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 استهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َنا ِفْيِو ِمَن اْلَوِعْيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقْوَن َأْو ُُيِْدُث عَتُْم ذِْكرًا ُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّااأَنْ زَْلنَ وََكَذا ِلَك   َوَصرَّف ْ

 (ٖٔٔآية  طوسورة )

 

 من يرد اهلل بو خَتا يفقهو ُب الدين.

 )متفق عليو(

 

 قال أمَت اظتؤمنُت عمر ابن اطتطاب رضي اهلل عنو :

 " اْلَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ " ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة 

 

 

 

  



 إهداء
  

روحنا بنت وأمي اظتكرمة  يسرى بن على بشةإىل أيب اظتكرم   -ٔ

ة، وعلماين بالرفق واحملبة، لذين ربياين صغَت ال زين العابدين

حفظهما اهلل وأبقامها ُب  وأحاطاين بالدعاء والتشجيع.

أخاين ذالفكر بن يسرى وإىل  .سالمة الدين والدنيا واألخرة

يسنا بنت يسرى تري و وػتمد لطيف بن يسرى وأختاين ف

 وحياة الشفى بنت يسرى.

، الذين اإلسالمية اضتكومية الرانَتي جامعةوإىل أساتذٌب ُب   -ٕ

 .أدين عتم بالكثَت تقديرا وإجالال

إىل رتيع زمالئي وأصدقائي ُب اصتامعة اإلسالمية و   -ٖ

أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل اضتكومية الرانَتي. 

 ُب إؾتاز ىذا البحث العلمى، جزاكم اهلل خَت اصتزاء.

 



 الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اضتمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمرنا بالتقوى واإلحسان والصالة والسالم 

 على آلو وأصحابو أرتعُت إىل يوم اظتيزان.

الباحث بإذن اهلل من كتابة ىذه الرسالة اليت تقدم لكلية الًتبية جبامعة  ىفقد انته

( ُب علم الًتبية، S.Pd.Iالرانَتى ُب السنة األخَتة للحصول على الدرجة اصتامعية األوىل )

تعليم اللغة  ُب Group Investigation التعلم التعاوين بأسلوبتطبيق طريقة وقد اختار "

موضوعا عتذه  "شيو(بندا أت ٕلية اإلسالمية اضتكومية جتريبية باظتدرسة العاالعربية )دراسة 

 الرسالة.

مها األستاذة وُب ىذه الفرصة يتقدم الباحث شكرا عميقا للمشرفُت الكرميُت 

ي أبوبكر اظتاجستَت اللذان قد أنفقا الدكتوراندا عائشة إدريس اظتاجستَت واألستاذ مرزوق

 ه الرسالة من أوعتا إىل هنايتها.أوقاهتما لإلشراف على ىذ

ويشكر أيضا ظتدير اصتامعة ووكالئو وعميد كلية الًتبية ووكالئو واألساتذة الذين 

علموىا بالعلوم النافعة ويسأل اهلل عتم اطتَت، إنو اليضيع أجر من أحسن عمال. وكما 

ع بالكتب اليت يشكر أيضا ظتوظفي مكتبة اصتامعة الذين قد رضوا عنها باالستعارة واالنتفا 



احتاجت إليها ُب كتابة ىذه الرسالة، وكذلك إىل رتيع أصدقائها الذين قد مدوا أيديهم 

 حيا.اظتساعدة ماديا ورو 

ويقول قول الشكر العاىل لوالديها اللذين قد ربياىا تربية حسنة وىذباىا هتذيبا 

 نافعا منذ صغارىا إىل أن ؾتح التعلم ُب كلية الًتبية اإلسالمية.

ىذا العمل ذترة نافعة ويرجو من القارئُت نقدا بنائيا أن جيعل  وأخَتا، يدعو اهلل

لتكميل ىذه الرسالة ألن اإلنسان الخيلو من اطتطأ والنسيان وعسى أن يكون نافعة 

 للباحث وللقارئُت رتيعا.

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، واضتمد هلل رب 

 العاظتُت.

 

 

 ٕٙٔٓيوليو  ٖٔدار السالم،  

 

 الباحث             
  



 البحث مستخلص

 Group Investigationتطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب كان موضوع ىذه الرسالة "
 ."بندا أتشيو( ُٕب تعليم اللغة العربية )دراسة جتربية باظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية 

م يتعل ُبُت متحمس ونوا يكمل ُب ىذه اظتدرسة بالطال ىذا اظتوضوع ألن ثالباح اختار
ولذلك . تؤثر ُب ترقية قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية وىذه األحوال اللغة العربية
ُب تعليم اللغة  Group Investigationطريقة التعلم التعاوين بأسلوب  الباحث ميستخد
ًتقية لهي ف Group Investigationالرسالة ُب استعمال  هوأما األىداف من ىذ .العربية
وأما منهج البحث الذي يستعملو الباحث ُب تأليف  .الطالب ُب تعلم اللغة العربية قدرة

وصتمع البيانات ُب ىذا البحث قام الباحث  ىذا البحث فهو طريقة البحث التجرييب.
باظتدرسة  بالطالذا البحث ىم باالختبار البعدي واظتالحظة اظتباشرة. وآّتمع من ى

أخذ  عةمو ومن ىذه آّ .طالبا ٕٓٗوعددىم ، بندا أتشيو ٕالعالية اإلسالمية اضتكومية 
وأما نتيجة  .ٖ لطبيعيلالفصل األول و  ٔ لطبيعيلالفصل األول العينة ُب  الباحث

تعليم ُب  Group Investigationتطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب البحث فهي إن 
الطالب. وىذه النتيجة قد ظهرت ُب حتليل أجوبة الطالب  فعالية لًتقية قدرة اللغة العربية

، 3ٕٓٔ = اصتدولوأما ت  3ٖٕٛ = اضتسابت ُب االختبار. حيث أن نتيجة االختبار 
 .اصتدولت أكرب من  اضتسابت فظهر لنا أن نتيجة االجتبار 
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 الفصل األول

 مقدمة

 مشكلة البحث - أ

عاىد اظتدارس العامة و اظتحدى اظتواد اعتامة اليت تعلم ُب إإن اللغة العربية ىي 

 حدى اظتواضيع اعتامة ُب الًتبية اإلسالمية، ألهنا تلعب دورا مهما ُبإهنا إاضتديثة. ويقال 

الفهم والتعبَت عن اظتعلومات واألفكار و تصال الشفوي والكتايب التنمية مهارات ا

هم العلوم الدينية واظتعارف العامة، وتسهيل الطالب ُب ف عند الطالب. واظتشاعر

ستخدام اللغة العربية. وبالتايل، درس اللغة العربية ُب اظتدارس اواالجتماعية والثقافية ب

 .الدينية اليتجزأ من غتاالت الدراسة اليت يدرس ُب اظتدارس الدينية

تعلم اللغة العربية، وخاصة اظتدارس  كل مستوى من الدراسة عتا ىدف خاص ُب

اللغة العربية يعٌت مهارة االستماع  ينية عالية الىت هتدف إىل توسيع مهارات اظتملوكة ُبالد

مهارة القراءة ومهارة الكتابة. ورتيع ىذه اظتهارات تكون الركيزة األساسية و ومهارة الكالم 

 .لتحقيق أىداف التعليم



أما أسلوب اظتتنوعة. التعليم وأساليب  حاجة إىل تطبيق طرق اعملية التعليم عتو 

Group Investigation  فهو أسلوب من أساليب التعلمية. إن أسلوبGroup Investigation 

 غتموعة وكل طالب، ٙإىل  ٕ الطالب بتوجيو اظتدرس وتتكون من يقيمها آّموعة ىو

 غتموعة كل يقدم ٍب. تقرير آّموعة ينشأ ٍب الدراسية اظتادة جاز لو أن خيتار موضوعا من

 ٔ.احملصول التقرير وتبادعتا حول اظتعلومات إىل رتع أعضاء الفصل لتقاسم تقريره

 فوجد ٕبندا أتشيو ٕاإلسالمية اضتكومية بناء على اظتالحظات ُب اظتدرسة العالية 

هنم أم اللغة العربية، ويأكد على ذلك يتعل ُبُت متحمس ونوا يكمل الطالب الباحث أن

أكثر ، وأيضا على اظتعلم إال ميالتعل يركزال و  سليبالواجبات اظتنزلية وجو الفصل  ناليفعلو 

اللغة  لمواتعأهنم قد  حيث ؼتًتجون من اظتعهد،  الذين يتعلمون ىناك من الطالب

أهنم اليهتمون بالدرس. وتؤثر ىذه  مباشرة ُب اضتياة اليومية وبالتايل واىاالعربية وطبق

 .الطالب على تعلم اللغة العربية األحوال ُب ترقية قدرة

تدل على حصول أىداف التعليم اضتقيقة. أما أىداف تعليم  وىذه األسباب ال

اللغة العربية فهي أن الطالب يقدرون على االستماع والكالم والقراءة والكتابة باللغة 

 العربية الصحيحة.

                                                           
1
 Tukiran Taniredja, Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Bandung : 

Alfabeta, 2013), hal. 74. 
ٕ
 ٕ٘ٔٓسفتنرب  ٖ –أغسطس  ٕ٘مرات  من تاريخ  ٓٔمالحظة  الباحث  



اليت ميكن ّٔا تأسيسا على ذلك جيرب الباحث ُب حبثو تطبيق الطريقة اضتديثة 

م مهم يب ُب عملية التعلالشراك الطا اشراك الطالب ُب عملية التعليم والتعلم حيث أن

كما الريب فيو أن الطريقة ىي   ؤدي إىل أىداف التعلم اظترجوة.ت اطألن طبقة النش

ولذلك يريد  ٖغتموعة األساليب اليت يستعُت ّٔا اظتدرس ُب حتقيق أىداف تربوية معينة.

لتسهل الطالب ُب تعلم  Group Investigationطبيق التعلم التعاوين بأسلوب الباحث ت

 .ندا أتشيوب ٕاإلسالمية اضتكومية اظتدرسة العالية اللغة العربية ُب 

 أسئلة البحث - ب

 كما يلى:  البحث فسؤال عتذاومن البيانات السابقة 

 ؟ Group Investigationتعليم اللغة العربية بأسلوب  خطواتكيف  -ٔ

 على البالطقدرة فعالية لًتقية  تكون  Group Investigation أسلوب ىل -ٕ

 ؟ تعلم اللغة العربية

 

 هداف البحثأ - ج

 :يفه ،ليها الباحث ُب تأليف ىذه الرسالةإهدف يوأما أىداف البحث الىت 

                                                           
ٖ
 ٔ(، ص: ٕٗٓٓ، )بند اتشية: الرانَت فريس، المدخل الى تعليم اللغة العربيةسالمى بيت ػتمد،  



 .Group Investigationتعليم اللغة العربية بأسلوب  خطوات عرفةظت -ٔ

الطالب ُب تعلم  قدرةُب ترقية  Group Investigation أسلوبعرفة فعالية ظت -ٕ

 اللغة العربية.

 أهمية البحث - د

 فهي: ،وأما أمهية البحث من ىذا البحث

 للمدرسة  -ٔ

 التعلم التعاوين بأسلوب ستخدام طريقةال هامعلمو اظتدرسة أن توج

Group Investigation التعلم فعاال.حىت يكون  ،ُب تعليم اللغة العربية 

 للمدّرس -ٕ

 قدرةعليم اللغة العربية  لًتقية ت ُب األسلوب اىذ استخدامظتدرس اميكن 

 الطالب ولزيادة مراجع اظتدّرس.

 للطالب -ٖ

 Group أسلوبمن أجل زيادة مشاركة الطالب ُب تعلم اللغة العربية ب

Investigation   قها اظتعلم.طبيالىت 

 االفتراضات والفروض   -ه



عتمد عليها الباحث ُب ىذه الرسالة، ىي: أن ؾتاح الطالب واالفًتاضات اليت ي

 طرق التعليم من اظتدرس ُب قيامو بالتعليم. تطبيقُب التعليم والتعلم يتعلق كثَتا بكيفية 

 ىذه الرسالة، فهي كما يلي:وأما الفروض اليت افًتضها الباحث ُب 

 Group التعلم التعاوين بأسلوب طريقة( : إن Haالفرض البديل ) -ٔ

Investigation  تعلم اللغة العربية على بالطال قدرةفعالية لًتقية  تكون. 

 Group التعلم التعاوين بأسلوب طريقة( : إن H0صفري )الفرض ال  -ٕ

Investigation  تعلم اللغة العربية. على بالطال قدرةفعالية لًتقية  نتك مل  

 معانى المصطلحات - و

معاىن  ُتقارئلأن يبُت ل قبل أن يبحث الباحث ىذه اطتطة فيحسن بو

 Group  التعلم التعاوين بأسلوب ُب اظتوضوع "تطبيق طريقة اظتوجودةظتصطلحات ا

Investigation ويأٌب بياهنا ُب التايل :"، ُب تعليم اللغة العربية 

 

 

 



 تطبيق  -ٔ

وضع شيء موضع التنفيذ أو قيد االختبار واالستعمال. وىو مصدار  تطبيق ىو

 ٗمن "طّبق" ومعنو نّفذ.

 طريقة التعلم التعاوين  -ٕ

 –، وكلمة الطريقة مصدر طرق تًتكب من ثالث كلمات وطريقة التعلم التعاوين

طريقة. وأما طريقة لغة فهي: "السبيل واظتذىب والسَتة إىل  –طريق  –طرقا  –يطرق 

واصطالحا الطريقة: "عبارة عن خطة عامة الختيار وتنطيم وعرض اظتادة  ٘".الشيء

اللغوية، على أن تقوم ىذه اطتطة حبيث التتعرض مع اظتدخل الذى تصدرعنو وتنبع منو 

 ٙوحبيث يكون واضحا أن اظتدخل شيء مبدئي والطريقة شيء إجرائي".
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ٗٙ٘. 
ٙ
م(، ص.  ٜ٘ٛٔاظتكرمة: جامعة ام القرى، ، )مكة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىػتدود كامل الناقة،   

ٗٙ. 



عناه: مطاوعة العلم. تعلم" وم -يتعلم  –كلمة "التعلم" لغة مصدر من "تعلم و 

وأما اصطالحا فهو االكتساب أو اضتصول على شيئ واإلحتفاظ  ٚيقال علمتو فتعلم.

 ٛمبعلومات أو مبهارة ما.

وتلتحق ّٔا  ٜهي أعان بعضهم بعض.فتعاونا"  -يتعاون  –كلمة "تعاون أما  و 

ياء النسبة فصارت "تعاونيا" أي اظتشاركات ُب التعاون. وأما اصطالحا فهو قائمة على 

 Pembelajaran. وين باللغة اإلندونيسيةاويقال التعلم التع ٓٔالتعاون وتبادل اظتساعدات.

Kooperatif 

اآلن ُب آّال الًتبوية ويعترب  ةاظتنشئ الطريقةالتعلم التعاوين أنو طريقة واظتراد من 

ب . ومن خصائصها أن يدفع الطالبأن يطبقو اظتعلم عند الطال ةالفعالي طريقةأيضا ال

 على التعلم ُب الفرقة.

