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 كلمة التمهيدية

 بسم هللا الرحمن الرحيم      

العزيز الغفار ومكور الليل على الحمد هلل الواحد القهار 

، والصالة والسالم على النهار تذكرة ألولي القلوب واألبصار

وحبيبنا محمد وعلى آله أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

نعما  يهافالكاتبة تشكر هللا شكرا جزيال، هو الذي قد أنعم عل

كثيرة وتوفيقا وهداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت إلنهاء كتابة 

هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة 

جانا التربية اإلسالمية في كلية التربية للحصول على درجة سر

اللغة العربية بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية  تدريس قسم

 مكاسر.

والدي العزيزين المحبوبين هما األب "ربنائي" و األم 

"ينجي" الذين قد رباني تربية حسنة صالحة منذ صغيري إلى 

تي و أسأل سن الرشد و ساعداني بقدر طاقتهما على إتمام دراس

هللا أن يمد في عمرها و أن يرزق لهما الصحة و العافية و 

 يهديهما صراطا سويا. 

لقد واجهت الكاتبة مشكالت كثيرة في كتابة هذه الرسالة 

لكن برحمة وإذن هللا تعالى، وبفضل وخدمة مختلف األقوام، 

تمكنت الكاتبة لتخليص كتابة هذه الرسالة بالجودة. ولذالك، ودت 



  

ت  
 

بة أن تشكر هؤالء المساعدين والمشرفين والمشجعين جزيل الكات

 الشكر، ومنهم:

ء الدين جامعة عالالأ. مدير س.الدكتور مسافر فبباري، م. .1

 ،مردان الدكتور األستاذونوابه  مية مكاسرواإلسالمية الحك

.أ. م ،لونبا سلطان الدكتور األستاذو ،األول مديرم.أغ. نائب ال

نائبة  .فح. د ،م.أ. ،ة ستي عائشةاألستاذو ،الثاني مديرنائب ال

فح.  ،م.أ. ،حمدان جوهانيس الدكتور األستاذو ،الثالثة مديرال

الرابع الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في  مديرد. نائب ال

 ء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر.عالتوجية جامعة 

الدكتور الحاج محمد أمرى، ل س.،م. أغ عميد كلية التربية   .2

عميد وكيل ونوابه الدكتور ملجونوا داموفليئ، م. أغ. كنائب 

الثانية،  مشكت مالك م. س إ. كنائبة العميدالدكتورة األول.

الدكتور الحاج شهر الدين عثمان م.ف د. كنائب  األستاذو

أفكارهم في توجيه  العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودهم و

كلية التربية بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكمية 

 األستاذمكاسر.

رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و ، .إه، م.تامكحالدكتور  .3

الدكتورة ستي عائشة خالق، س.أغ، م.ف د. كسكيرتيرة قسم 

تدريس اللغة العربية في كلية التربية و هما اللذان ساعداني 

 المواد المتعلقة بهذ الرسالة.بتقديم بعض 

 كالمشرف األول ،م.أغ . الدكتوراندوس هادينج، .4

. كالمشرف الثاني ، س.أغ، م. فدمرجونيأند .الحاج.الدكتور

الذان ساعداني و أرشداني حتي انتهيت من كتابة هذه 

 الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء هللا. 



  

ث  
 

كل األساتذة و المدرسين الذين بذلوا جهودهم و طاقاتهم في  .5

مرحلة اإلبتداعية إلى المرحلة الترقية ما عندي من أفكار منذ 

 ة.يالجامع

جميع األصدقاء والصديقات من طالب قسم تدريس اللغة  .6

العربية بوجه خاص و من طالب كلية التربية و شؤون 

خرى بوجه عام التدريس والطالب اآلخرين من الكليات األ

الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة 

 وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في تأليف هذه الرسالة.

جيني بونتو و جميع  1رئيس المدرسة العالية الحكومية  إلى .7

األساتذة و المدبرين و جميع الطالب المدرسة العالية 

ز المدرسة لمكان البحث جيني بونتو الذين قد جو 1الحكومية 

 و قدساعد في عملية البحث. 

وأخيرا إني ال أرجو من كتابة هذه الرسالة إال أن تكون لها 

منفعة وزيادة وعونا لدى القّراء، ونسأل هللا التوفيق والهداية، 

 .آمين يا رّب العالمين
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 رحمي:   اسم الباحثة

 20200114088:   الرقم التسحيل

العطاء في نتائج تعلم  و نمط األخذ و التعاونيلتعليم االمقارنة بين نمط :  البحث

 1لية الحكومية االلغة العربية لطالب الفصل الحادي عشر باالمدرسة الع

 جيني بونتو

العطاء  في  األخذ و و نمط التعليم التعاونيالمقارنة بين نمط التعليم هذه الرسالة تبحث عن 

.  جيني بونتو 1نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الفصل الحادي عشر باالمدرسة العالية الحكومية 

  باستددا  نمط التعليم التعاوني. كيف نتائج التعلم الطالولهذ الموضوع ثالثة من مشكالت و هي 

 جيني بونتو. 1لطالب الفصل الحادي عشر باالمدرسة العالية الحكومية في المادة اللغة العربية 

