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 اإلستهالل

 

 
  

َا يـََتذَكُر  ِذْيَن الَيـَْعَلُمْوَن ِإمنِذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوالُقْل َهْل َيْسَتِوى اَل
  أُْوُلوا اْألَْلَبابِ 

  ﴾٩: الزمر﴿
  

ِع اهللا  الِذْيَن آَمنُـْوا َوالِذْيَن أُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ  يـَْرَف
  ﴾١١: اادلة﴿

  
  بالعلم يعرف العمل الذي حيبه اهللا والعمل الذي الحيبه اهللا

 ﴾شيخ عبد اهللا اهلرري﴿
 

  



 هداءإ

 إىل من علمين النجاح والصرب
هله الدنيا ألرتوي من حنانهإىل من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل مت  

 

مهديالمكرم أبي   

 وإىل من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أنا فيه
 وعندما تكسوين اهلموم أسبح يف حبر حناا لتخفف من آالمي

 
نديمةالمكرمة  أمي  

 وإىل من كانو يض يضيئوين إىل طريق احلالل ويساندوين وينازلون عن حقوقهم
اءإلرضائي والعيش يف هن  

 
 إخواني وأخواتي الكريمة

يعلى مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلم أقول شكرا جزيال  
 جزاكم اهللا خري اجلزاء وأدعو ريب أن جيمعنا يف جنته

 آمني يا جميب السائلني
...أهدي هذا اجلهد املتواضع  

 
 ستي زهر مهدي نديمة

 

  



  شكر وتقدير

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

لعاملني له النعمة وله الفضل وله الثناء احلمد هللا رب ا
احلسن واهللا موجود ازىل وابدا بال جهة وال مكان وال جيرى عليه 

صلوات اهللا الّرب . الزمان وال يشبه خملوقاته وال جيلس على العرش
الرحيم واملالئكة املقربني على سيدنا حممد أشرف املرسلني، 

النبيني  واملرسلني وحبيب رب العاملني، وعلى مجيع إخوانه من 
  .وآل كل والصاحلني وسالم اهللا عليهم أمجعني

بإذن اهللا تعاىل وعنايته وإرادته وقدرته قد كتبت الكاتبة 
باستخدم كراسة  Brunerتطبيق نظرية "هذه الرسالة مبوضوع 

لرتكيب اإلضايف والوصفي يف الصف الثاين االتدريبات لتعليم 
وقد إنتهت الطالبة " MTsS Serambi Mekkahدراسة جتربية بـــ (

تربية يف قسم تعليم اللغة العربية وإن شاء اهللا حتصل على الدرجة 
يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  )S.Pd(اجلامعية األوىل 

  .ةتشيأة الرتبية وتأهيل املعلمني بندا بكلي



تقدم تاكاتبة شكرا عميقا للمشرفني الكرميني مها األستاذ 
ري مسلم املاجستري واألستاذة فضيلة املاجستري على الدكتور خبا

قيادة، وعلوم، وأوقام لإلشراف على هذه الرسالة من أوهلا إىل 
  .آخرها، لعل اهللا باركهما خريا كثريا
ورئيس  كلية الرتبيةوعميد  امعةاجلوتقدم الباحثة شكر ملدير 

العلوم ومجيع األساتذة الذين علموها أنواع  قسم تعليماللغة العربية
  .املفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا

مهدي (شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديها احملبوبني 
الذان ربياها تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعا ) أمي(ندمية ) أيب(

منذ صغار إىل أن جنحت التعلم يف كلية الرتبية اإلسالمية لعل 
شكرا جزيال  وال تنسي. جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا وآلخرة
  .علي أصحاا وزمالئها الذين يدافعوا

وأخريا، ترخو إىل اهللا أن جيعل هذاالعمل مثرة نافعة وترخو 
من القارئني نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة وعسى أن تكون 

  .نافعة للباحثة وللقارئني
رب . وتسأل اهللا هلا ولكم خريا على اإلميان واإلسالم

حسبنا اهللا ونعم . ربا مجيال وذكرا كثريانسألك فرجا قريبا وص



الوكيل وال حول وال قوة إال باللهالعلي العظيم، واحلمد هللا رب 
  .العاملني
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لرتكيب ام كراسة التدريبات لتعليم اباستخد Brunerتطبيق نظرية :   عنوان الرسالة
 MTsS ــسة جتربية بادر (يف الصف الثاين  اإلضايف والوصفي

Serambi Mekkah( 
 MTsSات يف الصف الثاين بــــ ة مبقابلة معلم وبعض الطالبحثاالببعد أن تقوم 

Serambi Mekkah  فوجدت املشكلة فهي أن الطالبات مل يقدرن على سيطرة
وهذه الواقعة ألن . القواعد اللغة العربية وخاصة يف فهم تركيب اإلضايف والوصفي

املعلم ال يستخدم النظرية التعليمية املناسبة باملادة الكائنة ويئثر إىل سيطرة الطالبات 
بناء على ذلك ينبغي أن يستخدم املعلم املنهج . فهم تركيب اإلضايف والوصفييف 

املناسب يف تدريس اللغة العربية حىت يكون الدرس فعاال ويؤثر على كفاءة الطالبات 
من إحدى طرق التدريس اليت تم  Brunerة نظرية حثاالبوختتار . إىل ما أحسن

وهذا األساس يعطى . ستشارا فقطبنشاط الطالبات وتفعيلهن فيكون املعلم م
. الطالبات الفرصة ليعمل بنفسه ويعطى الطالبات الفرصة للتفكري واستجابة والتعاون

بكراسة  Brunerنظرية  ية استخدامالتعرف على فعالوأما أهداف البحث فهي 
 ين،لرتكيب اإلضايف والوصفي يف الصف الثااالطالبات لتعليم التدريبات لرتقية قدرة 

 MTsS )ب(اين وهي الطالبات ىف الصّف الث% ١٥العينة  الباحثة فأخذت

Serambi Mekkah  بالطريقة العمدية  الطالبات ٢٢ليكون فصال جتريبيا وعددهن
)Purposive Sampling(.   هذه الرسالة هي حبث جترييب يفإن منهج البحث .

 One group pre-test post-test)واختارت الباحثة التصميمات التمهدية 

design). ختبارالا أما أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة هلذه الرسالة هي.



 ).(t” Test“وحتليل البيانات نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات   
فالنتيجة . ١,٧٢١ ٥٪ )signifikansi(والنتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة 

 HOأو ) ٦,٢٥<١,٧٢١( )ttable(أكرب من نتيجة ت اجلدول  )ttest(احلساب  ت
 .مقبول Haمردود و

 

  
   



  نجيليزيةمستخلص البحث باللغة اإل

  
Nama : Siti Zahara. MN 
Nim : 140202170 
Title : The Application of Bruner's Theory by Using Student 

Worksheets in Learning Tarkib Izhafi and Tarkib Washfi in 
Class 2 (Experimental Research at MTsS Serambi Mekkah). 

The researcher observed the Arabic language teacher and some students 
in class II MtsS MTsS Serambi Mekkah. So the researcher got a 
problem where students were weak in mastering qawaid especially in 
learning the tarkib idhafi and tarkib washfi. This is because in the 
learning process the teacher does not use learning theory that according 
to the material so that it has an impact on students' mastery of the tarkib 

idhafi and tarkib washfi. This problem needs the efforts of teachers to 
apply the methods in learning Arabic so that students can improve their 
ability to be better. To overcome this, the researchers chose the Bruner 
learning model, which is one of the learning models that prioritize the 
activity of students and teachers, only facilitators. The procedure used in 
Bruner's learning concept gives more time for students to think, respond 
and work together. The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of the use of Bruner's theory by using student worksheets 
to improve students' abilities in learning tarkib izhafi and tarkib washfi 
in class II, so the researcher took a sample of 15% namely class II B 
MTsS students in the Veranda of Mecca as the experimental class and 
the number 22 sample people by purposive sampling. The method used 
in this study is the one group experimental method pre-test post-test 
design. However, the instrument used is the Ikhtibar. Data analysis is 
using the test before and after using ("t" test) and the results of the t 
table of 5% significance which is 1,721. And the result ("t" test) is 
higher than t table which is 25,6>. 

  
   



 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

Nama : Siti Zahara. MN 
Nim : 140202170 
Judul : Penerapan Teori Bruner Dengan Menggunakan Lembaran 

Kerja Siswa Di        Pembelajaran Tarkib Idhafi dan Tarkib 
Washfi Dikelas 2 (Dengan Penelitian    Eskperimen Di MTsS 
Serambi Mekkah). 

Peneliti melakukan observasi dengan guru Bahasa Arab dan sebagian 
siswi dikelas ll MTsS Serambi Mekkah. Maka peneliti mendapatkan 
masalah dimana siswi lemah dalam penguasaan qawaid khususnya 
dalam pembelajaran tarkib idhafi dan tarkib washfi. Hal ini dikarenakan 
dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan teori pembelajaran 
yang sesuai dengan materi sehingga berdampak terhadap lemahnya 
penguasaan siswa terhadap tarkib idhafi dan tarkib washfi. Mengamati 
hal tersebut perlu adanya upaya guru untuk menerapakana metode dalam 
pembelajaran Bahasa Arab sehingga dapat meningkatkan kemapuan 
siswa agar lebih baik. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti memilih 
model pembelajaran Bruner yaitu salah satu model pembelajaran yang 
mengutamakan keaktifan siswa dan guru hanya fasilisator. Prosedur 
yang digunakan dalam konsep pembelajaran Bruner lebih banyak 
memberi waktu untuk peserta didik untuk berfikir, merespon dan 
bekerja sama. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuai 
keefektifitas penggunaan teori Bruner dengan menggunakan lembaran 
kerja siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 
tarkib izhafi dan tarkib washfi dikelas ll, maka peneliti mengambil 
sampel sebanyak 15% yaitu siswi kelas ll B MTsS Serambi Mekkah 
sebagai kelas percobaan dan jumlahnya 22 orang sample dengan cara 
purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
metode eksperimen one grup pre test post test desaign. Adapaun 
instrumen yang digunakan adalah ikhtibar. Analisis data yaitu 
mengunakan ujian sebelum dan sesudah dengan menggunakan (“t” test) 
dan hasil t tabel signifikasi 5% yaitu 1,721. Dan hasil (“t” test) lebih 
besar dari t table yaitu 25,6>1,21. Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

  
   



  الفصل األول

  أساسية البحث
 مشكلة البحث  - أ

إن اللغة العربية هي إحدى اللغة العاملية ولغة القرآن الذي 
لمني إىل اهتمام عظيم يف فهمها وحيتاج كل املس. أنزله اهللا إلينا

كما هو املعلوم تعليم اللغة العربية فيها أربع   ١.تعلمها وتعليمهاو 
ولكل ة راءة الكتابمهارات وهي مهارة االستماع الكالم الق

املهارات هلا األغراض اخلاصة وعناصر اللغة الىت تتعلق بعضها 
فقد تكلم اإلنسان قبل أن يكتبها، ويكون الكالم وسيلة  ٢.بعضا

 .االتصال لتبادل األفكار بني الناس

لفهم اللغة هي القواعد، اليت  من احدى الوسائل املهمةو 
ن إن قواعد اللغة العربية وقال الفوزا .تتكون من عدة فروع العلم

هي إحدى العناصر والوسائل اليت تساعد على تعلم اللغة 
                                                           

1Khotimatun Nafiah dkk,PengembanganBahan Ajar Bahasa 

Arab Sebagai Penunjang Pembelajaran Tarakib (Qawaid), 2015, 
Lisanul Arab, Journal of Arabic Learning and Teaching,  Diakses 4 Mei 
2015, http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/laa. Diambil 5 September 
2018. 

2Effendy, Fuad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2009), hal. 102). 



