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   )اإلمام الشافعي(  وانصب فإن لذيذ العيش في النصب  سافر تجد عوضا عمن تفارقه  من راحة فدع األوطان واغترب  ما في المقام لذي أدب   )٣: الضحى (  َما َود�َعَك ّرب�َك َوَما قَلى    :قال هللا تعالى         استھالل   ه



 ولكافة صنون األمة  لي ولكم  ولعل ھذه الرسالة تنفع  .الجزاء   جزاھم هللا بأوفر وأحسن  وحسن المبارك   المرحوم محمد ورداني  المحبوبين وإلى إخويني  أن أكون كما كنت اآلن   حتى   الذي يقومين بتريبتي ورعايتي  أيوب وأمي سبوتية   عثمان أبي عبد المالك     المحترمين      ھذه الرسالة المتواضعة إلى والدي   بخلوص فؤادي العميق   أھدي     إهداء    و



ى من أرسلته شاهدا ونصلى ونسلم عل بصائرنا غشاوة الغواية،مدك يا من أوضحت لنا سبل اهلداية، وأزحت عن حن    بسم اهللا الرحمن الرحيم  شكر وتقدير   ز  وعلى  بإذنه وسراجا منريا،وداعيا إىل اهللا  ومبشرا ونذيرا، بحث تجريبي (في تعليم ثالثي مجرد  بوسيلة خرائط المفاهيم تطبيق الطريقة القياسية"وقد اختارت الباحثة . يف علوم الرتبيةتقدم لكلية الرتبية جبامعة الرانريي للحصول على الشهادة اجلامعة الباحثة بإذن اهللا من كتابة هذه الرسالة اليت  فقد انتهت    .نصروا وبذلوا إلعزاز الدين ما مجعوا وما ادخروااألصحايب الذين  املاجستري الذان قد أنفقا أوقاما يف إشراف الباحثة على تأليف  يةأستاذ ترميزي نينورسي املاجستري وأستاذة فجر  الكرميني مهاويف هذه الفرصة تتقدم الباحثة شكرا عميقا للمشرفني     .الرسالة عسى اهللا أن تكون نافعة للباحثة خاصة والقارئني عامةموضوعا هلذه  )بالمدرسة الثانوية اإلسالمية بمعهد دار األمان



لعل اهللا أن يباركهما وجيزيهما , هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال  ح  الرتبية  ملدير اجلامعة وعميد كليةقوم الباحثة الشكر وت    .أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة يف املدرسة الثانوية دم الباحثة الشكر ملناظر املدرسة وتق    .يف كتابة هذه الرسالة احملتاجةوموظفي مكتبة جامعة الرانريي الذين قد ساعدوها بإعارة الكتب وجلميع األساتذة وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العريبة  هذا البحث  بأنه قد اتفقين إلجراء اإلسالمية مبعهد دار األمان لعل اهللا أن حيفظهما  ،ربياين تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعاوتقول الباحثة الشكر خاصة للوالدين احملبوبني الذين قد      .اعطاين فرصة لتطبيق عملية التعليم والتعلم يف فصل الثاينالذي يعلم اللغة العربية قد خاصة ملعلم وإىل مجيع املعلمني  فيها من القارئني نقدا بنائيا واصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن هذا العمل مثرة نافعة وترجو تدعو اهللا أن جيعل  ،وأخريا    .سالمة الدين يف الدنيا واآلخرة



والنسيان وعسى أن تكون نافعة  اإلنسان ال خيلو من اخلطأ  ط       الباحثة                   ٢٠١٨سبتمرب  ٣ دار السالم،        .واحلمد هللا رب العاملني ،وال قوة إال باهللا العلي العظيمحسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول     .وللقارئني مجيعا للباحثة 
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وهي إحدى  Tungkop باملدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار األمان تعتمد الباحثة على املالحظة     ١٤٠٢٠٢٠٤٩:  رقم القيد    إنتان وحيوين :  اإلسم الكامل  )Tungkop حبث جترييب باملدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار األمان(   يف تعليم ثالثي جمرد بوسيلة خرائط املفاهيم تطبيق الطريقة القياسية:   عنوان البحث مستخلص البحث  ص  وأن معظم الطلبة  .الصرفوالطالب يتعلمون علم . املدارس اليت تدرس فيها مادة اللغة العربية كالصعوبات يف فهمه   جمرد يصيبون كثريا من املشكالت يف تعليم التصريف خصوصا عن ثالثي بوسيلة خرائط  تطبيق الطريقة القياسيةب ملعاجلة هذه املشكالت تقوم الباحثةومن احملاولة . دراكهوا الطريقة القياسية  تطبيقملعرفة فعالية  دف الباحثة ذا الباحث هيو . يف تعليم ثالثي جمرد املفاهيم بالطريقة  يف عملية تعليم ثالثي جمردواملعلمة أنشطة الطلبة التعرف على يف تعليم ثالثي جمرد و  البحث التجرييب البحث اليت استعملتها الباحثة فهي  منهج وأما .بوسيلة خرائط املفاهيم القياسية وأما العينة . مبعهد دار األمان MTsS واتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة .ومالحظة املباشرة اتاالختبار  البيانات استعملت الباحثة وجلمع  ،)Pre-Experiment( بالتصميمات التمهيدية تطبيق  نأهي فوأما النتائج من هذا البحث . طلبة ١٧وعددهم الثاين  وهو الفصلالبحث  امن هذ وتعتمد الباحثة على أن  .يف تعليم ثالثي جمرد يةكون فعالت بوسيلة خرائط املفاهيم الطريقة القياسية وهذا يدل  ١٠،٧ < ١،٧٥٤٨٨ أو )ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول  )ttest(نتيجة ت احلساب  الطلبة  أنشطة على ومن نتائج. لمقبو  )Ha(مردود وفرض البديل  )Ho(على أن فرض الصفري  ثالثي  تعليم يف عملية وممتاز انتفاع بوسيلة خرائط املفاهيم الطريقة القياسيةتوجد أن تطبيق  واملعلمة         . %   ٩٨ احملصولة هي النتيجةاعتمادا على  جمرد
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Based on the researcher observation at MTsS of Darul Aman, which is 
one of islamic boarding schools that teaches Arabic lessons. One of the 
lessons learned in Arabic is qawaid sharaf. The researcher found that 
most of the students had problems in this lesson, especially in the 
material of Tsulasi Mujarrad, they had difficulty in understanding and 
learning the Tsulasi Mujarrad theme. On the other hand, they know that 
the tsulasi mujarrad is very important in practicing language in daily 
life. But, because of the difficulties they faced in learning tsulasi 
mujarrad, it was making them lazy to learn and not concerned with this 
material. So that, the the researcher try to overcome this problem by 
applying the Qiyasiyyah method with Kharaith-Mafahim media in 
learning Tsulasi Mujarrad. The purpose of this study is to look at the 
effectiveness of the qiyasiyyah method with Kharaith-Mafahim media in 
learning the tsulasi mujarrad and to find out the activity of students in 
teaching learning process of the Tsulasi Mujarrad. In this study, the 
researcher used the Experimental Method (pre-Experimental Design). 
The technique of collecting data was through direct observation and test. 
The population in this study was all students at MTsS of Darul Aman 
and researcher took samples in class II with 17 students. The result of 
The application of the qiyasiyyah method with Kharaith-Mafahim media 
in learning Tsulasi Mujarrad is very effective with the results of the T-
test greater than T-table 10.7 >   ١،٧٥٤٨٨ which showed that the null 
hypothesis (Ho) was rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) was 
accepted. The participation of students in teaching learning process of 
Tsulasi Mujarrad is increasing in accordance with the data from the 
result of the observation analysis that was 98 % with the category 
strongly agree.  
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Berdasarkan pengamatan di MTsS Darul Aman, yaitu salah satu pesantren yang 

yang dipelajari dalam bahasa arab adalah qawaid sharaf. Peneliti menemukan 
kebanyakan diantara siswa memiliki masalah di dalam pembelajaran ini, 
khususnya di materi Tsulasi Mujarrad, mereka mengalami kesulitan dalam 
memahami dan mempelajarinya. Disisi lain mereka mengetahui bahwa 
mempelajari materi Tsulasi Mujarrad ini sangat penting dalam mempraktikkan 
bahasa di keseharian mereka. Karena kesulitan yang mereka dapati, menjadikan 
mereka malas untuk belajar dan tidak peduli dengan materi ini. Peneliti berusaha 
untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan metode Qiyasiyyah dan media 
Kharaith – Mafahim dalam materi Tsulasi Mujarrad. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk melihat keefektifan metode Qiyasiyyah dan media Kharaith – 
Mafahim dalam pembelajaran meteri Tsulasi Mujarrad dan mengetahui 
keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar materi Tsulasi Mujarrad. Metode 
yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-
Experimental Design). Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui 
observasi langsung dan tes. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa disekolah MTsS Darul Aman dan peneliti mengambil sampel penelitian di 
kelas II dengan jumlah siswa 17 orang. Adapun hasil penelitian Penerapan 
metode Qiyasiyyah dan media Kharaith – Mafahim dalam pembelajaran Tsulasi 
Mujarrad adalah sangat efektif dengan hasil T-test lebih besar dari pada T-tabel  10.7  >  ١،٧٥٤٨٨  yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan 
Hipotesa Alternatif (Ha) diterima. Adapun keaktifan siswa dalam proses belajar 
mengajar materi Tsulasi Mujarrad dengan menggunakan metode Qiyasiyyah dan 
media Kharaith – Mafahim  adalah meningkat sesuai dengan data hasil analisis 
observasi langsung yaitu 98 % dengan kategori sangat setuju. 

 

NIM   :  140202049  

juga mengajarkan pelajaran  bahasa arab didalamnya. Salah satu pembelajaran 



النهى و يشتمل على املاضى واملضارع واألمر  الفعل الثالثي ارد  ومن املعلوم أن التصريف ١.استقطع -تقّطع -أقطع: ثالثة حنوهو الذي زيد على حروفه األصلية حرف واحد، أو حرفان أو والفعل الثالثي املزيد  قطع،: حروفه أصلية على ثالث فقط حنوالفعل الثالثي ارد هو الذي مجيع . زيدارد والفعل الثالثي املوأما الفعل الثالثي ينقسم إىل قسمني الفعل الثالثي  .ثالثي جمردالباحثة أن تبحث يف هذه الرسالة عن قواعد الصرف يف تعليم ختص و . فروع اللغة العربية كالنحو والصرف واملعاىن وغريهاالطالب أن يتعلم مجيع وملعرفة هذه اللغة ال بد على . وغريهاالتوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف وعلم التفسري وعلم احلديث كعلم  مهم ملعرفة كل  علوم الدين اللغة العربية تعليم إن مشكالت البحث  - أ أساسية البحث  ل األولصالف  ١ عامل : بريوت(، )لجميع المراحل(المعين في التصريف حسن محد،  ١                                                              ٥. ص ،)٢٠٠٠الكتب، 



اسم الزمان واسم املكان و  واسم الفاعل واسم املفعول واسم   2 الذي نستخدم يف احلديث سهولة لنعرف أي بناء وأي فعل منه افادة من تعليم تصريف الفعل الثالثي ارد سنجد  وأما       ٢.اآللة أن لقد اشتكى  صف الثاينالاملدرسة الثانوية مبعهد دار األمان يف واعتمادا على حتصيل املالحظة املباشرة األوىل يف  .Bahasa Arab Kurikulum 2013 Untuk Siswa Kelas VIIباستعمال كتاب يتعلم فيها الطالب علم الصرف خصوصا يف تعليم ثالثي جمرد الكربى الذي أتشيه معهد دار األمان أحد املعاهد بـ وأما      .واحملادثة عن زمن معني مباشرا كثريا من املشكالت يف تعليم التصريف خصوصا الطلبة يصيبون   أن  وعرفوا .الثي جمرد  كالصعوبات يف فهمه واستعابهعن ث على أن ا يعو لكنهم ال يستط إليهم التصريف ثالثي جمرد مهم جدا إمارة اهللا، : سرباي(، الكيالنيايب احلسن علي بن هشام الكيالين،  ٢                                                             .كسلة يف تعليمه جيعلواحىت  يطبقوه يوميا   ٢. ص، )بدون السنة



يف شكل باستخدام اخلرائط املفاهيم  التصريف ثالثي جمرد فهم من الطروق التدريس اللغة العربية مبستوى قدرم يفهلم طريقا مناسبا  تطّبقمن أجل هذا تريد الباحثة  أن        3 طريقة هي  القياسية الطريقةو  .املشكالت هي الطريقة القياسيةوأما الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لعالج هذه . اجلدوال على مراجعة املادة  بةوتساعد الطل. متابعتها بصريا وذهنيا نياحملتوى املعاريف وكتابة املالحظات والنقاط يف احملاضرة لتمكم هي وسيلة من وسائل تلخيص يخرائط املفاهوأما       ٣.ينتقل من القاعدة العامة إىل احلاالت اجلزئية الوصول من املعلوم إىل اهول، ستخدمها العقل يفتفكري ي ة القياسية باستخدام وكيفية تطبيق الطريق .٤الدراسية بشكل مركز : بريوت، لبنان( ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف معروف،    ٣                                                            ، عملها م وأهميتها وكيفيةيتعريف الخرائط المفاهأجمد قاسم،    ٤  ٢٨٨. ص  ،)م١٩٩٨، دار النفائس ، متاح على )م ٢٠١١، ١٦الرتبية ةالثقافة، مايو : التخطيط الرتبوي( al3loom.com  ٢٥/١٠/٢٠١٧تارخ الدخول    



إعطاء الوراقة اليت منه مث يقوم املعلم ب ارد مث يأيت أمثلة متعددةم بأن يبدأ املعلم ليبّني القاعدة من الفعل الثالثي يفاهخرائط امل   4 من الفعل  رسم الكلمة املركز أو العبارة القصريةتتضمن فيها  الكاىف بني تقسيماته املختلفة، فتظل مشتتة ىف دون الربط سبب هذا االعتقاد إىل أن هذه القواعد يتم دراسته بصورة جمزأة ويرجع . ويعتذر أن يلم به إملاما كافيا ما مل يتخصص يف دراستهعلى جانب كبري من الصعوبة والتعقيد  التصريف ثالثي جمردب ثريون من الطالب الثانوية أن قواعد الصرفيعتقد الكو       .ارد الثالثي متعلقا مهمتان يف عملية تعليم التصريف الفعل الثالثي ارد فالطريقة القياسية والوسيلة خرائط املفاهيم مها نقطتان         .ومرتبة مع توضيح كل حالة باألمثلة واجلداولليجمع بني كافة القواعد بصورة مبسطة سهلة  خرائط املفاهيم والوسيلةياسية القالطريقة  أن تطبق الباحثة ولذلك تريد      .األذهان



يف تعليم ثالثي جمرد  بوسيلة خرائط املفاهيم الطريقة القياسيةمما سبق من البيان تريد الباحثة أن تبحث عن تطبيق       . إال بوجود الطريقة والوسيلةألن ليست هناك جناحا كامال يف عملية التعليم . بعضهم بعضا   5 ثالثي جمرد  يف عملية تعليم واملعلمة الطلبة كيف أنشطة - ٢ كون فعالية يف تعليم ثالثي جمرد ؟ت وسيلة خرائط املفاهيمب قياسيةالطريقة ال تطبيقهل   - ١ البحث أسئلة  - ب     .باملدرسة الثانوية مبعهد دار األمان وسيلة خرائط ب قياسيةالطريقة ال تطبيقملعرفة فعالية  - ١    ف البحثاهدأ  -ج ؟ وسيلة خرائط املفاهيمب القياسية بالطريقة ثالثي جمرد بالطريقة  تعليم يف عمليةالطلبة  أنشطةملعرفة  - ٢  .يف تعليم ثالثي جمرد املفاهيم   .وسيلة خرائط املفاهيمب القياسية



