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  البحثمستخلص

اجلملتصحيحالواجباتلرتقيةقدرةالطلبةعلىحتليل "كانموضوعىذهالرسالة
فقداختارالباحثىذااملوضوع"".(دراسةجتريبيةمبعهددارالعلومبنداأتشيو) العربية

بأنىناكصعوباتالطلبةيفمعرفةوقوعاإلعرابوتركيباجلملالعربيةوأهنمال
.وىذهاملظاىرتبدوللباحث،يقدرونعلىالتمييزبنياجلملاالمسيةواجلملالفعلية

ولذلكيريدالباحثأنحيللىذهاملشكلةبالبحثالتجرييبعلىتصحيحالواجبات
البعديختبارالاوجيمعالباحثالبياناتب.لرتقيةقدرةالطلبةعلىحتليلاجلملالعربية

الطلبةمبعهددارالعلومبنداأتشيوواجملتمعمنىذاالبحثىم.واملالحظةاملباشرة
الثاينومهاالصفطلبةمنأخذالباحثالعينةةومنىذهاًفموع.طالبا899وعددىم
تطبيقتصحيحالواجباتإنفهيوأمانتيجةالبحث.الثاينبفصلوالالثاينأالفصل
.مبعهددارالعلومبنداأتشيوالعربيةاجلمليفترقيةقدرةالطلبةعلىحتليلافعايليكون
>2,01=اجلدولت-أكربمننتيجةاختباراحلسابت-نتيجةاختباروتكون
حىتبتصحيحالواجباتىفتعليمحتليلاجلملالعربيةنشطةالطلبةترتقىوأ.4,19

 ".امتياز"دالةإىلحال %٩6،15وصلتإىلنتيجةاملالحظةعلىقيمة
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 الفصل األول

 مقدمة

 مشكالت البحث -أ

هو عملية التقييم و  .التعلمناصري املهمة يف عملية التعليم و التقييم أحد الع كان 

هو التقييم لك أن لذ .1التعليم غراضألتطور الطلبة منو التعلم و تقدم التعلم و لتحديد 

ذلك ة يف التعلم. و تقدم األنشطلتحديد املؤشر عن و لتحليل جمع و لعملية النتيجة ل

 هألن ،هميلمعلم يف تعلم جدا لاملفهوم أن التقييم مهمن ذلك و . التعلم انجحاليكون 

 دة.اامل مفهمهعرف قدرة الطلبة يف ت الذي يقوم به ابلتقييم

 يكون التعلم انجحاو تعلم. ال إىل بةلطلدفع اني أن ناصر اهلامة يف التعليمالع منو 

لتعلم جيدا. أنشطة التعلم هو عبارة عن اقادرا على تنظيم أنشطة  هإذا كان املعلم ابعتبار 

يف حتسني حتصيل  لتحققنتائج جيدة لمنها يتوقع و املعلم  يقوم هبا سلسلة احملاضرات اليت

من  يةاملنزل الواجباتلطالب ل أن يكدداملعلمني  يرجى من تدريسالالطالب، مث يف هناية 

______________ 
1Abdul Majid dan Yusuf, Ilmu Pembelajaran Islam, (Jakarta : 2010, Kencana Perinda Media). 

Hal. 211. 
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ألنه من خالل إعطاء الواجبات يف  .يف املدرسة علموهاتاليت للمواد جل فهم أفضل أ

 عملية التعلم لتحقيق النتائج املتوقعة. تستمردرس  هناية كل

للطالب يف حل  دور مفيد هلا درس نزلية يف هناية كلإعطاء الواجبات املو 

يف  هيكررونمث  ألقاه املدرس ما يف املدرسة يتعلم الطلبةاملكتسبة يف عملية التعلم. املشاكل 

 .له جيدا يكونوا فامهنيل نزلامل

إعطاء الواجبات املنزلية هو الطريقة املستخدمة يف عملية التعلم ويكون هلا و 

 وظائف خاصة هبا ألنشطة أداء الطالب مهمة تعلم بنشاط ويكون حافزا لتعزيزو هدف 

ومن املتوقع أن  .نفسهمألة يلسؤ املعلى أن تكون  ونتعلم أفضل، وتعزيز املبادرة وجيرؤ 

 تعملألنشطة اليت ا أوقات فراغهم، ابإلضافة إىل أمورتوعية الطالب لالستفادة من 

بشكل أفضل املواد اليت يتم  الطلبة فهمي تدريسالبناءة. يف هناية الفيدة و امل التعليمية دارةإل

كان ال   ال تنفع إذا درسامل هايعطاليت يالواجبات  2.تدريسها يف حتقيق النتائج املتوقعة

 .من الصواب ئيصححها ليعرف الطلبة اخلاط

 يقع يف مجبواتيف بندا أشيه وهو ن معهد دار العلوم أحد املعاهد االسالميةإ

(Jambotape Banda Aceh )ومما اللغة العربية كاملادة من املواد املدرسة. الطلبة  تعلم فيه

______________ 
2 Roetiyah NK, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rioneka Cipta, 1991, Hal. 5 
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تركيب اجلمل عراب و وقوع اإل عن يف معرفتهم انقصونيظهر للباحث أن الطلبة فيه 

املظاهر  هذبني اجلمل االمسية واجلمل الفعلية. وه على التمييز لعربية وأهنم ال يقدرونا

هذه املشكلة  لن حيليريد الباحث أ. ولذلك ت يف تعلم اللغة العربيةاملشكالمن تكون 

على تصحيح الواجبات لرتقية قدرة الطلبة على حتليل اجلمل العربية  يبيلتجر لبحث ااب

 )دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم بندا أتشيه(".   "

 أسئلة البحث -ب

 أن حيدد املسائل كما يلى: ميكن الباحث ،وانطالقا مما سبق

 ديدا ؟ستصحيحا كيف يصحح املدرس الواجبات  -1

 ؟  يف تعلم اللغة العربيةالواجبات  صحيحت ما شأن -2

 ؟وقوع اإلعراابت  فهم  قدرة الطلبة على ةرتقيهل تصحيح الواحبات فعال ل -3

 أهداف البحث  -ج

 :هومن هذا البحث يكون الغرض  األسئلة السابقة ههذ عتمادا علىا       

 حسنا. االتعرف على كيفية تصحيح الواجبات جيد  -1

 .العربية تعلم اللغةيف تصحيح الواجبات  مهمة التعرف على  -2
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وقع فهم ترقية قدرة الطلبة على يف تصحيح الواجبات  فعاليةالتعرف على   -3

 .الكلمات اإلعراابت

 أمهية البحث  -د

 بةطللل  - 

يف  األخطاء على ومدركنيحلل املشكالت  متمكنني عاملنييكون الطلبة 

 . اجلملحتليل  على قادرينتركيب اجلمل العربية مث 

 للمدرس -

لرتقية قدرة الطلبة على حتليل  تصحيح الواجباتأمهية على  يكتشف املدرس

 .اجلمل العربية

 للمدرسة -

تطبيق التعلم على  عملية يفملساعدة املدرسني إضافة املراجع للمكتبة  -

 .تصحيح الواجبات لرتقية قدرة الطلبة على حتليل اجلمل العربية
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 البحث اضفر   -ه

قدرة الطلبة  ةرتقيل فعال( : إن تصحيح الواجبات Haالفرض البديل ) -1

 .قوع اإلعراابتو فهم  على

 ةرتقيل كن فعاالمل مي( : إن تصحيح الواجبات Hoالفرض الصفري ) -2

 .فهم  وقوع اإلعراابت قدرة الطلبة على

  حدود البحث  -و

تصحيح الواجبات لرتقية  يقتصر موضوع هذا البحث على "املوضوعي:  احلد -1

هي  اليت يقصد هبا الباحث اجلمل". و العربية اجلمل قدرة الطلبة على حتليل

 يف أول الكالم أو يف وسطه. ما وفعتإ مل الفعليةاجل

 .معهد دار العلوم بندا أتشيه يفاملكاىن: يقتصر هذا البحث  احلد - 2

 م. 2016-2017الزمىن: قام الباحث هبذ البحث ىف السنة  احلد -3
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 معاىن املصطلحات  -ز

تفاق على عدد من املفاهيم األساسية هذه الدراسة االحبث احث قبل لباب يكدد

 ، هي :لحاتهذه املصطو  ،وحتديد املقصود منها حتديدا واضحا

 تالواجبا تصحيح -1

ومعناه إصالح  ،اتصحيح-يصحح-: مصدر من صحح لغةالتصحيح  -

ث هو أن املدرس البحا هذ. واملراد به يف  3كتوباملنص اليف  ألخطاءا

مثلها أينما  ،اءاألخط وايفهمللطلبة ل ويوزعها اليت يعطيه الواجبات يصلح

 .األخطاء يف تركيب اجلمل وقع

واجب. -جيب-سم الفاعل من وجب، وهو امجع من واِجب : واجبات -

 4.يف البيت تنفيذهاى للتالميذ لعطت األعمال اليت:  معناهاو 

فيتعلموهنا يف لطالب األعمال املنزلية لالواجبات هو إعطاء  تصحيحوأما 

مثلها أينما  ،أخطاءهم فيها ليفهموالطلبة ليعطيها ل املعلم هايصلح ، مثبيوهتم

 .ملاخلطأ يف اجل يقع

 
______________ 

 6. 7ص.  .م( 2..3 ة، دار املشرق للكتاب )بريوت :، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة طبعة األوىلاالشراف علي  3
( 16. 2)، قاموس ومعجم املعاين معتد اللغات و اجملالت حممد حسيين املخلوف 4 

http://www.almaany.com/ar/dict/ 
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 الطلبة قدرة ترقية -2

يف املعجم . و معناها "رفعه وصدره" ترقية-يرقى-رّقىمن  مصدرة غالرتقية ل -

هي ه الرسالة ذلرتقية" يف هاملراد "ابو  5.رتفاع من درجة""االوجيز معناه 

 .معرفة تركيب اجلمل الفعليةاحملاولة لرفع قدرة الطلبة يف 

املتمكن قدرة مبعىن القوة على الشيء و -رااقد-يقدر-قدرمن مصدر قدرة و  -

لقدرة يف وأما ا .لفعل الشيء أو تركه واملراد منها هي اليت ميلكه الفرد 6.منه

واملراد  7.رادةابإل تركهمتكن احلي من الفعل و صطالح فهي الصفة اليت اال

 .الطلبة يف حتليل اجلمل العربية استطاعةهي  الرسالة هذهابلقدرة يف 

طلبا" -يطلب-طلب" فعل فاعل منال سما طالب وهوالالطلبة مجع من  -

 ذيطلب عرفا على التلميي يطلب العلم و ذوانشد. وهو ال اعدمبعىن سائل و 

يتعلمون  هم الذين طلبة هنا هيواملراد ابل 8.يف مرحلة التعليم الثانوية والعالية

 .(Jambotape Banda Acehمعهد دار العلوم مجبواتيف بندا أشيه )يف 

قدرة الطلبة  لرفع يقدمها املعلم اليت احملاوالت ترقية قدرة الطلبة مقصودها -

 على حتليل اجلمل.