نحو والصرف من القواعد اليت هي العلم  كان  ولذلك ٣.العربية
  .بشكل جيد وصحيح وحديثها مؤثرة يف فهم واللغة العربية

ة مبقابلة بعض الطالبات يف الصف حثاالببعد أن تقوم 
ة أن أغلبهن حثاالبفوجدت   MTsS Serambi Mekkahالثاين بـــ

يقلن بأن درس اللغة العربية صعب والسيما يف درس القواعد 
. العربية اليت توجد فيها رموز كثرية وجيب الطالبات أن حيفظواها

ويف عملية التدريس اليذال املعلم أن يكون مرجعا وجيدا يف درس 
ط ويعملن اللغة العربية، وأما الطالبات فهو يستمعن ويكتنب فق

الواجبات املنزلية أو التدريبات حىت اليعنب هذا الدرس ويشعرن 
  .بامللل، وبالتايل هذا احلال يؤثر على كفاءة الطالبات

وباإلضافة إىل ذلك يقول املعلم بأن أغلب نتائج 
وهذه . ٢١,٥٩هي  ٢٠١٨-٢٠١٧الطالبات يف االختبار عام 

وذلك ألن . قلعلى األ ٧٠النتائج مل تصل إىل ما يرجى وهو 
وبعد ما اوردت الباحثة . الطالبات ال حينب درس اللغة العربية

األساس الفكرية السابقة وجدت الباحثة ان الطالبات مل يقدرن 

                                                           
3Al-Fauzan, A.R. Idhaat li Mu’allim al-Lughah al-‘Arabiyyah li 

Ghairi al-Natiqhina Biha. (Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-
Su’udiyah,2011), hal. 65. 



على يسيطرة القواعد اللغة العربية وخبصص يف فهم تركيب 
وهذه الواقعة ألن املعلم ال يستخدم النظرية . اإلضايف والوصفي

ة باملادة الكائنة ويئثر إىل يسيطرة الطالبات يف التعليمية املناسب
  .فهم تركيب اإلضايف والوصفي

بناء على ذلك ينبغي أن يكون للمعلم منهج مناسب يف 
درس اللغة العربية حىت يكون الدرس فعاال ويؤثر على كفاءة 

من إحدى  Brunerة نظرية حثاالبختتار . الطالبات إىل ما أحسن
بنشاط الطالبات وتفعيلهن فيكون املعلم طرق التدريس اليت تم 

وهذا األساس يعطى الطالبات الفرصة ليعمل . مستشارا فقط
  .بنفسه ويعطى الطالبات الفرصة للتفكري واستجابة والتعاون

 Siti(هذا البحث بـــ سيت نور غني  حبثوقد 

Nurngaeni ( يف تعلم الرياضيات بااملادة حساب  ٢٠١٣سنة
      SD 03 Bajong, Bukatejaــــ بالثالث عدد األصلى يف الصف 

Purbalingga استحدام نظرية  ونتائج البحثانBruner  ترقى نتائج
  .الطالب يف التعلم

) Dewi Lestari(هذا البحث بــ دوى لسرتى  حبثوقد   
 SDNأيصا يف تعلم الرياضيات يف الصف الربيع بـــ  ٢٠١٤سنة 



02 Makmur Jaya, Mamaju Utara   ض هذا البحث لرتقية ويغر
 نتائج البحثانو  Simetri Lipatنتائج التعلم الطالب بااملادة 

  .رقى نتائج الطالب يف التعلمت Brunerاستحدام نظرية 

  

 ل البحثؤاس  - ب

      :البحث يف هذه الرسالة فهي لؤاس أما

كراسة بلستخدام Bruner KLنظرية  تطبيق هل
لرتكيب الم الطالبات التعات فعالة لرتقية قدرة التدريب

 MTsS Serambiين اإلضايف والوصفي يف الصف الثا

Mekkah. 

 
  ف البحثهد  -ج

  :والبحث من هذه الرسالة فهف أما هد
بكراسة  Brunerنظرية  ية استخدامالتعرف على فعال

لرتكيب التعليم الطالبات لتدريبات لرتقية قدرة ا
 MTsS Serambi.يناإلضايف والوصفي يف الصف الثا

Mekkah  



  البحثأهميته    -د

  : أما أمهية البحث يف هذه الرسالة فهي
 للمدرس - ١

أن يكون هذا البحث مفيدا عند املدرس يف تعليم 
  .كيب اإلضايف والوصفيرت اللغة العربية لل

   للطلبة - ٢
أن يكون هذا البحث مهما لرتقية دوافع الطلبة وترقية 

كيب اإلضايف والوصفي باستخدام  رت قدرم يف تعلم لل
  .التدريبات كراسة

 للباحثة - ٣
أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة املعرفة والستفادة 

  .بعض املطالبات الدارسية
  
  

  



 للباحثني األخرين - ٤
أن يكون هذا البحث مفيدا لتشجيع الباحثني 

باستخدام كراسة  Brunerاألخرين بتطبيق نظرية 
  .كيب اإلضايف والوصفيرت لتعليم االتدريبات ل

  

  وفروضهافتراض البحث   -ه

أما االفرتاض اليت تعتمدها الباحثة يف هذا البحث هي أن   
كراسة التدريبات يستطيع أن  باستخدام  Brunerتطبيق نظرية 

  .كيب اإلضايف والوصفيرت لتعليم ايرقي قدرة الطلبة ل

  :وأما فرض البحث فهو
 :الفرض الصفرى - ١

باستخدام كراسة  Brunerنظرية  إن تطبيق
ل لرتقية قدرة الطلبة ورفع دوافع الطلبة التدريبات غري فعا

  . كيب اإلضايف والوصفيرت لتعليم ال

  



 :الفرض البديل - ٢
باستخدام كراسة  Brunerنظرية  إن تطبيق

تعليم لرتقية قدرة الطلبة ورفع دوافع الطلبة ل التدريبات فعال
  . كيب اإلضايف والوصفيرت لا

  
  حدودالبحث   - و

موضوع هذا  احلد املوضوعي، تقتصر الباحثة - ١
ستخدام  با Brunerالبحث عن تطبيق نظرية 

كيب اإلضايف رت لتعليم اكراسة التدريبات ل
 .والوصفي

احلد املكاين، يقتصر هذا البحث مبعهد  - ٢
 .Serambi Mekkah التقليدي

احلد الزماين، يقتصر البحث على الطالب  - ٣
 .م٢٠١٨-٢٠١٧ الذين يتعلمون يف الفرتة

    
  



  مصطلحات البحث -ز

شرح أن  ان تبحث عن هذه الرسالة حيسن قبل أ  
مصطلحات البحث اليت توجد يف املوضوع لكي يسهل للقارئني 

أما املصطلحات اليت يريد الباحثة شرحها . معرفة املعاين املقصودة
 :فهي

  Brunerنظرية - ١

أحد التعليم الذي تصم  هو Brunerأساس تعليم 
الب لتأخري لتواصل الطالب وهذا األساس تعطى الط

الفرصة للعمل بنفسه ويعطى الطالب الفرصة للتفكر 
 Brunerتطبيق نظرية تقصد الباحثة  ٤.واستجابة والتعاون

كراسة بلتحسني فعالة لرتقية قدرة الطالبات لتعليم 
  .التدريبات
  
  
 

                                                           
4
M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Hardiknas, 2005), 

hal. 41. 



   كراسة التدريبات  - ٢
ورقة وفيها الواجبات باإلشارة  هوهو أداة تعليم و 

هي   راسة التدريباتك .الواجبات وخطوات لكتابة
ير لكل إرشادات لتطو إرشادات ملمارسة تطوير املعريف و ك

تقصد الباحثة   ٥. واملسريةيبأوجاه التعليم بشكل التجر 
فعالة لرتقية قدرة الطلبة  أداة تعليمهي  كراسة التدريبات

  .لتعليم
  

 اإلضايف رتكيبال - ٣
 ،ما ترتكب من املضاف واملضاف إليه"تركيب اإلضايف هو 

ر حرف اجلر وتوجب جر الثاين على تقدي ،نسبة بني امسني أي
  ٦".ويسمى األول مضافا والثاين مضافا إليه ،أبدا

 
 

                                                           
5Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Kontruktivistik, (Prestasi: Jakarta, 2007), hal. 73. 
املكبة : بريت( جامع الدروس العربية، اللغة الثالث،بين،  مصطفي الغال٦

  .٥٦٩ .، ص)بدون السنة ،العصرية صيدا



  يالوصف رتكيبال - ٤
ما "هو يسمى أيضا النعت هو  يالوصف تركيب

تركب ويذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال مايتعلق 
هو كلماتان  واملراد ذ الرتكيب هو أن تركيب اإلضايف ٧".به

بأن عملية  .تركيب الوصفي مبعىن الصفة هلا معىن واجد وأما
  .التدريبات باستخدام كراسةتعليم 

  

  الدراسة السابقة -ح

   ٢٠١٢أيو أزهارية،  :  الباحثة - ١
تدريس األسلوب اإلضايف والوصفي "     :املوضوع

بالطريقة القياسية يف املرحلة العالية 
ة دراسة اجرائية بنور احلكم(

SAMAHANI.(  
املشكلة يف هذا البحث أن الطالب ال يستطيع أن يبينوا   

وأما األهداف من هذا البحث . الفرق بني اإلضايف والوصفي
                                                           

دار الثقافة : بريون( اللغة العربية، الجزء األول،ملخص قواعد فؤادنعمة، ٧
  . ٥٦٩. ، ص)بدون السنة ،اإلسلالمية



ملعرفة كيفية اجراء تدريس األسلوب اإلضايف والوصفي بالطريقة 
القياسية وملعرفة تطبق الطريقة القياسية لتقدير ارتفاع الطالب 

وطريقة البحث اليت اعتمدت . والوصفي على األسلوب اإلضايف
ونتيجة البحث هلذه . عليها الباحثة يف هذا البحث هي اإلجرائى

الرسالة إجرائى الطريقة القياسية بالقواعد العربية فهو يرفع فهم 
  .الطالب على األسلوب اإلضايف والوصفي

والعالقة بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية أن الدراسة   
تبحث عن تدريس األسلوب اإلضايف والوصفي بالطريقة  السابقة

دراسة اجرائية بنور احلكمة (القياسية يف املرحلة العالية 
SAMAHANI( وأما الدراسة احلالية تبحث عن تطبيق نظرية ،

Bruner  رتكيب اإلضايف لتعليم الباستخدام كراسة التدريبات
  ).MTsS Serambi Mekkahبــــ  دراسة جتربية(والوصفي

  
  ٢٠٠٨كمالية،    :  الباحثة - ٢

لرتكيب قدرة الطالب على التفريق بني ا:            املوضوع
في اإلنشاء الرتكيب الوصو  اإلضايف



باملدرسة املتوسطة  احلالة دراسة( املوجه
  ).اإلسالمية احلكومية تغكوب

املشكلة يف هذا البحث ألن الطالب ال يستطيعون أن   
واألهداف من . ا قد تعلموا هذين الرتكبنييفرقوا كليهما ولو كانو 

هذا البحث ملعرففة قدرة طالب الصف الثالث من املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية تغكوب على فهم الرتكيب اإلضايف 
والرتكيب الوصفي وملعرففة قدرة الطالب على التفريق بني 

قة وطري .الرتكيب اإلضايف والرتكيب الوصفي يف اإلنشاء املوجه
. اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث هي جتربيةالبحث اليت 

ونتائجة البحث اليت حصلت عليها الباحثة أن قدرة الطالب 
الرتكيب الوصفي ناقصة و  ى التفريق بني الرتكيب اإلضايفعل

  . وقدرم على تطبيقهما يف اإلنشاء مل تكن كاملة
الية أن الدراسة والعالقة بني الدراسة السابقة بالدراسة احل  

ى التفريق بني الرتكيب عل الباتالطالسابقة تبحث عن قدرة 
دراسة احلالة (الرتكيب الوصفي يف اإلنشاء املوجه اإلضايف و 

، وأما الدراسة )باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تغكوب
باستخدام كراسة  Brunerاحلالية تبحث عن تطبيق نظرية 



بـــ دراسة جتربية ( اإلضايف والوصفي يبرتكلتعليم الالتدريبات 
MTsS Serambi Mekkah.(  

  
    ٢٠١٣، SitiNurngaeni :  الباحثة - ٣

لرتقية قدرة الفهم  Brunerتطبيق نظرية      :          املوضو
للطالب  توزيع العدد األصليالصورة 

فصل الثاين مبدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 BAJONG BUKATEJAالثالثة

PURBALINGGA   
 .  