ولتسهيلهم أن  .تدريس مادة الصرف يف تعليم ثالثي جمردليكون هذا البحث زيادة مراجع واملعارف هلم إلصالح  للمدرسني - ٢  .ثالثي جمردخصوصا يف تعليم ميكن أن حتسن قدرة الطالب على تعلم القواعد الصرف ليكون مدخال إىل املدرسة يف تنفيذ أنواع من األساليب اليت   للمدرسة  - ١  أهمية البحث  -د   6 مال الطريقة باستع يف تعليم ثالثي جمرديبينوا املواد الدراسية  وزيادة  إجراء البحثا البحث خربة هلا يف أن يكون هذ للباحثة  - ٣  .خرائط املفاهيمالقياسية والوسيلة  يف أمور التدريس اللغة العربية وخاصة املعارف إليها العلوم و      .يف تعليم ثالثي جمرد



ومفيدا للباحثني  .يف تعليم ثالثي جمرد مبعهد دار األمانأن يكون هذا البحث حال ملشكالم اليت يواجهوا  للطالب  - ٤   7 خرائط والوسيلة  الطريقة القياسية اآلخرين الذين يطبقون هي أن الطريقة القياسية فالبحث  يف هذا االفرتاضأما   : يالبحث هلذه الرسالة هافرتاض أما   البحث و فروضه  افتراض -ه  .يف تعليم اللغة العربية وفروعها املفاهيم ثالثي  وأما. ثالثي جمرد والتعلم يف تعليم تعليمالطرق  طريقة من وتطبيق  .تعلم اللغة العربيةإحدى املادة املهمة يف تعليم و هو  جمرد خرائط املفاهيم يشجع باستخدام الوسيلة الطريقة القياسية  قدرم فيها، ويسهل املعلم وترفع  ثالثي جمردالطالب يف تعليم        .يف توصيل املادة إىل أذهان الطالب



دمتها الباحثة يف هذه الرسالة ق ذيض البحث الو أما فر و    8 مل  بوسيلة خرائط املفاهيمقياسية الطريقة ال تطبيقإن   - )�H (ض الصفري الفر  - ٢ يف تعليم ثالثي جمرد يةكون فعالت بوسيلة خرائط املفاهيم قياسيةالطريقة ال تطبيقإن   -  )�H ( ض البديلالفر  - ١  :فيما يلي يف تعليم ثالثي  حتت املوضوع تطبيق الطريقة القياسيةتريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة : املوضوعي  داحل - ١  حدود البحث - و .يف تعليم ثالثي جمرد يةكن فعالت   .الثاينفصل مبعهد دار األمان واخلاصة يف Lampuuk Darussalam Aceh Besar املدرسة الثانوية اإلسالمية د الباحثة أن تبحث هذه الرسالة يف يتر : املكاين  داحل - ٢  .ةالتجريبيدراسة بال



تطبيق . ٥الشيئ وموضوع التنفيذ أو قيد االختبار واالستعمالوهو موضوع  تطبيقا-يطّبق- طّبقمصدر من " تطبيق"كلمة   تطبيق -أ    :بعض املصطلحات اليت تتضمنها الرسالة فهي كما يليقبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة، فهي تريد أن تبني   مصطلحات البحث -ز     .م٢٠١٩-٢٠١٨  ةيالطريقة يف السنة الدراستريد الباحثة أن حتدد وقت تطبيق هذه  :  الزماين داحل - ٣   9 المنجد الوسيط في العربية ، مؤسسة دار املشرق الكثولكية  ٥                                                               ٦٦٧. ، ص)٢٠٠٣بريوت لبنان، : دار املشريق(، طبعة أوىل المعاصرة



يف عملية التعليم  يمرائط مفاهاخلوسيلة و  الطريقة القياسيةاملعلم  لاستعما املراد بالتطبيق يف هذه الرسالة هوولذالك    ٦.الذين يرغب يف استعمالتهمعند احملدثني هو السعي إىل استعمالة الشخص أو االشخاص    10 ة مبعىن املذهب أو طريقة لغ-يطرق- الطريقة مشتق طرق الطريقة القياسية - ب  .تعليم ثالثي جمردلرتقية مفاهم وقدرة الطالب يف  أو اسلوب و اصطالحا هي وسيلة تستخدم  ٧.اخلط يف الشيء والقياسية هي مصدر من الفعل الثالثي ارد . ٨يلجأ إليه للنجاح دار (، المنجد في اللغة واالعالممؤسسة دار املشرق الكثولكية،   ٦                                                           التعليمية وهي تعتمد على القياس، أي أن اسسها انتقال الفكر وأما الطريقة القياسة تعد من أقدام الطرق املستخدمة يف العملية  ٩.ما يكون حبسب مقتضاه قيسا أو قياسا مبعىن - يقيس -قاس:    ٦٦٥. ص... المنجد في اللغة ،مؤسسة دار املشرق الكثولكية   ٩  ٦٧٣ .ص... المنجد في اللغة ،مؤسسة دار املشرق الكثولكية  ٨  ٢٦٥. ص... المنجد الوسيط، الكولكية مؤسسة دار املشرق  ٧  ٢٦١- ٢٦٠. ص ،)٢٠٠٣بريوت لبنان، : املشرق



وسيلة مجع  -يسل -كلمة وسائل مصدر من وسل    وسيلة  - ج   .الصرف بتقدمي القواعد أوال، مث تأيت األمثلة املتعددةراد بالطريقة القياسية هنا هي طريقة تعليم القواعد وامل  ١٠.احلقائق الكلية إىل اجلزئيةالعام إىل اخلاص، ومن املبادئ إىل النتائج، ومن  من القانون   11 كل "واصطالحا   ١١".األداة والسبيل, املتواسطة"وسائل معناها  عامل الكتب، : القاهرة( تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد الىف، ١٠                                                              خرائط املفاهيم -د  .لتحسني عملية التعليم ثالثي جمرديف هذه الرسالة هي إحدى من أداة اليت تستخدمها املعلمة واملراد بوسيلة  ١٢".أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين , ترميزي نينورسي  ١٢   Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali, 2014), Hal. 3  11  ١٩. ص ،)٢٠١٥    ١١٢. ص, )م ٢٠١٥, بندا أتشيه: دار السالم (, بغيرها



مبعىن فكرة جمردة متثل واملفاهيم مجع من مفهوم . أو جزء منهأما خرائط مجع من خريطة هي صورة لكوكب األرض . املفاهيمو  خرائط ترتكب من كلمتني خرائط املفاهيمكلمة    12 هي وسيلة حديثة من  خرائط املفاهيموكذلك تعريف    ١٣.اخلصائص األساسية اليت متثلها عن طريق رسم خمطط باستخدام , وسائل التعبري عن األفكار لرتتبط معاين الكلمات , والصور واأللوان, والرموز, الكتابة يف تعليم  هنا هي وسيلة ناجحة رائط املفاهيمواملراد خب  ١٤.بالصور املرسومة متاح  ,مفهوم الخريطة الذهنية وفوائدها ,م٢٠١٦ ,يكاتسناء الدو   ١٤     ١٣/١٠/٢٠١٨تاريخ الدخول  http://ar.m.wikipedia,org متاح على ,والمفهوم الخريطة   ,٢٠١٦, املوسوعة احلرة  ١٣                                                                .واملراجعة, واحلفظ, على املذاكرة املتعلميساعد و  إليصال الفكرة على الطلبة ةعلمستخدم املت اليت ثالثي جمرد    11/10/٢٠١٨تاريخ الدخول    https://madoo3.com على



علم جايا، : ميدان ( متن البناء واألساسداهللا الدنقزى، عب امام مال  ١٦  ٢٥ .ص ،)م١٩٩٩ مكتبة املعارف،: ضالريا( التطبيق الصرفي، عبده الرزجح  ١٥                                                             ١٦ َحيُْسنُ  - َحُسَن =     يـَْفُعُل       -فـَُعَل  - ٦ يـَْنِعمُ  –نَِعَم =     يـَْفِعُل       –َفِعَل  - ٥ يـَْفرَحَ  -َفرَِح =     يـَْفَعُل       -َفِعَل  - ٤ َيْذَهبُ  - َذَهَب  =          يـَْفَعلُ  -َل فـَعَ  - ٣ َيْضِربُ  -َضَرَب   =         يـَْفِعلُ  -َل فـَعَ  - ٢ يـَْنُصرُ  - َنَصرَ      =      يـَْفُعلُ  -فـََعَل  - ١  :التايل فيمافتكون أوزانه  ١٥،أو الضم أو الكسرالمة متحركة بالفتح دائما كذالك وتبقى عينه اليت تتحرك بالفتح وألن وجدنا له ثالثة أوزان وذلك ألن فاءه متحركة بالفتح دائما يسمى بثالثي جمرد ألن إذا نظرنا إىل صيغة املاضى  ثالثي جمرد - ه     13    ٢. ص ,)ه ٦٦٥



وهذه  ٧،٦٣ونتائج اليت حصل عليها الباحثة فهي     .ةالتجريبيالدراسة الرسالة هو وأما منهج الذي اعتمدت الباحثة يف تأليف هذه        . jiqsaw  بـالقياسية واستخدامها للطالب على النحو يف معهد نور اإلسالم بتطبيق الطريقة معرفة ترقي التحصيل الدراسي  هذا البحث يهدف إىل    ١٧.)م٢٠١٢(دراسة عين فطري  -١ الدراسات السابقة - ح   14 نتيجة  ارتفاع قدرة الطالب، وهذا يدل علىالنتائج تشري إىل  احلالية أن  راسة السابقة بالدراسة والعالقة بني الد      .قبليأعلى من اإلختبار ال الطالب يف اإلختبار البعدي التجريبية، أما الدراسة السابقة  الدراسةكليهما تبحثان عن  بتطبيق  التحصيل الدراسي على النحودف إىل ترقية  ، رسالة )Bener Meriah دراسة تجريبية بمعهد نور اإلسالم ( ,في تعليم النحو jiqsawالطريقة القياسية و استخدامها بـ م،  ٢٠١٢عني فطري،  ١٧                                                              )٢٠١٢جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، (ماجستري غري منشور، 



يف معهد  للطالب jiqsaw  بـقياسية واستخدامها الطريقة ال   15 فعالية  علىوأغراض البحث اليت دفعت الباحثة لتعرف          ١٨.)م ٢٠١٦( ساري يوليتدراسة  -٢   .Tungkopالثانوية مبهعد دار األمان استخدام الطريقة القياسية يف تعليم ثالثي جمرد باملدرسة والدراسة احلالية دف إىل معرفة فعالية . نور اإلسالم الطريقة القياسية وعلى كيفية تطبيق  العريبو على فهم النح ةرتقية قدرة الطلبل بطاقة التكاملةو الطريقة القياسية استخدام  دراسة الذي تستعمله الباحثة هو  ومنهج البحث        .العريبو على فهم النح ةرتقية قدرة الطلبل بطاقة التكاملةو  بطاقة  عمالتطبيق الطريقة القياسية باستم،  ٢٠١٦، ساري يوليت  ١٨                                                             .جتريبية تجريبية بالمدرسة دراسة (و، التكاملة لترقية قدرة الطالب على فهم النح جامعة (رسالة ماجستري غري منشور، ، )Jeuram الحكومية المتوسطة اإلسالمية   )م ٢٠١٦الرانريى اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، 



تطبيق اليت حصلت عليها الباحثة فهي أن نتائج الوأما          16 رتقية ل يكون فعاال بطاقة التكاملةباستعمال الطريقة القياسية  استخدام يف متساويا هاتني الرسالتني والعالقة بني         .وعلى فهم النح ةقدرة الطلب واختالفا يف اهدافها، أما  يف حبث جترييب الطريقة القياسية احثة يف الدراسة السابقة هي البأغراض البحث اليت قدمت  على كيفية  التعرف العريبو على فهم النح ةرتقية قدرة الطلبل بطاقة التكاملةباستعمال  الطريقة القياسيةتطبيق  فعاليةملعرفة  باستعمال الطريقة القياسية استجابة الطالب يف تعليم النحو ب في تدريس  تطبيق الطريقة القياسيةم،  ٢٠١٢، ب. حممد شهريل  ١٩                                                           تطبيق الطريقة القياسية يف تدريس األفعال املعتالت وملعرفة ويهدف الباحث ذا البحث ملعرفة إجراء الباحث      ١٩.)م ٢٠١٢(ب . دراسة محمد شهريل -٣  .بطاقة التكاملة رسالة ، )Aceh Besarبحث إجرائي بمعهد باب المغفرة (األفعال المعتاالت،     )م ٢٠١٦جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، (ماجستري غري منشور، 



ية تطبيق الطريقة القياسية يف تدريس الصرفية وملعرفة فعالاستطاعة الطلبة يف فهم األفعال املعتالت مبجال قواعد    17 باحثة هو البحث ومنهج البحث الذي تستعمله ال       .األفعال املعتالت     ”٢٠١٦ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh“   :جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتابرتبية و تأهيل املعلمني طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الوأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على     طريقة كتابة الرسالة -ط  . الطلبة مرتفعةالطريقة القياسية يف تدريس األفعال املعتالت جيعل قدرة ومن النتائج احملصولة يف هذا البحث هي أن تطبيق       .اإلجرائي



فاملثل هي ) مثاال(ويسمى الوزن يف الكتب القدمية أحيانا  اللغاتبنية الكلمة، وهو من أحسن ما ُعرف من مقاييس يف ضبط وضعه علماء العرب ملعرفة أحوال ) مقياس(امليزان الصرىف   ١.وهو فهم صحيح يف اإلطار العام للدرس اللغوىأن العرب القدماء فهموا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة، ومعىن ذلك . واملقصود باألبنية هنا هيئة الكلمة .إعرابا وال بناءبه كيفية صياغة األبنية العربية، وأحوال هذه األبنية اليت ليست العلم الذي تعرف الصرف هو  يعرف علماء العربية بأن مفهوم الصرف - ١ مفهوم الصرف والتصريف -أ   اإلطار النظري  الفصل الثاني ١١      ٧ .، ص)م ١٩٩٩, املعارفمكتبة : الرياض( التطبيق الصرفجحي، ز عبده الر   ١                                                             .االوزان



ف ع : (فإم جعلوا امليزان الصرىف مكونا من ثالثة أصول هي وملا كان أكثر الكلمات العربية يتكون من ثالثة حروف    12 لث، على أن يكون شكلها على شكل والالم تقابل احلرف الثاوجعلوا الفاء تقابل احلرف األول، والعني تقابل احلرف الثاين، ) ل , إمارة اهللا: سرباي( ،ىالكيالن، بن هاشم الكيالىن اىب احلسن علي  ٣  ١٠ .ص...  التطبيق الصرفحي، زجعبده الر   ٢                                                           الصرف بنية أو هيئة الكلمة اليت تتكون على ثالثة حروف أصول ات أن وأما خلص اخلتام من مجيع تعريفات السابق  ٣.اضرب وغريها من األمثلة -ضربا  -يضرب - إىل ضرببتلك األمثلة املختلفة وباجلملة الضرب هو األصل الواحد فتغيريه أى . الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة  ال حتصل إال اإن التصريف يف اللغة التغيري، ويف اصطالح حتويل األصل  تعريف التصريف - ٢ ٢.َكُرمَ  =فـَُعَل ، َحِسبَ =  َفِعلَ   ،َكَتبَ = فـََعَل   :الكلمة املوزونة، فتقول   ٢ .ص ،)بدون السنة



