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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

}يػىٍرفىًع هللاي الًَّذٍينى ءىامىنػيٍوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذٍينى أيٍكتيواٍ اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو 
 ج

ًبيػٍره{  هللاي ِبىا تػىٍعمىليٍوفى خى  كى

 "ُُرة اجملادلة آية "سو  

 (ِإانَّ أىنٍػزىٍلناىهي قػيٍرآانن عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى )

 ِسورة يوسف آية 

 صدؽ هللا العظيم

 قاؿ أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر:

﴿ًاٍحًرصيٍوا عىلىى تػىعىلًُّم اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة فىًإنػَّهىا جيٍزءه ًمٍن ًدٍيًنكيٍم﴾



 و
 

 

 إهداء :

  

  

تغكو حاج ساعد اللذين نييت كأمي ادلكرمة أردم إىل أيب ادلكـر 
ربياٍل صغَتة حفظهما هللا كأبقاعلا يف سالمة الدين كالدنيا كاآلخرة 

 كإىل أخوين جهيا راٍل، مصتفي علي، هبريٍت ك حسنوؿ حفظا. 

قد كإىل أساتذيت يف جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية، الذين 
ذلم ابلكثَت   أنواع العلـو ادلفيدة كأرددكٍل إردادا صييياعلموٍل

 .تقديرا كإجالال

عارؼ ،خَت الرمضاف، ع أسريت كأصدقائي ابوبُت، غفرافكإىل مجي

.كإىل ديسي رمضاف، دمحم عارؼ ،نويف اندرايأخواتو  هللا، تيوا ثالث

يف  كالطالبات معهد دار النجاح مجيع ادلدرس كادلدرسات بػػػػػػػػػػػ

دكرا جزيال على مساعدهتن يف نيل  ،كأقوؿ ذلن الصف الثاٍل

الئي كأصدقائي يف يكإىل مجيع زمالبياانت ذلذه الرسالة.ككذلك 

 دكرا جزيال على ذلم أقوؿ كاإلسالمية احلكومية. الرانَتم جامعة

 جزاكم هللا خَت اجلزاء. ك،يم يل يف إصلاز ىذا البيث العلممساعدهت
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 شكر وتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد  الذم أنزؿ القرأف عربيا ىدل للناس كبينات من 
اذلدل كالفرقاف، كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا كعلى آلو 

 كأصيابو أمجعُت. 

كقد مت الباحث من كتابة ىذه الرسالة إبذف هللا تعاىل  
يم الفعل ادلاضي وادلضارع تعلعزكجل كقدرتو حتت ادلوضوع " 

لرتقية مهارة الكالم )درسة   Practice Rehearsal Pairsبطريقة 
". كيقدـ ىذه الرسالة إىل قسم تعليم النجاح( دارجتربية مبعهد 

اللغة العربية إدتاما لبعض الشركط كالواجبات ادلقررة لليصوؿ 
 ( يف كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت ّتامعةS.Pdعلى دهادة )

 الرانرم اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو.

كيف ىذه الفرصة السعيدة يقدـ الباحث ابلشكر العميق  
كسلمى  .للمشرفُت الكرؽلُت الدكتور امساعيل دمحم، ادلاجستَت



 ح
 

 

حيايت، ادلاجستَت الذين قد بذال أكقاهتماكأفكارعلا يف إدراؼ 
باركهما الباحث على إعداد ىذه الرسالة إدرافا جيدا، عسى أف ي

 هللا كغلزيهما خَتاجلزاء.

مث يقدـ الباحث كلمة الشكر دلدير جامعة الرانرم  
اإلسالمية احلكومية كعميد كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت كرئيس 
قسم تعليم اللغة العربية كمجيع األساتذ كاألساتذات ادلكرمُت 

، الذين قد علموه أنواع العلـو ادلفيدة كأردادكه إردادا صيييا
ككذالك يقدـ الباحث الشكر دلوظفي ادلكتبة الذين قد ساعدكا 

 يف استعارة الكتب اتاجة يف كتابة ىذه الرسالة

دار كاليفوت الباحث أف يقدـ الشكر دلدير معهد  
كاألساتذ كاألساتذة خاصة لألستاذة ركضة اجلنة كادلعلمة النجاح 

يع البينات ذلذه اللغة العربية كالطلبة فيو الذين قد ساعدكا يف مج
 الرسالة.
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كالينسى الباحث أف يقدـ الشكر لوالديو ابوبُت الذين  
قد ربياه تربية حسنة كأدابه أتديبا مجيال كإلخوانو كإلخواتو كلكل 

 أعضاء أسراتو فيقدـ ذلم أكفر الشكر على عنايتهم.

كيقدـ جزيال الشكر جلميع أصدقائو الذين قد دفعوه يف   
 لة، كجعلهم حتت ظالؿ رمحتو يف الدنيا كاآلخرة.كتابةىذه الرسا

كأخَتا يرجوا الباحث من القارئُت النقد كاالفًتحات  
إلكماؿ ىذه الرسالة كأف تكوف ىذه الرسالة انفعة كمفيدة لنا 
كجلميع القراء. كتدعوا هللا أف يهدينا إىل صراط ادلستقيم ككفى 

 اب ككيال.
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 مستخلص البحث
 Practiceدلاضي كادلضارع بطريقة تعليم الفعل ا : عنواف البيث

Rehearsal Pairs     لًتقية مهارة الكالـ )درسة     
 (.النجاح دارجتربية ِبعهد     

 مستقالؿ مجيل :  االسم الكامل

    َََُُِِْٕ:              رقم القيد

سهلة عند الطلبة. كأكثرىم يواجهوف ادلشكالت العملية  تعلم الصرؼ كاف
على بدؿ كزف فعل ماض ك فعل  واأف يفهم اهم التصريف. الطلبة مل يستطعو كالصعوابت يف ف

 Practiceالطريقة تطبيق  أثر  التعرؼ علىكأما أغراض البيث يف ىذه الرسالة فهي: مضارع. 

Rehearsal Pairs  منهج البيث ك  .لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع
حيث يصف الباحث كػللل البياانت البيث ىي ْتث جتريب  ستخدمو الباحث يف ىذايالىت 

كرلتمع البيث ذلذه الرسالة الطلبة ِبعهد دارالنجاح الفصل الثاٌل يف السنة  اصولة عليو.
 ىمد( بعدأ) ثاٍلكقد أخذ الباحث العينة يف الفصل ال ، طالبا ْٓكعددىم  َُِٖ/َُِٕ

. االختبارات مل الباحث يف ىذه الرسالة فهيستعيمع البياانت اليت جلطريقة  كأما طالبا.ُِ
 األدكات الرقميةعلى  ابستعانة احلساب ت -كالتيليل الذم استعملو الباحث ىواختبار

“Statistics SPSS 18”ت -االختبار حتصيل على النتيجة .كنتائج البيث ىي 
 ىي effect sizeنتيجة ك  (َ،ََ>َ،َٓ) ىوك  (.Sig)مستول الداللة ك  (-ّْٔ،ٓ)
لًتقية مهارة  Practice Rehearsal Pairs  تطبيق أف يدؿ علىدليل ىذا الك ٖٖٓ،َ

كأتثَتىا كبَتة كالفعل ادلضارع الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian        : Pembelajaran fiil mazi dan muzarik     

dengan metode Practice Rehearsal 

Pairs untuk meningkatkan 

maharah  kalam ( penelitian 

eksperimen di ma’had Darun Najah 

Nama Lengkap :   Mustiqlal Jamil 

NIM :  140202071 

 

Proses pembelajaran sharaf tidak mudah bagi siswa. Banyak 

dari mereka menghadapi masalah-masalah dan kesusahan 

dalam memahami tashrif. Siswa tidak bisa memahami 

pergantian wazan fiil mazi dan fiil muzarik. Adapun tujuan 

penelitian ini ialah: untuk mengetahui pengaruh penerapan 

metode Practice Rehearsal Pairs untuk meningkatkan 

maharah kalam dalam pembelajaran fiil mazi dan muzarik. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode 

eksperimen sehingga peneliti melakukan analisis data-data. 

Populasi penelitian ini adalah santri ma’had Darun Najah 

kelas 2 tahun 2017/2018 dengan jumlah 54 siswa. Peneliti 

mengambil sampel kelas 2(A) dengan jumlah 21 siswa. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti 

adalah tes. Analisis data menggunakan uji-t yang dianalisis 

dengan menggunakan “SPSS 18”. Hasil penelitian ini ialah 
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hasil uji-t (-5,346) dengan signifikan (0,05 > 0,00) dengan 

hasil siza effect sebesar 0,588. Ini menunjukkan 

bahwasanya penerapan Practice Rehearsal Pairs untuk 

meningkatkan maharah kalam dengan pembelajaran fiil 

mazi dan fiil muzarik memiliki pengaruh yang besar. 
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ABSTRACT 

Research Title              : Teaching of Fiil Mazi And Muzarik 

Lesson By Using Practice 

Rehearsal Pairs Method To 

Develop Maharah Kalam 

(Experimental teaching) in Ma’had 

Darun Najah 

Name :  Mustiqlal Jamil 

Student ID : 140202071 

Learning sharaf  lesson is generally tough for students. Most of 

them face many problems and difficulties in understanding 

tashrif. Students cannot conceive the change of wazan fiil mazi 

and fiil muzarik. Thus, the purpose of this study is to investigate 

the influence of the implementation of the Practice Rehearsal 

Pairs method in order to improve maharah kalam in fiil mazi and 

muzarik lesson. This study used experimental research design as 

of conducting the data analysis. The population of this research 

was the second grade of students in ma’had Darun Najah in the 

amount of 54 students. The researcher took the sample from class 

2(A) in the amount of 21 students. Then, the data collection 

method used in this research is test. The data analysis by using t-

test analyzed by using “SPSS 18”. The result of this study showed 

that the result of t-test (-5.346) with the significant effect (0.05 > 

0.00) with the result of siza effect is 0.588. It indicates that the 

implementation of Practice Rehearsal Pairs method in improving 

maharah kalam in fiil mazi and fiil muzarik lesson has significant 

impact.  
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 الباب األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
ىي الكلمات اليت يعربهبا العرب عن إف اللغة العربية لغة 

أغرضهم, كىي أدرؼ اللغات يف العامل, ألهنا لغة القرآف الكرَل 
كاألحاديث النبوية الشريفة.  كانت اللغة العربية تتكوف من أربع 

ستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كمهارة الكالـ مهارات كىي اال
ىي عملية تعرب الناس عن أغرضهم التصاؿ بعضهم عن بعض يف 
دؤكف حياهتم. فالناس يستخدموف الكالـ أكثر من الكتابة يف 
حياهتم. كتعترب مهارة الكالـ مهارة لغوية مهمة ألف أكؿ ما 

ناؾ ثالثة ى  ُيهدؼ الناس الذين يتعلموف اللغة ىو الكالـ.
عناصر لدفع مهارة الكالـ يعٌت النطق كادلفردات كالقواعد النيوية 

 كالصرفية.
                                                           

1
 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamluatul Nikmah, Memahami 

Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, )Malang: Uin-Maliki Press(, 

2011, hal. 88 
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إف التصريف ىو التغَت يطرأ على بنية الفعل كفق الزماف 
كالفاعل, كما يرافق ذلك من زايدة على حركفو األصلية, أك 

الفعل ادلاضي ىو ما يدؿ على  ِحذؼ, أك إعالؿ, أك إبداؿ.
قبل زمن التكلم مثل: كتب, كعالمتو أف حدكث ديئى مضىى 

, كاتء التأنيث الساكنة: كتبت. كادلضارع  يقبل اتء الفاعل: كتبتي
 ّىو ما يدؿ على حدكث دىء يف زمن التكلم أك بعده.

تنيصر الكلمات يف ثالثة أنواع ىو فعل كاسم كاحلرؼ, 
 فالفعل ىو مايدؿ على معٌت مستقل ابلفهم كالزماف جزء منو.

اضي ىو ما دؿ على حدكث دىء قبل زمن التكلم الفعل ادل

                                                           
ق(,  ُُِْ, )بَتكت: عالو الكتب, ادلعٌن يف التصريفحسن,    ِ

 ٓص.
ّ   , , )القاىرة: مكتبة قواعد اللغة العربيةالشيخ مصطفى طمـو

 ٗ(, ص. ََِٖاألداب,
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كالفعل ادلضارع ىو ما دؿ على حدكث دىء يف زمن التكلم أك 
 ْبعده.

ادلشكلة اليت حتدث يف تعليم أف استعماؿ الطريقة 
التقليدية كاندر استعماؿ طريقة اخلاص اللغة العربية يف اجراءه  

مبادئ تعلم  ايعرفو  اللغة العربية الذين مل معلكادلكالقواعد كالًتجم. 
ال يعرفوف تقنيات التعلم كىم أقل دراية بطرؽ تعلم اللغة. ك اللغة ، 

كلما زاد عدد الطلبة الذين أتثركا تعلموا جتربة الصدمة ألهنم 
 ٓيعتقدكف أف اللغة العربية صعبة كغَت جذابة كسليفة.

, كيعلم فيدمأحد من معاىد ب النجاح دارإف معهد 
ظرية الفركع.  ىذا ادلعهد كانت الصرؼ جزء مهم اللغة العربية ابلن

 كاف.يف درس اللغة العربية الطلبة من أجزاء اللغة العربية كيتعلمو

                                                           
، )بَتكت: دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ْ

 ُٕاالسالمية(، ص. 
5
Ayif Rayidi, Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Kecerdasan 

Linguistic Terhadap Kemampuan Bahasa Arab Siswa Kelas Ii Sdit 

Sholeh Kota Mataram, Jurnal Teknologi Pendidikan, No.18, 

2016,Hal.121-140 
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سهلة عند الطلبة. كأكثرىم يواجهوف العملية  تعلم الصرؼ
ادلشكالت كالصعوابت يف فهم التصريف يف الصرؼ. ىذه 

الطلبة . كمثل دار النجاح ادلشكالت كجدتو الباحث يف ادلعهد
ضعيفوف يف فهم تصريف فعل ماضي كفعل مضارع. الطلبة مل 
يستطعوف أف يفهم على بدؿ كزف فعل ماضى ك فعل مضارع.  

" لي يفعي -لفعل ادلاضى يف كزف "فعى الكمثل ػلفظ الطلبة التصريف 
إف الطلبة مل ". كتبي – كتبكلكن ىم ال يستطعوف يف موزف "

لى التصريف الفعل أف يفهموا معٌت  كل الكلمة ع ايستطعو 
ادلضارع ك ادلاضي حىت يصعب الطلبة يف الكالـ. مثل,ؼلطأ 
الطلبة أف يتكلموا اللغة العربية الذين يستعملوف فعل ماضى ك 

  .فعل مضارع
 Practiceكيف ىذا احلاؿ,يستخدـ الباحث الطريقة 

Rehearsal Pairs  .ىو احدل الطريقة يف التعليم القواعد الصرفية
 Practice Rehearsal. يالنشاط يتعليمالاألسلوب  التعلمية من

Pairs  الطريقة الذم يستعمل أف ؽلارس النشاط بصاحب  ىي
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الدرس. كإما أىدافو ىو دلعرفة أتليف أف يستعمل أتليف أف 
 .يستعمل أتليف النشاط بصييح

كلذلك, يقـو الباحث ابلبيث التجريب حتت ادلوضوع " 
  Practice Rehearsal Pairsطريقة تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع ب

 .النجاح( دار)درسة جتربية ِبعهد  لًتقية مهارة الكالـ
 أسئلة البحث -ب

 ىل تطبيقكأما أسئلة البيث يف ىذه الرسالة فهي :  
لًتقية مهارة الكالـ يف  يؤثر Practice Rehearsal Pairs الطريقة

 ؟تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع 
 أغراض البحث -ج

 التعرؼ علىما أغراض البيث يف ىذه الرسالة فهي: كأ 
لًتقية مهارة   Practice Rehearsal Pairsالطريقة تطبيق  أتثَت

 الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع.
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 أمهية البحث - د
 كأما أعلية البيث عن ىذه الرسالة فهي:

: لزايدة ادلعلومات اجلديدة يف اختيار الطريقة  للباحث  -ُ
لكشف مهارة اللغوية خاصة يف مهارة الكالـ  ادلناسبة

 كالستفاء بعض ادلطالبات الدرسية.
للطالب :يدافع رغبتهم على تعليم الفعل ادلاضي  -ِ

 كالفعل ادلضارع كيستطيعوف أف يتكلموا اللغة العربية.
يكوف مصدرا كمراجعا دلدرس اللغة العربية للمدرسُت:   -ّ

دلاضي كالفعل يف تطوير عملية التعليم كالتعلم الفعل ا
 ادلضارع.

 

 االفرتاضات والفروض -ه
كاالفًتاضات الىت يعتمد عليو الباحث يف ىذه الرسالة 
ىى: أف صلاح الطلبة يف التعليم كالتعلم يتعلق كثَتا بكيفية 

 استخداـ طرؽ التعليم من ادلدرس يف قيامو ابلتعليم.