 

 

                                                           
ص.  ،(ٖٕٓٓ)بَتوت:  ،الطبعة األوىل، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة ،مؤسة دار اظتشرق الكاثوليكية  ٚ

ٙٙٚ. 
 .ٕٙص.  ،(ٜٜٗٔ :)بَتت ،ساس تعليم اللغة وتعليمهاا ،دار اؿتضة العربية  ٛ
 .ٜٖ٘. ص ...الوسيطالمنجد  ،مؤسة دار اظتشرق الكاثوليكية  ٜ
 .ٔٚٚص. .. .المنجد الوسيط ،مؤسة دار اظتشرق الكاثوليكية  ٓٔ



 

 Group Investigationأسلوب   -ٖ

وأما األسلوب فمصطلح  ٔٔطريقة ومنط. يكلمة "األسلوب" رتعو "أساليب" وى

ويقال أيضا ىي اإلجراءات  ٕٔيشَت إيل اظتيول وتفضيالت اظتطردة الثابتة داخل الفرد.

والفنيات اطتاصة اليت يتبعها اظتعلم عند تنفيذه لعملية التدريس بقصد حتقيق أىداف 

 ٖٔتعليمية ػتددة.

 شراكوإ هتيئة ىلإ منظمة هتدف تعليم فهو طريقة Group Investigationوأما 

 بشكل) عتا ةالنشاطات اظتخط ؽتارسة خالل من واظتهارات اظتعرفة تعلم ُب الطالب

 بيئات ُب اظتصممة واألسئلة اظتهمات خالل ومن. واظتفتوحة واظتوجهة اظتبنية( مسبق

 ٗٔواقعية.

هو فقصده الباحث ُب ىذه الرسالة يالذي  Group Investigation وأما األسلوب

التعلم التعاوين، ولكل األسلوب خصائص  طريقةنوع من الطرق اظتوجودة واظتتعددة ُب 

                                                           
 .ٚٓ٘. ص.. .المنجد الوسيط ،مؤسة دار اظتشرق الكاثوليكية  ٔٔ
 . ٗٓٔ .. ص.ا.أساس تعليم اللغة وتعليمه ،دار اؿتضة العربية  ٕٔ
 .ٕٗٔ( ص. ٕٙٓٓ ، )مكتبة الرشد: الرياض،طرق تدريس العلوم، ػتمد ؾتيب مصطفى عطيو  ٖٔ
ٔٗ

 : diakses melalui (online)، طريقة اإلستقصاء في التعليمرؽتضان ع،   

topic-http://naqaae.mam9.com/t108 

http://naqaae.mam9.com/t108-topic


الية اظتدرسة العالباحث أسلوبا مناسبا لطالب  ن لو مزايات وعيوب. فاختارأؼتتلفة كما 

 ُب عملية التدريس. تشيوبندا أ ٕاإلسالمية اضتكومية 

 الفصل الثانى

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 طريقة التعليم التعاونى واحوال تطبيقها -أ 

 مفهوم طريقة التعلم والتعاوني -0

 التقليدية التدريس وإمنا طرق. َتطريقة التعليم ُب الًتبية تتغ الوقت مرور مع

التدريس اضتالية اليت  ومن طرق. اضتديثة طرق التدريس ػتلها وحلت بالية، اآلن أصبحت

 .التعاوين لمالتع طريقة تتناول استجابة إجيابيو ىي

 ليبد التعاوين التعلم. القائم التعلم نظام ُب التطورات بسبب التعاوين التعلمتنشأ 

أما و ( كمركز اظتعلم) معلومات لتقدًن اظتعلمُت يواصل حيث. الفردي التعلم منهج

 عن عبارة ىي التعاوين التعلم طريقة. ما قدم اظتعلم عن معلومات ونعيستم الطالب

 أىداف لتحقيق معينة غتموعات ُب الطالب ّٔا يقوم اليت التعليمية األنشطة من سلسلة

 معا العمل غتموعة من بطال كل على جيب العمل، فريق هناية ُب. صيغت اليت التعلم



 أحد كان إذا وتعلم مل يتم التعاوين التعلم .اظتوضوع لفهم ابعض بعضهم ومساعدة

 .التعليمية مل يتقن اظتواد آّموعة من األصدقاء

التعلم التعاوين ىو أحد أساليب التعليم والتعلم ُب غتموعات صغَتة اليتجاوز 

عدد أفرادىا ستة أشخاص. والتعلم التعاوين بباسطة يعٍت قيام غتموعة صغَتة غَت 

متجانسة من األفراد بالتعاوين الفعلي لتحقيق ىدف منشود ُب إطار أي إكتساب 

كجماعة وكأفراد بفوائد تعليمية رتة ومتنوعة، أكثر   أكادمي أو إجتماعي يعود عليهم

 ٘ٔوأفضل من غتموعة أعماعتم بصورة فردية.

 ما وىو صغَت، فريقأو  التجميع منهج باستخدام التعلم طريقة ىو التعاوين التعلم

 القبيلة أو العرق أو اصتنس أو القدرة األكادميية اطتلفية لديهم الذين طالب ٙإىل  ٗ بُت

 على غتموعة لكل سيكون ،اصتماعة ضد النظام تقييم ويتم(. متجانسة غَت) ختلفةاظت

 فإن وبالتايل،. اظتطلوب حتقيق إثبات على قادرة آّموعة كانت وإذا ،(مكافأة) جوائز

 سَتفع بدوره والذي االعتماد من النوع ىذا. إجيابية تبعية لديها آّموعة ُب عضو كل

 أعضاء من عضو كل من اآلخرين مع التعامل ومهارات للمجموعة الفرد مسؤولية
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 آّموعة، لنجاح الدافع يكون وسوف لبعض، بعضهم سيتساعد فرد ولكل. آّموعة

 ٙٔ.آّموعة ؾتاح ُب للمسامهة متساوية فرصة لو سيكون فرد كل يكون حبيث

Silvin (1995) “In cooperative learning methods, students work together in four 

member teams to master material initially presented by the teacher.”
17 

 ُب أعضاء أربعة من فرق ُب معا الطالب يعمل التعاوين، التعلم أساليب ُبأي: 

 .اظتعلمُت قبل من أصال قدمت اليت األساسية اظتادة

Artzt & Newman menyatakan bahwa dalam belajar kooperatif siswa belajar 

bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama.
18 

 كفريق معا الطالب تعلم التعاوين التعلم أن على نصي Newman و Artztأي: 

 . اظتشًتكة األىداف لتحقيق العمل قيفر  الستكمال واحد

 اظتساعدة أو رتاعي كعمل السلوك ُيتوي على معٌت األساس ُب التعاوين التعلم

ىذا التعلم  .أكثر أو شخصُت من تتكون واليت عة،مو آّ داخل ةاظتنتظم الطالب بُت

 .نفسها آّموعة أفراد من فرد كل مشاركة على بالغايتأثر 
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 طريقة ىو التعاوين التعلم أن استنتاج ميكن فإنو ،السابقة رباءاطت تعريف بعض من

 مع الطالب من تتألف متجانسة، غَت صغَتة غتموعات ُب الطالب يضع الذي التعلم

 ظتساعدة ؼتتلفة عرقية خلفيات مع والرجال والنساء منخفضة متوسطة، عالية، حتقيق

 كلل كى يكون مستوى التحصيل الدراسي موضوع لتدريس معا والعمل بعضب بعضهم

. بينهم النشطة واظتشاركة معا للعمل للطالب يتيح التعاوين التعلم ىذا. جيدا أعضاء

 .اضتق اظتعرفة ُب اضتق ؿتو متعلم كل سيوجو الذي امشرفو  ميسرا اظتعلم

 خصائص طريقة التعلم والتعاوني -2

 من الفرقىذا  يتبُتف. األخرى التعلم اسًتاتيجيات عن خيتلف التعاوين التعلم

 القدرة ليسمنو  واعتدف. آّموعةالتعاون داخل  عملية على زترك اليت التعلم عملية

 أجل من التعاون صراعن و تتكون فيوولكن ،على فهم سيطرة اظتادة الدراسية األكادميية

 .التعاوين لتعلميكون خاصة من خصائص ا التعاون وىذا .اظتواد ىذه على السيطرة

. إن الطالب ُب التعلم التعاوين يتعلمون مع زمالئهم على اظتادة اظتكلفة عليهم

 :ليي اكم فهي التعاوين التعلم خصائص وفيما يأٌب بعض من

 أصدقائهم. مع يتعلم الطالب .أ 

 يتوجو الطالب بعضهم ببعض ُب أثناء التعلم. .ب 



 غتموعة غَتىم. آراء إىل يتسامع الطالب .ج 

 .(أكثر أو يتكون من نفرين) صغَتة غتموعات ُب التعلم .د 

 ببعض.آرائهم بعضهم  يتظاىر أو يكون التكلم منتاجيا .ه 

 .نفوس الطالب على القرار يعتمد .و 

 النحو على يوصف أن ميكن التعاوين التعلم وُب اظتراجع آخر يقال أن خصائص

 :التايل

 الفريق خالل من التعلم .أ 

 قادرا الفريق يكون أن جيب. قيالفر  ُب اضتايل التعلم ىو التعاوين التعلم

 ساعدي أن الفريق أعضاء من عضو كل على جيب. يتعلم طالب كل جعل على

 .التعلم أىداف لتحقيق بعضب بعضها

 التعاونية إدارة على بناء .ب 

 :وظائف ثالث عتا التعاونية اإلدارة

 .التخطيط تنفيذ عن اإلدارة وظائف .ٔ

 .كمنظمة إدارة وظائف .ٕ



 معايَت ُيتاج إىل التعاوين التعلم ُب حتكم، كعنصر اإلدارة وظائف .ٖ

 .بدونو أو اختبار خالل من سواء يتحدد النجاح

 اصتماعي العمل ُب الرغبة .ج 

 النجاح. بتحديد غتموعات يتم ُب التعاوين التعلم وؾتاح

 

 اصتماعي العمل مهارات .د 

. آّموعات ُب التعلم أنشطة خالل من اصتماعي العمل على القدرة ميارس كان

 مع والتواصل التفاعل على وقادرين متسعدين ليكونوا الطالب تشجيع ينبغي وبالتايل،

 ٜٔ.وضعها ًب اليت التعلم أىداف حتقيق أجل من اآلخرين األعضاء

 :كما يأٌب التعاوين التعلم خصائص وحيلك جونسونيقدم 

 آّموعة إجابيا بينهم. يتواصل أعضاء .أ 

 لكل عضو من األعضاء مسؤول ُب ؾتاح زمالئو. .ب 

 اظتتجانسة. غَت .ج 

 التوظيف ُب الرياسة. .د 
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 اظتسؤوليات. التوظيف ُب .ه 

 اصتماعي. والعمل الواجبات على الًتكيز .و 

 االجتماعية. اظتهارات تكوين .ز 

 عملية الطالب. ُب اظتالحظة اظتعلم دور .ح 

 ٕٓ.اصتماعة ُب تعتمد فعالية تعلم .ط 

 يتكون من نفرين) صغَتة غتموعاتجتري ُب  التعاوين التعلمإن عملية تعليم ُب 

 العرق، أو اصتنس أو األكادميية قدرة ُب االختالفات مقارنة دون متجانسة غَت ،(أكثر أو

 .غَتىا أو

 أهداف طريقة التعلم والتعاوني -4

 وتعاون مشاركة يتطلب التعاوين التعلم طريقة تنفيذ أن البداية، ُب هذكر  سبق وقد

 آّموعات من ؼتتلفة التعاوين التعلم أغراض. التعلم تقدم عن اظتسؤولةو  آّموعة ُب

 اعتدف أن. اآلخرين فشل إىل موجو الفردي النجاح اظتنافسة، منهج تنفذ اليت التقليدية

 ؾتاح يتأثر أو الفرد ؾتاح حتديد يتم حيث حالة أن يكون فيو ىو التعاوين التعلم من

 .آّموعة
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 طالب توفَت إؾتاز تعلم ىو التعاوين الرئيسي التعلم اعتدف أن جونسون وقال

 ٕٔ.واصتماعات لألفراد سواء حد على فهم ُب األكادميية العروض لزيادة

 والعمل التعاون مهارات الطالب متعل ىي التعاوين لتعلمل ةهماظت فاىدمن األ

 واألمة آّتمع ُب كأعضاء الطالب يكون أي جدا مهمة اظتهارات ىذه. اظتشًتك

 تزداد اليت االجتماعية اظتشاكل معاصتة ُب تواجو األمة ىذه أن ضتقيقة نظرا والدولة،

 اظتنافسة مواجهة على قادرين لتكون للمتعلمُت التحدي فإن ذلك، إضافة إىل. تعقيدا

 .إلنتصارىم فيها العاظتية

 الطالب من غتموعة على تنطوي اليت التدريس اسًتاتيجية ىو التعاوين التعلم

 مشاركة لزيادة ػتاولة من التعاوين التعلم يتكون .مشًتك ىدف لتحقيق معا يعملون

 وكذلك غتموعات، ُب القرارات واختاذ القيادة موقف لتجربة طالب وتسهيل الطالب

 خالل ومن. متنوعة خلفيات من الطالب بُت والتعلم للتفاعل للطالب الفرص توفَت

 آّتمع بُت اظترتبطة مهارات تطوير الطالبو  مشًتك، ىدف لتحقيق اصتماعي العمل

 .اظتدرسة خارج للحياة

 Group Investigation مفهوم أسلوب -ب 
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 شاران شلومو وضعتها اليت Group Investigation التعاوين التعلم اسًتاتيجيات

 التعاوين التعلم باستخدام الطبقات ختطيط تنظيمأبيب.  تل جامعة ُب شاران ويائيل

Group Investigation إىل  ٕ من تتألف أنفسهم الطالب من تشكلت اليت آّموعة ىي

 موضوعأو  مادة من فرعي موضوع اختيار ُب حرة ىي غتموعة كل ،الطالب ٙ

 آّموعة إىل تقريرىا غتموعة كل قدم ٍب. التقرير غتموعة ينتج أو ينشأ ٍب ،للتدريسي

 ٕٕ.إليها توصلوا اليت النتائج حول اظتعلومات وتبادل لتقاسم ،ابأكمله

Group Investigation من األساسية اظتبادئ التعاوين، التعلم من ةواحد طريقة ىو 

 ىدف لتحقيق بعضب بعضهم تعليمو  صغَتة غتموعات الطالبجعل  ىي التعاوين التعلم

 ُب كفاءة أقل ىم الذين الطالب يعلمون الذكون الطالب التعاوين التعلم ُب. مشًتك

ا سلبي الطالب إعتد .وىمفعاود ساعدوىم الذين األعضاء من ألن كثَتا لطيف جو

 .آّموعة أعضاء قبل من حىت يقبل بنشاط اظتشاركة يضطرىم ُب

 ىي اليت التعاوين التعلم طريقة ىو Group Investigation تعاوين قال إسجون تعلم

 .لدميقراطيةا التعلم مبادئ على القائم تعلمبال التعاوين التعلم مبدأ يدمج ألن معقدة
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 على تنطوي اليت التعاوين التعلم ىو Group Investigationقال شترمي أن 