لطالب في المادة اللغة العربية  كيف نتائج التعلم الطال باستددا  و نمط التعليم األخذ والعطاء

بين نتائج هل هناك فرق التأثير  جيني بونتو. 1الفصل الحادي عشر باالمدرسة العالية الحكومية 

فعاليةفي المادة اللغة العربية  التعلم باستددا  نمط التعليم التعاونيةو نمط التعليم األخذ و العطاء 

 البحث هو ضوالفر وأما جيني بونتو. 1مدرسة العالية الحكومية لطالب الفصل الحادي عشر ب

 تعلم يجةمعرفة نت, في المادة اللغة العربية  التعاونيةنمط التعليم باستددا   لطال معرفة نتائج تعلم

نمط ستددا  لطالبمدتلف معرفة الفي المادة اللغة العربية  خذ والعطاءألانمط التعليم باستددا   لطال

 .في المادة اللغة العربية خذ والعطاءألانمط التعليم  و التعاونيالتعليم 

, Nonequivalent Control Group Desaign تجربة بتصميم هي البحث هذا البحث هي 

جيني  1درسة العالية الحكومية مالفصل الحادي عشر بالمجموع الكلى في هذا البحث جميع الطالب 

الوثقة , بونتو. و أما الطريقة المستددمة في البحث فيها أدوات البحث يعني دليل المالحظة, اإلتبار

 28بلغ مجموعها  العنات من الفصل الحادي عشر  الباحثة بأخذ تولذالك في هذا البحث, قام

 و طريقة تحليل البينات تحليل اإلحصاء الوصفي و تقنيات التحليل االستداللي. ,شدصا

التعلم للغة العربية باستددا  نمط النتائج  ةمتوسط هي اإلحصائية تحليل الوصفية نتيجة

خذ األم "يالتعل طباللغة العربية باستددا  نمنتائج التعلم متوسط و،  82,53التعليم التعاوني هو 



 ل
 

  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <اختبار الفرضية هي درجة  ستنتاجيةالتحليل اال يجةنت .77,28عطاء" هو الو

Η𝜊ثم  9,285  <2,024
 
 وم التعاوني يالتعل طبين استددا  نم فرقهو هناك مرفوض .استنتاج  

لطالب الفصل الحادي عشر باالمدرسة تعلم اللغة العربية في نتائج  طاءعوالخذ األم يالتعل طنم

 .جيني بونتو 1لية الحكومية االع
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 الباب األول

 مقدمةال

 البحث :  خلفية الفصل األول 

تاريخ حياة اإلنسان ال يتخلص اإلنسان من التعليم, في 

وذلك شرط لبقائه, ألن التعليم هو جزاء واحد من حياة األنسان 

لمهم جدا, والتعليم يجب سبيل يتوجه ألى التقديم. التعليم يجب أن 

ألى الوراء والثابت. يكون مراة من هدف الكافة حتى ال تكون 

التربية هي بسبب محاولة اإلنسان ليبنوا شخصيتهم بلقيمة في 

 1.المجتمع والثقافة

التربية هي جهد واع ومتعمد لتحقيق جو التعلم وعملية 

قوة الروحية  االتعلم ليطور التالميذ القدرة في أنفسهم ليملكو

محارات الدينية والعفة والشخصية والذكاء وتاأخالق الكريمة وال

 2.والمجتمع واألمة ولدولة المطلوبة أنفسهم

     3والتربية هي كل تجربة التعلمية لكل الشخص في طوال حياته

التربية هي المحاولة الخّطة في عملية التدريب والتعليم  

للفرد أن يزداد اإلنسان المستقّل و المسؤول و الخالّق و المعرفة 

أن يكون للتعليم يجب   4و السليم واألخالق الكريمة.

األسبقية في جميع القطاعات لكل تقدم وتطوير جودة ، ألن 

التعليم البشري يمكن أن يحقق كل إمكانياته سواء كشخص أو 
                                                           

1
, PT Raja Gafindo Persadaالطبعة العاشرة جاكرتا: )  Dasar-Dasar Ilmu Pendidikanحسب هللا,  

 1(, ص. 2012
2

 4.ص ,,Dasar-Dasar Ilmu Pendidikanحسب هللا,  
3
 PT Remaja: باندونغ ;)الطبعة سادسة,  Filsafat Ilmu Pendidikanمضيهرجو, ريجا.   

