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 البحث خلصمست  

الميذ لت مهارات التفكرين خالل أساس إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو م م، 2021 ديوي سارتيكا
امعة . رسالة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جاملدرسة الثانوية دار القران موجوكرطا

شرف ، واملنور هادي املاجستري راملشرف األول : الدكتو  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
  .دانيال حلمي املاجسترير الدكتو  :الثاين

 مهارات التفكري ،النحو،تعليم كراسة التدريبات الكلمات املفتاحية : 

  عليم النحوت . يستخدماملدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطايف ذي يدرس من املواد ال واحد وه تعليم النحو
. تدريبليل من الوق املادة مرتفعة للغاية عرض، وهو منت ألفية ابن مالك ، مع  فقط كتاابا مدرسياا يف شكل كتاب

 .دي والتفكري اإلبداعيلنقلتفكري ابلم اليت تطلب الطالب يهداف التعلناسب أبال يتقدم املدّرسة التدريبات الذي 
اف عالية، ألن يتم هذه األهدونفذت املدرسة أهدافا عالية لكل املادة التعليمية،  ولكن يف الواقع تعليم النحو مل 

عداد  من املشكلة، فقامت الباحثة إب عتماداا .موجود كراسة التدريبات لتمارس مهارات يف األهداف املقصودةغري 
  .مهارات التفكريكراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس 

 مهارات التفكري( إعداد كراسة التدرايت يف تعليم النحو من خالل أساس 1أما أهداف هذا البحث هي )
( معرفة مدى فعالية كراسة 3و ) ( لوصف صالحيتها عند اخلرباء2، )ذ املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطالتالمي

 .لتالميذ املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا مهارات التفكريالتدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس 
. وأدوات البحث املستخدمة يف (ADDIEومنهج البحث املستخدم هو البحث والتطوير ابلنموذج أّدي )

( يف حتليل Likertواالستبانة واالختبار. واستعملت الباحثة حساب منوج ليكرت ) مجع البياانت هي املقابلة،
 بلي والبعدي.قيف حتليل البياانت من نتيجة االختبار ال t-testالبياانت. واستخدمت الباحثة الرمز 

ات مهار  ليم النحو من خالل أساسيف تع كراسة التدريباتفر  اتو  (1: أما نتائج هذا البحث والتطوير هي
ت إن كراسة التدريبات يف تعليم النحو اليت أعدهتا الباحثة هلا خصائص ومزااي الميتلكها يف كراسة التدريبا التفكري.

املواد وعنوان   دمن خالل إجراء حتليل املناهج الدراسية ، وحتدي إن تصميم هذه كراسة التدريباتأ(  األخرى يعين:
و التقييم ، أدوات القياس أ وحتديد كراسة التدريبات،، وكتابة   تالميذلل، واختاذ خطوات عمل  كراسة التدريبات

( إن صالحية كراسة 2 .لياواملتوسط والع دىعلى مبدأ مهارات التفكري األبناءا  كراسة التدريباتإعداد   إنب(
. وتصل جودة هذه الكتاب جممال إىل تقدير "جيد جدا". وهذا يدل على التدريبات هي نتيجة التحكيم من اخلبري

 نتيجة البحث أبن كراسة التدريبات املعّدة ميكن استخدامها يف تعليم النحو لرتقية  التالميذ على مهارات التفكري
رسة الثانوية دار دفعال لتالميذ امل مهارات التفكري( إن تطبيق كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس 2

( %5) 0,05أكرب من ت اجلدول عند مستوى الداللة  3,037القرآن موجوكرطا. ابلنظر إىل نتيجة اختبار ت 
 .2,02تدل على 
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ABSTRACT 

 
Sartika, Dewi. 2021. Preparation of Student Worksheets in Nahwu learning based on 

thinking skills at SMA Darul Quran, Mojokerto City. Thesis, Masters Program in 

Arabic Language Education, Post-Graduate at the State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors : (1) Dr. H. Nurhadi, M.A, (2) Dr. 

Danial Hilmi, M.Pd. 
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Nahwu is one of the subjects taught at SMA Darul Qur'an Mojokerto. Nahwu 

learning only uses textbooks in the form of kitab, namely Matan Alfiyyah ibnu Malik, with 

subject presentation too high and little exercise. The exercise provided by teachers is not 

in accordance with the learning objectives which require students to think critically and 

creatively. Meanwhile, this madrasah implements high targets in each subject, but in reality 

the nahwu learning does not fulfill these targets, this is because there is no student 

worksheets that can train the ability to fulfill these targets. Based on this problem, the 

researcher conducted research on the preparation of student worksheets on the nahwu 

learning based on thinking skills. 

The purpose of the study is 1) To compose student worksheets on Nahwu learning 

based on thinking skills for students SMA Darul Qur’an Mojokerto, 2) To describe the 

appropriateness of student worksheets according to experts and, 3) To find out the 

effectiveness of the worksheets on Nahwu learning based on thinking skills for students 

SMA Darul Qur’an Mojokerto being compiled.  

The research method used in this research is research & development (R&D) based 

on the ADDIE model. The research instruments used by researcher in collecting data are 

interviews, questionnaires and t-test. Likert scale is used to analyze questionnaire data and 

t-test is used for data analysis of pre-test and post-test results. 

The results of this research & development (R&D) research include: 1) Availability 

of student worksheets (LKS) in nahwu learning based on thinking skills. The student 

worksheets in nahwu learning compiled by researchers have characteristics and advantages 

that it does not have from other student worksheets, these are a) This student worksheets is 

designed by conducting curriculum analysis, determining the material and title of the 

worksheets, making student work steps, writing worksheets and determining measuring or 

evaluation tools b) This worksheet is made based on the principle of low, medium and high 

thinking skills. 2) the validity of student worksheets is the result of validation by the expert. 

The overall quality of this student worksheets are rated “very well”. This shows the results 

of research that use of student worksheets prepared helped students to improve student’s 

thinking skills in nahwu learning. 3) That the application of student worksheets in nahwu 

learning based on thinking skills is effective for students at SMA Darul Qur'an Mojokerto. 

With the results of the t test 3,037 > from t table at a significance level of 0.05 (5%) that is 

2.02. 
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ABSTRAK 

Sartika, Dewi. 2021. Penyusunan Lembar Kerja Siswa pada pembelajaran Nahwu 

berbasis keterampilan berfikir untuk siswa SMA Darul Quran Mojokerto. Tesis, 

Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN  University Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Dr. H. Nurhadi, M.A, (2) Dr. Danial Hilmi, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci : Lembar Kerja Siswa,Pembelajaran Nahwu,Keterampilan Berfikir  

 Nahwu adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMA Darul Qur’an 

Mojokerto. Pembelajaran nahwu hanya menggunakan buku ajar yang berupa kitab yaitu 

Matan Alfiyyah ibnu Malik dengan pemaparan materi yang terlalu tinggi dan latihan yang 

sedikit. Latihan yang diberikan oleh pendidik belum sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk berfikir kritis dan kreatif. Sementara itu, madrasah ini 

menerapkan target tinggi pada setiap mata pelajaran, akan tetapi pada kenyataannya 

pembelajaran nahwu belum memenuhi target tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

LKS yang dapat melatih kemampuan dalam memenuhi target tersebut. Berdasarkan 

masalah ini, maka peneliti melakukan penelitian tentang penyusunan lembar kerja siswa 

pada pembelajaran nahwu berbasis keterampilan berfikir. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menyusun lembar kerja siswa pada pembelajaran 

Nahwu berbasis keterampilan berfikir untuk siswa SMA Darul Qur’an Mojokerto, 2) 

menggambarkan kelayakan lembar kerja siswa menurut para ahli/pakar dan 3) mengetahui 

sejauh mana efektivitas lembar kerja siswa pada pembelajaran Nahwu berbasis 

keterampilan berfikir untuk siswa SMA Darul Qur’an Mojokerto yang disusun.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian research 

& development (R&D) berdasarkan model ADDIE. Instrumen penelitian yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara, angket dan uji tes. Skala 

Likert dipergunakan untuk analisis data angket pakar dan uji t-tes digunakan untuk analisis 

data hasil pre-test dan post-test. 

Adapun hasil penelitian research & development (R&D) ini antara lain: 1) 

Ketersediaan lembar kerja siswa (LKS) pada pembelajaran nahwu berbasis keterampilan 

berfikir. LKS pada pembelajaran nahwu yang disusun oleh peneliti memiliki karakteristik 

dan kelebihan yang tidak dimilikinya dari LKS lainnya yaitu: a) LKS ini didesain dengan 

melakukan analisis kurikulum, menentukan materi dan judul LKS, membuat langkah kerja 

siswa, menulis LKS dan menentukan alat ukur atau evaluasinya, b) LKS ini dibuat 

berdasarkan asas kemampuan berfikir baik itu rendah, menengah dan tinggi. 2) validitas 

LKS adalah hasil validasi oleh ahli/pakar. Kualitas keseluruhan buku ini mendapat nilai 

sangat bagus. Ini menunjukkan hasil penelitian bahwa penggunaan lebar kerja siswa yang 

disusun banyak membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan berfikir siswa dalam 

pembelajaran nahwu 3) Bahwasanya penerapan lembar kerja siswa pada pembelajaran 

nahwu dengan basis keterampilan berfikir efektif untuk siswa di SMA Darul Qur’an 

Mojokerto. Dengan hasil uji t 3,037 > dari t tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%) yaitu 

2,02. 
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 تقديرالشكر و كلمة ال
، نيلبسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرس

م على سيدان والصالة والسال الذي أنزل عليه خامت الكتب خبري اللغات بلسان عريب مبني.
 حممد وهو قدرة للناس أمجعني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد. 

من قسم  (S-2)هذا البحث اجلامعي لنيل درجة املاجستري  كتابة فقد مت بفضل هللا
سالمية احلكومية م اإلييا جبامعة موالان مالك إبراهلتعليم اللغة العربية بكلية الدراسات الع

إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس  ماالنج، حتت العنوان "
تعاىل ومساعدة  بتوفيقهوية دار القرآن موجوكرطا" مهارات التفكري لتالميذ املدرسة الثان

من قد ساهم يف هذا البحث حىت النهاية، لذلك، ألقي كلمة الشكر إىل من قد ساعدين 
 على كتابة هذا البحث، وهم: 

 م اإلسالمية احلكومةيعبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراه أ.د. فضيلة .1
 ماالنج.

م ية كلية الدراسة العليا جبامعة موالان مالك إبراهأمي سنبلة، عميد أ.د.فضيلة  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

ولداان واركاديناات املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية د. فضيلة  .3
 م اإلسالمية احلكومية ماالنج.يالدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراه

 املشرف املاجستري دانيال حلمياألول و د. املاجستري املشرف  نور هادي د.فضيلة  .4
قد أنفقا أوقاهتما وبذال جهودمها إلشراف هذه الرسالة إشرافا كامال،  انالثاين، اللذ

 عسى أن يباركما هللا وجيزمها خري اجلزاء.
رئيس املمتحن واملناقش األول يف امتحان خطة البحث ورسالة املاجستري اللذان  .5

 حث والرسالة.أرشداين يف إصالح خطة الب
رئيس مؤسسة دار القرآن موجوكرطا ومجيع األساتذة واألساتذات والتالميذ فيها  .6

 الذين ساعدوا الباحث يف كتابة هذه البحث.
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 صل الوللفا
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ

حيث سيا يإندوندخول اإلسالم إىل  اللغة العربية يف إندونيسيا منذ تعليميصدر 
 هتجئة بال تزال تقليدية وبسيطة ، ابستخدام األسالي التعليمي يف ذلك الوقت النموذج

م يالغرض من تعل. أما العربية ف على األصوات واحلروفي)أساليب أجبدية( يف التعر 
الذكر  و كمسلم يف الصالة  االحتياجات تقضيل اللغة العربية يف بداية دخول اإلسالم

 إىل هللا سبحانه وتعاىل. دعاءمخس مرات ، وال
يتم  املرحلة لكن يف هذه، و وناملسلممهتما به  م اللغة العربية ال يزاليتعلوجود 

 النحوواعد قترمجة اللغة العربية إىل اللغة األم ) اللغة العربية ابستخدام النظم عليمت
ر اللغة العربية كلغة نصوص مصاد (. والغرض من ذلك هو أن يفهم املسلمونوالرتمجة

ي ليت حتتو ا الرتاثكتب ليفهم   احلديث ، وكذلك دينية إسالمية مثل القرآن الكرمي و
 املعرفة الدينية. على معلومات حول الرسالة والقانون و

لنحو ا علمه لفهم الكتب األخرى.ت تالميذاألساس الذي جيب على ال النحو هو
 عليمت .ثانوية دار القرآن موجوكرطا ال رسةاملد يف تدرس اليت اهلامة املواد من واحد هو

ثاىن ال لفصلا ىتح سطة دار القرآنسابع يعين يف املدرسة املتو ال فصلال من ابتداء النحو
بعد اللغة.  هو قواعد اللغة اليت ولدت النحو .عشرة يعين يف املدرسة الثانوية دار القرآن

فإن النحو هو قواعد حبيث ، يف استخدام اللغة. لذلك القواعد بسبب األخطاء ولدت
فهمون فهما ياستعمال ملستخدمي اللغة يعين هم قادرون أن ينقلوا تعبريات اللغة وهم 

 صحيحا يف كل الشكل املكتوب واملنطوق.
( 1أما املؤشرات اليت ميكن استخدامها لقياس قدرة يف تعليم النحو فهي: )

( يستطيع أن 3( يستطيع أن حيّد حمل الكلمة، )2يستطيع أن يذكر نوع الكلمة، )
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ستطيع ( ي5( يستطيع أن حيّد عالمة اإلعراب من الكلمة، )4يشرح إعراب الكلمة، )
( يستطيع أن يعطي الشكل 7( يستطيع أن يغرّي أمناط اجلملة، )6أن يفرق بنية اجلملة، )

يف اجلملة أو العبارة، ويستطيع أن حيّد تركيب اجلملة املناسب بقواعد النحوية الصحيحة، 
ميكن التلميذ إعطاء التعليق و إعطاء التقومي عن  (9( يستطيع أن يعرب اجلملة، )8)

وميكن التلميذ لتصميم البنية العميقة على  (10لة القاعدة اخلاصة، )اختالف مسئ
 من قبل ويف تعليم النحشرات اليت ميكن أن تقيس قدرة بناءا على املؤ  1النحو املشجر.

 يتحققن ملاملدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا  يف عشر ثاينال فصلالالتالميذ ، فإن 
قومي عن اختالف و إعطاء التبعد إىل املؤشرات للتعليق  مل أيتوا. مجيع هذه املؤشرات بعد

دة و تصميم البنية العميقة على النحو املشجرة وإبداع اجلملة املفي مسئلة القاعدة اخلاصة
ألن تلك املهارات توجد يف املنهج الدراسي تعليم النحو يف الةمدرسة الثانوية دار القرآن 

 . 2013يعين املنهج الدراسي  موجوكرطا
قوم بتدريس  ت يتال دّرسةمن امل ةعليها الباحث تالبياانت اليت حصلواستناداا إىل 

 الرأي يف أسئلة حول االختالفات تالميذ، فإنه عندما يسأل الألفية ابن مالككتاب 
عن جواز تقدمي احلال على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر. بني الكوفة والبصرة 

 وال جيوز ذلك عند الكوفيني. ما رأيك عن هذا االختالفذهب البصريون جبوز تقدميها 
سئلة ق على املالطالب من التعلي ستطيعمل يالقواعد النحوية ؟، وأيهما األصح ؟. 

بعد  نصلمل ي تالميذحتدث املشكلة ألن ال ، لذلك تسمى هذه مشكلة.القواعد النحوية
إىل  نوصل ن( على الرغم أهن6رفة.املع( والكفاءة اإلبداعية )5املعرفة.مي )و إىل كفاءة التق

و  4املعرفة.تسمى الكفاءات . و 4، و املعرفة.3، املعرفة.2، املعرفة.1ت املعرفة.الكفاءا
  .مبهارات التفكري 6املعرفة. و 5املعرفة.

اليت  دريباتتالهو عدم وجود  مهارات التفكري عند التالميذأسباب عدم حتقيق 
لذلك  .تفكريملهارات ال النقدي واإلبداعي وفقاا كريعلى التف تالميذمكن أن تساعد التة

                                                           
 1 , (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2020), 120Penilaian berfikir Tingkat TinggiMoh. Ainin,  
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مث جيب  ، يعين إبعداد كراسة التدريباتيف جوانب التدريب ،  تطوير، جيب أن يتم ال
 تالميذكن المتاليت يوجد فيها أيضاا دليل لكيفية  دريباتوير العمل من خالل توفري التتط

املؤشرات  مجيعيتم ىل جانب أن مي واإلبداع ، إو التحليل والتق بشكل لصقل املهارة
 األخرى.
ن  اإلسالمية ابملسك  املدارس إحدى هي الثانوية دار القرآن موجوكرطا مدرسةالـ

 ومدرسة طةاملتوس مدرسة مها مدرستني من تتكونو . جاوى الشرقية مدينة موجوكرطا، يف
خاصة  السلفية امقره تعليمية مؤسسة هي املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا .الثانوية

 قامت هذه الةمدرسة حتت رعاية مؤسسة دار القرآن. يف التعليم الكتاب النحو والصرف
موجوكرطا, و جتمع بني نظام التعليم اإلسالمي التقليدي ونظام التعليم النظامي احلكومي 

يف الةمدرسة دار القرآن يتكون من النساء فقط أو ما يعرف  تالميذ. أما مجيع الالرمسي
بية البنات، ألن هذه املدرسة تطبق منهج املعهد ومنهج التعليم الرمسي ، يعين يف برت 

الةمدرسة املتوسطة والةمدرسة الثانوية. عندما ميكن تنفيذ أنشطة عملية التعلم معاا ، 
فهذا يعين أن منهج املعهد، الذي يعرف ابسم نظام التعليم التقليدي أو غري الرمسي ، 

 زء من منهج التعليم الرمسي.يتم تضمينه أيضاا كج
 وجوكرطادار القرآن م رسةاملد يف النحو ميتعل يف املستخدمة التعليمية املواد

 تابك.غريهو ، مالك بنا وألفية ، يطينظم العمر ، منت األجرومية كتاب يعين ، متنوعة
 بن حممد ومؤلفه ابن عبد هللا ،يم النحوتعل يف املستخدم بالكتا هوألفية ابن مالك 

م، ووافته 1204بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين األندالسي. ولد ابن مالك يف عام 
  م. 1274املنية عام 

ذا الكتاب . هحيتوي على تفسريات تناقش مادة النحو كتاب ألفية ابن مالك
ا لتعليم ة الثانوية أو املعهد دار القرآن موجوكرطيف املدرس التالميذاليت يشيع استخدامه 

يف عملية  .النحو، لذلك ختتار الباحثة هذا الكتاب الذي يتناسب مبهارات التفكريعلم 
 تعين طريقة ةابلطريقة التقليدي علم النحويتعلمون  تالميذعلم، ال يزال الالتدريس والت
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 إىل مجلة عدب مجلة ، األخرى تلو كلمة  رتجمت مث كتاابا   املدّرسة ملوحت ،قواعد الرتمجة
 اليت ملةاجل تكون ، كلمة  كل  من املعىن التالميذ يسجل بينما ،( اوىج لغة) األم اللغة

علم  تالميذتعلم ال. يتفسريها يتم اليت العربية اجلملة من ابلضبط أقل املدّرسة ترمجها
وس كتاب التدريبات لتطوير أمثلة من الدر فقط من سياق الكتاب وليس لديهم   النحو

 .حىت اآلن
 إعداد كراسة التدريبات، وهذه كراسة التدريبات جيبأنه  ةرى الباحثتلذلك ، 

 ذاهتطّور من خالل أساس مهارات التفكري يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا. 
عليم إعداد كراسة التدريبات يف ت" حول حبث إبجراء املهتم ةالباحث توراء يكمن ما هو

  رطا"انوية دار القرآن موجوكالث درسةامل لتالميذ مهارات التفكري ساسالنحو من خالل أ
 

 أسئلة البحث .ب
بناء على خلفية البحث السابقة فانتجت الباحثة منها مسائل أساسية اليت أردت 

 بياهنا يف هذه رسالة البحث واعتبارها على حسب صفاهتا التالية:  
مهارات اس أسالنحو املطورة من خالل إعداد كراسة التدريبات يف تعليم كيف يتم  -1

 ؟الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة لةتالميذ الةالتفكري 
التفكري  مهاراتأساس النحو من خالل كراسة التدريبات يف تعليم كيف صالحية   -2

 ؟ الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة لةتالميذ الة
مهارات اس أسالنحو من خالل كراسة التدريبات يف تعليم   ما مدى فعالية استخدام -3

 ؟ الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة الة التفكري لةتالميذ
 

 أهداف البحث .ج
 :أما أهداف البحث يف هذا البحث فهي



5 
 

 

ارات مهأساس النحو من خالل كراسة التدريبات يف تعليم لوصف إمتام إعداد   -1
 الثانوية دار القرآن موجوكرطا.مدرسة التفكري لةتالميذ الة

تفكري ن خالل أساس مهارات الكراسة التدريبات يف تعليم النحو مصالحية  لوصف  -2
  لةتالميذ الةمدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا

مهارات ساس أالنحو من خالل كراسة التدريبات يف تعليم   استخدام لقياس فعالية -3
 الثانوية دار القرآن موجوكرطا.مدرسة التفكري لةتالميذ الة

 
 أمهية البحث .د

 فيما يلي:تتضح أمهية البحث اليت ستقوم هبا الباحثة 
 األمهية النظرية .1

إن هذا البحث يزيد ويسهم إسهاما نظراي يف إعداد كراسة التدريبات اجليد 
يتناسب مع احتياجات الطلبة متماشيا مع التوجيهات الرتبوية احلديثة يف تعليم 

 النحو.
 األمهية التطبيقية .2

للباحث: من إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس  (أ
ستكسب الباحثة خربة مفيدة يف إعداد كراسة التديبات،  رات التفكريمها

وتعطي نتيجة هذا البحث توجيها يف تطبيق إعداد كراسة اللتدريبات من 
 خالل أساس مهارات التفكري يف تعليم النحو.

ملعلمي تعليم النحو: لتحديد ولتحسني كيفية العملية التعليمية الناجحة  (ب
  .يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري بتقدمي كراسة التدريبات

للتالميذ: ستستخدم التالميذ يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا هذه   (ج
كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري، وأن 
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تكون هذه النتيجة دافعة للتالميذ يف تعليم النحو الصحيح ابلسهولة والرغبة 
 فيه.

ملدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا: إنتاج كراسة التدريبات يف تعليم النحو  (د
من خالل أساس مهارات التفكري لتكون الكتاب املصاحب اجليد يف ترقية 
العملية التعليمية والتعلم اللغة العربية عامة، ويف تعليم وتعلم النحو خاصة، 

 تعليمي.أن تكون نتيجة هذا البحث مؤثرة يف امليدان ال
 

 مواصفات اإلنتاج .ه
تريد الباحثة من هذا البحث أن تنتج كراسة التدريبات من خالل أساس مهارات 

 التفكري يف تعليم النحو لتالميذ الفصل الثاين عشر، مع املواصفات التالية:
تكون كراسة التدريبات الرتفاع محاسة التالميذ يف تعليم النحو وتطبيقه يف 

ة يسمى هذه كراسة مبوضوع يف الغالف "كراسة التدريبات ألفي أنشاط التعليم بسهلة.
 ملونة وجذابة. املكون أو خريطة املخ برسوم بيانية يكملهذا الكتاب ابن مالك". 

لقرآن حىت يتمكن آبايت اترتبط تفسرياته واألمثلة و  ظمالرئيسي يف هذا الكتاب هو الن
على  إلنتاج يشمل املواصفاتهذا ا بشكل صحيح. حومن تطبيق معرفة الن تالميذال

 مثاين أبواب يعين:
مقدمة، ودليل االستخدام، مث تكون الوحدة تتضمن عن الباب األول: الكالم 
 وما يتألف منه، الباب الثاين: املعرب واملبين، الباب الثالث: النكرة واملعرفة، الباب الرابع:

ف ول، الباب السابع: املعرّ العلم، الباب اخلامس: اسم اإلشارة، الباب السادس: ااملوص
أبداة التعريف، الباب الثامن: اإلبتدأ. يبىن لكل الباب عن كفاءة األساسية و أهداف 

 التعليم، وخريطة املخ، والنظم، وتفسرياته، والتدريبات.
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أما مواصفات اإلنتاج "كراسة التدريبات ألفية ابن مالك" لتعليم النحو من 
رآن ميذ الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القخالل أساس مهارات التفكري لتال

 موجوكرطا اليت تريد الباحثة تطويره، وسيأيت التفصيل يف اجلدول التايل:
 

 مواصفات اإلنتاج 1.1اجلدول 
 املواصفات اجملاالت رقم
الغالف بسيط وملّون. وفيه صورة تدل على كراسة  الغالف 1

ثاين عشر يف ذ الفصل الالتدريبات يف تعليم النحو لتالمي
 املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا 

" توضيح Traditional Arabicتقدم الباحثة الشكل " الشكل واملساحة 2
" cm 1.5املادة يف قراءهتا. وتقدم الباحثة املساحة "

 لتسهيل التالميذ واملدّرسة يف القراءة.
(. A4) 4املطورة هي أتقدم الباحثة الورقة يف هذه املادة  الورقة 3

ألن عند الباحثة التالميذ يف املستوى الثانوي حيتاج إىل 
 الورقة اجلذابة وتسهيل للكتابة.

 هذه املادة مطبوعة الطباعة 4
 الطباعة ابللون األسود، و األزرق، واللون اآلخر لون الطباعة 5
الرسومات والصور  6

 واألشكال التوضيحية
شكال يف هذه املادة ملساعدة تقدم الباحثة الصور واأل

 توضيح عن املود للتالميذ.
 تقع البياانت العامة من املادة يف الوجه األمامي البياانت العامة 7
 تقع قائمة املراجع يف الوجه اخللفي قائمة املراجع 8
: املادة التعليمية مناسبة ابملهارات التفكري اليت تتكون من احملتوى  9

(، التطبيق )املعرفة 2(، الفهم )املعرفة 1التعريف )املعرفة 
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(، واإلبداع 5(، والتقومي )املعرفة 4(، التحليل )املعرفة 3
 (.6)املعرفة 

 املادة منظمة يف املوضوع كما يف الكتا األساسي تنظيم املادة 10
خريطة املخ عن الكالم وما يتألف منه، املعرب  .6 املواد يف الكتاب 11

فة، العلم، اسم اإلشارة، واملبين، النكرة واملعر 
 املوصول، املعّرف أبداة التعريف، اإلبتدأ

النظم عن الكالم وما يتألف منه، املعرب واملبين،  .7
النكرة واملعرفة، العلم، اسم اإلشارة، املوصول، 

 املعّرف أبداة التعريف، اإلبتدأ
تدريبات من خالل أساس مهارات التفكري يعين  .8

(، 3التطبيق )ج. (،2(، الفهم )ج.1التعريف )ج.

( 6(، واإلبداع )ج.5(، التقومي )ج.4التحليل )ج.
 يف كل الباب.

 املادة والتدريبات متوازنة يف الكمية والنوعية .10 عرض املادة التعليمية 12
 املادة معروضة ابللغتني يعين اللغة العربية واللغة .11

 األندونيسية، العربية للنظم واألندونيسية للشرح
 مثلة من القرآناملادة معروضة ابأل .12
 املادة موثقة للمراجع واملصادر.  .13
يوجد دليل النتيجة لتحديد كل البنود من  .14

 األسئلة
 

 حدود البحث .و
 حلد املوضوعيا -1



9 
 

 

لنحو من اكراسة التدريبات يف تعليم أما موضوع هذا البحث يعين إعداد  
ات مهار الثانوية دار القرآن. درسة تالميذ امللمهارات التفكري أساس خالل 

(، والتطبيق 2(، والفهم )املعرفة 1لتفكري تتكون من التعريف )املعرفة ا
(. 6(، واإلبداع )املعرفة 5(، والتقومي )املعرفة 4(، التحليل )املعرفة  3)املعرفة

ليم كتاب ألفية ابن مالك يف تعوحتدد الباحثة إعداد كراسة التدريبات على  
ه، منها: الكالم وما يتألف منأبواب  مثاين. وحتدد الباحثة هذا البحث النحو

عّرف أبداة ، واملاملعرب واملبين، الّنكرة واملعرفة، العلم، اسم اإلشارة، واملوصول
إعداد   كالطريقة املستخدمة يف  مهارات التفكريعلى أساس  التعريف، واإلبتدأ

 .   آن موجوكرطادار القر الثانوية يف املدرسة  الثاين عشركراسة التدريبات للفصل 
 د املكاينحلا -2

وية دار القرآن سة الثاندر التالميذ الفصل الثاين عشر يف امل اختارت الباحثة
 نيتعلمهن  .يستخدمن كتاب ألفية ابن مالك يف تعليم النحو موجوكرطا، ألهّننّ 

لة ن كراسة التدريبات لتطوير أمثوليس لديهفحسب من سياق الكتاب  النحو
 . من الدروس

 احلد الزمين -3
لبحث من شهر أكتوبر إىل شهر نوفمرب العام الدراسي يقتصر زمن ا

 ه.1442-1441م املوافق 2021 -2020
 

 البحث فرضية .ز
 :ةالتالي يةيف هذا البحث استندت الباحثة إىل الفرض

ارات مهعلى أساس  النحوفعال لرتقية فهم  عداد كراسة التدريباتإن إ
 ا.ار القرآن موجوكرطالثانوية د مدرسةلةتالميذ الةيف تعليم النحو  التفكري
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 حتديد املصطلحات .ح
 ن خالليف تعليم النحو مإعداد كتاب التدريبات خيتص هذا البحث عن 

 .الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة مهارات التفكري لتالميذ الـأساس 
 فتحديد املصطلحات فيما يلي:

ات هي بكراسة التدريبات : يعين قاموس اإلندونسية الكبري أبن كراسة التدري -1
وسيلة تعليمية يستخدمها املدرس لرتقية نشاط التالميذ يف عملية التعليم 

  2والتعلم.
يعرف رشدي أمحد طعيمة أبهنا "كتاب يشتمل على جمموعة من التدريبات 
اليت تتناول خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم 

ريبات ادة ما يرتك يف كتاب التدومتدرج ومرتبط بفصول الكتاب املدرسي، وع
فراغ يكتب الطالب فيه إجابته. ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء مزيدا 

  3من التدريب على مهارات اللغة ومكوانهتا، مفرادات وتراكيب".
وتقصد بكراسة التدريبات هنا هي كراسة التدريبات اليت تتضمن فيها األسئلة 

   مهارات التفكريابستخدام 
قال الشيخ مصطفى الغالييين، النحو هو علم أبصول تعرف هبا أحوال ، حوالن -2

الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء يعين من حيث ما يعرض هلا يف 
حال تركيبها، فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، 

 .4أو جر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة
مهارات التفكري، قال بينجامني بلوم أن عملية التعليم يف انحية مهارات التفكري  -3

واملراد من  5.تنقسم إىل املعرفة والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقومي، واإلبداع
                                                           

2Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 512 
 .295(، 1985، )مكة املكرمة : جامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، أمحد طعيمة رشدي3 
 9(، 2012، )بريوت: املكتبة العصرية صيدا، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين، 4 

5Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2019), 75 
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هنا هي املهارات اليت تستخدم يف األسئلة حىت يستطيع  مهارات التفكري
 العادة.  فكري وستعود التالميذ هذهة التالتالميذ أن جييبوا األسئلة أبعلى درج

 
 الدراسات السابقة .ط

 ومن الدراسات السابقة اليت تتعلق عن تطوير الكتاب التعليمي يف مادة النحو هي:
 6. رسالة ماجستري2019األمة، سيت تعمري.  .1

قامت الباحثة مبوضوع "إعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية 
لرتقية إجناز العربية لطالب الصف السابع من املدرسة  التفكريمهارات ابستخدام 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية سيدوارجو" )كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 
 العربية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي(.

