eksperimen (One group – Pretest Postest Design). Alat-alat untuk
memperoleh data adalah observasi langsung, dan tes. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa disekolah MAN 3 Aceh Besar dan peneliti mengambil sampel penelitian di
kelas 1 MIA 2 dengan jumlah siswa 17 orang. Adapaun hasil penelitian dengan menggunakan
media kartu susun dalam pembelajaran mubtada’ dan khabar sangat efektif dan
meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai mubtada’ dan khabar dengan hasil T-test
lebih besar dari pada test tabel (2,92 <6,36> 2,58) yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol
(Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif (Ha) diterima, artinya penggunaan media kartu susun
kalimat dapat  meningkatkan kemampuan murid dalam memahami mubtada’ dan khabar.
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الفصل األول

أساسية البحث

مشكالت البحث.أ
كانت النظرية القدمية يف التعليم تركز على تكشيف املعلومات النظرية وتلقينها 

للمعرفة والعامل للمتعلم عن طريق التحفيظ والتسميع، وكان املدرس هو املصدر األول
.الفعال يف عملية التعليم

النظرية احلديثة فتعتمد على الفهم واإلدراك للحقائق العلمية، وتركز يف عملية أما 
التعليم على استخدام املتعلم جلميع حواسه، ألن املعرفة إمنا تأيت عن طريق احلواس فكلما 

أشركنا عددا من احلواس ازداد الفهم والعلم وهي بذلك جتعل املتعلم أساسا يف عملية التعلم، 
١.ا وموجها، أو على األقل جتعل الطالب مشاركا بعد أن كان مستمعاواملدرس مشرف

واحلق والواقع أن األلفاظ وحدها ال تكفي يف إيضاح األفكار واملعاين اال إذا 
اعتمدت  على رصيد من اخلربات احلسية عن طريق املشاهدة والسماع والتجربة، وأن كل 

لرتبوية لتلك املادة، والرتبية اإلسالمية كغريها مادة حتتاج اىل وسائل تعني يف حتقيق األهداف ا
.من املواد، حتتاج اىل وسائل حتقق أهدافها

هو علم خيتص بدراسة و احد املواد الذي يتعلمه الطلبة يف املدارسعلم النحووكان 

،ص )م٢٠٠٨، دار السالم: القاهرة(، التربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة،١
.١٦١
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فمن طريق هذا العلم نستطيع أن نعرف ماجيب أن تكون عليه الكلمة من رفع أو .اجلملة
٢.نصب أو جر أو جزم

يف تعليم املبتدأ واخلرب وكانت الوسيلة مثالوسائل خمتلفة يف تعليم النحو هناك طرق و 
التعليمية هي عنصر من العناصر املهمة يف عملية التعليم للحصول على األغراض 

األدوات واملعدات واآلآلت اليت يستخدمها املدرس او الدارس لنقل حمتوى كلهي  ف.بويةالرت 
.

إن استخدام الوسائل يهدف اىل أن يكون الطالب قادرين على  معرفة عن أحوال 
ى املدرس أن خيتار الوسيلة التعليمية املناسبة لك عللذ. كلمات العربية الحركات أواخر 

الوسائل استخدام بالتدريس يتأثر كثرياولذالك .باملادة الدراسية حىت يكون التعليم ناجحا
.قدرة الطالب على فهم املادة اليت أعطاها املدرس عند التعليمترقيةصا يفو خص

MAN 3 ACEHبالحظت الباحثة وملا BESAR األول، وجدت خاصة يف الفصل
طالب يف تعليم اللغة العربية ميول القلة :على سبيل املثال. ريسعلة يف إجراء عملية التد

على كاملبتدأ واخلرب لنحوفهم ايف قدرة كذلكو 
هذا  عندما شرح املدرس الدرس عن تركيب املبتدأ واخلرب على السبورة كان الطالب ال

يهتمون به ويهملونه وبعضهم يتكلمون مع أصدقائهم وبعضهم ينامون يف الفصل وبعضهم 
وكان املدرس مل يستخدم . خاصة املبتدأ واخلرب  النحوأخرى حىت ال يفهموا واجبة يعملون 

إستخدام "ومن هذه الظواهر أرادت الباحثة أن تبحث عن . الوسائل يف تعليم املبتدأ واخلرب
"MAN 3 ACEH BESARجلمل يف تعليم املبتدأ وخلرب ب ة تركيب اقبطا

البحثأسئلة.ب
MAN 3اعتمادا على خلفية البحث يف املدرسة الثانوية ب  ACEH BESAR فحددت

:سؤال البحث كما يليالباحثة

م١٦/١١/٢٠١٦، تاريخ الدخول النحو_علم_هو_ما/http://mawdoo3.comهيثم عمايرة، متاح ٢
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طاقة تركيب اجلمل لرتقية قدرة الطالب يف تعليم استجابة الطالب يف استخدام بكيف - ١
املبتدأ واخلرب؟

رتقية قدرة الطالب يف تعليم املبتدأ واخلرب؟لفعاليةهل استخدام بطاقة تركيب اجلمل - ٢
البحثأهداف.ج

:إعتمادا على ما سبقت من املشكالت فكان هلذا البحث هدفان هامان  ومها
قة تركيب اجلمل لرتقية قدرة بطاكيفية استجابة الطالب يف استخدام التعرف على- ١

MAN 3ACEH BESARبالطلبة يف فهم املبتدأ واخلرب 

فعالية إستخدام بطاقة تركيب اجلمل على ترقية قدرة الطلبة يف فهم التعرف على- ٢
MAN 3املبتدأ واخلرب يف ب  ACEH BESAR

أهمية البحث.د

:واملعلم والباحثة،وهو كما    يأيتترجو الباحثة من إجراء هذا البحث أن يفيد كثريا للطالب 

للمدرس- ١
ألن تطبيق . أن يكون هذا البحث مفيدا للمدرس الذي يعلم اللغة العربية وفروعها

.وسيلة بطاقة تركيب اجلمل يسهل املدرس ليشرح املواد الدراسية
للمتعلم- ٢

يلة أن يكون هذا البحث مفيدا للمتعلم ليسهلهم يف فهم املبتدأ واخلرب ألن تطبيق وس
.بطاقة تركيب اجلمل من األدوات السهولة يف تعليم املبتدأ وخلرب

للباحثة- ٣
.إلمتام دراستها يف كلية الرتبية جبامعة الرانريي و للحصول على درجة بكالوريوس

اإلفتراضات والفروض.ه
اقة تركيب بطيلةلوسكانت الباحثة يف هذه الرسالة تؤسس رأيا على اإلعتبار أن

تعليم املبتدأ يف على األخص التعليم والتعلم دورا هاما يف عملية التدريس وجناحا يفاجلمل
.واخلرب
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: ومن هذا اإلعتبار تفرتض الباحثة فيما يلي
): Ha(الفرض البديل 

.قية قدرة الطلبة يف تعليم املبتدأ واخلربتكون فعالية لرت اقة تركيب اجلمل بطاستخدامإن - ١
:)Ho(الفرض الصفري 

.رتقية قدرة الطلبة يف تعليم املبتدأ واخلربمل تكن فعالية لقة تركيب اجلملبطااستخدامإن- ٢

حدود البحث.و
بطاقة ستخدام إ": ه الرسالة حتت املوضوعذتريد الباحثة أن حتدد ه: احلدود املوضوعية- ١

"تركيب اجلمل يف تعليم املبتدأ واخلرب
يف MAN 3 ACEH BESARب  هذه الرسالةتريد الباحثة أن حتدد : احلدود املكانية- ٢

الفصل األول
يف السنة ة تركيب اجلمل ملدة شهرينستخدام بطاقإحتدد الباحثة وقت : احلدود الزمانية- ٣

.ه٢٠١٧-٢٠١٦

معاني المصطلحات.ز
أن تبني بعض معاين املصطلحات اليت سنحيبل أن تبحث الباحثة على رسالتها ق

بجترييب حبث "(بطاقة تركيب اجلمل يف تعليم املبتدأ واخلربستخدامإ"تضمنها وهي 
(MAN 3 ACEH BESAR

استخدام-١
استخداما، اختذه خادما - يستخدم-استخدم"كلمة استحدام مصدر من 

كآلة استعمال الشيءاملراد باستخدام هنا هو . ٣"وسأله أن خيدمه واستوهبه خادما

٤١. ،ص)م٢٠٠٣دار احلديث، : القاهرة(لسان العربابن منظور، ٣
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يلة بطاقة بوسعلى تعليم املبتدأ واخلربلسهولة معينة على الوصول اىل األغراض معينة 
.تركيب اجلمل

تركيب الجملبطاقة -٢
البطاقة رقعة صغرية يثبت : الورقة، عن ابن األعريب،وقال غريهالبطاقة هي

وأما ٤.ان متاعا فقيمتهفيها مقدار ما جتعل فيه،إن كان عينا فوزنه أو عدده، وإن ك
.املراد من كلمة بطاقة هنا يعين بطاقة خاصة معينة تستخدم يف تعليم املبتدأ واخلرب

تركيب الجمل-٣
ترتيباً - يرّتب-تركيباً مبعىن رّتب- يرّكب-مأخوذة من رّكب" تركيب"كلمة 

"اجلملة"وهي مجع من كلمة " اجلمل"وأما كلمة 
.هنا ما يرتكب من املبتدأ واخلربوأما املراد من تركيب اجلمل 

تعليم المبتدأ والخبر-٤

تدريساً -يدّرس- مبعىن دّرس" تعليما-يعّلم-عّلم"مصدر من " تعليم"كلمة 

وأما املراد من كلمة التعليم هنا تعليم املبتدأ واخلرب باستخدام بطاقة تركيب اجلمل
أي هو ( يكمل معىن املبتدأواملبتدأ هو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة واخلرب هو ما

٥)اجلزء الذي ينتظم منه مع املبتدأ مجلة مفيدة

الدراسات السابقات.ح

كانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمتها الباحثة ملعرفة أسلوب 
وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق . الدراسة إجيابيتها وسلبيتها

٤٤٣. ص،...العربلسان ،ابن منظو٤
٣٠و ٢٧.، ص)دار الثقافة اإلسالمیة: بیروت(،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٥
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دة وهناك ع. بني دراستها احلالية والدراسات السابقة واالستفادة من خربات الدارسني السابقني
:الدراسات السابقة اليت ضمنتها الباحثة يف هذه الرسالة منها

جريي غونندار.١
لة باملدرسة الثانوية تعليم املفردات باستعمال بطاقة التكم"كان املوضوع من هذه الرسالة

األهداف من هذ البحث ملعرفة على إجراء التعليم والتعلم بوسائل البطاقة وأما" احلكومية مبوالبوه
ة يف تدريس املفردات ومعرفة على استخدام بطاقة التكملة يؤثر على ترقية قدرة الطالب يف التكمل

تعليم املفردات ومعرفة على استخدام بطاقة التكملة ترفع دوافع الطالب يف تعليم 
ومشكالت البحث أن الطرق املستخدمة يف تدريس املفردات باملدرسة الثانوية احلكومية .املفردات

