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نيل اهلداية:)1029( ،

فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية
لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املدراسة الثانوية مبعهد
دار احلكمة بكنبارو

ىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة  :فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية لرتقية
التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو .وسؤال البحث " ىل الطريقة
القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية فعال لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار
احلكمة بكنبارو ؟" .ومنه ج ىذا البحث من نوع حبث جترييب ،الذي يرتكب من تصميم خطة التعليم ،والتطبيق،
وادلالحظة ،واالختبار .وجمتمع البحث فيكون من الطالبات صف العاشر يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار احلكمة
بكنبارو العام الدراسي  .2819 \2810وعينتو طلبة الصف العاشر "علم اإلجتماعية" و الطلبة الصف العاشر
"علم الدين" ويبلغ عدده  80طالبتا يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو .وأما أفراد البحث فهي مدرسة
و طالبات يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو وموضوعو فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول
القواعد الصرفية لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو .ومن
أدوات جلمع البياانت  :ادلالحظة ،واالختبار .وبعد أن حللت الباحثة البياانت ،فاخلالصة أن تنفيذ الطريقة
القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية فعال لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار
أكرب من اجلدول " "Ttيف درجة داللة  5%ومن درجة داللة
احلكمة بكنبارو .كما دل عليو أن 8089
مقبولة .وىذه تدل على أن استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد
مردودة و
، 1%يعىن
الصرفية فعال لرتقية التح صيل الدراسي لدى الطالبات يف ادلدراسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو
الكلمات األساسية :فعالية ،الطريقة القياسية  ،اللعبة ،التحصيل الدراسي.
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ABSTRACT
Nailil Hidayah, (2019): The Effectiveness of Using Qiyasiyah Method with
Gramatika Kolom Shorof Game in Increasing Student
Learning Achievement at Islamic Senior High School
of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru
It was an Experimental research aimed at knowing the effectiveness of using
Qiyasiyah method with Gramatika Kolom Shorof game in increasing student
learning achievement at Islamic Senior High School of Darel Hikmah Boarding
School Pekanbaru. The formulation of the problem in this research was, “was
Qiyasiyah method with Gramatika Kolom Shorof game effective to increase student
learning achievement at Islamic Senior High School of Darel Hikmah Boarding
School Pekanbaru?”. This research was started from planning the lesson plan,
implementing, observing, and testing. The students in the Academic year of
2018/2019 were the population of this research. The samples of this research were
the tenth-grade students of Social Science 1 and the students of Religious 1. The
subjects of this research were an Arabic Language subject teacher and the tenthgrade students of Social Science 1 and Religious 1. The samples were divided into
two groups—the Experimental and Control groups. The tenth-grade students of
Social Science 1 as the Experimental group and the students of Religious 1 as the
Control group. The instruments of collecting the data in this research were
observation, learning process, and test that was done before and after implementing
Qiyasiyah method with Gramatika Kolom Shorof game. Based on the data analysis,
it could be concluded that the implementation of Qiyasiyah method with Gramatika
Kolom Shorof game was effective to increase student learning achievement at
Islamic Senior High School of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru because
tobserved 4.09 was higher than ttable 2.69 at 1% significant level and 2.02 at 5%
significant level. It meant that Ha was accepted and H0 was rejected. In another
word, Qiyasiyah method with Gramatika Kolom Shorof game was effective to
increase student learning achievement at Islamic Senior High School of Darel
Hikmah Boarding School Pekanbaru.
Keywords: Effectiveness, Qiyasiyah Method, Game, Learning Achievement
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ABSTRAK
Nailil Hidayah, (2019): Efektifitas Penggunaan Metode Qiyasiyah dengan
Permainan Gramatika Kolom Shorof untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswi Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitiian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
efektifitas penggunaan metode qiyasiyah dengan permainan gramatika kolom
shorof untuk meningkatkan hasil belajar siswi madrasah Aliyah pondok pesantren
Darul Hikmah Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “
Apakah metode qiyasiyah dengan permainan gramatika kolom shorof Efektif
untuk meningkatkan hasil belajar siswi madrasah Aliyah pondok pesantren Darul
Hikmah Pekanbaru?”. penelitian ini dimulai dari merancang langkah
pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. Populasi penelitian adalah siswi
kelas X Madrasah Aliyah pondok pesantren Darul Hikmah Pekanbaru 2018/2019.
dengan sampel siswi kelas X Sosial 1 dan X Religi 1 siswi madrasah Aliyah
pondok pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah guru
shorof dan siswi Madrasah Aliyah pondok pesantren Darul Hikmah Pekanbaru.
Dan sampel ini dibagi menjadi dua kelas experiment dan kelas control. Kelas X
Sosial 1 sebagai kelas experiment dan kelas X Religi 1 sebagai kelas control.
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri
dari observasi, proses pembelajaran dan test. Dilakukan sebelum dan sesudah
menerapkan metode qiyasiyah dengan permainan gramatika kolom shorof. Dari
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode
qiyasiyah dengan permainan gramatika kolom shorof efektif untuk meningkatkan
hasil belajar siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hikmah. Karena
nilai To =4,09 lebih besar dari Tt pada taraf signifikan 1%=2.69 dan taraf
signifikan 5%=2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata
lain metode qiyasiyah dengan permainan gramatika kolom shorof efektif untuk
meningkatkan hasil belajar siswi madrasah Aliyah pondok pesantren Darul
Hikmah Pekanbaru.
Kata Kunci : Efektifitas, Metode qiyasiyah, Permainan, Hasil belajar
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الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن ،وجعلنا من املتكلمني هبذ اللسان.
أشهد أن ال إلو إال اهلل امللك املنان ،وأشهد أن حممدا عبده ورسولو صاحب البالغة
والبيان .اللهم صل وسلم على سيدنا حممد ،وعلى آلو وأصحابو الذين متسكوا بالقرآن.
أما بعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
ي احملبوبني ،أيب الدكتور
ويف ىذه املناسبة نقدم الباحثة جزيل الشكر إىل والد ّ
احلاج ليلة القدر املاجستري وأمي يويل أسناح ،اللذان ربياين إحسنا وتأديبا وربياين تربية
حسنة ،واألصحاب الفضالء :
.1

.2

.3

األستاذ الدكتور أمحد جماىدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية
احلكومية رياو ونائب املدير األول الدكتور احلاج سريان مجرة ونائب املدير الثالث
الدكتور احلاج فرومادي.
الدكتور احلاج حممد سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو والدكتور علم الدين نائب األول بكلية الرتبية والتعليم
والدكتورة روىاين نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل نائب
العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.
الدكتور جون باميل ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ،وكذلك كان مشريف الذي أشرفين
وعلمين يف كتابة ىذا البحث.

ط

.4

.5

.6

.7

.8

.9

أمحد شاه املاجستري ،احملاضر الذي أرشدين ودافعين وفتش حبثي .وقام باإلشراف
على ىذا البحث .فقد نقعتين كثرية من نصائحو الغالية وتوجيحاتو السديد وخباصة
يف ىذه دراسة.
مشفيك ىندري املاجستري ،مشريف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء
الواجبات األكادمكية.
مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
أصدقائي احملبوبون  :يولين تالوسي وأولياء ديفريا ونور اجلنة وميا ساري سافطري و
نور فطري ياين وأنساء فوترى وأنساء موليديا .الال ي نمنحنين النخوة لكتابة البحث
التكميلي
أصحايب األعزاء يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
أصدقائي األعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
بكنبارو 5 ،مجادى األوىل  ١٤٤١ه
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الفصل األول
أساسيات البحث
أ  :خلفية البحث
التعليم هو أداء األنشطة التعليمية داخل حجرة الدراسة اليت يقوم هبا املدرس والطالب معا
يف خصة خمصوصة للحصول على املعلومات والعلوم واملهارات .حقيقة أن التعليم مسؤولية
املدرس حيث أنه يعلم الطالب علوما حيتاج إليها الطالب يف مستقبل 1.فاألنشطة يف التعليم
هي أنشطة التفاعل بني املدرس والطالب داخل حجرة الدراسة يف اخلصة املعينة واملادة التعليمية
اخلاصة .و مينح املدرس إ ى الطالب املادة اليت أن يدرس الطالب يف خالل عملية التعليم
ومن املواد اليت يعلمها املدرس يف املدارس واملعاهد االسالمية حكومية كانت أو أهلية هي
اللغة العربية .اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم ،للغة العربية علوما
كثرية يتوصل هبا عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ ،ومنها الصرف واإلعراب (النحو) والبيان،
واملعاىن والبديع والرسم وغريها ،2ومن أهم هذه العلوم الصرف والنحو ،الصرف هو علم أبصول
تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست إعراب البناء ،فهو أيضا علم يبحث عن
الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف واعالل وادغام وإبدال وبه تعرف أيضا ما جيب أن
تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة.
لكن يعتقد الكثريون أن قواعد اللغة العربية على جانب كبري من الصعوبة والتعقيد حبيث
يتعذر على أى شخص أن يلم هبا إملاما كافيا مامل يتخصص يف دراستها .ويرجع سبب هذا االعتقاد
إ ى أن هذه القواعد يتم دراستها بصورة جمزأة دون الربط الكاىف بني تقسيماهتا املختلف ،فتظل
مشتتة يف األذهان 3.ويف برامج تعليم العربية لغري الناطقني هبا شكوى من صعوبة تعلمها ،ومشكالت
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تعليمها 4.لذلك لتحقيقها حتتاج إ ى الطريقة .وهي ركن من أركان التدريس أيضا فإهنا ركن رابع،
5

وله أمهية ,ألن الطريقة الىت يسلكها املدرس ىف عالج هذا الدرس.
فينبغي ملعلم أن خيتار الطريقة املناسبة .ويف اختيار طريقة التعليم املناسبة ينبغي له أن يعرف
أساس التعليم وهو أن طريقة ينبغي أن ينظر إليها على أساس أهنا شيء منفصل عن املادة التعليمية
أو عن املتعلم ،بل أهنا جزء من موفق تعليمي يشمل املتعلم وقدراته وحاجاته واألهداف الىت ينشدها
6
املعلم من املادة العلمية واألساليب الىت تتبع يف تنظيم اجملال للمتعلم.
وكما عرفت الباحثة أن من الطريقة املناسبة ملادة القواعد الصرفية هي الطريقة القياسية الىت
تبدأ من العام إ ى اخلاص أو من القواعد إ ى األمثلة ومن الكليات إ ى اجلزئيات .وهبذه الطريقة
7
تستطع أن حيصل حتصيل الدراس ممتازا كفهم القواعد لدى التالميذ ،استعاب القواعد لدى التالميذ
و تنفيذها يف عملية التعليم لتحسني حتصيل دراس التالميذ هي الطريقة القياسية .وسباب إختيار
هذه الطريقة نظرا إ ى املادة التعليمية هي القواعد الصرفية الىت تقوم على سائر املادة التعليمية حىت
بتنفيذ هذه الطريقة ممكنة نيل اهلدف املنشود يعين حتصيل دراس التالميذ.
حتصيل الدراس هي القدرات اليت يكتسبها التالميذ بعد أن خضعوا لعملية التعليم والتعلم.
حتصيل الدراس مهمة جدا لقياس وتقومي حتقيق أهداف التعلم ومعرفة نقاط القوة والضعف يف عملية
التعلم ،حىت يتمكن التالميذ من حتسني حتصيل الدراس وفقا على التوقعات .حتصيل الدراس هي
قدرات التالميذ لديهم بعد أن تلقوا جتربة التعلم .وتنقسم حتصيل الدراس إ ى ثالث أقسام ،وهي:
القسم املعريف ،القسم العاطفي و قسم النطاق النفسي .ويرتبط اجملال املعريف بنتائج التعلم الفكري
اليت تتكون من :الذاكرة ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتأليف والتقومي 8.وابلتايل ،فإن اجملاالت
الثالثة للمجاالت املعرفية يتم تقييمها على نطاق واسع من قبل املعلمني يف املدارس من حيث
صلتها بقدرة التالميذ على إتقان حمتوى املواد التعليمية .وخصوصا أن تعليم الصرف هبدف :ليفهم
4أيمن أمين عبد الغني .الصرف الكافي) .دار التوفيقية للتراث .القاهرة ).2010 .ص7 .
5