( لوصف ختطيط إعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم 1أما أهداف البحث: 
عمليات التفكري العليا لطالب الصف السابع من  مهاراتللغة العربية ابستخدام ا

( ملعرفة فعالية كراسة التدريبات 2الةمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بسيدوارجو. 
صف عمليات التفكري العليا لطالب ال مهاراتملادة تعليم اللغة العربية ابستخدام 

( ملعرفة ترقية إجناز 3اإلسالمية احلكومية بسيدوارجو. السابع من الةمدرسة املتوسطة 
العربية لتالميذ الصف السابع من الةمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بسيدوارجو 

 العليا. عمليات التفكري مهاراتبعد استخدام كراسة التدريبات اجلديدة ابستخدام 
، وتستخدم الباحثة يف هذا البحث ADDIEتستخدم الباحثة طريقة تسمى بةةةةة 

املالحظة واالستبانة واملقابلة والواثئق واالختبار وورقة التحقيق من الصحة يف مجع 
ة البياانت. وبعد اختبار هذه كراسة التدريبات فيؤثر استخدامها إىل حتسني وترقية نتيج

                                                           

 سيت تعمر األمة، "إعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية ابستخدام مهارة عمليات التفكري العليا )( لرتقية إجناز العربية 6 
، )سورااباي: جامعة سونن أمبيل رسالة املاجستريسيدوارجوا"،  1لتالميذ الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 (.2019اإلسالمية احلكومية، 
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السابع من الةمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل التعلم لطالب الصف 
جو خاصة ملهاريت القراءة والكتابة، كما يتضح من ردود الطالبة اجليدة ونتائج سيدوار 

ومع قبول الفرضية البديلة بةحساب  81،9واالختبار البعدي  65االختبار القبلي 
 .2,060أكرب من  10,92وهو  t-countأكرب من  t (t-table)جدول 

 7. رسالة املاجستري2017شاه، فجر فرمان.  .2
بحث مبوضوع "إعداد مواد كتاب املصاحب لتعليم اللغة العربية قام الباحث ال

( إلنتاج تطوير  1ملادة الرتاكيب النحوية". يهدف هذا البحث ) 2013على منهج 
( لكشف 2كتاب املصاحب ملادة الرتاكيب النحوية أبسلوب الرسوم البيانية )
وم البيانية  لرسصالحية اإلنتاج لكتاب املصاحب ملادة الرتاكيب النحوية أبسلوب ا

( لكشف فعالية كتاب املصاحب ملادة الرتاكيب النحوية أبسلوب الرسوم البيانية 3)
لرتقية كفاءة الرتاكيب النحوية على التالميذ ملدرسة املتوسطة . البياانت احملصولة من 
هذا البحث هي البياانت الكمية والبياانت الكيفية اليت مجعها الباحث بطريقة 

ملقابلة واالستبانة واالختبار. مث حتلل تلك البياانت ابستخدام التحليل املالحظة وا
 الوصفي ورمز اختبار "ت".

( إنتاج كتاب مصاحب لتعليم اللغة العربية 1أما  نتائج هذا البحث هي:  
ملادة الرتاكيب النحوية مبدرسة املتوسط احلكمة ومواصفات   2013على منهج 

عريفي بيانية وكتابة امللون الن ييسر الطلبة يف تكتاب املصاحب أبسلوب الرسوم ال
( اعتمادا على  النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف 2حكم الرتاكيب النحوية. 

االختبار القبلي والبعدي ميكن القول أبن استخدام كتاب املصاحب لتعليم اللغة 
ائة فملادة الرتاكيب النحوية فعال لرتقية اكتساب ك 2013العربية على منهج 

الرتاكيب النحوية لدى الطلبة يف املرحلة املتوسطة، إذ وجد الباحث تطور النتيجة،  

                                                           

، رسالة املاجستريملادة الرتاكيب النحوية"،  2013"إعداد مواد كتاب املصاحب لتعليم اللغة العربية على منهج فجر فرمان شاه،  7 
 (.2017ة، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي
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 ( M) =كان االختبار القبلي يف الفصل التاسع مبستوى ضعيف مبعدل نتيجتهم 

يف  69,75وقد تطورت حىت حصلت إىل مستوى مقبول مبعدل نتيجتهم  47,25
 ة.االختبار البعدي بعد إجراء التجربة امليدني

 8. رسالة املاجستري2020حممودي عارفك.  .3
قام الباحث البحث مبوضوع "التحدايت اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف 

نة عند تعليم مهارات الكالم ابملدارس الثانوية احلكومية مبدي مهارات التفكريتطبيق 
 هاراتيف تعليم م مهارات التفكري( لكشف تطبيق 1". يهدف هذا البحث )ماالنج

( لكشف التحدايت اليت 2الكالم ابملدارس الثانوية احلكومية مبدينة ماالنج )
انوية احلكومية ابملدارس الث مهارات التفكرييواجهها معلمي اللغة العربية عند تطبيق 

( القرتاح احللول التعليمية للتحدايت اليت يواجهها معلمي اللغة 3مبدينة ماالنج )
 ج. ابملدارس الثانوية احلكومية مبدينة ماالن تفكريمهارات الالعربية عند تطبيق 

 Miles and) يستخدم الباحث منهج يسمى مبنهج ميلس وهوابرمان

Huberman)  يف هذا البحث، وتستخدم الباحثة املالحظة واملقابلة والواثئق واملناقشة
 م القائم( طّبق املعلم التعل1اجلماعية املركزة يف مجع البياانت. ونتائج البحث فهي : 

على املشارع، التعلم املوجه إىل الطالب، التعلم التعاوين والتعلم القائم على املشارع. 
ينال الطالب عرب تلك التعلم املستوى املعريف من تصنيف بلوم يعىن مستوى التذكر 
والفهم والتطبيق والتحليل واإلنشاء. وينال مهارات التفكري اإلبداعي دون مهارات 

د. واألنشطة التعليمة املطبقة ما زالت بسيطة. والكالم املدروسة يعين التفكري الناق
 تفكريمهارات ال( أما التحدايت اليت تواجه معلمني يف تطبيق 2الكالم الوظيفي. 

يعين من وجهة املعلم هي معرفة املعلم الضعيف ونقص تدريب املعلم وهم اليتعاونون 
عة هم ليسوا منضبطة يف متاببعضهم بعضا. التحدايت من جهة الطالب يعين 

                                                           

عارفك حممودي، "التحدايت اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف تطبيق مهارات التفكري العليا )( عند تعليم مهارة الكالم ابملدرسة  8 
 (2020، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، رسالة املاجستريالثانوية احلكومية مبدينة ماالنج"، 
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الدروس ولديهم الدفع الضعيف. من جهة الكتاب الدرسي يعين ال كتاب للمعلم 
ديدة . من جهة الوسائل التعليمية يعىن ال وسائل تعليمية جمهارات التفكريلتطبيق 

لدى  فكريمهارات التوال يستخدم املعلم الوسائل التعليمية الواردة لرتقية مهارات 
ومن جهة اإلدارة يعين للمعلم عبء عمل املعلم الكثري وهم منشغلون الطالب. 

( ومن احللول املقرتحة يعىن التدريب للمعلمني املستمر، استخدام تكنولوجيا 3عنها. 
 ، (questioning skills)، ترقية مهارات االستجواب (ICT) املعلومات واالتصاالت

 لدرسي.   استخدام الوسائل التعليمية، واعداد الكتاب ا
 teacher knowledge about higher، حتت املوضوع 9دراسة حريي رتناوايت وزمالئها .4

order thinking skills and its learning strategy هي إحدى قدرات  مهارات التفكري
الطالب اليت جيب تطويرها من خالل التدريس والتعلم. تعد معرفة املعلمني حول 

HOTS ن لتعلم اخلاصة هبا هي املفتاح لنجاح التعليم. الغرض موأساليب التدريس وا
 يتضمن البحث .مهارات التفكريهذا البحث هو وصف معارف املعلمني حول 

معلم رايضيات من  27دراسة نوعية مع النهج الظواهر. املشاركون يف البحث هم 
 حث جبمعمقاطعات يف إندونيسيا. قام البا 7املدارس الثانوية احلكومية واخلاصة يف 

 واملقابالت.  (FGD)البياانت مع اختبار تليها مناقشة جمموعة الرتكيز 
واإلحصاءات الوصفية  Biklenحتليل البياانت املعنية منوذج بوجدان و 

وبياانت االختبار إىل احلصول على  FGD للبياانت من االختبار. يهدف حتليل
، HOTS وأمهية ،HOTS معرفة املعلمني حول ;موضوعات فرعية  6معلومات حول 
، HOTS الطالب، وقياس وتقومي HOTS للطالب، وحتسني HOTSوالتدريس حول 

تشري النتائج إىل أن ، HOTSوقدرة املعلمني على حل املشكالت اليت تستند إىل 
معرفة املعلمني حول ، وقدرهتم على حتسني الطالب، وحل املشكالت املستندة إىل 

ضة. ومع ذلك، هناك حقائق مفادها أن املعلمني ، وقياس الطالب ال تزال منخف
                                                           

9 Heri Retnawati, dkk. Teachers Knowledge About Higher Order Thinking Skills and Its Learning 

Strategy, (Problems of education in the 21st Century, Vol. 76, No. 2, 2018), 216. 
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 يفهمون ابلفعل أمهية ويعلموهنا ابستخدام مناذج تعليمية مبتكرة خمتلفة. تيحث هتان
رية. و استرياتيجيات التعلم نظ مهارات التفكريالدراستان عن معرفة املعلم عن 

ن ع وختتلف هتان الدراستان يف جمال البحث. أما هذه الدراسة تبحث أيضا
للغة استرياتيجيات التعلم املطّبق نظراي وتطبيقيا. مث حيلل حتدايت املعلم يف تعليم ا

 العربية نظراي وتطبيقيا. 
 10. رسالة املاجستري.2020أيو دسراين.  .5

يف  تفكريمهارات القامت الباحثة البحث مبوضوع "أتثري تعليم على أساس 
. يهدف "المية احلكومية األوىل ماالنجتعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلس

ليم اللغة العربية يف تع مهارات التفكري( ملعرفة أتثري تعليم على أساس 1هذا البحث )
على الكفاءة التحليلية لدى الطالبة للصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 

يف تعليم  كريمهارات التف( ملعرفة أتثري تعليم على أساس 2احلكومية األوىل ماالنج )
اللغة العربية على الكفاءة التقوميية لدى الطالبة للصف العاشر ابملدرسة الثانوية 

 تفكريمهارات ال( ملعرفة أتثري تعليم على أساس 3اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج )
لعاشر ابملدرسة ايف تعليم اللغة العربية على الكفاءة اإلبداعية لدى الطالبة للصف 

 .ة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجالثانوي
ومنهج هذا البحث هي البحث الكمي بتصميم التجرييب )شبه جترييب(. مجع 
البياانت بوسيلة املالحظة واملقابلة جلمع البياانت االوىل من البحث، أما االختبار 

 ئياجلمع البياانت األخري بعد جترييب. وأسلوب حتليل البياانت ابستخدام االختبار الت
Independent Sample T-Test.  وأظهرت النتائج البحث اّليت توصل إليها الباحثة

على املتغريات  Independent Sample T-Test ( أنه بناء على اختبار التائي1فهي: 
مما يعين عدم وجود أتثري التعليم على  0،05>  0،00الكفاءة التحليلية قيمة أمهية 

                                                           

رسالة "،  انوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجيف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الث أتثري تعليم على أساس مهارات التفكري ، "أيو دسراين 10 
 (2020، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، املاجستري
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يجة ليم اللغة العربية على الكفاءة التحليلية مع نتيف التع مهارات التفكريأساس 
( 2 60،00ومن اجملموعة الضابطة  75،16متوسط من النجموعة التجريبية 

مةما يعين عدم وجود أتثري  0،05> 0،00واملتغريات الكفاءة التقوميية قيمة أمهية 
التقويةمية  ةيف التعليم اللغة العربية على الكفاء مهارات التفكريالتعليم على أساس 

ومن الةمجموعة الضابطة  68،13مع نتيجة متوسط من النجموعة التجريبية 
مةما يعين  0،05>  0،013( املتغريات الكفاءة االبداعية قيمة أمهية 3. 54،69

ربية على يف التعليم اللغة الع مهارات التفكريعدم وجود أتثري التعلم على أساس 
ومن اجملموعة  75،12ط من اجملموعة التجريبية الكفاءة اإلبداعية مع نتيجة متوس

 .   70،28الضابطة 
 

 1.2اجلدول 
 الدراسات السابقة وأصالة البحث

 الباحث وسنة رقم
 البحث

 أصالة البحث أوجه االختالف أوجه الشبه عنوان البحث

سيت تعمري  1
 2019األمة، 

إعداد كراسة 
التدريبات ملادة 
ية تعليم اللغة العرب

ابستخدام 
 مهارات التفكري

لرتقية إجناز 
العربية لطالب 
الصف السابع 

من املدرسة 

إعداد كراسة 
التدريبات 
ابستخدام 

 مهارات التفكري

إعداد كراسة 
يم التدريبات يف تعل

لةتالميذ النحو 
الثانوية  مدرسةالة

دار القرآن 
 موجوكرطا

أما الباحثة 
 "إعداد كراسة
التدريبات يف 

تعليم النحو من 
ساس أخالل 

مهارات 
 التفكري"
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املتوسطة 
اإلسالمية 
احلكومية 
 سيدوارجو

فجر فرمان  2
 2017شاه، 

إعداد مواد كتاب 
املصاحب لتعليم 
 اللغة العربية على

 2013منهج 
ملادة الرتاكيب 

 النحوية

إعداد ملادة 
 الرتاكيب النحوية

إعداد كراسة 
التدريبات 

ابستخدام مهارات 
 التفكري

عارفكا  3
حممودي، 

2020 

التحدايت اليت 
تواجه معلمي 

اللغة العربية يف 
مهارات تطبيق 
عند  التفكري
 مهاراتتعليم 

الكالم ابملدارس 
الثانوية احلكومية 

 مبدينة ماالنج

تطبيق مهارت 
التفكري العليا 

(HOTS) 

إعداد كراسة 
يم التدريبات يف تعل

لةتالميذ النحو 
الثانوية  مدرسةالة

دار القرآن 
 موجوكرطا

ي رتناوايت حري  4
و زمالئها،  

2018 

Teacher 

knowledge 

about higher 

order thinking 

skills and its 

learning 

strategy 

إعداد كراسة  مهارات التفكري
يم التدريبات يف تعل

لةتالميذ النحو 
الثانوية  مدرسةالة
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دار القرآن 
 موجوكرطا

أيو دسراين،  5
2020 

 أتثري تعليم على
مهارات أساس 
عليم يف ت التفكري

اللغة العربية يف 
املدرسة الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية األوىل 

 ماالنج

األساس مهارات 
 التفكري

إعداد كراسة 
يم التدريبات يف تعل

لةتالميذ النحو 
الثانوية  مدرسةالة

دار القرآن 
 موجوكرطا

 
 نمن البحوث السابقة، عرفنا أن هذا البحث خيتلف عن حبوث السابقة، أل

أساس ل يف تعليم النحو من خالكراسة التدريبات إعداد  الباحثة ركزت هذا البحث على 
 الثانوية دار القرآن موجوكرطا. مدرسةمهارات التفكري لةتالميذ الة

وتستفيد الباحثة من الدراسات السابقة املراجع لكتابة البحث واإلعداد. وأما 
بحث عن ثة من الدراسة السابقة اليت تيف أساس إعداد كراسة التدريبات تستفيد الباح

مهارات التفكري ألن هذا األساس اجلديد ومل يبحثه أحد من انحية إعداد كراسة 
 التدريبات لتعليم النحو.
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 الفصل الثاين
 إلطار النظريا

 
 املبحث الول: كراسة التدريبات

 مفهوم كراسة التدريبات .أ
يلة كراسة التدريبات هي وسيعين قاموس اللغة اإلندونيسية الكبري أبن  

يعرف  11تعليمية يستخدمها املدرس لرتقية نشاط التالميذ يف عملية التعليم والتعلم.
أبنه "كتاب الذي يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت  رشدي أمحد طعيمة

تتناول خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج 
كتب ، وعادة ما يرتك يف كراسة التدريبات فراغ يتاب املدرسيومرتبط بفصول الك

الطالب فيه إجابته. ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء الطالب مزيدا من 
ويعرف عبدل أبهنا 12التدريب على مهارات اللغة ومكوانهتا، مفرادات وتراكيب".

(student worksheet)  الميذ أن تتكتب فيها وظائف وأسئلة جيب ال"الصحف اليت
وتساعد كراسة التدريبات املدرسني يف توجيه التالميذ إلجياد  13.يعلموها وجييبها

املفاهم عرب نشاطاهتم نفسهم راجبا أن يتعلم التالميذ ويبذلوا آرائهم اإلبداعية فرداي 
 14أم مجعيا، ويستطيعوا ابلتفكري الناقد ويتعاونوا تعاوان حسنا بني أصدقائهم.

من قبل يُعرف أن كراسة التدريبات هي  اآلراء املذكورة استناداا إىل بعض
وسيلة تعليمية اليت تشتمل على جمموعة من التدريبات يف شكل منظم ومتدرج 
ومرتبط بفصول الكتاب املدرسي وُتكتب فيها وظائف وأسئلة جيب التالميذ أن 

                                                           
11  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 512 

 34(،  1985، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ة لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعليميرشدي أمحد طعيمة، 12 
 13  Abdul M, Belajar dan Pembelajran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), 35 

14  Murni Ariyanti, Nina Kadaritna, Emmawaty Sofya, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Materi Laju Reaksi”, Jurnal FKIP Universitas Lampung, 

2016,  3 
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 املعلماعدة سميعلموها وجييبها يف عملية التعليم والتعلم. وجود كراسة التدريبات لة
يف توجيه الطالب للعثور على مفاهيم من خالل أنشطتهم اخلاصة ، وأنمل أن 
يتعلم الطالب ويعطون آرائهم اإلبداعية بشكل فردي أو مجاعي ، وميكنهم التفكري 

 .صدقائهمنقدي والعمل بشكل جيد مع أ بشكل
املرتبطة و  ويف تعليم اللغة هي عبارة عن جمموعة من التدريبات اللغوية اهلادفة

مبادة الكتاب األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسأل 
عنها الطالب وهي حتتوي على أسئلة متنوعة اهلدف يطلب من الطالب حلها 

وبذلك كانت كراسة التدريبات يف تعليم اللغة  15ومراجعتها مع املعلم يف الفصل.
ةمواد وية اليت تةهدف إىل االرتباط ابلالعربية تعين جمموعة من التدريبات اللغ

 األساسية للطالب مع إضافة كثري من التدريبات اليت يرجى الطالب يف اقرتاحها. 
    

 أهداف إعداد كراسة التدريبات .ب
تدريبات فنعلم أن كراسة الالسابقة  تعريف عن كراسة التدريباتبناء على 
الب للعثور يف توجيه الط املعلم مساعدةوجود كراسة التدريبات لةهلا أهداف كثرية. 

. وقال رشدي أمحد طعيمة يف كتابه عن على مفاهيم من خالل أنشطتهم اخلاصة
   16 األهداف من إعداد كراسة التدريبات كما يلي:

 إاتحة الفرصة لتثبيت املهارات اللغوية اليت عاجلها الكتاب املدرسي. .1
معاجلة عة الشكل و وذلك بتزويد الطالب بتدريبات متعددة اهلدف، متنو 

  خمتلفة املهارات اللغوية اليت قد ال يتسع الكتاب املدرسي لتنميتها كاملة.
تقدمي تدريبات تعاجل أحياان مشكالت معني يتوقع مواجهة الدارسني هلا عند  .2

 استخدامهم الكتاب املدرسي.
                                                           

دار الغايل والنشر  )الرايض:أساس إعداد الكتب التعليمية لغري انطقني ابلعربية، انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، 15 
 11(، والتوزيع

 .296(،  1985، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، يمية لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعلرشدي أمحد طعيمة، 16 
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فقد تكون مشكالت صوتية وقد تكون قرائية وقد تكون كتابية، وقد تكون 
 remedialيسمى هذا النوع من التدريبات ابسم تدريبات عالجية غريها. و 

drills  وتبىن عادة يف ضوء نتائج دراسات تقابلية بني االعربية ولغة الدارسني
األوىل، أو على نتائج دراسات ميدانية حول مشكالت هؤالء االدارسني 

  وأخطائهم الشائعة يف تعلم العربية. 

 بني الدارسني إشباع متطلبات الفروق الفردي .3
فيقدم تدريبات مكثفة ملن عنده الرغبة يف العمل أكثر وحرص على تعلم 
اللغة يف وقت أقصر، وتدريبات عالية املستوى تتحدى إىل درجة ما قدرات 
الطالب اجملتهد ابلشكل الذي ال جيعله يستهني بكراسة التدريبات كما ال ينفره 

 يف. منها، فضال عن تدريبات مبسطة للطالب الضع
تزويد الطالب يسجل يوضح فيه مدى تقدمه يف التعلم عن طريق دراسة إجابته  .4

يد وهذا بال شك يساعد املعلم يف حتدعلى التدريبات املسلسلة املختلفة. 
 مواطن القوة والضعف عند الطالب وما حيدث فيها من تغيري.

عارهم شتنمية اإلحساس ابلتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلمون العربية وإ .5
 أبن لكل واحد منهم شيئا خاصا اليشرتك فيه مع أحد.

وبذلك أهداف إعداد كتاب التدريبات يعين توفري فرص لبناء املهارات 
ان املشكالت قدم متارين تعاجل يف بعض األحي اللغوية اليت تناقشها الكتب املدرسية.

ة. تلبية درسياحملددة اليت يتوقع أن يواجهها الطالب عند استخدامهم الكتب امل
متطلبات الفروق الفردية بني الطالب. تزويد الطالب مبالحظات تظهر تقدمهم 
يف التعلم من خالل تعلم اإلجاابت يف سلسلة املمارسة املختلفة. تنمية الشعور 
ابالنتماء خاصة بني الشباب الذين يتعلمون اللغة العربية وإشعارهم أبن لكل منهم 

 .شيئاا خاصاا ال يشاركه أحد
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 أمهية كراسة التدريبات  .ج
كراسة التدريبات من الوسائل التعليمية يف شكل مواد التعليمية هلا اخلصائص 

 17اليت جتعلها مهمة يف التعليم، ومن أمهها:
أهنا كراسة خمصصة للطالب. وهو ان كان يتوىل بنفسه مهمة أداء املطلوب  -1

يف ضوء خطة فيها اال أن استخدامها عادة يكون حتت اشراف املعلم و 
 لديه.

أهنا منفصلة عن الكتاب املدرسي املقرر. فهي وإن كانت تشمل على  -2
تدريبات مثلما يشتمل الكتاب املدرسي عليها إال أهنا مستقلة عنه. 
أبهدافها وحمتواها. ولئن استطاع الطالب االستغناء ابلكتاب املدرسي عن  

ن ال نعجب م كراسة التدريبات إال أنه ال يستطيع عكس ذلك. ومن هنا
 خلو بعض الكتب املدرسية منها إذ يقل عند بعض املؤلفني إدراك ضرورهتا.

أهنا وإن كانت مستقلة عن الكتاب املدرسي إال أهنا متكاملة معه مرتبطة  -3
به من حيث ترتيب الدروس ونوع التدريبات املصاحبة لكل درس، إذ أن 

 نميتها.ب املدرسي إىل تمن مهامها تدعيم املهارات اللغوية اليت يهدف الكتا
أهنا خمصصة للتدريبات للتدريبات اللغوية، أي يغلب عليها جانب األداء  -4

العملي من قبل الطالب وال جمال فيها لالستذكار. إهنا ال تقدم نصوصا 
جديدة تدور حوهلا الدروس، وال تقدم شرحا لقواعد حنوية معينة، وال 

 الكتاب عليها.تدرب على مهارات لغوية غري تلك اليت ينص 
ويرتبط بعنصر األداء العملي السابق، أن الكراسة تقدم للطالب فراغا جييب  -5

فيه عن كل تدريب. إنه يستطيع االستغناء، إال حد ما، عن كراسة أخرى 
يقوم فيها بذلك. وترك صفحات بيضاء جييب الطالب فيها أمر تنفرد به  

 كراسة التدريبات عن الكتاب املدرسي.
                                                           

 295 (،1985، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، 17 
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مثل الكتاب املدرسي، ملعايري وحيكمها قيود. إهنا ليست جمرد أهنا ختضع،  -6
حشد لتدريبات ال حيكمها نظام وال تضبطها خطة. وإمنا حتكمها قواعد 
التنظيم وأسس التأليف مثلما حتكم الكتاب قواعد ضبط املفردات واختيار 

 الرتاكيب وترتيب النصوص وتصميم التدريبات.  
يه ن كراسة التدريبات تساعد املدرسني يف توجومن هذه األمهية تتبني لنا أ

التالميذ إلجياد املفاهم عرب أنشاطهم نفسهم راجيا أن يتعلم التالميذ ويبذلون آرائهم 
 اإلبداعية فررداي أم مجعيا ويستطيعون ابلتفكري الناقد.

 
 ختطيط كتابة كراسة التدريبات  .د

كي كتااب لينبغي للمؤلف يف أتليف الكتاب أن يتبع خطوات مناسبة 
جيدا. أما كراسة التدريبات كوسيلة التعليم حيتوي خطوات أيضا. وختطيط كتابة  

 كما اييل : Prastowo 18كراسة التدريبات عند فراسطووا
 حتليل املنهج .1

 حتليل املنهج هو اخلطوة األوىل يف كتابة كراسة التدريبات لتعيني املادة اليت
. وطريقة تعيني هذه 2013ملنهج الوطين حتتاج إليها كراسة التدريبات مطابقة اب

 Kompetensi)املادة بتحليل ااملواد املوجودة يف املنهج الدراسي وألهداف العامة 

Inti)  واألهداف اخلاصة(Kompetensi Dasar) ، مث تعيني املؤشرات املطلوبة يف
   عملية التدريس من هذه األهداف.

 تكوين خريطة احتياج كراسة التدريبات .2

                                                           
18  Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode 

Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan,  (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 212 
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خلطوة مهمة جدا ملعرفة عدد كراسة التدريبات اليت ستكتبها الكاتبة هذه ا
ولتعيني كتابة املادة األولوية. وأيضا أن هذه اخلريطة حمتاجة ملعرفة ترتيب املادة. 
  لذا، اخلطوة األوىل أي حتليل املنهج البد عمليته من قبل لتسهيل تكوين اخلريطة.

 تعيني موضوع كراسة التدريبات  .3
 املوضوع مأخوذ من كل األهداف اخلاصة، ولكن إذا كانت إن تعيني

األهداف واسعة فيجوز اقتصارها بنسبة إلىل املادة املدروسة. ويف تعيني املوضوع 
البد وجود املكوانت الدافعة مثل أهداف التدريس املنشودة وأهداف استخدام  

ال بد ربع فكراسة التدريبات وغريها. إذا كانت األهداف اخلاصة تتكون من األ
 تفصيلها إىل موضوع آخر.  

( كتابة األهداف اخلاصة واملؤشرات 1كتابة كراسة التدريبات، تتكون من : ) .4
( تكوين املادة. أن 3( تعيني آلة التقومي و)2املأخوذة من املنهج الدراسي )

تكوين املادة تتعلق ابألهداف اخلاصة املنشودة يف عملية التدريس، وهذه املادة  
عامة من املواد الدراسية اليت سيتعلمها التالميذ. ومن املمكن أن أتخذ كصورة 

املادة من آية املصادر يف كراسة التدريبات لتقوية معرفة التالميذ عن املادة. وجيب  
كتابة كراسة التدريبات واضحا لتقليل األسئلة من البالميذ عن كيفية عملها مع 

 أهنم يستطيعون أن يعلموها نفسهم.
ة  طيط كتابة كراسة التدريبات السابقة تتبني لنا أن اخلطوات يف كتابمن خت

كراسة التدريبات تتكون من حتليل املنهج، كتابة األهداف اخلاصة واملؤشرات 
املأخوذة من املنهج الدراسي، وتعيني آلة التقومي، وتكوين املادة. وجيب للكاتبة 

 أن تتبع كل اخلطوات السابقة.
 

 عليم النحواملبحث الثاين : ت
 النحومفهوم  .أ
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( القصد واجلهة، املثال : حنوت 1النحو يف اللغة له معان كثرية وهي: )
( املقدار، املثال : عندي حنو ألف دينار. وأما النحو يف اصطالح 2حنو املسجد، )

اليت حصلت برتكيب   العلماء فهو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية
. قال الشيخ مصطفى الغالييين، 19اب وبناء وما يتبعهمابعضها مع بعض من إعر 

النحو هو علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء 
يعين من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها، فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون 

ا انتظامهآخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة بعد 
 .20يف اجلملة

قدمي ألسنة وسيلة لتبناء على تلك البياانت، نعرف أن القواعد النحوية هي 
الطلبة وعصمتها من اللحن واخلطاء فهي تعينهم على دقة التعبري وسالمة األداء 

علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات يف  ليستخدم اللغة استخداما صحيحا
 .اء يعين من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبهاالعربية من حيث اإلعراب والبن

 
 تعليم النحوأمهية  .ب

أمجع األئمة من السلف واخللف قاطبة على أن النحو شرط يف رتبة 
االجتهاد، وأن اجملتهد لو مجع كل العلوم مل يبلغ رتبة االجتهاد حىت يعلم النحو، 

متوفقة عليه، التتم إال  دفيعرف به املعاين اليت السبيل ملعرفتها بغريه، فرتبة االجتها
ومتكن أمهيته أيضا االستعانة به على فهم كالم العرب، واالحرتاز عن اخلطأ  21به.

يف الكالم. كما أن علم النحو وقواعده الميكن االستغناء عنها ألهنا تفيد يف ضبط 

                                                           

 6، )دار الكتب العلمية، بدون سنة(، القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي، 19 
 9(، 2012، )بريوت: املكتبة العصرية صيدا، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين، 20 

 ، يف موققع اإلنرتنيت:ملع األدلة، يف أصول النحوأيب الربكات كمال الدين بن حممد األنباري،  21 
http://www.alukah.net/literature_language/0/3138 ،27  2020يوليو 

http://www.alukah.net/literature_language/0/3138
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الكالم لفظا وقراءة وكتابة، وتساعد يف التمييز بني األلفاظ املتكافئة، فالنحو 
دقيق تقاس به الكلمات أثناء وضعها يف اجلمل كي يستقيم املعىن. والنحو  مقياس

نظام عاملي حيمي اللغة من فوضى التعبري واختالط املقاصد، وجيعلها سهلة ميسرة 
هلا لغة موحدة يتفامهون هبا، وتتوحد من خالمجيلة، وبذلك يضمن ألبناء اجملتمع 

 .وتتألف قلوهبم، وتتقارب أساليبهمعقد هلم 
أما )الزجاجي( فيوضح أمهية النحو يف ثالث نقاط، هي: التكلم بكالم 
العرب، القراءة الصحيحة ملا ال حيتمل فسادا وهو القرآن والسنة، اإلبداع الشعري. 
ويلخص )ابن جيّن( أمهية النحو بقوله: "ليلحق من ليس من أهل العربية أبهلها 

ها. بعضهم عنها رّد به إلي يف الفصاحة فينطق هبا، إن مل يكن منهم وإن شدّ 
فالنحو ميكننا من األداء الغوي السليم، ويرد من خرج عن هذه العالقة اللغوية إىل 

  22الصواب.
يقوم على البياانت السابقة، ميكننا القول أن القواعد النحوية مهّمة جدا ألن 

علم  نعلى فهم كالم العرب، واالحرتاز عن اخلطأ يف الكالم. كما أ ااالستعانة هب
النحو وقواعده الميكن االستغناء عنها ألهنا تفيد يف ضبط الكالم لفظا وقراءة 
وكتابة، وتساعد يف التمييز بني األلفاظ املتكافئة، فالنحو مقياس دقيق تقاس به 
الكلمات أثناء وضعها يف اجلمل كي يستقيم املعىن. والنحو نظام عاملي حيمي 

 .قاصد، وجيعلها سهلة ميسرة مجيلةاللغة من فوضى التعبري واختالط امل
 

 النحو أهداف تعليم  .ج

                                                           

يوليو  html ،27.، يف موقع اإلنرتنيت: القواعد النحوية وأساليب تدريسهالنحوية وأساليب تدريسهاالقواعد اأمحد فاتح شهود، 22 
2020 
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فهم كالم  على هاالستعانة بمهّمة جدا ألن عرفنا أن تعليم القواعد النحوية 
، فلذلك ال بد له أن ميلك أهداف تعليم العرب، واالحرتاز عن اخلطأ يف الكالم

 23كما يلي:  ةينحو ال القواعد ومن أهداف تعليمالقواعد النحوية كما سيأيت بياهنا. 
تنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقة املختلفة بني الرتاكيب  .1

 املتشاهبة إىل جانب مترين الطالب على التفكري املنظم.
إقدار الطالب على حماكات األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكات مبينة  .2

 على أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية حمضة.
الب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمته من إقدار الط .3

 اخلطأ يف الكالم أي حتسني الكالم والكتابة.
إقدار الطالب على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف ذهنه وتدريبه على دقة  .4

 التفكري التعليل واالستنباط.
ة أسباب فتنمية قدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمع إليه ويقرأه ومعر  .5

 ذلك.
هذه األهداف اخلمسة تدل أن تعليم القواعد النحوية تستهدف لتدّرب 
الطالب على ضبط لغتهم حديثا وقراءة وكتابة بشكل يتالءم مع تدرج مستواهم 

 العقلي واللغوي يف سّلم التعلم التصاعدي.
 

 اختبارات تعليم النحو .د
النتاجية أن قصد ابيقاس تعليم النحو ابختبارات تعريفية أو إنتاجية، وي

الطلبة يعطون األجوبة من عندهم، واملراد ابلتعريفية أهنم يتعرفون على األجوبة 
 24الصحيحة من بني عدة إجاابت. ومن اختبارات النحو ما أييت:

                                                           

 279(، 2005،)القاهرة: مصر اجلديد، املرجع يف تعليم اللغة العربيىة إبراهيم حممد عطا، 23 
 72-61(، 0002، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل، 24 
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، هنا تظهر عدة إجاابت يف العادة أربع إجاابت اختبار االختيار من متعدد .1
 بينها.  خيتار الطلبة اإلجابة الواحدة الصحيحة من

 مثال: ضع دائرة حول حرف اجلواب الصحيح !
 اخلرب من )أمام الفصل أستاذ( هو ....... -

 د. أستاذ   ج. أمام الفصل ب. الفصل أمام .أ
هو اختبار إنتاجي، ميكن أن يطلب ملء الفراغ أبية  اختبار ملء الفراغ،  .2

 سة.و كاملة مناسبة، وتكون الكلمة احملذوفة كلمة حنوية حسب املوضوع املدر 
 مثال: امالء الفراغ حبرف ااجلر ااملناسب !