______________ 
 187ص. (، 1972)القاهرة : مكتوبة الشرق الدولية،  1 -2 معجم الوسيطإبراهيم أنيس،  5 
  717ص.  ...معجم إبراهيم أنيس، 6
 135م(، ص.  1988)بريوت : دار الكتاب العلمية،  كتاب التعريفاتالشريف على بن اجلرجاين،  7
 561 (، ص.1972)القاهرة : مكتوبة الشرق الدولية،  1 -2معجم الوسيط إبراهيم أنيس،  8
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 ل العربيةاجلم حتليل -3

بيان أجزائها ووظيفة كل  :اجلملة حتليل ،حتاليلو  حتليالت هاعمجحتليل  -

 حىت يدركوااجلمل  أجزاء الطلبة يشرح أن راد ابلتحليل هنا هووامل 9.منها

 .ملة الفعليةاجليف تركيب  أخطاءهم

مسند مجاعة الشيء )ما تركب من مسند و  اجلملة. مبعىن مجع من لاجلم -

وهي اجلمل اليت  الفعلية. ةملاجل الرسالة هيه ذه الباحث يف ويقصد. إليه(

اجلمل اليت  مث حيللون بيوهتمالطلبة يف  ليتعلميعطيها املعلم يف الواجبات 

 يف املدرسة.يقصد هبا 

أو ما يعرف  اجلمل أجزاء الطلبة يشرح أن تحليل اجلمل العربية هيباملراد و  -

 .إلعراباب

يعطيها املعلم الواجبات اليت  يصلح ومن هذه املصطلحات يكون هذا البحث أن

ا يفهمو ل وتلك احملاوالت اليت يقدمها املعلم لرتقية قدرة الطلبة، بيوهتم يف وهامليعل لطلبةل

معهد دار العلوم يف املدرسة  من الكلمات اإلعرابوقع الطلبة  يشرح. مث همأخطاء

تركيب  ويصلحونهم أخطاء نيدركو ف (Jambotape Banda Acehمجبواتيف بندا أشيه )

  .اجلملة الفعلية
______________ 

 http://www.almaany.com/ar/dict/( 16. 2) ،املعاين معتد اللغات و اجملالت قاموس ومعجم حممد حسيين املخلوف9
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 ثاينالفصل ال

 والدراسات السابقة ياإلطار النظر 

 

 تصحيح الواجبات وأغراضه -أ

 تصحيح الواجبات -1

 املشاكل حل يف للطالب جدا مفيد التدريس من كل  هناية يف الواجبات إعطاء

فهم  ميكن حىت البيت يف جيرى العملوعادة  املدرسة يف والتعلم التدريس يف املكتسبة

حنو  ومحاستهم الطالب اهتمام إىل تؤدي أن على قادرة الواجبةوكانت  املادة جيدا.

 .التعلم أكثر

 وهذه من واقعالدرس  فهم صعوبة هي العربية اللغة درسيف  الطلبة مشكلةو 

حقيقة  نال يهتمو  الطالب إن ذلك، إىل وباإلضافة. ميالتعل عملية يف التعلم نتيجة

 ونط، دوحيفظون فق ويسجلون ويسمعون جيلسون على شرح املعلم ولكنهم هتماماال

 يف وأدى التعلم يف الطالب صعوبات يف تسبب مما وهذا جد،و  بنشاط جابةاالست حماولة

 املعلمني تدريس سلسلة حيث نكاراإل ميكن ال فإنه أخرى ناحية منو  فشل إىل النهاية

 .التدريس هناية يف واجبال تقدمي يتجاهلون ما غالبا
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 ا يف بيومهم، مهنطاء الواجبات على الطالب فيتعلمو الواجبات هو إع تصحيحو 

تتثمل يف ط اجلمل فيكون من هم،ءطيها على الطلبة ليفهموا أخطايصححها املعلم اليت يع

 ،قليل ما يهتم هبا املدرس املنزلية الواجباتما يقال ب اوكثي  الواجب إعطاءو  .مأذهاهن

هي  املنزلية والواجبات املنزلية، والواجبات لواجبا توزيع بني فرق هناك الواقع يف ولكن

 توفي يف ولكن الفصل، يف األسئلة إعطاء م اب ماكت  لقراءة الطالبعلى  أسئلة املدرس

والواجب هي أسئلة  1الواجبات. وإضافة لقراءة الطالب من يطلب واجبات املعلمني

 تدريسية يقدمها املدرس لطلبته.

 يف استخدامها ميكن الواجبات إعطاء أن( Sotomo1993/) سوتومو وعرض

 2:التالية احلاالت

 ساعاتحبث مسألة واحدة حتتاج إىل التدريب أو حل كثي خارج  -أ

 الدراسة اليت تنطوي على بعض مصادر التعلم.

 إذ على. حمدود الوقت أن حني يف جدا، واسع التعليمية املواد نطاق -ب

 .الواجبات تعيني إىل حباجة املعلمني

 من حله ميكن ال فإنه لذلك ،العمل الذي يتطلب الكثي من الوقت -ج

 املدرسة. ساعات خالل
                                                           

1 Roestiyah NK, Startegi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 1989), hal. 132. 
2 Muhammad Anas, Mengenal Metode..., Hal. 40. 
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 يتم أن جيب الواجبات أن حني يف التدريس، تنفيذ على غائبا املعلم كان  إذا

املدرسني  خالل من تقدم أن تاجحت الواجبات ولذلك كانت. الطالب إىل تسليمها

 .ابئغااملدرسة مع املعلم الذي كان  التعليمية املواديسيطرون  الذين ينخر اآل

 تصحيح الواجبات أغراض -2

 تعلم نتائج إرضاء أجل من ه املدرسيستخدم الواجبات عادة تصحيحأسلوب 

 قبل من حتقيقها ينبغي اليت األهداف وهي واضح، هدف وضع إىل يحتاجف الطالب،

 .الطالب

ميكن توسيع وإثراء معارف ومهارات الطالب يف  الواجبات تصحيح أسلوبو 

 لتعلما يف ذا األسلوب جيعل الطالبهباألنشطة خارج املدرسة. و  املدرسة، من خالل

من وقت فراغهم  على الدوام االستفادة املتوقع أن توعية الطالب الختاذ ومن. ناشطني

 3.بناءةلألشياء اليت تدعم التحصيل الدراسي، عن طريق ملء أنشطة مفيدة و 

 املراد اهلدف حتقيق أجل من الطريقة هذه استخدام عند للمعلم املتوقع ومن

 خالل من حتقيقها الواجب األهداف كانت  إذا ما إىل النظر الضروري فمن حتقيقه،

. مسؤولة بطريقة تنفذ حبيث الكفاية، فيه مبا الطالب قبل من ومفهومة واضحة العمل

                                                           
3 Roestiyah NK, Startegi Belajar..., hal. 133. 
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 ما اآلن بعد عجب ال حبيث للطالب، الكفاية فيه مبا واضحة معينة واجب هو ذلك

 .وظيفته هو وما به، القيام جيب

 اتواجبال سينفذون هنمإ ،اتالواجب هذه ومعىن غرض الطالب بعد أن يفهم

 من املعلم هاشرح على فهم األهداف اليت القائد القادر ونيبحث أو ،بأنفسهم ويتعلمون

هل الواجب يعمل  ،الواجب تنفيذ على السيطرة املعلم حيتاج العملية هذه يف. قبل

ومن املمكن أيضا أن الواجب أن  ،ون الطالب بأنفسهمال يعمل أو ،بشكل صحيح

 بعناية واجب على اإلشراف إىل املعلمون حيتاج لذلك. اآلخرين يعمل الطالب مع

 4.فائقة

احلديثة اليت أعرب  رءمتفق باآل أساسهوهكذا فإن الغرض من هذه الواجبات 

 5كما يلي:  (Oemar Hamalik)عنها عمر مهالك 

 لتدريب لطالبعلى ا إعطاء الواجباتو . بكفاءمهم املعرفة الطالب يكتسب أن -أ

 .حسب كفاءمهم روحية وظائف وتطوير

 اجلهدالواجبات ب يكملوا وأن مستقل بشكل والتعلم أنفسهم الطالب دربأن ي -ب

 .نفسهمأ من ةواحلماس

                                                           
4 Nurmala Dewi, Teknik Pemberian Tugas, 

http://billykamoe.blogspot.co.id/2012/04/hom.html, (07 April 2012. 24 Nov. 2016, 13.45). 

