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ABSTRAK 

Judul Skripsi  : “Penerapan Kitab Metode Tamyiz untuk Meningkatkan 

Kemampuan Santri bertashrif, Penelitian Eksperimen Santri 

Dayah Jabal Rahmah Tapaktuan”. 

Peneliti :   Barmawi 

NIM  :   221324117 

 

Pada kenyataannya sebagian besar santri Dayah Jabal Rahmah Tapaktuan 

kesulitan dalam bertashrif, dan dari observasi tersebut permasalahan pertama yang 

peneliti dapatkan bahwa mereka lemah dalam mentashrifkan fiil yang shahih. 

Berdasarkan dari kasus ini, peneliti bernisiatif untuk meneliti tentang “Penerapan 

Kitab Metode Tamyiz untuk Meningkatkan Kemampuan Santri dalam 

Mentasrifkankan Fi’il Shahih, Penelitian Eksperimen Santri Dayah Jabal Rahmah 

Tapaktuan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dorongan siswa dalam 

mempelajari tashrif dan menerapkannya dalam kalimat, juga untuk mengetahui 

efektifitas metode Tamyiz dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk 

bertashrif dan menerapkannya dalam kalimat. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode Eksperimen (pre-Experimental Design). Sedangkan intsrumen 

penelitian adalah observasi dan tes. Adapun populasi, yaitu seluruh santri Jabal 

Rahmah dan sampel penelitian, santri kelas I untuk santriwan yang berjumlah 20 

santri. Hasil penelitian adalah kemampuan guru sangat baik pada penerapan 

metode tamyiz dalam pembelajaran tasrif, sebagaimana nilai observasi yang 

mencapai  82,14% dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran tashrif dengan 

menerapkan metode tamyiz juga baik sebagaimana nilai observasi yang mencapai 

71,42% (siswa), sedangkan penerapan metode tamyiz dalam belajar tasrif juga 

efektif, dibuktikan dengan hasil T-test lebih besar dari pada T-tabel, yang 

menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif (Ha) 

diterima. Jadi, metode tamyiz dapat digunakan dalam pembelajaran tasrif untuk 

santriwan satu Dayah Jabal Rahmah Tapaktuan.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Title of Research : "The Application of Tamyiz Methode Kitab to increase 

student’s ability in Tashrif, Experimental Research for Students 

at Dayah Jabal Rahmah Tapaktuan.” 

Researchers :   Barmawi 

Student ID  :   221324117 

   

Obviously most of the students at Dayah Jabal Rahmah Tapaktuan are 

difficult in tashrif wich was known from the observation wich was conducted 

already. First, the researcher found that the students are weak in tashrif the Fi’il 

Shahih. Based on this case, the researcher inisiated to do research about The 

Application of Tamyiz Methode Kitab to increase student’s ability in Tashrif the 

Fi’il Shahih, Experimental Research for Students at Dayah Jabal Rahmah 

Tapaktuan. The purpose of this research is to find out students motivation in 

learning tashrif and using it in sentence, and also to find out the effectivityof 

tamyiz method in increasing student’s ability to tashrif and use it in sentence. The 

research methodology of this research is experiment (pre-experiment design). 

Furthermore, the instrument of this research are test and observation. More over, 

the population of this research is all of the student at Jabal Rahmah and the 

sample is the male students in the first grade wich are 20 students in total. The 

results of this research wich was found by the researcher was that the teacher’s 

ability is very good at applying tamyiz method in tashrif lesson, the score of 

observation was about 82,12% and the student’s activity in tashrif teaching 

learning process with tamyiz method are also good wich was known from the 

score of observation that was about 72,42 % (students). This applying tamyiz 

method in learnig tashrif is also effective wich was provet by the result of T-test 

wich is bigger than T-table. It shows the hypothesis O (Ho) rejected and the 

alternative hypothesis (Ha) accepted. To sump up Tamyiz method could be used in 

tashrif lesson for the first grade male students at Dayah Jabal Rahmah Tapaktuan.  
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 الفصل األول
 أساسية البحث

  مشكلة البحث -أ
كانت الطريقة من العناصر املهمة يف عملية التدريس للحصول على األغراض 

ن تناسب مبادة لتحقيق األهداف تطبيقها يف مواقف التدريس البد أ الرتبوية. وكان
ن  يف اجال الرتبوية املعينة. ويف تعليم اللغة العربية والقرآن إبندونيسيا طرق، وقد ظهر اآل

تعليم اللغة العربية ما يسمى بطريقة التمييز هي طريقة مميزة لرتمجة القرآن والتعرف على 
 ستا  أزااا املاسسرت.   األالكتب العربية للمبتدئني وأسس هذه الطريقة 

ل كالم العرب أصو  تعرفأن التصريفات ميزان العربية وبه يف اللغة العربية عرف و 
ة من مواد اللغة العربية املهمة يف تعلم هذه اللغة. دوهي ما 1عليها. ةمن الزوائد الداخل

ن يسيطروا التصريفات سيطرة سيدة ليفهموا اللغة أفالبد على متعلمي اللغة العربية 
يقدر املعلم على أن يرقى التمييز إحدى الطرق يف تعليمها أن  . وطريقةالعربية عامة

زالتصريف. وقد  هتماممن مباحث هذه الطريقة اال ألن التصريفاتوحيّرك الطلبة يف تعلم 
قرية زاسي ب اهديف أتشيه يعين يف أحد املع الطريقة يف أحناء البالد ومنها انتشرت هذه

 دا.ي.   األستا  محنوبية  الذ  أسسه اجلأتشية  (Pasie Asahan)أساهن 

بكا قرية نوبية الذ  يق  يف اار  سيماجلمعهد من املعاهد يف أتشية  وسبل رمحة
 حتتهو ، ( Jln. Cempaka Ds. Lhok Bengkuang Tapaktuan )لؤ بنكوانج تبأتوان

اللغة العربية واللغة ومها اللغتني فيهما  . يتعلم الطلبة العالية املدرسة الثانوية واملدرسة
ولكن يبدو  ،ة. ومن مادة اللغة العربية اليت تعلم يف هذ املعهد هي الصرفزيّ ياإلجنل

 .التصريفال يقدرون على يواسهون الصعوزات و  ن الطلبة يف هذ املعهدلباحث أل
                                                           

  26ص. ،م(1987 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ،املفاتح يف الصرفعلي توفيق احلمد، 1
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ولكن بني الطالب يف حول التالميذ يف املعاهد فحسب  مل تكنالتصريفات  وصعوبة
خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية كما رأى الباحث يف اجموعة التدريس اليت  اجلامعة

ومن هذه األسباب هي لباحث معلما فيها. أسستها رابطة قسم تعليم اللغة العربية وكان ا
 يفالباحث ليبحث  قد دف لتصريفات الصحيحة يوميا. وهذه األسباب لقلة تدريبهم 

وحياول استعمال هذه الطريقة  "التصريفات لرتقية قدرة الطلبة يفتطبيق طريقة التمييز "
 . مبعهد سبل الرمحة اليت قد طبقت يف بعض املعاهد إبندونسيا

 
 البحث سؤاال  -ب

 كما يلي :   االبحث مه وسؤاال
 ؟ وتطبيقه يف اجلمل تعلم التصريف إىلالطلبة  تدف هل طريقة التمييز  -1

 رقى قدرة الطلبة يف التصريف؟يهل تطبيق طريقة التمييز  -2

 
 البحث اهدف -ج

 كما يلي:    ماالبحث يف هذه الرسالة فه اأما هدف
 ووضعه يف اجلمل  تعلم التصريف إىلة بالطل على اندفا لتعرف ا -1

 ووضعه يف التصريف علىترقية قدرة الطلبة يف لى فعالة طريقة التمييز علتعرف ا -2
 اجلمل

 
 أمهية البحث  -د

 أما أمهية البحث من هذ البحث فهي: 
واستعماهلا يف املادثة  يسهل هلم تعلمهافتصريفات القادرين على  ةسعل الطلبللطالب : 
 .والرتكيب
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لبحث عمادا للمدرسني يف ترقية فهم الطالب يف التصريف يكون هذ ا للمدرس :
 زاستعمال طريقة التمييز   