Rosdakarya(,2010.ص ,)46 
4
 3ص. , (Amza ,2015: جاكرتا ;ولىالطبعة األ) Pendidikan Karakter Islamمرزوكي,  
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من أجل تحقيق إمكانات الذات في مجموعة واسعة من  .كمواطن

يجب أن تمر من خالل العملية التعليمية التي يتم تنفيذها  مهارة

في عملية التعلم. أثبتت عملية التعلم الموجهة نحو المواد نجاحها 

على المدى القصير ، ولكنها فشلت في تجهيز األطفال لحل 

 5. المشاكل في الحياة طويلة األمد

أهداف التعليم  10/2003يصف قانون التعليم الوطني رقم 

تعمل التربية الوطنية على تطوير القدرة وتشكيل  طنيالو

شخصية وحضارة األمة الكريمة من أجل تثقيف حياة األمة ، 

وتهدف إلى تنمية قدرات المتعلمين ليصبحوا بشًرا يؤمنون 

ويخشون هللا سبحانه وتعالى ، واألخالق ، والمعرفة ، والقادرة ، 

نًا ديمقراطيًا وذات المصداقية ، والمستقلة ، و يكون مواط

 6.ومسؤواًل 

م هو ضعف عملية علمواحدة من المشاكل التي تواجه ال

م. يتم تشجيع عملية تعلم الطفل على تطوير قدرات التفكير. يالتعل

يتم توجيه عملية التعلم في الفصول الدراسية لقدرة الطفل على 

حفظ المعلومات، يتم فرض الدماغ على تذكر وتراكمت 

فة دون أن يطلب منه فهم المعلومات انه يتذكر المعلومات المختل

ذلك للتواصل مع الحياة اليومية. ونتيجة لذلك، عندما يتخرج 

ذكية من الناحية النظرية، ولكنها لسوء  مفهالطالب من المدرسة، 

 7.التطبيق

                                                           
5
 21(، ص. 2010جاكرتا: عرض المكتبة،  ;1)طبعة،  التعلم والعمليات االبتكارية في الصفسفيان عمري،    

6
)جوغاكارتا:   بشأن نظام التعليم الوطني" في 2003سنة  20قانون جمهورية إندونيسيا رقم جمهورية إندونيسيا، "  

  .15(، ص. 2012 الكسانا،

7
  1(, ص.2009: جاكارتا: كنكانا: 4كبعة.) استراتيجية العملية القياسية الموجهة نحو التعلمفيينا سانجايا،   
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عالم التعليم بالفرق بين اإلنجاز األكاديمي ومعايير األداء ، 

ن المتعلمين تقديم مستويات جيدة وفي الواقع ، يستطيع العديد م

 8.من المواد التعليمية التي يتلقونها ، لكنهم في الواقع ال يفهمونها

جهت العملية التعليمية تخطط لخلق جو من التعلم وعملية او

لتحقيق مخرجات التعلم. وهذا يعني أن التعليم ال مجرد السعي 

 .لحصول على نتائجاالتعلم، ولكن كيف 

يحدث للطفل. وهكذا، في التعليم بين نتائج عملية التعلم الذي 

التعلم ويجب أن يعمل متوازنة. التعليم فقط واحد منهم لن يكون 

 9قادرا على تشكيل إنسان كامل التطور.

إحدى الطرق لمعرفة مدى نجاح المتعلمين في التعلم هو 

نجاحهم في التعلم. غالبًا ما يتم استخدام نتائج التعلم كتدبير 

لمعرفة مدى إتقان الشخص للمواد التي سبق تدريسها. لمعرفة ما 

إذا كان الطالب يحقق أقصى قدر من نتائج التعلم ، هناك معيار 

ل طالب معروف عادة باسم معين للقيمة يجب أن يتحقق من قب

(. ويقال إن الطالب ينجح مااكاك)الحد األدنى من معايير االكتمال 

في متابعة عملية التعلم في الفصل الدراسي إذا كان قادرا على 

( ما)كاكاتحقيق نتائج التعلم وفقا لمعايير الحد األدنى من الكمال 

 . تم تحديده ذىال

لتي يمكن أن يقوم بها الطرق المختلفة أو االستراتيجيات ا

 المعلمون واحد منهم هو التعلم التعاوني. 

                                                           
  

8
 8(, ص. 2011يوغياكارتا: بوستاكا بيالجار,  ; 9) طبعة كوبيراتيف ليارنينغ أغوس سوبريجونو،  

9
 .24، ص. استراتيجية التعلم الموجهة نحو التعليمفيينا سانجايا،    
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سانجايا )التعلم فيينا  عندوفقا الستراتيجية التعلم التعاونية 