نتائجه أن و.ري كما يتطلبه التعلم احلديث حىت اليدفع الطالب يف تعليم املفرداتموالبوه الجت
. استخدام بطاقة التكملة يف تعليم املفردات يرقي قدرة الطلبة على حتفيظ املفردات

:عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية

يف املوضوع واملكان البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبه جريي غونندار: وجه اإلختالف
واملشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن تعليم املفردات باستعمال بطاقة التكملة وأما الدراسة احلالية 

هلما التشابه يف : منهوجه التشابهو .تبحث عن استخدام بطاقة تركيب اجلمل يف تعليم املبتدأ واخلرب
.البطاقة ومنهج الدراسة

نور عيين.٢
حبث إجرائي مبعهد (اإلمسيةوتطبيقه يف تدريس اجلملةCARD SORTلوب أس" حتت املوضوع
ملعرفة دوافع الطلبة يف تدريس اجلملة اإلمسية بعد األهداف من هذا البحثوأما ")املنار العصري

ترقيةالتحصيل الدراسي لدى الطلبة يف تدريس اجلملة اإلمسية معرفة و card sortتطبيق أسلوب 
cardبتطبيق أسلوب   sort . أن املعلم اليستخدم األساليب املناسبة اليت جتعل مشكالت البحثو

أن تطبيق نتائجهو .ة اليت جتعل الطلبة راغبني فيهاالطلبة مرغوبني فيها،وال يستخدم الطرق التعليمي
.الطلبة يف تدريس اجلملة اإلمسيةأن يرفع دوافعيقدرcard sortأسلوب 

: سة احلاليةعالقة الدراسة السابقة بالدرا
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البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبته نور عيين يف املوضوع واملكان : وجه اإلختالف
حبث ( يف تدريس اجلملة اإلمسيةوتطبيقهcard sortواملشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن أسلوب

وأما الدراسة احلالية تبحث عن استخدام بطاقة تركيب اجلمل يف تعليم ) إجرائي مبعهد املنارالعصري
MAN 3املبتدأ واخلرب ب  Aceh Besar هلما التشابه يف تدريس اجلملة اإلمسية:منهوجه التشابهو.

مرضية. ٣

pagarدراسة إجرائية يف املدرسة اإلبتدائية (تعليم املفردات إستعمال البطاقات يف"حتت املوضوع 

air"(هداف من هذا البحث ملعرفة فعالة استعمال البطاقات يف تعليم املفردات ومعرفة العوامل األ
ومشكالت البحث أن التالميذ يف . الداعمة والعوامل املعطلة يف تعليم املفردات باستعمال البطاقات

ونتائجه أن استعمال البطاقات تكون فعاال يف رفع قدرة . ضعفاءيف سيطرة املفرداتتلك املدرسة 
.التالميذ على سيطرة املفردات

:عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية

يف املوضوع واملكان واملشكلة، مرضية البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبته: وجه اإلختالف
دراسة إجرائية يف املدرسة (استعمال البطاقات يف تعليم املفردات والدراسة السابقة تبحث عن

جلمل يف تعليم املبتدأ وأما الدراسة احلالية تبحث عن استخدام بطاقة تركيب ا) pagar airاإلبتدائية
MAN 3ب واخلرب  Aceh Besar

.يف البطاقةهلما التشابه:منهوجه التشابهو 

طريقة كتابة الرسالة.ط
وأما 

:الرانريي اإلسالمية احلكومية وهو
Panduan akademik dan Penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry Banda Aceh 2016
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

مفهوم الوسيلة .أ
.ما يتوصل به اإلنسان اىل شئ ، أو يتقرب به اىل غريه: الوسيلة لغة

هي كل مايستعني به املدرس على إيصال املادة العلمية وسائر املعارف والقيم : الوسائل التعليمية 
٦.وختتلف أمساؤها من بلد اىل بلد ومن زمن آلخر. إىل أذهان الطالب وتوضيحها

هي مجيع األدوات واملعدات واآلآلت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس : التعليميةالوسائل 

٧.العملية التعليمية

أن الوسائل التعليمية ) م٢٠٠١: يف الكتاب االتصال والوسائل التعليمية"(علي راشد"يرى 
عة املواد التعليمية واألجهزة التعليمية واملواقف واألنشطة التعليمية الالزمة لزيادة فعالية جممو 

٨.مواقف اإلتصال التعليمية اليت حتدث داخل حجرات الدراسة وخارجها

أن الوسائل التعليمية هي املواد ) م٢٠٠٠: كتاب تكنولوجيا تعليميف ال(dent)"(دنت"ويرى 
الدراسة، أو يف غريها من املواقف التعليمية، لتسهيل فهم معاين اليت تستخدم يف حجرات 
٩.الكلمات املكتوبة أو املنطوقة

:القاهرة(، التربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة،٦
١٦١.،ص )م٢٠٠٨، دار السالم

:مكتبة( ،التعليميةالمناهج والوسائل حممد منري مرسي، حممد لبيب النجيحي و٧
.٢٣٤. ،ص)١٩٧٧األجنلو املصرية، 

: بندا أتشية(، تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترمذي نينورسي ، ٨
١١٢. ،ص)م٢٠١٥املمتاذ، 

١١٣.ص،...تطوير منهج تعليم وتقويمترمذي نينورسي ، ٩
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ت وتسمى أيضا الوسائل املعينة أو معينا. وكان هذا االسم رائجا على السنة املدرسني. اإلدراك
التعليم ، ألن تعني املدرس على إيضاح الدرس وحتقيق األهداف ، وتعني الطالب على فهم ذلك 

. وقبوله
ل واصطلح عليها باسم وسائ. 

.اإلتصال التعليمي
أهميتها.ب

تكمن أمهية الوسائل يف مقدار ما حتققه من أهداف تربوية ضمن نظام شامل متكامل ، ومن 
١٠:أهم آثارها مايلي

جتذب إهتمام الطالب، وتشد إنتباهه اىل الدرس، وتثري شوقه اىل املعرفة والرغبة يف .١
الدرس وطريقته، ملا يرى فيها من العلم، وتنمي فيه حب االستطاع، وتشعره بتغري جو 

.ألوان جديدة، والسيما إذا استخدم املدرس أنواعا متعددة منها
تزيد يف فاعلية الطالب ونشاطه الذايت، ملا تضفيه على الدرس من حيوية وواقعية .٢

.ونشاط
تقدم للطالب خربات حسية قوية التأثري، وتعينه على تكوين معارف ومدركات .٣

.جمال احلواس، حيث يُعمل الطالب عقله ونظره فيها
٤.

فتزيد يف . وتوضح الغامض من املعلومات، وتعني على تفسري املبهم وحل املشكل
.حفظ الطالب واستيعابه

١٦٢. ص،...التربية اإلسالميةعبد الوهاب عبد السالم طويلة، ١٠
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تساعد على تثبيت املعلومات وتذكرها واستحضار .٥

.التعليم أبقى أثرا
تساعد يف ختطي حدود الزمان واملكان واإلمكانات املادية، فتنقل العامل اخلارجي إىل .٦

.ها وحدود ومسافات طويلةالفصل، وذلك بتقريب املعلومات اليت حيول بيننا وبين
توفر إمكانات الميكن أن يدركها الطالب حبواسه، مثل تكبري األشياء وتصغريها، .٧

.والتحكم يف السرعة وحنو ذلك
تساعد على تطبيق قوانني التعلم والتعليم، كاحلل والرتكيب واالنتقال من البسيط إىل .٨

.
ألسلوب العلمي يف التفكري، وتساعد على تنمية املالحظة تدرب الطالب على اتباع ا.٩

.وتنسيق األفكار وترابطها
.تنمي ثروة الطالب اللغوية، وال سيما لدى مشاهدة الوسيلة ومناقشتها.١٠
تعني على مراعاة الفروق الفردية، ألن تنوع الوسائل يساعد يف تقدمي خربات متنوعة .١١

.تتناسب مع حاجات الطالب وميوهلم واستعد
وقد ثبت علميا أن دور اخلربة احلسية يف . تعتمد على األسس النفسية الرتبوية .١٢

.من معارف العقل% ٨٥تكوين اإلدراك والتعليم ميثل 
تقدم للطالب متهيدا للموضوع الذي سيدرسه، وجتعله يعيش فيه ، وال سيما إذا كان .١٣

كالرسم التخطيطي ملواقع املناسك، املوضوع بعيدا عن واقعه أو اليستطيع تصوره ،
.واملصورات واخلرائط يف تدريس السرية والغزوات
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أنواعها.ج
١١:ميكن رد هذه الوسائل اىل نوعني

وسائل حسية، وهي ما تؤثر يف القوى العقلية بوساطة احلواس، وذلك بعرض ذات .١
.الشيء، أو منوذجه، أو صورته، أوحنو ذلك

القوى العقلية بوساطة األلفاظ، كذكر املثال، أو التشبيه، وسائل لغوية، وهي ما تؤثر يف.٢
.أو الضد، أو املرادف

:أمثلة الوسائل الحسية.د
١.

.كاستحضار زهرة أو مثرة، أو ساعة، أو حقيبة، أو حنو ذلك
كذلك يف درس التعبري، أو األناشيد، أو اإلمالء، أو القراءة،  .٢

.كنموذج للهرم، أو لطائر، او احليوان أو حنو ذلك
ومما يدخل يف هذه .: الصور.٣

.أو النصالتصويلر األديب، لتوضيح املعاين واألفكار اليت يتضمنها البيت. الوسيلة
لبيان البلدان واملواقع اليت ترد يف النصوص وموضوعات القراءة، : املصورات اجلغرافية.٤

.وملعرفة أجزاء الوطن العريب، اليت تعرض يف مناسبات كثرية مندروس اللغة العربية
وميكن صنعها واستخدامها يف بيان اإلجتاهات األدبية، واخلصائص الفنية : الرسوم البيانية.٥

.اللغة يف العصور املختلفةلفنون 
وحتمل هذه األلواح جدوال توضح بعض القواعد النحوية أو : األلواح املوضوعية.٦

.اإلمالئية

١٩٦٨دار املعارف مبصر، : القاهرة(،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةاحلليم إبراهيمم، عبد١١
.٤٣٢. ،ص)م
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إن املدرس الذي يدخل : "وأمهيتها واضحة الختفي، ويقول بعض املربني: السبورة.٧
وذلك ألن السبورة ". الفصل، وهو الحيسن استعمال السبورة، يساوي نصف مدرس

تلميذ أن يستخدم حاسة البصر، برؤية احلقائق مدونة، بعد أن استخدام حاسة تتيح لل
.السمع يف تلقينها باألذن عن نطق املدرس

القراءة : فالبطاقات من الوسائل الفعالة اليت تساعد يف تعليم الطالب: البطاقات.٨
.والكتابة والرتكيب النحوية وغريها

