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 اإلعتماد على البحث 

، ربت ادلوضوع 7700000000ا البحث ادلقدـ من الطالبة فهتمي اذلم، رقم القيد ىذ 
 ىادفصل احلىف اللقواعد النحو والصرف الطلبة يف حتسني فهم  للعلوم ادلفتاح طريقةتطبيق "

كبعد مناقشة جلاف اإلمتحاف كادلناقشة لكلية الًتبية  " الماسيىف ادلدرسة العالية ادلواسر  عشر
 من 5ـ، ادلوافق  0007 اكتوبَتمن  70يف علـو التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو الك 

ادلناقشة كقبل كشرط من الشركط  افكبعد اف اصلح حسب تقريرات جل ق 7440 ربيع األكؿ
 ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجاان الًتبية كبعد اإلصالحات الالزمة.

 
 ادلناقشة جلاف

  )    الرئيس      مصطفي ادلاجستَت .7 (        

 ادلناقشة األكىل          ة  دلاجستَت ا كارتيٍت ةالدكتور  .0

 الثاينادلناقشة      ادلاجستَتأندم عارؼ فامسائنج  ادلناقش الثاين  .0

 (    ) ادلشرفة األكىل     الدكتور مرضي تقوًن ادلاجستَت .4

 ()       ادلشرؼ الثاين    يدين مشس الدين ادلاجستَتان .5

 
 رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو  نيابة عن

 شعبة تدريس اللغة العربيةرئيسة    عميد كلية الًتبية كالعلـو التعليمية
 
 

  



 موافقة ادلشرفني

 من الطالبة : رسالةبعد اإلطالع على ال

 : فهتمي اذلم  اإلسم  

 77 0000 0000:  رقم القيد  

 : تدريس اللغة العربية  الشعبة  

 كالعلـو التعليمية : الًتبية  الكلية                

لقواعد النحو والصرف الطلبة يف حتسني فهم  للعلوم ادلفتاح طريقةتطبيق  "بعنواف  
الحات صبعد إجراء اإلك  " الماسيىف ادلدرسة العالية ادلواسر  عشر ىادفصل احلىف ال

ا أهنة قد استوفت الشركط العلمية ادلطلوبة، ك ادلذكور  الالزمة، نقرر ادلشرفاف أف الرسالة
  ة لتقدميها للمناقشة. صاحل

 

 0007يونيو  08فالوفو، 

 ادلشرؼ الثاين     ادلشرؼ األكؿ

  
 انيدين مشس الدين ادلاجستري          الدكتور مرضي تقومي ادلاجستري

 

ٖٜٜٖٜ٘ٓٓٔٓٛٔٓ٘ٓٛٙٔ :التوظيف رقم ٕٖٕٖٜٓٓٔٔٓٓٔٓٛٓٚٔ :التوظيفرقم    
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بيان أبصالة البحثال  

 أان ادلوقع أدانه: 

 نور اليوليياان:    االسم 

 77 0000 0004:   رقم القيد

 : تدريس اللغة العربية   الشعبة

 : الًتبية كالعلـو التعليمية   الكلية

 

تشهد الباحثة أف ىذا البحث من نتائج عمل يدم، فإذا كجد يف ادلستقبل أنو نتيجة  من 
انلتها الباحث تقليد أك انتحاؿ كمساعدةشخص آخر بكلو أك بعضو فالبحث كالشهادة اليت 

 هبا ابطلة حكما.

 0007أغسطوس  00فالوفو، 
                 الباحثة 

  
       

                                                                                                                  
 فهتمي اذلم

  7700000000رقم القيد : 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 العرفانكلمة التقدير و 

احلمد هلل الذم علم ابلقلم، علم اإلنساف ما مل يعلم، كالصالة كالسالـ    
 على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أمجعُت.

كالصعوابت. كاجهت الباحثة يف إعداد ىذا البحث العديد من العقبات    
كلكن بفضل الدعاء، كالعمل الشاؽ، كاجلهد اجلاد، كالدعم من سلتلف األطراؼ الذين 
جاىدكا يف إعطاء الدعم ادلعنوم، كالتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات لذلك أقدـ  

 كلمة الشكر على بعض األشخاص:
الدكتور عبدكؿ فَتكؿ ادلكـر رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الربكفيسور  .7

 احلكومية اإلسالمية جلامعةادلاجستَت كالنائب األكؿ كالنائب الثاين كالنائب الثالث اب
 . فالوفو

كالنائب التعليمية الدكتور نور الدين ؾ ادلاجستَت  ادلكـر عميد كلية الًتبية كالعلـو .0
 اإلسالمية عليمية اجلامعةاألكؿ كالنائبة الثانية كالنائبة الثالثة كلية الًتبية كالعلـو الت

 فالوفو.  احلكومية
كسكرتَت شعبة ادلاجستَتة  ادلكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيٍت .0

يس اللغة العربية األستاذ مصطفى ادلاجستَت كموظفة الشعبة السيدة ركستينا تدر 
فالوفو كانئبيهم الكراـ، كمجيع زلاضرل اجلامعة اإلسالمية احلكومية سرجاان الًتبية 

 الذين ساعدكين يف معرفة اللغة العربية كالعلـو األخرل.
الثاين، أندم عارؼ  ادلاجستَتة كادلناقش كارتيٍت ةالدكتور  ادلناقشة األكىل،ادلكـر  .4

 الرسالة  ىذه إسباـ حىت الباحثة اإلىتماـ الكبَت اللذاف أعطيا ادلاجستَتفامسائنج 
 

ادلكـر ادلشرؼ األكؿ، األستاذ الدكتور مرضي تقوًن ادلاجستَت كادلشرؼ الثاين، .5



 ه
 

 
 

األستاذ انيدين مشس الدين ادلاجستَت اللذاف أعطيا الباحثة اإلشراؼ كاإلىتماـ   .6
 الكبَت حىت إسباـ ىذه الرسالة.

 ادلاجستَت. كارتيٍتة  ، الدكتور ةأكادميي ةمستشار  ةزلاضر  ةادلكرم .7
لجامعة اإلسالمية احلكومية ضرين كزلاضرات كموظفُت كموظفات لكإىل مجيع زلا .8

جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كالذين ابفالوفو الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها 
 ساعدكين حىت إسباـ ىذه الرسالة.

كموظفات دبكتبة اجلامعة كموظفُت ادلاجستَت  ادلكـر رئيس ادلكتبة احلاج مدىانج .9
اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدكين يف مجع ادلواد كادلراجع ادلتصلة ذلذا 

 البحث.
 كانوا الذين فيها، كادلدرسوف ادلدرسة العالية ادلواسَت الماسيمؤسسة رئيس  ادلكـر .70

 البحثية.  البياانت مصدر حيث من ساعدةادلك  للتعاكف استعداد على
 يف ساعدكين الذين أسريت كمجيع عايل مرسلم ك حاانرية مُتكر ادل كالدم   فضيلة .77

 كيساعدىم يرمحهم أف تعاىل هللا كأسأؿ ادلستول، ىذا إىل بلغت حىت الدراسة مواصلة
  .أمورىم كل يف

 0077 العاـ يف يأصدقائ كخباصة العربية اللغة تدريس شعبةب أصدقائى مجيع كإىل .70
الذين قدموا دائما الدعم ادلعنوم كالدعاء اخلالص ك  0076ك الطلبة الكبار ىف عاـ 

 للباحثة، شكرا جزيال لكم.
 0007أغسطوس  00فالوفو، 

                 الباحثة 
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 ادللخص
 

شعبة  ". البحث،احلادي عشر يف مدرسة عالية ادلواسري الماسي لصفال ىف رفصوال
ابلوبو.  ةاحلكومي اجلامعة اإلسالمية  وعلوم التعليمية،كلية الرتبية   ،اللغة العربية تدريس
وادلشرف الثاين انيدين مشس الدين  الدكتور مرضي تقومي ادلاجستري األول ادلشرف

 .ادلاجستري
 

لـو ىي طريقة لقراءة الكتب األصفر الذم صاغو األستاذ قصَتم عطريقة ادلفتاح لل 
صنا و داخلية يف سيدكجَتم. مت تصميم ىذه الطريقة خص يربيو كتعليم مدرسكتإمساعيل 

تعلم اللغة العربية كالكتب األصفر.كاف الغرض من ىذه الدراسة  للمبتدئُت الذين يرغبوف يف
 الصرؼ ك النحو لقواعد ةىو ربسُت فهم الطلب

يتم تطبيق طريقة ادلفتاح يف تعلم اللغة العربية من خالؿ التعلم عرب اإلنًتنت يف   
كابء  يتم تطبيق ىذا التعلم عملينا كيتكيف مع حالة كظركؼ رلموعة عرب الواتساب  تطبيق

الصف احلادم عشر يف مدرسة عالية ادلواسر  طلبةرلتمع ىذه الدراسة ىم  79كوفيد 
الماسي. مت احلصوؿ على البياانت من ىذا البحث ابستخداـ أداة يف شكل أسئلة االختيار 

. من نتائج البحث تبُت أف معدؿ pre-tesأرقاـ يف كقت  70من متعدد دبا يصل إىل 
.  75الثانية  الدكرةك  59.7يف احللقة األكىل  post-tes للصف ك 48.7القبلي كاف  االختبار

كانت النسبة  ب. يف الدراسة السابقة على البحثكما زادت نسبة اكتماؿ تعلم الطال
 ةحيث كصل مجيع الطلب %7060الثانية  الدكرةيف  ك %06.7كالدكرة األكىل  6667%

النتائج ، استنتج أف تطبيق طريقة ادلفتاح . من ىذه %700إذا كانت النسبة  kkm إىل قيمة
 ة.  ؼ عند الطلبر صو كالحلقواعد الن ةميكن أف حيسن فهم الطلب

 ، حتسني فهم، النحو والصرفللعلوم دلفتاحا : تطبيق طريقةالكلمات األساسية
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 ادلبحث األول

 قدمةادل

 البحثخلفية  .أ 

 000كثر من دكلة كيتحدث هبا أ 00اللغة العربية ىي اللغة الرمسية ألكثر من  
األكىل  ,يتواصل الناس يف نسختُت لغتُت يف الشرؽ األكسط7 مليوف شخص حوؿ العامل

الفصحى كالثانية العامية الفصحى العربية ىي رلموعة لغوية متنوعة موجودة يف القرآف 
كاحلديث النبوم كإرث التقاليد العربية كتستخدـ يف ادلناسبات الرمسية. كيف كقت نفسو فإف 

غة لغة العامية ىي رلموعة متنوعة من اللغات ادلستخدمة يف الشؤكف اليومية العادية. لذا اللال
   .0إليصاؿ نواايىم أك رغباهتم إىل احملاكر العربية ىي اللغة اليت يستخدمها العرب

لغة القرآف كذلك ألف اللغة العربية ذلا مزااي اجعل هللا سبحانو كتعاىل اللغة العربية ك 

عديدة مقارنة ابللغات يف البلداف األخرل. كما نقل دمحم موسى الشريف أف اللغة العربية لغة 

رصينة هتتم ابدلعاين كقوهتا كاألساليب كنصاعتها كال ميكن مقارنة مجاذلا ابللغات  جزلة

اللغة العربية ذلا طابعها الفريد. ىذا التفرد موجود يف كثَت من القصائد القرآنية  0األخرل
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لغة ذات ابإلضافة إىل ذلك اللغة العربية ىي أيضا  كالقصائد العربية الكالسيكية كاحلديثة.

عاؿ من تتقدـ بسرعة كبَتة حبيث يكوف اللغة العربية إمكانية استدامها كملف  مستول 

كدرس أساسي للغاية ىف ادلؤسسات التعليمية على كجو اخلصوص ادلؤسسات التعليمية 

 4ربت رعاية كزارة الدين

العربية تقريبنا خاصة يف كل صالة ركعة . يبطل  تستخدـ ابللغة اإلسالـ تعليمشلارسة  

فإف ربقيق جودة الصالة يتم احلصوؿ عليو من  كبذلكالعربية. اللغة التو بغَت ص ادلصلي

 كىو يتعمق يف ادلعٌت الوارد يف قراءتو.  كاخلضوع اخلشوعخالؿ 

من يريد تعميق علمو الديٍت ال ميكنو اذلركب من تعلم اللغة العربية. دلعرفة مصادر  

لكتب العلماء الكالسيكيُت ربتاج إىل فهم  التعاليم اإلسالمية مثل القرآف كاحلديث كادلراجع

عميق لعلـو أدكات اللغة العربية. يوجد يف اللغة العربية فرعاف من فركع العلم مًتابطاف مع 

بعضهما البعض. إذا كاف علم ادلعرفة يف بنية اجلملة لنص قراءة عريب فسيكوف دبثابة تغيَت 

الوزف يتكيف مع معناه. إذف فاالثناف هنائي يف اجلملة. بينما علم الصرؼ كىو منط لشكل 

ال ينفصالف. ألنو إذا أخطأ شخص ما يف نطق نص قراءة عربية كخاصة القرآف كاحلديث 

فسيكوف قادرنا على تغيَت معٌت النص. كىذا خطأ فادح ميكن أف يسبب مشاكل. 

 لتعلم اللغة العربية ىناؾ رلاالف علمياف جيب معرفتهما أكال ميكن تفسَت القواعد 
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النحوية ادلعاصرة كشكل من أشكاؿ التفكَت يف عناصر اجلملة كالعالقة أك العالقة بُت 

يغطي علم النحو يتكوف من ثالث مواد ىي اإلسم  5عنصر كآخر إلنتاج معٌت كاضح للغة.

ك الفعل  كاحلرؼ يكمن تركيز تعلم العلـو النحو يف تغيَت هناية اجلمل كادلناقشة فإف ادلوقف 

من كلمة بدراسة قواعد اللغة كاحد يعرؼ موقف احلكم يف العربية حبيث أنو من األسهل 

 أكلتغيَت األخَت من كلمة يسمى اإلعراب عليو أف يفهم معٌت الواردة يف مجلة قواعد اللغة ا

رفع ك نصب كجر كجـز سبب تغيَت كلمة يتكوف إعراب من  أكموقف بسبب كجود 

علم الصرؼ ىو أىم جزء يف تعميق اللغة العربية علم الصرؼ حرفينا كما قاؿ  

الكلمات العربية ك أحواذلا اليت ليست  ٍت أنو: "علم أبصوؿ تعرؼ هبا صيغمصطفى الغاليي

أف علم الصرؼ يدرس أشكاؿ الكلمات العربية  من ىذا ادلعٌت يعرؼ 6إبعراب  ك ال بناء".

حبيث يتم تكييفها يف تكوين اجلمل العربية أكالن مع الشكل كادلعٌت ادلطلوب. كماؿ اجلملة ال 

 العلماء العرب: كم قاؿينفصل عن النحو ك الصرؼ.  

