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فى  ايرحمهو طوال العمر والصحة دائما  هايعطي عس ى هللا أن, واألشياء الكثيرة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي أنعم على العباد فصب املاء صبا، وشق األرض شقا، ورزقهم  

خيرات، وأطعمهم فاكهة وأبا، أحمده سبحانه وأشكره على نعامه التي ل تعّدة ول 

شريك له القائل وتحبون املال حبا جما، تحص ى، وأشهد أن ل إله أل هللا وحده ل 

 أما بعد.

أشكر شكرا إلى هللا عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حتى قد  

فعالية طريقة "بالقلم" لترقية فهم  انتهيت من البحث الجامعى باملوضوع "

. وقد انتهيت ببروبولنجوا الحسنى الثانوية االسالمية بمدرسة  يةالقواعد النحو 

قدم يتمامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلك إابة هذا البحث الجامعي ول يمكن كت

 الباحث الشكر إلى:

فضيلة الدكتور الحاج عبد الحارس املاجستير، مدير جامعة مولنا مالك  .1

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية مالنج.

فضيلة الدكتور الحاج أغوس ميمون املاجستير، عميدة الكلية كلية علوم  .2

 التربية والتعليم بجامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية مالنج.

فضيلة الدكتورة الحاجة مملوءة الحسنة املاجستير، رئيسة قسم تعليم  .3

 اللغة العربية بجامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية مالنج.

البحث.  على كتابة هذا ةاملاجستير، مشرف الدكتورة زكية عارفةفضيلة  .4

وأقول شكرا على كل ما قدموه مساعدة من نعمة من هللا سبحانه وتعالى 

حتى يتسنى لجميع األشياء الجيدة التى تحصل على مكافأة من هللا سبحانه 

تعالى. وتوجيه في كل مراحل إعداد هذ البحث الجامعي منذ بداية فكرة 

 الباحث حتى النتهائي منه.

قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولنا مالك  جميع األساتيذ واألستاذات في .5

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية مالنج.
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 مستخلص البحث

بمدرسة   يةالنحو فعالية طريقة "بالقلم" لترقية فهم القواعد : . 2019, شهير ينشاةمحمد 

البحث الجامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية .ببروبولنجو الحسنى الثانوية االسالمية

لدكتورة : ا ةالتربية والتعليم. جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية مالنج. املشرف

 املاجستير. زكية عارفة

 يةقواعد النحو , فى القرأن، طريقة بالقلم في النحو طريقة بالقلمالكلمات املفتاحية : 

هو رشد الفهم الطالب من الصغيرة  إلى الكبيرة ترتيبا  يةقواعد النحو الطريقة بالقلم في تعليم  

يتكون من املوضوع املادة, تدريبات وتعارف السم بكيفية التلقين و التباع والستخدام الغنية الثالث 

وهي منهجي فى فهم القواعد لها املزايا الكثيرة قلم هنا . الطريقة بال( PIQالخاص من معهد نور القرأن )

يبحث الباحث  لذلك. فيها األغنية املدرس ن يستخدموتواصل بين املدرس والطالب ثم متعة ل ية النحو 

 فروبولنجو.الحسنى الثانوية السالمية  فى املدرسة يةفعالية طريقة بالقلم لترقية فهم القواعد النحو 

لسالمية فى املدرسة الحسنى الثانوية ا استخدام طريقة بالقلم كيف (1وأسئلة هذا البحث هي : 

طريقة بالقلم فى املدرسة الحسنى الثانوية السالمية  مكيف نتائج الطالب عن استخدا (2 ؟افروبولنجو 

كيف فعالية طريقة بالقلم لترقية فهم القواعد النحوية فى املدرسة الحسنى الثانوية ( 3فروبولنجوا؟ 

 ا؟السالمية فروبولنجو 

بنوع البحث تصميم شبه  الكمي باملنهج التجريبيبحث نهج البحث الذي يستخدم الباحث الامل

ثم لتحليل  ختبار )القبلي والبعدي(هي ال  الول  ات املستخدمة في هذا البحثجمع البيان ائق. طر التجريبى

، الثانى هي (T-Testالختبار )القبلى والبعدى( يستخدم الباحث رموز املائوية )%( و رموز الحصائي )

 . (Skala Likertلستبانة يستخدم الباحث معيار ليكيرت )ثم لتحليل ا الستبانة

الول تعارف  طريقة بالقلم هناك الثالثة الفضل فى استخدام (1أما نتائج هذا البحث فيما يأتي :  

موضوع املادة فيه التعارف الخاص عن عالمات الش ئ بالتحقيق والتكرار، الثانى بحث التدريبات الواضحة 

ينال الباحث ( 2التعريف  بلغة البسيطة و السهلة.  (، الثالث تعارف اسم املادة بتبييينPIQ)ثم يغنيها بأغنية 

 دامخستان إ ( 3 .باملعيار قوي  %77,65يعنى  ”Skala Likert“املعيار  ليكيرت النتيجة الخيرة باستخدام  

-tثم قام الباحث بتعيين  13,84=اإلحصائي  tنتيجة فعالية,  ترقية فهم القواعد النحوية في طريقة بالقلم

table وألن نتيجة  %5في مستوى املعنوى  1,71, و  %1في مستوى املعنوى  2,50أن نتيجة =  الباحث فوجد

t وكذلك أكبر من نتيجة املستوى املعنوى  2,50=  %1أكبر من نتيجة املستوى املعنوى  13,84=اإلحصائي

 دامخستامقبول أي أن فروض البحث مقبولة. وخالصتها أن  1Hمردود و  oHوذلك بمعني أن  1,71=  5%

 رقية فهم القواعد النحوية.فعالية في ت طريقة بالقلم
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The Bil Qolam method in learning qawaid nahwu is guiding students' 

understanding from small to large, in order, consisting of the title of the material, 

exercises and name recognition by means of talqin and ittiba 'and using song 4 

typical pesantren nurul quran' (PIQ). Bil Qolam method has many advantages 

including systematic in understanding qowaid nahwu, communicative between 

teacher and student and fun because it uses songs in it. That is why the researcher 

examined "The effectiveness of the bil qalam method in enhancing the 

understanding of qowaid nahwu in islamic junor high school al husna probolinggo". 

 

The formulation of the problem in this study are: 1) How to apply the bil 

qalam method in islamic junior high school of alhusna probolinggo?  2) How the 

students result of apply bil qalam method in islamic junior high school al husna 

probolinggo? 3) How effective bil qalam method to improve grammar nahwu 

understanding in islamic junior high school of alhusna probolinggo? 

The research method used in this study is a quantitative research method of 

experimental research models of quasi experimental research. While the research 

instrument used first is the Test (Pre and Post test) then in analyzing the data the 

researcher uses the percentage formula and the T-test, the second questionnaire then 

in analyzing the data the researcher uses the Likert scale formula. 

 

While the results of this study are: 1) In applying the bil qalam method there 

are three main core things, namely the introduction of the title of the material in it 

contains an in-depth recognition of the sign of a matter with affirmation and 

repetition, the second discussion of concrete examples and then singing it with the 

PIQ song, third, the recognition of the name of the material by explaining its 

definition in simple and easy language 2) The researcher get the final results of 

studet response to the bil qalam method by using a Likert scale of 77.65% with a 

strong scale. 3) Application of bil qalam method to increase understanding nahwu 

grammar is effective, the statistical results t = 13.84 and then the researchers set t-

table the results = 2.50 At an average level of 1%, and 1.71 at an average level of 5 

% and because the statistical result t = 13.84 is greater than the results of the average 

level of 1% = 2.50 and greater than the results of the average level of 5% = 1.71. 

This means that H0 is rejected and H1 is accepted or the hypothesis is accepted. 

The conclusion is that the application of the bil qalam method is effective to 

increasing the understanding of grammar nahwu. 
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Metode Bil Qolam dalam pembelajaran qawaid nahwu adalah penuntunan 

pemahaman siswa dari kecil sampai besar, terurut, terdiri dari judul materi, latihan-

latihan dan pengenalan nama dengan cara talqin dan ittiba’ serta menggunakan lagu 

4 khas pesantren nurul qur’an (PIQ). Metode Bil Qolam memiki banyak kelebihan 

diantaranya sistematis dalam memahamkan qowaid nahwu, komunikatif antara 

guru dan siswa dan menyenangkan karena menggunakan lagu di dalamnya. Karena 

itulah peneliti meneliti “ Efektivitas metode bil qalam dalam meningkatkan 

pemahaman qowaid nahwu di madrasah tsanawiyah al husna probolinggo”. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana 

penerapan metode bil qalam di madrasah tsanawiyah al husna probolinggo? 2) 

Bagaimana respon siswa dari penerapan metode bil qalam di madrasah tsanawiyah 

al husna probolinggo? 3) Bagaimana efektivitas metode bil qalam dalam 

meningkatkan pemahaman qawaid nahwu di madrasah tsanawiyah al husna 

probolinggo? 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif model penelitian eksperimen jenis penelitian eksperimen 

kuasi . Sedangkan instrument penelitian yang digunakan pertama adalah Test (Pre 

and Post test) kemudian dalam menganalisis datanya peneliti menggunakan rumus 

prosentasi dan T-test, kedua angket kemudian dalam menganalisis datanya peneliti 

menggunakan rumus skala likert. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam penerapan metode bil 

qalam terdapat tiga hal pokok inti pertama yaitu pengenalan judul materi 

didalamnya berisi pengenalan mendalam akan tanda suatu hal dengan penegasan 

dan pengulangan, kedua pembahasan contoh-contoh yang konkret lalu 

menyanyikannya dengan lagu PIQ, ketiga pengenalan nama materi dengan 

menjelaskan definisinya dengan bahasa sederhana dan mudah. 2) peneliti 

mendapatkan hasil akhir dari respon mereka terhadap metode bil qalam dengan 

menggunakan skala likert yaitu 77,65% dengan skala kuat. 3) Penerapan metode bil 

qalam untuk meningkatkan pemahaman qawaid nahwu efektif, hasil statistik t = 

13,84 dan kemudian peneliti menetapkan t-t-tabel hasilnya = 2,50 Pada tingkat rata-

rata 1%, dan 1,71 pada tingkat rata-rata 5% dan karena hasil statistik t = 13,84 lebih 

besar daripada hasil tingkat rata-rata 1% = 2,50 serta lebih besar dari hasil tingkat 

rata-rata 5% = 1,71. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima atau hipotesis diterima. 

Kesimpulannya adalah penerapan metode bil qalam efektif dalam meningkatkan 

pemahaman qawaid nahwu. 
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 الفصل األّول 

 الطار العام

 مقّدمة -ا

املؤسسات الدولية, حتى جعل  ية كعلم املعرفة املعترف بها دور اللغة العرب 

ستخدم املؤسسات ت ةرسمياللغة اللغة العربية هي الاألمم املتحدة املقرر أن 

املعنى مجتمع  فيجدا, ةلغة العربية تكون مهمالالدولية واملؤسسات تحتها.  بذلك 

نسيا كواحدة من احدى اعضاء المم املتحدة نشاة العالقة قوية ببالد العربية. اندو 

 1الدرس. فيجميع جانبها املؤهلة ومهتم  فيبذلك املهم جعل لغة العربية 

الجنبية خاصة لغة  تحدث عن تعلم اللغةن اذا ية,النحو العربية لديها الثروة  

هذه  يعلم الدين, حيث ف إقامةلدراسة او العربية, اول هو تعلم اللغة العربية كاداة 

للغة العربية مع نية تقان قدرة السلبى. ثانيا تعلم اإولوية هو الحالة أن هذا ال 

ربعة أى تعليم العربي علويركز التوجه في هل اللغة والدبيين. أنتاج إو أالطباعة 

ة ءة, مهارة الكتابجوانب لكفاءة اللغة  هي مهارة الستماع, مهارة الكالم, مهارة القرا

ناحية د اللغة واضحة عندما ننظر من قواععلى  ةوالقواعد اللغة) النحو(. الحج

رفة مع يالنقص ف إلى القواعد يسبب يوبتالي النقص ف ة.الربعةاللغوية  اتهار امل

   2.جعلها مكلمة في التعليماللغة وي

 النحوبداية مظهرها يقصد قواعد  يسيتحقق ف يذا ذكرنا الهدف الذإ 

النحو في الواقع تطورها  يلتمنع واسع اخطاء اللغة. ولكن ف لتكون مرافق التعلم

فلسفة  من كون انضباط العلم  املستقلة. ايقاف من علوم الخرى, واكثر تتأثري

                                                             
1Syamsuddin Asyrafi, Konstruktif Apositif Dalam Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih), 1993, 
hlm 1 
2Wawan Setiawan, Problematika Pembelajaran Qawaid kelas X MAN Maguwoharjo Sleman,           
( Yogyakarta) ,2008, hlm 2 
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تعليم  فيصعوب عند طالب و  العلم صعب ومعقد في الدرساليونانية حتى تكون هذ 

 3اللغة العربية.

امثلتى ان كل من يسمع علم كتابه يعنى كتاب  فياكم توفيق الح يناسب 

 4كون مضبوطات.ين صداعا و كل من يسمع علم الصرف كو ي النحو

فقد , لكن العوامل ةصعوبة التعلم اكثر و منتنوع تكون مشكلةلعوامل التى ا 

كمثل امل الداخلى مل الخارجى. العامل الداخلى وعابعا تسم وجد عامالن هما

ل لوالد, لالقتصادية  نقص العامل الداخلى كمثلثم الجسم.  فيملريض  والعاقة ا

لطالب و وسائل التعليم غير  النسجام بين الوالد والولد, طريقة التعليم مملة يوجد

 5.املتعة

ه هذ فيأن  نوية السالميةالثا الحسنى املدرسة فيالباحث  قابلةإلى م يستند 

في فصل الدين. برنامج  برنامج الخاص يعنى برنامج فصل العام و قد وجد املدرسة

المتحان هناك  ائجلكن في نت في كل البرنامج النحودّرس الستاذ قواعد هذه املدرسة 

فصل العام.  فيالطالب  ائجلطالب في فصل الدين اكبر من نتا ائجنت،كبيرااختالفا 

لتى شكالت الفوجد الباحث املدرسة النحو في تلك املمواد الستاذ  الباحث بعد سأل

سباب .افصل الدين نتائج الطالب في صغر منأصل العام ف يالطالب ف ائججعل نتت

طالب في فصل ال راكث عند الطالب،النحو تشجيع تعليم قواعد  فيص نق هو الول 

واد العام مخلون برنامج فصل العام لتعليم واد العام لن هدافهم يدمحب أالعام 

 أهم لن د العاماو هم يقولون أيضا أن م ية, ومواد الدينغيرة في تعليم ال موليس له

كمثل مود الرياضيات، لغة اندونسيا، علوم  ) UAN (نهائ الوطنىداخل في امتحان 

أسباب الثاني هو نقص في تبسيط اللغة عند املدرس  ثم  6,الجتماعية و علوم العالم

                                                             
3 Hakim Taufiqul, Program Pemula Membaca Kitab Kuning, (Jepara: Al Falah Offset), 2003, hlm 
cover penutup 
4 Ana Wahyuning Sari, 2017, ANALISIS KESULITAN PEMBELAJARAN NAHWU PADA SISWA KELAS 
VIII MTS AL IRSYAD GAJAH DEMAK TAHUN AJARAN 2015/2016,Volume 6 
5Ibid, hlm 17 
6 Wawancara dengan siswa MTS Al Husna kelas 2 program umum pada selasa tanggal 4 desember 
2018 jam 10.00 WIB 
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لصعبة ويعلمها إلى اايضا يتبع املدرس لغة الكتاب و  ،فهم الطالب إلى يصلل حتى 

   7.تعة, منهجي, وممكلمةاملدّرس ليس  هاستخدميقة التعليم وطري الطالب،

العلى يريد ان يستخدم الباحث طريقة ملعرفة فعاليتتها وظن  املشكالت في

خصائص  هال هذه طريقة, الباحث ان هذه الطريقة تستطيع ان ينتهى تلك املشكالت

 طريقةالقياسية,  طريقةكمثل  النحولو اكثر طريقة التعليم قواعد  نوعةمت

طيع ان ستتالطريقة ل تلك  املعدلة, لكن طريقةالستنباطية, و  أو الستقرائية

شهورة, جيدة, املالطريقة  يريد ان يجرب الباحثفبذالك , العلىينتهى املشكالت 

 اهذه الطريقة لهطريقة باالقلم". " م املدّرس, يسمى  هذه الطريقةستخدليوافضل 

قواعد  ترقية فهمنهجي لاملطريقة الول تكون  خصائص واملزايا كثيرة. خصائص

مها بين املدّرس و تعلي في ملكلمةطريقة اخصائص الثاني تكون النحو عند الطالب, 

 يستخدمها املدرس تعة عند الطالب لناملطريقة خصائص الثالث تكون  الطالب, 

 8ها الهيكل واملقرر.متقوي في,  و وى ( على اغنية شيخ بصر عل1,2,3,4الألغنية )

 يناسب  د إلى الوحي والقاعدتسنن هذه الطريقة أ الخر طريقة بالقلم واملزيا 

 ,إلى التطبيق املدرس النظرى ويستمّر  املدرس منهجية التعلم النظرى, ثم يفضلب

لن كل منهم لهم  ون قواعد النحواملدّرس جميعستخدم طريقة بالقلم تستطيع ان ي

م
ّ
حسنا  ايضا جميع العمريناسب النحو بهذه الطريقة,  قواعد  ون كفاءة ليعل

 9لشاب, الكبار, الوالد وخاصة للولد او الطفل.

عالية طريقة " فعلى تلك الخلفية يهتم ويبحث الباحث تحت املوضوع  

 نوية االسالميةالثا الحسنى مدرسةب  يةقواعد النحو ال فهمباالقلم لترقية 

 .ببروبولنجو"

 أسئلة البحث  -ب

                                                             
7 Wawancara dengan Ustadz Mansyur S.Pdi selaku pengajar Qawaid Nahwu pada jum’at tanggal 
30 November 2018 jam 11.00 WIB 
6Yasin Nur, IMPLEMENTASI METODE BIL QALAM DALAM PEMBELAJARAN BACA AL-QUR’AN 
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TAJWID DAN PEMAHAMAN MUFRODAT DI TPQ BIL QALAM 
SINGOSARI MALANG, SKRIPSI, hlm 59 
7Ibid, hlm 60-62  
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 أسئلة البحث كما يلي:

استخدام طريقة بالقلم في املدرسة الحسنى الثانوية السالمية  كيف .1

 ببروبولنجو؟

كيف نتائج الطالب عن استخدام طريقة بالقلم في املدرسة الثانوية  .2

 السالمية ببروبولنجو؟

فعالية طريقة بالقلم لترقية فهم القواعد النحوية في ااملدرسة الحسنى . كيف 3

 الثانوية السالمية ببروبولنجو؟ 

 أهداف البحث -ج

 : إلىيهدف هذا البحث 

استخدام طريقة بالقلم في املدرسة الحسنى الثانوية السالمية  ملعرفة .1

 ببروبولنجو

املدرسة الثانوية  ملعرفة نتائج الطالب عن استخدام طريقة بالقلم في .2

 السالمية ببروبولنجو

فعالية طريقة بالقلم لترقية فهم القواعد النحوية في ااملدرسة الحسنى . ملعرفة 3

 الثانوية السالمية ببروبولنجو

 فوائد البحث د.

 املعلومات من هذا البحث كما يلي: يستفيدس    

 . للمعلم:1    

يستطيعون أن يفهموا  يةالنحو يرجو الباحث للمدرسين قواعد  (أ

 .يةالنحو طريقة التعليم القواعد 

أن يستخدم طريقة بالقلم  يةالنحو يرجو الباحث للمدرسين قواعد  (ب

 .يةالنحو لكي الطالب يسهلون أن يفهموا عن قواعد 

 . للطالب2     

 يةالنحو أن يكون الطالب أن يعلموا و يفهموا قواعد  (أ
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م فهفاع كفاءتهم في للطالب في ارتليكون نتائج البحث تشجيعا  (ب

 يةالنحو قواعد 

 حدود البحث  -ه

سعة املشكالت املرتبطة بالبحث فيقتصر الباحث على ثالثة حدود,  إلىنظر 

 وهي: 

 الحّد املوضوعّي: .1

باب اعراب  في يةالنحو قواعد الم فهبفعالية طريقة بالقلم لترقية تقصد 

 النحو

 الحّد املكاني: .2

نوية الثا الحسنى البحث في مدرسةمن حيث املكان, قام الباحث بهذا 

 ببروبولنجو جاوى الشرقية السالمية

 الحّد الزمني: .3

  2019مارس  28 إلىيناير  15عمل هذا البحث في خالل  من شهر 

-  

 تحديد املصطلحات -و

عملية التعليم قراءة  فيهي طريقة الرشد في تعليم القرأن الكريم  . طريقة بالقلم 1 

التعارف صوت الحروف اول حرف الواحدة,  فيالقرأن بتكوين الكلمات العربية تبدأ 

حرفان, ثالثة احرف حتى كلمة الواحد او اية, باستخدام ادوات اربع اغنية معهد 

 (PIQالخاص باستخدام طريقة جبريل الذى مشهورة بطريقة ) PIQ)علوم القرأن)

 إلىهو رشد الفهم الطالب من الصغيرة   يةالنحو قواعد التعليم  فيطريقة بالقلم .  2 

الكبيرة ترتيبا يتكون من املوضوع املادة, تدريبات وتعارف السم بكيفية التلقين و 

 ( PIQالتباع والستخدام الغنية الثالث الخاص من معهد نور القرأن )

 وهو.ومركبة مفردة بيةالعر  الكلمات أحوال بو تعرف علمهو   يةالنحو قواعد . 3

 من والبناء، اإلعراب حيث من العربية الكلمات أحوال بها تعرف بأصول  علم أيضا

 .تركيبها حال في لها يعرض ما حيث
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 فروض البحث -ز

هذ البحث العلمى أن  فيالباحث  هاشرحسي لتىعلى اساس دراسة السابقة ا 

 ون طريقة فعال.يكو  يةقواعد النحو الم فهبالقلم له تأثير هام لترقية  طريقة

  الدراسات السابقات -ح

 10. بحث لنور يس1

ترقية جودة  فيقامت الباحث بموضوع " تطبيق طريقة بالقلم الخيار تعليمى 

 بالقلم سنجاسارى مالنجمؤسسة التعليم القرأن  فيالقراءة و فهم املفردات القرأن 

", يستهدف هذا البحث ملعرفة كيف تطبيق طريقة بالقلم, معيار تجويده النوعية, 

النوعية و منهجية البحث الوصفي  معنى القرأن/وعمليته لترقية تفهيم املفردات

النوعى باملدخل الكيفي و نتيجة هذا البحث أن طريقة بالقلم له معيار التجويد 

فصاحة بينهما تغطية الذان تكامالن باخرى, النوعية يعنى معيار التجويد و معيار ال

طبع معيار التجويد الساس القراءة وكذلك طبع معيار الفصاحة النعومة و نوع 

 فيالقراءة. و طريقة بالقلم لترقية تفهيم املفردات باستخدام طريقة تلقين و أرضة, 

تكون  طريقة ارضة تكرار بثالثة مرات, وتكون املدّرس مجهول والطالب نشيط لكى

 البيت. فيطالب مستقلة و سوف يراجع الطالب القرأن 

 11. بحث محمد اكوغ سكيارتو2

تحسين مهارات قراءة القرأن  فيقامت الباحث بموضوع " تطبيق السلوب بالقلم 

", يستهدف هذا البحث   مالنج على طالب القرانى بستان التعليم القرأنية الريان

كفاءة قراءة القرأن الطالب و ملعرفة العوامل لوصف تطبيق طريقة بالقلم لترقية 

تطبيق طريقة بالقلم لترقية كفاءة قراءة القرأن الطالب و  فيالنصار و مثبطات 

 الريان لووكمارو مالنج,( TPQنتيجة هذ البحث بتطبيق طريقة بالقلم على الطالب )

                                                             
8Yasin Nur, IMPLEMENTASI METODE BIL QALAM DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TAJWID DAN PEMAHAMAN MUFRODAT DI TPQ BIL QALAM 
SINGOSARI MALANG, SKRIPSI, JURUSAN PAI, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2016 
11 Sugiarto, M.Agung, PENERAPAN METODE BIL QALAM DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BACA AL-QUR’AN PADA SANTRI AL-QUR’AN TPQ AR-RAYYAN CENGGER AYAM DALAM 
LOWOKMARU MALANG, SKRIPSI, JURUSAN PAI, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2017 
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و منهجية البحث الوصفي النوعى باملدخل بحث األوعية الدراسية و نتيجة هذا 

( الريان مالنج TPQ) فيالتعليم قراءة القرأن  فيالبحث أن تطبيق طريقة بالقلم 

 (.%25-%12,5يستطيع اي يرتقى كفاءة قراءة القرأن حتى )

 12. بحث دماس رمضان مصباح الخير3

ترقية كفاءة قراءة القرأن  فييقة بالقلم قامت الباحث بموضوع " تطبيق طر 

عند الشباب", يستهدف هذا البحث لوصف تطبيق طريقة بالقلم لترقية كفاءة 

تطبيق طريقة  فيقراءة القرأن عند الشباب و ملعرفة العوامل النصار و مثبطات 

بالقلم لترقية كفاءة قراءة القرأن عند الشباب و ملعرفة العمل املستخدم لترقية 

و منهجية البحث الوصفي النوعى  ,ليم القرأن بطريقة باالقلم عند الشبابتع

و نتيجة هذا البحث أن فهم الشباب عند قراءة القرأن قبل  فيباملدخل الكي

 طريقة بالقلم النجاح )ارتفاع(. يستخدم طريقة بالقلم وبعد يستخدم

 13. بحث مرتا اكوغ سافترى 4

بالقلم عند تعليم القرأن قبل  قامت الباحث بموضوع " استخدام طريقة

م لترقية كفاءة التالوة لدى التلميذ بمدرسة سبيل الرشاد 
ّ
بداية التعليم و التعل

املتوسطة السالمية غاسيك مالنج ", يستهدف هذا البحث ملعرفة تخطيط, تنفيذ 

و منهجية البحث الوصفي  ,و نتيجة التعليم القرأن باستخدام طريقة بالقلم لطالب

و نتيجة هذا البحث أن كفاءة قراءة القرأن الطالب حين  فيى باملدخل الكيالنوع

 يستخدم طريقة بالقلم تكون جيدا.