 : اايدة املراس  يف تعليم التصريف   للمعهد 
للباحث : اايدة خربة سديدة يف تعليم التصريف بتطبيق طريقة التمييز وللحصول على 

 اهادة التخصص يف تعليم اللغة العربية 
 
 فرتاض والفروض اال -ه

أثر كثريا تن جنا  التعليم والتعّلم يأبفرتاض االاعتمد الباحث يف هذ البحث على  
املستخدمة يف عملية التعليم. وأما الفروض اليت يفرتضها الباحث يف هذه الرسالة  لطرقزا

 فهي:
 الفرض البديل

 اتالتصريف يدف  الطلبة إىل تعلمكان استخدام طريقة التمييز  -1
 تصريفاتاليرقي قدرة الطلبة يف ن أ قادرا علىييز التم طريقة كان استخدام   -2

 واستعماهلا يف اجلمل
 الفرض الصفر  

  اتيدف  الطلبة إىل تعلم التصريف ال كان استخدام طريقة التمييز -1
 تصريفاتاليرقي قدرة الطلبة يف ال يقدر على أن التمييز  طريقة كان استخدام -2

 واستعماهلا يف اجلمل
3-  
 معاين املصطلحات  -ز

 يتن يبني معاىن املصطلحات الأر  الباحث هذه الرسالة ينبغي له ن يشأل قب 
 وهذه املصطلحات هي: .وضو هذ امليف  وردت
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 طريقة التمييز  تطبيق -1

 –يفّعل  –، على وان فّعل تطبيقا –يطّبق  –مصدر من طّبق  ق لغةكلمة تطبي
. 3ختبار واالستعمال، وهو وض  ايء موض  التنفيذ أو قيد اال2ا  أسراه عمليا تفعيال

. 4يف استمالتهم تمالة الشخص أو أاخاص الذ  يرغبومعىن آخر هو السعى إىل اس
 –والطريقة لغة مصدر من طرق  .واملراد زالتطبيق هو السعي والتنفيذ واستعمال الطريقة

. 5طريقة، معناها: "السبيل واملذهب وسرية إىل ايئ –طريق  –طرقا  –يطرق 
األساليب اليت يستعني هبا املدرس يف حتقيق األهداف الرتبوية واصطالحا: "اجموعة 

املعلم يف تعليم اللغة  هايستعمل اليت زالطريقة هنا هو كيفية تنظيم التدريس واملراد .6املعينة 
العربية عامة والتصريف خاصة وطريقة التمييز هي ورقة العمل اليت تبحث يف تكوين 

 Arabic for Specificمن زاب  Quantum Nahwu-Sharafالنظرية األساسية 

Purpose (ASP)  هبدف بسيط يعين منذ صغار األوالد أو املبتدئني )من قدر على
 .7تالوة القرآن( يتقن القراءة والرتمجة وكتابة القرآن وكتب الرتاث

 قدرة الطلبة -2
. وهي القوة على ايئ استطاعةقدرا وقدرة مبعىن  –يقدر  –قدرة مصدر قدر 

. إ ا، القدرة هي القوة اليت ميلكها الفرد لفعل الشيئ أو تركه.  ومعىن 8نهوالتمكن م
                                                           

2 M. Munawir Fairuz, Kamus Al-Munawir Indonesia – Arab Terlengkap, ( Surabaya: 

2007), hal. 684 

ص. ، (2003)بريوت: ، الطبعة األوىلسيط يف العربية املعاصرة، الو املنجد مؤسسة دار املشرق،  3 
667 

)يغياكرات: ، الطبعة الثالثةإندونسي، -قاموس العصرى عريبالاتبيك على وأمحد اهد  حمضر، أ 4 
 595ص.  ،(1997معهد كربيك اإلسالمي، 

، كرمة، بدون السنة() مكة املاألخرى،  اتغلتعليم اللغة العربية للناطقني ابل ،ناقةالد كامل و حمم 5 
 360ص. 

 100 ص:، م(2004بند أتشيه: الرانري  فرس، )، املدخل إىل تعليم اللغة العربيةعزمان إمساعيل،  6 
7 Abaza, Tamyiz, (Indramayu: Tamyiz Publishing, 2013), hal: 7  

 718(، ص.1973)القاهرة: دار املعارف، ة الثامنة، عالطب عجم الوسيط،املإبراهيم أنيس،  8 
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ن يفعله الفرد إ ا القابلة اليت تثري اىل ما ميكن أ االصطال  هي مهارة حاضرة تقلب هبا
. وهناك تعريف آخر كما قال حامد عبد السالم إن القدرة هي القوة على 9انل التدريب

. واملراد زالقدرة هنا هي مهارة من الطلبة 10مى أو عقلىالشيئ اليت متكن من أداء سس
 يف استعمال التصريف

 –يطلب  -سم الفاعل من طلب اكلمة "الطلبة" لغة مج  من "طالب" وطالب 
. والطلبة اليت يريدها 11الثانوية والعالية معناه هو الذ  يطلب العلم يف مرحلة التعليم اطلب

 الباحث فهي مج  األاخاس الذين يتعلمون مبعهد سبل رمحة تبأتوان.  
 

 التصريفات  -3
، تصريفا –يصّرف  –كلمة التصريفات مفردها التصريف مصدر من صّرف 

السحاب املسخر بني السماء ل تعاىل ) وتصريف الراي  و و قك  12 معناها التغيري والتحويل
صطال  "علم ومعىن الصرف يف اال وأصلها من الصرف (13يعقلونواألرض آلايت لقوم 

عراب وال بناء. فهو يبحث أحواهلا اليت ليست إبعَرف هبا أبنية الكلمة العربية و أبصول ت  
يف أحكام بنية الكلمات العربية، وما حلروفها من أصالة، واايدة، وصحة، وإعالل وابه 

 هو حتويل األصل الواحد أ  تغيريه الصرف يف ار  الكيال.ي قدم معىن. وقد "14 لك
. إ ا املراد زالتصريف يف هذه الرسالة 15ال هباة خمتلفة ملعا.ي مقصودة ال حتصل إإىل أمثل

                                                           

  10ص:  ،) بريوت: دار املاليني ( ،عريب –قاموس الرتبية إجنلزي حممد علي اخلوىل.  9 
 20ص: ، ( 1982، ) القاهرة: الصاب  ،قاموس علم النفسحامد عبد السالم،  10 
 677(، ص.1973)القاهرة: دار املعارف، ة، يثانة العاملعجم الوسيط، الطبإبراهيم أنيس،  11 
الطبعة التاسعة والثالثون )لبنان:املكتبة املنجد يف اللغة واإلعالم، لكاثوليكية، مؤسسة دار املشرق ل 12 
 423ص.   ،(2003الشرقية، 

 164سورة البقرة ص.  13 
 2ص:  ،(200،كاليكوت)   ،تيسري الصرف،  عبد القادر فبضي وعبد هللا الدارمي  14 
  2ص. ، (2001)إندونسيا احلرمني،  شرح الكيالينابن احلسن علي بن هشام الكيال.ي،  15 
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من املتكلم أو  هي مهارة حتويل الكلمة واحدة اىل كلمات متعددة حسب اقتضاء املعاىن
 .  الكاتب 

من  املوضو . ن يتجه هذأوبعد ما عرض الباحث هذه املصطلحات فيظهر 
ىل عدة الكلمات وفقا للمعىن يف تغيري الكلمة إ الطلبة إلتقاناستخدم طريقة التمييز 

 . واستعماهلا يف اجلمل املطلوب
 
 حدود البحث  -و
 د املوضوعياحل -1

لرتقية املوضو  " تطبيق طريقة التمييز  حتت شكلةإن  الباحث يبحث هذه امل
لنظر إىل أن هذ الكتاب له املواد الواسعة زا يب "يجتر مبنهج  التصريفاتقدرة الطلبة يف 

  فيضيقها الباحث يف مادة التصريف خاصة. 
 