                                                      7"الصرؼ أـ العلـو ك النحو أبوىا"
ادلعلم ىو األساس يف التدريس كالتعليم كتوجيو ادلتعلمُت. إذا كاف لدل ادلعلم إصرار  

م. ي، فعليو أف يكوف قد أعد االسًتاتيجيات كطرؽ التعلقوم على ربقيق األىداؼ التعليمية
 ألنو إذا مت استخداـ طريقة كأخرلف بُت طريقة جيب أف يكوف ادلعلموف قادرين على التعاك 

                                                           
 

5
Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, edisi 1( Jakarta: Kencana, 2017), 43. 

 

 .8(، 7994، الطبعة األكؿ. )بَتكت: ادلكتبة العربية ، جامع الدركس العربية، مصطفى الغالييٍت6 
 

7
Alimin dan Saifuddin Zuhri, Metode Mumtaz, edisi 4 ( Jakarta: PT. Orbit Publishing 

Jakarta, 2018), 3. 
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م بسهولة. لنتخيل لو أهنم استمعوا يذبربة التشبع يف التعل ةباحملاضرة فقط كمعيار فيمكن للطل
دبهاـ مستمرة فقط دكف التعرض ادلباشر  الطلبةإىل ادلادة لساعات. كابدلثل إذا مت تكليف 

الواقع، ال يقدـ ادلعلموف  ة. يفتكوف أقل كاقعي الطلبةللمادة فإف ادلعرفة اليت يكتسبها 
معلومات دقيقة عما جيدكهنا. لذلك جيب أف تكوف ىناؾ عالقة سببية أك عالقة تعاكنية بُت 

 كادلعلمُت.  الطلبة

ىناؾ العديد من العوامل اليت تسبب ظهور ادلشاكل يف الفصل الدراسي ليس فقط ادلدرسُت 
إتقاف األساليب غَت ذات الصلة ابدلواد التعليمية. الذين ال يتقنوف ادلواد التعليمية كلكن أيضنا 

 :8ىناؾ بعض مشاكل ادلعلم ادلتعلقة أبساليب التعلم، كمنها

 . اختيار األساليب األقل صلة أبىداؼ الدرس كادلوضوع7

 مي. ادلعلموف أقل مهارة يف استخداـ طرؽ التعل0

ا بطريقة كاحدة0  . ادلعلموف مرتبطوف جدن

اجليدة يف إلقاء الدرس. كما ىو  الطرؽالقرآف حملة عامة عن هللا عز كجل يف  شرح

 9(705مذكور يف السورة )النحل: 

اِدذْلُْم اِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ۚ ِإنَّ   ِبيِل رىبِّكى اِبحلِْْكمىِة وىاْلمىْوِعظىِة احلْىسىنىِة ۖ وىجى ادُْع ِإىلىٰ سى

ِبيِلِه ۖ  ﴾ٕ٘ٔوىُهوى أىْعلىُم اِبْلُمْهتىِدين ﴿ رىبَّكى ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

                                                           
 

8
Muhammad Nasikhul Abid, “Problematika Guru di Dalam Kegiatan Belajar Mengajar” 

Oktober  9, 2019, https://dosenmuslim.com/pendidikan/problematika-guru. 
 

 
9
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 

2005), 281. 
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تبُت ىذه اآلية أنو يف إعطاء النصيحة أك ادلعرفة ألخواننا من البشر جيب أف يكوف  

معتدالن كحكيمنا. كابدلثل يف سياؽ التعليم ك ميكن معرفة أف لكل متعلم شخصيات كقدرات 

ا قادرين على التعامل معو سلتلفة. ىذا االختالؼ ىو التحدم الذم يواجو ادلعلمُت ليكونو 

، فإف درين على تغيَت خصائصهم. كابدلثلالقا للطلبةحبكمة. أال تكوف مثاالن حيتذل بو 

 فهم ادلواد بسرعة كدقة.   الطلبالتسليم اجليد ميكن أف يسهل على 

 للعلـو ادلفتاح طريقة ىيم ادلختلفة اليت أطلقها ادلراقبوف الًتبويوف. كما يطرؽ التعل 

م اللغة العربية األساسية النحو يلتعل طرؽالذم مت تصميمو عمليا كمنهجيا من قبل مطورم 

مدرسة تربية رللس إدارة مدرسي ك الصرؼ. مت تصميم ىذه الطريقة كتصميمها من قبل 

 اجلدد على مستول اإلعدادية )ادلبتدئُت(.  للطلبة( سيداقَتل الداخلية Batartama) كتعليم

مية ك لعلـو اجلر اىو ملخص للكتاب التقليدم ادلكوف من  للعلـو ادلفتاح طريقة 

لذلك6 يف ىذه الطريقة ال تظهر ادلصطلحات اجلديدة يف علم القواعد كالعمرطي كاأللفية. 

تزاؿ ربتفظ أبصالة ادلصطلح من القواعد التقليدم. ابإلضافة إىل ذلك فإف ادلادة  كلكنها ال

ال 70 رات القراءة فقط دكف العمق ادلادادلستخدمة دلهادلقتبسة ىي قواعد النحو كالصرؼ 

إال من خالؿ التطبيق ادلباشر أك كجهنا لوجو.  للعلـوميكن ربقيق فعالية طريقة ادلفتاح 

. ةبة بُت ادلعلمُت كالطلكيستند ىذا إىل كجود عدة طرؽ تتطلب التطبيق الذم يتم مباشر 
                                                           
 

10
Ubaidillah ibnu dan Rif‟an Ali, “Efektivitas Metode Al-Miftah Lil ‟Ulum dalam 

Meningkatkan Kualitas Membaca kitab kuning Pada Santri Madrasah Diniah,” Jurnal Piwulang Vol 

2, no 1 (September 2019). 
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كالذم كاف ميثل ربداين  79كوفيد ، فقد مت إجراء ىذا البحث خالؿ جائحة  كمع ذلك

إجراء ىذا البحث بسالسة  ليكوفقصارل جهدىم حىت  ذؿبتك  ةمبدع تكوفل ةللباحث

 كتشغيلو حسب الرغبة

"تطبيق طريقة ادلفتاح بناءن على الوصف أعاله  ابدرت الباحثة إبجراء حبث بعنواف 

احلادى عشر ىف لقواعد النحو و الصرف ىف الفصل  للعلوم يف حتسني فهم الطلبة

 "ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي

 البحث أسئلة .ب 

، فإف أسئلة البحث العاـ للبحث ىي: "كيفية ربسُت اخللفية ادلوضحة بناءن على  

يف موضوعات  للعلـو فهم الطلبة للنحو ك الصرؼ من خالؿ استخداـ طريقة ادلفتاح

 اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ادلواسَت دلاسي"

 ، يتم شرح صياغة ادلشكلة العامة يف أسئلة البحث احملددة التالية:كة على ذلكعال

لقواعد النحو ك الطلبة لتحسُت فهم  للعلـو ستخداـ طريقة ادلفتاحاط يكيف زبط .7

 ؟يف ادلدرسة العالية ادلواسَت دلاسي الصرؼ يف الفصل احلادل عشر 

لقواعد النحو الطلبة فهم تستطيع أف ربسن  للعلـو يتم تطبيق طريقة ادلفتاح ىل  .0

 ؟يف ادلدرسة العالية ادلواسَت دلاسي كالصرؼ يف الفصل احلادل عشر 
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                                                                   البحث أهداف .ج 

النحو كالصرؼ من  بحث إىل ربسُت فهم الطلبة لقواعد، يهدؼ ىذا البشكل عاـ 

يف مواد اللغة العربية يف الفصل احلادم عشر يف ادلدرسة  للعلـو ادلفتاح طريقةخالؿ 

 العالية ادلواسَت دلاسي بينما يهدؼ ىذا البحث ربديدنا إىل:

 لقواعد النحو كالصرؼ بعد تطبيق طريقة ادلفتاحالطلبة فهم ط يزبطعرفة كيفية دل .7

 للعلـو

لقواعد النحو ك الطلبة فهم  ربسنتستطيع اف  للعلـو تطبيق طريقة ادلفتاحعرفة دل .0

يف الفصل احلادم عشر يف ادلدرسة العالية ادلواسَت الصرؼ يف تعلم اللغة العربية 

 دلاسي 

 فوائد البحث .د 

بناءن على الوصف أعاله ميكن استخداـ ىذا البحث كمسامهة مثمرة يف عامل التعليم.  

 أما عن تفاصيل فوائد ىذا البحث فهي:

                                                                    الفوائد النظرية .7

كمن ادلؤمل أف تقدـ نتائج ىذا البحث فوائد يف شكل كنوز علمية على  

اليت ميكن أف ربسن فهم الطلبة لقواعد قواعد اللغة  للعلـو تطبيق طريقة ادلفتاح

 العربية  يف ادلدرسة العالية ادلواسَت دلاسي خاصة يف الفصل احلادم عشر
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 العملية .0

 الفوائد النتائج ادلتوقعة من ىذه الدراسة ىي:

ابلنسبة للجامعة اإلسالمية احلكومية فالوؼ. كمن ادلؤمل أف يفيد ىذا البحث  .أ 

 . للعلـو ميكنهم أخذ معلومات عن طريقة ادلفتاحابحثُت آخرين 

. كأنمل أف يقدـ تطبيق ىذا البحث دلاسيادلدرسة العالية احلكومية ادلواسر من أجل  .ب 

 .للعلـو فوائد يف شكل علم كمعلومات عن طريقة ادلفتاح

 م الرئيسية.يكمرجع لألشخاص الراغبُت يف البحث عن طريقة التعل .ج 
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 الثاينادلبحث 

 الدراسة النظرية

 الدراسات السابقة ادلتعلقة للبحث .أ 

إىل إجراء حبث حوؿ أدبيات  ةسعى الباحثت ىذ البحث،لدعم كتسهيل فهم كتابة  

 أعماؿ الباحثُت السابقُت ذات الصلة كالدراسة ادلطركحة. من بينها:

ٔ.ٕالقائمة     

 رقم اسم الباحث معاد فرق أصالة البحث

تطبيق منهج ادلفتاح 

للعلـو يف ربسُت فهم 

الطلبة لقواعد النحو ك 

الصرؼ ىف الفصل 

احلادل عشر ىف ادلدرسة 

العالية ادلواسر الماسي ىف 

0000سنة  /0007 

ىذه الرسالة يوضح 

أف العالقة بُت 

إتقاف النحو ك 

الصرؼ كالقدرة 

على قراءة الكتاب 

األصفر الذم 

يطبقو االستاذ يف 

تعلم النحو ك 

التمكن من 

النحو ك 

  الصرؼ

 7 النجاح   دمحم فتح
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الصرؼ ميكن أف 

الطلبة قدرة  حيسن

على قراءة الكتاب 

 77األصفر

تطبيق منهج ادلفتاح 

للعلـو يف ربسُت فهم 

الطلبة لقواعد النحو ك 

الصرؼ ىف الفصل 

احلادل عشر ىف ادلدرسة 

العالية ادلواسر الماسي ىف 

0000سنة  /0007 

استخداـ 
إسًتاتيجية تعليم 
Peer Teaching 

جلعل تعلم النحو ك 
 الصرؼ

 70أسهل 

ربسُت 
إتقاف النحو 

 ك الصرؼ
 

 سييت مزدلفة 
 

0 

تطبيق منهج ادلفتاح 

للعلـو يف ربسُت فهم 

الطلبة لقواعد النحو ك 

العوائق الذم 

حيصل الباحث ىف 

تعليم مهارة القراءة 

تطبيق 
طريقة 
ادلفتاح 

 للعلـو
 

دمحم فخر الدين 
 أمُت 

0 
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الصرؼ ىف الفصل 

احلادل عشر ىف ادلدرسة 

العالية ادلواسر الماسي ىف 

0000سنة  /0007 

إبستخداـ طريقة 

ادلفتاح يتكوف على 

ثالثة يعٌت ادلوارد 

البشرية أقل من 

ادلهنية، ك التعليم  

 70كادللل
 

أم  كادلناقشةأعاله على نفس ادلوضوع ربتوم أطركحة مجيع الدراسات ادلكتوبة 

. لكن ىناؾ فرؽ بُت ةفعلو الباحثتالنحو كالصرؼ ككذلك الشيء الذم سمناقشة القواعد 

إلضافة إىل أماكن البحث ، كىو أنو ابالباحث كاألعماؿ ادلكتوبة األخرلكرقة أطركحة 

، فإف الدراسات البحثية اليت سيتم إجراؤىا ىي فقط يف رلاؿ طريقة ادلفتاح للعلـو ادلختلفة

ادلتزايد فهم النحو كالصرؼ بعد القياـ بعملية تعلم اللغة العربية ابستخداـ الطلبة ديد كرب

. كىناؾ العديد من االحتماالت األخرل اليت ميكن أف ربدث يف للعلـو طريقة ادلفتاح

 البحث ادليداين يف ادلستقب

 اإلطار النظري .ب 
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 التعليمطرق  .ٔ

 التعليمطريقة  تعريف .أ 

يف ربقيق الغرض من التعليم. ابستخداـ ىذه الطريقة ك يسهل تعترب من أىم األجزاء  

ا. يعتمد ىذا على اختيار األساليب ذات الصلة ابدلواد  على ادلعلمُت نقل ادلواد جيدن

ىذه ادلهارات   دبهارات معينة لتنفيذ طريقة ماالتعليمية. من ادلتوقع أف تتمتع مواقف ادلعلمُت

طريقة يبدك شلتعنا. ميكن رؤية مقياس صلاح تنفيذ الطريقة ىي اليت ميكن أف ذبعل تنفيذ ىذه ال

  من طريقة ادلعلمُت يف شلارسة الطريقة ادلستخدمة.

، مها "الطريقة" ك " م من عنصرين من كلمتُتي، تتكوف طريقة التعلمن الناحية اللغوية 

كاحلدكد  يق ادليتا تعٍت طر  sodohك  atemك ىي  أتيت طريقة الكلمات من الالتينيةالتعليم". 

كىذا يعٍت الطريق  الطريقة، تعٍت الطريقة أك الوسيلة. ابللغة العربية، يتم استدعاء أسلوب

ياـ بشيء. يف سياؽ مصطلحات الطريقة يعٍت  ذلك كالطريق كنظاـ أك تورط يف الق

األساليب أك اخلطوات ادلستخدمة يف نقل فكرة أك بصَتة يتم ترتيبها كزبطيطها بشكل 

بناءن على نظرايت كمفاىيم كمبادئ معينة.منهجي 
74               

م أبهنا الوسائل ادلستخدمة لتنفيذ اخلطط اليت مت يتعرؼ فينا ساصلااي طرؽ التعل

الدين انات رأم  ابوم. اقتبس يإعدادىا يف شكل أنشطة حقيقية كعملية لتحقيق أىداؼ التعل
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Syamsu, Strategi Pembelajaran, edisi 1( Makassar: Nas Media Pustaka, 2017), 79. 
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ادلتبع إلعطاء فهم للمتعلمُت حوؿ مجيع  ىي ادلسار التعليمية األبراسي أبف طرؽ اطدمحم ع

م. طرؽ التدريس ىي خطط يتم كضعها لنفسو قبل دخوؿ الفصل الدراسي  كيتم يأنواع التعل

تطبيقها يف الفصل. ربدد انان سودجاان طريقة التدريس اليت يستخدمها ادلعلموف يف إقامة 

 75عالقات مع ادلتعلمُت أثناء التدريس.