7 
 

 

كأما الفركض الىت افًتضاتو الباحث يف البيث عن ىذه 
 ة فهي كما يلى:الرسال

 Practice Rehearsal Pairsالطريقة  الفرض البديل:كاف تطبيق -
يف تعليم الفعل  أتثَتا لًتقية مهارة الكالـيكوف  

 ادلاضى كادلضارع.
 Practice Rehearsal Pairsالطريقة  الفرض الصفر:كاف تطبيق -

يف تعليم  أتثَتا لًتقية مهارة الكالـيكوف ال  
 ضارع.الفعل ادلاضى كادل

 

 حدود البحث  -و
 : ىأما احلدكد يف ىذا البيث فه

دد ىذه الرسالة ػلريد الباحث أف ي: حدكد ادلوضوع -ُ
 Practice الطريقة تطبيق " حتت ادلوضوع 

Rehearsal Pairs يف تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع ،"

 كحتديده ىف تدريس تصريف الفعل ادلاضي كادلضارع.
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ث فهو: القسط الثاٍل يف ىذا البي حدكد الزماٍل -ِ
 .َُِٖ-َُِٕسنة دراسية 

: ؼلتار الباحث يف ىذه الرسالة حدكد ادلكا نية -ّ
 .معهد دار النجاحبػػػػ
 

 معاين ادلصطلحات -ز 
 بعض بُتي أف تنبغي رسالتو على الباحث بيثي أف قبل

تعليم الفعل ادلاضي  كىي تضمنها اليت ياتادلصطل معاٍل
 لًتقية مهارة الكالـ. Practice Rehearsal Pairsكادلضارع بطريقة 

 تعليم  -ُ
تعليما معنها  -يعٌلم -كلمة التعليم مصدر من عٌلم 

 ا ىوحكاصطال ٔكمسو عٌلم لو عالمة: أمارة يعرفها. تدريس.
 إيصاؿ العلم ادلعرفة إىل ذىن التالميذ بطريقة منظمة.

                                                           
صلح ، ) رايض ادلنجد يف اللغة العربية واألعلمدار ادلشرؽ س.ـ.ـ،   ٔ

 ِٔٓ(، ص. ََِّبَتكت: ادلكتبة الشرقية، 
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 كرأم آخر يقوؿ:
" Pengajaran diberikan di lembaga-lembaga seperti 

dan pesantren berupa pengetahuan-pengetahuan di berbagai 

bidang melalui mata pelajaran seperti bahasa, sastra, sejarah, 

ilmu bumi dan sebagainya  " .
7 

أل التعليم ماغلرل يف ادلعاىد كمدرسة كرابط يتكوف 
ألدب من العلـو ادلتنوعة الىت تسَت يف ادلواد الدراسية كللغة كا

  كالتاريخ كاجلغرىف كغَتىا.
 Pactice Rehearsal Pairs الطريقة -ِ

-طريق-يطرؽ-كلمة طريقة لغة مصدر من طرؽ
 كاصطالحا: ٖطريقة, معنها : الذم فيو لُت كاسًتجاء.

“metode adalah cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan strategi”
9 

                                                           
7
  Soegarda Poerbakawatja, Ensklopedi Pendidikan, (Gunung 

Agung, Jakarta), hal.266 
, )بَتكت: دار ادلشرؼ, ادلنجد يف اللغة واالعالملويس معلوؼ,   ٖ

 .ْٓٔ(, ص.ََِِ
9
  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses 

Pendidikan,( Jakarta: Kencana, 2007)  , hal. 127 
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كن استخدامها معناىا : الطريقة ىي الطريقة اليت دت
كادلراد ابلطريقة ىنا ىو الطريقة اليت يستعمل . لتنفيذ االسًتاتيجية

 ادلعلم يف تعليم الفعل ادلاضى كادلضارع.
”Practice Rehearsal Pairs adalah metode sederhana 

yang dapat dipakai untuk mempraktekkan suatu 

keterampilan dengan partner belajar”
10

 

 بصاحب النشاط ؽلارس أف يستعمل الذم ريقةالط ىو
 أف أتليف يستعمل أف أتليف دلعرفة ىو أىدافو كإما. الدرس

 بصييح. النشاط أتليف يستعمل
 ترقية -ّ

ترقية -يرقي-من رقىمصدر  لغة ىيكلمة ترقية  
كادلراد ابلًتقية يف ىذه الرسالة ىي رفع  ُُمعناىا: رفعو كصعده.

كادلراد   وادلضارع لًتقية مهارة الكالـ.الطلبة يف تعليم الفعل ادلاضي

                                                           
10

 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, 

(Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008), hal. 81. 
,)بَتكت: دار العلم ادلاليُت, معجم لغوى عصرىجرباف مسعود,   ُُ

 ِٕٔ(, ص.ُُٖٗ
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هبا ىنا ىو زلاكالت تقدَل ادلعلم لرفع قدرة الطلبة على مهارة 
 الكالـ.

 مهارة الكالـ -ْ
مهرا ك  -ؽلهر -كلمة ادلهارة لغة مصدر من مهر 

كاصطالحا أف الكالـ   ُِمهوراك مهارا كمهارة معناىا : حذؽ.
كادلعاٍل كاألفكار ىو نقل ادلعتقدات كاألحاسيس كاالجتاىات 

كاألحداث اىل اآلخرين بطالفة مع صية التعبَت كسالمة األدل 
كينطوم على ىذا التعريف عنصرين أساسُت علا التوصل, 

كادلراد هبا ىنا  ُّكالصية اللغوية كالنطقية كعلا قواـ عليو الكالـ.
 ىو زلاكالت تقدَل ادلعلم لرفع أف يتيدث الطلبة ابلغة العربية.

 

                                                           
دار ادلعارؼ,  :، )مصراللغة واإلعالمادلنجد يف البستاٍل كاآلخركف,  ُِ

 ّٔ, ص. (ـُِٖٗ
القرئية والكتابية وطرئق  , ادلهاراتدمحم فخرم مقدادم كزميلو  ُّ

 ُٕٔص. (، َُِّ ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع )دكف ادلكاف:، تدرسها
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 اسات السابقاتالدر  -ح 
كبعد أف نظر الباحث يف مكتبة اجلامعة الرانَتم 
كمكتبة كلية الًتبية كأتىيل  ادلعلمُت ّتامعة الرانَتم  

تعليم الفعل "كغَتعلا الرساالت ادلبيوثة اليت تتعلق ِبوضوع: 
لًتقية مهارة   Practice Rehearsal Pairsادلاضي كادلضارع بطريقة 

 يلي: " كجد الباحث كما الكالـ
 (STAD)الرسالة قدمها رؽلا فجران حتت العنواف: أسلوب  -ُ

كالتطبيق عليو يف تعليم الصرؼ ) درسة جتربية ِبعهد دار 
ادلخلصُت أتشية اتميانغ(. كإما أغرض  البيث من ىذه الرسالة  

يف تعليم الصرؼ كمعرفة  (STAD) دلعرفة فعالية استخداـ أسلوب 
 (STAD)استخداـ أسلوب  قدرة الطلبة يف تعليم الصرؼ بعد

ككذلك دلعرفة ادلشكالت اليت يوجيها الطلبة ابستخداـ أسلوب 
(STAD)  يف تعليم الصرؼ.و كإما النتائج البيث أف تدريس
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يكوف فعاال يف  (STAD) لصرؼ ِبدخل التعلم تعاكٌل أبسلوبا
 تعليم الصرؼ كفعالية لًتقية قدرة الطلبة على فهم قواعد الصرؼ.

الدراسات السابقة كالدراسات احلالية ىي أف التشابو بُت 
يبيث عن الصرؼ. كاما الفرؽ بُت الدراسات السابقة 
كالدراسات احلالية ىي الدرسات السابقة أف يستعمل أبسلوب 

(STAD)  كلكن الدراسات احلالية أف يستعمل بطريقةPactice 

Rehearsal Pairs. 
تقرائية الرسالة قدمها ْتي حتت العنواف: الطريقة االس -ِ

كاستخدامها يف تعليم الصرؼ ) درسةإجرائية ِبعهد الفالح أبو 
دلؤ للًتبية االسالمية احلديثة(. كاألغراض اليت ألف الباحث ىذه 
الرسالة ىي دلعرفة الطريقة االستقرائية كتصميم الصرؼ هبا, 
كدلعرفة نشاط الطلبة للوصوؿ على القاعدة الصرفية ابستخدامها, 

تعليم الصرؼ ابستخدامها. كاما النتائج البيث كدلعرفة فعالية 
ىذا الرسالة أف الطلبة ِبعهد الفالح أبو دلؤ للًتبية االسالمية 
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)االختبار  ّ,ْٓاحلديثة تتدرج تدرجا كاضيا جليا من 
 )االختبار النهائي(. ٔ,ِٕالتمهيدل( إىل 

التشابو بُت الدراسات السابقة كالدراسات احلالية ىي أف 
رؼ. كاما الفرؽ بُت الدراسات السابقة يبيث عن الص

لطريقة كالدراسات احلالية ىي الدرسات السابقة أف يستعمل اب
كلكن الدراسات احلالية أف  كيبيث الصرؼ مجيعا االستقرائية

يبيث عن الصرؼ   Pactice Rehearsal Pairsيستعمل بطريقة 
 .يف الفعل ادلاضي كادلضارع خاصة

ت العنواف: استعماؿ كتاب من الرسالة قدمها دمحم عيسى حت -ّ
البناء كاألساس يف تعليم الصرؼ ) درسة حتليلية ِبعهد أـ األؽلاف 

Samalanga.)     كأما األغراض اليت دفع الباحث لكتابة ىذه
الرسالة ىي معرفة اجراء تعليم الصرؼ كالطريقتو ِبعهد أـ األؽلاف 

من البناء. يف تعليم الصرؼ ابستعماؿ كتاب  الطلبة كمعرفة قدرة
كأما نتائج البيث يف ىذه الرسالة فهي إف اجراءات تدريس  

 كتاب من البناء كاألساش يف معهد أـ األؽلاف.
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التشابو بُت الدراسات السابقة كالدراسات احلالية ىي أف 
. كاما الفرؽ بُت يف الفعل ادلاضي كادلضارعيبيث عن الصرؼ 

لدرسات السابقة أف الدراسات السابقة كالدراسات احلالية ىي ا
كلكن الدراسات  يستعمل من بناء كيستعمل دراسة حتليلية

كيستعمل    Pactice Rehearsal Pairsاحلالية أف يستعمل بطريقة  
 دراسة جتريبية.

 

 طريقة كتابة الرسالة -ي

كأما التأليف كالكتاب هبذه الرسالة فيعتمد الباحث على 

درجة ادلرحلة اجلامعية األكىل( دليل إعداد ككتابة الرسالة العلمية )

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية أتىيل ادلعلمُت ّتامعة 

 .ـ َُِٖ سنةالرانَتل اإلسالمية احلكومية 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 مفهوم الفعل وتدريسه - أ
 الفعل ادلاضي  -ُ

اجلملة الفعلية قسمه من أقساـً اجلمًل يف اللغًة العربية، 
من فعلو كفاعلو بشكلو رئيسي، كقد ػلتاج الفعلي إىل  كتتكوفي 

مفعوؿو بو حىت يكتمل معٌت اجلملة، كاألفعاؿي ثالثة: الفعل 
ادلاضي كادلضارع كاألمر، كؽلكن تعريف الفعل ادلاضي على أنٌو 
الفعلي الذم يدؿُّ على احلدث احلاصل يف كقتو قد مضى، أم 

يان؛ فال تتغَت حركتو حدث كانتهى قبل حلظة الكالـ، كأييت مبن
بتغَت موقعو يف اجلملة، كقد يكوف ثالثٌي ادلصدر، مثل: أكلى، أك 
، كيف ىذه احلاالت تكوف اذلمزة علزة  رابعي ادلصدر، مثل: أمعىنى
، أك سداسي  قطع، أك يكوف مخاسيَّ ادلصدر، مثل: اطلفضى
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ادلصدر، مثل: استعملى، كيف ىذه احلاالت تكوف اذلمزة علزة 
 .كصل

رؼ لغة التيويل كإصطالحا ىو حتويل األصل الص
الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة, ال حتصل تلك ادلعاٍل إال 
هبذ التغيَت. كذلك كتيويل ادلصدر "قطع" إىل الفعل ادلاضي 
"قطع", كادلضارع "يقطع", كاألمر "اًقطع", كغَتىا من األمثلة 

أيضا بعلم  لتيصيل ادلعاٌل ادلقصودة. كقد مسي علم الصرؼ
  ُْالتصريف.

ومبين الفعل ادلاضي ينقسم إىل قسمُت: مبٍت للفاعل 
, كقولنا "ثنا" كقولنا "ثيٍت".  ادلاضي )لفاعل كمفعوؿ للمفعول

بيًٍتى( ألنو لداللتو على حدث احتاج إىل مسند إليو, فتارة يسند 
 إىل فاعل كاترة يسند إىل مفعوؿ فاألكؿ )كقولنا ثنا(.

 ضي بناء الفعل ادلا( أ
                                                           

14  Hasanuddin, ادلراجعة السريعة يف علم الصرف, (Yogyakarta: 

Media Prestasi, 2015), hal. 2 
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 ما بناء فعل ادلاضي:أ
يبٌت على الفتح إذا مل تصل آبخر ديء. مثل :  (ُ

. أك إذا اتصل بو اتء التأنيث الساكنة :  فػىتىحى, أىمىنى
جىلىسىٍت. أك إذا اتصل بو ضمائر النصب ادلتصلة, 

 مثل : نىصىيىوي, نىصىيىكى 
كيبٌت على الضم إذا اتصل بو كاك اجلماعة, مثاؿ:  (ِ

 امنٍوا, كتػىبػيٍوا
بٌت على السكوف إذا اتصل بو اتء اركة, أك كي (ّ

 )ان(, أك نوف النسوة.
, اٍجتىمىعنى    مثاؿ : أخذتي
كيبٌت الفعل ادلاضي ادلعتل اآلخر على فتح ادلقدر,  (ْ

 ُٓمثاؿ : دان, قىضى, مسىىا.
 إسناد ادلاضي إىل الضمائر ( ب

                                                           
15 Hasanuddin,...   ادلراجعة السريعة , hal. 48 
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كفيما يلى ظلوذج لتصريف كل من الفعل الصييح كالفعل 
كالفعل الصييح، كىو  مع إسناده إىل الضمائر. ادلاضي ادلعتل يف

الفعل الذم ال حتتوم أصولو على أحرؼ العلة، كىي: األلف، 
كالواك، كالياء، مثل: كتب، كجلس، كييطلق على حرؼ العلة لينان 
إذا كاف ساكنان، كمفتوح ما قبلو، كحرؼ مد إذا جانس ما قبلو 

مٌد، كلُت، من احلركات، كدائمان ما تكوف األلف حرؼ علة، ك 
الفعل ادلعتل أبنو فعل تتكوف ك ُٔ.بسبب سكوهنا، كفتح ما قبلها

 كقف، سعى ،قاؿ،ركفو األصلية من حركؼ العلة مثلإحدل ح
 

 إسناد الفعل الصييح إىل الضمائر يف ادلاضي( ج

الفعل الصييح ينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي  السامل ك 
حركفو  ىو فعل صييح ختلوصصييح السامل  ادلهموز كادلضعف.

لتضعيف، مثل: ذىب، األصلية من حركفة العلة، كاذلمزة، كا
                                                           

، اطٌلع عليو www.el.mu.edu.saُ صفية ،"للفعل الثاٍل التقسيم" 16
 . َُِٖ-ْ-ُْبتاريخ 
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كال يطرأ أٌم تغيَت عليو عند اٌتصالو ابلضمائر  ككتب، كعلم،
، ككتبوا، ككتبٍت.كضلوىا ىو الصيييح ادلهموز  ُٕ، مثل: كتبتي

الفعل الصييح الذم حتتوم أحد حركفو األصلية على علزة، 
الفاء: ىو الفعل الصييح مهموز  ُٖأقساـ:كينقسم إىل ثالثة 

الذم يكوف أكؿ حرؼ من أصلو علزة، مثل: أخذ. مهموز العُت: 
ىو الصييح الذم يكوف اثٍل حرؼ من حركؼ فعلو األصلٌي 
ىو علزة، مثل: سأؿ. مهموز الالـ: ىو الصييح الذم يكوف 
 آخر حرؼ من حركؼ فعلو األصلٌي ىو علزة، مثل: قرأ.

 دلضعف إىل قسمُت، كعلا:لصييح اينقسم االصييح ادلضعف 
ادلضٌعف الثالثٌي: كىو الفعل الذم يكوف اثٍل حرؼ فيو، كاثلث 
حرؼ فيو من نفس اجلنس، مثل: دٌد، كفٌر، كحٌل. ادلضٌعف 

                                                           
 )،، شذا العرف يف فن الصرفامحد بن دمحم بن امحد احلمالكم 17

. َُِ .، ص، دكف السنة(: دار الكياف الرايض
جامع الدروس العربية )الطبعة ،  الشيخ مصطفى الغالييٍت 18

 .ّٓ-ِٓ، ص (ُْٗٗ،بَتكت: منشورات ادلكتبة العصرية-صيدا )،الثالثون(
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الرابعٌي: ىو الفعل الذم يكوف حرفو األكؿ، كالثالث من نفس 
اجلنس، كحرفو الثاٍل كالرابع مكرران من نفس اجلنس، مثل: زلزؿ، 

. كادلثاؿ اآلتى الفعل ادلاضي إسناد الفعل كدمدـكعسعس، 
 الصييح.