الفعل ارد هو الفعل املاضي الذي تكون مجيع  الفعل اردتعريف   - ١  الفعل المجرد والفعل المزيد  -ب  .املقصودة وال حتصل إال بالتصريفتغيري األصل احلرف الواحد إىل أمثلة خمتلفة ليجد املعاىن وأما التصريف . ل ويسمى الوزن لكلمات األخرى هي ف، ع،   13 " أحرفه أصلية هي فعل جمرد " َنَصرَ " الفعل . أصليةحروفه  هو ما زيد على حروفه األصلية حرف أو  الفعل املزيد الفعل املزيدتعريف  - ٢     ٤.اردارد إىل قسمني مها الفعل الثالثي ارد والفعل الرباعي فيقسم الفعل . وليس بينها حرف زائد" النون والصاد والراء   ٥. ص, )٢٠١٠, ميديا بريز: كرتاجا (, الثانوى المراجع السريعة في علم الصرف لطالب المستوى ,حسن الدين  ٤                                                           والزيادة تكون إما من أحد حروف . أكثر من حرف



. الفعل" الم"أو " عني"وإما من جنس واحد " َسأَْلُتُمْونِيـَْها"   14 وأضيفت إليه اهلمزة قبل فاء الفعل " نزل"أصله (أنزل : مثل  ويف وزن  فـََعل،: بصورة املوزون، فيقولون يف وزن َقَمر أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعني والالم مصورة ثالثيا، اعترب العلماء أن أصول الكلمات ثالثيا ثالثة وملا كان أكثر كلمات اللغة العربية . حروفه ثالثةالفعل الثالثي جمرد هو الذي يكون أصول  تعريف ثالثي جمرد    - ١ مجردثالثي   - ج ٥").َسأَْلُتُمْونِيـَْها"حروف من  املكتبة :  القاهرة(، قواعد اللغة العربية، شيخ اجلامع األزهار حممد األنباىب  ٦  ١٣. ص...  السريعةالمراجع  ,الدينحسن   ٥                                                                ٦.فُِعل: َفِعل، ويف مسُِع:  ِفْعل، ويف َحِسب: ِسْدر   ٨ .ص )١٨٦٩ ،األدب



يـَْفَتحُ  - فـََتحَ   يـَْفُعلُ  معىن األمثلة يـَْنُصرُ  - َنَصرَ  افعال املضارع                      .أبواب مشهورة مرتبة  حبسب عدد أفعال كل بابوالفعل الثالثي ارد يف اللغة العربية على ستة  أوزان الفعل الثالثىي ارد  - ٢   15 يْضِرب - َضَربَ   نُ سُ حيَْ  -  نَ سُ حَ  يـَْفِعلُ   َحيِْسبُ  - َحِسبَ   يـَْعَلمُ  -◌َ  َعِلم   menghitung mengetahui menolong memukul membuka فـََعلَ  memperbagus يـَْفَعلُ  يـَْفِعلُ  َفِعلَ  يـَْفُعلُ  يـَْفَعلُ  فـَُعلَ  



          اَفـُْعُل     نـَْفُعلُ   تـَْفُعْلنَ  ِن    تـَْفُعِلْنيَ   تـَْفُعالَ   ْوَن    ِن     تـَْفُعلُ تـَْفُعالَ تـَْفُعُل      نَ لْ يـَْفعُ   ِن   تـَْفُعُل    تـَْفُعالَ   ُعُلْوَن ِن     يـَفْ يـَْفُعُل    يـَْفُعالَ   :تصريف الفعل المضارع     فـََعْلُت   فـََعْلَنا  فـََعْلَت   فـََعْلُتَما   فـََعْلُتْم    فـََعْلِت     فـََعْلُتَما   فـََعْلُنت   فـََعَلْت    فـََعَلَتا     فـََعْلنَ فـََعَل     فـََعَال     فـََعُلْوا       :تصريف الفعل الماضى     .احلرف الثاين يف املضارع املاضي، و مضمومَ و يكون الفعُل الثالثي فيه مفتوَح احلرف الثاين يف   يـَْنُصرُ - ُل موزونه َنَصرَ يـَْفعُ -فـََعلَ : الباب األول  - ١   16



ًراَنَصَر َأْمحَُد   رَ صَ نَ     لَ عَ فَـ   األمثلة  موزون  وزن  األمثلة  موزون  وزن  الفعل املضارع  الفعل املاضى  : األمثلة   17 ًرايـَْنُصُر َأْمحَُد   رُ صُ نْ يَـ   لُ عُ فْ يَـ   َفِقيـْ   فـََعْلَت   فـََعْلُتَما   فـََعْلُتْم    فـََعْلِت     فـََعْلُتَما   فـََعْلُنت   فـََعَل     فـََعَال     فـََعُلْوا     فـََعَلْت    فـََعَلَتا     فـََعْلنَ   :الفعل الماضى  تصريف    .املاضى و مكسوَر احلرف الثاين يف املضارعيكون الفعل الثالثي فيه مفتوَح احلرف الثاين يف  َيْضِربُ - يـَْفِعُل موزونه َضَربَ -فـََعلَ : الباب الثاين  - ٢   ِيفْ اْلَمْسِجدِ َيْدُخُل التـْلِمْيُذ   لُ خُ دْ يَ   اْلَمْسِجدِ التـْلِمْيُذ ِيفْ َدَخَل   لَ خَ دَ   َفِقيـْ



   يـَْنزُِل اْلَمَطرَ   لُ زِ نْ يَـ   اْلَمَطرُ نـََزَل   لَ زَ نَـ   واَعدُ َيْضِرُب َزْيٌد   بُ رِ ضْ يَ   لُ عِ فْ يَـ   واَعد َضَرَب َزْيٌد   بَ رَ ضَ   لَ عَ فَـ   األمثلة  موزون  وزن  األمثلة  موزون  وزن  الفعل املضارع  الفعل املاضى  : األمثلة     اَْفِعُل     نـَْفِعلُ   ِن    تـَْفِعْلنَ ْنيَ   تـَْفِعالَ تـَْفِعلِ   ِن     تـَْفِعُلْوَن    تـَْفِعُل    تـَْفِعالَ   ِن    يـَْفِعْلنَ تـَْفِعُل    تـَْفِعالَ   ِعُلْوَن    ِن     يـَفْ يـَْفِعُل    يـَْفِعالَ   :تصريف الفعل المضارع     فـََعْلُت   فـََعْلَنا   18



            لُ اَفـَْعُل     نـَْفعَ    ْلنَ ِن    تـَْفعَ ْنيَ   تـَْفَعالَ َعلِ تـَفْ   ُلْوَن    ِن     تـَْفعَ تـَْفَعُل    تـَْفَعالَ   ْلنَ ِن    يـَْفعَ الَ تـَْفعَ    ْفَعُل تَـ    ِن     يـَْفَعُلْوَن يـَْفَعُل    يـَْفَعالَ   :تصريف الفعل المضارع     فـََعْلُت   فـََعْلَنا  فـََعْلَت   فـََعْلُتَما   فـََعْلُتْم    فـََعْلِت     فـََعْلُتَما   فـََعْلُنت   فـََعَل     فـََعَال     فـََعُلْوا     فـََعَلْت    فـََعَلَتا     فـََعْلنَ   :الماضى  تصريف الفعل  .املاضى ومفتوح احلرف الثاين يف املضارعو يكون الفعل الثالثي فيه مفتوَح احلرف الثاين يف  يـَْفَتحُ -يـَْفَعُل موزونه فـََتحَ - فـََعلَ : الباب الثالث - ٣   19



  َفِعْلَت   َفِعْلُتَما   َفِعْلُتْم    َفِعْلِت     َفِعْلُتَما   َفِعْلُنت   َفِعَل     َفِعَال     َفِعُلْوا     َفِعَلْت    َفِعَلَتا     َفِعْلنَ   :تصريف الفعل الماضى     .الثاين يف املضارعاملاضى ومفتوح احلرف ويكون الفعل الثالثي فيه مكسور احلرف الثاين يف  يـَْفرَحُ - يـَْفَعُل موزونه َفرِحَ -َفِعلَ : الباب الرابع  - ٤   اْلُمْسَتْشفىَ طَِبْيٌب ِإَىل َيْذَهُب   بُ هَ ذْ يَ   اْلُمْسَتْشفىَ طَِبْيٌب ِإَىل َذَهَب   بَ هَ ذَ   باَباً  ُحْسنٌ  َتحُ فْ يَـ   حُ تَ فْ يَـ   لُ عَ فْ يَـ   باَباً  ُحْسنٌ فـََتَح   حَ تَ فَـ   لَ عَ فَـ   األمثلة  موزون  وزن  األمثلة  موزون  وزن  الفعل املضارع  الفعل املاضى  :األمثلة   20



   َمادةً اْلُمَدرُس يـَْعَلُم   مُ لَ عْ يَـ   َمادةً اْلُمَدرُس َعِلَم   مَ لِ عَ   أََماَم اْلبَـْيتِ يـَْلَعُب ِطْفٌل   بُ عَ لْ يَـ   لُ عَ فْ يَـ   أََماَم اْلبَـْيتِ َلِعَب ِطْفٌل   بَ عِ لَ   لَ عِ فَ   األمثلة  موزون  وزن  األمثلة  موزون  وزن  الفعل املضارع  الفعل املاضى  :األمثلة      اَفـَْعُل     نـَْفَعلُ   تـَْفَعْلنَ     ِن تـَْفَعِلْنيَ   تـَْفَعالَ   ْوَن ِن     تـَْفَعلُ تـَْفَعُل    تـَْفَعالَ   يـَْفَعْلنَ  ِن    تـَْفَعُل    تـَْفَعالَ   َعُلْوَن   ِن     يـَفْ يـَْفَعُل    يـَْفَعالَ   :تصريف الفعل المضارع     َفِعْلُت   َفِعْلَنا   21



    اَْفِعُل     نـَْفِعلُ   ِن    تـَْفِعْلنَ تـَْفِعِلْنيَ   تـَْفِعال  ْوَن ِن     تـَْفِعلُ تـَْفِعُل    تـَْفِعال  يـَْفِعْلنَ    ِن  تـَْفِعُل    تـَْفِعال  ِعُلْوَن  ِن     يـَفْ يـَْفِعُل    يـَْفِعال  :الفعل المضارع  تصريف        َفِعْلُت   َفِعْلَنا  َفِعْلَت   َفِعْلُتَما   َفِعْلُتْم    َفِعْلِت     َفِعْلُتَما   َفِعْلُنت   َفِعَل     َفِعَال     َفِعُلْوا     َفِعَلْت    َفِعَلَتا     َفِعْلنَ   :تصريف الفعل الماضى     .املاضى ومكسور احلرف الثاين يف املضارع أيضاالثاين يف  ويكون الفعل الثالثي فيه مكسور احلرف بُ َحيْسِ - يـَْفِعُل موزونه َحِسبَ -لَ َفعِ : الباب اخلامس - ٥   22



َنانَِعَم اهللا   مَ عِ نَ   رِْحبَهُ التاِجُر َحيِْسُب   بُ سِ حْ ـيَ   لُ عِ فْ يَـ   رِْحبَهُ التاِجُر َحِسَب   بَ سِ حَ   لَ عِ فَ   األمثلة  موزون  وزن  األمثلة  موزون  وزن  الفعل املضارع  الفعل املاضى  : األمثلة   23 َنايـَْنِعُم اهللا   مُ عِ نْ يَـ   َعَليـْ مضموم احلرف الثاين يف و يكون الفعل الثالثي فيه  َيْكُرمُ -يـَْفُعُل موزونه َكُرمَ -فـَُعلَ : الباب اخلامس - ٦   َعَليـْ   فـَُعْلَت   فـَُعْلُتَما   فـَُعْلُتْم    فـَُعْلِت     فـَُعْلُتَما   فـَُعْلُنت   فـَُعَل     فـَُعَال     فـَُعُلْوا     فـَُعَلْت    فـَُعَلَتا     فـَُعْلنَ   :تصريف الفعل الماضى     .املضارع



  ٦. ص...  السريعةالمراجع  ،حسن الدين  ٧                                                             اْلَوَلدُ َحيُْسُن   نُ سُ ـحْ يَ   اْلَوَلدُ َحُسَن   نَ سُ حَ   ْاُألْسَتاذُ َيْكُرُم   مُ رُ كْ ـيَ   لُ عُ فْ يَـ   اُألْسَتاذُ َكُرَم   مَ رُ كَ   لَ عُ فَـ   األمثلة  موزون  وزن  األمثلة  موزون  وزن  الفعل املضارع  الفعل املاضى  ٧ :األمثلة      اَفـُْعُل     نـَْفُعلُ   ِن    تـَْفُعْلنَ تـَْفُعِلْنيَ   تـَْفُعالَ   ْوَن    ِن     تـَْفُعلُ ُعُل    تـَْفُعالَ تـَفْ   يـَْفُعْلنَ  ِن    تـَْفُعُل    تـَْفُعالَ   ُعُلْوَن   ِن     يـَفْ يـَْفُعالَ    يـَْفُعُل   :تصريف الفعل المضارع     فـَُعْلُت   فـَُعْلَنا   24



تتنوع طرائق و . املعلومات إىل تالميذهيستخدمها املعلم يف توصيل إن جناح أي عملية تعليمية تعتمد على الطريقة اليت   طرائق التدريس القواعد اللغة العربية –د       25 منها كما , إىل أنواع متعددة القواعد اللغة العربيةالتدريس لتعليم  ميكن القول إّن و . عدة النحوية اليت جتمع بينهمااستخالص القا ة األمثلة والشواهد املختلفة، مثتبدأ هذه الطريقة مبالحظ الطريقة االستقرائية - ١  :اآلتية  : لبنان بريوت،( وطرائق تدريسها،خصائص العربية نايف معروف،   ٨                                                             ٨.والرتكيب واملقارنة رصدوها باملالحظة واملشاهدة والتحليلوالنثرية، وخرجوا من حبثهم االستقرائي هذا بالقوانني النحوية اليت عندها نظروا يف النصوص القرآنية واألحاديث النبوية  والشواهد وذلك . اللغة القدامى، حينما قّعدوا النحو وضبطوا أحكامهاالستدالل والتفكري هي اليت جلأ إليها علماء  هذه الطريقة يف   ١٨٧. ص )م١٩٩٧ ،دار النفائس



  ٢٧٦. ص ،)٢٠١٥ عامل الكتب،: القاهرة( المعاصرة، تعليم اللغةسعيد اليف،   ٩                                                                 .يبدأ هذه الطريقة باألمثلة مث يبحث القاعدةء إىل القانون العام أي اللغة العربية حيث ينتقل الفكر من اجلز راد بالطريقة االستقرائية هي طريقة التدريس القواعد وأما امل  ٩.مث تعبري املتعلمني عنها بأسلوم اخلاصمن مثال إىل آخر ومناقشته دف استنتاج القاعدة العامة، ومن نتقال الكثري من األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االبأنفسهم، واستخدامها يف التدريس يستدعى من املعلم مجع مني على اكتشاف املعلومات واحلقائق عامة، وهي تساعد املتعلحاالت خاصة إىل القانون العام، ومن حاالت خاصة إىل أحكام جمهولة، حيث ينتقل الفكر من اجلزئ إىل القانون العام، ومن يسلكها العقل يف الوصول من احلكم على حقائق مشاهدة أو الطريقة االستقرائية من طرق التفكري الطبيعية اليت    26



آدابها التدريس مهارات اللغة العربية و  طرائقعابر توفيق اهلامشي،   ١٠                                                             .احلقائق الكلية إىل اجلزئيةمن القانون العام إىل اخلاص، ومن املبادئ إىل النتائج، ومن التعليمية وهي تعتمد على القياس، أى أن أساسها انتقال الفكر تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق املستخدمة يف العملية  الطريقة القياسيةمفهوم  )١ الطريقة القياسية - ٣   .ى املدرساعتمادا كبريا علكانت إجابة تعتمد يعطيه املدرس أسئلة على الطالب إلجابام واجبا منزليا لو  طريقة التدريس اليت  هي الطريقة االستجوابولذالك   ١٠.عليهاالستجواب وحده من قبل املدرس، غري أا تعتمد اعتمادا كبريا أن تقتصر على  تصلح وهي العطونه واجبا بيتيا، املوضوع الذي يهي اليت تعتمد على أسئلة الطالب وإجابام عن دقائق  الطريقة االستجواب - ٢   27   ٧٣ .ص، )بدون السنةبغداد، (، للمراحل الدراسية