م ىي خطة يتم ي، ميكن / صياغة أف طريقة التعلالتعليم أعاله نظر إىل رأم خرباءابل 

إعدادىا عملينا كمنظمنا مث يتم تنفيذىا على ادلتعلمُت كوسيلة لتوفَت الفهم للمتعلمُت من 

 أجل ربقيق أىداؼ التعلم. 

 طريقة ادلفتاح للعلـو  .ب 

                                                        طريقة ادلفتاح للعلـو تعريف (7

ادلفتاح للعلـو ىو اسم الطريقة اليت ابتكرىا األستاذ أمحد قصَتم إمساعيل.         

يت طريقة ادلفتاح للعل ـ الشرعي، كلكن بعد تلقي و ـ ابسم ادلفتاح للعلو يف البداية  مسم

، كاف من الضركرم رسة سيدكغَتم اإلسالمية الداخليةالتوجيهات من قيادة مد

ىي كلمة أداة لكلمة فتاحة بينما   للعلـو ادلفتاحطريقة حذؼ كلمة الشرعي فقط . 

. طريقة ادلفتاح للعلـو ىي طريقة لقراءة الكتب اليت علمكلمة العلـو ىي مجع كلمة 

ؼ للمستول األساسي  كمجيع زلتوايهتا تقريبنا مقتبسة عد النحو كالصر ربتوم على قوا

                                                           
 

15
Syamsu, 8.  
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رمانية كمضاؼ إليها بعض ادلعلومات من ألفية ابن ادللك كنظم من كتاب اجل

النحو ادلستخدمة  اإلمرطي. ادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذه ادلادة ىي نفسها كتب

على نطاؽ كاسع يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية. لذا فإف ىذه الطريقة ال تغَت 

من طريقة ادلفتاح  اتريخ تطور76ادلصطلحات يف علم النحو ك الصرؼ على اإلطالؽ 

 للعلـو

من قبل أمحد قصَتل إمساعيل  كطورىا  0070تطوير طريقة ادلفتاح للعلـو يف عاـ  

(Batartama)،  بعد حصولو على تفويض من ادلربية معهد سيدكجَتم. يتم تطبيق ىذه

الطريقة يف الفصل التحضَتم كأداة أساسية لفهم كتاب فتح القريب. "دعوان نشارؾ يف 

يف ربفيز   للعلـو ادلفتاحطريقة إحياء شغف قراءة الكتب الصفرل يف األرخبيل" ىو شعار 

ركح تعلم الكتاب األصفر. ابإلضافة إىل أف كل مؤسسة سواء بسنًتين أك مدرسة لزايدة 

  77ىو "سهولة تعلم قراءة الكتب". للعلـو ادلفتاح طريقةشعار 

مطلوب للمرشدين ادلبدعُت كلديهم التقنيات خللق جو  للعلـو تطبيق طريقة ادلفتاح 

لطيف. ىذه الطريقة ذلا أغنية تتطلب من السائق أف يظهر مبتهجا أماـ ادلتعلمُت. كمن 

استخداـ نغمة "لدم مخسة ابلوانت" مث تغيَتىا إىل "مخسة  للعلـو  كتاب ادلفتاحأغاين

                                                           
 

16
Tim Al-Miftah Lil Ulum Pondok Pesantern Sidogiri, Panduan Pengguna Al-Miftah Lil 

Ulum Pondok Pesantren Sidogiri (Pasuruan: Batartama PPS, 2017),  9. 
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Ubaidillah ibnu dan Rif‟an Ali, Op. Cit., 40. 
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. دلعرفة قدرة  أمساء". مث جيب على السائق إتقاف ادلواد التعليمية لطريقة ادلفتاح للعلـو

ادلتعلمُت على فهم ادلادة اليت يتعلموهنا أم من خالؿ إعطائهم أسئلة تتعلق ابدلواد اليت يتم 

 جيب أف يعرؼ السائق ادلزيد عن إجابة السؤاؿ.تدريسها. 

 كحبسب األستاذ أمحد اجلنيدم ادلدرس بصفتو فريق ادلفتاح للعلـو أف: 

حد  يوجد نظاـ بُت الطلبة كادلدرسُت الناشطُت على للعلـو"يف تطبيق طريقة ادلفتاح  

شلارسة" اشرح  بسبب  من ادلعلمُت % 50للطلبة ك  % 50سواء فتكوف النسبة  

 78كاسأؿ "يوضح ادلعلم كالطلبة جييب ".

 للعلـو ادلفتاح طريقةميزات  (0

 :79تشمل أبرز ىذه الطريقة ما يلي طريقة للعلـو ادلفتاح طريقةميزات   

 التصميم جذاب (أ 

 يتكوف فقط من أربعة رللدات ألنو حيتوم على الًتكيز على النقاط ادلهمة (ب 

 مدمج مع األغاين لسهولة احلفظ (ج 

 إلندكنيسيةللغة اب تبلغ (د 

 رلهزة ابجلداكؿ كادلخططات كمناذج التدريب (ق 

                                                           
  

18
Ahmad Junaidi, Tim Metode Al-Miftah Lil „Ulum, Wawancara, Pesan WA, 19 Februari 

2021. 

 
 

19
Batartama, Profile Metode al-Miftah lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri (Pasuruan: Pustaka 

Sidogiri 2013). 
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 إطالقا عدـ تغيَت ادلصطلحات يف العلـو النحو كالصرؼ (ك 

 ميكن استخدامو كربانمج رائد للمؤسسة لتسريع قراءة الكتاب األصفر (ز 

ميكن استخدامها كمادة سبهيدية أك مقودة لتعلم اللغة العربية أك تعلم اللغة  (ح 

 العربية

 للعلـو لطريقة ادلفتاحمنوذج تعليمي  (0

كفقنا لسيف الدين كبَتداييت فإف منوذج التعلم ىو إطار عمل مفاىيمي يصف إجراء  

م يمنهجينا لتنظيم نظاـ تعليمي لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة كيعمل كدليل دلصممي التعل

 م.ييكادلعلمُت يف زبطيط كتنفيذ أنشطة التعل

 :00، من بُت آخرينMMU I‟dadiyahمية كتبها قادة ، ىناؾ ثالثة مناذج تعلييف ىذه احلالة

 ادلرئية (أ 
يصل ىذا النموذج إىل الصور ادلرئية كاأللواف كالصور كادلالحظات كاجلداكؿ      

 كالرسـو البيانية كادلخططات كاخلرائط الذىنية كاألشياء األخرل ذات الصلة
 سامع (ب 

كاألصوات ادلوسيقية يصل ىذا النموذج إىل مجيع أنواع األصوات        
 كالنغمات كاإليقاعات كالقصص كاحلوارات كفهم ادلواد

 حركي (ج 

                                                           
 

20
Muhammad Humaidi Bahron, Metode Membaca Kitab Kuning Al-Miftah Lil „Ulum di 

Pondok Pesantren Sidogiri (Tesis: Universitas Negeri Sunan Ampel 2019) 
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يصل ىذا النموذج إىل مجيع أنواع احلركات كاألنشطة اجلسدية كالعواطف    

 كاألشياء ذات الصلة.

 منهجية تعلم ادلفتاح للعلـو (4

 يف تطبيق طريقة ادلفتاح للعلـو عدة طرؽ منها: 

 طريقة الفهم (أ 

ادلفتاح للعلـو ىي طريقة سلصصة للمبتدئُت لذلك لفهم الطلبة يتم ترتيب تفاصيل طريقة 
 بشكل دكرم من ادلستوايت السهلة إىل الصعبة. للعلـو مادة ادلفتاح

 طريقة تعلم األغنية (ب 

ىذه الطريقة ىي طريقة تتعامل مع اإليقاع. ىذا سيجعل من السهل على الطلبة حفظ قائدة 

 النحو كالصرؼ 

 األصابع اخلمسةطريقة  (ج 

 ىذه الطريقة سلصصة حلفظ دكمَت دكمَت ابستخداـ مخسة أصابع.

 طريقة السؤاؿ كاجلواب (د 

يف ىذه الطريقة6 سيتم تنفيذىا عندما يكوف التعلم قيد التقدـ دلعرفة مستول فهم الطلبة بعد 
 االستماع إىل ادلادة
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 الصرف و النحو .ٕ

 تعريف النحو       . أ

ادلسند كلمات مع مواقفها مثل ادلوضوع ك   عدةعلم النحو كصف اجلمل يف  

كادلوضوع كما إىل ذلك. ابإلضافة إىل ذلك ما ىو مهم للغاية ىو حدكث اختالؼ الصوت 

جوىر العلم كما ىو موضح يف  النهائي للكلمة على أساس اختالؼ ادلوضع يف اجلملة.

ا حُت افرادىا ك النحو قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية ك احواذل كىو: " 07الفهم

 "حُت تركيبها

بناء علي جرجي شاىُت عطيو أف علم النحو يبحث عنها ك ىي مركبة مجيال يف بُت  

ما جيب اف تكوف عليو اكاخرىا من رفع اك نصب اك جر اك جـز اك بقاء على حالة 

  00كاحدة

ككاف نشأ علم النحو ىف البصرة كالكوفة ك فيهما نشأت مدرستا النحويُت كاللغويُت  
ك يعد كجود القواعد جزءنا  00أبو األسود الدؤيل أكؿ من اشتغل ابلنحو ىف العصر األموم

ا يف دراسة اللغة. يسمى ادلصطلح النحو ابللغة اإلندكنيسية النحوم. لذلك  أاثر  ملحنا جدن
العديد من العلماء مفاىيم سلتلفة للعلم. على الرغم من اختالؼ بنية اجلملة من الناحية 

 ية دلصطلح النحو ، إال أف ادلعٌت يظل كما ىو. مث يسكبوف ادلعاين اليت تشمل دراسةاللغو 
                                                           
 

21
Muhammad Saifulloh al-Aziz, Metode Pembelajaran Ilmu Nahwu Sistem 24 Jam 

(Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2012), 9. 

الطبعة الرابعة )بَتكت: دار رحياين ، النحو ك البياف سلم اللساف يف الصرؼ ك، جرجي شاىُت عطيو 22 
 .0( ، 0004للطباعة ك النشر ، 

23
 .476(، 0077الطبعة األكىل )دمشق : دار الفكر احلضارة العربية اإلسالمية ، شوقي أبو خليل ،  
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اإليصيم كالفيل كاحلركؼ ادلعركفة ابسم النحو يشمل نطاؽ علم النحو يف النظم.  
 :04الكالـ. كما جاء يف نظاـ ألفية ابن مالك

كلمة    كاحده # كالمنا لفظ مفيد: كاستقم ، كآسم ، ك فعل ، مث حرؼ الكلم” 
 ”كالقوؿ عم ككلمة هبا كالـ قد يـؤ

للقاعدة فاإلسم كل لفظ يسمى بو إنساف أك حيواف أك نبات أك مجاد أك أم شيء  
آخر كالفعل كل لفظ يدؿ على حصوؿ عمل ىف زمن خاص كاحلرؼ كل لفظ ال يظهر 

    05معناه كامال إال مع غَته

 تعريف الصرف . ب

كلمة )داخلية(. يف اللغوايت يسمى الصرؼ ىو علم التغيَت الذم حيدث يف   
 الصرؼ مورفولوجيا. ال يناقش الصرؼ التغيَتات اليت ربدث بسبب العالقة بُت الكلمات.

يتحدث الصرؼ عن تكوين الكلمات ك تغيَتاهتا ، إما بسبب اجلمع أك الطرح  دبعٌت آخر 

 06)االنقالب(.

علم أبصوؿ  أبنو "الصرؼعلم القدماء مصطلح "الصرؼ" أك " علماء العربية عرؼ 

يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلمة الىت ليست إبعراب أك بناء، كادلقصود بألحواؿ التغَتات الىت 

تطرا على الكلمة من حيث ربويل األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة مثل اسم الفاعل كاسم 

                                                           

     
 .70(، 7980 الطبعة العشركف )القاىرة : دار الًتاثشرح ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا بن عقيل، 24

 
25

الطبعة األكىل )القاىر : دار ادلعارؼ على اجلاـر كمصطفى أمُت، النحوك الواضح ىف قواعد اللغة العربية،     
  76(، ص. 7779

 
26

Muhammad Zulifan, Bahasa Arab untuk semua, edisi pertama (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2018), 5. 
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الؿ كاسم التفضيل كالتثنية كاجلمع إىل غَت ذلك، أك من حيث اصحط كاإلعادلفعوؿ 

                                    07 كاألصلي كالزائدة كغَت ذلك.

أما التفسَت من ادلعٌت أعاله اشتقاقينا أف الصرؼ يمفسَّر على أنو ممعد  ؿ بينما الصرؼ  

من حيث ادلصطلحات ىو تغيَت الشكل األصلي للكلمة إىل صيغة أخرل للحصوؿ على 

فعل ادلاضى إىل فعل ادلضارع ك ادلصدر اسم الفاعل رؼ تغيَت صادلعٌت ادلنشود بعبارة أخرل 

فائدة التغيَت ىو احلصوؿ على ك إسم ادلفعوؿ ك فعل النهي ك إسم ادلكاف، ك اسم االت. 

 ادلعٌت ادلطلوب.

 طار الفكرياإل . ج

خلق التعلم النحو ك الصرؼ كصمة عار سلبية للطالب أبف تعلم اللغة العربية أمر  

ه الوصمة ذبعلهم يًتددكف يف تعلم اللغة العربية  حىت مع اعتبارىم لغة صعب للغاية. ىذ

قدمية. يف الواقع اللغة العربية ىي لغة سهلة التعلم كذلا بنية لغوية مجيلة. كالعربية أيضنا ليست 

لغة قدمية مثل ىذا االفًتاض الغامض. ىذا ألهنم ال يفهموف اللغة العربية ككل كال يعرفوف 

ئد تعلم اللغة العربية.  لذلك أاثر العديد من مراقيب اللغة العربية أساليب سلتلفة حىت اآلف فوا

لتعلم اللغة العربية. كمنها منهج ادلفتاح. ىذه الطريقة معبأة بطريقة عملية كمنظمة كشلتعة. 