 التخطيط غتموعات) التعاوين التحقيق باستخدام الطالب من صغَتة غتموعات

 .أمام الفصل نتائجهم تناقش ٍب( واظتناقشة

 االتصال مهارات ُب جيدة مهارات لديهم الطالب يتطلب التعلم طريقة ىذا

 اظتشاكل، حتديد الطالب ويوج التعلم طريقة أن اظتقرر ومن. آّموعة وعملية

 طريقة ىذا. الفرضيات واختبار وتطوير الصلة ذات تالبيانا جبمع اظتشاكل واستكشاف

 وتدريب حاسم،و  مستقل بشكل التفكَت القدرة تطوير على الطالب لتدريب التعلم

 .غتموعة ُب مشكلة حل ُب الطالب

 Group Investigation خطوات التعليم بأسلوب - ج

 ٙإىل  ٘ من غتموعات إىل الصف ميقس اظتعلم ،التحقيق فريق من نوع تنفيذ ُب

 الصداقة األلفة ُب النظر خالل من رتاعات تنشأ أن. متجانسة غَت أعضاء مع طالب

 حتقيق وإجراء للتحقيق، موضوعا الطالب خيتار ٍب. معُت وضوعمب االىتمام نفس أو

أمام  ىمتقرير  مويقد ديعد أن ذلك، على وعالوة. اختياره ًب الذي اظتوضوع ُب قيعم

 .الفصل

 :ىي Group Investigationبأسلوب  التعاوين التعلم خطوات



 .طالب ٘ من تتألف صغَتة غتموعات إىل الطالب تقسيم .ٔ

 .التحليلي سؤالال تقدًن .ٕ

 ُب األسئلة على اإلجابة يتحول غتموعة ُب للمشاركة الطالب كل استغرق .ٖ

 ٖٕ.عليها اظتتفق الساعة عقارب اجتاه

 النحو على ، Group Investigation بأسلوب تعاوين التعلم خطواترأي أخر، 

 ٕٗ:التايل

 الفرعية عاظتواض من متنوعة غتموعة بُت من طالبخيتار  :التحديد موضوع .ٔ

 قبل من مقدما وصف يتم ما عادة اليت الشائعة اظتشاكل مساحة ضمن

 من تتكون اليت إىل مهاماهتم اظتوجهة غتموعات إىل الطالب نظم ٍب. اظتعلم

 أو اصتنس ُب سواء متجانسة غَت من تكوينت موعةآّ. الطالب ٙإىل  ٕ

 .األكادميية واظتهارات العرق،

 اإلجراءات من واسعة غتموعة خيطط واظتعلمُت الطالب :للتعاون خطة .ٕ

 من متنوعة غتموعة مع متسقة العامة واألىداف ةاظتهام ػتددة، تعليمية

 .السابقة اطتطوة ُب حددهتا اليت الفرعية واظتواضيع اظتواضيع
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 أن جيب. السابقة اطتطوة ُب صيغت اليت اطتطط ينفذون الطالب :التنفيذ .ٖ

 واسع، تباين مع واظتهارات األنشطة من واسعة غتموعة التعلم يشمل

 سواء اظتصادر، من متنوعة غتموعة استخدام على الطالب ويشجع

 كل ُب احملرز التقدم باستمرار اظتعلم يتبع .وخارجها اظتدرسة داخل اظتوجودة

 .اظتساعدة وتقدًن غتموعة

 اضتصول ًب اليت اظتعلومات ونفويؤل ونلُيل الطالب :والًتكيب التحليل .ٗ

أمام  لالىتمام اظتثَت العرض ُب تلخيصها ونوتعتزم السابقة اطتطوة ُب عليها

 .الفصل

 ؼتتلف من لالىتمام مثَتا عرضا تقدم غتموعة رتيع :النهائية النتائج عرض .٘

 يشًتك بعضهم ببعض الطالب رتيع حىت دراستها دتت اليت اظتوضوعات

 من منسقة غتموعة عرض. اظتوضوع ىذا حول ةواسع منظور إىل والوصول

 .اظتعلم قبل

 غتموعة كل مسامهة يميق والطالب اظتعلم ذلك، على وعالوة :التقييم .ٙ

 فردي بشكل طالب كل ًنتقو  تشمل أن وميكن. الدراسية الفصول للعمل

 .كليهما أو غتموعات، ُب أو



يعرضون  غتموعة كل ،Group Investigation بأسلوب التعاوين التعلم تنفيذ ُب

 أمام الفصل آّموعة مناقشة عندما أخرى غتموعة واجبة. أمام الفصل حتقيقاهتا نتائج

 متابعة عند اظتسؤولية تقسيم ُب للمساعدة التعاوين التعلم طريقة تصميم ًب. غتموعة ًنتقو 

 .االجتماعي الرجل إنشاء ؿتو وتوجو للتعلم الطالب

 

 Group Investigation مزايا وعيوب أسلوب - د

 Group Investigation مزايا -0

 طريقة من غَتىا مع مقارنة اظتزايا من العديد ديهال Group Investigation التعلم

 :يلي كما ىي Group Investigation مزايا لشاران ويرى. التعاوين التعلم

 وتساىم مناقشة إىل مييلون Group Investigation ُب يتفوقون الذين الطالب .أ 

 األفكار. بعض

 الطالب. من والتعاون الكالم اسلوب مالحظة وميكن .ب 

 التفاعل حتسُت وبالتايل فعالية، أكثر بشكل التعاون على الطالب يتعلم ميكن .ج 

 .االجتماعي



 أن حىت بنشاط، اظتشاركة على الطالب تشجيع اصتغرافية للمؤشرات ميكن .د 

 .الدراسية الفصول خارج الوضع إىل نقلها ميكن اظتكتسبة اظتعرفة

 .رشتية أكثر لتكون للمعلمُت تسمح Group Investigation .ه 

 ٕ٘.للطالب العلمي والتحصيل األداء حتسن أن ميكن Group Investigation .و 

 الناقد التفكَت مهارات لتحسُت Group Investigation التعلم طريقة يتأثر أن ميكن

 :وىي مزاياه، طريقةال عتذا

 كثافة أكثر بالطال جتعل اليت يةالتحقيق قدراهتم الستخدام للطالب السماح .أ 

 .للمشكلة حل وإجياد والبحث البحث، ُب

 واظتسامهة مناقشة إىل مييلون Group Investigation ُب يشاركون الذين الطالب .ب 

 األفكار. ُب

 .بنشاط اظتشاركة على الطالب تشجيع .ج 

 اظتساعدة، تقدًن للمعلمُت ميكن حبيث رشتية، أكثر يكون أن يتيم للمعلم .د 

 .الفور على الفعل وردود والثناء،

 .الطالب وحتصيل أداء حتسُت .ه 
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 وإجياد لدراسة تركيزا أكثر ينر مفك يصبحون الطالب علجت التعلم مزايا طريقة

 .خطَتة أكثر التفكَت على الطالب تشجع أن ميكن اليت أيضا للمشكلة حلول

 

 

 

 Group Investigation عيوب -2

 :ىي Group Investigation التعلم طريقة ُب القصور أوجو يرى سومرمي

 وجو على البحوث نتائج من عدم تأبيدات عتمدت Group Investigation .أ 

 اطتصوص.

 .القادرين الطالب من غتموعات على ينطوي ما غالبا اظتشاريع .ب 

 اظتواد وأنواع ؼتتلفة، ظروف صياغة تتطلب أحيانا Group Investigation .ج 

 .اظتختلفة التدريس وأساليب اظتختلفة

 .للفريق جيدة ىي اليت اظتادية البيئة دائما توفر ال الفصل حالة .د 



 قيادة على الطالب قدرة على يعتمد Group Investigation مناذج ؾتاح إن .ه 

 ٕٙ.مستقل بشكل العمل أو غتموعة

 التفكَت مهارات تطبيق بالطال يستطيع طاظتا التتدخل الضعف ىذا ويرى

 .اليومية اضتياة ُب النقدي

 

 

 

 الدراسات السابقة - ه

بعدد الدراسات السابقة كما  ليتحرز الباحث عن الرسالة اظتتسوية فقام الباحث

 يلي:

( وتطبيقو ُب تدريس اللغة Group Investigationرزتاوٌب، أسلوب البحث الطائفي ) -ٔ

رسالة بكالوريوس، غَت منشورة، ، ( MAN Darussalamب   جتريبيةالعربية )دراسة 

 م.ٕٔٔٓبندا أتشيو،  –جامعة الرانَتي اإلسالمية اضتكومية، بدارالسالم 
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مشكلة البحث من تلك الرسالة ىي أن أكثر الطلبة ُب اظترحلة خاصة 

ُب الفصل الثالث ىم ضعفاء ُب فهم اللغة العربية. وىذا الضعف بسبب قلة 

علم ُب دفعهم وال يوجد عن األساليب اليت تسطيع أن ترقي كفاءة ػتاوالت اظت

الطلبة ُب تدريس اللغة العربية. ومن أىداف البحث َب ىذه الرسالة ىي ظتعرفة أثر 

(، وظتعرفة Group Investigationتدريس اللغة العربية بأسلوب البحث الطائفي )

(، Group Investigation)فعالية تدريس اللغة العربية بأسلوب البحث الطائفي 

( ُب تدريس Group Investigationوظتعرفة ؾتاح استخدام أسلوب البحث الطائفي )

الباحثة منهج جترىب.  منهج البحث من تلك الرسالة تستخدمها اللغة العربية. وأما

 Groupونتائج البحث من تلك الرسالة: إن استعمال أسلوب البحث الطائفي )

Investigationهم لًتقية كفاءة الطلبة ُب تدريس اللغة العربية. وإن نثار كبَت وم( لو آ

( Group Investigationاستخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوب البحث الطائفي )

 .ينجح الطلبة ُب فهم الدرس

الدراسة اضتالة من وجو اإلختالف ىي ُب وعالقة بُت دراسة رزتاوٌب و 

اظترحلة خاصة ُب الفصل الثالث ىم ضعفاء  أن أكثر الطلبة ُب مشكلة البحث أي

َب التعلم اللغة العربية،  تحمساواما الدراسة اضتالة مل يكون م ُب فهم اللغة العربية

التعلم اظتنزلية وجو الفصل غَت نشطة و  يأكد على ذالك اهنم ال يفعلوا الواجباتو 



ُب  رزتاوٌب الذى يركز على اظتعلم. واإلختالف ُب مكان البحث أي دراسة

 ٕاإلسالمسة  اظتدرسة العالية وأما الدراسة اضتالة ُب MAN Darussalam اظتدرسة

 قة بُت دراسة رزتاوٌبوكذالك اإلختالف ُب أىداف البحث. وأما عال .بندا أتشيو

 يب.يالدراسة اضتالة من وجو التشابو ىي ُب منهج البحث أى اظتنهج التجر و 

 Group)ذكرياٌب، تعليم النحو بطريقة اإلستقصاء اصتماعي  -ٕ

Investigation)  لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة )دراسة إجرائية مبعهد باب

رسالة بكالوريوس، غَت منشورة، جامعة الرانَتي اإلسالمية النجاح العصرى(، 

 م.ٕٕٔٓبندا أتشيو،  –اضتكومية، بدارالسالم 

تلك الرسالة ىي أن أكثر الطلبة يفهمون النحو فهما  مشكلة البحث من

غَت جيد، وذلك ألهنم اليستطيعون أن يقرؤوا النصوص العربية قراءة صحيحة وال 

أن يطبقوا النحو ُب القراءة. ومن أىداف البحث ُب ىذه الرسالة ىي ظتعرفة 

على النحو إجراءات تعليم النحو بطريقة االستقصاء اصتماعي، وظتعرفة قدرة الطلبة 

بطريقة االستقصاء اصتماعي ُب عملية التعليم وتعلو، وظتعرفة قدرة الطلبة على 

القراءة بعد استعمال االستقصاء اصتماعي ُب عملية تعليم النحو وتعلمو. وأما 

منهج البحث من تلك الرسالة تستخدمها الباحثة منهج إجرائية. ونتائج البحث 



اإلستقصاء اصتماعي يؤثر تأثَتا بالغا ُب تعليم من تلك الرسالة: إن تطبيق طريقة 

 النحو ويرقي قدرة الطلبة على مهارة القراءة.

الدراسة اضتالة من وجو اإلختالف ىي ُب و  ذكرياٌبوعالقة بُت دراسة 

وذلك ألهنم ، أن أكثر الطلبة يفهمون النحو فهما غَت جيد مشكلة البحث أي

راءة صحيحة وال أن يطبقوا النحو ُب اليستطيعون أن يقرؤوا النصوص العربية ق

يأكد على َب التعلم اللغة العربية، و  تحمساواما الدراسة اضتالة مل يكون م القراءة.

التعلم الذى يركز م اليفعلوا الواجبات اظتنزلية وجو الفصل غَت نشطة و ذالك اهن

اظتعهد باب ُب  ذكرياٌب على اظتعلم. واإلختالف ُب مكان البحث أي دراسة

 .بندا أتشيو ٕاإلسالمسة  اظتدرسة العالية وأما الدراسة اضتالة ُبنجاح العصرى ال

تستعمل دراسة إجرائية  ذكرياٌبان دراسة وكاإلختالف ُب أىداف البحث. 

 .ةبييجتر  دراسةالدراسة اضتالة و 

  



 الفصل الثالث

 منهج البحث

 طريقة البحث - أ

تصميم البحث بشكلة البحث وفروضو، ولذلك جيب على الباحث أن  يرتبط

ؤّذا  27خيتار التصميم الذي جييب األسئلة أو خيترب الفروض بأكرب قدر من الفاعلية.

اإلرشاد يوجو الباحث أن ُيتار تصميمات البحوث الكمية كما أهنا أنسب تصميم 

استخدام نوعا من األنواع لبحثو ُب إجابة فروضو. ولتحقيق ذلك يرجع الباحث إىل 

 Experiment"تصميمات البحوث الكمية ىو البحوث التجريبية أو ما يقال باإلؾتليزية 

Research"  يعرف أيضا بإلندونيسية"Penelitian Eksperimen". 

فإن البحث التجرييب ىو التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف 

كما قال صاّب بن   28حىت يصل إىل أسباب الظواىر. إىل اختبار عالقات العلة واظتعلول

زتد العساف ُب كتابو أنو البحث العلمي الذي لو األثر اصتايل ُب تقدم العلوم الطبيعية 

ألن يستطيع الباحث بواسطتو أن يعرف أثر السبب )اظتتغَت اظتستقل( على النتيجة 
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ث تصميمات اليت اعتمد وصممت التصميمات التجريبية اضتقيقية ثال )اظتتغَت التابع(.