 د املكا.ي احل -2
سبل الرمحة مبعهد  للطالب يف الصف األولإن الباحث يبحث هذه الرسالة 

 بتبأتوان 
 

 د الزما.ياحل  -3
 2017/2018سنة هذه الدراسة ىف  يبحث الباحث

 
 لسابقة عرض الدراسات ا -ح

  "احملادثة على التصريفات تطبيق"وموضوعها  2016 حسني صدام رسالة -1

  :البحث أسئلة
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 األفعال؟ تصريفات بتطبيق احملادثة تعليم يف الطالب و املدرس أنشطة كيف -أ

 احملادثة؟ على الطلبة قدرة ترقي تصريفاتال تطبيق هل  -ب

 البعد  و القبلي واإلختبار املباارة املالحضة طريقة: البحث طريقة

 التصريفات تطبيق يف واملدرس الطلبة وأنشطة التدريس عملية ن إسراءإ: البحث نتائج
 طلبة درسة يرقى حىت ممتااا يكون احملادثة على

  الذ  زالبحث خيتلف احلايل البحث:  احلالية ابلدراسة السابقة الدراسة عالقة
أن  السابقة لدراسةا يف البحث ومشكالت .واملكان املوضو  يف حسني صدام كتبه

ترقية الطلبة  على تركز احلالية والدراسة احملادثة يف اتالتصريف تطبيق يف بحثالكاتب ي
 أن. أيضا البحث منهج يف نيتخمتلف الدراستان توكان. بطريقة التمييز التصريفات على

 .يبيتجر ال املنهج تستعمل احلالية الدراسة و سرئياإل املنهج تستعمل السابقة الدراسة
 

  .  ابملوضوع "تطبيق التصريفات يف القراءة 2013رسالة حممد إبراهيم سنة   -2

 أسئلة البحث : 

 ؟ يعرف الطلبة تغري التصريفات ومعانيها يف القراءةهل  -أ

 ؟يف القراءة تطبيق التصريفاتكيف  -ب

 هل يربط املدرس التصريفات زاملعىن يف القراءة؟   -ج

  وصفية حتليلية طريقة البحث : دراسة 

معرفة الطلبة على تغري التصريفات سيدة ومعرفتهم معانيها يف القراءة تائج البحث : ن
ند تطبيق التصريفات يف القراءة سيد، وهي طريقة انقصة واختيار املدرس الطرق املناسبة ع

 حل املشكالت واإلستنباطية والقياسية وربط املدرس التصريفات زاملعىن كثري. 
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يف املوضو   : هذان حبثان خيتلفانلدراسة احلاليةعالقة الدراسة السابقة اب
تطبيق  يف بحثأن الكاتب يالدراسة السابقة  يفومشكالت البحث  .املكانو 

 رتقية الطلبة علىلطريقة التمييز  يف تطبيقبحث يالدراسة احلالية و  يف القراءة التصريفات
الدراسة حث، أيضا يف استعمال مناهج الب تلفتنيالدرستان خم ت. وكانالتصريفات
 يب.يتجر النهج امل ستعملتاحلالية و تستعمل املنهج الوصفي التحليلي السابقة 

 
 طريقة كتابة الرسالة -ط

على النظام الذ  وضعته كلية  الباحث وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمد
الرتبية اجلامعة الرانري  اإلسالمية احلكومية، وهي دليل إعداد خطة البحث 

ريوس( قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانر  )البكالو 
 اإلسالمية احلكومية.
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 صل الثاينفلا
 رياإلطار النظ

 مفهوم طريقة التمييز -1
ورقة العمل اليت تبحث يف تكوين النظرية األساسية  طريقة التمييز هي

Quantum Nahwu-Sharaf  من اببArabic for Specific Purpose (ASP)  هبدف
 بسيط يعين منذ صغار األوالد أو املبتدئني )من قدر على تالوة القرآن( يتقن القراءة

 .1كتب الرتاثقراءة  والرتمجة وكتابة القرآن و 
 فاكتش املبتدئني.الكتب العربّية لألوالد و ختص هذه الطريقة لرتمجة القرآن و و 

واآلن هو  اجلامعة اإلسالمية الشافعية متخرج يف –األستاذ  أابزا املاجسرت  الطريقة هذه
سب خربته جيد ميالدية وح 1999يف سنة  -مدير معهد بّيت التمييز إبندراميو

صعوابت يف تعلم اللغة العربية وفهم القرآن عندما كان صغريا. هذه الطريقة قد انتشرت 
 ة املدارسبطل عند سواء  كذا يف اتشية   يف عدة املعاهد واملدارس يف اندونسيا

   الكبار. إىل األطفال سن من واجملتمع نيياألكادميو 
 رتقى هذه الطريقة من عدة طبقات، فهي: ت

 تمييز األول الذي يركز على أن:  ال -1

با  مب قادرا على ترمجة القرآن الكرمي  يكون الطالب -أ  ساعدة القاموس كووككو

 ومعرفة ضمائرها يكون الطالب قادرا على تصريف األفعال -ب

 يكون الطالب قادرا على اجملّرد ) فتح القاموس أو املعجم (  -ج

 

                                                           
1 Abaza, Tamyiz, (Indramayu: Tamyiz Publishing, 2013), hal: 4   
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 يركز على أن: التمييز الثاين  -2

 ا على قراءة الكتب العربية بدون الرتمجة يكون الطالب قادر  -أ

 يكون الطالب قادرا على إعراب الكلمة يف اجلمل   -ب

 تعرف العوامل النحوية يكون الطالب قادرا على  -ج

 . 2يركز على قدرة الطلبة يف ترمجة القرآن الكرمي والكتب العربية وتعليمهالتمييز الثالث  -3

الغناء كأسلوب التعليم،  أحياان ستعملعملية التعليم كانت هذه الطريقة تويف 
التعليم الذي  جابلنسبة اىل ذلك رأى الباحث أن هذه الطريقة املقصودة متشاهبة بنموذ 

ابلنظر إىل أن هذ الكتاب له املواد الواسعة فيرتكز  يستعمل الغناء يف عملية التدريس.
 مادة التصريف فقط. على الباحث يف هذه الرسالة

 
 لغناءاب تطبيق طريقة التمييز -4

، ما يرافقه الغناء آبالت املوسيقىالغناء هو صوت اإليقاعات بنظامية، وعادة 
فرق، إضافة إىل ترفيه اآلخرين وهو أيضا يكون وسيلة يف تشجيع الذايت يف أو  فرادي إما

هو األصوات أن تركبها تركيبا مجيال حىت يشتتمل  أما مفهوم املوسيقى ولتخفيف التوتر.
ا اآلآلت تقرهناألصوات اليت  أن تكون ئتالف ومن األفضلااللغناء و فيه اإليقاع وا

والغناء  . املوسيقى4احلماسة وتذليل القلق وإعطاء السكينة ى. وجيعل املوسيق3الصوتية
دور ابرز  بل إىل حذف العقل. وللموسيقى الشعوراحلفز إىل يف الذهن بطريقة  انمؤثر 

 .   5يف النفسالذكاء  يبحث املوسيقىء الطالب. مبعىن أن ذكا يف قدرة أكادميية

                                                           
 14نفس املرجع ...، ص:  2

3 Mukhtar Latif Dkk, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 229 
4 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana. 2010), hal. 1 

5 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini, (Bandung: PT. Remaja Rsdakarya, 2014), 

hal. 188 
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 إنّ  "Mendidik Anak kreatif Ala Einsteinيف كتابه " "إمام مسبكني" كما قال

 6له آاثر كبرية منها: اءالغن
 نوين العاطفةت -1
 تنمية قوة اخليال  -2
 أتكيد القوة النفسية -3
 حفظ املادة التعليمية ابلسهولة -4
 املتعة إعطاء -5
 وبطريقة الغناء تؤثر قدرة ذهن الطلبة ابلسرعة -6

بري عن عمها وسيلتان للت يأن الغناء واملوسيق Peluppesإضافة اىل ذلك قال 
  .7آلته يفصوت الاملشاعر والعقل مع 

 Quantum Learning وقال يف الكتاب
“Belajar dengan lagu lebih meningkatkan motivasi belajar siswa, karena 

dengan menyanyi siswa merasa lebih senang dan nyaman serta 

pemahaman terhadap materi pelajaran akan lebih cepat”  

الطالب  به غناء يشعرالألن  ،التعلم يف كثريا  الطالب احنفار يرقين التعليم ابلغناء إأي : 
 رعني.مساملواد  نيفهمو كذلك سمن السعادة والراحة و  امزيد