نهاية  وه ذىي استراتيجية التعلم الجماعي ال( هالتعاوني( 

عالوة على  10.الموصى بها لالستخدام ماالهتمام والخبراء التعل

التعلم التعاوني يمكن أن يحسن تحصيل ذلك ، جادل سالفين بأن 

التعلم لدى الطالب لتلقي مهارات العالقات االجتماعية وتحسينها 

، وتعزيز موقف قبول االفتقار إلى الذات واآلخرين ، ويمكن أن 

يزيد من احترام الذات. باإلضافة إلى ذلك يمكن التعلم التعاوني 

لمشكالت ودمج تحقيق احتياجات الطالب في تعلم التفكير وحل ا

و هو  طبين طبقت يتقن الطالب النم 11. المعرفة بالمهارات

كال النموذجين هي أسهل وأبسط لفهم  .اءعطالخذ واألو التعاوني

ذ والعطاء. إن كال النموذجين خاألالتعاوني و وه من قبل الطالب

أسهل وأسهل لفهم المتعلمين وسيمكن المتعلمين من فهم الدروس 

 الفصول الدراسية .التي تدرس في 

وبناًء على نتائج المقابالت أجراها مع أحد مدرسي اللغة 

، قال إن نتائج جينيبونتو،  1مدرسة العالية الحكومية العربية في 

تعلم اللغة العربية ما زالت منخفضة نسبيًا ، وهذا ما يميزه 

 .انخفاض معدل التعلم العربي الذي يتم الحصول عليه

عاله ، يهتم الباحث بإجراء دراسة وبناًء على الوصف أ

نتائج في عطاء الو خذاألالتعاوني والتعلم  طنم بين حول مقارنة

 جينيبونتو 1مدرسة العالية الحكومية الطالب ب تعلم اللغة العربية

                                                           
10

(, 2009جاكرتا: كنكانا بريدانا ميديا غروب،  ; 4) طبعة. معايير عملية التعلم الموجهة نحو استراتيجية التعلمفيينا سانجايا،   

 242ص. 

11
 242، ص. معايير عملية التعلم الموجهة نحو استراتيجية التعلمفيينا سانجايا،   
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 البحث تمشكال:  الثاني الفصل 

على أساس خلفيات المشكلة السابقه, ففي هذا البحث يحدد 

  يلي : الباحث تخديد المشكالت

 دةامالفي  التعاونيط التعليم باستخدام نم لطالتعلم  جائنت . كيف1 

لية امدرسة العفصل الحادي عشر بللطالب االلغة العربية 

 ؟ جيني بونتو 1 الحكومية

 خذ والعطاءألانمط التعليم  باستخدام ولطال تعلم  جائنت . كيف2 

مدرسة ب فصل الحادي عشرللطالب ا اللغة العربية  دةامالفي 

 ؟ جيني بونتو 1 لية الحكوميةاالع

نمط التعليم ستخدام اب تعلم ائجنت ر بينيفرق التأث . هل هناك3

 التعاوني

لطالب العربية دة اللغة امالفي   العطاء خذ وألانمط التعليم  و

جيني  1 لية الحكوميةافصل الحادي عشر باالمدرسة العلا

 ؟ بونتو

 ضوالفر:   الفصل الثالث

إلى لمشاكل الدراسة إثبات ذلك  الفرضية هي إجابة مؤقتة

من البيانات التي تم جمعها. الفرضيات هي البيانات الواردة في 

 12.حين ال تزال بحاجة لفحصها
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 145(، ص. 2008)ماكاسار أنديرا الناشر،  2 ، محرر بيوستاتيستيكشعارف تيرو  
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Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang telah dikumpulkan. 

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara yang masih perlu diuji. 

 :وضعت فرضية البحث المقترح على النحو التالي 

 : Ho نمط التعليم ستخدام ابب تعلم لطال ائجنت هناك فرق بين ليس

العربية في المادة اللغة  خذ والعطاءألاتعليم نمط  و التعاوني

 .جينيبونتو 1مدرسة العالية الحكومية الفصل الحادى عشر ب

Ha :نمط التعليم باستخدام  بلطالتعلم  ائجهناك فرق بين نت

دة اللغة العربية امالفي  والعطاءخذ ألا نمط التعليم و التعاوني

 .جينيبونتو 1مدرسة العالية الحكومية حادى عشر بالالفصل 

 اغراض البحث : الفصل الرابع 

 :هي كما يلي الباحثأهداف 

في   التعاونينمط التعليم باستخدام  بلطال معرفة نتائج تعلمل. 1 

مدرسة العالية ب دى عشرالحادة اللغة العربية الفصل امال

 .بونتو جيني 1الحكومية 

  خذ والعطاءألانمط التعليم باستخدام  لطال نتائج تعلم معرفةل.2 

مدرسة العالية ب دى عشرإحدة اللغة العربية الفصل امفي ال

 .جينيبونتو 1الحكومية 

نمط التعليم  و التعاونينمط التعليم باستخدام لطالفرق معرفة ل.3 

دى عشر الحادة اللغة العربية الفصل امالفي  خذ والعطاءألا

 جينيبونتو. 1مدرسة العالية الحكومية ب



7 
 

 

 : فوائد البحث الفصل الرابع 

للمدرسة مكان البحث, للنظر في تطوير وإكما برامج  .1

 في المعلمة. اللغة العربيةتعليم 

, والمعلومات عن المنهج في اللغة العربيةللمعلم مادة  .2

 . التعلم  

 للتالميذ, والدافع لتحسين القدرة ونمط التعليم  .3

 التشغلية متغيراتف الي: تعر الفصل الخامس 

 لم التعاونييالتع طنم .1

التعليم حيث الطالب يعمل في أزواج نمط 

 .أجزاء المادة التي يدرسونها في الفضل خصونويل
Cooperative Script adalah model pembelajaran dimana siswa bekerja berpasangan 

dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya 

dalam ruangan kelas. 

 األخذ و العطاء ميالتعل طنم   .2

نمط تعليم التي لها تتطلب من الطالب ان يكنوا قادرين على 

 فهم المادة دراسية المقدم من المعلم واألقران) الطالب آخرين.