عبد العليم إبراهيم ,الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية (,الطبعة العاشرة ،دار المعارف ,بدون سنة )،ص .31

6

حسن سبحانه ،تعليم اللغة العربية بين النظرية ولبتطبيق والبيانية( ،دار المعارف ،بدون سنة )،ص..2
Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. )Misykat. Malang. 2009(. Hlm. 106
Nana Sudjana، Penilaian Hasil Belajar Mengajar،(Bandung: PT Remaja Rosdakarya)، 2009، H 22
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التالميذ التصريف اإلصطالحي و التصريف اللغوي ،ليحتمل التالميذ أن يبدل صيغة الكلمة إ ى
صيغ الكلمات أخرى ،و ليستطيع التالميذ أن يفرق بني صيغة الكلمة و صيغ الكلمات أخرى
وعلم الصرف من العلوم العربية الذي يعلمها املدرس يف املعاهد االسالمية كمعهد دار
احلكمة بكنربو .وله حصة خاصة ،ومدرسة خاصة أيضا .الطالبات تدريس علم الصرف مرة واحدة
فرق فيها طالب وطالبات أي بعضها
يف األسبوع .وهلذه املدرسة  20فصول ،وتلك الفصول تُ َّ
للطالب وبعضها للطالبات فال جيمع الطالب والطالبات يف فصل واحد .وفقد قامت مدرسة
القواعد الصرفية يف املدرسة العالية عمعهد دار احلكمة بكنبارو إجراء تعليم علم الصرف:
 -1تكتب املدرسة األمثلة على السبورة مث يقرأ األمثلة

 -2تطلب املدرسة الطالب بكتابة ما كتبتها املدرسة على السبورة
 -3تشرح املدرسة القاعدة من تلك األمثلة

 -4متنح املدرسة التمرينات عن القاعدة اليت شرحها من املدرسة
فاملرجو من احملاوالت اليت قامت هبا املدرسة أن يكون الطالبات مستعيبات على الصرف و هلم
التحصيل الدراس املرتفع ،ولكن الواقع أن معظم طالبات املدرسة الثانوية يواجهن صعوبة ،وقامت
ابحثة ابملقابلة مع مدرسة قواعد الصرف فوجدت الباحثة أن بعضهن مل يقدن على فهم قواعد
الصرف كما يقررها املدرس عن أهداف تعليم الصرف والتحصيل الدراسي الصرفية بعض الطالبات
منخفضة .و تسأل الباحثة إ ى الطالبات عن املادة املتعلمة من قبل و جتد الباحثة عن املادة املتعلمة
عن فعل املضاعف و فعل األجواف .و تسأل الباحثة إ ى الطالبات عن فعل املضاعف و فعل
األجواف فوجدت الباحثة الظواهر التايل:
 -1معظم الطالبات مل يستطعن أن تذكر التعريف من فعل املضاعف و فعل األجواف
 -2معظم الطالبات مل يستطعن أن يفرقن فعل املضاعف و فعل األجواف
 -3معظم الطالبات مل يستطعن أن يذكرن وأن تكتب املثال من فعل املضاعف و فعل األجواف
 -4معظم الطالبات مل يستطعن أن ينطقن التصريف اللغوي من فعل املضاعف و فعل األجواف
 -5معظم الطالبات مل يستطعن أن يعن و يشرحن التصريف اللغوي من فعل املضاعف و فعل
األجواف
3

بناء على ظواهر البحث السابقة يُعرف أن التحصيل الدراس لتعليم الصرف لبعض الطالبات

يف مدرسة الثانوية اإلسالمية عمعهد دار احلكمة بكنبارو منخفضة ومل حتصل على أهداف تعليم
املنشود .بناء على هذه الظواهر ،فبناء على الظواهر السابقة رأت الباحثة ألن تكون هناك طريقة
جيدة ساعدهتا اللعبة املناسبة هبا يف تعليم مادة القواعد .فمن الطرق املستخدمة يف برانمج تعليم
القواعد طريقة قياسية وبلعبة جدول القواعد الصرفية .كما قال فطول جميب أن ألعاب التعليمية هي
كل األلعاب هتدف خللق بيئة واللعب التعليمي ملصاحل الطالب .وهي تستطيع أن حتسن مهارات
و كفائة اللغة والتفكري والتفاعل مع الشخص االخر ،لذلك تريد الباحثة أن تقوم ابلبحث يف هذه

املدرسة حال هلذه املشكلة حتت املوضوع " فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد
الصرفية لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو"
ب  :مشكالت البحث
 .1قدرة الطالبات على استعاب قواعد صرفية
 .2طرق تعليم الصرف الالئقة يف تعليم األفعال الصحيح األفعال املعتل
 .3استخدام الطريقة القياسية يف تعليم الصرف
 .4الطريقة القياسية يف تعليم األفعال الصحيح األفعال املعتل لتحصيل الدراس لدى الطالبةات
املدرسة الثانوية يف معهد دار احلكمة
 .5فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية لرتقية التحصيل الدراسي لدى
الطالبات

ج  :حدود البحث

ولكثرة املشكالت يف هذا البحث ،فحددت الباحثة يف فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة
جدول القواعد الصرفية لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية عمعهد دار
احلكمة بكنبارو
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د  :سؤال البحث
أما سؤال البحث هو " هل استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية فعال
لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو ؟"

ه  :هدف البحث

اهلدف هلذا البحث ملعرفة فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية فعال
لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبةات يف تعليم الصرف يف املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة
بكنبارو
و  :أمهية البحث

أما أمهية البحث كما يلي :
 .1الطالبات
لرتقية التحصيل الدراسي علم الصرف لدى الطالبات
 .2املدرسة
ملساعدة املدرسة يف اختيار الطريقة التعليمية املناسبة بتعليم علم الصرف
 .3املدرسة
دافعا للمدرسة يف تصميم تطوير تعليم الصرف اليوم
 .4الباحثة
لتوسيع معرفة الباحثة عن تطبيق الطريقة التعليمية املناسبة لتعليم علم الصرف

ز .مصطلحات البحث

أما مصطالت البحث فهي
 .1الطريقة القياسية :تعد هذه الطريقة قدمية يف تدريس القواعد اللغة ،و تقوم فلسفتها
على انتقال الفكر من احلكم على الكلي إ ى حكم على اجلزئي ومن املبادئ إ ى
النتائج ،وهي بذلك من طرق العقل يف الوصول إ ى اجملهول من املعلوم إن الطريقة
9
القياسية تتطلب عمليات معقدة ،ألهنا تبدأ ابجملرد أي بذكر القاعدة كاملة .
9غازلي نعمة .أساليب تدريس قواعد اللغة العربية (.جامعة مولود معمري .تيزي وزر ).ص2 .
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 .2التحصيل الدراسي  :التعلمي تسم بوجود تغيري السلوك .وهذا املعىن أن التحصيل
الدراسي تستطيع أن تالحظ من السلوك فقط وهو وجود تغيري السلوك من غري عارف
10
يكون عارفا ،وغري ماهريكون ماهرا.
 .3علم الصرف  :فاالتصريف ىف اللغة التغيري وىف الصناعة حتويل الواحد إ ى امثلة خمتلفة
ملعان مقصودة ال حتصل اال هبا .11و التصريف إمنا هو ملعرفة أنفس الكلمة الثابتة،
وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ عمعرفة
التصريف ألن معرفة ذات الشيء انثبات ينبغي أن يكون أصال ملعرفة حاله ملعرفة حاله
12
املنتقلة.

Zalyana، Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab، )Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press، 2010(، h. 21
11ابن هشام الكيالن .شرح الكيالن .ص2 .
12ابن جني .المنصف في شرح كتاب التصريف المازني( .تحقيق إبراهم مصطفى وعبد هللا أمين .القاهرة ).1954 .ص4 .
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الفصل الثاين
أ .املفهوم النظري
 .1تعريف الفعالية
لفظ/كلمة "الفعالية" اسم منسوب من كلمة "فعال" بزايدة ايء النسبة فصارت
"فعايل"،مث زيدت فيه أت مربوطة للداللة على اجلنس فصارت فعالية عمعىن أتثري .13.ويف اللغة
اإلندونيسية  .Efektifوعند ملياسا كلمة  efektiveعمعىن ُمرتبط عمحصول على املنشودة وكفاية
وإجياد االشرتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب .14ويقصد ابلتعليم الفعال هو التعليم الذي
يؤدي إ ى أقصى درجة ممكنة من التعلم أبفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب
قدر من املكاسب الرتبوية األخرى.15
الفعالية لغة من اللغة اإلجنليزية " "efectivenessوهي الوصول إ ى العمل املخطط .وقال
سوندانج ف .سياجيان أن الفعالية هي الوسيلة والوسائل بعدد معني مقرر من قبل وهي لنيل
حاصلة العمل الذي عمله املرء .فعالية دلت على النجاح تنظر من انحية وصوهلا إ ى اهلدف
املقرر أو ال تصل إليها .وإذا كانت حاصلة األنشطة تتقرب إ ى اهلدف فتكون الفعالية
مرتفعة.16
وقال عبد الرمحة أن الفعالية هي االستفاد من املصادر والوسيلة والوسائل بعدد معني
مقرر من قبل ،وهي لنيل عدة األعمال يف وقت معني .17وقال ملياسا أن الفعالية هي كيفية
املنظمة لتكون انجحة يف االستفاد من املصادر لتحقيق اهلدف املطلوب .الفعالية تتعلق بتنفيذ
كل العمل الرئيسي ،والوصول إ ى األهداف ،أبقل أوقات ،واشرتاك األعضاء .18مث قال إن
الفعالية تتعلق ابملقارنة بني درجة الوصول إ ى األهداف وبني اخلطة املعدة من قبل تعلقا قواي.
13أاتبيك علي ،قاموس العصرى ،يغياكرات:

Multi KaryaGrafika

E. Mulyasa، Guru Profesional، Bandung: PT Remaja Rosda Karya،Hlm.34.

15حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية ،عمان :دار الفالح ،1997 ،ص.
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.32

Sondang P. Siagian، Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja، (Jakarta: PT Rineka Cipta، 2002)، Hlm.26
Abdulrahmat، Efektivitas Implementasi، Jakarta: PT Rineka Cipta، 2003، Hlm. 92
18
Mulyasa، Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi، Bandung: PT Remaja Rosda
Karya، Hlm. 82
16
17
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الفعالية هي مقدارة جناح الرتبية .حيث وجود املقارنة بني درجة جناح الرتبية اليت تنفذ
واليت خططت من قبل لنيل أهداف الرتبية .وقال هاىن هاندوكو أن الفعالية هي القدرة على
إختيار واحلصول عليها لنيل األهداف املقررة.19
وبناء على الشرح السابق ،فاستخلص أن الفعالية هي شيئ متعلق ابلغاية أو األهداف
اليت تتحقق من األنشطة املناسبة ابلعملية.واملراد بفاعلية يف هذا البحث هو أتثري استخدام
الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية على التحصيل الدراسي أي العملية التعليمية قام
هبا املدرس اليت تؤثر على التحصيل الدراسي لدى الطالبةات.
 .2تعريف الطريقة

