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بن رزايل وأمي املكرمة  نواويإىل أيب املكرم   

فتموايت بنت مركم اللذان ربياين صغرية حفظهما اهللا 

وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وإىل أخي 

  الصغري حممد الكوثر وأخيت الصغرية نفا سيت رمحة .

 وإىل أساتذيت يف جامعة اإلسالمية احلكومية  

علموين أنواع العلوم املفيدة  الرانريي ، الذين قد

  وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم تقدير وإجالل كثري.

أصدقائي احملبوبني يف جامعة  وإىل مجيع  

 Unit 1 PBAاإلسالمية احلكوميةالرانريي، خاصة 

أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف  2013

 إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم اهللا خري اجلزاء
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  تقدير الشكر و ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا العزيز احلكيم الذي فضل اللغة العربية على   

سائر اللغات، فأنزل القرآن باللسان العريب املبني، وجعله هدى 

للمتقني. والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه 

وسلم نبيه ورسوله الكرمي سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله 

  وأصحابه أمجعني. 

بقدرة اهللا تعاىل من تأليف هذه  وقد انتهت الباحثة  

  Structured Dyadicستخدام ا تأثيرالرسالة حتت املوضوع "

Methods (SDM)  القواعد في تعلملقواعد والترجمة  وا 

 هأتشي MAN Kuta Baroبـ(دراسة تجريبية   النحوية

اليت قدمتها لكلية الرتبية جلامعة الرانريي اإلسالمية " كبرى)ال

من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول  احلكومية كمادة

 )S.Pdعلى شهادة (
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تقدم الباحثة بالشكر تويف هذه الفرصة السعيدة   

اخلالص للمشرفتني الكرميتني مها الفاضلة الدكتوراندا تري قرنايت 

قد بذلتا جهود مها  نياملاجستري والفاضلة صفرية املاجستري اللت

يف إشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، 

  لعل اهللا يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء. 

تقدم الباحثة خبالص الشكر ملدير جامعة الرانريي توكما   

وعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة 

قدم تت كماام هذه الرسالة، وال  العربية الذين أرشدوها يف إمت

جزيل الشكر جلميع األساتذة الذين أشرفواها الباحثة يف نيل 

  العلوم واملعارف املتنوعة.

قدم الباحثة بالشكر لوالديها احملبوبني اللذان قد توت  

ربياها تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعا، لعل اهللا جيزيهما 

تايل جلميع أصدقائها الذين أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، وبال

  قد ساعدوها بأفكارهم إلمتام كتابة هذه الرسالة. 



 ح 

 

وأخريا ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا   

نافعا إلكمال هذه الرسالة، وأخريا عسى اهللا أن جيعلها نافعة هلا 

خاصة وللقارئني عامة حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم 

 حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم واحلمد هللا رب النصري وال

  العاملني. 

  2017يونيو  1دار السالم،         

 الباحثة         
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 مستخلص البحث

 Structured Dyadicستخدام ا : تأثري    عنوان البحث

Methods (SDM)يف تعلملقواعد والرتمجةوا 

 MANبـ(دراسة جتريبية  النحوية" القواعد

Kuta Baroكربى)ه الأتشي    

  : نفا رزقي أنندا    االسم الكامل

 221323965:    رقم القيد

  Structured Dyadicستخدام ا إن موضوع هذه الرسالة "تأثري

Methods (SDM)ومن . النحوية" القواعد يف تعلملقواعد والرتمجة  وا

يضعفون الطالب األسباب اليت تدفع الباحثة الختيار هذا املوضوع ألن

يف علمي النحو والصرف وال يستطيعون أن يأتوا باألمثلة اجلديدة من 

  Structuredعندهم. دف هذه الدراسة إىل إثارة استخدام طريقة 

Dyadic Methods (SDM) القواعد يف تعلم لقواعدوالرتمجةوطريقة ا 

النحوية ملعاجلة هذا الضعف والتعرف على ترقية الطالب على تعلم 

 Structured Dyadic Methods  (SDM)القواعد باستخدام طريقة 

. وللحصول على البيانات، تقوم الباحثة والرتمجة لقواعدوطريقة ا

تجرييب. ويكون اتمع هلذا البحث مجيع الطالب وعددهم بالبحث ال

للسنة  Kuta Baroطالبا واملدّرسة يف املدرسة الثانوية احلكومية  110
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. وأما عينة البحث هلذه الرسالة فاختارت 2017/2016 الدراسية

وأما . MIAالباحثة الطريقة العمدية أو القصدية يعين الصف الثاين 

جلمع البيانات تقوم الباحثة باملالحظة املباشرة دمة خاألدوات املست

 Structured Dyadicطريقة  ستخدامان أ. فحصلت الباحثة االختبارو 

Methods (SDM) الطالب لرتقيةن فعاال و لقواعد والرتمجة يكوطريقة ا 

وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب .النحوية القواعد على تعلم

)ttest(  أكرب من النتيجة ت اجلدول)ttable(  أو)8,40<  2,10< 

2,88.(  
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ABSTRACT 

As for the reasons that encourage researchers to choose 

this title because of the weakness of students in learning 

nahwu and sharaf and they are unable to create a new 

example. The purpose of this research is to know the 

influence of Structured Dyadic Methods (SDM) method 

and qawaid tarjamah in learning qawaid nahwiyah and to 

know the level of student ability by using the method. 

Researchers used the research methodology of expriences. 

The population of this study were all students and a 

teacher who numbered 110 in MAN Kuta Baro Aceh 

Besar academic year 2016/2017. The samples taken are 

students of class XI MIA and sampling of this researcher 

using purposive sampling To collect data, researchers used 

observation and tests. The result shows that the use of the 

method is effective to improve students ability in learning 

qawaid nahwiyah. The proof: From the results of direct 

observation data said that the amount of value for teacher 

activity is 82.16% which means special and the value of 

student activity amounted to 66.6% very well. 

Furthermore, by comparing the amount of "t" obtained in 

the calculation (to 8.40) and the magnitude of "t" listed in 

table t value (tt.ts.5% = 2.10 and tt.ts.1% = 2.88 ) Can be 

known to be greater than tt: (2.10 <8.40> 2.88) then the 

null hypothesis is rejected which means the use of 

Structured Dyadic Methods (SDM) method and effective 

qawaid tarjamah to improve students' qawaid ability. 
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ABSTRAK 

Adapun sebab yang mendorong peneliti untuk memilih 

judul ini karena lemahnya siswa dalam pembelajaran nahwu 

dan sharaf dan mereka tidak mampu untuk membuat contoh 

yang baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan metode Structured 

Dyadic Methods (SDM) dan qawaid tarjamah dalam 

pembelajaran qawaid nahwiyah dan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa dengan menggunakan metode 

tersebut. Peneliti menggunakan metodologi penelitian 

eksprimen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa 

dan seorang guru yang berjumlah 110 di MAN Kuta Baro 

Aceh Besar tahun ajaran 2016/2017. Adapun  sampel yang 

diambil adalah siswa  kelas XI MIA dan pengambilan 

sampel ini peneliti menggunakan purposive sampling Untuk 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi dan 

tes. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan metode 

tersebut efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran qawaid nahwiyah.. Buktinya : Dari 

hasil data observasi langsung dikatakan bahwa jumlah nilai 

untuk aktifitas guru adalah 82,16% yang berarti istimewa 

dan nilai aktifitas siswa berjumlah 66,6% yang berarti baik 

sekali. Selanjutnya dengan membandingkan besarnya “t” 

yang diperoleh dalam perhitungan (to 8,40) dan besarnya “t” 

yang tercantum pada tabel nilai t(tt.ts.5% = 2,10 dan tt.ts.1% = 

2,88) maka dapat diketahui to lebih besar daripada tt : (2,10 < 

8,40> 2,88) maka hipotesis nihil ditolak yang artinya 

penggunaan metode Structured Dyadic Methods (SDM) dan 

qawaid tarjamah efektif untuk meningkatkan kemampuan 

qawaid siswa.  
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  فصل األولال

  البحث ةأساسي

  مشكلة البحث -أ

ي النحو تتكون القواعد النحوية اللغوية من علم

، حيث يعىن علم النحو بضبط أواخر الكلمات، والصرف

وصلتها ودراسة العالقة بينها داخل اجلمل، أى حتديد موقعيتها 

ببعضها البعض. بالرغم من االهتمام بتدريس النحو يف مراحل 

التعليم املختلفة إال أن هناك ضعفا واضحا يف قواعده لدى 

ثهم أو يف كتابام، وتشري كثري من ياملتعلمني سواء يف أحاد

إىل أن الكثريين ممن تعلموا القواعد  لميةالدراسات والبحوث الع

م، ويف القراءة، ويف الكتابة، ورمبا النحوية خيطئون يف الكال

أخطأ الفرد يف احلديث وأدرك ذلك، ومل يستطع إصالحه، ورمبا  

كان السبب يف ذلك هو تعليم القوعد النحوية عن طريق 

حفظها، واستظهارها يف مواقف بعيدة عن سياقها الطبيعى 

متمثال يف ممارستها من خالل القراءة والكتابة، والتحدث 
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ال شك أن املغاالة يف تدريس القواعد النحوية، واالستماع. و 

واالهتمام بتفاصيلها، وتلقينها للمتعلمني اعتقادا بأن ذلك 

يساعدهم على إتقان لغتهم أدى إىل انصرافهم عنها، ونفورهم 

  1منها.

من البيان السابق نعرف أن القواعد هي أمور مهم يف و  

والقراءة والكتابة. تدريس اللغة العربية إما يف الكالم واالستماع 

ولذلك ال بد لطالب أن يفهموا القواعد. وتدريس القواعد 

  حيتاج إىل الطريقة املناسبة لتسهيل الطالب يف فهمه.

تقع  هي مدرسة Kuta Baroوكانت املدرسة الثانوية   

فيه الطالب العلوم املتنوعة كربى، ويتعلم   هأتشيKuta Baroبـ

باملدرسة احلكومية العربيةغةاللالعربية.قداختلفتعلممنهااللغة

وقامت الباحثة مبالحظة يف بوجه عام. واملعهد يف منهج الدراسة

يضعفون يف علمي النحو والصرف الطالب تلك املدرسpة بأن 

  باألمثلة اجلديدة من عندهم. وال يستطيعون أن يأتوا

                                                           

)،  ٢۰١۵، (القاهرة : عامل الكتب، تعليم اللغة العربية المعاصرة، سعيد الىف1

    ٢٧٣ص. 
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تار املوضوع ختتريد الباحثة أن  ذلكمن أجل  

لقواعد واStructured Dyadic Methods (SDM)ستخدام اتأثري "

 MANبـ(دراسة جتريبية   النحوية" القواعد يف تعلموالرتمجة  

Kuta Baroكربى)"هأتشي  

 أسئلة البحث -ب

  لني التاليني :احياول هذا البحث اإلجابة على السؤ  

 Structured Dyadic Methodsستخداماتأثري كيف   -1

(SDM)النحوية؟ القواعد يف تعلم والرتمجةلقواعدوطريقة ا  

 Structured Dyadic Methodsهل تكون طريقة  -2

(SDM)ترقيان قدرة الطالب على  لقواعد والرتمجةوطريقة ا

  ؟تعلم القواعد 
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  أهداف البحث -ج

هذا البحث  فتهدفاعتمادا على املشكالت السابقة   

  :إىل

 Structuredطريقة التعرف على إثارة استخدام  -1  

Dyadic Methods (SDM)يف تعلم لقواعدوالرتمجةوطريقة ا 

  النحوية. القواعد

التعرف على ترقية الطالب على تعلم القواعد  -2

 Structured Dyadic Methodsطريقة باستخدام 

(SDM)لقواعدوالرتمجةوطريقة ا. 

  أهمية البحث -د

  أما أمهية البحث فهي كما يلي : 

  للطالب -١ 

 تعلم القواعد النحوية.يف الطالب  تسهيل -أ   

  للمدرس-٢
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لسهولة املدرس يف إيصال املعلومات والعلوم  -أ 

  خمتلفة.بطريقة  القواعد تدريسعند 

  ةللباحث- ٣ 

القواعد بتعلمالطالب  طريقة لرتقيةملعرفة فعال  -أ  

  النحوية. 

  افتراضات البحث -ه

  االفرتاضات  -١

تعلم استخدام الطريقة املناسبة يسهل الطالب يف 

 النحوية.القواعد

  الفروض -2

طريقة  ستخدامان و ال يك:  صفريالفرض ال -أ  

Structured Dyadic Methods (SDM)لقواعد وطريقة ا

  النحوية.القواعد بتعلم الطالب لرتقية والرتمجة فعاال
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طريقة ستخداما يكون  :  بديلالفرض ال - ب

Structured Dyadic Methods (SDM)لقواعد وطريقة ا

  النحوية.القواعد بتعلم الطالب لرتقية والرتمجة فعاال

  حدود البحث  -و

ستخدام اتأثري احلد املوضوعي : يقتصر هذا البحث عن   

Structured Dyadic Methods (SDM)يف لقواعد والرتمجة  وا

  النحوية. القواعد تعلم

احلد املكاين : يكون هذا البحث يف املرحلة الثانوية،   

MAN Kuta Baro Aceh Besar  .يف الفصل الثاين  

احلد الزماين : تبحث الباحثة هذا البحث يف السنة 

  م. 2017- 2016الدراسية 

  مصطلحات البحث -ز

أن  اهذا البحث حيسن عن قبل أن تبحث الباحثة   

 : اليت تتضمن يف املوضوع وهي بني معاين املصطلحات ت
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 تأثير -1

 تأثريا على وزن –يئثّر  –كلمة تأثري لغة مصدر من أثّر  

. وتقابل هذه الكلمة 2فّعل،وهو إحساس حيدثه عامل ما

 وهي: )pengaruh(فيإلندونيسية 

“Daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda, 

perbuatan) yang ikut membentuk watak dan kepercayaan 

atau perbuatan manusia.”
3
 

أي : القوة الواردة أو الناشئة عن الشيء (شخص كان أو 

 مادة أفعال) يف بناء سلوك الناس".

  م ااستخد -2 

 –يستخدم  –كلمة استخدم لغة مصدر من استخدم   

وزن استفعل، وهو الفعل الثالثي املزيد. استخداما على 

  4ومعناها اختذه خادما.

                                                           

، طبعة أوىل، (بريوت: دار الوسيط في العربية المعاصرة المنجد، األشرفية2

  5م)، ص. 2003املشرق، 
 

3
Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. VI, 

(Bandung : M2S Bandung, 2001), hal. 424 
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واالستخدام عند الباحثة يف هذه الرسالة استعمال 

Structured Dyadic Methods (SDM) والقواعد والرتمجة يف

  .كربى  هأتشي MAN Kuta Baroب تعلمالقواعد النحوية

3-Structured Dyadic Methods (SDM)  

Structured Dyadic Methods (SDM) هي جزء

 . Cooperative Learningالتعاوىن أو يسمى ب تعلم المنطريقة 

“Metode yang melibatkan hanya 2 anggota saja dalam satu 

kelompok (berpasangan) dan teknis pelaksanaannya pun 

benar-benar terstruktur.” 