5 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung : Tarsito, 

2002), hal. 95-96. 

http://billykamoe.blogspot.co.id/2012/04/hom.html
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 وقتال ختصيص إىل ونتاجوحي. واقتصاديا عاديا املناسب، الوقت الطالب ذأن يأخ -ج

 .متوازنة إىل أن تكون حيامهم الرتويح أو لرتفيهل والسعي والراحة، للدراسة،

 املهم ومن. مهل املعطى العمل واستكمال لحل فراغهم أوقات طالبال أن ميأل -د

  .ومدمر سليب هو ما السلوك من منعهم

 يف بأنفسهم السيطرة يتعلمون الطالب أن يعين وهذا االنضباط، أن يتعلموا -ه

 .اجتاهله أو تأخيها وعدم احملدد الوقت يف الواجبات وإكمال الوقت استخدام

 .معينة واجبات وحل إلجناز مالئمة مناسبة طرق جيادإ عن للبحث وايتعلمأن  -و

 .املدرسة يفالدرس  إىل ونيستمع وهم كل اجلوانب  يف األشياء عميقة أن يفهموا -ز

 سواء جدا مهم واجب احلكم هذا أن استنتاج ميكن األهداف هذه مفهوم ومن

 .للطالب والتطوير اخلربة وتوفي ،التعليمي سلوباألوك املبدأ حيث من

 

 طرق تصحيح الواجبات يف تعليم اجلمل العربية -ب

 تصحيح الواجباتطرق  -1

عرفها  املعلم ولكن العلمية األدلة مل تكن من مسند من تصحيح الواجبات مزاياو 

تكون نتائج تعلم  أن هبدف الواجبات إعطاء طريقة املعلم ويستخدم .خربامهم من

يعرفون  املعلم قدمها اليت الواجبات خالل متارين بإجراء الطالب ألن ،الطالب كاملة
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 التعلم أهداف يوضح أن طرق تصحيح الواجبات تطبيق يف للمعلمو  .الصواب من اخلطاء

 6.قبلهم من به القيام يتعني الذي العمل عن بوضوح وايفهم أن الطالب وعلى. للطالب

بني  مقارنةلل كبية  فرصة لديهم الطالب أن ،الواجبات تصحيح طرق ستخداموا

 وصف نتائج واستكشاف دراسة ميكن كما.  اآلخرين األصدقاء عمل مع عملهم نتائج

 املعرفة وزيادة التفكي، من الطالب آفاق توسيع ميكن ذلك كل.  اآلخرين الطالب

 7.للطالب قيمة خربة إضافةو 

 (Roestiyah N.K/1989) روستية ن.ك يشت إعطاء الواجبات أسلوب تطبيق يفو 

 8:التالية خلطواتاملعلم با أن يهتم

 .معني لواجب حمددة أهداف وضع -أ

 مناسبةو  العمل تقنيات من حقا االنتخابات كانت  إذا ما إىل النظر -ب

 .عينت اليت األهداف لتحقيق

 .وسهلة الفهم واضحة الواجبات صياغة إىل اجيحتاال -ج

                                                           
6 Iman Rohiman, Pengertian Metode Pemberian Tugas, 

https://aslbandung.files.wordpress.com/2011/02/bab-2.pdf, (2 Februari 2011. 24 Nov 2016, 14.15). 
7 Iman Rohiman, Pengertian Metode Pemberian Tugas, 

https://aslbandung.files.wordpress.com/2011/02/bab-2.pdf, (2 Februari 2011. 24 Nov 2016, 14.15). 
8 Muhammad Anas, Mengenal Metode Pembelajaran, (Pasuruan : CV. Pustaka Hulwa, 

2014), Hal. 39. 

https://aslbandung.files.wordpress.com/2011/02/bab-2.pdf
https://aslbandung.files.wordpress.com/2011/02/bab-2.pdf
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 على املعلم أن يجبف املذكور، النحو على التعيني يف الطريقة هذه تطبيقوكان 

 اليت والتعلم التعليم عملية لظروف دائما تتكيف أنو  للطالب، واجبا معينا فهمي

 .التدريس فعالية تدعم أن ميكنو  حقا املوكلة الواجبات حبيث الطالب، سيواجهها

 تعليم اجلمل العربية -2

النحويني وهو معناها كلمات تعريف بواسطة نفس اجلملة  هنا هو قصدياجلملة 

 أنمي الدين، أ عرضو  مع كلمة الكالم. نفس ا أن الكلمة تعين. أوضح أيضمركبة

 9 :التايل  النحو على الكالم تعريف

 َوَحْرف   َوِفْعل   اسم:  َثاَلثَة   َوأَْقَسام ه   بِاْلَوْضعِ  اَْلم ِفيد  , اَْلم رَكَّب   اَللَّْفظ   هو:  اَْلَكاَلم  

. َجاءَ   ِلَمْعىنى

مجلة الفعلية، وهي مجلة تتكون من  يف فقط الباحث قتصري الرسالة هذه يف ولكن

 الفعل والفاعل.

 

 

 

                                                           
9 A. Amiruddin, Tata Bahasa Arab (Surabaya: Al-Ihsan, 1992), Hal. 3. 
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 فوائد تصحيح الواجبات -ج

 10:هذه الفوائد هيومن فوائد يف عملية التعليم والتلم، تصحيح الواجبات هلا 

 الوقت وأوسع ،بالنشاط تعلملل للطالب ةالفرص تصحيح الواجبات وفري -أ

 .وباجلهد

 اليت املشاكل حل وحماولة للتعلم لطالبا فعدتصحيح الواجبات ي -ب

 بواجهوهنا.

 االجتماع. توسيعو  باملسؤولية الشعور وتنمية الطالب معرفة زيادة -ج

 .للتعلم الطالب فعوتد ،واألسرة املدرسة بني احلسنة العالقة إتاحة -د

 وسائل همتوفي و  .الواجبات املعينة كلل قدرمهم لتطوير للطالب ةالفرص وفيت -ه

 واجباتال كانت  إذا وخاصة الرتفيه، أدوات من أداة أصبح لذلك الرتفيه،

 .يهتموهنا

 املالحظة كما يلي:جيدر يف تصحيح الواجبات و 

 .لديناالو الصحيحة من املعلمني و  التوجيه إىل حتتاج تصحيح الواجبات -أ

 .لديناالو من املعلمني و  إىل اإلشراف حتتاج تصحيح الواجبات -ب

                                                           

10 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung : Tarsito, 

2002) . Hal. 101-103. 
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 لمعلم أن يوجهينبغي لبات اجالو  بتصحيحالقيام  ةإذا كان من الصعوب -ج

 .ليتبادلوا أوراقهم بعد إرشاد الصواب من املدرسني الطالب

 اجلملطرق تعليم حتليل  -د

ف اجلملة العربية مبيزامها اخلاصة من الناحية اللغوية والنحوية، اليت جتعلها مميزة تعر 

عن غيها من مجل اللغات األخرى فهي ختتلف من ناحية البناء وتشكيل اجلملة واليت 

تنفرد به لوحدها عن بقية لغات العامل كوهنا اللغة األكثر انتشاراى يف العامل ولغة القرآن 

تتألف اجلملة الفعلية من أربعة . مجلة فعليةو مسية امجلة  تنقسم اجلملة العربية إىلو . الكرمي

 11الفاعل.و الفعل  أركان، منهما إثنان أسيسان وال ميكن أن ختلو منها اجلملة ومها

 والذي ال ميكن تكوين أي مجلة فعلية دوهنما كوهنما مها اللبنة األساسية من أجل

حدمها أصبحت اجلملة غي صحيحة، وهناك أيضاى أتكوين اجلملة الفعلية وإذا ذهب 

 12ركنان أحدمها ثانوي واآلخر أساسي يف بعض اجلمل وثانوي يف بعضها اآلخر، ومها:

 املفعول به .1

الذي ميثل ركناى ال غىن عنه إن كان الفعل الذي بنيت عليه اجلملة من وهو 

 .وأكل، وشرب، وباع إخلثل: ضرب، األفعال املتعدية م
                                                           

 .152م(، ص. 6719، )القاهرة: املكتبة النهضة املصرية، التعليم العربية، الطباعة الثانيةطريقة حممد عبد القادر أمحد، 11 

 .152ص. ،،...طريقة التعليمحممد عبد القادر أمحد، 12 
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 تتمتة اجلملة .2

تتألف غالباى إما من نعت أو جار وجمرور أو مضاف إليه أو موصول وصلته أو 

 13ملة الفعلية الثالثة املكررة:ظرف زمان أو مكان. أمثلة على أمناط اجل

 جلملةالنموذج األول: فعل+ فاعل+ مفعول به+ تتمة ا -أ

 .ضرب الالعب الكرة برأسهمثل: 

 .الثاين: فعل+ فاعل+ مفعول بهوذج النم -ب

 .التهم اخلروف العشبمثل: 

 .النموذج الثالث: فعل الزم+ فاعل  -ج

 .املريض رجعمثل: 

متّثل هذه النماذج الثالثة املذكورة النمط املتكرر للجملة الفعلية يف اللغة العربية، 

ثابتة ولكن كما نعرف أن اللغة العربية لغة غنية ومتنوعة لذلك هذه األمناط ليست 

 .وتتعرض إىل تغيي يف الرتتيب وفقاى للنص

ت وجتزئة الكلمة إىل أصوات، ىل كلماإجتزئة اجلملة  هنا املقصود بالتحليل

صود بالتجريد اقطاع صوت احلرف املكرر يف كلمات عدة والنطق به منفردا. وختتار واملق

                                                           
 .153ص. ،،...طريقة التعليمحممد عبد القادر أمحد، 13 
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وعرفوه، وثبت  مجل التحليل وكلمات التحليل والتجريد مما سبق أن عرض على الطلبة،

اءة للمبتدئني، يف أذهاهنم، وتعد مرحلة التجريد أهم خطوات هذه الطريقة، يف تعليم القر 

فعليها تتوقف قدرة الطالب على مواجهة الكلمات اجلديدة وقرائتها فتعمل مرحلة 

التعريف بالكلمات واجلمل إىل تثبيت الكلمة أو اجلملة تثبيتا تاما يف أذهان الطلبة عن 

حىت يستطيع الطالب أن يقرأها يف سهولة وسرعة حني يقع نظره عليها، طريق التكرار، 

 14دون مساعدة من املعلم، أو اسرتشاد بصورة أو رسم.