 رغب حممد ....... التعليم ومل يشأ أن يكمل دراسته. -
 اختبار تعديل الصيغة .3

 مثال: عدل صيغة الكلمة اليت بني قوسني لتناسب اجلملة !
 )أتى(  مل ..... حممد أمس -
 )قرأ( تريد خدجية أن ..... القرأن -

ة أو أكثر يف مجلة ما أو عدة مجل، ، هنا يطلب شكل كلماختبار الشكل .4
وميكن أن يتخذ هذا االختبار عدة أمناط منها: إعطاء شكل آخر الكلمة 
فقط، شكل الكلمة شكال كامال، شكل الكلمة اليت حتتها اخلط فقط، 

 وشكل مجيع الكلمة يف اجلملة.
 مثال: اشكل أواخر االكلمات اليت بني قوسني !

 الشمس )مشرقة( كانت  -  أمام املدرسة )حديقة( -
 يف )الفصل( أستاذ -  إن )احلديقة( مجيلة -

، هنا يطلب من الطلبة كشف اخلطأ حنواي  اختبار كشف اخلطأ وتصحيحه .5
 كان أو صرفيا، وإتيان وجه صحيح منه.

 مثال: صحح اجلمل األتية إن كانت خطأ !
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 أصبح حممد انجح -   إن الطالب جمتهدين  -
 رون قادمنيإن احلاض -   صارت املدرسة مجيلة -

، هنا يطلب إعراب اجلملة كاملة أو بعض مفردات حمددة اختبار اإلعراب .6
 حتته خط وضع اجلواب يف الفراغ احملدد ! فيها. مثاال: أعرب ما

 ملعلمه.احرتاما قام حممد  -
 .سيارةحتت الشجر  -

، هنا يطلب حتويل كلمات أو مجل إىل صيغ أخرى. مثال اختبار التحويل .7
اضي إىل املضارع، من املفرد إىل اجلمع، من املذكر على ذلك التحويل من امل

املؤنث، من املبين للمعلوم إىل املبين للمجهول، من املبتدأ واخلرب إىل مجل دخل 
 عليها عامل النواسخ.

 مثال: حول اجلملة األتية !
 املدرسة مجيلة

 إن ........................ -
 أصبحت .................. -

 
 مهارات التفكري: املبحث الثالث

 مهارات التفكريحقيقة  .أ
ام من تصنيف بلوم عن بعد العملية املعرفية الذي ق مهارات التفكرينقلت 

التصنيف املعرفية هو خطط منظمة لتصنيف أهداف  25أنديرسون وزمالئه جتديده.
 التعلم التعليمي إىل مستوايت خمتلفة من التعقيد. مت تطوير العديد من التصنيفات

 فة لفرز أهداف التعلم.املختل

                                                           
25  Lorin W. Anderson and David R Krathwol, et.al., a taxonomy for learning, teaching, and 

assessing, (New York: Addison Wesley Longman, 2001),  63 
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: النطاق املعريف هو التصنيف 1تصنيف األهداف التعليمية، الكتاب 
الذي رمبا يدرسه العديد من القراء خالل برامج تعليم املعلمني. على الرغم من 
عمره، ال يزال تصنييف بلوم يستخدم يف العديد من املناهج واملواد التعليمية. 

ىل إىل ستة عناوين رئيسية مرتبة من بسيطة إ يصنف التصنيف األداء املعريف
 26معقدة:

 : تنطوي على تذكر احلقائق واملفاهيم. (knowledge)املعرفة  (1
: ينطوي على الفهم األساسي. نعرف (comprehension)الفهم  (2

الطالب ميلكون الفهم إذا قّدروا على إعادة التعبري عن املفهوم 
 بكلماهتم اخلاصة.

: يتضمن التطبيق استخدام احلقائق واملفاهيم (application)التطبيق  (3
 حلل املشكالت اجلديدة.

: يتضمن تقسيم املعلومات إىل أجزائها مث التفكري (analysis)التحليل  (4
 يف تلك املعلومات.

: ينطوي على وضع أجزاء معا لتشكيل كل جديد. (synthesis)التأليف  (5
 و أصلية.أتتطلب مستوى التأليف ترتيب األفكار بطريقة جديدة 

يتضمن التقييم احلكم على قيمة املواد واألساليب  (:evaluation)التقييم  (6
ألغراض خمتلفة. عادة ما تطلب أنشطة مستوى التقييم من الطالب 

 تقدمي ادعاءات حول قيمة شيء ما وشرح أسباهبم.
 Aبتأليف الكتاب " 2001قد جّدد أنديرسون تصنيف بلوم يف سنة 

taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing الفرق الرئيسي بني . "
عملية املعرفة  –هلا بعدين  2001التصنيف املنقح واألصل هو أن نسخة 

واإلدراك. يصنف بُعد املعرفة نوع املعرفة اليت يتعامل معها الطالب : احلقائق 
                                                           

26  Susan M. Brookhart, How to Assess Higher Order Thinking Skills in Your Classroom, 

(Virginia, USA: ASCD, 2010). 40 
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كبري   دواملفاهيم واإلجراءات وما وراء املعرفة. يشبه بعد العملية املعرفية إىل ح
د تصنيف بلوم األصلي ابستثناء أنه مت عكس ترتيب الفئتني األخريتني. ألن البع

املعريف يستخدم كلمة املعرفة، يسمى املستوى األول من البعد املعريف "تذكر". 
 27لذلك لدينا ما يلي:

 (recall)أو تذكر  (recognizing)ينطوي على االعرتاف  (remember)تذكر  (1
 .احلقائق واملفاهيم

ينطوي على الفهم األساسي. مفهومة يف ضوء أحدث  (understand)فهم  (2
نظرايت التعلم اليت تؤكد على الطالب بناء معانيهم اخلاصة. تتضمن 
العمليات يف  هذه الفئة التفسري والتمثيل والتصنيف وامللخص واملقارنة 

 والشرح.
 هو وسيلة لتنفيذ أو تنفيذ إجراء حلل مشكلة. (apply)تطبيق  (3
وسيلة لتقسيم املعلومات إىل أجزائها، وحتديد كيفية ارتباط  (analyze)حتليل  (4

األجزاء ببعضها البعض وبكل الكلي. تشمل العمليات التفريق والتنظيم 
 والغزو.

يعين احلكم على قيمة املواد واألساليب ألغراض معينة، ( evaluate)مي و التق (5
 نتقاد.بناء على املعايري تشمل العمليات التحقق واال

يعين جتميع العناصر املختلفة لتشكيل كلي جديد، أو إعادة  (create) بداعإ (6
تنظيم العناصر املوجودة لتشكيل بنية جديدة. تشمل العمليات توليد 

 وختطيط وإنتاج.
حقيقة هناك التصنيفات األخرى غري تصنيف بلوم وأنديرسون، مثال التصنيف 

  (webb’s)بس التقييم لبعد منوذج التعلم، مث وييقرتحه مرزانو وزمالئه يسمى مبعايري 
Depth of Knowledge Levels واألخري التصنيف املعريف الذي يستخدم يف أسرتاليا .

                                                           

 42نفس املرجع، ص.  27 
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. ما تشرتك فيها SOLOيعين التصنيف  (UK) ونيوزيلندا وكندا واململكة املتحدة
كثر أ هذه التصنيفات للعمليات املعرفية بوضوح هو أن مستوايت التفكري تصبح

تعقيدا، حيتاج الطالب إىل التعامل مع املزيد من املعلومات بشكل متزايد وعالقة 
 أكثر تعقيدا بينهم.

يصّنف ستيفن سيفر تصنيف بلوم وأندرسون يف تصنيفه، يسمى ب 
taxonomy of thinking skills  الذي نقل من تصنيف بلوم وأنديرسون. وذلك

 التصنيف كما يلي
 ارات التفكري ومؤشراهتا: مرحلة مه2.1جدول 

Higher Order Thinking (HOT):  

Critical and Creative Thinking Skills  

Information is transformed and created 

Creative Thinking Skills 

Information is Created 

Imagine 

Interpret/Synthesize 

Induce/Theorize 

Reframe 

Generate 

 

Critical Thinking Skills 

Information is Transformed 

Parse 

Evaluate 

Inference 

Shift Perspective 

Transfer 

Middle-Order Thinking (MOT): Logical Thinking Skills 

Information is Utilized 
Characterize 

Associate/Differentiate 

Categorize 

Sequence/Pattern  

Calculate 

Connect causes and effects 

Represent  

Deduce 

Lower-Order Thinking (LOT) : Functional Thinking Skills 

Information is taken in 
Imitate/Copy 

Follow rules and directions 

Memorize/Remember/Recall 

Know or do by rote 

Identify/Quantify 

Key Thinking Processes 

Choose/make decision 
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Solve Problems 

Plan/Strategize 

Analyze 

 
إستنادا على التصنيف السابق، نعرف أن مهارات التفكري يشمل مهارات 
التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد. قد أّكد وندي جونكلني على ذلك، أنه قال أن 

تفكري لمهارات التفكري يشمل مهارتني، يعين مهارات التفكري اإلبداعي ومهارات ا
 مهارات التفكريقد طرحت سوسان يف أول مرة هذا املصطلح ويقول أن  28الناقد.

يف املستوى الثالث إىل السادس من تصنيف أنديرسون، يعىن يف مستوى التحليل 
فيقوم كل عملية التعليم والتعلم والتقييم على هذا  29والتقييم واإلبداعي أو اإلنشاء.

العامة  لرتبية والثقافة األندونيسية عرب املديريةالتصنيف. قد قررت وزيرة شؤون ا
الذي  للمعلمني واملوظفني الرتبويني لتنفيذ املعايري الدويل يف عملية التعليم والتعلم

 30.مهارات التفكريحيتاج إىل قوة التفكري العالية أو 
حيدث التفكري العايل عندما يكتسب الطالب معرفة جديدة وخيزهنا يف الذاكرة، 

، مييل تبط هذه املعرفة ابملعرفة السابقة لتحقيق هدف معني. يف التفكري العايلمث تر 
الطالب إىل استخدام املنطق بدال من جمرد تذكر الصيغ وحفظها، حبيث يتقن 

مبعىن آخر، حيدث عندما حيصل  31.الطالب املفاهيم وميكنهم حاهلا أكثر تعقيدا
ة، مث يربطها ابملعرفة احلاليشخص ما على معلومات جديدة، وحيفظها وينظمها و 

 تقوم بتمرير تلك املعلومات للوصول إىل كائن معني أو حل ملشكلة ما.
 

                                                           
28  Wendy Conklin, Higher Order Thinking Skills to Develop 21st Century Learners, (California: 

Shell Education, 2012), 2. 
29  Susan M. Brookhart, 42 

30  Yoki Ariyana, dkk., Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi: Program Peningkatan Kompetenssi Pembelajaran berbasis Zonasi, (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan : Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2018), 2. 

  31G.S Pratama and Retnawati, Urgency of Higher Order Thinking Skills (HOTS) Content Analysis 

in Mathematics Textbook, (IOP Conf. Series: Journal of Physics, 012147, 2018), 2) 
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 يف التعليم والتعلم مهارات التفكري .ب
اليت يتم تنفيذها حاليا يف إندونيسيا.  2013سرتشد عملية التعلم ابملناهج 

بشرية رد الاملنفدة يف إندونيسيا إىل حتسني نوعية املوا 2013يهدف املنهج 
والقدرة التنافسية لألمة بسبب التطور السريع للمعرفة والتكنولوجيا واللغة. مت 

من املتوقع أن ينتج املنهج  2013تطبيق هذا املنهج يف إندونيسيا منذ يوليو 
موارد بشرية منتجة ومبتكرة من خالل الكفاءات املواقف )الروحية  2013

 .32ات املهاراتواالجتماعية( وكفاءات املعرفة وكفاء
يف  مهمة يف استعداد الطلبة للعيش مهارات التفكريقال رويني كولني أن 

. العقلية الناقد واإلبداعية سوف تساعد على حتقيق 33القن احلادي والعشرين
مهارات مفهوم عالية وملسة عالية. سيتم حتقيق عقلية نقدية وإبداعية عندما يكون 

لى التفكري. لذلك، حيتاج الطالب كواحد لدى اجلاين مستوى عال من القدرة ع
من العناصر اليت ستتنافس يف عصر التطور السريع للغاية، مثل اآلن، إىل تزويدهم 

 .34مهارات التفكريبنظام 
منوذج السؤال يف عملية التقييم فقط، ولكنها  مهارات التفكريتتضمن 

ج التدريس ذ تشمل على منوذج التعليم والتعلم أو التدريس.جيب أن يتضمن منو 
س سؤال ليس الدرس ولي مهارات التفكريمهارات التفكري. قد أّكد عبد الزين أن 

االمتهان، ولكنها األهداف املتوقع الذي يتم حتقيقه من خالل املدخل والعمليات 
. ابإلضافة إىل ذلك، قال قالني وزمالئه أن موضوع 35وطرق التعليم والتعلم

                                                           

 .2نفس املرجع، 32   
33  Robyn Collins, Skills for the 21st Century: teaching Higher Order Thinking, (Curriculum and 

Leadership Journal: Vol. 12 Issue 14, 2014), 14 
34 Widihastuti, Pentingnya Higher Order Thinking Skills bagi Mahasiswa Bidang Tekstil dan 

Busana dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif menuju MEA 2015, (Makalah Seminar Nasional 

PTBB FT UNY, 2014), 1 
35 Fuadillah Ali Sofyan, Implementasi HOTS pada Kurikulum 2013, (Jurnal Inventa Vol. III, No. 1 

Maret 2019), 5 
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يت يستخدمها املعلم عوامل أتثر إىل التدريس ومهام التدريس والدخل ال
. 36االسرتاتيجيات التعليمية اليت حيتاجها التالميذ لرتقية مهارات تفكريهم العليا

 سيكون هلا أتثري على أخطاء منوذج مهارات التفكرياألخطاء يف فهم مفهوم 
 التعلم غري الفعالة واملنتجة بشكل متزايد.

يق ت خمتلفة عن طريق تطبتتوقع احلكومة من الطالب حتتقيق كفاءا
. هذه الكفاءات هي التفكري الناقد واإلبداعي واالبتكاري مهارات التفكري

(Creative and Innovative)  ومهارات االتصال(Communication Skill)  والقدرة
إن تطوير التعلم املوجه  (.Confidence)والثقة  (Collaboration)على العمل معا 

ل هو برانمج مت تطويره كجهد لوزارة التعليم والثقافة من خال مهارات التفكريإىل 
يف حماولة لتحسني جودة  (DG GTK)املديرية العامة للمعلمني والعاملني يف التعليم 

التعلم وحتسني نوعية اخلرجيني. مت تطوير هذا الربانمج وفقا لتوجيهات سياسة 
تقوية تربية الشخصية بدمج  2018وزارة التعليم والثقافة اليت قامت يف عام 

 37.مهارات التفكرياملوجهة حنو 
 هي مهمة جدا يف مهارات التفكريبناء على البيان السابق نعرف أن 

استعداد التالميذ لبوجهوا تطوير الزمان السريع. لذا، الزم على املعلم أن يقرتح 
ىن درس الة يعبل هي يف هذه احل مهارات التفكريعملية التعليم والتعلم املوجه إىل 

 الفصل يف مهارات التفكريعلم النحو. ينبغي املعلم أن ال يكون فوائد غرس 
ستزيد من التحصيل الدراسي وتنتج  مهارات التفكريالدراسي ذات شقني. 

 متعلمني مدى احلياة.
 
 

                                                           
36 Collin Jerome, Julia Ai-Cheng Lee, and Su Hie Ting, What Students Really Need: Instructional 

Strategies that Enchance Higher Order Thinking Skills (HOTS) Among UNIMAS Undergraduates, 

(International Journal of Business and Society, Vol. 18 S4, 2017, 661-668), 661 
37  Yoki Ariyana, dkk., 2 
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 اخلطوات إلعداد أسئلة ملهارات التفكري .ج
لى حتديد قادرا ع لكتاب بند ملهارات التفكريجيب أن يكون كاتب السؤال 

السلوك املطلوب قياسه وصياغة املادة اليت سيتم استخدامها كأساس للسؤال 
)التحفيز( يف سياق معني وفقا للسلوك املتوقع. وابإلضافة إىل ذلك، فإن وصف 
املادة املطلوب طرحها )اليت تتطلب استدالالا عالياا( ال يتوفر دائما يف الكتاب 

املواد  فإنه أيخذ التمكن من، ارات التفكرياملدرسي. لذلك يف كتابة أسئلة مله
التعليمية، واملهارات يف كتابة األسئلة )بناء األسئلة(، وإبداع املعلمني يف اختيار 
األسئلة املنبهات وفقا ابملواقف والظروف احمليطة ابملدرسة. وهذه هي اخلطوات 

 : الالزمة إلعداد أسئلة ملهارات التفكري

 ميكن إجراؤه ألسئلة مهارات التفكري . حتليل األهداف اخلاصة1
، خيتار املعلمون األهداف اخلاصة ) ( اليت ميكن Kompetensi Dasarأوالا

ليس كل األهداف ااخلاصة يستطيع أن ،  طرحها على أسئلة ملهارات التفكري
داف فيمكن للمعلمني أن يقوموا بتحليل األه. ينشأ له أسئلة ملهارات التفكري

 ( MGMPمن خالل منتدايت استشارة املعلمني ) ااخلاصة أنفسهم أو
 كتابة شبكة األسئلة .2

تابة ملساعدة املعلمني يف ك هتدف كتابة شبكة أسئلة ملهارات التفكري
بشكل عام، أهنا لتوجيه املعلم يف: )أ( اختيار األهداف اخلاصة . ملهارات التفكري

املرتبط ملوضوع ا)ب( اختيار ا،  االيت ميكن هبا طرح أسئلة ملهارات التفكري
ابألهداف اخلاصة ليتم اختباره، )ج( صياغة مؤشرات األسئلة، و )د( حتديد 

 املستوى املعريف. 
 اختيار املثريات الشيقة والسياقية .3

جيب أن تكون املثريات املستخدمة مثرية لالهتمام، وهذا يعين أهنا تشجع 
تالميذ من يقرأها الالتالميذ على قرائتها. املثريات الشيقة هي شيء جديد، مل 
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 قبل. التحفيز السياقي يعين التحفيز الذي يتوافق مع الواقع يف احلياة اليومية،
واملثري لالهتمام، ويشجع التالميذ على القراءة. يف سياق االمتحاانت املدرسية، 

 ميكن للمدرسني اختيار احملفزات من املدرسة أو املنطقة احمللية. 
 األسئلة كتابة األسئلة وفقاا لشبكة .4

ختتلف  .يتم كتابة بنود األسئلة وفقا لقواعد كتابة أسئلة ملهارات التفكري
رق عن قواعد كتابة األسئلة االعادية. والف قواعد كتابة عناصر ملهارات التفكري

يف اجلانب املادي، أما يف جوانب البناء واللغة فهي متساواين. كل عنصر 
 مكتوب على بطقة السؤال. 

 ت التسجيل )مناذج التقييم( أو مفاتيح اإلجابةإعداد إرشادا .5
سجيل مزوداا بدليل ت جيب أن يكون كل بند مكتوب على مهارات التفكري

أو مفتاح اإلجابة. يتم وضع إرشادات تسجيل النتائج يف شكل أسئلة املقال. 
ويتم إجراء مفاتيح اإلجابة على أسئلة االختيار من متعدد، خيارات متعددة 

 خطأ، نعم/ال(، وإدخاالت قصرية.معتقدة )صح/
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 ثالثال الفصل
 منهجية البحث

   همنهجمدخل البحث  .أ
 Research and) يف هذا البحث هي البحث التطويري ةستخدم الباحثت

Development) البحث لتطوير إنتاج فعالية املستخدمة ليتفّوق على  وهو طريقة
نحو من يف تعليم الكراسة التدريبات نتاج  وتةحاول الباحثة إب 38املشكالت التعليمية.

 .خالل أساس مهرات التفكري العليا لتالميذ املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا
تخدم الكمي. تسالكيفي و  ومدخل البحث الذى تستخدم الباحثة هو املدخل

الباحثة املدخل الكيفي ألن يبني ويشرح الباحث عن عملية إعداد كراسة التدريبات 
يف تعليم النحو من خالل أساس مهرات التفكري العليا لتالميذ املدرسة الثانوية دار 

ونتائج املنتاج احملصول يف هذا البحث والتطوير. لذالك تةحتاج  القرآن موجوكرطا
نتاج عن التعليقات واإلقرتاحات للم تالميذنتائج من اخلرباء، املدرس والالباحثة ب

هو حبث الذى يقصد لبحث  ((Quantitative  Approach احملصول. املدخل الكمي
واملدخل الكمي ملعرفة فعالية  39واقع اجتماعى. التأثري والبيان عن أسباب التغريات يف

يف تعليم النحو من خالل أساس مهرات التفكري العليا استخدام كراسة التدريبات 
 .لتالميذ املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا

 
 والتطوير إجراءات البحث .ب

النموذج التطوير اإلجرائّي هو منوذج وصةةفّي الذي يصةةف  ةسةةتخدم الباحثت
هةةذا البحةةث ة عةةد البةةاحثةةت  40اإلجراءات املتبعةةة لتحصةةةةةةةةةةةةةةيةةل على املنتةةاج. اخلطوات

                                                           
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

( Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 407 
39  Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya: 2007) hlm 12 
40Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang-UIN Maliki Press, 2017) hlm 29 
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ألّن هو أحةةد من منوذج  ADDIE“" ابختيةةار منوذج التطوير اإلجرائّي هو منوذج أّدي 
صةةةةةةةةيطة وات األسةةةةةةةةاس تصةةةةةةةةميم طريقة التعليم بالتصةةةةةةةةميم طريقة التعليم اليت تري اخلط

 42كما يلي:  ويتضمن هذا النموذج مخس خطوات 41وسهلة لنعلم.

ADDIEهيكل منوذج 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل االحتياجات .1
اخلطوة األوىل يف البحث والتطوير يعين وجود احلاجات واملشكالت. فاحلاجة 

شار. وأما املشكلة هي عدم مناسبة الشيء هي مجيع ما لدي زايدة القيمة عند اإلنت
 44بني الرجاء والواقع يف امليدان.

                                                           
41 Benny A, Pribadi, Langkah Penting Merancang Kegiatan Pembelajaran yang Efektif dan 

Berkualitas Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009) hlm 125 
42  Endang Mulyatiningsih, Modul Kuliah Pengembangan Model Pembelajaran UNY, 2012, hlm 5 
43 Metode Penelitian Research and Development (R&D) http://berbahasa-

bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses tanggal 25 juli 2020 

jam 07:45 WIB. 
44  Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,  2012), 299 

االحتياجاتتحليل   

 تصميم اإلنتاج

 

 تطوير اإلنتاج

اإلنتاج تطبيق  

 تقويم اإلنتاج

http://berbahasa-bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses
http://berbahasa-bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses
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ة الثانوية دار املدرسحتليل االحتياجات يف هذا البحث لتطلب االحتياجات يف 
على حتليل  ةالباحث تستخدم. الدراسة ألفية ابن مالك يف يعىنالقرآن موجوكرطا 

عرفة آرائهم من ملرئيس املدرسة وإىل  مدّرس تعليم النحواالحتياجات ابملقابلة إىل 
كيفية حلها و  تالميذومشكالت ال تالميذكفاءة ال  النحو وابالستبانة ملعرفة تعليم

 .النحووغري ذالك على عملية تعليم الّلغة العربية خاصة يف تعليم 
 تصميم اإلنتاج .2

خدمة تاإلنتاج. واملقصود هو مجع املعلومات املس تصميمأما اخلطوة الثانية يعين 
 45لتخطيط املنتج وتصميمه، الذي يرجى به حال مبشكالت املوجودة.

تقوم الباحثة على ختطيط األشياء احملتاجة يف إعداد كراسة التدريبات من خالل 
 من خالل إجراء حتليل هذه كراسة التدريباتأساس مهارات التفكري. وتصمم 

عمل  ، واختاذ خطوات يباتكراسة التدر املناهج الدراسية ، وحتديد املواد وعنوان  
   .ميو س أو التقوحتديد أدوات القيا كراسة التدريبات،، وكتابة   تالميذلل

 تطوير اإلنتاج .3
ه الةةذي لةةمث اخلطوة الثةةالثةةة هي تطوير اإلنتةةاج. وهو اإلنتةةاج من ختطيط مةةا قب

ايته اإلنتاج، أن يشةةةةةمل ابلصةةةةةور أو اجلدول لبيان حمتو  طويرينتفع لآلخرين. ويف ت
 ة إبعداد الكتاب التدريباتقوم الباحثتويف هذا البحث،  46فاته وحجمه.ومواصةةةةة

حتياجات ابيف املدرسةةةة الثانوية دار القرآن موجوكرطا  لكتاب " ألفية ابن مالك "
 املوجودة. تالميذال

 جتربة اإلنتاج .4
ة جودته وأثره. ربة املنتج ملعرفواخلطوة الرابعة هي جتربة اإلنتاج، وهي عملية جت

خبري التصميم وخبري  بريينبتجربتني، فالتجربة األوىل هي حتكيم اخل ةلباحثقوم ات

                                                           

 300 :ص  نفس املرجع 45 
 301نفس املرجع، ص 46 
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 التالميذىل إكراسة التدريبات يف تعليم النحو ، والتجربة الثانية بتجربة  توىاحمل
يتكون من  يفصل التجرييب ، أما الفصل الضابطالو  يفصل الضابطالبفصلني 

 .شر تالميذتسع عفصل التجرييب يتكون من  و ميذعشرين تال
 تقومي اإلنتاج .5

 47واخلطوة األخرية هي تقومي اإلنتاج. وهو عملية تقومي املنتج يف نظام عمله.
 تصميم تصديق اإلنتاج إىل خبري حمتوى واللغة وخبري ،يكون التقومي يف هذه اخلطوة

اإلنتاج. إن اإلنتاج الذي أعدته الباحثة حتتاج إىل التصحيح والتعديل واالقرتاحات، 
من نتيجة التقومي و م الباحثة ابلتصحيح الإلنتاج حىت يصلح اإلنتاج للتجرييب. وتقو 

 الفصل التجرييب يف كراسة التدريباتاإلختبار القبلي واإلختبار البعدي بعد جتربة  
 موجوكرطا. املدرسة الثانوية دار القرآنيف تعليم النحو يف  لتالميذ الثاين عشروهو ا
 

 متغريات البحث .ج
حث مفهوم حيتوي على القيمة والفئة والظرف. واملتغريات يف هذا متغريات الب

راسة التدريبات كالبحث يتكون من املتغري املستقل واملتغري التابع. فاملتغري املستقل إعداد  
تيجة التعليم . واملتغري التابع هو نيف تعليم النحو من خالل أساس مهرات التفكري العليا

 عدها.لدى التالميذ قبل التجربة وب
 

 وعينته جمتمع البحث .د
جمموعة األفراد اليت ستواجهها الباحثة يف ميدان البحث. وعينة جمتمع البحث هو 

ث يعين  من هذا البح مجتمعالبحث جزء من اجملتمع الذي تقرره الباحثة للبحث. ف
تالميذ. وأما أسلوب ألخذ عينة البحث  39كل التالميذ يف الفصل الثاين عشر وهي 

 الفصلتالميذ البحث  وعينة هذا فيأخذ كله. 100أقل من تمع البحث يعين إذا جم
                                                           

47  Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012.  Hal: 

310 



42 
 

 

 totalتالميذ، هذا يسمى بةةة  39يعين  الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القرآن

sampling 
 

 البياانت ومصادرها .ه
البياانت هي حقائق مت تسجيلها، أو سيتم تسجيلها مستقبال بشأن أحداث معينة، 

قائق مستقلة وغري مرتبط ببعضها وغري حمددة العدد كذلك جمموعة وقد تكون هذه احل
من احلقائق واملشاهدات اليت يتم مجعها من جمتمع إحصائي معني، ويتم إدخاهلا اىل 

آراء املدرس يف  (1 احلاسوب ملعاجلتها وإخراج النتائج. البياانت يف هذا البحث يعين
آراء اخلرباء عن كرسة التدريبات املطّورة  (2عن كرسة التدريبات املطّورة،  تعليم النحو

 ونتيجة االختبار لتالميذ يف عملية تعليم النحو.( 3
والتالميذ  مدّرس النحوعملية التدريس و مصادر البياانت يف هذا البحث تتكون من 

 ري تصميم الكتاب.خبو  حمتوى الكتاب إنتاج املواد التعليمية، مها خبري واخلرباء لتقومي
 

 البياانت سلوب جعأ .و
أن  ةالباحث تإن إحدى األنشطة يف عملية البحث هي مجع البياانت. وإذا أراد

 48ي:هحتصل حبثا جيدا فعليها أن تستخدم طريقة مجع البياانت مبعرفة ثالثة أشياء, و 
 املقابلة (1

املقابلة هي االستجابة الشفاهية مباشرة أو غريها بني مواجهة الباحث 
عن  املقابلة للحصول على بياانت تتعلق آبراء املدّرسواملخرب. تستخدم الباحثة 

مواد النحو والتالميذ عن احتياجاهتم يف مواد النحو. فيكون رئيس املدالسة 
واملدّرس النحو والتالميذ خمربين يف هذا البحث. وتستخدم الباحثة املقابلة لإلجابة 

هارات أساس م عن وصف إمتام إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل
 التفكري لتالميذ املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا جاوى الشرقية. 

                                                           
48 Mohamad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. (Bandung Angkasa, 1978), 8  
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 االستبانة (2
االستبيان أداة للحصول علي احلقائق مجع البياانت عن الظروف واألساليب 
القائمة ابلفعل, و يعتمد االستبيان علي إعداد جمموعة من االسئلة ترسل لعدد  

ات ترسل هذه االسئلة عادة لعينة ممثلة جلميع فئ كبري من أفراد اجملتمع )حيث
ي يف هذا البحث ه ةستخدمها الباحثتواالستبانة  49اجملتمع املراد فحص ارائها(.

جلمع البياانت عن البياانت حول مناسبة منتاج التصميم ووضوحه وجذابته من 
م ايف تعليم النحو. وتستخدم الباحثة االستبانة لإلجابة عن وصف إمت اخلرباء

إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري لتالميذ 
 املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا جاوى الشرقية.

 ختبار اال (3
ة اليت لتناول قدرة الشخصي ت الباحثةختبار هو األنشطة اليت استخدماال

لطريقة بعد أعطى تستخدم هذه ا 50تصور عن القوة يف املادة التعلم املبينة.
املدرس مجيع الدروس إيل مجيع التالميذ، وبعدها التجربة الذي موجه إيل 

لطريقة هذه ا من غرضأما الالتلميذ )االختبار القبلي و االختبار البعدي(. 
تبار لإلجابة وتستخدم الباحثة االخ ميذ.لتالالنحو ملعرفة مقارنة نتيجة التعليم 

 دريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهاراتعن فعالية إستخدام كراسة الت
 التفكري لتالميذ املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا جاوى الشرقية.

 
 حتليل البياانتأسلوب  .ز

وبعد امتام عملية مجع البياانت فتقوم الباحثة بتحليل البياانت وتفسريها. أما أسلوب 
 ا يلي:حتليل البياانت املطلوبة هي الكمية والكيفية كم

 حتليل البياانت الكيفية .1
                                                           

  347( ص. 1982, )الكويت: طبعة سادسة, أصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر,  49 
50 M. Soenardji Djiwandono, 1996, Tes bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung), hlm. 01 
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 (analysis descriptive)يف حتليل البياانت الكيفية تستخدم الباحثة األسلوب الوصفي 
لتحليل نتائج املقابلة عن عملية التعليم والتعلم اليت تشتمل على املواد التعليمية 

ذه ه املستخدمة وطرق التعليم فيه ووسائله، ومشكالت عملية التعليم والتعلم يف
 املدرسة.

 حتليل البياانت الكمية .2

 أسلوب إىل ةحتاج الباحثتةلذلك على البياانت الصادقة،  ةحصل الباحثتةكي 
إىل   حّللت الباحثة البياانت من االستبانة ملعرفة عن احتياجات التالميذحتليل البياانت.