) متزوجيف فرقة واحدة ( شخصنيمن  تتكونطريقة أي 

 وإجراءا منظمة.

 

 
                                                                                         

، (بريوت: دار املشرق، األربعون، الطبعة في اللغة واألعالمالمنجد ، رياض الصلح4

  171م)، ص. 2003
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 القواعد والترجمة -4

مفردها قاعد، وهو قانون رياضي ملخص كلمة قواعد 

وأما اصطالحا  5بعبارة جربية. تسمى أيضا الدستور والقنون.

عبارة عن معايري وضوابط واستنتاج وقوانني وأدلة وكلها 

عمليات معنوية جتريدية يقوم فيها العقل بتجريد ووصف 

  6واستنتاج مث تعميم.

ما أالرتمجة لغة هي التفسري أو النقل أو البيان. و 

اصطالحا : استبدال مفردات من النص األصلى الرتمجة

    7مبفردات أخرى معادلة هلا معىن يف لغة أخرى.

فأما الطريقة القواعد والرتمجة فهي طريقة من الطرق 

املختلفة لتعليم مادة القواعد. وهي شرح قواعدها واالنطالق 

                                                           

  643ص. في ...المنجد ، رياض الصلح5

مطبعة :  الرياط، (طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، حممود كامل الناقة6

  231.ص ،)٢۰۰٣ املعارف اجلديدة،
  

7
Moh Mansyur, Pedoman Bagi Penerjemah (Jakarta: Moyo Segoro 

Agung, 2002), hal 20 
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 من هذه القواعد تعليم مهارات اللغة األخرى وال سيما القراءة

والرتمجة، مث صار تدريس النحو غاية يف ذته ألن النحو هو 

  8وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكري.

  القواعد النحوية-5

كلمة قواعد مفردها قاعد، وهو قانون رياضي ملخص 

بعبارة جربية. تسمى أيضا الدستور والقنون. ويف االصطالح 

باا امر كلي هو تطلق على االصل والقنون والضابط وتعرف 

  9يتطبق على مجيع جزئياته.

النحو مجعه أحناء وهو اجلانب واحلهة والطريق واملثل   

العرب واملقدار والقصد. علم النحو هو علم إعراب كالم 

كالمهم إفراد هكذا الن املتكلم ينحو به منهاج ومسي

  10وتركيبا.

                                                           

، (دار السالم: الرانريي تعليم اللغة العربيةالمدخل إلى سالمي بنت حممود، 8

  46 .)، ص2004فرس، 
  643، ص. في ...المنجد ، رياض الصلح9

  796-795، ص. في ...المنجد ، رياض الصلح10
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ن علمي النحو والصرف. وهي مادة القواعد يتكون م

العلومفي تعليم اللغة العربية. وختصص الباحثة بالقواعد علم من

 النحوية يف هذا املبحث يف فعل األمر.

 الدراسة السابقة -ح

وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة  

السابقة تستفيدها ق بني دراستها احلالية. والدراسةجوانب الفر 

 الباحثة من خربات الكاتبني السابقني :

  11م 2011دراسة نور زيرينا،  الدراسة األولى -1

  أهداف هذه الدراسة:- 

التعرف على إجراء طريقة جيكسو عند تعليم  -1

  النحو. 

                                                           

تعليم النحو بمدخل التعلم التعاوني بطريقة جيكسو بمعهد نور زيرنا، 11

اللغة العربية، بكلية الرتبية ، حبث غري منشور لنيل درجة البكالويا يف تعليم دار العلوم

  .2011وتأهيل املعلمني جامعة الرانري االسالمية بندا أتشيه، 
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التعرف على التحصيل الدراسي عند الطالب  -2

  بعد إجراء طريقة جيكسو يف تعليم النحو. 

 منهج الدراسة:-

البحث لباحثة املنهج التجرييب حيث يقومإتبعت ا

  .تعليم النحو مبدخاللتعلم التعاوين بطريقة جيكسو

  :أهم نتائج الدراسة- 

إن إجراء طريقة جيكسو عند تعليم النحو يساعد   -1

الطالبات لفهم القواعد جيدا وتتدرج سيطرة 

الطالبات على اإلعراب وهو يشجع الطالبات يف 

تعليم النحو وجيعلهن الطالبات راغبات يف تعلم 

  النحو.

إن التحصيل الدراسي عند الطالبات بعد إجراء  -2

طريقة جيكسو يف تعليم النحو مرتفع، نرى نتيجة 
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ونتيجة يف االختبار  ٣،٦١يف االختبار القبلي 

 . 2،72البعدي 

 :أهم التوصيات -  

ينبغي للمدرس أن يطبق طريقة مناسبة ومرحية يف  -1

تعليم النحو ألن هلا أثار متبينة لرتقية رغبة الطالب 

  وقدرم يف تعلم النحو.

ينبغي للطالب يف هذه املدرسة أن يستمروا تعلم  -2

النحو مبدخل التعلم التعاوين بطريقة جيكسو ألن 

على هلم أثار متميزة يف ترقية التحصيل الدراسي هلم 

  قراءة وكتابة اللغة العربية.

ينبغي ملدرس النحو أن يستعمل مدخل التعلم  -3

  التعاوين بطريقة جيكسو يف تعليم النحو. 

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف   

، وتتفقان أيضا يف أن استخدام منهج البحث

التعرف الدراسة السابقة والدراسة احلالية تصدران 
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تعليم النحو عن الطالبات، إال أما ختتلفان باملعرفة 

، والدراسة مبدخل التعلم التعاوين بطريقة جيكسو

 Structured Dyadicستخداماتأثري لتعرف علpاحلالية با

Methods (SDM)يف تعلم لقواعدوالرتمجةوطريقة ا 

 النحوية. القواعد

  12م 2012عيين فطري، ، دراسة الدراسة الثانية -ب

  أهداف هذه الدراسة:- 

لرتقية فعالية قدرة الطالب على تعليم النحو  -1

  .Bener Meriahمبعهد نور اإلسالم 

إلقرتاح املدرس يف استعمال الطريقة التعليمية  -2

املناسبة حيث أا جتعل الطالب جمتهدين يف 

  تعلم املواد النحوية. 

                                                           

في تعليم النحو بمعهد  Jigsawالطريقة القياسية واستخدامها ب  عيين فطريي ،12

، حبث غري منشور لنيل درجة البكالويا يف تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية وتأهيل  نور اإلسالم

  .2012علمني جامعة الرانري االسالمية بندا أتشيه، امل
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هذه الرسالة مفيدة للمدرس الذي يعلم النحو  -3

معهد ألن استعمال الطريقة القياسية ذه 

توفر فرصة مثالية للتعلم  jigsawواستخدامها ب

وفقا لقدرة الطالب ويئثرهم يف تعميق املواد 

  التعلمة.

لتكون الدوافع للباحثة وزيادة املعرفة واملهارة يف  -4

 تعليم وتعلم النحو. 

  منهج الدراسة:- 

إتبعت الباحثة املنهج التجرييب حيث يقوم 

يف  jigsawالطريقة القياسية واستخدامها بالبحث 

  تعليم النحو. 

  :أهم نتائج الدراسة- 

إن استعمال الطريقة القياسية واستخدامها ب  -1

jigsaw   يكون فعاليا يف ترقي التحصيل الدراسي

. وذلك كما ظهرت يف للطالب يف تعليم النحو



16 

 

حتليل أجوبة الطالب يف االختبار القبلي 

والبعدي أثناء إجراء التعليم بطريقة القياسية 

فوجدت الباحثة الدرجة  jigsawواستخدامها ب 

ويف االختبار  985املعدلة يف االختبار القبلي 

-Test(. أما نتيجة االختبار ت 1570البعدي 

t(  سواء كانت يف النظرية أو يف احملسوبة هي أن

 tt(=08،2(ت النظرية  68،7=)to(سوبة ت احمل

أكرب من ت  )to(فتكون النتيجة من ت احملسوبة 

  )tt(النظرية 

  أهم التوصيات:-

 Benerيرجى من املدرسني مبعهد نور اإلسالم  -1

Meriah  أن يقدم أحسن الطرق وأفضل الوسائل

يف تعليم النحو، وينبغي أن يكونوا متمكنني يف 

معرفة أنواع طرق تعليم النحو حيت ال يصعبها 

  استعماهلا يف عملية التعليم والتعلم.
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 Benerيرجى من املدرسني مبعهد نور اإلسالم  -2

Meriah أن يستمروا هذه الطريقة يف تدريس

  النحو.

الطالب أن يتعلموا درس النحو يرجى من  -3

  صحيحا. 

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف 

، وتتفقان أيضا يف أن التعرف استخدام منهج البحث

الدراسة السابقة والدراسة احلالية تصدران عن 

الطالبات، إال أما ختتلفان باملعرفة الطريقة القياسية 

والدراسة ، يف تعليم النحو  Jigsawواستخدامها ب 

 Structured Dyadicستخداماتأثري لتعرف علpاحلالية با

Methods (SDM)يف تعلم لقواعدوالرتمجةوطريقة ا 

 النحوية. القواعد
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  13م 2015رميا فجرنا، ، دراسة الدراسة الثانية-ت

  أهداف هذه الدراسة:- 

يف )STAD(التعرف على فعالية استخدام أسلوب  -1

  تعليم الصرف. 

قدرة الطلبة يف تعليم الصرف بعد  التعرف على -2

  )STAD(استخدام أسلوب 

مشكالت اليت يوجهها الطلبة  التعرف على -3

  يف تعليم الصرف )STAD(باستخدام أسلوب  

  منهج الدراسة:- 

أسلوب إتبعت الباحثة املنهج التجرييب حيث يقوم 

)STAD( . والتطبيق عليه يف تعليم الصرف  
                                                           

والتطبيق عليه في تعليم الصرف بمعهد دار  )STAD(، أسلوب رميا فجرنا 13

، حبث غري منشور لنيل درجة البكالويا يف تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية  المخلصين

  . 2015وتأهيل املعلمني جامعة الرانري االسالمية بندا أتشيه، 
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  :أهم نتائج الدراسة- 

إن استخدام مدخل التعلم التعاوىن باسلوب  -1

)STAD( يكون فعاال يف تعليم الصرف.  

يف تعليم  )STAD(إن التعلم التعاوين باسلوب  -2

الصرف يرفع قدرة الطلبة يف فهم قواعد الصرف 

أكرب من  )to(وهذا كما ظهر أن قيمة ت احلساب 

 13،2النظرية يف اجلدول =  )tt(قيمة ت اجلدول 

 )Ha(وهلذا فيكون الفرض البديل  67،5 <

  مردودا  )Ho(مقبول والفرض الصفري 

هناك بعض املشكالت اليت يوجهها الطلبة يف أثناء  -3

 )STAD(باسلوب اسنخدام مدخل التعلم التعاوين 

  فهو: 

عند  )STAD(ضعف املهارات التعاونية باسلوب  -

  بعض الطلبة



20 

 

 أهم التوصيات:- 

يستخدم الطريقة املتعددة يف ينبغي للمعلم أن  -1

تدريس الصرف ألن هلا آثار كبري يف جناح التعليم 

  والتعلم.

ويرجى من املعلم مبعهد دار املخلصني أن يستمروا  -2

  هذا املدخل يف تعليم الصرف.

يرجى من الطلبة أن يطبقوا القواعد النحوية  -3

  والصرفية يف تعلم اللغة العربية.

لدراسة احلالية يف اتفقت هذه الدراسة مع ا

، وتتفقان أيضا يف أن التعرف استخدام منهج البحث

الدراسة السابقة والدراسة احلالية تصدران عن 

 )STAD(باملعرفة أسلوب الطالبات، إال أما ختتلفان 

، والدراسة احلالية والتطبيق عليه يف تعليم الصرف 

  Structured Dyadic Methodsستخداماتأثري لتعرف علpبا
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(SDM) القواعد يف تعلم والرتمجة لقواعدوالطريقة ا 

 النحوية.

    طريقة كتابة الرسالة -ط

تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت وأما طريقة  

الباحثة على ما قررته جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف 

  الكتاب املسمى :

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016” 
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  لثانيفصل اال

  ياإلطار النظر 

 Structured Dyadic Methods (SDM)  مفهوم-أ

 Structured Dyadic Methods (SDMتعريف  ( -1

Structured Dyadic Methods adalah salah satu bagian 

dari model pembelajaran Cooperative Learning yang hanya 

melibatkan dua orang saja dalam satu kelompok 

(berpasangan) dan teknis pelaksanaannya pun benar-benar 

terstruktur. Metode-metode belajar berpasangan ini sering 

dikenal dengan istilah Structured Dyadic Methods (SDM) 

atau Structured Pairs Learning Methods (SLPM).
1
 

  )Structured Dyadic Methods (SDM هي جزء من
وهي . Cooperative Leraningتعلم التعاوىن أو يسمى بالطريقة 

وإجراءا طريقة تتكون من شخصني يف فرقة واحدة (متزوج) 
 Structured Dyadic Methods(منظمة. يعرف هذه الطريقة ب

(SDMأوStructured Pairs Learning Methods (SLPM).  

                                                           
1
Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar: 2013), hal 127 
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 Structured Dyadic Methods (SDMخطوات ( -2

Dalam metode-metode ini, satu siswa bertindak sebagai 

“guru” dan siswa lain berperan sebagai “siswa”. Biasanya 

mereka diminta untuk mempelajari prosedur-prosedur 

tertentu atau meringkas informasi-informasi penting dari 

sebuah buku.
2
 

مقام املدرس (كأنه مدرس) طالب  يقوم، ةقييف هذه الطر 
. يطلب الطالب أن يتعلموا وطالب آخر يقوم مقام التلميذ

 . ملعلومات األساسية يف كتابإجراءات معينة أو يلخص ا
 هاوعيوبStructured Dyadic Methods (SDMمزايا ( -3

كما   فهي قة مزايا وعيوب.فأما مزايا هذه الطريقةيذه الطر هل
3يلي :

  

 .التعلم أفرح من أجل التعلم مع األصدقاء -1
 .تدريب الطالب التواصل مع أصدقائه تواصال جيدا -2
 معلم. صديقهال خياف الطالب يف التعلم ألن  -3

                                                           
2
 Miftahul Huda, Cooperative... hal 128 

3
 lib.unnes.ac.id2139015201411001-S.pdf diakses pada tanggal 02 

Desember 2016 pukul 17.00WIB 
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  كما يلي :  فهيوأما عيوب هذه الطريقة 

 جيب التعلم يف الفصل. -1
 ككتاب وغريها.  العاليميةحيتاج إىل كثري من وسائل  -2
  ال يستطيع الطالب أن يشرحوا املادة أمام أصدقائهم. -3

  مفهوم طريقة القواعد والترجمة -ب

  تعريف طريقة القواعد والترجمة -1

هي طريقة من الطرق  طريقة القواعد والرتمجةكانت 
املختلفة لتعليم مادة القواعد. وهي تعليم القواعد النحوية 
وشرحها شرحا طويال بواسطة اللغة األم، ويتبع يف ذلك 
أسلوب ترمجة جلمل والعبارات من اللغة األم إىل اللغة 
األجنبية. ويف هذه الطريقة ال تبذل أى حماولة لتمكن التالميذ 

 4بية.من حلديث باللغة األجن
  

                                                           

مطبعة ،  (مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسى اللغة العربية، أزهر أرشد4
 45.)، ص 1998، األحكاك أوجونج فاندانج
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  خطوات طريقة القواعد والترجمة -2

ومن املمكن إجياز أهم خطوات تدريس اللغة يف ضوء 
  5طريقة النحو والرتمجة فيما يلى : 

حمور الدرس أساسا هو القاعدة النحوية اليت يتم  -1
بتقدميها يف ضوء الرتتيب املنطقى ملوضوعات النحو 

   العرىب.
أمثلة  تقدم القاعدة النحوية أوال مث تضرب عليها -2

تشرح وتستخدم يف هذا اال املصطلحات النحوية 
 بشكل واضح.

يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفردات اللغة  -3
 العربية وتنمى ثروته فيها كلما تقدم يف الربنامج.

يكلف الطالب باستظهار القاعدة كما قدمت له  -4
 وحفظ املفردات اليت وردت يف اجلمل والرتاكيب.

                                                           

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ، رشدي أمحد عبد اهللا طعيمة5

  351-350.)، ص 1986،  (أخرى
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مل والرتاكيب مرتمجة للغة تقدم املفردات واجل -5
مث ال ضرورة يف بعض   األوىل للدارسني ومن 

 األحيان لشرح معاىن هذه املفردات أو اجلمل.
ال يقتصر األمر على أن يُِلم الطالب بقواعد اللغة  -6

العربية بل يتعرف أيضا خصائص هذه اللغة 
باملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة اللغة األوىل 

 للدارس.
تقدمي املفردات واجلمل والرتاكيب حسب ما يتم  -7

يقتضيه شرح القاعدة وليس حسب اعتبارات 
 تربوية مثل ضبط املفردات أو حصر الرتاكيب.

املعيار الوحيد لضبط املادة التعليمية كما سبق هو  -8
شرح القاعدة النحوية. وتقومي القاعدة النحوية 

 مرتبط مبعرفتها يف النظام النحو.
عرض املادة التعليمية جيعل هذا األسلوب يف  -9

شبيها حبل  Sternاملوقف التعليمى يف نظر شترين 
  problem solving- or puzzleاملشكالت أو األلغاز 
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إن تذوق األدب العرىب املكتوب واالستمتاع به  -10
هدف رئيسى من أهداف تعليم الغربية. والوسيلة 

 الوحيدة لذلك هي الرتمجة من وإىل اللغة العربية. 
هنا يشتمل كل درس تقريبا على جمموعة من  -11

النصوص اليت يتدرب الطالب على ترمجتها بادئا 
 باملفردات مث اجلمل مث النصوص الكاملة.

التدريب على التعبري الكتاىب مرتبط أيضا بعملية  -12
الرتمجة إذ من خالهلا يتمرن الطالب على بناء 

 اجلمل. 
وأخريا فإن تنمية قدرات الطالب العقلية هدف  -13

أساسى من أهداف هذه الطريقة حىت يستطيع 
مواجهة مواقف التعلم املختلفة مبشكالا غري 
املتوقعة من هنا يتدرب الطالب كثريا على القياس 

 النحوى وعلى استقراء القاعدة النحوية أيضا. 
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  هامزايا طريقة القواعد والترجمةوعيوب -3

علمنا أن لكل الطريقة مزايا وسلبيات. ومن مزايا طريقة كما 
  6القواعد والرتمجة هي :

يالحظ أيضا على هذه الطريقة أن العبء امللقى على   - أ
عاتق املعلم قليل وال يتطلب منه من النشاط اإلبداعى 
شيئا. ليس على املعلم وفق هذهالطريقة إال أن يقرأ على 

مجلة وفقرة فقرة مرتمجا هلم الدارسني نصا يف العربية مجلة 
هذه اجلمل والفقرات إىل لغتهم األوىل، إجنلزية أو فرنسية 
أو صينية أو غريها، شارحا هلم قواعد اللغة العربية مبينا 
هلم مظاهر اجلمل يف التعبريات املختلفة والدارسون يف 
هذا كله متابعون له  ومسجلون ما يقوله حىت ميكنهم 

 .العودةإليهفي منازهلم
إجراءات التقومي أيضا سهلة يسرية وحمددة سلفا . إن   -  ب

األمر ال يتطلب أكثر من سؤال الطالب عن قاعدة من 
                                                           

  354.ص  ...المرجع في تعليم اللغة ، رشدي أمحد عبد اهللا طعيمة6
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القواعد أو ترمجة نص من النصوص من العربية أو إليها، 
وال يتطلب هذا من اخليال واالبتكار ما يعجز املعلم 

 عنه. 
ولعل من مزايا هذه الطريقة مناسبة لألعداد الكبرية من   -  ج

الطالب. إن الفصل ميكن أن يتسع ألى  عدد 
 يستطيع املعلم أن يتعامل معه. 

قصارى القول أن طريقة النحو والرتمجة كانت مناسبة   - د
للظرف اليت نشأت فيها واملراحل اليت تلتها إىل وقت 

 قريب. 

لغات الثانية بواسطة هذه أن الدارسني الذين يتعلمون ال - ه
الطريقة يسيطرونعلى مهارات القراءة والكتابة يف وقت 

 أقصر من غريهم ممن يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى.
 7وأما عيوبها فهي :

                                                           

  356-355.ص  ...المرجع في تعليم اللغة ، رشدي أمحد عبد اهللا طعيمة7
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حمور االهتمام يف هذه الطريقة أمران : االتصال باللغة الثانية   - أ
عن طريق الرتمجة والتمكن من قواعدها. ومن مث تغفل كثريا 

ن املهارات اللغوية األخرى اليت تتعلق بتعليم العربية كلغة م
 ثانية.

القراءة والكتابة إذا حيتالن املكانة األوىل يف تعليم العربية   - ب
للناطقني بلغات أخرى، أما استخدام اللغة  يف الكالم وما 
يستلزمه ذلك من فهم اللغة املسموعة فهو أمر ال اهتمام 

لعربية كلغة ثاتية وفق هذه به. إن الدارس الذي يتعلم ا
الطريقة يكون أقدر على القراءة والكتابة بالعربية من 

 االستماع والكالم. 

اغفال الفرق بني تعليم الدارس اللغة وبني تعليمه عن اللغة.  - ج
إن املنطق الرئيسى يف هذه الطريقة هو تثقيف الدارس وزيادة 

الرتمجة منها معارفه عن اللغة، أصوهلا وقواعدها وطريقة 
وإليها، أما أن تعلمه اللغة ذاته ويف موافق حية فهو أمر ال 

 توليه هذه الطريقة أمهية ما إن مل تكن تغفله متاما.
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تدريس قواعد اللغة  أيضا، وفق هذه الطريقة يوجه إليه نقد   -د
كثري ولعل أهم ما يوجه إليه أنه يتم بطريقة قياسية يبدأ 
 املعلم فيها بذكر القاعدة مث يذكر أمثلة عليها وتطبيقات هلا. 

استخدام اللغة األوىل للدارس عنصر رئيس من عناصر هذه  - ه
يثة أن استخدام اللغة الطريقة ولقد ثبت من الدارسات احلد

األوىل للدارس يف تعلمه اللغة الثانية بكثرة عامل معوق له يف 
 أتقان هذهاللغة.

يقتصر تدريس اللغة الثانية وفق هذه الطريقة عادة على  -و
نشاط املعلم مع طالبه يف الفصل ومن خالل كتاب مقرر ال 

 حييد عنه.

نسان إن عدم تنويع التشاط وتعدد أشكاله يصيب اإل -ز
بامللل ويصرفه يف كثري من األحيان عن متابعة الدرس حىت 
إذا مل جيد استجابة له ترك الربنامج كله من هنا ال 
نستغرب أن جند أن عدد املتسربني من برامج تعليم اللغات 
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األجنبية اليت تستخدم هذه الطريقة أكثر من زمالئهم 
 الذين يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى. 

 قواعدتعلم ال -ج

"القواعد اللغوية مفهوم أوسع من مفهوم النحو. ويطلق 
، بينما يطلق على Grammarعلى القواعد اللغوية عادة مصطلح 

. يقول ديكنرت وزميله وودز إن املبادئ Syntaxالنحو مصطلح 
اللغوية تنضم بعضها إىل بعض لتكون نظاما، هو القواعد اليت 

لة تتكون من تقدم وصفا واضحا صرحيا وشامال لكل مج
جمموعها اللغة. القواعد اللغوية، وليس جمرد النحو، هي العمود 

  8الفقري يف أي لغة." 

                                                           

،  المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعلي أمحد مدكور، 8
  413.)، ص 2010دار الفكر العرىب،   (القاهرة: 
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"القواعد وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، 
تتكون القواعد النحوية اللغوية  9وليست غاية مقصودة لذاا."

من علمي النحو ولصرف. والغاية األساسية من تدريس النحو 
تتمثل يف استخدام اللغة العربية استخداما صحيحا خاليا من 

  اللحن يف التحدث، واخلطأ يف الكتابة.

  10أهداف تدريس القواعد النحوية: 

  أ.مساعدة املتعلم عن التحدث السليم دون وقوع يف اخلط -
  اكتساب القدرة على القراءة وفهمها. -
  اكتساب القدرة على الكتابة السليمة اخلالية من األخطاء. -
  املساعدة على فهم املسموع. -
 مساعدة املتعلم على فهم اجلملة ومتييز عناصرها. -
  تنمية القدرة على دقة املالحظة.  -
  امسية. القدرة على بناء اجلملة السليمة سواء كانت فعلية أو -

                                                           

، (دار املعارف مبصرى: بدون الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم ،9
  203 .ص  ستة)، 

  ٢٧٣ .ص تعليم اللغة ...،سعيد الىف، 10
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  11أسس تدريس القواعد النحوية :

هناك أسس ينبغى مراعتها عند تدريس القواعد النحوية، 
  ومن أمهها ما يلى:

تدريس القواعد من خالل موضوعات ترتبط بواقع املتعلم  -
 وبيئته احمليطة كي يسهل عليه فهمها.

االقتصار على تدريس املوضوعات النحوية املهمة، وختليص  -
من األمثلة والقواعد واملوضوعات اليت ال تفيد  مقرر النحو

 املتعلم.

استخدام التدريبات الشفهية والتحريرية متكينا للمتعلم من  -
 مهارات اللغة حتدثا وكتابة.

تنويع التدريبات يف اية الدرس بغرض فهم املوضوع،  -
  وإتقانه.

                                                           

  275ص.  تعليم اللغة ...،، سعيد الىف11
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تدريب املتعلمني على استخدام اللغة العربية الفصيحة،  -
واحلرص على ضبط أواخر الكلمات، وتعويدهم على 

  ذلك. 

يبدأ تدريس القواعد من مراحل االببتدائية يف املدرسة إىل 
طبقة عالية. وما املراد الباحثة يف هذه الرسالة هي تدريس 

يف هذه املرحلة القواعد يف املدارس الثانوية. يسري درس القواعد 
على الطريقة املرسومة يف املرحلة اإلعدادية، من حيث اخلطوات 
وترتيبها، ومن املمكن االستغىن عن السبورة اإلضافية، واعتماد 
التالميذ على الكتاب يف قراءة القطعة املساعدة، واستخدام 
السبورة األصلية يف تدوين األمثلة اليت يستنبطها املدرس 

  قطعة بطريق املناقشة.والتالميذ من ال

نعرف من البيان السابق بأن القواعد له طرق وأساليبها.  
  ويراعى ما يأتى يف درس القواعد :

تعد القطعة املساعدة على سبورة إضافية، ويكتب على  -1
 ظهرها التطبيق الكلى (لغري املرحلة الثانوية).
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 بعد استنباط أية قاعدة، جيب التطبيق عليها تطبيقا جزئيا. -2

إذا اشتمل الدرس على أكثر من قاعدة، تنسق األمثلة يف  -3
 طوائف منفصلة، على حسب ألوان القاعدة.

 جيب أن تتعد أمثلة النوع الواحد. -4

يف منهج املرحلتني اإلعدادية والثانوية بعض أبواب، رمبا ال  -5
يتسىن دراستها بالطريقة اليت رمسناها، وإمنا تدرس على أا 
أساليب، كاإلغراء والتحذير واالختصاص، وينبغى يف 
دراستها العناية بتفهيم معانيها للتالميذ، وتدريبهم على 

 12استعماهلا، والقياس عليها.

تقصد الباحثة بكتابة مما سبق يف هذه الرسالة ليقوم املعلم  
أن يراعى ما يأتى يف درس القواعد ملساعدة املعلم يف عملية 

  التعليم والتعلم. 

                                                           

  223-222ص  الموجه الفنى ...،عبد العليم إبراهيم، 12
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 Structured Dyadic Methodsاستخدام طريقة -د

(SDM)والطريقة القواعد والترجمة في تعلم القواعد  

باللغة العربية يشرح املعلم املادة مث يكتبها على السبورة  -1
 مث يرتمجها إىل اللغة اإلندونسية.

 .متزوجا مع صديقهاملعلم الطالب  يقسم -2

املادة قد شرحه املعلم.  صديقهقش الطالب مع اين -3
 .طالب األول كاملعلم والطالب الثاين كالتلميذ

يذ والطالب الثاىن  ألول كالتلماطالب البدل الدور يمث  -4
 .كاملعلم

 شرح الطالب أمام الفصل. يمث  -5

فيكون التعليم ناجحا إذا اتبع املعلم خطوات الطريقة 
املستعملة فيه كامال ومرتبا وصحيحا. ولكل الطريقة او 
األسلوب خطوات خاصة وحيسن باملعلم أن يهتم ا 
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 ويطبقها عميقا يف إجراء عملية التعليم والتعلم. ويتكون
Structured Dyadic Methods (SDM) من بعضاملميزات اليت

نستفيد منها فكذلك ال خيلو هذه الطريقة من العيوب. ومن 
 .علم يف األمر ازالة هذه العيوبوظائف امل
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  الفصل الثالث

  إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث -أ

 منهجو الباحثة ىف هذا البحث ه هتستخدم املنهجالذيكان 

"، هو املنهج ”experiment researchجترييب أو ما يقال باإلجنلزية 

أن يعرف أثر السبب  تهالباحث بواسطالعلمي الذي يستطيع 

(املتغري املستقل) على النتيجة (املتغري التابع). وله األثر اجللي يف 

  1تقدمي العلوم الطبيعية.