بالكليات، مث الطريقة القياسية هي الطريقة اليت تبدأ    28 هي  الطريقة القياسيةمن مجيع تعريفات السابقة فاملراد ب  ١١.السهل وهو األمثلةكما هو واضح يكون البدء بالصعب وهو القانون، مث التدرج إىل األمثلة اليت توضحها، مث يقوم بالتطبيق عليها، ويف هذه الطريقة  ة أو القانون أو القاعدة مث يقيس عليها بإعطاء املعلم بذكر احلقيقوتسمى هذه الطريقة أحيانا بطريقة القاعدة، حيث يقوم   .باألمثلة والشرح، مث نطبق عليها بالتمارين الشفهية والتحريريةاحلقيقة العامة أو التعريف، مث نوضحها ونربهن على صحتها  القانون أو أو ينتقل منها إىل اجلزئيات، نبتدئها بذكر القاعدة بذكر القاعدة أو التعريف  اليت تبدأ د العريبالتدريس القواع طريقة   ١٩. ص... تعليم اللغة  ،د اليفسعي  ١١                                                                  .متفرقة بإعطاء األمثلةمن املادة ما مث توضحها 



يف تدريس القواعد  خطوات الطريقة القياسيةوأما  الطريقة القياسيةخطوات  )٢   29 لتكوين الدافع إىل تلقي : التعبري واملقدمة    )١ :اللغة العربية كما التاىل  قبل اخلوض  سالمة فهمهم للقاعدة،بكثرة استجوام ليطمئن إىل : التقومي  )٤ .يف عقوهلمأمثلة تنطبق على القاعدة، لغرض تثبيتها إليها وشعورهم باملشكلة نطلب منهم وبعد تعرفهم : التعميم وتفصيل القاعدة  )٣ .إلشعارهم بلزوم احللبوضع القاعدة أمامهم، وفيها التحّدي بتحديد املشكلة، وذلك :  عرض القاعدة )٢ .الدرس اجلديد يستوفقهم عندها، ليقتنعوا بصحة القاعدة بإعطائهم أمثلة كثرية جديدة، : التطبيق  )٥ .بالتمارين



: يف الدروس القادمة، يف حقلي اللغة وفائدا يف حيام، وحيسنوا اإلفادة منها    30 . توجد يف طريقة واحدة إجابيا متاما أو خاطئة متاماال , اكل طريقة يف تدريس هلا حماسنها وعيو مزايا وعيوب الطريقة القياسية )٣ .الكالم والكتابة  .عن طريق التجريب والبحث الدقيقالقوانني والقواعد كاملة، لوصوهلا إليهم  )٥ .والرياضياتوالتاريخ واآلدب وعلم االجتماع واجلغرافيا هي سهلة يف تدريس النحو  )٤ .هي أدعى إىل اإلصغاء والضبط )٣ .الفصل الواحدتنفع مع اإلعداد الكثرية من الطالب يف  )٢ .واقتصادية يف الوقت واجلهدهي سريعة يف إعطاء املعلومات مباشرة،  )١  :وأما مزايا من الطريقة القياسية 



المفاهم وأهميتها وكيفية تعريف الخرائط ، م٢٠١١أجمد قاسم،   ١٢                                                            .باجلزئيةاحلقائق، ألا ابتداء بالكليات، وانتهاء إىل  هي ليست الطريقة الطبيعية للوصول )١  :وأما عيوب من الطريقة القياسية كما يف التاىل  .للمحاضرات وتشرك التلميذ يف تنفيذ املنهجالتنفيذ ألا ال حتتاج إىل حممود عقلي كبري وتصلح ولذالك متيز هذه الطريقة القياسية هي لسهلة  ١٢.املراجعات والتمرين املتواصلا وحفظها، بواسطة هلم وحنثهم على إتقااملشكالت وتفسري احلقائق وحني نشرحها حني حياول التالميذ فهمها وتطبيقها يف حل هي تعني على التفكري اجليد والنمائه،  )٦   31     ٢٥/١٠/٢٠١٧تارخ الدخول   al3loom.comمتاح على ، عملها



يف اجلانب  طالبإدراك عقول الهي ال حتصل للتعليم االبتدائي لضعف  )٢   32 عادات وتنمية االجتاهات وغرس وإكسام الاملهارات معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على وتوضيح , يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليمويقصد بالوسيلة التعليمية هي كل أدة      مفهوم الوسيلة  - ١  وسيلة خرائط المفاهيم –ه   .والوسيلة خرائط املفاهيم يف عملية التعليم والتعلمالطريقة القياسية هي جيمع وحلل هذه العيوب . استنباطهانسيان الطالب للقاعدة ألم ضعفوا إدراك عقوهلم يف وميكن القول من عيوب هذه الطريقة القياسية هي  ١٣.القياسي   .... ،٢٠١١أجمد قاسم،   ١٣                                                             .استخدام األلفاظ والرموس واألرقامدون االعتماد األساسي من جانب املعلم على , القيم



اد اليت الوسيلة هي املو  أن (Dent)" دنت"ويرى        33 املواقف أو يف غريها من  تستخدم يف حجرات الدراسة، لتسهيل فهم معاين الكلمات املكتوبة أو , التعليمية لتسهيل فهم معاين الكلمات املكتوبة  يستخدمها املعلموميكن القول إن الوسيلة هي أدة الذي        ١٤.املنطوقة م اللغة العربية للناطقين تطوير منهج تعليم وتقوي نينورسي، ترميزي  ١٤                                                              ١٥.احملاضرةيستعملها يف احملتوى املعرىف وكتابة املالحظات والنقاط املهمة  الذي خرائط املفاهيم وسيلة من وسائل تلخيص  مفهوم خرائط املفاهيم  - ٢    .عملية التعليم والتعلميف     ٢٥/٥/٢٠١٨تاريخ الدخول   https://sites.google.com متاح على المفاهيم في التعليم،تخدام خرائط اس م،٢٠١٦، أويامى أهلمدي  ١٥  ١١٢.ص) ٢٠١٥ معهد املمتاز،: بندا أتشيه ( بغيرها،



ط ائخر ريفان ميكن القول أن ويف ضوء هذان تص  ١٦.األقلاملوضوعة حسب مستوياا من األكثر مشولّية إىل املفاهيم بعضها ببعض، وتندرج تلك املفاهيم يف اخلطط عدٍد من األبعاد، واليت ينتج عنها وضوح العالقة بني حتديد املفاهيم يف أمٍر ما، وتنظيمها يف بعٍد واحد أو ط املفاهيم هي عبارة عن خمطٍط يتم فيه ائخر    34 متاح على , ما هي خريطة المفاهيم, م٢٠١٦, غادة احلالقية  ١٦                                                            للمتعلم  - أ :وأما أمهية الوسيلة خرائط املفاهيم يف ما يأيت  أمهية خرائط املفاهيم  - ٣    .يسهل ايصال إىل افكار الطالبومكتوب ملّون حىت  بشكل فضول العالقة بني املفاهيم بعضها ببعضتلخيص احملتوى املعرىف وتوضيح وسيلة التعليم ل املفاهيم
mawdoo3.com  ٢٨/٦/٢٠١٨ تاريخ الدخول  



وتكوين , ربط املفاهيم بني يعضها البعض )١   35 , حتديد املعلومات املهمة واألساسية )٣ .املعىن القريب أو املتشابةالقدرة على التمييز بني املفاهيم ذات  )٢ .عالقة بينها راجعة املادة الدراسية تساعده على م )٤ ١٧.واملعلومات املتفرعة واجلانبية  متاح على خرائط المفاهيم، تعريف ،م٢٠١٦ ،إحسان العقلة  ١٧                                                            ١٨.ومصنفا للمفاهيمتساعد الطالب يف أن يكون منظما  )٦ .املفاهيمتساعد الطالب على إدراك العالقات بني  )٥ .جناحه فيهاتأدية االختبارات بشكل يساعد على ، مما سيساعده بالتايل على بشكل مركز
https://www.new-educ.com    م،٢٠١٦ أويامى أهلمدي  ١٨  ٢٥/٥/٢٠١٨تاريخ الدخول ...  



أثناء تزيد من القدرة املعلم على االنتباه  )٢ .الدراسية اليت تسّهل عملية التدريسصناعة ملخصات ألجزاء خمتلفة من املادة  )١ للمعلم  -  ب   36   ...،م٢٠١٦ أويامى أهلمدي  ٢٠  ... ،م٢٠١٦ ،إحسان العقلة  ١٩                                                             ٢٠.يدرسها الطالبمتثل متثيالت خمتصرة ألبنية املفاهيم اليت ، فهي واحد، أو يف وحدة دراسية أو مقررىف موضوع  اهلرمية بني املفاهيم املتضمنةميكن استخدامها لتوضيح العالقات  )٥ .خالل ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة القدميةتسهل حدوث التعلم ذي املعىن من  )٤ ١٩.إىل أخطائهم لتفاديها يف املستقبلاخلرائط، وهذا يساعد على توجيه الطلبة تسهل تقدمي الطلبة من خالل هذه  )٣ .إعداد أفكارهم



مية خرائط املفاهيم ميكن تن من خالل استخدام  وتتلخص أمهية الوسيلة خرائط املفاهيم هي   37 املفاهيم األكثر ين اهلرمية أن وتع    ا هرمية ومنظمةأ )١  :من أنواع املخططات األخرى عن غريها تتميز خرائط املفاهيم بعدة خصائص متيزها  خصائص خرائط املفاهيم  - ٤ .بني املفاهيم السابقة والالحقةببعض العالقات بني املفاهيم قبل دراستها والربط كما ينمى القدرة على التنبؤ ،  من األشياء نفسهاتنمية القدرة على رؤية العالقات بني األشياء أكثر والذي يهدف أىل  االجتاه املنظومى لدى الطالب، ضوء العالقات اليت يالحظها معد اهلرمية يف وترسم صورة . خصوصيةاملفاهيم والقضايا األقل مشوال واألكثر وتعلو على اخلريطة  مشوال تأيت يف قمة



اخلريطة تعمل لتتكامل يف شرح والقضايا واألمثلة املذكورة ضمن حيث أن املفاهيم واألفكار  أا تكاملية )٣ .العالقاتتصاحبها عبارات تفسر هذه طية واألسهم اليت الوصالت اخلوهذا الرتابط يكون عرب . اخلريطةواألفكار والقضايا املذكورة يف فهناك ترابط بني املفاهيم      أا مرتابطة ومفّسرة )٢  .ملوضوع معنيوأكرب تربز الصورة الشمولية التكاملية مفهومية أخرى إلعطاء خريطة أوسع إمكانية اندماجها مع خرائط ويتيح البناء اهلرمي للخريطة . بالتعلماخلريطة بني املفاهيم املستهدفة    38



يندرج حتتها مفهومات وأفكار رئيسية أي أا تدور وتتمركز حول  أا مفاهيمية )٤  .املختلفةموضوع حمدد وبيان حمتوياته وجوانبه    39 املفهومات واألفكار الفرعية عدد من  فوحدة البناء هي   .واألمثلة وأما مزايا الوسيلة خرائط املفاهيم كما  خرائط املفاهيم الوسيلةوعيوب مزايا  - ٥    ٢١.املفاهيم   ..., م٢٠١٦ أويامى أهلمدي  ٢١                                                            .تناسب معظم املواد الدراسية )٢ .غري مكلفة وحتتاج إمكانات قليلة )١ :اآلتية 



يف  أقرب إىل ذهن املتعلمني، وأسرع )٣   40 يف   إنشائهااملعلومات عن الوسيلة خرائط املفاهيم وحتويل ويف ضوء هذه العيوب ينبغي على املعلم لتزديد  ٢٢.حتتاج جهدا يف إنشائها )٢ خرائط املفاهيمال يتمكن كل معلم من إنشاء  )١  :يلي وأما عيوب الوسيلة خرائط املفاهيم فيما     .واإلبداعالفهم العليا كالتحليل والرتكيب تنمي قدرة الطالب على مستويات  )٤ .تثبيت املعلومات   ..., م٢٠١٦ أويامى أهلمدي  ٢٢                                                              .كل فرصة



بألوان مربزة لتوزيع " ثالثي جمرد"عليها املادة خيرج املعلم خرائط املفاهيم من الورقة اليت مكتوبة  )٣ .يم للمعلم أمام الفصلخرائط املفاه يعرض املعلم )٢ . يف حياتنا أو أمهيته يف اللغة العربيةالدرس يعين مما يتعلق بثالثي جمرد إما فائدة تطبيقه التمهيد والتهيئة باثارة دافعة الطالب حنو موضوع  )١  :  الثالثي ارد وفقا للخطوات التالية وتسري الطريقة القياسية والوسيلة خرائط املفاهيم يف تعليم  ثالثي مجردالطريقة القياسية والوسيلة خرائط المفاهيم في تعليم   -و    41 من خرائط " ثي اردالثال"املادة الدراسية يعين يشرح املعلم حىت يفهموا فهما جيدا عن قاعدة  )٥ .وزع املعلم إليهميطلب الطالب ليالحظوا خرائط املفاهيم اليت قد  )٤  .الطالب  .املفاهيم للمعلم أمام الفصل



على الورقة خرائط املفاهيم ليهتموا  طلب املعلمي )٨ .بينهم وجيب الطالب على اتباعها بعد املعلمتنطق املعلم تلك املادة بتأكيدها عن أنواع متشبها  )٧ .السبورة وتكون هذه األمثلة من واقع بيئة الطالببكتابة األمثلة على اجلانب األمين من يقوم املعلم   )٦   42   . لرتقية قدرم يف فهم الثالثي اردميتحن املعلم الطالب إما بالشفهي أو بالتحريري  )١٠ .  من الطالب ليسألو عما غري واضحاملعلم  يأمر  )٩ .عندهم



كما يعرف باإلندونسيية   ،”Experiment Research“باإلجنليزية تستعمله الباحثة يف هذه البحث فهو البحث التجرييب أو ما يقال إن منهج الذي  ١.مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر احلقيقة ني ا الباحث يف حل مشكالت حبثه،والطرق الفعلية اليت يستعهو جمموعة منتظمة من املبادئ العامة  منهج البحث  منهج البحث  -أ   يحقلإجراءات البحث ال  الفصل الثالث     “Penelitian Eksperimen”  . على ) املتغري املستقبل(الباحث بواسطة أن يعرف أثر السبب البحث التجرييب هو الذي يستطيع اس  البحث العلمى مناهجه وأس عبد الرؤوف حامد التكينة، نوح  ١                                                              ٢).التابع املتغري(النتيجة     ٣٠٣. ص ،)٢٠٠٠املكتبة العبيكان، : لرياض ا( خل إلى البحث في العلوم السلوكية،المد بن محد العساف، صاحل  ٢  ٢٧. ص م،٢٠١٤مطبعة جي تاون، : اخلرطوم ( كتابته،



. (Quasi Experiment) وشبه التجرييب ،(True Experiment) والتصميمات التجريبية ،(Pre Experiment) التصميمات التمهديةإن البحث التجرييب ينقسم إىل ثالثة أقسام وهو        التجرييب التصميمات  البحثهو  ختصص الباحثة هلذا البحثو  ينقسم إىل ثالثة  التمهيديةوأما حبث تصميمات    (Pre Experiment) التمهيدية   ٣١٥. ص، ... المدخل إلى البحثبن محد العساف،  صاحل  ٣                                                               .  One Group Pre-Test, Post-Tes Design, بالتصميم الثاينوختصص الباحثة يف حبثها  ٣. Static – Group Comparison Designالتصميم الثالث  )٣ One Group Pre – Test, Post – Test Designالتصميم الثاين  )٢  One – Shot Case Studyالتصميم األول  )١  :هي ، تصميمات