 

 ات استخدام طريقة التمييز يف تعليم التصريف خطو   -5
كما شرح الباحث فيما سبق أن التصريف علم من العلوم العربية املهمة يف تعلم 

علم أبصول تُعروف هبا أبنية  اللغة العربية وبه يقدر الدارسون معرفة أصول الكلمة ألنه
 وحويل الكلمة من . وأحياان، يصعب على الطلبة استطاعة يفالكلمة العربية وأحواهلا

 صيغة اىل صيغة أخرى. 
                                                           

6 Imam Musbikin, Mendidik Anak Kreatif Alaa Einstein,) Yogyakarta, PT Mitra Pustaka, 

2007(, Hal:230 
7 Gusrahim, inovasi pembelajaran bahasa Arab, diakses 8 juli 2016, 

http://www.scribd.com 

http://www.scribd.com/
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 وهلذ األسلوب طرق خمتلفة يف كيفية التعلم، فهي: 
ن ترفع صوته يف الغناء إىل جانب تقنية التكرار لتحقيق ألوُدوكيني : يكون الطالب  -1

 التعلم متاما.
ُتوتك  -2 ن ك  8ن يشرح املواد التعليمية : هي منوذج التعلم أبن املعلم أ سي
 

 تخدامها يف تعليم التصريف هي: أما خطوات اس
 فرق  تقسيم الطلبة اىل ثالث -1
 خصائصها علمة يشرح عن األفعال الثالثية و املعلم أو امل -2
 كراساهتم    لتصريفات على السبورة والطلبة ينقلوهنا إىليكتب املعلم صياغات ا -3
  ر الغناء املشهور املناسب ابلزماناختيا -4
 يغين املدرس بصوت واضح  -5
 ة ويهتمون به جيدايستمع الطلب -6
مرّات حىت يذكرو أوزان التصريفات وتطبيقها  املادة ن يكررويطلب املعلم لكل فرقة أ -7

 يف األفعال 
 

                                                           
8 Abaza, Tamyiz ,(Indramayu: Tamyiz Publishing, 2013), hal: 8 
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 الفصل الثالث
 مناهج البحث

   طريقة البحث -أ
يب يكان املنهج الذي يستخدم الباحث قي هذ البحث هو املنهج التجر 

(Experiment Research) ن أملي الذي يستطيع الباحث بواسطته وهو منهج البحث الع
يف يعرف أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع( الذي له األثر اجللي 

)Eksperiment -pre التمهيديةتصميمات الر الباحث اوخيت. 1تقدم العلوم الطبيعية

)design  2ر الباحث للعينة اجملموعة الضابطة، إال أهنا اجملموعة جتريبية نفسهاايعين ال خيت 
 Oneوشبه جتريبية قسم من حبث التجريبية يعين أن خيتار الباحث التصميم 

t DesignTes-Test, Post-group Pre .ويقارن الباحث بني  3للعينة اجملموعة التجريبية
 نتائج االختبارين )االختبار القبلي والبعدي( على حتقيق الفروض.

 كالشكل التايل:
     2خ   x 1خ ت   

 

 فاخلطوات اليت يطبقها الباحث من هذه التجريبية هي: 
 األول. معهد جبل الرمحة يف الصف وهوحتديد اجملتمع  -1

                                                           

طبعة الثانية ) املكتبة ، البحث يف العلوم السلوكيةاملدخل اىل الصاحل بن أمحد العساف،   1 
 303ص : ،م ( 2000سنة  العبيكان،

 . ص، املدخل اىل البحث...صاحل بن أمحد العساف،  2 
 315ص:  ،جع...نفس املر  3

     2خ   x 1خ ت 
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صف األول األول ويف هذ املعهد لل العينة، أي خيتار الباحث الصف راختيا -2
تار الباحث واحدا من الفصلني  . وخيفصل للطالباتو  نيفصالن وهي فصل للطالب

 . نيعينة البحث فهو الفصل األول للطالبك
 وال. أي جيري التعليم كالعادة يفن الباحث يعلم بدون تطبيق طريقة التمييز أإ -3

 . عملية التدريس
 ختبار البعدي. ن أييت الباحث ابالختبار القبلي قبل االأ -4
توا الذي حمليطبق الباحث طريقة التمييز ملعرفة قدرة الطلبة يف تعلم التصريف اب -5

 تعلمه يف ذلك الوقت للمجموعة التجريبية. 
 يقدم الباحث االختبار البعدي  -6
ختبار القبلي بواسطة حيلل املعلومات مبقارنة نتائج االختبار البعدي بنتائج اال -7

تطبيق املعاجلات اإلحصائية اليت تقيس الفرق ما إذا كان الفرق ذو داللة إحصائية 
 أم ال.

 . سئلة البحث أو فروضهيفسر املعلومات يف ضوء أ -8
 ليها ويوصي بعض توصيات. بحث بعرض أهم النتائج اليت توصل إيلخص ال -9
 

 اجملتمع والعينة  -ب
 رمحة بتبأتوانالجبل عهد امليع الطال  يف إن اجملتمع يف هذ البحث هو مج

 purposive)ابلطريقة العمدية البحث عينة منه  . فأخذ الباحثطالب 103عددهم و 

sampling).  تسمى. و طلبة 20وعددهم  نيالفصل للطالب األول الطال  يف الصفوهو 
من  يارختاالابخلربة وهي تعين أساس  ختياراال أوذه الطريقة ابلطريقة املقصودة هل أيضا
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. واختار الباحث هذه العينة 4معرفته أبن هذه املفردة تتمثل جمتمع البحثخربة الباحث و 
 قادرين على التصريف.   اأبهنم مل يكونو 
 
 

 أدوات البحث  -ج
دوات البحث اليت هلا عالقة ل البحث سيقوم الباحث ابستعمال أومن خال
 ابملوضوع هي: 

 االختبار  -1
ن يستخدمه الباحث جلمع املعلومات اليت أحد األدوات اليت ميكن إن االختبار أ

، ويقوم الباحث ابالختبارين مها االختبار 5حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أو فروضه
القبلي واالختبار البعدي. ويقوم الباحث االختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التمييز يف 

قوم الباحث بعد تطبيق طريقة التمييز ملعرفة تعلم التصريف. أما االختبار البعدي في
 نتيجة الطلبة يف تعلم التصريف. 

ر البعدي وحيلل بينها وبعد ذلك يقارن الباحث بني االختبار القبلي واالختبا
 .زايدة قدرة الطال  وجناحهم على ترقية يف التصريفات األفعاليةملعرفة 

 
 ة املباشرة املالحظ -2

 يف وأحواهلم الطلبة الحظي أن هي الباحث هبا قومي اليت املباشرة واملالحظة
 دخول قبل هاأعد اليت املالحظة قائمة الباحث فاستعمل. الفصل يف التعلمى النشاط

                                                           

 99ص :  ..،جع.نفس املر  4 
 248-247ص.  ..،جع.نفس املر  5 
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 هبا قومي اليت املالحظة وأما. الدرس اتباعهم يف الطلبة أحوال عن البياانت لنيل الفصل
 التعلم أنشطة و لنيالزمي مع مشاركتهم ،استجاابهتم ،الطلبة تفاعل هي الباحث
 .طريقة التمييز ابستخدام

و املعلومات. ويقوم ة هي إحدا أدوات البحث جلمع البياانت أاملالحظ
ن ينظر على األثر من يف معهد جبل الرمحة حىت يستطيع أ ة مباشرةالباحث مبالحظ

ىل  إ البياانت و املعلومات احملتاجات إجراء الدراسة يف نفوس الطال  للحصول على
 ابة هذه الرسالة.كت

 
  

 طريقة حتليل البياانت  -ه
 املالحظة -1

حتسب البياانت من أنشطة املعلم والطال  عند إجراء عملية التعليم والتعلم 
 : 6ابستخدام القانون كما يلي

 

 
 : النسبة املؤية Pالبيان :

Rجمموعة القيمة احلصولة عليها : 
 Tالنتيجة الكاملة : 

 االختبار  -2
T-تحليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلى والبعدا ابختبار قوم الباحث بوي