  2وأما املنهج التجرييب تتكون من اخلطوات اآلتية، فهي:

                                                           

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الطبعة الثانيةصاحل بن محد العساف، 1

  303.)، ص2000(الناشر: املكتبة العبيكان،  

2Azhar.forumegypt.net/t6835-topik diakses pada tanggal 08 Desember 

2016 pukul 23.22 WIB 
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حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة منه بشكل  -1

 املراد ضبطها.عشوائي يتفق يف املتغريات اخلارجية 

 اختبار عينة البحث اختبارا قبليا يف موضوع البحث. -2

 تقسيم عينة البحث. -3

 اختيار إحدى اموعات لتصبح هي اموعات التجريبية. -4

تطبيق املتغري املستقل على اموعات التجربة وحجبه عن  -5

 اموعة الضابطة.

اختبار عينة البحث (اموعتان) يف موضوع التجريبية  -6

 بارا بعديا.اخت

 حتليل املعلومات.  -7

 تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -8

تلخيص البحث وعرض أهم نتائج اليت توصل إليه وما  -9

 يوصى به من توصيات طبقا للخطوات.

ن ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة فيجرى التعليم مرةبدو 

وطريقة Structured Dyadic Methods (SDM)طريقة استخدام 

 Structured Dyadicطريقة ستخدام أخرى باومرة  لقواعدوالرتمجةا
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Methods (SDM)جتري  ويف هذا البحث. لقواعدوالرتمجةوطريقة ا

-One Group Pre-test Post“، ويسمى بـالباحثة حبثها يف اموعة

test Design” 

  

 االختبار القبلي : ��

   تطبيق :×

البعديختبار اال : ��  

  مجتمع البحث -ب

ويكون اتمع هلذا البحث مجيع الطالب وعددهم   

 Kuta Baroطالبا واملدرسة يف املدرسة الثانوية احلكومية  110

 .2017/2016للسنة الدراسية

  عينة البحث -ج

تعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة 

). وهناك من يسمى هذه  Purposive Samplingالعمدية (

الطريقة بالطريقة املقصودة، أو االختيار باخلربة وهي تعين أن 

�� × �� 
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أساس االختيار خربة الباحث ومعرفته بإن هذه املفردة أو تلك 

3متثل جمتمع البحث.
  

وأما عينة البحث هلذه الرسالة فاختارت الباحثة الطريقة 

احثة . اختارت البMIAعمدية أو قصدية يعين الصف الثاين 

هذه العينة ألن الطالب قد تعلموا القواعد النحوية منذ الصف 

  األول. 

  طريقة جمع البيانات وأدواتها -د

وللحصول إىل البيانات املتنوعة استخدمت الباحثة األدوات 

  املتعددة فهي: 

  المباشرة المالحظة - 1

فاملالحظة مبعناها العام تعىن االنتباه لشيء ما والنظر     

املالحظة اصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي  إليه. أما معىن 

حيث تشري إىل أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها 
                                                           

  99.ص ،...المدخل إلىصاحل بن محد العساف، 3
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املعلومات اليت متكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث 

ملوجه حنو سلوك واختبار فروضه، فهي تعىن اإلنتباه املقصود وا

فردي أو مجاعي معني بقصد متابعته ورصد تغرياته ليتمكن 

الباحث بذلك من وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو 

واملالحظة املباشرة اليت تقوم ا الباحثة هي أن  4وصفه وتقوميه.

تالحظ الطالب وأحواهلم يف النشاط التعليمي يف الفصل. 

يجة املالحظة اليت أعدا قبل دخول فتستعمل الباحثة أدواا بنت

  الفصل لنيل البيانات عن أحوال الطالب يف اتباعهم الدرس.

 االختبارات-2

ستخدمها تن أاألدوات الىت ميكن  احدىختبارات الإن ا

يعين تقارن ختيار فروضة. االبحث أو   أسئلة   إلجابة ةالباحث

واالختبار  الباحثة بني نتائج االختبارين، ومها االختبار القبلي

  البعدي.

                                                           

  406.ص...،المدخل إلى صاحل بن محد العساف، 4
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  )Pre-Testاالختبار القبلي (  -  

وهو االختبار الذي تقوم به الباحثة قبل إجراء التجربة     

يكون   5مستوى التحصيل الدراسي لديها. بغرض حتديد 

 القواعد) قبل إجراء عملية تعليم Pre-Testاالختبار القبلي (

لقواعد واStructured Dyadic Method (SDM)ستخدام النحوية با

وهي إعطاء األسئلة لطالب على ما جيري داخل والرتمجة 

  الفصل. 

  ) Post Testاالختبار البعدي ( -    

وهو االختبار الذي تقوم به الباحثة بعد إجراء التجربة     

مستوى التحصيل الدراسي لديها. يكون  بغرض حتديد 

 القواعد) بعد إجراء عملية تعليم Post Testاالختبار البعدي (

 Structured Dyadic Methods   (SDM)ستخدام النحوية با

                                                           

  307.ص...،المدخل إلى صاحل بن محد العساف، 5
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وهي إعطاء األسئلة لطالب لتقومي نتائجهم لقواعد والرتمجة وا

  األخرة. 

وبعد ذلك تقارن الباحثة بني االختبار القبلي واالختبار     

 بتعلم الطالب البعدي وحتلل بينهما لتعرف على ترقية

  النحوية.القواعد

  تحليل البياناتطريقة - ه

حتسب البيانات من أنشطة الطالب عند إجراء عملية   

  6:  التعليم والتعلم باستعمال القانون

� = f
N		 ١۰۰٪  

  التعليق:

 : النسبة املؤيةP   البيان : 

f جمموع القيمة احلصولة عليها :  

                                                           

  
6
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan …,  hal. 43 
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  Nالنتيجة الكاملة :  

ائج اليت حيصل عليها الطالب يف نتالالباحثة   حتليلو   

وتستعمل الرموز كما (t”Test“)االختبار القبلى والبعدى باختبار 

 7:يلي

�� =	 �����
 

 البيانات:

t�حاصلة املالحظة :. 

Mتغرية األوىل و نتيجة : متوستط الفروق بني نتيجة امل�

 اخلطوات التالية :املتغرية الثانية، فهو من اتباع

M� =	∑DN  

نتيجة املتغرية األوىل و  روق بني نتيجة املتغرية: جمموع الف�∑

 من خطوات اآلتية:  D الثانية، و 

                                                           
7
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hal. 305-313 
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D= X − Y نتيجة املتغرية األوىل ناقصة بنتيجة املتغرية :

 الثانية

X .نتيجة املتغرية األوىل : 

Y .نتيجة املتغرية  الثانية : 

N .عدد العينة : 

 

SE�  : اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية :�

SE�� =	 SD�√N − 1 

 

روق بني نتيجة املتغرية األوىل حنراف املعياري للفال: ا���

8:نتيجة املتغرية الثانية، يعنو 
 

SD� =	"∑D�N − #∑DN $� 
9الثابت. : العدد١

 

                                                           

 8Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,...,hal. 305- 306 

 
9
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,...,hal.282 
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  الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها
 

 عرض البيانات  - أ

لقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما تتعلق 

لقواعد واStructured Dyadic Methods (SDM)ستخدام اتأثري بال

. ويف هذا الفصل ستقدم  النحوية القواعد يف تعلموالرتمجة  

وقامت . كربى  هيف أتشي MAN Kuta Baroبالباحثة نتائج البحث

بالبحث اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية وتأهيل  الباحثة

املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه رقم : 

Un.08/TU-FTK/TL.00/03/2017مارس. 30التاريخ  يف  

  :ت الباحثة جبمع البيانات كما يليسبق فقامانطالقا مما 
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 1لمحة عن ميدان البحث -1

  هيف أتشيي إحدى املدرسة ه  MAN Kuta Baro إن

اليت يتعلم فيها الطلبة مادة اللغة العربية. وتقع هذه  كربى

  . Pekan Lam Ateuk املدرسة يف شارع

. وعدد Sanusi M, S.Pdيرأس هذه املدرسة اآلن السيد 

 -  2016شخصا يف السنة الدراسية  25املدّرسني  يبلغ إىل 

م. وعدد معلم اللغة العربية فيها معلمة، هي السيدة  2017

Nuraini, S.Ag, M.Ag.  

درسة هي وكان عدد الطالب والطالبات يف هذه امل

يف الصف األول والصف الثاين طالبا، وهم جيلسون  109

يف كل صف كما يتضح   وعدد الطلبة من والصف الثالث،

  اجلدول التايل ويوضح عدد الطلبة يف كل فصول:

  

  

                                                           
1 Sumber Waka Kurikulum MAN Kuta Baro Aceh Besar 
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  1 - 4اجلدول 

       MAN Kuta Baro بعدد الطالب 

  الفصل  رقم
  قسم

  دراسي

  النوع
  العدد

  اإلناث  الذكور

1  

  األول

MIA – 

1 
7  11  18  

2  MIA – 

2  6  11  17  

3  IIS   10  7  17  

1  
  الثاين

MIA  8  11  19  

2  IIS  10  5  15  

1  
  الثالث

MIA  9  5  14  

2  IIS  5  4  9  

  109  54  55 مجموعة من الطالب

 MANبمن البيانات السابقة علمنا أن عدد الطالب   

Kuta Baro 109  :طالبا. فاختارت الباحثة فصال لتكون عينة

ولنيل البيانات احملتاج إليها فقامت الباحثة MIAالصف الثاين 

  باالختبار واملالحظة املباشرة. 
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وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعدت 

 املدرسة بعض الوسائل التعليمية كما يلي:

  2 - 4اجلدول 

        MAN Kuta Baroبالوسائل 

  العدد  أنواع الوسائل  الرقم

  1  مكتب مدير املدرسة  1

  1  مكتب املدرسني  2

  7  فصول الدراسة  3

  1  املكتبة  4

  4  املرحاض  5

  -  معمل اللغة  6

  1  معمل العلمية  7

  15  المجموع

 م2017 - 2016الدراسية  للسنةMAN Kuta Baroمصدر: 

 Structured Dyadic Methods (SDM)ستخدام ا -2

 النحوية القواعد في تعلملقواعد والترجمة  وا
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 Structuredستخدام تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن ا

Dyadic Methods (SDM) القواعد يف تعلملقواعد والرتمجة  وا 

قامت الباحثة  وقد. كربى  هيف أتشي MAN Kuta Baroب النحوية

بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف الصف الثاين. ومادة التعلم 

 MANب MIAمأخوذة من كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثاين

 Kuta Baro معامل السياحة املوضوع :  " على كربى  هيف أتشي

  ". والثقافة والطبيعية

نفذت الباحثة أدوات البحث واستعدادا اليت تتكون 

نتيجة املالحظة للطالب ونتيجة املالحظة للمدّرسة من 

أو التحضري بعدي واعداد الدراسة واالختبار القبلي واالختبار ال

)RPP.( 

جتري الباحثة عملية التعليم ملدة أسبوعني. وهذا البحث 

تالحظها املالحظتان مها: حارس مولنا و أريف، مها طالبان 

في قسم تعليم ندا أتشيهحلكومية بجبامعة الرانريي اإلسالمية ا

حثة يف مالحظة أنشطة اللغة العربية الذان يساعدان البا

  وأنشطة املدّرسة أثناء عملية التعليم. الطالب
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  3 - 4اجلدول 

 Structured Dyadicستخدام باعملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

Methods (SDM)النحوية القواعد يف تعلملقواعد والرتمجة  وا  

  األول)(اللقاء 

  نشاط الطالب  نشاط المدرسة

تدخل املدّرسة (الباحثة)  -

  الفصل بإلقاء السالم.

  يرد الطالب السالم. -

لقراءة  تأمر املدّرسة -

  الدعاء.

  قرأ الطالب الدعاء.ي -

تنظر املدّرسة إىل مجيع  -

يدع الطالب مث 

  كشف الغياب.الطالبب

كشف   بدعوةالطالب يهتم -

  الغياب.

املدّرسة عن تسأل  -

  املوضوع السابق قليال.

 املدّرسةالطالب سئال  جييب -

إىل شرح  ويستمعالطالب -

  .املدّرسةعن املوضوع السابق

جييب الطالب أسئلة اخلتبار  -تقوم املدّرسة باالختبار  -
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  . القبلي   القبلي

املدّرسة أهداف تشرح  -

  .التعلم

شرح الطالب إىل   يستمع -

  .املدّرسة عن أهداف التعلم 

عن املدّرسة  تسأل -

عالقة أهداف التعلم 

مبوضوع "معامل 

السياحة والثقافة 

  .والطبيعية"

جييب الطالب عن عالقة  -

أهداف التعلم مبوضوع 

"معامل السياحة والثقافة 

  .والطبيعية" 

تشرح املدّرسة املواد  -

  .       الدراسية

عما مل الطالب  يسأل -

املواد الدراسية        يفهموا من

.  

الطالب  سةتعطي املدرّ  -

الفرصة ليسأل السئال 

أو املفردات الصعبة 

  من املواد.

املواد تشرحوا الطالب  -

  الدراسية

الطالب مع جيلس  -املدّرسة تنقسم  -
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الطالب إىل فرقة 

  متزوجة.

  .أصدقائهم

تشرح املدّرسة اخلالصة  -

  من املوضوع

يستمع الطالب إىل اخلالصة  -

  من املوضوع جيدا.

تؤدي املدّرسة التعزيز  -

)Refleksi وإعطاء (

  التدريبات.

يكتب الطالب التعزيز  -

)Refleksi  عن املادة اللغوية (

  اليت مسعوها من قبل.

أخريا، اختتمت  -

  بإلقاء السالم.املدرسة 

  يرد الطالب السالم. -

  

  (اللقاء الثاني)

  نشاط الطالب  نشاط المدرسة

تدخل املدّرسة (الباحثة)  -

  الفصل بإلقاء السالم.

  السالم.يرد الطالب  -

تأمر املدّرسة لقراءة  -

  الدعاء.

  يقرأ الطالب الدعاء. -
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تنظر املدّرسة إىل مجيع  -

الطالب مث يدع الطالب  

  بكشف الغياب.

يهتمالطالب بدعوة كشف  -

  الغياب.

تسأل املدّرسة عن  -

  املوضوع السابق قليال.

الطالب سئال  جييب -

 املدّرسة

ويستمعالطالب إىل شرح  -

املدّرسة  عن املوضوع 

  السابق.

تشرح املدّرسة أهداف  -

  التعلم.

شرح    يستمع الطالب إىل -

املدّرسة عن أهداف 

  .التعلم

تسأل املدّرسة عن عالقة  -

أهداف التعلم مبوضوع 

"معامل السياحة والثقافة 

  والطبيعية".

جييب الطالب عن عالقة  -

أهداف التعلم مبوضوع 

"معامل السياحة والثقافة 

  والطبيعية" .
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املدّرسة املواد الدراسية       تشرح  -

.  

يسأل الطالب عما مل  -

يفهموا من املواد الدراسية       

.  

تعطي املدّرسة الطالب  -

الفرصة ليسأل السئال أو 

  املفردات الصعبة من املواد.

تشرحوا الطالب املواد  -

  الدراسية

تنقسم املدّرسة الطالب  -

  إىل فرقة متزوجة.

جيلس الطالب مع  -

  أصدقائهم.