الطريقة هي تنفيذ اخلطة اليت ترشد هبا ابلتجاه اجناز اهلدف ،20بشكل الباد و
التطبيق .و بعض االنسان ويفسرون بني التخطيط والتنفيذ يف التعليم.
واملراد بطريقة تعليم اللغة العربية هي الطريقة املؤدة ىف تقدمي مواد تعليم اللغة العربية
ليقبلها التالميذ ويفهموها ويستوعبوها جيدة ومرحية .التعليم ليس النظرية فقط ولكنه
عملية أيضا .استخدام طريقة التعليم واجب على كل املدرس الذي يريد أن ينجح ىف
عمله.21

 .3الطريقة القياسية
-1

مفهوم الطريقة القياسية
هذه الطريقة إحدى من ثالث طرق قواعد اللغة العربية (القياسية ،االستقرائية
ومعدلة) والطريقة القياسية هي من أقدم طرق التدريس املعروفة اليت تسمى
أيضا طريقة القواعد أو التطبيق أو التمثيل ( ( Deduktif Methodوفيها يعطي
املدرس للتلميذ قاعدة أو حقيقة أو قنوان ويقيس على القاعدة أبمثلة .22.وتقوم
فلسفتها على انقال الفكر من احلكم على الكلي إ ى احلكم على اجلزئي ومن

Hani Handoko، Managemen، (Yogyakarta:BPFE، 2003)، Hlm. 7
Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan Kontemporer. Jakarta.
Raja Grafindo Persada. 2016. Hlm. v
21
Ahmad Izzan، Metodologi Pembeajaran Bahasa Arab. Bandung: Humaniora، 2011. Hlm.72
19
20

22

اندوس سوتريسنو أحمد ،أصول التربية والتعليم( ،معهد دار السالم كونتور ،)2008 ،ص.4 :
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املبادئ إ ى النتائج ،وهي بذلك من طرق العقل يف الوصول إ ى اجملهول من
املعلوم إن الطريقة القياسية تتطلب عمليات معقدة ،ألهنا تبدأ ابجملرد أي بذكر
القاعدة كاملة ،فاملعلم بعد أن يكتب القاعدة يبدأ ابستخراج النتائج الفعلية
واملنطقية من خالل تدقيق ما حتوي تلك املفاهم ،وينتقل بذلك إ ى القضااي
اجلزئية واملفهومات الشخصية .وطريقة قياسية هي أيضا طريقة سريعة ألهنا ال
تستغرق وقتا طويال ،وهي الطريقة الوحيدة اليت تساعد على احلفظ فحفظ
23

-2

القاعدة هو الذي يعني على تذكرها.
وقال أمحد علي مدكور يف كتابه أن هذه الطريقة تقوم على البدء حبفظ القاعدة
مث إتباعها ابألمثلة والشواهد املؤكدة هلا واملوضحة ملعناها .24اما األساس الذي
تقوم عليه فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العمة ا ى
احلقائق اجلزائية ،ومن القانون العام ا ى احلاالت اخلاصة ،ومن الكلي ا ى اجلزئي،
ومن املبادئ ا ى النتائج .والطريقة القياسية هي إحدى طرق التفكري اليت
يستخدمها العقل يف الوصول من املعلوم ا ى اجملهول.
وإن الطريقة القياسية هي توافق عما ذهب إليه رجال علم النفس اجلستالت
حبيث كان االنسان يدرك شيئا يف أول مرة كليا و ليس جزئيا منه ،إذا نظر املرء
جوالة مثال فهو ينظر إليه كليا أبنه ال يرى مصباحها او عجالتها ولكنه ينظر
تلك اجلوالة كليا وبعدا ذلك يتبعها مصباحها او عجالتها وغري ذلك من
25
أجزائها
وكذالك الطريقة القياسية يف تقدمي قواعد اللغة العربية ا ى التالميذ أبهنم بعدما
شرح املدرس هلم وفهموها فهم يستلمون أمثلة القواعد وفيها جيدون أجزاءها.
خطوات الطريقة القياسية
أ  :التمهيد

23غازلي نعمة .أساليب تدريس قواعد اللغة العربية .جامعة مولود معمري .تيزي وزر .ص2 .
24أحمد علي مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية .الرياض .جامعة القاهرة .1411 .ص337 .
25
Sumadi Suryabrata. Psikologi Pendidikan. CV Rajawali. Jakarta. 1986. Hlm. 276
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ويف اخلطوة اليت يتهيا فيها التلميذ للدرس اجلديد ،وذلك ابلتطرق إ ى
الدرس السابق ،وهكذ تتكون لدى التالميذ الدافع للدرس اجلديد
واالنتباه إليه
ب  :عرض القاعدة
تكتب القاعدة كاملة وحمددة وخبط واضح ويوجه انتباه التالميذ ،حبيث
يشعر التلميذ أن هناك مشكلة تتحدى تفكريه ،وأنه جيب أن يبحث عن
احلال ،ويؤدي املعلم هنا دورا ابرزا ومهما يف التواصل إ ى احلل مع التالميذ
ج  :تفصيل القاعدة
بعد أن يشعر التلميذ ابملشكلة يطلب املعلم من التالميذ اإلتيان أبمثلة
تنطبق عليها القاعدة انطباقا اتما ،فإذا عجز التالميذ عن إعطاء أمثلة فعلى
املعلم أن يساعدهم على ذلك أبن يعطي اجلملة األولـى ،هكذا يستطيع
التالميذ إعطاء أمثلة أخرى قياسا على مثال أو أمثلة املدرس وهكذا يعمل
هذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها يف ذهن التلميذ وعقله.
د  :التطبيق
شعور التلميذ بصحة القاعدة وجدواها نتيجة لألمثلة التفصيلية الكثرية
حوهلا ،فإن التلميذ ميكن أن يطبق على هذه القاعدة ،ويكون ذلك إاثرة
26
املدرس لألسئلة أو إعطاء أمثلة أو التمثيل يف مجلة مفيدة.
 .)3مزااي الطريقة القياسية:
 .)1سرعة أداء هذه الطريقة ال أتخذ وقتا طويال.
 .)2تساعد التالميذ على عادات التفكري اجليدة.
 .)3يرغب فيها معظم املدرسني ألهنا سهلة ال يبذل فيها املدرس جهدا كبريا يف
اكتشاف احلقائق.
 .)4تواجه املدرس الوحيد إ ى احلفظ فهو الذي يساعد على تذكرها.
26أساليب تدريس اللغة العربية،

op.cit

ص5-4 .
10

 .)5تساعد املعلم أو املدرس على استيفاء موضوعات املنهج وينتهي من
املوضوعات املقررة.
 .)6الطالبة الذي يفهم القاعدة فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من الطالبة الذي
يستنبط القاعدة من أمثلة توضح قبل ذكرها.
لقد حتدثت املراجع املختصة على فوائد هذه الطريقة أبهنا سهلة التقدمي ،وال
أتخذ الوقت الكثري ،فقال أحدهم" :طريقة سهلة ال حتتاج إ ى وقت طويل أو جهد".
 .)4عيوب الطريقة القياسية
 .)1موقف الطالبة من خالل هذه الطريقة سليب داخل الفصل.
 .)2الشرود الذهين الذي يصاحب الطالبة أثناء عملية اإللقاء.
 .)3ال تصلح هذه الطريقة يف تدريس املواد اليت تتطلب إجراء
التجارب العلمية.
 .)4عدم مراعاة هذه الطريقة للفروق الفردية بني الطلبة ،فاألسلوب
27
املستخدم واحد جلميع الطالبة.
 .)5ال يستطيع املدرس من خالل هذه الطريقة أن حيدد بدقة مقدار
استيعاب الطالبة للدرس.
 .)6تؤدي هذه الطريقة إ ى امللل والسام.

 .4علم الصرف

ويعرف علماء العربية علم الصرف أبنه العلم الذي تعرف به كيفية صياغة األبنية
العربية ،وأحوال هذه األبنية اليت ليست إعراب والبناء واملقصود "ابألبنية" هنا "هيئة"
الكلمة 28.وموضوعه االسم املتمكن والفعل املتصرف فال يبحث عن املبنيات وال عن

 27مثني علوان الجشعمي و زينب فالح معهدي السلطاني ،دراسة مقارنة بين الطريقة القياسية و الطريقة المحاضرة في تحصيل طلبة
المرحلة األولى قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة ديالي في مادة الصرف .ص11-10 :
28عبده الراجي .التطبيق الصرف) .دار النهضة العربية .بيروت( .ص7 .
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األفعال اجلامدة 29.ومن هذا الرأى أن نستطيع أن نفهم "علم الصرف" هو العلم الذي
يدرس عن "الكلمة".
وهذا الرأي ينبغي على أساس صحيح ألن الصرف يشكل مقدمة ضرورية لدراسة
النحو ،ولنأخذ مثال اجلملة االتية " :زيد قارئ كتااب" فأنت ال تستطيع أن تعرف موقع
كلمة "كتااب" إال إذا عرفت أن كلمة "قارئ" اسم فاعل .أي أنك ال تعرف الوظيفة
30
النحوية لكلمة "كتااب" إال عمعرفة البينة الصرفية لكلمة "قارئ" وهكذا.
وعلم الصرف معروف أيضا كتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من ختيري
ابلزايدة أو ابلنقص . 31تبني ابلبحث واالقتصاء أن أكثر كلمات اللغة العربية ثالثية
احلروف ،وهلذا اعترب علماء الصرف أن أصول الكلمات ثالثة أحرف ،وقبالوها عند
الوزن ابلفاء ،والعني ،والالم ،مصورة بصورة الكلمة املوزنونة من حيث حركات
32
والسكنات.
فاالتصريف ىف اللغة التغيري وىف الصناعة حتويل الواحد إ ى امثلة خمتلفة ملعان مقصودة
ال حتصل اال هبا .33و التصريف إمنا هو ملعرفة أنفس الكلمة الثابتة ،وإذا كان ذلك
كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ عمعرفة التصريف ألن
34
معرفة ذات الشيء انثبات ينبغي أن يكون أصال ملعرفة حاله ملعرفة حاله املنتقلة.
فالصرف علم يبحث فيه عن صيغة الكلمة و حرف زايدة الكلمة اليت تؤثر على
معىن الكلمة .أما صيغة الكلمة وهي :فعل املاض ،فعل املضارع ،مصدر ،اسم فاعل،
اسم مفعول ،فعل الناهى ،فعل األمر ،اسم مكان ،اسم زمان ،اسم اآللة ،صيغة
املبالغة ،صفة املشبهة ابسم فاعل ،و صفة املشبهة ابسم مفعول.