نفيذ كراسة ت كراسة التدريبات املطّورة وتصديق اخلرباء وآراء املعلم وتعليقاهتم بعد
 51التدريبات املطورة. وهذا الرموز لتقومي إنتاج التصميم:

 

 البيان:

P :  املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 

ix عدد إجاابت كل بنود السؤال : 

X عدد أفراد العينة: 

 الثبات : 100%

تقوم الباحثة بتحصيل التصديق عن طريقة االستبانة من خبرية حمتوى الكتاب، وخبري 
كراسة التدريبات. وللحصول على البياانت املرجوة تستخدم الباحثة استبانة   تصميم

التصديق للخرباء. وكانت االستبانة مغلقة خبمس درجات يف التقومي. أما املعايري لكل 
 درجة فهي:

                                                           
51  Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 30 

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
 × 100% 
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 :  1.3دول اجل
 املعايري لنتائج االستبانة من تصديق اخلرباء

 البيان املعيار نتيجة املعدلة الدرجة
متكن استخدامها يف التدريس بدون  جيد جدا %100 - %80 5

 التصحيح
متكن استخدامها يف التدريس بقليل  جيد 80% - 61% 4

 التصحيح
متكن استخدامها يف التدريس  مقبول 60% - 41% 3

 ابلتصحيح
 ال متكن استخدامها يف التدريس  انقص 40% - 21% 2
 يصلح كله أو يبدله انقص جدا 20% - 0% 1

 

س يف تعليم النحو من خالل أسا التدريبات كراسةاستخدام  عرفة فعالية أما مل 
نتيجة جتربة.  البياانت الكمية من ةحلل الباحثتةذ، لرتقية كفاءة التالمي مهارات التفكري

وهذه البياانت هي نتيجة االختبار البعدي يف الفصل الضابطي والتجرييب من بعد 
 spssذا التحليل ابستعمال استخدام كراسة التدريبات. وه

 (test of normalityاالختبار الطبيعي ) .أ
قبل أداء اختبار ت، قامت الباحثة ابالختبار الطبيعي ملعرفة على البياانت 
احملصولة ها هي نورمال أم ال، حىت اجلواب الذي تعطي العينة يستطيع لعملها  

 0،05كبري من  Kolmogrov smirnov كجواب الذي توكل العينات. إذا نتيجة
 فالبياانت الطبيعية.
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 (test of homogenityاالختبار التجانسي ) .ب
االختبار التجانسي يهدف ملعرفة هل املتغري من الفصل التجريب والفصل 

 فالبياانت التجانسية. 0،05كبري من levene الضابطي جتانس أم ال. إذا نتيجة 
 االختبار الفرضية .ج

 .independent sample t-testالبحث يستعمل أما االختبار الفرضية يف هذا 
 :فيما يلي معاير التصديق الختبار التائي

إذا كانت درجة ت احلساب أكرب من ت اجلدول، فتعين ذلك أن فرضية البحث  (1
 مقبولة.

إذا كانت درجة ت احلساب أصغر من ت اجلدول، فتعين ذلك أن فرضية  (2
 البحث مردودة.
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 الفصل الرابع
 البياانت وحتليلها ومناقشتها عرض

 
 يفيف هذا الفصل ستعرض الباحثة البياانت عن وصف إعداد كراسة التدريبات 

. ومعرفة مدى فعالية استخدام كراسة مهارات التفكريتعليم النحو من خالل أساس 
يبات لرتقية . تعّد كراسة التدر مهارات التفكرييف تعليم النحو من خالل أساس التدريبات 

رات التفكري يف تعليم النحو لتالميذ الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القرآن مها
 موجوكرطا. فلذلك ستعرض الباحثة بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها. 

 
 الـمبحث الول: عرض البياانت وحتليلها

حتتوي هذه البياانت على املقابلة واالستبانة واالختبار. لسهولة توجيه عرض 
( كيف يتم إعداد كراسة 1البياانت، فتقوم الباحثة بعرضها مناسبا أبسئلة البحث: )

ية دار القرآن يف املدرسة الثانو  مهارات التفكرييف تعليم النحو من خالل أساس التدريبات 
يف تعليم النحو من خالل أساس كراسة التدريبات   ( كيف صالحية2موجوكرطا، و )
كراسة   ( ما مدى فعالية3الثانوية دار القرآن موجوكرطا، و ) يف املدرسة مهارات التفكري

ية دار القرآن يف املدرسة الثانو  مهارات التفكرييف تعليم النحو من خالل أساس التدريبات 
 موجوكرطا.  

  
تالميذ ـل مهارات التفكرييف تعليم النحو من خالل أساس إعداد كراسة التدريبات  .أ

 ن موجوكرطاالثانوية دار القرآمدرسة الـ
قامت الباحثة ابخلطوات يف إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس 
مهارات التفكري يعين حتليل االحتياجات واملشكالت، وتصميم اإلنتاج، وتطوير اإلنتاج، 

 وجتربة اإلنتاج، وتقومي اإلنتاج.
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 االحتياجاتحتليل  .1
ها رض البياانت اليت حصلت عليقامت الباحثة قبل إعداد كراسة التدريبات بع

ابالستبانة واملقابلة لتحليل االحتياجات املوجودة لتقومي كراسة التدريبات وإصالحها قبل 
 تطبيقها على التالميذ.

 االستبانة (أ
أما االستبانة لتحليل االحتياجات هي االستبانة اليت تعطى الباحثة إىل التالميذ 

حتياجات ام لتحليل معدل نتيجة استبانة يف الفصل الثاين عشر. وأما الرمز املستخد
 التالميذ إىل كراسة التدريبات املطّورة هو:

نتيجة من كل بند x مجلة مستجيبنسبة اجلواب = 
 x 100 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند

 مث تعني ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضعت الباحثة املعايري اآلتية:
 سبة الةمئويةالن التقدير األرقام

 %20 - %0 غري موافق جدا 1
 %40 - %21 غري موافق 2
 %60 - %41 شكّ  3
 %80 - %61 موافق 4
 %100 - %81 موافق جدا 5
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 4.1اجلدول 
ت احتياجات التالميذ إىل كراسة التدريبايف نتائج االستبانة من التالميذ 

 املطو رة
أمساء  الرقم

 التالميذ
جمموعة  البنود

 تيجةالن
حّب 
اللغة 
 ةالعربي

 مل تشرح
املدّرسة 
الّدرس 
 جيدا 

تعليم 
النحو 

بكتاب 
ألفية 
يزيد 

املعرفة 
عن علم 

 النحو 

جيد 
الصعوابت 

 يف تعليم
النحو 

بكتاب 
 ألفية

مل تشرح 
املدّرسة 

تعليم 
النحو 
أبمثلة 

 املفهومة

احلاجة 
إىل 

الكتاب 
الذى 

يتكون 
 التدريبات

 النحوية

احلاجة 
م إىل تعلي
يؤّدى 

إىل 
حتليل 
 النص

 

          
 

عرفت من االستبانة اليت وزعت الباحثة إىل التالميذ احتياجاهتم يف تعليم النحو 
 %97,8فالنتيجة عن االستبانة  إىل تسع وثالثني تالميذ الفصل الثاين عشر هي 

 وهي على مستوى "موافق جدا". وأما التحليل جلميع بنود التقومي كما يلي:
 بدرجة موافق جدا %97,4ية "حّب اللغة العربية" تبلغ إىل نسبة مئوية من انح (1
بدرجة  %97,9من انحية "مل تشرح املدّرسة الّدرس جيدا" تبلغ إىل نسبة مئوية  (2

 موافق جدا 
تعليم النحو بكتاب ألفية يزيد املعرفة عن علم النحو" تبلغ إىل نسبة  من انحية " (3

 بدرجة موافق جدا %98,4مئوية 
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جيد الصعوابت يف تعليم النحو بكتاب ألفية" تبلغ إىل نسبة مئوية  حية "من ان (4
 بدرجة موافق جدا 96,9%

من انحية "مل تشرح املدّرسة تعليم النحو أبمثلة املفهومة" تبلغ إىل نسبة مئوية  (5
 بدرجة موافق جدا 97,9%

سبة ناحلاجة إىل الكتاب الذى يتكون التدريبات النحوية" تبلغ إىل  من انحية " (6
 بدرجة موافق جدا %97,9مئوية 

احلاجة إىل تعليم يؤّدى إىل حتليل النص" تبلغ إىل نسبة مئوية  من انحية " (7
 بدرجة موافق جدا 98,4%

 املقابلة (ب
قابلت الباحثة ورئيس املعهد ومدّرسة علم النحو يف الةمدرسة الثانوية دار القرآن 

 موجوكرطا، فالبيان كاآليت:
 رآن موجوكرطارئيس املعهد دار الق (1

"أان أوافق هبذه كراسة التدريبات من خالل أساس مهارات التفكري، حىت ليس يف 
املواد النحو فقط، وميكن تطبيق كراسة التدريبات أيضا. هذه كراسة التدريبات هي 
حل جيد ميكن تطبيقه على التعليم النحو مبهارات التفكري مستقلة، حىت جيعل 

  52الواجبات املنزلية. التالميذ مستقلني بنفسهم من
 مدّرسة علم النحو يف الفصل الثاين عشر  (2

ومن االهتمامات يف تعليم النحو هو املنهج التعليمي املناسب. إن تعليم النحو يف 
، كما عرّب عنه األستاذة سييت 2013املدرسة الثانوية دار القرآن يستخدم املنهج 

دريبات، ملستخدم حيتاج إىل التعفيفة ، هي مدّرسة يف تعليم النحو. إن الكتاب ا
السيما كتاب التدريبات من خالل أساس مهارات التفكري لتمارس التالميذ يف 

 2013.53أنشطة التعليم مبنهج 
                                                           

 11:00، الوقت 2020أكتوبر  19املقابلة مع رئيس املعهد يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا، التاريخ  52 

  09:00، الوقت 2020أكتوبر  19ع مدّرسة النحو يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا، التاريخ املقابلة م 53 
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 التالميذ من الفصل الثاين عشر (3
 بل إعداد كراسة التدريبات ابملقابلة مع بعض التالميذ الفصل الثاينقامت الباحثة ق

عشر من املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا. هنا قدمت الباحثة إحدى نتائج 
م النحو املقابلة اليت جرت بينها وبينهن فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية خاصة تعليم عل

فهم  ري، والكتاب املستخدم اليساعدهنصعبة هلن وهن اليستطعن مبهارات التفك
 54املادة.

 ومن نتيجة املقابلة أن التالميذ الفصل الثاين عشر يشعرن الصعبة يف تعليم اللغة
العربية خاصة يف تعليم النحو، ألن الكتاب املستخدم مل يساعدهن فهم املادة التعليمية. 

ة واللون. ومن ه الصور قلن أن الكتاب يستخدم لغة صعبة وعرض حمتواه طويل وليس في
،  فرأت املدّرسة 2013نتيجة املقابلة مع املدّرسة يف تعليم النحو أهنا تستخدم منهج 

أن الكتاب حيتاج إىل كراسة التدريبات اليت تساعد التالميذ وتدّرب التالميذ يف تعليم 
 النحو.

حو نومن االستبانة اليت وزعت الباحثة إىل التالميذ احتياجاهتم يف تعليم ال
وهي  %97,8فالنتيجة عن االستبانة  إىل تسع وثالثني تالميذ الفصل الثاين عشر هي 

 على مستوى "موافق جدا".
ولتحقيق ذلك حللت الباحثة حتليل الكتاب الذي ألفه ابن عبد هللا بن حممد 
بن عبد هللا بن مالك الطائي ااجلياين األندالسي نتائجه أن هذا الكتاب املدرسي على 

اليناسب ابلتالميذ. أّوال من انحية حمتوى الكتاب، كان احملتوى عاليا  2013ج املنه
جدا اليناسب بكفاءة التالميذ وكيفية عرضه بلغةصعبة. إن كان احملتوى عاليا 

 فالتدريبات تناسبها.
انطالقا ابلبياانت السابقة أن تعليم النحو يف املدرسة الثانوية دار القرآن 

ياانت تالميذ، نظرا إىل نتيجة االستبانة مث املقابلة. فتلخيص البموجوكرطا صعبة لدى ال
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إىل الكتاب املستخدم. إن الكتاب املستخدم مل يساعد فهم التالميذ املاّدة التعليمية بل 
يصعبهن إما من حمتواها ومن تدريبها. وكان عرض حمتواها عرضا طويال بلغة عالية ال 

بات اليت بة هلن. فيحتاج ذلك إىل كراسة التدريتناسب  بكفاءة التالميذ حىت تكون صع
تساعدهن يف فهم ماّدة كتاب النحو من لغة الكتاب السهلة يعين ابللغة األندونيسيا. 

 فالعودة إىل ذلك أعّدت الباحثة إعداد كراسة التدريبات.
ومن تلخيص البياانت نوع العملية التعليمية. إن التالميذ يشعرن امللل بطريقة 

إىل  نحو هي الطريقة التقليدية ابملنهج اإلستقرائي، إهنا تعتمد على ترمجة القواعدتعليم ال
 اللغة األم أبن أتيت ابلتعريف مث يليه املثال. وهذا التعليم ال يكتفي بطريقة وحيدة ألن

متطلبات التالميذ يف هذا التعليم ليس يف أمر واحد هو يتذوق ما يقرأ، بل سوى ذلك 
ميذ مهارات التفكري. هذا يتصور على تدريبات النحو اليت حسب أن يكون لدى التال

 مفهوم تعريفات املاّدة ال تطبيقاهتا.
فالعودة إىل ذلك أن تعليم النحو حيتاج كثريا تطبيقه هو حيتاج إىل التدريبات 
املتعددة ملهارات التفكري من تكوين الكلمة أو اجلملة. وال ميكن حتقيق ذلك إال ابملدخل 

الذي يبدأ بطريق سهل وعميق من املادة فتصل إىل كفاءة مرجوة يف تعليم  األساسي
 النحو وهو أساس مهارات التفكري.   

 
  تصميم اإلنتاج .2

بعد حتليل االحتياجات صممت الباحثة األهداف التعليمية حلل املشكلة املطروحة 
لنحو على ا السابقة. إن تعليم النحو من خالل األساس مهارات التفكري خيتلف بتعليم

املنهج املخطط يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا. إن تعليم النحو من خالل أساس 
مهارات التفكري حيتوي على األهداف العامة، واملؤشرات خالفا بتعليم النحو يف تلك 
املدرسة. فالعودة إىل ذلك صممت الباحثة األهداف العامة واملؤشرات يف تعليم النحو من 

 أساس مهارات التفكري. خالل
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صممت الباحثة األهداف خالل فصل دراسي )أكتوبر األول( من خالل أساس 
مهارات التفكري، هي التذكر، والفهم، والتطبيق، التحليل، والتقومي، والإلبداع. يتضمن هذا 
الكتاب على مثاين دروس، منها الدرس األول عن الكالم وما يتألف منه، والدرس الثاين 

عرب واملبين، والدرس الثالث النكرة واملعرفة، والدرس الرابع عن العلم، والدرس اخلامس عن امل
عن اسم اإلشارة، والدرس السادس عن املوصول، والدرس السابع عن املعرف أبداة 

 التعريف، والدرس الثامن عن اإلبتدأ. 
 نإن األهداف العامة من تعليم النحو هي جعل التالميذ على حل املشكالت م

خالل التدريبات املطروحة من آية القرآن ليسهل التالميذ يف التفكري مث بعد شرحه إستنباط 
القاعدة مث اإلبداع من األمثلة الكلمة حسب املوضوع حىت تكون هلن مهارات التفكري. 

 والبيان من مؤشرات كل الدرس فيما يلي:
 مؤشرات الباب األول هو الكالم وما يتألف منه .أ

 يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على أن: بنهاية الدرس
 اجلدول 

 تصميم مؤشرات الكالم وما يتألف منه
 الكالم وما يتألف منه رقم

 عناصر مهارات التفكري مؤشرات
مهارة التفكري األدى  توضح الكالم وما يتألف منه عند النحويني 1

 (1)ج.
 مهارة التفكري األدى تذكر اآلايت القرآن عن الكالم 2

 (1)ج.
مهارة التفكري األدى  متّيز بني االسم والفعل واحلرف 3

 (2)ج.
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مهارة التفكري املتوسط  تعنّي أقسام الكلمات يف العبارات 4
 (3)ج.

جتعل التجمع اإلعراب من الكلمة يف  5
 العبارات

مهارة التفكري العليا 
 (4)ج.

 يامهارة التفكري العل تفّسر اجلواب أبفكراهتن عن الكلمة 6
 (5)ج.

مهارات الفكري العليا  أتلف اجلملة حسب القاعدة من الكالم 7
 (6)ج.

 
 مؤشرات الباب الثاين هو املعرب واملبين .ب

 بنهاية الدرس يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على أن:
 اجلدول 

 تصميم مؤشرات املعرب واملبين
 املعرب واملبين رقم

 عناصر مهارات التفكري مؤشرات
مهارة التفكري األدى  املعرب واملبين عند النحوينيتوضح  1

 (1)ج.
مهارة التفكري األدى  حتفظ تغيري الفعل حسب الضمري 2

 (1)ج.
مهارة التفكري األدى  حتّول اجلملة املفيدة حسب الضمري 3

 (2)ج.
مهارة التفكري املتوسط  تعنّي املعرابت واملبنيات من اآلايت 4

 (3)ج.
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اإلعراب من الكلمة يف جتعل التجمع  5
 العبارات

مهارة التفكري العليا 
 (4)ج.

مهارة التفكري العليا  تنتقد اجلواب أبفكراهتن عن الكلمة 6
 (5)ج.

أتلف اجلملة حسب القاعدة من املعرب  7
 واملبين

مهارات الفكري العليا 
 (6)ج.

 
 مؤشرات الباب الثالث هو النكرة واملعرفة .ج

 كون التلميذة قادرة على أن:بنهاية الدرس يتوقع أن ت
 اجلدول 

 تصميم مؤشرات النكرة واملعرفة
 النكرة واملعرفة رقم

 عناصر مهارات التفكري مؤشرات
مهارة التفكري األدى  توضح النكرة واملعرفة عند النحويني 1

 (1)ج.
مهارة التفكري األدى  تذكر اسم النكرة واملعرفة من الفقرة 2

 (1)ج.
مات يف اجلملة املفيدة إىل معرفة حتّول الكل 3

 ابإلضافة
مهارة التفكري األدى 

 (2)ج.
مهارة التفكري املتوسط  تعنّي اسم النكرة واملعرفة من الفقرة 4

 (3)ج.
مهارة التفكري العليا  التجمع اإلعراب من الكلمة يف اآلايت  جتعل 5

 (4)ج.
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العليا  مهارة التفكري تفّسر اجلواب أبفكراهتن عن األسئلة 6
 (5)ج.

تكّون اجلملة اليت تتكون من اسم النكرة  7
 واملعرفة

مهارات الفكري العليا 
 (6)ج.

 
 مؤشرات الباب الرابع هو العلم .د

 بنهاية الدرس يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على أن:
 اجلدول 

 تصميم مؤشرات العلم
 العلم رقم

 عناصر مهارات التفكري مؤشرات
مهارة التفكري األدى  عند النحويني توضح اسم العلم 1

 (1)ج.
تصنف اسم العلم حسب أنواعها  2

 )اسم/لقب/كنية(
مهارة التفكري األدى 

 (2)ج.
مهارة التفكري املتوسط  تعنّي اسم العلم من اجلملة 3

 (3)ج.
مهارة التفكري العليا  التجمع اإلعراب من اجلملة املفيدة جتعل 4

 (4)ج.
مهارة التفكري العليا  فكراهتن عن األسئلةتفّسر اجلواب أب 5

 (5)ج.
مهارات الفكري العليا  تكّون اجلملة اليت تتكون من العلم 6

 (6)ج.
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 مؤشرات الباب اخلامس هو اسم اإلشارة .ه

 بنهاية الدرس يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على أن:
 اجلدول 

 تصميم مؤشرات اسم اإلشارة
 اسم اإلشارة رقم

 اصر مهارات التفكريعن مؤشرات
مهارة التفكري األدى  توضح اسم اإلشارة عند النحويني 1

 (1)ج.
تذكر اسم اإلشارة يف احلال مفرد، مثىن، مجع،  2

 مذكر ومؤنث 
مهارة التفكري األدى 

 (1)ج.
تصنف اسم العلم حسب أنواعها  3

 )اسم/لقب/كنية(
مهارة التفكري األدى 

 (2)ج.
وأنواع اسم اإلشارة من  تعنّي اسم اإلشارة 4

 اآلايت 
مهارة التفكري املتوسط 

 (3)ج.
التجمع إلعراب الكلمة يف اجلملة  جتعل 5

 املفيدة
مهارة التفكري العليا 

 (4)ج.
مهارة التفكري العليا  تفّسر وتعطي اجلواب أبفكراهتن عن األسئلة 6

 (5)ج.
فكري العليا مهارات ال تكّون اجلملة اليت تتكون من االسم اإلشارة 7

 (6)ج.
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 مؤشرات الباب السادس هو املوصول .و
 بنهاية الدرس يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على أن:

 اجلدول 
 تصميم مؤشرات املوصول

 املوصول رقم
 عناصر مهارات التفكري مؤشرات

مهارة التفكري األدى  توضح املوصول عند النحويني 1
 (1)ج.

ل مفرد، مثىن، تذكر اسم املوصول يف احلا 2
 مجع، مذكر ومؤنث 

مهارة التفكري األدى 
 (1)ج.

تصنف اسم املوصول حسب أنواعها  3
 )اسم/لقب/كنية(

مهارة التفكري األدى 
 (2)ج.

تعنّي اسم املوصول وأنواع اسم املوصول من  4
 اآلايت 

مهارة التفكري املتوسط 
 (3)ج.

التجمع إلعراب من اسم املوصول يف  جتعل 5
 ة اجلمل

مهارة التفكري العليا 
 (4)ج.

مهارة التفكري العليا  تفّسر وتعطي اجلواب أبفكراهتن عن األسئلة 6
 (5)ج.

مهارات الفكري العليا  تكّون اجلملة اليت تتكون من اسم املوصول 7
 (6)ج.

 
 مؤشرات الباب السابع هو املعّرف أبداة التعريف .ز

 ة على أن:بنهاية الدرس يتوقع أن تكون التلميذة قادر 



59 
 

 

 اجلدول 
 تصميم مؤشرات املعرف بدة التعريف

 املعرف أبدة التعريف رقم
 عناصر مهارات التفكري مؤشرات

مهارة التفكري األدى  توضح املعرف أبداة التعريف عند النحويني 1
 (1)ج.

مهارة التفكري األدى  تصنف ال حسب أنواعها )الوضعي/الغلبة( 2
 (2)ج.

مهارة التفكري املتوسط  زمة و ال غري الالزمة من الكلمة تعنّي ال الال 3
 (3)ج.

التجمع إلعراب من املعرف أبداة  جتعل 4
 التعريف يف اجلملة 

مهارة التفكري العليا 
 (4)ج.

مهارة التفكري العليا  تفّسر وتعطي اجلواب أبفكراهتن عن األسئلة 5
 (5)ج.

مهارات الفكري العليا  تكّون اجلملة اليت تتكون من ال حرف تعريف 6
 (6)ج.

 
 مؤشرات الباب الثامن هو اإلبتداء .ح

 بنهاية الدرس يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على أن:
 اجلدول 

 تصميم مؤشرات اإلبتداء
 اإلبتداء رقم

 عناصر مهارات التفكري مؤشرات
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مهارة التفكري األدى  توضح اإلبتداء عند النحويني 1
 (1)ج.

اء ابخلرب املناسب ليكون مجلة تزوج املبتد 2
 مفيدة 

مهارة التفكري األدى 
 (1)ج.

مهارة التفكري األدى  حتّول اجلملة املفيدة حسب الضمري 3
 (2)ج.

مهارة التفكري املتوسط  تستخرج املبتدأ واخلرب من النص الوصفي  4
 (3)ج.

التجمع إلعراب من مبتدأ واخلرب يف  جتعل 5
 اجلملة 

العليا  مهارة التفكري
 (4)ج.

مهارة التفكري العليا  تفّسر وتعطي اجلواب أبفكراهتن عن األسئلة 6
 (5)ج.

مهارات الفكري العليا  تكّون اجلملة اليت تتكون من مبتدأ واخلرب 7
 (6)ج.

 
اعتمادا على املؤشرات السابقة، تعني الباحثة عن نوع االختبار. وخترت الباحثة 

 ذيوال. ارات التفكري عند التالميذ. وتعني اجلملة من بنود األسئلةاالختبار املقايل لرتقية مه
أما ختصيص  بار.ختإل توفرةختصيص الوقت امل وهبنود األسئلة عند حتديد  جيب مراعاته

دقيقة يف كل الدرس. يف الدرس األول حيت األخري يطلب التالميذ  45الوقت إلختبار يعين 
بار فكري املتوسط، ومهارات التفكري العليا. أما االختملهارات التفكري األدى ومهارات الت

 ة وأربعنيام الوقت مخسمث تفاصيل االستخدويتكون من االختبار املقايل.  25املطّور يعين 
 دقيقة هي كما يلي:
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دقيقة،  20هو ( 2و ج. 1)ج. أما ختصيص الوقت ملهارات التفكري األدى
دقيقة، وختصيص الوقت  15هو ( 3)ج.وختصيص الوقت ملهارات التفكري املتوسط 

 دقيقة 10 (6، ج. 5، ج. 4)ج. ملهارات التفكري العليا

20  ملهارة التفكري األدى: -
45 x 100  =44,44 

44,44 مجلة من بنود األسئلة:
100 x 25  =11,11 (11  )بنود 

15ملهارة التفكري املتوسط:  -
45 x 100  =33,33 

33,33 مجلة من بنود األسئلة:
100 x 25  =8,33 (8 )بنود 

ملهارة التفكري العليا:  -
10
45 x 100  =22,22 

22,22 مجلة من بنود األسئلة:
100 x 25  =5,55 (6 )بنود 

إذا كل األسئلة صوااب ولكن  100مث تعني الباحثة نتيجة من كل البنود، نتيجة األعلى يعين 
 يف كل املهارات متلك درجة الصعبة املختلفة :

 3=  11:  33(، 33هارةالتفكري األدى )اجملموعة: مل -
 3يف كل البنود من األسئلة ملهارة التفكري األدى نتيجته  
 4,6=  8:  37(، 37ملهارةالتفكري املتوسط )اجملموعة:  -

 4,6ملتوسط نتيجته يف كل البنود من األسئلة ملهارة التفكري ا
 5=  6:  30(، 30ملهارةالتفكري العليا )اجملموعة:  -

 5لعليا نتيجته يف كل البنود من األسئلة ملهارة التفكري ا
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 تطوير اإلنتاج .3
قامت الباحثة إبعداد املواد التعليمية وأجنت الباحثة كراسة التدريبات ليساعد مهارات 
التفكري التالميذ يف تعليم النحو للفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القرآن 

ة الرئيسية يف تطوير املنتج هي من انحية اإلخراج أي الطباعة موجوكرطا. ومن النقط
 ومضمون الكتاب، ومما سيأيت توضيح مواصفات اإلنتاج يف التطوير فمنها:

 إخراج الكتاب .أ
 الغالف (1

تكون كراسة التدريبات من الغالفني مها الغالف اخلارجي والداخلي. وكان الغالف 
وجهني مها الوجه األمامي والوجه  اخلارجي من الورق املقوى السيمك وهو على

الورائي. ويعرض الوجه األمامي فيه اسم هذا الكتاب "كراسة التدريبات ألفية ابن 
مالك" للصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية، اسم املؤلف ومنهجه وأساسه مهارات 

 التفكري التفكري العليا.

     
 الشكل واملساحة (2

سم تقريبا  x 17,5 25 املتوسط هووطبعت كراسة التدريبات على حجم 
 وهو أفضل مساحة للكتاب التدريبات يف املرحلة الثانوية.

 الورق (3
غرام  80قدمت الباحثة هلذه كراسة التدريبات ورقا أبيضا مقواي يزن من 

 وكتبت عليها كراسة التدريبات خاصة لتعليم النحو.



63 
 

 

 الطباعة (4
، 20على حجم  "traditional arabicوكتبت كراسة التدريبات ابحلروف الطباعة "
 .14" على حجم times new romanوأما اإلندونيسية كتبت ابحلروف الطباعة "

 طبعت كراسة التدريبات بلون األسواد، واللون املتنوع.لون الطباعة،  (5
 مضمون الكتاب .ب

 البياانت العامة (1
تقع حملة البياانت العامة بعد الغالف من الكتاب وضمت فيها البياانت 

 البياانت الرئيسي عن الكتاب املطور فيها

 
 مقدمة (2

حتتوي على متهيد من مؤلف إبعطاء وصف الكتاب املوجز وكذلك كلمة 
 الشكر والتقدير.
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 إرشاد استعمال الكتاب (3
يعرض فيه اإلرشادات العامة للتالميذ يف استخدام هذا الكتاب يف شكل 

 صور والبيان املوجز من تلك الصور.

 
 

 سية والكفاءة األساسية واملؤشرات وأهداف التعليميةالكفاءة الرئي (4
وكذا قدمت الباحثة الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية اليت وردها يف 

 يف تعليم النحو للفصل الثاين عشر ابملدرسة الثانوية. 2013منهج 

 
 املؤشرات (5

 يعرض فيها املؤشرات من كل الدروس يف هذا الكتاب
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 فهرس الكتاب (6
يف أتليف الكتاب: يكتب فيها حمتوايت الكتاب مع االصفحة  تعد مهما

إلرشاد القارئني والتسهيل يف حبث املواد املرادة. ونظمت الباحثة حمتوايت كتاب 
 التعليم يف فهرس الكتاب مع ذكر الصفحات اليت تدل فيها احملتوايت.

 
 احملتوى (7

هارات م حتتوى كتاب كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس
التفكري ملستوى واحدة. يشتمل املستوى األول على مثانية املواضع وهي الكالم 
وما يتألف منه، معرب ومبين، نكرة ومعرفة، العلم، اسم اإلشارة، اسم املوصول، 

 املعّرف أبداة التعريف، واإلبتدأ. 
 قائمة املراجع (8

 

 
 تدريباتراسة القدمت فيها الباحثة املصادر راجعتها الباحثة يف أتليف ك
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 السرية الذاتية (9
 كتبت الباحثة فيها ما يتعلق مبؤلفة كراسة التدريبات إمجاال.

 
 

 جتربة اإلنتاج .4
جتربة اإلنتاج هي عملية مجع البياانت لتقومي اإلنتاج. قامت الباحثة بتجربة اإلنتاج 

 والتجربة امليدانية، وأما البيان التايل:
 تصديق اإلنتاج (أ

 اإلنتاج إىل اخلرباء، وهم: تتكون على تصديق
 خبري حمتوى واللغة يف كراسة التدريبات خاصة تعليم النحو (1
 خبري تصميم كراسة التدريبات (2

بعد أتةمت الباحثة إعداد كراسة التدريبات، قدمتها إىل اخلبريين يف جمال تعليم 
ل و النحو للحصول على تقديرهم وتعليقاهتم. ومها الدكتور سيف املصطفى كاخلبري األ

يف حمتوى واللغة كراسة التدريبات وهو معّلم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية ماالنج، والدكتور حممد عبد احلميد كاخلبري الثاين وهو معّلم ااملواد 
التعليمية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فقامت الباحثة 

ة طاء االستبانة إىل اخلبريين هبدف تقومي املنتج الذى حصلته الباحثة. أعطت الباحثإبع
 االستبانة إىل:
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خبري من انحية حمتوى واللغة يف كراسة التدريبات خاصة تعليم النحو، الدكتور سيف  .1
. ولتقومي كراسة التدريبات 2020نوفمرب  16املصطفى. قامت الباحثة يوم اإلثنني 

 ى الكتاب فاحلصول على تصديق اخلبري قبل التطبيق إىل التالميذمن انحية حمتو 
 هي:

 
 4.2اجلدول 

 نتائج االستبانة من خبري حمتوى كراسة التدريبات
 )د.سيف املصطفى(

 
 الرقم

 العناصر
 للتحكيم

 
 البنود

 نتيجة التقومي
 املعدل  النتيجة

 املئوي
 الدرجة

 د جداجي %93,3 5 وضوح األهداف مالئمة املواد 1
 5 املالئمة بني املواد 2
 5 سهولة التعليم 3
 4 الرابط بني املواد 4
 5 التدرج 5
مالئمة الةمواد أبساس  6

 مهارات التفكري 
5 

 5 املالحظة 7
 4 التساؤل 8
 4 التجربة 9

 5 االتصال 10
 5 سعة املواد التعليمية 11
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 4  أشكال األنشطة 12
  %88 5 الوضوح يف دليل الةمعلم عرض املواد 13
 4 الرتتيب يف تقديةمه 14
 4 صحة النص  15
اختيار املفردات على  16

 الشيوع
4 

 5 الطريقة املستخدمة 17
استخدام احلروف ونوعها  الرسم البياين 18

 ومقياسها
5 93,3  

 5 الرتتيب يف الكتابة 19
 4 اج الفيناإلخر  20
 جيد جدا %88,5 5 مناسبة عدد التدريبات التقومي 21
مناسبة التدريبات مبستوى  22

 الطلبة
5 

 4 تعليمات تربيات مناسبة 23
إعطاء أمثلة لتأدية  24

 التدريبات 
4 

ال يشعل االختبار على  25
 مواد خارج ما درسه الطلبة

4 

 ةاألسئلة لقياس قدرة الطلب 26
 يف فهم علم النحو

5 

 4 مناسبة أشكال التدريب 27
 جيد جدا %94,2 5 لغة الكتاب سهلة  28
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 4 لغة الكتاب مفهومة لغة الكتاب 29
 5 لغة الكتاب واضحة  30
 5 الكتابة واضحة  31
 5 التدرج 32
لغة الكتاب مناسبة للطلبة  33

 الثانوية
4 

 5 قواعدها صحيحة 34
 جيد جدا %91,7 156 جمموعة

 
يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري يف جمال احملتوى واللغة كراسة 

 التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري كما يلي:
تصديق اخلبري يف جمال احملتوى واللغة ابملعيار "جيد جدا" هي : وضوح األهداف، 

سهولة التعليم، التدرج، مالئمة الةمواد أبساس مهارات التفكري، املواد، املالئمة بني 
املالحظة، االتصال، سعة املواد التعليمية، الوضوح يف دليل الةمعلم، الطريقة املستخدمة، 
استخدام احلروف ونوعها ومقياسها، الرتتيب يف الكتابة، مناسبة عدد التدريبات، 

حو، لغة ، األسئلة لقياس قدرة الطلبة يف فهم علم النمناسبة التدريبات مبستوى الطلبة
 الكتاب سهلة، لغة الكتاب واضحة، الكتابة واضحة، قواعدها صحيحة.