 14. بحث إيكا إرفيانة5

                                                             
12 Khoiri, Dimas Romadhon Misbahul, PENERAPAN METODE BIL QALAM DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BACA AL-QUR’AN PADA KALANGAN REMAJA, SKRIPSI, JURUSAN PAI, UIN 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2016 
13 Safitra, Marta Agung, IMPLEMENTASI METODE BIL QALAM DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR’AN 
SEBELUM KBM DI MULAI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA SISWA DI SMP 
ISLAM SABILURROSYAD GASEK KOTA MALANG, SKRIPSI, JURUSAN PAI, UIN MAULANA MALIK 
IBRAHIM MALANG 2018 
14 Ervianah Ika, IMPLEMENTASI METODE BIL QALAM DALAM PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADIST DI MI AL-MA’ARIF 02 SINGOSARI MALANG, SKRIPSI, 
JURUSAN PGMI, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2017  
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تحسين الدافع التعلم املود  فيقامت الباحثة بموضوع " تنفيذ طريقة بالقلم 

سنجاسارى  الثانياملدرسة البتدئية املعارف  فيالدرسية القرأن الكريم و الحديث 

مالالنج", يستهدف هذا البحث لوصف جهود املعلمين لتحسين القرأن والحديث 

الدافع موضوع الطالب, و وصف الخطوات من القرأن والحديث بطريقة بالقلم و 

وصف نتائج زيادة الدافعية للتعلم القرأن والحديث بطريقة بالقلم و منهجية 

و نتيجة هذا البحث أن نتيجة الدافع  البحث الوصفي النوعى باملدخل دراسة الحال

املدرسة ابتدئية املعارف  فيالتعلم الطالب املواد القرأن والحديث بطريقة بالقلم 

 سنجاسارى مالنج لهم ارتفاع جيدا.

 15. بحث دينار ريسمى رينى6

قامت الباحثة بموضوع " طريقة التعليم القرأن الكريم باستخدام طريقة 

روضة التربية القرأن الهداية تيومارتو سنجاسارى مالالنج",  فيبالقلم و القرائتى 

يستهدف هذا البحث لوصف طريقة التعليم القرأن الكريم باستخدام طريقة 

بالقلم و القرائتى, و ملعرفة اليجابييات والسلبيات حول طريقة التعليم القرأن 

ز لتعليم القرأن الكريم باستخدام طريقة بالقلم و القرائتى و عامل القيادة و حاج

روضة التربية القرأن الهداية تيومارتو  فيالكريم باستخدام طريقة بالقلم و القرائتى 

و نتيجة هذا  فيسنجاسارى مالنج و منهجية البحث الوصفي النوعى باملدخل الكي

روضة التربية القرأن الهداية تيومارتو  فيالبحث أن تطبيق طريقة بالقلم و قرائتى 

 فياملادة التعليم يستخدم طريقة بالقلم و  فيلنج يوّحد هما ان سنجاسارى ما

ا استراتيجية التعليم يستخدم طريقة قرائتى, لهما املزايا يعنى طريقة بالقلم له املزاي

و  استراتجية التعليم, والعوامل املقاوم فيمادة التعليم و طريقة قرائتى له املزايا  في

 املعزز تاتى من الداخلى و الخارجى.

 جدول دراسات السابقة

 األختالف التشابه الباحث واملوضوع نمرة

                                                             
15 Rini,Dinar Risma, PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BIL QALAM 
DAN QIRO’ATI DI TPQ AL-HIDAYAH TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG, 
SKRIPSI, JURUSAN PAI, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2018 
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 نور يس .1

تطبيق طريقة بالقلم الخيار " 

ترقية جودة القراءة  فيتعليمى 

 فيو فهم املفردات القرأن 

مؤسسة التعليم القرأن 

 "سنجاسارى مالنجبالقلم 

 تركز اوجه التشابه

في هذ العنوان ان 

هناك متسوي في 

( xمتغير املستقل )

يعنى " طريقة 

بالقلم" في ترقية 

  فهم ش ئ 

الختالفات في هذا 

البحث يعنى يعرف 

تطبيق " طريقة 

بالقلم" بمتغير 

( مختلفة yالتابع )

جودة منى يعنى 

فهم و  القراءة

،  املفردات القرأن

اختالف في و 

منهجية البحثه و 

 مكانه

 محمد اكوغ سكيارتو .2

 فيبالقلم  طريقةتطبيق  "

تحسين مهارات قراءة القرأن 

على طالب القرانى بستان 

 "مالنج التعليم القرأنية الريان

 تركز اوجه التشابه

في هذ العنوان ان 

هناك متسوي في 

( xمتغير املستقل )

يعنى " طريقة 

بالقلم" في ترقية 

  فهم ش ئ 

الختالفات في هذا 

البحث يعنى يعرف 

تطبيق " طريقة 

بالقلم" بمتغير 

( مختلفة yالتابع )

منى يعنى مهارات 

قراءة القران، و 

اختالف في 

منهجية البحثه و 

 مكانه

الختالفات في هذا  تركز اوجه التشابه دماس رمضان مصباح الخير .3

البحث يعنى يعرف 

تطبيق " طريقة 
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 فيتطبيق طريقة بالقلم " 

ترقية كفاءة قراءة القرأن عند 

 "الشباب

في هذ العنوان ان 

هناك متسوي في 

( xمتغير املستقل )

يعنى " طريقة 

بالقلم" في ترقية 

  فهم ش ئ 

بالقلم" بمتغير 

( مختلفة yالتابع )

منى يعنى كفاءة 

قراءة القران، و 

اختالف في 

منهجية البحثه و 

 مكانه

 بحث مرتا اكوغ سافترى  .4

استخدام طريقة بالقلم عند  "

تعليم القرأن قبل بداية 

م لترقية كفاءة 
ّ
التعليم و التعل

التالوة لدى التلميذ بمدرسة 

سبيل الرشاد املتوسطة 

 "السالمية غاسيك مالنج

 تركز اوجه التشابه

في هذ العنوان ان 

في هناك متسوي 

( xمتغير املستقل )

يعنى " طريقة 

بالقلم" في ترقية 

  فهم ش ئ 

الختالفات في هذا 

البحث يعنى يعرف 

تطبيق " طريقة 

بالقلم" بمتغير 

( مختلفة yالتابع )

منى يعنى كفاءة 

التالوة، و اختالف 

في منهجية البحثه 

 و مكانه

 إيكا إرفيانة .5

 فيطريقة بالقلم  طبيقت "

تحسين الدافع التعلم املود 

الدرسية القرأن الكريم و 

املدرسة البتدئية  فيالحديث 

سنجاسارى  الثانياملعارف 

 "مالالنج

 تركز اوجه التشابه

في هذ العنوان ان 

هناك متسوي في 

( xمتغير املستقل )

يعنى " طريقة 

بالقلم" في ترقية 

  فهم ش ئ 

الختالفات في هذا 

البحث يعنى يعرف 

ق " طريقة تطبي

بالقلم" بمتغير 

( مختلفة yالتابع )

منى يعنى دافع 

التعلم املواد 

الدراسية القرأن 
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الكريم والحديث، 

و اختالف في 

منهجية البحثه و 

 مكانه

 دينار ريسمى رينى .6

طريقة التعليم القرأن " 

الكريم باستخدام طريقة 

روضة  فيبالقلم و القرائتى 

التربية القرأن الهداية 

 تيومارتو سنجاسارى مالالنج"

 تركز اوجه التشابه

في هذ العنوان ان 

هناك متسوي في 

( xمتغير املستقل )

يعنى " طريقة 

 بالقلم" 

الختالفات في هذا 

البحث يعنى يعرف 

تطبيق " طريقة 

بالقلم" بمتغير 

( مختلفة yالتابع )

منى يعنى طريقة 

التعليم القران 

الكريم، و اختالف 

في منهجية البحثه 

 و مكانه

 

موقف الباحث في هذ البحث يعنى يريد ان يبحث البحث الذى مختلفة 

بالبحث في الدرسات السابقة العلى لن أكثر من ذلك البحث يريد ان يعرف تطبيق 

طريقة بالقلم فقط دون متابعة و بيانات واضحة في نتائجته لن اكثر منهم 

متسوى  (xمدخل البحث كيفيا. انا هنا اريد ان يبحث البحث بمتغير )يستخدمون 

( بمدخل البحث الكمى وأرجوا في  y" يعنى " طريقة بالقلم" لكن مختلفة  في متغير )

نتائج هذا البحث تكون نتائج البحث صحيحا، واضحا،خاص والمين. وتكون هذ 

تطوير طريقة بالقلم في  البحث مراجع, مصادر وبيانات ملن يحتاج اليه خاصة في

 جميع املجال العلم.
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 الثانيالفصل 

 الطار النظري 

 تعليم القرأن الكريم  فيطريقة و طريقة بالقلم البحث األول : مفهوم 

 مفهوم طريقة -ا

 اختيار عامة خطة عن عبارة الطريقة :أنطانى إدوارد عند الطريقة إن

 الذي املدخل مع تتعارض أن ليمكن الخطة هذه .الغوية املادة عرض وتنظيم

 16.إجرائي شيئ والطريقة مبدئي، شيئ املدخل .منه وتنبع عنه تصددر

 التدريس عملية تتضمنه ما كل هى الناقة كامل محمود عند الطريقة معنى

 أن يجب كله موسيقر.... الخ. فالتدريس أم رياصيات أو علوم تدريس سواء كانت

 أن املددرس فعلى .التنظيم أنواع وبعض والتقاء، الختيار أنواع يتضمن بعض

 يستخدم أن املعقول  غير من ولكنه .الصحيحة بالطريقة تدريسه في يرغب ما يختا

 يختاره ما تنظيم من بد فال .واحدة مرة اإلنسانية املعرفة من يختاره ما كل املدرس

 والوسائل الساليب إلى تدريسه في املدرس ويحتاج .ومراحل مستويات في وويضعه

 فمن ما. إذا لشخص ما شيئ توصيل يحاول  أن بدون  يدرس أن يمكن ل ألنه للعرض

  17لوسيلة التدريس والتعلم. وتعرض وتنظم املادة تختار الطريقة

 

 

 

 

                                                             
  93(1998فانداع, اوجونع :األحكام (العربية، اللغة المدرس العربية اللغة تعليم طرق إلى مدخل رشد، زهراأ 16 
  1983 ،(ديةالسعو العربية المكة :ىرالق جماعة (االخرى، باللغات للناطقين العربية اللغة تعليم النافقة، كامل محمود 17

46 . 



13 
 

 

م املستخدمة الوسيلة هى الطريقة أن عرفنا كما
ّ
 الدراسة املادة إللقاء للمعل

 يفكر طريقة تعليمها أن فينبغى الدراسية املادة املعلم فكر بعد لذلك .التالميذ إلى

 لتركيب الطريقة خير يفكر أن للمعلم ل بد .التالميذ باهتمام احوال .التالميذ إلى

 الختار يستطيع أن للمعلم بد ل .املتصل ويجعله كالسالسل الدراسية املادة

 أكثر بالحالت. تناسب التى الدراسية تعليم املادة طريقات وتطبيق والتوافيق

 . التامة واستعمال الطريقات املادة باختار يعدّين التعليم في النجاح

 أهداف الطريقة -ب

 18 :يلي كما الطريقة من أهداف أما 

 .الخارجي تدافع كوسيلة . الطريقة1

 خارجي من تأثير ألن حرك الذي الدافع يعني الخرجي دافع من مقصود 

 .تعليم عملية في املتنّوعة الطريقة استعمال في قوية عالقة له الدافع وهذا .الجسم

 .التعليم في كاستراتيجيا . الطريقة2

لبدا  فلذالك .طالب من الستيعابيها و قدرات فرق  يفهم أن يجب املدرس 

ليستولي  طريقة عداد في .املشكالت بهذه املناسب الطريقة يستخدم أن املدّرس على

 .تعليم تريقة أو تقديم طرائق ليستولي يعني استراتيجي على

 .الهدف إلى لحصول  كوسيلة . الطريقة3

 

عملية  من األخر نتائج يعني الهدف .تعليم عملّية كل من وسط يعني الطريقة

 الذي تعليم الطريقة يتطّور  هو املدّرس يعامل الذي محاولة عداد في .تعليم

 .الهدف إلى لحصول  وسيلة هي الطريقة هذا ومن .استعماله

                                                             
18 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab,( Yogyakarta: Diva 
Press,2016) hal: 149-151 
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 الطريقة نجاح أسس -ج

اإلجتماعية  والظروف العقل، النمو ومراحل التالميذ لطبائع موافقة تكون  أن .1

 .التالميذ يعيشها التي والسرية واإلقتصادية

معالجة  في له وهاديا مرشدا املعلم منها فيتخذ العامة القواعد بعض تراعى أن .2

 :مثل العقول  من وتقريبها الدروس

 الصعب إلى السهل من التدرج (أ

 املركب إلى البسيط من التدرج (ب

 املبهم إلى املحدد الواضح من التدرج (ت

 املعقول  إلى املحسوس من التدرج (ث

 فالتالميذ الواحد، الفصل تالميذ بين الفردية الفروق اإلعتبار في تأخذ . أن3

 والقدرة على والطبيعة والذكاء واألخالق والشخصية واألمزجة القدرات في يتفاوتون 

 عوامل الختالف إنما فحسب الجنس أو السن حيث من يختلفون  ل وهم العمل،

 ففي والجنس الواحد، املواحدة، السن وجود في حتى اللتقاء، عوامل من أكثر

 القوى  بينهم بسرعة، ومن الفكار والتقاط الحقائق فهم على القادر الذكاء التالميذ

 مجال ففي .بسهولة ويسر املعلومات ويسترجع يتذكر أن يستطيع الذي الذاكرة

 من ل تعلمها، على في القدرة واحد مستوى  على التالميذ جميع ليس القراءة تعليم

 ومن النطق، اجادة حيث من السرعة، ول مهارة حيث من ول الفهم، مهارة حيث

 يعالج وأن تالمذه، بين الفردية الفروق يكتشف أن العربية اللغة معلم واجب

 .التأخر حالت

في  املختلفة املستويات هذه إلى تلتفت أن لبد الناجحة الطريقة فإن ولذلك

بحيث  التدريبات وتتعدد الواجبات وتتنوع املعالجة، أساليب فتتنوع الواحد الفصل

التالميذ  هذه بين العناية هذه في واملساوات حدة، على تلميذ بكل العناية تكفل

 .إليه يحتاج ملا وتبعا مواهبة حسب فرد كل معاملة ويتحتم
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 لقرأن الكريمتعليم ا فيمفهوم طريقة بالقلم  -د

 فيعملية التعليم والتعلم.  فيالطريقة هي استراتيجيات ل يمكن التخلي عنها  

كل التعليم طبعا يستخدم املدرس الطريقة. الطريقة املستخدم طبعا تناسب 

  19بأهداف التعليم.

املصطلحات طريقة بالقلم يستخدم كالسم الطريقة التعليم القرأن  فياساسه  في

( سنجاسارى مالنج خلفية من امر هللا PIQاملعهد علم القرأن) فيالذى يطبق 

محمد صلى هللا عليه و سلم ليتبع قراءة القرأن  فيصطالنبي امل إلى إلىسبحانه و تع

 :إلىالذى يقرأ مالئكة جبريل كبالغ الوحي, قال هللا سبحانه و تع

ُه ) القرأن سورة القيامة اية: 
َ
ن
َ
ْرأ
ُ
ِبْع ق

َّ
ات
َ
ُه ف

َ
نا
ْ
َرأ
َ
 ق
َ
ِاذا

َ
 (   18ف

الطالب بذلك الية فجوهر التقنية من طريقة بالقلم هي تقليد املقصود هو يقلد 

 Teacher, فان أسلوب طريقة بالقلم يتمحور حول املعلم )إلىقراءة املدّرسهم. و البت

Centris عملية التعلم.  في(, حيث موقف املدّرس كمورد التعليمى او مركز املعلومات

النبي محمد  إلىقراءة الية  فيالتطبيق طريقة باالقلم أن مالئكة جبريل  فيدون ذلك 

التجويد(. لنه طريقة بالقلم  فيسلم هو بالترتيل) صحيح و جيد  صلى هللا عليه و

 :إلىتكون الالهاما من اللتلزام قراءة القرأن باالترتيل, قال هللا سبحانه و تع

 
ا
ْرِتْيال

َ
 ت
َ
ن
َ
ْرأ

ُ
ق
ْ
ِل ال ِ

ّ
ْيِه َو َرت

َ
ْوِزْد َعل

َ
    20أ

ن عملية التعليم قراءة القرأن بتكوي فيطريقة بالقلم هي طريقة الرشد 

التعارف صوت الحروف اول حرف الواحدة, حرفان, ثالثة  فيالكلمات العربية تبدأ 

احرف حتى كلمة الواحد او اية, باستخدام ادوات اربع اغنية معهد علوم 

 21(.PIQالخاص باستخدام طريقة جبريل الذى مشهورة بطريقة ) )PIQالقرأن)

                                                             
19 Saipul Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm: 17 
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia 
Arkanleema), hlm. 577 
21 Tim Bil-Qalam Pusat. Buku Panduan Belajar Al-Qur’an. 2015. Singosari-Malang. Hlm 1 
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الستخدام طريقة بالقلم هي تقليد املقصود هو يقلد الطالب  فيالتقنية 

 Teacher, فان أسلوب طريقة بالقلم يتمحور حول املعلم )إلىقراءة املدّرسهم. و البت

Centris  عملية التعلم. في(, حيث موقف املدّرس كمورد التعليمى او مركز املعلومات 

جبريل أن التقنية الساسية كما قال شيخ الحاج محمد بصرى علوى كمنش ئ طريقة 

طريقة بالقلم تبدأ بقراءة اية واحد او وقفة ثم يتبع القارؤون. يقرأ املدّرس مرة او 

مّرتين و كل منهما هم يتبعون املدرس. ثم يقرأ املدّرس اية او املتابعة الية التالية و 

ملدّرس تقليدها مرة اخرى لجميع الحاضرين. هكذا حتى يستطيع ان يقلدوا قراءة ا

 22صحيحاو, جيدا مناسبة.

التعليم, طريقة بالقلم يعنى بالتلقين )ارشد املدرس الطالب او يعطى  فيو 

املدرس املثال( ثم اتباع )يمثل الطالب املدرس( و ارضة )التكرار القراءة(. بالتعليم 

تبدأ بمثال القراءة املدرس ثم يتبع الطالب ثم يستمر بالتكرار الذى الوقت و كيفية 

الفصل بالتعدد الخص, واملستند على كفاءة  فيالتطبيق املناسب بحال الطالب 

 23فصل الواحدة. فيالطالب 

 األهداف طريقة بالقلم  -ه

 . جعل و بنى الجيل القرأنيين 1

 التدريس القرأن فيالتعليم و  في. رفع حب الناس لهم فارحا 2

 سلم . قراءة القرأن كما يمثل رسول هللا صلى هللا عليه و3

 سسية طريقة بالقلم املبدأ الل  -و

 كما قال مشرف بالقلم هناك املبدأ ل بد ان يمسك املدرس والطالب:  

 . املبدأ لبد ان يمسك املدرس:1

 قراءة القرأن صحيحا و جيدا فيقادرة  (أ

                                                             
22 H.R. Taufiqurrahman M.A, Metode Jibril Metode PIQ-Singosari Bimbingan K.H M.Bashori Alwi, 
(Malang: Ikatan Alumni PIQ, 2005), hlm. 41 
23 Ibid, hlm 2 
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 قراءة غرائب القرأن فيقادرة  (ب

 ( و درج اللهجتهاPIQاربعة أغنية الخاص ) فيتهيمنا  (ت

 التفاني و لئمة عاليةلديه  (ث

 قادرة على معطية التقييم على نتيجة قراءة الطالب (ج

 لديه القدرة على التدريس كتاب بالقلم (ح

 الشراف التطوير التعليم الطالب فياهتمام  (خ

 . املبدأ لبد ان يمسك الطالب:2

 عملية التعليم فيتكون حاضرا و نشيط  (أ

 يتبع عملية التعليم باالجد (ب

 كيفة القراءة و كتابة من املدرس تقلد و يطبق بصحيحا (ت

 تكريم املدرس (ث

 24ابقاء السم الؤسسة او املدرسة (ج

  اص طريقة بالقلم اللهداف الخ -ز

فترة سنتين, يستهدف لكل الطالب  في الألهداف الخاص طريقة بالقلم 

 يستطيع اي يقدم التعليم تتكون من:

 . األهداف الخاص لكل جزء من طريقة بالقلم1

 

الطالب قراءة حروف الهجائية الذى عندها حركة يستطيع 

 الفتحة, كسرة و ضمة مع اسمائها

طريقة بالقلم 

 جزء الواحدة

يستطيع الطالب قراءة حروف الهجائية املقطورة الذى عندها 

 حركة السكون و التنوين ) فتحتين, كسرتين, و ضمتين(

طريقة بالقلم 

 جزء الثانية

                                                             
24 Ibid, hlm 6 
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يستطيع الطالب ان يطبق حكم قراءة نون السكون و التنوين , 

ميم السكون, املد و قصر, قلقلة, تفخيم و ترقيق مع اذغام 

 شمسية و اظهار قمرية 

طريقة بالقلم 

 جزء الثالثة

يستطيع الطالب ان يفرق وقف البتدأ, قراءة غرائب و اوئل 

 السوار

طريقة بالقلم 

 جزء الرابعة

   

 الخاص النوعية طريقة بالقلم . األهداف2

 هي: ،التجويد )النظرى و التطبق(  (أ

 مخارج الحروف (1

 صفة الحروف (2

 احكام الحروف (3

 احكام املد والقصر (4

 فصاحة )التطبيق(, هي: (ب

 وقف والبتدأ (1

 مراعة الحروف و الحركة (2

 مراعة األيات و الكلمات (3

 القراءة فيالخيمة  فيما (4

 القراءة فيالتولد  فيما (5

 اداب التالوة (6

 غرائب و مشكالت )النظرى و التطبيق( (ت

 ختم القرأن ثالثين جزء بالترتيل و التدرس (ث

 لديه معرفة الدين (ج

 لديه أخالق الكريمة على القرأن و السنة (ح

 اعتقاد بأهل السنة و الجماعة (خ
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 حفظا و التطبيق: (د

 قراءة الصالة (1

 جز عم (2

 السورة الختيارات (3

 25الدعاء اليومية (4

 الكتاب بالقلم في  بالقلمطريقة  استراتيجية التعليم -ح

 . استراتيجية التعليم العام:1

 التعارف صوت الحروف له الحركة (أ

 التعارف اسم الحروف له الحركة (ب

 ( باالترتيلPIQ الربعةالغنية: التحقيق ) اغنية  (ت

 قراءة والكتابة باالتكرار و التأؤيد (ث

 . استراتيجية التعليم الخاص2

 للحروف اعلى الخط (أ

يتعارف املدرس صوت الحروف  او قراءة الحروف  بصحيحا و ترتيبا  (1

 الكتاب إلىمنسبة 

ارشد املدرس صوت الحروف بالتكرار على القل ثالث مرات ثم يمثل  (2

 بجميع الطالب ثالث مرات ايضا

عندما كان الطالب يلفظون صوت الحروف خطيئا او نقيصا فال بد  (3

فظون صوت الحروف على املدرس يكرر مرتين حتى الطالب يل

 صحيحا و جيدا

 للحرفان: (ب

 أرشد املدرس قراءة الحروف بالتحقيق ثالث مرات (1

 يمثل الطالب قراءة املدرس ثالث مرات (2

                                                             
25 Ibid, hlm 26 
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 لثالثة حروف: (ت

أرشد املدرس قراءة لكل ثالثة حروف بالتحقيق و يكرر ثالث مرات  (1

 ثم يمثل بجميع الطالب ثالث مرات

أرشد املدرس قراءة لكل ثالثة حروف بالترتيل و يستخدم اغنية  (2

( و يكرر ثالث مرات ثم يمثل بجميع الطالب ثالث  PIQ) الربعة

 مرات

أرشد املدرس قراءة الحروف لكل البائت بالترتيل و يستخدم اغنية  (3

 ( و يكرر ثم يمثل بجميع الطالب  PIQ) الربعة

 للحروف ادنى البائت: (ث

 س اسم الحروف بصحيحايتعارف املدر  (أ

أرشد املدرس نطق اسم الحروف بالتكرار على القل ثالث مرات ثم  (ب

 26يمثل بجميع الطالب ثالث مرات

 خصائص طريقة بالقلم -ط

 هناك خصائص طريقة بالقلم مما يلى:

) فصل الواحدة, مدرس الواحدة, و خمسة  15: 1:1. النظام الكالسكى بنسبة 1

 عشر طالبا(

( باربعة لهجة اغنية رص بالترتيل على شيخ محمد PIQاغنية الخاص ). يستخدم 2

 بصرى علوى 

 . كيفية التعليم مفرحا لن يستخدم الغنية3

 . التقويم هيكل و مخطط4

 ( مستمرةTOT. اشاف املدرس بتحسين التالوة و )5

 . اشراف املدرس بمراكب حتى حفلة التخرج6

                                                             
26 Ibid, hlm 7 
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 البرنامج: إلى. الطالب الخاتمون تدل 7

 تحفيظ القرأن ا( 

 قراءة بالتغنىب( 

 ترجمة القرأن اللفظية (ت

 النحوقدرة اللغة العربية و  (ث

 27قدرة كتب التراث (ج

 يوب طريقة بالقلماملزايا والع -ي

التطبيقها متسويا بطريقة  فيلكل طريقة التعليم ل بد عليها املزايا والعيوب  

 بالقلم. املزايا والعيوب طريقة بالقلم مما يلى:

 املزايا طريقة بالقلم. 1

طريقة بالقلم لها اساس النظرى العلمية على اساس الوحي و مناسبة  (أ

بالنظريات منهجية التعليم. بذلك طريقة بالقلم تكون احد من احدى كنوز 

 العلوم و تكون كائن البحث ايضا للباحثين واملعلمين ليتم تطويرها

تى يستطيع الطالب طريقة بالقلم افضل تطبيق النظريات علم التجويد ح (ب

ان يفهم و يطبق علم التجويد نظريا او تطبيقا. والن تطبيق علم التجويد 

مرحلة البتدئ او الطفل حتى عملية التدريب النطق تكون  فييتعارف منذ 

 مرحلة املستمرة فيسهال للطالب و تدل املدرس عند الجلوس 

التطبيق املدرس و  فيطريقة بالقلم هو طريقة املرنة, املشروطة و سهل  (ت

تناسب باحتماليته. لنه جزء من مناهج التعليم املستخدم طريقة بالقلم ) 

املثال: غرض التعليم, املواد, وسائل و مستويات التعليم( يمكن تطويرها 

 وتكييفها مع الحتياجات

                                                             
27 Yasin Nur, IMPLEMENTASI METODE BIL QALAM DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN 
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TAJWID DAN PEMAHAMAN MUFRADAT DI TPQ BIL QALAM 
SINGOSARI MALANG, SKRIPSI, PAI, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2016, hlm 83-84   
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طريقة بالقلم يستطيع ان يطبق لججميع املرحلة طيب ألولد, الشباب, او  (ث

كفاءة  فيت. لن طريقة بالقلم تأكيدا على مكون التعليم و ايضا الباء والمها

املدرس. طريقة بالقلم لديها املناهج التعليم معقدا يتكون من اهداف 

التعليم, املواد التعليمية, وسائل التعليم, تصنيف املستوى التعليم و وصف 

 تقنيات التعليم و نظام التقويم.