 ٔ-ٕاجلدول 
 تصريف الفعل ادلاضي الصييح 

سامل   
)  )جىلىسى

مهموز 
 )أىخىذى(

مضعف 
 )مىدَّ(

مفرد  ادلتكلم
 )أان(

 مدىٍدتي  أىخىٍذتي  دىكىٍرتي 

مجع  
 )ضلن(

ٍدانى  أىخىٍذانى  دىكىٍرانى   مدى

مفرد  
 )أنت(

 ٍدتى مدى  أىخىٍذتى  دىكىٍرتى 
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مثٌت  ادلخاطب
 )أنتما(

ٍددتيىا أىخىٍذدتيىا دىكىٍردتيىا  مدى

مجع  
 )أنتم(

ٍدمتيٍ  أىخىٍذمتيٍ  دىكىٍرمتيٍ   مىدى

مفردة  
 )أٍنًت(

 مىدىٍدتً  أىخىٍذتً  دىكىٍرتً 

مثٌت  ادلخاطبة
 )أنتما(

ٍددتيىا أىخىٍذدتيىا دىكٍردتيىا  مىدى

مجع  
 )أنتمن(

ٍرتينَّ  ٍدتي  أىخىٍذتينَّ  دىكى  نَّ مىدى

مفرد  
 )ىو(

 مىدَّ  أىخىذى  دىكىرى 

مثٌت  الغائب
 )علا(

ا دىكىرىا  مىدَّ  أىخىذى
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مجع  
 )ىم(

ٍكا أىخىذيكا دىكىريٍكا  مىدُّ

مفردة  
 )ىي(

 مدَّتٍ  أىخىذىتٍ  دىكىرىتٍ 

مثٌت  الغائبة
 )علا(

 مىدَّات أىخىٍذات دىكىٍرات

مجع)  
 ىم(

ٍدفى  أىخىٍذفى  دىكىٍرفى   مىدى

 

 تل إىل الضمائر يف ادلاضيإسناد الفعل ادلع( د

 ثاؿالفعل ادلعتل ينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي ادلعتل ادل 
ىو الفعل الذم .  ادلعتل ادلثاؿ ناقصادلعتل ال جوؼادلعتل األ

يكوف احلرؼ األكؿ فيو معتالن ابلياء أك ابلواك كمن األمثلة عليو 
ىو الفعل الذم  األجوؼ ادلعتل)كصف، كجد، يئس، يبس(.
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رؼ الثاٍل فيو معتالن، كمن األمثلة عليو )قاؿ، دار، انـ، يكوف احل
ىو الفعل الذم يكوف حرفو األخَت معتالن،  الناقصادلعتل  سار(.

 ُٗكمن األمثلة عليو )سعى، دكى، دعا، مشى(.

  ٕ-ٕاجلدول 
 تصريف الفعل ادلاضي ادلعتل

 انقص أجوؼ مثاؿ الضمائر 
 تي دىعىوٍ  قالتي  كىعىٍدتي  مفرد )أان( ادلتكلم

 دىعىٍوانى  قػيٍلنىا كىعىٍدان مجع )ضلن( 
مفرد )  

 أنت(
 دىعىٍوتى  قػيٍلتى  كىعىٍدتى 

مثٌت )  ادلخاطب
 أنتمأ(

 دىعىٍودتيىا قػيٍلتيمىا كىعىٍددتيىا

                                                           
, )بَتكت : دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة,   ُٗ

ُٕ-َٕاإلسالمية(, ص. 
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 دىعىٍومتيٍ  قػيٍلتيمٍ  كىعىٍدمتيٍ  مجع )أنتم( 
مفردة  

 )أنًت(
 دىعىٍوتً  قػيٍلتً  كىعىٍدتً 

مثٌت )  ادلخاطبة
 أنتما(

 دىعىٍودتيىا قػيٍلتيمىا اكىعىٍددتيى 

َّ  كىعىٍدتينَّ  مجع )أنن(   دىعىٍوتينَّ  قػيٍلني
مفرد )  

 ىو(
 دىعاى  قىاؿى  كىعىدى 

ا مثٌت )علا( الغائب  دىعىوىا قىاال كىعىدى
 دىعىٍوا قىاليوا كىعىديكا مجع )ىم( 
مفردة  

 )ىي(
 دىعىتٍ  قىالىتٍ  كىعىدىتٍ 

ا مثٌت )علا( الغائبة  وىادىعى  قىاالى  كىعىدى
 دىعىٍوفى  قػيٍلنى  كىعىٍدفى  مجع )ىن( 
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 الفعل ادلضارع -ِ
الفعل ادلضارع ىو ما دؿ على حدكث ديء يف الزماف 

كيصاغ من الفعل ادلاضي بزايدة أحد أحرؼ  َِاحلاضر أك بعده.
ادلضارعة. كأحرؼ ادلضارعة ىي : األلف كالنوف كالياء كالتاء. 

, غلىًٍلسي  ( اجلٍس, صلىًٍلسي . مثاؿ : )جىلىسى  , جتىًٍلسي
ينقسم إىل رفع الفعل ادلضارع  إعراب الفعل ادلضارع

  كالنصب الفعل ادلضارع كجـز الفعل ادلضارع.
 رفع الفعل ادلضارع ( أ

الفعل ادلضارع مرفوع أصال, فإذا كاف صيييا  (ُ
ريفع ابلضمة الظاىرة على آخره. مثاؿ : 

, يػىٍفعىلي  , غلىًٍلسي  يىٍكتيبي
أك الواك أك الياء  إذا كاف معتل اآلخره ابأللف (ِ

 ريفع بضمة مقدرة. مثاؿ: يسعى, يدعو, يٍقًضى

                                                           
 ِٕ...,ص.  ملخصفؤاد نعمة,   َِ
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كيرفع الفعل ادلضارع بثبوت النوف يف األفعاؿ  (ّ
اخلمسة. كاألفعاؿ اخلمسة ىي يىٍدريسيٍوفى, 

 تىٍدريسيٍوفى, يىٍدريسىاًف, تىٍدريسىاًف كتىٍدريًسٍُتى.
 

 نصب الفعل ادلضارع ( ب
 ينصب ادلضارع إذا سبقو أحد النواصب كىي (ُ

كٍي. ىذه احلركؼ –إذٍف  -لٍن  -: أٍف 
تنصب الفعل ادلضارع ادلعتل اآلخر ابلفتية 

.  الظاىرة. مثل: لىٍن يىدريسي
ينصب الفعل ادلضارع معتل اآلخر ابأللف  (ِ

 ابلفتية ادلقدرة. مثل : لىٍن يىٍسعىى
ينصب األفعاؿ اخلمسة ْتذؼ النوف, مثل:  (ّ

 لىٍن يىٍدريسيٍوا
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 جـز الفعل ادلضارع ( ج
سبقو أحد احلركؼ اجلازمة. كاألحراؼ اجلازمة ىي  إذا

, لىمَّا, الـ األمر, ال الناىية( مثاؿ: مل يٍفهىٍم, ال جتىًٍلٍس, مل  )ملٍى
يىٍسعىى

ُِ 
فيما يلى ظلوذج  الفغل ادلضارع إىل الضمائر كيسند

لتصريف كل من الفعل الصييح كالفعل ادلعتل يف ادلضارع مع 
 إسناده إىل الضمائر.

 فعل الصييح إىل الضمائر يف ادلضارع :إسناد ال (ُ
الفعل الصييح ينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي  السامل ك 

 ادلهموز كادلضعف.
 
 
 

 

                                                           
21  Hasanuddin,...  ادلراجعة ,hal.54 
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  ٖ-ٕاجلدول 
 تصريف الفعل ادلضارع الصييح

  الضمائر
سامل 

)  )دىكىرى
مهموز 
 )أىخىذى(

 مضعف)مىدَّ(

 أىميدُّ  أىخيذي  أىٍدكيري  مفرد )أان( ادلتكلم
مجع  

 )ضلن(
 ظلىيدُّ  َنىٍخيذي  ري نىٍشكي 

مفرد  
 )أنت(

 دتىيدُّ  أتىٍخيذي  تىٍشكيري 

 
مثٌت  ادلخاطب

 )أنتما(
افً  تىشكرافً   دتىيدَّافً  أتىٍخيذى

مجع  
 )أنتم(

 دتىيدُّكفى  أتىٍخيذيكفى  تىٍشكيريكفى 

 دتىيدًٌٍينى  أتىٍخيًذينى  تىٍشكيرًينى مفردة  
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 )أنًت(
مثٌت  ادلخاطبة

 )أنتما(
افً أتىٍ  تىٍشكيرىافً   دتىيدَّافً  خيذى

مجع  
 )أنتم(

ٍديٍدفى  أتىٍخيٍذفى  تىٍشكيٍرفى   دتى

مفرد  
 )ىو(

 ؽلىيدُّ  أيىٍخيذي  يىٍشكيري 

افً  يىٍشكيرىافً  مثٌت )علا( الغائب  ؽلىيدَّافً  أيىٍخيذى
 ؽلىيدُّكفً  أيىٍخيذيكفى  يىٍشكيريٍكفى  مجع )ىم( 
مفردة  

 )ىي(
 دتىيدُّ  أتىٍخيذي  تىٍشكيري 

افً  تىٍشكيرىافً  ٌت)علا(مث الغائبة  دتىيدَّافً  أتىٍخيذى
ٍديٍدفى  أٍيخيٍذفى  يىٍشكيٍرفى  مجع )ىن(   ؽلى
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 سناد الفعل ادلعتل إىل الضمائر يف ادلضارعإى (ِ
 ثاؿالفعل ادلعتل ينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي ادلعتل ادل

 .ناقصادلعتل ال جوؼادلعتل األ
  ٗ-ٕاجلدول 

 تصريف الفعل ادلضارع ادلعتل
مثاؿ   مائرالض

 )كىعىدى(
أٍجوؼ 

 )قىاؿ(
انقص 
 )دعى(

 أىٍدعيو أىقيوؿي  أىًعدي  مفرد )أان( ادلتكلم
 نىٍدعيو نػىقيٍوؿي  نىًعدي  مجع )ضلن( 
 تىٍدعيو تػىقيوؿي  تىًعدي  مفرد )أنت( 

افً  مثٌت)أنتما( ادلخاطب  تىٍدعيوىافً  تػىقيوالىفً  تىًعدى
 تىٍدعيوفى  تػىقيوليوفى  تىًعديكفى  مجع )أنتم( 
مفردة  

 )أنًت(
 تىدًعٍُتى  تػىقيوًلٍُتى  تىًعًدٍينى 
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افً  مثٌت)أنتما( ادلخاطبة  تىٍدعيوىفً  تػىقيوالىفً  تىًعدى
 تىٍدعيوفى  تػىقيٍلنى  تىًعٍدفى  مخع )أنتم( 
 يىٍدعيو يػىقيوؿي  يىًعدي  مفرد )ىو( 

افً  مثٌت )علا( الغائب  يىٍدعيوىافً  يػىقيوالىفً  يىًعدى
 يىٍدعيٍوفى  وفى يػىقيولي  يىًعدكفى  مجع)ىم( 
 تىٍدعيو تػىقيوؿي  تىًعدي  مفردة )ىي( 

افً  مثٌت )علا( الغائبة  تىٍدعيوىافً  تػىقيوالىفً  تىًعدى
 يىٍدعيوفى  يػىقيٍلنى  يىًعٍدفى  مجع )ىن( 

 مفهوم مهارة الكالم. -ب
 تعريف مهارة الكالـ -ُ

إف الكالـ فن من فنوف اللغة العربية األربع بعد  
لساف عما تعلمو اإلنساف عن طريق االستماع, كىو تعبَت ال

اإلستماع كالقراءة كالكتابة. كإنو من الدراجات ادلتميز لإلنساف, 
فليس كل صوت كالـ. كىو الصوت ادلتضمن على بعض 
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احلركؼ اليت تدؿ على معٌت من ادلعاٍل على األقل يف ذىن 
 ِِادلتكلم.

الكالـ يف أصل اللغة: األصوات ادلفيدة, كعند متكلمُت 
 ادلعٌت القائم ابلنفس الذم يعرب عنو ابأللفاظ, يقاؿ يفىو : 

نفسي الكالـ, كيف اصطالح النياة : اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو : 
 ِّجاء أمحد.

تعد مهارة الكالـ احدل ادلهارات اللغوية األساسية, ألف 
للغة يف األصل كالـ, كقد نبو  إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر 

حيث عرؼ اللغة أبهنا : "أصوات يعرب  الدراسات اللغوية العربية
هبا كل قـو عن أعراضهم" كما أف الكالـ سابق من انحية اترؼلية 
 لبقيةادلهارات اللغوية, فقد عرؼ اإلنساف الكالـ منذ نشأة اللغة.

                                                           
, )القاىرة: ادلكتبةالنمغة طرق تدريس اللغة العربيةعطا,  دمحم إبراىيم  ِِ

 .ِّٖ(,ص. َُٗٗادلصرية,
، )القاىرة: يف ربيع األكؿ ٕ, ادلعجم الوسيط جرلموع اللغة العربية  ِّ

 .َِٖص  (، ُِّٗ
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كتعتمد ىذه ادلهارة على صلاح الطلبات كقدرهتا على نقط 
ها يف أصوات اللغة بطريقة يفهمها من من تسمعها كعلى حتكم
 قواعد اللغة كضلوىا كصرفها كحسن استخداـ دلعاٍل مفرداهتا.

 

 أعلية مهارة الكالـ -ِ
 الكالـ يستمد أعلية من عدة نواح, أعلا: 

 نطق األصوات العربية نطقا صيييا -
التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا  -

 كاضيا.
التعبَت عن األفكار ابستخداـ الصيغ النيوية   -

 ةادلناسب
 استخداـ التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة  -
استخداـ النظاـ الصييح لًتاكيب الكلمة العربية   -

 عند الكالـ
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 ِْترتيب األفكار ترتيبا منطقيا  -
أنو أىم الغاايت ادلنشودة من دراسة اللغات, ألنو   -

 كسيلة اإلفهاـ.
أنو كسيلة التصاؿ الفرد بغَته, كأداة لتقوية الركابط   -

 كاالجتماعية األفراد الفكرية
 أف التعبَت أثرا كبَتا يف إخفاؽ األطفاؿ. -
أف عدـ الدقة يف التعبَت يًتتب عليو فوات الفرص,   -

 ِٓكضياع الفائدة.
 

 تدريس مهارة الكالـ -ّ
يعترب الكالـ من أىٌم ادلهارات اللغوية اليت يستخدمها   

ل أفراد اجملتمع بعد مهارة االستماع، لذلك اعتٌت ادلختصوف أفض

                                                           
24 Tarmizi Ninoersy,  تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقٌن

 hal.77 ,(Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2015) ,بغًنها

(، ََِِ)القاىرة: دار ادلعارؼ، , ادلوجة الفىنعبد العليم إبراىيم,   ِٓ
 ُْٔص.
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عناية بطرؽ تدريس ىذه ادلهارة حيث صُّنفت طرؽ التدريس بناء 
على اجلهد ادلبذكؿ يف كٌل طريقة، كقيسمت الطرؽ إىل ثالث 
رلموعات أساسية: أكذلا يشمل الطرؽ اليت يتيمل ادلعلم كحده 
العبء فيها دكف أٌم مشاركة من الطلبة، كاثنيها: يشمل الطرؽ 

م كالتالميذ، كاثلثها: تشمل اليت يقسم فيها العبء بُت ادلعل
الطرؽ اليت يتيمل التلميذ كحده العبء فيها كيناقشو ادلعلم فيما 
توصل إليو من نتائج كتوصيات كاقًتاحات، أمَّا الطريقة التنقيبية 
الكثفية فهي تعتمد على النشاط الذايت للمتعلم كما يبذلو من 

 .َتةجهد لكشف ادلعلومات اجلديدة دكف أف ييعطى مثَتات كث
من الطبيعي أف تعليم اللغة األجنبية لو طرؽ كثَتة 
كعديدة، كقد ادتهرت طريقتاف رئيستاف يف تعليم مهارة الكالـ، 

 علا:
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 طريقة مبادرة ( أ
تتميز ىذه الطريقة ابعتمادىا على احلديث كاالستماع، 
كالقراءة كاإلنشاء يف ادلراحل التالية من التدريس، كما تتمٌيز 

صائص، أعلها ما أييت: اذلدؼ األساسٌي منها ِبجموعة من اخل
ىو السيطرة على مهارة الكالـ ابللغة اذلدؼ حىت يتمكن األفراد 
التواصل من خالذلا. ادلواد الدراسٌية ىي عبارة عن كتب مقٌررة 
حتتوم على رلموعة من ادلفردات اليت يتم استخدامها يف اجلمل. 