ط بني املواد، الرابتصديق اخلبري يف جمال احملتوى واللغة ابملعيار "جيد" هي : 
ملفردات االتساؤل، التجربة، أشكال األنشطة، الرتتيب يف تقديةمه، صحة النص، اختيار 

على الشيوع، اإلخراج الفين، تعليمات تربيات مناسبة، إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات، 
ال يشعل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة، مناسبة أشكال التدريب، لغة 

 الكتاب مفهومة، لغة الكتاب مناسبة للطلبة الثانوية.
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ى أربع وعشرين واللغة تتضمن عل واالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبري احملتوى
 :عناصر البيان، وأما نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبري يف جمال احملتوى واللغة فهي برمز

 نسبة اجلواب =
نتيجة من كل بند x مجلة مستجيب
 x 100 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند

نسبة اجلواب = 
156
 170 x 100   =91,7% 

وهي الداللة على معيار "جيد جدا" بتفسري ميكن  %91,7فحصلت النتيجة 
استخدامه يف تعليم بدون التصحيح". ومن هنا ميكن التعميم أن حمتوى واللغة كراسة 

 التدريبات جيد جدا وميكن استخدمه يف التعليم بدون التصحيح ابلنسبة اإلمجالية. 
 

ت الباحثة احلميد. قام خبري من انحية تصميم كراسة التدريبات، الدكتور حممد عبد .2
. ولتقومي كراسة التدريبات من انحية تصميم الكتاب 2020نوفمرب  13يوم اجلمعة 

 فاحلصول على تصديق اخلبري قبل التطبيق إىل التالميذ هي:
 4.3اجلدول 

 نتائج االستبانة من خبري تصميم كراسة التدريبات
 )د.حممد عبد احلميد(

 
 الرقم

 
 البنود

 نتيجة التقومي
 املعدل  النتيجة

 املئوي
 الدرجة

   4 شكل وحجم الكتاب مناسب 1
غالف الكتاب ملون ومناسب  2

 ملستوى الطلبة  
4 
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دليل الكتاب مساعد يف حتقيق  3
 األهداف املرجوة

5 

 5 املعلومات املقدمة كاملة 4
 4 تتوفر بياانت مؤلف الكتاب 5
مالءمة املواد مع الكفاءات  6

 يةاألساس
5 

 5 مالءمة املود مع أهداف التعليم 7
 4 املادة كاملة وسهلة الفهم 8
 5 املواد يف شكل منظم ومتدرج 9

 4 تشجع املادة لطلبة يف التعليم 10
 4 جودة الكتاب جيدة شاملة 11
قائمة احملتوايت تساعد لتجد  12

 الصفحة اخلاصة
5 

املادة يف كراسة التدريبات  13
تناسب ابملادة يف الكتاب 

 الدراسي

4 

الكتاب حيتوى على التدريبات  14
متكن الطالب من التفكري 

 النقدي

5 

الكتاب حيتوى على التدريبات  15
متكن الطالب من التفكري 

 اإلبداعي

4 

 5 عدد التدريبات حسب الباب 16
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 جيد جدا %90 72 جمموعة
 

دريبات تصديق اخلبري يف تصميم كراسة الت يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة
 يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري كما يلي:

تصديق اخلبري يف جمال التصميم ابملعيار "جيد جدا" هي : دليل الكتاب مساعد 
يف حتقيق األهداف املرجوة، املعلومات املقدمة كاملة، مالءمة املواد مع الكفاءات 

املود مع أهداف التعليم، املواد يف شكل منظم ومتدرج، قائمة األساسية، مالءمة 
احملتوايت تساعد لتجد الصفحة اخلاصة، الكتاب حيتوى على التدريبات متكن الطالب 

 من التفكري النقدي، عدد التدريبات حسب الباب.
تصديق اخلبري يف جمال التصميم ابملعيار "جيد" هي : شكل وحجم الكتاب 

تاب ملون ومناسب ملستوى الطلبة، تتوفر بياانت مؤلف الكتاب، مناسب، غالف الك
تشجع املادة لطلبة يف التعليم، جودة الكتاب جيدة شاملة، املادة كاملة وسهلة الفهم، 

املادة يف كراسة التدريبات تناسب ابملادة يف الكتاب الدراسي، الكتاب حيتوى على 
 التدريبات متكن الطالب من التفكري اإلبداعي.

واالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبري التصميم تتضمن على ست عشر عناصر 
 البيان، وأما نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبري يف جمال التصميم فهي برمز:

 نسبة اجلواب =
نتيجة من كل بند x مجلة مستجيب
 x 100 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند

نسبة اجلواب = 
72
 80 x 100   =90% 

وهي الداللة على معيار "جيد جدا" بتفسري ميكن  %90فحصلت النتيجة 
استخدامه يف تعليم بدون التصحيح". ومن هنا ميكن التعميم أن تصميم كراسة 

 التدريبات جيد جدا وميكن استخدمه يف التعليم بدون التصحيح ابلنسبة اإلمجالية.
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نوفمرب  16 ثننياإلامت الباحثة يوم . قأستاذة سييت عفيفة، مدرسة يف تعليم النحو .3

ل التطبيق إىل قب املدّرسة. ولتقومي كراسة التدريبات فاحلصول على تصديق 2020
 التالميذ هي:

 4.4اجلدول 
 نتائج االستبانة من مدر سة يف تعليم النحو

 )سييت عفيفة(
 
 الرقم

 
 العناصر
 للتحكيم

 
 البنود

 نتيجة التقومي
 املعدل  النتيجة

 ياملئو 
 الدرجة

مناسبة غالف الكتاب  غالف الكتاب 1
 للمستوى الثانوية

 جيد جدا 96% 5

مناسبة الصورة والكتابة يف  2
 الغالف للمستوى الثانوية

5 

يكون موضوع الكتاب  3
 جذابة

5 

 5 حتقيق موضوع الكتاب 4
 4 كان لون الغالف جذابة 5
 جيد جدا %82,2 4 ابتحتقيق املقدمة يف الك حمتوى الكتاب 6
 5 حتقيق قائمة احملتوايت 7
 5 حتقيق تركيب مادة التعليم 8
 5 مناسبة التدريبات للنحو 9

 5 صحة الشرح مادة النحو 10
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 5 تسهيل اللغة للفهم 11
 4 تسهيل املادة للفهم 12
 5 مناسبة املادة مبنهج املدرسة 13
هارات مناسبة املادة مب 14

 التفكري
5 

 جيد جدا %100 5 كان عرض املادة جذابة تصميم الكتاب 15
مناسبة عدد التدريبات يف   16

 كل الباب
5 

 5 تعرض السرية الذاتية للكاتبة 17
 5 كانت جودة الكتاب جيد  18

 جيد جدا %86,6 78 جمموعة
 

م النحو كما ّرسة يف تعلييتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبري مد
 يلي:

تصديق املدّرسة يف تعليم النحو ابملعيار "جيد جدا" هي : مناسبة غالف الكتاب 
للمستوى الثانوية، مناسبة الصورة والكتابة يف الغالف للمستوى الثانوية، يكون موضوع 
الكتاب جذابة، حتقيق موضوع الكتاب، حتقيق قائمة احملتوايت، حتقيق تركيب مادة 
التعليم، مناسبة التدريبات للنحو، صحة الشرح مادة النحو، تسهيل اللغة للفهم، مناسبة 
املادة مبنهج املدرسة، مناسبة املادة مبهارات التفكري، كان عرض املادة جذابة، مناسبة 
 عدد التدريبات يف كل الباب، تعرض السرية الذاتية للكاتبة، كانت جودة الكتاب جيد.

يف تعليم النحو ابملعيار "جيد" هي : كان لون الغالف جذابة، تصديق املدّرسة 
 حتقيق املقدمة يف الكتاب، تسهيل املادة للفهم.
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واالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبري التصميم تتضمن على مثاين عشر عناصر 
 البيان، وأما نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبري يف جمال التصميم فهي برمز:

 اب =نسبة اجلو 
نتيجة من كل بند x مجلة مستجيب
 x 100 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند

نسبة اجلواب = 
78
 90 x 100   =86,6% 

وهي الداللة على معيار "جيد جدا" بتفسري ميكن  %86,6فحصلت النتيجة 
م  ياستخدامه يف تعليم بدون التصحيح". ومن هنا ميكن التعميم أن احملتوى واللغة والتصم

كراسة التدريبات جيد جدا وميكن استخدمه يف التعليم بدون التصحيح ابلنسبة 
 اإلمجالية.

 
 تعديل اإلنتاج  (ب

ل أتسيسا ابلبياانت احملصولة من اخلرباء حني التصديق، قامت الباحثة ابلتصحيح والتعدي
لكراسة التدريبات حىت يكون املنتج مناسبا حباجات التالميذ. ومن التصحيحات 

 جودة توردها الباحثة يف اجلدول التايل:املو 
 

 4.5اجلدول 
 التصحيحات يف كراسة التدريبات

 بعد التصحيح قبل التصحيح الرقم
كون الصورة يف الغالف مل يناسب  1

 ابملوضوع
قامت الباحثة ابلتصحيح فصارت الصورة 

 يف الغالف مناسبة ابملوضوع 
كون فاصلة النظم غري اثبت يف كل  2

 البيت
ت الباحثة ابلتصحيح فصارت فاصلة قام

 النظم اثبت يف كل البيت



76 
 

 

قامت الباحثة ابلتصحيح فصارت  كون التدريبات  قليل من املادة 3
 التدريبات أكرت من املادة

 
 التجربة الـميدانية (ج

عقدت الباحثة هذه االتجربة يف الفصل الثاين عشر بةالةمدرسة الثانوية دار 
ميذ، ويف هذه التجربة اخرتت الباحثة أحد من تال 39االقرآن موجوكرطا مع 

املوضوعات املوجودة يف املواّد التعليمية وهو ألفية ابن مالك. كان هدف اخلطوة 
  معرفة صالحية املواّد التعليمية ومعرفة اخلطوات مهارات التفكري.

ولقد استعانت الباحثة إلجراء هذه اخلطوة أبحد أساتذة وهي أستاذة عفيفة  
علم النحو يف الفصل الثاين عشر. وقبل تنفيذها، قامت الباحثة بتعريف  كمدّرسة

 املواّد وتوجيهها حول كيفية التدريس هبا، مث بدأ التدريس يف اليوم التايل.
 وفيما يلي مواعيد التجربة األوىل:

 
 4.6 اجلدول

 مواعيد التجربة يف الفصل الثاين عشر املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا
 البيان الساعة اليوم والتاريخ قمر 

 األربعاء 1
 2020نوفمرب  18

10:00-10:30  
 صباحا

 إجراء االختبار القبلي
 

 اخلميس 2
 2020نوفمرب  19

08:00-08:30 
 صباحا

تعريف الكتاب وتوضيح  -
طريقة االستعمال كراسة 

 التدريبات
تدريس مادة النحو بكراسة  -

 التدريبات من املعرب واملبين
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 ةاجلمع 3
 2020نوفمرب  20

01:30-02:30 
 ظهرا

تدريس مادة النحو بكراسة 
 التدريبات من املعرب واملبين

 السبت 4
 2020نوفمرب  21

01.30-02:30 
 ظهرا

تدريس مادة النحو بكراسة 
 التدريبات من املعرب واملبين

 اإلثنني 5
 2020نوفمرب  23

01:30-02:30 
 ظهرا

 إجراء االختبار البعدي

 
 تاجتقومي اإلن .5

وأما اخلطوة األخرية هي تقومي اإلنتاج، بعد حتليل االحتياجات واملشكالت يف 
الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا عن تعليم النحو، تصّمم 
الباحثة اإلنتاج إلعداد تصنيع اإلنتاج قبل تطويرها، مث تطوير الباحثة اإلنتاج مناسبة 

 وقبل جتربة هذا اإلنتاج جتري الباحثة تصديق اإلنتاج إىل خبري إبحتياجات التالميذ،
حمتوى واللغة )الدكتور سيف املصطفى املاجستري(، وخبري تصميم اإلنتاج )الدكتور حممد 
 عبد احلميد(. إن اإلنتاج الذي أعدته الباحثة حتتاج إىل التصحيح والتعديل واالقرتاحات.

اإلنتاج أحسن وأجيد وميكن استخدامه  صححت الباحثة ذالك اإلنتاج حىت صار
عند التعليم يف الفصل الدراسي. وبعد ذلك قامت الباحثة ابالختبار القبلي يف الفصل 

لتالميذ الضابطي والفصل التجرييب، مث جتربة اإلنتاج يف الفصل التجرييب، مث حتليل نتائج ا
اإلنتاج ابالختبار  رفة فعاليةملعرفة فعالية هذا اإلنتاج. جبانب ذلك قامت الباحثة كذلك ملع

بعد استخدام اإلنتاج لدى التالميذ. وقامت الباحثة ابالختبار البعدي إىل التالميذ من 
 فصل التجرييب ملعرفة فعالية هذا اإلنتاج.

 
الميذ تيف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري لـفعالية كراسة التدريبات  .ب

 وجوكرطاالثانوية دار القرآن ممدرسة الـ
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قامت الباحثة ابإلختبار القبلي لدى التالميذ قبل تطبيق كراسة التدريبات 
نوفمرب  18لكتاب ألفية ابن مالك من خالل أساس مهارة التفكري يف التاريخ 

 . فحصلت البياانت من االختبار القبلي كما يف اجلدول التايل:2020
 
 4.7اجلدول 

 دريباتنتائج التالميذ قبل استخدام كراسة الت
(Pre-Test) 

 الفصل الضابطي الفصل التجرييب رقم
 الدراجة النتيجة االسم الدرجة النتيجة االسم 

 جيد جدا 80 1التلميذ  جيد جدا 85 1التلميذ  1
 جيد 70 2التلميذ  جيد جدا 85 2التلميذ  2
 مقبول 65 3التلميذ  جيد 75 3التلميذ  3
 جيد جدا 85 4التلميذ  جيد جدا 85 4التلميذ  4
 جيد 75 5التلميذ  مقبول 65 5التلميذ  5
 جيد جدا 80 6التلميذ  ضعيف 50 6التلميذ  6
 جيد 70 7التلميذ  مقبول 65 7التلميذ  7
 جيد جدا 80 8التلميذ  جيد جدا 85 8التلميذ  8
 جيد 70 9التلميذ  جيد جدا 80 9التلميذ  9

 د جداجي 85 10التلميذ  مقبول 60 10التلميذ  10
 جيد 75 11التلميذ  جيد جدا 85 11التلميذ  11
 جيد 70 12التلميذ  جيد جدا 85 12التلميذ  12
 ضعيف 50 13التلميذ  جيد جدا 85 13التلميذ  13
 مقبول 60 14التلميذ  جيد 70 14التلميذ  14
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 جيد جدا  80 15التلميذ  جيد جدا 80 15التلميذ  15
 جيد جدا 85 16تلميذ ال مقبول 65 16التلميذ  16
 جيد 70 17التلميذ  جيد 75 17التلميذ  17
 ضعيف 50 18التلميذ  جيد جدا 85 18التلميذ  18
 جيد جدا 85 19التلميذ  جيد جدا 85 19التلميذ  19
 جيد 70 20التلميذ     20

  1455   1450 اجملموعة
 جيد 72.75 جيد 76,31 املعدل

 
أن نتيجة االختبار قبل استخدام كراسة التدريبات من اجلدول السابق قد ظهر 

يف تعليم النحو يف الفصل التجرييب كانت درجة "جيد جدا" ألحد عشر تالميذ، 
ودرجة "جيد" لثالث تالميذ، ودرجة "مقبول" ألربع تالميذ، ودرجة "ضعيف" لتلميذ 

وي أو تسا 76,3واحد. ودرجة املعدل جلميع التالميذ يف الفصل التجرييب هي 
 ابلدرجة "جيد"

وأما نتيجة االختبار التالميذ يف الفصل الضابطي كانت درجته "جيد جدا" 
لثماين تالميذ، ودرجة "جيد" لثماين تالميذ، ودرجة "مقبول" لتلميذين، ودرجة 

 76,05"ضعيف" لتلميذين. ودرجة املعدل جلميع التالميذ يف الفصل الضابطي هي 
  أو تساوي ابلدرجة "جيد".

 4.8ول اجلد
 نتائج التالميذ بعد استخدام كراسة التدريبات

(Post-Test) 
 الفصل الضابطي الفصل التجرييب رقم

 الدراجة النتيجة االسم الدرجة النتيجة االسم 
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 جيد جدا 80 1التلميذ  ممتاز 95 1التلميذ  1
 جيد 75 2التلميذ  جيد جدا 85 2التلميذ  2
 جيد 70 3التلميذ  جيد جدا 85 3التلميذ  3
 جيد جدا 85 4التلميذ  ممتاز 90 4التلميذ  4
 جيد 75 5التلميذ  جيد جدا 80 5التلميذ  5
 جيد جدا 80 6التلميذ  جيد 75 6التلميذ  6
 جيد 70 7التلميذ  جيد جدا 80 7التلميذ  7
 جيد جدا 85 8التلميذ  جيد جدا 80 8التلميذ  8
 جيد 75 9التلميذ  جيد جدا 80 9التلميذ  9

 جيد جدا 80 10التلميذ  جيد 75 10التلميذ  10
 جيد جدا 80 11التلميذ  ممتاز 95 11التلميذ  11
 جيد 75 12التلميذ  جيد جدا 85 12التلميذ  12
 جيد 70 13التلميذ  ممتاز 90 13التلميذ  13
 جيد 70 14التلميذ  جيد 70 14التلميذ  14
 جيد جدا 85 15التلميذ  جيد جدا 80 15التلميذ  15
 جيد جدا 85 16التلميذ  جيد 75 16التلميذ  16
 جيد 75 17التلميذ  ممتاز 95 17التلميذ  17
 مقبول 65 18التلميذ  جيد جدا 80 18التلميذ  18
 ممتاز 90 19التلميذ  جيد جدا 80 19التلميذ  19
 جيد 75 20التلميذ     20

  1545   1575 اجملموعة
 جيد 77,25 جدا جيد 82,89 املعدل
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من اجلدول السابق قد ظهر أن نتيجة االختبار بعد استخدام كراسة التدريبات 
يف تعليم النحو يف الفصل التجرييب كانت درجة "ممتاز" خلمس تالميذ، ودرجة "جيد 
جدا" لعشر تالميذ، ودرجة "جيد" ألربع تالميذ. ودرجة املعدل جلميع التالميذ يف 

 أو تساوي ابلدرجة "جيد جدا". 82,89الفصل التجرييب هي 
وأما نتيجة الختبار التالميذ يف الفصل الضابطي كانت درجته "ممتاز" لتلميذ 
واحد، ودرجة "جيد جدا" لثماين تالميذ، ودرجة "جيد" لعشر تالميذ، ودرجة 
"مقبول" لتلميذ واحد. ودرجة املعدل جلميع التالميذ يف الفصل الضابطي هي 

 ابلدرجة "جيد". أو تساوي 77,25
 فرق نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب .1

قدمت الباحثة البياانت املتعلقة بفرق نتيجة البحث عن فعالية استخدام  
كراسة التدريبات لدى التالميذ الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار 

البعدي يف القبلي و  القرآن موجوكرطا. وهذه البياانت هي فرق نتيجة االختبار
 الفصل التجرييب. 

 4.9اجلدول 
 الفرق بني االختبار القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب

 الفرق االختبار البعدي االختبار القبلي االسم رقم
 10 95 85 1التلميذ  1
 0 85 85 2التلميذ  2
 0 85 75 3التلميذ  3
 5 90 85 4التلميذ  4
 15 80 65 5التلميذ  5
 25 75 50 6التلميذ  6
 15 80 65 7التلميذ  7
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 5 80 85 8التلميذ  8
 0 80 80 9التلميذ  9

 15 75 60 10التلميذ  10
 10 95 85 11التلميذ  11
 0 85 85 12التلميذ  12
 5 90 85 13التلميذ  13
 0 70 70 14التلميذ  14
 0 80 80 15التلميذ  15
 10 75 65 16التلميذ  16
 20 95 75 17ميذ التل 17
 5 80 85 18التلميذ  18
 5 80 85 19التلميذ  19

 145 1575 1450 اجملموعة
 7,63 82,89 76,31 املعدل

 
. 76,31من اجلدول السابق، معدل الفصل التجرييب يف االختبار القبلي 

. ويزداد معدل الفصل 82,89ومعدل الفصل التجرييب يف االختبار البعدي 
. أما الفرق 82,89إىل  76,31ستخدام كراسة التدريبات يعين من التجرييب بعد ا

 .0،والفرق األدى هو 20األعلى هو 
 

 فرق نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف الفصل الضابطي .2
قدمت الباحثة البياانت املتعلقة بفرق نتيجة البحث عن فعالية استخدام  

ة دار القرآن  املدرسة الثانويكراسة التدريبات لدى التالميذ الفصل الثاين عشر يف
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الفصل  القبلي والبعدي يف موجوكرطا. وهذه البياانت هي فرق نتيجة االختبار
 . الضابطي

  4.10 اجلدول
 الفرق بني االختبار االقبلي والبعدي يف الفصل الضابطي

 الفرق االختبار البعدي االختبار القبلي االسم رقم
 0 80 80 1التلميذ  1
 5 75 70 2التلميذ  2
 5 70 65 3التلميذ  3
 0 85 85 4التلميذ  4
 0 75 75 5التلميذ  5
 0 80 80 6التلميذ  6
 0 70 70 7التلميذ  7
 5 85 80 8التلميذ  8
 5 75 70 9التلميذ  9

 5 80 85 10التلميذ  10
 5 80 75 11التلميذ  11
 5 75 70 12التلميذ  12
 20 70 50 13التلميذ  13
 10 70 60 14لميذ الت 14
 5 85 80 15التلميذ  15
 0 85 85 16التلميذ  16
 5 75 70 17التلميذ  17
 5 65 50 18التلميذ  18
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 5 90 85 19التلميذ  19
 5 75 70 20التلميذ  20

 90 1545 1455 اجملموعة
 4,5 77,25 72,75 املعدل

 
. 76,75بلي من اجلدول السابق، معدل الفصل الضابطي يف االختبار الق

. ويزداد معدل الفصل 77,25ومعدل الفصل الضابطي يف االختبار البعدي 
،و 20. أما الفرق األعلى هو 77,25إىل  76,75الضابطي من قبل يعين من 

   . 0الفرق األدى هو 
 

 نتيجة االختبار البعدي يف الفصل التجرييب والفصل الضابطيحتليل  .3
كراسة   نتيجة البحث عن فعالية استخدامقدمت الباحثة البياانت املتعلقة ب

التدريبات لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا. وهذه البياانت 
هي نتيجة االختبار البعدي يف الفصل الضابطي والتجرييب من بعد استخدام كراسة 

 spssالتدريبات. وهذا التحليل ابستعمال 
 (test of normalityاالختبار الطبيعي ) .د

قبل أداء اختبار ت، قامت الباحثة ابالختبار الطبيعي ملعرفة على 
البياانت احملصولة ها هي نورمال أم ال، حىت اجلواب الذي تعطي العينة 

 Kolmogrov smirnov يستطيع لعملها كجواب الذي توكل العينات. إذا نتيجة

 فالبياانت الطبيعية. 0،05كبري من 
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  4,11 اجلدول
  حساب االختبار الطبيعينتيجة 

Tests of Normality 

 

 االتعليمية مواد

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 229. 19 937. 096. 19 182. التدريبات كراسة استخدام النحو تعليم نتيجة

 291. 20 944. 075. 20 184. التدريبات كراسة استخدام غير

a. Lilliefors Significance Correction 

بناء على البياانت يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب والضابطي، استعملت 
إىل  Kolmogorov-Smirnovالختبار طبيعي ويشري حساب  IBM SPSS 22الباحثة 

للفصل الضابطي. اعتمادا  0.075للفصل التجرييب و  0,096نتيجة الطبيعي هي 
 ذه النتيجة، اخلالصة هي البياانت يف فصلني طبيعي. على ه

 (test of homogenityاالختبار التجانسي ) .ه
االختبار التجانسي يهدف ملعرفة هل املتغري من الفصل التجريب والفصل 

 فالبياانت التجانسية. 0،05كبري من levene الضابطي جتانس أم ال. إذا نتيجة 
 4,12 اجلدول

 التجانسي نتيجة حساب االختبار
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 تعليم نتيجة

 النحو

Based on Mean .098 1 37 .756 

Based on Median .153 1 37 .698 

Based on Median and with adjusted df .153 1 36.862 .698 

Based on trimmed mean .094 1 37 .761 

 
. تدل 0,756اء على احلساب يف اجلدول السابق يشري إىل نتيجة جتانس فهي بن

 على هذه النتيجة أن البياانت يف فصلني جتانس.
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 اختبار الفرضية .و
عال لرتقية ف عداد كراسة التدريباتإن إأما الفرضية يف هذا البحث يعين 

 مدرسةالةذ لةتالمييف تعليم النحو  مهارات التفكري من خالل أساس النحوفهم 
انت فيما يلي معاير التصديق الختبار التائي )ك الثانوية دار القرآن موجوكرطا.

 نتيجة ت الرسم البياين جاهزة يف املالحق(:
إذا كانت درجة ت احلساب أكرب من ت اجلدول، فتعين ذلك أن فرضية  (1

 البحث مقبولة.
 ةإذا كانت درجة ت احلساب أصغر من ت اجلدول، فتعين ذلك أن فرضي (2

 البحث مردودة.

 4,13اجلدول 
 تنتيجة حساب االختبار 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Diffe

renc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 نتيجة

 تعليم

 النحو

Equal 

variances 

assumed 

.098 .756 3.037 37 .004 
6.69

737 

2.2049

2 

2.2297

7 

11.164

96 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3.031 
36.2

95 
.004 

6.69

737 

2.2099

7 

2.2166

0 

11.178

14 
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  t tabelحتديد النتيجة  -
dk = n1+ n2 – 2 = 37 

 2,026يعين  %5بدرجة  37جدول  أما ت
 :اخلالصة

. فاخلالصة 2,026أكرب من ت جدول يعين  3,037ألن ت حساب يعين 
من  النحوم فعال لرتقية فه عداد كراسة التدريباتن إفرضية البحث مقبولة يعين إ

ار القرآن الثانوية د مدرسةلةتالميذ الةيف تعليم النحو  مهارات التفكري خالل أساس
 .موجوكرطا
 

 الـمبحث الثاين: مناقشة نتائج البحث
بعد ان انتهت الباحثة على عرض البياانت وحتليلها بدأت الباحثة مبناقشة نتائج 
البحث احملصولة. ستناقش الباحثة النقط الرئيسية اليت حصلت إليها من نتيجة االستبانة 

باحثة يف املبحث ضتها العن آراء اخلبري والتالميذ والنتائج من التجريبة امليدانية اليت عر 
السابق. وهي تتكون ممن مكونتني: عملية إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من 

ل كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خال  خالل أساس مهارات التفكري وقياس فعالية
 أساس مهارات التفكري. 

 
ت مهارا يف تعليم النحو من خالل أساسمناقشة إعداد كراسة التدريبات  .أ

 الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة تالميذ الـلـ التفكري
كما املسطر يف املباحث الطويلة السابقة أن الباحثة اعتمدت يف هذا 

( وهو األسلوب العلمي للبحث R&Dالبحث على منهج البحث والتطوير )
ة اليت وهلذا املنهج مناذج متنوع 55والتصميم واإلنتاج وجتربة صدق املنتج املطور.

                                                           
55  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 30 
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قدمها بعض العلماء يف جمال البحث منها منوذج كيمب، ومنوذج ديك وكري، 
ومنوج أّسوري، ومنوذج أّدي، ومنوذج حّنافني وبيك، ومنوذج كاكين وبريكس، 

هذا البحث ابختيار منوذج التطوير ة الباحث واعتمدت 56ومنوذج برق وغال.
منوذج التصميم طريقة التعليم ألّن هو أحد من  ADDIE“" اإلجرائّي هو منوذج أّدي 

وتكون 57اليت تري اخلطوات األساس تصميم طريقة التعليم بصيطة وسهلة لنعلم.
( 3( تصميم اإلنتاج، 2( حتليل االحتياجات، 1من مخس خطوات:    اخلطوات

  58( تقومي اإلنتاج.5( جتريبة اإلنتاج، و 4تطوير اإلنتاج، 
، س يف إجراء البحث والتطويروقد سارت الباحثة على هذه اخلطوات اخلم

فبدأت الباحثة بتحليل االحتياجات يعين ابالستبانة. االستبانة هي أسلوب جلمع 
اعطت 59البياانت إبعطاء األسئلة أو اجلملة املكتوبة إىل املستجيبني إلجابتها.

الباحثة االستبانة إىل مجيع التالميذ الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار 
موجوكرطا. وألجل حاجة حتقيق البياانت احملصولة من االستبانة قامت  القرآن

الباحثة إبجراء املقابلة لدى مدّرسة النحو املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا 
حىت أدركت الباحثة املشكالت واالحتياجات  يف تعليم النحو. ومن املشكلة 

ري النقدي دفع التالميذ للتفكاملوجودة أن كتاب النحو مل يكمل بتدريبات الذي ت
واإلبداعي. وتستعملت املدّرسة الطريقة التقليدية بشكل القواعد والرتمجة. ومل توجد 
التدريبات يف الكتاب ويف التعليم كانت املدرسة مل تعطي التدريبات متنوعة وجذابة 

يمية لحىت يسأمون التالميذ يف إجابتها. وهو السبب للتالميذ مل يتقنوا املادة التع
متاما وذلك بنسبة يصعب عليهم استنتاج املعىن العام، ويف تعريف معاى اجلمل يف 

 الفقرات.
                                                           

56  Amir Hamzah, Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development, (Batu: Literasi 

Nusantara), 30 
57  Benny A, Pribadi, Langkah Penting Merancang Kegiatan Pembelajaran yang Efektif dan 

Berkualitas Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 125 
58  Amir Hamzah, Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development Uji Produk 

Kuantitatif dan Kualitatif Proses dan Hasil, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 39 
59  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), 199 
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أبنه "كتاب الذي يشتمل على جمموعة من  يعرف رشدي أمحد طعيمة
التدريبات اليت تتناول خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل 

دريبات ، وعادة ما يرتك يف كراسة التدرسيمنظم ومتدرج ومرتبط بفصول الكتاب امل
فراغ يكتب الطالب فيه إجابته. ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء الطالب 

كراسة    60مزيدا من التدريب على مهارات اللغة ومكوانهتا، مفرادات وتراكيب".
التدريبات هي وسيلة تعليمية اليت تشتمل على جمموعة من التدريبات يف شكل 

درج ومرتبط بفصول الكتاب املدرسي وُتكتب فيها وظائف وأسئلة جيب منظم ومت
التالميذ أن يعلموها وجييبها يف عملية التعليم والتعلم. وجود كراسة التدريبات 

اخلاصة،  مللعثور على مفاهيم من خالل أنشطته تالميذيف توجيه ال مساعدة املعلملة
وميكنهم  ،عية بشكل فردي أو مجاعيهم اإلبداويعطون آرائ تالميذوأنمل أن يتعلم ال

 .صدقائهمالتفكري بشكل نقدي والعمل بشكل جيد مع أ
علم أبصول تعرف هبا أحوال  ي املادة اليت يتكون منهاه أما مادة النحو

الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء يعين من حيث ما يعرض هلا يف حال 
و الكلمة من رفع، أو نصب، أ تركيبها، فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر

عرفنا أن تعليم النحو  .61جر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة
 على فهم كالم العرب، واالحرتاز عن اخلطأ يف الكالم هاالستعانة بمهّم جدا ألن 

ولفهم املعاين من الكتب كمصادر العلم. ويف هذه املدرسة استخدمت منهج 
لى أساس املدخل العلمي الذي ترتكز األنشطة يف تعليم وتعلم يعتمد ع 2013

النحو على جهد التالميذ يعين التعلم الذايت واجلماعي. وهذا ألن املدخل العلمي 
اشتملت فيه األنشطات، ومنها املالحظة، والتساؤل، والتجربة، والتحليل، 

ما واإلبداعي كيطلب التالميذ للتفكري النقدي  2013والتواصل. ومنهج التعليم 

                                                           

 34(،  1985، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، 60 
 9(، 2012، )بريوت: املكتبة العصرية صيدا، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين، 61 
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يعين  يف تعليم النحو مهارات التفكريوأنشطة من أساس يف مهارات التفكري. 
الشرح عن الباب حسب املوضوع، وإعراب الكلمة أو اجلملة، وحتليل الرتكيب 
الكلمة، التقومي أو التمييز أمناط الكلمة حسب املوضوع، واإلبداع من األمثلة 

 الكلمة حسب املوضوع. 
ت الباحثة على اخلطوات السابقة شرعت الباحثة على مجع وبعد أن أهن

البياانت احملتاجة إلعداد الكراسة التدريبات، وعينت أهداف التعليم واملهالر اليت 
ترجى إكساهبا التالميذ. ومجعت االباحثة هنا بعض األمور البد مراعتها يف أتليف 

صممت دا على هذه فالكتاب حىت يكون املنتج وفقا للحاجات املنشودة. واعتما
 x 29,7 21وطورت الباحثة كراسة التدريبات على حجم الكتاب القطع الكبري )

وضم الكتاب املطور من احملتوايت منها املواد التعليمية وبياانت  62سم تقريبا(.
العامة عن الكتاب، ومقدمة الكتاب وفهرس الكتاب، ودليل استعمال الكتاب، 

ي ع مواد الكتاب املقرتحة العربية بتشكيل احلروف أوقائمة املراجع واملصادر. وطب
وضع احلركات القصرية حيث أن الشكل ممن خصائص الكتابة االعربية. وهيئت 
الباحثة مادة النحو ابعتماد على النظم يف كتاب ألفية ابن مالك وبشرح النظم 

كراسة احثة  ولذلك صممت البابللغة اإلندونيسية، وأنشطة التالميذ يف التدريبات. 
صديق املنتج . وملعرفة تمهارات التفكريالتدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس 

املعد طلبت الباحثة االراء من اخلبري عن خصائص كراسة التدريبات املعد، وبعد 
ذلك أعطى اخلبري املداخالت واالقرتاحات. مث أصلحت الباحثة املنتاج املعد 

 بري.حسب املداخالت واالقرتاحات من اخل
بعد أن حسنت الباحثة املادة املعدة، كراسة التدريبات يف تعليم النحو من 
خالل أساس مهارات التفكري فأعرضت الباحثة تلك الكراسة إىل التالميذ الفصل 
الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا. مث قامت الباحثة بتجريبة 

                                                           

 112(، 1985، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  62 
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ق كراسة التدريبات طاء االختبار القبلي مث تطبّ فعالية املنتج يف الفصل التجرييب إبع
وبعد ذلك أعطت الباحثة االختبار البعدي. ولذلك عرفت الباحثة أن هذه كراسة 

 التدريبات تكون فعال لتالميذ الفصل الثاين عشر يف هذه املدرسة.
فاملميزات من هذا املنتج هي املادة املطورة من مادة النحو على أساس 

، واسم الكتاب من هذه املنتج هي "كراسة التدريبات ألفية ابن مهارات التفكري
مالك". وأما كتابة هذه املادة يشرتك إىل عملية التفكري الناقدي والتفكري اإلبداعي. 
واستخدمت هذه املادة النحو بتوضيح اللغة اإلندونيسية ألن هذا املادة حتتاج إىل 

 فهم املعىن من النظم يف كل الباب.
 