بطاقة تركيب الجمل مفهوم .ه
كلمة أو من قطع من الورق املقوى يكتب على كل منها عبارة أو تصنع البطاقات 
، واليقل حجم حبجم كبريتب حروف الكلمات على البطاقةوتك. مجلة يف بعض األحيان

ويفضل أاليقل ارتفاع كل حرف يكتب . سنتيمرتات عرضا يف ثالثني طوال١٠عن البطاقة
تتوافر قطع الورق املقوى الالزمة وحىت إذا مل. على هذه البطاقات عن ثالثة سنتيمرتات

وقد يشرك .لذلك يستطيع املعلم أن يصنع بطاقات من أغلفة الكراريس أو امللفات القدمية
املعلم الدارسني يف كتابة هذه البطاقات حىت يتعلموا الكتابة والرتكيب واهلجاء اىل جانب 

.اهلدف األساسي من استخدامها وهو املران على القراءة
املعلم هذه البطاقات لتمرين الدارسني على قراءة أو كتابة كلمات وعبارات يستخدم 

واىل جانب املران على قراءة . ومجل بأكملها دون حتليل كل كلمة اىل حروف ومقاطع
وحدات لغوية بأكملها، تستخدم البطاقات لتنمية معرفة الدارس باملفردات اللغوية ومعناها، 

١٢.، والقراءة اجلهرية اجلماعيةوالتدريب على األمناط النحوية

ويكتب املعلم الكلمات على يعد املدرس وسيلة بطاقة قبل دخول غرفة الدراسية 
يقسم املعلم الفصل اىل أربع جمموعات من الدارسني ويبدأ املعلم أن يوزع مث البطاقات 

: بريوت(، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق١٢
.١١٨. ،ص)م١٩٨١مكتبة لبنان، 
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املعلم مث يكتب حىت تكون مجلة مفيدةالبطاقات على كل جمموعة وأمرهم لريتبوا البطاقات
ملبتدأ اهلمويبينواأو أحد الدارسني اجلملة املرتبة على السبورة ليقرءوا اجلميع يف آخر الدرس 

.واخلرب منها

خطوات استخدام بطاقة تركيب اجلمل 

 ةالبطاقة قبل دخول الغرفة الدراسييعد املعلم وسيلة
ويكتب املعلم الكلمات على البطاقات
 أربع جمموعات من الدارسنيمث يقسم املعلم الفصل اىل
ويبدأ املعلم أن يوزع البطاقات على كل جمموعة
وأمرهم لريتبوا البطاقات حىت تكون مجلة مفيدة
آخر الدرسلى السبورة ليقرءوا اجلميع يفمث يكتب املعلم أو أحد الدارسني اجلملة املرتبة ع
١٣.املبتدأ واخلرب منهاألصحابهويبني

أنواع البطاقات. و

بطاقات األمساء.أ
وتكتب فيها أمساء األطفال حبيث يكون لكل طفل ثالث بطاقات يكتب يف كل واحدة 
منها امسه مث يلصق واحدة من البطاقات الثالث، والثانية تبقى معه، والثالثة مع املعلم 
وتستخدم هذه الطاقات بطرق خمتلفة، ويتم تدريب التالميذ عليها كأن ختتلط بطاقات 

تم التعرف عليها بواسطة التالميذ حبيث يستخرج كل تلميذ بطاقته منبني األطفال، وي
.البطاقات املختلفة

بطاقات أمساء األشياء.ب

م٢٠/١١/٢٠١٦تاريخ الدخول ، http://eprints.uny.ac.idونورهداية ، متاح فتموايت ١٣
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تكتب بطاقات بأمساء حمتويات حجرة الدراسة، أو بأمساء األشياء اليت يعرفها التالميذ، كا 
ت تساعد وتلصق كل بطاقة على مسماها ومثل هذه البطاقا. لباب والشباك والسبورة

.األطفال على التعرف على الكلمات والربط بني األشياء وأمسائها
بطاقات تنفيذ األوامر.ج

يقرأ  . إخل...وهي بطاقات يكتب عليها أوامر، مثل اجلس، قف، ارفع أصبعك، افتح الباب
.

بطاقات الكلمات واجلمل املتماثلة.د
بطاقات مكتوب فيها كلمات ومجل، توزع على التالميذ ويكتب املعلم الكلمة واجلملة وهي 

على السبورة، وعلى التالميذ أن يضاهي بني البطاقة املوجودة معه وبني ماهو مكتوب على 
.السبورة

بطاقاتاألسئلة واألجوبة.ه
ة، ويف يف نصف هذه البطاقات أسئل. تكتب جمموعة من البطاقات بعدد تالميذ الفصل

وتوزع البطاقات حبيث يقرأ كل تلميذ من التالميذ . النصف اآلخر اجابات عن هذه أسئلة
الذين معهم أسئلة بطاقته، ويرد عليه التلميذ الذي معه بطاقة اإلجابة الصحيحة على هذا 

.السؤال
.و

يرتب هذه البطاقات حبيث ويف هذه البطاقات أجزاء من قصة، يطلب من كل تلميذ أن 
.تكون القصة

بطاقات القصة الناقصة.ز
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وهي بطاقات كتب على كل منها قصة قصرية جمهولة النهاية وعلى كل تلميذ أن يكون 
١٤.القصة اليت معه

مزايا البطاقات. ز

:، من أمههاللبطاقات عدة مزايا

حث التالميذ على زيادة معدل سرعتهم يف القراءة)١
بالتعليممزج اللعب )٢
التعليم عن طريق النشاط)٣
التدريب على عدد من املهارات األساسية، كالتعرف على الكلمات والفهم وحسن اإللقاء )٤

١٥.وسالمة النطق، وسالمة اهلجاء، وتنمية أساليب التعبري

مفهوم المبتدأ والخبر. ح
هو االسم املبتدأ : وقال أمحد اهلامشي . هو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة: املبتدأ

.١٦

واحملكوم عليه جيب أن يكون " ألنه حمكوم عليه"واألصل يف املبتدأ أن يكون معرفة 

١٧.فينفرعن اإلصغاء اليه

١٥٧. ص)م١٩٩١دارالشواف، : القاهرة( ،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ١٤
١٥٩.،ص...تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، علي أمحد١٥
١. ،ص)م٢٠١٢الرانريي فريس،: باندا آشية( ،تيسير النحو وتطبيقهعثمان حسني، ١٦
دار الكتب العلمية،: بريوت(، القواعد االساسية للغة العربية،السيد أمحد اهلامشي١٧

٩٩. ،ص)م٢٠٠٢
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وقال .لفظ الذي يكمل اجلملة مع املبتدأ ويتمم معناها األساسيهو ال: اخلرب
املبتدأ هو املسند إليه الذي مل يسبقه عامل، واخلرب ما أسند إىل املبتدأ والذي تتم :"الغالييين

.واجلملة املؤلفة من املبتدأ واخلرب تسمى مجلة إمسية". به مع املبتدأ فائدة
اهللا واحد: بتدأ مجلة مفيدة، حنوهو اجلزء املنتظم منه مع امل: اخلرب

واألصل يف اخلرب أن يكون نكرة ألنه وصف للمبتدأ  وقد يأيت اخلرب معرفة إذا كان املبتدأ معرفا 
.اهللا موالنا، الدين املعاملة، يوسف أخوك: حنو

:أنواع املعارف
،املضاف إىل )بأل(املعرفالضمري، العلم، إسم اإلشارة، إسم املوصول، : أنواع املعارف سبعة

١٨.إحدى املعارف السابقة، املعرف بالنداء

:أنواع الخبر. ط

إذا كان مشتقا جاريا جمرى الفعل وجب أن يكون مشتمال على ضمري : اخلرب املفرد.١
العلم نافٌع، أي نافع هو إال إن رفع املشتق امسا ظاهراً، : مسترت عائد اىل املبتدأ، حنو

.سعد طيب عنصرهُ : حنو
ومىت تتضمن اخلرب ضمري املبتدأ لزمت مطابقته له إفرادًا وتثنية، ومجعا، وتذكريا، 

أما إذا كان اخلرب . سعٌد مؤدٌب، واملهذبون حمبوبون، واملرتبيات حمرتمات:وتأنيثا، حنو
الصمت زيٌن، والسكوت سالمٌة، وال تلزم : املفرد جامدا فال يشتمل على ضمري، حنو

.فيه أيضا املطابقة
.اهللا يعلم: إما أن يكون مجلة فعليًة، حنو: اخلرب اجلملة.٢

الظلم مرتُعُه وخيمٌ : وإما أن يكون مجلة إمسية، حنو

دار اآلفاق العربية،: قاهرة(، المدخل الى تعليم العربيةرجب عبد اجلواد، ١٨
٦٠. ،ص)م٢٠٠٨



٧٩

: اخلرب شبه اجلملة. ٣
١٩.القوة يف اإلحتاد: اجلنة حتت أقدام األمهات، وحنو: حنو

:بتدأ واخلرباألمثال من مجل امل
العلم نافع.
الطائرة تطري يف السماء


أبوك مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة
العلماء ورثة األنبياء
هي يف هذه القرية مشهورة

طرق تعليم النحو. ي

:ميكن حصر الطرق املستخدمة لتدريس القواعد فيما يلي
الطريقة القياسية.١

وتسمى أحيانا طريقة القاعدة مث األمثلة، ويقوم التدريس يف هذه الطريقة على أساس 
عرض القاعدة أوال، ومطالبة لتالميذ حبفظها مث تعرض األمثلة بعد ذلك لتوضيح هذه 

.فالذهن ينتقل فيها من الكل إىل اجلزء. القاعدة
الطريقة اإلستقرائية .٢

١٠٤.،ص...القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي، ١٩
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باطية، أو طريقة هربات، الستخدامها وتسمى الطريقة اإلستنتاجية، أو اإلستن
.اخلطوات هربات اخلمس

والبدء هنا من اخلزء . التلميذ فيها، واملوازنة بينها، واستخالص القاعدة، مث التدريب عليها
.اىل الكل

:ا وجهانوالطريقة االستقرائية هل
 طريقة األمثلة مث القاعدة، وتسمى طريقة األمثلة الصناعية، األمثلة املفردة، أو

ودور املعلم يف هذه الطريقة أن خيتار أمثلته حبرية . األمثلة املفرقة، أو األمثلة املتكلفة
.

ثلة والقاعدة، وتسمى طريقة األساليب املتصلة، أو القطعة طريقة النصوص مث األم
.