والطالب يف هذه القراءة يلتقط ببصره الكلمة أو اجلملة إلتقاطا كليا، كأنه يتناول 

فهي ترمي إىل أن يدرك قطعة واحدة، أو شيئا واحدا متماسكا، أما مرحلة التحليل 

الطلبة أن كل كلمة أو مجلة تتكون من أجزاء كثية، وأن األجزاء ختتلف نطقا ورمسا. 

 15وذلك بتجزئة الكلمة أو اجلملة إىل عناصرها.

 

 

 

                                                           

 .114ص. (، 2012)دار زهران للنشر والتوزيع :  أساليب تدريس اللغة العربية ،أمحد صومان14  
 .511ص. ،...، أساليب تدريس ،صومان أمحد15 
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 الدراسات السابقة -ه

 : األول

غي  دار السالم بند أتشيهالرسالة اجلامعية يف جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية  -1
تعليم النحو مبدخل التعلم التعاوين  ، حتت املوضوع "م2016سنة  منشورة

 ".مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه( جتريبية)دراسة   STADبأسلوب
 .رزقا أوتاميهذه الرسالة  قدمت -2

  ت الباحثةأكما ر   .معهد دار العلوم العصري عاجزون يف مادة النحو ةأن طلب -3

أو  القراءةأو  الكالمأو  االستماعسواء عند ها املواد قد تعلمو  واطبقيأهنم مل 

 هي . فعلمت الباحثة أن الطريقة اليت تستخدمها املعلمة يف التعليمالكتابة

ي مناسبة بأفراد أالطريقة التقليدية يعين الطريقة اإللقائية، والتناسب الطريقة 

 رتتفعقبل التعلم وبعده ف ةالطلبسلوك  مل ترتقحيث بعد مرور الزمان  ةالطلب

 .رغبامهم وميوهلم يف التعلم

 مبنهج البحث التجرييب. ةعتمد الباحثوللحصول إىل البيانات املقصودة ت -4

  STADدخل التعلم التعاو ى بأسلوب مبيف تعليم النحو نشطة املدرّسة والطلبة إن أ -5

نشطة املدرس والطلبة أ. ألن أكثر تكون ممتازة وم العصرىعلمعهد دار اليف 

حصلت نتيجة ورقة ف STADالتعلم التعاو ى بأسلوب مطابقة مبا يطلب من تطبيق 
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 .دالة إىل حال "ممتاز" ٪93,42و  ٪93,75املالحظة نتيجة معينة على قيمة 

معهد  ةيرقى درجة طلب STADتعليم النحو مبدخل التعلم التعاو ى بأسلوب وأن 

احلساب دليال كما أنه أكرب من -جة إختبار ت. وتكون نتيالعصرى دار العلوم

. وهذا 6,5>2,00يعين  ٪5اجلدول أما مستوى الداللة -إختبار تنتيجة 

 .يدل أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول

فعالة تدريس النحو، وكان هذه الرسالة أيضا  تبحث عن رزقا أوتامي كانت -6

اجلمل الفعلية. وأما منهج البحث  يف حتليل علم النحو يبحث عن فعالة تدريس

 نفس وكذلك جرى البحث يف ة يعين مبنهج البحث التجرييب.متسويبينهما 

 مبعهد دار العلوم بندا أتشيه.املدرسة يعين 

مدخل التعلم التعاوين  تستخدماأن الباحثة  هذه الدراسةمن  عرف الباحث -7

 تصحيح الواجبات.طريقة الباحث  لة يستخدم. ويف هذه الرسا STADبأسلوب

 الثاين : 

غي  دار السالم بند أتشيهاحلكومية  ةميساليي اإلالرسالة اجلامعية يف جامعة الران -1

لرتقية قدرة الطلبة "طريقة معادلة وتطبيقها  حتت املوضوع، م2016 سنة منشورة

 دراسة جتريبية يف معهد دار اإلحسان(".على حتليل اجلمل )

 .رمحايل قدمهت هذه الرسالة -2
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ولذلك حيتاج مشكلة البحث: صعب للطلبة حتليل اجلمل يف درس النحو.  -3

 فهم الدرس.ل ناسبة لتسهيل الطالبتدريس النحو إىل الطريقة امل

 منهج البحث التجرييب.ة على مد الباحثعتعلى البيانات املقصودة توللحصول  -4

لطالب  يف حتليل اجلمل العربية تدريس النحول الطريقة املعادلة تكون فعالة وكان -5

 معهد دار اإلحسان.

حتليل اجلمل العربية يف علم النحو، وكان هذه الرسالة تبحث يف  رمحايلكانت  -6

أيضا يبحث عن فعالة تدريس علم النحو يف حتليل اجلمل الفعلية. وأما منهج 

 يعين مبنهج البحث التجرييب. متسويةالبحث بينهما 

املعادلة ويبحث طريقة  متاستخد أن الباحثة الدراسةهذه من  عرف الباحث -7

طريقة تصحيح الواجبات . ويف هذه الرسالة يستخدم يف معهد دار اإلحسان

 ويبحث الباحث يف معهد دار العلوم بندا أتشيه.
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 الفصل الثالث

هج البحثمن  

 طريقة البحث -أ

 Experiment)التجرييب    املنهجإن املنهج الذي يستعمله الباحث يف هذه الرسالة 

Research)  وهو "التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إىل اختبار

كما قال صاحل بن محد   1عالقات العلة واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواهر."

ة هو يله األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيع البحث العلمي الذي"نه إالعساف يف كتابه 

أن يعرف أثر السبب )املتغري املستقل(  اسطتهيستطيع الباحث بو  املنهج التجرييب الذي

 2".بع(على النتيجة )املتغري التا

التصميمات  هي تصميماتوصمم التصميمات التجريبية احلقيقية ثالث  

 يبشبه جتريو  (true experiment)ة بييوالتصميمات التجر  (pra experiment) ديةيالتمه

(quazi exsperimen) .  هلذا البحث هي تصميم  التصميم الثالثعتمد الباحث على يو

 Post-Test Onlyبعدي فقط أو ما يقال يف اإلجنيليزية  الختبار الاجملموعة الضابطة مع ا

Control Group Design. 

______________ 
 .197(، ص. 2011للجامعات، دار النشر )القاهرة:  ج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية،همنا، ء حممود أبو عالمرجا 1
 .303ه(، ص. 1416الكتاب األول، )الرايض: مكتبة العبيكان، ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  2
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 3هي:تكون من اخلطوات اآلتية، فيوأما املنهج التجرييب 

، يكون هذا البحث يف معهد دار العلوم للمرحلة جمتمع البحث حتديد -1

 صف الثاىن.ال العينة طلبة، فيختار املتوسطة

ابلطريقة تصحيح الواجبات مع حتليل اجلمل مجع خطة عملية التعليم  -2

 .العربية

 .ث يف موضع التجربة اختبارا قبليااختبار عينة البح -3

 الفصلعينة البحث إىل قسمني وهو  الباحث يقسم .البحثتقسيم عينة  -4

 .مجموعة التجريبيةلل (2B) الثاىن ب والفصلجملموعة الضابطة  (2A) الثاىن أ

 الفصلوهو مجيع الطلبة يف  اجملموعة التجريبية ىتغري املستقل علاملتطبيق  -5

 .(2A)الثاىن أ  الفصلهو الطلبة يف  جمموعة الضابطة، و (2B)الثاىن ب 

 .يختبارا بعداباختبار عينة البحث  -6

حيلل الباحث البياانت ابختبار البعدي وابملالحظة بعد  حتليل املعلومات. -7

 إجراء التعليم.

كيف يصحح املدرس الواجبات   ها:من تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة -8

هل ، و ما شأن تصحيح الواجبات يف تعلم اللغة العربيةديدا، و تصحيحا س

______________ 
 . 326-325ص.  ،املدخل إىل البحث... ،العسافبن محد صاحل 3
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 فهم  وقوع اإلعراابت قدرة الطلبة على ةرتقيتصحيح الواحبات فعال ل

(: إن تصحيح الواجبات Haالفرض البديل )إن  منها: فروضهو  .البحث

الفرض الصفري فهم وقوع اإلعراابت، وإن  قدرة الطلبة على ةرتقيلفعال 

(Ho) فهم   قدرة الطلبة على ةرتقيل: إن تصحيح الواجبات مل ميكن فعاال

 وقوع اإلعراابت.

لنتيجة توصيات طبقا  يوصى به مث النتائج اليت توصل إليه يلخص الباحث -9

 . البحث

كما أنه حبثه  يف  ومجيع اخلطوات املذكورة مل تتمثل متثال كامال خبطوات قام الباحث

بعدي فقط أو ما يقال يف اإلجنيليزية  الختبار العتمد على تصميم اجملموعة الضابطة مع اي

Post-Test Only Control Group Design فال يتطلب فيه االختبار القبلي. 

 اجملتمع والعينة -ب

 Purposive) الطريقة العمديةلبحث على ا اذهلالعينة يف اختيار  الباحث عتمدوي

Sampling.)  ويسمى هذه الطريقة ابلطريقة املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي تعىن أن

  4متثل جمتمع البحث. أو تلك أساس االختيار خربة الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة

______________ 
  .99. ص ...املدخل إىل البحث صاحل ابن محد العساف، 4
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دار  اإلسالميةسطة مجيع الطالب ىف املدرسة املتو  بحثال اذهلويكون اجملتمع 

فصلني  ، فأخذ الباحثالعددبعض  الباحث العينة اختارو  .طالبا 586 وعددهم ومعلال

 23 وعدد الطالبكاجملموعة الضابطة ومها الفصل الثاين )أ(   ،من طالب الصف الثاين

 طالبا. 23عددهم و  كاجملموعة التجربيةطالبا والصف الثاين )ب(  

 أىبعد مالحظة ر اجملموعتني كعينة يف هذا البحث. ألن  هاتني الباحث اختار

تركيب من القواعد النحوية و  نه ممل يقدروا على تطبيق ما قد حصلو  بعضهم احثالب

 .اجلمل العربية

 أدوات البحث -ج

 :التالية الطرق الباحث استخدم أدوات البحث يف هذه الرسالةو 

 املالحظة املباشرة -1

 الباحثثث يقثوم أن وهثي قثثوم الباحثث ظالحظثة مباشثثرةيهلثذه الرسثالة  البحثث أدوات

 5."يدرسثها الثيتء األشثيا أو ابألشثخاص مباشرة تصالها خالل من معني سلوك ظالحظة"

علثى األثثر مثن إجثراء الدراسثة وهثي عمليثة التعلثيم والثتعلم عنثد املعلثم  النظرستطيع  يحىت 

 .حتليل اجلمل العربية يف هماهتمام قيتوير  اجلمل ابلواجبات تعليم يف بةوالطل

 

______________ 
 .406ص.  ،املدخل إىل البحث... ،العسافصاحل بن محد  5
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 وتشمل هذه املالحظة على: 

 يتعلموهنم مع املدرس. الذين عن املواد الطالب ةناقشم -

عمثثل الطثثالب الواجبثثات وحتليثثل الكلمثثات يف اجلملثثة الفعليثثة حسثثب وقثثع يف  -

 اجلملة.