تبدأ عملية تعليم تعليم قواعد اللغة أبسلوب استقرائي، حيث 
القواعد بضرب األمثلة مثَّ استنباط القواعد بعدىا. تعليم ادلفردات 
ادللموسة كاحلسٌية أبسلوب التمثيل كاستخداـ الصور كالنماذج، 
بينما يتٌم تعليم ادلفردات غَت احلسٌية أبسلوب تعريفٌي كقياسٌي. 
 التدريب ادلستمٌر للدارس حىت يكتسب مهارة الكالـ كالسمع يف
آف كاحد. االىتماـ بسالمة النطق كصٌية القواعد اللغويٌة. جتٌنب 

 .استخداـ لغة األـ أثناء العملية التعليمٌية
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الطريقة ادلبادرة ىي إحدل طرؽ تعليم اللغة األجنبية اليت 
تعليمها غلرم مبادرة إبستعماؿ لغة األىداؼ منذ بداية التعليم 

يقة ادلبادرة قاعدة أساسية حىت هنايتها كتعليم اللغة األـ. كللطر 
كاحدة كىي "حترَل الًتمجة" كيف حقيقة فإف الطريقة ادلبادرة 
إستمدت تسميتها من حقيقة أف ادلعٌت يرتبط مبادرة ابللغة 

 ِٔاجلديدة بدكف ادلركر بعمليا الًتمجة إىل الغة األـ للطالب.
بُت كمسيت ىذه الطريقة ادلبادرة ألف تعلم فيها يتم ابلربط ادلبادرة 

الكلمات األجنبية كالعبارات كاألدياء كاألحدث اليت تدؿ عليها 
 بدكف اللغة القومية من جانب ادلدرس أك من جانب الطلبة.

 مسعية كالشفهية( ب

الطريقة السمعية الشفهية ىب الطريقة الىت تفضل هبا 
االستماع كالتلفيظ كىي تقدَل درس اللغة األجنبية بطريقة 

                                                           
، )الرايض: أساليب ومبادى يف تدريس اللغةداايف ال رسن كفرؽلاف،   ِٔ

 ُِ(, ص. ُٕٗٗجامعة ادللك سعود،  –النشر العلمي كادلطابع 
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كمن ىذه  ِٕبع بتدرسات تلفيظ.تدريسات اإلستماع مث تت
الطريقة ىي عرض اللغة األجنبية على الطالب مشافهة يف البداية 
ابلتيدث كالكالـ. أما القراءة كالكتابة فيقدماف يف فًتة ال حقو. 
كيعرضاف من خالؿ مادة سفهية، درب الطالب عليها. ينيصر 

ف اىتماـ ادلدرس يف ادلرحلة األكىل دلساعدة الطلبة على انتقا
النظاـ الصويت كالنيوم للغة األجنبية، بشكل تلقائي. كال 
يصرؼ اىتماـ كبَت يف بداية لتعليم ادلفردات، إذ يكتفي منها 
القدرة الذم يساعد الطلبة على تعليم النظاـ الصويت كالنيوم 

 ِٖللغة األجنبية.

 

 

                                                           
27

  Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hal. 109 
، )مدينة: جامعة أـ القرل، دكف اجتاهات تعليم اللغةغازم مفلح،   ِٖ
 ّٔالسنة(، ص. 
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 Practice Rehearsal Pairs  مفهوم الطريقة - ج
 Practice Rehearsal Pairsالتعريف الطريقة   -ُ

كاحدة طريقة من  Practice Rehearsal Pairsيعد تطبيق  
تعليم العملي ىو تعلما الذم يعلم ادلدرس الالتعلم العملي. 

طريقة العملي. كعند ادلدرس يتعلم ابطريقة العملي، فالئك لاب
ركف لوجد يفك الطلبة العمل التعليم. هبذه الطريقة مسيطر يف

. تطبيق التصريف الفعل ادلاضي كادلضارعاساس الفكرة من ادلآدة 
 .ماعلمت يف مسئلة لليياة احلقيقة

Practice Rehearsal Pairs   ىو كاحد من الطريقة من
تعليم الذم يدعو الطلبة التعليم النشاط, تعليم النشاط ىو 

. يسيطر الطلبة فعالية العلمية إذا تدريس الطلبة طالتدريس النش
, ىم يتم أداء الفكر الطلبة تعليم النشاط. حىت يستعمل

 ادلشكالت, كجد الطلبة الفكرة اجلديدة على تطبيق يف حياهتم.
بُت ىي طريقة  Practice Rehearsal Pairs  طريقة 

 من طالب لرقابة تكوين مع أصدقائهم. كحدليف التعليم اب طالبُت
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ككاحد اآلخر لتطبيقو. ىذه طريقة ىي طريقة بسيطة يف استخداـ 
تطبيق  يدرباجراءات مع أصدقاء التعلم مث شاط اك لتطبيق الن

 ِٗالنشاط تكريرا ابستخداـ انبآء لتعلمية.
 

 Practice Rehearsal Pairsأىداؼ الطريقة   -ِ
فيو  Practice Rehearsal Pairsالتعلم لتطبيق  ؽطر 

اكال, طالب عملي يف التعلم. الثاٍل ,طالب يعمل مع : ىدفُت
انبو يفتح فكرة ليكسر مسئلة يف أصدقاء ابفرقة اكالتكوينو. كج

التعلم تطبيق ادلزدكج.  ؽ، كطر  Nurhayati dan wellangارآء  فرقتو
 :لديو ادلدرس اذلدؼ منها

 فرقتو. النجاح االخالص ييرجى للمدرس على( أ
، بُت الطلبة   ييرجى للمدرس سيكوف عمليا، كتعاكف ( ب

 كثَت.الطلبة ادلادة  كهتتم 
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 Hamruni, Strategi dan Model-model Pembelajaran Aktif, 

Menyenagkan, (Yogyakarta: Fakulta UIN Sunan Kalijaga, 2009) 
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 التعلم كيتأمل كحده يتدرب ادلدرس ليقدر التقدَل ( ج
 ابذلدؼ ادلزدكج.

ييرجى ادلدرس ليعطي االقًتاحات بينهم كالنشاط يف  ( د
 تقدير كحده.

 Practice Rehearsal Pairsخطوات تعليم الطريقة  -ّ
  : طريقة التعلم فيهاخطوات تعليم 

 يشرح ادلدرس عن الفعل ادلاضي كادلضارع -
ابدلزدكج مع اصدقاء جانبو )فرقة  الطلبة تطلب -

 فراف(ن
اىل دخص الشرح فرؽ ادلدرس بُت الطالبُت   -

 كمراقب
ادلدرس ادلادة يف الفعل ادلاضي كادلضارع اىل فرؽ   -

 بُت طالبُت
 الفرقةلذين يعمل الطلبة فيايشرح ادلدرس ما  -
 مث يفهم الطلبة ادلادة  -
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 كاحد من ادلزدكج يبُت النتائج الدرس  اماـ الفصل  -
 َّ.مث يعطى ادلدرس تقدير  -

ايل َنخذ خالصة لطريقة التعلم عن التطبيق فقرة الت
يشكل  الطلبة ادلزدكج كىناؾ ادلدرس يشرح الدرس اك ادلآدة كاما

اىل ادلآدة كبعد ذلك طالب يسأؿ  الطلبة ابدلزدكج مث يفهم
 للمزدكج مث أيخذ ادلدرس خالصة.  

 Practice Rehearsal Pairsطريقة  مزااي كعيوب  -ْ
مزااي كعيوب. فيها  Practice Rehearsal Pairs طريقة
 : من طريقة ادلزدكج منهامزااي 

يناسب تطبيق للمآدة موصوؼ ابلنشاط  -
)فيسيكوموتوريك( كالزايضة ذلذه الطريقة تطبيق يف 
ادلآدة حركة الشيئ كطاقتة فقط. موصوؼ ابلنشاط 

 .مثال يف ادلآدة حركة اديئ كطاقتة
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 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi 

PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 116-117. 
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الرتفاع ادًتاؾ بُت ادلدرس ابستخداـ ىذه طريقة  -
ما ادلدرس سيكوف عملي كثَت يف التعليم خاصة كا

 .للمآدة حركة الشيئ كطاقتة
التفاعل أسهل. طريقة تطبيق ادلزدكج كجدت سهولة  -

 .التفاعل يف التعليم الف ىذه طريقة ابدكل التكوين
فرصة كثَتة جلمع تكوين. كظيفة من ىذه طريقة  -

 .لتبادؿ العمل فالتكوين سيوجد فرصة
بة كىذه الطريقة تشكل يوجد العمل لكل الطل -

ابدلزدكج. الطلبة يوجد العمل لتطبيق ادلآدة عن 
  ُّ.احلركة الشيئ كطاقتة

  :لطريقة تطبيق ادلزدكج منهاكعيوب ا
يستخدـ للمآدة معينة فقط. كىذه طريقة كيجدت  -

موصوؼ ابلنشاط اليستخدـ ابستخداـ يف ادلآدة 
 للمآد اليت موصوؼ ابلنظرم

                                                           
31

 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media 

Persada, 2014), hal. 222 
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آدة موصوؼ ابلنظرم. اليناسب اًلستخداـ يف ادل -
كىذه الطريقة يطبق للمآدة موصوؼ ابلنشاط 

 كمناسبة للمآدة حركة الشيئ كطاقتة.
يبلغ تكوين كػلتاج اىل الرقابة. كعند أكثر العمل  -

لتكوين كيبلغ ديئا، ًاذف ػلتاج اىل الرقابة من 
 ادلدرس.

تنشأ أقل فكرة بسبب ليس عملي منها. كلوكاف  -
ادلآدة حركة الشيئ كطاقة تكوين ليس عمليا تطبيق 

 فوجد أقل خرب.
تيشكل تكوين كثَت فاحتاج الوقت كثَتا ايضا. ىذه  -

 طريقة ػلتاج اىل الوفت كثَت ألف فرقة ابلتكوين.
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، كتشكل ىذه ِّكاف اختالؼ كاليوجد كسيط ًاذا -
طريقة ابتكوين كًاذا حدث الصراع اكاختالؼ 

 فاليوجد كسيط.

 Practice Rehearsal Pairsتدريس الفعل بطريقة  -د

 ، التدريس ىي كلمة مشتقة من الفعل الثالثي درسى
كيعتمد على نقل ادلعلومات الثقافية، كالعلمية للطالب من قبل 
درس، كيعد التدريس من ادلهن القدؽلة، كاليت 

ي
دخصو يسمى ادل

عرفها البشر منذ كجودىم على األرض، فيرصوا على أف يدرسوا  
كتشافها، كالتعرؼ عليها، كىذا ما كافة األدياء ايطة هبم ال 

ساىم يف جعل التدريس أداةن من أدكات هنوض اجملتمعات 
 .اإلنسانية

كأما اخلطوات تدريس الفعل ادلاضي كالفعل  
 كما يلي:    Practice Rehearsal Pairsادلضارع بطريقة 
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 Zulkhufarisma, Strategi Pembelajaran, http://wordpress.com, 

diakses tanggal 23 oktober 2017 

http://wordpress.com/
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اخًت كاحدة من ادلهارات اليت سيتعلمها الطالب  -ُ
تدريس تصريف الفعل  يف تعليم اللغة العربية مثل

 ادلاضي كادلضارع
الطلب . يف كل الفرقة بُت طالبُت يشكلوفالطلبة   -ِ

، ؽللك الطالب دكراف : كمظاىرة كالباقي كما 
 التفسَتية.

الشخص الذم يعمل كمظاىرة  ػلفظ تصريف  -ّ
الطالب يشرح  أحدالفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع.

عٌت أك ضمائر يف كل تصريف الفعل ادلاضي ادل
 الفعل ادلضارع. ك 

 تبادؿ األدكار الطلبة -ْ
تستمر ىذه العملية حىت كل تصريف الفعالدلاضي  -ٓ

 كادلضارع ؽلكن أف يتقن
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 الباب الثالث
 احللقي البحث إجراءات 

 البحث منهج - أ
يف ىذا البيث  ستخدمها الباحثيقة الىت يكانت الطر   

 ”Experiment Research“ىي ْتث جتريب أك ما يقاؿ ابإلصللزية
ؼ عرٌ تستطيع الباحث بواسطتو أف الذم ي كىو ادلنهج العلميٌ 

السبب )ادلتغَت ادلستقل( على النتيجة )ادلتغَت التابع(. كلو  فعاال
أك كما قاؿ سوفردم: أنو  ّّ.جللي يف تقدَل العلـو الطبيعيةفعاال 

منهج البيث الذم يهدؼ إىل تقييم ادلعاجلة على ادلعاملة أك 
ي من الطلبة أك اختبار الفرضيات من العمل أك عالج السلوك

 ّْكجود التأثَت أك عدمو يف الفعل بعد ادلقارنة بغَتىا من األفعاؿ.

                                                           
 ،السلوكية العلوم يف ادلدخل إىل البحث ،صاحل بن محد العساؼ33
.َّّص.  ، (ـَََِسنة  : مكتبة العبيكاف،)رايض، الطبعة الثانية

34
Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2007), hal.1. 
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أقساـ: البيوث سم البيوث التجريبية إىل أربعة تنق
 هيديةمكْتوث التصميمات الت،  (Factorial Design)العاملية

(Pre-Experiment)،  ٌةة حقيقيٌ كْتوث جتريبي(True Experiment)  ،

 خذ الباحثأيك . (Quasi Experiment)كْتوث الشبو التجريبية
كىذه  (.Pre-Experiment) هيديةمالت ْتوث التصميمات

 One short) نقسم إىل ثالثة أقساـ: التصميم األكؿت التصميمات

case study)، كالتصميم الثاف  (One group pre-test, post-test 

design)،  كالتصميم الثالث .(static-group compasison design) 

-One group pre-test, post)كىو كالتصميم الثاٍل خذ الباحثأيك

test design)  ٌكل التايل:ذلذه الرسالة ابلش 
 

 ِس         ـ ّ           ُس

 
 مركر الزمن      

 



51 
 

 

 البياف :
 االختبار القيلي :  ُس
 : االختبار البعدم  ِس

 لتجريبية: ادلعاجلة ا       ّ ـ 
 

 جمتمع البحث  - ب
اجملتمع ىي مجع األفراد )األدياء كالعناصر( الذين ذلم 
خصائص كؽلكن مالحظتها كذلا أنواع، منها اجملتمع ادكد 

، كرلتمع البيث ذلذه الرسالة الطلبة   ّٓكاجملتمع غَت ادكد.
 طالبا.  ْٓم كعددى َُِٖ/َُِٕالفصل الثاٌل يف السنة 

 

 البحثنة عيو  - ج
نة ىي رلموعة جزئية من اجملتمع للمشاركة يف كالعي

كالعينة ذلذا البيث على  ّٔل مجيع اجملتمع.الدراسة، كؽلكن أف ؽلثٌ 
                                                           

35
Riduwan, 2010, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, 

(Bandung: Alfabeta, cet: 7), hal. 55. 
36

Riduwan, 2010, Metode ..., hal. 56. 
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ى ىذه الطريقة (. كيسمٌ Purposive Samplingالطريقة العمدية )
ابلطريقة ادلقصودة أك االختيار ابخلربة كىي تعٌت أف أساس 

ل ادلفردة أك تلك دتثٌ ىذه  االختيار خربة الباحثة كمعرفتها أبفٌ 
( أ) ثاٍلالباحث العينة يف الفصل ال رلتمع البيث. كقد أخذ

 .طالباُِ ىمدعدب

 أدواهتاو طريقة مجع البياانت   -د

مل الباحث يف ىذه ستعيمع البياانت اليت جلطريقة ال كأما
ادلراد ابختبار ىو أدة البيث اليت . ك االختبارات الرسالة فهي

ت العددٌم كتستفيد نتيجتو كمباحثة يعمل لييصل على البياان
كىي الطريقة اليت جتمع هبا البياانت الالزمة إلجابة  ّٕيف تقوَل.

طريقة االختبار  سؤاؿ البيث كحتقيق فركضو. استخدـ الباحث
تعليم الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع بطريقة أتثَت  التعرؼ على

                                                           
37

M. Ainin, dkk., Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Myskat, 2006), hal.7. 
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Practice Rehearsal Pairs ـو فيو تقك  .لًتقية مهارة الكالـ
 الباحثة ابالختبار القبلي كاالختبار البعدم. 

ىو االختبار الذم ختتربه قبل إجراء ، ك ختبار القبلِتاإل -ُ
التجربة بغرض حتديد مستول التيصيل الدراسي لديو 

بدكف  تعليم الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع يف 
 استخداـ.

ترب بعد إجراء عدل، كىو االختبار الذم ؼلختبار الباإل -ِ
جربة بغرض حتديد مستول التيصيل الدراسي الت

تعليم الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع بطريقة لدل يف 
Practice Rehearsal Pairs لًتقية مهارة الكالـ 

لقياس األثر الذم أحدثو تطبيق ادلتغَت ادلستقل على 
 ّٖادلتغَت التابع.