Test 7كما يلي:  فيستخدم القانون  

                                                           
6 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),hal. 349-351. 
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 ت =                     

 :البيان 
 : متوسط الفروق م ف    

 : جمموع مرابع إحنرافات الفروق 2مج ح

 : عدد أفراد العينة  ن

                                                                                                                                                               
  .141ص.  ،املدخل اىل البحث...صاحل بن أمحد العساف،  7
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ
وات مبنهج البحث واألدلقد شرح الباحث يف الفصول السابقة عما يتعلق 

عرض نتائج اليت يأن  ريد الباحثي. ويف هذا الفصل املستخدمة فيه جلمع البياانت
طريقة تستعمال تتا  بتعليم القواعد الصريف اب تعلم اللغة العربية عملية حصلت من

. جبل الرمحة تبأتوان.مبعهد  ألولللفصل ا التصريفاتيف  الطال لرتقية قدرة  تمييزال

 2017/2018وحلصول على البياانت قام الباحث ابلبحث التجرييب للسنة الدراتسية 
اعتمادا على رتسالة عميدة لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلتسالمية 

 .مايو 8التاريخ  يفUn.08/TU-FTK/TL.00/09/2017  رقم :  احلكومية بندا أتشيه
 من التأمل حقل البحثيف جبمع البياانت  سلم الرتسالة قام الباحثوبعد أن ت

 ابلتدريس. هوقيام
 
 

 البحث حقلحملة عن  -1
 خلفية املعهد أ(

وقواعد تسالمية اال العلوم فيه الدارتسونيتعلم عصري جبل الرمحة معهد معهد  إن
 Cempaka Lhok) ؤ بنكوانج تبأتوانمجبكا ل يقع هذا املعهد يف شارععربية. اللغة ال

Bengkuang Tapaktuan)،  مع أصحابه  واجملتمع  كو حممد يونس الطييبتن السيدأتسسه
 اإلتسالمي معهديف املعاهد املختلفة منها  قد تعلم تان. و م 2004يوين  12ريخ ايف الت

 103هو  عهدوتان عدد الطال  يف هذا امل .م1968-1964بريون تسنة  اب  السالم
 طلبة، وهم جيلسون يف الصف األول حىت الصف الثالث.
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 ابملعهد الطلبةعدد  (ب
وعدد الطال  من تل صف تما يتضح يف اجلدول التايل ويوضح عدد الطال  

 يف تل فصول:
 

 1-4اجلدول 
 2017-2016يف تسنة جبل الرمحة تبأتوان يف معهد  عدد الطلبة

 
 

 

 

 

 

 

 عدد املعلمني ابملعهد ج(
عشر مدرتسا،  أحد اجلنوبية هأتشيجبل الرمحة تبأتوان يف معهد املدرتسني وعدد 

املدرتسني  ربعةأمسالغا و  معهد العلوم الدينية اإلتسالمية يفمتخرجون  فيه ة من املدرتسنيثالث
واملدرتسان  اجلنوبية هأتشي (Labuhan Haji)ج احلدار السالم الهبن معهد  يفمتخرجون 

 (Pucuk Krueng)ترونج بوجوك    (Jabal Makmur)جبل املعمور معهد  يفرجان متخ

وللحصول على  اب  السالم بريون. تسالميية وغريه متخرج يف معهد اإلاجلنوب هأتشي
  ماتثني يف هذ املعهد.  تانو  األهداف الرتبوية 

 
 

 العدد صفال رقم
 22 للطالبني-األول  1
 24 للطالبات -األول  2
 19 للطالبني -الثاين  3
 21 للطالبات -الثاين  4
 17 الثالث  5

 103 جمموعة الطلبة
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 يف املعهد مةاراق  العامل د(
طلبة،  103 جبل الرمحةمعهد باجلدول السابق اتضح أن عدد الطال   ويف

وحلصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعد املعهد بعض الوتسائل التعليمية تما 
 :يلي

 2-4اجلدول 
 :هي رافق العامة يف هذ املعهداملو 

 عدد ال مةارافق العامل الرقم
 1 مصلى 1
 2 بننيللمسكن  2
 3 لبناتلمسكن  3
 1 اإلدارة 3
 1 ُمَنش ِّط الكهرابء 4
 5 غرفة التعليم والتعلم 5
 8 محِّام 6

 
 

  لرتقية قدرة الطلبة يف التصريفات كتاب طريقة التمييزتطبي    -2 
 الطلبة قدرة لرتقية التمييز طريقة تتا   تطبيقابلدراتسة التجريبية عن  الباحث امق

 وقد قام الباحث نفسه تمدرس. جبل الرمحة تبأتوان أتشية اجلنوبية عهدمب التصريفات يف
 أتليفتصريف من تتا  ال مأخوذةاألول للطالبني، واملادة الدراتسية يف الصف  الصرف

قبل إجراء البحث، و  .الصحيح من اب  الثالثي اجملرد الفعل يف قسمحسن بن أمحد 
ات البحث أدو  أعدرة يف املعهد ملعرفة أحوال الطالبني. مث املالحظة املباش  الباحث ىأجر 

 واالختبار البعدى. يواالختبار القبل رسوللمد حظة للطالبنياليت تتكون من قائمة املال
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ول. يوضح يف الصف األ رفمادة الص تمدرس  ابلتدريس وقد قام الباحث نفسه
وتوقيت عملية  عليميتال دد النشا  وخطوات التعليم، مث حالتوقيت التجرييب الباحث

 :يف اجلدول اآليت تما  التعليم والتعلم
 

 3-4اجلدول 
 توقيت عملية التعليم 

 ساعة التاريخ يوم اللقاء
 07,00 -06,0. 2017نوفمبري  27 الثالاثء األوِّل
  22،30– 21،00 2017نوفمبري  27 الثالاثء الثاين

 07,00 -06,0. 2017نوفمبري  28 اخلميس الثالث
  22،30– 21،00 2017نوفمبري  28 اخلميس الرابع

 
 4 - 4اجلدول 

تتا  طريقة التمييز لرتقية قدرة الطلبة يف   تطبيقبعملية تعليم وتعلم اللغة العربية 
 التصريفات

 
 اللقاء األول  (أ

وأما  ،جدول تصريف الفعل الصحيح للطالبني الباحث وزعي ولاللقاء األ ويف 
 نشا  املدرس والطال  يف اللقاء األول تما يف اجلدول اآليت:

 
 نشاط الطالب نشاط املدرس

( الفصل يدخل املدرِّس )الباحث  -
 إبلقاء السالم.

 السالم. الطالبون ردي  -
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 الدعاء. البنيالط اءةقر   - قراءة الدعاء.ياألمر   -
 ةتر مذ املدرس الطالبني  يعطي -
 من الصحيحالفعل  يف اب  تصريفال

  تمثل  واألمر واملضارع يالفعل املاض
 -يكنس على وزن فَ َعلَ  -تنس 

 لُ يَ ْفعُ 

تصريف يف اب  ال ةتر مذ  ونلبالطا يفتح -
اجلدول  يف تتبتما  الفعل الصحيح  

  مثلواألمر واملضارع  يالفعل املاض من
 ُعلُ يَ فْ  -يكنس على وزن فَ َعلَ  -تنس 

التصريف  يقرأ املدرس صياغات -
تما يف من اب  الفعل الصحيح  

 اجلدول قراءة واضحة

 جيداقراءة املدرس  إىل يستمع الطالبون -

 عادةإل نيالطالب يطلب املدرس  -
يكون الذى  الصحيحتصريف الفعل 

 واملضارع يالفعل املاض مناجلدول  يف
 معا.يَ ْفُعُل  -فَ َعلَ  على وزن واألمر

الصحيح تصريف الفعل  ونطالبال عيدي  -
 اجلدول  يف لمثما تاآلخري  

يشرح املدرس خصائص األفعال  -
وتيفية يف ربط بني الفعل  الثالثة

 لضمائر ابوالفاعل وفقا 

حىت شرح املدرس إىل يستمع الطالبون  -
 جيدا  يفهموها

يقدم املدرس الفرصة للطالبني أن  -
 يسألو عما شرح املدرس

املدرس الذي يسأل الطالبون عن شرح  -
 امل يفهمو 

 او صرفيل نيالطالب سطلب املدرِّ ي  -
ة امع مراعالوزن  ذلك من ىأمثلة أخر 

 جيد نطق 

الصحيح  فعلال ونصرف الطالبي -
  حسب املثال املقدم

صة من تصريف يقدم املدرس اخلال -
 الفعل الصحيح 

اخلالصة من  يرتز الطالبون على -
 تصريف الفعل الصحيح 
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 ا ليتقدمو يطلب املدرس الطالبني -
ال فعا اجلمل فيها أإىل األمام ويكتبو 