وتعتمد هذه الطريقة على عرض نص متصل املعىن متكامل املوضوع، يؤخذ موضوعات 
ويقوم املعلم فيها . الت أو غريها

بأن يشرح النص ويعاجله كما يعاجل موضوع القراءة، مث يستنبط منه األمثلة اليت يبين عليها 
٢٠.الدرس، مث يستكمل اخلطوات اليت تتبع وفق الطريقة االستقرائية

أساليب تدريس النحو.و
":هربات"هذه اخلطوات هي خطوات التفكري اخلمس اليت تنظمها طريقة 

التمهيد: أوال
يكون التمهيد بأسئلة يف املعلومات السابقة اليت تتصل مبوضوع الدرس.
عرض األمثلة: ثانيا

مطبعة األحكام، : أوجونج فاندانج(، مدخل الى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد، ٢٠
١٣٢-١٣٠.،ص)م١٩٩٨
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   أن يوجه املعلم إىل التالميذ أسئلة تكون إجابتها أمثلة صاحلة ملوضوع الدرس
.اجلديد، مث يسجل هذه األمثلة على السبورة خبط واضح

املطلوبة، وتضبط أواخرهاوضع خطوط حتت الكلمات.
املوازنة: ثالثا

:فيها" الربط"أو " املناقشة" وتسمى 
 يوازن املعلم بني اجلزئيات أو األمثلة، ليدرك التالميذ ما بينها من أوجه التشابه

.واالختالف، ومعرفة الصفات املشرتكة والصفات اخلاصة ببعضها دون بعض
وجناح الدرس يتوقف على مهارة املعلم يف املوازنة بني .أن يتتبع املعلم األمثلة مثاال مثاال

.األمثلة وإدراك أوجه الربط بني املعلومات اجلديدة واملعلومات القدمية
 ينبغي أن يكون دور املعلم فيها قاصرا على التوجيه واالرشاد وتصحيح املسار، أما إدراك

معرفة الصفات ، فهو من عمل أوجه التشابه واالختالف واملوازنة، وإجراء عملية الربط ز 
.التالميذ

االستنباط: رابعا

 ،بعد اإلنتهاء من املوازنة، وبيان ما تشرتك فيه األمثلة، وماختتلف فيه من الظواهر اللغوية
.يشرك املدرس التالميذ يف استباط القاعدة املطلوبة

مث يقوم املعلم بتسجيل القاعدة على السبورة أمام األمثلة.
القاعدة بنفسه، مث يكلف عدة تالميذ قرائتهايقرأ املعلم.

التطبيق: خامسا
:العملية اللغوية للدرس، وهو نوعانوهو الثمرة 

التطبيق اجلزئي، وهو ما يعقب كل قاعدة تستنبط قبل االنتقال اىل غريها، مثل التطبيق )١
"أن"على نصب املضارع بعد 
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مجيع القواعد اليت يشملها الدرس، مثل والتطبيق الكلي يكون بعد اإلنتهاء من استنباط )٢
.التطبيق على نصب املضارع بعد األدوات املختلفة، وذلك يف درس نواصب املضارع

:وينبغي يف التطبيق مراعاة التدرج من السهل اىل الصعب، وطريقة ذلك
أن يبدأ املدرس بعرض مجل تامة، ويطلب التالميذ بتعيني الشيء املراد، كأن يعرض )١

أين املبتدأ ؟ أو أين املضاف يف هذه اجلملة؟: ويقولاجلملة، 
.أن يعرض مجال ناقصة، ويطلب التالميذ بتكميلها باالسم املطلوب)٢
أن يعرض كلمات، ليستخدمها التالميذ يف مجل من إنشائهم، على أن تؤدي هذه )٣

.الكلمات وظيفة معينة، على حسب موضوع الدرس
٢١.تطبيقا على القاعدة املدروسةأن يطلب التالميذ بتكويت مجل كاملة، )٤

١٣٦-١٣٣.،ص...مدخل الى طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد، ٢١
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الفصل الثالث
إجراءات البحث الميداني

البحثمنهج.أ
Experimental(كان املنهج الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث هي منهج جترييب 

Research ( وهو منهج البحث العملي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب) املتغري
٢٢.الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية) املتغري التابع(على النتيجة ) املستقل

٢٣:وأما املنهج التجرييب تتكون من اخلطوات اآلتية، فهي

.حتديد جمتمع البحث مث اختيار عينة، تتفق يف املتغريات اخلارجية املراد ضبطها- ١
.يااختبار عينة البحث يف موضع التجربة اختبارا قبل- ٢
.تقسيم عينة البحث- ٣
٤ -.
٥ -.
.يف موضوع التجربة اختبارا بعديا) (اختبار عينة البحث - ٦
.حتليل املعلومات- ٧
.البحث أو فروضهتفسري املعلومات يف ضوء أسئلة - ٨
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل إليه وما يوصى به من توصيات طبقا - ٩

. للخطوات

 .
One

: الرياض(،الطبعة الثانية،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن امحد العساف، ٢٢
.٣٠٣. ، ص)م٢٠٠٠بيكان، املكتبة  الع
. ٣٢٥. ص،...في العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحثمحد العساف،أصاحل ابن ٢٣
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Group Pre-Test, Post-Test Designباحثة ويف هذا البحث تقوم ال. وهى من نوع حبث متهيدي
٢٤:وتأخذ الشكل التايل،."بطاقة تركيب اجلمل يف تعليم املبتدأ واخلرب"نفسها بتطبيق وسيلة 

:التفصيل 
االختبار القبلي: ١خ

االختبار البعدي: ٢خ
املعاجلة التجريبية: م   

مجتمع وعينة البحث.ب
). Purposive Sampling(وتعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة العمدية 

وهي تعىن أن أساس اإلختيار خربة ويسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو اإلختيار باخلربة 
٢٥.الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

MAN 3طالبا ب٣٥٤ Aceh Besar .
كعينة )  ٢(MIAفصال وهو الفصل األولفاختارت الباحثة العينة بعض عددهم، فأخذت الباحثة 

. الباط١٧مبعددهالبحث 
طريقة جمع البيانات . ج

:التاليةالطريقةمجع البيانات فتعتمد الباحثة على طريقةوأما 
االختبارات.١

إلجابة أسئلة ةستخدمها الباحثتن أختبارات أحد من األدوات الىت ميكن الإن ا
االختبار القبلي يعين تقارن الباحثة بني نتائج االختبارين، ومها . ختيار فروضةاالبحث أو 

.وأما طريقة مجع البيانات يف هذه األداة هي أسئلة اإلختبارات.واالختبار البعدي

مكتبة الفالح،: بريوت( ، مدخل المناهج البحث التربوي،رجاء حممود أبو عالم٢٤
.١٢١.،ص)م١٩٨٩

.٩٩.ص،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن امحد العساف، ٢٥

٢م  خ١خت
مرور الزمان
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يختبار القبلاال-
إجراء التجربة بغرض حتديد هو الذي يختبار القبلاال

اس األثر الذي أحدثه تطبيق لقيقبلا يف تعليم املبتدأ واخلرباحملتوى التحصيل الدراسي لديه
قوم وت). التحصيل الدراسي(غري التابع على املت) وسيلة بطاقة تركيب اجلمل(املتغري املستقل 

.االختبار البعدي بعد عملية التدريسبةالباحث
االختبار البعدي-

بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي التجريبيةةتقوم به وهو االختبار الذي 
.ثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابعأحد

املباشرةاملالحظة. ٢

االنتباه فهي أما اصطالحا . 
رياته ليتمكن الباحث غو مجاعي معني بقصد متابعة ورصد تحنو سلوك فردي أهاملقصود واملوج

وأما طريقة مجع البيانات .٢٦وصفه وحتليله أو وصف وتقوميهبذلك من وصف السلوك فقط أو
.يف هذه األداة هي أورق املالحظة

أدوات البحث.د
قائمة املالحظة.١

١-٣اجلدول 
قيمة ألنشطة املدّرسة عند إدارة التعليم باستخدام بطاقة تركيب اجلمل يف تعليم 

املبتدأ واخلرب

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤
١

٢

قدرة املدّرسة على إدارة الفصل كي يكون 
الطلبة مستعدين للتعلم

قدرة املدّرسة على إيصال املواد التعليمية عن 





.٤٠٦ص،...العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحث في محد العساف، أصاحل ابن ٢٦
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٣

٤
٥

٦

٧

٨

"املهنة والنظام"املوضوع
قدرة املدّرسة على إجراء سؤال وجواب مع 

الطلبة عن املادة
قدرة املدّرسة على شرح املبتدأ واخلرب

املدرسة على ارشاد الطلبة يف سيطرة قدرة
املبتدأ واخلرب

قدرة املدرسة على مالحظة فّعال الطلبة 
أثناء التعليم

قدرة املدّرسة على توجيه الطلبة الستنباط 
املادة 

قدرة املدرسة على إجراء االنعكاس 













٢-٣اجلدول 
الطلبة عند إجراء التعليم باستخدام بطاقة تركيب اجلملقيمة ألنشطة 

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

يرد الطلبة السالم
يقرأ الطلبة الدعاء قبل التعلم

أحوال ودوافع الطلبة التباع التعلم
اليتكلم الطلبة اال لبحث عن املادة 

املادة اليت شرحتها املدّرسةيستمع الطلبة 
استجابة الطلبة بشرح املدّرسة

يسأل الطلبة مما مل يفهموه
اكتنز الطلبة يف فرقة التعلم
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٩
١٠
١١

فّعال الطلبة يف تركيب البطاقة لتكون مجلة املبتدأ واخلرب
إشرتاك الطلبة يف كتابة مجلة املبتدأ واخلرب على السبورة

ورة شرحا واضحاشرح الطلبة املبتدأ واخلرب على السب







قائمة اإلختبارات.٢
والبعدياإلختبار القبلي

!َرتِِّب اْلَكِلَماِت اْآلتَِيَة لَِتُكْوَن ُمجَالً ُمِفْيَدًة 
ُح –احلَاِصَالِت . ١ يَِبْيعُ –ِيف –الزِّرَاِعيََّة –السُّْوِق –اَْلَفالَّ
الطَِّبْيبُ -ِيف –يـَُعاِلُج –اْلُمْسَتْشَفى –اَْلَمْرَضى . ٢
يـَْزَرَعانِ –َوَأْمحَُد –ُمهَا –َخاِلٌد –ْاَألُرزَّ –َفالََّحاِن . ٣
ُحْوَن –ِيف –اْلَمْزَرَعِة . ٤ َمْشُغْوُلْونَ –َو -اْلُبْسَتاِن –اَْلَفالَّ
ِهيَ –ُمَدرَِّسٌة –ُتَدرُِّس –ُة فَاِطَمُة َاْألُْسَتاذَ –تَارِْيَخ ْاِإلْسَالِم . ٥

!ِممَّا بـَْنيَ اْلَقْوَسْنيِ ِإْختَـْر َأَصحَّ ْاَألْجوِبَةِ 
ُهَو يَِبْيُع اْلَبَضاِئَع ِيف السُّْوقِ ) بَائَِعاتٌ -بَائَِعةٌ –بَائٌِع (ُعَمٌر . ٦
ُل ِيف اْلُمْسَتْشَفىِهَي تـَْعمَ ) ُممَرَِّضةٌ –ُممَرُِّضْونَ -ُممَرٌِّض ( ُأْخِيت . ٧
الُّلَغَة اْلَعَربِيََّة ِيف اْلَمْدَرَسةِ ) َيْدُرسُ -َتْدُرُسْونَ –َتْدُرُس (ِهَي . ٨