مهارات يف تعليم النحو من خالل أساس  الحية كراسة التدريباتمناقشة ص .ب
 الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة تالميذ الـلـ التفكري

عرفت الباحثة صالحية كراسة التدريبات من خالل أساس مهارات 
التفكري. وملعرفة صدق تصميمها قدمته الباحثة االستبيان للخرباء يف جمال حمتوى 

وجمال التصميم وجمال تنفيذ الكتاب وهذا يسمى ابلتجربة الكتاب ولغته 
وحصلت منهم االقرتاحات توجه الباحثة يف تعديل وتصحيح الكتاب.  63الداخلية.

 %90فحصلت قيمة صالحية من خبري انحية تصميم كراسة التدريبات نتيجة 
وهي الداللة على معيار جيد جدا بتفسري ميكن استخدامه يف تعليم بدون 

يح. فهذا يدل أن تصميم الكتاب لتعليم النحو جيد جدا وميكن استخدامه التصح
يف تعليم بدون التصحيح. وأما صالحية من خبري انحية حمتوى الكتاب ولغته 

وهي الداللة على معيار جيد جدا بتفسري ميكن  %91,7فحصلت نتيجة 
ة التدريبات ساستخدامه يف تعليم بدون التصحيح. ومن هنا استنباطا إمجاليا أن كرا

 املطور ميكن أن ينفذه يف تعليم وتعلم اللغة.
                                                           

 113، دليل عمل يف إعداد املواد...رشدي أمحد طعيمة،  63 
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  وبعد أن قامت الباحثة ابلتعديل والتصحيح بدأت الباحثة ابلتجربة امليدانية
يف امليدان الرئيسي وهو لدى التالميذ الفصل الثاين عشر يف املدرسة دار القرآن 

الختبار ميذ وكذا قامت ابموجوكرطا. وزعت هلم الباحثة االستبيان ملعرفة آراء التال
 ملعرفة فعالية كراسة التدريبات املطورة يف تعليم النحو. وهذا البيان الدقيق سيأيت يف

املبحث التايل. وبعد هذه اخلطوات اآلخرية هي اإلنتاج األخري لكراسة التدريبات 
 يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري.   

 
هارات ميف تعليم النحو من خالل أساس بات فعالية كراسة التدريمناقشة  .ج

 الثانوية دار القرآن موجوكرطامدرسة تالميذ الـلـ التفكري
عرفت فعالية كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات 
 التفكري بعد أن قامت الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي يف التجريبة امليدانية وهي

 سي. قارنت الباحثة النتائج احملصولة من االختبار القبليجرت يف امليدان الرئي
 64ت وهو الرمز املستخدم لقياس الداللة.-والبعدي ابستخدام الرمز اختبار

اجلدول مبستوى -وبعد مراجعة إىل قيمة ت 3,037احلساب -فحصلت قيمة ت
احلساب -. فأدركت الباحثة أن قيمة ت2,026( القيمة %5) 0,05الداللة 

أي أن كراسة  aHوقبول  0Hاجلدول. وهذا أدى إىل رّد -قيمة تأكرب من 
التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري تكون فعالة لدى 
التالميذ الفصل الثاين عشر يف املدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا. ولذا يكون 

جد الفرق حيث يو  إعداد كراسة التدريبات فعاال أن يستخدمها يف تعليم النحو.
اجلايل بني تعليم النحو بكراسة التدريبات من خالل أساس مهارات التفكري لدى 

 تالميذ الفصل الثاين عشر يف ملدرسة الثانوية دار القرآن موجوكرطا.

                                                           

 142، (1995، )الرايض: العبيكان، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  64 
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وترى الباحثة أن كراسة التدريبات املطورة من خالل أساس مهارات 
ت الباحثة يف اشرتاك التعلم. وعرفالتفكري مهّم جدا بينما كان التالميذ يتحمسون 

أن كراسة التدريبات مطابقة على احتياجات التالميذ سيأثر على كفائتهم عند 
عملية التعليم. ألن تكون عملية التعليم جذابة ابستخدام املادة املطورة. كما قال 

عة فعبد احلليم حنفي يف كتابه تصميم تعليم اللغة العربية أن الكتاب اجليد جبودة منت
سيأثر على كفاءة التالميذ إذا تتكون األشياء اآليت: القوة وقدرة التالميذ، مناسب 
خبصائص الدائرة، مناسب بتطوير جسم التالميذ وعلمهم وعاطفهم واجتماعهم 
ودينهم، تعطى الفوائد لتالميذ، مناسب بنظام العلوم، واسع املواد الدراسية، مناسبا 

    65اسبا بتحديد األوقات.ابحتياج التالميذ وبيئتهم، ومن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 65 , (Jakarta: Diadit Media, Desain Pembelajaran Bahasa ArabAbdul Halim Hanafi, Amrina, 

2013), 118 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة 

 
احلمد هلل رب العاملني، قد متت الباحثة البحث ووصلت يف الفصل اخلامس. 

 الفصل اخلامس يتكون من خالصة نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات.
 خالصة نتائج البحث .أ

عن خالصة  استخلصت الباحثة وبعد أن أمتت الباحثة عرض البياانت ومناقشتها مث
ا البحث. ومما سيأيت نتائج البحث الرئيسية وفقا ألسئلة البحث والتطوير اليت وردهت

 الباحثة يف الفصل األول، فمنها:
إن تطوير هذا البحث استخدم اخلطوات أّدي واخلصائص واملميزات من هذا تصميم  .1

اسم هارات التفكري، و الكتاب هي كراسة التدريبات من كتاب النحو على أساس م
الكتاب من هذه املنتج هي "كراسة التدريبات ألفية ابن مالك". وأما كتابة هذه 
املادة يشرتك إىل عملية التفكري الناقدي والتفكري اإلبداعي. واستخدمت هذه املادة 
النحو بتوضيح اللغة اإلندونيسية ألن هذا املادة حتتاج إىل فهم املعىن من النظم يف  

اب. قامت الباحثة إعداد كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس كل الب
( 2( حتليل االحتياجات، 1مهارات التفكري بنموذج أّدي  مخس خطوات، تعين: 

 ( تقومي اإلنتاج.5( جتربة اإلنتاج، 4( تطوير اإلنتاج، 3تصميم اإلنتاج، 
توى واللغة ري يف جمال احملوإن صالحية كراسة التدريبات هي نتيجة التحكيم من اخلب .2

وهي الداللة على معيار "جيد جدا" بتفسري "ميكن  %91,7فحصلت النتيجة 
استخدامه يف التعليم بدون التصحيح" واخلبري يف جمال تصميم الكتاب فحصلت 

وهي الداللة على معيار "جيد جدا" بتفسري "ميكن استخدامه يف  %90النتيجة 
لة مع تيجة حتليل البياانت من خالل االستبانة واملقابتعليم بدون التصحيح". وأما ن
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مدّرسة النحو تصل إىل تقدير "جيد جدا". وهذا يدل على نتيجة البحث أبن 
 استخدام كراسة التدريبات يساعدهم كثريا يف ترقية قدرة التالميذ على النحو. 

فحللت  .فعالية كراسة التدريبات يف تعليم النحو من خالل أساس مهارات التفكري .3
الباحثة البياانت احملصولة من االختبار القبلي والبعدي ابستخدام الرمز اختبار ت، 

وبعد مراجعة إىل قيمة ت اجلدول اجلدول يف  3,037وحصلت قيمة ت احلساب 
هذه النتيجة تدل على أن قيمة ت احلساب أكرب من  .2,026تعين  %5درجة 

أي أن كراسة التدريبات يف تعليم  aH وقبول 0Hقيمة ت اجلدول. وهذا أدى إىل رد 
النحو من خالل أساس مهارات التفكري تكون فعالة لتالميذ املدرسة الثانوية دار 
القرآن موجوكرطا. ولذا يكون هذه كراسة التدريبات فعالة أن يستخدمها يف تعليم 

 النحو. 
 

 التوصيات .ب
قارئني هذا  حثة علىاعتمادا على نتائج البحث والتطوير، هناك التوصيات من البا

 البحث عامة وعلى مدّرس النحو خاصة، منها:
ينبغي على رئيس املؤسسة استعداد املوارد البشرية خاصة يف حبث طاقة  .1

 املدرسني املناسبني مبجاهلم.
ينبغي على رئيس املدرسة إعطاء التدريب اخلاص لرتقية فهم النحو ملدرسي  .2

 النحو وتطبيق النحو حول املدرسة
 لى املدّرسة إبداع يف صناعة الوسائل التعليمية يف تعليم النحوينبغي ع .3
ينبغي على التالميذ زايدة املعلومات عن علم النحو من بعض املصادر مثل   .4

 كتاب النحو، واللغة العربية وغريها.
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 االقرتاحات .ج
 ومن االقرتاحات وتوردها الباحثة فهي كما يلي:

يذ ات الزائدة يف تعليم النحو لتالمأن يكون هذا البحث مفيد إلعطاء املعلوم .1
 الفصل الثاين عشر.

إن كراسة التدريبات من خالل اساس مهارات التفكري ختتصر على مادة النحو  .2
 فقط، فمن املمكن للباحث القادم أن يطور املادة األخرى.

ترجى على القارئني اإلصالح والنقد البنائي هلذه الرسالة حىت ميكن أن تقوم  .3
 التصحيح والتعديل.هبا الباحثة 

 ترجى للباحث اآليت أن يعد كراسة التدريبات للفصول األخرى ومادة األخرى. .4
 ترجى للمدرسني والتالميذ أن يستخدموا كراسة التدريبات يف تعليم النحو. .5
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ANALISIS KEBUTUHAN SISWA TERHADAP LEMBAR KERJA 

PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN NAHWU 

 

Petunjuk 

 Silahkan mengisi identitas diri dengan benar. 

 Silahkan memberikan tanda ceklis () pada jawaban pilihan dan 

mengisi jawaban pada tempat/kolom: 

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak Setuju  

3. Ragu-ragu 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

 Angket ini tidak akan berpengaruh pada nilai anda. 

 

Nama : Kelas :  

 

 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 Alasan 

1.  Saya menyukai pelajaran Nahwu di 

SMA Darul Qur’an Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

2. Guru menjelaskan pelajaran Nahwu 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

      

3. Pelajaran Nahwu menggunakan 

Kitab الفّية dapat menambah 

pengetahuan tentang ilmu nahwu 
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4. Terdapat kesulitan dalam 

mempelajari nahwu dengan 

menggunakan kitab الفّية 
 
 
 

      

5. Guru menjelaskan pelajaran nahwu 

menggunakan contoh-contoh yang 

mudah dipahami 

 

 

 

 

 

 

      

6. Saya membutuhkan buku yang berisi 

latihan-latihan tentang ilmu nahwu 

 

 

 

 

 

 

      

7. Saya membutuhkan pembelajaran 

yang mengantarkan pada analisis 

teks (nushus)   
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 رطادليل املقابلة مع رئيسة املعهد دار القرآن موجوك

 ر القرآن موجوكريتو؟ما منهج التعليمي يف تعليم النحو مبعهد دا  .1
 ما هدف تعليم النحو بذلك املنهج؟ .2
 كيف طريقة تعليم النحو بذلك املنهج؟ .3
 كيف ختطيط تعليم النحو بذلك املنهج يف بلد إندونسيا؟ .4
 كيف هتتم شخصية التالميذ يف ختطيط األهداف التعليمية من غري الناطقني هبا؟ .5

 
 دليل املقابلة مع املدر سة

 يف هذه املدرسة؟ 2013نهج كيف تعليم النحو ابمل .1
 ؟2013كيف عرض املواّد التعليمية يف الكتاب املدرسي على املنهج  .2
 ما رأيك عن الكتاب التعليمي املستخدم؟ .3
 ؟2013أي طريقة تستخدمني يف تعليم النحو ابملنهج  .4
 أي الوسائل التعليمية تستخدمني يف تعليم النحو؟ .5
 ؟2013ى املنهج ما هي املشكلة املعظمة يف تعليم النحو عل .6
 ما رأيك عن مهارات التفكري العليا ؟ .7
 ما رأيك عن مهارات التفكري العليا يف تعليم النحو؟ .8
 هل تستطيع الطالبات لنيل مهارات التفكري العليا يف تعليم النحو؟ .9

 .عند رأيك، هل حتتاج الطالبات إىل كراسة التدريبات لتعليم النحو؟10
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 توى املواد التعليمية ولغة املواد التعليميةحم دليل تصديق اخلبري يف جمال

 احلاج سيف املصطفى الةماجسترياسم اخلبري : الدكتور 

يف الفراغات املعدة ، واملعىن من كل األرقام كما  () حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة
 يلي :

 : جيد جدا5 : جيد 4 : مقبول3 : انقص2   : انقص جدا1

 5 4 3 2 1 البنود العناصر للتحكيم الرقم
      وضوح األهداف مالئمة املواد 1

      املالئمة بني املواد
      سهولة التعليم

      الرابط بني املواد
      التدرج

مالئمة الةمواد أبساس مهارة التفكري 
 العليا 

     

      املالحظة
      التساؤل
      التجربة

      االتصال
      عة املواد التعليميةس

      أشكال األنشطة 
      الوضوح يف دليل الةمعلم عرض املواد 2

      الرتتيب يف تقديةمه
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      صحة النص 
      اختيار املفردات على الشيوع

      الطريقة املستخدمة
      استخدام احلروف ونوعها ومقياسها الرسم البياين 3

      تيب يف الكتابةالرت 
      اإلخراج الفين

      مناسبة عدد التدريبات التقومي 4
      مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة

      تعليمات تربيات مناسبة
      إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 

ال يشعل االختبار على مواد خارج ما 
 درسه الطلبة

     

 قدرة الطلبة يف فهم األسئلة لقياس
 علم النحو

     

      مناسبة أشكال التدريب
      لغة الكتاب سهلة  لغة الكتاب 5

      لغة الكتاب مفهومة
      لغة الكتاب واضحة 

      الكتابة واضحة 
      التدرج

      لغة الكتاب مناسبة للطلبة الثانوية
      قواعدها صحيحة
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LEMBAR VALIDASI 

 

Jenis Instrumen   : Angket 

Jenis Validasi : Instrumen Validasi Desain Bahan Ajar 

Peneliti : Dewi Sartika 

Nama Validator  : Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A 

Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Berilah tanda cek () pada viiable skala penilaian soal sesuai dengan panduan 

penilaian berikut.  

Skor Keterangan 

1 Sangat Kurang 

2 Kurang 

3 Cukup  

4 Baik 

5 Sangat Baik 

 

No. Pernyataan Indikator 
 Skala Penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Bentuk dan ukuran LKS 

relevan 
      

2. Sampul LKS berwarna dan 

cocok untuk siswa 
      

3. Informasi disajikan dengan 

jelas sehingga dapat mudah 

dipahami 

      

4. Informasi yang disajikan 

lengkap 
      

5. Data Penulis LKS tersedia       

6. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar 
      

7. Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran 
      

8. Materi lengkap dan mudah 

dipahami 
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9. Materi disusun secara 

sistematis 
      

10. Materi meningkatkan motivasi 

siswa dalam belajar 
      

11. Kualitas LKS secara 

keseluruhan bagus 
      

12. Daftar isi LKS memudahkan 

siswa menemukan halaman 

berdasarkan bab tertentu 

      

13. Materi yang ada LKS sesuai 

dengan materi di Buku Ajar 
      

14.  LKS berisi latihan yang 

memungkinkan siswa mampu 

berfikir kritis  

      

15. LKS berisi latihan yang 

memungkinkan siswa mampu 

berfikir kreatif 

      

16. Jumlah latihan sesuai per bab        

 

 



ix 
 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU NAHWU SMA DARUL 

QUR’AN THE ISLAMIC BOARDING SCHOOL MOJOKERTO TERHADAP 

BUKU LKS BAHASA ARAB BERBASIS  

THINKING SKILL UNTUK KELAS XII 

 

 

 

No 

 

Pernyataan 

Skor 

1 2 3 4 5 

SAMPUL BUKU  

1. Kesesuaian desain sampul dengan tingkat pendidikan      

2. Kesesuaian gambar dan tulisan pada sampul buku 

dengan tingkat pendidikan 

     

3. Kemenarikan judul buku      

4.  Ketepatan penempatan judul buku      

5. Kemenarikan warna sampul buku      

ISI BUKU  

6. Ketepatan tata letak kata pengantar      

7. Ketepatan tata letak daftar isi      

8. Ketepatan susunan materi pelajaran       

9. Kesesuaian latihan untuk nahwu      

10. Kebenaran penjelasan materi nahwu      

11. Kemudahan bahasa yang digunakan untuk dipahami      

12. Kemudahan materi untuk dipahami      

13. Kesesuaian materi dengan kurikulum di sekolah      

14. Kesesuaian materi dengan HOTS      

DESAIN BUKU  

15. Kemenarikan tampilan materi      

16. Jumlah latihan sesuai per-bab      

17. Data penulis LKS tersedia       

18. Kualitas LKS secara keseluruhan bagus       
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Saran dan komentar : 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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ِتب ار  ال ق ب ِلي  اال ِخ 

 :  بِإْسُم الطَّالِ 
 :   اْلَمْرَحَلة

اَدة الدِّرَاِسيَّة
َ
 :  امل

 :   التَّارِْيخ
 

 ِاْخرَتِ اجْلََواَب االصَِّحْيَحة َعِن اأْلَْسِئَلة اآلتَِية !

 الرتَِّْكْيُب الَِّذْي يُِفْيُد فَاِئَدةا اَتمًّا ُيَسمَّى .... -1
 ج. احْلَْرُف    اْلَكِلَمةُ  .أ

 د. مُجَْلٌة ُمِفْيَدةٌ    اللَّْفظُ  .ب
َقِسُم ِإىَل .... أَنْةَواع   -2  اْلَكِلَمُة تَةنةْ

 ج. َثاَلثَة    َواِحَدة .أ
 د. أَْربَةَعة   اَثنَِية .ب

. ُهَو .... -3  ُكلُّ َلْفظ  َيُدلُّ َعَلى ُحُصْوِل َعَمل  يف َزَمن  َخاص 
 ج. احْلَْرُف    اْلِفْعلُ  .أ

ْسمُ  .ب  د. ااْلِْعرَابُ    ااْلِ
 ِمالا ِإالَّ َمَع َغرْيِِه. ُهَو...ُكلُّ َلْفظ  اَل َيْظَهُر َمْعَناُه َكا -4

 ج. ْااِلْسمُ   ااْلِْعرَابُ  .أ
 د. اْلِفْعلُ    احْلَْرفُ  .ب

 ُكلُّ َلفظ  ُيَسمَّى ِبِه ِإْنَساٌن َأْو َحيَةَواٌن، َأْو نَةَباٌت، أَْو مجَاٌد، َأْو َأيُّ َشْيء  آَخَر. -5
 ج. ْااِلْعرَاُب    احْلَْرفُ  .أ

ْسمُ    اْلِفْعلُ  .ب  د. ااْلِ
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 ْنُصْوٌب َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل اْلَفاِعِل ُهَو ....ِاْسٌم مَ  -6

َتَدأُ  .أ  ج. اخلَْرْبُ    اْلُمبةْ
 د. اْلَمْفُعْولُ    اْلَفاِعلُ  .ب

 ِاْسٌم َمْرفُةْوٌع يف َأوَِّل اجْلُْمَلِة. ُهَو .... -7
 ج. اْلَمْفُعْولُ    اْلَفاِعلُ  .أ

َتَدأُ  .ب  د. اخلَْرْبُ    اْلُمبةْ
َتَدأ  َوَخرَب . ُهَو ....ُكلُّ مُجَل  َترَتَكَُّب ِمْن مُ  -8  بةْ

يَّةُ   اجْلُْمَلُة اْلِفْعِليَّةُ  .أ  ج. اجْلُْمَلُة ااْلِمسِْ
 د. اجْلُْمَلُة الصُُّعْوبَةُ  اجْلُْمَلُة الصَِّحْيَحةُ  .ب

. ُهَو .... -9  ُكلُّ مُجَْلة  َترَتَكَُّب ِمْن ِفْعل  َو فَاِعل 
يَّ   اجْلُْمَلُة اْلِفْعِليَّةُ  .أ  ةُ ج. اجْلُْمَلُة ااْلِمسِْ

 د. اجْلُْمَلُة الصُُّعْوبَةُ  اجْلُْمَلُة الصَِّحْيَحةُ  .ب
 ِإَذا َسبَةَقُه َأَحُد النةََّواِصِب ِهَي .... -10

 ج. كسر الفعل املضارع رفع الفعل املضارع .أ
 د. جزم الفعل املضارع نصب الفعل املضارع .ب

 َي ....ملَْ َتْسِبْقُه أََداٌة ِمْن أََدَواِت النَّْصِب َأِو اجْلَْزِم. هِ ا ذَ إِ  -11
 كسر الفعل املضارعج.   رفع الفعل املضارع .أ

 جزم الفعل املضارعد.  نصب الفعل املضارع .ب
. ِهَي .... -12  ِإَذا َسبَةَقُه َحْرُف َجازِم 

 الفعل املضارع ج. كسر الفعل املضارع رفع .أ
 جزم الفعل املضارعد.  الفعل املضارع نصب .ب
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مْسَا َوتَةْنِصُب  -13  اخَلرَبَ ِهَي ....تَةْرَفُع ااْلِ
 ج. اسم كأنّ   سم كانا .أ

 د. اسم لكنّ    اسم إنّ  .ب
 تَةْنِصُب ااِلمْسَا َوتَةْرَفُع اخلَْرَبَ ِهَي .... -14

 ج. اسم ظلّ   اسم أصبح .أ
 د. اسم ليس   اسم إنّ  .ب

 "َكَتَب َعِليٌّ الدَّْرَس" َهَذا املِثَاُل ِمْن .... -15
 ج. اخَلرَب    أدَ تَ بةْ ةمُ الْ  .أ

 ْعِليَّةد. اجلُْمَلة الفِ   ةيَّ مسِْ ااْلِ  ةُ لَ مْ اجلُ  .ب
ُعْوِت يَةْعىِن ....  -16  املِثَاُل ِمَن النةَّْعِت َوالْةَمنةْ

َبُة  ُكَرَة اْلَقَدمِ   دُ يْ دِ اجلَْ  بُ الِ الطَّ َماَرَس  .أ  ةَ مَ اطِ فَ  ةُ رَ اهِ مَ الْ ج. َفَحَصْت الطَِّبيةْ
 مِ وْ لُ عُ ر الْ حبَْ د. ُهَو َيْسُكُن يف َمْعَهِد   راَِيَضةا فَةْرِديَّةا  بُ حيَِ  دٌ مَّ حمَُ  .ب

 َيْذَهَب اْلَكاِفُر ِإىَل اْلَمْسِجِد" َهَذا اْلِمثَاُل ِمْن .... َلنْ " -17
 ج. كسر الفعل املضارع  رفع الفعل املضارع .أ

 د. جزم الفعل املضارع  نصب الفعل املضارع .ب
 اْلِمثَاُل ِمْن ِاْسم َكاَن يَةْعيِن .... -18

 ايًّ ُصراا َضُرْورِ ُعنْ  يعِ امِ جلَْ ج. َكاَن التةَّْعِلْيُم ا  ادا هِ تَ جمُْ َكاَن الطَّاِلُب  .أ
ا بُ الِ الطَّ َكاَن  .ب  ايًّ رِ وْ رُ ضَ د. َكاَن التةَّْعِلْيُم اجْلَاِمِعي ُعْنُصر ا   جماَْتِهدا

 َغُفْوٌر" َهَذا اْلِمثَاُل ِمْن .... "ِإنَّ هللاَ  -19
 ج. اسم ظلّ   اسم كان .أ

 د. اسم ليس   اسم إنّ  .ب
 .جُمَْتِهٌد" َهَذا اْلِمثَاُل ِمْن ... الطَّاِلبَ "َلَعلَّ  -20
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 ج. اسم ظلّ   اسم لعلّ  .أ
 د. اسم ليس   اسم إنّ  .ب
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 عديباالختبار ال

 :  إسم
 :  الفصل

 النحو : املادة الدراسية
 :  التاريخ

 
 ! ةِ يَ تِ اآْل  ةِ لَ ئِ سْ اأْلَ  نِ عَ  ةِ حَ يْ حِ الصَّ  ابَ وَ اجلَْ  رَتْ خْ اِ 

 " دٌ يْ دِ جَ  ذٌ يْ مِ لْ تِ  دٌ مَّ "حمَُ  -1
 ى.......لَ عَ  لُّ دُ تَ  ةُ قَ ابِ السَّ  ةُ لَ مْ اجلُْ 

 ظُ فْ ج. اللَّ      مُ اَل كَ الْ  .أ
 د. الَكِلمُ       ةُ مَ لِ كَ الْ  .ب

 
  ! يت اآْل  مَ ظَ النَّ  أْ رَ قةْ إِ  -2

 لْ صَ حَ  زٌ يةْ يِ متَْ  مِ سْ اْلِ لِ  دٌ نَ سْ مُ وَ #  لْ أَ ا وَ دَ النِّ وَ  نِ يْ وِ نْ التةَّ وَ  رِّ جلَْ ابِ 
 .... نْ مِ  فُ يْ رِ عْ التةَّ  ُهوَ وَ 
 فُ رْ ج. احلَْ      اْلِفْعلُ  .أ

 مُ سْ اإْلِ د.      ْسمُ ااْلِ  .ب
 

 ِإقْةرَأْ النََّظَم اآْليت ! -3
 فَةَعْلَت َواََتْت َواَي افْةَعِلْي # َونُةْوِن أَْقِبَلنَّ ِفْعٌل يَةْنَجِليبَِتا 

 َوُهَو التةَّْعرِْيُف ِمْن ....
 فُ رْ ج. احلَْ      لُ عْ فِ الْ  .أ

 فِ رْ احلَْ  هُ بْ د. شَ      مُ سْ ااْلِ  .ب
 



xvi 
 

 

 .............هُ نَّ أِلَ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ فِ  وَ هُ  م  ل  ع  تـ  يـ  ة مَ لِ كَ ،  رَ شَ  عَ اين الثَّ  فِّ  الصَّ يف  مُ لَّ عَ تةَ يةَ  دٌ مَّ حمَُ  -4
 جَيُْوُز َأْن َيْسِبَقُه َعَواِمُل النةََّواِصبِ ج.     جَيُْوُز َأْن َيْسِبَقُه َأنَّ َوَأَخَواهِتَا .أ

  مِ ازِ وَ اجلَْ  لُ امِ وَ عَ  هُ قَ بِ سْ يَ  نْ أَ  زُ وْ  جيَُ د. اَل     بِ اصِ وَ النةَّ  لُ امِ وَ عَ  هُ قَ بِ سْ يَ  نْ أَ  زُ وْ  جيَُ اَل  .ب
 

 ................هُ نَّ أِلَ  رِّ اجلَْ  فُ رْ " حَ ىل  ع  ، "بِ تَ كْ مَ ى الْ لَ عَ  مْ هُ بةَ تةُ كُ   بُ الَّ الطُّ  عُ ضَ يَ  -5
 هُ دَ عْ بةَ  فَ رْ احلَْ  رُّ ج. جيَُ     هُ دَ عْ بةَ  مَ سْ ااْلِ  رُّ جيَُ  .أ

 هُ دَ عْ بةَ  فِ رْ احلَْ  هَ بْ شَ  رُّ د. جيَُ     هُ دَ عْ بةَ  لَ عْ فِ الْ  رُّ جيَُ  .ب
 

ْ عَ  -6  !  ةيَ الِ التَّ  ةِ لَ مْ اجلُْ  نَ مِ  عٌ وْ فةُ رْ مَ  عِ اِر ضَ مُ الْ  لَ عْ فِ  نيِّ
 لِ مَ عَ  الْ  يف انَ دَ الِ وَ  دَ اعِ سَ نُ ا لِ نَ يةْ لَ ج. عَ     مَلْ ُتَساِعْد َواِلدَُكْم يف اْلَعَملِ  .أ

 ُهْم ُيَساِعُدْوَن َواِلَدُهْم يف اْلَعَملِ د.    لِ مَ عَ  الْ  يف انَ دَ الِ وَ  دَ اعِ سَ نُ  نْ ا أَ نَ يةْ لَ عَ  .ب
 

ْ عَ  -7  ة !يَ تِ اآْل  ةِ لَ مْ اجلُْ  نَ مِ  بٌ وْ صُ نْ ع مَ اِر ضَ مُ الْ  لَ عْ فِ  نيِّ
 لِ مَ عَ  الْ يف  نَّ هُ دَ الِ وَ  نَ دْ اعِ سَ يُ  نَّ ج. هُ   لِ مَ عَ  الْ يف  مْ هُ دَ الِ وَ  نَ وْ دُ اعِ سَ يُ  مْ هُ  .أ

 لِ مَ عَ  الْ يف  مْ كُ دَ الِ وَ  ِعدْ اد. ملَْ ُتسَ   لِ مَ عَ  الْ  يف انَ دَ الِ وَ  دَ اعِ سَ نُ  نْ ا أَ نَ يةْ لَ عَ  بُ جيَِ  .ب
 

ْ عَ  -8  اآلتية ! ةِ لَ مْ اجلُْ  نَ مِ  مٌ وْ زُ جمَْ  عِ اِر ضَ مُ الْ  لَ عْ فِ  نيِّ
 لِ مَ عَ  الْ  يف انَ دَ الِ وَ  دَ اعِ سَ نُ ا لِ نَ يةْ لَ عَ  بُ ج. جيَِ   لِ مَ عَ  الْ يف  مْ هُ دَ الِ وَ  نَ وْ دُ اعِ سَ يُ  مْ هُ  .أ

 يف اْلَفِحْيَشةِ  َصِديْةَقُكمْ  ِعدْ اد. ملَْ ُتسَ   لِ مَ عَ  الْ  يف انَ دَ الِ وَ  دَ اعِ سَ نُ  نْ ا أَ نَ يةْ لَ عَ  بُ جيَِ  .ب
 

 اآلتية ةَ لَ مْ اجلُْ  بْ رِ عْ أَ  -9
 ":وِ حْ النَّ  ابَ تَ كِ   دُ أمحَْ  مَ لَّ عَ تةَ " ةِ لَ مْ جُ لْ لِ  ابِ رَ عْ اإْلِ  حُّ صَ أَ 
تعلم =فعل ماض مبين على الفتح، ج.    فعل ماض مبين على الفتح، أمحد= = مَ لَّ عَ تةَ  .أ

 ،أمحد= فاعل
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 ليهإ، النحو= مضاف مفعول بهمفعول به، كتاب=مضاف، النحو=مضاف اليه    كتاب= 
ح، فعل ماض مبين على الفت=تعلم د.  فعل مضارع مبين على الفتح، أمحد=  =تعلم  .ب

 ،أمحد= مبتدأ
 ، النحو= مضاف إليهلنحو= مضاف إليه       كتاب= مفعول بهمبتدأ، كتاب= مضاف، ا