تأمر املدّرسة الطالب أن  -

  يأتوا  بأمثلة آخر.

  يأتو الطالب بأمثلة آخر -

تشرح املدّرسة اخلالصة من  -

  املوضوع

يستمع الطالب إىل  -

اخلالصة من املوضوع 

  جيدا.

تؤدي املدّرسة التعزيز  -

)Refleksi وإعطاء (

  التدريبات.

يكتب الطالب التعزيز  -

)Refleksi عن املادة (

اللغوية  اليت مسعوها من 
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  قبل.

أخريا، اختتمت املدرسة    -

  بإلقاء السالم.

  يرد الطالب السالم. -

 

  (اللقاء الثالث)

  نشاط الطالب  نشاط المدرسة

تدخل املدّرسة (الباحثة)  -

  الفصل بإلقاء السالم.

  يرد الطالب السالم. -

تأمر املدّرسة لقراءة  -

  الدعاء.

  الدعاء.يقرأ الطالب  -

تنظر املدّرسة إىل مجيع  -

الطالب مث يدع الطالب  

  بكشف الغياب.

يهتمالطالب بدعوة   -

  كشف الغياب.

تسأل املدّرسة عن  -

  املوضوع السابق قليال.

الطالب سئال  جييب -

 املدّرسة

ويستمعالطالب إىل شرح  -
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املدّرسة  عن املوضوع 

  السابق.

تشرح املدّرسة أهداف  -

  التعلم.

إىل  شرح  يستمع الطالب  -

املدّرسة عن أهداف التعلم 

.  

تسأل املدّرسة عن عالقة  -

أهداف التعلم مبوضوع 

"معامل السياحة والثقافة 

  والطبيعية".

جييب الطالب عن عالقة  -

أهداف التعلم مبوضوع 

"معامل السياحة والثقافة 

  والطبيعية" .

تشرح املدّرسة املواد  -

  الدراسية       .

يسأل الطالب عما مل  -

موا من املواد الدراسية       يفه

.  

تعطي املدّرسة الطالب  -

الفرصة ليسأل السئال أو 

املفردات الصعبة من 

  املواد.

تشرحوا الطالب املواد  -

  الدراسية
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تنقسم املدّرسة الطالب  -

  إىل فرقة متزوجة.

جيلس الطالب مع  -

  أصدقائهم.

تأمر املدّرسة الطالب أن  -

  يأتوا  بأمثلة آخر.

  بأمثلة آخريأتو الطالب  -

تأمر املدّرسة الطالب  -

لشرح املواد الدراسية 

  متزوجا أمام الفصل.

يشرح الطالب املواد  -

الدراسية متزوجا أمام 

  الفصل.

تشرح املدّرسة اخلالصة  -

  من املوضوع

يستمع الطالب إىل  -

اخلالصة من املوضوع 

  جيدا.

تؤدي املدّرسة التعزيز  -

)Refleksi وإعطاء (

  التدريبات.

الطالب التعزيز يكتب  -

)Refleksi عن املادة (

اللغوية  اليت مسعوها من 

  قبل.

أخريا، اختتمت املدرسة    -

  بإلقاء السالم.

  يرد الطالب السالم. -
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 تحليل البيانات ومناقشتها  - ب

 ميقدرة المدّرسة في إدارة التعل -1

حتسب البيانات من أنشطة املدّرسة والطالب عند إجراء 

  2باستعمال القانون:عملية التعليم والتعلم 

  

� = f
N�	 ١۰۰٪  

  التعليق:

 : النسبة املؤيةP   البيان : 

  f جمموع القيمة احلصولة عليها :  

  Nالنتيجة الكاملة : 

وحتدد املسند ألنشطة املدّرسة والطالب عند إجراء عملية 

  3التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:

  = ممتاز ٪ 100 -81

  = جيد جدا ٪ 80 -66

                                                           
2
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan …,  hal. 43 

3
 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281 
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  = جيد ٪ 65 -56

  = مقبول ٪ 55 -41

 = راسب ٪ 40 – 0

  4 - 4اجلدول 

  Structuredستخدام عند إجراء التعلم با املدّرسة نتيجة أنشطة

Dyadic Methods (SDM) القواعد يف تعلملقواعد والرتمجة  وا 

  النحوية
  النتيجة امللحوظة  الناحية امللحوظة  رقم

1  2  3  4  

     √      الفصل حىت أن الطالب على استعداد التعلم.قدرة املدّرسة على إدارة   .1

قدرة املدّرسة على التواصل املادة ، وأهداف التعليم، ودوافع الطالب يف   .2

  التعليم.

    √     

     √      قدرة املدّرسة على تطبيق طريقة التعليم.  .3

   √        إجراء السؤال واإلجابة حول املوضوع لدراستها.قدرة املدّرسة على   .4

     √      قدرة املدّرسة على ربط املوضوع باملوضوع الذي تعلمه الطالب.  .5

 Structured Dyadic Methodsقدرة املدّرسة على تطبيق   . 6

(SDM)لقواعد والرتمجةوا.  

      √   

   √        قدرة املدّرسة على بيان املادة للطالب.  .7

     √      اليومية.قدرة املدّرسة على ربط املواد الدراسية يف أنشطة   .8
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   √        قدرة املدّرسة على أن تسأل الطالب عن املادة الذي يناقشها.  .9

10

.  

     √      قدرة املدّرسة على الراد أسئلة الطالب.

11

.  

     √      قدرة املدّرسة على تطبيق الطريقة واملدخل واالسلوب التعليم.

12

.  

     √      قدرة املدّرسة على إدارة الوقت والوضع.

13

.  

     √      قدرة املدّرسة على توجيه الطالب أن يالخصوا املادة املدروسة.

2      اموع

7  

1

6  

    = قلة جيد 2    غري جيد = 1

  = جيد جدا 4    = جيد  3

  نتيجة ألنشطة املدّرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية،أما 

  فهي:

� = f
N�	 ١۰۰٪ 	 = ٤٣

٥٢
�	 ١۰۰٪ 	 = ٤٣٠٠

٥٢
= ٨۲, ٦٪  
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% تدل على أا وقعت ما بني حد  P  =82,6ونتيجة 

مبعىن ممتاز. فتكون داللة أن أنشطة املدّرسة  ٪ 100 – 81

لقواعد واStructured Dyadic Methods (SDM)ستخدام ايف 

خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية  ةمطابقوالرتمجة 

تعليم التعليم والتعلم اليت تلزم أن تم ا املدّرسة عند عملية ال

  والتعلم.

 قدرة الطالب في إدارة التعلم -2

حتسب البيانات من أنشطة املدّرسة والطالب عند 

  4إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون:

  

� = f
N�	 ١۰۰٪  

  

  5 - 4اجلدول 

                                                           
4
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan …,  hal. 43 
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 Structuredستخدام عند إجراء التعلم با نتيجة أنشطةاالطالب

Dyadic Methods (SDM)القواعد يف تعلملقواعد والرتمجة  وا 

 النحوية

  
  النتيجة امللحوظة  الناحية امللحوظة  رقم

1  2  3  4  

قدرة الطالب على أن يهتم باملوضوع الدراسي "معامل   .1

  .السياحة والثقافية والطبيعية" الذي تقرأ املدّرسة

    √     

قدرة الطالب على أن يدرس العناصر اللغوية الذي تعلمه   .2

  الطالب.

    √     

     √      قدرة الطالب على أن يسأل عما مل يفهموا من املادة.  .3

     √      .اموعة املتزوجةقدرة الطالب على أن يعملوا يف   .4

     √      قدرة الطالب على أداء ختطيط مهام اموعة املتزوجة.  .5

قدرة الطالب على تطبيق مهام اموعة املتزوجة باملسؤولية   . 6

  الكاملة.

    √     

قدرة الطالب على أن يناقشوا يف اموعة املتزوجة عما يتعلق   .7

  باملوضوع.

  √       

     √      قدرة الطالب على عرض تقارير اموعة املتزوجة.  .8

     √      يعطي االستجابة عما شرحه املدّرسة واألصدقائهم.  .9

     √    ستخدام بااستجابة الطالب يف تعليم اللغة العربية 10
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.  Structured Dyadic Methods (SDM)لقواعد والرتمجةوا.  

11

.  

       √    يطيع الطالب نظام التعلم.

12

.  

       √    قدرة الطالب على فهم املواد الدراسي باموعة املتزوجة.

13

.  

قدرة الطالب على أن يالخصوا اخلالصة  عما ستعلق 

  باملوضوع من فرقتهم.

  √       

14

.  

 Structuredستخدام بامحية الطالب يف اتباع الدراسي 

Dyadic Methods (SDM)لقواعد والرتمجةوا.  

  √       

15

.  

قدرة الطالب على أن يالخصوا املادة الدراسية يف اية 

  التعليم.

    √     

1    اموع

0  

30    

      = قلة جيد 2    = غري جيد 1  

 = جيد جدا 4    = جيد 3
عند إجراء التعلم  نتيجة ألنشطة الطالبأما 

لقواعد واStructured Dyadic Methods (SDM)باستخدام

  :، فهي والرتمجة
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� = f
N�	 ١۰۰٪ 	 = ٤٠

٦٠
�	 ١۰۰٪ 	 = ٤٠٠٠

٦٠
= ٦٦, ٦٪  

  

% تدل على أا وقعت ما بني حد  P  =66,6ونتيجة 

. فتكون داللة أن أنشطة الطالب جيد جدامبعىن ٪ 80 -66

 Structured Dyadic Methodsيف عملية التعليم باستخدام 

(SDM)مشرتكة خبطوات التعليم والتعلم  تابعة لقواعد والرتمجةوا

 وعمليته وهلم الرغبة يف التعليم.

 تحليل نتائج تعلم الطالب -3

  4 – 4اجلدول 

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي
  نتيجة االختبار البعدي  نتيجة االختبار القبلي  رقم

1  40  80  

2  20  80  

3  0  10  

4  0  20  

5  40  100  

6  60  100  
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7  80  80  

8  20  100  

9  20  80  

10  20  100  

11  0  100  

12  20  90  

13  40  60  

14  0  100  

15  40  100  

16  20  80  

17  40  80  

18  0  80  

19  0  80  

  1520  460  اموع

درجة 

  املعدلة

460  :19  =24,2  1520  :19  =80  
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من هذه البيانات حصل الطلبة االختبار القبلي على 

وحصل االختبار البعدي على نتيجة  24,2نتيجة املعدلة 

  .جيد جدابتقدير  80املعدلة 

وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 5)    فتستعمل الباحثة الرموز األتية:t” Test“باختبارات (

 
  to = 

	
�	�
 

 

  التعليق:

to :املالحظة حاصل  

Mبني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية  : متوسطةالفروق�

  الثانية، فهو من اتباع اخلطوات التالية:

  
MD = 

∑D

N
 

 

∑Dالفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية  : جمموع

  :خطواتاالتيةمنDالثانية، و 
                                                           

5
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik …, hal. 305 - 308 
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D = X-Y : املتغرية الثانيةنتيجة املتغرية األوىل ناقصة بنتيجة  

 Xنتيجة املتغرية األوىل :  

Y:  نتيجة املتغرية الثانية  

N: عدد العينة  

S	E	�  املعياري للفروق وهو اتباع الرموز التايل: : اخلطاء  

  
SE	�� �

√��� SD� للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املعياري : اإلحنراف

  املتغرية الثانية، يعين:

  

SDD=�∑ ���  _�∑�� �2 

  

 6: العدد الثابت1

  5 – 4اجلدول 

                                                           
6
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik …, hal. 282 
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جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 

  البعدي
نتيجة االختبار   رقم

  القبلي

نتيجة االختبار 

  البعدي
D = x-y D

2 
= (x-y)

2  

1  40  80  40-  1600  

2  20  80  60-  3600  

3  0  10  10-  100  

4  0  20  20-  400  

5  40  100  60-  3600  

6  60  100  40-  1600  

7  80  80  0  0  

8  20  100  80-  6400  

9  20  80  60-  3600  

10  20  100  80-  6400  

11  0  100  100 -  10000  

12  20  90  70-  4900  

13  40  60  20-  400  

14  0  100  100 -  10000  
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15  40  100  60-  3600  

16  20  80  60-  3600  

17  40  80  40-  1600  

18  0  80  80-  6400  

19  0  80  80-  6400  

      ƩD = 

1060 -  

ƩD
2
 

=74200 

 

)، يف t” Test“ت ( –نظرا إىل النتيجة من االختبار 

  اجلدول السابق حصلت الباحثة على البيانات اآلتية:

 -ƩD = (1060جمموع الفرق بني اإلجابتني ( -1

ƩDجمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني ( -2
2 = (

74200 

 19عدد العينة =  -3

)، أن MDنتيجة املتغريتني (وملعرفة متوسطة الفروق بني 

  تتبع خطوات التالية:
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 � = Σ"# 	= 	−۱۰٦۰

۱٩
	= 	−٥٥, ٧٨ 

 

مث تبحث الباحثة عن اإلحنراف املعياري للفروق بني 

 ):SDDنتيجة املتغريتني (

 

%"� = &'�٢

� −�'�� �٢ = &٧٤۲۰۰

۱٩
−()۱۰٦۰

۱۹
*٢ =

�۳۹۰۵, ۲٦− (−۵۵, ٧٨)2 

 

= �۳۹۰۵, ۲٦− ۳۱۱۱, ٤۰ = �٧۹٣, ٨٦ = ٢٨, ١٧ 

 

 ):toعن اخلطاء املعياري للفروق ( مث تبحث الباحثة

 

%-.� = %"�
�# − ۱

	= ٢٨, ١٧

�١٩− ١
	= ٢٨, ١٧

�١٨
	= ٢٨, ١٧

٤, ۲٤
 

%-.� = ٦, ٦٤ 
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 ):toمث خطوات البحث عن حاصل املالحظة (
 

	/0 = 	 "%- .� 		= 		
−٥٥, ٧٨

٦, ٦٤ .
		= 		−٨, ٤٠. 

 

 derajatومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية (

kebebasan .( ويكون   الفرض الصفري على مستوي الداللة

)signifikansi (٪5  من درجة احلرية يف هذا البحث. 1٪و  

ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت 

)t (30,27 :ليقارن   بالنتيجة اجلدول بالرموز  
      

db = N-1 

= ۱۹-1 

= ١٨ 

وحصلت الباحثة على ، dbوبعد أن حسبت الباحثة 

 signifikansi (٪5النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة (
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وهو  signifikansi (٪1ويف مستوي الداللة ( 2,10وهو

) أكرب من نتيجة ت tنتيجة ت ( أو< ttablet. وإذا2,88

أو  ttable<tمقبول. وإذا  Haمردود و  HO)، فذلك ttableاجلدول (

 HO)، فذلك ttable) أصغر من نتيجة ت اجلدول (tنتيجة ت (

  مردود. Haمقبول و 

ومن الرموز السابقة، وحصلت الباحثة على النتيجة ت 

)t (8,40  والنتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة

)signifikansi (٪5  ويف مستوي الداللة 2,10وهو ،

)signifikansi (٪1  فالنتيجة ت أكرب من نتيجة 2,88وهو .