 على السبورة  ةصحيح

 ايتقدم الطالبون إىل األمام ويكتبو  -
 على السبورة. ةصحيحال فعأاجلمل فيها 

يناقش املدرس مع الطالبني اجلمل  -
يف السبورة وإذا وجد من  هااليت تتبو 

رة ابلتصريف م هماألخطاء فيأمر 
 أخرى   

على املناقشة مع كز الطالبون رتي -
 املدرس

املدرس أتسئلة  ويف النهاية يوزع -
 االختبار القبلي  

 أجا  الطالبون أتسئلة االختبار القبلي -

 يرد الطالبون السالم - يلقى املدرس   السالم. -
 

 اللقاء الثاين  (ب
ة التمييز يف تصريف م تتا  طريقاتستخدا بدأ الباحثيف هذا اللقاء و 

، وأما نشا  املدرس طريقة التمييزث وفقا خبطوات ، ويعلمه الباحالفعل الصحيح
  والطال  يف اللقاء الثاين تما يف اجلدول اآليت:

 ةتر يعطي املدرس الطالبني مذ  -
التصريف يف اب  الفعل الصحيح من 

 تمثلالفعل املاضي واملضارع واألمر  
 يَ ْفع ُل  -يضر  على وزن فَ َعلَ -ضر 

التصريف يف اب   ةتر ون مذ يفتح الطالب -
الفعل الصحيح تما تتب يف اجلدول 

من الفعل املاضي واملضارع واألمر مثل 
 يَ ْفع ُل  -يضر  على وزن فَ َعلَ -ضر 

 يكتب املدرس صياغة التصريف -
 االصطالحي يف السبورة 

ينقل الطالبون ما تتب املدرس يف    -
 هتم اتساتر 

خطوات اع تبيصرف املدرس إب -
يعين التصريف يف طريقة التمييز 

 املدرس تصريفيستمع الطالبون إىل   -
 جيدا
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 ت لعدة مرابتكرار 
دوال اجليصرف املدرس الوزن يف  -

ابتستخدام طريقة لدوين بطريقة التمييز 
وهي أن يكون الطال  يرفعون 
أصواهتم يف الغناء إىل جانب تقنية 

 التكرار 

يستمع الطالبون تصريف املدرس   -
 ونه مراتويكرر 

ني إلعادة يطلب املدرس الطالب 
كون الذى يتصريف الفعل الصحيح 

ضارع يف اجلدول من الفعل املاضي وامل
ويطلبهم  يَ ْفع لُ  -فَ َعلَ  على وزن واألمر

.رينر متك اأن يصرفو   

الطالبون تصريف الفعل الصحيح  يعيد  -
  مراتل يف اجلدول ا مثتم

 ايطلب املدرِّس الطالبني ليصرفو   -
 أمثلة أخرى من ذلك الوزن بنطق جيد

  تفعةوأبصوات مر 

يصرف الطالبون الفعل الصحيح  -
 حسب املثال املقدم 

يقسم املدرس الطالبني إىل ثالث  -
 اجملموعات.

 جيلس الطالبون يف جمموعاهتم -

التدريبات  للطالبني يقدم املدرس -
يف لة مويطبقها يف اجلإبمالء الفراغ 

 جمموعاهتم.

جييب الطالبون األتسئلة إبتمال الفراغ  -
 لةمقها يف اجلويطب من بند التصريفات

 يف جمموعاهتم
يطلب املدرس الطالبني ليتقدمو  -

ال فعأاجلمل فيها  إىل األمام ويكتبو
 على السبورة  ةصحيح

كتبو قدم الطالبون إىل األمام وييت -
 على السبورة. ةصحيحال فعأاجلمل فيها 

كز الطالبون على املناقشة مع يرت -يناقش املدرس مع الطالبني اجلمل  -
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يف السبورة وإذا وجد من  االيت تتبو 
مرة ابلتصريف  همأمر األخطاء في

 أخرى   

 املدرس

يقدم املدرس التأتيد اية ويف النه -
 ويقدمهم الوزن من واخلالصة،

 معا اليصرفو الفعل الصحيح 

يشارك الطالبون تصريف الفعل   -
 الصحيح معا

 
 اللقاء الثالثج( 

  اجلدول اآليت:وأما نشا  املدرس والطال  يف اللقاء الثالث تما يف
املدرس للطالبني مذترة  يوزع -

التصريف يف اب  الفعل الصحيح من 
 تمثلالفعل املاضي واملضارع واألمر  

 يفَعل –يفتح على وزن فَعل -فتح

يفتح الطالبون مذترة التصريف يف اب   -
الفعل الصحيح تما تتب يف اجلدول 

 مثلمن الفعل املاضي واملضارع واألمر 
 يفَعل –فَعل  يفتح على وزن-فتح

درس صياغة التصريف يكتب امل -
 يف السبورة االصطالحي 

ينقلها الطالبون ما تتب املدرس يف    -
 هتم اتساتر 

املدرس والطالبون إبتباع  هيصرف -
خطوات  التصريف يف طريقة التمييز 

 مراتعدة ليعين بتكرار 

يصرف الطالبون مع املدرس التصريف   -
 االصطالحي 

يصرف املدرس الوزن يف جدوال  -
بطريقة التمييز ابتستخدام طريقة لدوين 
وهي أن يكون الطال  يرفعون 
أصواهتم يف الغناء إىل جانب تقنية 

 التكرار 

يستمع الطالبون تصريف املدرس   -
 تلعدة مراويكرره 
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يطلب املدرس الطالبني إلعادة  
كون تصريف الفعل الصحيح الذى ي

ضارع ملاضي وامليف اجلدول من الفعل ا
عا يفَعل م –واألمر على وزن فَعل 

.رينر متك اويطلبهم أن يصرفو   

يعيد الطالبون تصريف الفعل الصحيح   -
 مراتل يف اجلدول ا مثتم

 ايطلب املدرِّس الطالبني ليصرفو   -
ة اأمثلة أخرى من ذلك الوزن مع مراع

 نطق جيد وأبصوات مرتفعة 

يصرف الطالبون الفعل الصحيح  -
 ال املقدم حسب املث

يقسم املدرس الطالبني إىل ثالث  -
 اجملموعات.

 جيلس الطالبون يف جمموعاهتم -

التدريبات  للطالبني يقدم املدرس -
إبمالء الفراغ ويطبقها يف اجلملة يف 

 جمموعاهتم.

جييب الطالبون األتسئلة إبتمال الفراغ  -
من بند التصريفات ويطبقها يف اجلملة 

 يف جمموعاهتم
 الطالبني ليتقدمو يطلب املدرس ا -

ال فعا اجلمل فيها أإىل األمام ويكتبو 
 على السبورة  ةصحيح

 ايتقدم الطالبون إىل األمام ويكتبو  -
 على السبورة. ةصحيحال فعأاجلمل فيها 

يناقش املدرس مع الطالبني اجلمل  -
اليت تتبو يف السبورة وإذا وجد من 

 مرة أخرى    ابلتصريف هماألخطاء فيأمر 

ون على املناقشة مع كز الطالبيرت -
 املدرس

ويف النهاية يقدم املدرس التأتيد  -
واخلالصة، ويقدمهم الوزن من 

 معا اليصرفو  ةصحيحال فعأ

يشارك الطالبون تصريف الفعل   -
 الصحيح معا
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 اللقاء الرابعد( 

 وأما نشا  املدرس والطال  يف اللقاء الرابع تما يف اجلدول اآليت:
رة املدرس للطالبني مذت يوزع -

من التصريف يف اب  الفعل الصحيح 
تمثل واملضارع واألمر   الفعل املاضي 

 يَ ْفَعُل  -يعلم على وزن َفع لَ -علم

التصريف يف اب   ةتر يفتح الطالبون مذ  -
الفعل الصحيح اآلخري تما تتب يف 
اجلدول من الفعل املاضي واملضارع 