29الشيخ مصطفى طموم .كتاب قواعد اللغة العربية) .وزارة المعارف العمومة( .ص1 .
30عبد الرجي .التطبيق الصرف Lo.cit.ص8 .
31ملخص قواعد العربية  .فؤاد نعمة  .ص 5
32يوسف الحمادى وصاحبه .القواعد األساسية في النحو و الصرف) .القاهرة .جمهورية مصر العربية وزراة التربية والتعليم قطاع الكتب(.
ص175 .
33ابن هشام الكيالن .شرح الكيالن .ص2 .
34ابن جني .المنصف في شرح كتاب التصريف المازني) .تحقيق إبراهم مصطفى وعبد هللا أمين .القاهرة (.1954 .ص4 .
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أما فعل هو كلمة دلت على معىن بنفسها مقرتن أبحد األزمنة الثالثة اليت هي املاض
واحلال واالستقبال أي الفعل هو صيغة الكلمة اليت تدل على زمان خصوص كفعل
35
ماضي هو مادل على معىن يف نفسه مقرتن ابلزمان املاضي كجاء واجتهد.
وأما أقسام الفعل أبنظاره .36كما اآلتية :
 :وينقسم إ ى صحيح ومعتل
 :وينقسم إ ى جمرد ومزيد
 :وينقسم إ ى ماض ومضارع وأمر
 :وينقسم إ ى الزم ومتعد
 :وينقسم إ ى مبىن للمعلوم و مبىن

 -1الفعل ابلنظر إ ى بنيته
 -2الفعل ابلنظر إ ى تركيبه
 -3الفعل ابلنظر إ ى زمن وقوعه
 -4الفعل ابلنظر إ ى معموله
 -5الفعل ابلنظر إ ى ذكر فاعل من عدمه
للمجهول
 :وينقسم إ ى جامد ومتصرف
 -6الفعل ابلنظر إ ى تصريفه
أما مادة متعلم يف فصل العاشر ابملوضوع فعل املضاعف و فعل األجواف

 .5الفعل ابلنظر إىل تركيبه

ينقسم الفعل ابلنظر إ ى بنيته إ ى  :صحيح و معتل

أ  :الفعل الصحيح

الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه األصلية من حروف العلة .مثل  :كتب-
يدرس-رسم .وينقسم الفعل الصحيح ثالثة أقسام :
 -1املهموز  :وهو ماكان أحد حروفه األصلية مهزة .مثل  :أخذ-سأل-قرأ
 -2املضعف الثالثي  :وهو ماكان اثنيه و اثلثه من جنس واحد .مثل  :شد-رد-
هز
 -3السامل  :وهو ماسلمت حروفه األصلية من اهلمزة و التضعيف .مثل  :فتح-
كتب-فهم
35الشيخ مصطفى غاليين .جامع الدروس العربية) .المكتبة العصرية .صيدا-بيروت .(1989 .ص33 .
36ملخص .ص. Lo.cit.62 .
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ب :تعريف الفعل املعتل
الفعل املعتل هو ماكان ىف حروفه األصلية حرف أو اثنان من حروف العلة وهي :
األلف-الواو-الياء .وينقسم الفعل املعتل ثالثة أقسام: 37
 :ماكان أول حروفه األصلية حرف العلة .مثال  :وجد-يئس
 -1املثال
 :ماكان اثين حروفه األصلية حرف العلة .مثل  :قال-طاب
 -2األجواف
38
 :ماكان اخره حروفه األصلية حرف العلة .مثل  :دان -طاب
 -3الناقص
-4اللفيف املفروق  :يعامل معاملة املثال والناقص معا .مثل  :وقى
39
 -3اللفيف املقرون  :يعامل معاملة األجواف والناقص معا .مثل  :طوى
ج  :إسناد املضاعف
إذا أسند الفعل املضاعف _ سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا _ إ ى ضمائر
الرفع املتحركة يفك إدغامه وهذه الضمائر هي  :اتء الرفع ,ان الفاعلني ,نون النسوة.
وإذا أسند إ ى ضمائر الرفع الساكنة ,وهي  :ألف االثنني واو اجلامعة ,ايء املخاطبة.
يبقى اإلدغام.
الضمائر

الفعل املاض

الفعل املضارع

هو

مد

ميد

مها

مدا

ميدان

هم

مدوا

ميدون

هي

مدت

متد

مها

مدات

متدان

هن

مددن

ميددن

37فؤاد نعمة .ملخص قواعد اللغة العربية .Op.cit .ص64 .
Ibid. hlm. 64
39سعيد األفغاني .الموجز في قواعد اللغة العربية) .دار الفكر للطباعة .والنشر والتوزيخ .بيروت-لبنان(.2004 .ص29 .

14

38

انت

مددت

متد

أنتما

مددمتا

متدان

أنتم

مددمت

متدون

انت

مددت

متدين

أنتما

مددمتا

متدان

أننت

مددتن

متددن

أان

مددت

امد

حنن

مددان

مند

د  :إسناد األجواف
الفعل األجواف سواء أكان مضيا أم مضارعا أم أمرا حيذف وسطه إذا أسند إ ى
ضمائر الرفع املتحركة .فإذا أسند إ ى ضمائر الرفع الساكنة – سواء أكان ماضيا ,أم
مضارعا أم أمرا _ مل حيذف وسطه.
الضمائر

الفعل املاض

الفعل املضارع

هو

خاف

خياف

مها

خافا

خيافان

هم

خافوا

خيافون

هي

خافت

ختاف

مها

خافتا

ختافان

هن

خفن

خبفن

انت

خفت

ختاف

أنتما

خفتما

ختافان

أنتم

خفتم

ختافون
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انت

خفت

ختافني

أنتما

خفتما

ختافان

أننت

خفنت

ختفن

أان

خفت

اخاف

حنن

خفنا

خناف

 .6اللعبة اللغوية
أ -مفهوم لعبة التعليم
ألعاب التعليمية هي كل األلعاب هتدف خللق بيئة واللعب التعليمي ملصاحل الطالب.
وهي تستطيع أن حتسن مهارات و كفائة اللغة والتفكري والتفاعل مع الشخص االخر.
وغري ذلك تستطيع الطالب أن جتعلهم أقوى يف تنميهم وتطور شخصيتهم .وهي لعب
التصميم وامللفقة لتحفيز الفكر من الطالب ،ومن فائدة ذلك ترقية القدرة على الرتكيز
40
وحل املشكلة.
كما ذكر سوكريان (" )1993:36التوازن الروحى حيصل أن يتحقق أو تناول إجراء
التعليم وتطور التكيف العاطفى سلوك التعليم املوجه" .األلعاب هي الوسيلة الستخدام
41
تدريب اإلستقرار العاطفي والتكيف مع الواطف
االساس يف تقدمي اللعب موجهة الحتياجات الطالب .وينبغي دائما أن تستهدف
أنشطة اللعبة يف تلبية احتياجات التنمية الفردية .وابللعب يستطيع أن حيفز الطالب
على إجراء عمليات التنقيب مع بيئة ،وحتفيز ظهور اإلبداع واالبتكار.
كل لعبة الىت تقدم البد أن أتتلف األحداف التعليمية .املثال لعبة جدول القواعد
الصرفية يستطيع أن يستخدم لتسهيل تعليم قواعد اللغة.
40

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab. (Diva
Press. Jogjakarta. 2013). Hlm. 29
41

www.slideshare.net/.../Penggunaan-alat-permainan-edukatif-ape-dalam-diunduh pada rabu، 11
Desember 2019. Jam 04.31
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ب -أنواع لعبة لتعليم قواعد اللغة العربية
 -1قواعد السارع
 -2جدول القواعد الصرفية
 -3لعبة ثالثة األفعال
 -4تعلم اجلملة
 -5مشكل إعراب القرأن
واختارت الباحثة لعبة لتعليم قواعد الصرف بنوع لعبة جدول القواعد الصرفية
ج -تعريف لعبة جدول القواعد الصرفية
اللعبة شيء مستخدم للعب أو شيء ملعوب .وقواعد اللغة هي تركيب اللغة .و اجلدول
مكان يقع بني اخلط العموديني يف االورق أو يف صحيفة الكتاب .42وأما الصرف
قواعد اللغة العربية الذي يبحث فيه عن صيغة الكلمة و تغيريه .فأم جدول القواعد
الصرفية هي مكان بني العموديني ويشكل مكان اجلدول و كل اجلدول حمتوايت قواعد
الصرف فيه
يستخدم العريب اجلدول القواعد الصرفية لتيسري التعليم القواعد اللغة .43ويستخدم
االندونيسي اجلدول القواعد الصرفية يف التعليم الصريف لتفرح الطالبة يف تعليم الصرف.
وال متل الطالبة يف تعليمه .أما هذه اللعبة بطريقة أتمر املدرسة الطالبة الواحدة لتكتب
ما أتمر املدرسة بناء على املادة املتعلمة من قبل يف جدول الفراغ و أتمر املدرسة الطالبة
44
الواحدة لرتشد الطالبات أن تغين ما كتبت يف جدول الفراغ عن املادة املتعلمة

42

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka. 1990). Hlm.
544, 283, 451
43يحي مير علم .تيسير العربية وتعليمها بالحسوب جداول الصرف العربي أنموذجا) .شبكة اللوكة .دولة الكويت .(2015.ص1 .
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati.lo.cit.hlm. 16
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44

د -مفهوم لعبة جدول القواعد الصرفية
يف تصميم هذا اجلدول أن تستغرق مجيع أبواب علم الصرف أو التصريف وموضوعاته
وأقسامه ومسائله وقواعده وقضاايه وأبنيته وأوزانه وصيغه وأمثلته ,مما انتظمته القواعد
الصرفية واندرج فيها مما خرج عن القاعدة أو شذ عنها .ولقد أفدت يف هذا اإلعداد
والتصميم جلدول الصرف العريب من خربة مديدة يف تدريس قواعد اللغة العربية .45ويقوم
اجلدول التصريفي على أساس التطريز اللغوي أيضا ,ولنزيد الفكرة وضوحا نسوق إليك
هذا اجلدول ,لرتى توزيع الصيغ فيه وكيف يتم .46و صنعت هذه جدول من االوراق.و
هذا اجلدول يصنع مناسبا ابلقواعد اليت تعلمت الطلبة من قبل .47ففي هذا البحث
يكون على جدول الضمائر ،فعل املاض ،وفعل املضارع و هدفه لتسهيل الطلبة يف
حفظ التصريف اإلصطالحي وتصريف اللغوي أو مادة متعلمة .و األلة املستخدمة هي
اجلدول والسبورة والقلم
ج  :طريقة اللعبة
أما طريقة اللعبة يف تعليم الصرف كما يلي
-

تصنع املدرسة اجلدول من االوراق
تطلب املدرسة الطلبة أن تبحث كليمة يف النص العريب الذي تعلموها من قبل
تطلب املدرسة الطلبات لتمألو اجلدول الفارغ
48
تطلب املدرسة الطلبة أن تتلو ما كتبتها يف جدول القواعد الصرفية

 .7التحصيل الدراسي

أ .تعريفات التحصيل الدراسي
عند كاتب ليلة القدر أن هدف التعلم هو نتيجة التعلم تصري قياس جناح العملية التعليمية.
وطرزها كما يلي :
45يحي مير علم .تيسير العربية وتعليمها بالحسوب جداول الصرف العربي أنموذجا) .شبكة اللوكة .دولة الكويت .(20015.ص3 .
46تمام حسان .المنهج الصرفي الجدول الصرف ,والتوزيع الصرفي ).المرجع االلكتروني للمعلوماتية( .ص190.
47
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati.lo.cit.hlm. 168
48
Ibid. Hlm. 167-168
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 .1تكوين املعلومات
يف عداد احملجة اليت جترتحها العمالية التعليمية تكوين املعلومات ،ألن نشاط التعليم
يتشكل املعلومات إ ى ذهن التالميذ .49إن مل تتشكل املعلومات إ ى ذهن التالميذ
فلم يببلغ هدف التعليم.
 .2تكوين الشعور
كما يف نظرة القرأن أن من التحصيل الدراسي ليس تكوين املعلومات فقط .لكن
جيب التعلم أن يكون شعور النفس .الشخص الذي له شعور النفس هو شخص
الذي يعرف أنه الشخص الذي له املعلومات .وعمعلوماته يكون خلق مناسب مع
50
معلوماته.
عند انان سوجاان أن التحصيل الدراسي كفاءات اليت ميلك التالميذ بعد استقبال
خربات التعلم 51.التحصيل الدراسي هي التغريات اليت حتدث يف التالميذ ،سواء تلك اليت
تنطوي على اجلوانب املعرفية ،العاطفية ،والنفسية احلركية نتيجة ألنشطة التعلم .عند
نواوييمكن تفسري التحصيل الدراسي على أهنا مستوى جناحالتالميذ يف تعلم املوضوع يف
املدرسة يتم التعبري عنها يف الدرجات اليت مت احلصول عليها من نتائج االختبار على عدد
52
من موضوع معني.
و التحصيل الدراسي عند دميانيايت وموجيونو هي نتائج تفاعل التعلم وغايتها خربة
وذروة عملية التعلم.وتلك نتيجة التعلم تفرق إ ى عاقبة التعليم وعاقبة اإلشراف .واملراد بعاقبة
التعلم هي نتيجة تستطيع أن تقاس ابلعدد والقرار .وعاقبة اإلشراف هي تطبيقة املعرفة
والقدرة يف وجهة أخرى كانتقال التعلم53.ونتيجة التعلم هي أمناط الفعل،والقيم ،والتعريفات،
54
واملواقف ،والتقديرات ،واملهارات.
49