الباحث على احدى التصميمات عتذا البحث ىي تصميم آّموعة الضابطة مع اختبار 

 .Post-Test Only Control Group Design بعدي فقط أو ما يقال ُب اإلؾتيليزية 

 المجتمع والعينة  - ب

اضتكومية لية اإلسالمية عارتيع الطالب َب اظتدرسة ال بحثال اذعتويكون آّتمع 

 .طالبا ٕٔٗ وعددىم بندا أتشيو ٕ

 Purposive) العمدية عينةال لبحث فهياىذه  ُب الباحث هعتمدأما العينة اليت إو 

Sampling.)  ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة اظتقصودة أو االختيار باطتربة وىي تعٌت أن

 ٜٕدتثل غتتمع البحث. أو تلك أساس االختيار خربة الباحث ومعرفتو بأن ىذه اظتفردة

بندا أتشيو ومها  ٕلية اإلسالمية اضتكومية عاالالعمدية من اظتدرسة  الباحث العينة اختارو 

طالبا والصف  ٕٙبعددىم كآّموعة الضابطة  ٔلطبيعي ل األول ، ومها الصففصلُت

طالبا، واختار الباحث الطالب من  ٕٙبعددىم  كآّموعة التجربية ٖلطبيعي لاألول 

تؤثر ُب ترقية  وىذه األحوال م اللغة العربيةيتعل ُبُت متحمس ونوا يكملا الفصل ألهنم ىذ

 .قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية
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  أدوات البحث - ج

 االختبارأما أدوات البحث اظتستخدمة صتمع البيانات ُب تعليم اللغة العربية ىي 

 واظتالحظة اظتباشرة.

 االختبار -ٔ

األدوات ال    ىت ميك    ن أن تس    تخدمها صتم    ع اظتعلوم    ات ال    يت إن االختب    ار إح    دى 

ُيت  اج إليه  ا إلجاب  ة س  ؤال البح  ث، ويق  وم الباح  ث باختب  ار البع  دي ى  و االختب  ار ال  ذي 

لقي اس األث ر  ُب تعل يم اللغ ة العربي ة آّموعتان التجريبية والضابطة بعد إجراء التجرب ة ختترب

 30غَت التابع.الذي أحدثو تطبيق اظتتغَت اظتستقل على اظتت

يق  وم الباح  ث باالختب  ار البع  دي بع  د عملي  ة الت  دريس لك  ى يع  رف الباح  ث ق  درة 

 .Group Investigationتطبيق التعلم التعاوين بأسلوب ب تعلم اللغة العربية ُب البالط

 اظتالحظة اظتباشرة -ٕ

جتمع ت أدهتا ورقة اظتالحظة اظتباشرة طبواس البحث طريقة من طرقاظتالحظة ىي 

 31من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فروض و.ات واظتعلومات اليت دتكن الباحث البيان

عل ى ح وادث وأح وال  دقيق ةمبالحظ ة مباش رة  بيانات عت ذه الرس الة يق وم الباح ثصتمع الو 

ستطيع  نظ را عل ى ، حىت يعندما تعليم اللغة العربية الفصل وما جرى على أعضاء الفصل
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ُب  ىة وى  ي عملي  ة التعل  يم وال  تعلم عن  د اظتعل  م والط  الب وم  ا ج  ر األث  ر م  ن إج  راء الدراس  

 .ف  كلها بالكتابةُيو  من سلوك فردي أو رتاعي بنفوس الطال

 طريقة تحليل البيانات - د

اعتم  د الباح  ث ُب حتلي  ل البيان  ات ال  يت حص  ل ُب حبثه  ا عل  ى ع  دد الق  انون اظتق  رر 

النتائج اليت ُيصل عليها الطالب حسب البيانات اليت سيحللها الباحث. وُيلل الباحث 

 –ُب االختب   ار البع   دي آّموع   ة الض   ابطة وآّموع   ة التجريبي   ة بإس   تخدام ق   انون االختب   ار

ُب كتاب   و  (Anas Sudijono)ت، وى   ذا الق   انون أخ   زى الباح   ث دوهن   ا أن   اس س   ودجونو 

“Statistik Pendidikan”:32، فهي كما يلي 

to = 
      

     –   
  

على دليل كتابة الرسالة بكلية  يعتمد الباحثوالكتابة ّٔذه الرسالة ف وأما التأليف

 الًتبية جامعة الرانَتى اإلسالمية اضتكومية وىو:
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014. 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 البيانات عرض - أ

قدم الباحث ُب الفصل السابق ؽتا يتعلق مبنهج البحث واألدوات اظتستخدمة فيو 

صتمع البيانات. أما ُب ىذا الفصل فَتيد الباحث أن يعرض نتائج اليت حصلت من 

 Groupبتطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب  تعليم اللغة العربيةالبحث التجرييب ُب 

Investigation برقم الًتبية وتأىيل اظتعلمُت ببندا أتشيو. اعتمادا على رسالة عميد كلية 

Un.08/FTK/PP.00.9/ 527 /2016 .لية اظتدرسة العاُب يب ريبالبحث التج فقام الباحث

 .أتشيوبندا  ٕاإلسالمية اضتكومية 

 لمحة عن ميدان البحث -0

وقام  أتشيوبندا  ٕلية اإلسالمية اضتكومية ولقد جرى البحث ُب اظتدرسة العا

لية اإلسالمية اضتكومية الباحث بالبحث ُب صف أول اظتدّرسة العالية. وتقع اظتدرسة العا

. أتشيوبندا  Lamteumen Barat ٜٓ٘رقم  Cut Nyak Dhienُب شارع  أتشيوبندا  ٕ

م. وقدم الغرف للطالب من يتعلم ٕٜٜٔيناير  ٕٚوأنشأت اظتدّرسة العالية ُب تاريخ 



لدكتورادوس إحسان اظتدرسة حتت اشراف ا هوىذ فيو مرون تعلمهم يعٍت ثالثة سنوات. 

 اظتاجستَت.

منذ نشأتو إىل  أتشيوبندا  ٕلية اإلسالمية اضتكومية وأما أشتاء رؤساء اظتدرسة العا

 اآلن، فهي كما يلى:

 (ٖٜٜٔ- ٜٜٓٔ)لدكتورادوس اضتج ُيي عبد الوىابا  -ٔ

 (ٕٕٓٓ - ٖٜٜٔرتالد حسُت ) لدكتورادوسا -ٕ

 (ٕ٘ٓٓ - ٕٕٓٓ)لدكتورادوس اضتج أ. غتيد ُيي ا -ٖ

 (ٕٚٓٓ - ٕ٘ٓٓ)لدكتورادوس ابو بكر أمُت ا -ٗ

 (ٕٛٓٓ - ٕٚٓٓالدكتور اضتاج دىال سندن اظتاجستَت ) -٘

 (ٜٕٓٓ - ٕٛٓٓ)لدكتورادوس ت. إبراىيم ا -ٙ

 (ٕٗٔٓ - ٕٛٓٓ)لدكتورادوس عبد الشكر اظتاجستَت ا -ٚ

 اآلن( - ٕٗٔٓ)لدكتورادوس إحسان اظتاجستَت ا -ٛ

من الصف  أتشيوبندا  ٕلية اإلسالمية اضتكومية وتًتكب فصول اظتدرسة العا

طالبا  ٜٕٔطالبا، مع التفصيل أن  ٕٓٗاألول إىل الصف الثالث بعدد الطالب كلهم 

 ٛ٘ٔطالبة. وقام الباحث بالبحث ُب الصف األول وعدد الطالب عتذا صف  ٜٕٔو

 طالبا. ولكل الصف من عدد الطالب كما يتضح اصتدول التايل:



  ٔ-ٗاصتدول 
 عدد مستوى التعلم

 عدد الطالب عدد الفصل الفصل رقم
 ٛ٘ٔ ٙ الفصل األول  .ٔ
 ٖٛٔ ٘ الفصل الثاين .ٕ
 ٕٗٔ ٘ الفصل الثالث .ٖ
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  ٕ-ٗ اصتدول

 أتشيوبندا  ٕلية اإلسالمية اضتكومية عدد الطالب للمدرسة العا
 آّموع عدد الطالبة عدد الطالب الفصل رقم
 ٕٔ ٙٔ ٘ للغةالفصل األول  .ٔ
 ٕٙ ٙٔ ٓٔ ٔلطبيعي لالفصل األول  .ٕ
 ٕٚ ٚٔ ٓٔ ٕلطبيعي لالفصل األول  .ٖ
 ٕٙ ٙٔ ٓٔ ٖلطبيعي لالفصل األول  .ٗ
 ٖٓ ٛٔ ٕٔ ٔإلجتماعي لالفصل األول  .٘
 ٕٛ ٗٔ ٗٔ ٕإلجتماعي لالفصل األول  .ٙ
 ٕٕ ٜٔ ٖ للغةالفصل الثاين  .ٚ
 ٖٗ ٕٖ ٕ ٔلطبيعي لالفصل الثاين  .ٛ
 ٕٖ ٕٓ ٕٔ ٕلطبيعي لالفصل الثاين  .ٜ
 ٕ٘ ٛٔ ٚ ٔإلجتماعي لالفصل الثاين  .ٓٔ
 ٕ٘ ٚٔ ٛ ٕإلجتماعي لالفصل الثاين  .ٔٔ
 ٛٔ ٙٔ ٕ للغةالفصل الثالث  .ٕٔ



 ٕٙ ٙٔ ٓٔ ٔلطبيعي لالفصل الثالث  .ٖٔ
 ٖٕ ٙٔ ٚ ٕلطبيعي لالفصل الثالث  .ٗٔ
 ٕٛ ٛٔ ٓٔ ٔإلجتماعي لالفصل الثالث  .٘ٔ
 ٜٕ ٕٕ ٚ ٕإلجتماعي لالفصل الثالث  .ٙٔ
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يكون  أتشيوبندا  ٕومن غتموع اظتدرسُت ُب اظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية 
مدّرسة. وأما اظتدرس اطتاص لدرس  ٖٗمدرسا و  ٜٔمدرسا مع التفصيل أهنم  ٖ٘فيو 

مدرسُت، بعضهم طالبة جامعة اإلسالمية اضتكومية الرانَتي  ٖاللغة العربية كان عددىم 
 ومتخرج منها أو من جامعة أخرى.

 Groupبتطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب  عتذ البحث وصتمع البيانات

Investigation ٕ٘إىل  ٔٔلقاءات ُب تاريخ  أربع بتعليمقام الباحث  لدى الطالب 

 م. سيوضح الباحث التوقيت الّتجرييب ُب اصتدول الّتايل:ٕٙٔٓأبريل 

 ٖ-ٗاصتدول 
 التوقيت ُب عملية التجريبية

 التاريخ اليوم اللقاء
 ٕٙٔٓأبريل  ٔٔ اإلثنُت اللقاء األول
 ٕٙٔٓأبريل  ٛٔ اإلثنُت اللقاء الثاين
 ٕٙٔٓأبريل  ٕٓ األربعة اللقاء الثالث
 ٕٙٔٓأبريل  ٕ٘ اإلثنُت اللقاء الرابع



 

 Groupتعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة التعلم التعاوني بأسلوب إجراء  -2

Investigation  

ُب تعليم اللغة  Group Investigationتطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب قبل 

فصل الكآّموعة الضابطة و  ٔ لطبيعي لالفصل األول العربية، اختار الباحث فصلُت مها 

لبحث اليت أخذىا الباحث تتعلق مبادة اكآّموعة التجريبية. ومادة  ٖ لطبيعي لاألول 

اظتذكورتُت، درس اللغة العربية باظتوضوع "اظتهنة واضتياة". وىي اظتادة اظتعلمة ُب آّموعتُت 

 وكان إجراء التعليم فيهما ؼتتلفتُت.

تطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب وأما اطتطوات اليت يطبقها الباحث ُب 

Group Investigation كما يلي:ُب تعليم اللغة العربية ، 

 اللقاء األول:

يدخل الباحث الفصل بإلقاء السالم وينظر إىل رتيع الطالب ويليها  ( أ)

الدعاء قبل بداية التعليم ٍب يسأل عن أحواعتم ويسجل الطالب بقراءة 

 واحدا فواحدا بكشف اضتضور.



تطبيق طريقة التعلم يشرح الباحث الغرض من ىذا اللقاء. قبل بداية    ( ب)

. وينقسم ُب تعليم اللغة العربية Group Investigationالتعاوين بأسلوب 

 الباحث إىل ستسة فرق.

اظتهنة واضتياة"، ٍب قرأ الباحث اظتادة ويقرر أعطى الباحث اظتوضوع " ( ت)

 الطالب ماشتعواه من الباحث. ويكتب الطالب اظتفردات الصعوبة.

لكل الطالب يبحث عن اظتفردات الصعوبة فرديا ويناقشها الطالب مع  ( ث)

زمالئهم ُب فرقتهم ٍب ُياضر نتائج اظتناقشة أمام الفصل. ويرشد الباحث 

 الطالب ألخذ اإلستنباط.

 خيتم عملية التعليم ويرتب االدوات الدراسية من الفصل بالسالم. ( ج)

 

 

 اللقاء الثاين:

يدخل الباحث الفصل بإلقاء السالم وينظر إىل رتيع الطالب ويليها  ( أ)

بقراءة الدعاء قبل بداية التعليم ٍب يسأل عن أحواعتم ويسجل الطالب 

 قة.واحدا فواحدا بكشف اضتضور. ويسأل الباحث عن اظتواد الساب



تطبيق طريقة التعلم يشرح الباحث الغرض من ىذا اللقاء. قبل بداية    ( ب)

. وأمر ُب تعليم اللغة العربية Group Investigationالتعاوين بأسلوب 

 االباحث ليجلسوا فرقة فرقة.

قرأ الباحث اظتادة احملادثة والطالب يقررواىا. ٍب يقوم بعض الطالب من   ( ت)

 كل فرقة أمام الفصل للمحادثة.

 خيتم عملية التعليم ويرتب االدوات الدراسية من الفصل بالسالم. ( ث)

 اللقاء الثالث:

يدخل الباحث الفصل بإلقاء السالم وينظر إىل رتيع الطالب ويليها  ( أ)

بقراءة الدعاء قبل بداية التعليم ٍب يسأل عن أحواعتم ويسجل الطالب 

 السابقة.واحدا فواحدا بكشف اضتضور. ويسأل الباحث عن اظتواد 

تطبيق طريقة التعلم يشرح الباحث الغرض من ىذا اللقاء. قبل بداية    ( ب)

. وأمر ُب تعليم اللغة العربية Group Investigationالتعاوين بأسلوب 

 االباحث ليجلسوا فرقة فرقة.

لكل يقرأ الطالب اظتادة بقراءة الصامتة ويكتب اظتفردات الصعوبة. ٍب  ( ت)

صعوبة فرديا ويناقشها الطالب مع الطالب يبحث عن اظتفردات ال



زمالئهم ُب فرقتهم. وبعد ذالك يًترتهم إىل الغة إندونيسية. ٍب ُياضر 

 نتائج اظتناقشة أمام الفصل. ويرشد الباحث الطالب ألخذ اإلستنباط.

 خيتم عملية التعليم ويرتب االدوات الدراسية من الفصل بالسالم. ( ث)

 اللقاء الرابع:

بإلقاء السالم وينظر إىل رتيع الطالب ويليها يدخل الباحث الفصل  ( أ)

بقراءة الدعاء قبل بداية التعليم ٍب يسأل عن أحواعتم ويسجل الطالب 

 واحدا فواحدا بكشف اضتضور.

تطبيق طريقة التعلم يشرح الباحث الغرض من ىذا اللقاء. قبل بداية  ( ب)

وأمر . ُب تعليم اللغة العربية Group Investigationالتعاوين بأسلوب 

 االباحث ليجلسوا فرقة فرقة.