                                                           
(، Read Institute Press 0074:  فالوؼالطبعة األكىل )، العربية طرائقها ككسائل تعليمهااللغة  كارتيٍت،27
7. 
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بناءن على األرقاـ أعاله ميكن كصف إطار العمل يف ىذا البحث اإلجرائي الصفي على 

 النحو التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 إطار التفكَت 0.7الشكل 
 فرضية البحث .د 

 كفقنا لدراسة النظرية ، يف ىذا البحث اإلجرائي الصفي ، مت اقًتاح الفرضيات التالية: ميكن
طريقة ادلفتاح للعلـو ادلطبقة يف عملية التعلم ربسُت نتائج تعلم الصرؼ ك النحو  .7

 يف دركس اللغة العربية يف ادلدرسة العالية احلكومية ادلواسر ىف الفصل الثاين عشر 
طريقة ادلفتاح للعلـو ادلطبقة يف عملية التعلم ربسُت فهم الصرؼ ك النحو يف  .0

 العالية احلكومية ادلواسَت ىف الفصل احلادم عشر  دركس اللغة العربية يف ادلدرسة
 

 النهائية الشركط
 

 لشركط األكليةا

 العمل

  ال يزاؿ ادلعلم مل
 يستخدـ كسائط التعلم

 ما زاؿ ادلعلم مل يطبق 
 للعلـو طريقة ادلفتاح

 منخفضة الطلبةال تزاؿ نتائج التعلم 

يطبق ادلعلم  طريقة 
  للعلـو طريقة ادلفتاح

تطبيق طريقة ادلفتاح : الدكرة األكىل
للعلـو بتعديل ادلادة ىف الطريقة مع 

موضوع : التسهيالت العامة 
كاإلجتماعية ابستخداـ عدد 

 الًتاكيب 
الدكرة الثانية : تطبيق طريقة ادلفتاح 

 للعلـو كتقوميو

فهم مواد  الطلبةميكن أف ربسن للعلـو من خالؿ تطبيق يشتبو طريقة ادلفتاح 
  النحو ك الصرؼ
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 ادلبحث الثالث

 مناهج البحث

 نوع البحث . أ

نوع من ىو  ىو كاحد PTK) إف البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي )سلتصر 

بشكل عاـ من قبل ادلعلم  شكل من أشكاؿ البحث الذم يتم إجراؤه يف الفصل. يتم تنفيذ

 إجراء البحوث الفردية يف نفسو كمعلم لو دكر مزدكج يفابلتعاكف مع الباحثُت أك مع 

 08ميتحسُت أك تعزيز عملية التعلدرسة ك / أك حيث يقـو ابلتدريس ليف ادل الفصل

 7946رة من قبل كورت لوين يف عاـ مت تطوير فكرة البحث اإلجرائي ألكؿ م . 

كالتفكَت. كمع ذلك6  كادلراقبةبع للسيارة كىي التخطيط6 كالعمل كاليت تقدـ اخلطوات األر 

كقدـ   7954ائي يف ربسُت التعلم يف عاـ فقد صاغ ستيفن كورم فكرة تطبيق البحث اإلجر 

 قدمها لوين كىي كار ككيميس سلطط دكرة مت اعتماده من خطوات البحث اإلجرائي اليت

  PTK كرةد 09 كالتفكَت يف العمل. الذم يتم إجراؤه التخطيط العاـ كالعمل كمراقبة العمل

 :ىي كما يلي

 
                                                           

       
28

Jasa Unggah Muliawan, Penelitian Tindakan Kelas, edisi pertama (Yogyakarta: PT Gava 

media, 2010), 1. 
 

29
Dr. Ridwan Abdullah Sani, Wendhie Prayitno, Hodriani, Panduan Praktis Penelitian 

Tindakan Kelas, edisi pertama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020), 4. 
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  PTK دكرة 0.0الشكل 

 موقع البحث ووقته  . ب

 موقع البحث .7

كيل مًت من   07دبسافة موقع ىذا البحث يف ادلدرسة العالية  ادلواسَت دلاسي  

 مدينة فالوؼ.

 ربطيط

 خطو
 

 منعكس

 مالحظ
 

 ربطيط
II 

 مالحظ

 

 خطو
 

 منعكس
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 صورة موقع البحث 0.7الشكل 

 الوقت .0

 ( أسابيع.اربعة) 4كمن ادلقرر ىذا أحباث  

 العمل الطويل .0

(. يتم كصف كل ُتدكرت X 0) ُتيف دكرتكمن ادلقرر ذلذه البحوث أف تنفذ   

 دكرة على النحو التايل.

 ادلبحث و غرض البحث . ج

كبلغ  لية ادلواسراادلبحث يف ىذه الدراسة طلبة الصف احلادم عشر ابدلدرسة الع 

عامنا. يف ذلك  78-77عمر الطالب طالبنا. يف ىذا الفصل يبلغ متوسط  75عددىم 
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ادلراىقة. حيث تكوف شخصية الطلبة يف ىذا الوقت أكثر ميالن ضلو العمر دخل الطلبة مرحلة 

 طبيعة البالغُت كميكنهم التفكَت أبنفسهم.

م. يكخاصة طرؽ التعل ،يف ىذه الدراسة أجرل الباحثوف حبثنا حوؿ الوسائط التعليمية 

 . يهدؼ ىذا إىلللعلـو من خالؿ أخذ موضوع كسائل اإلعالـ البحثية تسمى طريقة ادلفتاح

م الطلبة اللغة العربية. ألنو مت احلصوؿ عليو أف الطلبة جيدكف صعوبة يف فهم يتسهيل تعل

حياكؿ الباحثوف تقدًن طريقة اخًتاؽ جديدة مت تطبيقها على  ،دركس اللغة العربية. لذلك

 نطاؽ كاسع يف مؤسسات ادلعهد

 ختطيط العمل .أ 

 سيتم ربديد ما يلي: لتخطيطيف مرحلة ا

 حظات ادليدانية يف ادلدرسةرؤية مشاكل ادلال .أ 

 إعداد كتيب عن طريقة ادلفتاح للعلـو  .ب 

 RPPإعداد  .ج 

 إعداد أكراؽ عمل الطالب. .د 

 قم إبعداد أدكات البحث بعناية من أكراؽ ادلراقبة كأدكات التوثيق. .ق 

 إعداد طريقة للتقييم دلعرفة مستول فهم الطلبة للمادة .ك 
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 تنفيذ اإلجراءات .ب 

خالؿ تطبيق طريقة ادلفتاح للعلـو كاليت تشَت إىل دليل  م من يالتعل ةينفذ ادلعلم  

م يف اجتماع كاحد يف ي. يف ىذه احلالة، يتم تنفيذ التعلK13 ةكتاب ادلفتاح كدليل ادلعلم

 الفصل احلادم عشر ادلدرسة عالية ادلواسر.

 النشاط األكيل .أ 

 حييي الطلبة . ةادلعلم (7

 تعلم.معنا قبل القياـ أبنشطة ال الدعاء ةقيم ادلعلمت (0

 مقدمة كفهمنا لطريقة ادلفتاح كسَت تنفيذه. ةقدـ ادلعلمت (0

 األنشطة األساسية .ب 

 مادة النحو كالشرفة بطريقة ادلفتاح. ةشرح ادلعلمت (7

 دعوة الطلبة للغناء على طريقة ادلفتاح. (0

إبشراؾ الطلبة يف األسئلة كاألجوبة على ادلادة ادلتعلقة دبادة طريقة  ةقـو ادلعلمت (0

 ادلفتاح.

 مساعد

 يستنتج الطلبة ادلعاين يف مادة طريقة ادلفتاح. (7

 .للعلـو يشرح الطلبة ما يعرفونو ابلفعل بعد أف يقدـ ادلعلم شرحنا دلادة طريقة ادلفتاح (0
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 التواصل

 للعلـو يوجو الطلبة األسئلة كاألجوبة إىل ادلعلم بناءن على شرح مادة طريقة ادلفتاح (7

 اليت مل يفهمها بعض الطلبة لـوللع شرح مادة طريقة ادلفتاح ةعيد ادلعلمت (0

 التأكيد

 التغذية الراجعة كالتعزيزات للطلبة ةقدـ ادلعلمت (7

 تفكَتنا يف التعلم الذم مت إجراؤه. ةقدـ ادلعلمت (0

ادلعلومات كالدافع القوم للنتائج لألشخاص الذين يرغبوف يف التعلم  ةوفر ادلعلمت (0

 حقنا.

 إهناء األنشطة 

 .ةالتقدير للطلبة الذين جييبوف على العديد من األسئلة من ادلعلم ةعطي ادلعلمت (7

. ةزبتتم ادلعلم (0  ادلادة التعليمية لطريقة ادلفتاح للعلـو

 خطة الدرس يف االجتماع القادـ. ةيسلم ادلعلم (0

 أدوات البحث .د 

 األدكات ادلستخدمة يف مجع البياانت ىي: 

 ادلالحظات (7
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يف البحث اإلجرائي يف  كادلعلمة )الباحثة(تمستخدـ أكراؽ مالحظات الطلبة  

 م يف الفصل.يأثناء التعلالطلبة لتحديد أنشطة  الفصل

 مياختبار سلرجات التعل (0

م. يف ييتم إجراء االختبار الكتايب يف هناية كل دكرة يف أنشطة التدريس كالتعل 

داء ىذه الدراسة، مت استخداـ اختبارين ، كمها: االختبار ادلوضوعي كاختبار األ

 للمادة اليت يتم تدريسها.الطلبة لقياس مدل فهم 

مت إجراء ادلقابالت جلمع البياانت / ادلعلومات من ادلعلمُت أك مديرم ادلدارس  (0

 فيما يتعلق بتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. 

 توثيق الصور (4

 يهدؼ توثيق الصور إىل تعزيز أصالة البحث  

 البياانتأساليب مجع   .ه 

 البياانت ابلطرؽ التالية:يتم مجع  

 ادلالحظات (7

 ادلالحظة ىي نشاط ادلراقبة أك أخذ البياانت لتصور كلكن مت إصلاز اإلجراء. 

 اختبار سلرجات التعلم
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سيتم استخداـ االختبار لقياس قدرة الطلبة على فهم القواعد كالقواعد. قبل أك بعد        

 فعل شيء ما.

 ادلقابالت  (0

انت من ادلعلمُت. مت إجراء ادلقابالت لكشف البياانت شفهينا حوؿ للحصوؿ على بيا       

 م اليت مت إجراؤىا.يادلواقف كاآلراء كالرؤل حوؿ موضوعات البحث فيما يتعلق بعملية التعل

 توثيق الصور (0

تمستخدـ تقنيات توثيق الصور لتسجيل البياانت ادلرئية حوؿ عملية التعلم أك   

 نتائج التعلم.

 البياانت أساليب حتليل .و 

 تقنيات ربليل البياانت النوعية. .أ 

أتيت ىذه البياانت النوعية من أكراؽ ادلراقبة أك نتائج ادلالحظات اليت قدمها  

م كما يتم يأثناء عملية التعل ةالباحثك ادلتعاكنوف. ربتوم كرقة ادلالحظة ىذه على أنشطة الطلبة 

 كالطلبة ةكادلقابالت بُت ادلعلم احلصوؿ على البياانت النوعية من ادلالحظات ادليدانية

                                              حتليل البياانت الكميةأساليب  .ب 

ستخدـ تقنيات التحليل الكمي لوصف نتائج تعلم الطلبة فيما يتعلق دبواد  
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اإلجتمعية" بعد ادلنهج الدراسي. يتم تقييم ك  العامة النحو ك مع موضوع "التسهيالت

 :00القيمة يتم استخداـ الصيغةحلساب متوسط  تعلم الطلبة من خالؿ الصيغة نتائج

   
∑ 

 
 

 : اتمعلوم

 القيمةمتوسط ̅  =  

 القيمة اإلمجالية  ∑ = 

 = N  الطلبةعدد 

 حساب اكتماؿ التعلم

ميكن حساب البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من سلرجات التعلم ابستخداـ التحليل          

 07:ابلنسبة ادلئوية ابستخداـ الصيغة التاليةالوصفي 

      
∑                          

∑                     
 

 :00تعلم الطلبة من الرسم البياين كما يلى معيار تقوًنميكن رؤية 
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2.2القائمة   

 القائمة حتليل إجراء ادلعلم ىف االتعليم

 رقم مستول النجاح مسند النجاح
 7 % 700 – 80 عايل جدا
 0 % 85 – 77 متوسط
 0 % 70 – 56 معتدؿ
 4 % 55 – 47 قليل
جدا منخفض  < 40 % 5 

 مؤشرات النجاح .4

 اإلمتحافيعترب البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي انجحنا إذا كانت نتائج        

بشكل قادرة على اإلجابة على األسئلة بشكل  كالصرؼ النحوالكتايب حوؿ مسألة 

صحيح. على الرغم من أنو مل ينجح بشكل فردم بنسبة مائة ابدلائة إال أنو إذا مت ربقيق 

 .شلتتاز: من النجاح الكالسيكي فيمكن القوؿ أنو  70أكثر من 

 اإلمتيازمعايَت احلد األدىن من  .5

 :70كىي  بشكل فردم KKMتوقف ىذا البحث بعد ربقيق درجة  
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 ادلبحث الرابع

 ومناقشتها نتائج البحث

 ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي ادلوجز من .أ 

 التاريخ .ٔ

ىي أكؿ مدرسة  0000ىي اليت أتسست يف عاـ  ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي

مديرم لوككية   الماسي فالوفو منطقة تستوعب التعليم اإلسالمي كتقع يف مشاؿ مدينة

الماسي ىف قرية فادنج كالوكا. ادلوقع اجلغرايف دلدرسة عالية ادلواسر بعيد  على طريق زلور

عن البنية التحتية التطويرية احلالية يف ادلدينة. كمع ذلك ال تزاؿ احلكومة احلالية تساىم 

يف ادلرافق التعليمية بشكل تدرجيي حبيث ميكن مساكاة ادلرافق كالتطورات ادلوجودة يف 

ودة يف ادلدينة. ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي يف السنة األكىل حىت القرية مع تلك ادلوج

  Saman, S.Pd, M.Si  اآلف يقودىا

 : ذكر أف Saman, S.Pd, M.Siرئيس ادلدرسة  كحبسب       

. خلفية إنشاء ماجستَت 0000ر أتسست ألكؿ مرة عاـ عالية ادلواسالدرسة ادل"    
اجملتمع داعمة للغاية ألف العديد من األطفاؿ   ظركؼادلواسر. األكؿ ىو أننا نرل أف 

ىنا ىم من خرجيي ادلدارس اإلعدادية حبيث يتم أخذ عينات لتلبية متطلبات التمكن 
من بناء مدارس اثنوية فوؽ ادلدرسة العليا مث مت دعمها من قبل قرل يف انحية الماسي 
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يتوفر ىنا أيضنا  ااثنيمث الدعم   ةيعلالدرسة ادللة بناء حىت يكوف ىذا اعتبارنا لنا يف زلاك 
يف شكل مبٌت مهجور مل يتم كضعو من قبل اجملتمع. اثلثنا ىناؾ بعض ادلعلمُت الذين 

. حىت يتم إجراء مداكالت إلنشاء العالية ادلدرسة تعليملديهم قدرة على التدريس يف 
 00مؤسسة "

درسة ادلعالية ادلواسر ىي مؤسسة تعليمية على قدـ ادلساكاة مع الدرسة ادل    

عالية ادلواسر مدرسة خاصة ربت رعاية كزارة الدين الدرسة ادلعالية األخرل. ال تزاؿ ال

 .0076كحصلت على االعتماد ب يف عاـ 

يتزايد تطوير مدرسة عالية ادلواسر كل عاـ من حيث ادلرافق كجودة التعليم.   