هز قائمة عمل االختبارتُت ػلتاج إىل الباحث أف غلكأما لت
بارات يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم كىدفها جلمع االخت

                                                           
محد العساؼ، ادلدخل اىل البيث...، ص.صاحل بن أ38
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 أتثَتعلى التعرؼ االختبار  ادلعلومات إلجابة سؤاؿ البيث كىي
 Practice Rehearsalتعليم الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع بطريقة 

Pairs أسئلة قبل  َُ لًتقية مهارة الكالـ. كقد جهز الباحث
 كل اللساف.يف د  كبعد إجراءه إجراء البيث

 طريقة حتليل البياانت   -ه

اة مهمة من خطوات تصميم عترب حتليل ادلعلومات خطو ي
طريقة حتليل البياانت  الباحث ستخدـاففي ىذا البيث البيث. 

استعمل الباحث الذم  ف كٌمياحتليل البياانت  . فأما حتليال كٌميا
لليصوؿ على اجملموع كادلعدؿ من إجابة  إلجابة سؤاؿ البيث

 االختبارتُت )االختبار القبلي كالبعدم(. 
لًتقية   Practice Rehearsal Pairsتطبيق  كمث دلعرفة أثر  

فالتيليل الذم  مهارة الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع
-t) ت-االختباركأما من أنواع . ت -استعملو الباحث ىواختبار

test ) لرسالة ىو لتيليل البيث يف ىذه ا الباحث استعملاليت
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الذم قد  ادلنهج التجرييبألف  Paire  Sample T- Testاختبار 
بشكل تصميم  ديةيالتصميمات التمهاختاره الباحث ىو 

اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي كبعدم أك ما يقاؿ يف 
ابستعانة  One Group Pre- Test  Post-Test Designاإلصليليزية 

ك حساب  , ”Statistics SPSS 18“ ت الرقميةاألدكاعلى  احلساب
 الرموز:
 

   
∑  

√ ∑  
 
  ∑   

 

   

 

 
 

 فهما t-testيقـو الباحث بشرطي  t-testقبل اجراء ك    
ادلتجانس  ختبارالاك   (Uji Normalitas)طبيعية البياانت ختبارا
(Uji Homogenitas) . ت الرقميةاألدكاعلى “SPSS Statistics 18   

تجانس كادل (Normalitas Data)طبيعية البياانت إف 
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(Homogenitas Data)  توزيع البياانت إىل حتصيلو يدؿ
(Distribusi Data) ستول الداللة ِب(Sig.) <َ،َٓ.. 

 Paired Sample Tمن  (.Sig)ستول الداللة فالتيليل ِب 

Testكما يلي: 
فهذا َٓ،َ  > (.Sig)  نتيجة مستول الداللةإذا كاف   -ُ

 مقبوؿ كفرض البديل ((Hoفرض الصفرم يدؿ على أف 
 .(Ha)  مردكد 

فهذا  َٓ،َ < (.Sig)  نتيجة مستول الداللةإذا كاف   -ِ
الصفرم  كفرض مقبوؿ (Ha) فرض البديليدؿ على أف 

Ho)) مردكد. 
 

يف تعليم الفعل ادلاضي أتثَت التيليل إىل ددة كلنظر 
لًتقية مهارة الكالـ  Practice Rehearsal Pairsبطريقة  كادلضارع

 : التايل Eta squared  فاستخدـ الباحث الرموز
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Eta squared =  

  

        
 

 :التايل كما  Size Effectعن نتيجة interprestasi)  ) لتفسَتفا
 

 ٔ-ٖاجلدول      
 SizeEffectنتيجة                         

Size Eta squiared 

Small َ.َُ-َ.َٓ  
Medium َ.َٔ-َ.ُّ  

Large َ.ُْ 
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 الرابع فصلال

 نتائج البحث

طريقة  قد درح الباحث يف الفصل السابق ما يتعلق ب 
 Practice Reherarsal Paris   تعليم كاستخدامو على

يف معهد دار  الفعل ادلاضي كفعل ادلضارع لًتقية مهارة الكالـ
اـ الباحث ابلبيث التجرييب هبذه . كلليصوؿ على البياانت فقالنجاح

اعتمادا على رسالة عميد كلية  َُِٗ/َُِٖادلدرسة للسنة الدراسية 
-B-2223/Un.08/TUالًتبية ّتامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية برقم : 

FTK/TL.00/02/2018   فرباير ِّيف التاريخ َُِٖ . 

 حملة عن ميدان البحث  -أ

ة تعليمية إسالمية السلفية العزيزية ىي مؤسس دار النجاح
التعليم األستاذ سليماف أمحد. بقيادة  ُّٗٗأتسست يف عاـ 

ىو التعليم الذم يؤدم إىل السلفيُت ، أم دراسة  عهديف ىذا ادل
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تطور العصر أفكار جيدة من اجملتمع لتطوير  يف،الكتاب األصفر
  التعليم الرمسي.

 ية يف إحدل ادلعاىد األسالم  إف ادلعهد دار النجاح
Pidie ،ك تقع ىذه ادلعهد يف قرية .Rambayan  َُِْيف عاـ ،

من أجل تسهيل األستاذ جنيدم اليت يقودىا ادلعهد دار النجاح 
 .حصوؿ الطالب على ادلعرفة الرمسية

عدد ادلعلموف ك . Junaidi, SH.I كأما انظر ادلدرسة  اآلف
معلمة. كأما  ُُمعلما كٔ يف ىذه ادلدرسة الذين يعلموف

ادلعلموف للمرحلة ادلتوسطة يف ىذه ادلدرسة الذين يعلموف اللغة 
 معلمة كما يتضح يف اجلدكؿ اآليت:  ِالعربية فعددىم 
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ٔ-ٗاجلدول   
 ادلدرسات الغة العربية

 ادلتخرجة فيه أمساء ادلدرسات رقم
 الؿجامعة احل S.Pd.Iنور الركضة اجلنة  ُ
 الؿجامعة احل  S.Pd.I حسٍت ِ

، مصادر البياانت من كاثئق معهد دار النجاح، ُ-ْ)        
  (َُِٖسنة 

 

، كىم َُٓككاف عدد الطلبة يف ادلرحلة ادلتوسطة 
غللسوف يف الصف األكؿ حىت الصف الثالث، كلكل صٌف من 

 عدد الطلبة كما يتضح يف اجلدكؿ التايل: 
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 ٕ-ٗاجلدول 

 مرحلة الفصل الطلبة

 الطلبة مرحلة الفصل رقم
ُ 
ِ 
ّ 
ْ 
ٓ 
ٔ 

 الفصل األكؿ )أ(
 الفصل األكؿ )ب(
 الفصل الثاٍل )أ(

 الفصل الثاٍل )ب(
 الفصل الثالث )أ(

 الفصل الثالث )ب(

ِّ 
ِّ 
ُِ 
ّّ 
ِٔ 
ُٓ 

، مصادر البياانت من كاثئق معهد دار النجاح،  ِ-ْ)        
  (َُِٖسنة 

من ادلدرسة الثانوية  )أ( قد اختار الباحث الفصل الثاٍل
عينة ذلذا البيث كيكوف  الفصل الثاٍل)أ( فصال دار النجاح 

جتريبيا ، كلنيل على البياانت اتاجة إليها فقاـ الباحث يف تعليم 
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 Practice Reherarsalالفعل ادلاضي كااللفعل ادلضارع بطريقة 

Paris أبدكات البيث ىي   ، كقاـ الباحثلًتقية مهارة الكالـ
كأما عدد اللطلبة  يف الفصل االختبار القبلي كاالختبار البعدم. 

 الثاٍل )أ( طالبا. 

 ومناقشتها حتليل البياانت -ب

 كلما يتعلقيف الفصوؿ السابقة  بعرض  قد قاـ الباحث
 Practiceتعليم الفعل ادلاضي كااللفعل ادلضارع بطريقة 

Reherarsal Paris ففي ىذا الفصل تعرض لًتقية مهارة الكالـ .
 كجدهتا بعد القياـ ابلبيث عن نتائج البيث اليت الباحث

ادلتوسطة دار النجاح ب  درسةادلبػ )أ( الثاٍلالتجرييب يف الصف 
Rambayan. ابلبيث التمهيدية  كقد قاـ الباحث(One Group 

Pre test-Post test Design    (لليصوؿ على تلك. 

 

الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع بطريقة تعلم تعليم ك إجراء  -ُ
Practice Reherarsal Paris لًتقية مهارة الكالـ 
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الفعل ادلاضي كالفعل  التجريبية عن ابلدراسة الباحث قـوي 
لًتقية مهارة الكالـ  Practice Reherarsal Parisادلضارع بطريقة 

بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف الفصل الثاٍل.  كقد قاـ الباحث .
 لثاٍلكماٌدة التعلم مأخوذة من كتاب تعليم اللغة للفصل ا

يف ثالث "يوماتنا يف البيت" يف ادلوضوع: التانوية ابدلدرسة
قبل إجراء التعليم أف يقـو إبختبار القبلي يف التاريخ   القاءات.

 َُِٖمارس  ِٖ
الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع تعلم كأما اجراء تعليم ك 

يف ثالث  لًتقية مهارة الكالـ Practice Reherarsal Parisبطريقة 
فكما يعرض   َُِٖأبريل  ْيقـو الباحث يف التاريخ لقاءات 
 التاىل تطبيق للقاء األكؿ. ٖ-ٗاجلدول 

 
 
 
 



63 
 

 

 ٖ-ٗاجلدول 
 أنشطة ادلدرس كالتالميذ للقاء األكؿ

 الّتالميذ ةطأنش ة ادلدرسطأنش
الفصل إبلقاء  يدخل ادلدرس

 السالـ 
 السالـالطلبة  ردي

 دعاءاللطلبة اقرأ ي بقراءة الدعاء مر ادلدرسأي
الطلبة امساء  ينادم ادلدرس

 بكشف الغياب
 بدعوة كشف الغياب الطلبةهتم ي

يشرح اذلدؼ عن حضورىم 
كتابة الكلمة لكى يعلم  

 .العربية

 .ما درح ادلدرس الطلبةستمع ي

عن  أسئلة سأؿ ادلدرسي
 ادلوضوع السابق

 سؤاؿ ادلدٌرسالطلبة  يبغل
 إىل درح ادلدرس الطلبةستمع ي

 عن ادلوضوع السابق
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ابالختبار  قـو ادلدرسي
 القبلي

أسئلة االختبار  الطلبةيب غل
 القبلي

درح ادلواد الدراسية الفعل 
ادلاضي كادلضارع بطريقة 
Practice Reherarsal Paris 

لًتقية مهارة الكالـ، عن 
 "يومياتنا يف البيتادلوضوع" 

يهتم الطلبة  عن درح ادلدرس 
اضي على كيفية الفعل ادل

كادلضارع عن ادلوضوع "يوماتنا يف 
 البيت"

يعطي ادلدرس الفرصة الطلبة 
عن  شلا مل يفهموا يسألواأف 

 الفعل ادلاضي كادلضارع ،
"يومياتنا يف  عن ادلوضوع

 البيت"

عن  يسأؿ الطلبة إىل ادلدرس
 مل يفهموا.شلا العربية الكلمة

أبف الطلبة  أيمر ادلدرس
 ُتيعطي الطلبة اىل بُت طالب

 يقـو الطلبة ما أيمر ادلدرس



65 
 

 

يشرح ادلعلم ما غلب أف 
 مع دركائهم لبةيفعل الط

يشارؾ الطالب أزكاجنا مع 
طالب كاحد  . أصدقائهم

 كتفسَتأحد طالب  كمتظاىر ، 

كل زكج أف  ادلعلم مرأي
الفعل ادلاضي كالفعل يشرح 

 أماـ الصفادلضارع 

تصريف  ذكر كاحديطالب أحد 
ب اخر الفعل ادلاضي مث طال

يشرح عن الفعل ادلاضي مثل 
 ضمائره.

أيمر أف يتبادؿ الطلبة 
 ادلوقف

يقـو الطالب أف يبادؿ الطلبة 
 ادلوقف

أيمر ادلعلم الطلبة أف 
تتيدث عن عن يومياتنا 

 يف البيت

يتيدث الطلبة مع ادلزدكج عن 
 يومياتنا يف البيت
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 ُُ  مث يقـو الباحث إجراء التعليم لقاء الثاٍل يف التاريخ 
-ْ. كأنشطة ادلدرس كالتالميذ يعرض يف اجلدكؿ َُِٖأبريل 

ْ. 
 ٗ-ٗاجلدول 

 ادلدرس كالتالميذ للقاء الثاٍلأنشطة 
 الّتالميذ ةطأنش ادلدرسة ةطأنش

الفصل إبلقاء  يدخل ادلدرس
 السالـ 

 السالـالطلبة  ردي

 الدعاءلطلبة اقرأ ي بقراءة الدعاء مر ادلدرسأي
 امساء ينادم ادلدرس 

 بكشف الغيابالطلبة 
 بدعوة كشف الغياب الطلبةهتم ي

حضورىم شرح اذلدؼ عن ي
كتابة الكلمة لكى يعلم  

 .العربية

 ما درح ادلدرس الطلبةستمع ي



67 
 

 

عن  أسئلة سأؿ ادلدرسي
 ادلوضوع السابق

 سؤاؿ ادلدٌرسالطلبة  يبغل
 إىل درح ادلدرس الطلبةستمع ي

 عن ادلوضوع السابق
ة الفعل درح ادلواد الدراسي

ادلاضي كادلضارع بطريقة 
Practice Reherarsal 

Paris  ،لًتقية مهارة الكالـ
يومياتنا يف ادلوضوع" عن 
 "البيت

يهتم الطلبة  عن درح ادلدرس 
على تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع 

 Practice  Reherarsalبطريقة 

Pairs لًتقية مهارة الكالـ 

يعطي ادلدرس الفرصة الطلبة 
عن  شلا مل يفهموا وايسألأف 

 الفعل ادلاضي كادلضارع ،
"يومياتنا يف  عن ادلوضوع

 البيت"

عن   الطلبة إىل ادلدرس سأؿي
 مل يفهموا.شلا العربية الكلمة كتابة

 يقـو الطلبة ما أيمر ادلدرسأبف الطلبة  أيمر ادلدرس
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 يعطي الطلبة متزكاج
يشرح ادلعلم ما غلب أف 

 مع دركائهم لبةيفعل الط
ؾ الطالب أزكاجنا مع يشار 

طالب كاحد  . أصدقائهم
 كمتظاىر ، طالب كاحد كتفسَت

كل زكج أف  ادلعلم مرأي
الفعل ادلاضي كالفعل يشرح 

 أماـ الصفادلضارع 

 ذكر كاحديطالب كحد من 
تصريف الفعل ادلاضي مث ادلزدكجو 
يشرح عن الفعل ادلاضي مثل 

 ضمائره.
أيمر أف يبادؿ الطلبة 

 ادلوقف
 يبادؿ الطلبة ادلوقفيقـو أف 

أيمر ادلعلم الطلبة أف 
يتيدث عن يومياتنا يف 

 البيت

يتيدث الطلبة مع ادلزدكج عن 
 يومياتنا يف البيت
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يف التاريخ   الباحث إجراء التعليم لقاء الثالثمث يقـو 
. كأنشطة ادلدرس كالتالميذ يعرض يف  َُِٖأبريل  ُٖ

 .ٓ-ْاجلدكؿ
 ٘-ٗاجلدول 

 الميذ للقاء الثالثادلدرس كالتأنشطة 
 الّتالميذ ةطأنش ادلدرسة ةطأنش

الفصل إبلقاء  يدخل ادلدرس
 السالـ 

 السالـالطلبة  ردي

 الدعاءلطلبة اقرأ ي بقراءة الدعاء مر ادلدرسأي
الطلبة امساء  ينادم ادلدرس

 بكشف الغياب
 بدعوة كشف الغياب الطلبةهتم ي

 شرح اذلدؼ عن حضورىاي
مة كتابة الكللكى يعلم  

 .العربية

 .الطلبة درحوستمع ي
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عن  أسئلة سأؿ ادلدرسي
 ادلوضوع السابق

 سؤاؿ ادلدٌرسالطلبة  يبغل
 إىل درح ادلدرس الطلبةستمع ي

 عن ادلوضوع السابق
درح ادلواد الدراسية الفعل 
ادلاضي كادلضارع بطريقة 
Practice Reherarsal Paris 

لًتقية مهارة الكالـ، عن 
 "يف البيت يومياتناادلوضوع" 

يهتم الطلبة  عن درح ادلدرس 
 كتابة الكلمة العربيةعلى كيفية  

ابعتماد الفعل ادلاضي كادلضارع، 
 عن ادلوضوع يوماتنا يف البيت. 