 Haمردود و  HO) و 2,88 >8,40<  2,10ت اجلدول (

  مقبول.

  تحقيق الفروض  -ج

أن حتقق وفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة 

  ، فهي: MIAيف الفصل الثاين الفروض اليت افرتضتها 

 Structuredطريقة  ستخداماإن الفرض الصفري :  -1

Dyadic Methods (SDM)مل يكن لقواعد والرتمجةوطريقة ا
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وهذا الفرض  .النحويةالقواعد بتعلم الطالب لرتقيةفعاال

) أكرب من النتيجة ttestمردود ألن نتيجة ت احلساب (

 .)2,88 >8,40<  2,10() أو ttableت اجلدول (

 Structured Dyadicطريقة  ستخداماإن الفرض البديل :  -2

Methods (SDM)لرتقيةيكن فعااللقواعد والرتمجةوطريقة ا 

وهذا الفرض مقبول ألن  .النحويةالقواعد بتعلم الطالب

درجة االختبار البعدي أعلى من درجة االختبار القبلي 

) ttest)، وأن نتيجة ت احلساب (24,2أعلى من  80(

  2,10() أوttableأكرب من النتيجة ت اجلدول (

>8,40< 2,88(. 
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  الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث  - أ

السابقة عما يتعلق  فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

لقواعد وا Structured Dyadic Methods (SDM) ستخدامبا

 النحوية. وستقدم الباحثة اخلالصة القواعد تعلميف  والرتمجة

 :اآلتية

 ستخدام النحوية با القواعداستجابة الطالب يف تعلم  إن -1

Structured Dyadic Methods (SDM) لقواعد والرتمجةوا 

املالحظة املباشرة بناء  نتيجةمن  يبدو. وهذا جيد جدا

على نتيجة املالحظة على أنشطة الطالب ونتيجة 

 P  =82,6٪نتيجة: أنشطة املدّرسة باملالحظة على 

مبعىن  ٪ 100 – 81بني حد  ما تدل على أا وقعت

تدل على  P  =66,6٪نتيجةبأنشطة الطالب ، و ممتاز
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جيد مبعىن ٪ 80 - 66بني حد بني  ما أا وقعت

 .جدا
 Structured Dyadic Methodsطريقة  ستخداماإن  -2

(SDM)الطالب لرتقيةن فعاالو يكلقواعد والرتمجةوطريقة ا 

وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت .النحويةالقواعد بتعلم

) أكرب من النتيجة ت اجلدول ttestاحلساب (

)ttable2,88>8,40<2,10()أو( . 

  

 المقترحات  - ب

اعتمادا على الظاهرين السابقني تقدم الباحثة 

  االقرتاحات اآلتية : 

ينبغي للمدرسني أن يستخدموا طريقة مناسبة يف تعليم  -1

القواعد النحوية ألن هلا أثارا شديدة يف ترقية رغبة الطلبة 

 وقدرم على تعليم اللغة العربية.

يستمروا تعلم  أن MAN Kuta Baroبينبغي للطالب  -2

 Dyadic Methods باستخدامالنحوية  القواعد
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(SDM)Structured ألنه مؤثر         يف تعلملقواعد والرتمجة  وا

 .النحوية القواعديف ترقية قدرة الطالب على 

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  -3

وأن يصلحوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ    أو نقصا 

هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا 

  للباحثة والقارئني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  :  MAN Kuta Baro 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  XI/II (dua) 

Materi Pokok  : معالم السياحة والثقافة والطبيعية 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

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. 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. 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 & 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 2.1.1 Menunjukkan sikap 
santun dalam 



santun dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru 

dan teman. 

2.2 Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, percaya diri, 

dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku 

tanggung jawab, peduli, 

kerjasama, dan cinta damai 

dalam melaksanakan 

komunikasi fungsional. 

 

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 pelajaran 
bahasa Arab berlangsung. 
 



3 3.4   Membuat analisis 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya dan teks 

terkait topik  معامل السياحة
 yang sesuaiوالثقافة والطبيعية

dengan konteks 
penggunaannya. 

3.4.1 Membuat contoh 

dengan  menggunakan 

tarkib فعل األمرterkait 

topik معامل السياحة والثقافة  
 والطبيعية

 4.3 Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi 

terkait topik  معامل السياحة
 denganوالثقافة والطبيعية
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan konteks.  

4.3.1  Menulis kalimat 
sederhana dengan 

menggunakan  فعل
 yang tepat dan sesuaiاألمر

dengan topik معامل السياحة
 والثقافة والطبيعية

 

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 

  



D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

yang berkaitan  dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuanpembelajaran. 

e. Guru menggunakan model 

pembelajaranceramah 

f. Guru menyampaikantata cara 

penilaianyang digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru melakukan appersepsi 

 

2. Kegiatan Inti (70  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 

• Siswa menyimakbacaanteksqira’ah 

yang dilakukan oleh guru 



• Siswa mencermati pola kalimat yang 

terdapat dalam teks qira’ah 

b. Menanya dengan santun 

• Siswa menanyakan makna kata 

(mufradat) baru dalam teks qira’ah. 

• Siswa menanyakan unsur kebahasaan 

yang terkandung di teks qira’ah. 

• Siswa menanyakan arti beberapa 

mufradhat yang sulit diterjemahkan 

yang terdapat dalam teks qira’ah  

c. Mencoba dengan penuh semangat 

• Siswa mencoba menyusun kalimat 

sempurna dengan menggunakan 

unsur kebahasaan (pola fiil Amr) yang 

terdapat dalam teks qira’ah 

d. Menalar dengan terampil 

• Setiap siswa membuat kesimpulan, 

rumusan dari isi kandungan teks 

qira’ah 

e. Mengkomunikasi dengan percaya 

diri dan tanggungjawab 



• Siswa mempresentasikan isi 

kandungan teks qira’ah secara 

individu 

• Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara tulisan 

c. Guru bersama siswa memberikan 

refleksi terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

E. Evaluasi 

1. Prosedur Penilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 

 

Waktu Penilaian 

KD 
pada 
KI- 1 

Penilaian diri sendiri 

Rubrik Lembar 
Penilaian diri sendiri 
dan pedoman 
penskoran 

Selama proses 
pembelajaran 

KD PenilaianSikap/ Rubrik Lembar Selama proses 



pada 
KI- 2 

Observasi Pengamatan dan 
pedoman penskoran 
 

pembelajaran 

KD 
pada 
KI- 3 

1. Teslisan/pelafalan 
2. Tes tertulis/Uraian 

Lembar Soal, rubrik 
kunci jawaban dan 
Pedoman penskoran 

Pada akhir 
pembelajaran KD 

KD 
pada 
KI- 4 

Praktek 
Lembar soal praktek, 
rubric dan pedoman 
penskoran 

Pada akhir 
pembelajaran KD 

 

2. Instrumen Penilaian: Terlampir 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER 

BELAJAR  

1. Media/alat 

a. White Board 

 

2. Bahan 

a. Spidol 

 

3. Sumber Belajar 

a. Kementrian Agama, Buku Siswa 

Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013) Kelas XI, (jakarta: 

Kementrian Agama Republik 

Indonesia), 2015 



 

b. Mahmud Yunus, kamus Arab-

Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 

1989 

 

 

 

 

Banda Aceh,April  2017 

Mengetahui,  
     

Guru Mata Pelajaran   Kepala Madrasah 
Bahasa Arab 
 
 
______________________   ___________________ 

NIP.    NIP.  

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Spiritual) 

 
Indikator : Menunjukkan sikap antusias dalam 

mempraktekkan bahasa Arab sebagai rasa 
syukur kepada Allah 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur diberikan 
kemampuan 
berkomunikasi dengan 
baik 

     

2 Saya menggunakan 
nikmat berbicara sesuai 
dengan perintah Allah  

     

3 Saya  menyakini bahwa 
Allah melihat semua 
aktivitas saya dalam 
berkomunikasi  

     

4 Saya bersyukur dapat 
memberikan nasehat yang 
baik kepada orang lain 

     

5 Saya bersyukur bahwa 
Allah akan menambah 
nikmat bagi hambanya 
yang menggunakan 
pemberiannya sesuai 
ketentuan-Nya 

     



JUMLAH SKOR      

CATATAN:   

………………………………………………………………………………………
…………… 

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 

Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skormaksimal 
=   --------- 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Sosial) 

 
Indikator : 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 pelajaran bahasa Arab 

berlangsung. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 
 
 
 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Saya tidak mau 
mencontek pekerjaan 
kawan 

     

2 Saya memberikan 
alasan sesuatu kepada 
guru dengan 
sebenarnya 

     

3 Menghargai pendapat 
orang lain 

     

4 Saya meyerahkan 
benda yang saya 

     



temukan kepada 
pemiliknya  

5 Saya memberitahukan 
kesalahan kawan 
kepada guru dan teman 
teman di sekolah  

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 

Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skormaksimal 
=   --------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Pengetahuan) 

 

KompetensiDasar : 3.4   Membuat analisis sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya dan 

teks terkait topik  معامل السياحة والثقافة
 yang sesuai dengan konteksوالطبيعية

penggunaannya. 
Teknik Penilaian : Tulisan 

Bentuk Penilaian : uraian  

Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran 

   

No Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 3.4.1 Membuat contoh 

dengan   

menggunakan 

tarkib   فعل
 terkait topikاألمر
معامل السياحة والثقافة 
 والطبيعية

 

1. Jawablah 
pertanyaan 
dibawah ini 
dengan baik dan 
benar.  

 

  

 Total Skor    

 

 



Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Ketrampilan) 

 
KompetensiDasar : 4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan informasi terkait topik  معامل
والثقافة والطبيعيةالسياحة   dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 

TeknikPenilaian : Praktek 

InstrumenPenilaian : Lembarsoalpraktekdanpedomanpenskoran 

   

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 4.3.1  Menulis kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan  فعل
 yang tepat danاألمر

sesuai dengan 

topik معامل السياحة
 والثقافة والطبيعية

1. Jawablah 

pertanyaan 

dibawah ini dengan 

baik dan benar 

  

 

 

 

 



Lampiran Materi Pembelajaran 

  الرتكيب

  فعل األمر

Bagaimana membuat فعل األمر(kata perintah)? 

1. Hilangkan huruf awal fi’il Mudari’! 

2. Sukunkan huruf akhirnya! 

Contoh  

أَْمر –ُمَضارِع   -- ُمَضارِع  

 أَْمر

أَْمر –ُمَضارِع   

-- ُيَسلُم 

 َسلمْ 

 --يـَُبارُِك 

 بَارِكْ 

أَذنْ  –يـَُؤذُن   

 --يـََتَكلُم 

 َتَكلمْ 

 -- يـَتَـَعلُم 

 تـََعلمْ 

–يـَتَـَعاَوُن 



 تـََعاُونْ 

 

3. Tambahkan hamzah ( ا) jika huruf awal fi’il 

berharakat sukun! 

Contoh : 

  (ْعَلْم) ِاْعَلمْ  –يـَْعَلُم     (ْسُجْد) اُْسُجْد  –َيْسُجُد 

 Hamzah diberi harakat dhammah, bila huruf 

tengahnya berharakat  dhammah. 

 Contoh: 

اُْسُجدْ  - َيْسُجُد  اُْدُخلْ  - يَْدُخُل   اُْخرُجْ  –َخيْرُُج    

اُْكُتبْ  -َيْكُتُب  اُذُْكرْ  -يَْذُكُر   اُْنظُرْ  –يـَْنظُُر    

 

Hamzah diberi harakat kasrah bila huruf tengah 

berharakat fathah atau kasrah 

Contoh : 

اِقـَْرأْ  -يـَْقرَأُ  ِاْعَلمْ  –يـَْعَلُم   ِاْذَهبْ  –َيْذَهُب    



ِاْغِفرْ  - يـَْغِفُر  ِاْسَتِمعْ  -َيْسَتِمُع   ِاْستَـْغِفرْ  -َيْستَـْغِفُر    

 

4. Khusus pola : ( يفعل  –أفعل  ). Fiil Amrnya 

 أفعل:

Contoh :  

أَْمر –ُمَضارِع  –َماٍض  أَْمر –ُمَضارِع  –َماٍض    

َأْسِلمْ  –ُيْسِلُم  –َأْسَلَم  َأْخِربْ  –ُخيِْربُ  –َأْخبَـَر    

َأْحِسنْ  –ُحيِْسُن  –َأْحَسَن  آِمنْ  –يـُْؤِمُن  –آَمَن    

 

# perhatikan beberapa fi’il yang mengandung (  –ي  –و 

 (ى



Dari contoh-contoh di atas, diketahui bahwa fi’il yang 

mengandung ( ى –ي  –و  ) dalam fi’il Amr berlaku 

ketentuan : 

1. Huruf-huruf tersebut dihilangkan dari akhir 

kata, seperti : 

 ل وَ تَـ  – ىل وَ تَـ ، يَـ دِ هْ اِ  – يْ دِ هْ ، يَـ  ل صَ  –ي ل صَ يُ 

 ع ُ دْ اُ  – وْ عُ دْ ، يَ 

2. Huruf-huruf tersebut dihilangkan juga dari 

tengah kata, karena dalam bahasa Arab 

pada dasarnya tidak ada dua huruf mati 

berturut-turut dalam satu kata, seperti :  

 – بُ يْ جِ تَ سْ ، يَ  مْ قِ أَ  – مُ يْ قِ ، يُ  مْ قُ  – مُ وْ قُ ، يَـ  لْ قُ  – لُ وْ قُ يَـ 
  بْ جِ تَ سْ اِ 

(tidak :  بْ يْ جِ تَ سْ اِ  – مْ يْ قِ أَ  – مْ وْ قُـ  – لْ وْ قُـ ) 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  :  MAN Kuta Baro 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  XI/II (dua) 

Materi Pokok  : معالم السياحة والثقافة والطبيعية 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

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. 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. 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 & 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 perilaku 

jujur, disiplin, percaya diri, 

dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku 

tanggung jawab, peduli, 

kerjasama, dan cinta damai 

dalam melaksanakan 

komunikasi fungsional. 

 

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 pelajaran bahasa 

Arab berlangsung. 

 

3 3.4   Membuat analisis 

sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur 

budaya dan teks terkait topik 

معامل السياحة والثقافة 

3.4.1 Membuat contoh 

dengan  menggunakan 

tarkib فعل األمرterkait topik 
 معامل السياحة والثقافة والطبيعية
 



 yang sesuai denganوالطبيعية

konteks penggunaannya.  

 

 

 4.3 Menyusun teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik  معامل السياحة

 denganوالثقافة والطبيعية

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai dengan konteks.  