 فيد التى يتم تقديمها بطريقة بالقلم سهلة علوم اللتجوي فياملواد التعليم   (ج

 التطبيق مباشرة فيفهمها, ايجاز و معقد و سهلة 

تجهيز طريقة بالقلم بوسائل التعلمية املناسب كمواد التعلمية لألطفال,  (ح

و   mp3مواد التدريب النطق ,كتاب الساسية علم التجويد, الكاسيتات, 

vcd. 

كل اسبوع  فيالنوعيته كتدريب  فيما مدرس طريقة بالقلم لبد عليه اهتما (خ

 28على اشراف مجموعة بالقلم

 . العيوب طريقة بالقلم2

( الذى يعبر ان لبد على املدرس PIQليس للمدرس اجازة او شهادة من ) (أ

الترتيل  فيمتخرجا و حقا ليدرس القرأن بطريقة بالقلم. بذلك كفاءة املدرس 

 ناقصا.

تعليم التطور اول طريقة بالقلم حتى التعلم املنهجية ال فياملدرس ناقص  (ب

 ليس لها تطبيقها ارتفاعا

تطبيق طريقة بالقلم لن ليس له فهما و فهم  فيتجربة املدرس ادنى  اول  (ت

 اختصاص طريقة بالقلم

ليس للمدرس الكفاءة علوم القران و علوم الدين و العاقبة بذلك يشعر   (ث

 املجتمع فيجواب مشكالت الجديدة التطور  فياملدرس صعبا 

 فيالنظام الكالسكى حتى ليس للطالب تهنئة  فيليس للمدرس الكفاءة  (ج

 29الفصل

                                                             
28 Ibid, hlm 84-86 
29 Ibid, hlm 62-63 
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 يةالنحو تعليم قواعد :  الثانيالبحث 

 يةالنحو مفهوم القواعد  -ا

كنحوت نحو  والجهة، القصد : أهمها ومن كثيرة، معان لو لغة النحو

 ( سعيد نحو كسعد والشبه، واملثل .دينار ألف مقداري  كعندي واملقدار، .املسجد

 الكلمات أواخر أحوال بها يعرف قواعد هو اصطالحا النحو وأما شبهه(. أو مثله أي

ركيب حصلت التي العربية
ً
 وبمراعاة .يتبعهما وما وبناء إعراب من بعض مع بعضها بت

 الكتابة في الزلل القلم ويعصم النطق، في الخطأ عن اللسان يحفظ األصول  تلك

 30والتحرير.

علم  أيضا ومركبة. وهو مفردة العربية الكلمات أحوال بو تعرف علم النحو

ما  حيث من والبناء، اإلعراب حيث من العربية الكلمات أحوال تعرف بها بأصول 

أو  رفع، من الكلمة آخر يكون  عليه أن يجب ما نعرف في تركيبها.  حال في لها يعرض

الجملة.  في انتظامها بعد واحدة، حالة لزوم أو أوجزم جر، أو نصب، أو نصب،

 31العربية. اآلدب ومدارسة والخطابة الكتابة يزاول  من لكل ومعرفته ضرورية

 الكلمات أواخر ضوابط به يعرف الذي العلم بأنه قديما النحو عرف وقد

 فهو الحديث النحو لعلم املفهوم الجملة. أما وتركيب وبناء ومعرفة حالتها إعرابا

 بين العالقات أنه يتناول  كما خواص من بها يرتبط وما التراكيبفي  البحث علم

 32العبارة. في الجمل وبين الجملة في الكلمات

 قصد : أي نحا نحوه، يقال: والطريق، القصد لغة النحو أخر، كتاب وفي

 إعراب تصرفه من في العرب كالم سمة انتحاء العربي، الكالم إعراب النحو: قصده

 بمعناها يةالنحو  فالقواعد ذالك، وغير ونسب وجمع وتكسير وإضافة وتثنية

 الكريم القرآن من املستنبطة املعايير والضوابط طائفة من هو الصطالحي

 الكلمات به تقاس مقياس دقيق، هو النحو .العرب لغة ومن الشريف والحديث

                                                             
 6.،ص 1943 )العلمية، الكتب دار  :لبنان (العربية للغة األساسية القواعد الهاشي، احمد السيد  30
 8. ص ، 2007 )الفكر، دار :تيروب- لبنان (العربية الدروس جامعة ،يينالغال فيمصط 31
 للنشر ةسرالمي دار :عمان (والتطبيق النظرية ينب اللغوية تدريس أساليب ، امدةالحو فوائد مدمحو عاشور قاسم راتب 32

 103. ص ،) 2003 والتوزيع،
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 بالدللة تتبين أصول املقاصد النحويستقيم املعنى، وب كي الجمل في وضعها أثناء

 وكلما اإلفادة، أصل لجهل من الخبر، ولوله واملبتدأ املفعول، من الفاعل فيعرف

 33وأسسها. قواعدها دراسة إلى الحاجة زادة ودقيقة، ونامية واسعة اللغة كانت

بانه تلك الدراسة اللغوية التى تتعامل مع  النحو websterوعرف ويبستر 

 انقسم هنا فمن كلماتها، وترتيب الجمل تنظيم ومع وتركيبها اشكالل األلفاظ

 القواعد تدريس عن اإلستغناء بالمكان أن يري  فريقتين فبعضهم إلى املربيون 

 السليمة اللغوية األساليب على بالتدريب مستقلة والكتفاء حصص في يةالنحو 

 إلى الحديث العصر في التربية رجال ويذهب بعض .واستماع ومحادثة وكتابة قراءة

 هي با لذاتها تقتصر فال غاية وسيلة ل للتالميذ تشكل بالنسبة يةالنحو  قواعد أن

 يحتاجون  ما على النحودراسة  في يقتصرأن  ينبغي التعبير ولذا صحة إلى وسيلة

 34أسلوبهم. وتصحيح ألسنتهم لتقويم الزمة القواعد إليه من

 لغة بأنه وعرفه ،النحو إلى مفتقرة كلها العربية العلوم إن " السيوطى وقال

 ويقصد"وبناء.  إعرابا الكلم أواخر احوال بها يعرف باصول  علم القصد واصطالحا

 ونحو والتوابع والعوامل اإلعراب وأنواع والحرف والفعل اإلسم باألصول املذكور 

 اللسان في الخطأ عن ليحترز به خطئه من الكالم صواب العلم معرفة وبهذا ذالك. 

 واآلخرة الدنيا خير إلى املوصل ورسوله هللا كالم فهم معانى على الستعانة وغايته

 على والتعليم الطلب في تقديمه واألولى معرفتهما إلىبه  ليتوصل معرفته وجبت فلذا

 35إلبه. أصال ليفهم وقد الفهم حق يفهم ل النحو بدون  الكالم لن العلوم سائر

 في العرب كالم سمت انتحاء هو " بقوله النحو علم عن جنى ابن وعرف

 واإلضافة، والتكثير، والتحقير، والجمع، كالتثنية وغيره، إعراب تصرفه من

 الفصاحة في بأهلها العربية اهل من ليس من ليلحق والتركيب وغير ذالك والنسب،

 الذي علم وهو اللغة، هذه استقراء من منزع علم يكن منهم. "وهو لم وإن بها فينطق

                                                             
 للنشر سرةالميدار :عمان (والتطبيق النظرية بين اللغوية تدريس أساليب ، امدةلحوا فوائد مدمحو عاشور قاسم راتب 33

 103. ص ،) 2003 والتوزيع،
 104نفس المراجع, ص.  34
السنة(,  دون وزيع،والت النشر للطباعة العابدين دار :سورابايا (اآلجورمية متممة على شرح الدرية الكوكب ، الباري عبد مدمح 35

 4ص.



25 
 

 

 النحوف خلدون، ابن يرى  كما بالقوانين املستقرأة، امللكة اللسانية ضبط إلى يهدف

 أن على عصفور، ويرى  وحجج، ببراهين إل يقبل ل ألكثر العلوم مسبار قياس ى علم

 أهم هى هذه العرب، كالم استقراء من استخرجه املتقدمون  علم هو الحو

 36الشأنظ. هذا في لإلطالة داعى تعريفات كثيرة ول وهناك ، العلم لهذا التعريفات

 تعريف القواعد .1

القواعد هي جمع القاعدة من قعد لغة القانون والدستور، وفي 

الصطالح، تطلق على األصل والقانون والضابط وتعرف بأنها أمر كلي يطبق 

 37على جميع جزئياته.

وكما قال وليد أحمد جابر هي طائفة من املعايير والضوابط املستنبطة 

الشريف ومن لغة العرب التي لم تفسد سليقتهم من القرآن الكريم والحديث 

  38اللغوية، يحكم بها على صحة اللغة وضبطها.

والقواعد هي وسيلة حفظ الكالم وصحة النطق والكتابة، وهى 

ليست غاية مقصودة لذاتها بل هى وسيلة من الوسائل التي تعين املتعلمين 

غة العربية وسيلة على التحدث والكتابة بلغة صحيحة. بمنى أن القواعد الل

لتقويم ألسنة الطلبة وعصمتها من اللحن والخطأ، فهى تعينهم على دقة 

ولقد  39التعبير وسالمة األداء ليستخدموا اللغة العربية استخداما صحيحا.

كان مفهوم القواعد يضيق أحيانا ليقتصر على ضبط أواخر الكالم ويتسع 

 رف(. أحيانا ليشمل بنية الكلمة مما يطلق عليه )الص

 

                                                             
 44(, ص. 2004ظ, اآلدب مكتبة  :رةهالقا  (العشرين قرن في النحو الدرس ،ريمالك جاد هللا عبد 36

3  .243(، ص. 2002لويس مألوف، املنجد يف اللغة العربية )لبنان: دار املشرق   7

3  .340(، ص. 2002، وليد أمحد جابر، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية )عمان: دار الفكر  8

3 دريسها )عمان دار الشروق، تطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق   9
 .150(، ص. 2005
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 النحوتعريف   .2

( ليس هو اللغة، وإنما هو grammar)علم القواعد  النحوقال بشر: 

منظومة القواعد والقوانين الضابطة ألحكامها، والتي يسير وفقا لها أهل 

وقال فؤاد: علم يعرف به وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط  40اللغة.

وقال محمد علي الخويلي: علم يبحث في بناء  41أواخر الكلمات وكيفية إعرابها.

 42الكلمة أي نظم الكلمات داخل الجملة.

ية بمفهومها الحديث ليست مقتصرة على ضبط أواخر النحو والقواعد  

الكلمات والبنية الداخلية للكلمة، وما يطرأ عليها من تغييرات في أحوالها 

للغوية وبنى الجمل الفرعية التراكيب ا إلىاملختلفة، وإنما تجاوزت هذا املفهوم 

هي األخرى كما سبق إن رأينا هذا  النحوواألساسية. واملعاني واألصوات جزء من 

املفهوم عند تشومكي. ذلك ألن تغيير الحركات اإلعرابية والصيغ واألبنية يؤدي 

 43تغيير في املعنى. إلى

 ية النحو طبيعة القواعد   -ب

عام تقنين لظواهر لغوية ألفها الناس وعلمنا جميعا أن قواعد اللغة بشكل 

واستخدموها. فاستعمال اللغة إذن سابق على تعقيدها، وما نشأت الحاجة للتقنين 

إل عندما بدأت مسارات الستخدام اللغوي تنحرف. ومن هنا كانت وظيفة القاعدة 

تقنين املسارات الصحيحة للغة. فالقاعدة إذن وسيلة وليست غاية بذاتها، والغرض 

ن تدريسها ينبغي أن يكون التعبير والفهم املسلمين في مجال الكتابة والحديث، كما م

 44ينبغي الربط بين القاعدة وتذوق األسالسيب.

                                                             
4  . 812، )القاهرة: دار غريب، دون سنة(، ص. اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهمكمال بشر،    0

4  .3. اي: توكو كتاب اهلداية، دون السنة(، ص، )سوراابملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،   1

4  .96م(، ص. 1993، )األردن: دار الفالح، علم اللغة إىلمدخل حممد علي اخلويلي،   2

4  .460(، ص. 1997ق، ، الطبعة الثانية، )دمشق: جامعة دمشيف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،   3

4 ، ملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، )إيسيكو: منشورات االناطقني هبا مناهجه واساليبهتعليم اللغة لغري رشدي أمحد طعيمة، 4
 .200م(، ص. 1989ه/1414
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 لنحواأهداف تعليم قواعد   -ج   

ية في مراحل التعليم العام بالوطن العربي النحو واألهداف تعليم القواعد 

 45 التالي: النحوعلى 

 ية في املرحلة البتدائية:النحو د أهداف تعليم القواع (أ

 وسيلة ملساعدة التالميذ على صحة القراءة وفهمها. (1

 وسيلة ملساعدة التالميذ على صحة الكتابة. (2

 وسيلة ملساعدة التالميذ على فهم املسموع. (3

 وسيلة ملساعدة التالميذ على إدراك الجملة وتمييز عناصرها. (4

 الشفهي.وسيلة ملساعدة التالميذ على التعبير  (5

 وسيلة ملساعدة التالميذ على تعرف وظائف الجملة وأحكامها. (6

 وسيلة ملساعدة التالميذ على تعرف بعض العوامل املؤثرة في اإلعراب. (7

وسيلة ملساعدة التالميذ على معرفة الحكم اإلعراب والعالقات  (8

 املتصلة به.

يقتضيه إكساب التالميذ القدرة على بناء الجمل وفقا للترتيب الذي  (9

 املعنى.

إكساب التالميذ القدرة على التمييز بين ماهو صحيح وغير صحيح  (10

 نحويا.

 تعويد التالميذ صحة الحكم ودقة املالحظة وسالمة التفكير. (11

 صقل األذواق بفضل ما يدرسه التالميذ من األمثلة واألساليب. (12

 تنمية الثروة اللغوية لدى التالميذ. (13

 في املرحلتين اإلعدادية والثانوية:ية النحو أهداف تعليم القواعد   (ب

                                                             
4  .141-140ص.  (،1997، )القاهرة: دار املعارف، 5، ط. طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 5
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 مساعدة الطالب على تقويم ألسنتهم. (1

 مساعدة الطالب على تقويم كتاباتهم. (2

 تنمية قدرة الطالب على تقويم فهم ما يقرؤون فهما دقيقا. (3

 تنمية قدرة الطالب على تقويم فهم ما يسمعون فهما دقيقا. (4

 تدريب الطالب على الربط الصحيح بين أجزاء الكالم. (5

 ية من حيث ارتباطها باملعنى.النحو فهم القاعدة  (6

 تجنب الخطأ في الحديث والقراءة والكتابة. (7

 إدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل والكلمات. (8

 التدريب على الشتقاق واستعمال املعاجم العربية. (9

 تمييز الصواب من الخطأ في التراكيب. (10

 بنية الكلمة.تمييز الصواب من الخطأ في  (11

 تمييز الصواب من الخطأ في نهاية الكلمة. (12

 ية ضمن النصوص اللغوية.النحو تذوق القاعدة  (13

 إكساب الطالب الدقة في فهم اللغة. (14

 إكساب الطالب التفكير املنظم. (15

 تنمية دقة املالحظة واملوازنة والحكم. (16

صقل الذوق األدبي للطالب عن طريق ما يدرسونه من شواهد  (17

 وأساليب.

 ية ثروة الطالب اللغوية.تنم (18

الشعور بالستهجان عند سماع التعابير الخارجة عن النسق املقرر  (19

 في التركيب العربي أو رؤيته.

ية في املرحلة البتدائية يجب أن يهدف النحو وعلى هذا فإن تعليم القواعد 

إكساب التالميذ عادات مقبولة من التعبير عن طريق وصف اللغة املستعملة  إلى
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  كاة األساليب العربية الصحيحة وفهمها، أما في املرحلتين اإلعدادية والثانويةومحا

ّم التالميذ بالقواعد األساسية لالستعمال اللغوي السليم، بوساطة 
َ
فينبغي أن يل

 46الرئيسية. النحوالدراسة املنظمة ألبواب 

وفي كتاب تعليم العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه يقال: "أهداف 

: إن اللغة العربية الصحيحة تعبير صادق سليم بالنطق أو الكتابة، النحوتدريس 

وفهم سليم عن طريق الستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يتم التركيز على فهم 

ا وكتابة تعبيرا صادقا. هذه هي النصوص املقروءة واملنطوقة وعلى التعبير نطق

في  النحواملراحل النهائية في تعلم اللغة.. ولذلك أيضا فإنه ينبغي وضع قواعد 

موضعها الصحيح بالنسبة للتعبير والفهم السليمين مع الستساغة والتذوق في 

 47جميع األحوال".

  

                                                             
4  .142، ص. طرقحممد عبد القادر أمحد، 6

4  .201-200ص. ، تعليم طعيمة،رشدي أمحد 7
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  النحو مادة تعليم قواعد  -د

ومعايير اختيار  48كانت أو مهارة.املادة هي ما الذي درسه الطالب معرفة 

 :49( هىW.S Wengkelاملادة الدراسية صحيحة عند و. س وينكي )

 يجب أن تكون املادة الدراسية مناسبة بأهداف التدريس املرجوة .1

يجب أن تكون املادة الدراسية مناسبة بمستوى الصعوبة وقدرة  .2

 الطلبة لقبولها

ع لدى الطلبة، مثال: أن يجب أن تكون املادة الدراسية تشجيع الدواف .3

 املادة الدراسية املختارة ذات الصلة بالخبرات السابقة لدى الطلبة

 يجب أن تكون املادة الدراسية مناسبة باإلجراء املعينة .4

يجب أن تكون املادة الدراسية مناسبة بالوسائل التدريسية املتاحة  .5

 أو املتوفرة

لبد للمدرس أن  والنحفالختيار املادة الدراسية في تدريس قواعد 

 يهتم بمعايير اختيار املادة الدراسية الصحيحة كما سبق بيانها.

 النحومبادئ تعليم قواعد  -ه

هناك مبادئ عامة يمكن أي يفيدها املدرس عند تدريس قواعد 

 50اللغة العربية، وهي كما يلي:

 ل بد من دروس للقواعد .1

املربيين أن أحسن طريقة لتعلم القواعد هي الطريقة العرضية. ول 

خالف في أن القدرة على الكالم والكتابة إنما تتكون عن طرق خلق فرص 

وافرة للتدريب أكثر مما تتكون عن طريق حفظ القواعد ومناقشة الصواب 

                                                             
48M. Ainin dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2016) 

hlm. 10. 
49Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta), hlm. 19. 
50 Ibid, hlm 11 
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والخطأ. والتدريب على الخطأ يثبت الخطأ، ثم إن فهم األصول التي يقوم 

ليها أسلوب من األساليب، حينما يحاول التلميذ أن يستعمل هذا األسلوب ع

أجدي من تركه في محاولته العشوائية. ودروس القواعد تتيح للتالميذ  –

فرصة يحللون فيها األسلوب التي يستعملونها ليروا الطريقة التي تتكون بها 

حصص القواعد تتيح  وأثرها في املعاني التي يعبرونها عنها. واملهم في هذا أن

للتالميذ الفرصة لفهم ميكانية الجملة والفقرة، حيث يستطيعون أن 

 يصلحوها إذا ما التوى بهم التعبير وسط الطريق.

 القواعد ويحس بجدواها إلىل بد أن يشعر املتعلم بحاجة  .2

ينبغي أن تتاح للتالميذ فرصة كثيرة للكالم والكتابة، وفيها 

وعرفته، ويتذل جهده في  إلىئذ يشعر بحاجة يستعملون القاعدة، وعند

تعلمها، ويحس بقيمتها في حياته وتعبيره، وهذا هو ما نعرف في علم النفس 

بقانون األثر والنتيجة، إذ أنه يقوم على وجود دافع أو رغبة في التعلم، ثم 

إشباع لهذا الدافع يترك أثرا سارا في نفس املتعلم. وبتوالي اآلثار السارة يقوى 

 ا تعلمه اإلنسان. م

 ل بد من التركيز على ناحية معينة  .3

بعد أن تنشأ الحاجة ينبغي أن ينتهر املعلم هذه الفرصة ويخصص 

حصة أو عددا من الحصص للتركيز على صعوبة معينة، ليفهم التلميذ 

ملصطلحات املتعلقة بهذه الناحية، ويدركوا القاعدة، ويتدبروا على 

استعمالها حتى يتقنوها. ول بد بعد ذلك أن يتيح لهم املعلم فرصا طبيعية 

التعبير لتطبيق القاعدة، وهذا هو ما نعرف في علم النفس بقانون  في دروس

 لستعمال. 

 ل بد من دراسة أثر البيئة  .4
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املراد به هو املنزل والشارع والحي واملدرسة  والجرائد والكتب 

واملؤسسات املختلفة ذات أثر كبير في ثقافة التالميذ وما يكتسبونها من قيم 

 وعادات ومعلومات.

 النحوتعليم قواعد طرائق  -و

الطريقة هى مجموعة األساليب التي يتم بواسطتها تنظيم املجال 

هناك طرائق كثيرة  51الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية معية.

ية، ومع أنه ل توجد طريقة مثلي متبعة للتعليم فإن النحو لتعليم القواعد 

 52ية، وسيأتي بيانهما:األدبيات تذكر طريقتين هما القياسية والستقرائ

 الطريقة القياسية .1

تعد هذه الطريقة من أقدم الطرائق املتبعة في تعليم القواعد 

الحكم  إلىية، وتقوم فلسفتها على انتقال الفكر من الحكم على كلي النحو 

على جزئي، أو جزئيات داخلة تحت هذا الكلي. والقياس أسلوب عقلي 

 إلىالحقائق الجزئية، ومن ملبادئ  لىإيسير فيه الفكر من الحقائق العامة 

 املجهول من املعلوم. إلىالنتائج. وهى بذلك من طرق العقل في الوصول 

 الطريقة الستقرائية .2

أساس فلسفي مؤداه أن الستقراء هو  إلىتستند هذه الطريقة 

األسلوب الذي يسلكه العقل في تتبعه مسار املعرفة ومدارجها ليصل به 

املعرفة في صورتها الكلية بعد تتبع أجزائها، وعليه فهدف هذه الطريقة  إلى

                                                             
5 املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  ، )إيسيكو: منشوراتتعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   1

 .69م(، ص.1989ه/1414والثقافة، 

5 لشروق، ااالردن: دار -، )عماندريسهاتاللغة العربية مناهجها وطرائق طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   2
 .181-203م(، ص.2005
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هو الكشف عن القواعد والحقائق واستخدام السقتصاد في تتبعها 

 والوصول إليها.

 النحووسائل تعليم قواعد  -ز

الوسيلة التعليمية هى ما يلجأ إليه املعلم من أدوات وأجهزة ومواّد 

ويقول صيني  53ليم لتحسينها وتعزيزهها.لتسهيل عملية التعلم والتع

والقاسمي: إن الوسيلة التي يستخدمها املعلم في تعليم مادته ليبلغ الهدف 

املقصود وافضل صوره ممكنه ويسبغ على عملية التربية شيئا من آثاره 

 54ومتعه.

عند نظر معروف تصنف  النحووأما الوسائل املستعملة في تعليم 

 55ثالثة وسائل، وهى:  إلى

الوسيلة البصيرة هى التي يستفاد منها عن طريق نافدة عين، وأهميتها:  .1

 الكتاب املدرس ي وغير املدرس ي واملجالت واللوحات الجدرية وغير ذلك.

الوسيلة السمعية هى التي يستفاد منها عن طريق األذن، وأهمها: املذياع  .2

 والتسجيالت وغير ذلك.

الوسيلة السمعية البصرية هى التي يستفاد منها عن طريق نافذة العين   .3

 واألذن معا، مثل: التلفاز والصور املتحركة وغير ذلك.

  

                                                             
5  . 432م(،  ص. 1987ه/1305)بريوت: دار النفائس،  1، ط. خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،   3

5 ، ا املعلم والكتاب والطريقة والوسائلهبالسجل العلمي للندوة العاملية لتعليم العربية للناطقني حممود إمساعيل صيين وآخرون،   4
 .231م(، 1980ات جامعة الرايض، )الرايض: عماد شؤون املكتب

5  .462-245انيف حممود معروف، املرجع السابق، ص.   5
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 النحوتقويم تعليم قواعد  -ح

التقويم محك عملي لقياس مدى تححق األهداف أو عدم تحققها، 

تي وضع من وتحديد مدى نجاح عملية التعليم وفشلها في تحقيق األهداف ال

والتقويم يدور على كل املواد التعليمية، ومنها مادة اللغة العربية التي  56أجلها.

تشتمل على األصوات واملفردات والقواعد أو التراكيب والستماع والكالم 

 وهو يجري في عملية التعليم وتحصيله. 57والقراءة والكتابة.