املشكلة يف هذا البحث ألن بعض الطالب يشعرون أن 
. تعليم الرياضية صعبة الفهم وأقلهم سعيدم أثناء ثريها

لرتقية فهم الطالب على فكرة توزيع واألهداف من هذا البحث 
. منهج البحث Brunerالعدد األصلي من خالل تطبيق نظرية 

يف هذا البحث اعتمدت عليها الباحثة وطريقة البحث اليت 
على تطبيق تعليم نظرية وكان نتائج البحث تدل .  جرائيهياإل

Bruner  يرقي حتقيق تعلم الرياضية للطالب فصل الثاين مبدرسة
يف مادة توريع  Bukateja, Purbalinggaاإلبتدائية احلكومية الثالثة 



العدد األصلي ترقية مكافاة التعلم تتعرض برتقية عدد الطالب 
  .على أقل مشولية املقياس وترقية درجة الذي حيصل

والعالقة بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية أن الدراسة   
لرتقية قدرة الفهم  Brunerالسابقة تبحث عن تطبيق نظرية 

الصورة توزيع العدد األصلي للطالب فصل الثاين مبدرسة 
 BAJONG BUKATEJAاإلبتدائية احلكومية الثالثة

PURBALINGGA ،  وأما الدراسة احلالية تبحث عن تطبيق نظرية
Bruner  رتكيب اإلضايف لتعليم الباستخدام كراسة التدريبات

  ).MTsS Serambi Mekkahبـــ  دراسة جتربية( والوصفي
  
  
  طريقة كتابة الرساله -ط

أما كيفية كتابه هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام 
الرانريي اإلسالمية احلكومية،  الذي وضعته كلية الرتبية جلامعة

 :وهذا النظام مذكور يف كتاب



“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017”.8 
 

 

  
   

                                                           
8Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi 
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  الفصل الثاني

 ياإلطار النظر 

  

  Brunerالتاريخ   - أ

ية املفكرين يف الرتب حدأJerome Seymour Bruner  كان
 اكبري   اري تأثر تأثقد  وجوده يف جمال التعليمو ثورة اإلدراكية، عن 

 ولد ٩.أفضل شخصية يف علم النفس يف القرن العشرين هوو 
Bruner  يف  ١٩١٥أكتوبر  ١يفNew York.  ومل  ياعملد و وقد
  .صغره عندجداحة الساد ير حىت 
 يف جامعة ديوكتعلمه  Brunerأمت  ١٩٣٧يف عام   

)Duke( ،New York ، ،حيث حصل على درجة البكالوريوس
يف جامعة  Brunerبعد ذلك، درس . يف علم النفس ختصصيف 

 ١٩٣٩وحصل على درجة املاجستري عام  ،)Harvard( هارفارد
  عام  )Harvard(وحصل على الدكتوراه يف جامعة هارفارد 

                                                           
9M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Hardiknas, 2005),  

hal. 41. 



التحليل النفسي "للدكتوراه بعنوان رسالة وكانت  ١٩٤١.١٠
 حتت إشراف جوردون أولبورت" ية لألمم املتحاربةلإلذاعة الدول

)Gordon Allport(.١١  
اإلدراك البشري، ب مشل ذيالبحث بال Brunerقام   

يف تعلمه عن البشر، فهو يعترب البشر  . والتحفيز، والتعلم والتفكري
كاتب،  Brunerوكان  .كمعاجلني ومفكرين ومبدعني للمعلومات

 :تأليفه فهو كما يليو 

1. Acts of Meaning (Harvard University Press, l99l) 

2. The Culture of Education (Harvard University press, 

1996) 

3. The Process of Education (Harvard University 

press. 1960) 

4. Toward a Theory of Instruction (Harvard Univenity 

press, 1966) 

5. Beyond the Information Given; Studies in the 

Psychology of Knowing (Norton, 1973) 

6. Child’s Talk: Learning to Use Language (Norton, 

1983) 

7. Actual Minds, Possible Worlds (Harvard, University 

press, 1986).
12
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Rini Andriani, Biografi Jerome S. Bruner Seorang Pskologi 
kognitif, 2015, Diakses pada 02/2015, 
https://www.membumikanpendidikan.com. Diambil 10 Sebtember 2018. 

11
Dina Indriana, Mengenal Ragam raya Pembelajaran Efektif, 

(Jogyakarta: Diva Press, 2010), hal. 181. 



 Brunerنظرية   - ب

من النظريات املعريفية املتقدمة هي النظرية اليت قام ا 
Jerome Bruner  . نظريةBruner  قول بأن نشأة املعارف وفقة ت

التعلم له عملية ال بد . لعمر اإلنسان ويكون فيها مراحل معريفية
نظرية ١٣.من التطوير والتنمية بشكل جترد ويتعلق بعضها ببعض

 يقول. أكثر اهتماما بعملية التعلم من نتائج التعلمالتعلم املعريف 
أن التعلم ال ينطوي على العالقة بني التحفيز  أهد املعرفية
  ١٤. واالستجابة

تطوير القدرة على التفكري  Brunerيف عملية التعلم، يقرتح 
يف هذه احلالة، يقدم املعلم دليالً غري كامل على . دسياحلبشكل 

حبث ، مث يُطلب من الطالب الطالب اجلهود املبذولة لتحفيز
 :مراحل، وهي يف عملية التعلم ثالث ١٥.توجيه املعلماخلالصة ب

                                                                                                                     
12Rini Andriani, Biografi Jerome S. Bruner Seorang Pskologi 

kognitif, 2015, Diakses pada 02/2015, 
https://www.membumikanpendidikan.com. Diambil 10 Sebtember 2018. 

13C. Asri Budi Ningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2005), hal. 51. 

14Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi 
Pembelajaran, (Jakarta: BumiAksara, 2006), hal. 10. 

15Ratna Wilis Dahalar, Teori-teori Belajar, (Jakarta: Erlangga, 
1988), hal. 118. 



يف كل درس حنصل على عدد من مرحلة املعلومات،  - ١
 املعلومات اليت تضيف املعرفة، ومتتد وتعمق املعرفة

حتليل املعلومات املختلفة وحتويلها مرحلة التحول،  - ٢
 إىل معلومات مفاهيمية

  ١٦.التقييم، لتقييم مدى احلصول على املعرفةمرحلة  - ٣
حلاجة إىل نظرية التعلم اليت صممت ا Brunerذكر   

ويذكر أن أنشطة التعلم ستعمل بشكل . التعلم الفعال يف الفصل
النظام واخلالصة  ع الطالب أن جيدوايستطيإذا جيد وخالق 

نح مادة تعليمية بشكل ائي، ولكن ميال يقدم املعلم  .أنفسهمب
على أنفسهم باستخدام للبحث واالكتساب الطالب الفرصة 

  ١٧.أساليب حل املشكالت أو اكتشافها
إال من  كوناملعىن ال ي وإن التعلم ذ Brunerرأى    

خالل اكتشافات التعلم ألن املعرفة املكتسبة من خالل 
يعزز  .اكتشافات التعلم تدوم لفرتة أطول وهلا تأثريات نقل أفضل

ملنطق والقدرة على التفكري حبرية وحيقق املهارات اكتشاف التعلم ا

                                                           
16Tadjab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surabaya: Abditama, 1994), 

hal. 78. 
17Ratna Wilis Dahalar, Teori-teori Belajar...hal. 118. 



اهلدف هو اكتساب  املعرفية للعثور على املشكالت وحلها
القدرات واملهارات املعرفية حلل املشاكل وتكون عقالنية ومباشرة 

  ١٨.وكاملة
حلصول . تكون حتليلياأن نظرية التعلم  Brunerرأي   

عليم بيان عملية على النتائج ألن الغرض العام يف نظرية الت
تحقيق اهلدف والغرض الرئيسي لنظرية التعلم هي  وأما. التعليم

هو إنشاء طرق تعلم مثلى، على سبيل و لنظرية التعلم نفسها 
املثال، تتنبأ نظرية التعلم باحلد األقصى لعمر الطفل لتعلم اجلمع، 

  ١٩.بينما تصف نظرية التعلم كيفية تعليم اإلضافة
أيًضا إىل أن شكل  Brunerيشري  من الناحية النظرية  

يف وقت ما كذلك ألنه   يهتم به اهلدايا أو الثناء والعقاب جيب أن
وباملثل، . ميكن أن تتحول اهلبات اخلارجية إىل دوافع جوهرية

، ويصبح جناح ااملديح واملعلمني تشجيعا خارجي ميكن أن يكون
الغرض من التعلم هو جعل الطالب . احل املشكالت جوهري

  .عرون بالرضايش

                                                           
18M. Dalyono, Psikologi Pendidikan... hal. 226. 
19Iqhe Nujha, Teori Bruner, 2015, Diakses 11 Januari 2015, 

http://iqhenujha.blogspot.com. Diambil 10 September 2018. 



 :هي Brunerنظرية لحاصة  -١

 التعلم املوجه  - أ
مينح الطالب حرية التعلم بأنفسهم من خالل   -  ب

 .أنشطة االستكشاف
 مناذج التعلم من الفهم النظري واالكتشاف  -  ج
 ٢٠.استخالص النتائج  - د

 
  :Brunerخطوات التدريس بنظرية  -٢

يكون بطرح بعض أسئلة على الطالب : اَحلْفزُ   - أ
 لنشاط العلميودفعهم إىل القراءة وا

يكون بتفويض حتديد املشاكل إىل : حتديد املشاكل  -  ب
الطالب وفقة لدرسهم ويناقشون بينهم حىت يأخذوا 

 هلا افرتاضا

يكون بتفويض مجع البيانات إىل : مجع البيانات  -  ج
 الطالب حىت تتبني هلم حقيقة املشاكل

                                                           
20Idral Taufiq, Teori Bruner, 2015, Diakses 13 Januari 2015, 

http://idraltaufiq9.blogspot.com. Diambil 1 Oktober 2018. 



يكون بنقاش البيانات اليت حصل : معاجلة البيانات  - د
 يث املقابلة واملالحظةالطالب عليها من ح

يكون مبراجعة املعلومات والبيانات حىت : التأكيد  - و
 يتأكد الطالب من صحتها

يكون بأخذ االستنتاج وتعميمه إىل املشاكل : التعميم  -  ه
 ٢١.األخرى

  
 :Brunerنظرية مزايا  -٣

 حتسني تفكري الطالب  - أ

 جعل الطالب أكثر نشاطا  -  ب

سوف تستمر املعرفة املكتسبة من فبل الطالب   -  ج
 طويلة

 

 :Brunerنظرية عيوب  -٤

 .يستغرق وقتا طويال

                                                           
21C. Asri Budi ningsih, Belajar dan Pembelajaran... hal. 48-49. 



 كراسة التدريباتتعريف    - ج

هي أوراق حتتوي على مهام جيب أن يتم  كراسة التدريبات
ما تكون يف شكل  كراسة التدريبات. ذلك من قبل الطالبات

 كراسة التدريباتتعليمات، خطوات إلكمال مهمة، استخدام  
ون من األسهل سيك كراسة التدريباتمن خالل   ٢٢.ألي موضوع

على املعلمني تقدمي مواد تعليمية وجعل الوقت أكثر فعالية، 
وسوف يؤدي إىل تفاعالت بني معلمين°و الطالبات يف عملية 

  .التعليم
  
 :كراسة التدريباتخصائص   -١

لديك أسئلة جيب على الطالب القيام ا   - أ
 واألنشطة

 .أهدف، مادة، حول: يتكون من العناصر  -  ب
  خصاملادة املقدمة هي مل  -  ج

 
                                                           

22Abdul Madjid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT 
Remaja Rosda karya, 2007), hal. 177. 