 Model pembelajaran yang memiliki sintaks, menuntut siswa mampu memahami 

materi pelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya 

 . نتائج التعلم3

نتائج التي حصل عليها الطالب بعد االنتهاء من و نتائج التعلم ه

ط األخذ التعلم التعاوني ونم طنمباستخدام " " الفعلأسئلة حول 

  .و العطاء
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Hasil belajar adalah skor yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan soal-soal 

tentang fi’il dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Script dan 

model Take and Give. 
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 الباب الثانى

 الدراسة النظرية

 : نمط التعليم التعاوني الفصل األول 

  تعريف التعليم التعاوني 1.

التعاوني يتكون من كلمتين هما " التعاونية "و"  نمططريقة 

والتي تعني التعاون  "سيناريو "الكلمات التعاونية مشتقة من كلمة 

التعاون الذي يعني "  المساعدة غونغ رونغ تأتي أيضا من كلمة

التي تعني النقود الورقية ، والطوارئ   1.التعاون والتحالف التعاوني

. إذاً ، . والرسائل العادلة المؤقتة ، وشهادات األسهم المؤقتة ،

المقصود بالسيناريو التعاوني هنا هو خط اليد في ناسكا ، خطاب 

 2.األسهم المؤقتة

يعتبر البرنامج التعاوني طريقة تعلم حيث يعمل الطالب معًا في 

مجموعات ثنائية ويلخصون بالتناوب شفهيا ، أجزاء المواد التي تتم 

نص "حميد" ، " سيناريو التعاوني" هو  نفس الشيء من  3.دراستها

نموذج درس مثير لالهتمام للطالب ، ألن الطالب سيتحدثون إلى 

من خصمهم 4العكس من الكالم مباشرة وسيحصلون على رد مباشر 

 5.  في مناقشة موضوع أو موضوع قدمه المعلم

                                                           
1

 91، )سورابايا: كاريا أغونغ ت(، ص. قاموس كاملجوني، أدرس،   

2
 246، )سورابايا: كاريا أغونغ ت(، ح. قاموس كاملجوني، أدرس،   

3
(, 2015باندونغ: كف يراما ويديا،  ; 5،)طبعة. النماذج السياقية )المبتكرة( نماذج التعلم واالستراتيجياتزينال عكيب،   

 19ص. 

4
 220(, ص. 2011، )جاكارتا: ديفا بيرس ، إيدو تايمنت ميثودحامد، مو شوليها  

5
 36(, ص. 2011، ، )جاكارتا: بوستاكا توناسميدياتيتشينغ سويسفوليجوكو مورسيثو،   .
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التعاونية هو نموذج التعلم الذي يقوم بتدريب المتعلمين على 

ء الناس )شركاءهم( ، وتعلم االستماع ، وتعلم التحدث احترام آرا

 6.بشكل منهجي

وبالتالي ، فإن نموذج التعلم التعاوني هو نموذج التعلم المتمحور 

حول الطالب ، والطالب المسؤولين عن إكمال وتقديم المواد 

التعليمية التي يحصلون عليها إلى الشركاء. بينما المعلم فقط 

 .والمرافق والمشرفين في التعلمباعتباره ميسرا 

 بناء الجملة نمط التعليم التعاوني  . 2

وفقا لزين الدين عاكف ، قال إن صيغة النص البرمجي 

 التعاوني هي كما يلي: 

 يقسم المعلمون الطالب إلى أزواج.  .1

يقوم المعلم بتوزيع الخطاب / المادة الخاصة بكل  .2

 طالب للقراءة والتلخيص. 

يحدد المعلمون والطالب من أول من يتصرف  .3

 كمتحدث ومن يتصرف كمستمع. 

يقرأ المتحدث الملخص بأكبر قدر ممكن من خالل  .4

تضمين األفكار الرئيسية في ملخصه ، بينما يقوم المستمع 

 .بما يلي

االستماع / تصحيح / حفظ األفكار األساسية غير أ. 

ار المكتملة. ب .مساعدة في تذكير / حفظ األفك

                                                           
6

 220(, ص. 2011، )جاكارتا: ديفا بيرس ، إيدو تايمنت ميثودحامد، مو شوليها 
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الرئيسية عن طريق ربط المواد السابقة أو مع مواد 

 أخرى. 

تبادل األدوار ، في األصل كما تحويل مكبرات  .5

 الصوت إلى المستمعين والعكس بالعكس.

 7.خاتمة الطالب مع معلم اإلغالق  .6

واستناداً إلى هذه الخطوات ، تبدأ خطوات نموذج التعلم    

التعاوني مع األنشطة التي يقوم بها المعلمون بإعداد نوعين من 

النصوص حول مفهوم التعلم ، ثم يتم توزيعه على الطالب 

بالتساوي ويجلس الطالب في أزواج. ثم يقوم الطالب بقراءة 

ك ، يتناوب وتلخيص كل مخطوطة تم الحصول عليها. بعد ذل

الطالب مع الزوجين لتقديم نتائج التلخيص في نهاية الدرس ، 

 .ويدعو المعلم الطالب إلى إنهاء الموضوع الذي تم منحه

 مزية و ضعف.3

 

 رأى لحمداني، مزية نمط التعليم التعاوني كما يلي :

 أ. تدريب السمع، الدقة.