 
 اجْلُْمَلَة اآلتية بْ رِ عْ أَ  -10

ْعرَاِب لِْلُجْمَلِة   ":رِ يْ رِ السَّ ى لَ عَ  ةُ شَ ائِ عَ  تْ مَ "انَ َأَصحُّ اإْلِ
 =فعل ماض مبين على الفتح، انمتج.  =  فعل ماض مبين على الفتح، عائشة=انمت  .أ

 = فاعل،عائشة
 ه= مضاف إليلسرير= مضاف، االسرير= جمرور         على، مفعول به، على=حرف اجلر

 فعل ماض مبين على الفتح،==   د. انمت عائشةمبين على الفتح،  فعل ماض= انمت .ب
 ،لعائشة= فاع

 على= حرف اجلر، السرير= جمرور             على= حرف اجلر، السرير= جمرورمبتدأ، 
 

 اجْلُْمَلَة اآلتية بْ رِ عْ أَ  -11
 ":امَ عَ الطَّ  ةُ مَ يْ لِ حَ  خُ بُ طْ تَ أصح اإلعراب للجملة "

مة تطبخ=فعل مضارع مرفوع وعالج.     ، مرفوع وعالمة رفعه ضمة فعل مضارع= تطبخ .أ
 رفعه الواو،

 فاعل، الطعام=مفعول به                    =فاعل، الطعام=مفعول به                       حليمة =حليمة  
 تطبخ=فعل مضارع مرفوع وعالمةد. فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه ضمة   = تطبخ .ب

 رفعه ضمة،
 حليمة= مبتدأ، الطعام= مفعول به                      حليمة= فاعل، الطعام= مضاف 

 
 اجْلُْمَلَة اآلتية بْ رِ عْ أَ  -12

 ":ةَ اجَ رَ الدَّ  يٌّ علِ  بُ كَ ْر أصح اإلعراب للجملة "يةَ 
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ة =فعل مضارع مرفوع وعالميركبفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة،     ج. = يركب .أ
 رفعه الواو،

 فاعل، الدراجة=مفعول به                    =فاعل، الدراجة=مضاف                          علي =علي  
يركب=فعل مضارع مرفوع وعالمة د. فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه ضمة   = يركب .ب

 رفعه ضمة،
 = مفعول بهعلي= فاعل، الدراجة                     علي= فاعل، الدراجة= مفعول به 

 
ْ اْلَمْبِنيَّاِت ِمَن اجْلُْمَلِة السَّاِبَقةِ  ،"مْ كُ نْ مِ  اوْ نةُ مَ أَ  نَ يْ ذِ لَّ ال هللاُ  عِ فَ رْ يةَ " -13  !َعنيِّ

 134ج.    123 .أ
 235د.     345 .ب

 
 
 

 !ابَِقةِ ِمَن اجْلُْمَلِة السَّ  تِ ابَ رَ عْ مُ ني الْ "، عَ قِ وْ السُّ  يف  القَ تةُ ربُْ الْ  يرتَِ شْ يَ  وَ هُ " -14
 235ج.    123 .أ

 134د.     345 .ب
 

ْ  " انِ كَّ الدُّ  يف  ابَ تَ كِ الْ  تُ ةةيْ رتََ شْ اِ " -15  !ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ لَ مْ اجلُْ  نَ مِ  اتِ يَّ نِ بْ مَ الْ  َعنيِّ
 124ج.    123 .أ

 134د.    345 .ب
 

 !باسِ نَ مُ الْ  لِ وْ صُ وْ مَ الْ  مِ اسْ  عَ مَ  رْيِ مِ الضَّ  مِ سْ ابِ َأْكِمْل َهِذِه اجْلُْمَلة  -16
 مْ كُ دُ اعِ سَ ..... يُ  يَ هِ وَ  مْ كُ دُ اعِ سَ ي يُ ذِ ..... الَّ 

 الذي -ج. هو   اليت –هو  .أ
 اليت –د. هي   اليت –هي  .ب
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 ب!سِ انَ مُ الْ  رْيِ مِ الضَّ  مِ اسْ  عَ ام مَ هَ فْ تِ سْ ااْلِ  مِ سْ ابِ َأْكِمْل َهِذِه اجْلُْمَلة  -17

 تُ لْ كَ أَ  مْ عَ ر؟ نةَ مَ  عُ ..... ايَ امَ عَ طَ  تَ لْ كَ ..... أَ    
 َك  -ج.كيف    كِ  –ا اذَ مَ لِ  .أ

 كِ  –د. هل     كَ  –َهْل  .ب
 

 باسِ نَ مُ الْ  رْيِ مِ الضَّ  مِ سْ اِ  عَ مَ  ةِ ارَ شَ ااْلِ  مِ سْ ة ابِ لَ مْ اجلُْ  هِ ذِ هَ  لْ مِ كْ أَ  -18
 ........ ؟ةُ اجَ رَ ....... دَ  لْ ة! هَ مَ اطِ  فَ ايَ     

 كِ  -ج. هذه     كِ  –هذا  .أ
 كَ  –د. هذا     كَ  –هذه  .ب

 
  ! ح  يْ حِ صَ  ل  كْ شَ ة بِ لَ مْ اجلُْ  هِ ذِ هَ  نْ وِّ كَ  -19
 ةيَّ عِ امِ اجلَْ  ةِ لَ حَ رْ مَ لْ ابِ  بُ لِ اطَّ ال         قحِ تَ لْ يةَ  ج.  ةيَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  سُ رُ دْ يَ          بالِ الطَّ  .أ

 لصْ فَ لْ  ايف            ةيَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  ستُ رَ دَ   د.  دِ جِ سْ مَ  الْ ى يف لِّ صَ يُ           ملِ سْ مُ الْ  .ب
 

 َهِذِه اجْلُْمَلة ِبَشْكل  َصِحْيح  ! نْ وِّ كَ  -20
 لِ صْ فَ  الْ يف ة َ يَّ بِ رَ عَ ة         الْ غَ اللُّ  تُ سْ رَ ج. دَ  ةِ يَّ عِ امِ اجلَ يَةْلَتِحق الطَّاِلُب اِبْلَمْرَحَلة          .أ

  لِ صْ فَ  الْ يف  ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ          ةغَ اللُّ  تُ سْ رَ د. دَ  ةِ يَّ عِ امِ ة          اجلَْ لَ حَ رْ مَ لْ ابِ  بُ الِ الطَّ  قُ حِ تَ لْ يةَ  .ب
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KATA PENGANTAR 

 

Puji serta syukur sepatutnya dipanjatkan kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha 

Bijaksana atas nikmat akal dan ilmu yang telah dianugerahkan kepada manusia. Nikmat-nikmat yang 

agung tersebut merupakan modal manusia untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Illahi sehingga 

dapat mengenal-Nya dan berhamba kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas. Di antara bentuk 

penghambaan tersebut ialah penulisan buku Lembar Kerja Siswa kelas XII ini. Bahasa merupakan 

salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Bahasa Arab khususnya merupakan bahasa Al-Qur’an 

yang memiliki kedudukan tinggi dalam benak umat Islam. Dengan mempelajarinya, semoga lebih 

mengantarkan umat Islam kepada pemahaman Islam yang lebih baik. Allah SWT. berfirman, “Dan 

di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan 

bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” 

Salah satu tugas utama pendidik sebagai pengambil keputusan dalam pembelajaran adalah 

mengevaluasi sistem pembelajaran, baik dari sisi proses maupun hasil. Di era abad 21 ini, teknologi 

informasi telah menyentuh ranah kehidupan manusia pada berbagai aspeknya, termasuk ranah 

pendidikan. Evaluasi atau penilaian sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pembelajaran 

(pembelajaran bahasa Arab) selayaknya lebih diarahkan untuk mengukur kemampuan dan 

keterampilan berbahasa Arab peserta didik.  

Buku ini mencoba memberikan stimulus pada peserta didik untuk dapat melatih kemampuan 

berfikir tingkat tinggi (HOTS), sedang (MOTS), ataupun Rendah (LOTS). Materi yang disajikan 

buku ini merujuk pada buku ajar alfiyyah Ibnu Malik, yakni dalam pembelajaran Nahwu. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 

 

                                 

1. Judul Bab 

Menggambarkan tema materi yang akan siswa pelajari di setiap bab. 

2. Pengantar Awal Bab 

Berisi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam 1 bab. 

3. Peta Konsep 

Peta konsep berisi bagan mengenai konsep inti dari materi yang akan disajikan di dalam 

bab. Peta konsep dapat memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari. 

4. Uraian materi 

Uraian materi berisi ungkapan-ungkapan yang terkait tema tertentu. 

5. Kegiatan siswa 

Aktivitas siswa berisi tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa. Hal ini 

untuk menggali dan menemukan sendiri pengetahuan yang sedang dipelajarinya. 

6. Daftar Pustaka 

Daftar buku-buku yang menjadi refrensi dalam menyusun buku ini. 
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NAHWU XII SEMESTER GANJIL 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Meyakini bahwa nahwu merupakan ilmu dalam bahasa 

Arab yang mengantarkan pemahaman terhadap ajaran 

Islam. 

1.2 Mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal 

yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah 

SWT. 

1.3 Menyadari bahwa bahasa Arab merupakan anugerah 

Allah sebagai alat komunikasi. 

1.4 Menghayati bahasa Arab sebagai anugerah Allah untuk 

mengkaji khazanah keislaman. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, 

toleran, damai), santun, responsif, 

dan proaktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia 

2.1 Mengamalkan perilaku peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai) dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan prgaulan 

dunia. 

2.2 Mengamalkan perilaku jujur dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

prgaulan dunia. 

2.3 Mengamalkan perilaku santun dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

prgaulan dunia. 

2.4 Mengamalkan perilaku responsif dan proaktif dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan prgaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

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. 

3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : الكالم و ما يتأّلف منه yang 

melibatkan tindak tutur membandingkan sesuatu 

dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikalnya. 

3.2 Menganalisis gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan tema : الكالم و ما يتأّلف منه dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya.  

3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : املعرب واملبين yang melibatkan 

tindak tutur membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

3.4 Mengevaluasi gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan tema : املعرب واملبين dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

3.5 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : النكرة واملعرفة yang melibatkan 
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tindak tutur membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

3.6 Menganalisis gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan tema : النكرة واملعرفة dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

3.7 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : العلم yang melibatkan tindak 

tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

3.8 Mengevaluasi gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan tema : العلم dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : اسم اإلشارة yang melibatkan 

tindak tutur membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

3.10 Menganalisis gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan tema : اسم اإلشارة dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

3.11 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : املوصول yang melibatkan tindak 

tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

3.12 Mengevaluasi gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan tema : املوصول dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

dengan kaidah keilmuan. 

4.1 Mendemonstrasikan tindak tutur membandingkan 

sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal الكالم و ما يتأّلف منه baik 

secara lisan maupun tulisan 

4.2 Menyajikan hasil analisis gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan الكالم و ما يتأّلف منه dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan. 

4.3 Menyajikan hasil analisis tindak tutur mendeskripsikan 

sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal املعرب واملبين baik 

secara lisan maupun tulisan 
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4.4 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : املعرب واملبين dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

4.5 Mendemonstrasikan tindak tutur membandingkan 

sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal النكرة واملعرفة baik secara 

lisan maupun tulisan 

4.6 Mengkonstruksi hasil analisis gagasan dari nadzom 

yang berkaitan dengan النكرة واملعرفة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan. 

4.7 Menyajikan hasil analisis tindak tutur mendeskripsikan 

sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal العلم baik secara lisan 

maupun tulisan 

4.8 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : العلم dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikalnya. 

4.9 Mendemonstrasikan tindak tutur membandingkan 

sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal اسم اإلشارة baik secara 

lisan maupun tulisan 

4.10 Mengkonstruksi hasil analisis gagasan dari nadzom 

yang berkaitan dengan اسم اإلشارة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan. 

4.11 Menyajikan hasil analisis tindak tutur 

mendeskripsikan sebuah kejadian dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal املوصول baik secara lisan maupun tulisan 

4.12 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari nadzom 

yang berkaitan dengan tema : ملوصولا  dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 
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َوَّلُ   الَباُب اْلأ
 اَلأَكََلُم َوَما يَ َتأَلَُّف ِمنأهُ 

 
Kompetensi Dasar (KD) 

3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan 

unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) 

dari nadzom yang berkaitan dengan tema : 

 yang melibatkan الكالم و ما يتأّلف منه

tindak tutur membandingkan sesuatu 

dengan memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikalnya. 

4.1 Mendemonstrasikan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal  الكالم و
 baik secara lisan maupun ما يتأّلف منه

tulisan 

3.2 Menganalisis gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema :  الكالم و ما يتأّلف
 dengan memperhatikan bentuk, makna منه

dan fungsi dari susunan gramatikalnya 

4.2 Menyajikan hasil analisis gagasan dari 

nadzom yang berkaitan dengan  الكالم و
 dengan memperhatikan ما يتأّلف منه

bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya baik secara lisan maupun 

tulisan. 

 

 

Indikator Pencapaian 

 

1. Menjelaskan bab الكالم و ما يتأّلف منه menurut ahli nahwu (c.1/LOTS) 

2. Memasangkan kalimah yang rumpang dengan isim atau fi’il atau huruf yang sesuai (c.1/LOTS) 

3. Membedakan antara isim, fi’il dan huruf (c.2/LOTS). 

4. Menentukan pembagian kalimat dalam ungkapan (c.3/MOTS). 

5. Membuat pengelompokan i’rab dari kata dalam suatu ungkapan (c.4/HOTS). 

6. Menafsirkan jawaban dari suatu pertanyaan (c.5/HOTS). 

7. Menyusun kalimat sesuai kaidah  الكالم و ما يتأّلف منه (c.6/HOTS). 
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 أقسام الكلمة وعَلمات كل قسم
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 الأَكََلُم َوَما يَ َتأَلَُّف ِمنأهُ 
KALAM DAN KOMPONENNYA 

 

 ادرس و الحظ !

ََ " فَاتَِّبُعْوُه َوات َُّقْوا َلَعلَُّكمْ  ك  ُمب َ ُه أَنْ َزْلن   ب  ِكت  " َوَهذا   -1 االسم ََُْو   تُ ْر
ََ "  ِظاَلل  " ُهْم َوأَْزَواُجُهْم ِفْ  -2  َعَلى ااْلََرآِئِك ُمتَِّكئُ ْو
 َجِدْيد  يَ تَ َعلَُّم ِفْ الصَّفِّ الثَّاِن َعَشَر  تِْلِمْيذ  ُُمَمَّد   -3
 َمْدَرَسة  ََتَرَّْجَت؟ْي ِِفْ أَيَِّة َصِدْيقِ ََي  -4

ََ فَاْسَتِعْذ ِِبللّ ِ قَ َرأْ " فَِإَذا  -1 الفعل  ِجْيِم "  ِمَن الشَّْيِِن الرَّ َت اْلُقْرآ
َ " ِخرِ  َوِِبْليَ ْوِم ااْل  َمنَّا ِِبللّ ِ ا   يَ ُقْولُ  " َوِمَن النَّاِس َمنْ  -2 ْْ ِمِن ْْ   َوَما ُهْم بِ ُم
 السَّب ُّْورََة  اِْمَسِحيْ ََي ُأْخِِتْ َلْو ََسَْحِت  -3
َّرِْيِق  اَل تَ ْلَعَبَّ قَاَلْت األُمُّ اِلبِْنَها :  -4  ِف ال

 َك َحِدْيُث الَغاِشَيِة "اَت   َهلْ  " -1 احلرف
َلُة اْلَقْدِر "ٮأَْدر   َمآ" وَ  -2  َك َمالَي ْ
ََ بَ ْعَضُهْم بَ ْعًضا  لَْ  -3 ُب اْْلُُدُد اإِلْخَوا ُّالَّ  يَ ْعِرْف ال
َْدِّي  -4 ََّ الت ََّعاُرَف يُ   اأْلُُخوَِّة  ِإَل ِإ

 

 واسم وفعل مث حرف الكلم ¤ كالمنا لفظ مفيد كاستقم

ْم ¤   واحده كلمة والقول عم  وكلمة هبا كالم قد ي

Kalam menurut pakar Nahwu adalah lafadh yang dapat memberi kefahaman 

seperti lafadh  ِْاْسَتِقم. Sedangkan Kalim adalah sebutan untuk beberapa kalimat 

(kata), mencakup kalimat isim, fi’il dan huruf. Satuan dari Kalim disebut 
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Kalimat, Kalimat (kata) adalah lafadz yang menunjukkan arti mufrad 

(tunggal). Dan terbagi menjadi 3 macam: isim, fi’il, dan huruf.  Sedangkan 

Qaul adalah ungkapan yang lebih umum, yakni dapat mencakup kalimat, 

kalam, maupun kalim. 

 ومسند لالسم متييز حصل  ¤ِبْلّر والتّنوين والّندا وال   

Kalimat Isim mempunyai ciri pembeda dari Kalimat lain yaitu bisa dimasuki 

oleh huruf Jarr, Tanwin, Nida’, Alif dan lam (ال)  dan menjadi musnad ilaih.  

 ونَو أقبلّن فعل ينجلي     ¤بتا فعلت وأتت وَي افعلي    

Dalam nadhom di atas dijelaskan bahwa ciri kalimat fi’il ada 4, yaitu: 

1. Ta’nya lafadh  َفعلت, yakni dhomir yang menjadi Fa’il.  

2. Ta’nya lafadh  ْأََتت. Yakni Ta’ Ta’nis Sakinah  

3. Ya’nya lafadh  ْاِفْ َعِلي, yakni ya’ muannatsah mukhatabah 

4. Nunnya lafadh  َّأَْقِبَلن, yakni nun taukid, baik tsaqilah ataupun khafifah  

        ¤سوامها احلرف كهل وِف ول     

Selain kalimat Isim dan fi'il ialah kalimat huruf. Yakni, lafadh-lafadh yang 

tidak dapat dimasuki tanda-tanda Isim dan fi'il adalah kalimat huruf.  
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ََلِ الأَفَراغ ِف  1تدريب  تَِيِة ِِبلأ  ِامأ  (LOTSالتفكري اْلدىن/مهارات ( الأُمَناَسَبِة ! َكِلَمةِ الأِعَبارَاِت اْلأ
(bobot skor 3 untuk masing-masing butir soal) 

 

ََُْد َوُهَو  -1  َيْدُرُس ِف نَ ْفِس اْلَفْصِل َمِعيْ ِلْ          ِاَْسُُه َأ
 حِلِْلَيِة          ِهَي قَاِدَمة  ِمْن َمَكاَسر ُسْواَلِوْيِسي اْْلَنُ ْوبِيَّة  -2
 زَاَر َعِليٌّ بَ ْيَت َعاِئَشة ِِف          اْلَماِضي -3
 7ِلْ بَ ْيت  َجِدْيد  يَ َقُع ِِف          َكاُمْونِينج َرْقم   -4
ُّالَُّب ُكتُ بَ ُهْم ِف           -5  َيَضُع ال
َّاِلُب ِإَل اْلَمْدَرَسِة ُكلَّ يَ ْوم  ُمَبكًِّرا  -6           ال
َِِة،  -7          ُت ِف اَْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ

 مُثَّ أَْلَتِحُق ِدرَاَسِِت هِبَِذِه اْلَمْدَرَسةِ 
َلة  اْلَواِجَب اْلَمْنِزِلَّ ِف  -8 َلة           َخِلي ْ   اْلبَ ْيِت ُكلَّ لَي ْ
ُّالََّب ُعُلْوًما َكِثْْيَةً  -9  اْلُمَدرُِّس          ال

 َفرِْيد  َوَأْصِدقَاُؤُه          الظُّْهَر ِِف َمْسِجِد اْلَمْدَرَسِة ََجَاَعًة  -10
 بَ ْيُت اْلُمَدرِِّس بَِعْيد           اْلَمْدَرَسةِ  -11

 

أ َأقأَساَم الأَكِلَماتِ  2تدريب   (MOTSمهارات التفكري الوسطى/( ِفأ الأِعَبارَاِت اْلتَِيَة ! َعّيِِ
(bobot skor 4,6 untuk masing-masing butir soal) 

 

 ُُمَمَّد  تِْلِمْيذ  يَ تَ َعلَُّم ِفْ الصَّفِّ الثَّاِن َعَشَر  -1
 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

 يُ َعلِّمُ  -
-   ََ  ُيَصلُّْو
 يَْذَهبُ  -
 ََتْرُجُ  -
 يَ ْرِجعُ  -
َْدِّي -  تُ 
 َعنْ  -
 ِإْنُدْونِْيِسَيا -

 الرَّفِّ   -

  الشَّارِعِ  -

 َصِدْيق   -

  اأْلُْسبُ ْوعِ  -

 َصِديْ َقة    -
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ُ َعْن ُسُرْورِِه اْلَباِلِغ  -2 َّاِلُب يُ َعبِّ  ِِبللَِّقاِء َمَع َأْصِدقَائِِه اْْلُُددُ ال

 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

َها -3 َِْرا اْْلَنُ ْوبِيَِّة، َوِهَي َتْسُكُن ِف بَ ْيِت َعمِّ  َهِذِه َصِديْ َقِِتْ َحِلْيَمُة ِمْن ُسْوَم
 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

ِ َيْدُرُس ُُمَمَّد  ِِف َهِذِه اْلَمْدَرَسِة ُمْنُذ  -4 ْْ  ُأْسبُ ْوَع
 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

َِ ُمْوُجوِْكْرطَا -5 َْ َتْسُكَن ِف َمْعَهِد َدار اْلُقْرآ  قَ رََّرْت َعاِئَشُة َأ
 احلروف األفعال األَساء
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ُّالَُّب ال -6   أْلَْقاَلمِ ِبِ دُُّرْوَس  َيْكُتُب ال
 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

 َمكََّة اْلُمَكرََّمة أِلََداِء َفرِْيَضِة احلَْجِّ  ِإَل َسافَ َر َأِب  -7
 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

بِْتَدائِيَِّة،  ِمنَ ْت ُأْخِِت الصَِّغْْيَة ََتَرَّجَ  -8  ِحُق ِِبْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَّةمُثَّ تَ ْلتَ اْلَمْدَرَسِة اإْلِ
 احلروف األفعال األَساء

 
 

  

 
َرحأ  3تدريب  ِت  َكِلَمةِإعأَراَب الأ ِاشأ )مهارات التفكري  !ا ف املثالكم  الَِِّت ََتأتَ َها َخطٌّ ِف النَّصِِ اْلأ

 HOTS )(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal)العليا/
، ََنُْن ََنِْلُس ِف  ُكلَّ  ْي َوََنُْكُل ِف ُغْرَفِة اأْلَْكِل  َوأُ  اْْلُُلْوسِ  ُغْرَفةِ يَ ْوم  ُِْبخُ مِّ ََّعامَ  َت  ِِف  ال

َِْبِخ  ْي َعَلى ُتَساِعدُ ، ِهَي َخاِدَمة  ِعْنَدََن  وَ  اْلَم َّْبخِ  أُمِّ َّعَ  ال اِم  َوبَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِرِب، َوِإْعَداِد ال
ََ  ََنُْن نَ ْقَرأُ  اْلُمَذاَكَرِة،  ُغْرَفةِ  ِِف  اْلَمْنِزِلَّ اْلَواِجبَ  نَ ْعَملُ بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء، ََنُْن  اْلَكِرْْيَ  وَ  اْلُقْرآ

 َوَأِبْ يَ ْقَرأُ اْْلَرِْيَدةَ 
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 )عالمته كسرة(جمرور  اسم + : فةِ رْ غُ  ال مثال :    
                                       : ُتَساِعدُ   1
                                       : ِِفْ   2

ِط ؟ 4ب ير تد  (HOTSمهارات التفكري العليا/(َما رَأأُيَك َعن الَكِلَمِة الَِِّت ََتأتَ َها اْلَأ
(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal) 

 ِِبلنَّاِصَيِة"  َنْسَفًعا"لَ  .1
                                                                            
                                                                             

 َك ََي ُشَعْيبْخَرَجنَّ لَنُ  .2
                                                                            

                                                                             

َعل 5ب تدري َلة الِت تتكون من الفعل املاضي ِاجأ ُمأ  (HOTSمهارات التفكري العليا/( !  اْلأ
(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal) 

1                                               
2                                               
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ثَّاين ُب الَباال  
َوالأَمبأِني  ُمعأَربُ اَلأ   

 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.3 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari nadzom yang berkaitan dengan 

tema : املعرب واملبين yang melibatkan tindak 

tutur membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

4.3 Menyajikan hasil analisis tindak tutur 

mendeskripsikan sebuah kejadian 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal 

 baik secara lisan maupun املعرب واملبين

tulisan 
 

3.4 Mengevaluasi gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : املعرب واملبين dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

4.4 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari 

nadzom yang berkaitan dengan tema : 

ملعرب واملبينا  dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

 

 

Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan bab  املعرب واملبين  menurut ahli nahwu (c.1/LOTS). 

2. Menyebutkan fi’il yang mu’rab dan mabniy sesuai dengan dhamirnya  (c.1/LOTS). 

3. Mengubah fi’il yang mu’rab dan isim yang mu’rab sesuai dengan dhamirnya dalam suatu jumlah 

(c.2/LOTS) 

4. Menentukan isim ataupun fi’il yang mu’rab ataupun yang mabniy dalam ayat al-Qur’an 

(c.3/MOTS). 

5. Membuat pengelompokan i’rab dari kalimah yang bergaris bawah pada ayat al-Qur’an 

(c.4/HOTS). 

6. Menjawab suatu pertanyaan dengan kritis (c.5/HOTS) 

7. Menciptakan jumlah yang tersusun dari Asmaa’ul Khomsah (c.6/HOTS). 
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 املعرب واملبن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االسم

  معرب )قد سلم من شبه الحرف( مبني )لشبه من الحروف مدني(

ط
ر
ش
 ال

ستفهام
ال
 ا

ر
ضمي

 ال

رة
شا
إل
 ا

ل
صو

 المو

ل
سم فع

 ا

 الفعل

 معرب مبني

المضارع مع النون  الماضي األمر

التوكيد ونون 

 اإلناث

المضارع إن عري من النون التوكيد ونون 

 اإلناث

 الحرف 

 مبني

 الضمة الكسرة الفتحة السكون
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 الأُمعأَرُب َوالأَمبأِني 
MU’RAB DAN MABNI 

ُرسأ َواَلِحظأ !  ُادأ
 يَِعْيُش ِف ُجْوْمَباْنج َجاَوا الشَّْرِقيَّة  ُهوَ  -1 املبين

2-  َْ َِ  ِا ْمِتَحا  ََتَْهْد ِف الدَّْرِس تَ ْنَجْح ِف ااْلِ
 َأََتَك َحَدِيُث اْلَغاِشَيةَهْل  -3
ُْآلءِ فَ َقاَل اَنِْبئُ ْوِن ِبََِْسَآِء  -4 ُتْم ص   َه َْ ُكن ْ َ ِا ْْ  ِدِق
5-  ُ ْْ  ََي للاُ  آِم
َ اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَسآِئُكْم فَاْسَتْشِهُدْوا َعَلْيِهنَّ اَ ِِتْ الّ  وَ  -6 ْْ  ْربَ َعًة ِمْنُكمْ ََيِْت

َا الت َّْوبَُة َعَلى  -1 املعرب ََ للَِّذْيَن  للاِ ِاَّنَّ  َهالَة  السُّْوَء ِبَ  يَ ْعَمُلْو
2-  ََّ  ََيُْكُم َما يُرِْيدُ  للاَ ِا
َْ ِدرِْيَن َعل   ى ق  بَ ل   -3  بَ َنانُهُ  ُنَسوِّيَ ى َا
 يُ ْوَلدْ َولَْ  يَِلدْ لَْ  -4

 

 لشبه من احلروف مدِن   ¤واالسم منه معرب ومبين           

 واملعنوي ِف مىت وِف هنا   ¤كالشبه الوضعي ِف اَسي جئتنا    

 أتثر وكافتقار أصال   ¤وكنيابة عن الفعل بال              
Kalimat Isim dibagi menjadi dua macam yaitu mu’rab dan mabni. Isim yang 

mu’rab ialah Isim yang dapat dimasuki i'rab yakni keadaan sebuah kalimat yang 

akhirnya dapat berubah-ubah sebab ‘Amil. Mabni ialah sebaliknya mu’rab yakni Isim 

yang akhirnya tidak dapat berubah sebab ‘Amil. Penyebab kemabniyan kalimat Isim 

ialah sangat menyerupainya kalimat Isim terhadap kalimat huruf.  
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 من شبه احلرف كأرض وَسا   ¤ومعرب األَساء ما قد سلما   

Isim yang mu'rab ialah Isim yang tidak mempunyai keserupaan pada kalimat 

huruf seperti    أَْرض dan َُسَا maksud keserupaan ini ialah keserupaan yang mendekatkan 

pada kalimat huruf. Adapun Isim yang mempunyai keserupaan namun keserupaannya 

tidak mendekatkan pada kalimat huruf contohnya  ٌَّأي  . 

Kalimat Fi’il juga terbagi menjadi dua bagian: 

1. Fi’il mu’rab ialah fi’il mudhari’ yang tidak bertemu langsung dengan nun taukid 

dan tidak dimasuki nun jamak inats, seperti  َُلْن َيْضِربَ  , َيْضِرب  , dan  ْلَْ َيْضِرب . 

2. Fi’il mabniy ialah fi’il amr (mabni pada ’alamat i’rab jazm fi’il mudhari’nya) ,  

fi’il madhi (mabni fathah), dan fi’il mudhari’ yang bertemu langsung dengan 

nun taukid (mabni fathah) seperti  َِاْضِربْ  , َضَرب dan  ََّيْضرَِبْن َيْضرَِبن . 

 واألصل ِف املبين أَ يسكنا   ¤  بناوكل حرف مستحق لل 
 كأين أمس حيث والساكن كم    ¤  ومنه ذو فتح وذو كسر وضمّ 

Sedangkan huruf, hukumnya selalu mabniy, karena huruf tidak membutuhkan i’rab 

untuk menunjukkan sebuah makna. Seperti lafadh  ِْمن (huruf jarr) dari contoh  ِجْئُت
اْلمْسِجدِ ِمَن   yang menunjukkan arti “dari”, tanpa harus di-i’rabi. 

Hukum asal kalimat Mabni baik isim, fi'il ataupun huruf ialah dimabnikan sukun, 

karena sukun ialah yang paling ringan. Catatan: kasrah dan dhommah hanya berada 

dalam Isim dan fi'il tidak pada kalimat huruf. Adapun mabni fathah dan sukun terdapat 

pada isim, fi'il dan huruf. 

 السم وفعل َنو لن أهاِب     ¤والرفع والنصب اجعلن إعراِب     

 قد خّصص الفعل أبَ ينجزما      ¤واالسم قد خّصص ِبْلر كما    
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I’rab dibagi menjadi 4, yaitu Rafa’, Nashab, Jarr, Jazm. I’rab rafa’ dan nashab 

dapat masuk pada kalimat isim dan fi’il. Sedangkan i’rab jarr khusus masuk pada 

kalimat isim dan i’rab jazm khusus masuk pada kalimat fi’il.  