٢خ        ٣٠٧. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،    ٤                                                               ٤.مما يعكس أثر التجربةبعدي ليتبني مدى الفرق بني درجيت اإلختبارين القبلي والبعدي التعليم الربنامج، ويف اية الفصل الدراسي جيري هلم إختبار تطبيق طريقة املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل إجراء التجربة، مث ميكن يف هذا التصميم إلجراء إختبار قبلي لتحديد اي   اإلختبار البعدي  :  ٢خ تطبيق:   x  االختبار القبلي:     ١خ      : وهذا التصميم يأخذ الشكل التايل           X     ١ت   خ



األشخاص أو العناصر مجيع األفراد أو  ويقصد باتمع ه  ثالمجتمع وعينة البح -ب      ولذلك . الرتبية جبامعة الكويت أو تالميذ الصف الرابع االبتدائبوصف عام تمع الدراسة عند حتديده للمشكلة مثل طلبة كلية أي يقوم الباحثة  ٥.مالحظتهاالذين هلم خصائص واحدة ميكن  املدرسة الطلبة يف يكون اتمع يف هذه الرسالة هو مجيع  ى يبلغ عددهم علد دار األمان هاملتوسطة اإلسالمية احلكومية مبع الباحثة أخذت  فلذلك. فالعينة هي جمموعة له خصائص مشرتكة ٦.مصطلح عينة ال يضع أية قيود على طريقة احلصول على العينةويالحظ أن . وأما العينة هي جمموعة جزئية من اتمع  . لبةط ٤٩ ، ي العلوم النفسية والتربيةفالبحث مناهج  رجاء حممود أبو عالم،  ٥                                                             .طلبة ١٧الطلبة يف الصف الثاين يكون فصال جتريبيا بعددهم للعينة    ١٦٥. ص، ... البحثمناهج  رجاء حممود أبو عالم،  ٦  ١٦٠. ، ص)٢٠١١دار النثر للجامعات، : القاهرة (



أما أدوات و . ٨الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضهبأدوات البحث هي الوسيلة اليت جتمع ا املعلومات املراد   أدوات البحث - ج ٧.زيربره تربيرا علميا حىت ال يتهم بالتحيّ الباحث عندما يضطر إىل تطبيق هذا األسلوب يف اإلختيار أن وينصح . ومعرفته بإن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحثاإلختيار باخلربة وهي تعين أن أساس اإلختيار خربة الباحث بالطريقة املقصودة، أو وهناك من يسمى هذه الطريقة     .)Purpossive Sampling(اليت تستخدمها الباحثة الختيار العينة هي الطريقة العمدية وطريقة البحث . يقدروا على فهم مادة ثالثي جمرد على وجه عامبعد مقابلة مع مدّرسة اللغة العربية، رائت الباحثة أن بعضهم مل موعة كعينة يف هذا البحث ألن اختارت الباحثة هذه ا       ١٠٠. ص, ... المدخلصاحل بن محد العساف،   ٨  ٩٩. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،   ٧                                                           



جلمع البيانات  الباحثةستخدم اليت تيف هذه الرسالة البحث      لتحصيل الدراسي يف اية االختبار هو تقومي ا االختبارات - ١  :مها  ،نيت افهي أد واملعلومات . والشهادات العامة النقل،ويف امتحانات  الفرتات، وتعترب من  ،ويطلق عليها أحيانا اختبارات القلم والورقة وحتديد مستوى التالميذ  ،أهم وسائل تقومي التحصيل   ٣٨٧ .ص ،مناهج البحث حممود أبو عالم،رجاء   ٩                                                           الباحثة الطلبة قبل تطبيق الطريقة القياسية به وهو االختبار الذي ختترب             (Pre-Test)ختبار القبلي ا )١(  :مها  ،هذا البحث باختبارينوتقوم الباحثة لتعرف تقومي التحصيل الطلبة يف      ٩.التحصيلي 



وتقوم الباحثة بتقدمي األسئلة  ".املفاهيمالطريقة القياسية بالوسيلة خرائط تطبيق " االختبار ملعرفة قدرة الطلبة قبلوغرض هذا . بالوسيلة خرائط املفاهيم     . ثي جمرداألسئلة املتعلقة بالتصريف ثالوتقوم الباحثة بتقدمي . خرائط املفاهيمبعد تطبيق الطريقة القياسية والوسيلة تعرف على فعال تدريس مادة ثالثي جمرد بغرض أن " بالوسيلة خرائط املفاهيمتطبيق الطريقة القياسية "الباحثة بعد  الذي ختتربه البعدي ختبارا أماو             (Post-Test)  ختبار البعدي ا )٢(  .سؤاال ١١ختبار القبلي حتيط من اختيار املتعددة ا وأما أسئلة. تصريف ثالثي جمرداملتعلقة بال



سؤال ي حتيط من ختبار البعداوأما أسئلة      ولذلك املراد  ١١.باألشخاص أو األشياء اليت تدرسهااملالحظة اليت جترى الباحثة مالحظة سلوك معني مباشرة  املالحظة املباشرة ١٠.البيانات عنن أداء األفراد وسلوكهمأما املالحظة هي وسيلة مفيدة للغاية يف مجيع  املالحظة املباشرة - ٢    . سؤاال ١٠ الشياءا عرفة أنشطة املدرسة مل املالِحظة الباحثة استخدامو   .فروضها أسئلة البحث واختباربواسطتها املعلومات اليت ممكن الباحثة من اإلجابة عن أدة من أدوات البحث اليت جتمع هي  املالحظة املباشرةب والوسيلة خرائط  تطبيق الطريقة القياسيةوالطلبة حني    ٤٠٦. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،  ١١   ٤٤١. ، صمناهج البحثرجاء حممود أبو عالم،   ١٠                                                           



وتقوم املالِحظة أن تقّيمهما . البحث هي رفيقة للباحثة وأما املالِحظة يف هذا. ثالثي جمرد تعليميف  املفاهم     اختبار القبلي والبعدي ات عن نتيجة وحتليل البيان القبلي واختبار البعديختبار ا ياناتبتحليل   -١ ياناتبطريقة تحليل ال  - د  .  اعتمادا على ورقة املالحظة �م	ف= ت   :  فتستخدم الباحثة القانون التايل  ) T’ Test‘(باختبارات  ٢ح   إحنرافات الفروق جمموع مربع:   ٢مج ح  متوسط الفروق:   م ف  :حيث أن   ن(ن�١)مج	



ل اوالتعلم باستعم والطلبة عند إجراء عملية التعليم البيانات من أنشطة املدرسةوحيسب . ستحللها الباحثةيف حبثها على عدد القانون املقرر حسن البيانات اليت اعتمدت الباحثة يف حتليل البيانات اليت حصلت  المالحظة المباشرة ياناتب تحليل -٢   ١٢عدد أفراد العينة  :   ن     �       : القانون = �	 X الببانات %١٠٠: P  :النسبة املؤية    R  : جمموع القيمة احلصولة عليها   T  :١٤١ .ص، ...المدخل إلىصاحل بن محد العساف،   ١٢                                                             النتيجة الكاملة  



 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  hal. 281 13                                                             ناقص=   %٤٠- ٠  منقول=   %٥٥-٤١  جيد=   %٨٠-٥٦  جيد جدا=  %٨٠-٦٦  ممتاز% = ١٠٠ – ٨١  ١٣: أحوال  التعليم والتعلم إىل مخسةاملسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية  وحتليل    



الطريقة قد شرحت الباحثة يف الفصل السابق ما يتعلق ب    عرض البيانات وتحليلها   -أ   تهانتائج البحث ومناقش  الرابع فصلال 54   لثانوية ااملعلمة ب يف تعليم ثالثي جمرد اواستخدامه القياسية وللحصول على البيانات .  Tungkopاإلسالمية يف املعهد دار األمان للسنة الدراسية املعلمة فقامت الباحثة بالبحث التجرييب ذه  -B-4928/Un.08/TU: اإلسالمية احلكومية برقماعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية جبامعة الرانريي  ٢٠١٨/٢٠١٩ FTK/TL.00/05/2018   ميدان البحث وهي قبل الشروع يف البحث حيسن بالباحثة أن توضح عن   لمحة عن ميدان البحث   -١    . ٢٠١٨  يوليو ٣١يف التاريخMTsS Darul Aman احدى املدارس اإلسالمية  تقع يف شارع املعلمة ، كانت هذهBlang Bintang 



55  Lama Tungkop Darussalam Aceh Besar كما . معلمة )١٠(عشر و  معلما )٧( سبعة ، هيمعلما) ١٧( ةعشر  سبع املعلمة يف هذه   الذين يعلمونعدد املعلمنيو  علمينعدد الم -٢     .الدكتور خمتار الدين املاجسترياآلن املعلمة ، وكان ناظر هذه   العلوم اإلجتماعية  بكالوريس سافية  ٥  تربية مدنية  بكالوريس نورين  ٤  احلساب  بكالوريسهاميزار هسرى   ٣  علم الطبيعية  بكالوريس سنّيةأ  ٢  علم الطبيعية  بكالوريس رياناام  ١  دراسة  نعلميأسماء الم  رقم  Darul Aman اإلسالمية ثانويةال المعلمة في  نالمعلميعدد   ١-٤ل جدو     : يتضح يف اجلدوال اآليت



أّما . معلمة 10معلما و 7 املعلمة وعدد املعلمني يف هذه     تربية مدنية  إيلياين بكالوريس  ١٧  لعربيةا اللغة  بكالوريس إرحام اهللا  ١٦  اللغة اإلجنيليزية  بكالوريس يلفيا نسينو   ١٥  تربية مدنية  بكالوريس مصطفى كمال  ١٤  رياضة  بكالوريس مأمور  ١٣  احلرف  بكالوريس أفريانيت  ١٢  العلوم اإلجتماعية  بكالوريس مياليت نسره  ١١  العلوم اإلجتماعية  بكالوريس هامشةنور   ١٠  اإلندونسيةاللغة   بكالوريس هارون  ٩  العلوم اإلجتماعية   موتيا بكالوريس  ٨ تربية مدنية بكالوريس رزايل  ٧  اللغة العربية  املاجسرت جفري  ٦  56  .جاوى الغريب ،مالنج الكي، املتخرج يف جامعة املاملاجستري جفري وفعددها معلم واحد وه علم اللغة العربيةي ذيال املعلم



وهم جيلسون يف  ،طالبة عشرمثنة و  طالبا ثالثنيتتكون من  ،طلبة عنيوأرب تسعة املعلمة يف هذه  الطلبةوكان عدد   بةطلعدد ال -٣  57 من عدد  الفصل، ولكل ثالثال فصلاألول حىت ال فصلال   ٢٠  ١٧  ١٢  ٥  ٧  ٦  ١٥  ١٠  ٦  الثالث  الثاني  األول  الطالبات  الطالبون  المجموع    لبةعدد الط  الفصل    MTsS DARUL AMAN المعلمة في  ةبعدد الطل  ٢- ٤ الجدول    :كما يّتضح يف اجلدول الّتايل  لطالبنيا



دار  لثانويةااملعلمة من  ثاينقد اختارت الباحثة الفصل ال تحليل البيانات ومناقشتها   - ب   ٤٩  ١٨  ٣٠  المجموع  58 وقامت الباحثة نفسها . كعينة هلذا البحث  Tungkopاألمان  ، والوسيلة خرائط املفاهيم الطريقة القياسيةب ثالثي جمردبتدريس   التجريبي التوقيت  ٣- ٤ الجدول         : ستوضح الباحثة التوقيت التجرييب كما يلي



:  ١٠  ٢٠١٨يوليو  ٣١ /الثالثاء    ختبار القبليا معلمةيعطي   القبلياختبار   األولاللقاء   ٣٠: ١٠  -٠٩:٤٥  ٢٠١٨يوليو  ٣١ /الثالثاء  تفصيالت  األنشطة  اللقاء  الساعة  تاريخ/يوم  59 :  ١٠  ٣٠: ١٠  -٠٩:٤٥  ٢٠١٨ أغسطس  ٧ /الثالثاء   خرائط املفاهيموالوسيلة القياسية الطريقة  تطبيقبوالتعلم عملية تعليم   والتعلمعملية تعليم     لثاينا اللقاء     ١٢:١٥-١١:٣٠  ١١:٣٠ -٤٥   خرائط املفاهيموالوسيلة القياسية الطريقة  تطبيقبوالتعلم عملية تعليم   والتعلمعملية تعليم     الثالثاللقاء     ١١:٣٠ -٤٥



ستوضح الباحثة  ،والوسيلة خرائط املفاهيم يف تعليم ثالثي جمردوأما عملية تعليم والتعلم بإستخدام الطريقة القياسية    ختبار البعديا يعطي معلمة    البعدياختبار     الثالثاللقاء   ١٢:١٥ – ١١:٣٠  ٢٠١٨ أغسطس  ٧ /لثالثاءا  60   اللقاء االول خرائط المفاهيم في تعليم ثالثي مجردبإستخدام الطريقة القياسية والوسيلة عملية التعليم   ٤- ٤الجدوال       :يف اجلدوال كما يلي 



الكشف  املعلمة تقرأ   .املعلمةأسئلة رّد الطلبة السالم وجييبون ي  .السالم وتسأل أحوال الطلبةالفصل بإلقاء  املعلمة تدخل   أنشطة الطلبة  أنشطة املعلمة  61 " الفعل الثالثي ارد وموزنهأوزان "ثالثي جمرد باملوضوع عملية تعليم  املعلمة تبدأ    .علمةامل بيان إىل طلبةال معتسي  .أهداف التعليم ثالثي جمردتبني و  الدوافع املعلمة  تعطي  .االختبار  ذلك طلبةال عملي  .طلبةل القبلى االختبار املعلمة  تقدم  .املعلمةيستجيب الطلبة الدعوة   .احلضور طلبتها إىل عدة  املعلمة تقسم    .ةعلميستمع الطلبة إىل شرح امل  .واستعمال خرائط املفاهيمبتطبيق الطريقة القياسية    .املعينةجيلس الطلبة يف جمموعتهم   .جمموعة



صفحة كل فرق  املعلمة توزع   62 أوزان "بأن يناقشوا بينهم يف تأمر  املعلمة من كل جمموعة    .صفحة مترينات للطلبةعن  كيفية  ليعمل  املعلمة يستمع الطلبة إىل شرح     .ليعمل صفحة مترينات للطلبةطلبتها كيفية    املعلمة تشرح   .ةاملعلمالطلبة صفحة مترينات من ينال   .مترينات للطلبة ارد  التصريف الثالثي حملتوى صفحة " وموزنه   .مناقشةيتعرض كل الفرق عن حاصلة  ".وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "املناقشتهم عن حاصلة من  املعلمةاستعراض   ".وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "يناقش الطلبة بينهم يف    .مترينام



" نهالتصريف الثالثي ارد وموز أوزان "يستنبط الطلبة عن   .لسانيا" وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "الطلبة من كل فرقة عن تأمر املعلمة بأن يستنبط   .واآلراءويأتون بالسؤال واالقرتاحات تسأل الطلبة ما مل يفهموا   .واآلراءبأن يأتوا السؤال واالقرتاحات الفرص للطلبة  تتيح املعلمة    63   أنشطة الطلبة  أنشطة املعلمة  اللقاء الثاني   .السالم طلبةال يبجي  .الفصل خروج قبل طلبةال إىل السالم املعلمة  تلقى  .واإلرشاد يستمع الطلبة النصيحة   .السبيلللطلبة والنصيحة إىل خري التعليم مبتحمس  املعلمة تأخر    . لسانيا