 ب. كل طالب يحصل على دور .

 8اآلخرين مع الفم .ج. قطار يكشف عن خطأ 

 رأى لحمداني، ضعف نمط التعليم التعاوني  كما يلي :

 أ. تستخدم مادة  معينة فقط .

                                                           
7

 20، ص. نماذج واستراتيجيات التعلم السياقيزينال عقيف،  
8

 89-88، ص. استراتيجية التعليم والتعلمحمداني ،،   
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ب. شخصين فقط )ال تشمل الطبقة بأكملها بحيث التصحيح 

 9يقتصر فقط علىشخصين .

 : نمط التعليم األخذ و العطاء  الفصل الثاني

  األخذ و العطاء  تعريف .1

التعلم التي لديها جملة  ط( هو نماءعطالخذ واألم )يالتعل طونم

نقلها، مما يتطلب من الطالب قادرا على فهم الموضوع من قبل 

قيل الشيء نفسه عن طريق سويانتو أن   10المعلم وأصدقاء آخرين. 

)تلقيها ونقلها( هو أسلوب التعلم التي لديها  اءعطالخذ واأل طالتعلم نم

درين على فهم هذا الخطوات، يتطلب من الطالب ليكونوا قا

تعلم اللغة العربية باستخدام   11الموضوع يهم المعلم واألقران

نموذج خذ وأعط، والنشاط التعلم المتمركزحول الطالب، أكثر من 

ذلك. في هذا الدرس يعمل المعلم فقط كجهاز إرسال المعلومات، 

وميسرين والمعلمين. جو التعلم شكلت للتنافس على تقديم المواد 

رانهم الذين جعل الطالب الدافع لتعلم أن أنقل شيئا ما هو زميل أق

جيد وصحيح. وهكذا، في التعلم، والدافع يمكن أن يقال أن تكون قوة 

دافعة في الطالب الشامل الذي يقيم أنشطة التعلم، والتي تضمن 

استمرارية أنشطة التعلم وتوفير أنشطة التوجيه والتعلم، بحيث 

 12تحقيقهاأهداف التعلم التي يمكن 

                                                           
9

 89-88، ص. استراتيجية التعليم والتعلمحمداني ،،   

10
 102، ص. تطوير نماذج التعلم المختلفةاس كورنياسيه وبرلين ساني،   

11
 2009، )إيست جافا، ماسميديا بوانا بوستاكا، استكشاف التعلم المبتكرسوياتنو،   

12
 75(، ص. 2011، )جاكرتا: رجاء غرافيندو بيرسادا، التفاعل والدافع التحفيز التدريسسارديمان،   
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تعلم اللغة العربية باستخدام خذ وإعطاء نموذج التعلم، 

وأنشطة التعلم تركز أكثر على الطالب. في هذا التعلم يعمل المعلم 

كمرسل للمعلومات، الميسر والموجه. جو التعلم التي يتم تشكيلها 

للتنافس لنقل المواد كيسيساما سيبانيا األصدقاء الذين جعل الطالب 

م لنقل شيء جيد والحق. لذا، في أنشطة التعلم، يمكن دوافع لتعل

القول بأن الدافع هو القوة الدافعة الكلية داخل الطالب التي تؤدي 

إلى أنشطة التعلم، والتي تضمن استمرارية أنشطة التعلم وتوفير 

أنشطة التعلم االتجاه، بحيث يمكن تحقيق أهداف التعلم   وبناء على 

أن نخلص إلى أن نموذج التعلم خذ وأعط  الوصف أعاله، فإنه يمكن

هو نموذج التعلم المتمركز حول الطالب، والطالب سوف تصبح 

نشطة ويمكن أن تحل المشكلة معا مع زمالء شريك بحيث الدروس 

 سهلة لفهم.

 . بناء الجملة نمطالتعليم األخذ والعطاء2

يقول إيماس كورنياسيه وبرلين ساني أن بناء الجملة نموذج      

 التعلم خذ 

 والعطاء هو :

.المعلمين إعداد بشكل صحيح الصف وشرح الغرض. التعلم 1

 وشرح نماذج التعلم التي ستعمل .

. سيتم تنفيذهاإنشاء التمكن من مواد سبق وصفها، ويعطى كل 2

 دقائق. 5طالب بطاقة لتعلم)حفظ( لمدة 

.الطالب أوعز إليجاد شريك للمشاركة وردت المواد اإلعالميةثم 3

يجب على كل طالب يسجل االسم على بطاقة صديق زميله الذ 
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.تستمر حتى جميع الطالب قادرون على أعضاء 4 أعطيت