 

ِدَها ِف الَضمَ  1تدريب  َب ُوُروأ تَِيِة َحسأ ََلِ الأَفَراَغات ِف الأَقاِئَمِة اْلأ  ئِراِامأ
 LOTS )(bobot skor 3 untuk masing-masing butir soal)مهارات التفكري اْلدىن/( 

ُتَما ِهيَ  ُهوَ  أَنأتِ  أَنأتَ  َأنَ  رقم  أَن أ

َِ   َيْدُرسُ   َتْدُرسُ   1  َتْدُرَسا

  قَ َرَأتْ   قَ َرْأتِ   قَ َرْأتُ  2

َ  ُُتَاِفظُ   3 ْْ   ُُتَاِفظُ   ُُتَاِفِظ

ُتَما   َذَهْبتِ  َذَهْبتَ   4  َذَهب ْ

  ُتَصلِّى   ُتَصلِّي ُأَصلِّي 5

 (LOTSمهارات التفكري اْلدىن/( َحوِِلأ َكَما ِف الأِمثَالِ   2تدريب 
(bobot skor 3 untuk masing-masing butir soal) 

 ُهَو ُيَساِعُد َواِلَدُه ِف اْلَعَملِ  –املثال : م 

ََ َواِلَدُهْم ِِف اْلَعَملِ  (ُهمْ ) –ط           ُيَساِعُدْو

 (ِفْ َفْصِلهِ  )ُهَو َيْدُرُس اللَُّغَة اْلَعَربِيَّة –م  -1

                                                   )َأََن( : -ط
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 (َتهُ )ُهَو يُ َنظُِّف َمْزَرعَ  –م  -2

                                                 )ِهَي( : -ط 

 )ُهَو َيْشََتِي اْلُبْتُ َقال( –م  -3

                                                )أَْنَت( : -ط 

 )ُهَو َيْذَهُب ِاَل اْلَمْدَرَسة( –م  -4

                                                )أَنْ ُتَما(: -ط 

( –م  -5  )ُهَو يَ َتَكلَُّم ِِبللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ُكلَّ يَ ْوم 

                                                 )أَنْ ُتْم( : -ط 

َنا ِإَل َشاِطِئ ِبَِِل َكاْمَباع ِِبلسَّيَّارَةِ ََنُْن ) -م -6  (َذَهب ْ

 : )أَْنِت(                                            -ط

أ الأُمعأَرَِبت  3تدريب  تَِية !َعّيِِ ََيِت اْلأ  (MOTSمهارات التفكري الوسطى/( َوالأَمبأِنيَّات ِمَن اْلأ
(bobot skor 4,6 untuk masing-masing butir soal) 

 يَ ْرَفُع للاُ الَِّذْيَن أََمنُ ْوا ِمْنُكْم   1

 املعرِبت :

 املبنيات :
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 َوالَِّذيَن أُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات   2

 املعرِبت :

 املبنيات :

ََ للاَ ِقَياًما َوقُ ُعْوًدا   3  َوَعَلى ُجنُ ْوهِبِْم الَِّذْيَن َيْذُكُرْو

 املعرِبت :

 املبنيات :

ََ ِف َخْلِق السََّمَواِت َوااْلَْرِض   4  َويَ تَ َفكَُّرْو

 املعرِبت :

 املبنيات :

 اَلَْ تَ َر ِاَل الَِّذْيَن َخَرُجْوا ِمْن ِدََيرِِهْم   5

 املعرِبت :

 املبنيات :

 رُ ِمْن َُتِْتَها ااْلَْن   ََتْرِي ت  ََلُْم َجنّ    6

 املعرِبت :

 املبنيات :
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َها َعَصايَ قَاَل ِهَي   7 ُْا َعَلي ْ  اَتَ وَكَّ

 املعرِبت :

 املبنيات :

َها َما  َواَُهشُّ هِبَا َعل    8  ىِرُب اُْخر  ى َغَنِمْي َوِلَ ِفي ْ

 املعرِبت :

 املبنيات :

َيَةَأعأِربأ  4دريب ت ا َو َكاِمَلا  إِ  الِت َتتها اْلط اْلأ  ثال !ما ف ال كمعأَراِبا َصِحيأحا
 (bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal)( HOTS)مهارات التفكري العليا/ 

َْ ِن الرَِّحْيم { ْسمِ قوله تعال : } بِ املثال :   للِا الرَّ

 اْسِم : اسم  جمرور ِبلباء حرف اْلّر وعالمت جرّه كسرة ظاهرة ِف آخره 

ََّ َأوََّل بَ ْيت  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذى بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِلْ   1 َ عَ قوله تعال : } ِإ ْْ  { اَلِم

                                                                 

ََ ُُمَمَّد  اََِب   2 ْن ّرَِجاِلُكْم َوَلِكْن رَُّسْوَل للِا َوَخاتََ  َاَحد  قوله تعال : } َما َكا ّْ  مِّ  { النَِّب
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تَِية  5تدريب  ِئَلة اْلأ َسأ  bobot skor 5 untuk)( HOTSالعليا/)مهارات التفكري  !َأِجبأ َعِن اْلأ

masing-masing butir soal) 

 ماذا احلكم االصل من الفعل ؟  1

                                                                                

 قيل أَ الفعل املاضي مبين على الفتح، كيف بكلمة "ضربوا و ضربت" ؟  2

                                                                                

َسة  6تدريب  َمأ َاِء اْلأ َْسأ ُن ِمَن االأ َلَة الَِِّت تَ َتَكوَّ َعلأ اْلُمأ ( HOTS)مهارات التفكري العليا/ ! ِاجأ
(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal) 

 
1                                           

2                                           
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الثالثالَباُب   
 النكرة واملعرفة

 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.5 Memahami fungsi sosial, , struktur teks dan 

unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) 

dari nadzom yang berkaitan dengan tema : 

 yang melibatkan tindak tutur النكرة واملعرفة

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

4.5 Mendemonstrasikan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal  النكرة
 baik secara lisan maupun tulisan واملعرفة

 

8.6 Menganalisis gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : النكرة واملعرفة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

4.6 Mengkonstruksi hasil analisis gagasan 

dari nadzom yang berkaitan dengan 

 dengan memperhatikan النكرة واملعرفة

bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya baik secara lisan maupun 

tulisan. 

 

 

Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan bab  النكرة واملعرفة  menurut ahli nahwu (c.1/LOTS). 

2. Menyebutkan isim yang nakirah dan ma’rifah di dalam teks (c.1/LOTS). 

3. Mengubah isim nakirah menjadi ma’rifah dengan idhafah (c.2/LOTS). 

4. Menentukan isim nakirah maupun isim ma’rifah dalam teks (c.3/MOTS). 

5. Membuat pengelompokan i’rab dari kalimah yang bergaris bawah pada ayat al-Qur’an 

(c.4/HOTS). 

6. Menafsirkan jawaban dari pertanyaan terkait nakirah dan ma’rifah dengan pemikiran sendiri 

(c.5/HOTS). 

7. Menyusun suatu jumlah yang terdiri dari isim nakirah dan ma’rifah (c.6/HOTS). 
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 النكرة واملعرفة
NAKIRAH DAN MA’RIFAH 

 

 

 

 

 

 

 
ْثرنكرة   أو واقع موقع ما قد ذكرا     ¤  قابل ال م
 وهند وابين والغالم والذي     ¤  معرفة كهم وذيوغْيه 

 

Isim berdasarkan kejelasannya ada dua macam, yaitu: 

1. Nakirah, ialah isim yang menunjukkan makna umum dan belum jelas 

kekhususannya atau isim yang menerima ال, lalu ال memberi makna ta’rif 

contohnya رجل menjadi  الرجل . ada juga isim yang menduduki tempat isim 

yang menerima ال seperti lafadh ذو . Lafadh ذو yang bermakna “mempunyai” 

adalah isim nakirah yang tidak menerima ال, tetapi menempati tempatnya 

lafadh صاحب yang dapat menerima ال, sehingga menjadi الصاحب   
2. Ma’rifah, ialah isim yang mempunyai arti tertentu atau sudah jelas. Isim 

ma’rifah ada enam macam yaitu: a) Isim dhomir, seperti lafadh  ُْهم, b) Isim 

isyarah, seperti lafadh  ِْذي, c) Isim ‘alam (nama), seperti lafadh   ِهْند, d) isim yang 

 النكرة

 ااِلْسم  

 الَمْعِرفَة

موصولةال اإلضافة  العلم الضمائر اإلشارة المعرفة ب ال 
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diberi ال, seperti lafadh  ُاْلُغاَلم, e) Isim maushul, seperti lafadh  ْالَِّذي, f) isim yang 

di-mudhaf-kan kepada salah satu di antaranya seperti lafadh  ْاِْبيِن. 

َنَظْرُت السُّيَّاَح ِِف َشاِطِئ 
 اْلَبْحرِ 

َُ، الْ َمْتَحفُ   ةاْلَمْعرِفَ  ال َمْعرَِفُة ِب ال السُّيَّاُح، احْلَيَ َوا

ِة ِإبْ َراِهْيُم طَاِلب  ِف اْلَمْدَرسَ 
 الثَّاَنوِيَّة

ََُْد، َمااَلْنج  اْلَعَلمُ  ِإبْ َراِهْيُم، َأ

 الَضَمائِرُ  ُهَو، مُهَا، ُهْم،    اخل ُهَو َيْسُكُن ِِف َحيِّ اْلَمَِارِ 
َْ أَْذَهبَ   َهَذا اأْلُْسبُ ْوع أُرِْيُد َأ

 ِإَل اْلُمْتَحِف 
، َذِلَك،  َِ َهَذا، َهِذِه، َهَذا

 ُهَناِلَك، تِْلَك،    اخل
َشارَةُ   اإْلِ

الَِّذي  َذَهْبُت ِإَل اْلُبِْج اْلَوَطيِن 
 يَ َقُع ِِف َجاَكْرَتَ 

ِئي،  الَِّذي، الَِِّت، الالَّ
 الَِّذْيَن،    ااخل

 اْلَمْوُصْولَةُ 

اْلَمْعرَِفُة  َو ُهَو َما ُأِضْيَف ِلَمْعرَِفة َِ َذَهْبُت ِإَل َحِديْ َقِة احْلَيَ َوا
َضاَفة  ِِبإْلِ

 
 كأنت وهو سّم ِبلضمْي      ¤  فما لذي غيبة أو حضور

 وال يلي إالّ اختيارا أبدا     ¤  اتصال منه ما اليبتداوذو 
 والياء واَلا من سليه ما ملك     ¤ كالياء والكاف من ابين أكرمك

Isim dhomir ialah setiap isim yang menunjukkan seseorang atau sesuatu yang 

gho’ib atau hadir. Yang dimaksud gho’ib di sini ialah tidak hadir dalam tempat 

dialog, dan yang dimaksud hadir di sini ialah hadir dalam tempat dialog, yang 

mencakup Mutakallim (orang yang berbicara), dan Mukhatab (lawan bicara). 
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Contoh  dhomir gho’ib adalah  َُهو (dia laki-laki), dan contoh dhomir hadir adalah  ََأَن 

(saya) untuk Mutakallim, dan  َأَْنت (kamu) untuk Mukhatab. 

Kemudian, isim dhomir dibagi juga menjadi 2 macam, yaitu Baariz (yang 

tampak) dan Mustatir (yang tersembunyi).  

 

رِيأبُ  ِم النَِّكَرِة َوالأَمعأرَِفة  1 َتدأ ََلِ الأَفَراَغات التَّالَِية ِِبسأ مهارات التفكري ( ِإمأ
 LOTS )(bobot skor 3 untuk masing-masing butir soal)اْلدىن/

        ، َذَهْبُت َمَع َعائَِلِِتْ ِإَل (2)         ِف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة ِبَِديْ َنة (1)َأََن ِإبْ َراِهيم 

َجازَِة (3)          ِلاْلِْسَتَاَحِة ِمْن تَ ْعب اأْلَْعَماِل (4)         َِبِل َكاْمَباع ِف يَ ْوِم اإْلِ

َنا ِإَل َشاِطِئ ِبَِِل كَ  َسة َصَباًحا َوَوَصْلَنا إِلَْيِه ِِف اْمَباع ِِبلسَّيَّارَِة ِف السَّاَعِة السَّادِ اْليَ ْوِميَِّة  َذَهب ْ

َِْنا           (6)         َعَلى الّرَِماِل، َوَضْعَنا (5)السَّاَعِة التَّاِسَعة َصَباًحا، مُثَّ َبَس

َها، َفَشاهَ  َها، َفَجَلْسَنا َعَلي ْ لَ ْدََن اْلمَ َواْلَمْشُرْوَِبت َعَلي ْ َجازَِة ة  َناِظَر اْْلَِمي ْ َنا ِمَن اإْلِ َْ اِنْ تَ َهي ْ فَ بَ ْعَد َأ

َِْلًة ِإَجازَة رَائَِعًة َوُُمِْتَعة   ِف َشاِطِئ اْلَبْحِر فَ َرَجْعَنا ِإَل بَ ْيِتَنا  َوللِا ُع

َِْلة رِ َشِاِطِئ اْلَبحْ  أَْزَرق ةاحَلِصْيَْ   ب  طَالِ  اْلَمْأُكْواَلت َمااَلنج سُّيَّاح اْلُع

 

ة كما ف ىل معرفة ِبإلضافحِول الكلمات الِت َتتاها خط ف اْلمل اْلتية إ 2تدريب 
 LOTS )(bobot skor 3 untuk masing-masing butir soal)مهارات التفكري اْلدىن/(املثال! 
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 املكتبة مثال : جاء الِالب إل

 مكتبة املدرسةجاء الِالب إل  

 املسجد ِف لصالة أّدى أَد ا .1

                            

 املدينة ِبلقرب من بيت سكنت فاطمة ِف  .2

                                      

 الدكاَِف  الكتاباشَتيت  .3

                                      

 الغرفةِف  اْلريدةقرأت  .4

                                      

  امليداَِف  الكرةيلعب التالميذ  .5

..................................... 

َم النَِّكَرِة َوالأَمعأرَِفة ِفيأَما يَِلي 3تدريب  أ ِاسأ  (MOTSمهارات التفكري الوسطى/(َعّيِِ
 (bobot skor 4,6 untuk masing-masing butir soal) ! 

َّائَِرِة َوَجَلُسْوا َجاِنَب النَّ  اِفَذِة ِلُمَشاَهَدِة َسافَ َر فَاِتح  َوَعائَِلُتُه ِإَل إِْنُدْونِْيِسَيا يَ ْوَم اأْلََحِد ِِبل

َّائَِرُة ِإَل َمَِاِر ُجَواْنَدى ِبَِ  َلة فَ ْوَق السََّماِء، َوبَ ْعَد َعْشِر َساَعات  َوَصَلْت ال يْ َنِة دِ اْلَمَناِظِر اْْلَِمي ْ
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َ  لِلرَّاَحِة، َوَصلُّوا الظُّْهَر ََجَاَعًة ِف اْلُمَصلَّى، َوتَ َناَوُلوا اأْلَ  ْطِعَمَة ِِف  ُسْورَاَِبََي، مُثَّ َذَهبُ ْوا ِإَل َمَكا

 َكاِفْيََتََِي 

 الأَمعأرَِفة النَِّكَرة
 النافذة يوم

                            

                            

 ! أعرب الكلمة من اْلَيت الِت َتتها اْلط إعراِب صحيحا وكامَل كما ف املثال 4تدريب 
 (bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal)( HOTSمهارات التفكري العليا/)

َْ ِن الرَِّحْيم { ْسمِ } بِ املثال: قوله تعال :   للِا الرَّ

 اْسِم : اسم  جمرور ِبلباء حرف اْلّر وعالمت جرّه كسرة ظاهرة ِف آخره 

ََ ْوس   ى، قَاَل ي ُ ِمْن اَْقَصا اْلَمِديْ َنِة َيْسع   َرُجل  َوَجآَء  } -1 ََّ اْلَماَلَ ََيْمتَُِرْو  ِبَك لِيَ ْقتُ ُلْوَك فَاْخرُْج ى ِا

َ ِاِّنِ َلَك ِمَن النّ   ْْ  {ِصِح

                                                                                

ُهْم مَّْن يَّْ  َدآبَّة  َوللاُ َخَلَق ُكلَّ  } -2 ِ َوِمن ْ ْْ ُهْم َمْن يَِّْشي َعَلى رِْجَل ، مِّْن َمآء ، َفِمن ْ ِشي َعَلى اَْرَبع 

ََّ للَا َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديْ ر      {ََيُْلُق للاُ َما َيَشآُء، ِا
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تَِية ! 5تدريب  ِئَلة اْلأ َسأ  bobot skor 5)( HOTSمهارات التفكري العليا/) َأِجبأ َعِن اْلأ

untuk masing-masing butir soal) 
 ة الضارب ؟مما رأيك عن أل ِف كل  1

                                                                            
                                                                             

 كيف ترتيب املعارف على األصح ؟  2
                                                                           

                                                                            

مهارات التفكري )كِون مجلة الِت تتكون من اسم النكرة واملعرفة    6تدريب 
 HOTS )(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal)العليا/

1-                                                                       

2-                                                                       
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الرَّاِبعالَباُب   
 الأَعَلمُ 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.7 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari nadzom yang berkaitan dengan 

tema : العلم yang melibatkan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

4.7 Menyajikan hasil analisis tindak tutur 

mendeskripsikan sebuah kejadian 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal العلم 
baik secara lisan maupun tulisan  

3.8 Mengevaluasi gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : العلم dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

4.8 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari 

nadzom yang berkaitan dengan tema : 

 ,dengan memperhatikan bentuk العلم

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

 

 

Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan bab  العلم  menurut ahli nahwu (c.1/LOTS). 

2. Mengklasifikasikan isim ‘alam sesuai dengan jenisnya (c.2/LOTS). 

3. Menentukan isim ‘alam dari suatu jumlah (c.3/MOTS). 

4. Membuat pengelompokan i’rab dari jumlah terkait isim ‘alam (c.4/HOTS). 

5. Menafsirkan jawaban dari pertanyaan terkait isim ‘alam dengan pemikiran sendiri (c.5/HOTS). 

6. Menyusun suatu jumlah mufidah yang terdiri dari isim ‘alam (c.6/HOTS). 
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 الَعَلمُ 
ISIM ‘ALAM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمه كجعفر وخرنيقا ¤ اسم يعْ املسمى مِلقا

 وشذقم وهيلة وواشق ¤  وقَر وعدَ والحق

Isim ‘alam adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang dinamai secara mutlak 

yakni tanpa keterangan sebagai mutakallim (pembicara), mukhatab (yang diajak 

bicara), atau ghaib (orang yang tidak hadir di saat berbicara). Jadi, ‘alam ialah sebuah 

nama, baik nama manusia, hewan, daerah, benda, dan lain-lain. Contohnya adalah 

Ja’far (nama lelaki), Khirniq (nama seorang wanita penyair), Qaran (nama kabilah), 

‘Adn (nama sebuah daerah), Laahiq (nama kuda), Syadzqam (nama seekor unta), 

Hailah (nama seekor kambing), dan Waasyiq (nama seekor anjing). 

 

 

 

  

 العلم

 شخص/جنس منقول/مرتجل اسم/كنية/لقب

 مرتجل منقول

 سعاد خالد

 اسم : زيد

 كنية : أم الخير

 لقب : زين العابدين

 شخص : أحمد

 جنس : ثعالة
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تَِية ِف َمَكاِِنَا الأُمَناِسب !َضعأ الَكِلَمات  1تدريب   LOTS )(bobotمهارات التفكري اْلدىن/( اْلأ

skor 3 untuk masing-masing butir soal) 
أَبُو َبْكر  (6) –اْلَمِسْيُح (5) –زَْيُن اْلَعاِبِدْين (4) –أَْنُف النَّاقَة (3) –أُمُّ اْلَْْْيِ (2) –َجْعَفر (1)
َلة  (8) –اِْبُن َعْبِد للا (7) –  زَيْ َنب(11) –ِهْند  (10) -اَلِحق  (9) –َهي ْ

َية علم َلَقب علم ِاِسم  علم ُكن ْ
   

 
 
 
 

 

َُمِل اْلتَِيِة ! 2تدريب  ََتَل ِف اْلأ ل َوالأُمرأ ُقوأ أ الأَمن أ  MOTS )(bobotمهارات التفكري الوسطى/( َعّيِِ

skor 4,6 untuk masing-masing butir soal) 
 َجاَءِن َحاِرث    1

 َشْكُل الن َّْقلِ  اْلُمْرََتَل اْلَمن ُْقْول
   

 َمَرْرُت ِبَزْيد  قَائِم    2
 شكل النقل املرَتل املنقول
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 رَأَْيُت طَْلَحة  قَاِئًما  3
 شكل النقل املرَتل املنقول

   

بَ َوْيهِ   4  َجاَءِن ِسي ْ
 شكل النقل املرَتل املنقول

   

 َمَرْرُت أبَِِب ُقَحافَة  5
 شكل النقل املرَتل املنقول

   

 رَأَْيُت َعْبَد ََشْس  َو َأَِب ُقَحاَفةَ   6
 شكل النقل املرَتل املنقول

   

 َجاَءِن قَاَم زَْيد    7
 شكل النقل املرَتل املنقول

   

 رَأَْيُت َعْبَد ََشْس  َو َأَِب ُقَحاَفةَ   8
 شكل النقل املرَتل املنقول
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-bobot skor 5 untuk masing)( HOTSالتفكري العليا/مهارات ) أعرب هذه اْلملة ! 3تدريب 

masing butir soal) 
 اد  عَ سُ بِ  تُ رْ رَ مَ   1

                                                                               
                                                                                

 كَّ بَ لَ عْ ب َ بِ  تُ رْ رَ مَ   2
                                                                                
                                                                                

تَِية ! 4تدريب  ِئَلة اْلأ َسأ  bobot skor 5 untuk)( HOTSمهارات التفكري العليا/) َأِجبأ َعِن اْلأ

masing-masing butir soal) 
 ما الفرق بْ معرفة ِبلعلم و غْيه ؟  1

                                                                                
 ملاذا يسمي بعلم املرَتل؟  2

                                                                                

 bobot skor 5)( HOTSمهارات التفكري العليا/) اجعل مجلة الِت تتكون من العلم ! 5تدريب 

untuk masing-masing butir soal) 

1                                             
2                                             
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َاِمسُ   الَباُب اْلأ
َشارَة ُم اإلأِ  ِاسأ

Kompetensi Dasar (KD) 

3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan 

unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) 

dari nadzom yang berkaitan dengan tema : 

 yang melibatkan tindak tutur اسم اإلشارة

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

 

4.9 Mendemonstrasikan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal  اسم
 baik secara lisan maupun tulisan اإلشارة

 

3.10 Menganalisis gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : اسم اإلشارة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

4.10 Mengkonstruksi hasil analisis 

gagasan dari nadzom yang berkaitan 

dengan اسم اإلشارة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikalnya baik 

secara lisan maupun tulisan. 

 

 

Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan bab  اسم اإلشارة  menurut ahli nahwu (c.1/LOTS). 

2. Mengklasifikasikan isim isyarah baik ketika mufrad, musanna dan jamak maupun mudzakkar 

dan muannats (c.2/LOTS). 

3. Menentukan isim isyarah dari suatu jumlah (c.3/MOTS). 

4. Membuat pengelompokan i’rab dari jumlah terkait isim isyarah(c.4/HOTS). 

5. Menafsirkan jawaban dari pertanyaan terkait isim isyarah dengan pemikiran sendiri (c.5/HOTS). 

6. Menyusun suatu jumlah mufidah yang terdiri dari isim isyarah (c.6/HOTS).  
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َشارَة ُم اإلأِ  ِاسأ
KATA TUNJUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بذي وذه يت َت على األنثى اقتصر ¤    بذا ل مفرد مذكر أشر
 اذكر تِع وِف سواه ذين تْ ¤   وذاَ َتَ للمثىن املرتفع

 وال مد أول ولدى البعد انِقا ¤   وأبول أشر ْلمع مِلقا
 والالم إَ قدمت ها ُمتنعه ¤ِبلكاف حرفا دَو الم أو معه

 Isim isyaroh adalah isim yang menunjukkan makna sesuatu dengan perantara 

isyarat panca indra. Berikut adalah macam-macam isim isyaroh : 

1. Isim isyaroh (kata tunjuk) untuk mufrad mudzakkar (seorang lelaki) adalah َذا 

2. Isim isyaroh (kata tunjuk) untuk mufrad muannats (seorang wanita) adalah  ِْذي , 
 َتَ  dan , يتْ  , ِذهْ 

3. Isim isyaroh (kata tunjuk) untuk tasniyah mudzakkar (dua orang lelaki) adalah 

 َِ  .untuk i’rob nashob dan jarr َذْينِ  untuk i’rob rofa’, dan َذا

4. Isim isyaroh (kata tunjuk) untuk tatsniyah muannats (dua orang wanita) adalah 

 َِ ِ  untuk i’rob rofa’, dan ََت ْْ  .untuk i’rob nashob dan jarr َت

5. Isim isyaroh (kata tunjuk) untuk jama’ secara mutlak, baik untuk lelaki atau 

wanita, baik untuk yang berakal atau tidak, ialah dengan  أُوَل atau  ِأُواَلء.  
 

 اإلشارة

 جمعا مطلقا تثنية المؤنث تثنية المذكر مفرد المؤنث مفرد المذكر
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تَِية ِف َمَكاِِنَا الأُمَناِسب ! 1ب تدري  LOTS )(bobotمهارات التفكري اْلدىن/( َضعأ الَكِلَمات اْلأ

skor 3 untuk masing-masing butir soal) 
َِ 3) – (َهِذهِ 2) – (َهَذا1) ِ 4) – (َهَذا ْْ  ُهَنا(8) – َذِلكَ (7) – أُوآلِئكَ (6) – أُوَل (5) – (َهَت
 َذاكَ (11) – تِْلكَ (10) -ُهَناكَ (9) –

 َجع مثىن مفرد 
 مذكر

 
 

ْنث  م

   
 
 
 
 

 
مهارات التفكري ( !عّي اسم االشارة وأنواع اسم االشارة من اْلَيت اْلتية  2تدريب 

 MOTS )(bobot skor 4,6 untuk masing-masing butir soal)الوسطى/

 أنواعها اسم االشارة اآلية رقم
ا َلََ  مْ هُ وَ  تِ ْْي   اْلَْ ِف  ََ وْ عُ ارِ سَ يُ  كَ ئِ ول   اُ  1

 ََ وْ قُ ابِ سَ 
  

   هُ وْ عُ بِ اتَّ فَ  امً يْ قِ تَ سْ مُ  يْ اطِ رَ ا صِ ذَ ه   ََّ أَ وَ  2
 مُ وْ ي َ  كَ لِ ذ   عِ مْ اْلَْ  مِ وْ ي َ لِ  مْ كُ عُ مَ يَْ  مَ وْ ي َ  3

 نِ ابُ غَ الت َّ 
  

 مْ تُ ن ْ كُ   َْ إِ  ءِ اَل  ُْ ه    ءِ ا  َسَْ أبَِ  ِنْ وْ ئ ُ بِ نْ أَ  الَ قَ ف َ  4
َ قِ دِ ص   ْْ 
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ْ  اِ  الَ قَ  5  َِتَّ نَ ى اب ْ دَ حْ اِ  كَ حَ كِ نْ أُ  َْ أَ  دُ يْ رِ اُ  ِّنِ
ِ تَ ه    ج  جَ حِ  يِنَ َث   ِنْ رَ جُ أتَْ  َْ ى أَ ل   عَ  ْْ

  

ِلًحا  6 ِإالَّ َمْن ََتَب َوا َمَن َوَعِمَل ص 
ََ اْْلَنََّة َواَل ُيْظلَ  ََ فَُأْول ِئَك َيْدُخُلْو ُمْو

ًئا  َشي ْ

  

َذا وَ  7 صَّْلَنا ِصرَاُط رَبَِّك ُمْسَتِقْيًما، َقْد فَ ه 
 ََ  اأْلَي ِت لَِقْوم  َيذَّكَُّرْو

  

ِذهِ َوأُْتِبُعْوا ِِف  8 ْوَم اْلِقي َمِة ، بِْئَس َلْعَنةً َوي َ  ه 
 الّرِْفُد اْلَمْرفُ ْودُ 

  

 HOTS )(bobot skor/عليامهارات التفكري ال( !أعرب اسم االشارة الِت َتتها اْلط  3تدريب 

5 untuk masing-masing butir soal) 
1   َِ َذا َِ اْخَتَصُموا ِِف َرهبِِّمْ  ه   َخْصَما

 هذاَ :
ِلكَ كَ   2 َِْبُع َعَلى  قُ ُلْوِب اْلُمْعَتِدْينَ  ذ   َن

 ذلك :

تَِية  4تدريب  ِئَلة اْلأ َسأ  HOTS )(bobot skor 5 untukمهارات التفكري العليا/( !َأِجبأ َعِن اْلأ

masing-masing butir soal) 
 كيف الشرط عن زَيدة هاء التنبيه ِف االشارة ؟  1

....................................................................... 
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 كيف يشار إل من ِف القرِب وإل من ِف الوسِى وإل من ِف البعدى ؟   2

........................................................................ 

ُن ِمَن اسم االشارة   5تدريب  َلَة الَِِّت تَ َتَكوَّ َعلأ اْلُمأ ( HOTSمهارات التفكري العليا/( !ِاجأ
(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal) 

1                                               
2                                               
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اِدسُ   الَباُب االسَّ
ُصول  املَوأ

Kompetensi Dasar (KD) 

3.11 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari nadzom yang berkaitan dengan 

tema : املوصول yang melibatkan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya. 

 

 

4.11 Menyajikan hasil analisis tindak tutur 

mendeskripsikan sebuah kejadian dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal املوصول baik secara 

lisan maupun tulisan 

 

3.12 Mengevaluasi gagasan dari nadzom yang 

berkaitan dengan tema : املوصول dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikalnya  

4.12 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari 

nadzom yang berkaitan dengan tema : 

ملوصولا  dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikalnya. 

 

 

Indikator Pencapaian 

1. Menjelaskan bab   ملوصولااسم  menurut ahli nahwu (c.1/LOTS) 

2. Mengklasifikasikan isim maushul berdasarkan jenisnya (c.2/LOTS) 

3. Menentukan isim maushul dan jenisnya dari ayat al-Qur’an (c.3/MOTS) 

4. Membuat pengelompokan i’rab dari jumlah terkait isim maushul (c.4/HOTS) 

5. Menafsirkan jawaban dari pertanyaan terkait isim maushul dengan peikiran sendiri (c.5/HOTS) 

6. Menyusun jumlah mufidah yang terdiri dari isim maushul (c.6/HOTS). 
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ُصولُ   املَوأ
ISIM MAUSHUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maushul ada dua macam yaitu maushul isim dan maushul harfi.  Maushul harfi 

hanya membutuhkan shilah dan tidak membutuhkan ‘aid. Maushul harfi ialah huruf-

huruf mashdariyah, yakni huruf-huruf yang dapat dita’wil bersama lafadh yang 

dimasukinya menjadi mashdar.   

 واليا إذا ما ثنيا ال تثبت ¤موصول االَساء الذي األنثى الِت   
 والنَو إَ تشدد فال مالمة ¤  بل ما تليه أوله العالمة

 أيضا وتعويض بذاك قصدا ¤  من ذين وتْ شدداوالنَو 
Isim-isim maushul mengecualikan maushul yang terdiri dari huruf karena 

kedudukannya boleh diganti oleh mashdar. Berikut ialah macam-macam isim 

maushul: 

 untuk mufrad mudzakkar الَِّذيْ  .1

 .untuk mufrad muannats الَِِّتْ  .2

 الموصول

سماال حرفال   

 مذكر أَن   أَن   َكي   َما لَو  

 مؤنث

 جمع مثنى مفرد

 مفرد

 مثنى

 جمع
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3.  َِ  untuk tatsniyah mudzakkar dalam i’rob rofa’. Adapun dalam i’rob nashob اللََّذا

dan jarr menggunakan  ِالّلَذْين 
4.  َِ  untuk tatsniyah muannats dalam i’rob rofa’. Adapun dalam i’rob nashob dan الّلَتا

jarr menggunakan  ِ ْْ  اللََّت
تَِية ِف َمَكاِِنَا الأُمَناِسب ! 1تدريب   LOTS )(bobotمهارات التفكري اْلدىن/( َضعأ الَكِلَمات اْلأ

skor 3 untuk masing-masing butir soal) 
(1 َِ تِ 5) – (اَلَِِّتْ 4) – (الَِّذْينَ 3) – (اَلَِّذيْ 2) – (اللََّتا ِ 7) – (اأُلل  6) – (الالَّ ْْ  – (اللََّت
 (َمنْ 11) – (ال10) -(َما9) – (اللََّذْينِ 8)

 َجع مثىن مفرد 
 مذكر

 
 

ْنث  م

   
 
 
 
 

 
مهارات ( !اْلتية  واْلملة عّي اسم ال موصول وأنواع اسم املوصول من اْلَيت 2تدريب 

 MOTS )(bobot skor 4,6 untuk masing-masing butir soal)التفكري الوسطى/
 أنواعها اسم ال موصول اآلية رقم
1  ََّ  َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلم ، ِإ

َْاَد ُكلُّ أُْول   ئِ  ََ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُف َك َكا
 َعْنُه َمْسئُ ْواًل 
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َباِدََن َمن  الَِِّت نُوِرُث ِمْن عِ تِْلَك اْْلَنَُّة  2
ََ تَِقيًّا  َكا

  

ِلًحا  3 ِإالَّ َمْن ََتَب َوا َمَن َوَعِمَل ص 
ََ اْْلَنََّة َواَل ُيْظلَ  ََ فَُأْول ِئَك َيْدُخُلْو ُمْو

ًئا  َشي ْ

  

ِذيَن أُْوتُوا يَ ْرَفُع للاُ الَِّذْيَن أََمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَّ  4
 اْلِعْلَم َدَرَجات

  

َ اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَسآئِ  5 ْْ ِِتْ ََيِْت
ُكْم َوالّ 

 فَاْسَتْشِهُدْوا َعَلْيِهنَّ اَْربَ َعًة ِمْنُكمْ 
  

لننزعن ُمن كل شيعة أيهم أشد على  مثّ  6
ن عتيا  الَر

  

هو الذي يصور كم ِف األرحام كيف  7
 يشآء 

  

   طاب لكم من النساء فانكحوا ما 8

 MOTS )(bobotمهارات التفكري الوسطى/( !أعرب اسم املوصول الِت َتتها اْلط  3ب تدري

skor 4,6 untuk masing-masing butir soal) 
 اكرموا زيدا الذين جاءِن  1

 الذين :
ِِتْ وَ   2

َ اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَسآِئُكْم فَاْسَتْشِهُدْوا َعَلْيِهنَّ اَْربَ َعًة ِمْنُكمْ الّ  ْْ  ََيِْت
 ِِتْ :الّ  
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تَِية  4تدريب   ِئَلة اْلأ َسأ  HOTS )(bobot skor 5 untukمهارات التفكري العليا/( !َأِجبأ َعِن اْلأ

masing-masing butir soal) 
 مىت نستخدم "َمْن" لغْي عاقل ؟  1

                                                                               
                                                                               

 مىت نستخدم "َما" لعاقل ؟  2
                                                                               
                                                                               

َلَة الَّ  4تدريب  َعلأ اْلُمأ ُن ِمَن اسم املوصولِاجأ ( HOTSمهارات التفكري العليا/( !  ِِت تَ َتَكوَّ
(bobot skor 5 untuk masing-masing butir soal) 

1                                               
2                                               
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