  :كراسة التدريباتوظائف   -٢

 لتسهيل فهم الطالب للموضوع  - أ
 ٢٣توجيه الطالب ليكونوا أكثر نشاطا  -  ب
  مساعدة املعلم يف تقدمي التفسريات  - ج
  تدريب الطالب على إجياد املفاهيم  -د
  

 :كراسة التدريباتأنواع   -٣

اليت تساعد الطالب يف العثور  كراسة التدريبات  - أ
 على املفاهيم

اليت تساعد الطالب على  كراسة التدريبات  -  ب
 تطبيق املفاهيم

  كدليل الدراسة  كراسة التدريبات - ج
  كتعزيز  كراسة التدريبات -د
  ٢٤كدليل  كراسة التدريبات - ه

                                                           
23Azhar Kasim, Evektivitas Dalam Organisasi, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 1993), hal. 73. 
24Suyitno, Langkah dan Proses Pembelajaran Matematika, 

(Semarang: FMIPA, 1997), hal. 25 



اليت  كراسة التدريباتالباحثة   ختتارلة ارسه الويف هذ
 .املفاهيم ىعلتساعد الطالبات يف التحصيل 

 

 :كراسة التدريباتخطوات كتابة   -٤

 حتليل املناهج  - أ
 كراسة التدريباتجتميع األنشطة يف كتابة    -  ب
 العنوان كراسة التدريباتحتديد العنوان يف كتابة   - ج
  
  :كراسة التدريباتكتابة    -د

  صياغة الكفاءت األساسية - ١
  حتديد أداة البحث - ٢
 جتميع املواد - ٤

  
  
  

 
 



   التركيب اإلضافي  - د

  تعريف اإلضافة  - أ
 هيم بن مصطفىابر إبن إن تعريف اإلضافة عند أمحد

ننسبة امسني على تقدير حرف اجلر، وتوجب جر "اهلشمى هو 
مى األول املضاف ويس ٢٥".هذا كتاب التلميذ: الثاين أبدا، حنو
إمسان بينهما حرف : فاملضافو املضاف اليه. ليهإوالثاين املضاف 

  .جر مقدر
تعريفها لإلضافة وهو " ترمجة منت األلفية"وذكر يف كتاب 

علم " :حنو ٢٦توجب لثانيهما اجلر أبدا،نسبة تقييدية بني امسني "
فات السابقات، ميكن للباحثة التخليص أن يومن التعر ". النحو

سم اال. رل على امسني، يقدر بينهما حرف اجلاإلضافة تشتم
ليه الذي يكون جمرورا إل يسمى باملضاف والثاىن باملضاف األو 

 .دائما

                                                           

 القواعد األساسية للغة العربية،أمحدبن ابراهيم بن مصطفى اهلامشي، ٢٥

 . ٢٥٣. ، ص)بريوت، املكتبة العصربة د س(
 خاشية الخضرى على شرح ابن عاقل،الشيح حممد احلضرى، ٢٦

  .٢ .، ص)مكتبة املشهد احلسىن: القاهرة(



   أنواع اإلضافة  -  ب
ضافة على أربعة أنواع يقسم الشيخ مصطفى الغاليينىي اإل 

  ٢٧.المية وبيانية وظرفية وتشبيهية
وتفيد امللك أو " الالم"فاالمية هي ماكانت على تقدير 

أخذت : هذاكتاب حممد، والثاين حنو: فاألول حنو. اإلختصاص
  .بلجام الفرس

وضابطها أن " من"ير والبيانية هي ماكانت على تقد
املضاف بعضا  يث يكونليه جنسا للمضاف، حبإيكون املضاف 
هذا باب خشب، فجنس الباب هو : ليه، حنوإمن املضاف 

  .واخلشب بني جنس الباب: اخلشب و الباب بعض من اخلشب
وضابطها أن " يف"ير والظرفية هي ماكانت على تقد

وتفيد زمان املضاف أو . ليه ظرفا للمضافإيكون املضاف 
شهر يف شهر الليل وقعود الدار، القصد منهما ال :مكانه، حنو

  .الليل والقعود يف الدار

                                                           

  .٢٠٨-٢٠٦. ص... خاشية الخضرىمد احلضرى، الشيح حم٢٧



، وضابطها "كاف التشبيه" والتشبيه ماكانت على تقدير
انتشر لؤلؤ الدمع على ورد : أن املضاف املشبه به إىل املشبه، حنو

  .اخلدود، أى الدمع الذي كالؤلؤ على اخلدود الىت كالورد
فاللفظية  ٢٨.ايضا إىل اللفظية واملعنوية وقسمت اإلضافة

يكون املضاف صفة  أن يكون املضاف اليه معموال  ضابطها أن
ناصر زيد، : واملراد بالصفة هي اسم الفاعل حنو. لتلك الصفة

إكرام : منصور الرجل،  والصفة املشبهة حنو: واسم املفعول حنو
واملعنوية ضابطها أن يكون املضاف غري وصف مضاف إىل . زيد

املضاف إن تفيد تعريف معموته، وتسمى هذه اإلضافة حمضة و 
ليه إغالم زيد، وختصيص املضاف : ، حنوليه معرفةإيكون مضاف 

وأما اإلضافة اللفظية فال تفيد تعرفاوال . غالم رجل: نكرة، حنو
  .ختصيصا وإمنا تفيد التخفيف يف اللفظ

من املدرسة  الباتع اإلضافة السابقة يتعلم الطا ومن أنو 
  .فيةاملتوسطة اإلسالمية إضافة المية وبيانية وظر 

 
                                                           

دار : اندونيسيا( شرح على متن األجرمية،عبداهللا ابن امحد الفاكهى، ٢٨
 .٧٥-٧٤ .، ص)احلياء الكتب العربية



  )النعت(التركيب الوصفhي    -ه

  تعريف النعت  - ١
النعت هو ما يذكر بعد اسم ليبني أحواله وأحوال ما 

جاء الرجل : جاء الطالب اتهد، والثىن: يتعلق به، فاألول حنو
لتوضيح متبوعه أو  النعت تابع يذكر ٢٩.اتهد غالمه

فراده إ املنعوت يف رفعه وجره ونصبه ويفالنعت يوافق  ٣٠.ختصيصه
جاء الطالب الناجح، : حنو ٣١وتشنيته ومجعه ويف تذكريه وتأنيثه،

هذا طالب  ٣٢النعت لبيان صفة يف متبوعه،. وجاء طالب ناجح
ما يتممه ىل إعوت هو االسم ينعت لكونه حمتاجا املنو . جمتهد

                                                           

  .٢٢٢-٢٢١. ص... جامع الدروسالشيخ مصطفى الغالييين، ٢٩
، )املطبعة العارف، دت: مصر( ،قواعد اللغة العربيةحفىن بك ناصف، ٣٠

  .٧٦ .ص
 :املعارف: السعودية( قواعد اللغة العربية،حمسن امحد باروم واألخرون، ٣١

  . ١٣١ .ص ٢، ط ه ج )١٩٧٩
دار الكتب : لبنان( المعجم الفصل في اإلعراب،يوسف،  طاهر٣٢
  .٤٤٧ .، ص)ه ١٣١٦العلمية، 



جاء : حنو ٣٣.غراض الىت تأتى النعتباإلضاح أو بغريه من األ
  .تاذ هو املنعوتاألستاذ العامل، فلفظ األس

  
 أنواع النعت - ٢

ىل قسمني يعىن نعت إقسم النحاة النعت 
  ٣٤:حفيفي ونعت سيب

النعت حفيفي هو مادل على صفة يف صفة   - أ
متبوعه، حنو جاء األستاذ الفاضل، والنعت 
حفيفي يتبع متبوعه يف تعريفه وتنكريه ويف العدد 

النعت حفيفي هو طاهر قال ال. وأنواع اإلعراب
 يف منعوته نفسه تابع هذا مادل على معىن

املنعوت يف مجيع حاالته الصرفية والنحوية رفعا 

                                                           

معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محد مسري جنيب البلدى، ٣٣

  .٦٤ .ص ،١، ط)١٩٨٩: دار الفرقان: بريوت(
دار العلوم فريس : جاكرتا(قواعد اللغة العربية،  خاطب األمام،٣٤

  .٢٩٨ .، ص)١٩٩٣



 وأ ونضبا وجرا، تذكريا وتانثا إفرادا ومجعا تعرف
 ٣٥.تنكريا

أما النعت السيب فهو مادل على ماله عالقة   -  ب
مبنعوته، فريفع امسا ظاهرا يشتمل على ضمري 

بوه، أهذا الرجل الكرمي :  منعوت، حنويعود إىل
ع  النعت السيب متبوعه يف التعريف والتنكري ويتب

: التذكري، حنوواإلعراب وما بعده يف التأنيث و 
بومها، أ بوه، جاء الرجل الكرميأجاء الرجل الكرمي 

لكرمية بوهم، جاء الرجل اأجاء الرجل الكرمي 
 .بوهاأمه، جائت املرأة الكرمي أ

وهو  قسم النحاة النعت إىل قسم آخر  
ونعت . اجلملة وشبه اجلملة نعت املفرد ونعت

املفرد ما كان غري مجلة وال شبهها وإن كان مثىن 

                                                           

  .٣٣٨ .ص ...المعجم الفصليوسف،  طاهر٣٥



جاء الرجل الكرمي والرجالن الكرمني  ٣٦.أو مجعا
  .والرجال الكرام

مسية منعوتا الة أن تكون النعت مجلة فعلية أو ونعت اجلم
وال . جاء رجل أبوه كرمي: جاء الرجل حيمل كتابا، حنو: حنو. ا

ا للناكرة، فإن وقعت بعد نعتا للمعرفة، وإمنا تقع نعتاجلملة تقع 
رأيت زيدا حيمل  : حنوكانت يف موضوع احلال منها،  املعرفة

اجلملة بعد املعرفة بأل اجلنسية، فيصبح أن كتابا، إال إذا وقعت 
جتعل نعتا له، بإعتبار املعىن، ألنه يف معىن الناكرة، وأن جتعل 

ال حتالط : حنومعرفة لفظ بأل، حاال منه بإعتبار اللفظ، ألنه 
  .الرجل يعمل السفهاء، رأيت الرجل حيمل كتابا

والنعت املشبه باجلملة أن يقع الظرف أواجلار وارور يف 
رأيت : حنوموضع النعت، كما يقعان يف موضع اخلرب واحلال، 

  .رجال على حصانه، يف الدار رجل أمام الكرسى
الب من املدرسة النعت السابقة يتعلم الطومن أنواع 

  .املتوسطة اإلسالمية أبسط نوع وهو النعت املفرد
                                                           

  .٢٢٦ .ص... جامع الدروسالشيخ مصطفى الغالييين، ٣٦



  الفرق بني اإلضافة والنعت  - ٣
كان الفرق بني اإلضافة والنعت ينقسم إىل قسمني، 

  .الفرق من ناحية البناء والفرق ناحية املعىن: ومها
ال جيب يف اإلضافة أن يطابق اجلزء الثاين اجلزء األول   - أ

س والتعني، واجلزء األول بدون يف اإلعراب العدد واجلن
وأما النعت فوجب . أل واجلزء الثاين معرفة وجمرور دائما

أن يطابق اجلزء الثاين اجلزء األول يف اإلعراب و العدد 
 ٣٧.واجلنس والتعني

يف ) على األغلب(اجلزء الثاين امسا جامدا أن يكون   -  ب
وأما النعت . مساكزرت حديقة اال: اإلضافة، حنو

اجلزء الثاين اسم صفة أو امسا جامدا ن أن يكو فيجوز 
 .الحقته ياءنسبة

مينع لإلضافة نتوين يف اجلزء األول النعت ال مينع يف   -  ج
  ٣٨.اجلزء األولتنوين

                                                           

، ١خ) دار احلكمة: دمشق( ملخص قواعد اللغة العربية،فؤد نعمة، ٣٧
  .١٠٢ .ص

  .١٠٢ .ص ،...قواعد متخصفؤد نعمة، ٣٨



  الفرق بين اإلضافة والنعت من ناحية المعنى     - و

 :مثال إلضافة تقدر معىن الم ويف ومن وكاف، - ١
 Rumah=  بيت حممد، معناه بيت حملمد  - أ