 -يعلم على وزن َفع لَ -علم مثلواألمر 
 يَ ْفَعلُ 

درس صياغة التصريف يكتب امل -
 االصطالحي يف السبورة 

ينقلها الطالبون ما تتب املدرس يف    -
 هتم اتساتر 

املدرس والطالبون إبتباع  هيصرف -
يقة التمييز خطوات التصريف يف طر 

 ت معايعين بتكرار لعدة مرا

يصرف الطالبون مع املدرس التصريف   -
 االصطالحي 

دوال اجليصرف املدرس الوزن يف  -
مييز ابتستخدام طريقة لدوين بطريقة الت

وهي أن يكون الطال  يرفعون 
أصواهتم يف الغناء إىل جانب تقنية 

 التكرار 

تصريف املدرس  إىل يستمع الطالبون  -
 مراته ونويكرر 

يطلب املدرس الطالبني إلعادة  
كون تصريف الفعل الصحيح الذى ي
ضارع يف اجلدول من الفعل املاضي وامل

 -زن َفع لَ يعلم على و -علمواألمر 

يعيد الطالبون تصريف الفعل الصحيح   -
 مراتل يف اجلدول ا مثتم
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.مراراوا معا ويطلبهم أن يصرفيَ ْفَعُل   
 ايطلب املدرِّس الطالبني ليصرفو   -

أمثلة أخرى من ذلك الوزن بنطق جيد 
 وأبصوات مرتفعة 

يصرف الطالبون الفعل الصحيح  -
 حسب املثال املقدم 

ىل ثالث يقسم املدرس الطالبني إ -
 اجملموعات.

 جيلس الطالبون يف جمموعاهتم -

التدريبات  للطالبني يقدم املدرس -
لة يف مإبمالء الفراغ ويطبقها يف اجل

 جمموعاهتم.

جييب الطالبون األتسئلة إبتمال الفراغ  -
لة ممن بند التصريفات ويطبقها يف اجل

 يف جمموعاهتم
يطلب املدرس الطالبني ليتقدموا  -

ل افعا اجلمل فيها أإىل األمام ويكتبو 
 على السبورة  ةصحيح

 ايتقدم الطالبون إىل األمام ويكتبو  -
 على السبورة. ةل صحيحافعأاجلمل فيها 

يناقش املدرس مع الطالبني اجلمل  -
اليت تتبو يف السبورة وإذا وجد من 

تصريف مرة ابل هماألخطاء فيأمر 
 أخرى   

تكز الطالبون على املناقشة مع ر ي -
 املدرس

ملدرس التأتيد واخلالصة، يقدم ا -
ويقدمهم الوزن من الفعل الصحيح 

 معا امع ليصرفو 

يشارك الطالبون تصريف الفعل   -
 الصحيح معا

املدرس أتسئلة  ويف النهاية يوزع -
 االختبار البعدى

 جييب الطالبون أتسئلة االختبار البعدى  -

 يرد الطالبون السالم - يلقى املدرس   السالم. -
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 اقشتهاحتليل البياانت ومن -ب
 مييف إدارة التعل املدّرس أنشطة -1

حتسب البياانت من أنشطة املدرِّس والطال  عند إجراء عملية التعليم والتعلم 
 1:زو الرمابتستعمال ا

 

 
 

 التعليق:
 : النسبة املؤيةP البيان : 
 f  جمموع القيمة احملصولة عليها : 
   Nالنتيجة الكاملة : 

ال  عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل وحدد املسند ألنشطة املدرِّس والط
 2مخسة أحوال:

 = ممتاز ٪ 100 -81
 = جيد جدا ٪ 80 -66
 = جيد ٪ 65 -56
 = مقبول ٪ 55 -41

 = راتسب ٪ 40 – 0
 هي: القيمة ألنشطة املدرِّس عند إدارة تعليم التصريف،

 
 

_______________ 
1  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja wali Pers, 2012) hal. 43 
2 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281 
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 ٪ 100 -81ما بني حد فيتدل على أهنا وقعت  P   =82,14%ونتيجة 
تتا  طريقة التمييز لرتقية قدرة يف تطبيق   . فتكون داللة أن أنشطة املدرِّسممتاز مبعىن

ة التعليم والتعلم اليت خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعايري عملي مطابقة الطلبة يف التصريفات
  عند عملية التعليم والتعلم. تلزم أن يعتمد عليها املدرِّس

     
 الطالب يف إدارة التعلم أنشطة -1

 ،الطال  تفاعل عن مالحظة املدرس يف القيمةهذه البياانت عرض الباحث  ويف
تتا  طريقة التمييز يف أنشطة الطال  عند إجراء  و  الزميلني مع مشارتتهم ،اتستجاابهتم

 :، هيتعليم التصريف
 

 
  

مبعىن  ٪ 80 -66تدل على أهنا وقعت ما بني حد  % P  =71,42ونتيجة 
تتا  طريقة ى أن أنشطة الطال  يف عملية التعليم بتطبيق  . فتكون الداللة علجيد جدا

مشرتتة خبطوات التعليم والتعلم وعمليته حيث  التمييز لرتقية قدرة الطلبة يف التصريفات
 أن الرغبة يف التعلم يكون يف املستوى جيًدا جدًّا.

 
 حتليل البياانت عن االختبار القبلي واالختبار البعدي -2

( يستخدم ”Test “tالختبار القبلي والبعدي ابختبارات )والتحليل عن نتيجة ا
 :الباحث صيغة  تما يلي

 ت = 

 



31 
 

 حيث أن :
 : متوتسط الفروق م ف

 : جمموع مرابع إحنرافات الفروق 2مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن
 

 5-4اجلدول 
 الثاين االختباردرجة يف و األول  االختباربني الدرجة يف  النتائج

 بلاالط
درجاهتم يف 

 ختباراال
 األول

درجاهتم يف 
 ختباراال

 الثاين

الفرق بني 
 ينختبار اال

االحنراف عن 
 متوسط الفروق

مربع 
)االحنراف 
عن متوسط 
 الفروق(

1 40 70 30 3 9 
2 60 80 20 -7 49 
3 40 60 20 -7 49 
4 50 80 30 3 9 
5 40 70 30 3 9 
6 50 70 20 -7 49 
7 20 40 20 -7 49 

8 80 90 10 -17 289 
9 40 70 30 3 9 

10 20 70 50 23 529 
11 40 60 20 -7 49 
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12 30 70 40 13 169 
13 50 80 30 3 9 
14 60 90 30 3 9 
15 90 90 00 -27 729 
16 60 90 30 3 9 

17 10 50 40 13 169 
18 70 90 20 -7 49 
19 80 100 20 -7 49 
20 30 80 50 23 529 

 2٨20 0 ٥40 1٥00 ٩٦0 اجملموع
 
    48 = 20:  960حسا  متوتسط االجابة األوىل  وهو  -1
 75 = 20:  1500حسا  متوتسط االجابة الثانية وهو   -2
  27=  20: 540حسا  متوتسط الفروق وهو   -3

 ت = 

 ت = 
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 ت = 

 ت = 

 9،9264=   =   ت  = 

 

ويكون  .(Derajat Kebebasan)جة احلرية در المن اخلطوات األخرية يعين حتديد و 
يف هذا  درجة احلريةالمن  1٪و  ٪5 (signifikasi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

  البحث.
ليقارن    9،9264( tومن اخلطوات السابقة، فيحسب الباحث أن النتيجة ت )

 دول اتستخدم الباحث القانون:نتيجة اجل
 1-= ن  جة احلريةدر ال

    =20-1 
    =19 

النتيجة ت اجلدول على مستوي  ، فتوجدجة احلريةدر الوبعد أن حسب الباحث 
 ٪1( signifikansiويف مستوي الداللة )  2,09302وهو  ٪5( signifikansiالداللة )

ت تساوية أو أترب من النتيجة م (testt)ت احلسا   إذا تانت النتيجة. 2,86093وهو 
إذا  مقبوال. و  (aH)مردودا  والفرض البديل  (0H) فيكون الفرض الصفري (tablet)اجلدول 
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فيكون الفرض  (tablet)"ت" اجلدول أصغر من النتيجة ( testt)احلسا   ت تانت  النتيجة
  مردودا. (aH)مقبوال والفرض البديل  (0H) الصفري

احلسا   ت ولذلك  9،9264( يعين ttestا  )احلس ت أما حاصل مالحظة
(ttest) اجلدول  ت أترب من(tablet): ,093022 <9،9264 > 2,86093 . 
 