يكتب الطالب اظتقال باظتناقشة مع زمالءىم ُب الفرقة ويقرأ أمام الفصل.  ( ت)

 ويرشد الباحث الطالب ألخذ اإلستنباط.

 خيتم عملية التعليم ويرتب االدوات الدراسية من الفصل بالسالم. ( ث)

موعة كآّ  ٖ لطبيعيلالفصل األول وكانت اطتطوة السابقة علم الباحث ُب 

آّموعة التجريبية ىي آّموعة اظتخًتة من الفصول اليت أراد الباحث فيها أن التجريبية. 

وعدد  .ُب تعليم اللغة العربية Group Investigationق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب طبي



وبعد إجراء التعليم قام الباحث باالختبار البعدي   طالبا. ٕٙ ُب ىذا الفصل الطالب

كما أنو طريقة صتمع البيانات عن قدرة الطالب بعد عملية التعليم بتطبيق طريقة التعلم 

 .Group Investigationالتعاوين بأسلوب 

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

ٔٓٓ     ٜٙ     ٜٙ     ٜٙ     ٜٗ     ٜٗ     ٜٗ     ٜٓ     ٜٓ     ٛٙ     

ٛٗ     ٛٗ     ٛٗ     ٛٗ     ٛٓ     ٛٓ     ٛٓ     ٛٓ     ٛٓ     ٚٛ     

ٚٙ     ٕٚ     ٚٓ     ٙٙ      ٙٗ     ٙٓ  

. ُب ىذه آّموعة علم موعة ضابطةكآّاختار الباحث   ٔلطبيعي لالفصل األول و 

بالطريقة التقليدية ىي الطريقة إاللقئية دون تطبيق طريقة التعلم التعاوين بأسلوب الباحث 

Group Investigation.  كما جرى ُب آّموعة  طالبا. ٕٙ ُب ىذا الفصل عدد الطالبو

قام الباحث باالختبار البعدي، حىت حصل بو النتيجة تدل على قدرة الطالب  تجريبيةال

 .ليديةبعد التعلم بالطريقة التق

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

ٜٙ     ٜٓ     ٜٓ     ٛٛ     ٛٙ     ٛٗ     ٕٛ     ٕٛ     ٛٓ     ٛٓ     

ٛٓ     ٚٛ     ٚٙ     ٚٙ     ٚٙ     ٚٙ     ٚٗ     ٚٗ     ٕٚ     ٙٙ     

ٙٙ     ٙٙ     ٙٙ      ٕٙ      ٘ٛ     ٕ٘   



 تحليل البيانات ومناقشتها - ب

 االختبار البعديتحليل بيانات  -0

وبوسيلة النتائج آّموعة من االختبار البعدي قام بو الباحث للمجموعة الضابطة 

 والتجريبية، ميكن أن ُيلل الباحث منها بيانات.

وُيلل الباحث النتائج اليت ُيصل عليها الطالب ُب االختبار البعدي آّموعة 

ت، وىذا القانون أخزى  –وآّموعة التجريبية بإستخدام قانون االختبارالضابطة 

، فهي ”Statistik Pendidikan“ُب كتابو  (Anas Sudijono)الباحث دوهنا أناس سودجونو 

 33كما يلي:

to = 
      

     –   
  

الدراسة بعد االختبار وخطوات االول ُب استكمالو ادخل الباحث النتيجة 

 ٖٗأىل اصتدول، كما يلى: للمجموعة الضابطة وآّموعة التجريبيةالبعدي 

 ٗ-ٗاصتدول 
 نتيجة الدراسة بعد االختبار البعدي للمجموعة الضابطة وآّموعة التجريبية

 النتيجة رقم
x y X2 Y2 

X Y 
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ٔ ٔٓٓ ٜٙ ٔٚ ٕٓ ٕٜٛ ٗٓٓ 
ٕ ٜٙ ٜٓ ٖٔ ٔٗ ٜٔٙ ٜٔٙ 
ٖ ٜٙ ٜٓ ٖٔ ٔٗ ٜٔٙ ٜٔٙ 
ٗ ٜٙ ٛٛ ٖٔ ٕٔ ٜٔٙ ٔٗٗ 
٘ ٜٗ ٛٙ ٔٔ ٔٓ ٕٔٔ ٔٓٓ 
ٙ ٜٗ ٛٗ ٔٔ ٛ ٕٔٔ ٙٗ 
ٚ ٜٗ ٕٛ ٔٔ ٙ ٕٔٔ ٖٙ 
ٛ ٜٓ ٕٛ ٚ ٙ ٜٗ ٖٙ 

ٜ ٜٓ ٛٓ ٚ ٗ ٜٗ ٔٙ 

ٔٓ ٛٙ ٛٓ ٖ ٗ ٜ ٔٙ 

ٔٔ ٛٗ ٛٓ ٔ ٗ ٔ ٔٙ 
ٕٔ ٛٗ ٚٙ ٔ ٓ ٔ ٓ 
ٖٔ ٛٗ ٚٙ ٔ ٓ ٔ ٓ 
ٔٗ ٛٗ ٚٙ ٔ ٓ ٔ ٓ 
ٔ٘ ٛٓ ٚٙ -ٖ ٓ ٜ ٓ 
ٔٙ ٛٓ ٚٛ -ٖ ٕ ٜ ٗ 
ٔٚ ٛٓ ٚٗ -ٖ -ٕ ٜ ٗ 
ٔٛ ٛٓ ٚٗ -ٖ -ٕ ٜ ٗ 
ٜٔ ٛٓ ٕٚ -ٖ -ٗ ٜ ٔٙ 
ٕٓ ٚٛ ٙٙ -٘ -ٔٓ ٕ٘ ٔٓٓ 
ٕٔ ٚٙ ٙٙ -ٚ -ٔٓ ٜٗ ٔٓٓ 
ٕٕ ٕٚ ٙٙ -ٔٔ -ٔٓ ٕٔٔ ٔٓٓ 
ٕٖ ٚٓ ٙٙ -ٖٔ -ٔٓ ٜٔٙ ٔٓٓ 



ٕٗ ٙٙ ٕٙ -ٔٚ -ٔٗ ٕٜٛ ٜٔٙ 
ٕ٘ ٙٗ ٘ٛ -ٜٔ -ٔٛ ٖٙٔ ٖٕٗ 
ٕٙ ٙٓ ٕ٘ -ٕٖ -ٕٗ ٕٜ٘ ٘ٚٙ 
 Σ   ٕٔ٘ٛ  Σ   ٜٔٚٙ   Σ x

2
=ٕٛ٘ٛ Σy

2
= ٕٚٗٗ 

 

 .ٕٙ = Nأما  ٜٙٚٔ =  Σو  ٕٛ٘ٔ =  Σ من اصتدوال السابق قد حصل الباحث :

Mx =  
  

 
 = 

ٕٔ٘ٛ
ٕٙ  = ٖٛ 

MY =  
  

 
 = 

ٜٔٚٙ
ٕٙ  = ٚٙ 

 SDyو  SDxٍب يبحث الباحث 

SDx = √
   

 
 = √

ٕٛ٘ٛ
ٕٙ  = √ٜٔٓ ٜٕٖ =  ٔٓ3ٗٛٗ  

SDy = √
   

 
 = √

ٕٚٗٗ
ٕٙ  = √ٔٓ٘ ٖ٘ٛ =  ٔٓ3ٕٖٚ  

 SEMyو   SEMxٍب يبحث الباحث  SDyو  SDxوبعد ما وجد الباحث 

SEMx = 
   

√    
 = 

ٔٓ ٗٛٗ

√ٕ٘
 = 

ٔٓ ٗٛٗ
٘  =  ٕ3ٜٓٙٛ  



SEMy = 
   

√    
 = 

ٔٓ ٕٖٚ

√ٕ٘
 = 

ٔٓ ٕٖٚ
٘  =  ٕ3ٓ٘ٗٙ  

 SEMx - Myٍب يبحث الباحث  SEMyو  SEMxوبعد ما وجد الباحث 

SEMx – My = √    
       

  

  = √ٕ ٜٓٙٛ
 
  ٕ ٓ٘ٗٙ

 
 

  = √ٗ ٖٜٙ٘  ٗ ٕٕٔٗ 

  = √ٛ ٜٙٔٚ 

  =  ٕ3ٜٖ٘ٙ  

 toٍب يبحث الباحث  SEMx – Myمن خالل اضتصول على النتيجة 

to = 
      

     –   
  

 = 
ٖٛ ٚٙ
ٕ ٜٖ٘ٙ 

 = 
ٚ

ٕ ٜٖ٘ٙ 

 =  ٕ3ٖٛ  



وبعد كل خطوات اضتساب السابقة فوصل الباحث إىل اطتطوة اآلخرة الختبار 

 اإلحصائية كما يلي: فروض حبثها. لكن على الباحث أن يعرب الفروض

Ha =  
 
 >  

  
  Group Investigation التعلم التعاوين بأسلوب طريقةن أالداللة على :  

 .تعلم اللغة العربية على بالطال قدرةفعالية لًتقية  تكون

 Ho =  
 
    

  
 مل Group Investigation التعلم التعاوين بأسلوب طريقةأن : الداللة على 

 تعلم اللغة العربية. على بالطال قدرةفعالية لًتقية  نتك

 اعتمادا على الفرض اظتذكور، أن مقياس الرد:   

Ha  مقبول وHo :مردود ، إذا 

 .اضتساب> ت  اصتدولت 

Ha  و  مردودHo :مقبول، إذا 

 .اضتسابت  ≤ اصتدولت 

 3ٖٕٛ = اضتسابأن ت  ادرك الباحثسيسا على اظتعلومات اظتورودة ُب السابق، تأ

كما قرر ُب جدول نتيجة   .ٓ٘=  (ٕ - ٕٙ+  ٕٙ) = db = (n1 + n2 - 2) أو  df و

 ،3ٕٓٔ = اصتدول% على درجة ت ٘مبستوى الداللة  ٓ٘ dbأو  df، يدل ت-اختبار

كانت أكرب من نتيجة   3ٖٕٛ اضتساباختبار ت  فعلم الباحث أن النتيجة اظتوصولة ىي

 ودتكن أن يأٌب الباحث بالتفصيل التايل: اصتدولاختبار ت 



 اضتسابت >  اصتدولت  = ت  -اختبار

= ٕ3ٓٔ  <ٕ3ٖٛ  

مردود يعٌت الفرض البديل مقبول والفرض Ho مقبول و Haوىذه داللة أن 

 الصفري مردود.

 تحقيق الفروض - ج

تطبيق ىو أن  يت افًتاضها الباحثاألول أن الفروض ال فصلكما ذكر ُب ال

للمدرسة طالب ال فعالية لًتقية قدرة Group Investigation  التعلم التعاوين بأسلوب طريقة

 -اختباروتكون نتيجة  .ُب تعليم اللغة العربية أتشيوبندا  ٕالعالية اإلسالمية اضتكومية 

%. وىذا ٘ مبستوى الداللة اصتدول ت -اختباردليال كما أنو أكرب من نتيجة  اضتساب ت

التعلم  طريقةتطبيق يدل أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول أي أن 

العالية اظتدرسة طالب ال فعالية لًتقية قدرة Group Investigation  التعاوين بأسلوب

  التعلم التعاوين بأسلوب. وكان ُب تعليم اللغة العربية أتشيوبندا  ٕاإلسالمية اضتكومية 

Group Investigation العالية أن يطبقو معلموا اظتدرسة  أحسن من الطريقة التقليدية

 ُب عملية التعليم. أتشيوبندا  ٕاإلسالمية اضتكومية 
 

  



 مساالفصل الخ

 خاتمة

 نتائج البحث - أ

بعد ما قام الباحث بالبحث، قدم الباحث النتائج اليت حصلت من حبثو ُب ىذا 

 الفصل اآلخر، وىي كما يلي:

اظتدرسة ُب  Group Investigation  التعلم التعاوين بأسلوب تطبيق طريقةإن خطوات  -ٔ

ينقسم الباحث الطالب إىل ستسة  ، منها:أتشيوبندا  ٕالعالية اإلسالمية اضتكومية 

يقّر الطالب اظتادة من اظتواد وزعها  يشرح اظتعلم الغرض من ىذا اللقاء، ٍبفرق و 

اظتدرس، وبعد ذالك لكل الطالب يبحث عن اظتفردات الصعوبة فرديا وٍب يناقش 

ة حىت حصل نتائج اظتناقشة، واألخر ُياضر الطالب الطالب مع زمالئهم ُب الفرق

 معلم يرشد الطالب ألخذ اإلستنباط. نتائج اظتناقشة أمام الفصل، و

 Group Investigation  التعلم التعاوين بأسلوب تطبيق طريقةب تعليم اللغة العربيةإن  -ٕ

فعالية لًتقية ُب  يكون مؤثّرا أتشيوبندا  ٕالعالية اإلسالمية اضتكومية اظتدرسة ُب 

ت  - أكرب من نتيجة اختبار اضتساب ت -نتيجة اختبارب. وتكون الطال قدرة



وىذا يدل أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل  .3ٖٕٛ>  3ٕٓٔ=  اصتدول

 .مقبول

 المقترحات - ب

 اإلقًتاحُت التاليُت: الظواىر السابقة يقدم الباحثعتمادا على ا

 هامعلمو اظتدرسة أن توج أتشيوبندا  ٕالعالية اإلسالمية اضتكومية ينبغي للمدرسة  -ٔ

ُب تعليم اللغة  Group Investigation التعلم التعاوين بأسلوب ستخدام طريقةال

 .التعلم فعاالحىت يكون  ،العربية

أن يهتموا عملية  أتشيوبندا  ٕالعالية اإلسالمية اضتكومية اظتدرسة  ينبغي للمعلم -ٕ

ُب عملية التعليم لتجعل التعليم  التعلمية التعليم اىتماما كبَتا ويستخدموا الطرق

 الفعايل.

 
 

  



 المراجع

 المراجع العربية - أ

 .ٜٜٗٔ :بَتت ،ساس تعليم اللغة وتعليمهاا ،دار اؿتضة العربية

دار النشر القاىرة:  مناحج البحث في العلوم النفسية والتربوية،، ء ػتمود أبو عالمرجا
 .ٕٔٔٓللجامعات، 

، بند اتشية: الرانَت فريس، المدخل الى تعليم اللغة العربيةسالمى بيت ػتمد، 
ٕٓٓٗ. 

، الطبعة الثانية ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صاّب ابن زتد العساف،
 .مٕٓٓٓاظتكتبة العبيكان، سنة 

بَتوت: مكتبة  ناهج وطرق التدريسالمدخل للمماىر إشتاعيل صربي ػتمد يوسف، 
 .مٕٓٔٓالشقري، 

مكة اظتكرمة: جامعة ام ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىػتدود كامل الناقة، 
 .م ٜ٘ٛٔالقرى، 

 .ٕٙٓٓمكتبة الرشد: الرياض، ، طرق تدريس العلوم، ػتمد ؾتيب مصطفى عطيو

 .ٕ٘ٔٓسفتنرب  ٖ –أغسطس  ٕ٘مرات  من تاريخ  ٓٔمالحظة  الباحث 

أوىل ، طبعة عربية المعاصرةفي الالسيط المنجد  مؤسسة داراظتشرق الكاثو ليكية،
 .ٖٕٓٓبَتوت: دار اظتشريق، 



رت: دار بَتو ، المنجد في اللغة واإلعالم، الطبعة األربعون مؤسسة دار  اظتشروف،
 م. ٖٕٓٓاظتشرف، 

 ،الطبعة األوىل، العربية المعاصرةالمنجد الوسيط في  ،مؤسة دار اظتشرق الكاثوليكية
 .ٖٕٓٓبَتوت: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Madrasah :  MAN 2 BANDA ACEH 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / Genap 

Materi Pokok : اظتهنة واضتياة 
Alokasi Waktu : 2 JP ( 2 X 45 Menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

KI.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI.4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat. 