(kepunyaan) Muhammad 
= أشجار احلديقة، معناه أشجار يف احلديقة   -  ب

Pohon-pohon (di) kebun 
 Air= ماء السماء، معناه ماء من السماء  -  ج

(dari) langit 
األصلذهب على جلني املاء، معناه األصيل    - د

 Petang= كالذهب على املاء كاللجني

(seperti) emas diatas air (seperti) perak. 
هم طالب : أحوال متبوعه مثالوأما النعت ليبني 

والنعت يتضمن  ٣٩".طالب"توضيح أحوال " نشيطون"نشيطون، 
 Aku = عندى كراسة جديدة: مثال ،(yang)املعىن املوصول 

punya buku (yang) baru 
وأما النعت . يف اإلضافة يتحذ اجلزءان يف املعىن  -  ه

 .فيبقى اجلزءان على معنيهما

                                                           

٣٩
  .٢٥٤ .ص ،...أمحد بن ابراهيم 



وأما  ٤٠النعت يدل على معىن صفة وموصوف،  - و
 .اإلضافة فال يدل على معىن ضفة

 

 

   

                                                           

، ٢ج ،)٢٠٠٥ر السالم، .د( ،النحو منصور على حممد عبد السميع،٤٠
  .٩٦١ .ص



  الفصل الثالث

  إجراءات البحث الحقلي

 

 طريقة البحث   - أ

أما . إن منهج البحث عن هذه الرسالة هي حبث جترييب
حبث التجرييب هو التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي 
يهدف إىل اختبار عالقات العلة واملعلول حىت يصل إىل أسباب 

وإذا صمم البحث التجرييب بعناية يصبح أداة قوية جدا  .الظواهر
يف يد الباحث تساعده على اختبار فروضه بطريقة ال تعادهلا 

 ٤١.طريقة أخرى
أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع 

والتصميمات  ،)Pre - Experimental(وهي التصميمات التمهدية 
 والتصميمات ،)True – Experimental Designs(التجريبية 

 Quazi(والتصميمات شبه التجريبية ، )Factorial Design( العاملية

                                                           

 ،وم النفسية والتربويةلج البحث في العهمنا رجاه حممود أبو عالم،٤١
  .١٩٧. ، ص)٢٠١١دار النشر للجامعات، : القاهرة(



– Experimental(.واختارت الباحثة التصميمات التمهدية  ٤٢
(One group pre-test post-test design).  

وال ختتار الباحثة للعينة اموعة الضابطة، إال أا اموعة 
راد ا ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة وامل. التجريبية نفسها
 امليدان ىف Bruner نظريةبدون استعمال نظرية فتجرى تدريس 

  .ىف امليدان الفسيح Brunerنظرية ال الفسيح ومرة أخرى باستعم
  

 المجتمع والعينة  - ب

 MTsS Serambiإن اتمع هلذا البحث التجرييب، مجيع 

Mekkah ٢٢٠دهم يبلغ عد ٢٠١٧/٢٠١٨سنة دراسية ل 
ىف  وهي الطالبات% ١٥فأخذت الباحثة  كالعينة . طالب

  اتطالب ٢٢ليكون فصال جتريبيا وعددهن ) ب(اين الصّف الث
وهذه الطريقة  .)Purposive Sampling(كالعينة بالطريقة العمدية 

                                                           

البحث في العلوم السلوكية، ل الى خالمد صاحل بن محد العساف،٤٢

  .٣٢٠. ص ،)١٤١املكتبة العبيكان، : الرياض(



تسمى أيضا بالطريقة املقصودة أو االختيار باخلربة وهي تعىن 
  ٤٣.أساس اإلختيار من خربة الباحثة

  
 أدواتهاطريقة جمع البيانات   -ج

ات البحث اليت تستخدمها الباحثة هلذه الرسالة هي أما أد
 .ختبارالا

 البيانات وأ املعلومات مجع أدوات أكثر ختباراال وكانت
 لتقومي متحاناال هو األسئلة، إلجابة الباحثة إليها  حتتاج اليت
 املعرفة ،مثال( سيار الد لفصلل أو الباتلطا قدراتو  سيار الد

  ٤٤).معني مبوضوع اخلاصة
تعد االختبارات املقنتة أحد األدوات اليت ميكن ان 
يستخدمها الباحثة جلمع املعلمات اليت حتتاجها إلجابة أسئلة 

  :وتقوم الباحثة بإختبارين، ومها .و اختبار فرضهأالبحث 
 

                                                           

  .٩ .ص... ل الى البحثخالمدصاحل بن محد العساف، ٤٣
الطبعة األوىل، ، معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف، ٤٤

  .٣٤٣. ، ص)، بدون السنةمكتبة لبنان ناشرون: بريوت(



 (Pre-Test)االختبار القبلي  - ١
 نظرية هو ختترب الباحثة قبل استعمال األداوات

Bruner  وغرض لرتكيب اإلضايف والوصفيايف تدريس ،
هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل 

لرتكيب ا يف تدريس Brunerنظرية استعمال األداوات 
  .اإلضايف والوصفي

 
 (Post-Test)اإلختبار البعدي  - ٢

 نظرية هو ختترب الباحثة بعد استعمال األداوات
Bruner  والنتائج . كيب اإلضايف والوصفيلرت ايف تدريس

من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل 
تقارن الباحثة بني  ٤٥.منهما لقياس مدى فعالية التدريس

االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة 
لرتكيب ايف تدريس  Bruner نظريةاستعمال األداوات 

  .اإلضايف والوصفي
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  طريقة تحليل البيانات -د

فتنبغي على الباحثة أن حيدد األسلوب الذي سوف تطبقه 
وأساليب معاجلة . معاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحث

  :املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني مها
ويقصد به إستنتاج املؤشرات واألدلة : التحليل الكيفي - ١

اج الكيفية وحماوالت الربط بني احلقائق وإستنت
 .العالقات

به حتليل املعلومات رقميا،  ويقصد: التحليل الكمي - ٢
أي إستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على 

 ٤٦.الظاهرة املدرسة
فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن أفكر وأرآء، ومير 

  ٤٧:التحليل الكمي للمعلومات بثالثة مراحل هي
 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها -
 وصف املعلومات مرحلة -
 .مرحلة التحليل املعلومات -

                                                           

 .١٠٤ .ص... المدخل إلى البحث ،صاحل ابن محد العساف٤٦
٤٧

 .١١٨ .ص... المدخل إلى البحث ،صاحل ابن محد العساف  



لرتكيب ايف تدريس التعّلم تعليم و جترب الباحثة عملية ال
 نظريةىف امليدان الفسيح باستعمال األداوات  اإلضايف والوصفي

Bruner،  ند تطبيق كانت الباحثة يقوم كمشرفة عملية التعليم ع
تعليم يف ة لبابات يف ترقية قدرة الطالهذه الوسيلة إلرشاد الط

  .لرتكيب اإلضايف والوصفيا

وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي   
  ٤٨:تستعمل الباحثة الرموز كما يليف) (t” Test“باختبارات 

= ت 
فم

� مج٢ح

ن(ن�١)
  

  :البيانات
 درجة متواسط الفروق:     م ف

  مربع اإلحنراف عن متواسط الفروقدرجة : ٢مج ح
د الطلبةعد :      ن  
عدد الثابت:      ١   
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 
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  الطالب من كل البنود تحليل البيانات عن أجوبة  -ه

 مستوى صدق المحتوى  -١

صدق احملتوى يعين مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى 
وبعبارة أخرى ال بّد أن يكون االختبار والتحصيل  ٤٩.املراد قياسه

تبار وميكن تعبري عن اخ. الدراسي مناسبة باملواد املدروسة
التحصيل الدراسي يكون صادقا إذا كان االختبار قادرا على 

فسوف . قياس وكشف نتائج التعليم احملصولة عند الطلبة
  :يوضحها الباحثة يف القائمة اآلتية 

  
  ١- ٣الجدول 

  بيان مستوى صدق احملتوى
عدد   نوع األسئلة  املوضوعات  الرقم

  األسئلة
  يف املائة

  الوصفي  اإلضايف
  ١٠٠  ١٠  ٦-١  ٦-١  عةالسا  ١

                                                           

  .٤٣٠. ص ،...المدخل إلى البحثمد العّساف، حمصاحل بن ٤٩



وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق احملتوى 
 ٥٠.صادقة، ألن كل أسئلة مناسبة من املواد الدراسية اليت تدرسها

 
 مستوى ثبات االختبار -٢

غراض مستوى ثبات االختبار هو لتأكيد املناسبة عن ومن أ
 ألئسلة االختبار. االختبار قبل جتربة لغري العينة يف نفس اتمع

تكمن ثابتة إذا كانت تطبيق على نفس األفراد متكررة ومصلوا 
  ٥١.وتكون على نفس النتائج أو متساوية

  ٢- ٣الجدول 

  تصنيف نتائج درجات الثبات
  مستوى ثبات االختبار

  تفسيرها  درجة معامل ثبات

درجة الثبات مرتفعة   ٠,٩٠ -١٠٠

                                                           

 
51Moh. Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Test Hasil Belajar 

Dan Cara-Cara Menghitung Validity Dan Reliability, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1984), hal. 179. 



  جدا
  درجة الثبات مرتفعة  ٠,٧٠ -٠,٩٠
  لثبات معتدلةدرجة ا  ٠,٤٠ -٠,٧٠
  درجة الثبات ضعيفة  ٠.٢٠ -٠,٤٠
درجة الثبات ضعيفة   ٠,٠٠ -٠,٢٠

  جدا
  عدم تةفر درجة الثبات  >٠,٠٠

 

  ٣- ٣الجدول 

  نتيجة مستوى ثبات االختبار
  الطا
  لبات

  اموع  رقم األسئلة
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١    

٦  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
٧  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٢  
٨  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٣  

٦  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٤  

٧  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ٥  



٦  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٦  

٦  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٧  

٦  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٨  

٨  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٩  

٨  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١٠  

٨  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١١  

٧  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١ ١٢  

Np ١
٢  

١
٢  

٧  ٧  ٦  ٥  ٦  ١٢  ٦  ٨    

P  
Np/N 

٠  ١  ٠،٥  ٠،٦  ١  ١،
٥  

٠،٦  ٠،٦  ٠،٥  ٠،٤    

Q 
(1-p) 

٠ ٠ ٠،٥ ٠،٤ ٠  ٠،
٥  

٠،٤ ٠،٤ ٠،٥ ٠،٦   

Pq ٠،٢  ٠  ٠
٤  

٠،٢
٥  

٠ ٠،
٢٥  

٠،٢
٤ 

٠،٢
٥ 

٠،٢
٤ 

٠،٢
٤  

(∑��)  

١،٧١ 



  االختبار فاستخدمت الباحثة القانونوملعرفة مستوى ثبات 
  :كما يلي) ٢٠-KR(ريتشارسون - كودر

�		 = (�
    :حيث أن

  مستوى ثبات االختبار مجعا:  		�
P : يبلت بإجابة صحيحةعدد الطالب ا  
q : يبات بإجابة غري صحيحةعدد الطالب ا(q= p-1) 

:∑� qوp جمموع حاصل الضرب بني :  

N : عدد العينة  
S  : االحنراف املعيار  
 

  ٤- ٣الجدول 
I 
٣٦  ٦  ١  
٤٩  ٧  ٢  
٦٤  ٨  ٣  



٣٦  ٦  ٤  
٤٩  ٧  ٥  

٣٦  ٦  ٦  

٣٦  ٦  ٧  

٣٦  ٦  ٨  

٦٤  ٨  ٩  

٦٤  ٨  ١٠  

٦٤  ٨  ١١  

٤٩  ٧  ١٢ 

  ٥٨٣  ٨٢  المجمع

  
∑  :صل على النتيجة االتيةحيومن اجلدول السابق  �����	 =٨٢ 



∑ ������	 =	٥٨٣ 
(∑ �����	 )2 ٢=٨٢  ٦،٧٢٤ 
 

� = 	��. ∑ ��� −	(∑ �����	. )����	. �	(� − 1)  