Lailatul qadar. Mengkonstruki Teori Belajar Qurani. (Pekanbaru. Cahaya Firdaus. 2017). H. 102
ibid. hlm. 13
51
Nana sudjana، Loc.Cit، h. 22
52
Ahmad Susanto، TeoriBelajardanPembelajaran di SekolahDasar، (Jakarta: Kencana، 2013)، h. 5
53
Dimyati dan Mudjiyono، Belajar dan Pembelajaran، (Jakarta: Rineka Cipta، 2006)، h. 3
45Agus Suprijono، Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar، 2014)،
h. 5
50
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وعند أونور الرمحن نتيجة التعلم تتسم بتغيري السلوك .لوال مجيع تغيري السلوك هو
التحصيل الدراسي لكن نشاط التعلم عموما رافق تغيري السلوك.
التعلمي تسم بوجود تغيري السلوك .وهذا املعىن أن التحصيل الدراسي تستطيع أن
تالحظ من السلوك فقط وهو وجود تغيري السلوك من غري عارف يكون عارفا ،وغري
56
ماهريكون ماهرا.
يف هذا البحث انحية قياسية هي تغيري يف مرحلة معرفية فقط.
55

التحصيل الدراسي هنا هي القيمة اليت حصل عليها الطالبات من نشاط التعلم
الذي أدى إ ى تغيري سلوك يف ميدان معريف الذي حصل من نتيجة االختبار بعدقام املدرس
االختبار الكتايب يف تعليم الصرف.
ب .أنواع حتصيل الدراس
 .1امليدان املعريف
يرتبط امليدان املعريف بتحصيل الدراس الفكري الذي يتكون من ستة جوانب هي املعرفة
أو الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم .ويطلق على اجلانبني األولني
مستوى منخفض املعريف وتشمل اجلوانب األربعة التالية املعرفية عالية املستوى.
 .2امليدان العاطفي
يرتبط امليدان العاطفي بتحصيل الدراس املوقف الذي يتكون من مخسة جوانب من
القبول أو اإلجاابت أو التفاعل والتقييم والتنظيم واالستيعاب.
 .3امليدان االتقاين
57
يرتبط امليدان االتقاين بتحصيل الدراس مهارات والقدرة على التصرف.
و التحصيل الدراسي هي املرجو من عملية التعلم اليت رمزت عنها .التحصيل الدراسي
هي طابق فهم التلميذ على التعلم اليت تتبعه ومناسب هبدف التعليم الذي نفذ .ونتيجة
58
التعلم تلتهم ثالث نواحى يكىن  :القسم املعريف ،القسم العاطفي و قسم النطاق النفسي
Aunurrahman، Belajar dan Pembelajaran،(Bandung: Alfabeta، 2012)، h. 37
Zalyana، Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab، (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press، 2010،) h. 21
57
Nana sudjana، Op.Cit، PenilaianHasil…. h. 22-23
58
Nyanyu Khodijah. Psikologi Pendidikan. Op.cit
55
56
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 .4امليدان املعريف
يرتبط امليدان املعريف بتحصيل الدراسي الفكري الذي يتكون من ستة جوانب هي
 الذاكرة  :ختزين اإلعالم يف دماغ التالميذ رداحا من الدهر الفهم  :بناء التعريفات من املعلومات اليت جتد يف عملية التعلم ابلسان أوابلكتابة
 التطبيق  :قدرة التالميذ على بناء املدخل يف خربته التحليل  :قدرة التالميذ على إظهار االرتباط بني املادة الواحدة و املواد األخرى التوليف التقييم  :تقدير الصفة ،و فاعلية وكم الذي موقعه يف أثناء عملية التعليمويطلق على اجلانبني األولني مستوى منخفض املعريف وتشمل اجلوانب األربعة التالية
املعرفية عالية املستوى.
 .5امليدان العاطفي
يرتبط امليدان العاطفي بتحصيل الدراس املوقف الذي يتكون من مخسة جوانب
 :ويف هذه املرحلة أي االستقبال نبت يف أنفس الطالب حساس
 االستقباللغريهم
 مرجع القيمة  :بعد أن استطاعوا إجابة ما قُدم إليهم فمرجو منهم اآلن أنيستطيعوا تقدير شيء.
 :الدرجات يف هذه املرحلة (التميز) هي التحرك ابلتناسق
 التميزابملعلومات اجلديدة اليت وجدوها
 -التنظيم

 :ويف هذه املرحلة يرجى من الطالب أن يستطيعوا تنظيم النتيجة

 استجابةإليهم
 .6امليدان اإلتقاين

 :ويف هذه املرحلة يرجى من الطالب أن يستطيعوا إجابة ما قُدم
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يرتبط امليدان العاطفي بتحصيل الدراس املوقف الذي يتكون من أربعة جوانب
 :يرجى من الطالب أن يستطيعوا أن يقلدوا ما رأوه من السلوك،
 التقليدولو كان احلاصل من ذلك التقليد مل يكن جيدا ،فتوجد العملية للنظر إ ى السلوك
مث تقليدها.
 :يرجى من التالميذ أن يستطيعوا أن يقوموا أبشياء بدون مساعدة
 التالعُبالبصري ،فتوجد التوجيهات بشكل كتابة أو غريها ،فيستطيع التالميذ أن يقوموا
أبشياء دون أمر.
 :يرجى من التالميذ أن يستطيعوا أن فعل شيئ دون توجيه
 دقة احلركةكتايب أو غري كتايب ،ويفعلونه جيدا وسريعا ومتناسبا ومتوازان ومضبوطا.
 :يرجى من التالميذ أن يتحركوا حركة ابلضبط والرتتيب والسريع.
 املفصل59
فيقومون ابملهارتني اجملموعتني املرتبتني ،ويفعلها التالميذ ابلتناسق
التعلمي تسم بوجود تغيري السلوك .وهذا املعىن أن نتيجة التعلم تستطيع أن تالحظ
من السلوك فقط وهو وجود تغيري السلوك من غري عارف يكون عارفا ،وغري ماهر يكون
60
ماهرا.
ب .العوامل الىت تؤثر على التحصيل الدراسي
 .1العامل الداخلي هوعامل أييت منذات التالميذ وخاصة قدرهتم .عامل قدرة التالميذ أتثر
على نتيجة التعلم الىت حتقق أكثر.كما طرحت كل اركأن  ٪70من نتيجة تعلمالتالميذ
يف املدرسة تتأثر بقدرة التالميذ و ٪30تتأثر ابلبيئة .إ ى جانب عامل القدرة الىت
متلكون التالميذ هناك أيضا عوامل أخرى مثل الدافع للتعلم ،الرغبة واالهتمام ،املواقف
وعادات التعلم ،املثابرة ،االقتصاد االجتماعي ،عامل جسدي والروحية.

59

Fatih Arifah da Yustisianisa. Evalusi Pembelajaran. (Mentari Pustaka. Yogyakarta. 2010). Hlm. 66-81
Zalyana، Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab، (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press، 2010،) h. 21

60
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 .2العامل اخلارجي هو عامل أييت منخارج ذات التالميذأو البيئة .إحدى بيئة التعلم املهيمن
اليت تؤثر نتيجة التعلم يف املدرسة هي نوعية التدريس .املقصود بنوعية التدريس هو
61
ارتفاع ومنخفض أو فعال عملية التعلم والتعليم يف حتقيق أهداف التدريس.
التحصيل الدراسي هنا هي القيمة اليت حصل عليها الطالبةات من نشاط التعلم
الذي أدى إ ى تغيري سلوك يف ميدان معريف الذي حصل من نتيجة االختبار بعد قام املدرس
االختبار الكتايب يف تعليم الصرف.
إذن ،نستطيع أن نستخلص أن التحصيل الدراسي مهمة جدا لتقومي وتقييم غاية
األهداف التعليمية وملعرفة مزااي وعيوابت يف عملية التعليم .وبذلك ،يستطيع التالميذ أن
يرقوا التحصيل الدراسيا حسب ما مرجو.

ت .املفهوم اإلجرائي

 .1وأما كيفية تنفيذ
الطريقة القياسية أو اخلطوات يف تنفيذ تعليم علم الصرف ابستخدام الطريقة القياسية
بلعبة جدول القواعد الصرفية:

أ .التمهيذ
 .1تدخل املدرسة الفصل تقراءه السالم
 .2تقوم املدرسة إستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم.
 .3حترص املدرسة الطلبة ا ى حتقيق األهداف.
ب .عملية التعلم والتعليم
 .1تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على السبورة
 .2تكتب املدرسة األمثلة املناسبة ابلقواعد اليت ستعلمها
 .3تشرح املدرسة األمثلة تتعلق ابلقاعدة
 .4تسأل املدرسة الطلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم
 .5تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة مع الطلبة
Nana sudjana، Dasar-dasar Proses BelajarMengajar، (Bandung: SinarBaruAlgensindo، 2014)، h. 39-40
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 .6ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من خالل أمثلة جديدة
 .7تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان أبمثلة تنطبق عليها القاعدة اليت مت تشرحها من
قبل
 .8تلصق املدرسة اجلدول القواعد الصرفية على السبورة
 .9تطلب املدرسة الطلبة أن تبحث كليمة يف نص العريب الذي تعلموها من قبل
 .10تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ومتليئ الفراغ من ذلك اجلدول
 .11تطلب املدرسة الطلبة أن يتلون ما كاتبتها يف جدول القواعد الصرفية
ج .اخلامتة
 .1أتخذ املدرسة مع الطلبة اخللصة من القواعد الصرفية املدروسة
 .2تقوم املدرسة ابتقومي.

 .2مؤشرات التحصيل الدراسي يف تعليم الصرف:

أما مادة تعليم الصرف لفصل  .1ابملوضوع فعل املضاعف و فعل األجواف
أما مؤشرات حتصيل الدراس يف تعليم الصرف هي
-1
-2

تستطيع الطالبة أن تشرح القواعد عن فعل املضاعف و فعل األجوف

تستطيع الطالبة أن تكتب األمثالة من فعل املضاعف و فعل األجوف

-3

تستطيع الطالبة أن تفرق بني فعل املضاعف و فعل األجوف

-4

تستطيع الطالبة أن تعني وتشرح التصريف اللغوي فعل املضاعف و فعل األجوف

62

ج .الدراسات السابقة

املراد ابلدراسة السابقة يف هذا البحث هي البحوث العلمية املتعلقة عموضوع هذا البحث اليت
قام هبا الباحثون املقدمون ملساعدة الباحثة يف تكميل كتابة هذا البحث منها :

Kunandar. Penilaian Autentik. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014) hlm. 171
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-1

أمحد فهم عارف أحدى ( )2018حتت املوضوع  :أتثري تنفيذ الطريقة القياسية يف
تعليم النحو على نتيجة تعلم التالميذ يف املدرسة الثانوية اإلسالمية عمعهد الرتبية
اإلسالمية جندونج.