كدليل إلصالح تهدف عملية التقويم ملعرفة فعالية عملية التعليم 

برنامج التعليم، بطريق إلقاء أسئلة للطالب مباشرة، وتكليفهم الواجب 

املنزل، ومالحظة أنشطتهم. ويهدف التقويم تحصيل التعليم ملعرفة قدرة 

الطالب في املادة التي تعلموها موافقة لألهداف املحدودة. وذلك ينفذ 

ي هو اختبار يعطيه املعلم باختبار التكويني واختبار نهائي. الختبار التكوين

أثناء تعليم املادة أسبوعيا أو شهريا نصف فصيلة. أما اختبار الختبار 

 58النهائي فهو اختبار يعطيه املعلم في نهاية الفصل الدراس ي أو نهاية العام.

  

 

 

 

 

 

                                                             
5 ، )ايسيسكو: منشورات املنظمة لعربيةااملنهج التوجيه لتكوين املكونني يف الرتبية اإلسالمية واللغة الزابج وآخرون،  فيمصط  6

 .68م(، ص .1977اإلسالمية لرتبية العلوم والثقافة، 

5  .32م(، ص. 1989عود، س، )الرايض: عماد الشؤون املكتبات جامعة امللك اختيارات اللغةحممد عبد اخلالق حمدم،   7

5  .20م(، ص. 1998فالح، ، )األردن: دار الاالختبارات التحصيلة إعدادها وإجراءها وحتليلهاحممد علي اخلويلي،   8
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 يةالنحو تعليم قواعد  فيالبحث الثالث: طريقة بالقلم 

 يةالنحو عد م قواتعلي فيمفهوم طريقة باالقلم  -ا

تعليم  فيمختلفة من طريقة بالقلم  النحوتعليم قواعد  فيطريقة بالقلم  

تؤخذ من مفاهيم طريقة  النحوتعليم قواعد  فيالقرأن. اول لن طريقة بالقلم 

 النحواملادة, بين القرأن و قواعد  فيتعليم القرأن. ثم ثانيا هناك اختالفا  فيبالقلم 

التطبيقهما  فيمختلفة, لذلك طريقة بالقلم بينهما غير متسويا قليال لكن للجميع 

 ؟  النحوتعليم قواعد  فيمتسويا. اذن ماذ و كيف طريقة بالقلم 

 إلىهو رشد الفهم الطالب من الصغيرة   النحوتعليم قواعد  فيطريقة بالقلم  

عارف السم بكيفية التلقين و الكبيرة ترتيبا يتكون من املوضوع املادة, تدريبات وت

 ( PIQالتباع والستخدام الغنية الثالث الخاص من معهد نور القرأن )

 يةالنحو تعليم قواعد  فياستراتيجية التعليم طريقة بالقلم  -ب

 بحث املوضوع املادة في .1

انه سيتم موضوع الدرس الذى  إلىاول يطلب املدرس العالمات  (أ

 النحوتعليم القواعد  فيسيدّرس املدرس 

 السبورة  فيثانيا يكتب املدرس الخاط  (ب

 (:M 3) إلىثالثا يستمر املدرس  (ت

 يقرأ املدرس تلك العالمات و يسمع الطالب ثالث مرات (1

يقرأ املدرس تلك العالمات و يقلد الطالب ثالث مرات, ثم  (2

يسأل املدرس الطالب بهذ السؤل " هل تعلمون الشكل هذ 

 :إلىب الطالب "ل" فيستمر املدرس العالمة؟, اذا يجي

السبورة اعلى الخط و ينظر  فييكتب املدرس تلك العالمات  (3

الطالب, ثم يسأل املدرس الطالب بهذ السؤل " هل تعلمون 

 إلىالن الشكله؟ اذا يجيب الطالب "نعم" فيستمر املدرس 

 املستوى الثانية

 



36 
 

 

 بحث التدريبات: في .2

 العالمات ثالث أمثالاول يطلب املدرس املثال من كل  (أ

 ثانيا يكتب املدرس تحت الخط (ب

 (:TTBثالثا يستمر املدرس ب ) (ت

 جّرب املدرس الطالب   (1

 السبورة فيثم يكتب املدرس املثال  (2

 يقرأ الطالب املثال ثالث مرات (3

( يعمل واحدا فواحد بقدر المثال الذى جعل TTBهذا )

 املدرس

 اإلتباعرابعا حقق املدرس المثال باالتلقين و  (ث

العالمات اعلىها, ثم سأل املدرس  إلىخامسا يراجع املدرس المثال  (ج

 الطالب " اين من هذه المثال الذى تناسب بعالمات العلى؟

سادسا امر املدرس الطالب واحدا فواحد بقدرة المثال لتعيين  (ح

 المثال الذى تناسب بعالماتها

لجميع المثال ثم يقلد ( PIQ) الربعةسابعا يستخدم املدرس الغنية  (خ

 الطالب بعده

( جميعا PIQ) الربعةيغنى الطالب جميع المثال باستخدام الغنية  (د

 دون املدرس

 البحث التعارف السم في .3

م املدرس الطالب عن الش ئ الذى ليفهمون اسمه, لكن  (أ
ّ
 فيبعد يعل

بداية عطى املدرس الطالب العالمة و مثاله يستهدف كى الطالب 

هم الش ئ, يبدأ من ش ئ الصغير) العالمة و مثال( حتى ش ئ ف فيسهلون 

هذى املستوى يعمل املدرس  فيالكبير)السم و التعريفات من الش ئ(, 

 يعنى:

م املدرس اذكر املدرس اسم (1
ّ
 من موضوع املادة الذى يعل
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م املدرس  (2
ّ
يبين املدرس التعريفات من موضوع املادة الذى يعل

طالب, ثم سأل املدرس باللغة السهلة و بسيط عند فهم ال

الطالب من فهمهم عن التعريفات الذى يبين املدرس, اذا 

اجاب الطالب "نعم" فيتكلم املدرس "الحمد هلل رب العاملين" 

و يختم بالدعاء, اذا اجاب الطالب "ل" فيتكّرر املدرس الشرح 

او تبيينا عن التعريفات موضوع املادة ثالث مرات حتى تكون 

 الطالب مفهوما.

يختم بالدعاء "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل  و (3

أنت أستغفرك و أتوب إليك ربنا تقبل منا واقبلنا بسر 

الفاتحة ألف ألف صالة ألف ألف سالم عليك يا رسول هللا 

 59مرات( 3كل ملحة و نفس عدد ما و سعه علم هللا ) في

 

 

 

  

  

 

 

                                                             
59 Team Bil Qalam, Metode Bil Qalam Dalam Pembelajaran Qawaid Nahwu, Malang: Singosari 
Press,2000 
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية

 أ. مدخل البحث و منهجيته

إن منهج البحث الذي يستخدمها الباحث لهذا البحث هو املنهج التجربي، 

وهو يحاول في هذا البحث أن يأخذ تأثيرا من املتغير املعين على املتغير اآلخر بمراقبة 

جيدة. وهذا البحث يدل على البحث التجريبي بالنوع تصميم شبه التجريبي 

(Experimental Quasi Design) ( بالنوعNon Equivalent Control Group 

Design) تصميم البحث التجريبي بالنوع تصميم شبه التجريبي يدل على البحث ،

الحقيقي ألن هناك املتغير الخارجي التي املؤثر باملتغير التابع. لذا النتيجة من 

قلة. في هذا التصميم هناك التجريبي هو املتغير التابع التي لم يؤثر باملتغيرات املست

نوعان من مجموعات مختارة عشوائية ثم تقديم اإلختبار القبلي ملعرفة الحالة 

 60األولية فيها الفرق بين املجموعة التجريبة واملجموعة الضابطة.

و الطريقة الذي يستخدمها الباحث في البحث التجريبي هي تقسيم الطالب 

 إلىيحتاج الباحث  61جريبي وأخر للضابط.فصلين، تقسيما عشوائيا, فصل للت إلى

هي التي تتعرض للمتغير التجريبي أو   (Experiment Class)املجموعة التجريبة

 Control)  املتغير املستقل ملعرفة تأثير هذا املتغير عليها. وأما املجموعة الضابطة

)Class .62هي املجموعة التي ل تتعرض للمتغير التجريبي وتبقى تحت ظروف عادية 

ومن ذكر ما سبق، إذن في هذا البحث املجموعة التجريبة يعني املجموعة التي 

. وأما املجموعة الضابطة فهي النحوتستخدم طريقة بالقلم لترقية فهم قواعد 

. وهي ستكون النحوقواعد املجموعة التي دون تستخدم طريقة بالقلم لترقية فهم 

 املقارنة للمجموعة التجريبة.

                                                             
60 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta. 2015). Hal: 114 
61 Sutrisno Hadi, Metodologi Research. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

Universitas Gajah Mada. 1995). Hal:55 
(. ص 1997لنشر و التوزية. دار أسامة ل (. )الرايض:البحث العلمي )مفهومه، أدواته وأساليبهذوقان عبيدات و عبد الرمحان عدس و كايد عبد احلق.   62

.278   
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و يستخدم الباحث املدخل الكمي. في هذا البحث متغيران، هما متغيرة  

الحرية )املجموعة التجريبة( واملتغيرة الرابطة) املجموعة الضابطة(, تحتاج 

 63املجموعة التجريبة ملقارنة بينهما، هل معاملة الجيدة أول. 

. في النحوطريقة بالقلم لترقية فهم قواعد نهج يستخدم الباحث وفي هذا امل

 هذا الفرصة أراد الباحث معرفة ما تغير في التجريبة أو فعاليتها في التعليم.

 (1الجدوال )

 64املنهج التجريبي بتصميم املجموعتين مع إجراء اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي.

 

 وفيما يلي توضيح ما في جدول السابق :

1O  اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية : 

2O  اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية : 

3O  اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 

4O  اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة : 

                                                             
63 Emzir. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: Rajawali Press. 2009). Hal:69-

70 
64 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung, Alfabeta, 2008) hlm. 79 

اإلختبار  املجموعة الفصل

 القبلي

اإلختبار  التجريبة

 البعدي

A  املجموعة

 التجريبية

1O X 2O 

B  املجموعة

 الضابطة

3O - 4O 
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X   تطبيق التجريبة : 

 ب. مجتمع البحث وعينيه

 الحسنى ثانوية اإلسالميةفي الصف الثاني في املدرسة ال . مجتمع البحث : التالميذ1

 م. 2019-2018بروبولنجو في عام الدراس ي 

بروبولنجو في فصل الحسنى انوية اإلسالمية . عّينة البحث : التالميذ في املدرسة الث2

 (Control Class)تالميذ للمجموعة الضابطة  اربع وعشرونبعدد  "ب-" الثاني

 Experimentتجريبة )تالميذ للمجموعة ال اربع وعشرونبعدد  "ج –وفصل "الثاني

Class.)  طريقة "بالقلم" باستخدام  النحوأما املتغير املستقل فهو تعليم القواعد

ة هو نتيجة التعليم لدى التالميذ قبل التجريبة وبعد التجريبة في ترقيواملتغير التابع 

 (.(Stratified Random Samplingطريقة أخذ غارض املعينة  .النحوفهم قواعد 

 ج. تجربة النتاج

املتغير املستقل هو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثيره على املوافق. 

واملتغير املستقل في هذا البحث  65بالتغير التجريبي.ويسمى أيضا العامل التجريبي أو  

لدى التالميذ  النحوأما املتغير التابع فيه فهو قواعد طريقة "بالقلم" هو استخدام 

 في هذه املعلمة. 

 إن هذا البحث يوجد متغيرين وهما:

  (Variable Independent)املتغير املستقل  -1

ندونيسية معروف باملتغير يسمى املتغير املستقل دافع أو في اللغة اإل 

باستخدام  النحو"املتغير املستقل في هذا البحث هو تعليم القواعد 66الحر

 (.Xيسمى ب) متغير طريقة "بالقلم" 

  (Variable Dependent)املتغير التابع  -2

                                                             
(. ص 1997ر أسامة للنشر و التوزية. اد(. )الرايض: البحث العلمي )مفهومه، أدواته وأساليبهذوقان عبيدات و عبد الرمحان عدس و كايد عبد احلق.  65

.277  
66 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta. 2015). Hal: 61 
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املتغير التابع هو املسبب، أما في اللغة اإلندونيس ي يسمى باملتغير املقيد. جعل 

املتغير التابع في هذا البحث هو  67املسبب من املتغير املستقبل.املتغير املقيد 

 (.Yيسمى ب )متغير  النحوفي ترقية فهم القواعد 

 (2الجدول )

 متغيرات البحث

 مجتمع البحث املتغير رقم

 طريقة "بالقلم" (x)املستقل  1

 النحوترقية فهم القواعد  (Y)   التابع 2

 

 . البيانات ومصادرهاد

نموذج مازال غير قادر على معرفة  إلىالبيانات هي حقيقة تصف الحدث باإلضافة 

 68مزيد من املعالجة من خالل نموذج إلنتاج املعلومات. إلىالكثير حتى يحتاج 

 

 (3الجدول )

 البيانات و مصادرها

 مصادر البيانات البيانات رقم

 ل الثانيفي فص النحوحالة تعليم القواعد - 1

ستخدم امل النحوطريقة تعليم القواعد -

 املدرس

 مدرس

                                                             
67 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta. 2015). Hal: 61 

 
68 Tata Sutabri.  Analisis Sistem Informasi. (Yogyakarta: Andi. 2012) Hal:24 
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عملية التعليم وتعلم اللغة العربية الخاص في  2

 النحوتعليم القواعد 

و  النحومدرس القواعد 

 مدير املدرسة

التالميذ في الفصل  نتيجة التالميذ في اختبار القبلي والبعدي 3

 الثاني

معين  املعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع 4

 من التالميذ

التالميذ في الفصل 

 الثاني

التالميذ في الفصل  الختبار لتالميذ في عملية الصور ا 5

 الثاني

 

 ه. أسلوب جمع البيانات وأدواتها

الطريقة التي استخدامها الباحث لنسل البيانات هي من البايانات السابقة 

 تتكون من :يستعمل الباحث حسب احتياجه أدوات جمع البيانات التي 

 اختبار( 1

املعقدة لتناول قدرة وسلوك  األنشطةالختبار هو األلة أو اإلجراء 

الختبار  69الشخص والتي تصور الكفاءة التي يملكها في مادة دراسة معية.

الختبار املستخدم في هذا املستخدم في هذا البحث لقياس قدرة الطالب . 

يعطي قبل إجراء التجريبة للفصل البحث هو الختبار القبلي يعني اختبار 

التجريبي والضابط والختبار البعدي يعني اختبار يعطى بعد إجراء التجريبي 

والضابط. أما معيار نجاح التالميذ في الختبار ومؤشراته فكما الرسم البيان 

 اآلتي :

                                                             
69 Suharsimi Arikunto. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.(Jakarta, Bumi Aksara 2002) Hal: 139 
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 (4الجدول )

معيار من النتيجة التالميذ لفصل التجريبي والضبط كما وجد في هذا 

 دول الج

 تقدير نتيجة الرقم

 ممتاز 90-100 1

 جيد جدا 80-89 2

 جيد 70-790 3

 مقبول  60-69 4

 ضعيف 0-59 5

 

 ( الستبانة 2

الستبانة هي أدة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق 

مرتبطة بوقت معين، ويقدم اإلستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

و الستبانة أدة مفيدة من أدوات  70من األفراد املعينين.عنها من قبل عدد 

الواقع والتعرف على  إلىالبحث العلمي للحصول على الحقائق، والتوصل 

و يستخدم الباحث 71الظروف واألحوال ودراسة املوافقة والتجاهات واآلراء.

طريقة "بالقلم" الستبانات لوجود رأي الطالب أو الستيبانات في استخدام 

بمدرسة الثانوية السالمية زين الحسن قنقون  النحولترقية فهم القواعد 

  ببروجولنجو

                                                             
 121ص.  البحث العلمي )مفهومهِ أدواته أساليبه(.ذوقان عبيدات وعبدالرمحن عددس وكايد عبد احلق.  70
  392م(. ص.  2008. )دمشق: دار الفكر. البحث العلمي )أسلسية النظرية وممارسة العلمية(رجاء وحيد دويدري.  71
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 ( الوثائق3        

الوثائق هو طريقة جمع البيانات عن طريقة األشياء مكتوبة مثل امللفات 

واألرشفات والكتب املكتوبة عن األراء أو نظريات أو األحكم واألشياء األخرى 

تتعلق بالبحث املكتوبة مثل الدفتار واملجلة والنظم ومخضر اإلجتماع التي 

هذه البيانات يمكن ان تكون مفيدة للباحث 72والهامش اليومي وغيرها. 

 ويستطيع الباحث ان تحديد وان يجمع البيانات بشكل النص او الصورة.

 و. أسلوب تحليل البيانات

 الكمي سيبينهل تحليتحليل البيانات  في هذا البحث يستخدم الباحث

 لباحث كما يلي:ا

 التحليل الكمي. 1

 النحويستخدم الباحث هذا التحليل ملعرفة فعالية تعليم القواعد 

لتالميذ فصل الثاني بمدرسة الثانوية السالمية طريقة "بالقلم" باستخدام 

رموز املائوية  املعيار ليكيرت، رموز املستخدم هوالأما ببروبولنجو.  الحسنى

 ." T-testو إختبار "

  ليكيرتاملعيار (Skala Likert) 

 (Skala Likert) ليكيرتاستخدم الباحث في هذا البحث املعيار 

لتحليل الستييبانات الذى سيعطى الباحث إلى الطالب في فصل 

التجريبى ملعرفة نتاجتهم عن تطبيق طريقة بالقلم مفصلة و واضحة 

 (.%باملئة)بالنسبة املئوية 

 

قيمة =    
∑ مجموعة النتيجة املقياس 

∑ األعلىالنتيجة  
   𝑥100% 

                                                             
72 Margono. Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Rumahku Mahasetya.2003) Hal:81 
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∑= جميع نتيجة املقياس لكل شخص  مجموعة النتيجة املقياس 

∑   =     xمجموع األسئلة   x نتيجة املقياس األعلى مجموع   النتيجةاألعلى  

     املستطلين 

 

 املعايير اآلتية:ولوصف نتائج اإلستبانة وتصنيفها، وضع الباحث 

 القيمة الفصيلة

 %100 -%80 قوّي بشدة

 %80 -%61 قوّي 

 %60 - %41 كفاية

 %40 - %21 ضعيف

 %20 - %0 ضعيف بشدة

      

 رموز املائوية 

( لتحليل البيانات عن تطبيق طريقة "بالقلم" التي حصل pرموز املائوية )

 73عليها الباحث بطريقة الستبيانات وهي:

 

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥 100% 

 البيان: 

P  النسبة املائوية : 

F  تكرار اإلجابة : 

N عدد املستجيبين : 

 

                                                             
73 Sugiono. Statistika untuk penelitian. (Bandung : Alfabeta. 2010).hal. 138 
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  رمز اإلحصائي(T-test) 

استخدم الباحث في هذا البحث بطريقة جمع البيانات الكمية. طريقة 

جمع البيانات الكمية تهدف ملعرفة الحصول الختبار القبلي والختبار 

-Tالبحث باستخدام الرموز اإلحصائي ) البعدي. و تحليل البيانات في هذا

test74(، وهو كما يالي  : 

𝐭 =  
𝑴𝒙 − 𝑴𝒚

√(
∑ 𝟐 + ∑ 𝟐𝒚  𝒙

𝑵𝒙 + 𝑵𝒚 − 𝟐
) (

𝟏
𝑵 𝒙 +  

𝟏
𝑵 𝒚  

)  

    

 

xMاملقياس املعدلي من املجموعة التجريبية = 

yMاملقياس املعدلي من املجموعة الضابطة = 

2x∑ = التجريبيةمجموع عدد اإلنحراف املربع من نتائج املجموعة 

2y∑ =مجموع عدد اإلنحراف املربع من نتائج املجموعة الضابطة 

xNعدد التالميذ من املجموعة التجريبية= 

yNعدد التالميذ من املجموعة الضابطة = 

 

 

 

 

 

 
                                                             
74 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik.  (Jakarta: Rineka 

Cipta.2010) Hal.199  
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 الرابع فصلال

 نات وتحليلهااعرض البي

 

 الحسنى فروبولنجواملبحث األول: ملحة عن مدرسة الثانوية السالمية 

 75املركز أحوال .أ

رقم  مدرسة الثانوية السالمية الحسنى فروبولنجو :  اسم املدرسة

 Kw. 13.4/4/PP.00.6/276/2010 : املدرسة الوطنية

 :األهلية  حالة املدرسة

 داوحان كرجيغان فروبولنجو :  العنوان

 1897-3309-0852:  رقم الهاتف

 داوحان:   القرية

 :جاوى الشرقية   الولية

 الحاج عبد الرحمن خازن  :  رئيس املدرسة

  S1:  التربيةالنهائية

 مدرسة الثانوية السالمية الحسنى فروبولنجوتاريخ  .ب

في السنة  مدرسة الثانوية السالمية الحسنى فروبولنجوتأسس 

، مؤسس هذه املدرسة شيج الحاج عبدالرحمان خازن خادم املعهد 2010

. هذه املدرسة في املعهد نورالكريم.  فروبولنجو نوراكريم داوحان كرجيغان

مدرسة الثانوية السالمية وهي املدرسة الجديدة في القرية داوحان. تركز 

نى داوحان كرجيغان مدرسة الثانوية السالمية الحس رؤية ورسالةالحسنى 

 فروبولنجو.

 رؤية .1

ترقية الذهنية واملعرفية والشخصية واألخالق الكريمة ومهارة   .أ

 العيش املستقل واملتابعة في التربية املتتابعة.

                                                             
  صورة جا نبية مدرسة الحسنى العالية السالمية 75
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تكون املدرسة  تستطيع أن تحاضر اإلنسان الذي يتمسك  .ب

 بالقرآن والسنة ألهله ودينه ووطنه وبالده.

 رسالة .2

 األخالق  .أ
َ
 الكريمةمّونت الطلبة

 الطلبة بالقرآنأودت  .ب

     الطلبة العلوم الدينية التي يملك الشعور باملسؤولية أعطت  .ج

 و استعداد ليعمر الوطن بالسياسة والجميلة

 أحوال املدرسين .ج

داوحان  معرفة أحوال املدرسين في مدرسة الثانوية السالمية الحسنى 

 كرجيغان فروبولنجو يجعل الباحث اللوحة كما يلي:

 (4،1الجدول )

 الرقم اسم املواد الدراسية

 1 استاذ منشور  اللغة العربية

 2 احمد فوزان اللغة اإلنجليزية

 3 فطحور رازي  علم الحاسوب

 4 محمد بيهقي حفظ القرآن

 5 شيخ عبدالرحمان خازين عقيدة الخالق

 6 خيرى محمد  تعليم اإلسالمية

 7 امسيا فسياء

 8 إمام نور الرحمن الرياضة

 9 سوياتي الفان
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 10 سيدالبحري  علم الحياء

 11 حسن الخاتمة الحساب

 12 نانا كوسمانا اإلدارية

 13 محمد معصوم فقه

 14 نور ماللة اللغة الندونيسيا

 15 عبد القيوم رائعة

 16 سوفردي تعليو املواطنة

 17 نور ليلة تعليم اإلسالمية

 18 عزى مزينة الرياضيات

 19 حسن مبارك الندونيسيااللغة 

 20 فطرية الحسنة كيميا

 21 إنتان مونيك عزيبة رائعة

 

 أحوال التالميذ .د

داوحان كرجيغان وأما عدد التالميذ في مدرسة الثانوية السالمية الحسنى 

 كما يلي: 2019-2018في السنة الدراسية  فروبولنجو
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 (4،2الجدول )

الولي الفصلأسماء  املجموع العدد الفصل الرقم  

   التلميذة التلميذ  

أ-7 1  حسن مبارك   25 

ب-7 2  عزى مزينة  23  

  25 23 48  

أ-8 3  أسيه راحايو   22 

ب-8 4  نييا داينية  28  

ج-8 5  ميمين راضية  30  

  22 58 80  

أ-9 6  يييان هيريانتي   19 

ب-9 7  محمد ألفي شهرين   17 

ج-9 8  فوسفيتاساري ريتنو   17  

د-9 9  إنتان مونيك عزيبة  18  

  36 35 71  

  199 116 83 العدد 
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 أحوال الوسائل واألبنية املدرسة .ه

 (4،3الجدول )

 رقم الكتاب املقرر التعليمية العدد الحال

 1 غرفة التعليم 9 جيد

 2 غرفة رئيس املدرسة 1 جيد

 3 غرفة املدرس 1 جيد

 4 غرفة السكريترية 1 جيد

 5 املكتبة 1 جيد

 6 غرفة الصحة 1 جيد

 7 غرفة الضيوف 1 جيد

 8 حمام املدرس 2 جيد

 9 حمام التالميذ 6 جيد

 10 معمل الحاسوب 1 جيد

 11 املسجد 1 جيد

 

 هيكل التنظيمي .و

 (4،4الجدول )

 وظيفة األسماء الرقم

 رئيس املدرسة الحج عبد الرحمن خازن  1
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 محاسب إمام أملشاة 2

 اإلدارية مسؤول نانا كوسمانا 3

املنهجية وولي الفصل  مسؤول محمد ألفي شهرين 4

 ب-9

 مسؤول الطالبية محمد بيهقي 5

 مسؤول البواسطتية إمان نور رحمن 6

 مسؤول تحفيظ القرآن محمد معصوم 7

 أ -7ولي الفصل  حسن مبارك 8

 ب -7ولي الفصل  عزى مرينة 9

 أ-8ولي الفصل  أسيه راحايو 10

 ب-8ولي الفصل  نييا داينية 11

 ج -8ولي الفصل  ميمين راضية 12

 أ-9ولي الفصل  يييان هيريانتي 13

 ب-9ولي الفصل  محمد ألفي شهرين 14

 ج-9ولي الفصل  ريتنو فوسفيتاساري  15

 د-9ولي الفصل  إنتان مونيك عزيبة 16
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 الثانوية االسالمية  الحسنى  ملدرسةا في طريقة بالقلم استخداماملبحث الثاني : 

 ببروبولنجو

 (4،5)الجدول 

 اللقاء الول  فيالتعليمية  األنشطة

 9،السبتاللقاء األول )يوم  النقات

 (2019فبراير

 دقيقة 60الوقت: 

  املادة والطريقة

 والوسائل

بالسالم و الدعاء مع املدرس  فتح .1 املقدمة

 التالميذ ويقرأ كشف الحضور 

بدأ املدرس بالتعارف  بين  .2

الباحث والتالميذ وبّين الباحث 

 ذلك الفصل إلىاملقصود دخول 

التالميذ بان هذ  املدرساخبر  .3

اللقاء سيقوم فيه باختبار 

 القبلى

عن طريقة بالقلم  املدرسشرح   .4

 وما يتعلق بها

 

- 

بدأ املدرس بإعطاء الختبار  .1 األنشطة

القبلي إلى التالميذ ملعرفة قدرة 

التالميذ في تعليم قواعد النحو 

قبل تطبيق طريقة بالقلم لترقية 

 فهم القواعد النحو

 

 



54 
 

 

دخل الباحث فى فصل التجريبى ثم يعرف نفسها  ثم يبين الباحث الطالب  الول  لقاء

أن الباحث يعمل البحث و يطبق الباحث طريقة بالقلم في هذ الفصل. لكن قبل 

ذلك يأمر الباحث الطالب ان يعمل الختبار. هذه الختبار يسمى باختبار القبلى 

ب العراب. هذه الختبار يتكون من عشرون و خمس السئلة عن قواعد النحوية با

تهدف ملعرفة كفائتهم فى قواعد النحوية. يعمل الطالب هذه الختبار ساعة. بعد 

انتهى الطالب ان يعمل هذه الختبار اخبر الباحث الطالب أن اسبوع القادم يطبق 

 الباحث طريقة بالقلم فى تعليم القواعد النحو.