4.3.1  Menulis kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan فعل األمرyang 

tepat dan sesuai dengan 

topik معامل السياحة والثقافة

 والطبيعية

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 

 

 

 

 



 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

yang berkaitan  dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuanpembelajaran. 

e. Guru menggunakan model 

pembelajaranqawaid wa tarjamah 

f. Guru menyampaikantata cara penilaianyang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru melakukan appersepsi 

 

2. Kegiatan Inti (70  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 



• Siswa menyimakbacaanteksqira’ah 

yang dilakukan oleh guru 

• Siswa mencermati pola kalimat 

yang terdapat dalam teks qira’ah 

b. Menanya dengan santun 

• Siswa menanyakan makna kata 

(mufradat) baru dalam teks qira’ah. 

• Siswa menanyakan unsur 

kebahasaan yang terkandung di teks 

qira’ah. 

• Siswa menanyakan arti beberapa 

mufradhat yang sulit diterjemahkan 

yang terdapat dalam teks qira’ah  

c. Mencoba dengan penuh semangat 

• Siswa mencoba menyusun kalimat 

sempurna dengan menggunakan 

unsur kebahasaan (pola fiil Amr) 

yang terdapat dalam teks qira’ah 

d. Menalar dengan terampil 

• Setiap kelompok berpasangan 

mengidentifikasi pola fiil Amr 

yang terdapat dalam teks qira’ah  



• Setiap siswa membuatkesimpulan, 

rumusandariisikandunganteks 

qira’ah 

e. Mengkomunikasi dengan percaya 

diri dan tanggungjawab 

• Siswa 

mempresentasikanisikandunganteks

qira’ahsecaraindividu 

• Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara tulisan 

c. Guru bersama siswa memberikan 

refleksi terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

E. Evaluasi 

1. Prosedur Penilaian 



Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 
Instrumen Penilaian 

 

Waktu 

Penilaian 

KD pada 
KI- 1 

Penilaian diri 
sendiri 

Rubrik  Lembar  
Penilaian diri sendiri dan 
pedoman penskoran 

Selama 
proses 
pembelaja
ran 

KD pada 
KI- 2 

PenilaianSikap/
Observasi 

RubrikLembarPengamata
ndanpedomanpenskoran 
 

Selama 
proses 
pembelaja
ran 

KD pada 
KI- 3 

1. Teslisan/pelaf
alan 

2. Tes 
tertulis/Uraian 

LembarSoal, rubrik 
kuncijawabandanPedoma
npenskoran 

Padaakhir
pembelaja
ran KD 

KD pada 
KI- 4 

Praktek 
Lembarsoalpraktek, 
rubrikdanpedomanpensk
oran 

Padaakhir
pembelaja
ran KD 

 

2. Instrumen Penilaian: Terlampir 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER 

BELAJAR  

1. Media/alat 

a. White Board 

2. Bahan 

a. Spidol 

3. Sumber Belajar 



a. Kementrian Agama, Buku Siswa Bahasa 

Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013) Kelas XI, (jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia), 2015 

b. Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, 

(Jakarta: Hidakarya Agung), 1989 

 

 

Banda Aceh, April 2017 

Mengetahui  
     

Guru Mata Pelajaran  KepalaSekolah 
BahasaArab 

 
  

 
 
______________________ ___________________ 

NIP.     NIP.  

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Spiritual) 

 

Indikator : Menunjukkan sikap antusias dalam 
mempraktekkan bahasa Arab sebagai 
rasa syukur kepada Allah 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan 
pedoman penskoran 
 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur 
diberikan 
kemampuan 
berkomunikasi 
dengan baik 

     

2 Saya menggunakan 
nikmat berbicara 
sesuai dengan 
perintah Allah  

     

3 Saya  menyakini 
bahwa Allah melihat 
semua aktivitas saya 
dalam 
berkomunikasi  

     

4 Saya bersyukur 
dapat memberikan 
nasehat yang baik 
kepada orang lain 

     



5 Saya bersyukur 
bahwa Allah akan 
menambah nikmat 
bagi hambanya yang 
menggunakan 
pemberiannya sesuai 
ketentuan-Nya 

     

JUMLAH SKOR      

CATATAN:   

……………………………………………………………………………
……………………… 

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 

Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skormaksimal 
=   --------- 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Sosial) 

 

Indikator : 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 pelajaran bahasa Arab 

berlangsung. 

Teknik 

Penilaian 

: Penilaian diri sendiri 

Instrumen

Penilaian 

: Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN S

K

O

R 
Selalu Sering 

Kadang- 

Kadang 

TidakP

ernah 

1 Saya tidak mau 
mencontek pekerjaan 
kawan 

     

2 Saya memberikan alasan 
sesuatu kepada guru 
dengan sebenarnya 

     

3 Menghargai pendapat 
orang lain 

     



4 Saya meyerahkan benda 
yang saya temukan 
kepada pemiliknya  

     

5 Saya memberitahukan 
kesalahan kawan kepada 
guru dan teman teman di 
sekolah  

     

JUMLAH SKOR      

 

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak pernah 

= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 

Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skormaksimal 
=   --------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Pengetahuan) 

Kompetensi Dasar : 3.4   Membuat analisis sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

dan teks terkait topik  معامل السياحة والثقافة
 yang sesuai dengan konteksوالطبيعية

penggunaannya. 
Teknik Penilaian : Tulisan 

Bentuk Penilaian : uraian  

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran 

   

No Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 3.4.1 Membuat 

contoh dengan  

menggunakan 

tarkib  فعل
 terkait topikاألمر

معامل السياحة والثقافة 
 والطبيعية

 

1. Jawablah 
pertanyaan 
dibawah ini 
dengan baik 
dan benar.  

 

  

 Total Skor    



 

Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Ketrampilan) 

 

KompetensiDasar : 4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan informasi terkait 

topik  معامل السياحة والثقافة
 dengan memperhatikan unsurوالطبيعية

kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks. 

TeknikPenilaian : Praktek 
InstrumenPenilaian : Lembarsoalpraktekdanpedomanpenskoran 
   

No Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 4.3.1  Menulis kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan  فعل
 yang tepat danاألمر

sesuai dengan 

topik معامل السياحة
 والثقافة والطبيعية

1. Jawablah 

pertanyaan dibawah 

ini dengan baik dan 

benar 

  



Lampiran Materi Pembelajaran 

 الرتكيب

  فعل األمر

Bagaimana membuat األمر فعل (kata perintah)? 

1. Hilangkan huruf awal fi’il Mudari’! 

2. Sukunkan huruf akhirnya! 

Contoh  

أَْمر –ُمَضارِع  أَْمر -- ُمَضارِع   أَْمر –ُمَضارِع    

َسلمْ -- ُيَسلُم  بَارِكْ  --يـَُبارُِك   أَذنْ  –يـَُؤذُن    

َتَكلمْ  --يـََتَكلُم  تـََعلمْ  -- يـَتَـَعلُم   تـََعاُونْ  –يـَتَـَعاَوُن    

 

3. Tambahkan hamzah ( ا) jika huruf awal fi’il 

berharakat sukun! 

Contoh : 



  (ْعَلْم) ِاْعَلمْ  –يـَْعَلُم     (ْسُجْد) اُْسُجْد  –َيْسُجُد 

 Hamzah diberi harakat dhammah, bila huruf 

tengahnya berharakat  dhammah. 

 Contoh: 

اُْسُجدْ  - َيْسُجُد  اُْدُخلْ  -َيْدُخُل   اُْخرُجْ  -َخيْرُُج    

اُْكُتبْ  - َيْكُتُب  اُذُْكرْ  -َيْذُكُر   اُْنظُرْ  -يـَْنظُُر    

 

Hamzah diberi harakat kasrah bila huruf tengah 

berharakat fathah atau kasrah 

Contoh : 

اِقـَْرأْ  -يـَْقرَأُ  ِاْعَلمْ  –يـَْعَلُم   ِاْذَهبْ  -َيْذَهُب    

ِاْغِفرْ  - يـَْغِفُر  ِاْسَتِمعْ  -َيْسَتِمُع   ِاْستَـْغِفرْ  -َيْستَـْغِفُر    

 



4. Khusus pola : ( يفعل  –أفعل  ). Fiil Amrnya 

 أفعل:

Contoh :  

أَْمر –ُمَضارِع  –َماٍض  أَْمر –ُمَضارِع  –َماٍض    

َأْسِلمْ  –ُيْسِلُم  –َأْسَلَم  َأْخِربْ  - ُخيِْربُ  –َأْخبَـَر    

َأْحِسنْ  –ُحيِْسُن  –َأْحَسَن  آِمنْ  –يـُْؤِمُن  –آَمَن    

# perhatikan beberapa fi’il yang mengandung (  –ي  –و 

 (ى

Dari contoh-contoh di atas, diketahui bahwa fi’il yang 

mengandung ( ى –ي  –و  ) dalam fi’il Amr berlaku 

ketentuan : 

1. Huruf-huruf tersebut dihilangkan dari akhir 

kata, seperti : 



 ع ُ دْ اُ  – وْ عُ دْ ، يَ  ل وَ تَـ  – ىل وَ تَـ ، يَـ دِ هْ اِ  – يْ دِ هْ ، يَـ  ل صَ  –ي ل صَ يُ 

2. Huruf-huruf tersebut dihilangkan juga dari 

tengah kata, karena dalam bahasa Arab 

pada dasarnya tidak ada dua huruf mati 

berturut-turut dalam satu kata, seperti :  

 – بُ يْ جِ تَ سْ ، يَ  مْ قِ أَ  – مُ يْ قِ ، يُ  مْ قُ  – مُ وْ قُ ، يَـ  لْ قُ  – لُ وْ قُ يَـ 

  بْ جِ تَ سْ اِ 

(tidak :  بْ يْ جِ تَ سْ اِ  – مْ يْ قِ أَ  – مْ وْ قُـ  – لْ وْ قُـ ) 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  :  MAN Kuta Baro 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  XI/II (dua) 

Materi Pokok  : معالم السياحة والثقافة والطبيعية 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

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. 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. 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 & 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 2.1.1 Menunjukkan sikap 



santun dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru 

dan teman. 

2.2 Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, percaya diri, 

dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman 

2.3 Menunjukkan perilaku 

tanggung jawab, peduli, 

kerjasama, dan cinta damai 

dalam melaksanakan 

komunikasi fungsional. 

 

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 pelajaran bahasa 

Arab berlangsung. 

 

3 3.4   Membuat analisis 
sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur 
budaya dan teks terkait topik 

معامل السياحة والثقافة 
 yang sesuai denganوالطبيعية
konteks penggunaannya.  

3.4.1 Membuat contoh 

dengan  menggunakan 

tarkib فعل األمرterkait topik 
 معامل السياحة والثقافة والطبيعية
 

 



 

 4.3 Menyusun teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik  معامل السياحة

 denganوالثقافة والطبيعية

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai dengan konteks.  

4.3.1  Menulis kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan فعل األمرyang 

tepat dan sesuai dengan 

topik معامل السياحة والثقافة

 والطبيعية

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 



c. Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

yang berkaitan  dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuanpembelajaran. 

e. Guru menggunakan model 

pembelajaranStructured Dyadic Methods 

(SDM) yang dipadukan dengan metode 

qawaid wa tarjamah  

f. Guru menyampaikantata cara penilaianyang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru melakukan appersepsi 

h. Guru membagi siswa ke dalam kelompok 

berpasangan dengan teman sejawatnya. 

2. Kegiatan Inti (70  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 

• Siswa menyimakbacaanteksqira’ah 

yang dilakukan oleh salah seorang 

siswa 

• Siswa mencermati pola kalimat yang 

terdapat dalam teks qira’ah 

• Siswa dalam kelompok 

berpasangannya mengamati 



mufradhat yang ditayangkan guru di 

depan kelas terkait teks qira’ah 

b. Menanya dengan santun 

• Siswa menanyakan makna kata 

(mufradat) baru dalam teks qira’ah. 

• Siswa menanyakan unsur kebahasaan 

yang terkandung di teks qira’ah. 

• Siswa menanyakan arti beberapa 

mufradhat yang sulit diterjemahkan 

yang terdapat dalam teks qira’ah  

c. Mencoba dengan penuh semangat 

• Siswa dalam kelompok 

berpasangannya bekerja sama saling 

bertukar peran yang satu bertindak 

sebagai guru dan yang lain bertindak 

sebagai murid mendiskusikan teks 

bacaan 

• Siswa dalam kelompok 

berpasangannya menganalisis unsur 

kebahasaan (pola fiil Amr) yang 

terdapat dalam teks qira’ah. 



• Siswa mencoba menyusun kalimat 

sempurna dengan menggunakan 

unsur kebahasaan (pola fiil Amr) yang 

terdapat dalam teks qira’ah 

d. Menalar dengan terampil 

• Siswa dalam kelompok 

berpasangannya bertukar peran yang 

sebelumnya guru menjadi murid dan 

yang sebelumnya murid menjadi guru 

mendiskusikan teks bacaan. 

• Setiap kelompok berpasangan 

mengidentifikasi pola fiil Amr yang 

terdapat dalam teks qira’ah  

• Setiap kelompok berpasangan 

mengoreksi tugas-tugas latihan dan 

hasil percobaan  yang dilakukan 

dalam kelompok masing masing 

dengan meminta tanggapan kelompok 

lain dan guru  

• Setiap kelompok berpasangan 

membuatkesimpulan, 

rumusandariisikandunganteks qira’ah 



e. Mengkomunikasi dengan percaya 

diri dan tanggungjawab 

• Siswa 

mempresentasikanisikandunganteksqi

ra’ahsecaraindividumaupunkelompok 

• Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara tulisan 

c. Guru bersama siswa memberikan 

refleksi terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

E. Evaluasi 

1. Prosedur Penilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 
Instrumen Penilaian 

 

Waktu 

Penilaian 

KD pada 
KI- 1 

Penilaian diri 
sendiri 

Rubrik Lembar  
Penilaian  diri  sendiri 

Selama 
proses 



dan pedoman penskoran pembelaja
ran 

KD pada 
KI- 2 

PenilaianSikap/
Observasi 

Rubrik Lembar 
Pengamatan dan 
pedoman penskoran 
 

Selama 
proses 
pembelaja
ran 

KD pada 
KI- 3 

1. Teslisan/pelaf
alan 

2. Tes 
tertulis/Uraian 

Lembar Soal, rubrik 
kuncijawaban dan 
Pedoman penskoran 

Pada akhir 
pembelaja
ran KD 

KD pada 
KI- 4 

Praktek 
Lembar soal praktek, 
rubric dan pedoman 
penskoran 

Pada akhir 
pembelaja
ran KD 

 

2. InstrumenPenilaian: Terlampir 

 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER 

BELAJAR  

1. Media/alat 

a. White Board 

2. Bahan 

a. Spidol 

3. Sumber Belajar 

a. Kementrian Agama, Buku Siswa Bahasa 

Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013) Kelas XI, (jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia), 2015 



b. Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, 

(Jakarta: Hidakarya Agung), 1989 

 

 

Banda Aceh,  April 2017 

Mengetahui  
     

Guru Mata Pelajaran  KepalaSekolah 
Bahasa Arab 

 
  

 
 
______________________ ___________________ 

NIP.     NIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Spiritual) 

 

Indikator : Menunjukkan sikap antusias dalam 
mempraktekkan bahasa Arab 
sebagai rasa syukur kepada Allah 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan 
pedoman penskoran 
 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur 
diberikan 
kemampuan 
berkomunikasi 
dengan baik 

     

2 Saya menggunakan 
nikmat berbicara 
sesuai dengan 
perintah Allah  

     

3 Saya  menyakini 
bahwa Allah 
melihat semua 
aktivitas saya 
dalam 
berkomunikasi  

     

4 Saya bersyukur 
dapat memberikan 
nasehat yang baik 

     



kepada orang lain 

5 Saya bersyukur 
bahwa Allah akan 
menambah nikmat 
bagi hambanya 
yang menggunakan 
pemberiannya 
sesuai ketentuan-
Nya 

     

JUMLAH SKOR      

CATATAN:   

…………………………………………………………………………
………………………… 

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 

Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skormaksimal 
=   --------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Sosial) 

 

Indikator : 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 pelajaran bahasa Arab 

berlangsung. 