 

Indikator 



3.1.1. Mengulangi/Mengucapkan kembali bunyi kata, frase dan kalimat dari 

wacana yang diperdengarkan, berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة 
dengan baik dan benar. 

3.1.2. Menyebutkan makna kosa kata yang berkaitan dengan topik  اظتهنة
 .yang didengar dengan baik dan benar واضتياة

3.1.3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة secara 

lisan dengan tepat. 

 

C. Materi Pembelajaran  

Pengenalan bahan mufradat  yang terkait dengan topik اظتهنة واضتياة 

 المفردات
 زرع   يزرع  - طعام  - كناس   - خضرى  - بائع -

 عاِب   يعاِب  - نباتات  - مهندس  - شرطي  - فالح -

 سار   يسَت  - أخبار  - جزار  - موظف  - طبيب -

 صنع   يصنع  - اظتظافة  - بضائع  - مدرس  - سائق -

 باع   يبيع  - سيارة  -  رز  - تاجر  - صحفي -

 
D. Metode Pembelajaran 

1) Diskusi Group Investigation 

2) Tanya jawab 

3) Sam'iyah wa syafahiyyah  

 

E. Media Pembelajaran 

1) Rekaman audio 

 

F. Alat Pembelajaran 

1) Papan tulis 

2) Spidol 

3) Laptop 



4) Speaker 

5) Gambar 

 

 

 

G. Sumber Belajar 

1) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Guru Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 85-109. 

2) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Siswa Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikuum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 74-94. 

3) Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 

1989. 

4) Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir. 

 

H. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  : 3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 

kalimat. 

Indikator   : 3.1.1. Mengulangi/Mengucapkan kembali bunyi 

kata, frase dan kalimat dari wacana yang 

diperdengarkan, berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة 
dengan baik dan benar. 

3.1.2. Menyebutkan makna kosa kata yang 

berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة yang didengar 

dengan baik dan benar. 

3.1.3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik اظتهنة واضتياة secara lisan dengan tepat. 

 

Kegiatan 
Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan 

memulai pembelajaran dengan 
5 Menit 



membaca basmalah. 

 Guru menyapa peserta didik dengan 

menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 
secara teliti. 

 Guru menanyakan kepada siswa 

tentang pengalaman awal untuk 

materi yang akan dipelajari 

(appersepsi). 

 Guru menyampaikan atau 

menampilkan tujuan pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-hari 

(motivasi). 

 Guru bersama dengan siswa 

menentukan topik pembelajaran. 

 Siswa dikelompokkan menjadi 5 

kelompok secara hiterogen. 

 Siswa dan guru merencanakan 

prosedur pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 
 Siswa menyimak pengucapan ujaran 

yang diperdengarkan oleh guru dan 

mengulanginya. 

35 Menit 

 

 

Menanya 

 Siswa mencatat kata-kata yang 

belum diketahui artinya yang 

berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة. 

Mengeksplorasi 

 Setiap siswa mencari makna 

mufradat dari bahan yang telah 

dipersiapkan kemudian 

mendiskusikannya dengan teman 

kelompoknya. 

Mengasosiasi 
 Setiap kelompok membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi. 

Mengkomunikasi

kan 

 Siswa mempresentasikan hasil 

kelompoknya dengan membaca 

nyaring didepan kelas. 

Penutup 

Kesimpulan 
 Peserta didik bersama guru menarik 

kesimpulan. 

5 Menit 

Refleksi  

 Guru bertanya tentang proses 

pembelajaran hari ini dengan 

meminta kesan  dari peserta didik 

 Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa terkait dengan topik 

 اظتهنة واضتياة



Evaluasi  
 Guru mengadakan tes secara 

langsung dengan soal yang sudah 

disiapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Penilaian 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

PENILAIAN 

BENTUK 

INSTRUMEN 
INSTRUMEN 

1. Mengulangi/Mengucapkan kembali bunyi 

kata, frase dan kalimat dari wacana yang 

diperdengarkan, berkaitan dengan topik 

 .dengan baik dan benar اظتهنة واضتياة

2. Menyebutkan makna kosa kata yang 

berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة yang 

didengar dengan baik dan benar. 

3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik اظتهنة واضتياة secara lisan 

dengan tepat. 

 

Tes/lisan 

 

 

 

 

Tes/Lisan 

 

 

 

Tulis 

 

Soal lisan 

 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

 

 

Pertanyaan essay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mengetahui, 

Kepala MAN 2 Banda Aceh  Banda Aceh, 10 Februari 

2016  

       Guru Bidang Studi Bahasa 

Arab 

 

 

 

  

Drs. Ikhsan, M.Pd     Hanifar 

NIP. 19690208199401003    NIM. 221 121 125 

LAMPIRAN 

a. Ulangi kata atau kalimat yang didengarkan ! 

 زرع   يزرع  - طعام  - كناس   - خضرى  - بائع -

 عاِب   يعاِب  - نباتات  - مهندس  - شرطي  - فالح -
 

b. Simaklah dengan seksama wacana yang diperdengarkan ! 

 ِإْسَتِمْع ِإَلى َما يَِلي !

 ِاشتِْْي ُعْثَماُن، أَنَا طَِبْيٌب َوأَْعَمُل ُبْ اْلُمْسَتْشَفى.
 ِعْنِدى َأٌب َوأُمّّ َوَأٌخ َوُأْخٌت َوَعمّّ.

َها.َأيبْ َفالٌَّح، ُىَو   َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْزَرَعِة ُكلَّ َصَباٍح َويَ ْزرَُع ْاأَلُرزَّ َوالذُّرََّة ِفي ْ
 ِميَِّة.َوأُمّْى ُمَدرَّْسٌة، ِىَي تُ َعلُّْم اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة ُبْ اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسّْطَِة ْاإِلْساَلِميَِّة اضتُُْكوْ 

َو طَاِلٌب ُبْ اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة ْاإِلْساَلِميَِّة اضتُُْكْوِميَِّة َوجَيِْلُس ُبْ السََّنِة يلْ َأٌخ ِاشْتُُو ِاشْتَاِعْيُل، ىُ 
 الثَّالَِثِة.

 َوِعْنِدى ُأْخٌت، ِاشْتَُهاَ َعِئْيَشُة. ِىَي ؽُتَرَّْضٌة َوتَ ْعَمُل ُبْ اْلُمْسَتْشَفى.
َها.أَنَا أَْذَىُب َمَع َأِخْي َوُأْخيِتْ ِإىَل   اْلَمْزَرَعِة ُبْ يَ ْوِم اْلُعْطَلِة لُِنَساِعَد َأيب ِفي ْ

 َوَعمّْي ِاشْتُُو ُعَمُر، ُىَو تَاِجٌر، َعمّْي يَِبْيُع اْلَبَضاِئَع ُبْ السُّوِق.

 



 َتْدرِْيُب َعَلى ْاإِلْستَماِع :

 ْاآلتِيَِّة !اْسَتِمْع ِإَلى ِقَراَءِة ْاأُلْسَتاِذ ثَُم َأِجْب َعِن ْاأَلْسِئَلِة 

 َما ِمْهَنُة ُعْثَماَن ؟ .ٔ

 َماَذا يَ ْزرَُع أَبُ ْو ُعْثَماَن ؟ .ٕ

 َما ِىْهَنُة َأيبْ ُعْثَماَن ؟ .ٖ

 أَْيَن يَ ْعَمُل ُعْثَماَن ؟ .ٗ

 َما ِمْهَنُة َعاِئَشُة ؟ .٘

 أَْيَن تَ ْعَمُل َعِئَشُة ؟ .ٙ

 َما ِمْهَنُة أُمّْ ُعْثَماَن ؟ .ٚ

 أَْيَن تَ ْعَمُل أُِم ُعْثَماَن ؟ .ٛ

 يَِبْيُع ُعَمر اْلَبَضاِئَع ؟ أَْينَ  .ٜ

 َما ِمْهَنُة ِاشْتَاِعْيَل ؟ .ٓٔ
Kunci Jawaban 

 مهنتو طبيب .ٔ

 ىو يزرع األرز والذرة .ٕ

 مهنتو فالح .ٖ

 ىو يعمل ُب اظتستشفى .ٗ

 ىي ؽترضة .٘

 ىي تعمل ُب اظتستشفى .ٙ

 مهنتها مدرسة .ٚ

 ىي تعلم ُب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية .ٛ

 يبيع البضائع ُب السوق .ٜ

 طالبمهنتو  .ٓٔ



Kriteria Penilaian 

Nama Siswa: __________ 

No Aspek Penilaian 
Nilai 

1 2 3 4 

1.  Kefasihan     

2.  Intonasi     

Total Score 8 

 

Keterangan: 

1. Tidak sesuai dan tidak tepat. 

2. Kurang sesuai dan kurang tepat. 

3. Cukup sesuai dan cukup tepat. 

4. Sangat baik dan benar. 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Madrasah :  MAN 2 BANDA ACEH 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / Genap 

Materi Pokok : اظتهنة واضتياة 
Alokasi Waktu : 2 JP ( 2 X 45 Menit) 

 

J. Kompetensi Inti  

KI.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

KI.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI.4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

K. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

4.1. Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

terkait topik اظتهنة واضتياة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 



 

 

Indikator 

4.1.1 Melakukan percakapan dengan menggunakan kosa kata yang berkaitan 

dengan اظتهنة واضتياة 
 

L. Materi Pembelajaran  

Materi Hiwar terkait  topik  اظتهنة واضتياة 
 الحوار

 المهنة
 : ما مهنة أبيك ياحسن؟  اظتدرس
 ياأستاذ، ىو يزرع األرز والذرة ُب اظتزارع. : أيب فالح  حسن
 : وأنت ياحسُت! ما مهنة أمك؟ اظتدرس
 : أمي تاجرة، ىي تبيع البضائع ُب السوق.  حسُت
 : وما مهنة أبيك يانبيلة؟ اظتدرس
 : أيب طبيب، ىو يعاِب اظترضى ُب اظتستشفى.  نبيلة

 مية اضتكومية.وأمي ياأستاذ ! ىي مدرسة ُب اظتدرسة الثانوية االسال    
 : ما مهنة أبيك يامرًن؟ اظتدرس
 : أيب صحفي، ىو يكتب األخبار ُب اصترائد وأمي موظفة ُب اصتامعة.  مرًن

: نعم، ىم مشغولون بأعماعتم. فاظتوظفون مشغولون بأعماعتم، وأعماعتم   اظتدرس
 نافعة. واظتدرسون مشغولون بأعماعتم، وأعماعتم نافعة.

 نافعة أيضا، أليس كذالك ياأستاذ؟: واألخبار   مرًن
 : نعم، كالمك صحيح، األجبار نافعة أيضا. اظتدرس
 : باأخبار نستطيع أن نعرف اضتوادث ُب العامل.  نبيلة

 : فالصحفيون أدوارىم مهمة.  حسُت



 
M. Metode Pembelajaran 

4) Diskusi Group Investigation 

5) Tanya jawab 

6) Sam'iyah wa syafahiyyah  

7) Qiraah 

 

N. Alat Pembelajaran 

6) Papan tulis 

7) Spidol 

 

O. Sumber Belajar 

5) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Guru Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 85-109. 

6) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Siswa Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikuum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 74-94. 

7) Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 

1989. 

8) Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir. 

 

P. Langkah- Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  : 4.1. Melakukan dialog sederhana sesuai konteks 

dengan tepat dan lancar terkait topik اظتهنة واضتياة 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 

konteks. 

Indikator   : 4.1.1 Melakukan percakapan dengan 

menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan  اظتهنة
 واضتياة

Kegiatan 
Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Guru mengucapkan salam dan 5 Menit 



memulai pembelajaran dengan 

membaca basmalah. 

 Guru menyapa peserta didik dengan 

menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 
secara teliti. 

 Siswa diajak untuk mengingat-ingat 

kembali materi yang telah dipelajari 

(appersepsi), misalnya, apa arti dari 

 اظتهنة واضتياة
 Guru menjelaskan tujuan dan tehnik 

pembelajaran. 

 Guru bersama dengan siswa 

menentukan topik pembelajaran. 

 Siswa dikelompokkan menjadi 5 

kelompok secara hiterogen. 

 Siswa dan guru merencanakan 

prosedur pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa menyimak pengucapan hiwar 

tentang اظتهنة واضتياة yang dibacakan 

oleh guru dan mengulangi pelafalan 

bacaan teks hiwar yang telah 

didengarkan. 

35 Menit 

 

 

Menanya 

 Siswa menanyakan kata yang kurang 

jelas dari hiwar tentang اظتهنة واضتياة 
yang dibacakan oleh guru. 

Mengeksplorasi 

 Setiap siswa mencari makna mufradat 

dari bahan yang telah dipersiapkan 

kemudian mendiskusikannya dengan 

teman kelompoknya. 

Mengasosiasi 
 Siswa bersama teman kelompoknya 

membagi peran sesuai dengan hiwar 

yang telah dibacakan guru. 

Mengkomunikasi

kan 

 Siswa melakukan percakapan 

sederhana bersama dengan teman 

kelompoknya di depan kelas. 

Penutup 

Kesimpulan 
 Peserta didik bersama guru menarik 

kesimpulan. 

5 Menit 

Refleksi  

 Guru bertanya tentang proses 

pembelajaran hari ini dengan meminta 

kesan  dari peserta didik. 

 Guru memberikan pesan moral kepada 



siswa terkait dengan topik اظتهنة واضتياة 
Evaluasi  

 Guru mengadakan tes secara langsung 

dengan soal yang sudah disiapkan. 

 

 

 

Q. Penilaian 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

PENILAIAN 

TEKNIK 
BENTUK 

INSTRUMEN 
INSTRUMEN 

1. Melakukan percakapan 

dengan menggunakan 

kosa kata yang 

berkaitan dengan  اظتهنة
 واضتياة

Tes Lisan, 

Praktek 

(demonstrasi) 

Lembar 

penilaian 

dengan skala 

bertingkat. 