 (4،6)الجدول 

 الثانياللقاء  فيالتعليمية  األنشطة

 

فبراير  16،لسبت)يوم ا الثانياللقاء ا النقاط

2019) 

 دقيقة 60الوقت: 

 املادة والطريقة

 والوسائل

بالسالم و الدعاء مع  درسفتح امل .1 املقدمة

 التالميذ ويقرأ كشف الحضور 

السؤال ملعرفة خبرة  ملدرسقدم ا .2

التالميذ عن املواد املاضية 

وتعاقها باملادة الذي سيدرسهم 

 اآلن

عن األهداف من  درسخبر امل .3

 الدرس اليوم متتابعا

 

 

 اعراب الرفعاملادة : 

الطريقة: طريقة 

 التعليم بالقلم

الوسائل: السبورة, 

كتاب ,القلم, 

 املدرس
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من  يطلب املدرس العالمات .1 األنشطة

 العراب الرفع حركة او حرفيا

 السبورة  فييكتب املدرس الخاط  .2

يقرأ املدرس تلك العالمات و  .3

 يسمع الطالب ثالث مرات

يقرأ املدرس تلك العالمات و يقلد  .4

الطالب ثالث مرات, ثم يسأل 

املدرس الطالب بهذ السؤل " هل 

تعلمون الشكل هذ العالمة؟, اذا 

يجيب الطالب "ل" فيستمر 

 :إلىاملدرس 

 فييكتب املدرس تلك العالمات  .5

السبورة اعلى الخط و ينظر 

ب الطالب, ثم يسأل املدرس الطال 

بهذ السؤل " هل تعلمون الن 

الشكله؟ اذا يجيب الطالب "نعم" 

املستوى  إلىفيستمر املدرس 

 الثانية

يطلب املدرس املثال من كل  .6

 العالمات

 يكتب املدرس تحت الخط .7

 جّرب املدرس الطالب   .8

 السبورة فيثم يكتب املدرس املثال  .9
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يقرأ الطالب املثال ثالث  .10

 مرات

حقق املدرس المثال  .11

 قين و اإلتباعباالتل

 إلىيراجع املدرس المثال  .12

العالمات اعلىها, ثم سأل املدرس 

الطالب " اين من هذه المثال 

 الذى تناسب بعالمات العلى؟

امر املدرس الطالب واحدا  .13

فواحد بقدرة المثال لتعيين 

 المثال الذى تناسب بعالماتها

يستخدم املدرس الغنية  .14

م ( لجميع المثال ثPIQ) الربعة

 يقلد الطالب بعده

يغنى الطالب جميع المثال  .15

( PIQ) الربعةباستخدام الغنية 

 جميعا دون املدرس

من  اذكر املدرس اسم .16

م املدرس
ّ
 موضوع املادة الذى يعل

يبين املدرس التعريفات  .17

م 
ّ
من موضوع املادة الذى يعل

املدرس باللغة السهلة و بسيط 

 عند فهم الطالب
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أمر املدرس ثالث التالميذ ليقدم  .1 التقويم

أمام الفصل لكل الطالب 

يشرحون عن مفهوم  اعراب 

 الرفع, عالمته و مثاله 

الطالب الخرون الذى ل يقدمون,  .2

يأمرونهم املدرس ان يكتب البيان 

 من الطالب الذى يقدمون 

 

 

أمر املدرس الطالب أن يكرروا  .1 الختتام

الدرس الذي يكتب املدرس في 

السبورة بالتلقين والتباع 

واستخدم الغنية الخاصة 

 (PIQة)الربعة

الطالب الدعاء قبل اختتام  يقرأ .2

 التعليم

ذكر املدرس إليهم أن يراجعوا  .3

 الدرس في غرفتهم

قرأ الدعاء قبل أن يخرج من  .4

 الفصل معا

 ويقول املدرس السالم .5

 

 

لقاء الثانى تطبيق طريقة بالقلم فى فصل التجريبى. مجموع الطالب فى فصل 

التجريبى يعنى عشرون و اربع الطالب وموضوع قواعد النحوية يعنى اعراب الرفع. و 

تطبيقه الول يكتب الباحث العالمات من اعراب الرفع يعنى الضمة، الواو، اللف، 
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و النون فى السبورة ثم يستخدم الباحث التلقين و التباع على تلك العالمات و 

كل جميع الطالب يتبعون بعده. ثم بعد ذلك يكتب الباحث االمثال فى السبورة من 

ُتٌب،ُمَدّرَِساٌت،َيْضِرُب و موكل من الواوالعالمات و موكل من الضمة يعنى 
ُ
 ُمْسِلٌم،ك

اِجُرْوَن  يعنى
َ
 ت

َ
اِن وموكل من اللف يعنى  ُبْوَك ، ا

َ
ِمْيذ

ْ
َماِن  ،ِتل

َ
ل
َ
 و موكل من النون يعنى ق

ِن 
َ

ِن ، َيْفَعال
َ

ْفَعال
َ
ْوَن ،ت

ُ
ْوَن ،َيْفَعل

ُ
ْفَعل

َ
. بعد ذلك يغنى الباحث المثال واحدا فواحدا ت

 حتى الكلمة َ ْسِلٌم ُم ( تبدأ من الكلمة PIQُباستخدام الغنية الثالث )
َ
ْوَن ت

ُ
 ْفَعل

بعدها. ثم بعد ذلك امر الباحث الطالب ليناسب المثال بعالماتها والطالب يتبعون 

ثم يقدم الطالب واحد فواحد بقدر المثال ليناسب بعالماتها. ثم اخبر الباحث 

الطالب أن العالمات والمثال الذى تذكر هي من اعراب الرفع. هنا بين الباحث 

ير يأمر الباحث جميع التعريف من اعراب الرفع بلغة السهلة و بسيطة. ثم الخ

 الطالب ان يقرأ  بالجهر ما كتبة فى السبورة جماعة.
 

 (4,7) الجدول 

 اللقاء الثالث فيالتعليمية  األنشطة

 

فبراير  23 ,السبت )يوم الثالثاللقاء ا النقاط

2019) 

 دقيقة 60الوقت: 

 املادة والطريقة

 والوسائل

بالسالم و الدعاء مع  درسفتح امل .1 املقدمة

 التالميذ ويقرأ كشف الحضور 

السؤال ملعرفة خبرة  ملدرسقدم ا .2

التالميذ عن املواد املاضية 
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وتعاقها باملادة الذي سيدرسهم 

 اآلن

عن األهداف من  درسخبر امل .3

 الدرس اليوم متتابعا

اعراب املادة : 

 النصب

الطريقة: طريقة 

 التعليم بالقلم

الوسائل: السبورة, 

كتاب ,القلم, 

 املدرس

من  يطلب املدرس العالمات .1 األنشطة

 العراب النصب حركة او حرفيا

 السبورة  فييكتب املدرس الخاط  .2

يقرأ املدرس تلك العالمات و  .3

 يسمع الطالب ثالث مرات

يقرأ املدرس تلك العالمات و يقلد  .4

الطالب ثالث مرات, ثم يسأل 

املدرس الطالب بهذ السؤل " هل 

تعلمون الشكل هذ العالمة؟, اذا 

يجيب الطالب "ل" فيستمر 

 :إلىاملدرس 

 فييكتب املدرس تلك العالمات  .5

السبورة اعلى الخط و ينظر 

الطالب, ثم يسأل املدرس الطالب 

ن الن بهذ السؤل " هل تعلمو 

الشكله؟ اذا يجيب الطالب "نعم" 
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املستوى  إلىفيستمر املدرس 

 الثانية

يطلب املدرس املثال من كل  .6

 العالمات

 يكتب املدرس تحت الخط .7

 جّرب املدرس الطالب   .8

 فيثم يكتب املدرس املثال  .9

 السبورة

يقرأ الطالب املثال ثالث  .10

 مرات

حقق املدرس المثال  .11

 باالتلقين و اإلتباع

 إلىيراجع املدرس المثال  .12

العالمات اعلىها, ثم سأل املدرس 

الطالب " اين من هذه المثال 

 الذى تناسب بعالمات العلى؟

امر املدرس الطالب واحدا  .13

فواحد بقدرة المثال لتعيين 

 المثال الذى تناسب بعالماتها

يستخدم املدرس الغنية  .14

( لجميع المثال ثم PIQ) الربعة

 بعدهيقلد الطالب 
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يغنى الطالب جميع  .15

 الربعةالمثال باستخدام الغنية 

(PIQجميعا دون املدرس ) 

من  اذكر املدرس اسم .16

م املدرس
ّ
 موضوع املادة الذى يعل

يبين املدرس التعريفات  .17

م 
ّ
من موضوع املادة الذى يعل

املدرس باللغة السهلة و بسيط 

 عند فهم الطالب

أمر املدرس ثالث التالميذ ليقدم  .1 التقويم

أمام الفصل لكل الطالب 

يشرحون عن مفهوم  اعراب 

 النصب, عالمته و مثاله 

الطالب الخرون الذى ل يقدمون,  .2

يأمرونهم املدرس ان يكتب البيان 

 من الطالب الذى يقدمون 

 

 

أمر املدرس الطالب أن يكرروا  .1 الختتام

الدرس الذي يكتب املدرس في 

السبورة بالتلقين والتباع 

واستخدم الغنية الخاصة 

 (PIQة)الربعة

الطالب الدعاء قبل اختتام  يقرأ .2

 التعليم
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ذكر املدرس إليهم أن يراجعوا  .3

 الدرس في غرفتهم

قرأ الدعاء قبل أن يخرج من  .4

 الفصل معا

 ويقول املدرس السالم .5

 

لقاء الثالث تطبيق طريقة بالقلم فى فصل التجريبى. مجموع الطالب فى فصل 

التجريبى يعنى عشرون و اربع الطالب وموضوع قواعد النحوية يعنى اعراب النصب. 

و تطبيقه الول يكتب الباحث العالمات من اعراب النصب يعنى الفتحة، اللف، 

م الباحث التلقين و التباع على الكسرة،الياء، وحذف النون فى السبورة ثم يستخد

تلك العالمات و جميع الطالب يتبعون بعده. ثم بعد ذلك يكتب الباحث االمثال فى 

ًراو موكل من الفتخة يعنى دَ كل العالمات السبورة من 
َ
ت
ْ
 ف

َ
ْن ، ْبَواًبا، ا

َ
 ل

َ
ْن َيْقَرأ

َ
 َيْسَمَع،ل

ا و موكل من اللف يعنى
َ
خ
َ
َسات   وموكل من الكسرة يعنى َحَما ،ا رَّ

ُ
و موكل َساِفَرات  ، ك

ْيِن ،ِمْفَتاَحْيِن  من الياء يعنى
َ
 يعنىِهِدْيَن، ُمَهْنِدِسْيَن و موكل من حذف النون ُمْجتَ ،ِرْجل

 
َ

ْن َيْفَعال
َ
 ،ل

َ
ْفَعال

َ
ْن ت

َ
ْوا ،ل

ُ
ْفَعل

َ
ْن ت

َ
ْوا، ل

ُ
ْن َيْفَعل

َ
. بعد ذلك يغنى الباحث المثال واحدا ل

ًرادَ ( تبدأ من الكلمة PIQالثالث )فواحدا باستخدام الغنية 
َ
ت
ْ
ْن  حتى الكلمة َ  ف

َ
ل

ْوا
ُ
والطالب يتبعون بعدها. ثم بعد ذلك امر الباحث الطالب ليناسب المثال  َيْفَعل

بعالماتها ثم يقدم الطالب واحد فواحد بقدر المثال ليناسب بعالماتها. ثم اخبر 

من اعراب النصب. هنا بين  الباحث الطالب أن العالمات والمثال الذى تذكر هي

الباحث التعريف من اعراب النصب بلغة السهلة و بسيطة. ثم الخير يأمر الباحث 

 جميع الطالب ان يقرأ  بالجهر ما كتبة فى السبورة جماعة.
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 (4,8)الجدول 

 اللقاء الرابع فيالتعليمية  األنشطة

 

مارس  2لسبت, ا )يوم لرابعاللقاء ا النقاط

2019) 

 دقيقة 60الوقت: 

 املادة والطريقة

 والوسائل

بالسالم و الدعاء مع  درسفتح امل .1 املقدمة

 التالميذ ويقرأ كشف الحضور 

السؤال ملعرفة خبرة  ملدرسقدم ا .2

التالميذ عن املواد املاضية وتعاقها 

 باملادة الذي سيدرسهم اآلن

عن األهداف من  درسخبر امل .3

 الدرس اليوم متتابعا

 

 

اعراب املادة : 

 الخفض

الطريقة: طريقة 

 التعليم بالقلم

الوسائل: السبورة, 

كتاب ,القلم, 

 املدرس

من  يطلب املدرس العالمات .1 األنشطة

 العراب الخفض حركة او حرفيا

 السبورة  فييكتب املدرس الخاط  .2

يقرأ املدرس تلك العالمات و يسمع  .3

 الطالب ثالث مرات

يقرأ املدرس تلك العالمات و يقلد  .4

الطالب ثالث مرات, ثم يسأل 
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املدرس الطالب بهذ السؤل " هل 

تعلمون الشكل هذ العالمة؟, اذا 

يجيب الطالب "ل" فيستمر 

 :إلىاملدرس 

 فييكتب املدرس تلك العالمات  .5

السبورة اعلى الخط و ينظر 

الطالب, ثم يسأل املدرس الطالب 

بهذ السؤل " هل تعلمون الن 

الشكله؟ اذا يجيب الطالب "نعم" 

املستوى  إلىفيستمر املدرس 

 الثانية

يطلب املدرس املثال من كل  .6

 العالمات

 يكتب املدرس تحت الخط .7

 جّرب املدرس الطالب   .8

 السبورة فيثم يكتب املدرس املثال  .9

يقرأ الطالب املثال ثالث  .10

 مرات

حقق املدرس المثال  .11

 باالتلقين و اإلتباع

 إلىيراجع املدرس المثال  .12

العالمات اعلىها, ثم سأل املدرس 

الطالب " اين من هذه المثال 

 الذى تناسب بعالمات العلى؟
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امر املدرس الطالب واحدا  .13

فواحد بقدرة المثال لتعيين 

 هاالمثال الذى تناسب بعالمات

يستخدم املدرس الغنية  .14

( لجميع المثال ثم PIQ) الربعة

 يقلد الطالب بعده

يغنى الطالب جميع المثال  .15

( PIQ) الربعةباستخدام الغنية 

 جميعا دون املدرس

من  اذكر املدرس اسم .16

م املدرس
ّ
 موضوع املادة الذى يعل

يبين املدرس التعريفات  .17

م 
ّ
من موضوع املادة الذى يعل

غة السهلة و بسيط املدرس بالل

 عند فهم الطالب

أمر املدرس ثالث التالميذ ليقدم  .1 التقويم

أمام الفصل لكل الطالب 

يشرحون عن مفهوم  اعراب 

 الخفض, عالمته و مثاله 

الطالب الخرون الذى ل يقدمون,  .2

يأمرونهم املدرس ان يكتب البيان 

 من الطالب الذى يقدمون 
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أمر املدرس الطالب أن يكرروا  .1 الختتام

الدرس الذي يكتب املدرس في 

السبورة بالتلقين والتباع 

واستخدم الغنية الخاصة 

 (PIQة)الربعة

الطالب الدعاء قبل اختتام  يقرأ .2

 التعليم

ذكر املدرس إليهم أن يراجعوا  .3

 الدرس في غرفتهم

قرأ الدعاء قبل أن يخرج من  .4

 الفصل معا

 ويقول املدرس السالم .5

 

 

لقاء الرابع تطبيق طريقة بالقلم فى فصل التجريبى. مجموع الطالب فى فصل 

التجريبى يعنى عشرون و اربع الطالب وموضوع قواعد النحوية يعنى اعراب 

الخفض. و تطبيقه الول يكتب الباحث العالمات من اعراب الخفض يعنى 

و التباع على تلك  الكسرة،الياء، والفتحة فى السبورة ثم يستخدم الباحث التلقين

العالمات و جميع الطالب يتبعون بعده. ثم بعد ذلك يكتب الباحث االمثال فى 

اِتب  يعنى و موكل من الكسرة كل العالمات السبورة من 
َ
ّي  ،ك َراس ِ

َ
،   َصاِئَمات  ،ك

ات  
َ
ِبْي  و موكل من الياء يعنى َمْحَفظ

َ
ِخيْ ،ِبأ

َ
مِلْمَسَحَتْيِن  ،ِبأ

ْ
ْيِن ، بِ ِباا

َ
ُبْوَرت اِج  ،السَّ ِدْيَن       ِبالسَّ

اِكِعْيَن و موكل من الفتحة  ْحَمَد  يعنىِبالرَّ
َ
. بعد ذلك يغنى الباحث المثال ِبَمَصاِبْيَح ، ِبأ

اِتب   ( تبدأ من الكلمةPIQواحدا فواحدا باستخدام الغنية الثالث )
َ
حتى الكلمة  ك

والطالب يتبعون بعدها. ثم بعد ذلك امر الباحث الطالب ليناسب المثال  ِبَمَصاِبْيَح 

بعالماتها ثم يقدم الطالب واحد فواحد بقدر المثال ليناسب بعالماتها. ثم اخبر 
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الباحث الطالب أن العالمات والمثال الذى تذكر هي من اعراب الخفض. هنا بين 

و بسيطة. ثم الخير يأمر الباحث الباحث التعريف من اعراب الخفض بلغة السهلة 

 جميع الطالب ان يقرأ  بالجهر ما كتبة فى السبورة جماعة.
 ( 4,9)الجدول 

 اللقاء الخامس فيالتعليمية  األنشطة

 

 9لسبت, ا )يوم لخامساللقاء ا النقاط

 (2019مارس

 دقيقة 60الوقت: 

 املادة والطريقة

 والوسائل

بالسالم و الدعاء مع  درسفتح امل .1 املقدمة

 التالميذ ويقرأ كشف الحضور 

السؤال ملعرفة خبرة  ملدرسقدم ا .2

التالميذ عن املواد املاضية 

وتعاقها باملادة الذي سيدرسهم 

 اآلن

عن األهداف من  درسخبر امل .3

 الدرس اليوم متتابعا

 

 

 اعراب الجزماملادة : 

الطريقة: طريقة 

 التعليم بالقلم

الوسائل: السبورة, 

كتاب ,القلم, 

 املدرس

من  يطلب املدرس العالمات .1 األنشطة

 العراب الجزم حركة او حرفيا

 السبورة  فييكتب املدرس الخاط  .2
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يقرأ املدرس تلك العالمات و  .3

 يسمع الطالب ثالث مرات

يقرأ املدرس تلك العالمات و يقلد  .4

الطالب ثالث مرات, ثم يسأل 

املدرس الطالب بهذ السؤل " هل 

تعلمون الشكل هذ العالمة؟, اذا 

يجيب الطالب "ل" فيستمر 

 :إلىاملدرس 

 فييكتب املدرس تلك العالمات  .5

السبورة اعلى الخط و ينظر 

الطالب, ثم يسأل املدرس الطالب 

ن الن بهذ السؤل " هل تعلمو 

الشكله؟ اذا يجيب الطالب "نعم" 

املستوى  إلىفيستمر املدرس 

 الثانية

يطلب املدرس املثال من كل  .6

 العالمات

 يكتب املدرس تحت الخط .7

 جّرب املدرس الطالب   .8

 السبورة فيثم يكتب املدرس املثال  .9

يقرأ الطالب املثال ثالث  .10

 مرات

حقق املدرس المثال  .11

 باالتلقين و اإلتباع
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 إلىدرس المثال يراجع امل .12

العالمات اعلىها, ثم سأل املدرس 

الطالب " اين من هذه المثال 

 الذى تناسب بعالمات العلى؟

امر املدرس الطالب واحدا  .13

فواحد بقدرة المثال لتعيين 

 المثال الذى تناسب بعالماتها

يستخدم املدرس الغنية  .14

( لجميع المثال ثم PIQ) الربعة

 يقلد الطالب بعده

ى الطالب جميع المثال يغن .15

( PIQ) الربعةباستخدام الغنية 

 جميعا دون املدرس

من  اذكر املدرس اسم .16

م املدرس
ّ
 موضوع املادة الذى يعل

يبين املدرس التعريفات  .17

م 
ّ
من موضوع املادة الذى يعل

املدرس باللغة السهلة و بسيط 

 عند فهم الطالب

أمر املدرس ثالث التالميذ ليقدم  .1 التقويم

أمام الفصل لكل الطالب 

يشرحون عن مفهوم  اعراب 

 الجزم, عالمته و مثاله 
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الطالب الخرون الذى ل يقدمون,  .2

يأمرونهم املدرس ان يكتب البيان 

 من الطالب الذى يقدمون 

 

أمر املدرس الطالب أن يكرروا  .1 الختتام

الدرس الذي يكتب املدرس في 

السبورة بالتلقين والتباع 

واستخدم الغنية الخاصة 

 (PIQة)الربعة

الطالب الدعاء قبل اختتام  يقرأ .2

 التعليم

ذكر املدرس إليهم أن يراجعوا  .3

 الدرس في غرفتهم

قرأ الدعاء قبل أن يخرج من  .4

 الفصل معا

 ويقول املدرس السالم .5

 

 

لقاء الخامس تطبيق طريقة بالقلم فى فصل التجريبى. مجموع الطالب فى فصل 

التجريبى يعنى عشرون و اربع الطالب وموضوع قواعد النحوية يعنى اعراب الجزم. 

و تطبيقه الول يكتب الباحث العالمات من اعراب الجزم يعنى السكون،حذف 

حث التلقين و التباع على حرف العلة، و حذف النون فى السبورة ثم يستخدم البا

تلك العالمات و جميع الطالب يتبعون بعده. ثم بعد ذلك يكتب الباحث االمثال فى 
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ْل يعنى و موكل من السكون كل العالمات السبورة من 
ُ
ك
ْ
ْم َيأ

َ
ْم َيْنُصْر  ،ل

َ
ْقُتْل  ،ل

َ
ْم ت

َ
           ،ل

ْجِلْس 
َ
ْم ت

َ
َش)ى حذف حرف العلةو موكل من  ل

ْ
ْم َيخ

َ
ْم َيْدُع)و(،(يعنى ل

َ
ْم َيْرِم)ى(،ل

َ
  ل

ْي  يعنىو موكل من حذف النون  
َ
  ك

َ
 ،َيْفَعال

َ
ْفَعال

َ
ْي ت

َ
ْوا،ك

ُ
ْفَعل

َ
ْي ت

َ
ْوا،ك

ُ
ْي َيْفَعل

َ
. بعد ذلك ك

( تبدأ من PIQيغنى الباحث المثال واحدا فواحدا باستخدام الغنية الثالث )

ْل  الكلمة
ُ
ك
ْ
ْم َيأ

َ
ْواحتى الكلمة  ل

ُ
ْي َيْفَعل

َ
والطالب يتبعون بعدها. ثم بعد ذلك امر  ك

الباحث الطالب ليناسب المثال بعالماتها ثم يقدم الطالب واحد فواحد بقدر 

المثال ليناسب بعالماتها. ثم اخبر الباحث الطالب أن العالمات والمثال الذى تذكر 

و هي من اعراب الجزم. هنا بين الباحث التعريف من اعراب الجزم بلغة السهلة 

بسيطة. ثم الخير يأمر الباحث جميع الطالب ان يقرأ  بالجهر ما كتبة فى السبورة 

 جماعة.
 

 (4,10)الجدول 

 اللقاء السادس فيالتعليمية  األنشطة

 مارس 16السبت, )يوم  لسادساللقاء ا النقات

2019) 

 دقيقة 60الوقت: 

  املادة والطريقة

 والوسائل

الدعاء مع بالسالم و املدرس  فتح .1 املقدمة

 التالميذ ويقرأ كشف الحضور 

التالميذ بان هذ  املدرساخبر  .2

اللقاء سيقوم فيه باختبار 

 بعدىال

 

- 
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قول شكرا املدرس على الطالب  .3

الدرس علم  فيهتمامهم  في

باب العراب  النحوقواعد 

 باستخدام طريقة بالقلم

بدأ املدرس بإعطاء الختبار  .1 األنشطة

ملعرفة قدرة البعدى إلى التالميذ 

التالميذ في تعليم قواعد النحو 

بعد تطبيق طريقة بالقلم لترقية 

 فهم القواعد النحو

 

 

. السادس  يعمل  الباحث الختبار يسمى هذه الختبار يعنى اختبار البعدى لقاء

تهدف هذه الختبار لترقى الى اي مدى كفاءة الطالب فى تعليم قواعد النحوية بعد 

ن و خمس عشرييتكون من  بالقلم فى اربعة لقاءات. هذه الختباراستخدام طريقة 

. يعمل لكن متفرقة من السئلة قبله السئلة عن قواعد النحوية باب العراب

بعد انتهى هذه الختبار اخبر الباحث الطالب ان هذه الطالب هذه الختبار ساعة. 