ِمْن ُمَصلَّى) َقرِيـْبـُْونَ - َقرِْيِبةٌ –َقرِْيٌب (َمْكَتَبُة اْلُمِدْيِر .٩
ْوَن (اَلطُّالَُّب .١٠ ٢٧.الزِّيَّ اْلَمْدَرِسيَّةَ ) يـَْرَتدُّ -تـَْرَتدُّْونَ –يـَْرَتدُّ

27 Sumber: Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 (X Madrasah Aliyah)
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طريقة تحليل البيانات. ه
ففي هذا البحث . تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث

هو ا حتليل البيانات التحليل الكّميتستخدم الباحثة طريقة حتليل البيانات حتليال كّميا، وأم
حتليل البيانات اليت استعملت الباحثة يعىن .مدخل حتلل البيانات باستخدام األدوات الرقمية

اآليت يبني عن أسئلة البحث وحتليل البيانات اليت استخدمت ١-٣الجدول ). (Test- ت
.فيها

٣-٣اجلدول
أسئلة البحث وحتليلها

تحليل أسئلة البحثالرقم

البيانات

يكون بطاقة تركيب اجلمل  استخدام هل١
لرتقية قدرة الطلبة على فهم املبتدأ فعاال 
؟MAN 3 Aceh Besarب واخلرب 

)(Test- ت

كيف استجابة الطلبة يف استخدام بطاقة ٢
تركيب اجلمل يف تعليم املبتدأ واخلرب ب 

MAN 3 Aceh Besar؟

املالحظة 

املباشرة

ستعمل تف(T” Test“)باختبارات يوالبعديالقبلختبار وحتليل البيانات عن نتيجة اال
٢٨:الرموز كما يليةالباحث

t = x∑x2dN(N-1)
28 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta,2010),hal. 349-
351.



٨٩

الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

:عرض البيانات-أ
شرح تفصلويف هذا ال. مبنهج البحثتعلقيما فيالسابق لفصليف اةالباحثتلقد شرح

املبتدأ واخلرب باستخدام بطاقة ة نتائج البحث اليت حصلت من البحث التجريـيب عن تعليمالباحث
One Group Pre test)التمهيديوقد قامت الباحثة بالبحث .تركيب اجلمل – Post test

Design) للحصول على تلك البيانات يفMAN 3 Aceh Besar اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية
.Un.08/TU-FTK/TL.00/ 7361 /2016وتأهيل املعلمني ببندا أتشيه برقم 

:صورة عامة عن حقل البحث-١

، )Indrapuri,Aceh Besar(٢٤،٥بندا أتشية يف كلومرت -إن هذه املدرسة تقع يف شارع ميدان
:مدرسات يقومان بتعليم اللغة العربية ومهاوهناك .معلما٤٦وعدد املعلم يف هذه املدرسة يبلغ

زدنا البكالوريوس- ١

حياة اهللا البكالوريوس- ٢

٣٥٤وعدد الطلبة الذين يتعلمون يف هذه املدرسة يبلغ عددهم إىل 

:طالبا كما ظهر يف اجلدول اآليت

١-٤اجلدول 

٢٠١٧- ٢٠١٦سنة MAN 3 Aceh Besarعدد الطلبة ب 

عدد الفصلالفصل
طلبةعدد ال

النساءالرجال
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٥٥٥٦٥١٢٠األول
٤٢٨٨٠١٠٨الثاين
٥٤٩٧٧١٢٦الثالث

١٤١٣٢٢٢٢٣٥٤

لتطبيق وسيلة بطاقة تركيب اجلمل يف ) ٢(MIAوأخذت الباحثة من الطلبة يف الصف األول 
. تعليم املبتدأ واخلرب

:المدرسةهذهالمباني والوسائل في -٢
:كما ذكر يف اجلدول التايلMAN 3 Aceh Besarيف املباين والوسائل 

٢-٤اجلدول 
MAN 3 Aceh Besarالمباني والوسائل ب 

لبياناالعددالوسائلرقم
جيد١معمل الطبيعية١
جيد١معمل اللغة٢
جيد١٤الصفوف للدراسة٣
جيد١مكتبة٤
جيد١السياراتموقف٥
جيد١مقصف٦
جيد١مصلى٧
جيد٤محام٨
جيد١ميدان كرة القدم٩

جيد١إدارة مدير املدرسة١٠
جيد١املعلمنيإدارة ١١
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استخدام بطاقة تركيب الجمل في تعليم المبتدأ والخبر-٣

نفسها بتدريس اللغة العربية باستخدام بطاقة تركيب اجلمل لرتقية قدرة الطلبة وقامت الباحثة
ومادة التعلم مأخوذة من كتاب تعليم اللغة العربية . Aceh BesarMAN 3ب.على فهم املبتدأ واخلرب

MANب) ٢(MIAاألولللصف  3 Aceh Besarاملهنة والنظام: "املوضوع على ."
البحث اليت تتكون من قائمة املالحظة للطالب وقائمة املالحظة نفذت الباحثة أدوات

).RPP(للمدّرسة واالختبار القبلي واالختبار البعدي واعداد الدراسة أو خطة التدريس 
إرناين، هي : وهذا البحث تالحظه مالحظة هي. جتري الباحثة عملية التعليم ملدة ثالثة أيام

احلكومية بندا أتشيه اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة الطالب طالبة جبامعة الرانريي اإلسالمية 
.وأنشطة املدّرسة  أثناء عملية التعليم

٣-٤اجلدول 

عملية التعليم والتعلم باستخدام بطاقة تركيب الجمل

اللقاء األول

أنشطة الطلبةأنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم -
الفصل لقيادة قراءة تأمر املدرسة رئيس -

الدعاء
أخذت املدرسة لقراءة كشف الغياب -

على الطلبة
تبني املدرسة أهداف تعليم املبتدأ واخلرب-
تقدم املدرسة أوراق اإلختبار القبلي ملعرفة -

قدرة الطلبة على فهم املبتدأ واخلرب
تشرح املدرسة أهداف اإلختبار القبلي -

يرد الطلبة السالم ويستمعون اىل املدرسة-
يقرأ الطلبة الدعاء-

يستمع الطلبة اىل األمساء املسجلة-

يستمع الطلبة اىل شرح املدرسة-

ينال الطلبة أوراق اإلختبار القبلي-
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الذي تؤديه املدرسة قبل إجابة األسئلة
وكيف إجابتها

تأمر املدرسة الطلبة أن جتيبوا األسئلة-
تنصح املدرسة الطلبة اىل السعي واجلد مث -

تسلمهم

ينال الطلبة شرح املدرسة جيدا-

جييب الطلبة األسئلة املوجودة يف األوراق-

يستمع الطلبة النصيحة جيدا ويردون -
.السالم

اللقاء الثاين

أنشطة الطلبةأنشطة املدرسة
الفصل بإلقاء السالمتدخل املدرسة-
األمر لقراءة الدعاء-
تبني املدرسة أهداف التعليم-
تسأل وتكرر عن املوضوع السابق قليال-
تنقسم املدرسة الفصل اىل أربع جمموعات -

وتعطي النص لكل جمموعة
تقرأ املدرسة النص صحيحا وفصيحا-
سة الفرصة اىل الطلبة ليسألوا تعطي املدرّ -

الصعبة اليت تناسب السؤال أو املفردات 
بالنص أو املوضوع

تأمر املدّرسة قراءة الفردية من كل فرقة -
قراءة جهرية

املدّرسة تصحح قراءة الطلبة عما يتعلق -
بالنص

تشرح املدرسة اخلالصة من املوضوع-
)Refleksi(تؤدي املدّرسة التعزيز -

ون اىل املدّرسةيرد الطلبة السالم ويستمع-
قرأ الطلبة الدعاء-
يستمع الطلبة اىل شرح املدرسة-
جييب ويستمع الطلبة اىل املدرسة-

جيلس الطلبة مع أصدقاء جمموعتهم-

يستمع الطلبة اىل قراءة املدرسة-

يسأل الطلبة مما مل يفهموا عن املادة-

يستمع اآلخرون إىل القراءة-

-

الطلبة جيدايستمع -
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عن ) Refleksi(يكتب الطلبة التعزيز -أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء السالم -
التعليم الذي يتعلمونه

يرد الطلبة السالم-
اللقاء الثالث

أنشطة الطلبةأنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم-
األمر لقراءة الدعاء-
تبني املدرسة أهداف التعليم عن املبتدأ -

واخلرب
قليالتسأل وتكرر عن املوضوع السابق-
تنقسم املدرسة الفصل اىل أربع جمموعات -

وتعطي النص لكل جمموعة
شرحت املدرسة للطلبة عن اجلملة االمسية-

تأمر املدرسة بالطلبة أن يالحظوا باجلملة -
االمسية يف النص

تعطي املدرسة الفرصة اىل الطلبة ليسألوا -
السؤال مما مل يفهموا عن اجلملة االمسية

لعاب اللغوية يعين تقوم املدرسة باأل-
تركيب اجلملة االمسية باستخدام البطاقة

تأمر املدرسة بالطلبة أن يكتبوا اجلملة -
املرتبة على السبورة ويبينوا اجلملة االمسية 

فيها
تشرح املدرسة اخلالصة من املوضوع-

السالم ويستمعون اىل املدرسةيرد الطلبة -
قرأ الطلبة الدعاء-
يستمع الطلبة اىل شرح املدرسة-

جييب ويستمع الطلبة اىل املدرسة-

جيلس الطلبة مع أصدقاء جمموعتهم-

يستمع الطلبة اىل شرح املدرسة عن -
اجلملة االمسية

يبحث ويالحظ الطلبة باجلملة االمسية  -
يف النص

ايسأل الطلبة مما مل يفهمو -

يعمل الطلبة باأللعاب اللغوية يعين -
تركيب اجلملة االمسية باستخدام البطاقة 

مع أصدقاء فرقتهم
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)Refleksi(تؤدي املدّرسة التعزيز -

أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء السالم-

يكتب الطلبة اجلملة املرتبة على السبورة -
ويبينوا اجلملة االمسية فيها

يستمع الطلبة جيدا-

عن ) Refleksi(يكتب الطلبة التعزيز -
التعليم الذي يتعلمونه

يرد الطلبة السالم-
اللقاء الرابع

أنشطة الطلبةأنشطة املدرسة
سة الفصل بإلقاء السالم تدخل املدرّ -
تأمر املدرسة رئيس الفصل لقيادة قراءة -

الدعاء
أخذت املدرسة لقراءة كشف الغياب -

على الطلبة
تقدم املدرسة أوراق اإلختبار البعدي -

ملعرفة قدرة الطلبة على فهم املبتدأ واخلرب
أهداف اإلختبار البعدي تشرح املدرسة -

الذي تؤديه املدرسة قبل إجابة األسئلة 
وكيف إجابتها

تأمر املدرسة الطلبة بأن جتيبوا األسئلة-
سة الطلبة اىل السعي واجلد مث تنصح املدرّ -