مث اجلهود ادلبذكلة لتنفيذ كربقيق  كالطلبةعلى التعاكف القوم بُت ادلعلمُت يعتمد ىذا 

  .رؤية كرسالة التعليم اليت مت التخطيط ذلا كاالتفاؽ عليها

 الرؤية وادلهمة .ٕ

 الرؤية .أ 

متفوقة: تتمتع جبودة عالية يف إتقاف العلم كالتكنولوجيا كاإلمياف كلديها ركح  (7

 تنافسية مثل اخلليفة يف العرض

 اإلسالمي: تقول كتؤيد القيم اإلسالمية يف احلياة كاحلياة (0

                                                           
 

33
M. Saman, Kepala Madrasah Aliyah (MA) Al-Mawasir Lamasi, “Wawancara”, Lamasi, 1 

April 2021 
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 .مجيع مستوايت اجملتمع الشعبوية: معًتؼ هبا كمقبولة (0

 ادلهمة .ب 

عالية اللتحقيق رؤية ادلدرسة توصف مهمة تنفيذ التعليم كالتعلم يف ادلدرسة  كربتاجو

 :ادلواسر اللماسي على النحو التايل

اخلرجيُت اجليدين ذكم اجلودة العلمية ككذلك معنواين تنظيم التعليم ادلوجو ضلو  (7

 كاجتماعينا

تنمية موارد بشر يتفوقوف يف العلـو كالتكنولوجيا كميتق من خالؿ عملية تعلم  (0

 فعالة ككفؤة

تنمي ركح التميز يف رلاالت العلـو كالتكنولوجيا كالدين كالثقافة كادلهارات  (0

 للجميع األكادمييوف

-ابالعتماد على العلم كالتكنولوجيا ةادلدرسة العلي ربسُت جودة التعلم يف (4

 االمتياز

 زايدة القلم اإلصلازات األكادميية كغَت األكادميية (5

  (PAIKEM)   ط كادلبتكر كاإلبداعي كادلمتعاتنفيذ التعلم النش (6
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خاصة يف رلاؿ العلـو كالتكنولوجيا حىت يتمكن  الطلبةزايدة إمياف كتقول  (7

 من مواصلة تعليمهم ابجلودة مستول التعليم العايل ةالطلب

درسة ادلبناءن على ادلعلومات الواردة أعاله ميكن مالحظة أف إنشاء 

عالية ادلواسر ىو جهد كتعاكف من مجيع األطراؼ اليت تريد مدرسة ميكنها ال

كاالستفادة من  استيعاب خرجيي ادلدارس الثانوية يف منطقة الماسي الفرعية

عالية ادلواسر يف الدرسة ادلتستمر  ادلرافق اليت ال تزاؿ ال تعمل حىت اآلف ادلوجود

درسة ادلالتطور ال ينفصل ىذا عن التعاكف بُت اجملتمع كموظفي التعليم يف 

عالية ادلواسر كجهود ادلعلمُت لتحسُت قدراهتم كعملهم اجلاد من أجل إنتاج ال

 .سلرجات جيدة كل عاـ

 بياانت ادلؤسسة .ٖ

 ادلواسر الماسيإسم ادلؤسسة       : مؤسسة 

 العنواف              : شارع الماسي 

 قرية                : فادنج كالوكاال

 ادلنطقة               : الماسي

 ادلنطقة               : لوكك

 احملافظة               : سوالكيسي اجلنوبية
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 0000سنة التؤسيس         : 

 0000:          سنة التشغيل 

 087055570077اذلاتف / اجلواؿ       : 

 Saman, S.Pd, M.Siرئيس ادلؤسسة       : 

 بياانت ادلدرسة .ٗ

 ادلواسر الماسيإسم ادلدرسة          : ادلدرسة العلية 

 ادلدرسة         : خاصةحالة 

 العنواف              : شارع الماسي 

 كالوكاقرية                : فادنج  ال

 ادلنطقة               : الماسي

 ادلنطقة               : لوكك

 احملافظة               : سوالكيسي اجلنوبية

مًت4000سبلك احلر/ حالة ادللكية األرض   : 
 

 

 Saman, S.Pd, M.Siرئيس ادلدرسة        : 

 طلبة 700عدد الطلبة            : 

 09 عدد موظف           :
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الدركس العامة       : اللغة اإلصليليزية، الرايضية، التاريخ، اإلجتماعي، كيمياء، 
اإلتصادم، علم الطبيعة، اللغة اإلندكنيسية، تربية مدينية، 

 الفن الثقايف، تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت       

اللغة  الدركس الدينية     : القرآف كاحلديث، اللغة العربية، العقيدة كاألخالؽ،
 العربية، اتريخ الثقافية اإلسالمية 

 مواد التطوير الشخضي : قصيدة، كشاؼ، فرقة الطبل، صالة اجلماعة

 بياانت البناء .٘

استنادا إىل بياانت العاـ الدراسي فإف ادلدرسة العالية ادلواسر هبا العديد من ادلباين  
 كادلررافق ادلدرسة مع التفاصيل التالية:

 ٔ.ٗالقائمة 

 بناء ادلدرسة العالية ادلواسر 

 صنف الفساد
 

 

مجلة الغرفة 
 الفاسدة

 

مجلة الغرفة 
 اجليدة

 

مجلة 
 الغرفة

 
  إسم ادلرافق
 

 
 رقم

 خمففة متوسطة مغلظة
 7 غرفة الرئيسة 7 0 0 0 0 0

 0 فصل الدرس 6 4 0 0 0 0

 0 ادلكتبة . 0 0 0 0 0

 4 سلرب  كمبوتَت 7 0 0 0 0 0

 5 غرفة اإلدارة 7 0 0 0 0 0
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 6 غرفة العبادة 7 0 0 0 0 0

 7 غرفة احلماـ 4 0 0 7 7 0

 8 غرفة الصحة - 0 0 0 0 0

 70 ملعب تكرك 7 0 0 0 0 0

 77 ملعب  كرة القدـ 7 0 0 0 0 0

 70 كمبيوترتنسيك ادلكثف 70 0 0 0 0 0

 بياانت ادلدرسني .ٙ

يوجد تسعة كعشركف مدرسا ىف ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي شلن لديهم   
كاجبات كمسؤكليات كرلاالت دراسية يتم تدريسها فيما يلي بياانت ادلعلم ىف ادلدرسة 

 العالية ادلواسر الماسي: 

 ٕ.ٗالقائمة 

 بياانت مدرسي ادلدرسة العالة ادلواسر الماسي

 رقم إسم شهادة ادلهمة التعليمية

دنيةادلالًتبية      Saman, S.Pd, M.Si 1 

دنيةادلالًتبية      Drs. Alimursalim 2 

 Drs. Muh. Yusuf 3     الرايضية

 Patahuddin, S.Ag 4    فقو ك احملتول احمللي

 Nurcaya, S.Ag 5    العقيدة كاألخالؽ

 Detti Ulleng, S 6    اإلقتصادم

 Nurlaela Tuatoy, S.Pd.I 7    اللغة اإلصللزية
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 Nurhidaya, S.Pd 8    اللغة اإلندكنيسية

 Hasbiati, S.Pd 9    اللغة اإلندكنيسية

 Hasmi, S.Kom 11    تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت

 Sulkifli, SH.I 11    اللغة العربية

 Kamaru Zaman, S.Th.I 12    التاريخ

 Nisra, S.Pd 13    كيميا

 Hadiman, ST 14    علم الطبيعة

 Herningsih, S.Pd 15    التاريخ

 Misrawati, S.Pd 16    اللغة اإلندكنيسية

 Satriawan, S.Pd 17    الفن كالثقافة

 Desi Ratnasari, S.Pd.I 18    التاريخ

 Rini Silpiani, S.Pd.I 19    القرآف كاحلديث

 Misna, S.Pd 21    حرفة

-    Rini, S.Pd 21 

 Juhalia Rahman, S.Pd 22    علم اإلجتماع

 Yuli Utami, S.Pd.I 23    علم الطبيعة

 Muh Paris, 24    الًتبية البدنية ك علـو الصحة

 Abdul Wahid, SE 25    تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت

 Salnira, S.Pd 26    الفيزايء كاجلغرافيا

ادلدنية الًتبية     Mahira, S.Pd 27 

 Nasrah, S.Pd 28    كيميا

 Muh Hatta, S.Fil.I 29    الًتبية البدنية ك علـو الصحة

  ادلصدر : توثيق مصدر ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي
  بياانت الطلبة
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  ٖ.ٗالقائمة                               
 بياانت عدد الطلبة                          

 صف العديد من الطلبة
 (IPA)  70  صف 75

 (IPS)  70 صف 75

 (IPA) 77صف  07

 (IPS) 77صف  07

 (IPA) 70صف  47

 (IPS) 70صف  50

 مجلة ٖٖٔ
 ادلصدر : توثيق مصدر ادلدرسة العالية ادلواسر الماسي

 نتائج البحث .ب 

 ادلعطيات اليت حصل عليها الكاتب يف ادليداف من خالؿ إجراءبناء على نتائج  
 الطلبة لقواعد ة ادلفتاح يف ربسُت فهم كصف تطبيق طريق ادلالحظات كادلقابالت كالتوثيق

ميكن أف الكاتب ر الماسي يف الصف احلادم عشر ادلواس اليةرؼ يف ادلدرسة العصكالو حالن
 :كقد مت تشغيل مع ادلراحل التاليةلعلـو األسلوب لفتاح يوضح أف تطبيق آدل

التعليم الدكرة قبل  

م عرب اإلنًتنت. يمت إجراء ىذا البحث العملي قبل الدكرة يف اليـو من خالؿ التعل  
اختبارنا كتابينا للحصوؿ  ةأكالن مث أجرل الباحث الطلبةم الحظ الباحث يقبل ازباذ إجراء التعل

م اللغة العربية ادلتعلقة دبواد النحو ك ياألكلية يف تعل الطلبةعلى نظرة عامة على قدرات 
 الصرؼ يوجد أدانه جدكؿ لنتائج ما قبل الدكرة.
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 ٗ.ٗالقائمة 

 ما قبل الدكرةالطلبة نتائج بياانت                          

 الرقم اإلسم النتائج

70 Alfaresal 7.  

50 Nurlianti 0.  

60 Nur Aini 0.  

50 Siti Hadija 4.  

60 Muh. Irham 5.  

50 Tri Putri 6.  

80 Abdul Yahya 7.  

00 Ramlah 8.  

50 Riski 9.  

50 Afriadi 70 

50 Alfaruk 77.  

50 Herlina 70.  

50 Andre Yudiansyah 70.  

50 Vera Safitri 74.  

50 Saldi 75.  

088 
 عدد

 ة األوىلدور ال

م يكيستمر التعل 0007أبريل  9أبريل ك  8تتكوف من جلستُت أم يف  ة األكىلدكر ال 

0 x  45 دقيقة لكل اجتماع. 
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 0007أبريل  8عقدت الدكرة األكىل لالجتماع األكؿ يـو اخلميس 

 ختطيط العمل .ٔ

 اجلملة الفعلية يف ادلواد العربية على مادة(RPP) م يإعداد خطط لتطبيق التعل .أ 

 القبلي اإلمتحافعلى  للطلبةإعداد القيمة األساسية كىي قيمة اللغة العربية  .ب 

pre-tes   دكرة األكىلالالذم مت قبل تنفيذ  

 اجلملة الفعليةربضَت مادة  .ج 

  ربضَت فيديو تعليمية .د 

 السمعية التعليميةإعداد  .ق 

 قم إبعداد أكراؽ ادلالحظة .ك 

 تنفيذ اإلجراءات  .ٕ

 :مع خطوات النشاط دبا يف ذلك م اليت مت إعدادىايم كفقنا خلطة التعليبتنفيذ التعل 

 األنشطة األكلية .أ 

 كالدعاءالتحية  (7

 إلقاء اإلدراؾ كالتحفيز (0

 ةبتوفَت احلافز للطل (0

 األنشطة األساسية .ب 

 تقدًن اخلطاب الشفوم (7
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 ادلفتاح للعلـو  ابستخداـ طريقةتركيب مجلة الفعلية  تقدًن كشرح (0

 تركيب مجلة الفعليةتقدًن أمثلة عن  (0

 الطلبةطرح األسئلة كاألجوبة على  (4

 األنشطة اخلتامية .ج 

 ادلادة التعليمية ادلعلمةتتم زب (7

 ميقيم نتائج التعلت (0

 مجاعة كتدعو التعليمية ادلعلمةغلق ت (0

 ادلالحظات .ٖ

ميكن مالحظة أنو عندما حيدث  ات ادليدانيةاستنادنا إىل ادلالحظات يف ادلالحظ 

ا لذلك ادلشاركة يف التعل الطلبةم يكوف يالتعل ىف رلموعة  م عرب اإلنًتنتيمتحمسُت جدن

ل الفيديو . قاـ البعض بتسجيل ادلواد اليت قدمتها كالبعض اآلخر شاىد فقط تسجيالواتساب

ألهنم يف  ابجلملة الفعليةفإف البعض منهم ال يفهم ادلادة ادلتعلقة  الذم أرسلتو. كمع ذلك

يف  ةمبدعكوف تل ادلعلمة تىذا ىو طلب .األساس مل يدرسوا ادلادة ادلتعلقة بعدد اللفائيُت

 صفهاتفهمنا للمادة اليت  الطلبةإعطاء 

 ادلنعكس .ٗ

م يف ياألكىل من التعل الدكرةالضعف يف  نطاؽ ادلعلمةيف مرحلة التأمل ىذه حددت         

 :االجتماع األكؿ كىي على النحو التايل
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ا ألهنا تنتظر يبتبسيط الوقت لذا فإف مدة كقت التعل ادلعلمةقـو تال  .أ  م طويلة جدن