�
� = 	 ٦،٩٩٦ − ٦،٧٢٤

١٣٢
 

� = ٢٧٢

١٣٢

�� =	٢،٠٦٠ 
 

�		 =



�
�		

�		 = 	١،٠٩٠	�	٠،٣٤٢			�		 = 	٠،٣٧ 
ألن  ضعيفةوهذا التطبيق تدل على أن مستوى ثبات االختبار 

    .٠.٢٠ -٠,٤٠حصلت على نتيجة 
 

 زمستوى التميي -٣

إىل  اتبالالطستوى التمييز فقسمت الباحثة وملعرفة م
واستعمال الباحثة .  يااموعة العليا واموعة الدنقسمني ومها 

  ٥٢:القانون

  :حيث أن 
D : معامل التمييز  
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Rh :  موعةيبات األسئلة بصحيحة يف اعدد الطالب ا
  العليا

Rl : يبات اموعة   عدد الطالب األسئلة بصحيحة يف ا
  الدنيا

Th : موعة العلياعدد الطالب يف ا  
Tl : موعة الدنياعدد الطالب يف ا  
Ph : موعة العليايبات األسئلة يف انسبة الطالب ا  
Pl :موعة الدنيانسبة الطالب ايبات األسئلة يف ا  

 :مستوى التمييز كما يف اجلدول اآليتإن معيار 
  

  ٥- ٣الجدول 

  التمييز تصنيف نتائج معامل
  تفسيرها  التمييز معامل

  مردود  ٠,٠٠ -٠,٢٠
  متوسط  ٠,٢٠ -٠,٤٠
  جيد  ٠,٤٠ -٠,٧٠
  جيد جدا  ٠,٧٠ -١,٠٠



يلزم أن حتذف   )-(السليب 
  السؤال

  

  ٦- ٣الجدول 

  بنود االختبارمستوى التمييز ل      

  الطلبات
  

  اموع  اجلموعة  رقم األسئلة

١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
٠  

    

  ٦  أدىن  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١
  ٧  أعلى  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٢
  ٨  أعلى  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٣

  ٦  أدىن  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٤

  ٧  أعلى  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ٥

  ٦  أدىن  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٦

  ٦  أدىن  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٧



Rh  =٦    Rl   =٦  
Th=٦    Tl  =٦  
  
  

  

  ٦  أدىن  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٨

  ٨  أعلى  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٩

  ٨  أعلى  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١٠

  ٨  أعلى  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١١

  ٧  أعلى  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١ ١٢



 

 مستوى صعوبة االختبار -٤

. يوجد فيه مستوى الصعوبة املعينةالختبار اجليد إن ا
  ٥٣:ليالباحثة القانون كما يبة االختبار تسعتمل ولتحليل صعو 
  

P  :معامل صعوبة االختبار  
R  :يبات األسئلة بصحيحةعدد الطالب ا  
T : عدد مجيع الطالب يف الصف  

كما   وأما معيار مستوى صعوبة االختبار لكل البنود
  :يف اجلدول اآليت
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  ٧- ٣الجدول 

  معيار مستوى صعوبة االختبار
  تفسيرها  معامل صعوبة

  صعوب  ٠.٣٠ - ١.٠
  معتدل  ٠,٧٠ -٠.٣٠

  سهول  ١٠٠-٠,٧٠
  سهل جدا  ١,٠٠

  

٨-٣الجدول  

  ختبار لبنود األسئلةمستوى صعوبة اال
 

  اتلباالط
 

  رقم األسئلة

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
١  ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٢  
١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٣  
٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٤  
١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ٥  
٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ٦  



١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٧  
٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٨  
١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٩  
٠  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١٠  

١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  

١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١٢  

عدد الطالبات 
ايبات 
األسئلة 
  بصحيحة

  

٧  ٧  ٦  ٥  ٦  ١٢  ٦  ٨  ١٢  ١٢  

 

P =
�� 

  

٠،٦  ٠،٦  ٠،٥  ٠،٤  ٠،٥  ١  ٠،٥  ٠،٦  ١  ١  

  م  م  م  م  م  س  م  م  س  س  

  
هذا اجلدول يدل على أن مستوى صعوبة االختبار من كل 

  .بنود األسئلة هو سهل
 

 



  الفصل الرابع

  نتائج البحث ومناقشتها
 

 عرض البيانات  - أ

قدمت الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج البحث 
أما يف هذا الفصل تريد . جلمع البياناتواألدوات املستخدمة فيه 

   نظرية  الباحثة أن تعرض نتائج اليت حصلت التجرييب بتطبيق
Bruner  لرتكيب اإلضايف التعلم ات كراسة التدريببستخدم إ

 LMTsS Mekkahـ وستقدم الباحثة نتائج البحث والوصفي 

Serambi  بالبحث اعتماد على إفادة عميد كلية  وقامت الباحثة
لرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا ا

. يوىل ٠٩التاريخ  يف Un.08/FTK.I/TL.00/07/2018:  أتشية رقم
  :انطالقا مما سبق فقامت الباحثة جبمع البيانات كما يلي

  
  
  
 



  لمحة عن ميدان البحث -١

إحدى املدارس إن مدرسة املتوسطة سرميب مكة هي
يتم فيها تدريس اللغات األجنبية، الذي  Meulaboh األسالمية يف

ه قع هذوي .معهد سرميب مكةحتت  وهي منها اللغة العربية
 ,Meulaboh-Tutut, Desa Blang Beurandangاملدرسة يف الشارع 

Meulaboh يرأس هذا . م٢٠٠٢سنة درسة وقد أسس هذه امل
.).MA Suandi(املعهد اآلن سوندى املاجستري 

٥٤  
مرحلتان الدرسيتان يعين مرحلة املتوسطة  هلذا املعهد

وكان الطالب والطالبات يف هذه املدرسة يبلغ . ومرحلة الثناوية
طالبا، واجلدول التايل يوضح عن عدد الطالب يف  ٥٥٧عددهم 

 :هذه املعهد
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  ١- ٤ل الجدو 

  Mekkah Serambi  MTsSعدد الطالبات يف 
  اموع  الصف  مرحلة  رقم
  
١  

  
  متواسطة

    أول
  ثاين  ٢١٧

  ثالث
  
٢  

  
  ثناوية

    أول
  ثاين  ٣٤٠

  ثالث
  ٥٥٧  ٦  العدد اإلمجايل

معهد سرميب مكة له املباين اليت يستخدمها الطالبات 
فقد أعدت املدرسة بعض . خلدمتهم يف قضاء احلوائجهم اليومية

  :املباين كما يلي
  

  

  

  



  ٢- ٤الجدول 

  Serambi MTsS Mekkahالوسائل بـــ 
  العدد  المبانيأنواع   لرقما

  ١  مكتب مدير املدرسة  ١
  ١  مكتب املدرسني  ٢
  ٦  غرفة الدراسة  ٣
  ١  املكتبة  ٤
 ١  املرحاض  ٥

  ١٠  المجموع
  

 MTsS Serambi Mekkah  يفاليت توجد هذه الوسائل 
  .وكلهم يف أحوال الئقة

  
  
  
  
  



  ٣- ٤الجدول 

  بةالكتايف تعليم مهارة  Brunerتوقيت التطبيق نظرية 
  ساعة  تاريخ  يوم  اللقاء

اغوستس  ٦  اإلسنني  اللقاء األول
٢٠١٨  

٠٩.٤٠: ٠٩.٠٠  

اغوستس  ٨  األربعاء  اللقاء الثاين
٢٠١٨  

٠٩.٤٠: ٠٧.٤٠  

اغوستس  ١٥  األربعاء  اللقاء الثالث
٢٠١٨  

٠٩.٤٠: ٠٧.٤٠  

اغوستس  ٢٢  األربعاء  اللقاء الرابع
٢٠١٨  

٠٩.٤٠: ٠٧.٤٠  

  

  

  

  

  

 



 Bruner بنظريةم إجراء تعل -٢

نظرية تقوم الباحثة التعليم بالدراسة التجربية عن تطبيق 
Bruner  الباحثة املعلمة قامت . يف الفصل الثاينيف مهارة الكتابة

يف تدرس اللغة العربية عن املوضوع  Brunerة نظريبإستخدام 
  ":الساعة"

يكون بطرح بعض أسئلة على الطالب ودفعهم : اَحلْفزُ   - أ
 علميإىل القراءة والنشاط ال

يكون بتفويض حتديد املشاكل إىل : حتديد املشاكل- ب
الطالب وفقة لدرسهم ويناقشون بينهم حىت يأخذوا هلا 

 افرتاضا

يكون بتفويض مجع البيانات إىل الطالب : مجع البيانات-  ج
 حىت تتبني هلم حقيقة املشاكل

يكون بنقاش البيانات اليت حصل : معاجلة البيانات  - د
 قابلة واملالحظةالطالب عليها من حيث امل

يكون مبراجعة املعلومات والبيانات حىت يتأكد : التأكيد  - و
 الطالب من صحتها



يكون بأخذ االستنتاج وتعميمه إىل املشاكل : التعميم  -  ه
 ٥٥.األخرى

وأما خطوات التعليم اليت تستخدم الباحثة كما يف 
 :اجلدول

  ٤- ٤الجدول 

  احملاضرة األوىل
  أنشطة الطلبة  أنشطة املعلمة

املعلمة الفصل وتقوم دخلت  - 
الطالبات أمام الفصل وترد 

السالم عليكم ورمحة اهللا "
 ".وبركاته

 "كيف حالكم مجيعا؟"تقول  - 
بقراءة الدعاء قبل  املعلمةتأمر  - 

 بداية التعليم
إىل مجيع الطالبات              املعلمةتنظر  - 

وتسجل الطالبات بكشف 

وعليكم "الطالبات ترد  - 
السالم ورمحة اهللا 

 ".وبركاته
 
جبري "مث جتب  - 

  "واحلمدهللا
 تقرأ الطالبات الدعاء - 

 
 -   تم الطالبات بدعوة
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 احلظور
 "ماذا درسنا اآلن؟"تقول  - 
 اهداف حلضورهاخترب املدرسة  - 
 تقوم املدرسة باالختبار القبلي - 
إختتام احملاضرة األويل بقراءة  - 

 احلمدهللا
إختتام بإلقاء السالم قبل  - 

وعليكم "اخلروج من الفصل 
  "السالم ورمحة اهللا وبركاته

 كشف احلضور
 

اآلن اللغة "جتب  - 
 "العربية

تستمع الطالبات إىل -
 شرح املدرسة

الطالبات أسئلة  جتيب -
 االختبار القبلي

الطالبات وتقول  - 
 "احلمدهللا رب العاملني"

وعليكم "الطالبات ترد  - 
السالم ورمحة اهللا 

 "وبركاته
 
  

  
   