يعطي ادلدرس الفرصة الطلبة 
عن  شلا مل يفهموا يسألواأف 

 الفعل ادلاضي كادلضارع ،
"يومياتنا يف  عن ادلوضوع

 البيت"

 عن كتابة درسالطلبةإىل ادلسأؿ ي
 مل يفهموا.شلا العربية الكلمة

أبف الطلبة  أيمر ادلدرس
 يعطي الطلبة متزكاج

 يقـو الطلبة ما أيمر ادلدرس
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يشرح ادلعلم ما غلب أف 
 مع دركائهم لبةيفعل الط

يشارؾ الطالب أزكاجنا مع 
طالب كاحد كمتظاىر . أصدقائهم

 ادلدة تفسَتي احد طالب، 

ف كل زكج أ ادلعلم مرأي
الفعل ادلاضي كالفعل يشرح 

 فصلأماـ الادلضارع 

التصريف الفعل طالب ذكر احد 
ادلاضي مث الطالب االخر يشرح 

 عن الفعل ادلاضي مثل ضمائره.
أيمر ادلدرس أف ابلتناكب 

 الطلبة ادلوقف
 يقـو الطلبة استبداؿ ادلوقف

أيمر ادلعلم الطلبة أف 
يتيدث عن يومياتنا يف 

 البيت

ة مع ادلزدكج عن يتيدث الطلب
 يومياتنا يف البيت

اخلالصة من  شرح ادلدرسي
 ادلوضوع

إىل اخلالصة  الطالب ستمعي
الطالب اخلالصة ، كأيخذ جيدا

 الدراسة
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بعد أف إجراء التعليم ثالث لقاءت ، فالباحث يقـو 

 .َُِٖأبريل  ُٗالبعدم يف التاريخ  إختبار

 Practiceتعليم الفعل ادلاضي كااللفعل ادلضارع بطريقة  أتثَت -ِ

Reherarsal Pairsلًتقية مهارة الكالـ. 
تعليم الفعل ادلاضي كااللفعل ادلضارع بطريقة  دلعرفة أتثَت

Practice Reherarsal Pairs لًتقية مهارة الكالـ فيستعمل
 القبلي كاالختبار البعدم االختبارنتائج  الباحث البياانت من

يعرضاف  ٚ-ٗاجلدولو  ٙ-ٗاجلدول  .ادلعدلةبنظر النتيجة 
التايل  ٙ-ٗواجلدول. القبلي كاالختبار البعدم االختبارنتائج 

 .القبلي االختباريعرض حتصيل 

إبلقاء  أخَتا، اختتم ادلدرس
السالـ قبل اخلركج من 

 الفصل.

 السالـ. الطالبيرد 
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 ٙ-ٗاجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي

 نتيجة الّتالميذ رقم
 َٔ (ُالطالب ) -ُ
 ٕٓ (ِلب )الطا -ِ
 ّٓ (ّالطالب ) -ّ
 ٓٓ (ْالطالب ) -ْ
 ٕٕ (ٓالطالب ) -ٓ
 ٕٔ (ٔالطالب ) -ٔ
 ٖٔ (ٕالطالب ) -ٕ
 ٓٔ (ٖالطالب ) -ٖ
 ٔٓ (ٗالطالب ) -ٗ
 ُٔ (َُالطالب ) -َُ
 ِٕ (ُُالطالب ) -ُُ
 َٔ (ُِالطالب ) -ُِ
 ُٓ (ُّالطالب ) -ُّ
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 ٔٓ (ُْالطالب ) -ُْ
 ُٔ (ُٓالطالب ) -ُٓ
 ّٓ (ُٔالطالب ) -ُٔ
 ّٔ (ُٕالطالب ) -ُٕ
 ٖٓ (ُٖالطالب ) -ُٖ
 ٓٔ (ُٗالطالب ) -ُٗ
 ٔٓ (َِالطالب ) -َِ
 ْٓ (ُِالطالب ) -ُِ

 ٕٛٙٔ جمموع
 ٕٔ:ٕٛٙٔ معدل

= 
ٙٓ،ٖٛ 

 
الختبار البعدم فبُت الباحث ا علىالطلبة كأما حتصيل 

 اآليت: ٚ-ٗ اجلدكؿيف 
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 ٚ-ٗاجلدول     
 تبار البعدينتيجة االخ   

 نتيجة الّتالميذأمساء  رقم
 ٖٕ (ُالطالب ) -ُ
 ٔٔ (ِالطالب ) -ِ
 ٔٓ (ّالطالب ) -ّ
 ٔٓ (ْالطالب ) -ْ
 ٖٕ (ٓالطالب ) -ٓ
 َٕ (ٔالطالب ) -ٔ
 ٕٔ (ٕالطالب ) -ٕ
 ٕٔ (ٖالطالب ) -ٖ
 ٖٓ (ٗالطالب ) -ٗ
 ّٔ (َُالطالب ) -َُ
 َٕ (ُُالطالب ) -ُُ
 ْٔ (ُِالطالب ) -ُِ
 ِٔ (ُّالطالب ) -ُّ
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 ّٔ (ُْالطالب ) -ُْ
 ْٔ (ُٓالطالب ) -ُٓ
 ٕٓ (ُٔالطالب ) -ُٔ
 ّٕ (ُٕالطالب ) -ُٕ
 َٕ (ُٖالطالب ) -ُٖ
 ٕٔ (ُٗالطالب ) -ُٗ
 ٔٔ (َِالطالب ) -َِ
 ٓٔ (ُِالطالب ) -ُِ

 ٜٖٛٔ جمموع
 ٕٔ:ٜٖٛٔ معدل

= 
ٙٙ،ٔٗ 

 
نتيجة ادلعدلة يف كمن اجلدكالُت السابقُت يدالف على أف 

 %، كنتيجة ادلعدلة يف االختبار  ِٓ،ْٓاالختبار القبلي بتقدير 
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%. مث استغل الباحث ىذه البياانت ٕٓ،ِٔالبعدم بتقدير 
كاستخدـ أداة التيليل  ”SPSS Statistics 18“ابستعماؿ الربامج 

 .Test -ت بػػػػػػ

ضبط ب قـو الباحثي(، t-test) ت -قبل إجراء االختبار
طبيعية اختبار ابستعماؿ  (Normalitas Data)عية البياانت طبي

  توزيع البياانتكحتصيلو يدؿ أف  (Normalitas) Ujiالبياانت 
(Distribusi Data) ستول الداللة لالختبار القبلى ِب( (Sig. 

 لالختبار  (Distribusi Data) توزيع البياانتو َٓ،َ> ُِٗ،َ
 البياانت فتوزيع َٓ،َ> ّٗٓ،َ .Sig) ِبستول الداللة ) البعدل

 طبيعية البياانت. طيبُت عن حتصيل ضب ٛ-ٗاجلدول  مستتب.
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 Uji)يقـو الباحث ابالختبار ادلتجانس  اككذ

Homogenitas)  االختبار يبُت عن حتصيل  ٗ-ْكاجلدكؿ
 .(Uji Homogenitas)ادلتجانس 

 

 ٜ-ٗاجلدول     
 (Uji Homogenitas) نتيجة االختبار ادلتجانس   

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

َ،ََِ ُ َْ ٓ،ٛٛٚ 

 Siswa Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai Pretes َ،َُّ ُِ َ،ََِ َ،َْٗ ُِ ٓ،ٕٜٔ 
Postes َ،ُُٓ ُِ َ،ََِ َ،ُٗٓ ُِ ٓ،ٖٜ٘ 

 

 

 ٛ-ٗاجلدول 
 Normalitas Data)) طبيعية البياانتنتيجة 
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االختبار يدؿ على أف حتصيل  ٕ-ْكمن اجلدكؿ 

 (.Sig)ِبستول الداللة ( Uji Homogenitas)ادلتجانس 
كىذه النتيجة تدؿ على أف البياانت  (.َٓ،َ.>ٕٖٖ،َ)

 متجنسة.

تعليم الفعل ادلاضي كااللفعل  أتثَت نظركاخلطوة التالية ىي 
 لًتقية مهارة الكالـ Practice Reherarsal Parisادلضارع بطريقة 

تعليم الفعل ادلاضي كااللفعل  أتثَت. كدلعرفة Test-ابستعماؿ ت
لًتقية مهارة الكالـ  Practice Reherarsal Parisادلضارع بطريقة 

 كما يلي:  Paired Sample Statistic، فاستعمل الباحث رموز 
 

   
∑  

√ ∑  
 
  ∑   
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رلموع الفرؽ بُت نتيجة  ٓٔ-ٗاجلدولكاجلدكؿ 
 ت -جراء اختباراالختبار القبلى كنتيجة االختبار البعدم ال

 ٓٔ-ٗ  اجلدول
االختبار    رلموع الفرؽ بُت نتيجة االختبار القبلى كنتيجة  

 البعدم
نتيجة   رقم

 قبلي
نتيجة 

 بعدي
فرقبٌن 

 استخدمٌن
)االحنرف  مربع

توسط عن م
 (الفرق

ُ- َٔ ٕٖ ُٖ ِّْ 
ِ- ٕٓ ٔٔ ٗ ُٖ 
ّ- ّٓ ٓٔ ّ ٗ 
ْ- ٓٓ ٓٔ ُ ُ 
ٓ- ٕٕ ٕٖ ُ ُ 
ٔ- ٕٔ َٕ ّ ٗ 
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ٕ- ٖٔ ٕٔ ٖ ْٔ 
ٖ- ٔٓ ٕٔ ِ ْ 
ٗ- ٓٔ ٖٓ ِ ْ 
َُ- ُٔ ّٔ ِ ْ 
ُُ- ِٕ َٕ -ِ ْ 
ُِ- َٔ ْٔ ْ ُٔ 
ُّ- ُٓ ِٔ ُُ ُُِ 
ُْ- ٓٔ ّٔ ٕ ْٗ 
ُٓ- ُٔ ْٔ ّ ٗ 
ُٔ- ّٓ ٕٓ ْ ُٔ 
ُٕ- ّٔ ّٕ َُ ََُ 
ُٖ- ٖٓ َٕ ُِ ُْْ 
ُٗ- ٔٓ ٕٔ ِ ْ 
َِ- ٓٔ ٔٔ َُ ََُ 
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ُِ- ْٓ ٔٓ ُُ ُُِ 
جمموع=

ٕٔ 
ٕٔٙٛ ٖٜٔٛ ٕٔٔ ٔٔٛ٘ 

 
 

t = ∑  

√ ∑  
 
  ∑   

 

   

  

 

=
   

√             

      

   

 

=
    

√           

  

    

   

    

           
   

√        
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=    

√     
   

 

=    

      
  
=  5.346 

 

ت ايضا غلرل ابسعانة احلساب على األدكات  -كاختبار
نظر نتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي ب SPSS 18الرقمية  

 Paired  Sample. كاعتمادا على حتصيلكاالختبار البعدم

Statistic   كاالختبار  ّٖ،َٔختبار القبلي ىيمعدلة لإل نتيجةأف
معدلة  عن نتيجة ٔٔ-ٗاجلدول كيبُت  .ُْ,ٔٔالبعدم

 .كاالختبار البعدم االختبار القبلي
 
 
 

 



84 
 

 

ٔٔ-ٗاجلدول   

   كاالختبار البعدم معدلة االختبار القبلي نتيجة

         )Paired Samples Statistics( 

 

Mean N 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 pretes  pretes َٔ،َُّٖ ُِ ٔ،ِْٕٔٔ ُ،ْٕٖٕٔ 
postes ٔٔ،ُِْٗ ُِ ٔ،ُِٕٔٔ ُ،َِّْْ 

 
 Practice Rehearsal Pairs  تطبيق إستخداـ اجلداكؿ

ابستعماؿ  لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع
 اآليت: ُِ-ْكحتصيلو كما بُت اجلدكؿ  .Test -ت
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 ٕٔ-ٗاجلدول 
 (t-testت )-االختبارنتيجة 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

  

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

pretes - postes -ٓ،َُٕٔٗ ْ،ّٖٕٗٔ ُ،َُٕٕٕ ٖ،ََٗٗٔ- ّ،ُّٖٓٓ- ٓ،ّْٔ- َِ َ،َََ 

 
 (thit)نتيجة ت احلساب  الرموز أفكمن نتيجة حساب 

ت -كنتيجة اختبار ِٕ،ُ  (ttabel)ت اجلدكؿ  >ّْٔ،ٓ
 ٕٔ-ٗ اجلدول كما يوجد  SPSS 18ابستعماؿ األدكات الرقمية 

كمستول ( -ّْٔ،ٓ)ت  -االختبار يدؿ على أف حتصيل
ال  على فتيصيل يداٌل ف الكىذا. (َ،ََ>َ،َٓ)(.Sig) الداللة

 مقبوؿ فرض البديل كرد فرض الصفر. كىذا التيصيل يدؿ على
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لًتقية مهارة الكالـ يف  Practice Rehearsal Pairs  تطبيق أف
 .تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع

 Practice Rehearsal Pairs  تطبيق أتثَتكدلعرفة حجم 
 فاستعمل لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي كادلضارع

. فنتيجة effect sizeنتيجة حلصوؿ  eta squaredرموز  الباحث
effect sizeالتايل: يبُت يف الرموز كما 
 

Eta squared  =  
  

        
 

 

=  
       

              
 

 

= 
      

          
 

 

= 
      

      
= 88500 

 

 effectكجد أف نتيجة  eta squareمن حتصيل حساب 

size تطبيقكىذه النتيجة تدؿ على أف  ٖٖ،َىي  Practice 
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Rehearsal Pairs  لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم الفعل أتثَتا
 (.largeكأتثَتىا كبَتة ) ادلاضي كادلضارع

 

  ضٌنحتقيق الفر  -ج

أف الفرضُت اليت افًتضتها كما ذكرت يف الفصل األكؿ 
 :علا الباحث
 Practiceالطريقة كاف تطبيق  :(Hoم )فرض الصفر   -ُ

Rehearsal Pairs   يكوف أتثَتا لًتقية مهارة الكالـ يف
 تعليم الفعل ادلاضى كادلضارع.

 Practiceكاف تطبيق الطريقة (:Haي )فرض البديل  -ِ

Rehearsal Pairs   ال يكوف أتثَتا لًتقية مهارة الكالـ
  يف تعليم الفعل ادلاضى كادلضارع.

أف نتيجة  ٜ-ٗولاجلديف  Test-تبواسطة حتصيل 
كىذا يدؿ على ، (َ،ََ>َ،َٓ)كىو   (.Sig) مستول الداللة

مردكد أل إف   (Ha)مقبوؿ كفرض البديل ((Hoأف فرض الصفرم 
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يكوف أتثَتا لًتقية   Practice Rehearsal Pairsتطبيق الطريقة 
 .مهارة الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضى كادلضارع
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 الفصل اخلامس
 امتةاخل

 نتائج البحث - أ

تعليم الفعل ابلبيث التجرييب عن  كبعد ما ْتث الباحث
 Practice Reherarsal Parisادلاضي كااللفعل ادلضارع بطريقة 

ادلتوسطة دار النجاح ب  درسةادلبػ لًتقية مهارة الكالـ
Rambayan ت ) -نتيجة االختبار فيصلt-test أف نتيجة ت- 

 ِِْٕٕ,ُ (ttabel)دكؿ ت اجل > ّْٔ,ٓ  (thit)احلساب 
مستول ك  (-ّْٔ،ٓ) ت -االختبار حتصيل على النتيجة، كاما 
 ىي effect sizeنتيجة ك  (َ،ََ>َ،َٓ) ىوك  (.Sig) الداللة

 Practice Rehearsal  تطبيق أف يدؿ علىدليل ىذا الك ٖٖٓ،َ

Pairs كالفعل ادلضارع لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم الفعل ادلاضي 
 .(largeَتة )كأتثَتىا كب
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 ادلقرتحات - ب
احات االقًت  اعتمادا على الظواىر السابقة يقدـ الباحث

 اآلتية:
للمعلم أف يستخدـ الوسائل التعليمية ادلناسبة ينبغي  -ُ

 يف عملية التعليم كالتعليم لتجعلها انجية كشلتعة.
ينبغي على القرئُت الذين يقرؤكف ىذا البيث أف  -ِ

ذا البيث كامالحىت يتفضلوا ابلنقد االجايب ليكوف ى
 يكونو مفيدا للباحث كالقارئُت مجيعا.