 البحث السابقة لالختبار كظيفةالذين مل يقدموا  الطلبةبعض 

 .فائدة بالأك ملصقات  رسائلالذين يرسلوف  الطلبةمع  ةصارم تليس ادلعلمة .ب 

 اجلملة الفعليةال يفهموف ادلادة اخلاصة  الطلبةمازاؿ  .ج 

 ينسخوف كيلصقوف كأيخذكف إجاابت أصدقائهم الطلبةال يزاؿ  .د 

 . يف ذلك الوقتالواجباتبشكل خاطئ حوؿ رلموعة  الطلبة ادلعلمة هموجهت .ق 

بنسخ  الطلبةحبيث يقـو  تسابوااليف رلموعة  الواجباتإىل مجع  ادلعلمة تكجه

 .كلصق اإلجاابت من أصدقائهم كأخذىا

من الضركرم مراجعة اخلطة من كىل من االجتماع الثاين لوضع اخلطط يف الدكرة األ       

 :ةالباحثها تاألكؿ. فيما يلي بعض ادلراجعات اليت مجع الدكرة األكىل من االجتماع

حىت يتم  تسابوااليف رلموعة  الطلبةأكثر قدرة على تكييف  ادلعلمةكوف تب أف ذب .أ 

 .ةلطالقم ابيالتعل

الذين يرسلوف ملصقات أك رسائل  الطلبةأكثر حزمان ذباه  ادلعلمةكوف تب أف ذب  .ب 

 .عدمية الفائدة

 .ميإبداعنا يف ذبميع كسائط التعل أكثر ادلعلمةكوف تب أف ذب .ج 

. حىت ال يقـو الواجباتإنشاء سياسات جديدة فيما يتعلق بتقدًن  ادلعلمةب على ذب .د 

 بنسخ كلصق الطلبة
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 0007أبريل  9الدكرة األكىل عقد االجتماع الثاين يـو اجلمعة 

 التخطيط .ٔ

تصريف اللم الذم سيتم إجراؤه يف ادلواد العربية يف مادة يإعداد خطة لتطبيق التع .أ 

  رداجمل اإلستالحي الثالثي

 .ربضَت ادلواد التعليمية .ب 

 ربضَت مواد تعليمية صوتية .ج 

 إبعداد كتاب مصور لطريقة ادلفتاح للعلـو .د 

 التنفيذ  .ٕ

 :مع خطوات النشاط دبا يف ذلك م اليت مت إعدادىايقنا خلطة التعلم كفيبتنفيذ التعل      

 األنشطة األكلية .أ 

 .كالدعاءالتحية  (7

الثالثي  تصريفال كىي ابلتحديد حوؿ إببالغ ادلواد ادلراد دراستها ادلعلمةقـو ت (0

 اجملرد

  ميأىداؼ التعل ادلعلمةقـو ت (0

 األنشطة األساسية .ب 

 أكازف الثالثي اجملرد مادة الدرس على شكل ادلعلمة تقدـ (7
 أكازف ثالثي اجملرد صوت أغنية ادلعلمة تقدـ (0
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 بطرح األسئلة ةللطلب ادلعلمة (0
 أسئلة مقالية 5أسئلة متعددة اخليارات ك  70آخر من  كجيبة ادلعلمةعطي ت (4

 األنشطة اخلتامية .ج 
 ادلادة التعليمية ادلعلمةتتم زب (7
 التعليمية ادلعلمةغلق ت (0

 مالحظة .ٖ

 :االجتماع ىي كما يلياألشياء اليت سبت مالحظتها يف الدكرة الثانية من     
 أقل نشاطنا يف طرح األسئلة الطلبةيكوف  .أ 

 التغذية الراجعة ادلعلمةقدـ ما ت .ب 
 الطلبةم يالتعل نتائجدلعرفة  pos-tes الباحثة قدمتالدكرة يف االجتماع الثاين يف هناية  .ج 

 .م الذم مت إجراؤه يف االجتماع األكؿ كاالجتماع الثاينيبعد ادلشاركة يف التعل

  ٘.ٗالقائمة                                     

 تعليم الطلبة ىف الدورة األوىلنتائج 

 رقم إسم الدورة األوىل KKM البياانت
 Alfaresal 7 60 70 غَت شلتاز

 Nurlianti 0 80 70 شلتاز
 Nur Aini 0 50 70 غَت شلتاز
 Siti Hadija 4 50 70 غَت شلتاز
 Muh. Irham 5 60 70 غَت شلتاز
 Tri Putri 6 65 70 غَت شلتاز
 Abdul Yayat 7 70 70 غَت شلتاز
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 Ramlah 8 60 70 غَت شلتاز
 Riski 9 80 70 شلتاز
 Afriadi 70 80 70 شلتاز

 Alfaruk 77 65 70 غَت شلتاز
 Herlina 70 75 70 شلتاز

 Andri Yudiansyah 70 55 70 غَت شلتاز
 Vera Safitri 74 65 70 غَت شلتاز
 Saldi 75 40 70 غَت شلتاز
 العدد ٜ٘ٛ

 ادلعدل 9ٜٚ٘

 نسبة مئوية  9ٚ%ٕٙ

 
   ادلنعكس .ٖ

 .مينقاط الضعف يف تعل ادلعلمة تحدد اإلنعكاسيف ىذه ادلرحلة من  
 ليسوا جادين يف أخذ الدركس طلبةىناؾ  .أ 
 ميال يشاركوف يف التعل طلبةىناؾ   .ب 
 الوجيبةبطيئوف يف مجع  طلبةىناؾ  .ج 

من الضركرم إجراء العديد من التحسينات اليت  لوضع خطط الجتماع الدكرة الثانيةك   
 :من بُت أمور أخرل ادلعلمةها تمجع

 الذين ليس لديهم حصة إنًتنت الطلبة ادلعلمةساعد تس .أ 
 الذين جيدكف صعوبة يف العمل على األسئلة يف الطلبة ادلعلمةساعد تس .ب 

 الدورة الثانية
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 .دقيقة 45×  0مع زبصيص كقت  0007أبريل  70الثانية يـو االثنُت يتم تنفيذ الدكرة 

 0007أبريل  70الدكرة الثانية عقد االجتماع األكؿ يـو الثالاثء 

 ختطيط العمل .ٔ

خرب ك  أبتدادلم الذم سيتم إجراؤه يف ادلواد العربية على مادة يإعداد خطة لتنفيذ التعل .أ 

 اجلملة الفعلية

 .ربضَت ادلواد التعليمية .ب 

 ربضَت مواد تعليمية صوتية .ج 

 قم إبعداد كتاب مصور لطريقة ادلفتاح للعلـو .د 

 التنفيذ  .ٕ

 :مع خطوات النشاط دبا يف ذلك م معدةيم اللغة العربية خبطة تعليبتنفيذ تعل     

 األنشطة األكلية .أ 

 الطلبة للدعاءالدرس بدعوة  ادلعلمةفتح ت (7

 ميأىداؼ التعل ادلعلمة تقدـ (0

 األنشطة األساسية .ب 

 الواتساب  ادلادة إىل رلموعة ادلعلمة تقدـ (7

 الصوت التعليمي ادلتعلق دببتدل كاخلرب عدد األصوات ادلعلمة تقدـ (0

 الوتساب ىف رلموعة  هاتبدراسة كفهم ادلادة اليت أرسل الطلبة ادلعلمةمر أت (0
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 أف يسألوا عن ادلادة اليت ال يفهموهنا الطلبةمن  ادلعلمةطلب ت (4

 األنشطة اخلتامية .ج 

 التعليم هم بعدكاجبتالذين مل يقدموا  الطلبةبتذكَت  ادلعلمةقـو ت (7

 على حب اللغة العربية الطلبةفز رب ادلعلمة (0

 الدرس ادلعلمةغلق ت (0

 مالحظات .ٖ

دبا يف ذلك ما  ادلعلمةها تىناؾ العديد من األشياء اليت الحظ ادلعلمةأثناء عملية  

 :يلي

 اجملموعةم يف يتقريبنا يف التعل الطلبةيشارؾ مجيع  (7

 مييف االستجابة بشكل نشط عند التعل الطلبةبدأ ت (0

 كاجباتو يف كقت متأخر يف الطلبةالعديد من  (0

 0007أبريل  74يف األربعاء  الثانية الدكرة كسيتم عقد اجتماع  تقدًن

  التخطيط .ٔ

 أبتدادلالفيليو ك  اجلملةم يف ادلواد العربية على مادة يلذلك إعداد خطة لتنفيذ التعل .أ 

 الفيليو اجلملةاخلرب 

 .ربضَت ادلواد التعليمية .ب 

 إبعداد مواد تعليمية صوتية ربضَت .ج 
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 التنفيذ .ٕ

مع خطوات نشاط  م مت إعدادىايبية من خالؿ خطة تعلم اللغة العر يبتنفيذ تعل    

 :تشمل

 األنشطة األكلية .أ 

 للدعاء ةبلالدرس بدعوة الط ادلعلمةفتح ت (7

 ميأىداؼ التعل ادلعلمة تقدـ (0

 األنشطة األساسيةب. 

 الوتساب ادلادة إىل رلموعة ادلعلمة تقدـ (7

كيعيد تقييم ادلواد اليت سبت دراستها يف االجتماع األكؿ إىل  ادلعلمةشرح ت (0

 االجتماع الثالث

 ادلعلمةها تبدراسة كفهم ادلواد اليت أرسل ةالطلب ادلعلمةمر أت (0

 طرح أسئلة مادة ال يفهموهنا ةمن الطلب ادلعلمةطلب ت (4

 عن ادلواد اليت ال يفهموهنا الطالب يسأؿ (5

 الصوتمسجل عرب  البعلى أسئلة الط ادلعلمةيب ذب (6

 األنشطة اخلتامية . ج

 م كجيباهتالذين مل يقدموا  ةبتذكَت الطلب ادلعلمةقـو ت  (7

 اليت سيقوموف إبجرائها الواجباتقدـ أمثلة تتعلق أبسئلة تك  ادلعلمةتتم زب (0
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 التعليمية ادلعلمةغلق ت (0

 مالحظات .ٖ

 :دبا يف ذلك ما يلي ادلعلمةها تىناؾ العديد من األشياء اليت الحظ ميأثناء عملية التعل     

 م يف اجملموعةيتقريبنا يف التعل ةبالطليشارؾ مجيع  .أ 

 م قيد التقدـيعند التعل للمعلمةيف االستجابة بشكل نشط  ةيبدأ الطلب .ب 

 الواجباتبطيئوف يف مجع  ةالعديد من الطلب .ج 

 ميغَت اجلادين يف ادلشاركة يف التعل ةالعديد من الطلبال يزاؿ ىناؾ  .د 

 .شخصينا الباحثةإىل  الواجبات ةيرسل الطلب .ق 

 :يف الدكرة الثانية ىي ةبالطلالتعليم نتائج 

  ٙ.ٗالقائمة                                     

 تعليم الطلبة ىف الدورة الثانيةنتائج 

الثانيةالدورة   KKM البياانت  رقم إسم 

 Alfaresal 7 80 70 شلتاز
 Nurlianti 0 85 70 شلتاز

 Nur Aini 0 05 70 غَت شلتاز 
 Siti Hadija 4 60 70 غَت شلتاز

 Muh. Irham 5 87 70 شلتاز
 Tri Putri 6 75 70 شلتاز
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 Muh. Yayat 7 75 70 شلتاز
 Ramlah 8 80 70 شلتاز
 Riski 9 90 70 شلتاز
 Afriadi 70 80 70 شلتاز

 Alfaruk 77 05 70 غَت شلتاز
 Herlina 70 90 70 شلتاز

 Andri Yudiansyah 70 65 70 غَت شلتاز
 Vera Safitri 74 75 70 شلتاز
 Saldi 75 85 70 شلتاز

ٔ.ٜٓٓ 
 

 العدد
ٕٚ9ٚ 

 
 ادلعدل

% ٖٚ9ٖ 
 نسبة مئوية 

 ادلنعكس .ٗ

م يسبت عملية التعلرة الثانية من االجتماع الثاين م يف الدك يبناءن على مالحظة التعل       

من الدكرة كاحد. مت احلصوؿ على  ةببل كما زادت نتائج التعلم للطلبشكل أفضل من ذم ق

 :يف الدكرة الثانية لالجتماع الثاين على النحو التايل ادلعلمةنتائج انعكاس 

 مجع الواجباتمن خالؿ  ةبالطليظهر نشاط  .أ 

 أيضنا من كضع أنفسهم كمحفزين كميسرين ادلعلمةسبكن   .ب 

 على فهم ادلادة جيدة ةبالطلقدرة  .ج 

 .م اليت مت احلصوؿ عليها ىي كفقا دلؤشرات النجاح ادلراد ربقيقهايالتعل نتائج .د 
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نًتنت جيعل من الصعب ألف التعلم عرب اإل ةبالطلم يال ميكن حساب نقاء نتائج تعل .ق 

 كمراقبتها الوصوؿ إىل األنشطة الطالبية ادلعلمةعلى 

 أف ادلعلمة تكجد يت مت تنفيذىا يف احللقة الثانيةبناءن على االنعكاسات ال

ميكن القوؿ أف ىناؾ زايدة يف  ةبالطلم يتعل نتائج، مع زايدة ةبالطلم يرؤية تطور نتائج تعل

. كابلتايليبعد تطبيق طريقة تعل ةبالطلفهم  فإف الدكرة يف ىذه الدراسة تنتهي  م ادلفتاح للعلـو

  % .7060الثانية ألهنا حققت مؤشر صلاح بنسبة  الدكرةفقط يف 

  ادلستخدم يف الصيغة:حلساب ادلتوسط 

   
∑ 

 
 

 البياانت:

  X = ادلعدؿ 

عدد مجيع النتائج=   ∑   

عدد الطلبة =   N  

 نتائج االختبار يف الدكرة األكىل ىي:متوسط 
∑ 

 
     

 
   

  
    

 7,95     

  5967الذين استخدموا طريقة ادلفتاح للعلـو يف احللقة األكىل ىو  الطلبةقيمة فمتوسط 
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 نتائج االختبار يف الدكرة الثانية ىي:بينما متوسط 
∑ 

 
     

 
    

  
    

 7067    

  الذين استخدموا طريقة ادلفتاح للعلوم يف احللقة األوىل هو  الطلبةقيمة فمتوسط       
ٕٚ9ٚ  

 حلساب النسبة ادلئوية لإلصلاز استخدـ الصيغة:

     
 

 
   

 البياانت:

نسبة مئوية   =  P 

  f = عدد الطلبة الذين يكملوف

   N = عدد مجيع الطلبة

:نسبة التحصيل التعليمي يف الدكرة األكىل  

      
 

 
   

      
 

  
   

 0667 % =    

الثانية:نسبة التحصيل التعليمي يف الدكرة   
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 73,3 % =    

يف الدكرة األكىل بلغ  الطلبةمن احلساب أعاله ، من ادلعركؼ أف متوسط درجات 

%، كىذه النسبة تدخل يف فئة كافية. يف احللقة  06.7كنسبة االكتماؿ  %  59.7من 

%  70.0% كبلغت نسبة االكتماؿ  70.7الثانيةارتفع متوسط درجات الطالب إىل 

 كىذه النسبة يف فئة جيدة

 ادلناقشة .ج 

اليت صاغها األستاذ قصَتم إمساعيل كفريق ادلفتاح يف  تطريقة ادلفتاح للعلـو شهد 

ا كمت  مدرسة سيدكجَتم اإلسالمية الداخلية يف ابسوركاف جاكة الوسطى تطورنا سريعنا جدن