فى هذه الختبار و كفائتهم اللقاء هي لقاء الخيرة يرجى الباحث جميع الطالب ناجحا 

 فى قواعد النحوية يرتقيون و عس ى طريقة بالقلم  املنفعة لهم.
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نتائج الطالب عن استخدام طريقة بالقلم فى املدرسة الحسنى املبحث الثالث : 

 الثانوية االسالمية ببروبولنجو و تحليلها

 

 نتائج الطالب عن استخدام طريقة بالقلم

 (4,11جدول )

 الرقم
أسماء الطالب 

املجموعة 

 تجريبةال

 جموعامل نتيجةاإلجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 34 4 4 2 4 2 3 2 4 2 3 4 خيرية رمضانى 1

 32 3 3 2 1 2 4 3 3 4 4 3 ستى مسرورة 2

 42 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 امى مزيرة 3

 30 4 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 قرة اعين 4

 39 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 اديندنىنوفي امليا  5

 43 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 زلفي 6

 29 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 اولى اللباب 7

 28 4 2 3 1 3 4 2 3 4 3 3 نبلة نور شعبان 8

 39 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 حكمة الوليا 9

 34 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دفية الصالحة 10

 35 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 طمئنةم 11
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 35 3 1 4 3 4 4 3 4 3 3 3 زيننا فائقة 12

 33 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 اغنيا نزى  13

 28 4 1 2 3 3 2 3 4 2 3 3 بريزة الفيفة 14

 29 4 1 4 3 1 4 2 3 2 3 3 جميلة الحسنى 15

 31 4 3 4 1 2 4 3 2 3 2 3 لطيفة البدرية 16

 29 3 3 1 3 4 2 3 1 3 2 4 لينا فوزية 17

 38 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 ستى مزينة 18

 38 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 ارماوة داوى  19

 33 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 مفيدة 20

حسنية نوفة  21

 الرحمة

3 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 36 

 38 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 عزة خفيفة 22

 34 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 امى سلما 23

 33 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 واسعةستى  24

 820 

 

مجموع  xنتيجة املقياس األعلى  x= مجموع األسئلة  نتيجة األعلى .1

 املستطلعين 

=  1056 )نتيجة العلى( 11x 4x 24  
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مجموع  xنتيجة املقياس األقل  xمجموع األسئلة نتيجة األقل =  .2

 املستطلعين

)نتيجة القل(  264  = 11x 1x 24  

 = نتيجة األخيرة .3

 

 

قيمة  =    
∑ مجموعة النتيجة املقياس 

∑ النتيجةاألعلى  
   𝑥100% 

 

قيمة =    
∑ 820

∑ 1056
   𝑥100% 

 

820

1056
𝑥100% = 77،65% 

 

 ولوصف نتائج اإلستبانة وتصنيفها، وضع الباحث املعايير اآلتية:

 القيمة الفصيلة

 %100 -%80 قوّي بشدة

 %80 -%61 قوّي 

 %60 - %41 كفاية

 %40 - %21 ضعيف

 %20 - %0 ضعيف بشدة



76 
 

 

 

، والنتيجة ناسبا بجدول مقياس املعيار  %77،65النتيجة األخيرة 

 .واملعيار  قوّي  ،  ”Skala Likert“ليكيرت 

درسة املطريقة بالقلم في  ه بمعنى ان نتائج الطالب عن استخدامهذ

 لترقية فهم القواعد النحوية. المية فروبولنجو موافقا الحسنى الثانوية الس
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فعالية طريقة بالقلم لترقية فهم القواعد النحوية فى املدرسة :  رابعاملبحث ال

 الحسنى الثانوية االسالمية ببروبولنجو وتحليلها

 

 عرض البيانات نتائج الختبار 

إستيفاء إجابة األسئلة املوجودة في املشكلة البحث.  إلىإن نتائج اإلختبار تفيد 

وعرض الباحث في هذا البحث نتائج اإلختبارين القبلي والبعدي من املجموعتين 

 التجريبة والضابطة ثم حللتها باستخدام الرمز اإلحصائي.

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة (أ

بعدي في املجموعتين الضابطة والتجريبية ويحصل من إجراء اإلختبار القبلي وال

 نتائج اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة كما يلي :

 (4,12)الجدول 

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة

 املستوي  الدرجة إسم الطالب الرقم

 ضعيف 36 خيرية رمضانى 1

 ضعيف 36 ستى مسرورة 2

 ضعيف 36 امى مزيرة 3

 ضعيف 56 قرة اعين 4

 ضعيف 48 نوفي امليا اديندنى 5

 ضعيف 40 زلفي 6

 ضعيف 36 اولى اللباب 7

 مقبول  64 نبلة نور شعبان 8
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 مقبول  64 حكمة الوليا 9

 ضعيف 48 دفية الصالحة 10

 ضعيف 28 طمئنةم 11

 جيد 76 زيننا فائقة 12

 مقبول  64 اغنيا نزى  13

 مقبول  64 بريزة الفيفة 14

 مقبول  64 جميلة الحسنى 15

 مقبول  64 لطيفة البدرية 16

 مقبول  60 لينا فوزية 17

 ضعيف 52 ستى مزينة 18

 ضعيف 56 ارماوة داوى  19

 ضعيف 56 مفيدة 20

 ضعيف 56 حسنية نوفة الرحمة 21

 مقبول  60 عزة خفيفة 22

 ضعيف 56 امى سلما 23

 ضعيف 56 ستى واسعة 24

 53,16 املعدلة 25
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فمن نتائج اإلختبار القبلي ملجموعة التجريبة, ظهر أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة 

في مستوي و 8=, وفي مستوي مقبول 1وأما التالميذ في مستوي جيد = 53,16

املوجه بصيفة أغلبية  قواعد النحو, ومن هنا فإن قدرتهم على  15ضعيف = 

 ضعيف.

 (4,13)الجدول 

 اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبةنتائج 

 املستوي  الدرجة إسم الطالب الرقم

 جيد 72 خيرية رمضانى 1

 جيد 76 ستى مسرورة 2

 جيد 76 امى مزيرة 3

 جيد جدا 84 قرة اعين 4

 جيد جدا 80 نوفي امليا اديندنى 5

 جيد 72 زلفي 6

 مقبول  68 اولى اللباب 7

 جيد جدا 88 نبلة نور شعبان 8

 جيد جدا 84 حكمة الوليا 9

 جيد جدا 80 دفية الصالحة 10

 مقبول  60 طمئنةم 11

 ممتاز 92 زيننا فائقة 12
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 جيد جدا 84 اغنيا نزى  13

 جيد جدا 88 بريزة الفيفة 14

 جيد 76 جميلة الحسنى 15

 جيد جدا 80 لطيفة البدرية 16

 ممتاز 92 لينا فوزية 17

 جيد 72 ستى مزينة 18

 جيد جدا 88 ارماوة داوى  19

 جيد جدا 88 مفيدة 20

 جيد 76 حسنية نوفة الرحمة 21

 جيد جدا 80 عزة خفيفة 22

 جيد جدا 80 امى سلما 23

 جيد 72 ستى واسعة 24

 79,5 املعدلة 25

 

فمن نتائج اإلختبار البعدي ملجموعة التجريبة, ظهر أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة 

و في مستوي  12= و في مستوي جيد جدا  2التالميذ في املستوي ممتاز =وأما  79,5

املوجه  قواعد النحوى , ومن هنا فإن قدرتهم عل2=وفي مستوي مقبول  8=جيد 

 بصيفة أغلبية جيد.

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ب( 
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 (4,14)الجدول 

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 املستوي  الدرجة إسم الطالب الرقم

 مقبول  60 همة الوليا 1

 مقبول  64 نور افية 2

 مقبول  64 اليا دويانا 3

 ضعيف 36 نور حمية 4

 جيد 72 ميدى ميشة ولندى 5

 ضعيف 56 ربية اداوية 6

 ضعيف 48 اير فرامسترى  7

 مقبول  64 خليفة الخليلية 8

 ضعيف 28 ليلة الفائزة 9

 مقبول  60 ولندرى دس ى  10

 ضعيف 52 ننيغ فوجى استوتك 11

 ضعيف 52 صفيا مولدة الجنة 12

 جيد 72 زكية النوفية 13

 مقبول  68 ووين 14

 جيد 76 مشهوريا 15

 ضعيف 48 نور حياتى 16
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 ضعيف 52 ارمى فرنندى 17

 مقبول  68 ليلة الكلمة 18

 ضعيف 56 سوسلواتى 19

 ضعيف 56 ازة كمليا 20

 ضعيف 52 اوفل كرمة 21

 مقبول  68 نور خلفي 22

 ضعيف 48 فتريا نورى 23

 ضعيف 32 ستى خديجة 24

 56,33 املعدلة 25

 

ة أن الطالب نالوا الدرجة املعدل فمن نتائج اإلختبار القبلي ملجموعة الضابطة, ظهر

, في مستوي ضعيف 8وفي مستوي مقبول = 3, وأما التالميذ في مستوي جيد =56,33

 املوجه بصيفة أغلبية ضعيف. قواعد النحونا فإن قدرتهم على , ومن ه 13=

 (4,15)الجدول 

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 املستوي  الدرجة إسم الطالب الرقم

 ضعيف 56 همة الوليا 1

 ضعيف 52 نور افية 2

 ضعيف 52 اليا دويانا 3
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 ضعيف 24 نور حمية 4

 مقبول  64 ميدى ميشة ولندى 5

 ضعيف 44 ربية اداوية 6

 ضعيف 40 اير فرامسترى  7

 ضعيف 52 خليفة الخليلية 8

 ضعيف 32 ليلة الفائزة 9

 جيد 76 دس ى ولندرى  10

 ضعيف 56 ننيغ فوجى استوتك 11

 ضعيف 56 صفيا مولدة الجنة 12

 مقبول  64 زكية النوفية 13

 جيد 72 ووين 14

 جيد 72 مشهوريا 15

 ضعيف 36 حياتىنور  16

 ضعيف 48 ارمى فرنندى 17

 ضعيف 48 ليلة الكلمة 18

 ضعيف 52 سوسلواتى 19

 ضعيف 44 ازة كمليا 20

 ضعيف 44 اوفل كرمة 21
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 مقبول  60 نور خلفي 22

 ضعيف 52 فتريا نورى 23

 ضعيف 36 ستى خديجة 24

 51,33 املعدلة 25

 

فمن نتائج اإلختبار البعدي ملجموعة الضابطة, ظهر أن الطالب نالوا الدرجة 

, في مستوي 3وفي مستوي مقبول = 3= في مستوي جيد  ذما التالميوأ 51,33املعدلة 

املوجه بصيفة أغلبية  قواعد النحونا فإن قدرتهم على , ومن ه 18ضعيف =

 ضعيف.

 للمجموعة التجريبة . مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعديج(

وبعد شرح الباحث نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة, فقدم 

 الباحث املقارنة بين إختبار القبلي والبعدي لتلك املجموعة, واملقارنة كما يلي :

 (4,16) الجدول 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي املستوي  النتيجة الرقم

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 املئوية

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 املئوية

 %8,33 2 %0 - ممتاز 90-100 1

 %50 12 %0 - جيد جدا 80-89 2

 %33,33 8 %4,16 1 جيد 70-79 3

 %8,33 2 %33,33 8 مقبول  60-69 4
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 % - %62,5 15 ضعيف 00-59 5

 %100 24 %100 24 العدد

 

بيان املقرنة بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة فظهر  إلىوبالنسبة 

في مستوي  %33,33من الطالب في مستوي ضعيف, و %62,5أن في اإلختبار القبلي 

من  %8,33في مستوي جيد. وأما في في اإلختبار البعدي ظهر أن  %4,16مقبول, و 

 في مستوي جيد  %50في مستوي جيد, و  %33,33 و الطالب في مستوي مقبول, 

في مستوي ممتاز. وفي هذا البيان أن نتيجة اإلختبار البعدي أكبر من  %8,33و , جدا

 نتيجة اإلختبار القبلي.

 . مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةد(

وبعد شرح الباحث نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة, فقدم 

 املقارنة بين إختبار القبلي والبعدي لتلك املجموعة, واملقارنة كما يلي :الباحث 

 (4,17)الجدول 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي املستوي  النتيجة الرقم

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 املئوية

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 املئوية

 % - %0 - ممتاز 90-100 1

 % - %0 - جيد جدا 80-89 2

 %12,5 3 %12,5 3 جيد 70-79 3

 %12,5 3 %33,33 8 مقبول  60-69 4
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 %75 18 %54,16 13 ضعيف 00-59 5

 %100 24 %100 24 العدد

 

بيان املقرنة بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر  إلىوبالنسبة 

في  %33,33من الطالب في مستوي ضعيف, و  %54,16أن في اإلختبار القبلي 

 %75في مستوي جيد. وأما في في اإلختبار البعدي ظهر أن  %12,5مستوي مقبول, و 

في مستوي  %12,5و في مستوي مقبول,  %12,5و من الطالب في مستوي ضعيف, 

 .بعدىأكبر من نتيجة اإلختبار ال قبلىالبيان أن نتيجة اإلختبار ال جيد, وفي هذا

 لتجريبة والضابطة. نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة اه(

 (4,18)الجدول 

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة والضابطة

أسماء الطالب  الرقم

املجموعة 

 تجريبةال

نتائج 

اإلختبار 

 البعدي

أسماء الطالب 

 املجموعة الضابطة

نتائج 

اإلختبار 

 البعدي

 56 همة الوليا 72 خيرية رمضانى 1

 52 نور افية 76 ستى مسرورة 2

 52 اليا دويانا 76 امى مزيرة 3

 24 نور حمية 84 قرة اعين 4

نوفي امليا  5

 اديندنى

 64 ميدى ميشة ولندى 80
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 44 ربية اداوية 72 زلفي 6

 40 اير فرامسترى  68 اولى اللباب 7

 52 خليفة الخليلية 88 نبلة نور شعبان 8

 32 ليلة الفائزة 84 حكمة الوليا 9

 76 دس ى ولندرى  80 دفية الصالحة 10

 56 ننيغ فوجى استوتك 60 طمئنةم 11

 56 صفيا مولدة الجنة 92 زيننا فائقة 12

 64 زكية النوفية 84 اغنيا نزى  13

 72 ووين 88 بريزة الفيفة 14

 72 مشهوريا 76 جميلة الحسنى 15

 36 نور حياتى 80 لطيفة البدرية 16

 48 ارمى فرنندى 92 لينا فوزية 17

 48 ليلة الكلمة 72 مزينةستى  18

 52 سوسلواتى 88 ارماوة داوى  19

 44 ازة كمليا 88 مفيدة 20

حسنية نوفة  21

 الرحمة

 44 اوفل كرمة 76

 60 نور خلفي 80 عزة خفيفة 22

 52 فتريا نورى 80 امى سلما 23
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 36 ستى خديجة 72 ستى واسعة 24

N 1200 املجموع 1908 املجموع 

 

 1908=ظهر من الجدول السابق أن نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة 

 .1200أكبر من نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة =

 (uji t. عرض تحليل البيانات عن اإلختبارين باإلختبار اإلحصائ )و(

 . نتائج عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف املربع من املجموعتين1

نتائج اإلختبار البعدي بين املجموعة الضابطة والتجريبة, وبعد مقارنة 

فشرح الباحث بتقديم عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف املربع من املجموعتين. وهي 

 كما يلي:

 

 (4,19)الجدول 

 املجموعة التجريبة املجموعة الضابطة الرقم

1Y 2Y (y) 2Y 1X 2X (x) 2X 

1 60 56 4 16 36 72 36 1296 

2 64 52 12 144 36 76 40 1600 

3 64 52 12 144 36 76 40 1600 

4 36 24 12 144 56 84 28 784 

5 72 64 8 64 48 80 32 1024 
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6 56 44 12 144 40 72 32 1024 

7 48 40 8 64 36 68 32 1024 

8 64 52 12 144 64 88 24 576 

9 28 32 4 16 64 84 20 400 

10 60 76 16 256 48 80 32 1024 

11 52 56 4 16 28 60 32 1024 

12 52 56 4 16 76 92 16 256 

13 72 64 8 64 64 84 20 400 

14 68 72 4 16 64 88 24 576 

15 76 72 4 16 64 76 12 144 

16 48 36 12 144 64 80 16 256 

17 52 48 4 16 60 92 32 1024 

18 68 48 20 400 52 72 20 400 

19 56 52 4 16 56 88 32 1024 

20 56 44 12 144 56 88 32 1024 

21 52 44 8 64 56 76 20 400 

22 68 60 8 64 60 80 20 400 

23 48 52 4 16 56 80 24 576 
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24 32 36 4 16 56 72 16 256 

 18112 632 1908 1276 2144 200 1200 1200 املجموع

N   ∑ 𝑦 ∑ 𝑦2   ∑ 𝑥 ∑ 𝑥2 

 

 وفيما يلي توضيح ما في الجدول السابق :

1X نتائج اإلختبار القبلي من املجموعة التجريبة = 

2X نتائج اإلختبار البعدي من املجموعة التجريبة = 

(xعدد اإلنحراف من نتائج املجموعة التجريبة = ) 
2X عدد اإلنحراف املربع من نتائج املجموعة التجريبة = 

∑ 𝑥 مجموع عدد اإلنحراف من نتائج املجموعة التجريبة = 

∑ 𝑥2 مجموع عدد اإلنحراف املربع من نتائج املجموعة التجريبة = 

1Y نتائج اإلختبار القبلي من املجموعة الضابطة = 

2Y نتائج اإلختبار البعدي من املجموعة الضابطة = 

(yعدد اإلنحراف من نتائج املجموعة الضابطة = ) 
2Y عدد اإلنحراف املربع من نتائج املجموعة الضابطة = 

∑ 𝑦 عدد اإلنحراف من نتائج املجموعة الضابطة = مجموع 

∑ 𝑦2 مجموع عدد اإلنحراف املربع من نتائج املجموعة الضابطة = 

 

بعد توضيح الجدول السابق, يلخص الباحث بعرض النتائج األتية وهي مجموع عدد 

اإلنحراف املربع من املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبة. وهي كما في هذا 

 الجدول :

 (4,20) الجدول 

 

 املجموعة التجريبة املجموعة الضابطة
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مجموع عدد 

 اإلنحراف

(∑ 𝑦) 

عدد اإلنحراف 

 املربع

(∑ 𝑦2) 

مجموع عدد 

 اإلنحراف

(∑ 𝑥) 

عدد اإلنحراف 

 املربع

(∑ 𝑥2) 

200 2144 632 18112 

 

Mx = 
∑ 𝑥

𝑁
 

 

      = 
632

24
 

 
      = 26,33 

∑ 𝑥2
  = ∑ 𝑥2  - 

(∑ 𝑥)
2

𝑁
 

 

 = 18112 - 
(632)2

24
 

 

 = 18112 - 
399,424

24
 

 

 = 18112  – 16,642,6 

 = 1,469,4 

 

My = 
∑ 𝑦

𝑁
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      = 
200

24
 

    = 8,33 

∑ 𝑦2= ∑ 𝑦2- 
(∑ 𝑦)

2

𝑁
 

 

 = 2144 - 
(200)2

24
 

 

 = 2144 - 
40000

24
 

 = 2144– 1,666,6 

 = 477,4 

 

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥2 +  ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑌 − 2
} (

1
𝑁𝑥

+  
1

𝑁𝑦
)

 

= 
26,33-8,33

√{
1,469,4+ 477,4

24 + 24 - 2
} (

1

24
+ 

1

24
)

 

 

 = 
18

√(42,32)(0,04)
 

 

= 
18

√1,69
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= 
18

1,3
 

 
=13,84 

 

d.b = (Nx + Ny) – 2 

 = (24 + 24) – 2 

 = 46 

 

ts 0.05 = 1,71 

ts 0,01 = 2,50 

 

ثم قام الباحث  13,84=اإلحصائي  tمن الجدول السابق, وجد الباحث أن نتيجة 

من  (degree of freedom)ثم بحث الباحث نتيجة في القائمة الحرية  t-tableبتعيين 

t-table  = في مستوى املعنوى  1,71, و  %1في مستوى املعنوى  2,50فوجد أن نتيجة

 2,50=  %1أكبر من نتيجة املستوى املعنوى  13,84اإلحصائي =  tوألن نتيجة  5%

مردود و  oHوذالك بمعني أن  1,71=  %5وكذالك أكبر من نتيجة املستوى املعنوى 

1H  طريقة "بالقلم"  صتها أن إستخدام أن فروض البحث مقبولة, وخال مقبول أي

 ترقية فهم القواعد النحوية. فعالية في
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 

مناقشة استخدام طريقة بالقلم في املدرسة الحسنى الثانوية االسالمية  .1

 فروبولنجو

هناك الثالثة الفضل الول تعارف موضوع فى استخدام طريقة بالقلم 

املادة فيه التعارف الخاص عن عالمات الش ئ بالتحقيق والتكرار، الثانى 

(، الثالث تعارف اسم املادة PIQبحث التدريبات الواضحة ثم يغنيها بأغنية )

 بتبييين التعريف  بلغة البسيطة و السهلة.

كما كيفية جبريل  76اساس الوحي.احد من احدى املزايا طريقة بالقلم هي على 

م محمدا القرأن، هذا يدل أن طريقة بالقلم مناسبا بالروحية، في جانب 
ّ
عل

الخر طريقة بالقلم يكون احد الطريقة املستخدمة األغنية الخاص فيها و 

فى ناحية الغرض، الطريقة بالقلم تكون خارجى من  77تهتم الطالب في التعليم.

 78باهتة الى الواضح و من املعقد الى البسيط.الصعب الى السهل، من ال

اذن، فى رأي الباحث التطبيق مناسبة بنظرىه، كما طريقة بالقلم تؤسس 

م محمدا فهو باالتحقيق والتكرار وهما وجدا فى هذه 
ّ
بالوحي عندما جبريل عل

الطريقة. ثم الطريقة بالقلم له املزايا يعنى منهجيي و متعة. وذلك تحدث من 

طريقة بالقلم له الخطوات املنهجى لرتفاع فهم الطالب وذلك تثبيتا الول أن 

عندما وجد الباحث نتائج اختبار البعدى اكبر من نتائج اختبار القبلى.  ثم 

هذه الطريقة متعة وعندما يرى الباحث الطالب هم يهتمون جدا و يغنون 

 طريقةجماعة بالفرح. ثم من جانب الهداف، خّرج  PIQباستخدام األغنية 

                                                             
76 Taufiqurrahman M.A, Metode Jibril Metode PIQ-Singosari Bimbingan K.H M.Bashori Alwi, 
(Malang: Ikatan Alumni PIQ, 2005), hlm. 41 
77 Team Bil Qalam, Metode Bil Qalam Dalam Pembelajaran Qawaid Nahwu, Malang: Singosari 
Press,2000 
78 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab,( Yogyakarta: Diva 

Press,2016) hal: 149-151 
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بالقلم الطالب من الصعب الى السهلة، من الباهتة الى الواضحة و من املعقد 

الى البسيط وذلك تثبيتا ألن اكثر منهم ناجحون في اختبار القبلى وايضا هم 

 يستطيعون ان يبين املادة بالواضحة من العراب الرفع حتى اعراب الجزم.

فى املدرسة الحسنى  مناقشة نتائج الطالب عن استخدام طريقة بالقلم .2

 الثانوية االسالمية فروبولنجو

تطبيق طريقة بالقلم في فصل التجريبى وجد الباحث نتائج  فى عملية

الطالب، هناك اختالفات بعد يستخدم الباحث هذه الطريقة، ينظر 

الباحث الطالب، هم هادئون في تعليمهم, كل الطالب ينظرون ويسمعون 

خر دون مزعجة، كل خطوة  هم يتبعون بيان الباحث من الول حتى ال 

بعناية، واذا وصل الباحث  اوسط التعليم جميع الطالب يغنون جماعة 

بالفرح حتى يضربون مكتب امامهم وكان منهم يريدون ان يعود ثالث مرات، 

وهم نشيطون ايضا في السائل عندما ل يفهمون, واذا يعطى الباحث األسئلة 

لباحث النتيجة الخيرة باستخدام معيار هم يجيبون بسرعة. ثم ينال ا

 .%77,65" يعنى Skala Likertليكيرت " 

الول تكون له خصائص واملزايا كثيرة، في النظرى طريقة بالقلم

الثاني تكون طريقة عند الطالب، طريقة املنهجي لترقية فهم قواعد النحوية

يستخدم الثالث تكون طريقة املتعة لن بين املدرس والطالب، التواصل

( على أغنية بصرى علوى وفي تقويمها الهيكل 1,2,3,4املدرس األغنية )

    79واملقرر.