Lakukan 

percakapan 

sesuai konteks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 



Kepala MAN 2 Banda Aceh  Banda Aceh, 10 Februari 

2016 

       Guru Bidang Studi Bahasa 

Arab 

 

  

 

 

  

Drs. Ikhsan, M.Pd     Hanifar 

NIP. 19690208199401003    NIM. 221 121 125 

LAMPIRAN 

   

 تدريب على الحوار !
 أََماَم اْلَفْصِل !َمارُِسْوا اضتَِْواَر َمَع ُزَمالَِئُكْم 

 

 

Kriteria Penilaian 

Nama Siswa: ________________ 

No Aspek Penilaian 
Nilai 

1 2 3 4 

3.  Pelafalan     

4.  Kelancara     

5.  Tata Bahasa     

6.  Kosa Kata     

7.  Intonasi     

Total Score 20 

 

Keterangan: 

5. Tidak sesuai dan tidak tepat. 

6. Kurang sesuai dan kurang tepat. 

7. Cukup sesuai dan cukup tepat. 

8. Sangat baik dan benar. 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Madrasah :  MAN 2 BANDA ACEH 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / Genap 

Materi Pokok : اظتهنة واضتياة 
Alokasi Waktu : 2 JP (2 X 45 Menit) 

 

R. Kompetensi Inti  

KI.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

KI.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI.4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

S. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

4.3. Menyusun teks dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik اظتهنة واضتياة 
 



Indikator 

4.3.1. Merangkai kata-kata yang diacak tentang   اظتهنة واضتياة menjadi 

kalimat sederhana. 

4.3.2. Menyusun kalimat yang diacak menjadi paragraf yang baik dan benar. 

 

T. Materi Pembelajaran  

Materi terkait  topik  اظتهنة واضتياة 
U. Metode Pembelajaran 

8) Diskusi Group Investigation 

9) Tanya jawab 

10) Sam'iyah wa syafahiyyah  

11) Qiraah 

 

V. Alat Pembelajaran 

8) Papan tulis 

9) Spidol 

10) Buku Paket Siswa Bahasa Arab 

 

W. Sumber Belajar 

9) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Guru Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 85-109. 

10) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Siswa Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikuum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 74-94. 

11) Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 

1989. 

12) Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir. 

 

X. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  : 4.3 Menyusun teks dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan informasi terkait topik  واضتياةاظتهنة  

Indikator   :  



4.3.1. Merangkai kata-kata yang diacak tentang   

 .menjadi kalimat sederhana اظتهنة واضتياة

4.3.2. Menyusun kalimat yang diacak menjadi 

paragraf yang baik dan benar. 

 

Kegiatan 
Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 Guru mengucapkan salam dan memulai 

pembelajaran dengan membaca 

basmalah 

 Guru menyapa peserta didik dengan 

menanyakan kabar siswa 

 Guru mengecek kehadiran siswa secara 

teliti. 
 Siswa diajak untuk mengingat-ingat 

kembali materi yang telah dipelajari 

(appersepsi) 

 Guru menyampaikan atau menampilkan 

tujuan pembelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari (motivasi) 

 Guru bersama dengan siswa 

menentukan topik pembelajaran. 

 Siswa dikelompokkan menjadi 5 

kelompok secara hiterogen. 

 Siswa dan guru merencanakan prosedur 

pembelajaran. 

5 Menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 
 Siswa mengamati kosa kata dari 

kalimat yang disajikan guru. 

35 Menit 

 

 

Menanya 
 Siswa menanyakan kata yang kurang 

jelas. 

Mengeksplorasi 

 Setiap siswa mencari makna kosa kata 

yang belum diketahui artinya dari 

bahan yang telah dipersiapkan dan 

kemudian mendiskusikannya dengan 

teman kelompoknya. 

Mengasosiasi 

 Setiap siswa mencoba 

merangkai/menyusun kata/kalimat yang 

telah dibagikan guru dan 

mendiskusikan hasil susunan dari setiap 

teman kelompok dengan menulis 



karangan sederhana secara bersamaan. 

Mengkomunikasi

kan 
 Siswa membacakan hasil karangan dan 

susunan kalimat didepan kelas.   

Penutup 

Kesimpulan 
 Peserta didik bersama guru menarik 

kesimpulan  

5 Menit 
Refleksi  

 Guru bertanya tentang proses 

pembelajaran hari ini dengan meminta 

kesan  dari peserta didik 

 Guru memberikan pesan moral kepada 

siswa terkait dengan topik اظتهنة واضتياة 

Evaluasi  
 Guru mengadakan tes secara langsung 

dengan soal yang sudah dipersiapkan 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Y. Penilaian 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

PENILAIAN 

BENTUK 

INSTRUMEN 
INSTRUMEN 

4. Merangkai kata-kata yang diacak tentang   

 .menjadi kalimat sederhana اظتهنة واضتياة

5. Menyusun kalimat yang diacak menjadi 

paragraf yang baik dan benar. 

 

Tes/Tulis 

 

 

 

Tes/Tulis 

Soal  

 

 

 

 

 

Soal 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 



Kepala MAN 2 Banda Aceh  Banda Aceh, 10 Februari 

2016  

       Guru Bidang Studi Bahasa 

Arab 

  

 

  

Drs. Ikhsan, M.Pd     Hanifar 

NIP. 19690208199401003    NIM. 221 121 125 

LAMPIRAN 

Buatlah satu karangan dari kosa kata yang telah ada! 

Susunlah kata-kata dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna! 

ْرَضى  –طَِبْيٌب  . أ
َ
 َأيبْ  –يُ َعاِلُج  –ُىَو  –اظت

 الَبَضاِئَع  –أُمّْْي  –ِىَي  –تَاِجرٌَة  –ُبْ السُّْوِق  –تَِبْيُع  . ب

َُدرُّْس  –ِاىَل  . ت
ْدَرَسِة  –اظت

َ
 َيْذَىبُ  –اظت

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Madrasah :  MAN 2 BANDA ACEH 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / Genap 

Materi Pokok : اظتهنة واضتياة 
Alokasi Waktu : 2 JP ( 2 X 45 Menit) 

 

Z. Kompetensi Inti  

KI.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

KI.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI.4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

AA. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

3.2. Melafalkan kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan 

 اظتهنة واضتياة
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة 



3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik اظتهنة واضتياة 
 

 

Indikator 

3.2.1. Membaca nyaring kata, frase dan kalimat dari wacana tulis yang 

berkaitan dengan topik  واضتياةاظتهنة  dengan baik dan benar. 

3.3.1 Menyebutkan makna kosa kata yang berkaitan dengan bahan bacaan 

 .dengan baik dan benar اظتهنة واضتياة

3.3.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik اظتهنة واضتياة secara 

lisan dengan tepat. 

3.3.3 Menterjemahkan teks atau wacana bahan bacaan اظتهنة واضتياة kedalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

3.4.1. Mendeskripsikan penggunaan حروف العطف yang tepat terkait topik 

 اظتهنة واضتياة
 

BB. Materi Pembelajaran  

Materi qiraah terkait  topik  اظتهنة واضتياة 

 القراءة
 المهنة

َنا  ُهْم َمْن َيُكْوُن َكَما َعَرف ْ ُهْم َمْن َيُكْوُن َفالًَّحا، ِمن ْ َأنَّ ِمَهَن النَّاِس ُمتَ نَ وَّْعٌة، ِمن ْ
ُهْم َمْن َيُكْوُن ؽُتَرًّْضا َوَرسَّاًما َوُمَوظًَّفا َوُمَهْنِدًسا َوتَاِجرًا َوَصَحِفيِّا َوطَِبْيًبا، َومِ  ُهْم ُمَدرًّْسا، ِمن ْ ن ْ

َضرِيًا َوَجزَّارًا َوفَاِكِهًيا َوؾَتَّارًا َوبَ نَّاًء َوِمْيَكاِنِكًيا َوَزبَّالًَة وََكنَّاًسا َوُمِذيْ ًعا َمْن َيُكْوُن ُشْرِطيِّا َوخُ 
َر َذِلَك.  َوطَبَّاًخا َوَسائًِقا َوَغي ْ



َها،  َوالتُّجَّاُر َيْذَىبُ ْوَن  فَاْلَفالَُّحْوَن َيْذَىبُ ْوَن ِإىَل اْلَمزَارِِع ُكلَّ يَ ْوٍم َويَ ْزَرُعْوَن ْاأَلُرزَّ ِفي ْ
َها اْلَبَضاِئَع اْلُمتَ نَ وَّْعَة، َوالصََّحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن ْاأَلخْ  ُعْوَن ِفي ْ َباِر ُكلَّ يَ ْوٍم ِإىَل السُّْوِق َويَِبي ْ

َجالَِّت لِيَ ْقرَأََىا النَّاُس َوِمْن أَ 
َ
ْجِل َذِلَك الصََّحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن النَّاِفَعِة َوَيْكتُبُ ْونَ َها ُبْ ْاصَترَاِئِد َوْاظت

ْوٍم َعِن ْاأَلْخَباِر ُبْ َأيّْ َمَكاٍن َويَ تَِّصُل بِالنَّاِس َعَلى ؼُتَْتِلِف ِمَهِنِهْم، َوْاأَلِطبَّاُء َيْذَىبُ ْوَن ُكلَّ ي َ 
ْرَضى.

َ
ُْسَتْشَفى َويُ َعاصِتُْوَن ْاظت

 ِإىَل ْاظت

َعٌة ألَنْ ُفِسِهْم َوغُتَْتَمِعِهْم، ؿَتُْن نَْأُكُل ْاأَلُرزَّ َواْلَفَواِكَو اْلَفالَُّحْوَن أَْعَماعُتُْم نَافِ 
ايَِة َصحَِّة وْاطَتْضَرَوات. َوْاأَلِطبَّاُء أَْعَماعُتُْم أَْعَماعُتُْم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاِس، ؿَتُْن ؿَتَْتاُج ِإىَل ْاأَلِطبَّاِء ِلوِقَ 

َُدرُّْسْوَن أَْعمَ 
ُهُم اْلُعُلْوَم َواْلَمَعاِرَف. َواْلُمَدرُّْسْوَن َأْجَساِمَنا َوْاظت اعُتُْم نَاِفَعٌة، ؿَتُْن نَ تَ َعَلُم ِمن ْ

ْوَن النَّاِشِئُْتَ لَِيُكْونُ ْوا أَف ْرَاًدا نَاِفِعُْتَ أَلسَرهِتِْم َوبِْيَئِتِهْم َوِباَلِدِىْم. فَاْلَفالَُّحْوَن  َوالتَُّجاُر يُِعدُّ
رُّْسْوَن َواْلُمَمرُّْضْوَن َوالرَّسَّاُمْوَن َواْلُمَوظَُّفْوَن َوُمَهْنِدُسْوَن َوالصََّحِفي ُّْوَن ُكلُُّهْم َوْاأَلِطبَّاُء َواْلُمدَ 

 َُيَْتاُج اِلَْيِهُم النَّاُس.
CC. Metode Pembelajaran 

12) Diskusi Group Investigation 

13) Tanya jawab 

14) Sam'iyah wa syafahiyyah  

15) Qiraah 

 

DD. Alat Pembelajaran 

11) Papan tulis 

12) Spidol 

13) Laptop 

14) Karton 

 

EE. Sumber Belajar 

13) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Guru Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 85-109. 

14) Nur Syam, Durusu Al-Lughah Al-„Arabiyah Buku Siswa Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikuum 2013) kelas X, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 2014, hlm. 74-94. 



15) Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung), 

1989. 

16) Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir. 

 

FF. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  : 3.2. Melafalkan kata, frasa dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan dengan اظتهنة واضتياة 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan topik  واضتياةاظتهنة  

3.4 Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

dari teks terkait topik اظتهنة واضتياة 
Indikator   : 3.2.1. Membaca nyaring kata, frase dan kalimat 

dari wacana tulis yang berkaitan dengan topik  اظتهنة
 .dengan baik dan benar واضتياة

3.3.1 Menyebutkan makna kosa kata yang 

berkaitan dengan bahan bacaan اظتهنة واضتياة dengan 

baik dan benar. 

3.3.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik اظتهنة واضتياة secara lisan dengan tepat. 

3.3.3 Menterjemahkan teks atau wacana bahan 

bacaan  واضتياةاظتهنة  kedalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. 

3.4.1. Mendeskripsikan penggunaan حروف العطف 

yang tepat terkait topik اظتهنة واضتياة 
 

Kegiatan 
Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 



Pendahuluan  

 Guru mengucapkan salam dan 

memulai pembelajaran dengan 

membaca basmalah. 

 Guru menyapa peserta didik 

dengan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 
secara teliti. 

 Siswa diajak untuk mengingat-

ingat kembali materi yang telah 

dipelajari (appersepsi). 

 Guru menyampaikan atau 

menampilkan tujuan pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-hari 

(motivasi). 

 Siswa dikelompokkan menjadi 5 

kelompok secara hiterogen. 

 Siswa dan guru merencanakan 

prosedur pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Siswa membaca dalam hati teks 

bacaan yang dibagikan guru dan 

mencatat kosa kata yang belum 

diketahui maknanya serta mencari 

kalimat yang menggunakan huruf 

athaf. 

35 Menit 

 

 

Menanya 
 Siswa menanyakan kepada guru 

bacaan yang kurang jelas. 

Mengeksplorasi 

 Setiap siswa mencari makna kosa 

kata dari bahan yang telah 

dipersiapkan dan kemudian 

mendiskusikannya dengan teman 

kelompoknya terjemahan teks 

bacaan. 

 Setiap kelompok membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi. Setiap 

kelompok membuat kesimpulan dari 

hasil diskusi. 

Mengasosiasi 
 Setiap kelompok membuat 

kesimpulan dari hasil diskusi. 

Mengkom   

unikasikan 

 Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya dengan 

membaca nyaring di depan kelas. 

Penutup Kesimpulan 
 Peserta didik bersama guru menarik 

kesimpulan 
5 Menit 



Refleksi  

 Guru bertanya tentang proses 

pembelajaran hari ini dengan 

meminta kesan  dari peserta didik 

 Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa terkait dengan topik 

 اظتهنة واضتياة

Evaluasi  
 Guru mengadakan tes secara 

langsung dengan soal yang sudah 

disiapkan secara lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG. Penilaian 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

PENILAIAN 

BENTUK 

INSTRUMEN 

INSTRUMEN 

1. Membaca nyaring kata, frase dan kalimat 

dari wacana tulis yang berkaitan dengan 

topik اظتهنة واضتياة dengan baik dan benar. 

2. Menyebutkan makna kosa kata yang 

berkaitan dengan bahan bacaan اظتهنة واضتياة 
dengan baik dan benar. 

3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik اظتهنة واضتياة secara lisan 

dengan tepat. 

4. Menterjemahkan teks atau wacana bahan 

bacaan اظتهنة واضتياة kedalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. 