تسلمهم

يرد الطلبة السالم ويستمعون اىل املدرسة-
يقرأ الطلبة الدعاء-

يستمع الطلبة اىل األمساء املسجلة-

الطلبة أوراق اإلختبار البعديينال -

ينال الطلبة شرح املدرسة جيدا-

جييب الطلبة األسئلة املوجودة يف األوراق-
ستمع الطلبة النصيحة جيدا ويردون ي-

.السالم



٩٥

تحليل البيانات ومناقشتها-ب
ميقدرة المدّرسة في إدارة التعل-١

عملية التعليم والتعلم باستعمال حتسب البيانات من أنشطة املدّرسة والطالب عند إجراء 
٢٩:القانون

= fN ١۰۰ ٪

:التعليق

النسبة املأوية: P: البيان 

f :جمموع القيمة احملصولة عليها

N :النتيجة الكاملة

٣٠:وحدد املسند ألنشطة املدّرسة والطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال

ممتاز= ٪١٠٠-٨١

جيد جدا= ٪٨٠-٦٦

جيد= ٪٦٥-٥٦

مقبول= ٪٥٥-٤١

ناقص= ٪٤٠–٠

قيمة ألنشطة املدّرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية،

29 Anas Sudijono, Pengatar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).hal. 43
30 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281



٩٦

=:فهي fN ١۰۰ ٪ = ٣۰

٣۲
١۰۰ ٪ = ٣۰۰۰

٣۲
= ٩۳‚۷۵ ٪

فتكون . مبعىن ممتاز٪١٠٠–P=۷۵‚۹۳٪٨١وبقيمة 
داللة أن أنشطة املدّرسة يف إدارة تعليم املبتدأواخلرب باستخدام بطاقة تركيب اجلمل مطابقة خبطواته 

.والتعلم

قدرة الطالب في إدارة التعلم-٢
=:، فهيطة الطالب عند إجراء التعلم باستخدام بطاقة تركيب اجلمل قيمة ألنش fN ١۰۰ ٪ = ٤۰

٤٤
١۰۰ ٪ = ٤۰۰۰

٤٤
= ۹۰‚۹۰ ٪

فتكون . مبعىن ممتاز٪١٠٠–۹۰٪٨١‚٩٠= Pوبقيمة 
داللة أن أنشطة الطالب يف عملية التعليم باستخدام بطاقة تركيب اجلمل تكون فعاال الرتفاع رغبتهم 

. يف تعليم املبتدأ واخلرب

تحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي-٣

كما بعديالالقبلي واالختبارختبارالالباحثة من اعليهاحصلتأما نتيجة الطلبة اليت
:يتاجلدول اآليفيتضح

٤–٤اجلدول 
نتيجة االختبار القبلي والبعدي

االختبار البعدياالختبار القبليرقم
١١٠٧٠
٢٧٠٩٠
٣٨٠٩٠
٤٦٠٨٠



٩٧

٥٧٠٩٠
٦١٠٩٠
٧٦٠٨٠
٨٦٠٨٠
٩٣٠٧٠
١٠٦٠١٠٠
١١٧٠٩٠
١٢٥٠٧٠
١٣٧٠٨٠
١٤٧٠٩٠
١٥٦٠١٠٠
١٦١٠٧٠
١٧٧٠٩٠

٩١٠١٤٣٠

test-T(ختبار التائيوحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي باال

٣١:كما يليقانونوتستعمل الباحثة ال)

= ∑( − 1)
:البيانات 

Md :االحنراف املتوسط
االحنرافعدد تربعي من : ∑

N :عينةعدد أفراد ال

31SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktik,(Jakarta: RinekaCipta, 2010), h.
349-351.



٩٨

٥-٤اجلدول

نتائج االختبار القبلي والبعدي

االختباررقم
القبلي

االختبار
البعدي

Gain

(d)) االختبار
القبلي 

) االختبارالبعدي

X
(d-md)

٨٦٥, ٢٩٠٥١٩٠٣, ١١٠٧٠٦٠٤١١٧٦٤٧١
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ٢٧٠٩٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
٤٢٣, ٨٧٥٤٣٣-٢٠, ٣٨٠٩٠١٠٥٨٨٢٣٥٢٩
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ٤٦٠٨٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ٥٧٠٩٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
٢٤٤١, ٤٩٥٢٢٤٩, ٦١٠٩٠٨٠٤١١٧٦٤٧١
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ٧٦٠٨٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ٨٦٠٨٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
٨٨, ٩٥٨١٣١٤٩, ٩٣٠٧٠٤٠٤١١٧٦٤٧٠٦
٨٨, ٩٥٨١٣١٤٩, ١٠٦٠١٠٠٤٠٤١١٧٦٤٧٠٦
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ١١٧٠٩٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ١٢٥٠٧٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
٤٢٣, ٨٧٥٤٣٣-٢٠, ١٣٧٠٨٠١٠٥٨٨٢٣٥٢٩
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ١٤٧٠٩٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩
٨٨, ٩٥٨١٣١٤٩, ١٥٦٠١٠٠٤٠٤١١٧٦٤٧٠٦
٨٦٥, ٢٩٠٥١٩٠٣, ١٦١٠٧٠٦٠٤١١٧٦٤٧١
١١٢, ١١٠٧٢٧-١٠, ١٧٧٠٩٠٢٠٥٨٨٢٣٥٢٩

٦٢٩٤,١١٧٢٥-٢, ٩١٠١٤٣٠٥٢٠٨٤٢١٧١٤



٩٩

: كما يلي.أوالينبغي هلا أن حتسب املعدل . قبل أن حتسب الباحثة النتيجة من االختبار التائي ∑dN = Md
۵۲۰

۱۷
= Md

۳۰‚۵۸۸۲۳۵۲۹ = Md
=:ما يلي.من االختبار التائيحتسب الباحثة النتيجة . عد ذلكوب ∑( )= ۳۰‚۵۸۸۲۳۵۲۹

٦٢٩٤,١١٧٢٥
١٧ (١٧ ١)= ۳۰‚۵۸۸۲۳۵۲۹

٦٢٩٤,١١٧٢٥
۲۷۲= ۳۰‚۵۸۸۲۳۵۲۹

۲۳ ‚ ۱٤۰۱۳۸٤۱

==             ٣٥٨,٦أو ٣٦,٦ ۳۰‚ ۵۸۸۲۳۵۲۹
٤ ‚ ۸۱۰٤۱۹۷۷

. ٦.٣٦)احلساب التائي(فتحسب الباحثة أن نتيجة االختبار . ومن اخلطوات السابقة
:بالقانون)Derajat Kebebasan(واألخرية حتديد الدرجة احلرية 

db = N-1

db = ١٧-١



١٠٠

db = ١٦

النتيجة اجلدول التائي على مستوى الداللة فتوجد . dbوبعد أن حسبت الباحثة الدرجة احلرية 
)signifikansi (ويف مستوى الداللة ٢.٥٨٪ وهو٥)signifikansi (٢.٩٢٪ وهو١

أكرب )ttest(وإذا كان احلساب التائي أكرب من اجلدول التائي و النتيجة من االختبار التائي 
وإذا كان اجلدول التائي أكرب من . مقبولHaمردود وH0فذلك .)ttabel(من النتيجة اجلدول التائي

أصغر من النتيجة من اجلدول التائي )ttest(أو النتيجة من االختبار  التائي )ttest< ttabel(احلساب التائي 
)ttabel(. فذلكH0 مقبول وHa٣٢.مردود

والنتيجة  ٦.٣٦)ttest(حسبت الباحثة أن النتيجة من االختبار التائي . ومن الرموز السابقة
ويف مستوى الداللة ٥٨,٢٪ وهو٥) signifikansi(اجلدول التائي على مستوى الداللة 

)signifikansi (أكرب من نتيجة  اجلدول التائي نتيجة االختبار التائي و . ٩٢,٢٪ وهو١)٢.٥٨
. مقبول)Ha(الفرض البديل مردود و )Ho(الفرض الصفري ) ٢.٩٢>٦,٣٦<

تحقيق الفروض-ج 

وفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقق الفروض اليت افرتضتها يف الفصل االول 
MIA)فهي)٢ ،:

فهم علىةبقدرة الطلمل يكن فعاال لرتقيةبطاقة تركيب اجلملإن استخدام : الفرض الصفري - ١
النتيجة ت اجلدول أكرب من ) ttest(وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب .املبتدأ واخلرب

)ttable (أو)٢.٩٢>٦,٣٦<٢.٥٨(.
فهم علىةبقدرة الطليكون فعاال لرتقيةبطاقة تركيب اجلملإن استخدام : الفرض البديل -٢

وهذا الفرض مقبول ألن درجة االختبار البعدي أعلى من درجة االختبار القبلي .املبتدأ واخلرب
) ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول ) ttest(، وأن نتيجة ت احلساب )١٤٣٠أعلى من٩١٠(
.)٢.٩٢>٦,٣٦<٢.٥٨(أو

32AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan,  ( Jakarta: RajawaliPers, 2009 ), h. 308.
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الفصل الخامس

خاتمة

نتائج البحث-أ
قدرة لرتقية بطاقة تركيب اجلملالسابقة عما يتعلق باستخدام فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

:وستقدم الباحثة اخلالصة، كما تلي. فهم املبتدأ واخلربعلىةبالطل

. فهم املبتدأ واخلربعلىةبالطلقدرة يكون فعاال لرتقية بطاقة تركيب اجلملإن استخدام - ١
) ttable(نتيجة ت اجلدول أكرب من) ttest(وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب 

.)٢.٩٢>٦,٣٦<٢.٥٨(أو
من وهذا يبدو. ممتازةتعليم املبتدأ واخلرب باستخدام بطاقة تركيب اجلملستجابة الطلبة يفإن ا- ٢

على نتيجة مالحظة أنشطة الطالب ونتيجة مالحظة أنشطة ناظرامالحظة املباشرة نتيجة
–P =۹۰‚۹۰٨١بقيمة أنشطة الطالب : املدّرسة بقيمة

٩۳‚۷۵٨١= Pبقيمة أنشطة املدّرسة ٪ مبعىن ممتاز، و ١٠٠
. ٪ مبعىن ممتاز أيضا١٠٠–

المقترحات-ب
: اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية 

ثارا شديدة يف آألن هلا املبتدأ واخلرب يف تعليم وسيلة مناسبة ينبغي للمدرسني أن يستخدموا - ١
.فهم املبتدأ واخلرب

وسيلة بطاقة باستخدام املبتدأ واخلرب أن يستمروا تعليم MAN 3 Aceh Besarب ةبينبغي للطل- ٢
.فهم املبتدأ واخلربعلىبةيف ترقية قدرة الطلةمؤثر اتركيب اجلمل 

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا - ٣
كامال ومفيدا للباحثة والقارئنيعيوب حىت يكون هذا البحثوأن يصلحوا هذه ال
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المراجع

المراجع العربية-أ
.دار احلديث: القاهرة، لسان العربالمجلد الثالث.٢٠٠٣ابن منظور،

.دار الكتب العلمية: بريوتالقواعد االساسية للغة العربية،.٢٠٠٢،أمحد اهلامشي

.دارالشواف: ، القاهرةالعربيةتدريس فنون اللغة .١٩٩١أمحد مدكور، 

، أوجونج مدخل الى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة العربية.١٩٩٨أزهر أرشد،
.مطبعة األحكام: فاندانج

: مكتبة،المناهج والوسائل التعليمية.١٩٧٧حممد لبيب النجيحي وحممد منري مرسي،
.األجنلو املصرية

.الرانريي فريس: ، باندا آشيةوتطبيقهتيسير النحو .٢٠١٢عثمان حسني،

دار املعارف : ، القاهرةالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية.١٩٦٨عبد احلليم إبراهيمم،
.مبصر

دار : القاهرةالتربية اإلسالمية وفن التدريس، .٢٠٠٨عبد الوهاب عبد السالم طويلة،
.السالم

.دار الثقافة اإلسالمية:بريوت،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 

، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق.١٩٨١
.مكتبة لبنان: بريوت

الطبعة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،.٢٠٠٠صاحل ابن امحد العساف،
.املكتبة العبيكان:الرياضالثانية،
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.دار اآلفاق العربية: ، قاهرةالمدخل الى تعليم العربية.٢٠٠٨رجب عبد اجلواد،

. مكتبة الفالح: بريوتمدخل المناهج البحث التربوي،.١٩٨٩،رجاء حممود أبو عالم

، بندا تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها.٢٠١٥،ترمذي نينورسي
.زاملمتا:أتشية

المراجع األجنبية-ب
Anas Sudijono, 2012. Pengatar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers.

Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka
Cipta.

المراجع اإلنترنيت-ج
م٢٠/١١/٢٠١٦تاريخ الدخول ، http://eprints.uny.ac.idونورهداية ، متاحفتموايت 

م١٦/١١/٢٠١٦، تاريخ الدخول النحو_علم_هو_ما/http://mawdoo3.comهيثم عمايرة، متاح 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Madrasah :  MAN Indrapuri
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab
Kelas/Semester :  X/Genap

Materi Pokok : املهنة والنظام
Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit

A. Kompetensi Inti
K.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

K.2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

K.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

K.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator

1.4.  Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab
sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional yang
diwujudkan dalam semangat
belajar

1.4.1 Menunjukkan sikap aktif dalam
mengikuti pelajaran

2.4. Menunjukkan perilaku santun,
antusias, kreatif, ekspresif,
interaktif, kerjasama, dan
imajinatif dalam menghargai
budaya dan bahasa

2.4.1 Menggunakan bahasa santun
ketika berkomunikasi dengan
guru dan teman

2.4.2 menunjukkan perlaku tanggap
terhadap pendapat orang lain
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3.4. Memahami secara sederhana
unsur kebahasaan, struktur teks
dan unsur budaya dari teks

terkait topik املهنة والنظام

3.4.1 Membedakan penggunaan
jumlah ismiyah yang tepat

terkait topik املهنة والنظام

4.4  Menyusun teks lisan dan tulis
sederhana untuk
mengungkapkan informasi

terkait topik املهنة والنظام sesuai

dengan unsur kebahasaan dan
budaya

4.4.1 Menulis kalimat sederhana
dengan menggunakan jumlah
ismiyah yang tepat dan sesuai

dengan topik النظاماملهنة و 

C. Materi Pembelajaran

اخلرب + 

 :

اخلرب

جمهتدطالبمحمد

صدیقهذا

ٕاىل املدرسةیذهبونمه

D. Media/alat  Pembelajaran
1) Kartu susun kata
2) Papan tulis
3) Spidol
4) Buku Paket Siswa Bahasa Arab

E. Sumber Belajar
1) Nur Syam, durusu al-lughah al-‘arabiyah Buku Guru Bahasa Arab (Pendekatan

Saintifik Kurikulum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian Agama Republik

Indonesia), 2014.

2) Nur Syam, durusu al-lughah al-‘arabiyah Buku Siswa Bahasa Arab (Pendekatan

Saintifik Kurikuum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian Agama Republik

Indonesia), 2014.
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3) Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 1989.

4) Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir.

F. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan
Tahap

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Waktu

Pendahuluan

 Guru mengucapkan salam dan
menyapa peserta didik dengan
menanyakan kabar siswa

 Guru mengkondisikan suasana
belajar yang menyenangkan

 Guru memulai pembelajaran
dengan membaca basmalah

 Guru Melakukan appersepsi
berupa pertanyaan:

 اذكر اجلملة  اليت وجدمتوها يف
نص القراءة السابقة

 Guru membagikan murid
menjadi empat kelompok

 Guru membagikan LKS di
setiap kelompok

10 menit

Kegiatan Inti

Mengamati

 Siswa mengamati penjelasan
guru tentang tarkib jumlah
ismiyyah

 Siswa mengamati bacaan yang
di bagikan guru

 Siswa mengamati tarkib yang
ada dalam bacaan

 Siswa mengamati contoh
struktur kalimat-kalimat yang
terdapat jumlah ismiyah

14 Menit

Menanya  Siswa bertanya tentang hal-hal
yang tidak diketahui

14 Menit

Mengeksplorasi

 Siswa berdiskusi bersama
temannya tentang perbedaan
jumlah ismiyah

 Siswa mencari kalimat yang ada
pada teks yang terdiri dari jumlah
ismiyah

14 Menit

Mengasosiasi
 Siswa menyusun kalimat yang

tidak beraturan menjadi kalimat
sempurna

14 Menit

Mengkomunikasi
kan

 Siswa menulis kalimat sederhana
menggunakan jumlah ismiyah di

14 Menit
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papan tulis

Penutup

Kesimpulan  Peserta didik bersama guru
menarik kesimpulan

10 MenitRefleksi

 Guru bertanya tentang proses
pembelajaran hari ini dengan
meminta kesan  dari peserta didik

 Guru memberikan pesan moral
kepada siswa terkait dengan topik

املهنة والنظام

Evaluasi
 Guru mengadakan tes secara

langsung dengan soal yang sudah
dipersiapkan.

G. Penilaian
1. Jenis/Teknik Penilaian
a. Penilaian Sikap
b. Penilaian Pengetahuan

2. Bentuk Instrumen
a. Tes Tulisan (Bentuk Uraian Non Objektif)

3. Pedoman Penskoran (Terlampir)

Aceh Besar, 07 Januari  2017
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mapel

Arjuna, S.Pd. M.Pd. Zidna, S.Pd.I
NIP. 19700315 199905 1 001 NIP. 19790911 200710 1 001

Mahasiswi Praktikan

Aulia Rahmi
NIM.221323954
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Lampiran

a. Pedoman Penskoran
a. Penilaian Sikap

1) Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual

No Pernyataan Sikap Selalu Sering
Kadang-
kadang

Tidak
Pernah

1. Senang saat masuk jam pelajaran
bahasa Arab

2. Khusyu’ ketika berdoa sebelum
belajar

Jawaban :
 Selalu : Skor 4

 Sering : Skor 3
 Kadang-kadang : Skor 2
 Tidak Pernah : Skor 1

Nilai : Skor Perolehan x  100%  = .......
Skor Maksimal

2) Sikap Sosial
a. Teknik Penilaian : Non Tes (check list)
b. Bentuk Instrumen : Penilaian Antar Teman
Petunjuk :
a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 4-5 orang
b. Tiap-tiap kelompok lain berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok

lain
c. Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap peserta didik.

NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SKOR
Selalu Sering Kadang-

kadang
Tidak
pernah

1 Bersikap santun terhadap sesama

2
Bersikap terpuji dalam
berkomunikasi

3
Terbuka terhadap pendapat orang
lain

4
Berkomunikasi dengan bahasa yang
sopan

5
Tidak membeda-bedakan pergaulan
dengan dasar kepandaian

JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Selalu = Skor 4
Sering = Skor 3
Kadang-kadang = Skor 2
Tidak Pernah = Skor 1

Skor Perolehan x  100% = ....
Skor Maksimal
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3) Lembar Observasi Sikap Pembelajaran

No Nama Peserta
Didik

Aspek yang Diobservasi
Catatan

Disiplin Aktif Kreatif Rajin
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut :
A =  Sangat Bagus,
B =  Bagus,
C =  Cukup,
D =  Kurang.

b. Penilaian Pengetahuan  (Tes Tulis)

شهر--لك-- .أ
–-يف–-طالبة - املدرسة .ب
- يف–یعاجلون --املرىض.ج
-يف- ینفق- هللا-املؤمن-.د

c. Kunci Jawaban

)١(
.أ

.ب

.ج

.د

d. Penilaian Unjuk Kerja
No Aspek Yang Dinilai Skor

1

Tulisan
Tulisan sudah tepat
Tulisan kurang tepat
Tulisan tidak tepat

1-3
3
2
1

Nilai akhir = Jumlah skor perolehan x 100 = ......x 100
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Jumlah skor maksimal 3

LAMPIRAN I
Lembar Kerja Siswa

Kelompok

Anggota

Tanggal kegiatan

Judul kegiatan

Petunjuk

1. Perhatikan dan amatilah bacaan yang dibagikan guru !
2. Perhatikan  tarkib yang ada dalam bacaan tersebut !
3. Susunlah kartu acak menjadi kalimat sempurna yang tersusun dari  mubtada’ dan

khabar!
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : MAN 3 Aceh Besar

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : X/Genap

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. Kompetensi Inti

1. Kompetensi Inti (KI 1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Kompetensi Inti (KI 2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan.

3. Kompetensi Inti (KI 3): Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

4. Kompetensi Inti (KI 4): Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar & Indikator
No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat

mempelajari bahasa Arab sebagai
bahasa pengantar komunikasi
internasional yang diwujudkan
dalam semangat belajar

1.1.1. Menunjukkan sikap antusias
dalam mempraktekkan
bahasa Arab sebagai rasa
syukur kepada Allah

2 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan
peduli dalam melaksanakan
komunikasi antar pribadi dengan guru
dan teman

2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal
(intrinsik) untuk pengembangan
kemampuan berbahasa

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung

2.1.1. Menunjukkan sikap santun
dalam berkomunikasi dengan
guru dan teman

2.2.1. Menunjukkan sikap antusias
dan semangat dalam proses
belajar mengajar

2.3.1. Melakukan dialog sederhana
dengan guru atau teman saat
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jawab dalam mempraktikkan bahasa
Arab sebagai bahasa komunikasi
internasional dan pengantar dalam
mengkaji khazanah keislaman

pelajaran bahasa Arab
berlangsung

3

4

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat

bahasa Arab yang berkaitan dengan

والنظاملمھنةا
4.4. Menyusun teks  lisan dan tulis

sederhana untuk mengungkapkan

informasi terkait topik والنظام لمھنةا
sesuai dengan unsur kebahasaan  dan

budaya

3.2.1. Membaca kalimat bahasa

Arab yang berkaitan tentang

والنظاملمھنةا dengan fasih dan

benar.

4.4.1. .Menyusun teks sederhana

secara lisan terkait topik لمھنةا
والنظام 
secara baik dan benar.