Teknik 

Penilaian 

: Penilaian diri sendiri 

Instrumen

Penilaian 

: Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN S

K

O

R 
Selalu Sering 

Kadang- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Saya tidak mau 
mencontek pekerjaan 
kawan 

     

2 Saya memberikan alasan 
sesuatu kepada guru 
dengan sebenarnya 

     

3 Menghargai pendapat 
orang lain 

     



4 Saya meyerahkan benda 
yang saya temukan 
kepada pemiliknya  

     

5 Saya memberitahukan 
kesalahan kawan kepada 
guru dan teman teman di 
sekolah  

     

JUMLAH SKOR      

 

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 
Selalu 
Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak pernah 

= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 

Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skormaksimal 
=   --------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran3 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Pengetahuan) 

 

KompetensiDasar : 3.4   Membuat analisis sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

dan teks terkait topik  معامل السياحة والثقافة
 yang sesuai dengan konteksوالطبيعية

penggunaannya. 
Teknik Penilaian : Tulisan 

BentukPenilaian : uraian  

Instrumen 

Penilaian 

: Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran 

   

No Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 3.4.1 Membuat 

contoh dengan  

menggunakan 

tarkib  فعل
 terkait topikاألمر

معامل السياحة والثقافة 
 والطبيعية

 

1. Jawablah 
pertanyaan 
dibawah ini 
dengan baik 
dan benar.  

 

  

 Total Skor    



 

Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Ketrampilan) 

 

KompetensiDasar : 4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan informasi terkait 

topik  معامل السياحة والثقافة
 dengan memperhatikan unsurوالطبيعية

kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan 
konteks. 

Teknik Penilaian : Praktek 
Instrumen Penilaian : Lembar soal praktek dan pedoman 

penskoran 
   

No Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 4.3.1  Menulis kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan  فعل
 yang tepat danاألمر

sesuai dengan 

topik معامل السياحة
 والثقافة والطبيعية

1. Jawablah 
pertanyaan dibawah 
ini dengan baik dan 
benar 

  



 

Lampiran Materi Pembelajaran 

 الرتكيب

  فعل األمر  

Bagaimana membuat فعل األمر(kata perintah)? 

1. Hilangkan huruf awal fi’il Mudari’! 

2. Sukunkan huruf akhirnya! 

Contoh  

أَْمر –ُمَضارِع  أَْمر -- ُمَضارِع   أَْمر –ُمَضارِع    

َسلمْ -- ُيَسلُم  بَارِكْ  --يـَُبارُِك   أَذنْ  –يـَُؤذُن    

َتَكلمْ  --يـََتَكلُم  تـََعلمْ  -- يـَتَـَعلُم   تـََعاُونْ  –يـَتَـَعاَوُن    
 

3. Tambahkan hamzah ( ا) jika huruf awal fi’il 

berharakat sukun! 

Contoh : 

  (ْعَلْم) ِاْعَلمْ  –يـَْعَلُم     (ْسُجْد) اُْسُجْد  –َيْسُجُد 



 Hamzah diberi harakat dhammah, bila huruf 

tengahnya berharakat  dhammah. 

 Contoh: 

اُْسُجدْ  - َيْسُجُد  اُْدُخلْ  -َيْدُخُل   اُْخرُجْ  –َخيْرُُج    

اُْكُتبْ  - َيْكُتُب  اُذُْكرْ  -َيْذُكُر   اُْنظُرْ  –يـَْنظُُر    

 

Hamzah diberi harakat kasrah bila huruf tengah 

berharakat fathah atau kasrah 

Contoh : 

اِقـَْرأْ  -يـَْقرَأُ  ِاْعَلمْ  –يـَْعَلُم   ِاْذَهبْ  - َيْذَهبُ    

ِاْغِفرْ  - يـَْغِفُر  ِاْسَتِمعْ  -َيْسَتِمُع   ِاْستَـْغِفرْ  -َيْستَـْغِفُر    

 

4. Khusus pola : ( يفعل  –أفعل  ). Fiil Amrnya 

 أفعل:



Contoh :  

أَْمر –ُمَضارِع  –َماٍض  أَْمر –ُمَضارِع  –َماٍض    

َأْسِلمْ  –ُيْسِلُم  –َأْسَلَم  َأْخِربْ  –ُخيِْربُ  –َأْخبَـَر    

َأْحِسنْ  –ُحيِْسُن  –َأْحَسَن  آِمنْ  –يـُْؤِمُن  –آَمَن    

# perhatikan beberapa fi’il yang mengandung (  –ي  –و 

 (ى

Dari contoh-contoh di atas, diketahui bahwa fi’il yang 

mengandung ( ى –ي  –و  ) dalam fi’il Amr berlaku 

ketentuan : 

1. Huruf-huruf tersebut dihilangkan dari akhir 

kata, seperti : 

 ع ُ دْ اُ  – وْ عُ دْ ، يَ  ل وَ تَـ  – ىل وَ تَـ ، يَـ دِ هْ اِ  – يْ دِ هْ ، يَـ  ل صَ  –ي ل صَ يُ 

2. Huruf-huruf tersebut dihilangkan juga dari 

tengah kata, karena dalam bahasa Arab 



pada dasarnya tidak ada dua huruf mati 

berturut-turut dalam satu kata, seperti :  

 – بُ يْ جِ تَ سْ ، يَ  مْ قِ أَ  – مُ يْ قِ ، يُ  مْ قُ  – مُ وْ قُ ، يَـ  لْ قُ  – لُ وْ قُ يَـ 

  بْ جِ تَ سْ اِ 

(tidak :  بْ يْ جِ تَ سْ اِ  – مْ يْ قِ أَ  – مْ وْ قُـ  – لْ وْ قُـ ) 



 االختبار البعدي
Nama : 

Kelas : 

 
Ubahlah kalimat berikut dengan menggunakan fiil amar! 

  

  اَ ِ  مَ ل كَ تَ يَـ وَ  ةِ ي بِ رَ عَ الْ  ةَ لغَ ال  مَ ل عَ تَـ يَـ  نْ أَ  هِ دِ لَ وَ  نْ مِ  لُ جُ الر  بَ لَ طَ  -1

  .مٍ وْ يَـ  ل كُ 

ا هَ يْـ لَ ب عَ تُ كْ تَ ة وَ رَ وْ بـ الس  حَ سَ متَْ  نْ أَ  ةَ بَ الِ الط  ةُ اذَ تَ سْ األُ  تْ رَ مَ أَ  -2

  ة.ي بِ رَ ل العَ مَ اجلُ  ضَ عْ بَـ 

  ر.وْ طُ ل الفُ اوَ نَ تَـ يَـ  س ُمث وْ رُ الد  رَ اكِ ذَ يُ  نْ أَ  هِ نِ ابْ  نْ مِ  م األُ  تْ بَ لَ طَ  -3



ات احلَِ وا الص لُ مَ عْ يَـ  نْ أَ  ىلَ إِ  نَ يْ رِ اضِ د احلَ الِ خَ  خُ يْ ا الش عَ دَ  -4

  ات.ئَ ي وا الس بُ نِ تَ وجيَْ 

وا قُ ل خَ تَ يَـ ل وَ وْ سُ وا الر عُ يْـ طِ يُ  نْ اس أَ ل الن يْ لِ خَ  اذُ تَ سْ األُ  اعَ دَ  -5

   .هِ قِ الَ خْ أَ بِ 

  



  الصور الفوتوغرافية

 جييب الطالب أسئلة االختبار القبلي.

  
 

  
 

 

 



والقواعـد والرتمجـة  Structured Dyadic Methods (SDM)تطبيـق 

 يف تعلم القواعد النحوية

  

 
 

  
  



 جييب الطالب أسئلة االختبار البعدي 

 

 
 

 

 



 االختبار القبلي
Nama : 

Kelas :  

 

  رمْ أَ   عارِ ضَ مُ   اضِ مَ 

 ....  َيْذَهبُ   بَ هَ ذَ 

 .... َجيَْعلُ   لَ عَ جَ 

 .... يـُْنِفقُ   أَنـَْفقَ 

 .... يـَْغِفرُ   َغَفَر 

 .... يـَْلَعبُ   َلِعبَ 

 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan 
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

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

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

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan mengelola kelas agar 
siswa(i) siap untuk belajar. 

    

2 Kemampuan dalam menyampaikan 
cakupan materi pelajaran, tujuan 
pembelajaran, uraian kegiatan di kelas 
serta memotivasi siswa dalam 
pembelajaran. 

    

3 Kemampuan dalam penerapan metode 
pembelajaran. 

    

4 Kemampuan guru dalam melakukan 
Tanya jawab dengan siswa tentang materi 
yang akan dipelajari. 

    

5 Kemampuan mengaitkan materi pelajaran 
dengan pengetahuan yang telah dipelajari 
siswa. 

    

6 Kemampuan guru dalam menerapakan 
metode Structured Dyadic Methods 

(SDM) dan metode qawaid wa tarjamah 

    



dan menjelaskan materi pelajaran pada 
siswa(i) di kelas. 

7 Kemampuan guru dalam menjelaskan 
meteri pelajaran kepada siswa(i) di kelas. 

    

8 Kemampuan guru dalam menganalogikan 
materi pelajaran dengan mengkaitkannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

    

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

    

10 Kemampuan guru dalam menanggapi 
semua pertanyaan siswa(i) ketika siswa 
bertanya. 

    

11 Kemampuan mengaplikasikan metode, 
strategi dan teknik pembelajaran 

    

12 Kemampuan dalam pengelolaan waktu 
dan situasi 

    

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

    

Jumlah     

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………

………………….. 



……………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………

………………….. 

……………………………………………………………

………………….. 

 

Banda Aceh,     2017           
Pengamat/Observer 

 

 

 

    (…………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan 
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1 :berarti “TidakBaik”  3 : berarti “Baik” 

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

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan menyimak materi pembelajaran 

berkaitan dengan : فعل األمرyang dijelaskan 

oleh guru. 

    

2 Kemampuan siswa menelaah unsur tarkib 
yang telah dijelaskan. 

    

3 Kemampuan siswa(i) dalam menanyakan  hal-
hal yang yang belum dipahami yang berkaitan 
dengan materi pembelajaran. 

    

4 Kemampuan siswa(i) bekerja dalam kelompok 
berpasangan dengan tertib. 

    

5 Kemampuan siswa membuat perencanaan 
tugas kelompok berpasangan. 

    

6 Kemampuan siswa menerapkan rencana 
kelompok berpasangan yang telah disusun 
dengan penuh tanggungjawab. 

    

7 Kemampuan siswa(i) berdiskusi dengan 
kelompok berpasangan seputar materi yang 
diberikan. 

    



8 Kemampuan siswa(i) dalam presentasi laporan 
akhir. 

    

9 Memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan oleh guru dan temannya 

    

10 Respon siswa(i) terhadap pembelajaran bahasa 
Arab dengan menerapkan metode Structured 

Dyadic Methods (SDM) dan metode qawaid 
wa tarjamah. 

    

11 Mematuhi peraturan dan tata tertib belajar.     

12 Kemampuan siswa(i) memahami materi 
pembelajaran melalui kerja kelompok 
berpasangan. 

    

13  Kemampuan siswa(i) dalam membuat 
kesimpulan materi dari subtopik masing-
masing kelompok.  

    

14 Siswa(i) antusias dalammengikuti pelajaran 
dengan menggunakan metode Structured 

Dyadic Methods (SDM) dan metode qawaid 
wa tarjamah. 

    

15 
 

Kemampuan dalam menyimpulkan materi 
ajarsecara umum di akhir pembelajaran. 

    

Jumlah     

Komentar dan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………

………………….. 

……………………………………………………………

…………………… 



……………………………………………………………

………………….. 

……………………………………………………………

………………….. 

 Banda Aceh,     2017           

Pengamat/Observer 

 

      
 (…………………………..) 
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  نفا رزقي أنندا              
 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

1. Nama Lengkap  : Nafa Rizki Ananda 

2. NIM   : 221323965 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 06 Juni 1995 

4. Jenis Kelamin  : Perempuan 

5. Agama   : Islam 

6. Kebangsaa   : Indonesia 

7. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

8. Pekerjaan   : Mahasiswa 

9. Alamat   :Lamreung Mns Papeun Jln 

geulumpang kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar 

10. Email   : nafaananda06@gmail.com 

11. Nama Ayah  : Ir. Nawawi 

12. Pekerjaan  : Pesuruh MTsS Darul Ulum 

13. Nama Ibu  : Fatmawati 

14. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga (IRT) 

15. Alamat   : Lamreung Mns Papeun Jln 

geulumpang kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar 

 

 



Riwayat Pendidikan 

1. SD : SD N 82 Darussalam tamat tahun 2007 

2. SMP : MTsN Model Banda Aceh tamat tahun 2010 

3. SMA : MAN Model Banda Aceh tamat tahun 2013 

4. Perguruan Tinggi: Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTK 

UIN Ar -Raniry tamat tahun 2017 

 

 Banda Aceh,   2017 

    Penulis, 

 

 (Nafa Rizki Ananda) 

  


	1. cover skripsi.pdf
	2. موافقة المشرفين.pdf
	3 PENGESAHAN SIDANG.pdf
	4. اقرار الباحثة.pdf
	5. استهلال.pdf
	6 AL IHDA.pdf
	7 KATA PENGANTAR.pdf
	8 DAFTAR ISI.pdf
	9 DAFTAR TABEL.pdf
	10 DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	11 ABSTRAK ARAB.pdf
	12. ABSTRACT.pdf
	13. ABSTRAK.pdf
	14. BAB 1.pdf
	15. BAB 2.pdf
	16. BAB 3.pdf
	17. BAB 4.pdf
	18. BAB 5.pdf
	19 DAFTAR PUSTAKA.pdf
	20 LAMPIRAN.pdf
	23. RPP 1.pdf
	24. RPP 2.pdf
	25. RPP 3.pdf
	26 POSTTEST.pdf
	27 FOTO PENELITIAN..pdf
	27 PRE TEST.pdf
	28. LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA.pdf
	28السيرة الذاتية.pdf