 اهتمام الطالب ابملناقشة عن حتليلهم يف اجلمل. -

 يف الناص وحتليل الكلمات.حبث الطالب عن القاعدة اجلملة الفعلية  -

 بثثةوالطلعمليثة التعلثثيم والثتعلم عنثد املعلثم  يفإجثراء الدراسثة  علثى كثثل ويكتثب املعلثم

 اجلمل ابلواجبات. تعليم يف

 االختبار -2

ع يستخدمها الباحث جلمات املقننة أحد األدوات اليت ميكن أن االختبار تعد " 

 وقام الباحث 6أو اختبار فروضه." البحث أسئلةإلجابة  املعلومات اليت حيتاجها

إجراء عملية  بعد (Post-Test) بعديال الختبارىف التعلم ابة الطلبة نتيجختبار ملعرفة الاب

عما جيري  ةبلطللوهي إعطاء األسئلة   بتصحيح الواجبات يف تعليم اجلمل العربيةتعليم ال

 داخل الفصل لتقومي نتائجهم األخرية.

______________ 
 .428-427ص.  ،.املدخل إىل البحث.. ،العسافصاحل بن محد  6
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القانون املقرر حسب ل البياانت اليت حصل يف حبثه على ويعتمد الباحث يف حتلي

الطلبة عند إجراء عملية وحتسب البياانت من أنشطة البياانت اليت سيحللها الباحث. 

 التعيلم والتعلم ابستعمال القانون:

     ٪ 100P =  𝑅 

 𝑇 
 x     

 : النسبة املؤية P:  البيان

 𝑅 جمموع القيمة احلصولة عليها : 

 𝑇 النتيجة الكاملة : 

عملية عند إجراء والطلبة  ألنشطة املدّرس سهرمسىويعتمد الباحث على رأى 

 7حوال:التعيلم والتعلم إىل مخسة أ

 = ممتاز ٪ 100 – 81

 = جيد جدا   ٪ 80 – 66

 = جيد   ٪ 65 – 56

 = مقبول   ٪ 55 – 41

 = انقص   ٪ 40  – 0

 
______________ 

7 Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281. 
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لمجموعة بعدي لاختبار بة يف الطل احيلل الباحث النتائج اليت حيصل عليه

 8فهي كما يلي :  (t)ت –الضابطة واجملموعة التجريبية إبستخدام رمز االختبار

to = 
M1− M2

SEM1 – M2
  

 

عتمد الباحث على ما قررته كلية الرتبية وأتهيل يوأما طريقة أتليف هذه الرسالة ف
 املعلمني جبامعة الرانريي يف الكتاب املسمى بثثثث : 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah & Keguruan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016.” 

  

 

 

______________ 
8 Anas Sudijono, Penganatar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,1987),  hal. 314. 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت -أ

ملستخدمة فيه جلمع قدم الباحث يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج البحث واألدوات ا

من البحث التجرييب يف  عليها نتائج اليت حصلال الباحث يف هذا الفصل يعرضو البياانت. 

. اعتمادا على رسالة عميد كلية العربيةالنحو بتصحيح الواجبات على حتليل اجلمل  تعليم

فقام الباحث  ،Un. 08/FTK/PP. 00. 9/9007/2015 الرتبية وأتهيل املعلمني بندا أتشيه برقم

 . دار العلوم بندا أتشيه معهديف ابلبحث التجرييب 

 حملة عن ميدان البحث -1

صف اليف وقام الباحث ابلبحث  معهد دار العلوم العصرىيف ولقد جرى البحث 

 5رقم. Syiah Kualaويقع معهد دار العلوم العصرى يف شارع . املتوسطة املدرسةثاين ال

Kecamatan Kuta Alam, Kelurahan Keuramat,  بندا أتشيه Kotamadya مؤسسة  أنشأ. و

الذين يتعلمون الغرف للطلبة  وأعدتم. 1990 ونيوي 1انشئة أمة االسالم املعهد يف اتريخ 

 .فكرلذو ا األستاذشراف إحتت  املعهد اوهذ . تعلمهم يعين ست سنوات مدةفيه 
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منهما  تبملتوسطة واملرحلة الثانوية وترت ويضم املعهد مرحليت التعليم مها املرحلة ا

 446 وهمطالبا،  899فصول من الصف األول إىل الصف السادس بعدد الطلبة كلهم 

ابلبحث يف املرحلة املتوسطة يف الصف الثاين وعدد  طالبة. وقام الباحث 453طالبا و

اجلدول  يف طالبا. ولكل الصف من عدد الطالب كما يتضح 570الطلبة هلذه املرحلة 

 : التايل

 4-1اجلدول 
 عدد الطلبة للمرحلة املتوسطة مبعهد دار العلوم

 عدد الطلبة الفصل رقم
 37 الفصل األول أ .1
 35 الفصل األول ب .2
 36 الفصل األول ج .3
 34 الفصل األول د .4
 35 الفصل األول ه .5
 38 الفصل األول و .6
 28 الفصل الثاين أ .7
 28 الفصل الثاين ب .8
 40 الفصل الثاين ج .9

 24 الفصل الثاين د .10
 24 الفصل الثاين ه .11
 25 والفصل الثاين  .12
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 34 الفصل الثالث أ .13
 36 بالفصل الثالث  .14
 36 الفصل الثالث ج .15
 26 الفصل الثالث د .16
 28 الفصل الثالث ه .17
 26 و الفصل الثالث .18

 
 26مدرسا و  33 وهممدرسا  59وجمموع املدرسني يف معهد دار العلوم يكون فيه 

امعة جلا طالب، بعضهم مدرسني 5مدّرسة. وأما املدرس اخلاص لدرس النحو كان عددهم 

 .أخرى اتمن جامع واآلخروناإلسالمية احلكومية الرانريي 

 بتصحيح الواجبات حتليل اجلملتعليم إجراء  -2

، اختار الباحث ربيةعبتصحيح الواجبات على حتليل اجلمل ال النحوتعليم إجراء قبل 

 كاجملموعة التجريبية.   )ب( الثاينفصل الكاجملموعة الضابطة و    (أ) الثاينالفصل فصلني مها 

ملة اجل" وموضوعه النحولبحث اليت أخذها الباحث تتعلق مبادة درس اومادة 

  .إجراء التعليم فيهما خيتلفيف اجملموعتني املذكورتني، و  ة". وهي املادة املعلمالفعلية
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النحو بتصحيح الواجبات على حتليل  تعليميف وجلمع البياانت قام الباحث نفسه 

يوضح وهنا  .م 2016 ديسمرب 24إىل  20يف اتريخ لقاءات  أربعيف  العربيةاجلمل 

 يف اجلدول الّتايل: كما  الضابطة والتدريسية التجريبية التدريسية يف العملية الباحث التوقيت

 4-2اجلدول 
 التوقيت يف العملية التجريبية

 املنهج التاريخ اليوم اللقاء
 التجريبية 2016 ديسمرب 20 الثالاثء اللقاء األول
 التجريبية 2016 ديسمرب 22 اخلميس اللقاء الثاين
 الضابطة 2016 ديسمرب 23 اجلمعة اللقاء الثالث
 الضابطة 2016 ديسمرب 24 السبت اللقاء الرابع

 

 وأما خطوات التعليم يف كل دور فهي كما يف اجلدول اآلتى:

 4-3اجلدول 
بتصحيح الواجبات على  (2B) التجرييبنشاط املدرس والطلبة يف درس النحو يف الفصل 

 حتليل اجلمل العربية
 (2B) التجريبيةيف الفصل  اللقاء األول

 نشاط الطالب نشاط املدرس

ون يرد الطالب السالم ويستمع -الفصل إبلقاء  يدخل املدرس -
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ل حضور الطالب السالم، ويسج

 بكشف الغياب.

 .نودواأمساء الذين إىل 

خيرب املدرس الطالب أن الدرس  -

 يبدأ بقراءة الدعاء.

يقرأ الطالب الدعاء ابخلضوع  -

 والرتتيب.

يعرف املدرس امسه ويشرح اهلدف  -

 عن حضوره يف هذا الفصل.

 يستمع الطالب اىل املدرس. -

يبني املدرس مادة النحو عن اجلملة  -

 الفعلية.

يستمع الطالب إىل شرح  -

 املدرس.

ى املدرس الفرصة للطالب أن يعط -

 .يسألوا من األسئلة مما مل يفهموا

يسأل الطالب املدرس مما مل  -

 .يفهموا

مث  الطالب لينشطواس أمر املدر  -

 يناقشون بيننهم.

ينشط الطالب مث يناقشون  -

 بينهم.

 الطالب ليعرضواأمر املدرس  -

 النتائج من مناقشتهم.

يعرض الطالب النتائج من  -

 مناقشتهم.

شرح يستمع الطالب إىل  - حح املدرس اإلعراابت اليتيص -
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 املدرس. من اإلعراب يعرب الطالب.