 
 حتقي  الفروض  -ج

ريد الباحث أن حقق الفروض اليت افرتضها يف يوفقا للبياانت اليت تسبق حتليلها، 
 الفصل األول:

يرقي قدرة الطلبة على أن  ال يقدرالتمييز  طريقة تان اتستخدامالفرض الصفري:   -1
وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلسا   .واتستعماهلا يف اجلمل تصريفاتاليف 

(testt( أترب من النتيجة ت اجلدول )tablet أو ),9،9264> 093022 > 
2,86093.  

يرقي قدرة الطلبة يف ن قادرا على أالتمييز  طريقة تان اتستخدامالفرض البديل:   -2
ت اجلدول وهذا الفرض مقبول ألن نتيجة  .ماهلا يف اجلملواتستع تصريفاتال

  .2,86093 < 9،9264> 2,09302احلسا  أو  النتيجة ت أصغر من 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

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 

 

Jenis Perilaku 

 

Objek Pengamatan 

Skala Nilai 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

1 Motivasi 

Belajar  

1. Siswa bersemangat dalam menyimak 

pelajaran ketika guru menerangkan materi 

pembelajaran  

 

2. Siswa menunjukkan sikap senang belajar 

tasrif dengan menggunakan Metode 

Tamyiz. 

 

3. Siswa aktif dan menunjukkan rasa ingin 

tahu yang benar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 

 
 

√ 
 
 
 
 

2 Respon 4. Siswa mengajukan pertanyaan jika 

belum memahami penjelasan guru 

 

5. Siswa yang lain menjawab pertanyaan 

teman teman seputar materi yang di ajarkan  

 

6. Siswa mengerjakan tugas LKS dengan 

serius  

 

7. Siswa aktif dan berkonsentrasi dalam 

proses belajar mengajar. 

  

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 Kerjasama 8. Siswa bekerja sama dalam kelompok 

mereka  

 

9. Siswa berpartisispasi secara aktif dalam 

kelompok diskusi dan pasangan mereka 

yang kemudian menemukan hal yang baru 

dari materi pembelajaran 

 

10. Siswa bertanya pada teman dan yang 

lain membimbing teman yang 

berkemampuan rendah  

 

  √ 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 Kegiatan 

pembelajaran  

11. Siswa berlomba untuk menghafalkan 

semua tasrif fiil tsulatsi mujarrad yang 

shahih akhir dengan menggunakan metode 

tamyiz 

 

12. Siswa memahami perbedaan sighah 

tasfrif semua bab tsulatsi mujarrad dan 

penggunaannya dalam membuat kalimat 

bahasa arab 

 

13. Siswa saling berinteraksi dalam 

menemukan dan menciptakan kreativitas 

baru dalam bertashrif 

 

14. Siswa mencoba membuat kalimat 

dengan menggunakan tashrif yang berbeda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

            

            

            

        Tapaktuan,      -       2017 

        Peneliti, 

 

        Barmawi 

        221324117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Jenis Perilaku 

 

Objek Pengamatan 

Skala Nilai 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

1 Motivasi 

Mengajar 

 

1. Guru bersemangat dalam mengajar 

pelajaran tasrif yang di ajarkan 

 

2. Guru menunjukkan sikap senang 

mengajar tasrif dengan menggunakan 

metode tamyiz. 

 

3. Guru aktif dan menunjukkan rasa 

semangat yang benar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

 
√ 

2 Respon 4. Guru memberikan kesempatan siswa 

bertanya jika belum difahami  

 

5. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menjawab pertanyaan lalu 

guru menguatkannya   

 

6. Guru  memberikan  tugas LKS dengan 

baik 

 

7. Guru aktif dan berkonsentrasi dalam 

mengawasi murid menjawab soal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

√ 
 
 
 

 
 
 

√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

3 Kerjasama 8. Guru meminta siswa untuk bekerja sama 

dalam kelompok mereka  

 

9. Guru meminta siswa berpartisispasi 

secara aktif dalam kelompok dan kemudian 

menemukan hal yang baru dari materi 

pembelajaran 

 

10. Guru meminta siswa  bertanya pada 

teman dan yang lain membimbing teman 

yang berkemampuan rendah  

  
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4 Kegiatan 

pembelajaran  

11. Guru menuliskan sighah tasfrif di papan 

tulis dan menjelaskan dengan baik 

 

12. Guru mengajarkan cara bertashrif 

dengan menggunakan metode tamyiz 

dengan penuh semangat  

 

13. Guru saling berinteraksi dalam 

menemukan dan menciptakan kreativitas 

baru dalam bertashrif 

 

14. guru mengajak siswa untuk bertashrif 

secara bersama-sama dengan cara yang 

diajarkan dalam kitab metode tamyiz 

  

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 
 

 
√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

            

            

         Tapaktuan,      -       2017 

Guru Mata Pelajaran Sharaf     Peneliti, 

 

Tgk. Miska Firdaus       Barmawi 

        221324117 

 

 

  



 االختبار القبلي
 اإلسم     :
 الفصل    :

 ة كما يف املثال!كمل اجلمل اآلتية حسب الضمائر الصحيح .1
 اللنب بعد اإلفطار  يشربعثمان  مثال :

 اللنب بعد اإلفطار تشرب.................. جواب: الطفلة  )الطفلة(
 الكتب  يقرأاىل املكتبة و  يذهبحممد  -أ 

 زينب ....................... -
 الطالب ..................... -
 الطالبات .................... -
 أنَت ........................ -

 يف مكاهنا  حنذفالقمامة و  حنملب. حنن 
 هّن........................ -
 أنِت ...................... -
 فاطمة ..................... -
 أخي ...................... -

 اختار األجوبة اآلتية املناسبة  -2
 اي علي! ...... الرسالة حاال  -أ 

 ج. اكتنب   أ. اكتيب  
 د. اكتبا   ب. اكتب  

 اي فاطمة ....... إىل املطبخ  -ب
 ج. اذهيب   أ. اذهب  
 د. اذهنب   ب. اذهبو 

 اي طاليب ....... شرح الكتاب  -ج
 ج. امسعي  أ. امسعو  
 د. امسع   ب. امسعن  



 . احعل اجلملة املفيدة من األفعال اآلتية كما يف املثال!3
 مثال: شرب : يشرب أيب القهوة يف الصباح  

 . جلس 1 
 غفر  .2 
 . خرج 3 

 

 

 

 االختبار البعدي 
 اإلسم     :
 الفصل    :

 كمل اجلمل اآلتية حسب الضمائر الصحيحة كما يف املثال! .1
 الدرجة على الشارع يركبمثال : علي 

 )عائشة( .................... جواب : عائشة تركب الدرجة على الشارع
 ها متسحالبالط و  تكنسماشطة  .أ

 ......................البنات  -
 هن ......................... -
 أمي ........................ -
 هم ......................... -

   يف املدرسة يعملأخي  .ب
 هّن ........................ -
 هم ........................ -
 أخيت ...................... -
 ........................أننّت -



 اختار األجوبة اآلتية املناسبة  -2
 اي طالبايت ..... على الشيخ  -أ

 ج. سّلمي   أ. سّلم  
 د. سّلمن ب. سّلمو  

 ب. اي ابين! ...... عمال صاحلا 
  ج. اعمال   أ. اعمل   
  د.  اعملن  ب. اعملي   

 ج اي ابنيت! ........ نفسك عن الرجولة 
 ج. ابعدي   أ. ابعد   
 د. ابعدو ب. ابعدا   

 . احعل اجلملة املفيدة من األفعال اآلتية كما يف املثال! 3
  مثال: قرأ : اي خادجة! اقرئي القرآن بعد الصلوات اخلمسة 

 . نظر 1
 قتل  .2
 كرم   .3
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