حاصل ذلك البحث هي أن تنفيذ الطريقة القياسية يف تعليم النحو مؤثر على نتيجة تعلم
النحو لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية اإلسالمية عمعهد الرتبية اإلسالمية جندونج.
فأما الفرق بني ذلك البحث وهذا البحث فهو كما أييت :
 .1أن البحث األو ى تنفيذ الطريقة القياسية يف تعليم النحو
 .2وهذا البحث تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية يف تعليم الصرف
وأن حبث األو ى حبث ارطباطى بنوع البحث الكمي وهذا البحث حبث جتريب
 -2ايكا ريزال ( )2013حتت املوضوع  :استخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد النحوية وأثره
يف حتصيل الطلبة .وهذا البحث على املنهج التجرييب.
د .الفريضة

 :Haاستخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية فعال لرتقية التحصيل الدراسي
لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو

 :Hoاستخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية غري فعال لرتقية التحصيل الدراسي
لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .تصميم البحث
إن هذا البحث حبث جترييب ملعرفة فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية
لرتقية حتصيل الدراس لدى طالبات املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو .والعينة يف
هذا البحث الفصل العاشر اإلجتماعية  1كالفصل التجرييب ويستخدم الباحثة فيه الطريقة
القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية والفصل العاشر الدينية  1كالفصل الضبطي فال يستخدم
الباحثة فيه الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية و تصميم البحث الذي يستخدم
الباحث فيه Control Group Pre test-Post test:
اجملموعة
التجريبة
املراقبة

االختبار القبلي
Y1

املتغري التابعي
X

االختبار البعدي
Y2
Y2

Y1
اإلضاح
 : Xأداء استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية
 : Y1االختبار القبلي يف الفصل التجرييب و الفصل الضبطي
 : Y2االختبار البعدي يف الفصل التجرييب و الفصل الضبطي

ب .زمان البحث ومكانه

تقوم الباحثة ابلبحث فعالية استخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول القواعد الصرفية
لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو سنة
 .2019وأما زمان البحث فهو يف شهر إبريل حىت مايو 2019

ج .أفراد البحث واملوضوع
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أما أفراد البحث فهو مجيع الطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية عمعهد دار
احلكمة بكنبارو .وأما موضوعه فهو ترقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية
عمعهد دار احلكمة بكنبارو
د .جمتمع البحث وعينته

اجملتمع هلذه البحث هو مجيع الطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية عمعهد دار احلكمة
بكنبارو ويبلغ عدده حنو  119طالبا
وأخذت الباحثة منهم عينة بطريقة عينة عشوائية ) (purposive samplingوهم طلبة الصف
العاشر "علم اإلجتماعية" و الطلبة الصف العاشر "علم الدين" ويبلغ عدده  48طالبا
الرقم

اجملموعة

الفصل

1

الصف العاشر "علم اإلجتماعية"

24

2

الصف العاشر "علم الدين"

24
48

ه .أدوات البحث
 .1املالحظة
الرقم

املالحظة

1

تقوم املدرسة إستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم

2

حترص املدرسة الطلبة ا ى حتقيق األهداف املرجوة.

3

تكتب املدرسة القاعدة كاملة وحمددة خبط واضح على السبورة

27

نعم

ال

4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة ابلقواعد اليت ستعلمها

5

تشرح املدرسة األمثلة تتعلق ابلقاعدة

6

تسأل املدرسة الطلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم

7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة

8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة

9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان أبمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل

10

تلصق املدرسة اجلدول القواعد الصرفية على السبورة

11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ومتليئ الفراغ من ذلك اجلدول

12

أتخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.

 .2االختبار:
تقوم املدرسة ابتقومي ملعرفة استيعاب الطلبة 63على القواعد الصرفية اليت مت تعليمها آلة الىت
وهذا االختبار ابالختبار حتريري.

Anas Sudijono، Pengantar Evaluasi Pendidikan، )Jakarta: PT Raja Grafindo Persada، 2015)، h. 66

63

28

و .طريقة مجع البياانت
 -1املالحظة  :هذه املالحظة ملالحظة اجرائ استخدام الطريقة القياسية بلعبة "جدول
قواعد صرفية".
 -2اإلختبار
أ .اإلختبار القبلي
وهذا االختبار تقوم به املدرسة قبل أداء تعليم الصرف ،والنتيجة املأخوذة من هذا
اإلختبار تستخدم معايرا املعرفة مدى قدرة الطلبة على استيعاب قواعد صرفية قبل
تعليمها ،وهذا االختبار اختبار حتريري
ب .اإلختبار البعدي
تقوم به املدرسة بعد أن تؤدى عملية تعليم علم الصرف ،وهذا االختبار يستهدف إ ى
معرفة قدرة الطلبة على استيعاهبم القواعد الصرفية معتمدة على النتيجة اليت حصل عليها
الطلبة .وهذا االختبار اختبار حتريري أيضا.
الفئة

النتيجة

جيد جدا

100-80

جيد

79-66

مقبول

65-56

انقص

55-40

انقص جدا

39-30
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ز .طريقة حتليل البياانت

 .1حتليل البياانت املستخدمة يف املالحظة ابستخدام الرمز اآليت :
𝑓
× 100%
𝑁

=𝑃

 :نسبة مئوية
P
 :التكرار
F
 :جمموعة
N
تستخدم الباحثة أربعة معايري ملعرفة استخدام الطريقة القياسية 64،منها:
( : 86%-100 % .1جيد جدا)
( :جيد)
56% -85% .2
( :مقبول)
40% -55% .3
( :انقص).
0 %-40% .4
65
 .2البياانت الىت إستخدمتها ىف اختبار ابلرموز اآليت :Test “t” :
𝑦𝑀 𝑀𝑥 −

66

= 𝑜𝑡

2
𝑆𝐷𝑦 2
( √( 𝑆𝐷𝑥 ) +
)
√𝑁 − 1
√𝑁 − 1

رمز معيار احنراف التغيري
∑ X′ 2
N

√ = SDx

رمز معيار احنراف التغيري
∑ Y′2
√ = 𝑦𝐷𝑆
N

رمز املعدل
رمز املعدل

𝑥∑
𝑁

= 𝑥𝑀

64

Suharsimi Arikunto، Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara2005، hlm. 75
Hartono، ،2012Statistik untuk Penelitian، Yogyakarta: Pustaka Pelajar، hlm. 217
66نفس املرجع206 hlm. ،
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𝑦∑
𝑁

= 𝑦𝑀

إن كانت اكثر  Toمن  t tableيف الدرجة اهلامة  %5أو  %1فكانت  Haمقبولة و Hoمردودة

31

الفصل اخلامس
اخلامتة
أ .نتائج البحث
بعدما حللت الباايانت املوجودة فوجدت اإلجابة أن التعليم الصريف ابستخدام الطريقة
القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبات .هذه بظهور To
أكرب من  Ttيف درجة داللة  %5ودرجة داللة  .%1و يف جدول املراقبة نيلت الباحثة %93
الستخدام الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية عمعىن "جيد جدا" ألنه يقع يف درجة
.%100-86
كما دل عليه أن  𝑇𝑜 =4،09أكبار من اجلدول " "Ttيف درجة داللة  5%و من
درجة داللة  .1%تكون  Haمقبولة و  Hoمردودة ،و بعبارة أخرى أن تنفيذ الطريقة القياسية
بلعبة جدول قواعد صرفية فعال لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبةات الصف العاشر يف
املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو.
إذن الطريقة القياسية بلعبة جدول قواعد صرفية تكون فعاال لرتقية التحصيل الدراسي
لدى الطالبةات (حبث جترييب يف املدرسة الثانوية عمعهد دار احلكمة بكنبارو).

ب .توصيات البحث

يقدم الباحث توصياات كما يلي :
 للمدرسةأرجو من املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 ملدرسة علم الصرفمن هذا البحث نعرف أن الطريقة القياسية بلعبة "جدول قواعد صرفية" تكون فعاال
لرتقية التحصيل الدراسي لدى الطالبةات يف تعليم الصرف فينبغي على املدرسة أن
تستخدم هذه الطريقة يف تعليم الصرف
68

 للطالباتأرجو من الطالبات أن تتعلموا قواعد الصرف تعلوما جيدا

69
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الجدول الرابع
الجدول في المالحظة األولى

تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة " جدول قواعد صرفية "
املدرسة  :نيل اهلداية
الدرس  :علم الصرف

املوضوع  :الفعل املضاعف

الصف " 1. :اإلجتماعية" 1
الرقم

المالحظة

التاريخ  11 :أكتوبري ٩112
ال
نعم

1

تقوم املدرسة بإستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم



2

حترص املدرسة الطلبة اىل حتقيق األهداف املرجوة.



3

تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على
السبورة



4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة بالقواعد اليت ستعلمها



5

تشرح مدرسة األمثلة تتعلق بالقاعدة



6

تسأل مدرسة إىل طلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم



7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة



8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة





9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل



11

تلصق املدرسة جدول قواعد صرفية إىل السبورة



11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ودتليئ الفراغ من ذلك اجلدول



12

تأخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.



المجموعة

2 01

11 Oktober 2019

الجدول الخامس
الجدول في المالحظة الثاني

تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة " جدول قواعد صرفية "
املدرسة  :نيل اهلداية
الدرس  :علم الصرف

املوضوع  :الفعل األجواف

التاريخ  11 :أكتوبري ٩112
الصف " 1. :اإلجتماعية" 1
نعم
المالحظة
الرقم

ال

1

تقوم املدرسة بإستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم



2

حترص املدرسة الطلبة اىل حتقيق األهداف املرجوة.



3

تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على
السبورة



4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة بالقواعد اليت ستعلمها



5

تشرح مدرسة األمثلة تتعلق بالقاعدة



6

تسأل مدرسة إىل طلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم



7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة



8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة



9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل



11

تلصق املدرسة جدول قواعد صرفية إىل السبورة



11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ودتليئ الفراغ من ذلك اجلدول



12

تأخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.



المجموعة

3 9

18 Oktober 2019

الجدول السادس
الجدول في المالحظة الثالث

تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة " جدول قواعد صرفية"
املدرسة  :نيل اهلداية
الدرس  :علم الصرف
الصف " 1. . :اإلجتماعية" 1
الرقم

املوضوع  :تصريف الفعل املاض من فعل املضاعف
التاريخ  ٩2 :أكتوبري ٩112
نعم ال
المالحظة

1

تقوم املدرسة بإستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم



2

حترص املدرسة الطلبة اىل حتقيق األهداف املرجوة.



3

تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على
السبورة



4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة بالقواعد اليت ستعلمها



5

تشرح مدرسة األمثلة تتعلق بالقاعدة



6

تسأل مدرسة إىل طلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم



7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة

8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة



9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل





11

تلصق املدرسة جدول قواعد صرفية إىل السبورة



11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ودتليئ الفراغ من ذلك اجلدول



12

تأخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.
المجموعة

18 Oktober 2019



01

2

الجدول السابع
الجدول في المالحظة الرابع

تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة "جدول قواعد صرفية"
املدرسة  :نيل اهلداية
الدرس  :علم الصرف
الصف " 1. . :اإلجتماعية" 1
الرقم

املوضوع :تصريف الفعل املضارع من فعل املضاعف
التاريخ  1 :نوفمبري ٩112
ال
نعم
المالحظة

1

تقوم املدرسة بإستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم



2

حترص املدرسة الطلبة اىل حتقيق األهداف املرجوة.



3

تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على
السبورة



4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة بالقواعد اليت ستعلمها



5

تشرح مدرسة األمثلة تتعلق بالقاعدة



6

تسأل مدرسة إىل طلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم



7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة

8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة

9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل







11

تلصق املدرسة جدول قواعد صرفية إىل السبورة



11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ودتليئ الفراغ من ذلك اجلدول



12

تأخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.



المجموعة

2 01

25 Oktober 2019

الجدول الثامن
الجدول في المالحظة الخامس

تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة "جدول قواعد صرفية"
املدرسة  :نيل اهلداية
املوضوع :تصريف الفعل املاض من فعل األجواف
الدرس  :علم الصرف
التاريخ  12 :نوفمبري ٩112
الصف " 1. . :اإلجتماعية" 1
ال
نعم
المالحظة
الرقم
1

تقوم املدرسة بإستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم

2

حترص املدرسة الطلبة اىل حتقيق األهداف املرجوة.