يعطى املدرس الواجبات عن اجلملة  -

الفعلية )اليت تتكون من الفعل + 

الفاعل + مفعول به( وأمر املدرس 

 ليعمل الطالب يف املسكن.

يكتب الطالب األسئلة يف  -

 الواجبات.

املواد يلخص املدرس مع الطالب  -

 الدراسية.

يلخص الطالب مع املدرس  -

 املواد الدراسية.

م املدرس والطالب ابلدعاء يقو  -

 الختتام عملية التعليممجاعة 

 يقرأ الطالب الدعاء مجاعة. -

يسلم املدرس على الطالب وخيرج  -

 من الفصل

 يرد الطالب السالم -

 (2B) التجريبيةيف الفصل  الثاين اللقاء

إبلقاء الفصل  يدخل املدرس -

ل حضور الطالب السالم، ويسج

 بكشف الغياب.

 ونيرد الطالب السالم ويستمع -

 .نودوا أمساء الذينإىل 
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خيرب املدرس الطالب أن الدرس  -

 يبدأ بقراءة الدعاء

يقرأ الطالب الدعاء ابخلضوع  -

 والرتتيب

 اإلجابة يوزع املدرس أوراق -

لقاء المن  مهاليت أعطا للطالب

 املاضى

النتيجة من يرى الطالب  -

 الواجبات.

أكثر  اليتاختار املدرس اجلمل  -

لواجبات وأمر الطالب يف ا خطاء

 بينهم. ليناقشوا

يناقش الطالب اجلمل اليت أكثر  -

 خطاء يف الواجبات.

 الطالب ليعرضوا أمر املدرس -

 النتائج من مناقشتهم.

يعرض الطالب النتائج من  -

 مناقشتهم.

 يصحح املدرس اإلعراابت اليت -

 الطالب. يعرب

إعراب شرح  إىليستمع الطالب  -

 املدرس.

املدرس للطالب نص القراءة  أعطى -

نشاطات يف املدرسة" "ال وموضوعه

 .وأمرهم ليقرؤوا

 يقرأ الطالب  نص القراءة. -



   37 
 

 

 

 

يف اختار املدرس اجلملة الفعلية  -

يف  الطالب ليبحثوا النص وأمر

 ع اإلعراب يف اجلملة.و وق

ع اإلعراب و يبحث الطالب وق -

 يف اجلملة.

يطلب املدرس الطالب لفهم املعىن  -

ع إعراب و من النص حسب وق

 الكلمات.

يرتجم الطالب املعىن من النص  -

مبراعاة وقوع إعراب الكلمات 

 خاصة اجلملة الفعلية.

قدم املدرس أوراق االختبار ي -

البعدي ملعرفة قدرة الطالب على 

 حتليل اجلمل العربية.

يتناول الطالب أوراق االختبار  -

 البعدي. 

املدرس والطالب ابلدعاء  يقوم -

 ختتام عملية التعليم.مجاعة ال

 يدعو الطالب ابلدعاء مجاعة. -

يسلم املدرس على الطالب وخيرج  -

 من الفصل

 السالم يرد الطالب -
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 4-4اجلدول 
 (2A) الضابطلفصل ا يف نشاط املدرس والطلبة يف درس النحو

 (2A) الضابطيف الفصل  األولاللقاء 

 الطالبنشاط  نشاط املدرس

الفصل إبلقاء  يدخل املدرس -

ل حضور الطالب السالم، ويسج

 بكشف الغياب.

م ويستمعون يرد الطالب السال -

 .أمساء الذين نودواإىل 

الدرس  رب املدرس الطالب أنخي -

 يبدأ بقراءة الدعاء

الدعاء ابخلضوع  البقرأ الطي -

 والرتتيب

اهلدف  شرحاملدرس امسه وي يعرف -

 يف هذا الفصل. عن حضوره

 اىل املدرس الطالبستمع ي -

اجلملة أهداف تعلم  يبني املدرس -

 .الفعلية

إىل بيان  الطالبستمع ي -

 املدرس.

املدرس القاعدة النحوية عن  يشرح -

ابلطريقة اإللقائية  اجلملة الفعلية

 والقياسية.

 .يهتم الطالب بشرح املدرس -
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األمثلة اليت تناسب  يعطى املدرس -

 مع القاعدة "اجلملة الفعلية"

يهتم الطالب بشرح املدرس  -

 على األمثلة.

ى املدرس الفرصة للطالب أن يعط -

 .يفهموااألسئلة مما مل  عن يسألوا

يسأل الطالب املدرس مما مل  -

 .يفهموا

الطالب ليناقشوا أمر املدرس  -

 بينهم.

 يناقش الطالب بينهم. -

ليعرضوا أمر املدرس الطالب  -

 النتائج من مناقشتهم.

يعرض الطالب النتائج من  -

 مناقشتهم.

 اليتيصحح املدرس اإلعراابت  -

 يعرب الطالب.

يستمع الطالب شرح اإلعراب  -

 املدرس.

ابلدعاء  يقوم املدرس والطالب -

 ختتام عملية التعليم.المجاعة 

تباع الدعاء يقوم الطالب اب -

 مجاعة.

 يسلم املدرس على الطالب وخيرج -

 من الفصل

 

 ترد الطالب السالم -
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 (2A) الضابطيف الفصل  الثيناللقاء 

الفصل إبلقاء  يدخل املدرس -

ل حضور الطالب السالم، ويسج

 بكشف الغياب.

ن و يرد الطالب السالم ويستمع -

 .نودوا نأمساء الذيىل إ

خيرب املدرس الطالب أن الدرس  -

 يبدأ بقراءة الدعاء

يقرأ الطالب الدعاء ابخلضوع  -

 والرتتيب

املدرس للطالب نص القراءة  أعطى -

شاطات يف املدرسة" "الن وموضوعه

 .وأمرهم ليقرؤوا

 يقرأ الطالب  نص القراءة. -

جلملة الفعلية يف اختار املدرس ا -

عن ص وأمر الطالب ليبحثوا الن

 ع اإلعراب يف اجلملة.و وق

ع اإلعراب و يبحث الطالب وق -

 يف اجلملة.

املعىن يطلب املدرس الطالب لفهم  -

ع إعراب و من النص حسب وق

 الكلمات.

يرتجم الطالب املعىن من النص  -

مبراعاة وقوع إعراب الكلمات 

 خاصة اجلملة الفعلية.
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الطالب لينشطوا مث أمر املدرس  -

 بيننهم. يناقشوا

ينشط الطالب مث يناقشون  -

 بينهم.

الطالب ليعرضوا أمر املدرس  -

 النتائج من مناقشتهم.

النتائج من يعرض الطالب  -

 مناقشتهم.

 يصحح املدرس اإلعراابت اليت -

 يعرب الطالب.

يستمع الطالب إىل شرح  -

 املدرس. من اإلعراب

قدم املدرس أوراق االختبار ي -

البعدي ملعرفة قدرة الطالب على 

 حتليل اجلمل العربية.

يتناول الطالب أوراق االختبار  -

 البعدي. 

يلخص املدرس مع الطالب املواد  -

 الدراسية.

يلخص الطالب مع املدرس  -

 املواد الدراسية.

م املدرس والطالب ابلدعاء يقو  -

 الختتام عملية التعليممجاعة 

 يقرأ الطالب الدعاء مجاعة. -

يسلم املدرس على الطالب وخيرج  -

 من الفصل

 يرد الطالب على السالم -
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 اجملموعة الضابطة -أ

 وعدداختار الباحث جمموعة ضابطة لبحثه  (أ) الثاين الفصلكما سبق ذكره، إن 

على  لقائية والقياسيةإلطريقة الاب "ملة الفعليةاجلطالبا. وعلم الباحث مادة " 28الطالب 

طريقة جلمع وهو . وبعد إجراء التعليم قام الباحث ابالختبار البعدي حتليل اجلمل العربية

  .مبعد التعل على حتليل اجلمل البياانت عن قدرة الطالب

 وأما النتيجة اليت حصل عليها الطالب يف االختبار البعدي، فهي كما يلي:

90   80  80   80   80   80   80   80  70  70  70   70   70  70   

60    60   60    60   60     60   60   50  50   50   50   50  40   

40    

 اجملموعة التجريبية -ب

رة من الفصول اليت أراد الباحث فيها أن ااملخت اجملموعة التجريبية هي اجملموعة

 (بالثاين ) لصفال يف. وهذه اجملموعة تكون النحويف تعليم  تصحيح الواجبات يستخدم

طالبا. كما جرى يف اجملموعة الضابطة قام الباحث ابالختبار البعدي،  28وعدد الطالب 

تصحيح  ابستخدامالنتيجة تدل على قدرة الطالب بعد عملية التعليم  علىحىت حصل 

  .  الواجبات
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 وأما النتيجة اليت حصل عليها الطالب يف االختبار البعدي، فهي كما يلي: 

100   100   100   90   90   90   90  90   90   90   80  80  80  

80  80  80   80  80   80   80   80   80   70   70   70   60  60   

50   50. 