 

 
 
 
 
 



 
 

 91  

 

 ادلراجع
 ادلراجع العربية -ٔ

مناهج البحث وأصول التحليل ، ََِٖإبراىيم البيومي غاًل، 
مكتبة الشرؽ الدكلية: لطبعة يف العلوم االجتماعية، 

 األكىل.
جامع الدروس العربية  ،ُْٗٗالشيخ مصطفى الغالييٍت ،

بَتكت: منشورات ادلكتبة -، صيداالثون()الطبعة الث
 .العصرية

القاىرة: ، قواعد اللغة العربية ،ََِٖ، الشيخ مصطفى طمـو
  .مكتبة األداب

بَتكت: دار ، معجم لغوى عصرى ،ُُٖٗ، جرباف مسعود
 .العلم ادلاليُت

بَتكت: عالو ،ادلعٌن يف التصريف ،ق ُُِْ،حسن محد
  .الكتب
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، لوسيط يف العربية ادلعاصرةادلنجد ا ، ََِّدار ادلشرؽ،
 .بَتكت: دار ادلشرؽ، الطبعة األكىل -لبناف

أساليب ومبادى يف تدريس  ،ُٕٗٗ داايف ال رسن كفرؽلاف،
جامعة ادللك  –لمي كادلطابع ، الرايض: النشر العاللغة
 .سعود

ادلدخل إىل البحث يف العلوم  ،َََِصاحل بن دمحم العساؼ،.
 العسكاف، الطبعة الثانية،الرايض: ادلكتبة  السلوكية،

ادلؤجه الفىن دلدارسي اللغة العربية، ، ُٖٕٗ عبد العليم إبراىيم،
 ، الطبعة العادرة. دار ادلعارؼ:مصرل 

طرائق التدريس مهارت اللغة العربية ، ََِٔعابرتوفيق اذلامشي،
 لبناف  :، بَتكت وادهبا للمراحل الدراسية

ريس مهارات اللغة ادلرجع يف تد ، ََُِ،لي سامي احلالؽع
 .لبناف: طرابلس العربية و علومها،
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، مدينة: جامعة اجتاهات تعليم اللغة ،غازم مفلح، دكف السنة
 .أـ القرل

، بَتكت: ملخص قواعد اللغة العربية ،دكف السنة فؤاد نعمة،
 دار الثقافة االسالمية.

 :، لبناف بَتكتادلنجد يف اللغة واالعالم ،ُٖٔٗلويس معلوؼ،
 .الطبعة الثامنة كعشركف ،شرؽدار ادل

القاىرة: ، طرق تدريس اللغة العربية ،َُٗٗ، دمحم إبراىيم عطا
 .ادلكتبةالنمغة ادلصرية

ادلهارات القرئية والكتابية  ،َُِّ، دمحم فخرم مقدادم كزميلو
  .وطرئق تدرسها, دار ادلسًنة للنشر والتوزيع

خصائص العربية وطرائق  ،ُٖٗٗانيف زلمود معركؼ،
 دار النفائس :  بَتكتدريسها، ت
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HASIL HITUNG DATA SPSS PRETES-POSTES  

 

  

 
[ 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Pretes 60.3810 21 6.72664 1.46787 

Postes  66.1429 21 6.61276 1.44302 

 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretes & Postes  21 .726 .000 

 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

  

Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Prete
s - 
Poste
s  

-
5.76190 

4.9386
7 

1.077
71 

-8.00996 
-

3.51385 

-
5.34

6 
20 .000 

 
 



 

 

 
 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretes  .130 21 .200
*
 .940 21 .219 

Postes  .115 21 .200
*
 .951 21 .359 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

Pretes 



 

 

Postes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretes     

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7.444 6 8 .006 

 

 
ANOVA 

Pretes       

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 644.286 12 53.690 1.648 .243 

Within Groups 260.667 8 32.583   

Total 904.952 20    

 

 
Test of Homogeneity of Variances

a
 

Postes     

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

. 4 . . 

a. Test of homogeneity of variances cannot be 
performed for Postes  because the sum of 
caseweights is less than the number of groups. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANOVA 

Postes       

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 742.905 14 53.065 2.418 .142 

Within Groups 131.667 6 21.944   

Total 874.571 20    

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai     

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.020 1 40 .887 

 

 
ANOVA 

Nilai       

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 348.595 1 348.595 7.836 .008 

Within Groups 1779.524 40 44.488   

Total 2128.119 41    

 
 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama sekolah  : MTsN Darun Najah 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Semester/kelas : Ganjil / I 

Materi pokok  : يومياتنا يف البيت 
Alokasi waktu  : 3 x 45 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

(KI 1) : Menerima, menjalankan dan menghargai 

ajaran agama islam 

 

  (KI 2) :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri, dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya serta cinta 

tanah air 

 

(KI 3) :Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati, menanya 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

 



 

 

(KI 4 ) :Menyajikan pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

 

B. Tujuan pembelajaran  

Peserta didik mampu:  

1. Melafalkan mufradat tentang  فعل ماضي كفعل مضارع 
2. Menerjemahkan فعل ماضي كفعل مضارع    dengan 

benar 

3. Mempraktikkan tashrif فعل ماضي كفعل مضارع 
dengan benar 

4. Menyebutkan kata ganti zhamir  فعل ماضي كفعل
  .dengan benar مضارع

 

 

 

 

 



 

 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan يومياتنا  
 baik secara lisan يف البيت

maupun tertulis. 

3.1.1. melafalkan 

mufradat yang terdapat 

 فعل ماضي كفعل مضارع
dengan baik dan benar 

3.1.2. mempraktikkan 

bacaan  فعل ماضي كفعل
  dengan benar  مضارع

3.2 Menemukan makna 

atau gagasan dari ujaran 

kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan   يومياتنا
 يف البيت

3.2.1. menerjemahkan 

teks bacaan terkait  فعل
 ماضي كفعل مضارع

3.2.2. mempresetasikan 

kata ganti zhamir  فعل
ضارعماضي كفعل م  

 

 

 



 

 

 
D. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan I   

1. Kegiatan Pendahuluan 

No Kegiatan Wak

tu 

 

1. 

Pendahuluan  

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

menyapa siswa dengan menanyakan kabar 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas, dan posisi 

tempat duduk. 

3. Guru meminta siswa untuk membacakan 

doa belajar 

4. Guru menceritakan keistimewaan 

keistimewaan bahasa Arab.Sebagai bentuk 

motivasi 

5. Guru mengarahkan cara belajar siswa utuk 

bekerja dalam kelompok. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

10 

meni

t 

2. Kegiatan inti 

Mengamati 
1. guru meminta peserta didik untuk 

mengamati فعل ماضي كفعل مضارع 
2. peserta didik mengamati pelafalan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

terkait topik فعل ماضي كفعل مضارع 
3. peserta didik meniru pelafalan bunyi huruf, 

30 

meni

t 



 

 

kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab terkait 

 فعل ماضي كفعل مضارع
 

 

menanya 

1. melakukan Tanya jawab sederhan sesame 

peserta didik terkait فعل ماضي كفعل مضارع 
2. Menanyakan kata/kalimat yang belum 

difahami kepada teman atau guru terkait 

topik secara lisan 

Mencoba 

1. Guru membagikan peserta didik secara 

berpasangan  

2. Guru meminta peserta didik untuk 

memahami teks tashrif  فعل ماضي كفعل
 مضارع

3. Guru meminta peserta didik untuk 

mempraktekkan kedepan kelas tentang 

tashrif   فعل ماضي كفعل مضارع . satu siswa 

sebagai penjelas dan satu lagi sebagai 

pendemo. 

Mengasosiasikan 

1. Peserta didik memahami mufradat  فعل
 .dengan baik dan benar ماضي كفعل مضارع

2. Guru meminta peserta didik untuk 

menemukan ide pokok yang terdapat 



 

 

didalam tashrif فعل ماضي كفعل مضارع 
3. Menemukan perbedaan kata ganti zhamir  

yang digunakan فعل ماضي كفعل مضارع  
Mengkomunikasikan 

1. Guru meminta peserta didik secara 

berpasangan  untuk menyampaikan hasil 

kerja kedepan kelas secara bergantian. 

Dilakukan secara berulang sehingga siswa 

mampu merubah kata ganti zhamir  فعل
ي كفعل مضارعماض  dalam percakapan sehari-

hari. 

 



 

 

 

3. 
PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Guru meminta peserta didik  memberi 

kesimpulan materi terkait topik 

2. Guru memberikan pesan moral terkait topik 

3. Guru meminta siswa untuk 

mengekspresikan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

4. Guru membiasakan mengajak siswa untuk 

mengakhiri pembelejaran dengan membaca 

hamdalah 

5. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

5 

meni

t 

 

 

Pertemuan II   

No Kegiatan Wak

tu 

 

1. 

Pendahuluan  

7. Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

menyapa siswa dengan menanyakan kabar 

8. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas, dan posisi 

tempat duduk. 

9. Guru meminta siswa untuk membacakan 

10 

meni

t 



 

 

doa belajar 

10. Guru menceritakan keistimewaan 

keistimewaan bahasa Arab.Sebagai bentuk 

motivasi 

11. Guru mengarahkan cara belajar siswa utuk 

bekerja dalam kelompok. 

12. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan inti 

Mengamati 
4. guru meminta peserta didik untuk 

mengamati فعل ماضي كفعل مضارع 
5. peserta didik mengamati pelafalan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

terkait topik فعل ماضي كفعل مضارع 
6. peserta didik meniru pelafalan bunyi huruf, 

kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab terkait 

 فعل ماضي كفعل مضارع
 

 

menanya 

3. melakukan Tanya jawab sederhan sesame 

peserta didik terkait اضي كفعل مضارعفعل م  

4. Menanyakan kata/kalimat yang belum 

difahami kepada teman atau guru terkait 

topik secara lisan 

Mencoba 

4. Guru membagikan peserta didik secara 

berpasangan  

30 

meni

t 



 

 

5. Guru meminta peserta didik untuk 

memahami teks tashrif  فعل ماضي كفعل
 مضارع

6. Guru meminta peserta didik untuk 

mempraktekkan kedepan kelas tentang 

tashrif   فعل ماضي كفعل مضارع . satu siswa 

sebagai penjelas dan satu lagi sebagai 

pendemo. 

Mengasosiasikan 

4. Peserta didik memahami mufradat  فعل
 .dengan baik dan benar ماضي كفعل مضارع

5. Guru meminta peserta didik untuk 

menemukan ide pokok yang terdapat 

didalam tashrif فعل ماضي كفعل مضارع 
6. Menemukan perbedaan kata ganti zhamir  

yang digunakan فعل ماضي كفعل مضارع  
Mengkomunikasikan 

2. Guru meminta peserta didik secara 

berpasangan  untuk menyampaikan hasil 

kerja kedepan kelas secara bergantian. 

Dilakukan secara berulang sehingga siswa 

mampu merubah kata ganti zhamir  فعل
-dalam percakapan sehari ماضي كفعل مضارع

hari. 



 

 

 

 

3. 
PENUTUP 

Kesimpulan 

6. Guru meminta peserta didik  memberi 

kesimpulan materi terkait topik 

7. Guru memberikan pesan moral terkait topik 

8. Guru meminta siswa untuk 

mengekspresikan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

9. Guru membiasakan mengajak siswa untuk 

mengakhiri pembelejaran dengan membaca 

hamdalah 

10. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

5 

meni

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pertemuan III   

No Kegiatan Wakt

u 

 

1. 

Pendahuluan  

13. Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan menyapa siswa dengan menanyakan 

kabar 

14. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas, dan posisi 

tempat duduk. 

15. Guru meminta siswa untuk membacakan 

doa belajar 

16. Guru menceritakan keistimewaan 

keistimewaan bahasa Arab.Sebagai 

bentuk motivasi 

17. Guru mengarahkan cara belajar siswa 

utuk bekerja dalam kelompok. 

18. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

10 

menit 

2. Kegiatan inti 

Mengamati 
7. guru meminta peserta didik untuk 

mengamati فعل ماضي كفعل مضارع 
8. peserta didik mengamati pelafalan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa 

Arab terkait topik  فعل ماضي كفعل
 مضارع

9. peserta didik meniru pelafalan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa 

30 

menit 



 

 

Arab terkait فعل ماضي كفعل مضارع 
 

 

menanya 

5. melakukan Tanya jawab sederhan 

sesame peserta didik terkait  فعل ماضي
 كفعل مضارع

6. Menanyakan kata/kalimat yang belum 

difahami kepada teman atau guru terkait 

topik secara lisan 

Mencoba 

7. Guru membagikan peserta didik secara 

berpasangan  

8. Guru meminta peserta didik untuk 

memahami teks tashrif  فعل ماضي كفعل
 مضارع

9. Guru meminta peserta didik untuk 

mempraktekkan kedepan kelas tentang 

tashrif   فعل ماضي كفعل مضارع . satu 

siswa sebagai penjelas dan satu lagi 

sebagai pendemo. 

Mengasosiasikan 

7. Peserta didik memahami mufradat  فعل
 dengan baik dan ماضي كفعل مضارع

benar. 

8. Guru meminta peserta didik untuk 



 

 

menemukan ide pokok yang terdapat 

didalam tashrif فعل ماضي كفعل مضارع 
9. Menemukan perbedaan kata ganti zhamir  

yang digunakan فعل ماضي كفعل مضارع  
Mengkomunikasikan 

3. Guru meminta peserta didik secara 

berpasangan  untuk menyampaikan hasil 

kerja kedepan kelas secara bergantian. 

Dilakukan secara berulang sehingga 

siswa mampu merubah kata ganti zhamir 

 dalam percakapan فعل ماضي كفعل مضارع

sehari-hari. 

 

 

3. 
PENUTUP 

Kesimpulan 

11. Guru meminta peserta didik  memberi 

kesimpulan materi terkait topik 

12. Guru memberikan pesan moral terkait 

topik 

13. Guru meminta siswa untuk 

mengekspresikan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

14. Guru membiasakan mengajak siswa 

untuk mengakhiri pembelejaran dengan 

membaca hamdalah 

15. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

5 m

e

n

i

t 

 

 



 

 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : saintifik  

           Metode :  Practice Rehearsal Pairs 

    Diskusi 

 

F. Alat dan media pembelajaran 

1. Alat 

a. Spidol 

b. Penghapus  

c. papan tulis 

 

2. Media 

a. Lembar Kerja Siswa 

 

G. Sumber Pembelajaran 

1. Kamus Mahmud yunus 

2. Kitab sharaf jilid 1,2, dan 3 

 

H. PENILAIAN 

Teknik dan Bentuk Instrumen 

Teknik  Bentuk 

Tes  Tes Lisan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

 

No 

 

Nama 

Siswa 

 

Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 

    
Nilai  

Pemahama

n struktur 

kata 

kefash

ihan 

kelanca

ran 

  

1.       

2.       

3.       

 

 Keterangan : 

  1=Kurang 

  2=Cukup 

  3=Baik 

  4=Sangat baik 

 

Nilai  

Jumlah Skor x 5  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 2 : Tes 
 (pre testاإِلْخِتَباُر الَقْبِلى )

أىانى طىاًلب يف الػمىٍدرىسىة الػميتػىوىسًٌطىة اإًلٍسالىًميَّة. أىٍستػىٍيًقظ ًمنى  
أىتػىوىضَّػػػػػأ مثيَّ أيصىػػػػػلًٌي الصُّػػػػػٍبح يف الػػػػػػمىٍسًجد .صىػػػػػبىاحنا ُٓ،ْالنػَّػػػػػٍوـ يف 

ىٍكتىػب كىبػىٍعدى الصَّالىة . مجىىاعىةن 
أىٍك أيذىاًكػر بػىٍعػضى أىقػٍرىأ القيػٍرآف يف غيٍرفىػًة ادل

أىٍذىىػب ًإىلى احلىمَّػاـ كىأينىًظٌػف األىٍسػنىاف اًبلفيٍردىػة كىأىٍسػتىًيٌم،مثيَّ . الػدُّريٍكس
 .أىٍذىىػب ًإىلى الػػمىٍدرىسىة بػىٍعػدى تػىنىػاكيًؿ الفيطيػٍور.أىٍرتىًدم مىالىًبس الػمىٍدرىسىة

ػػاط كىيف الػػمىٍدرىسىة، رىاًسػػٌي يف ًجػٌد كىنىشى مثيَّ أىٍرًجػػع ًإىلى .أىٍقًضػػي اليػىػٍوـ الدًٌ
يف البػىٍيػػػت، بػىٍعػػػدى  .البػىٍيػػػت بػىٍعػػػدى صىػػػالىًة الظٍُّهػػػر يف ميصىػػػلَّى الػػػػمىٍدرىسىة

اء يف غيٍرفىػػػػػًة األىٍكػػػػػل ـ قىلًػػػػػٍيالن مثيَّ أيصىػػػػػلًٌي .تػىنىػػػػػاكيًؿ الغىػػػػػدى ًٍيح أىٍك أىانى أىٍسػػػػػًتى
أيصىػلًٌي   .بػىٍعػضى ديريٍكًسػي أىٍك أىحتىىػدَّث مىػعى أىفػٍػرىاًد أيٍسػرىيت كىأيذىاًكر .العىٍصرى 

ػػػاء مجىىاعىػػػػة يف مىٍسػػػًجد قىرًيٍػػػػب ًمػػػٍن بػىٍيػػػػيًت  ٍغػػػًرب كىالًعشى
ى
كىبػىٍعػػػدى ذلًػػػػك .ادل

ىٍنػػػػزًلًيَّة
ػػػلي الوىاًجبىػػػات ادل ػػػػاًىد .أيذىاًكػػػر بػىٍعػػػضى ديريٍكًسػػػي كىأىٍعمى كىأىٍحيىػػػاانن أيدى

ػػػػرنا ألىٍسػػػػتػىٍيًقظ ًمػػػػنى  .ال كىأىٍسػػػػتىًمع ًإىلى األىٍخبىػػػػارالتًٌٍلًفٍزيػيػػػػٍوف قىلًػػػػيٍ  ـ ميبىكًٌ أىانى
ػػٍم ييصىػػلٍُّوف الصُّػػٍبحى يف  ػػذًلك، ىي ػػرنا . كىأىٍصػػًدقىاًئي الطُّػػالَّب كى النػَّػػٍوـ ميبىكًٌ