3

تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على
السبورة



4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة بالقواعد اليت ستعلمها



5

تشرح مدرسة األمثلة تتعلق بالقاعدة



6

تسأل مدرسة إىل طلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم



7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة

8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة



9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل








11

تلصق املدرسة جدول قواعد صرفية إىل السبورة



11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ودتليئ الفراغ من ذلك اجلدول



12

تأخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.



المجموعة

2 01

10 November 2019

الجدول التاسع
الجدول في المالحظة السادس

تنفيذ الطريقة القياسية بلعبة "جدول قواعد صرفية"
املدرسة  :نيل اهلداية
املوضوع :تصريف الفعل املضارع من فعل األجواف
الدرس  :علم الصرف
التاريخ  11:نوفمبري ٩112
الصف " 1. . :اإلجتماعية" 1
ال
نعم
المالحظة
الرقم
1

تقوم املدرسة بإستعداد الطلبة إلتباع عملية التعليم



2

حترص املدرسة الطلبة اىل حتقيق األهداف املرجوة.



3

تكتب مدرسة القاعدة كاملة وحمددة و خبط واضح على
السبورة



4

تكتب املدرسة األمثلة املناسبة بالقواعد اليت ستعلمها



5

تشرح مدرسة األمثلة تتعلق بالقاعدة



6

تسأل مدرسة إىل طلبة عن مشكلة تتحدى أفكارهم



7

تشرح املدرسة القواعد اليت مل يفهمها الطلبة بطريقة املناقشة
مع الطلبة



8

ختترب املدرسة صحة القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من
خالل أمثلة جديدة



9

تطلب املدرسة من الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة
اليت شرحها من قبل



11

تلصق املدرسة جدول قواعد صرفية إىل السبورة



11

تطلب املدرسة الطلبة بتكميل ودتليئ الفراغ من ذلك اجلدول



12

تأخذ املدرسة مع الطلبة عن خالصية املادة.



المجموعة

2 01

15 November 2019

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Madrasatul Aliyah Dar_El Hikmah Pekanbaru

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/Semester

: X / ganjil

Program

: Sosial

Materi Pokok/Topik

: تصريف اللغوى من فعل األجواف

Alokasi Waktu

: 2 X 45 menit (2 pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI

4.

Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/ teori.

B. Kompetensi Dasar
2.1.Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan
dalam semangat belajar
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.
2.3.Menunjukkan perilaku
kemampuan berbahasa.

motivasi

internal

(intrinsik)

untuk

pengembangan

2.4.Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman.
3.1.Mengenal dan memahami bentukتصريف اللغوى من فعل األجواف
3.2. Menemukan  تصريف اللغوى من فعل األجوافpada dhomoir tertentu
4.1 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang تصريف اللغوى من فعل
 األجوافsecara benar dan sesuai konteks.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1. Menyebutkan dan menuliskan bentuk التصريف اللغوي من فعل األجواف
3.2.1. Menenetukan  التصريف اللغوي من فعل األجوافpada dhomoir tertentu

D. Tujuan Pembelajaran:
1. Siswa mampu Menyebutkan dan menuliskan bentuk التصريف اللغوي من فعل األجواف
2. Siswa mampu Menyebutkan dan menuliskan  التصريف اللغوي من فعل األجوافpada
dhomoir tertentu

E. Materi Pembelajaran

تصريف اللغوى من فعل األوجوا

الفعل األجواف سواء أكان مضيا أم مضارعا أم أمرا حيذف وسطه إذا أسند إىل ضمائر الرفع
 أم مضارعا أم أمرا _ مل, فإذا أسند إىل ضمائر الرفع الساكنة – سواء أكان ماضيا.املتحركة
.حيذف وسطه
الفعل المضارع

الفعل الماض

الضمائر

خياف

خاف

هو

خيافان

خافا

مها

خيافون

خافوا

هم

ختاف

خافت

هي

ختافان

خافتا

مها

خبفن

خفن

هن

ختاف

خفت

انت

ختافان

خفتما

أنتما

ختافون

خفتم

أنتم

ختافني

خفت

انت

ختافان

خفتما

أنتما

ختفن

خفنت

أننت

اخاف

خفت

أنا

خناف

خفنا

حنن

F. Pendekatan danMetode Pembelajaran
- Metode qiyasiyah
- Tanya jawab
- Group Disscussion
G. Kegiatan Pembelajaran

No.

Kegiatan

Waktu

1.

Pendahuluan
 Guru mengucapkan salam dan berdoa
bersama.
 Guru
memeriksa
kehadiran,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran
 Guru mengajukan pertanyaan mengenai

10 Menit





2.

pelajaran minggu lalu
Apersepsi : apa yang kalian ketahui tentang
fi’il mudho’af
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat
bantu berupa poster/gambar.

Kegiatan Inti
 Mengamati
- peserta didik mengamati definisi dan contoh
fi’il mudho’af di gramatika kolom shorof
- Peserta didik mengamati bacaan  العطلةdan
menemukan fi’il-fi’il mudho’af
 Menanya
- Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang
terkait dengan bacaan العطلة
 Eksplorasi/eksperimen
- Peserta didik berlatih menebak fi’il mudho’af
melaui media yang telah disediakan.
- peserta didik membaca teks sederhana
mengenaiالعطلة
 Mengasosiasi
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru yang berkaitan dengan
fi’il-fi’il mudho’af
 Mengkomunikasikan
- Peserta didik mampu mendemonstrasikan
dengan tanya jawab kepada temannya
berkaitan dengan fi’il mudho’af

3.

- Peserta didik mampu mempraktekan dengan
menggunakan kata, frasa, dan kalimat
sederhana dalam kehidupan sehari-hari terkait
topik fi’il mudho’af
Penutup
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil
pembelajaran
 Guru mengadakan tes tulis/lisan
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait
dengan materi atau penanaman sikap, baik

25 Menit

10 Menit

spiritual maupun sosial
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan
salam

H. Media dan Alat Pembelajaran
1. Gramatika kolom shorof
2. Spidol

I. PENILAIAN :
1. Penilaian Performansi (Tes tertulis)

NO

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1

Ketepatan melantunkan tashrif fi’il madhi dan
mudhori’
Ketepatan meletakkan dhomir pada tashrif fi’il
madhi dan mudhori’

5

2

5

Pedoman penskoran:
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........
Jumlah Skor Maksimal
10

2. Penilaian Sikap
Pilihan Jawaban
No.

Nama Siswa

1

Antusiasme dalam

Selal
u

Sering

Kadan
gkadang

Tidak
Pernah

SKOR

Pilihan Jawaban
No.

Nama Siswa

Selal
u

Sering

Kadan
gkadang

Tidak
Pernah

SKOR

belajar
2

Bertanggung
jawab/peduli

3

Percaya diri dalam
berinteraksi

4

Menghargai orang
lain

5

Santun
JUMLAH

Rentang Skor Sikap
No.

Keterangan

Jumlah Skor

1

Baik Sekali/Selalu

76-100

2

Baik / Sering

51-75

3

Cukup/Kadang-kadang

26-50

4

Kurang/Tidak pernah

0-25

Rentang Skor Sikap
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban
5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Madrasatul Aliyah Dar_El Hikmah Pekanbaru

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/Semester

: X / ganjil

Program

: Sosial

Materi Pokok/Topik

: التصريف اللغوي من فعل المضاعف

Alokasi Waktu

: 2 X 45 menit (2 pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4.

Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/ teori.

B. Kompetensi Dasar
2.1.Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang
diwujudkan dalam semangat belajar
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.
2.3.Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan
kemampuan berbahasa.

2.4.Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah
keislaman.
3.1.Mengenal dan memahami bentuk التصريف اللغوي من فعل المضاعف
3.2. Menenetukan  التصريف اللغوي من فعل المضاعفpada dhomoir tertentu
4.1 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang التصريف اللغوي من فعل
 المضاعفsecara benar dan sesuai konteks.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1. Menyebutkan dan menuliskan bentuk التصريف اللغوي من فعل المضاعف
3.2.1. Menenetukan  التصريف اللغوي من فعل المضاعفpada dhomoir tertentu

D. Tujuan Pembelajaran:
1. Siswa mampu Menyebutkan dan menuliskan bentuk التصريف اللغوي من فعل المضاعف
2. Siswa mampu Menyebutkan dan menuliskan  التصريف اللغوي من فعل المضاعفpada
dhomoir tertentu

E. Materi Pembelajaran

التصريف اللغوي من فعل المضاعف

إذا أسند الفعل املضاعف _ سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا _ إىل ضمائر الرفع
. نون النسوة, نا الفاعلني, تاء الرفع: املتحركة يفك إدغامو وىذه الضمائر ىي
 يبقى. ياء املخاطبة, ألف االثنني واو اجلامعة:  وىي,وإذا أسند إىل ضمائر الرفع الساكنة
.اإلدغام
الفعل المضارع

الفعل الماض

الضمائر

ميد

مد

ىو

ميدان

مدا

مها

ميدون

مدوا

ىم

متد

مدت

ىي

متدان

مدتا

مها

ميددن

مددن

ىن

متد

مددت

انت

متدان

مددمتا

أنتما

متدون

مددمت

أنتم

متدين

مددت

انت

متدان

مددمتا

أنتما

متددن

مددتن

أننت

امد

مددت

أنا

مند

مددنا

حنن

F. Pendekatan danMetode Pembelajaran
- Metode qiyasiyah
- Tanya jawab
- Group Disscussion

G. Kegiatan Pembelajaran

No.

Kegiatan

Waktu

1.

Pendahuluan
 Guru mengucapkan salam dan berdoa
bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran
 Guru mengajukan pertanyaan mengenai

10 Menit




pelajaran minggu lalu
Apersepsi : apa yang kalian ketahui tentang
fi’il mudho’af
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.



2.

Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat
bantu berupa poster/gambar.

Kegiatan Inti
 Mengamati
- peserta didik mengamati definisi dan contoh
fi’il mudho’af di gramatika kolom shorof
- Peserta didik mengamati bacaan  العطلةdan
menemukan fi’il-fi’il mudho’af
 Menanya
- Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang
terkait dengan bacaan العطلة
 Eksplorasi/eksperimen
- Peserta didik berlatih
menebak fi’il
mudho’af melaui media yang telah
disediakan.
- peserta didik membaca teks sederhana
mengenaiالعطلة
 Mengasosiasi
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru yang berkaitan dengan
fi’il-fi’il mudho’af
 Mengkomunikasikan
- Peserta didik mampu mendemonstrasikan
dengan tanya jawab kepada temannya
berkaitan dengan fi’il mudho’af

3.

25 Menit

- Peserta didik mampu mempraktekan dengan
menggunakan kata, frasa, dan kalimat
sederhana dalam kehidupan sehari-hari
terkait topik fi’il mudho’af
Penutup
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan
hasil pembelajaran
 Guru mengadakan tes tulis/lisan
10 Menit
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait
dengan materi atau penanaman sikap, baik
spiritual maupun sosial
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya

 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan
salam

H. Media dan Alat Pembelajaran
1. Gramatika kolom shorof
2. Spidol

I. PENILAIAN :
1. Penilaian Performansi (Tes tertulis)

NO

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1

Ketepatan melantunkan tashrif fi’il madhi dan
mudhori’
Ketepatan meletakkan dhomir pada tashrif fi’il
madhi dan mudhori’

5

2

5

Pedoman penskoran:
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........
Jumlah Skor Maksimal
10

2. Penilaian Sikap

Pilihan Jawaban
No.

Nama Siswa

1

Antusiasme dalam
belajar

2

Bertanggung
jawab/peduli

3

Percaya diri dalam
berinteraksi

4

Menghargai orang
lain

5

Santun

Selal
u

Sering

Kadan
gkadang

Tidak
Pernah

SKOR

JUMLAH

Rentang Skor Sikap
No.