.بعد االنتهاء من جميع  5والحصول على التوالي )خذ وأعط

اء الطالب المعلمين تدريس نموذج لتقييم نجاح خذ وأعط إلعط

المعلمين 6.السؤال الذي ال يتفق مع بطاقة )بطاقاتاآلخرين(

والطالب معا جعل استنتاجات حول المواد التي تم مناقشتها وبعد أن 

 .13.إغالق الدرس . 7المعلم 

واستنادا إلى الوصف أعاله يمكن استنتاج أن خطوات التعلم 

المواد التي نموذج اتخاذ وإعطاء المعلم إعداد بطاقة تحتوي على 

سيتم تعلمها، ثم الطالب حفظ المواد وإيجاد شريك، ثم تسجيل اسم 

الزوجين على بطاقة التحكم، ثم إبالغ المتبادل المواد الواردة، والتي 

ال تتطابق مع البطاقات الخاصة بهم، ثم المعلم مع الطالب يختتم 

 .المواد

 ..إيجابيات وسلبيات التعاونية النصي نموذج التعلم3

تخاذ وإعطاء هو نموذج التعلم الذي لديه العديد من المزايا ا

وعيوب.وفقا لتوفيق، في نوع التعلم التعاوني نوع من خذ والعطاء 

 له مزايا وعيوب مثل ما يلي :

. مزايا التعلم التعاوني نوع من أخذ والعطاء هي )أ(. يتم تدريب 1 

إنه يوفر المتدربين على فهم المادة في الوقت المناسب( ب ). ف

. أوجه القصور في 2الوقت في فهم الطالب وإتقان المعلومات. 

نموذج التعلم التعاوني من خذ ونعطي نوع وفقا توفيق، هو إذا كانت 

                                                           
13

 103، ص. مجموعة متنوعة من التعلم نموذج التنميةلين ساني، إماس كورنياسيه دان بر  
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المعلومات المقدمة من قبل الطالب أقل دقة، أو بعبارة أخرى، غير 

 .14فعالة وطويلة جدا ينضب.

لديه ميزة  وبناء على هذه األوصاف، خذ وأعط نموذج التعلم

أن الطالب يفهون سرعة المواد ألنها تلقت معلومات من المعلمين 

واألقران، ولكن لألسف عندما تكون المعلومات المقدمة هي أقل دقة 

 المعلومات التي حصلت عليها هي أيضا أقل دقة.

 : نتائج التعلم  الفصل الثالث 

 تعريف نتائج التعلم 1. 

قدرات المتعلمين بعد خالل أنشطة نتائج التعلم هو المحارت      

التعلم. التعلم في حد ذاته هو عملية الشخص الذي يسعى للحصول 

على شكل تغيير السلوك استقر نسبيا، في أنشطة التعلم المبرمج 

والسيطرة على ما يسمى أنشطة التعلم واألنشطة التعليمية، والتعلم 

  وقد تم تحديد أهداف مسبقا من قبل المعلم. األطفال

 15الذين ينجحون في التعلم وتحقيق األهداف التعليمية بنجاح.

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan peralku yang relative menetap, 

dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu 

                                                           
14

 165(، ص. 2012)جاكرتا: رجاء غرافيندو بيرسادا،  نماذج التعلم تطوير المعلم المهنيةتوفيق،   

15
 38-37وليونو عبد الرحمن، تعليم األطفال في صعوبات التعلم، ص.   
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oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan instruksional. 

تعريف آخر هو أن نتائج التعلم بيانات ما هو متوقع لمعرفة 

  16وفهم و/ أو تكون قادرة على إثبات في نهاية فترة تعلم المتعلم.

قال سودجا أيضا أن نتائج التعلم هو القدرة التي يمتلكها الطالب بعد 

مخرجات التعلم هو جزء مهم من  17 أن حصل على تجربة التعلم.

التعلم، نتائج تعلم الطالب هي في األساس تغيير في السلوك نتيجة 

.التعلم بمعنى أوسع تشمل مجاالت المعرفية، والوجدانية، والحركية 

 .18 

نتائج التعلم هي نتيجة ألعمال التفاعل وأعمال التدريس         

لية التقييم في حين أن نتائج والتعلم، من حيث المعلم متابعة يختتم عم

التعلم للطالب، نتائج التعلم هو تعليمات من الطرف العلوي من 

 19عملية التعلم .

وبناء على الوصف أعاله، فإنه يمكن أن نخلص إلى أن نتائج        

التعلم التغييرات قبل المتعلمين تحقق ان اتبعوا عملية التعلم المكتسبة 

ريقة واحدة للحصول وعرض النتائج من خالل مراحل االختبار وط

 بشكل ملحوظ.

 تقييم نتائج التعلم. 2

                                                           
16

ستيفن، مخرجات التعلم التطورات الحالية في أوروبا: تحديث حول القضايا و أبليكاتيونس نتائج التعلم أسوسيديت مع عملية  

 .4(، ص 2008بولونيا، )جامعة هيريوت وات، إدينبورغ، اسكتلندا، 

17
والل )بلك( برنامج الطالب الموح. يوسف مابيس، تأثير الطرق والدافع التعلم على مخرجات التعلم مابل المنطق كونتر 

 5(، ص. 2009، العدد، 1الفئة الثالثة الكهربائية قسم سمك ماكاسار، )مجلة ميدتك، المجلد 

18
 3(, ص. 2009نانا سودجانا، تقييم التعليم والتعلم )سيت زيي، باندونغ، بت ريماجا روزداكاريا،  .