" الفعل الثالثي ارد وموزنهأوزان "ثالثي جمرد باملوضوع تبدأ  املعلمة عملية تعليم    .علمةامل بيان إىل طلبةال معتسي  .أهداف التعليم ثالثي جمردتبني و  الدوافع املعلمة  تعطي  .االختبار  ذلك طلبةال عملي  .طلبةل القبلى االختبار املعلمة  تقدم  .املعلمةيستجيب الطلبة الدعوة   .احلضورتقرأ  املعلمة الكشف   .أسئلة املعلمةيرّد الطلبة السالم وجييبون   .وتسأل أحوال الطلبةالسالم تدخل  املعلمة الفصل بإلقاء   64 الطلبة صفحة مترينات من ينال توزع  املعلمة كل فرق صفحة   .املعينةجيلس الطلبة يف جمموعتهم   .جمموعةتقسم  املعلمة طلبتها إىل عدة    .يستمع الطلبة إىل شرح املعلمة  .واستعمال خرائط املفاهيمبتطبيق الطريقة القياسية 



حملتوى صفحة " وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "بأن يناقشوا بينهم يف تأمر  املعلمة من كل جمموعة    .صفحة مترينات للطلبةاملعلمة عن  كيفية  ليعمل يستمع الطلبة إىل شرح      .ليعمل صفحة مترينات للطلبةتشرح  املعلمة  طلبتها كيفية    .ةاملعلم  .مترينات للطلبة  65   .مناقشةيتعرض كل الفرق عن حاصلة    ".وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "املناقشتهم عن استعراض املعلمة حاصلة من   ".وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "يناقش الطلبة بينهم يف    .مترينام



" التصريف الثالثي ارد وموزنهأوزان "يستنبط الطلبة عن   .لسانيا" وموزنهالتصريف الثالثي ارد أوزان "الطلبة من كل فرقة عن تأمر املعلمة بأن يستنبط   .واآلراءويأتون بالسؤال واالقرتاحات تسأل الطلبة ما مل يفهموا   .واآلراءبأن يأتوا السؤال واالقرتاحات للطلبة تتيح املعلمة الفرص   66      .السالم طلبةال يبجي  .الفصل خروج قبل طلبةال إىل السالم املعلمة  تلقى  .واإلرشاد يستمع الطلبة النصيحة   .السبيلللطلبة والنصيحة إىل خري تأخر  املعلمة التعليم مبتحمس    . نيالسا



خرائط بإستخدام الطريقة القياسية والوسيلة في عملية تعليم والتعلم  المعلمة أنشطة الطلبة و -١  67 ختبار تحليل البيانات عن اختبار القبلي وا -١    المفاهيم في تعليم ثالثي مجرد قد يف تعليم ثالثي جمرد وللحصول نتائج الطلبة    البعدي والنتائج . ختبار البعديختبار القبلي واقامت الباحثة با عرضتها و  يف الفصل الثاين،اليت حصلت عليها الطلبة    ٨٠  ٤٠  ١-الطلبة  البعدينتيجة اختبار   القبلينتيجة اختبار   الطلبة  اختبار البعديو  اختبار القبليفي  نتيجة النتائج بين  ٥- ٤الجدول    :الباحثة يف اجلدول التايل



  ٥٠  ٣٠  ١٧-الطلبة  ٦٠  ٢٠  ١٦-الطلبة  ٧٠  ٤٠  ١٥-الطلبة  ٦٥  ٣٠  ١٤-الطلبة  ٥٠  ٢٠  ١٣-الطلبة  ٤٥  ٣٠  ١٢-الطلبة  ٣٠  ٣٠  ١١-الطلبة  ٧٠  ٤٠  ١٠-الطلبة  ٨٥  ٤٠  ٩-الطلبة  ٨٥  ٥٠  ٨-الطلبة  ٦٨  ٥٠  ٧-الطلبة  ٧٠  ٥٠  ٦-الطلبة  ٧٠  ٤٠  ٥-الطلبة  ٥٠  ٢٠  ٤-الطلبة  ٨٠  ٤٠  ٣-الطلبة  ٧٠  ٣٠  ٢-الطلبة  68



هل فروض " مث تقوم الباحثة بتحليل تلك البيانات ملعرفة         69 تكون فعاال بتطبيق   البديل الذي يؤكد أن تعليم ثالثي جمرد فتستخدم الباحثة " الطريقة القياسية والوسيلة خرائط املفاهيم؟ �م	ف= ت   :القانون كما يلي ٢ح     عدد أفراد العينة:     ن  جمموع مرباع إحنرافات الفروق:   ٢مج ح  متوسط الفروق:   م ف  :حيث أن   ن(ن�١)مج	



  ٢٤٩،٦  ١٥،٨  ٤٥  ٨٥  ٤٠  ٩  ٣٣،٦  ٥،٨  ٣٥  ٨٥  ٥٠  ٨  ١٢٥،٤  ١١،٢-  ١٨  ٦٨  ٥٠  ٧  ٨٤،٦  ٩،٢-  ٢٠  ٧٠  ٥٠  ٦  ٠،٦٤  ٠،٨  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ٥  ٠،٦٤  ٠،٨  ٣٠  ٥٠  ٢٠  ٤  ١١٦،٦  ١٠،٨  ٤٠  ٨٠  ٤٠  ٣  ١١٦،٦  ١٠،٨  ٤٠  ٧٠  ٣٠  ٢  ١١٦،٦  ١٠،٨  ٤٠  ٨٠  ٤٠  ١  الفرقعن متوسط االنحرف (مربع   الفروقمتوسط االنحراف عن   ختبارينإفرق بين    البعدياختبار   القبلياختبار   الرقم    ختبار البعديونتيجة امجموع الفرق بين نتيجة اختبار القبلي   ٦- ٤الجدول     70



، يف اجلدول )T test(ت  –ختبار نظر إىل نتيجة إ              ٢١٤٠،٦  ٥-  ٤٩٨  ١٠٩٨  ٦٠٠   عمجمو   ٨٤،٦  ٩،٢-  ٢٠  ٥٠  ٣٠  ١٧  ١١٦،٦  ١٠،٨  ٤٠  ٦٠  ٢٠  ١٦  ٠،٦٤  ٠،٨  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ١٥  ٣٣،٦  ٥،٨  ٣٥  ٦٥  ٣٠  ١٤  ٠،٦٤  ٠،٨  ٣٠  ٥٠  ٢٠  ١٣  ٢٠١،٦  ١٤،٢-  ١٥  ٤٥  ٣٠  ١٢  ٨٥٢،٦  ٢٩،٢-  ٠  ٣٠  ٣٠  ١١  ٠،٦٤  ٠،٨  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ١٠  71 :  ٦٠٠وهو  القبلي نتيجة اختبار حساب متوسط - ١  : السابق وجدت البيانات اآلتية ٣٥،٢=  ١٧  



:  ١٠٩٨ وهو البعدي نتيجة اختبارحساب متوسط  - ٢  72 �م	ف= ت   :ت التايل –تطبيق قانون اختبار   ٢٩،٢=  ١٧:  ٤٩٨ حساب متوسط الفروق وهو - ٣  ٦٤،٥=  ١٧ ٢ح 
	√��= ت  ن(ن�١)مج	��(١�
)

	√��= ت       ��(
)
    ��,���=          ���,�√��= ت         ��	��
		√��= ت       



ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية    ١٠،٧ =       73 )Derajat Kebebasan .( ويكون الفرض الصفري على ٪ يعين ٥) signifikansi(مستوى الداللة فحدد      ١٦=                              ١- ١٧=                             س ١- ن=    دراجة احلرية      .يف هذا البحث%  ٥) signifikasi(مستوى الداللة  يعين   )ttest(ت احلساب  نتيجةأما حاصل  ١،٧٥٤٨٨ أكرب من ت اجلدول   )ttest(ولذلك ت احلساب .  ١٠،٧ )ttable(  :1,74588 > ت احلساب إذا كانت النتيجة   ١٠،٧)ttest(  متساوية أو أكرب من ) Ho( فيكون الفرض الصفري )ttable(ت اجلدول النتيجة  ت وإذا كانت  النتيجة . مقبوال )Ha(مردودا والفرض البديل   )ttable(اجلدول " ت"أصغر من النتيجة ) ttest(احلساب 



لباحثة رفيقة لفتالحظ . البحث هي املالحظة املباشرةالطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بيانات   والمعلمة األنشطة الطلبةتحليل البيانات عن   -٢ .مردودا )Ha(مقبوال والفرض البديل  )Ho(فيكون الفرض الصفري   74 عند إجراء عملية املعلمة أنشطة الطلبة وأنشطة  ألنشطة ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة واعدت الباحثة . خرائط املفاهيم يف تعليم ثالثي جمردبإستخدام الطريقة القياسية والوسيلة التعليم والتعلم  هذان الطريقة يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق  الطلبة           : الوسيلة فهي كما يف اجلدول التايلو 



رائط خب يتعلق عما الطلبة يسأل    √  ٢  .املدرسة بيان إىل طلبةال معتسي    √ ١ .خرائط املفاهيم الطلبة يهتم     √ رقم أنشطة الطلبة ١ ٢ ٣ ٤ ثالثي مجردالطريقة القياسية والوسيلة خرائط المفاهيم في تعليم عملية التعليم والتعلم بتطبيق  عند قيمة ألنشطة الطلبة  ٧- ٤الجدول         75 اليت ما مل  املعلمة  بياناملفاهيم أو   ٤ بتطبيق التعليم عملية يف الطلبة انتباه    √ ٣   .يفهموا 



تعليم ثالثي "يناقش الطلبة بينهم يف     √ ٨  .كيفية  ليعمل صفحة مترينات للطلبةعن    املعلمة يستمع الطلبة إىل شرح     √  ٧  .املدرسةينال الطلبة صفحة مترينات من     √ ٦  . جيلس الطلبة يف جمموعتهم املعينة    √ ٥  .القياسية الطريقة بتطبيق التعليم عملية إلتباع الطلبة دوافع    √  .القياسية الطريقة  76 ال باملواد الطلبة مع أصدقاء إال يتكلم    √  ٩  ".جمرد  المجموع ٤٣  ١١ ال ينعس الطلبة يف عملية تعليم والتعلم    √ ١٠ التعليمية



    جيد جدا: ٤      جيد : ٣      مقبول : ٢      ناقص: ١    معايير التقييم    77
�                                                    : التعليم والتعلم باستعمال القانونحتسب البيانات من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية   = �� X الببانات %١٠٠: P  :النسبة املؤية    R  : جمموع القيمة احلصولة عليها   T  :النتيجة الكاملة  



�  .موالتعلوأما قيمة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم     ناقص=     % ٤٠- ٠  منقول=     % ٥٥-٤١  جيد=     % ٦٥ -٥٦  جيد جدا=    % ٨٠-٦٦  ممتاز=  %  ١٠٠ – ٨١  ١:أحوال  والتعلم إىل مخسةوحتليل املسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم   78 = �� X ١٠٠% � = ���� X ١٠٠% � = ������   % � = 97,7	  %                                                             ١ Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  hal. 281  



79  � = 98	  % يف تدل أا وهذه %   ٩٨والنتيجة احملصولة هي    الن نتيجتها كثرية يف نقطة   .بالتمامورقة املالحظة قريب  ت الباحثة يفحاصلة اليت وجدوهذا يدل على أن    . ممتاز جمردالطريقة القياسية والوسيلة خرائط املفاهيم يف تعليم ثالثي عملية التعليم والتعلم بتطبيق مبعىن  %  ١٠٠ - ٨١احلد  ال يتكلم الطلبة : " ١٠إال واحدا هو يف رقم " جيد جدا" يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق هذه الوسيلة فهي كما املعلمة وأما ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة ألنشطة   ". مع أصدقاء إال باملواد التعليمية   :جلدول التايليف ا



عند إجراء عملية التعليم والتعلم  علمةقيمة ألنشطة الم  ٨- ٤الجدول        80   √        .التعليم ثالثي جمردعندما تبني أهداف املعلمة  قدرة   ٢  √        . الدوافع تعطيعندما املعلمة  قدرة   ١  ٤  ٣  ٢  ١  ةعلممأنشطة ال    رقم  تعليم ثالثي مجردالطريقة القياسية والوسيلة خرائط المفاهيم في بتطبيق 



بالرتابط املادة املاضي املعلمة  قدرة   ٣  81 عندما تشرح املادة عن املعلمة  قدرة       ٤  √        .واملادة اآلن باستخدام " جمرد تعليم ثالثي "  تقسم طلبتها إىل أن املعلمة  قدرة   ٦  √        .ألعطاء السؤالإلحياء محاسة الطلبة املعلمة  قدرة   ٥  √          .خرائط املفاهيم أن ترّتب طلبتها يف املعلمة  قدرة   ٧  √        .عدة جمموعة الشراح إىل طلبتها عن  املعلمة  قدرة   ٨     √      .هم عند املناقشةجمموعت جيدا عن حاصلة من املناقشتهم إلعطاء كلمة الشكر املعلمة  قدرة   ٩   √          .ليعمل صفحة مترينات للطلبة كيفية   √          .وكميال



" يف إستنباط املادة عن املعلمة  قدرة   ١٠  82   ٤٣  المجموع  √        .يف حتديد الوقتاملعلمة  قدرة   ١١  √        ".تعليم ثالثي جمرد
عند إجراء عملية  املعلمة حتسب البيانات من أنشطة     �          : التعليم والتعلم باستعمال القانون = �� X ١٠٠% � = ���� X ١٠٠%   � = �������    % 							� = 97,7%							 	� = 98	  %   



تدل على أا وقع بني حد %  ٩٨ =  �وبقيمة   83 الن نتيجتها كثرية يف نقطة .  ورقة املالحظة قريب بالتمامحاصلة اليت وجدت الباحثة يف وهذا يدل على أن    .ممتاز والوسيلة خرائط املفاهيم يف تعليم ثالثي جمردالطريقة القياسية بتطبيق يف عملبة تعليم والتعلم املعلمة فتكون داللة أن أنشطة . تازمبعىن مم% ١٠٠ -٨٠ املعلمة أن  قدرة  : " ٧إال واحدا هو يف رقم " جيد جدا" القياسية والوسيلة خرائط بالطريقة  ثالثي جمرديف تعليم  علمةالطلبة وامل أنشطةل السابق على أن يدل اجلدو   ".هم عند املناقشةترّتب طلبتها يف جمموعت أي يصري عالج يف هذه  ثالثي جمرديف عملية التعليم  نالئقا والوسيلة الطريقة تانوباخلالصة أن ه. تازمم املفاهيم   تحقيق الفروض -ج .املشكلة



كن تمل  الطريقة القياسية والوسيلة خرائط املفاهيمفعالية  - ١   :الفروض الىت افرتضتها يف الباب األولوفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقق     84 وهذا الفرض مردود ألن  .)Ho( يف تعليم ثالثي جمرد يةفعال ت اجلدول  النتيجةأكرب من  )ttest(ت احلساب النتيجة  )ttable(  كون ت الطريقة القياسية والوسيلة خرائط املفاهيمفعالية  - ٢  . ١٠،٧ <   ١،٧٤٥٨٨أو وهذا الفرض مقبول ألن . (Ha) يف تعليم ثالثي جمرد يةفعال احلساب أو  النتيجة ت ت اجلدول أصغر من نتيجة  ١٠،٧ < ١،٧٤٥٨٨.   