  ٥-٤الجدول

  احملاضرة الثانية
  أنشطة الطلبة  مةأنشطة املعل

دخلت املعلمة الفصل  - 
وتقوم أمام الفصل وترد 

السالم عليكم " الطالبات
 ".ورمحة اهللا وبركاته

كيف حالكم "تقول  - 
 "مجيعا؟

بقراءة الدعاء  املعلمةتأمر  - 
 قبل بداية التعليم

إىل مجيع  املعلمةتنظر  - 
الطالبات             

وتسجل الطالبات بكشف 
 احلظور

 "ا اآلن؟ماذا درسن"تقول  - 
تشرح املدّرسة أهداف  - 

 التعلم

وعليكم "الطالبات ترد  - 
السالم ورمحة اهللا 

 ".وبركاته
 
  "جبري واحلمدهللا"مث جتب  - 
 تقرأ الطالبات الدعاء - 

 
تم الطالبات بدعوة   - 

 كشف احلضور
 

 "اآلن اللغة العربية"جتب  - 
تستمع الطالبات  إىل شرح  - 

املدرسة عن أهداف 
  التعلم

 الطالبات يف الفرقةجتلس  - 



تنقسم الطالبات إىل الفرقة  - 
اليت تتكون من أربع 

 الطالبات
تعطي املعلمة أمثلة تركيب  - 

 الوصفي
تطلب املعلمة الطالبات  - 

 ألتية أمثلة اجلديدة
تعطي املعلمة الفرصة  - 

الطالبات ألن يسألن مما مل 
 يفهم

تأمر املعلمة الطالبات  - 
ة أمام بعرض تقارير اموع

 الفصل
تسال املعلمة الطلبة عن  - 

 رايهم يف الدرس
تقبل املعلمة آراء الطلبة  - 

 ومالحظام
يف اية، تطلب املعلمة  - 

الطلبة أن يأخذوا 

 
تستمع الطالبات  إىل  - 

 شرح املعلمة
تأيت الطالبات جبملة  - 

 جلديدة
 

تسأل الطالبات عما مل  - 
 يفهمن من املدة

  
تعرض الطالبات تقاريرهن  - 

 أمام الفضل
 

جتب الطالبات عن رايهم  - 
 عن الدرس

 
 تأخذ الطالبات اإلستنباط - 

 
تستمع الطلبات إىل  - 

  اخلالصة جيدا



 اإلستنباط
تشرح املعلمة اخلالصة من  - 

 املوضوع
 تؤدي املدّرسة التعزيز - 

)Refleksi(  وإعطاء
 الواجبات

إختتام احملاضرة بإلقاء  - 
وج من السالم فبل اخلر 

وعليكم السالم " الفصل 
  "ورمحة اهللا وبركاته

ت التعزيز تكتب الطالبا - 
)Refleksi(  عن التعليم

 الذي تتعلمنه
وعليكم "ترد الطالبة  - 

  "السالم ورمحة اهللا وبركاته

  
  ٦- ٤الجدول 

  احملاضرة الثالثة
  أنشطة الطلبة  أنشطة املعلمة

دخلت املعلمة الفصل  - 
وتقوم أمام الفصل وترد 

السالم عليكم "الطالبات 
 ".ورمحة اهللا وبركاته

وعليكم "الطالبات ترد  - 
السالم ورمحة اهللا 

 ".وبركاته
 



كيف حالكم "تقول  - 
 "؟مجيعا

بقراءة الدعاء  املعلمةتأمر  - 
 قبل بداية التعليم

إىل مجيع  املعلمةتنظر  - 
الطالبات             

وتسجل الطالبات بكشف 
 احلظور

 "ماذا درسنا اآلن؟"تقول  - 
تشرح املدّرسة أهداف  - 

 التعلم
 

تنقسم الطالبات إىل الفرقة  - 
اليت تتكون من أربع 

 الطالبات
تعطي املعلمة أمثلة تركيب  - 

 الوصفي
تطلب املعلمة الطالبات  - 

 ألتية أمثلة اجلديدة

  "جبري واحلمدهللا"مث جتب  - 
 تقرأ الطالبات الدعاء - 

 
تم الطالبات بدعوة   - 

 كشف احلضور
 

 "اآلن اللغة العربية"جتب  - 
تستمع الطالبات  إىل شرح  - 

املدرسة عن أهداف 
  التعلم

 جتلس الطلبات يف الفرقة - 
 
تستمع الطالبات  إيل  - 

 شرح املعلمة
تأيت الطالبات جبملة  - 

 جلديدة
 

تسأل الطالبات عما مل  - 
 يفهمن من املدة



تعطي املعلمة الفرصة  - 
الطالبات ألن يسألن مما مل 

 يفهم
تأمر املعلمة الطالبات  - 

بعرض تقارير اموعة أمام 
 الفصل

تسال املعلمة الطالبات عن  - 
 رايهم يف الدرس

تقبل املعلمة آراء الطلبة  - 
 ومالحظام

يف اية، تطلب املعلمة  - 
يأخذوا الطلبة أن 

 اإلستنباط
تشرح املعلمة اخلالصة من  - 

 املوضوع
تؤدي املدّرسة التعزيز  - 

)Refleksi(  وإعطاء
 الواجبات

إختتام احملاضرة بإلقاء  - 

 
رض الطالبات تقاريرهن تع - 

 أمام الفضل
 

جتب الطالبات عن رايهم  - 
 عن الدرس

 
 تأخذ الطالبات اإلستنباط - 

 
تستمع الطالبات إىل  - 

  اخلالصة جيدا
تكتب الطالبات التعزيز  - 

)Refleksi(  عن التعليم
 الذي تتعلمنه

وعليكم "ترد الطالبات 
  "السالم ورمحة اهللا وبركاته



السالم فبل اخلروج من 
وعليكم السالم " الفصل 

  "ورمحة اهللا وبركاته
  
  ٧- ٤الجدول 

  عةاحملاضرة الراب
  أنشطة الطلبة  أنشطة املعلمة

دخلت املعلمة الفصل  - 
وتقوم أمام الفصل وتقول 

وعليكم السالم ورمحة اهللا "
 ".وبركاته

كيف حالكم "تقول  - 
 "مجيعا؟

 "ماذا درسنا اآلن؟"تقول  - 
تعطى املعلمة اإلختبار  - 

 البعدي
إختبار احملاضرة أخرية  - 

 بقراءة احلمدهللا

وعليكم "الطالبات ترد  - 
السالم ورمحة اهللا 

 ".وبركاته
 
  "جبري واحلمدهللا"مث جتب  - 
درسنا اآلن اللغة " جتب  - 

  "العربية
اإلختبار الطالبات جتب  - 

 البعدي
احلمدهللا "الطالبات وتقول  - 

 "رب العاملني



إختتام بإلقاء السالم قبل  - 
من الفصل اخلروج 

وعليكم السالم ورمحة اهللا "
  "وبركاته

وعليكم "الطالبات ترد  - 
 "وبركاتهالسالم ورمحة اهللا 

 

  
  

يف هذا البحث تقوم الباحثة التدريس يف الفصل الثاين 
أربع حماضرات حيث أن احملاضرة األوىل تقدم اإلختبار القبلي، 

احملاضرة و Bruner احملاضرة الثانية والثالثة تعلم بإستخدام نظرية 
الرابعة تقدم اإلختبار البعدي لينال التحصيل الدراسي عند 

  . الطالبات
  
  ل البيانات ومناقشتهاتحلي   - ب

 الطالباتتحليل نتائج التحصيل الدراسي عند 

وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل  
  :الثاين مبرحلة الثناوية حصلت عليها الطلبة كما يلي

  



  ٨- ٤الجدول 

  نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي
درجات في    اتالطالب  رقم

االختبار 

  القبلي

درجات في 

االختبار 

  البعدي

  ٩٠  ٧٠  ١-الطالبة  ١
  ٩٠  ٦٥  ٢-الطالبة  ٢
  ٧٥  ٦٠  ٣-الطالبة  ٣
  ٧٠  ٥٠  ٤-الطالبة  ٤
  ٨٠  ٥٥  ٥-الطالبة  ٥
  ٩٥  ٦٥  ٦-الطالبة  ٦
  ٨٠  ٤٥  ٧-الطالبة  ٧
  ٨٥  ٥٥  ٨-الطالبة  ٨
  ٨٠  ٥٠  ٩-الطالبة  ٩
  ٧٥  ٤٥  ١٠-الطالبة  ١٠
  ٧٥  ٤٥  ١١-الطالبة  ١١
  ٨٠  ٦٠  ١٢-الطلبة  ١٢



  ٨٥  ٤٥  ١٣-الطالبة  ١٣
  ٨٥  ٥٠  ١٤-الطالبة  ١٤
  ٨٥  ٥٥  ١٥-الطالبة  ١٥
  ٩٥  ٦٠  ١٦-الطالبة  ١٦
  ١٠٠  ٧٥  ١٧-الطالبة  ١٧
  ٩٥  ٦٥  ١٨-الطالبة  ١٨
  ١٠٠  ٧٠  ١٩-الطالبة  ١٩
  ٨٥  ٥٥  ٢٠-الطالبة  ٢٠
  ٨٠  ٥٠  ٢١-الطالبة  ٢١
  ٩٠  ٥٥  ٢٢-الطالبة  ٢٢

  ١٩٣٦  ١٢٥٦  اموع
 ٢٢: ١٢٤٥  درجة املعادلة

 =٥٦  
٢٢: ١٨٧٥ 
 =٨٥  

  
على نتيجة االختبار الطالبات من هذه البيانات حصلت 

وحتليل . بتقدير ممتاز ٨٨ونتيجة االختبار البعدي  ٥٧القبلي 



 ”t“(البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 

Test (٥٦:فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي 

= ت 
فم

� مج٢ح

ن(ن�١)
  

   

                                                           
56Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 305 – 308. 



١١–٤ولالجد  

نتيجة   رقم

االختبار  

األول 

  )القبلي(

نتيجة 

االختبار 

الثاني 

  )البعدي(

الفرق بين 

  اإلجابتين

اإلنحراف 

عن متوسط 

  الفروق

مربع 

اإلنحراف 

عن متواسط 

  الفروق

٨١  ٩  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ١  
١٦  ٤ ٢٥  ٩٠  ٦٥  ٢  
١٦٩  ١٣ ١٥  ٧٥  ٦٠  ٣  
٨١  ٩ ٢٠  ٧٠  ٥٠  ٤  
١٦  ٤ ٢٥  ٨٠  ٥٥  ٥  
٢  -١ ٣٠  ٩٥  ٦٥  ٦  
٣٦  -٦ ٣٥  ٨٠  ٤٥  ٧  
٤  -٢ ٣٠  ٨٥  ٥٥  ٨  
١  -١ ٣٠  ٨٠  ٥٠  ٩  
١  -١ ٣٠  ٧٥  ٤٥  ١٠  
١  -١ ٣٠  ٧٥  ٤٥  ١١  
٨١  ٩ ٢٠  ٨٠  ٦٠  ١٢  
١٢١  - ١١ ٤٠  ٨٥  ٤٥  ١٣  



    

جمموع الفروق حبني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة 
  :االختبار البعدي

  ٥٦=  ٢٢: ١٢٤٥وهو حساب متوسط االجابة األوىل - ١
  ٨٥=  ٢٢: ١٨٧٥حساب متوسط االجابة الثانية وهو - ٢
 ٣٢=  ٢٢:  ٧٢٤ حساب متوسط الفروق وهو - ٣

  

٣٦  -٦ ٣٥  ٨٥  ٥٠  ١٤  
١  -١ ٣٠  ٨٥  ٥٥  ١٥  
٣٦  -٦ ٣٥  ٩٥  ٦٠  ١٦  
١  -١ ٣٠  ١٠٠  ٧٥  ١٧  
١  -١ ٢٠  ٩٥  ٦٥  ١٨  
١  -١ ٣٠  ١٠٠  ٧٠  ١٩  
١  -١ ٣٠  ٨٥  ٥٥  ٢٠  
١  -١ ٣٠  ٨٠  ٥٠  ٢١  
٣٦  -٦ ٣٥  ٩٠  ٥٥  ٢٢  

 ٧٢٤ ١٧  ٦٣٥  اموع



م	ف= ت 
� \]٢ح

ن(ن�١)
  

٣٢= = ت

�٧٢٤

(١�٢٢)	٢٢

    

٣٢=ت 

�٧٢٤

٤٦٢

  

٣٢=  = ت    

�١,٥٧

 =٣٢

،١ 	٢٥
  = ٦,٢٥  

 derajat(ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية 

kebebasan .( ويكون الفرض الصفري على مستوي الداللة
)signifikansi (٪ا البحثمن درجة احلرية يف هذ ٥.  

ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت 
)t( ليقارن بالنتيجة  ٦,٢٥)t (اجلدول بالرموز:  

    
  
 



db = N-١ 
     = ١-٢٢  

= ٢١ 
االختبار جري اخترب الفرضية يف هذا البحث إعتماد على 

 ٥٪) signifikansi(مستوي الداللة على ) t” Test“(ت  –
، dbوبعد أن حسبت الباحثة .  ٪٩٥مبستوي الصدق ) ٠,٠٥(
حصلت على النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة ف
)signifikansi (٪وإذا . ١,٧٢١وهو  ٥ttablet> نتيجة ت  أو)t (

 Haمردود و HO، فذلك )ttable(أكرب من نتيجة ت اجلدول 
أصغر من نتيجة ت اجلدول ) t(أو نتيجة ت  ttable<tوإذا . مقبول

)ttable(لك ، فذHO مقبول وHa مردود.  
ومن الرموز السابقة، فحصلت الباحثة على النتيجة ت  

)t(ت اجلدول على مستوي الداللة  والنتيجة ٦,٢٥
)signifikansi (٪فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت . ١,٧٢١ ٥

  .مقبول Haمردود و HOو) ٦,٢٥<١,٧٢١(اجلدول 
  
  



  تحقيق الفروض  -ج
ها، تريد الباحثة أن حتقق وفقا للبيانات اليت سبق حتليل

  :الفروض اليت افرتضتها يف الصف الثاين مبدرسة الثناوية، فهي
فعالة  مل يكنBrunerنظرية استخدام إن : الفرض الصفري - ١

 .لرتكيب اإلضايف والوصفياالطالبات التعلم لرتقية قدرة 
أكرب من ) ttest(وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب 

 .مردود HOو) <١,٧٢١( أو )ttable(النتيجة ت اجلدول 
فعالة  يكون Brunerنظرية  إن استخدام: الفرض البديل - ٢

 .لرتكيب اإلضايف والوصفياالطالبات التعلم لرتقية قدرة 
وهذا الفرض مقبول ألن درجة االختبار البعدي أعلى من 

، وأن نتيجة ت )٥٦ أعلى من ٨٥(درجة االختبار القبلي 
) ttable(النتيجة ت اجلدول أكرب من  (ttest) احلساب

 .مقبول Haو) ٦,٢٥<١,٧١٢(
 

  
   



 الفصل الخامس

 الخاتمة

  نتائج البحث    -أ
نظرية إتفاق على حصول البحث عما يتعلق بتطبيق 

Bruner ركيب اإلضايف يف تعليم الكتابة ختصص على فهم ت
وستقدم عند الطلبات يف فصل الثاين مبرحلة املتواسطة،  والوصفي
  :خلالصة االتيةالباحثة ا

بكراسة التدريبات فعالة لستخدم  Brunerنظرية  إن تطبيق
والدليل على . لرتكيب اإلضايف والوصفياالتعلم لرتقية قدرة الطلبة 

أكربمن النتيجة ت اجلدول ) ttest(هذا أن نتيجة ت احلساب 
)ttable (وإذا أو t<ttable فذلك ،HO مردود وHa وإذا . مقبول

ttable<t جة ت أو نتي)t ( أصغر من نتيجة ت اجلدول)ttable( ،
فحصلت الباحثة على النتيجة ت  .مردود Haمقبول و HOفذلك 

)t( والنتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة  ٦,٢٥
)signifikansi (٪احلساب  فالنتيجة ت. ١,٧٢١ ٥)ttest(  أكرب

مردود  HOو) ٦,٢٥<١,٧٢١) (ttable(من نتيجة ت اجلدول 
  .مقبول Haو



 المقترحات  - ب

اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 
  : اآلتية 

 MTsSالطالبات املتوسطة مبدرسة و ينبغي للمدرسني  - ١

Serambi Mekkah  أن يطّبقوا ويستمروا عملية التعلم
بكراسة التدريبات لستخدم  Brunerنظرية والتعليمة 

ا شديدة ألن هلا أثار  لرتكيب اإلضايف والوصفيالتعلم 
 .لرتقية رغبة الطلبة وقدرم على اللغة العربية

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  - ٢
بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا ألن تصليحها 
الباحثة هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

  .ومفيدا للباحثة والقارئني
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

Satuan Pendidikan : MTsS Serambi Mekkah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  VIII / I 

Materi Pokok : KITABAH/ MENULIS 

)الساعة ) 

Alokasi Waktu :   3 x 40 menit (2 pertemuan) 

A. Kompetensi  Inti 

 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama 

yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong-royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 



KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membantu) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, mengambar sesuai dengan apa 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori.  

 

B. Kompetisi Dasar dan Indikator  

Kompetisi Dasar Indikator 

1.1 Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari 

Bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar 

komunikasi internasional 

dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

1.1.1. Menunjukkan sikap 

antusias dalam 

belajar Bahasa 

Arab 



2.1. Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah. 

 

2.2.1 Memiliki sikap 

jujur dan percaya 

diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

3.3 Menemukan makna atau 

gagasan   dari            

ujaran kata, frasa dan 

kalimat Bahasa Arab 

terkait topik الساعة 

3.3.1 Menyebutkan arti 

mufradat yang terdapat 

dalam materi terkait 

topik الساعة  

3.3.2 Menerjemahkan 

frasa dan kalimat Bahasa 

Arab yang terdapat 

dalam materi terkait 

topik الساعة 

 

4.4 Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

4.4.1 Menunjukkan 

contoh kalimat 

sederhana terkait struktur 



tentang topik   الساعة 

dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana secara 

tepat  

bahasa sederhana yang 

terdapat dalam materi 

secara tepat 

 
 

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

• Materi tentang jam ( ةالساع ) 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar 

dan mengkomunikasikan tema Jam (الساعة), siswa 

mampu membaca teks bacaan dengan baik dan 

benar serta menerjemahkannya dan menyusun teks 

sederhana tentang Jam (الساعة) dengan 

menunjukkan sikap santun, percaya diri dan 

bertanggung  jawab dalam pembelajaran dan 

menggunakan bahasa Arab serta memerhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan  

sesuai konteks. 



 

E. Metode/Model Pembelajaran 

1. Metode 

a) Intiqaiyah 

b) Diskusi 

c) Tanya Jawab 

2. Model 

a) Diskovery Learning 

3. Teori 

a) Bruner 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

 

- Guru memberi salam 

- Peserta didik menjawab salam dan 

berdo’a bersama 

- Peserta didik mendengarkan 

pengabsenan, merapikan pakaian, posisi 

duduk dan kebersihan kelas 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan 

10 Menit 



pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 

Kegiatan Inti - Guru memberikan pre test 
40 Menit 

Kegiatan Penutup - Siswa memperhatikan nasehat/pesan 

moral dari guru 

- Siswa bersama guru menutup 

pembelajaran dengan do’a dan salam 

10 Menit 

 

Pertemuan Kedua 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

 

- Peserta didik menjawab salam dan berdoa 

bersama 

- Peserta didik mendengarkan pengabsenan, 

merapikan pakaian, posisi duduk dan 

kebersihan kelas 

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran yang sebelumnya dan  

kemudian menggali pengetahuan siswa 

dengan mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang akan diajarkan 

- Peserta didik memperhatikan setiap informasi 

tentang materi dan tujuan pembelajaranyang 

akan dilaksanakan 

20 Menit 



- Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. 

Kegiatan Inti Mengamati: 

- Siswa mengamati lembaran kerja siswa  

Menanya: 

- Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami 

Mencoba:  

- Memberikan kesempatan kepada si 

belajar untuk mengidentifikasi masalah 

Menalar:  

- Mengolah data yang telah diperoleh 

Mengkomunikasikan:  

- Setiap kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompok didepan kelas  

- Guru dan siswa sama-sama megoreksi 

hasil kerja kelompok 

75 Menit 

Kegiatan 

Penutup 

- Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dibimbing oleh guru 

- Siswa memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran 

- Siswa memperhatikan nasehat/pesan moral 

dari guru 

- Siswa bersama guru menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam 

20 Menit 

 



Pertemuan ketiga 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

 

- Peserta didik menjawab salam dan berdoa 

bersama 

- Peserta didik mendengarkan pengabsenan, 

merapikan pakaian, posisi duduk dan 

kebersihan kelas 

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran yang sebelumnya dan  

kemudian menggali pengetahuan siswa 

dengan mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang akan diajarkan 

- Peserta didik memperhatikan setiap informasi 

tentang materi dan tujuan pembelajaranyang 

akan dilaksanakan 

- Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. 

20 Menit 

Kegiatan Inti Mengamati: 

- Siswa mengamati lembaran kerja siswa  

Menanya: 

- Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami 

Mencoba:  

- Memberikan kesempatan kepada si 

belajar untuk mengidentifikasi masalah 

Menalar:  

75 Menit 



- Mengolah data yang telah diperoleh 

Mengkomunikasikan:  

- Setiap kelompok melaporkan hasil kerja 

kelompok didepan kelas  

- Guru dan siswa sama-sama megoreksi 

hasil kerja kelompok 

Kegiatan 

Penutup 

- Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dibimbing oleh guru 

- Siswa memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran 

- Siswa memperhatikan nasehat/pesan moral 

dari guru 

- Siswa bersama guru menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam 

25 Menit 

 

G. Media, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Kartu 

2. Alat 

a. Papan tulis 

b. Spidol 

c. Karton 

 



H. Sumber Belajar 

1) Kemenag, Buku Siswa Ta’lim Al-Lughah Al-

‘Arabiyyah untuk MTS kelas VIII, (Jkarata: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2015).  

2) Kemenag, Buku Guru Ta’lim Al-Lughah Al-

‘Arabiyyah untuk MTS kelas VIII, (Jkarata: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2015).  

عبد الرمحن، حمتار الطاهر حسني، حممد عبد اخلالق حممد  )٣

 ).مصر(العربية بين يديك،  فضل،

 

Banda Aceh,  9 Juli 2018 

       

 

                

                        Siti Zahara MN 

 



LEMBARAN KEGIATAN SISWA (LKS) 
 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Keterampilan  : Khitabah/ Menulis 

Materi   : Tarkib Izhafi dan Tarkib washfi 

Semester  : I/ Ganjil 

Alat dan Bahan : Kartu, papan tulis, spidol dan karton 

Indikator  Pencapaian : 4.4.1 Menunjukkan contoh kalimat 

sederhana terkait struktur bahasa   

sederhana yang terdapat dalam 

materi secara tepat 

 

Langkah –langkah kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut: 

1. Duduklah bersama teman kelompok masing-masing 

2. Dengarkanlah penjelasan guru tentang materi yang akan 

dipelajari 

3. Diskusikanlah bersama teman kelompok mu: 

a. Apa yang dimaksud dengan tarkib izhafi? 

b. Apa saja ketentuan dari tarkib izhafi! 

c. Buatlah masing-masing 5 contoh tarkib izahafi 

dalam bentuk mufrad, tasniah dan jama’. 



(Dalam waktu 75 menit) 

4. Persentasikanlah hasil kerja kelompok didepan kelas 

5. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

 

 

 

 

 

  





 



 



 

  



  السيرة الذاتية

  البيانات الشخصية: أوال

  سيت زهر مهدي ندمية:     االسم الكامل
  ١٤٠٢٠٢١٧٠:    رقم القيد

  ١٩٩٥ديسبري  ١٥كاجونخ، :    حمل وتاريخ امليالد
  اإلناث:       اجلنس
  اإلسالم:       الدين

  إندونيسيا:       اجلنسية
  غري متزوج:    احلالة اإلجتماعية

  كجو، بيت السامل، أتشية كرب:       العنوان
  طالبة:       العمل

 saidatizahara@gmail.com:     الربيد اإللكرتوين
  مهدي:     اسم األب

  معلم:       العمل
  ندمية:      اسم األم

  معلمة:       العمل
 كجونخ، سوخيمس، أتشية الغربية:       لعنوانا

 
 



  خلفية التعليم: ثانيا

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٢سنة  SDN Inti Kajeung : املدرسة اإلبتدائية
  ٢٠١١-٢٠٠٨معهد سرميب مكة، سنة : املدرسة املتوسطة
  ٢٠١٤-٢٠١١معهد سرميب مكة، سنة : املدرسة الثانوية

ملعلمني جبامعة الرانريي قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل ا
 ٢٠١٩- ٢٠١٤اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه، سنة 

 

 