إندكنيسيا. الشيء تطبيقها على نطاؽ كاسع من قبل العديد مدارس داخلية إسالمية يف 

يف قراءة الكتب  ةالذم يقـو عليو تطوير منهج ادلفتاح للعلـو ألنو صلح يف زايدة الطلب

 .الصلعاء. بدءنا من األطفاؿ كحىت البالغُت ادلبتدئُت يف تعلم اللغة العربية

القدرة على تطوير مهارات  الديه للعلـو فإف تطبيق طريقة ادلفتاح كبناءن على ذلك       
م ادلمتعة نظرنا لوجود يؼ بسبب عملية التعلر صو كالحادلتعلقة بعلم الن ةبالطل اللغة العربية لدل

 .العديد من االختالفات يف األساليب ادلستخدمة يف تطبيق طريقة ادلفتاح للعلـو
ادلفتاح  ؼ بعد شلارسة طريقةر صو كالحالن قواعد فهم يف ةبالطلتشَت مناقشة صلاح 

زادت  يف ادلواد العربية. كبعد تطبيق طريقة ادلفتاح للعلـو ةبالطلم يللعلـو إىل نتائج تعل
يف كل دكرة. قررت الباحثة أف ىذه الدراسة كانت كافية لدكرتُت ألهنا  ةبالطلم يدرجات تعل
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الذين كصلوا إىل  ةبالطلمن رلموع   %60كىو  ةو الباحثتكصلت إىل اذلدؼ الذم حدد
  70اليت حددهتا ادلدرسة كالبالغة  KKM   مةقي

 ٚ.ٗالقائمة                                     
 الطلبةم يالتعل بياانت عن حتقيق لنتائج

 الفئة الرقم
 الدورة الثانية الدورة األوىل الدورةقبل 

 % الرتدد % الرتدد % الرتدد

 %7060 77 %0667 4 %7060 0 شلتاز .7

 %0664 4 %7060 77 %8667 70 غَت شلتاز  .0

يف ادلسح التمهيدم يكن ىناؾ  ةبالطلم ييوضح اجلدكؿ أعاله زايدة يف نتائج تعل 
 KKM كصلوا إىل ةبطل 4الدكرة األكىل فقط  ك فقط يف KKM  إىل الذم كصل ةطالبا

 إىلكانت ىناؾ زايدة  KKM كصلوا إىل ةبطل 77كيف الدكرة الثانية  % 06.7بنسبة 
على ربسُت  ةبالطل. تظهر ىذه البياانت أف تطبيق طريقة ادلفتاح للعلـو ساعد  7060%

ميكن رؤية ربسُت نتائج تعلم الطلبة من مرحلة ما قبل الدكرة  .ؼر صللنحو كال ةبفهم الطل
 :من الدكرة األكىل كالدكرة الثانية من الرسم البياين كما يلى
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 ادلبحث اخلامس

 اخلادتة

  البحثخالصة  .أ 

ميكن استخالص  ج ربليل البياانت يف ىذه الدراسةبناءن على نتائ     

 :االستنتاجات التالية

م عرب اإلنًتنت يف يم اللغة العربية من خالؿ التعلييتم تطبيق طريقة ادلفتاح يف تعل .7

م عملينا كيتكيف مع حالة كظركؼ ييتم تطبيق ىذا التعل رلموعة الواتساب تطبيق

دبجموعة من عدة طرؽ دبا يف  للعلـو يتم تطبيق طريقة ادلفتاح 79جائحة كوفيد 

ذلك ادلرئيات السمعية يف شكل فيديو تعليمي ككسائط صوتية يف شكل تسجيالت 

ىناؾ العديد من الصعوابت  رلموعة الواتساب صوتية ك أسئلة كأجوبة عرب رسائل

ىف دكر كوفيد   عند تطبيق طريقة ادلفتاح للعلـو على اإلنًتنت ةواجهها الباحثتاليت 

 :من بينها79

ت لعدـ كجود اتصاؿ مباشر من الصعب تطبيق طريقة ادلفتاح على اإلنًتن .أ 

 .ةبمع الطل
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كادلعلمُت  ةتفاعالن مباشران بُت الطلب للعلـويتطلب تطبيق طريقة ادلفتاح   .ب 

 .قت كاحدلوجود عدة طرؽ جيب توضيحها كتطبيقها يف ك 

 .الذين ال يزالوف يفتقركف إىل أساسيات اللغة العربية ةصعوبة فهم الطلب .ج 

لقواعد النحو  ةبإىل ربسُت فهم الطل للعلـوريقة ادلفتاح كن أف يؤدم تطبيق ط. مي0

كاجلملة ادلبتدل كاخلرب كاجلملة اإلمسية ك  التصريف كاجلملة الفعليةرؼ ادلتعلقة صكال

يد كابلتحد درجات الفصل. ميكن اإلشارة إىل ذلك من خالؿ زايدة متوسط الفعلية

 59.7األكىل  الدكرةيف   48.7الفصل كاف متوسط   يف اختبار البحث قبل اإلجراء

. يف الدراسة السابقة ةلبعلم الطكما زادت نسبة اكتماؿ ت  7067كالدكرة الثانية  

 الدكرةيف   %7060ك   %06.7كالدكرة األكىل   %7060على البحث كانت 

. استنتج  %700إذا كانت النسبة  KKM إىل قيمة ةبالطل 77الثانية حيث كصل 

أف حيسن فهم  يستطيعاح للعلـو من نتائج ىذه الدراسات أف تطبيق طريقة ادلفت

 .ة لقواد النحو كالصرؼبالطل

 االقرتاحات .ب 

 ةاليت ميكن للباحثإف االقًتاحات ف على كصف االستنتاجات أعالهبناءن      

 :تقدميها ىي
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م الشيقة ييمتوقع من ادلدرسة استيعاب ادلعلمُت لتطوير كفاءاهتم ادلتعلقة أبساليب التعل .7

  ذات الصلة ابلظركؼ كاألكقات

من ادلأموؿ أف تكوف طريقة ادلفتاح للعلـو اسًتاتيجية ميكن  ،ابلنسبة للمعلمُت .0
 .رؼصكالو حيف الن ةتطبيقها يف ربسُت قدرات الطلب

، أنمل أف يكونوا نشيطُت دائمنا يف الدراسة كزلاكلة فهم ادلادة اليت تتم ةابلنسبة للطلب .0
 دراستها

على التعلم  للعلـو ىناؾ حاجة إىل مزيد من البحث من خالؿ تطبيق طريقة ادلفتاح .4
 .كجهنا لوجو

ادلؤلفوف أف يقدـ ىذا البحث فوائد كمراجع تتعلق بطريقة  وفأيمل دلزيد من الباحثُت .5
 للعلـو ادلفتاح
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                 Satuan Pendidikan      : Madrasah Aliyah Al-Mawasir Lamasi 

                                 Mata Pelajaran            : Bahasa Arab  

                                 Kelas/Semester           : XI / Genap 

         Alokasi Waktu            : 2 x 45 menit 

  

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

Ki-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.. 

Ki-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1.1 Mensyukuri 

kesempatan 

dapat 

2.2 

Menunjukkan 

perilaku jujur, 

3.1 
Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, 

dan kalimat 

bahasa Arab yang 

4.1 Melakukan 

dialog  sederhana 

sesuai konteks 

dengan tepat dan 

lancar terkait topik  



 

 
 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional 

yang 

diwujudkan 

dalam 

semangat 

belajar. 

1.2 .Menunjukkan 

perilaku santun 

dan peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru 

dan  teman 

disiplin, 

percaya diri, 

dan 

bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

transaksional 

dengan guru 

dan teman. 

2.3 

Menunjukkan 

perilaku 

tanggung 

jawab, peduli, 

kerjasama, dan 

cinta damai, 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

fungsional. 

 

berkaitan dengan :  

 العامة التسهيالت

 كاالجتماعية؛

 لعبادة التسهيالت

 السياحة معامل هللا؛

 كالطبيعية الثقافية

baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.2 Melafalkan 

kata, frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan :  

 العامة لتسهيالتا

 كاالجتماعية؛

 هللا؛ لعبادة التسهيالت

 السياحة معامل

 العامة التسهيالت

 كاالجتماعية؛

 لعبادة التسهيالت

 السياحة معامل هللا؛

 كالطبيعية الثقافية

dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks. 
4.2Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana  

tentang : 

 العامة التسهيالت

 التسهيالت كاالجتماعية؛

 السياحة معامل هللا؛ لعبادة

 كالطبيعية الثقافية

dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami makna kalimat susunan Jumlah Fi‟liyah 

 Menangkap wacana lisan tentang materi  pembelajaran 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Isi teks eksposisi: 

Memahami wacana lisan dan tulisan 

- Struktur kata tentang :  

  كادلفعوؿ الفاعل اسم األمر؛ ؛فعل اجملرد الثالثي كالفعل الفعلية؛ اجلملة 

E. STRATEGI PEMBELAJARAN (PENDEKATAN DAN METODE) 



 

 
 

Pendekatan      : Discovery Learning, melalui pembelajaran daring 

Metode         : Al-Miftah Lil „Ulum, Ceramah, demonstrasi dan penugasan 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Waktu 

Pendahuluan 

 

 Guru membuka pelajaran 

 Peserta didik merespon salam tanda syukur 

pada anugerah Allah SWT dan saling 

mendoakan.  

 Peserta didik proaktif menerima informasi 

tentang keterkaitan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

5 

Inti 

Mengamati 

 Siswa mengamati penjelasan materi yang 

berkaitan dengan التسهيالت العامة كاالجتماعية 
(Tarkib Jumlah Fi‟liyah) 

20 

Menanya 

 Siswa melontarkan pertanyaan yang belum 

dimengerti mengenai materi 

 التسهيالت العامة كاالجتماعية

Mengasosiasikan 

 Siswa memahami mufrodat  terkait  

 

 التسهيالت العامة كاالجتماعية ، اجلملة الفعلية

 

Mengkomunikasikan 

 Siswa menghafal mufrodat tentang cerita 

mengenai pengenalan nama-nama hewan 

كاالجتماعية التسهيالت العامة  

Penutup 

 

 Guru memberikan intstruksi mengenai 

pembelajaran yang akan di ajarkan pada 

pekan berikutnya.. 

 Siswa dan guru mengakhiri kegiatan belajar 

mengajar dengan mengucap syukur 

5 



 

 
 

kehadirat Allah SWT.  

 

G. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

 

Media            : Hand phone  

Alat dan bahan          : Kertas, pulpen, dan Hand phone. 

Sumber Belajar         : Buku Paket Bahasa Arab kelas XI Kurma 13 dan buku 

metode Al-Miftah Lil „Ulum 

 

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN 

Jurnal Perkembangan Sikap Sosial 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap (pengamatan guru) 

b. Keterampilan 

c. Pengetahuan 

1) Tes tertulis pre-tes dan pos-tes 

       2) Penugasan Kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:  

 pembelajaran ulang  

 belajar kelompok  

 Pembelajaran Pengayaan 

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah sudah 

mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk 

perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk 

tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. 

1. Penilaian Keterampilan 

Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Al-Mawasir 

Kelas/Semester : XI 

Tahun pelajaran : 2020/2021 



 

 
 

No  Keterampilan Keterangan 

 Nama Menulis Membaca Menerjemah Tuntas  Tidak 

Tuntas  

1       

2       

3       

4       

5       

 

2. Penilaian Sikap 

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah 

Kelas/Semester  : XI 

Tahun Pelajaran : 2020/2021 

No Nama Siswa Aspek sikap     Total skor keterangan 

  1 2 3 4 5 6 7  Tuntas Tidak tuntas 

1            

2            

3            

4            

5            

 

 

KKM 

PREDIKAT  

A= Sangat Baik B= Baik C= Cukup D= Kurang 

70 80 – 100 70 – 79 60 – 69 ˂60 

 

Perhitungan skor nilai menggunakan rumus :
                     

             
x100 = Nilai Akhir  

Keterangan  

Tuntas : apabila peserta didik mendapatkan nilai melebihi nilai KKM 

Tidak tuntas : apabila peserta didik mendapatkan nilai kurang dari nilai KKM 

 

3. Penilaian Pengetahuan 

Soal pilihan ganda: 

No Soal Jawaban Skor 



 

 
 

1. Apa yang di maksud dengan isim? 

a. Kata kerja                              c. Kata tanya 

b Kata benda                             d. Kata ganti 

B 5 

2. Apa yang dimaksud dengan fi‟il? 

a. Kata kerja                              c. Kata tanya 

b Kata benda                             d. Kata ganti 

A 5 

3. Apa definisi dari jumlah fi‟liyah? 

a. Susunan Kalimat yang di awali dengan kata kerja 

(fi‟il) 

b. Susunan Kalimat yang di awali dengan kata benda 

(isim) 

c. Susunan Kalimat yang di awali dengan huruf 

d. Susunan Kalimat yang di awali dengan kata sifat 

A 5 

4. Apa yang dimaksud dengan fail? 

a. Kata kerja                                c. pekerjaanPelaku 

pekerjaan 

b. Penderita/objek                       d. Keterangan tempat 

C 5 

5. Apa yang dimaksud dengan maf‟ul bih? 

a. Kata kerja                                c. pekerjaanPelaku 

pekerjaan 

b. Penderita/objek                       d. Keterangan tempat  

B 5 

6. Pilihlah struktur kalimat yang berpolakan jumlah 

fi‟liyah di bawah ini! 

a.  يَػْعبمدم اْلممْؤم نم هللا                    c.  سم
َعَلى الطَّال بم جَيْل 

ي     اْلكمْرس 

     b.   َعل يٌّ َصال حه                         d.  َلةه يػْ  الزَّْىرَةم مجَ 

A 5 

7. Pilihlah kedudukan fi‟il pada pola kalimat yang 

terdapat dalam kurung! (  د  (يَػْقرَأ أمْحَدم اْلقمْرآَف ىف  اْلَمْسج 

a.   َاْلقمْرآف                               c.  يَػْقَرأ  

b.    د اْلَمْسج                            d.   أمْحَدم  

C 5 

8. Pilihlah kedudukan fa‟il pada pola kalimat yang 

terdapat dalam kurung! (  د  (يَػْقرَأ أمْحَدم اْلقمْرآَف ىف  اْلَمْسج 
A 5 



 

 
 

Soal Essay 

No Soal Skor 

1. Tulisalah pengertian dari shorof! 10 

2. Tulislah pengertian dari wazan! 10 

3. Tulislah pengertian dari mauzun 10 

4. 
Ubahlah kalimat isim fail dari kata عابد menjadi fi‟il madhi dan 

mudhari‟ 
10 

5. Berapakah jumlah wazan tsulasi mujarrod 10 

 

a.  أمْحَدم                                           c.  َاْلقمْرآف                                        

b.   د  يَػْقرَأ .d                            اْلَمْسج 

9. Pilihlah kedudukan fa‟il pada pola kalimat yang 

terdapat dalam kurung! ( د  يَػْقرَأ أمْحَدم اْلقمْرآَف  ىف  اْلَمْسج  ) 

a.   َاْلقمْرآف                               c.  يَػْقَرأ  

b.    د اْلَمْسج                            d.   أمْحَدم  

 