Keterangan

Jumlah Skor

1

Baik Sekali/Selalu

76-100

2

Baik / Sering

51-75

3

Cukup/Kadang-kadang

26-50

4

Kurang/Tidak pernah

0-25

Rentang Skor Sikap
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban
5

J. REMEDIAL
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinyasesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik
dengan cara diberikan tugasatau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak
siswa yang belum mencapai ketuntasanbelajar maka guru wajib memberikan
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh
kebanyakan siswa (remedial teaching) selanjutnya guru melakukanpenilaian
kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran
dilaksanakanpada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan
guru.

K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya
denganmemberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan
mengunakan bukupenghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai
pengetahuan dan sikap perilakusiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Muhammad Syarqawi, S.H.I.

Pekanbaru, 25 Oktober 2019
Guru Mata Pelajaran,

Julis Juriyanti, M.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Madrasatul Aliyah Dar_El Hikmah Pekanbaru

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/Semester

: X / ganjil

Program

: Sosial

Materi Pokok/Topik

: األجواف

Alokasi Waktu

: 1 X 45 menit

فعل

A. Kompetensi Inti
KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI

4.

Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/ teori.

B. Kompetensi Dasar
2.1.Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan
dalam semangat belajar
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.
2.3.Menunjukkan perilaku
kemampuan berbahasa.

motivasi

internal

(intrinsik)

untuk

pengembangan

2.4.Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman.
3.1.Mengenal dan memahami bentuk فعل األجواف
3.2. Menemukan  فعل األجوافpada topik شك الرجل
4.1 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  فعل األجوافsecara benar
dan sesuai konteks.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1. Menyebutkan dan menuliskan pengertian  فعل األجوافserta contohnya
3.1.2. Mengidentifikasi  فعل األجوافyang ada dalam kalimat.

D. Tujuan Pembelajaran:
1. Siswa mampu memahami pengertian dan bentuk فعل األجواف
2. Siswa mampu Mengidentifikasi  فعل األجوافyang ada dalam kalimat.

E. Materi Pembelajaran

فعل األجواف
 ماكان ثانيه حروفه األصلية حرف العلة:فعل األجواف
 قال – طاب: مثال
شك الرجل
ِ َش َّكا ر ُجل إِ ََل طَبِْي
ب َو َج ًعا ِ ِْف بَطْنِ ِه
ٌ َ
ِ
َِّ
ت؟
َ ْ َما الَّذ ْي أَ َكل: ب
ُ فَ َق َال الطبْي

ِ ْ أَ َكل: قَ َال
ِ ك الطَّبِيب و َش َّد الطَّبِيب إِ ََل رجل لِتُب
!ُ فَ ََل تَأْ ُكلْه,احملتَ َرق
ْ صَر
َ َ ف.ت َرغْي ًفا ُُْمتَ َرقًا
َ
ْ َُ ُ ْ
َ ُ ْ َ ض َح

F. Pendekatan danMetode Pembelajaran
- Metode qiyasiyah
- Tanya jawab
- Group Disscussion

G. Kegiatan Pembelajaran

No.

Kegiatan

Waktu

1.

Pendahuluan
 Guru mengucapkan salam dan berdoa
bersama.
 Guru
memeriksa
kehadiran,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran
 Guru mengajukan pertanyaan mengenai
pelajaran minggu lalu
 Apersepsi : apa yang kalian ketahui tentang
fi’il ajwaf
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat
bantu berupa poster/gambar.

10 Menit

Kegiatan Inti
 Mengamati
- peserta didik mengamati definisi dan contoh
fi’il ajwaf di gramatika kolom shorof
- Peserta didik mengamati bacaan  شك الرجلdan
menemukan fi’il-fi’il ajwaf
 Menanya
- Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang
terkait dengan bacaan شك الرجل
 Eksplorasi/eksperimen
- Peserta didik berlatih menebak fi’il ajwaf
melaui media yang telah disediakan.
- peserta didik membaca teks sederhana
mengenaiشك الرجل
 Mengasosiasi

25 Menit

2.

- Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru yang berkaitan dengan
fi’il-fi’il ajwaf
 Mengkomunikasikan
- Peserta didik mampu mendemonstrasikan
dengan tanya jawab kepada temannya
berkaitan dengan fi’il ajwaf

3.

- Peserta didik mampu mempraktekan dengan
menggunakan kata, frasa, dan kalimat
sederhana dalam kehidupan sehari-hari terkait
topik fi’il ajwaf
Penutup
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil
pembelajaran
 Guru mengadakan tes tulis/lisan
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait
dengan materi atau penanaman sikap, baik
spiritual maupun sosial
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan
salam

10 Menit

H. Media dan Alat Pembelajaran
1. Gramatika kolom shorof
2. Spidol

I. PENILAIAN :
1. Penilaian Performansi (Tes tertulis)

NO

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1
2

Ketepatan mendefinisikan fi’il ajwaf
Ketepatan menuliskan contoh fi’il ajwaf

5
5

Pedoman penskoran:
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........
Jumlah Skor Maksimal
10

2. Penilaian Sikap
Pilihan Jawaban
No.

Nama Siswa

1

Antusiasme dalam
belajar

2

Bertanggung
jawab/peduli

3

Percaya diri dalam
berinteraksi

4

Menghargai orang
lain

5

Santun

Selal
u

Sering

Kadan
gkadang

Tidak
Pernah

SKOR

JUMLAH

Rentang Skor Sikap
No.

Keterangan

Jumlah Skor

1

Baik Sekali/Selalu

76-100

2

Baik / Sering

51-75

3

Cukup/Kadang-kadang

26-50

No.
4

Keterangan
Kurang/Tidak pernah

Jumlah Skor
0-25

Rentang Skor Sikap
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban
5

J. REMEDIAL
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinyasesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik
dengan cara diberikan tugasatau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa
yang belum mencapai ketuntasanbelajar maka guru wajib memberikan pembelajaran
ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial
teaching) selanjutnya guru melakukanpenilaian kembali dengan indikator soal yang
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakanpada waktu dan hari tertentu atas
kesepakataan antara siswa dan guru.
K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya
denganmemberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan
mengunakan bukupenghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai
pengetahuan dan sikap perilakusiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Pekanbaru ,18 Oktober 2019
Guru Mata Pelajaran,

Muhammad Syarqawi, S.H.I.

Julis Juriyanti, M.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Madrasatul Aliyah Dar_El Hikmah Pekanbaru

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/Semester

: X / ganjil

Program

: Sosial

Materi Pokok/Topik

: املضاعف

Alokasi Waktu

: 1 X 45 menit

فعل

A. Kompetensi Inti
KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI

4.

Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/ teori.

B. Kompetensi Dasar
2.1.Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan
dalam semangat belajar
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.
2.3.Menunjukkan perilaku
kemampuan berbahasa.

motivasi

internal

(intrinsik)

untuk

pengembangan

2.4.Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman.
3.1.Mengenal dan memahami bentuk فعل المضاعف
3.2. Menemukan  فعل المضاعفpada topik شك الرجل
4.1 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  فعل المضاعفsecara
benar dan sesuai konteks.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1. Menyebutkan dan menuliskan pengertian  فعل المضاعفserta contohnya
3.1.2. Mengidentifikasi  فعل المضاعفyang ada dalam kalimat.

D. Tujuan Pembelajaran:
1. Siswa mampu memahami pengertian dan bentuk فعل المضاعف
2. Siswa mampu Mengidentifikasi  فعل المضاعفyang ada dalam kalimat.

E. Materi Pembelajaran

فعل المضاعف
 ما كان ثانيه و ثالثه من جنس واحد: املضاعف الثالثي
 شدد _ش ّد: مثال
شك الرجل
ِ َش َّكا ر ُجل إِ ََل طَبِْي
ب َو َج ًعا ِ ِْف بَطْنِ ِه
ٌ َ
ِ
َِّ
ت؟
َ ْ َما الَّذ ْي أَ َكل: ب
ُ فَ َق َال الطبْي

ِ ْ أَ َكل: قَ َال
ِ ك الطَّبِيب و َش َّد الطَّبِيب إِ ََل رجل لِتُب
!ُ فَ َال تَأْ ُكلْه,احملتَ َرق
ْ صَر
َ َ ف.ت َرغْي ًفا ُُْمتَ َرقًا
َ
ْ َُ ُ ْ
َ ُ ْ َ ض َح

F. Pendekatan danMetode Pembelajaran
- Metode qiyasiyah
- Tanya jawab
- Group Disscussion
G. Kegiatan Pembelajaran

No.

Kegiatan

Waktu

1.

Pendahuluan
 Guru mengucapkan salam dan berdoa
bersama.
 Guru
memeriksa
kehadiran,
kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran
 Guru mengajukan pertanyaan mengenai
pelajaran minggu lalu
 Apersepsi : apa yang kalian ketahui tentang
fi’il mudho’af
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat
bantu berupa poster/gambar.

10 Menit

Kegiatan Inti
 Mengamati
- peserta didik mengamati definisi dan contoh
fi’il mudho’af di gramatika kolom shorof
- Peserta didik mengamati bacaan  شك الرجلdan
menemukan fi’il-fi’il mudho’af
 Menanya
- Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang
terkait dengan bacaan شك الرجل
 Eksplorasi/eksperimen
- Peserta didik berlatih menebak fi’il mudho’af
melaui media yang telah disediakan.
- peserta didik membaca teks sederhana
mengenaiشك الرجل
 Mengasosiasi
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru yang berkaitan dengan
fi’il-fi’il mudho’af

25 Menit

2.



3.

Mengkomunikasikan
- Peserta didik mampu mendemonstrasikan
dengan tanya jawab kepada temannya
berkaitan dengan fi’il mudho’af

- Peserta didik mampu mempraktekan dengan
menggunakan kata, frasa, dan kalimat
sederhana dalam kehidupan sehari-hari terkait
topik fi’il mudho’af
Penutup
 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil
pembelajaran
 Guru mengadakan tes tulis/lisan
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait
dengan materi atau penanaman sikap, baik
spiritual maupun sosial
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan
salam

10 Menit

H. Media dan Alat Pembelajaran
1. Gramatika kolom shorof
2. Spidol

I. PENILAIAN :
1. Penilaian Performansi (Tes tertulis)

NO

ASPEK YANG DINILAI

SKOR

1
2

Ketepatan mendefinisikan fi’il mudho’af
Ketepatan menuliskan contoh fi’il mudho’af

5
5

Pedoman penskoran:
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........
Jumlah Skor Maksimal
10

2. Penilaian Sikap
Pilihan Jawaban
No.

Nama Siswa

1

Antusiasme dalam
belajar

2

Bertanggung
jawab/peduli

3

Percaya diri dalam
berinteraksi

4

Menghargai orang
lain

5

Santun

Selal
u

Sering

Kadan
gkadang

Tidak
Pernah

SKOR

JUMLAH

Rentang Skor Sikap
No.

Keterangan

Jumlah Skor

1

Baik Sekali/Selalu

76-100

2

Baik / Sering

51-75

3

Cukup/Kadang-kadang

26-50

No.
4

Keterangan
Kurang/Tidak pernah

Jumlah Skor
0-25

Rentang Skor Sikap
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban
5

J. REMEDIAL
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinyasesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik
dengan cara diberikan tugasatau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa
yang belum mencapai ketuntasanbelajar maka guru wajib memberikan pembelajaran
ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial
teaching) selanjutnya guru melakukanpenilaian kembali dengan indikator soal yang
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakanpada waktu dan hari tertentu atas
kesepakataan antara siswa dan guru.

K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya
denganmemberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan
mengunakan bukupenghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai
pengetahuan dan sikap perilakusiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Pekanbaru, 11 Oktober 2019
Guru Mata Pelajaran,

Muhammad Syarqawi, S.H.I.

Julis Juriyanti, M.Pd.I