ر، فيقوم الباحث ابملالحظة املباشرة يف اولدعم صحة البياانت من نتيجة االختب

. وغرض هذه املالحظة النحويف تعليم   تصحيح الواجبات ابستخدامعملية التعليم والتعلم 

تصحيح  ابستخدام النحو درسلتالحظ أنشطة الطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم يف 

تصحيح  ابستخدامونتيجة أنشطة الطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم . الواجبات

 يظهر يف اجلدول التايل: يف اجملموعة التجريبية، الواجبات

 4-5اجلدول 
  تصحيح الواجبات ابستخدامنتيجة أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم    

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

1 2 3 4 
 √    السالمالطالب إجابة  1
 √    قبل التعلم الدعاءالطالب  قراء 2
 √    بكشف الغيابعند الدعوة الطالب اهتمام  3

 لعملية التعليم الطالب داد الفصول و اع 4
 والتعلم

   √ 
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مع  يتعلموهنا اليت عن املواد الطالب مناقشة 5
 املدّرس

  √  

بلغها  اليت هداف التعليمأبالطالب اهتمام  6
 املعلم

   √ 

خطوات التعليم  عن لبيانالطالب اباهتمام  7
 والتعلم

   √ 

عن اجلملة  املدّرسشرح  إىلالطالب استماع  8
 الفعلية

   √ 

الكلمات يف  وحتليلعمل الطالب الواجبات  9
 يف اجلمل هاعو حسب وق اجلملة الفعلية

  √  

األخطاء يف  الطالب ابملناقشة عناهتمام  10
 أوراق اإلجاابت

   √ 

11 
"اجلملة  من القاعدة عنحبث الطالب 

 الكلمات وحتليلالفعلية" يف النص 

   √ 

 √    املدرستوصيات وإرشادات بالطالب اهتمام  12
 √    الدعاء ابلرتتيب الطالب قراءة  13

 50 اجملموع
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 حتليل البياانت ومناقشتها -ب

 حتليل بياانت املالحظة املباشرة -1

حتسب البياانت من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم ابستعمال 

 القانون:

    P = 𝑅𝑇 𝑥  ١٠٠ ٪ 

 : النسبة املؤية  P:  البيان

 𝑅  عليها احملصولة: جمموع القيمة 

 𝑇 النتيجة الكاملة : 

 عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة أحوال:عند إجراء وحيدد املسند ألنشطة الطلبة  

 ٪ = ممتاز 100 – 81

 ٪   = جيد جدا 80 – 66

 ٪   = جيد 65 – 56

 ٪   = مقبول 55 – 41

 1٪   = انقص 40  – 0

 هي:و راء عملية التعيلم والتعلم، عند إج الطلبةأنشطة قيمة 

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 281. 
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P = 𝑅𝑇 𝑥  ١٠٠ ٪   
                              = 5052 𝑥  ١٠٠ ٪   

 =                             5000 ٪
52

  
    =      ٪ 6،15٩   

ممتاز.  ٪ مبعىن 100 – 81دل على أهنا وقع بني حد ت ٪ ٩6،15= Pوبقيمة  

  تصحيح الواجبات ابستخدامأن أنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم  على داللةالفتكون 

 وعمليته وهلم الرغبة يف التعلم.طوات التعليم والتعلم خبمشرتكة  اتبعة

 البعديحتليل بياانت االختبار  -2

ختبار البعدي قام به الباحث للمجموعة الضابطة وبوسيلة النتائج اجملموعة من اال

 والتجريبية، ميكن أن حيلل الباحث منها بياانت.

 4-6اجلدول 
 التجريبيةنتيجة الدراسة بعد االختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة 

 النتيجة رقم
𝒙 y X2 Y2 

X Y 

1 100 90 20 25 400 625 
2 100 80 20 15 400 225 
3 100 80 20 15 400 225 
4 90 80 10 15 100 225 
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5 90 80 10 15 100 225 
6 90 80 10 15 100 225 
7 90 80 10 15 100 225 
8 90 80 10 15 100 225 
9 90 70 10 5 100 25 

10 90 70 10 5 100 25 
11 80 70 0 5 0 25 
12 80 70 0 5 0 25 
13 80 70 0 5 0 25 
14 80 70 0 5 0 25 
15 80 60 0 -5 0 25 
16 80 60 0 -5 0 25 
17 80 60 0 -5 0 25 
18 80 60 0 -5 0 25 
19 80 60 0 -5 0 25 
20 80 60 0 -5 0 25 
21 80 60 0 -5 0 25 
22 70 50 -10 -15 100 225 
23 70 50 -10 -15 100 225 
24 70 50 -10 -15 100 225 
25 60 50 -20 -15 400 225 
26 60 50 -20 -15 400 225 
27 50 40 -30 -25 900 625 
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28 50 40 -30 -25 900 625 
 𝚺𝐗 =  2240  𝚺𝐘 = 2018    𝚺 x2=4800 𝚺y2= 4900 

 

 .N = 28أما  ΣY = 1820و  ΣX = 2240 من اجلدول السابق قد حصل الباحث :

Mx =  
ΣX

N
 = 

٢240

28
 = 80 

MY =  
ΣY

N
 = 

1820

28
 = 65 

 ySDو  xSDمث يبحث الباحث 

SDx = √
Σx2

N
 = √

4800

28
 = √171،43 =  13،09  

SDy = √
Σy2

N
 = √

4900

28
 = √175 =  13،23  

 
 MySEو   MxSEمث يبحث الباحث  ySDو  xSDوبعد ما وجد الباحث 

SEMx = 
SDx

√N1−1
 = 

13،09

√27
 = 

13،09

5،20
 = 2،52   

SEMy = 
SDy

√N2−1
 = 

13،23

√27
 = 

13،23

5،20
 = 2،55 

 My -x MSEمث يبحث الباحث  MySEو  MxSEوبعد ما وجد الباحث 
SEMx – My = √SEMx

2 + SEMy
2 

  = √2،522
+  2،552

 

  = √6،35 + 6،50 

  = √12،85 

  = 583,  
 

 otمث يبحث الباحث  My –Mx SEمن خالل احلصول على النتيجة 

to = 
M1− M2

SEMx – My
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 = 
80−65

3،58
 

 = 
15

3،58
 

 =  4،19  
 

ة ري كل خطوات احلساب السابقة فوصل إىل اخلطوة اآلخ  الباحث ذكرما وبعد 

 كما يلي:  الفرض االحصائعلى الباحث أن يعرب و . البحثفروض  لتحقيق

µ
2 

>  µ
1

=  aH :  قدرة الطلبة  ةرتقيلتصحيح الواجبات فعال  استخدامن أالداللة على

 .فهم وقوع اإلعراابت على

µ
2 

 ≤ µ
1

=  oH  قدرة الطلبة  ةرتقيلكن فعاال تصحيح الواجبات مل يأن : الداللة على

 .فهم  وقوع اإلعراابت على

 اعتمادا على الفرض املذكور، أن مقياس الرد:

Ha  مقبول وoH :مردود ، إذا 

 .احلساب ت>  اجلدول ت

Ha  و  مردودoH :مقبول، إذا 

 .احلساب ت ≤ اجلدول ت
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 و 4،19 = احلساب تأن  درك الباحثيف السابق، أ الواردةسيسا على املعلومات أت

df  أو db = (n1 + n2 - 2) = (28  +28 - 2)  =54.   كما قرر يف جدول نتيجة

 (Significant) مبستوى الداللة  50 هو الرقم هذا إىل وأقرب db 58أو  df، يدل ت-اختبار

 ت -اختبار صولة هيفعلم الباحث أن النتيجة احمل ،12,0 = اجلدول ت% على درجة 5

ومتكن أن أييت الباحث ابلتفصيل  اجلدول ت -اختباركانت أكرب من نتيجة   4،19 احلساب

 التايل:

 احلساب > ت اجلدول ت = ت  -اختبار

= 2,01  <4،19  

 الصفري مردود.مردود يعىن الفرض البديل مقبول والفرض Ho مقبول و Haوهذه داللة أن 

 حتقيق الفروض -ج

 استخدامن أ هو ضها الباحثيت افرت األول أن الفروض ال فصلكما ذكر يف ال

دار العلوم  مبعهد فهم وقوع اإلعراابت قدرة الطلبة على ةرتقيلتصحيح الواجبات فعال 

 ت -اختبارأنه أكرب من نتيجة  له حيثدليال  احلساب ت -اختباروتكون نتيجة  .بندا أتشيه

%. وهذا يدل أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول  5 مبستوى الداللة اجلدول
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 فهم وقوع اإلعراابت قدرة الطلبة على ةرتقيلتصحيح الواجبات فعال  استخدامن أأي 

 . دار العلوم بندا أتشيه مبعهد
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الفصل الخامس 

 خاتمة

 نتائج البحث - أ

بعد ما قام الباحث بالبحث، قدم النتائج اليت حصل عليها من حبثو يف ىذا الفصل 

 :األخري، وىي كما يلي

إن الطلبة يف معهد دار العلوم بندا أتشيو ناقصون يف تطبيقهم وقوع اإلعراب  -1

وتركيب اجلمل العربية وأهنم ال يقدرون على التمييز بني اجلمل االمسية واجلمل 

ولذلك قام الباحث بأن حيلل ىذه ادلشكلة بتصحيح الواجبات لرتقية . الفعلية

إعطاء الواجبات وإعادهتا للطالب : قدرة الطلبة على حتليل اجلمل العربية، منها

بعد تصحيحها واختبار اجلمل اليت أكثر خطاء يف الواجبات وأمر الطالب 

وأمرىم ليعرضوا النتائج من مناقشتهم وأخريا تصحيح ادلدرس . ليناقشوا بينهم

 .اإلعرابات اليت يعرب الطالب
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إن تعليم اللغة العربية بتصحيح الواجبات مهمة لرتقية قدرة الطالب على تطبيق  -2

اإلعراب ألن ىذا يدفعهم للتعلم وظهور حماولتهم يف حل ادلشكلة وتنمية 

 .الشعور بادلسؤلية

. لرتقية قدرة الطلبة على فهم وقوع اإلعراباتإن تصحيح الواجبات فعال  -3

 > 2,01 = اجلدول ت-  أكرب من نتيجة اختبار احلسابت - نتيجة اختبارألن 

 أن الفرض الصفري مردود والفرض  علىوىذا يدل. بعد قيام البحث 4,19

 .البديل مقبول

 

المقترحات  - ب

 :اعتمادا على اخلالصات السابقة يقدم الباحث االقرتاحات

 أن يهتموا بعملية التعليم اىتماما كثريا معهد دار العلوم بندا أتشيوينبغي دلعلمي  -1

ويستخدموا الطرق التعلمية ادلتعددة لتكوين شخصية الطلبة يف مسؤلية التعلم 

 .ومن ىذه الطرق ىي طريقة تصحيح الواجبات

 عملية التعليم اشرتاكا يف أن يشرتكوا معهد دار العلوم بندا أتشيوينبغي لطلبة  -2

 .كامال
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وعلى الطالب الذين يريدون أن يكتبوا الرساالت أن خيتاروا موضوعات البحث  -3

اليت حتل مشكالت تعلم الدارسني باختيار الطرق احلديثة اليت تدفعهم للدراسة 

 .وسهلهم الفهم

 

 

 



 
 

55 

 

المراجع 

 المراجع العربية - أ

 .مكتوبة الشرق الدولية: القاهرة. 1- 2معجم الوسيط . 1972. إبراهيم أنيس
دار زهران للنشر :  عمان.أساليب تدريس اللغة العربية .2012 .أمحد صومان
 .والتوزيع
. المنجد الوسيط في العربية المعاصرة طبعة األولى. 2..3 .األشراف علي
 .دار املشرق للكتابة: بريوت

دار الكتاب : بريوت. كتاب التعريفات. 1988. الشريف على بن اجلرجاين
 .العلمية

 .مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. 2011. رجاء حممود أبو عالم
 .دار النشر للجامعات: القاهرة

. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .ه1416. صاحل بن محد العساف
 .مكتبة العبيكان: الرياض

:  القاهرة. الطباعة الثانية،طريقة التعليم العربية. 1976. حممد عبد القادر أمحد
 .املكتبة النهضة املصرية

 
 المراجع اإلندونيسية - ب

A. Amiruddin. 1992. Tata Bahasa Arab, Surabaya: Al-Ihsan. 

Abdul Majid dan Yusuf. 2010.  Ilmu Pembelajaran Islam, Jakarta: Kencana 

Perinda Media. 