C. Materi Pembelajaran
والنظام المھنة  (lihat lampiran)

D. Sumber Belajar
1. Nur Syam, durusu al-lughah al-‘arabiyah Buku Guru Bahasa Arab (Pendekatan

Saintifik Kurikulum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian Agama Republik

Indonesia), 2014.

2. Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 1989.

3. Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir

E. Media/alat  pembelajaran
a. Papan Tulis
b. Gambar
c. Spidol
d. Karton
e. Kertas warna-warni untuk refleksi

F. Langkah- langkah Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
Pendahuluan  Guru memaparkan tujuan pembelajaran

 Guru menempelkan gambar : والنظام المھنة dipapan tulis
 Guru melakukan appersepsi berupapertanyaan

ماذا تنظرون من ھذه الصورة ؟

2 menit
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 یعمل الفالح ؟ماذا
ماذا یعمل الطبیب ؟

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok

 Guru membagikan LKS pada setiap kelompok

Inti Mengamati
 Siswa mengamati teks qira’ah yang telah dibagikan oleh guru
 Siswa mendengarkan wacana lisanberkenaan dengan topik: والنظام المھنة
 Siswa menyimak wacana yang dibaca denganmelihat teks

Menanya
 Siswa saling bertanya tentang kata-kata yang

belum dipahami kepada teman, jika tidak ada
yang bisa menjawab maka guru akan
membantu.

Mencoba
 Siswa mempelajari materi pembelajaran bersama

teman kelompoknya

Menalar
 Siswa membuat kesimpulan dari kandunganteks qira’ah

Mengkomunikasikan
 Siswa membaca teks “qiraah”secara nyaring

dengan benar dan fasih

10 menit

Penutup  Siswa melakukan tanya jawab seputar
pembelajaran yang baru saja dilakukan.

 Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah diikuti secara langsung.

 Siswa mendengarkan pesan moral
 Siswa  memberi refleksi atas proses dan hasil

pembelajaran yang telah dilaksanakan.

3 Menit

G. Penilaian
4. Jenis/Teknik Penilaian
c. Penilaian Sikap
d. Penilaian Pengetahuan
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5. Bentuk Instrumen

b. Tes lisan
6. Pedoman Penskoran (Terlampir)

1. Pedoman Penskoran
e. Penilaian Sikap

4) Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual

No Pernyataan Sikap Selalu Sering Kadang-
kadang

Tidak
Pernah

1. Senang saat masuk jam pelajaran
bahasa Arab

2. Khusyu’ ketika berdoa sebelum
atau sesudah belajar

Jawaban :
 Selalu : Skor 4
 Sering : Skor 3

 Kadang-kadang : Skor 2
 Tidak Pernah : Skor 1

5) Sikap Sosial
c. Teknik Penilaian : Non Tes (check list)
d. Bentuk Instrumen : Penilaian Antar Teman

Petunjuk :
d. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 4-5 orang
e. Tiap-tiap kelompok lain berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok

lain
f. Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap peserta didik

NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SKOR
Selalu Sering

Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1
Bersikap santun ketika berbicara
dengan teman

2
Bersikap peduli ketika
berkomunikasi dengan teman dan
guru

KETERANGAN
Selalu = Skor 4
Sering = Skor 3
Kadang-kadang = Skor 2
Tidak Pernah = Skor 1

6) Lembar Observasi Sikap Pembelajaran

No Nama Peserta
Didik

Aspek yang Diobservasi
Catatan

Disiplin Aktif Kreatif Rajin
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1.
2.
3.
4.
5.

Catatan :
Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut :
A =  Sangat Bagus,
B =  Bagus,
C =  Cukup,
D =  Kurang.

f. Penilaian Unjuk Kerja(Melafalkan Huruf Hijayyah, Kata dan Kalimat)

No
Nama
Siswa

Aspek Penilaian
Keterangan

Kelancaran Kefasihan Intonasi
1.
2.
3.
4.
5.

 Kelancaran :   Nilai 4, jika sangat lancar
Nilai 3, jika lancar
Nilai 2, jika cukup lancar
Nilai 1, jika kurang lancar

 Kefasihan :   Nilai 4, jika sangat fasih
Nilai 3, jika fasih
Nilai 2, jika cukup fasih
Nilai 1, jika kurang fasih

 Intonasi :   Nilai 4, jika intonasi sangat baik,
Nilai 3, jika intonasi baik,
Nilai 2, jika intonasi cukup baik,
Nilai 1, jika kurang baik.

2. Lampiran
 LKS

a. Dengar dan simaklah teks berikut dengan seksama !
b. Tulislah kosa kata yang dianggap sulit dari wacana yang diperdengarkan

Makna Kosa kata yang sulit No.
1
2
3
4
5
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c. Diskusikan bersama teman dan gurumu terhadap arti kosa kata tersebut!
d. Bacalah teks berikut dengan lafal yang benar !

 Materi Pembelajaran

والنظاماملهنة
الفالحون يذهبون اىل املزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذهبون اىل السوق كل يوم 

ويبيعون فيها البضائع املتنوعة، والصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة ليكتبوها يف اجلرائد 
.ل يوم ويعاجلون املرضى
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اإلختبار القبلي البعدي

:اإلسم
:الفصل

!رَتِِّب اْلَكِلَماِت اْآلتَِيَة لَِتُكْوَن ُمجًَال ُمِفْيَدًة 

ُح –احلَاِصَالِت . ١ يَِبْيعُ –ِيف –الزِّرَاِعيََّة –السُّْوِق –اَْلَفالَّ

الطَِّبْيبُ -ِيف –يـَُعاِلُج –اْلُمْسَتْشَفى –اَْلَمْرَضى . ٢

يـَْزَرَعانِ –َوَأْمحَُد –ُمهَا –َخاِلٌد –ْاَألُرزَّ –َفالََّحاِن . ٣

ُحْوَن –ِيف –اْلَمْزَرَعِة . ٤ َمْشُغْوُلْونَ –َو -اْلُبْسَتاِن –اَْلَفالَّ

ِهيَ –َسٌة ُمَدرِّ –ُتَدرُِّس –اَْألُْسَتاَذُة فَاِطَمُة –تَارِْيَخ ْاِإلْسَالِم . ٥

!ِممَّا بـَْنيَ اْلَقْوَسْنيِ ِإْختَـْر َأَصحَّ ْاَألْجوِبَةِ 

ُهَو يَِبْيُع اْلَبَضاِئَع ِيف السُّْوقِ ) بَائَِعاتٌ -بَائَِعةٌ –بَاِئٌع (ُعَمٌر . ٦

ِهَي تـَْعَمُل ِيف اْلُمْسَتْشَفى) ُممَرَِّضةٌ –ُممَرُِّضْونَ -ُممَرٌِّض ( ُأْخِيت . ٧

الُّلَغَة اْلَعرَبِيََّة ِيف اْلَمْدَرَسةِ ) َيْدُرسُ -َتْدُرُسْونَ –َتْدُرُس (ِهَي . ٨

ِمْن ُمَصلَّى) َقرِيـْبُـْونَ -َقرِيِْبةٌ –َقرِْيٌب (َمْكَتَبُة اْلُمِدْيِر . ٩
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.الزِّيَّ اْلَمْدَرِسيَّةَ ) يـَْرَتدُّ -تـَْرَتدُّْونَ –يـَْرَتدُّْوَن (اَلطُّالَُّب . ١٠

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DAN SISWA

Nama Guru :
Kelas :
Hari/tanggal :

A. Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian

Bapak/Ibu :

1 :berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik”

2 :berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”

a) Aktivitas guru

No. Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4
1 Kemampuan guru mengelola kelas agar

siswa siap untuk belajar.
 

2
Kemampuan guru menyampaikan
materi pembelajaran tentang المھنة والنظام

3
Kemampuan guru dalam melakukan
tanya jawab ringkas dengan siswa
tentang materi yang didiskusikan

4
Kemampuan guru dalam menjelaskan
tarkib mubtada’ dan khabar serta
aplikasinya

5
Kemampuan guru membimbing siswa
dalam menguasai struktur bahasa
mubtada’ dan khabar.

6
Kemampuan guru dalam mengamati
keaktifan siswa ketika pembelajaran
berlangsung.

7
Kemampuan mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan materi yang telah
dipelajari.

8
Kemampuan guru dalam melakukan
refleksi dan dalam pemberian tugas jika
perlu.
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b) Aktivitas Siswa

No. Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4
1. Siswa menjawab salam guru
2 Siswa membaca doa sebelum belajar
3 Kondisi dan motivasi siswa untuk

mengikuti pembelajaran.
4 Siswa tidak mengobrol kecuali

membahas pelajaran
5 Siswa menyimak seluruh pelajaran

yang disampaikan guru
6 Memberikan tanggapan terhadap apa

yang disampaikan guru
7 Siswa menanyakan hal-hal yang

belum dipahami
8 Kekompakan siswa dalam belajar

kelompok.
9 Siswa  aktif dalam menyusun kartu

menjadi kalimat mubtada’ dan
khabar

10 Siswa antusias dalam menulis
kalimat mubtada’ dan khabar di
papan tulis

11 Siswa menjelaskan mubdata’ dan
khabar di papan tulis dengan baik
dan benar

Aceh Besar, 7 Februari 2017

Observer

( Irnanai )
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الصور الفوتوغرافية

إجراء االختبار القبليتعليم المبتدأ والخبر     

تعلم المبتدأ والخبر باستخدام بطاقة تركيب الجمل

تعلم المبتدأ والخبر باستخدام بطاقة تركيب الجمل
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باستخدام بطاقة تركيب الجملتعلم المبتدأ والخبر 

إجراء االختبار البعدي
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السيرة الذاتية

البيانات الشخصية: أوال
أولياء رمحي:اإلسم الكامل- ١
٢٢١٣٢٣٩٥٤:رقم القيد- ٢
١٩٩٥أكتوبر ٣١،Alue ie puteh:حمل وتاريخ امليالد- ٣
اإلناث: اجلنس- ٤
اإلسالم: الدين- ٥
إندونيسيا: اجلنسية- ٦
غري متزوج: اإلجتماعيةاحلالة - ٧
Tungkop, Aceh Besar: العنوان- ٨

طالبة: العمل- ٩
Aulia.mr95@gmail.com: الربيد األلكرتوىن-١٠

حمي الدين: اسم األب-١١
تاجر:العمل-١٢
رومسيايت: اسم األم-١٣
مدّرسة: العمل-١٤
Alue ie:العنوان-١٥ puteh,kec.Baktiya,kab.Aceh Utara

خليفة التعليم: ثانيا

)٢٠٠٧، SDN 1،Baktiya(املدرسة اإلبتدائية - ١
)٢٠١٠، MTsS Ulumuddin،Lhokseumawe(املدرسة املتوسطة- ٢
)٢٠١٣، MAS Ulumuddin ،Lhokseumawe( املدرسة الثانوية - ٣
جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني - ٤

٢٠١٧-٢٠١٣بندا أتشية، سنة 