 

 

ػػػػهيٍم، مثيَّ .مجىىاعىػػػػة اًكريٍكف ديريٍكسى كىبػىٍعػػػػدى الصَّػػػػالىة يػىٍقػػػػرىؤيٍكف القيػػػػٍرآف، أىٍك ييػػػػذى
بػيٍوفى  ػػػػٍم يػىٍقضيػػػػٍوفى أىٍكقىػػػػاتػىهيٍم يف البػىٍيػػػػت كىيف  ًإىلى الػػػػػمىٍدرىسىة.يىػػػػٍذىى ىي

ػػاط ػػذًلك يػىٍقًضػػٍُت  الػػػمىٍدرىسىة يف ًجػػٌد كىنىشى كىصىػػًديٍػقىاتػينىا الطَّالًبىػػات كى
 يف الػمىٍدرىسىة كىيف البػىٍيت يف ًجٌد كىنىشىاط.أىٍكقىاتػىهيٌن 

 يف ِعَياَدِة الدُّْكتُ ْور ِإبْ َراِهيم

اًلد ًإىلى ًعيىادىًة الدٍُّكتيور ًإبٍػرىاًىٍيم،كىصىلى  فىجىلىػسى  يػيرىاًفقيوي أىخيٍوهي أىمٍحىد  خى
ػػػػػاءى  ػػػػػاعىة جى تىًظػػػػػري دىٍكرىهي ، كىبػىٍعػػػػػدى ريبػػػػػًع سى الًػػػػػد يف غيٍرفىػػػػػًة ااًلٍنًتظىػػػػػار يػىنػٍ خى
الًػػداى، فػىقىػػاؿ:  دىٍكريهي،فىػػدىخىل ًإىلى غيٍرفىػػًة الكىٍشػػف . ًاٍسػػتػىٍقبىلى الطًَّبٍيػػب خى

ا السرير! " فىسىأىلىوي لًيػىٍعػًرؼى مىػا يىٍشػكيو ًمٍنػوي، فػىقىػاؿى  " تػىفىضَّل عىلىى ىىذى
 لىوي : "ًممَّ تىٍشكيو، ايى أىًخي ؟"

رًٍيض : 
ى
اًلد ادل  ًعٍنًدم أىملى دىًدٍيد يف الرٍَّأس كىيف مىًعدىيت  فػىقىاؿى خى

 )ب(

رً  
ى
 ٍيضمثيَّ جىرىل احًلوىار اآليت بػىٍُتى الطًَّبٍيب كىادل

ا األىملى ؟ الطىًبٍيب :  مىىتى دىعىٍرتى هًبىذى



 

 

ريض :
ى
ـ.  ادل  دىعىٍرتي ًبًو ميٍنذي ثىالىثىًة أىايَّ

ئنا ؟ : الطًَّبٍيب يػٍ  ىىٍل تػىنىاكىٍلتى دى

رًٍيض
ى
 تػىنىاكىٍلتي بػىٍعضى األىقػٍرىاص ،كىملٍى تػىنػٍفىع . : ادل

 تػىفىضَّل عىلىى السَّرًٍير لًٍلفىٍيص . : الطًَّبٍيب

رًٍيض عىلىى سىرًٍيًر الكىٍشًف كىفىيىصىوي الطًَّبٍيب.()رىقى 
ى
 دى ادل

 

 )ج(

 

 كىبػىٍعدى الفىٍيًص كىتىبى لىوي الوىٍصفىة الًطبًٌيَّة 

سى عىلىٍيك،  كىقىاؿى : " الى أبى

 أىٍنتى ميصىابه اًبلصُّدىاع كىالزُّكىاـ "           

اًلدا كىٍصفىة طىبًٌيَّة قىائً   الن : كىأىٍعطىى الطًَّبٍيب خى



 

 

ًذًه ًىيى الوىٍصفىة".  " كىىى

ػػػػػبى مىػػػػعى أىًخٍيػػػػًو هًبىػػػػًذًه الوىٍصػػػػػفىة ًإىلى  الًػػػػد ًمػػػػنى الًعيىػػػػادىة مثيَّ ذىىى ػػػػرىجى خى خى
لًيَّة ....  الصٍَّيدى

 )د(

رىًة الطًَّبٍيػػب مىػػرَّةن أيٍخػػرىل ، كىيػىقيػػٍوـي الطًَّبٍيػػب  ػػرًٍيض بًػػزايى
ى
كىأىٍحيىػػاانن يػىقيػػٍوـي ادل
 نىًتٍيجىةى الًعالىج . ًبفىٍيًصًو لًيػىرىل 

ػػػػػعىرى الطًَّبٍيػػػػػب أىٍيضنػػػػػا  ػػػػػعىادىة، كىدى ػػػػػرًٍيض اًبلسَّ
ى
ػػػػػعىرى ادل فىػػػػػًإذىا متىَّ الًشػػػػػفىاء دى

 اًبلسَّعىادىة

 
Soal Pre Test 

 َأِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية !

 مىىتى يىٍستػىٍيًقظ الطُّالَّب ؟  -ُ
 الطيالَّب بػىٍعدى صىالىًة الصٍُّبح ؟مىاذىا يػىٍفعىل  -ِ
            أىٍينى يىٍسًتىًػٍليٍوف ؟  -ّ



 

 

 ىىٍل ييصىلٍُّوف العىٍصرى يف مىٍسًجًد الػمىٍدرىسىة ؟ -ْ

اًكريٍكف ديريٍكسهم يف بيوهتم ؟  -ٓ  ىىٍل ييذى

 أىٍينى تػىٍقًضي الطَّالًبىات أىٍكقىاتػىهيٌن ؟ -ٔ

 ىىٍل تػىنىاكىؿى الطًَّبٍيب الدىكىاء؟ -ٕ

اًلدن  -ٖ  ا؟أىٍينى فىيىصى الطًَّبٍيب خى

اًلدان بػىٍعضى األىقػٍرىاص ؟ -ٗ  ىىٍل أىٍعطىى الطًَّبٍيب خى

اًلد مىعى أىًخٍيًو بػىٍعدى ذىًلكى ؟-َُ  أىٍينى ذىىىبى خى
 

 

 (post testَباُر البَ ْعِدى )ْختِ اإلِ 

أىانى طىالًػػب يف الػػػمىٍدرىسىة الػػػميتػىوىسًٌطىة اإًلٍسػػالىًميَّة. أىٍسػػتػىٍيًقظ ًمػػنى النػَّػػٍوـ 
 أىتػىوىضَّػػأ مثيَّ أيصىػػلًٌي الصُّػػٍبح يف الػػػمىٍسًجد مجىىاعىػػةن .اصىػػبىاحن  ُٓ،ْيف 

ىٍكتىػػػػػب .
ػػػػػرىأ القيػػػػػٍرآف يف غيٍرفىػػػػػًة ادل أىٍك أيذىاًكػػػػػر بػىٍعػػػػػضى كىبػىٍعػػػػػدى الصَّػػػػػالىة أىقػٍ

أىٍذىىػب ًإىلى احلىمَّػاـ كىأينىًظٌػف األىٍسػنىاف اًبلفيٍردىػة كىأىٍسػتىًيٌم،مثيَّ . الػدُّريٍكس
 .أىٍذىىػب ًإىلى الػػمىٍدرىسىة بػىٍعػدى تػىنىػاكيًؿ الفيطيػٍور.ٍدرىسىةأىٍرتىًدم مىالىًبس الػمى 



 

 

ػػاط رىاًسػػٌي يف ًجػٌد كىنىشى مثيَّ أىٍرًجػػع ًإىلى .كىيف الػػمىٍدرىسىة، أىٍقًضػػي اليػىػٍوـ الدًٌ
يف البػىٍيػػػت، بػىٍعػػػدى  .البػىٍيػػػت بػىٍعػػػدى صىػػػالىًة الظٍُّهػػػر يف ميصىػػػلَّى الػػػػمىٍدرىسىة

اء يف غيرٍ  ـ قىلًػػػػػٍيالن مثيَّ أيصىػػػػػلًٌي .فىػػػػػًة األىٍكػػػػػلتػىنىػػػػػاكيًؿ الغىػػػػػدى ًٍيح أىٍك أىانى أىٍسػػػػػًتى
أيصىػلًٌي   .كىأيذىاًكر بػىٍعػضى ديريٍكًسػي أىٍك أىحتىىػدَّث مىػعى أىفػٍػرىاًد أيٍسػرىيت .العىٍصرى 

ػػػاء مجىىاعىػػػػة يف مىٍسػػػًجد قىرًيٍػػػػب ًمػػػٍن بػىٍيػػػػيًت  ٍغػػػًرب كىالًعشى
ى
كىبػىٍعػػػدى ذلًػػػػك .ادل

ىٍنػػػػزًلًيَّةأيذىاًكػػػر بػىٍعػػػضى ديريٍكًسػػػي كى 
ػػػلي الوىاًجبىػػػات ادل ػػػػاًىد .أىٍعمى كىأىٍحيىػػػاانن أيدى

ػػػػرنا ألىٍسػػػػتػىٍيًقظ ًمػػػػنى  .التًٌٍلًفٍزيػيػػػػٍوف قىلًػػػػٍيال كىأىٍسػػػػتىًمع ًإىلى األىٍخبىػػػػار ـ ميبىكًٌ أىانى
ػػٍم ييصىػػلٍُّوف الصُّػػٍبحى يف  ػػذًلك، ىي ػػرنا . كىأىٍصػػًدقىاًئي الطُّػػالَّب كى النػَّػػٍوـ ميبىكًٌ

ػػػػهيٍم، مثيَّ كىبػىٍعػػػػدى .مجىىاعىػػػػة اًكريٍكف ديريٍكسى الصَّػػػػالىة يػىٍقػػػػرىؤيٍكف القيػػػػٍرآف، أىٍك ييػػػػذى
بػيٍوفى ًإىلى الػػػػػمىٍدرىسىة. ػػػػٍم يػىٍقضيػػػػٍوفى أىٍكقىػػػػاتػىهيٍم يف البػىٍيػػػػت كىيف  يىػػػػٍذىى ىي

ػػاط ػػذًلك يػىٍقًضػػٍُت  الػػػمىٍدرىسىة يف ًجػػٌد كىنىشى كىصىػػًديٍػقىاتػينىا الطَّالًبىػػات كى
 سىة كىيف البػىٍيت يف ًجٌد كىنىشىاطيف الػمىٍدرى .أىٍكقىاتػىهيٌن 

 يف ِعَياَدِة الدُّْكتُ ْور ِإبْ َراِهيم

اًلد ًإىلى ًعيىادىًة الدٍُّكتيور ًإبٍػرىاًىٍيم، فىجىلىػسى  يػيرىاًفقيوي أىخيٍوهي أىمٍحىد  كىصىلى خى
ػػػػػاءى  ػػػػػاعىة جى تىًظػػػػػري دىٍكرىهي ، كىبػىٍعػػػػػدى ريبػػػػػًع سى الًػػػػػد يف غيٍرفىػػػػػًة ااًلٍنًتظىػػػػػار يػىنػٍ خى

الًػػداى، فػىقىػػاؿ: دى  ٍكريهي،فىػػدىخىل ًإىلى غيٍرفىػػًة الكىٍشػػف . ًاٍسػػتػىٍقبىلى الطًَّبٍيػػب خى



 

 

ا السرير! " فىسىأىلىوي لًيػىٍعػًرؼى مىػا يىٍشػكيو ًمٍنػوي، فػىقىػاؿى  " تػىفىضَّل عىلىى ىىذى
 لىوي : "ًممَّ تىٍشكيو، ايى أىًخي ؟"

رًٍيض : 
ى
اًلد ادل  لرٍَّأس كىيف مىًعدىيت ًعٍنًدم أىملى دىًدٍيد يف ا فػىقىاؿى خى

 

 )ب(

رًٍيض 
ى
 مثيَّ جىرىل احًلوىار اآليت بػىٍُتى الطًَّبٍيب كىادل

ا األىملى ؟ الطىًبٍيب :  مىىتى دىعىٍرتى هًبىذى

ريض :
ى
ـ.  ادل  دىعىٍرتي ًبًو ميٍنذي ثىالىثىًة أىايَّ

ئنا ؟ : الطًَّبٍيب يػٍ  ىىٍل تػىنىاكىٍلتى دى

رًٍيض
ى
 األىقػٍرىاص ،كىملٍى تػىنػٍفىع .تػىنىاكىٍلتي بػىٍعضى  : ادل

 تػىفىضَّل عىلىى السَّرًٍير لًٍلفىٍيص . : الطًَّبٍيب

رًٍيض عىلىى سىرًٍيًر الكىٍشًف كىفىيىصىوي الطًَّبٍيب.(
ى
 )رىقىدى ادل

 )ج(



 

 

 كىبػىٍعدى الفىٍيًص كىتىبى لىوي الوىٍصفىة الًطبًٌيَّة 

سى عىلىٍيك،  كىقىاؿى : " الى أبى

 ابه اًبلصُّدىاع كىالزُّكىاـ "أىٍنتى ميصى            

اًلدا كىٍصفىة طىبًٌيَّة قىاًئالن :   كىأىٍعطىى الطًَّبٍيب خى

ًذًه ًىيى الوىٍصفىة".  " كىىى

ػػػػػبى مىػػػػعى أىًخٍيػػػػًو هًبىػػػػًذًه الوىٍصػػػػػفىة ًإىلى  الًػػػػد ًمػػػػنى الًعيىػػػػادىة مثيَّ ذىىى ػػػػرىجى خى خى
لًيَّة ....  الصٍَّيدى

 )د(

ػػرًٍيض 
ى
رىًة الطًَّبٍيػػب مىػػرَّةن أيٍخػػرىل ، كىيػىقيػػٍوـي الطًَّبٍيػػب كىأىٍحيىػػاانن يػىقيػػٍوـي ادل بًػػزايى

 ًبفىٍيًصًو لًيػىرىل نىًتٍيجىةى الًعالىج . 

ػػػػػعىرى الطًَّبٍيػػػػػب أىٍيضنػػػػػا  ػػػػػعىادىة، كىدى ػػػػػرًٍيض اًبلسَّ
ى
ػػػػػعىرى ادل فىػػػػػًإذىا متىَّ الًشػػػػػفىاء دى

 اًبلسَّعىادىة

 



 

 

 
Soal Pre Test 

 َأِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية !

  يىٍستػىٍيًقظ الطُّالَّب ؟ مىىتى  -ّ
 الطيالَّب بػىٍعدى صىالىًة الصٍُّبح ؟مىاذىا يػىٍفعىل  -ْ
            أىٍينى يىٍسًتىًػٍليٍوف ؟  -ّ

 ىىٍل ييصىلٍُّوف العىٍصرى يف مىٍسًجًد الػمىٍدرىسىة ؟ -ْ

اًكريٍكف ديريٍكسهم يف بيوهتم ؟  -ٓ  ىىٍل ييذى

 اتػىهيٌن ؟أىٍينى تػىٍقًضي الطَّالًبىات أىٍكقى  -ٔ

 ىىٍل تػىنىاكىؿى الطًَّبٍيب الدىكىاء؟ -ٕ

ا؟ -ٖ اًلدن  أىٍينى فىيىصى الطًَّبٍيب خى

اًلدان بػىٍعضى األىقػٍرىاص ؟ -ٗ  ىىٍل أىٍعطىى الطًَّبٍيب خى

 د مىعى أىًخٍيًو بػىٍعدى ذىًلكى أىٍينى ذىىىبى خىالً -َُ
  



 

 

Format Penilaian 

Aspek 

Penilaian 

Deskripsi Skor 

Kaidah Siswa menggunakan kaidah bahasa 

arab dengan baik dan benar 

25 

Siswa menggunakan kaidah bahasa 

arab sebagian 

20 

Siswa kurang menggunakan kaidah 

bahasa arab 

15 

Siswa tidak menggunakan kaidah 

bahasa arab 

10 

fashahah Siswa berbicara dengan fashih 25 

Siswa berbicara bahasa arab lumayan 

fashih 

20 

Siswa kurang berbicara fashih dalam 

bahasa arab 

15 

Siswa tidak fashih berbicara dalam 

bahasa arab 

10 

kelancaran Siswa sangat lancer berbicara bahasa 

arab 

25 

Siswa cukup lancar berbicara bahasa 

arab 

20 

Siswa kurang lancer berbicara bahasa 

arab 

15 



 

 

Siswa tidak lancar berbiacra bahasa 

arab 

10 

Terjemah  Siswa sangat bagus dalam 

menerjemahkan bahasa arab 

25 

 Siswa cukup bagus dalam 

menerjemahkan bahasa arab 

20 

Siswa kurang bisa dalam 

menerjemahkan bahasa arab 

15 

Siswa tidak bisa menerjemahkan 

bahasa bahasa arab 

10 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
No Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai Skor 

Kaidah Kelancaran Fashahah Terjemah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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