السابقة عما يتعلق  فصولوقد حبثت الباحثة يف ال نتائج البحث  - أ خاتمة الفصل الخامس ٨٦   يف تعليم والوسيلة خرائط املفاهيم تطبيق الطريقة القياسية ب أكرب  )ttest(وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب  .يف تعليم ثالثي جمردلرتقية قدرة الطلبة  يةكون فعالت والوسيلة خرائط املفاهيم الطريقة القياسيةتطبيق  إن - ١ :وستقدم الباحثة اخلالصة، كما تلي. ثالثي جمرد ثالثي جمرد  يف عملية تعليمواملعلمة الطلبة  أنشطة إن - ٢ . ١٠،٧ <  ١،٧٤٥٨٨ أو )ttable(من النتيجة ت اجلدول  . نيتممتاز والوسيلة خرائط املفاهيم   القياسية بالطريقة بقيمة توجد  على نتيجة املالحظة املباشرة وهذا يدل    % . ١٠٠ - ٨١ احلد وقع بني امأ على تدلوهذه  ،% ٩٨



ا متكن استخدمهالطريقة القياسية واحلاصل أن تطبيق     87 باستعمال أن يستخدم املعلم طريقة القياسية  - ١  :تقدمها، وهي كما يلي وهناك بعض االقرتاحات اليت رآا الباحثة ضرورية  المقترحات  - ب    .مبعهد دار األمان MTsSعند الطلبة يف الصف الثاين  يف تعليم ثالثي جمرد يف  بةيف أثناء التعلم لينجذب ويسهل الطلأو الطرق اآلخرى املختلفة خرائط املفاهيم  ذا وترجو الباحثة من القارئني االصالح إ    - ٣  .األمان أن يهتم وينتبه تعليم ثالثي جمردمبعهد دار  MTsSوترجو الباحثة على الطلبة  - ٢ .تعليم ثالثي جمرد العيوب  أو وجدوا يف هذه الرسالة االخطاء



    .والقارئنيحىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة     88



، الكيالني بدون السنة، ايب احلسن علي بن هشام الكيالين، املراجع العربية  - أ  المراجع ٨٩   ، متن البناء واألساس ،ه ٦٦٥ داهللا الدنقزى،عب امام مال  .إمارة اهللا: سرباي لجميع (المعين في التصريف  ،٢٠٠٠ حسن محد،  .علم جايا: ميدان  : القاهرة، تعليم اللغة العربية المعاصرة، ٢٠١٥سعيد الىف،   .عامل الكتب: ، بريوت)المراحل المدخل إلى البحث  ،ه١٤١٦ صاحل بن محد العساف،  .عامل الكتب ، الطبيعية الثانية، املكتبة في العلوم السلوكية   .العبيكان
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RENCANA PELAKSANAAN PEBELAJARAN 
(RPP) 

 
     

A. Kompetensi Inti 

KI-1.   Menghayati dan mengamalkanajaran agama 
islam 

KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif, 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksisecara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatka diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 

KL-3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengatahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

Sekolah/Madrasah : MTsS Darul Aman 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII / ganjil 
Materi Pokok   : ردالثالثي ا 
Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit   



kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan 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 disekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikaator Pencapaian 
Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar   1.1.1. Siswa berdoa 

dengan khusyu 

(ketekunan) 

1.1.2. Siswa masuk 

kelas/tidak Alpa 

(kerajinan) 

1,1,3. Siswa masuk kelah 
tidak terlambat 
(kedisiplinan) 

2,2  Menunjukkan 2,2,1    Siswa 



perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri 
dan 
bertanggungjawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi 
transaksional dengan 
guru dan teman. 

mengerjakan tugas 

sendiri (tidak 

menyontek) 

2,2,2    Siswa 

mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

3,4 Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya  
dari teks terkait topik 

 Siswa mampu   3,4,1 الثالثي ارد :
menyebutkan 
wazan-wazan fiil 
tsulasi mujarrad 
beserta dengan 
mauzunnya 

3,4,2   Siswa mampu 
menyebutkan 
contoh dari wazan-
wazan fiil tersebut 

3,4,3   Siswa mampu 
membedakan 
diantara wazan-
wazan fiil tsulasi 
mujarrad 

3,4,4   Siswa mampu 
melafalkan tashrif 
fiil madhi dan fiil 
mudharik 

3,4,5   Siswa dapat 



menyebutkan 
definisi dari fiil 
tsulasi mujarrad 

 

Pertemuan pertama 

a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu 
mendengar, bercakap, membaca, dan menulis 
dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ردالثالثي ا  .  

b. Materi Pembelajaran رد - ١رد - ٢ تعريف الفعل الثالثي اأوزان الفعل الثالثي ا 
c. Media Pembelajaran 

• Guru 
• Kharaithul-Mafahim 
• Papan Tulis 
• Spidol 
• LKS (Terlampir) 
• Lembar Tes (Terlampir) 

 



d. Sumber Belajar 
• Buku paket pelajaran Bahasa Arab 
• Kamus Bahasa Arab Online  

  
e. Metode Pembelajaran 

• Thariqah al-qiyasiyah 
 

f. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Deskripsi Alokas
i 

Waktu 
 
Pendahulua
n (kegiatan 

Awal) 

- Guru mengucapkan salam 
dan berdoa bersama. 

- Guru memeriksa 
kehadiran, kerapian 
berpakaian, dan posisi 
tempat duduk peserta didik 
disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa 
membangkit minat belajar 
siswa. 

- Guru mengecek 
pemahaman siswa 
mengenai materi 
sebelumnya.  

- Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran.   

 
 
 
 
 

5  
menit 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksaan 
(kegiatan 

inti) 

Mengamati 
- Siswa mengamati  املفاهيمخرائط mengenai fiil tsulasi 

mujarrad. 
- Siswa mendengarkan 

Tashrif fiil madhi dan 
mudharik yang guru 
lafalkan, kemudian mereka 
mengikutinya. 

- Siswa mampu memahami 
cara penggunaan tashrif-
tashrif tersebut. 

- Siswa memperhatikan 
penjelasan guru mengenai 
pengertian dari fiil tsulasi 
mujarrad. 

   

 

   20 
menit 

Menanya 
- Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum jelas baik 
mengenai خرائط املفاهيم 
maupun penjelasan guru. 

- Guru menjawab pertanyaan 
siswa. 

  
5  

menit 

Mengeksplor
asi 

 

- Guru membagi siswa 
menjadi beberapa 

 



kelompok. 
- Guru membagikan LKS 

kepada masing-masing 
kelompok. 

5 menit 

Mengasosiasikan   
- Guru menjelaskan tata cara 

mengerjakan LKS. 
- Siswa berdiskusi dengan 

kawan kelompok mengenai 
tarkib yang terdapat di 
dalam LKS. 

 
25 

menit 

Mengkomunikasikan  
- Guru menyuruh sisiwa 

untuk mempresentasikan 
hasil dari diskusi 
kelompok. 

 
10  

menit 

 
Penutup 
(kegiatan 

Akhir) 

- Siswa ikut serta 
menyimpulkan materi 

- Guru memberikan 
apersepsi kepada kelompok 
yag berhasil menjawab 
dengan benar. 

- Guru menutup pertemuan 
dengan memotivasi, dan 
menasehati siswa serta 
membaca hamdallah dan 
salam. 

 
 

10  
menit 

 
g. Lembar Kerja Siswa (dilampirkan) 

 
 

h. Penilaian/Bentuk Evaluasi 



 
1. Instrumen dan Pedoman Penilaian 

a. Penilaian Sikap 
 
1. Penilaian sikap spiritual 

N
o 

Na
ma 

Aspek yang dinilai 

J
S 

Ni
lai 
Ak
hir 
 

Bersyukur 
atas 
anugerah 
Tuhan 

Berdoa 
sebelum 
dan 
sesudah 
beraktifi 
tas 

Menjawab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 
pembelajara
n 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                
2                
3                
4                
5                

 
 
 
 
 

• Pedoman penilaian sikap spiritual 

Kriteri
a 

1 2 3 4 

Bersyu-
kur 
atas 
anuger
ah 
Tuhan 

Belum 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 

Jarang 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 

Sering 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 

Selalu 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 



belajar 
Bahasa 
Arab 

belajar 
Bahasa 
Arab 

belajar 
Bahasa 
Arab 

belajar 
Bahasa 
Arab 

Berdoa 
sebelu
m dan 
sesu-
dah 
berakti
fi-tas 

Belum 
berdoa 
sebe- 
lum dan 
sesu- dah 
belajar 

Jarang 
berdoa 
sebe-lum 
dan sesu-
dah belajar 

Sering 
berdoa 
sebe-lum 
dan sesu-
dah belajar 

Selalu 
berdoa 
sebe-lum 
dan sesu-
dah belajar 

Menja-
wab  
salam 
dari 
guru 
pada 
awal 
dan 
akhir 
pembe-
lajaran 

Belum 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 
pembe-
lajaran 

Jarang 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 
pembe-
lajaran 

Sering 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 
pembe-
lajaran 

Selalu 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 
pembe-
lajaran 

 Nilai rata-rata = ������	�	��	
  Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A 3 - 2,1 ممتاز B 2 - 1,1 جيد جدا C 1 - 0 مقبول D مردود 
 

2. Penilaian sikap sosial 

N Na Aspek yang dinilai J Nil



o ma 

Disiplin Bekerja 
Sama 

Sopan 
santun 

terhadap 
sesama 

S ai 
Ak
hir 

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                
2                
3                
4                
5                

  

• Pedoman penilaian sikap social 
Kriter
ia 

1 2 3 4 

 
 
 
Disi-
plin 

Belum 
mau 
mengikuti 
petunjuk 
guru 

Perlu 
diingat-
kan lagi 
untuk 
berkalabor
asi yang 
baik 

Sudah 
menunjukkan 
sikap yang baik 
dalam 
menyelesaikan 
tugas 

Selalu 
bersikap 
yang baik 
dalam 
menyelesai
kan tugas 

Beker
ja Sa-
ma 

Belum 
menunjuk
kan sikap 
percaya 
diri 

Perlu 
bantuan 
dan 
bimbingan 
guru 
dalam 
bekerja 
kelompok 

Ragu-ragu 
dalam 
menyampaikan 
pikiran/pendapa
tnya 

Aktif 
bekerja dan 
berfikir 
serta selalu 
menyampai
kan 
pendapat-
nya 

So-pan 
san-
tun 
terhad
ap 

Tidak 
menunjuk
kan sikap 
santun 
sama 

Kurang 
menunjuk
kan respek 
yang baik 
dalam 

Sudah mulai 
timbul sikap 
yang baik dalam 
menanggapi 
pembicaraan 

Selalu baik 
dalam 
menangga-
pi 
perbincanga



sesa-
ma 

sekali menangga
pi sebuah 
pembicara
an 

guru dan 
sesama teman 

n guru dan 
sesama 
teman 

 Keterangan nilai : 
4 :  sangat baik  2        :  cukup   

     
3      :  baik   1        :  kurang  
 

Nilai rata-rata = ������	�	��	
    Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A 3 - 2,1 ممتاز B جدا جيد  1,1 - 2 C 1 - 0 مقبول D مردود 
 

3. Pedoman penilaian pengetahuan 
 

Nama 

  Aspek yang dinilai  
JS 

 

Nilai 
Akhir 

 ��		100100  

Pilihan Ganda 
 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   



             
             
             
             
             

 

Pertemuan Kedua 

a. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 
mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan 

bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ردالثالثي ا  . 
b. Materi Pembelajaran تصريف فعل املاضي واملضارع من أوزان الفعل - ١ 
 

c. Media Pembelajaran 
• Guru 
• Kharaithul-Mafahim 
• Papan Tulis 
• Spidol 

 
d. Sumber Belajar 

• Buku paket pelajaran Bahasa Arab 
• Kamus Bahasa Arab online 

 



 
e. Metode Pembelajaran 

• Thariqah al-qiyasiyah 
 

f. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Deskripsi Alokas
i 

Waktu 
 
Pendahulua
n (kegiatan 

Awal) 

- Guru mengucapkan salam 
dan berdoa bersama. 

- Guru memeriksa 
kehadiran, kerapian 
berpakaian, dan posisi 
tempat duduk peserta didik 
disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

- Guru memotivasi siswa 
membangkit minat belajar 
siswa. 

- Guru mengecek 
pemahaman siswa 
mengenai materi 
sebelumnya.  

- Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran.    

 
 
 
 
 

5  
menit 

 Mengamati 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksaan 
(kegiatan 

inti) 

- Siswa mengamati  املفاهيمخرائط mengenai fiil tsulasi 
mujarrad. 

- Siswa mendengarkan 
Tashrif fiil madhi dan 
mudharik yang guru 
lafalkan, kemudian mereka 
mengikutinya. 

- Siswa mampu memahami 
cara penggunaan tashrif-
tashrif tersebut. 

- Siswa memperhatikan 
penjelasan guru mengenai 
pengertian dari fiil tsulasi 
mujarrad. 

   

 

   20 
menit 

Menanya 
- Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum jelas baik 
mengenai خرائط املفاهيم 
maupun penjelasan guru. 

- Guru menjawab pertanyaan 
siswa. 

  
5  

menit 

Mengeksplor
asi 

 

- Guru membagi siswa 
menjadi beberapa 
kelompok. 

- Guru membagikan LKS 
kepada masing-masing 
kelompok. 

 
5 menit 

Mengasosiasikan   



- Guru menjelaskan tata cara 
mengerjakan LKS. 

- Siswa berdiskusi dengan 
kawan kelompok mengenai 
tarkib yang terdapat di 
dalam LKS. 

 
25 

menit 

Mengkomunikasikan  
- Guru menyuruh sisiwa 

untuk mempresentasikan 
hasil dari diskusi 
kelompok. 

 
10  

menit 

 
Penutup 
(kegiatan 

Akhir) 

- Siswa ikut serta 
menyimpulkan materi 

- Guru memberikan 
apersepsi kepada kelompok 
yag berhasil menjawab 
dengan benar. 

- Guru menutup pertemuan 
dengan memotivasi, dan 
menasehati siswa serta 
membaca hamdallah dan 
salam. 

 
 

10  
menit 

 
g. Lembar Kerja Siswa (dilampirkan) 

 
h. Penilaian/Bentuk Evaluasi 

1. Instrumen dan Pedoman Penilaian 
a. Penilaian sikap 

 
1. Penilaian sikap spiritual 

N Na Aspek yang dinilai J Ni



o ma Bersyukur 
atas 
anugerah 
Tuhan 

Berdoa 
sebelum 
dan 
sesudah 
beraktifi 
tas 

Menjawab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 
pembelajara
n 

S lai 
Ak
hir 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                
2                
3                
4                
5                

 
• Pedoman penilaian sikap spiritual 

Kriteri
a 

1 2 3 4 

Bersyu-
kur 
atas 
anuger
ah 
Tuhan 

Belum 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 
belajar 
Bahasa 
Arab 

Jarang 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 
belajar 
Bahasa 
Arab 

Sering 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 
belajar 
Bahasa 
Arab 

Selalu 
mengucapk
an rasa 
syukur atas 
kesem 
patan 
untuk 
belajar 
Bahasa 
Arab 

Berdoa 
sebelu
m dan 
sesu-
dah 
berakti
fi-tas 

Belum 
berdoa 
sebe- 
lum dan 
sesu- dah 
belajar 

Jarang 
berdoa 
sebe-lum 
dan sesu-
dah belajar 

Sering 
berdoa 
sebe-lum 
dan sesu-
dah belajar 

Selalu 
berdoa 
sebe-lum 
dan sesu-
dah belajar 

Menja-
wab  
salam 
dari 
guru 
pada 

Belum 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 

Jarang 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 

Sering 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 

Selalu 
menja-wab  
salam dari 
guru pada 
awal dan 
akhir 



awal 
dan 
akhir 
pembe-
lajaran 

pembe-
lajaran 

pembe-
lajaran 

pembe-
lajaran 

pembe-
lajaran 

 

Keterangan nilai : 

5 :  sangat baik  2        :  cukup   
     

3      :  baik   1        :  kurang  
 Nilai rata-rata = ������	�	��	
  Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A 3 - 2,1 ممتاز B 2 - 1,1 جيد جدا C 1 - 0 مقبول D مردود 
 

 

1. Penilaian sikap sosial 

N
o 

Na
ma 

Aspek yang dinilai 
J
S 

Nil
ai 
Ak
hir 

Disiplin Bekerja 
Sama 

Sopan 
santun 

terhadap 



sesama  
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                
2                
3                
4                
5                

  

• Pedoman penilaian sikap social 
Kriter
ia 

1 2 3 4 

 
 