ئج الطالب حقا ومناسبة من ذلك خلص الباحث ان جميع نتا

، ملاذا يقول الباحث كذلك؟ لن قبل تطبيق طريقة بالقلم ما وجد بنظريها

هجى، التواصل الباحث نتائج كذلك. كل هذه لطريقة بالقلم فقط طريقة املن

و املتعة. في منهجي هذه الطريقة تستطيع ان يجعل الطالب ناظرين وسامعين 

إلى بيان الباحث وهم يتبعون بعناية من الول إلى الخر، ثم في تواصل هذه 

                                                             
79 Yasin Nur, Implementasi Metode Bil qalam Dalam Pembelajaran Baca Al-Qur’an Dalam 
Meningkatkan Kualitas Tajwid dan pemahaman Mufrodat di TPQ Bil Qalam Singosari Malang, 
Skripsi, hlm 59  
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الطريقة تستطيع ان يجعل الطالب سائلين اذا ما يفهمون واذا يعطى 

ذه الطريقة تستطيع ان الباحث السئلة، هم يجيبون بسرعة. و في متعة ه

يضربون مكتب امامهم. كل نتائج يجعل الطالب غانيين جماعة بسعيد حتى 

جاء من نفس الطالب.  ثم نتائج الخر باستخدام معيار ليكيرت و ينال 

هذه بمعنى ان نتائج  ،باملعيار قوي  %77,65 الباحث نتائج الخير يعنى 

انوية السالمية سنى الثالطالب عن تطبيق طريقة بالقلم في مدرسة الح

 لترقية فهم القواعد النحوية.  فروبولنجو موافقا

طريقة بالقلم لترقية فهم القواعد النحوية في املدرسة  فعاليةمنا قشة  .3

 الحسنى الثانوية االسالمية فروبولنجو

 ,ةواملجموعة الضابط ةة التجريبختبار القبلي للمجموعبعد إجراء ال 

إلختبار البعدي للمجموعة , وإجراء اةإجراء التجربة للمجموعة التجريب

استخدام  بعد لنيل نتيجة تقويم الطالب ةواملجموعة الضابط ةالتجريب

ثم قام الباحث 13,84اإلحصائي = t. ثم وجد الباحث نتيجة طريقة بالقلم

 degree of)ثم بحث الباحث نتيجة في القائمة الحرية  t-tableبتعيين 

freedom)  منt-table  = و  %1في مستوى املعنوى  2,50فوجد أن نتيجة ,

أكبر من نتيجة 13,84اإلحصائي = tوألن نتيجة  %5في مستوى املعنوى  1,71

 %5وكذالك أكبر من نتيجة املستوى املعنوى  2,50=  %1املستوى املعنوى 

بحث مقبول أي أن فروض ال 1Hمردود و  oHوذالك بمعني أن  1,71= 

 مقبولة.

 tالنتيجة  تكما قال سوكيونو "أن مقياس التجريبي هو :إذا وجد 

مقبول. إذا  1Hمردود و  oHفذلك بمعني أن  table-tاإلحصائي أكبر من 

مقبول و  oHفذلك بمعني أن  table-tاإلحصائي أصغر من  tالنتيجة  توجد

1H .80مردود 

                                                             
80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung, Alfabeta, 2012) h. 99-

100 
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ة واملجموعة التجريبلختبار البعدي للمجموعة اعتمادا على نتيجة ا

بينهما فرقا واضحا.  حثالبا ، قد وجدالعلى الضابطة التي حصل الطالب

 القواعد النحويةفي تعليم  و هام  تأثير كبير هل "بالقلم"وهذا يدل على طريقة 

ألن الطالب يفهمون "بالقلم" عظم الطالب يحبون  التعلم باستخدام طريقة 

 املادة بسرعة.
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 الفصل السادس

 خاتمة

 

 الخالصة .أ

طريقة  باستخدام تعليم القواعد النحويةالعلمي حول  وبعد إنتهاء إجراء البحث

فروبولنجو وصل  اإلسالميةالثانوية  الحسنى درسةاملفي  في الفصل الثاني بالقلم

 نتائج التالية : إلىالباحث 

طريقة بالقلم هناك الثالثة الفضل الول تعارف موضوع املادة  فى استخدام .1

فيه التعارف الخاص عن عالمات الش ئ بالتحقيق والتكرار، الثانى بحث 

(، الثالث تعارف اسم املادة PIQالتدريبات الواضحة ثم يغنيها بأغنية )

 بتبييين التعريف  بلغة البسيطة و السهلة.

م في فصل التجريبى وجد الباحث نتائج طريقة بالقل استخدام فى عملية .2

الطالب، هناك اختالفات بعد يستخدم الباحث هذه الطريقة، ينظر 

الباحث الطالب، هم هادئون في تعليمهم, كل الطالب ينظرون ويسمعون 

بيان الباحث من الول حتى الخر دون مزعجة، كل خطوة  هم يتبعون 

يع الطالب يغنون جماعة بعناية، واذا وصل الباحث  اوسط التعليم جم

بالفرح حتى يضربون مكتب امامهم وكان منهم يريدون ان يعود ثالث مرات، 

وهم نشيطون ايضا في السائل عندما ل يفهمون, واذا يعطى الباحث األسئلة 

هم يجيبون بسرعة. ثم ينال الباحث النتيجة الخيرة باستخدام معيار 

هذه بمعنى أن نتائج  باملعيار قوي، %77,65" يعنى Skala Likertليكيرت " 

المية الطالب عن تطبيق طريقة بالقلم في مدرسة الحسنى الثانوية الس

 لترقية فهم القواعد النحوية.فروبولنجو موافقا 

 tنتيجة فعالية,  ترقية فهم القواعد النحوية في طريقة بالقلم دامخستان إ   .3

ثم بحث الباحث نتيجة  t-tableثم قام الباحث بتعيين  13,84=اإلحصائي 

أن  الباحث فوجد t-tableمن  (degree of freedom)في القائمة الحرية 

وألن  %5في مستوى املعنوى  1,71, و  %1في مستوى املعنوى  2,50نتيجة = 
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 2,50=  %1أكبر من نتيجة املستوى املعنوى  13,84=اإلحصائي tنتيجة 

 oHوذلك بمعني أن  1,71=  %5ى وكذلك أكبر من نتيجة املستوى املعنو 

 دامخستامقبول أي أن فروض البحث مقبولة. وخالصتها أن  1Hمردود و 

 .رقية فهم القواعد النحويةفعالية في ت طريقة بالقلم

 

 املقترحات  .ب

 بناء على نتائج البحث فيقدم الباحث املقترحات التالية :

في عملية  طريقة بالقلم ربية أن تنفععحث إلى جميع املدرس اللغة اليرجي البا .1

 قواعد النحويةلم خصوصا في تعليم التعليم والتع

يرجي الباحث للباحثين األخرين أن يتطورو هذا البحث في مدرسة األخرى أو  .2

 في مراحل األخرى 

الجذابة والجيدة  طريقة التعليملباحثون األخرون باليرجي الباحث أن يقوم ا .3

 أكثر حتى يكون تعليم اللغة العربية أحسن مما قد سبق.
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 رسالة اذن البحث من املدرسة

 

 



 

 

 أسئلة إختبار القبلى

Nama: 

Kelas: 

A. Pilihan Ganda 

Beri tanda silang pada jawaban yang paling tepat 

 

1. Perubahan pada akhir sebuah kata berdasarkan perbedaan amil(penyebab) yang masuk 

pada kata tersebut, baik perubahan secara lafadz maupun perkiraan, diatas adalah 

pengertian dari? 

 

A. Fiil   C. I’rob    

B. Fail   D. Lafadz 

 

2. Ada berapa macam I’rob? 

 

A. 5   C. 7 

B. 4   D. 3 

 

3. Apa sajakah macam-macam i’rob? 

 

A. Rofa’, nasob,khofad, jazem C. mubtada dan khobar 

B. Fathah,dhommah dan kasroh D. fiil dan fail  

 

4. Apa tanda asli i;rob rofa’? 

 

A. Kasroh   C. fathah 

B. Dhommah  D. sukun 

 

5. Apa tanda asli I’rob nashob? 

 

A. Kasroh   C. dhommah 

B. Sukun   D. fathah 

 

6. Apa tanda asli i’rob khofad? 

 

A. Sukun   C. dhommah 

B. Fathah   D. Kasroh 

 

7. Apa tanda asli i’rob jazem? 

 

A. Fathah   C. kasroh 

B. Dhommah  D. sukun 

 

8. Ada berapa tanda pengganti dari I’rob rofa’? 

A. 1   C. 2 

B. 3   D. 4 



 

 

 

9. Manakah dibawah ini yang masuk pada tanda pengganti dari i’rob rofa’? 

 

A. Fathah dan sukun  C. nun dan ya’ 

B. Ya’ dan kasroh   D. wawu dan nun 

 

10. Ada berapa tanda pengganti dari i’rob nashob? 

 

A. 4    C. 5 

B. 3    D. 2 

11. Manakah dibawah ini yang masuk pada tanda pengganti dari i’rob nashob? 

 

A. Dhommah dan kasroh  C. nun dan alif 

B. Sukun dan ya’   D. alif dan ya’ 

 

12. Ada berapa tanda pengganti dari i’rob khofad? 

 

A. 5    C. 3 

B. 4    D. 2 

13. Manakah dibawah ini yang masuk pada tanda pengganti dari i’rob khofad? 

 

A. Dhommah dan fathah  C. alif dan nun 

B. Fathah dan ya’   D. wawu dan sukun 

 

14. Ada berapa tanda pengganti dari i’rob jazem? 

 

A. 3    C. 5 

B. 2    D. 4 

 

15. Manakah dibawah ini yang masuk pada tanda pengganti dari i’rob jazem? 

 

A. Dihapusnya huruf illat dan nun C. dhommah dan wawu 

B. Fathah dan kasroh  D. alif dan ya’ 

 

 ?’manakah kalimat yang di i’rob dengan i’rob rofa ,دّرس المدرس التلميذ فى المدرسة  .16

 

A. درس    C. التلميذ 

B. المدرس    D. المدرسة 

 

 ?manakah kalimat yang di i’rob dengan I’rob nashob ,اكل محمد الطعام فى بيته .17

 

A. اكل    C. الطعام 

B. محمد    D. بيت 

 

 ?manakah kalimat yang di i’rob dengan I’rob khofad ,جلس عمر على الكرسي .18

 

 

A. جلس    C. على 

B. عمر    D. الكرسي 



 

 

 

 ?manakah kalimat yang di I’rob dengan I’rob jazem ,يا طالب ال تأكل قياما .19

 

A. ال    C. طالب     

B. تأكل    D. قياما 

 

20. Tanda I’rob rofa’ yang berupa wawu hanya terdapat pada? 

 

A. Fiil sohih   C. fiil mu’tal 

B. Isim mufrod   D. jama’ mudzakkar salim 

 

21. Tanda I’rob nashob yang berupa alif hanya terdapat pada? 

 

A. Isim mufrod   C. asmaul khomsah 

B. Isim tasniah   D. jama’ muannast salim 

 

22. Tanda I’rob khofad yang berupa fathah hanya terdapat pada? 

 

A. Asmaul khomsah  C. jama’ mudzakkar salim 

B. Isim ghoiru munshorif  D. fiil shohih 

 

23. Tanda I’rob jazem yang berupa terhapusnya huruf illat hanya terdapat pada? 

 

A. Fiil mu’tal akhir  C. jama’ muannas salim 

B. Af’alul khomsah  D. isim ghoiru munshorif 

 

24. I’rob yang tidak bisa masuk pada isim adalah? 

 

A. I’rob rofa’   C. I’rob jazem 

B. I’rob nasab   D. I’rob Khofad 

 

25. I’rob yang tidak bisa masuk pada fiil adalah? 

 

A. I’rob khofad   C. I’rob nasab 

B. I’rob jazem    D. I’rob rofa’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسئلة إختبار البعدى

Nama: 

Kelas : 

B. Pilihan Ganda 

Beri tanda silang pada jawaban yang paling tepat 

 

26. Kalimat yang dapat berubah akhirnya disebut? 

 

C. mabni   C. majazi   

D. mu’rob   D. lafdzi 

 

27. Ada berapa tanda I’rob rofa’? 

 

C. 6   C. 4 

D. 5   D. 3 

 

28. Berikut yang termasuk contoh dari I’rob rofa’ adalah? 

 

C. رايت قلما   C. قال محمد 

D. مررت بصديقى   D. لم يقل 

 

29. Kata  المسلمون termasuk dari contoh dari I’rob rofa’, apa tanda dari kata tersebut? 

 

C. و  C. ال 

D. ن  D. ل 

 

30. Berikut adalah tanda-tanda dari I’rob nashob KECUALI? 

 

C. fathah   C. ya’ 

D. Alif   D. nun 

 

31. Ciri khas dari tanda I’rob nashob adalah? 

 

C. Sukun   C. dhommah 

D. Fathah   D. Kasroh 

 

32. Dibawah ini yang termasuk contoh dari I’rob nashob? 

 

C. أخذت دفترا  C. لن يقرأ 

D. رأيت رجلين  D. semua jawaban benar 

 

33. Berikut ini yang termasuk contoh I’rob nashob dengan tanda ya’ adalah? 

C. لن يسمع    C. لن تفعلوا 

D. ملكت كتابا   D. اشتريت مفتاحين 

 



 

 

34. Harakat fathah adalah ciri dari I’rob? 

 

C. Rofa’    C. khofad 

D. nashob    D. jazem 

 

35. Ada berapa tanda dari i’rob khofad? 

 

C. 4    C. 5 

D. 3    D. 2 

 

36. Manakah dibawah ini yang termasuk contoh I’rob khofad? 

 

C. اكتب فى الدفتر  C. لن يفتح   

D. طلع القمر   D. لم يلد 

 

 ?kalimat yang digaris bawah termasuk contoh I’rob khofad dengan tanda ,ابو هريرة .37

 

C. kasroh    C. fathah 

D. ya’    D. tanwin 

 

38. I’rob jazem dapat diketahui dengan tanda? 

 

C. Sukun dan nun   C. sukun dan tetapnya nun 

D. Fathah dan menghapus nun D.sukun dan menghapus( nun dan huruf illat) 

 

39. Ciri I’rob jazem adalah? 

 

C. fathah    C. sukun 

D. kasroh    D. dhommah 

 

40. Manakah dibawah ini yang termasuk contoh i’rob jazem? 

 

C. لم ينصر    C. ينصر 

D. لن ينصر    D. نصرا 

 

 ?adalah contoh dari I’rob jazem dengan tanda ,لم يلد .41

 

C. nun    C. membuang huruf illat 

D. membuang nun   D. sukun 

 

42. dibawah ini termasuk contoh I’rob rofa’ dan nashob? 

 

C.  قام محمد dan أأخذ ماء  C.  جاء رجالن dan مررت باحمد 

D.  جاءت المسلمات dan لم تجلس  D.  كتبت بقلم dan اذهب الى المسجد 

 

43. Dibawah ini yang termasuk contoh jama’ muannast salim dengan tanda I’rob rofa’ 

adalah? 

 

 



 

 

C. صلى المسلمون   C. قامت المسلمات 

D. جاء المسلمين   D. جاء ابوك 

 

 ? merupakan contoh asmaul khomsah ketika I’rob rofa’ dengan tanda ,جاء اخوك .44

 

C. wawu    C. alif    

D. ya’    D. nun 

 

45. berikut termasuk contoh asmaul khomsah ketika nashob? 

 

C. جاء حمك    C.  بأخيكجئت  

D. نظرت اباك   D. ابوك جميل 

 

46. Isim tastniah ketikia khofad berada pada tanda? 

 

C. dhommah   C. nun 

D. ya’    D. fathah 

 

47. jama’ muannast salim ketika khofad diketahui dengan tanda? 

 

C. fathah    C. kasroh 

D. wawu    D. sukun 

 

 ..……adalah contoh I’rob khofad dengan cara membuang لم يرم  .48

 

C. Huruf illat   C. huruf wawu 

D. Huruf nun   D. huruf ya’ 

 

  ..……adalah contoh I’rob khofad dengan cara membuang ,لم تفعلو .49

 

C. Huruf illat    C. huruf ya’ 

D. Huruf nun   D. huruf wawu 

 

50. I’rob adalah perubahan…….kalimat 

 

C. Awal     C. tengah  

D. Akhir     D. semua jawaban benar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T-test table 

T-TEST PAIRS=y1 y2 WITH x1 x2 (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

 

 

 
T-Test 

 

 

 

Notes 

Output Created 19-MAY-2019 08:54:12 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
24 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis 

are based on the cases with 

no missing or out-of-range 

data for any variable in the 

analysis. 

Syntax 

T-TEST PAIRS=y1 y2 WITH 

x1 x2 (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.09 

 
 

[DataSet0]  

 

 

 

 



 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
y1 56.3333 24 12.47839 2.54714 

x1 53.1667 24 12.17148 2.48449 

Pair 2 
y2 51.3333 24 12.90321 2.63386 

x2 79.5000 24 7.93999 1.62074 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 y1 & x1 24 -.058 .789 

Pair 2 y2 & x2 24 .065 .765 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 y1 - x1 3.16667 17.92658 3.65925 -4.40306 10.73640 

Pair 2 y2 - x2 -28.16667 14.70778 3.00221 -34.37722 -21.95612 

 

Paired Samples Test 

 T df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 y1 - x1 .865 23 .396 

Pair 2 y2 - x2 -9.382 23 .000 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الستبانة

ANGKET PENILAIAN RESPON SISWA TERHADAP PENERAPAN 

METODE BIL QALAM 

Nama: 

Kelas : 

Petunjuk pengisian: 

Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penelitian anda. 

1=Sangat Tidak Setuju    2=Tidak Setuju    3=Setuju     4=Sangat Setuju 

 

NO PERTANYAAN 1 2 3 4 

1 Saya berminat mempelajari Qawaid Nahwu     

2 Saya dapat memahami penjelasan guru dengan baik     

3 Ya merasa ilmu nahwu/qawaid yang diajarkan menjadi 
mudah dengan metode bil qalam 

    

4 Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
qawaid/nahwu dengan metode bil qalam 

    

5 Saya dapat bekerja sama/aktif dengan teman dalam 
belajar qawaid nahwu dengan metod bil qalam 

    

6 Apakah pelajaran qawaid nahwu sangat mudah     

7 Apakah metode bil qalam mengangkat 
kemampuanmu dalam qawaid nahwu 

    

8 Apakah metode yang digunakan guru dalam 
pembelajaran qawaid nahwu sangat baik 

    

9 Apakah pembelajaran qawaid nahwu menjadi 
menyenangkan dengan metode bil qalam 

    

10 Apakah kamu memahami qawaid nahwu dengan 
metode bil qalam 

    

11 Apakah metode bil qalam cocok digunakan guru 
dalam pembelajaran qawaid nahwu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :    
Madrasah Tsanawiyah Al Husna Krejengan 

Probolinggo 

Mata Pelajaran : Qowaid Nahwu 

Kelas / Semester : VII (Delapan) 

Tema / Subtema : اعراب الرفع 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 jam 20 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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 ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksana kan kegiatan belajar 

 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungansosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.2 Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khasanah 

keislaman 

2.1.1 Berperilaku Jujur dan jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomuniasi 

2.2.1 Percaya diri bergaul 

menggunakan bahasa arab 

sesuai kaidah  bahasa Arab 

yang benar 

2.2.2 Dapat bertanggung jawab 

dengan apa yang di ungkapkan 

tentang bahasa arab 

 

 

3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik :  

 اعراب الرفع

 

Baik secara lisan maupun tertulis 

3.1.1. Menentukan makna kata, 

kalimat atau gagasan yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.2. Menemukan informasi yang 

terkandung dalam paragraf yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.3. Menyebutkan bunyi ujaran 

kata, frase atau kalimat 

bahasa Arab terkait topik 

 
4.1 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang   

 

 اعراب الرفع

 
Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan dan struktur text yang 

benar dan sesuai konteks 

4.1.1 Mempraktikkan membaca 
wacana tertulis terkait topik 

4.1.2 Siswa mampu menjawab 
pertanyaan tentang isi 

kandungan teks 
 اعراب الرفع

 

 

 

 



 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

1. Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat ) yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

2. Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

3. Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit  

4. Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

5.  Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Qowaid Nahwu 

،و،ا،ن ُُ / ٌُ  

ُتٌب        ُمَدّرَِساٌت           َيْضِرُب 
ُ
 ُمْسِلٌم          ك

َماِن 
َ
ل
َ
اِن            ق

َ
ِمْيذ

ْ
ُبْوَك         ِتل

َ
اِجُرْوَن       ا

َ
 ت

ْوَن 
ُ
ْفَعل

َ
ْوَن         ت

ُ
ِن        َيْفَعل

َ
ْفَعال

َ
ِن        ت

َ
 َيْفَعال

   

Diatas adalah tanda-tanda dari 

ِع 
ْ
ف  ِاْعَراُب الرَّ

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Induktif 

2. Metode  : Bil Qalam 

3. Model  : Student Facilitator and Explaining 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media     : Papan Tulis, spidol  

2. Alat/Bahan   : Unit Kegiatan Belajar/UKB 

3. Sumber Pembelajaran  : Kitab Mukhtassor Jiddan 



 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1.  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama.  

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

4. Guru memotivasi siswa.   

5. Guru memberikan pengantar 

topik/appersepsi sesuai materi yang 

disampaikan.  

 

10Menit 

2.  Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan tanda-tanda dari 

I’rob rofa’ baik secara harokat 

maupun huruf 

2. Guru menulis garis pembatas di papan 

tulis  

3. guru membaca tanda I’rob rofa’ dan 

siswa mendengarkan sampai tiga 

4. guru membaca tanda I’rob rofa’ dan 

siswa mengikuti sampai tiga kali, 

kemudian guru bertanya pada siswa 

dengan pertanyaan ini “ apakah kalian 

60meni
t 



 

 

tau bentuk tanda I’rob rofa’ ini? Jika 

siswa menjawab “tidak” maka guru 

melanjutkan langkah selanjutnya 

5. Guru menulis tanda I’rob rofa’ di 

papan tulis diatas garis pembatas lalu 

melihat siswa, “ apakah kalian tau 

bentuk tanda I’rob rofa’ sekarang? 

Jika siswa menjawab “ya” guru lanjut 

pada langkah selanjutnya 

6. Guru menyiapkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob rofa’ 

7. Guru menunjuk siswa satu persatu 

untuk mendengarkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob rofa’ yang 

akan guru ucapkan lalu siswa disuruh 

untuk mengulanginya 

8. Setelah itu guru menulis contoh yang 

diucapkan siswa tadi di papan tulis 

dibawah garis pembatas sampai 

semuanya selesai tertulis 

9. Siswa membaca contoh tanda I’rob 

tadi tiga kali 

10.  Guru menegaskan contoh dengan 

talqin (menunjuk satu siswa untuk 

membaca contoh) di lanjutkan dengan 

ittiba’ ( menunjuk satu siswa untuk 

membaca contoh kemudian diikuti 

oleh semua siswa) sampai semua 

contoh selesai dibaca semuanya 



 

 

11.   Kemudian guru mengembalikan 

contoh-contoh I’rob rofa’ tadi pada 

tanda-tanda I’rob rofa’ diatasnya, 

kemudian guru bertanya dengan 

pertanyaan ini “ manakah dari contoh-

contoh I’rob rofa’ ini yang sesuai 

dengan tanda-tanda I’rob rofa’ diatas? 

12.  Setelah itu guru menyuruh siswa satu 

persatu sebanyak contoh yang ada 

untuk mencocokkan atau 

menyesuaikan contoh-contoh I’rob 

rofa’ dengan tanda-tanda I’rob rofa’ 

diatasnya 

13. Lalu guru melagukan contoh-contoh 

I’rob rofa’ dengan menggunakan lagu 

4 (PIQ) lalu siswa mengikuti 

setelahnya 

14. Setelah itu semua siswa melagukan 

semua contoh-contoh I’rob rofa’ 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

tanpa guru 

15.  Guru memberitahukan bahwa yang 

dipelajari tadi adalah I’rob rofa’  

16.  Guru menjelaskan pengertian dari 

I’rob rofa’ dengan Bahasa sederhana 

dan mudah 

17. Guru memerintah tiga siswa untuk 

maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan pengertian I’rob rofa’, 

tanda dan contohnya 



 

 

18. Bagi siswa yang tidak maju kedepan , 

guru memerintahkan mereka untuk 

menulis penjelasan dari siswa yang 

sedang maju 

19.  Guru memerintahkan siswa untuk 

mengulang kembali pelajaran yang 

ditulis guru di papan tulis dengan 

talqin dan ittiba’ lalu dilanjutkan 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru dan peserta didik membuat 

simpulan pelajaran. 

2. Guru memberitahukan siswa untuk 

mengulang pelajaran dirumah.   

3. Guru Menutup pembelajaran dengan 

doa dan salam 
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H. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian    

 (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap)  

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

 (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan Pribadi/Kuisioner/Memilih 

jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio  

3. Pedoman penskoran (terlampir)  

Teknik Penilaian 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 

KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

A. Penilaian Sikap  



 

 

1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 

2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja 

Rubrik Penilaian Sikap dalam Mendemonstrasikan dialog 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Keberanian 

Skor penilaian : 

                      Skor perolehan  

Nilai   =    x  100 

                       Skor Maksimal    

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

B. Penilaian Unjuk Kerja 

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja tentang dialog dengan tema اعراب الرفع 

No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 

1  1 2 3 4  

2       

3       

Dst.       