 

D 5 

10. Ubahlah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi‟liyah 

berdasarkan kalimat yang terdapat dalam kurung! (  اّلل
اْلممْؤم نَ حيم بُّ  ) 

a. حيم بُّ   اّلل  اْلممْؤم نَ                      c.                     ادلؤمن
             حيب هللا

b.   ادلؤمن هللا حيب                  d.   حيب هللا ادلؤمن  

  

D 5 



 

 
 

Perhitungan persentase nilai menggunakan rumus :
                     

             
x100 = Nilai 

Akhir  

Keterangan  

Tuntas           : apabila peserta didik mendapatkan nilai melebihi nilai KKM 

Tidak tuntas : apabila peserta didik mendapatkan nilai kurang dari nilai KKM 

 

 

 

 

Mengetahui                                                                                              Lamasi, Maret 2021 

Kepala MA Al-Mawasir                                                                                     Peneliti 

    

Saman, S.Pd.,M.Pd.                                                                                        Fahtmi Alham 

                                                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Madrasah        : MA AL-Mawasir Lamasi 

Kelas/Semester          : XI / Genap 

Program                      : IPA 

Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 

Tahun Pelajaran         : 2020/2021 

Waktu                         : 2 x Pertemuan 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Cooperative Learning 

peserta didik dapat : 

 Peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik : 

واإلجماعيةالتسهيالت العامة   

G. Langkah Kegiatan 

Pertemuan Ke 1 dan Ke 2 (2 X 45 menit) 

Pendahuluan 

 Mengucapkan salam dan berdo‟a 

 Apersepsi dan motivasi 

 Mengabsen siswa 

 Menjelaskan SK,  KD dan Indikator yang akan dicapai 

Kegiatan Inti 

a. Orientasi Guru pada masalah : 

 Menyajikan wacana lisan 

 Mengenalkan dan menjelaskan Tarkib Jumlah Fi‟liyah 

menggunakan metode Al-Miftah Lil „Ulum 

 Menyanyikan wazan-wazan fi‟il tasrif lughawi dan 

istilahi dengan menggunakan metode Al-Miftah Lil 

„Ulum 

 Memberikan contoh Tarkib Jumlah Fi‟liyah 

 Membagi siswa menjadi 4 Kelompok A, B, C dan D 

b. Orientasi peserta didik pada masalah : 

 Peserta didik menanyakan pola kalimat atau struktur 

yang tidak dipahami 

 Tiap kelompok diberi tugas untuk membuat contoh 

Tarkib Jumlah Fi‟liyah 

  Mencernati persamaan dan perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan bahasa Indonesia 

 Perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk 

menuliskan hasil pekerjaan 

Kegiatan Penutup  

 Guru dan peserta didik menyimpulkan 

 Guru memberi penghargaan pada kelompok dengan 

kinerja yang baik 

 Melakukan refleksi tanya jawab terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan 

 Uji Kompetensi : Lenbar soal untuk tiap individu 

 Berdo‟a dan salam 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 

 التسهيالت العامة واإلجماعية

baik secara lisan maupun tertulis  

C. Indikator Pembelajaran 

 Menerangkan isi teks bacaan yang  berkaitan:                 

 التسهيالت العامة واإلجماعية

 Menerangkan isi teks bacaan yang terkait 

topik:                        التسهيالت العامة واإلجماعية 

 Menyusun teks tertulis yang terkait topik: 

 التسهيالت العامة واإلجماعية

D. Materi (Tarkib Jumlah Ismiyah) 

 التسهيالت العامة واإلجماعية

E. Model/ Metode 

 Model : Cooperative Learning 

 Metode : Al-Miftah lil‟Ulum, Ceramah, Tanya 

Jawab, Penugasan 

F. Media/Sumber Belajar 

 Buku guru bahasa Arab K13 kelas XI  

 Buku Al-Miftah Lil „Ulum 

 Lembar soal 

H. Penilaian 

Pengetahuan 

 Tes Tulis 

 Lisan  

 Penugasan 

 

 



 

 
 

SOAL PRE-TEST DAN POST-TES  

MATERI JUMLAH FI’LIYAH 

NAMA           : 

KELAS          : 

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c dan d pada jawaban 

yang tepat! 

A. Pilihan Ganda 

1. Apa yang di maksud dengan isim? 

a. Kata kerja 

b. Kata benda 

c. Kata tanya 

d. Kata ganti 

2. Apa yang dimaksud dengan fi‟il? 

a. Kata benda 

b. Kata kerja 

c. Kata sifat 

d. Kata ganti 

3. Apa definisi dari jumlah fi‟liyah? 

e. Susunan Kalimat yang di awali dengan kata kerja (fi‟il) 

f. Susunan Kalimat yang di awali dengan kata benda (isim) 

g. Susunan Kalimat yang di awali dengan huruf 

h. Susunan Kalimat yang di awali dengan kata sifat 

4. Apa yang dimaksud dengan fail? 

a. Kata kerja                                                      c. Pelaku pekerjaan 

b. Penderita/objek pekerjaa                               d. Keterangan tempat 

5. Apa yang dimaksud dengan maf‟ul bih? 

a. Kata kerja                                                      c.  Pelaku pekerjaan 

b. Penderita/objek pekerjaan                             d. Keterangan tempat 

c.  

6. Pilihlah struktur kalimat yang berpolakan jumlah fi‟liyah di bawah ini! 

a.  َيَػْعبمدم اْلممْؤم نم هللا 
b.  َعل يٌّ َصال حه 
c.    ي  الطَّال بم جَيْل سم َعَلى اْلكمْرس 
d.  َلةه يػْ  الزَّْىَرةم مجَ 

7. Apa yang dimaksud dengan Wazan? 

a. Timbangan/cetakan 

b. Kata ganti 

c. Kata tanya 

d. Kata sambung 

8. Apa yang dimaksud dengan Mauzun 

a. Kata ganti 

b. Kata sambung 

c. Kata tanya 

d. Yang ditimbang/yang dicetak 



 

 
 

9. Manakah wazan dari kata  َعَبَد يَػْعبمدم 

a.  يَػْفعملم   -فَػعمَل  
b.  يَػْفع لم  –َفع َل  
c.  يَػَفلم  –َفع َل  
d.  يَػْفعملم  –فَػَعَل  

10. Manakah wazan dari kata  حَيْسمنم  -َحسمَن  

a.  يَػْفعملم   -فَػعمَل  
b.  يَػْفع لم  –َفع َل  
c.  يَػَفلم  –َفع َل  
d.  يَػْفعملم  –فَػَعَل  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Soal Pre Test dan Post Test Siklus 2 

 

Identifikasilah kata isim, fi‟il dan huruf dalam penggalan cerita di bawah ini! 

 َعْبدم هللا  يَػْبَحثم َعْن َأمْحََد يف  الػَمْدَرَسة   

Abdullah mencari Ahmad di sekolah 

 َعْبدم هللا  يَػقمْوؿ : 

Abdullah berkata: 

 

 حيم بُّ الق رَاَءةَ َأمْحَدم  .

Ahmad suka membaca. 

 ىمَو يف  الػَمْكتَػَبة   .

Dia di perpustakaan. 

 َعْبدم هللا  َيْذَىبم إ ىَل الػَمْكتَػَبة   .

Abdullah pergi ke perpustakaan. 

 

 ?Merupakan kalimat  يَػْبَحثم  .1

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat َأمْحَدَ  .2

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat يف   .3

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 



 

 
 

 ?Merupakan kalimat الػَمْدَرَسة   .4

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat يَػقمْوؿ .5

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat ىموَ  .6

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat الػَمْكتَػَبة   .7

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat الق رَاَءةَ  .8

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat يف   .9

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

 ?Merupakan kalimat حيم بُّ  .10

a. Isim                b. Fi‟il                    c. Huruf                     d. Domir 

Essay 

1. Buatlah contoh Jumlah Fi‟liyah? 

2. Buatlah contoh Jumlah Ismiyah? 

3. Apa yang dimaksud dengan tasrif? 

4. Apa yang dimaksud dengan wazan? 

5. Apa yang dimaksud dengan mauzun? 

 

 

 



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

Penerapan Metode Al-Miftah Lil ‘Ulum dalam Meningkatkan Kemampuan 

Nahwu dan Shorof pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XI 

Madrasah Aliyah Al-Mawasir Lamasi 

 

Nama Pengajar/Guru : Fahtmi Alham 

Nama Sekolah              : MA Al-Mawasir Lamasi 

Kelas                              : XI 

Hari/Tanggal                : 8-11 April 

Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 

Materi                           : Penganalan isim, fi’il dan huruf. 

                                         Jumlah Fi’liyah dan Jumlah ismiyah 

                                          Tasrif Tsulasi Mujarrod 

Jumlah siswa                 : 15 siswa 

Tindak Mengajar 

No Aspek Yang Diamati Pengamat 

I II 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Persiapan     

 Silabus       

 Membuat RPP       

 Menyiapkan skenario pembelajaran       

 Menyiapkan daftar nilai       

 Menyiapkan video pembelajaran       

 Menyiapkan media pembelajaran       

 Pendahuluan       

 Salam pembuka       

 Berdo‟a       

 Mengecek kehadiran siswa       

 Menjelaskan tujuan pembelajaran       

2 Kegiatan Inti     

 Peneliti menjelaskan materi       

 Peneliti mengirimkan materi       

 Peneliti mengawasi peserta didik       

 Peneliti meminta peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan 
      

 Peneliti menyanyikan lagu metode Al-

Miftah Lil‟Ulum terkait tarsif tsulasi 
      



 

 
 

mujarrod 

 Peneliti menjelaskan isim domir 5 jari       

 Peneliti        

3 Penutup     

 Menyampaikan materi pembelajaran       

 Peneliti memberikan motivasi pada siswa       

 Peneliti menyimpulkan materi       

 Peneleliti menutup pembelajaran dengan 

berdo‟a 
      

        

 

 

                                                                                                  Pengamat 

 

                                                                                                   Drs Alimursalim 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

HASIL WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH MA AL-MAWASIR LAMASI 

SAMAN, S.Pd.M.Pd. 

1. Tolong bapak jelaskan tahun berapa Madrasah Aliyah Al-Mawasir berdiri? 

Jawaban : 2002 

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya MA Al-Mawasir? 

Jawaban : berdirinya MA Al-Mawasir Yang pertama Kita melihat kondisi 

masyarakat cukup menunjang karena di sini anak-anak banyak lulusan dari 

SMP sehingga diadakan sampel memenuhi syarat untuk bisa membangun 

sekolah lanjutan atas Madrasah Aliyah, kemudian didukung oleh desa-desa 

yang berada di wilayah kecamatan lamasi sehingga ini bisa menjadi 

pertimbangan bagi kita mencoba untuk membangun sekolah Madrasah 

Aliyah, Kemudian penunjang kedua di sini juga tersedia sarana berupa 

gedung yang terbengkalai yang tidak ditempatkan oleh masyarakat. Yang 

ketiga di sini ada beberapa sarjana atau guru yang sudah memiliki potensi 

untuk mengajar di sekolah tingkat menengah atas. Seingga diadakan 

musyawarah untuk membuat yayasan. 

3. Siapa saja yang berperan dalam berdirinya MA Al-Mawasir? 

Jawaban : Masyarakat desa Padang Kallua dan beberapa pihak yang lain 

4. Apa visi dan misi MA Al-Mawasir? 

Jawaban : Unggul : memiliki kualitas yang tinggi dalam penguasaan 

iptek dan imtaq serta berjiwa kompetitif sebagai khalifah fil ardi 

Islami : memiliki kesalehan dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai 

keislaman dalam hidup dan kehidupan  

Populis : diakui dan diterima dan dibutuhkan oleh semua lapisan 

masyarakat 

 



 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA SETELAH PENERAPAN 

PEMBELAJARAN DENGAN METODE AL-MIFTAH LIL ‘ULUM 

Tujuan                      : Untuk mengetahui pendapat dan tanggapan siswa mengenai 

pemahaman mereka terhadap pembelajaran nahwu dan shorof 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode 

Al-Miftah Lil „Ulum pada mata pelajaran bahasa Arab 

Jenis                          : Wawancara bebas terpimpin 

Responden                : Siswa Kelas XI  

Nama                        :  Nurlianti 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai  

mata pelajaran bahasa Arab di sekolah? 

 

2. Apakah dengan metode Al-Miftah Lil 

Ulum dapat memudahkan Anda dalam 

memahami materi nahwu dan shorof? 

Sebutkan alasannya 

Iya, dengan metode al-Miftah ini saya 

sangat muah dan tidak terlalu kesulitan 

dalam memahami teks bahasa Arab 

selama ini belajar bahsa Arab yakni 

shorof dan nahwu dianggap sulit tetapi 

dengan menggunakan metode ini dapat 

mempermudah saya belajar bahasa Arab 

3. Apa manfaat dan kekurangan yang 

Anda rasakan setelah mempelajari bahasa 

Arab dengan menggunakan metode Al-

Miftah Lil „Ulum? 

Manfaat yang saya rasakan setelah 

mempelajari bahasa Arab dengan 

menggunakan metode Al-Miftah ini saya 

dapat lebih mudah memahami dan 

mempraktekkan kaidah-kaidah Arab 

khususnya nahwu dan shorof. 

4.  Apakah selain di sekolah (di luar jam 

pelajaran/ di rumah) Anda selalu belajar 

bahasa Arab? 

Selama pandemi ini saya tidak pernah 

lagi belajar bahasa Arab di rumah. 

5. Sebutkan kesulitan Anda dalam 

memahami pelajaran bahasa Arab! 

Kesulitan saya dalam memahami 

pelajaran bahasa Arab adalah sulitnya 

pelafalan kata dan kalimat dalam bahasa 

Arab. 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 سرية ذاتية

. 7999ايانيَت  09 كا،كلدت يف فادانج كالوك  ،فهتمي اذلم

الباحثة ىي بنت الثالثة من ست إخواف من أب امسو عايل مرسلم 

ك أـ امسها حاانرية أنوار. أتيت الباحثة من قرية تسمي سالو مجبو 

اليت تقع يف منطقة الماسي. تقيم الباحثة يف شارع سالو مجبو. اكملت الباحثة دراستها 

كدراستها  0077فك سنة  –اإلبتدائية يف ادلدرسة اإلبتداءية إنفَتيس دككا كاغـو فك 

كدراستها العالية يف ادلدرسة  0074الثانوية يف ادلدرسة الثانوية نور اجلونيدية الكككا سنة 

كاآلف استمرت دراستها يف اجلامعة اإلسالمية  0077العالية نور اجلونيدية الكككا سنة 

 بيةاحلكومية فالوؼ كلية الًتبية كالعلـو التعليمية شعبة تدريس اللغة العرا

  

 

 

 

Contact person penulis : alhamfatmi@gmail.com 