Tes/lisan 

 

 

 

 

Tes/Lisan 

 

 

 

 

Tulis 

 

 

Tulis 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

 

 

 

 

Pertanyaan essay 



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

PENILAIAN 

BENTUK 

INSTRUMEN 
INSTRUMEN 

5. Mendeskripsikan penggunaan  حروف
 اظتهنة واضتياة yang tepat terkait topik العطف
 

Tulis 
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LAMPIRAN 

1. Bacalah teks bacaan dengan suara yang nyaring 

2. Apa arti kosa kata berikut ini? 

 سار   يسَت  - أخبار  - جزار  - موظف  - طبيب

 صنع   يصنع  - اظتظافة  - بضائع  - مدرس  - سائق

 باع   يبيع  - سيارة  -  رز  - تاجر  - صحفي

3. Jawablah pertanyaan berikuit dengan baik dan benar! 

 اَْلَفالَُّحْوَن َيْذَىبُ ْوَن ِإىَل ..... .ٔ

ْدَرَسةِ  . أ
َ
 ج.  السُّْوقِ    اظت

ْزَرَعةِ  . ب
َ
ْسَتْشَفى   اظت

ُ
 د.  اظت

 اَلتَّاِجُر َيْذَىُب ُكلَّ يَ ْوٍم ِإىَل ..... .ٕ

ْسَتْشَفى   السُّْوقِ  . أ
ُ
 ج.  اظت

ْدَرَسةِ  . ب
َ
ْزَرَعةِ    اظت

َ
 د.  اظت

 َماَذا يَِبْيُع التَّاِجُر ..... .ٖ

 ج.  ُرزّّ    فَاِكَحةٌ  . أ

 د.  ُخَضرٌ    َبَضاِئعٌ  . ب

 ْاأَلْخَباِر النَّاِفَعةِ الصََّحِفيُ ْوَن ..... َعِن  .ٗ

 ج.  يَ ْقرَأُْونَ    َُيَْفُضْونَ  . أ

 د.  يَ ْبَحثُ ْونَ    يَ َتَكلَُّمْونَ  . ب

 اَلطَِّبْيُب ..... اْلَمْرَضى .٘

 ج.  يُ َعاِلجُ    َُيَْفضُ  . أ

 د.  يُ رَاِفقُ    يَ ْنُضرُ  . ب
 

4. Terjemahkanlah teks bacaan tersebut kedalam bahasa Indonesia! 

 

  



 اْلِقَراَءِة ثُمَّ َأِجْب اأَلْسِئَلِة بِاإِلَجابَِة الصَِّحْيَحِة ُمطَاِبًقا ِمَن اْلِقَراَءِة !ِإْسَتِمْع ِإَلى  . أ
 َماَذا يَِبْيُع ُبْ السُّْوِق . . . . . .ٔ

 . . . . .النَّاِفَعِة أَْيَن يَ ْقرَاُء النَّاَس َعِن اأَلْخَباِر  .ٕ

 َما ِمْهَنُة َعاِئَشُة . . . . . .ٖ

 ُعَمَر . . . . .َماَذا يَ ْزرَُع  .ٗ

 َمىَت ُيَساِعُد ُعْثَماُن َعمَِّو . . . . . .٘

 

 ! َعَلى اإِلَجابَِة الصَِّحْيَحةِ  Xَضْع َعاَلَمُة  . ب

 01 - 0 الِ ؤَ س  ال نَ مِ  ص  النَّ  ةِ اءَ رَ قِ  دَ عْ ب َ  ةِ عَ ب َ رْ األَ  ةِ بَ وِ جْ األَ  نَ اب مِ وَ جَ  بُ سَ نْ أَ  رْ ت َ خْ إِ 

 اْلِمْهَنةُ 

َنا َأنَّ  ُهْم َمْن َيُكْوُن َكَما َعَرف ْ ُهْم َمْن َيُكْوُن َفالًَّحا، ِمن ْ ِمَهَن النَّاِس ُمتَ نَ وَّْعٌة، ِمن ْ
ُهْم َمْن َيُكْوُن ؽُتَرًّْضا َوَرسَّاًما َوُمَوظًَّفا َوُمَهْنِدًسا َوتَاِجرًا َوَصَحِفيِّا َوطَِبْيًبا، َومِ  ُهْم ُمَدرًّْسا، ِمن ْ ن ْ

ا َوَجزَّارًا َوفَاِكِهًيا َوؾَتَّارًا َوبَ نَّاًء َوِمْيَكاِنِكًيا َوَزبَّالًَة وََكنَّاًسا َوُمِذيْ ًعا َمْن َيُكْوُن ُشْرِطيِّا َوُخَضرِيً 
َر َذِلَك.  َوطَبَّاًخا َوَسائًِقا َوَغي ْ

َها، َوالتُّجَّاُر  َيْذَىبُ ْوَن  فَاْلَفالَُّحْوَن َيْذَىبُ ْوَن ِإىَل اْلَمزَارِِع ُكلَّ يَ ْوٍم َويَ ْزَرُعْوَن ْاأَلُرزَّ ِفي ْ
َها اْلَبَضاِئَع اْلُمتَ نَ وَّْعَة، َوالصََّحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن ْاأَلخْ  ُعْوَن ِفي ْ َباِر ُكلَّ يَ ْوٍم ِإىَل السُّْوِق َويَِبي ْ

َجالَِّت لِيَ ْقرَأََىا النَّاُس َوِمْن َأْجِل َذِلَك ال
َ
صََّحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن النَّاِفَعِة َوَيْكتُبُ ْونَ َها ُبْ ْاصَترَاِئِد َوْاظت

ْوٍم َعِن ْاأَلْخَباِر ُبْ َأيّْ َمَكاٍن َويَ تَِّصُل بِالنَّاِس َعَلى ؼُتَْتِلِف ِمَهِنِهْم، َوْاأَلِطبَّاُء َيْذَىبُ ْوَن ُكلَّ ي َ 
ْرَضى. وَ 

َ
ُْسَتْشَفى َويُ َعاصِتُْوَن ْاظت

 .حَِّة َأْجَساِمَناصِ  ىَل ْاأَلِطبَّاِء ِلوِقَايَةِ ؿَتُْن ؿَتَْتاُج إِ ِإىَل ْاظت



 اَْلَفالَُّحْوَن َيْذَىبُ ْوَن ِإىَل ..... .ٙ

ْدَرَسةِ  . ت
َ
 ج.  السُّْوقِ    اظت

ْزَرَعةِ  . ث
َ
ْسَتْشَفى   اظت

ُ
 د.  اظت

 اَلتَّاِجُر َيْذَىُب ُكلَّ يَ ْوٍم ِإىَل ..... .ٚ

ْسَتْشَفى   السُّْوقِ  . ت
ُ
 ج.  اظت

ْدَرَسةِ  . ث
َ
ْزَرَعةِ    اظت

َ
 د.  اظت

 التَّاِجُر .....َماَذا يَِبْيُع  .ٛ

 ج.  ُرزّّ    فَاِكَحةٌ  . ت

 د.  ُخَضرٌ    َبَضاِئعٌ  . ث

 الصََّحِفيُ ْوَن ..... َعِن ْاأَلْخَباِر النَّاِفَعةِ  .ٜ

 ج.  يَ ْقرَأُْونَ    َُيَْفُضْونَ  . ت

 د.  يَ ْبَحثُ ْونَ    يَ َتَكلَُّمْونَ  . ث

 اَلطَِّبْيُب ..... اْلَمْرَضى .ٓٔ

 ج.  يُ َعاِلجُ    َُيَْفضُ  . ت

 اِفقُ د.  يُ رَ    يَ ْنُضرُ  . ث

 اأَلِطبَّاُء ..... ِإىَل اْلُمْسَتْشَفى .ٔٔ

 ج.  يُ رَاِفُقْونَ    َيْذَىبُ ْونَ  . أ

 د.  يَ ْرِجُعْونَ    يُ رَاِكبُ ْونَ  . ب

 

 



 أَْيَن َيْكُتُب الصََّحِفُي َعِن اأَلْخَباِر ..... .ٕٔ

 ج.  السَّب ُّْورَة   الِكَتاب . أ

 د.  اصَترِْيَدة   الُكرَّاَسة . ب

 بِالنَّاِس َعَلى ؼُتَْتِلَف ِمَهِنِهمْ اَلصََّحِفيُ ْوَن .....  .ٖٔ

 ج.  يُ َعاصِتُْونَ    يَ تَِّصُلْونَ  . أ

 د.  يُ َعلُّْمْونَ    يَ ْلَعبُ ْونَ  . ب

 أَْيَن يَ ْبَحُث الصََّحِفُي َعِن اأَلْخَباِر ..... .ٗٔ

ْيَداِن  . أ
َ
 ج.  ُبْ َأىّْ َمَكانٍ    ُبْ اظت

ِديْ َنِة  . ب
َ
 د.  ُبْ الَقْريَةِ    ُبْ اظت

 اُجْوَن ِإىَل ..... ِلوِقَايَِة َأْجَساِمِهمْ اَلنَّاُس َُيْتَ  .٘ٔ

 ج.  اْلَفالَّحِ    التَّاِجَْتِ  . أ

 د.  اْلُمَدرّْسِ    ْاأَلِطبَّاءِ  . ب

 َأْكِمِل اْلُجَمَل اآلتَِيَة بِاْلَكِلَمِة اْلَمْوُجْوَدِة !

 ْاأَلُرزَّ ُبْ اْلَمْزَرَعةِ  عُ رَ زْ ي َ  وَ ..... ىُ َأيبْ  .ٙٔ

 ج.  بَائِعٌ    َفالَّحٌ  . أ

 د.  َساِئقٌ    ُمَوظَّفٌ  . ب

 ُعَمُر ..... ُىَو يَِبْيُع اْلَبَضائَِع ُبْ السُّْوقِ  .ٚٔ

 ج.  بَائِعٌ    ُمَوظَّفٌ  . أ

 د.  َفالَّحٌ    ُمَدرٌّْس  . ب

 



 أُمّْْي ..... ِىَى تُ َعلُّْم ُبْ اْلَمْدَرَسِة ُكلَّ يَ ْومٍ  .ٛٔ

 ج.  طَِبْيَبةٌ    َصَحِفيٌَّة  . أ

 د.  ُمَوظََّفةٌ    ُمَدرَّْسةٌ  . ب

 ِاشْتَاِعْيُل ..... ُىَو يَ تَ َعلَُّم ُبْ اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة ْاإِلْسالَِميَِّة اضتُُْكْوِميَّةِ  .ٜٔ

 ج. طَاِلبٌ    طَِبْيٌب  . أ

 د.  ٌشْرِطيّّ    ُمَهْنِدٌس  . ب

 ُأْخيِتْ .... ِىَي تَ ْعَمُل ُبْ اْلُمْسَتْشَفى .ٕٓ

 ج.  ُمَهْنِدَسةٌ    ُشْرِطيَّةٌ  . أ

 طَِبْيَبةٌ د.     طَالَِبٌة  . ب

 ِإْختَ ْر ُحُرْوق اْلَعْطِف الُمَناِسَبة !

 َيْسُكُن اأُلْسَتاُذ َعْبُد اهلل ..... ُأْسرَتُُو ُبْ َشارِِع )ُجَواْنَدا( .ٕٔ

 ج.  ٍُبَّ     َبلْ  . أ

 د.  َحىتَّ     وَ  . ب

 لَْيَس َمِعْي قَ َلٌم ..... ِمْرشَتَةٌ  .ٕٕ

 ج.  أَوْ     وَ  . أ

 د.  َبلْ    َحىتَّ  . ب

  اْلَمْسِجِد ..... نَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن ُبْ اْلبَ ْيتِ ُنَصلّْي الصُّْبَح ُبْ  .ٖٕ

 ج.  ٍُبَّ     َبلْ  . أ

 د.  َحىتَّ     وَ  . ب

 



 اْلُمَوظََّفُة َتْذَىُب ِإىَل َمْكَتِبَها َصَباحاً، ..... تَ ْرِجُع ِإىَل اْلبَ ْيِت َمَساءً  .ٕٗ

 ج.  وَ     ٍُبَّ  . أ

 د.  َبلْ     َأوْ  . ب

 اْلَقَدِم، ..... ُكَرَة السَّلَّةِ الَ يَ ْلَعُب الطَّاِلُب ُكَرَة  .ٕ٘

 ج.  وَ     الَ  . أ

 د.  َلِكنْ     َأوْ  . ب

 ج. َأِجْب الس َؤاُل األَتِيَِّة بِاإِلَجابَِة الصَِّحْيَحِة !

ُْفَرَداُت اآلتَِيِة ِإىَل الُلَغِة الَعَربِيَِّة ! .ٔ
 تَ ْرِجْم اظت

a. Pegawai  

b. Dokter  

c. Insinyur 

d. Pedagang  

e. Guru  

 اآلتَِيِة ِإىَل الُلَغِة الَعَربِيَِّة !تَ ْرِجْم اصُتَمل  .ٕ

a. Pamanku Seorang Petani, dia menanam sayuran di kebun. 

b. Seorang pedagang menjual pakaian di toko. 

 تَ ْرِجْم اصُتَمل اآلتَِيِة ِإىَل الُلَغِة اإِلْنُدْونِْيِسَي ! .ٖ

 َأِخْي طَِبْيٌب ُىَو يُ َعاِلُج اْلَمْرَضى . أ

 بَاِئٌع ُىَو يَِبْيُع اْلَبَضائَِع ُبْ السُّْوقِ أَبُ ْوَك  . ب
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Kegiatan Awal: 

 Guru 

mengucapkan 

salam, 

memulai 

pembelajaran 

dan menyapa 

siswa beserta 

menanyakan 

kabar siswa. 

 
 Guru 

mempersiapk

an siswa 

untuk belajar. 
 

 

 

 Guru 

menanyakan 

pengalaman 

siswa tentang 

materi yang 

akan 

dipelajari. 

 

 

 

 Guru 

menyampaika

n tujuan 

pembelajaran. 

 

 Guru 

Kegiatan Awal: 

 Guru 

mengucapkan 

salam, memulai 

pembelajaran dan 

menyapa siswa 

beserta 

menanyakan kabar 

siswa dengan 

penuh semangat. 

 

 Guru 

mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

dengan membaca 

do’a secara 

bersamaan dan 

mengecek 

kehadiran siswa 
secara teliti. 

 

 Guru menanyakan 

pengalaman siswa 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari dengan 

mengajukan 

beberapa 

pertanyaan dari 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

 Guru 

menyampaikan 

 



menjelaskan 

prosedur 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Kegiatan Inti: 

 Guru 

membimbing 

siswa untuk 

menulis, 

membaca, dan 

menerjemahka

n teks bacaan. 

 

 

 Guru 

mengamati 

keaktifan 

siswa dalam 

proses 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Akhir: 

 Guru 

membimbing 

menyimpulka

n pembahasan 

pembelajaran. 

 

 Guru 

memberikan 

pesan moral 

kepada siswa 

dari topik 

yang sudah 

dipelajari dan 

mengakhiri 

prmbelajaran. 

tujuan 

pembelajaran 

dengan 

memotivasi siswa 

untuk belajar. 

 

 Guru menjelaskan 

prosedur 

pembelajaran yang 

akan ditempuh 

bersama dengan 

siswa membagikan 

siswa menjadi 

menjadi 5 

kelompok secara 

hiterogen dengan 

tertib. 

 

Kegiatan Inti: 

 Guru membimbing 

siswa untuk 

menulis, membaca, 

dan 

menerjemahkan 

teks bacaan dengan 

penuh semangat 

dan tegas. 

 

 Guru mengamati 

keaktifan siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

dengan teliti dan 

tertib. 

 

Kegiatan Akhir: 

 Guru membimbing 

siswa untuk 

menyimpulkan 

pembahasan 

pembelajaran 

dengan teliti dan 

tertib. 

 

 Guru memberikan 

pesan moral 



kepada siswa dari 

topik yang sudah 

dipelajari dengan 

memotivasikannya 

dan 

mengaplikasikann

ya kedalam 

kehidupan sehari-

hari dan 

mengakhiri 

pembelajaran 

dengan salam. 
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