Aspek yang dinilai: 

a. Kelancaran 

1. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan sangat 

lancar nilai = 30 



 

 

2. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan lancar nilai 

= 20 

3. Jika peserta didik tidak lancar mengkomunikasikan dialog = 10. 

b. Ketepatan dalam mengucapkan kalimat 

1. Jika peserta didik dapat  mengucapkan kalimat dengan tepat = 30 

2. Jika peserta didik dapat mengucapkan kalimat kurang tepat = 20 

3. Jika peserta didik tidak dapat mengucapkan kalimat dengan tepat = 

10. 

c. intonasi 

1. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang sangat baik                       = 30 

2. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan intonasi 

yang  baik                       = 20 

3. Jika peserta didik tidakdapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang baik  = 10                      

C. Instrumen Penilaian Praktek 

 Instrumen penilaian praktek mecakup sejauh mana hafalan siswa 

mengenai mufrodat   

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Rata-

rata 

Nilai 

Kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

Penguasaan 

materi  

Kejelasan 

bahasa 

      

      

      

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

a. 4 Jika baik sekali 

b. 3 Jika baik 

c. 2 Jika cukup 

d. 1 Jika kurang 

 
Mengetahui,                                                                  Probolinggo, 04 Februari 2019 

Kepala Sekolah,                                                Guru,          

 

KH.Drs Abdur Rahman                      Muhammad Suhairiansyah 

NIP. -                 NIM. 15150013 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :    
Madrasah Tsanawiyah Al Husna Krejengan 

Probolinggo 

Mata Pelajaran : Qowaid Nahwu 

Kelas / Semester : VII (Delapan) 

Tema / Subtema : اعراب النصب 

Alokasi Waktu : 2x 40 menit ( 1 jam 20 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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 ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.2 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

i. Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksana kan kegiatan belajar 

 

2.4 Menunjukkan perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungansosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.5 Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

2.6 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khasanah 

keislaman 

2.1.2 Berperilaku Jujur dan jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomuniasi 

2.2.3 Percaya diri bergaul 

menggunakan bahasa arab 

sesuai kaidah  bahasa Arab 

yang benar 

2.2.4 Dapat bertanggung jawab 

dengan apa yang di ungkapkan 

tentang bahasa arab 

 

 

3.2 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik :  

 اعراب النصب

 

Baik secara lisan maupun tertulis 

3.1.4. Menentukan makna kata, 

kalimat atau gagasan yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.5. Menemukan informasi yang 

terkandung dalam paragraf yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.6. Menyebutkan bunyi ujaran 

kata, frase atau kalimat 

bahasa Arab terkait topik 

 
4.2 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang   

 

 اعراب النصب

 
Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan dan struktur text yang 

benar dan sesuai konteks 

4.2.1 Mempraktikkan membaca 
wacana tertulis terkait topik 

4.2.2 Siswa mampu menjawab 
pertanyaan tentang isi 

kandungan teks 
 اعراب النصب

 

 

 

 



 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

6. Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat ) yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

7. Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

8. Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit  

9. Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

10.  Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Qowaid Nahwu 

، ي،ن  ُ ،ا، ِ
َُ / ًُ  

 
َ
ْن َيْقَرأ

َ
ْن َيْسَمَع           ل

َ
ْبَواًبا        ل

َ
ًرا          ا

َ
ت
ْ
 َدف

ا            َحَما        
َ
خ
َ
َسات          َساِفَرات       ا رَّ

ُ
ك  

ْيِن        ُمْجَتِهِدْيَن         ُمَهْنِدِسْيَن 
َ
 ِمْفَتاَحْيِن        ِرْجل

ْوا   
ُ
ْن َيْفَعل

َ
ْوا       ل

ُ
ْفَعل

َ
ْن ت

َ
        ل

َ
ْفَعال

َ
ْن ت

َ
     ل

َ
ْن َيْفَعال

َ
 ل

Diatas adalah tanda-tanda dari 

 ِاْعَراُب الَنْصِب 
 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan : Induktif 

b. Metode  : Bil Qalam 

c. Model  : Student Facilitator and Explaining 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media     : Papan Tulis, spidol  

2. Alat/Bahan   : Unit Kegiatan Belajar/UKB 

3. Sumber Pembelajaran  : Kitab Mukhtassor Jiddan 



 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama.  

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

4. Guru memotivasi siswa.   

5. Guru memberikan pengantar 

topik/appersepsi sesuai materi yang 

disampaikan.  
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2 Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan tanda-tanda dari 

I’rob nashob baik secara harokat 

maupun huruf 

2. Guru menulis garis pembatas di 

papan tulis  

3. guru membaca tanda I’rob nashob 

dan siswa mendengarkan sampai tiga 

4. guru membaca tanda I’rob nashob 

dan siswa mengikuti sampai tiga kali, 

kemudian guru bertanya pada siswa 

dengan pertanyaan ini “ apakah 
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kalian tau bentuk tanda I’rob nashob 

ini? Jika siswa menjawab “tidak” 

maka guru melanjutkan langkah 

selanjutnya 

5. Guru menulis tanda I’rob nashob di 

papan tulis diatas garis pembatas lalu 

melihat siswa, “ apakah kalian tau 

bentuk tanda I’rob nashob sekarang? 

Jika siswa menjawab “ya” guru lanjut 

pada langkah selanjutnya 

6. Guru menyiapkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob nashob 

7. Guru menunjuk siswa satu persatu 

untuk mendengarkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob nashob 

yang akan guru ucapkan lalu siswa 

disuruh untuk mengulanginya 

8. Setelah itu guru menulis contoh yang 

diucapkan siswa tadi di papan tulis 

dibawah garis pembatas sampai 

semuanya selesai tertulis 

9. Siswa membaca contoh tanda I’rob 

tadi tiga kali 

10.  Guru menegaskan contoh dengan 

talqin (menunjuk satu siswa untuk 

membaca contoh) di lanjutkan 

dengan ittiba’ ( menunjuk satu siswa 

untuk membaca contoh kemudian 

diikuti oleh semua siswa) sampai 



 

 

semua contoh selesai dibaca 

semuanya 

11.   Kemudian guru mengembalikan 

contoh-contoh I’rob nashob tadi pada 

tanda-tanda I’rob nashob diatasnya, 

kemudian guru bertanya dengan 

pertanyaan ini “ manakah dari 

contoh-contoh I’rob nashob ini yang 

sesuai dengan tanda-tanda I’rob 

nashob diatas? 

12.  Setelah itu guru menyuruh siswa 

satu persatu sebanyak contoh yang 

ada untuk mencocokkan atau 

menyesuaikan contoh-contoh I’rob 

nashob dengan tanda-tanda I’rob 

nashob diatasnya 

13. Lalu guru melagukan contoh-contoh 

I’rob nashob dengan menggunakan 

lagu 4 (PIQ) lalu siswa mengikuti 

setelahnya 

14. Setelah itu semua siswa melagukan 

semua contoh-contoh I’rob nashob 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

tanpa guru 

15.  Guru memberitahukan bahwa yang 

dipelajari tadi adalah I’rob nashob  

16.  Guru menjelaskan pengertian dari 

I’rob nashob dengan Bahasa 

sederhana dan mudah 



 

 

17. Guru memerintah tiga siswa untuk 

maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan pengertian I’rob nashob, 

tanda dan contohnya 

18. Bagi siswa yang tidak maju kedepan 

, guru memerintahkan mereka untuk 

menulis penjelasan dari siswa yang 

sedang maju 

19.  Guru memerintahkan siswa untuk 

mengulang kembali pelajaran yang 

ditulis guru di papan tulis dengan 

talqin dan ittiba’ lalu dilanjutkan 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru dan peserta didik membuat 

simpulan pelajaran. 

2. Guru memberitahukan siswa untuk 

mengulang pelajaran dirumah.   

3. Guru Menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 
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H. PENILAIAN 

4. Jenis/teknik penilaian    

 (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap)  

5. Bentuk instrumen dan instrumen 

 (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan Pribadi/Kuisioner/Memilih 

jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio  

6. Pedoman penskoran (terlampir)  

Teknik Penilaian 



 

 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 

KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

A. Penilaian Sikap  

1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 

2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja 

Rubrik Penilaian Sikap dalam Mendemonstrasikan dialog 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Keberanian 

Skor penilaian : 

                      Skor perolehan  

Nilai   =    x  100 

                       Skor Maksimal    

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

B. Penilaian Unjuk Kerja 

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja tentang dialog dengan tema اعراب النصب 

No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 

1  1 2 3 4  

2       

3       

Dst.       

Aspek yang dinilai: 



 

 

d. Kelancaran 

4. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan sangat 

lancar nilai = 30 

5. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan lancar nilai 

= 20 

6. Jika peserta didik tidak lancar mengkomunikasikan dialog = 10. 

e. Ketepatan dalam mengucapkan kalimat 

4. Jika peserta didik dapat  mengucapkan kalimat dengan tepat = 30 

5. Jika peserta didik dapat mengucapkan kalimat kurang tepat = 20 

6. Jika peserta didik tidak dapat mengucapkan kalimat dengan tepat = 10 

f. intonasi 

4. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang sangat baik                       = 30 

5. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan intonasi 

yang  baik                       = 20 

6. Jika peserta didik tidakdapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang baik  = 10                      

C. Instrumen Penilaian Praktek 

 Instrumen pnilaian praktek mecakup sejauh mana hafalan siswa mengenai 

mufrodat   

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Rata-

rata 

Nilai 

Kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

Penguasaan 

materi  

Kejelasan 

bahasa 

      

      

      

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

e. 4 Jika baik sekali 

f. 3 Jika baik 

g. 2 Jika cukup 

h. 1 Jika kurang 

 

Mengetahui,                                                                  Probolinggo, 11 Februari 2019 

Kepala Sekolah,                                                Guru, 

          

           

KH.Drs Abdur Rahman                      Muhammad Suhairiansyah 

NIP. -                 NIM. 15150013 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :    
Madrasah Tsanawiyah Al Husna Krejengan 

Probolinggo 

Mata Pelajaran : Qowaid Nahwu 

Kelas / Semester : VII (Delapan) 

Tema / Subtema : اعراب اخلفض 

Alokasi Waktu : 2x 40 menit ( 1 jam 20 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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 ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.3 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

i. Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksana kan kegiatan belajar 

 

2.7 Menunjukkan perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungansosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.8 Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

2.9 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khasanah 

keislaman 

2.1.3 Berperilaku Jujur dan jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomuniasi 

2.2.5 Percaya diri bergaul 

menggunakan bahasa arab 

sesuai kaidah  bahasa Arab 

yang benar 

2.2.6 Dapat bertanggung jawab 

dengan apa yang di ungkapkan 

tentang bahasa arab 

 

 

3.3 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik :  

 اعراب الخفض

 

Baik secara lisan maupun tertulis 

3.1.7. Menentukan makna kata, 

kalimat atau gagasan yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.8. Menemukan informasi yang 

terkandung dalam paragraf yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.9. Menyebutkan bunyi ujaran 

kata, frase atau kalimat 

bahasa Arab terkait topik 

 
4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang   

 

 اعراب الخفض

 
Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan dan struktur text yang 

benar dan sesuai konteks 

4.3.1 Mempraktikkan membaca 
wacana tertulis terkait topik 

4.3.2 Siswa mampu menjawab 
pertanyaan tentang isi 

kandungan teks 
 اعراب الخفض

 

 

 

 



 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

11. Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat ) yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

12. Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

13. Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit  

14. Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

15.  Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Qowaid Nahwu 

 ًُ ،ي، َ ُِ /  ُ  

ات  
َ
ّي         َصاِئَمات            َمْحَفظ َراس ِ

َ
اِتب          ك

َ
 ك

ْيِن 
َ
ُبْوَرت مِلْمَسَحَتْيِن        ِبالسَّ

ْ
ِخْي          ِباا

َ
ِبْي         ِبأ

َ
 ِبأ

ْحَمَد     ِبَمَصاِبْيَح 
َ
اِكِعْيَن      ِبأ اِجِدْيَن       ِبالرَّ  ِبالسَّ

   

Diatas adalah tanda-tanda dari 

ْفِض 
َ
لخ

ْ
 ِاْعَراُب ا
 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan : Induktif 

b. Metode  : Bil Qalam 

c. Model  : Student Facilitator and Explaining 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media     : Papan Tulis, spidol  

2. Alat/Bahan   : Unit Kegiatan Belajar/UKB 

3. Sumber Pembelajaran  : Kitab Mukhtassor Jiddan 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 



 

 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama.  

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

4. Guru memotivasi siswa.   

5. Guru memberikan pengantar 

topik/appersepsi sesuai materi yang 

disampaikan.  

 

10Menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan tanda-tanda dari 

I’rob khofad baik secara harokat 

maupun huruf 

2. Guru menulis garis pembatas di 

papan tulis  

3. guru membaca tanda I’rob khofad 

dan siswa mendengarkan sampai tiga 

4. guru membaca tanda I’rob khofad 

dan siswa mengikuti sampai tiga kali, 

kemudian guru bertanya pada siswa 

dengan pertanyaan ini “ apakah 

kalian tau bentuk tanda I’rob khofad 
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ini? Jika siswa menjawab “tidak” 

maka guru melanjutkan langkah 

selanjutnya 

5. Guru menulis tanda I’rob khofad di 

papan tulis diatas garis pembatas lalu 

melihat siswa, “ apakah kalian tau 

bentuk tanda I’rob khofad sekarang? 

Jika siswa menjawab “ya” guru lanjut 

pada langkah selanjutnya 

6. Guru menyiapkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob khofad 

7. Guru menunjuk siswa satu persatu 

untuk mendengarkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob khofad 

yang akan guru ucapkan lalu siswa 

disuruh untuk mengulanginya 

8. Setelah itu guru menulis contoh yang 

diucapkan siswa tadi di papan tulis 

dibawah garis pembatas sampai 

semuanya selesai tertulis 

9. Siswa membaca contoh tanda I’rob 

tadi tiga kali 

10.  Guru menegaskan contoh dengan 

talqin (menunjuk satu siswa untuk 

membaca contoh) di lanjutkan 

dengan ittiba’ ( menunjuk satu siswa 

untuk membaca contoh kemudian 

diikuti oleh semua siswa) sampai 

semua contoh selesai dibaca 

semuanya 



 

 

11.   Kemudian guru mengembalikan 

contoh-contoh I’rob khofad tadi pada 

tanda-tanda I’rob khofad diatasnya, 

kemudian guru bertanya dengan 

pertanyaan ini “ manakah dari 

contoh-contoh I’rob khofad ini yang 

sesuai dengan tanda-tanda I’rob 

khofad diatas? 

12.  Setelah itu guru menyuruh siswa 

satu persatu sebanyak contoh yang 

ada untuk mencocokkan atau 

menyesuaikan contoh-contoh I’rob 

khofad dengan tanda-tanda I’rob 

khofad diatasnya 

13. Lalu guru melagukan contoh-contoh 

I’rob khofad dengan menggunakan 

lagu 4 (PIQ) lalu siswa mengikuti 

setelahnya 

14. Setelah itu semua siswa melagukan 

semua contoh-contoh I’rob khofad 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

tanpa guru 

15.  Guru memberitahukan bahwa yang 

dipelajari tadi adalah I’rob khofad  

16.  Guru menjelaskan pengertian dari 

I’rob khofad dengan Bahasa 

sederhana dan mudah 

17. Guru memerintah tiga siswa untuk 

maju ke depan kelas untuk 



 

 

menjelaskan pengertian I’rob khofad, 

tanda dan contohnya 

18. Bagi siswa yang tidak maju kedepan 

, guru memerintahkan mereka untuk 

menulis penjelasan dari siswa yang 

sedang maju 

19.  Guru memerintahkan siswa untuk 

mengulang kembali pelajaran yang 

ditulis guru di papan tulis dengan 

talqin dan ittiba’ lalu dilanjutkan 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru dan peserta didik membuat 

simpulan pelajaran. 

2. Guru memberitahukan siswa untuk 

mengulang pelajaran dirumah.   

3. Guru Menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 
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H. PENILAIAN 

7. Jenis/teknik penilaian    

 (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap)  

8. Bentuk instrumen dan instrumen 

 (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan Pribadi/Kuisioner/Memilih 

jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio  

9. Pedoman penskoran (terlampir)  

Teknik Penilaian 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 



 

 

KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

A. Penilaian Sikap  

1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 

2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja 

Rubrik Penilaian Sikap dalam Mendemonstrasikan dialog 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Keberanian 

Skor penilaian : 

                      Skor perolehan  

Nilai   =    x  100 

                       Skor Maksimal    

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

B. Penilaian Unjuk Kerja 

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja tentang dialog dengan tema اعراب الخفض 

No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 

1  1 2 3 4  

2       

3       

Dst.       

Aspek yang dinilai: 



 

 

g. Kelancaran 

7. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan sangat 

lancar nilai = 30 

8. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan lancar nilai 

= 20 

9. Jika peserta didik tidak lancar mengkomunikasikan dialog = 10. 

h. Ketepatan dalam mengucapkan kalimat 

7. Jika peserta didik dapat  mengucapkan kalimat dengan tepat = 30 

8. Jika peserta didik dapat mengucapkan kalimat kurang tepat = 20 

9. Jika peserta didik tidak dapat mengucapkan kalimat dengan tepat = 

10. 

i. intonasi 

7. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang sangat baik                       = 30 

8. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan intonasi 

yang  baik                       = 20 

9. Jika peserta didik tidakdapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang baik  = 10                      

C. Instrumen Penilaian Praktek 

 Instrumen pnilaian praktek mecakup sejauh mana hafalan siswa mengenai 

mufrodat 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Rata-

rata 

Nilai 

Kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

Penguasaan 

materi  

Kejelasan 

bahasa 

      

      

      

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

i. 4 Jika baik sekali 

j. 3 Jika baik 

k. 2 Jika cukup 

l. 1 Jika kurang 
Mengetahui,                                                                  Probolinggo, 18 Februari 2019 

Kepala Sekolah,                                                Guru,   

    

      

KH.Drs Abdur Rahman                      Muhammad Suhairiansyah 

NIP. -                 NIM. 15150013 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :    
Madrasah Tsanawiyah Al Husna Krejengan 

Probolinggo 

Mata Pelajaran : Qowaid Nahwu 

Kelas / Semester : VII (Delapan) 

Tema / Subtema : اعراب اجلزم 

Alokasi Waktu : 2x 40 menit ( 1 jam 20 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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 ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.4 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah 

i. Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksana kan kegiatan belajar 

 

2.10 Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungansosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.11 Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

2.12 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khasanah 

keislaman 

2.1.4 Berperilaku Jujur dan jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomuniasi 

2.2.7 Percaya diri bergaul 

menggunakan bahasa arab 

sesuai kaidah  bahasa Arab 

yang benar 

2.2.8 Dapat bertanggung jawab 

dengan apa yang di ungkapkan 

tentang bahasa arab 

 

 

3.4 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya bahasa 

Arab yang berkaitan dengan 

topik :  

 اعراب الجزم

 

Baik secara lisan maupun tertulis 

3.1.10. Menentukan makna kata, 

kalimat atau gagasan yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.11. Menemukan informasi yang 

terkandung dalam paragraf yang 

berkaitan dengan topik 
3.1.12. Menyebutkan bunyi ujaran 

kata, frase atau kalimat 

bahasa Arab terkait topik 

 
4.4 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang   

 

 اعراب الجزم

 
Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan dan struktur text yang 

benar dan sesuai konteks 

4.4.1 Mempraktikkan membaca 
wacana tertulis terkait topik 

4.4.2 Siswa mampu menjawab 
pertanyaan tentang isi 

kandungan teks 
 اعراب الجزم

 

 

 

 



 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

4. Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat ) yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

5. Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

6. Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit  

7. Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

8.  Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi Qowaid Nahwu 

،)ا،و،ي(،ن ُْ  

ْجِلْس 
َ
ْم ت

َ
ْقُتْل           ل

َ
ْم ت

َ
ْم َيْنُصْر        ل

َ
ْل         ل

ُ
ك
ْ
ْم َيأ

َ
 ل

ْم َيْرِم)ى( 
َ
ْم َيْدُع)و(        ل

َ
َش)ى(      ل

ْ
ْم َيخ

َ
 ل

ْوا
ُ
ْي َيْفَعل

َ
ْوا     ك

ُ
ْفَعل

َ
ْي ت

َ
      ك

َ
ْفَعال

َ
ْي ت

َ
       ك

َ
ْي َيْفَعال

َ
 ك

Diatas adalah tanda-tanda dari 

لَجْزِم 
ْ
 ِاْعَراُب ا

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan : Induktif 

b. Metode  : Bil Qalam 

c. Model  : Student Facilitator and Explaining 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media     : Papan Tulis, spidol  

2. Alat/Bahan   : Unit Kegiatan Belajar/UKB 

3. Sumber Pembelajaran  : Kitab Mukhtassor Jiddan 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 



 

 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama.  

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

4. Guru memotivasi siswa.   

5. Guru memberikan pengantar 

topik/appersepsi sesuai materi yang 

disampaikan.  

 

10Menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru menyiapkan tanda-tanda dari 

I’rob jazem baik secara harokat 

maupun huruf 

2. Guru menulis garis pembatas di 

papan tulis  

3. guru membaca tanda I’rob jazem dan 

siswa mendengarkan sampai tiga 

4. guru membaca tanda I’rob jazem dan 

siswa mengikuti sampai tiga kali, 

kemudian guru bertanya pada siswa 

dengan pertanyaan ini “ apakah 

kalian tau bentuk tanda I’rob jazem 

60meni
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ini? Jika siswa menjawab “tidak” 

maka guru melanjutkan langkah 

selanjutnya 

5. Guru menulis tanda I’rob jazem di 

papan tulis diatas garis pembatas lalu 

melihat siswa, “ apakah kalian tau 

bentuk tanda I’rob jazem sekarang? 

Jika siswa menjawab “ya” guru lanjut 

pada langkah selanjutnya 

6. Guru menyiapkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob jazem 

7. Guru menunjuk siswa satu persatu 

untuk mendengarkan contoh dari 

masing-masing tanda I’rob jazem 

yang akan guru ucapkan lalu siswa 

disuruh untuk mengulanginya 

8. Setelah itu guru menulis contoh yang 

diucapkan siswa tadi di papan tulis 

dibawah garis pembatas sampai 

semuanya selesai tertulis 

9. Siswa membaca contoh tanda I’rob 

tadi tiga kali 

10.  Guru menegaskan contoh dengan 

talqin (menunjuk satu siswa untuk 

membaca contoh) di lanjutkan 

dengan ittiba’ ( menunjuk satu siswa 

untuk membaca contoh kemudian 

diikuti oleh semua siswa) sampai 

semua contoh selesai dibaca 

semuanya 



 

 

11.   Kemudian guru mengembalikan 

contoh-contoh I’rob jazem tadi pada 

tanda-tanda I’rob jazem diatasnya, 

kemudian guru bertanya dengan 

pertanyaan ini “ manakah dari 

contoh-contoh I’rob jazem ini yang 

sesuai dengan tanda-tanda I’rob 

jazem diatas? 

12.  Setelah itu guru menyuruh siswa 

satu persatu sebanyak contoh yang 

ada untuk mencocokkan atau 

menyesuaikan contoh-contoh I’rob 

jazem dengan tanda-tanda I’rob 

jazem diatasnya 

13. Lalu guru melagukan contoh-contoh 

I’rob jazem dengan menggunakan 

lagu 4 (PIQ) lalu siswa mengikuti 

setelahnya 

14. Setelah itu semua siswa melagukan 

semua contoh-contoh I’rob jazem 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

tanpa guru 

15.  Guru memberitahukan bahwa yang 

dipelajari tadi adalah I’rob jazem 

16.  Guru menjelaskan pengertian dari 

I’rob jazem dengan Bahasa 

sederhana dan mudah 

17. Guru memerintah tiga siswa untuk 

maju ke depan kelas untuk 



 

 

menjelaskan pengertian I’rob jazem, 

tanda dan contohnya 

18. Bagi siswa yang tidak maju kedepan 

, guru memerintahkan mereka untuk 

menulis penjelasan dari siswa yang 

sedang maju 

19.  Guru memerintahkan siswa untuk 

mengulang kembali pelajaran yang 

ditulis guru di papan tulis dengan 

talqin dan ittiba’ lalu dilanjutkan 

dengan menggunakan lagu 4 (PIQ) 

 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru dan peserta didik membuat 

simpulan pelajaran. 

2. Guru memberitahukan siswa untuk 

mengulang pelajaran dirumah.   

3. Guru Menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 
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H. PENILAIAN 

10. Jenis/teknik penilaian    

 (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap)  

11. Bentuk instrumen dan instrumen 

 (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan Pribadi/Kuisioner/Memilih 

jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio  

12. Pedoman penskoran (terlampir)  

Teknik Penilaian 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 



 

 

KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

A. Penilaian Sikap  

1. Jenis/teknik penilaian : Non Tes 

2. Bentuk instrumen: Penilaian Sikap dan unjuk kerja 

Rubrik Penilaian Sikap dalam Mendemonstrasikan dialog 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Keberanian 

Skor penilaian : 

                      Skor perolehan  

Nilai   =    x  100 

                       Skor Maksimal    

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

B. Penilaian Unjuk Kerja 

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja tentang dialog dengan tema اعراب الجزم 

No. Nama Peserta Didik Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 

1  1 2 3 4  

2       

3       

Dst.       

Aspek yang dinilai: 



 

 

j. Kelancaran 

10. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan sangat 

lancar nilai = 30 

11. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan lancar nilai 

= 20 

12. Jika peserta didik tidak lancar mengkomunikasikan dialog = 10. 

k. Ketepatan dalam mengucapkan kalimat 

10. Jika peserta didik dapat  mengucapkan kalimat dengan tepat = 30 

11. Jika peserta didik dapat mengucapkan kalimat kurang tepat = 20 

12. Jika peserta didik tidak dapat mengucapkan kalimat dengan tepat = 

10. 

l. intonasi 

10. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang sangat baik                       = 30 

11. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan intonasi 

yang  baik                       = 20 

12. Jika peserta didik tidakdapat mengkomunikasikan dialog dengan 

intonasiyang baik  = 10                      

C. Instrumen Penilaian Praktek 

 Instrumen pnilaian praktek mecakup sejauh mana hafalan siswa mengenai 

mufrodat   

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Rata-

rata 

Nilai 

Kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

Penguasaan 

materi  

Kejelasan 

bahasa 

      

      

      

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

m. 4 Jika baik sekali 

n. 3 Jika baik 

o. 2 Jika cukup 

p. 1 Jika kurang 

 
Mengetahui,                                                                  Probolinggo, 25 Februari 2019 

Kepala Sekolah,                                                Guru,   

      

          

KH.Drs Abdur Rahman                      Muhammad Suhairiansyah 

NIP. -                 NIM. 15150013 



 

 

 الصور مع الطالبات فى فصل التجريبى و فصل الضابط

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يف فصل التجرييب الباتالط

 ظابطيف فصل ال الباتالط



 

 

 السيرة الذاتية

 املعلومة الشخصية .أ

 شهير ينشاة اإلسم : محمد

 1997اوكتوبر  16روبولنجو, فاملكان/تاريخ امليالد : 

 الجنس : رجل

 الجنسية : اإلندونيسية

 Ds Glagah Kec Pakuniran Kab Probolinggoالعنوان : 

 085607501163رقم الجوال : 

 ryansdzulkarnain@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 املستوى الدراس ي .ب

 السنة املستوى الدراس ي الرقم

 2003-2002 سوكأنروضة األطفال  1

 2009-2003 2سوكأن مدرسة اإلبتدائية الحكومية  2

 2012-2009 قنقون  1زين الحسن مدرسة املتوسطة  3

النموذجية زين الحسن مدرسة الثانوية  4

 قنقون  1

2012-2015 

( قسم تعليم اللغة العربية S1سرجانا ) 5

مالك كلية التربية والتعليم بجامعة مولنا 

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية مالنج

2015-2019 
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