56 
 

Anas Sudijono. 1987. Penganatar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

Oemar Hamalik. 2002. Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, 

Bandung: Tarsito. 

Muhammad Anas. 2014. Mengenal Metode Pembelajaran, Pasuruan: CV. 

Pustaka Hulwa. 

Roetiyah NK. 1991. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rioneka Cipta. 

Suharsimi Arikunto. 2003. Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: 

Bumi Aksara. 

 

  مراجع اإلنترنيتال  -ج

قاموس ومعجم المعاني معتد اللغات و . 2016. حممد حسيين املخلوف

 .2016  سبتمربhttp://www.almaany.com/ar/dict/ ،13، المجالت

Iman Rohiman. 2011. Pengertian Metode Pemberian Tugas, 

https://aslbandung.files.wordpress.com/2011/02/bab-2.pdf. 24 

November 2016, 14.15. 

Nurmala Dewi. 2012. Teknik Pemberian Tugas, 

http://billykamoe.blogspot.co.id/2012/04/hom.html, 24 November 

2016, 13:45. 

                                 

http://www.almaany.com/ar/dict/
http://www.almaany.com/ar/dict/
https://aslbandung.files.wordpress.com/2011/02/bab-2.pdf
http://billykamoe.blogspot.co.id/2012/04/hom.html


1 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  :  Pesantren Modern Darul Ulum 

Mata Pelajaran  :  Nahwu 

Kelas/Semester :  VIII/ Ganjil 

Standar Kompetensi   :  Memahami bentuk-bentuk dan susunan jumlah  

    Fi’liyah 

Kompetensi Dasar :  Mengidentifikasi jumlah Fi’liyah dalam berbagai bentuk 

   Wacana tulisan. 

 

Indikator : - Siswa mampu menjelaskan pengertian jumlah 

     Fi’liyah dengan tepat. 

 - Siswa mampu menyusun kalimat dengan struktur jumlah 

   Fi’liyah dengan benar. 

 - Siswa mampu menganalisis pola kalimat yang terdapat  

   dalam jumlah Fi’liyah dengan tepat. 

  

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa  mahir dalam menyusun kalimat dengan menggunakan 

struktur jumlah Fi’liyah. 

  

B. Karakter 

  Siswa dapat lebih teliti, toleransi dan berani.  

 

C. Materi  

Judul : Jumlah Fi’liyah 
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النشاطات فى المدرسة 

محد فيها أ يدرس ،حدى ادلدارس ادلتوسطة اإلسالميةإمحد هو يدرس ىف أهذا 
اللغة ودروسا كثرية وهى الدين اإلسالمي، العلوم الطبيعية والرياضيات وتاريخ احلضارة 

 .اإلجنليزية واللغة العربية واللغة اإلندونسية

 الدراسة يف الساعة الواحدة  منالدراسة ىف الساعة السابعة وينتهىأ هو يبد
الثانية يتعلم العقيدة مث يسرتيح  محد التفسري وىف احلصةأىف احلصة األوىل يتعلم  .والنصف

 .دلدة ربع ساعة

 ىل ادلكتبة ليقرأ ويستعري بعض الكتب ويدخل الفصل مرّة ثانيةإمحد أيذهب 
يتوضأ ويصلى الظهر ىف مصلى  احلصة اخلامسة وىف الساعة الثانية عشرة والربع ىف

 .ادلدرسة
 .ة يدرس الرياضة مث يرجع اىل بيتهيرخألوىف احلصة ا
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D. Metode 

  حل ادلشكالت (Problem Solving) 

  تدريبات (Drill) 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 

E. Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
Karakter 

1. Kegiatan Awal 

 Guru mengucapkan salam. 

 Siswa membaca doa sebelum belajar. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 Appersepsi: siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang materi yang akan 

disajikan. 

 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

 Guru memberikan penjelasan tentang langkah 

pelaksanaan pembelajaran. 

10 menit 

Ketertarikan 

untuk belajar 

dan 

keaktifan. 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagikan hasil dari penilaian tugas 

(PR) siswa. 

 Guru meminta siswa untuk menganilisis 

kembali struktur kalimat yang terdapat dalam 

tugas (PR) siswa. 

 Siswa menganalisis pola kalimat yang 

terdapat dalam hasil tugasnya (PR). 

 Siswa mendiskusikan pola kalimat yang 

terdapat dalam tugasnya (PR). 

5 menit 

Berani, 

toleransi, 

percaya diri 

dan cermat. 
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 Siswa menampilkan hasil temuannya dalam 

menganalisis pola kalimat. 

 Guru memberikan penguatan kembali tentang 

hasil analisis yang dilakukan siswa. 

 Guru memberikan apresiasi dan pujian 

terhadap kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 Guru mengadakan Post-Test secara langsung 

dengan soal yang sudah disiapkan secara 

tertulis. 

3. Kegiatan Akhir 

 Siswa mencatat hasil pembelajaran dengan 

bimbingan guru tentang hasil pembelajaran. 

 Siswa mendengarkan pesan moral yang 

disampaikan guru. 

 Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari 

guru. 

15 menit sopan. 

 

F. Sumber/Alat/Media Belajar 

 Buku 

 Papan Tulis 

 LKS 

G. Penilaian  

 Tehnik : Tes 

 Bentuk Instrument Post Test : Tulisan (Lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh, kamis 22 Desember 2016 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

M. Reza Fahlevi 

NIM: 221121168 
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Temukan Kalimat مجلة  الفعلية  pada bacaan النشاطات ىف ادلدرسة yang terdiri dari  فعل
مفعول به+ فاعل +   

Dan berilah tanda garis bawah dari masing-masing  مفعول به+ فاعل + فعل  tersebut 

1-  

2- 

3- 

4- 

5- 
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 مفعول به+ فاعل + فعل 
 فعل
  =قرأ 

 =يقرأ 
 =كتب 
  =تكتب

 
 فاعل
 =أمحد 

 =فاطمة 
 =الطالب 
 = الطالبة 

 
مفعول به 

 =الدس 
 =الكتاب 

 =اجمللة 
 =ادلنزىل 
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LEMBARAN OBSERVASI SISWA 

 

Nama Sekolah   : Pesantren Modern Darul Ulum 

Kelas/Semester   : VIII / Ganjil 

Nama Guru   : M. Reza Fahlevi 

Materi Pokok   : Jumlah Fi’liyah 

Nama Pengamat/Observer : Deny Yuzlian 

 

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

penilaian Bapak / Ibu  :  

  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  

2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik  

 

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

 Siswa menjawab salam guru. 

 Siswa membaca doa sebelum belajar. 

 Respon siswa dalam pengecekan kehadiran. 

 Siswa siap untuk proses pendidikan dan pembelajaran 

 Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi 

yang akan disajikan. 

 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 

pelaksanaan pembelajaran. 

    

2. Kegiatan Inti:     
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 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kalimat 

Jumlah Fi’liyah. 

 Siswa mulai menganalisis Pola Kalimat yang terdapat dalam 

Jumlah Fi’liyah. 

 Siswa mendengarkan penguatan guru dalam memperbaiki 

hasil I’rab siswa. 

 Siswa membaca lalu menganalisis kalimat yang terdapat 

dalam Teks Bacaan. 

3. Kegiatan Akhir: 

 Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

 Siswa membaca doa untuk menutup pembelajaran. 

    

 

 

 

 

             Banda Aceh, 24 Desember 2016 

              Pengamat/Observer 
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Foto Penelitian 
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 سيرة ذاتية

1. Nama    : M. Reza Fahlevi 

2. NIM    : 221 121 168 

3. Tempat/ Tanggal Lahir  : Peureulak, Alue Nibong 10 mei 1992 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Agama    : Islam 

6. Kebangsaan/ Suku  : Indonesia/ Aceh 

7. Kawin/ Belum Kawin : Belum Menikah  

8. Alamat    : Perumahan Dosen, Cot Yang. Aceh Besar 

9. Pekerjaan   : Mahasiswa 

10. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : H. Abdul Karim, S.H 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

b. Ibu    : Hj. Nurma 

Pekerjaan   :Ibu Rumah Tangga 

Alamat   : Beureunuen, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh. 

11. Pendidikan 

a. SD    : MIN Beureunuen, Tamat Tahun 2005 

b. SLTP    : MTsS Jeumala Amal, Tamat Tahun 2008 

c. SLTA   :MAS Darul Ulum,  Tamat Tahun 2011 

d. Perguruan Tinggi  :Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan  

 Keguruan UINAr-Raniry 

 

Darussalam, 31 Januari 2017 

 Penyusun  

    

(M. Reza Fahlevi)  
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