 
Disi-
plin 

Belum 
mau 
mengikuti 
petunjuk 
guru 

Perlu 
diingat-
kan lagi 
untuk 
berkalabor
asi yang 
baik 

Sudah 
menunjukkan 
sikap yang baik 
dalam 
menyelesaikan 
tugas 

Selalu 
bersikap 
yang baik 
dalam 
menyelesai
kan tugas 

Beker
ja Sa-
ma 

Belum 
menunjuk
kan sikap 
percaya 
diri 

Perlu 
bantuan 
dan 
bimbingan 
guru 
dalam 
bekerja 
kelompok 

Ragu-ragu 
dalam 
menyampaikan 
pikiran/pendapa
tnya 

Aktif 
bekerja dan 
berfikir 
serta selalu 
menyampai
kan 
pendapat-
nya 

So-pan 
san-
tun 
terhad
ap 
sesa-
ma 

Tidak 
menunjuk
kan sikap 
santun 
sama 
sekali 

Kurang 
menunjuk
kan respek 
yang baik 
dalam 
menangga
pi sebuah 

Sudah mulai 
timbul sikap 
yang baik dalam 
menanggapi 
pembicaraan 
guru dan 
sesama teman 

Selalu baik 
dalam 
menangga-
pi 
perbincanga
n guru dan 
sesama 



pembicara
an 

teman 

 

Keterangan nilai : 

6 :  sangat baik  2        :  cukup   
     

3      :  baik   1        :  kurang   
 

Nilai rata-rata = ������	�	��	
    Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A 3 - 2,1 ممتاز B 2 - 1,1 جيد جدا C 1 - 0 مقبول D مردود 
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Mengetahui,  
Lampuuk, 31 Juni 2018 
Kepala Sekolah MTsS Darul Aman  
  

  

( Drs. Mukhtaruddin. M.S.I )  
NIP. 196406181999031002 
 
Peneliti 
 
 
( Intan Wahyuni )  
NIM : 140202049 
  



املاضي اجعل اخلطوط حتت الكلمة اليت تدل عليها فعل :  اوال  .دقيقة  ٢٥انتهي هذه الواجبة منذ  - ٣ .بإجابة صحيحة اهتّم هذه اخلرائط املفاهيم واجب من األسئلة منها  - ٢ !اجلس يف جمموعتك املعينة  - ١  :كيفية لإلجابة   :    الفرقة    :    املادة  :    االسم    قاء االوللل  صفحة مترينات للطلبة       َمحَلَ    َحيِْملُ     َمعُ جيَْ          َمجَعَ : مثال   .مث يأيت صاحبه, أواملضارع عن هذه القراءة



َيْذَهُب اْلَعم  َعّمِي يـَْعَمُل ِيف َأَحِد اْلُمْسَتْشِفَياِت ِجبَاَكْرتَا    ِعْنَد الطِبْيبِ   ُكل  َيْذَهُب ِإَىل ِعَياَدتِهِ َوِيف اْلَمَساِء ، ِإَىل املُْسَتْشَفى ِيف الصَباحِ  ِيف الرْأِس َأِو اْلَمِعَدِة َأِو : يـَْوٍم يـَُعاِلُج اْلَعم اْألَْمرَاَض اْلُمْخَتِلَفَة  َواءَ   اْلَقْلِب  يـَْقُتلُ  يَْدُخلُ  َميَْنعُ  يـَْفَتحُ  َيْكُتبُ  َدَخلَ  َشِربَ  قـََتلَ  َكَتبَ  فـََتحَ  َيْشَربُ  َمِنعَ                  !الذي مناسبا بينهما فيما يلي اّتصل اخلطوط من الصندوق املاضي إىل املضارع :  ثانيا : ثانيا   .ُهَو َحيَْفُص اْلَمرِْيُض َوَيِصُف َلُه الد 



 قـََتلَ  -د    َيْدُخلُ   -  ب يـَْفَتحُ  - ج    َنَصَر   - أ  :اكتب تصريفات من فعل اآلتية  :ثانيا   ماذا تعريف من فعل الثالثي ارد ؟: اّوال   .دقيقة  ٢٥انتهي هذه الواجبة منذ  - ٣ .بإجابة صحيحة اهتّم هذه اخلرائط املفاهيم واجب من األسئلة منها  - ٢ !اجلس يف جمموعتك املعينة  - ١  :كيفية لإلجابة     :    الفرقة    :    املادة    :    االسم    للقاء الثاين صفحة مترينات للطلبة



امالء الفراغ من الفعل املناسب يف اخلريطة املفاهيم فيما : ثانيا      ٦ فـََعلَ  ... يـَْفَعلُ  ... ٥ ... ... ... يـَْنُصرُ  ٤ ... يـَْفُعلُ  َحُسنَ  ... ٣ َفِعلَ  ... ... يـَْعَلمُ  ٢ ... يـَْفِعلُ  َضَربَ  ... ١ َفِعلَ  ... ... َحيِْسبُ  ماضي مضارع ماضي مضارع رقم وزن موزون  !يلي 



  ْشِربُ تَ  -د  َيْشِربُ  -ج  َتْشَربُ  -ب    َيْشَربُ  - ٣ َعاِئَشُة َحِلْيًبا ِيف الصَباحِ ...   - ٢ يـَْفِتحُ  -د    فَِتحَ  -ج    يـَْفَتحُ -ب    فـََتحَ   - أ .َأْمحٌَد بَاَب اْلَفْصِل لَِيْدُخَل ِفْيِه ...  - ١  ) !د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ: (اختار أنسب التكملة : أوال   دقيقا ٢٥انتهي االجابة منذ  - ٢ !اآلتية أجب األسئلة  - ١  :كيفية لإلجابة     :    الفصل  :    الدرس   :    املدرسة  :    االسم اختبار القبلي



اّلِذْي يـََتَظمُن ِيف اْلَكِلَمِة اْلَمْخطُْوِط  الضِمْري  ِاْسمَ  ي أَ   . احلَِْديـَْقةِ ِيف  اْلَوْرَدةَ  أَْنظُرُ  - ٨ َيْدُرُسْونَ  -د     َنْدُرسُ   -ج                َتْدُرُسْونَ   -ب      أَْدُرسُ     - أ َتْصرِْيف ثَُالِثي ُجمَرد َمَع ُأْسَتاَذِة ِإنـَْتان اْلَمادةَ ... َحنُْن  - ٧ َذَهَبتْ  -د  َذَهبَ  -ج   َيْذَهَبانِ  -َتْذَهَباِن   ب  - أ ِإَىل السْوقِ ... فَاِطَمُة َوَعاِئَشُة  - ٦ تـَْنزِلُ  -د    يـَْنزِلُ  -ج   نـََزلَ  - ب  نـَزََلتْ  -أ اْلُقْرآُن َعَلى ُحمَمٍد ص م...  - ٥ نُِعمَ  -د   نـَُعمَ  -ج   نـََعمَ  - ب  نَِعمَ   - أ اهللا َعلَى ُكل َعْبٍد ِيف اْلَعاملَِ ...  - ٤   أَنَا - د    ِهيَ  -ج      ُهوَ  -ب    َحنْنُ   - أ .َحتْتَـَها



َنا -١١ يـَْلَعبـُْونَ  - د     يـَْلُعبـُْونَ  -ج  يـُْلَعبـُْونَ  - ب   تـَْلَعبـُْوَن     - أ ِيف َمْلَعِب اْلَمْدَرَسةِ  ...َحْسٌن َوُزْخِدى َوبـَيـَْهِقى  -١٠ أَنَا - د    ِهيَ  - ج     ُهوَ  -ب    َحنْنُ   - أ  .َحتْتَـَهاِاْسَم الضِمْري اّلِذْي يـََتَظمُن ِيف اْلَكِلَمِة اْلَمْخطُْوِط  ي أَ  .لِِقرَاَءِة اْلُكُتبَ  اْلَمْكَتَبةَ   َدَخْلَنا - ٩ َأي ِفْعِل أَذُْكْر  .َأن اْلَمْسِجَد َمَكاُن اْلِعَباَدةِ  َعَرفـْ    ِفْعُل اْلُمَضرِعِ  -د  ِفْعُل اْلَماِضي - ج   ِفْعُل اْلُمَضارِعِ  - ب  ِفْعُل اْلَمِضي  - أ .اْلَمْخطُْوِط َحتْتَـَها الذي



يتكون فيه ) ج(أو ) ب(أو ) أ(ربع احلرف يف امل ختارا: أوال    دقيقا ٢٥انتهي االجابة منذ  - ٢ !أجب األسئلة اآلتية  - ١  :كيفية لإلجابة     :    الفصل  :    الدرس  :    املدرسة  :    االسم  اختبار البعدي     ِجُد الصْنُدْوَق ِيف َشاِطِئ النـْهرِ أَ     - ج جتَُِد الصْنُدْوَق ِيف َشاِطِئ النـْهرِ   -  ب النـْهرِ جنَُِد الصْنُدْوَق ِيف َشاِطِئ   - أ " !حنن"فعل املضارع الذي يتظمن فيه ضمري 



... -...  يـَْفُعُل     –فـَُعَل   -  ج  يـَْفَعُل     –َفِعَل   -  ب    يـَْفِعُل   –فـََعَل   - أ !أذكر املوزون من الوزن اآلتية  - ٣ ؟وآيت املثال" َكَتبَ " تصريف فعل املاضي من أكتب  - ٢ ؟" الفعل الثالثي ارد"ما تعريف من  - ١  !أجب أسئلة فيما يلي بإجابة صحيحة  :ثالثا    جيمل    - مجل    -  ت يشرب  -شرب    -  ب حيذف  -حذف    - أ  !الفعل الثالثي ارد اكتب احلركة يف كلمة اآلتية حبركة صحيحة ومناسبة بوزن  :ثانيا    ...- ...   ...- ...  



  ممتاز=  ٤  جيد جدا=  ٣  مقبول=  ٢  مردود=  ١ :اآلتية اليت مناسب برأيك  ٤- ١صندوق النتيجة من  يف) √(اعطي الشكل  - ١  :خطوات لإلجابة     نانيك سبايا:   املالِحظة  تعليم ثالثي جمرد:     املادة  االول:     املستوى  الثاين:     الفصل  املدرسة الثانوية األسالمية :   املدرسة     تعليم ثالثي مجردفي تطبيق الطريقة القياسية باستخدام خرائط المفاهيم في   ورقة المالحظة أنشطة الطلبة



رائط املفاهيم خب يتعلق عما الطلبة يسأل    √  ٢  .املدرسة بيان إىل طلبةال معتسي    √ ١ .خرائط املفاهيم الطلبة يهتم     √ رقم أنشطة الطلبة ١ ٢ ٣ ٤   تعليم ثالثي "يناقش الطلبة بينهم يف     √ ٨  .كيفية  ليعمل صفحة مترينات للطلبةالطلبة إىل شرح  املعلمةعن   يستمع     √  ٧  .ينال الطلبة صفحة مترينات من املدرسة    √ ٦  . جيلس الطلبة يف جمموعتهم املعينة    √ ٥  .القياسية الطريقة بتطبيق التعليم عملية إلتباع الطلبة دوافع    √ ٤  .القياسية الطريقة بتطبيق التعليم عملية يف الطلبة انتباه    √ ٣   .اليت ما مل يفهموا املعلمة  بيانأو  ٩ 



 نانيك سبايا      املالِحظة       ٢٠١٨يوليو  ٣١ ،دار األمان       المجموع ٤٠  ١١ ال ينعس الطلبة يف عملية تعليم والتعلم    √ ١٠ التعليميةال يتكلم الطلبة مع أصدقاء إال باملواد    √   ".جمرد



  ممتاز=  ٤  جيد جدا=  ٣  مقبول=  ٢  مردود=  ١ :اآلتية اليت مناسب برأيك  ٤- ١يف صندوق النتيجة من ) √(اعطي الشكل  - ١  :خطوات لإلجابة     نانيك سبايا:   املالِحظة  تعليم ثالثي جمرد:     املادة  االول:     املستوى  الثاين:     الفصل  املدرسة الثانوية األسالمية :   املدرسة     تعليم ثالثي مجردفي تطبيق الطريقة القياسية باستخدام خرائط المفاهيم في   علمةورقة المالحظة أنشطة الم



املاضي بالرتابط املادة املعلمة  قدرة   ٣  √        .التعليم ثالثي جمردعندما تبني أهداف املعلمة  قدرة   ٢  √        . الدوافع تعطيعندما املعلمة  قدرة   ١  ٤  ٣  ٢  ١  أنشطة المعلمة    رقم   عندما تشرح املادة عن املعلمة  قدرة       ٤  √        .واملادة اآلن باستخدام " جمرد تعليم ثالثي "            .خرائط املفاهيم
أن تقسم طلبتها إىل املعلمة  قدرة   ٦  √        .ألعطاء السؤالإلحياء محاسة الطلبة املعلمة  قدرة   ٥  √         الشراح إىل طلبتها عن  املعلمة  قدرة   ٨     √      .هم عند املناقشةجمموعتاملعلمة أن ترّتب طلبتها يف  قدرة   ٧  √        .عدة جمموعة



جيدا عن حاصلة من املناقشتهم إلعطاء كلمة الشكر املعلمة  قدرة   ٩   √  .ليعمل صفحة مترينات للطلبة كيفية           .وكميال
" قدرة  املعلمة يف إستنباط املادة عن   ١٠  √    نانيك سبايا      املالِحظة       ٢٠١٨يوليو  ٣١، دار األمان    ٤٠  المجموع  √        .قدرة  املعلمة يف حتديد الوقت  ١١  √        ".تعليم ثالثي جمرد



َيْضِربُ  -َضَربَ  يـَْنُصرُ  -َنَصرَ  يـَْفِعلُ  يـَْفُعلُ  يـَْفِعلُ  يـَْفَعلُ  يـَْفُعلُ  يـَْفَعلُ  فـَُعلَ  َفِعلَ  فـََعلَ  معىن األمثلة افعال املضارع افعال املاضى                     يـَْفَتحُ  -فـََتحَ   َحيِْسبُ  -َحِسبَ   يـَْعَلمُ  -َعِلمَ   َحيُْسنُ  -َحُسنَ    menolong memukul membuka menghitung mengetahui memperbagus   (خرائط المفاهيم)  الوسيلة التعليمية 



ا أوليم : ١٤٠٢٠٢٠٤٩   ,SDN Pulo Ulim)٢٠٠٨( املدرسة اإلبتدائية   - ٢ ) ٢٠٠٠Tadika Islam Pucong Batu 12, KL(روضة األطفال    - ١  خلفية التعليم : ثانيا  Pulo Ulim, Kec.Ulim, Kab. Pijay:      العنوان .١٥ البيتمربة :      العمل .١٤ سوبوتية:               اسم األم .١٣ الفالح:      العمل .١٢ عبد املالك:            اسم األب   .١١ Intanwahyuni.997@gmail.com:         الربيد األلكرتوىن .١٠ طالبة:      العمل   .٩ Tungkop, Aceh Besar, Darul Aman:      العنوان    .٨ غري متزوج:     احلالة اإلجتماعية   .٧ إندونيسيا:      اجلنسية   .٦ اإلسالم:      الدين   .٥ اإلناث:      اجلنس   .٤ ١٩٩٧مارس  ٢٩, بولويخ امليالد   .٣  رقم القيد   .٢  البيانات الشخصية: أوال   السيرة الذاتية ١.   االسم الكامل         : إنتات وحيوين حمل وتار   : 



     الباحثة                   ٢٠١٨سبتمرب  ٣ دار السالم،                 ٢٠١٨-٢٠١٤سنة  ،بند أتشيه ،احلكوميةقسم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية    -٥ (MAS Ummul Ayman, Samalanga 2014)درسة الثانوية امل   -٤   (MTsN Ulim, 2011)املتوسطة  املدرسة   -٣
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