19
  4-3(, ص.2006: رينيكا سيبتا، ديمياتي أند مودجيونو، ليارنينغ أند ليارنينغ )جاكارتا .
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تقييم نتائج التعلم هو عملية تسجيل نتائج التعلم التي حققها         

الطالب مع معايير معينة. وهذا يعني أن الكائن الذي حكم عليه كان 

نتيجة التعلم. نتائج تعلم الطالب هي أساسا تغييرات سلوكية كما هو 

موضح. السلوك نتيجة للتعلم في أوسع معنى يغطي مجاالت 

طفية والنفسية الحركية. تقييم المعلم يشمل جميع نتائج المعرفية، العا

التعلم من المتعلمين التي هي المعرفية أو مهارات التفكير، 

المهارات الحركية أو قدرة الممارسة، والقدرة العاطفية. تقييم هذه 

المجاالت الثالثة ليست هي نفسها وفقا لخصائص المواد التي يجري 

 قياسها. 

 

موضوعي تستخدام على نطاق واسع لتقييم نتائج اختبار         

التعلم. ويتسبب هذا جزئيا بسبب اتساع نطاق المواد التعليمية التي 

يمكن تضمينها في االختبار وسهولة تقييم اإلجابات. بعض أشكال 

 االختبارات الموضوعية التي معروفة لهم على النحو التالي:

 ..شكل من اإلجابة على األسئلة القصيرة1

شكل إجابات قصيرة هو األمر الذي يتطلب جوابا في تحمل     

شكل الكلمات واألرقام والكلمات أو الرموز التي تكون الجواب ال 

يمكن إال أن يكون الحكم صحيحا أو خاطئا. شكل أسئلة الجواب 

القصير هناك نوعان من األسئلة المباشرة وتشكل مسألة غير 

الجواب القصير مناسبة خاصة  مكتملة. نماذج اختبار من األسئلة

لقياس المعرفة المتعلقة بالمصطلحات المدى، والحقائق والمبادئ 

 واألساليب واإلجراءات، وتفسير البيانات بسيط.
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 .. نموذج االختيار من متعدد2

سؤال االختيار من متعدد هو شكل من أشكال االختبار الذي         

يحتوي على إجابة واحدة صحيحة أو صحيحة. ينظر إليه من 

الهيكل، شكل أسئلة االختيار من متعدد يتكون من النظام الذي هو 

السؤال أو البيان الذي يحتوي على المشكلة المطلوب طرحها، 

إجابات بديلة، والمفتاح هو  والخيار هو عدد من الخيارات أو

الصحيح أو الجواب الصحيح، و مواربة إجابات أخرى من المفتاح 

 20اإلجابة .

وتشمل أدوات عدم االختبار التي غالبا ما تستخدم في تقييم 

نتائج التعلم االستبيانات والمقابالت والمقاييس، )مقياس التقييم، 

دراسات الحالة، ومقياس الموقف، ومقياس الموقف(، والمراقبة، و

والقياس االجتماعي. وتستخدم االستبيانات والمقابالت عموما لتقييم 

الجوانب المعرفية مثل رأي واحد أو رأي وتوقعات وتطلعات 

باإلضافة إلى الجوانب العاطفية والسلوكية الفردية. مقياس يمكن 

استخدامها لتقييم الجوانب العاطفية مثل جداول الموقف ومعدالت 

ة، فضال عن الجوانب المعرفية مثل جداول التصنيف. الفائد

وتستخدم المالحظات عادة للحصول على بيانات عن السلوك 

الفردي أو عملية معينة من النشاط. وتستخدم دراسات الحالة 

للحصول على بيانات شاملة عن حاالت محددة لألفراد. يستخدم علم 

 االجتماع االجتماعي عموما للنظر في جوانب 

 21لوك الفردي، وخاصة العالقات االجتماعية .الس
                                                           

20
 .48-44. ، تقييم نتائج عملية التعلم والتعلم، صنانا سودجانا .

21
 60، ص. تقييم نتائج التدريس والتعلمنانا سودجانا،   
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جوانب صياغة تصف قدرة المتعلمين ولدت الناتج من عملية التعلم 

 التي يمكن تصنيفها إلى ثالثة مجاالت )المهيمن( هو كما يلي :

 .أ. قدرات المعرفية السائدة والمواقف بشأن قدرات التفكير الفكري

قف اتقان القدرات والجوانب ب. الوجدانية المهيمن، فيما يتعلق بمو

 العاطفية، وهي مشاعر والمواقف والقيم .

 22ج. نطاق النفسي، فيما يتعلق بالمهارات أو الحركات الجسدية .

في حين كشفت نانا سودجانا في أساسيات كتابه للتعليم والتعلم أن 

هذا النوع من مخرجات التعلم الوجدانية نظرت إلى الطالب في 

السلوكيات مثل االنتباه / االنتباه إلى الدروس،  مجموعة متنوعة من

واالنضباط، والدافع للتعلم، واحترام المعلمين وزمالء الدراسة، 

وعادات الدراسة، الخ ، على الرغم من أن المواد التعليمية التي 

تحتوي على الحقل المعرفي، ولكن يجب أن يكون مجال العاطفية 

أن تظهر في نتائج عملية  جزءا ال يتجزأ من هذه المواد، ويجب

التعلم والتعلم من قبل الطالب تحقيقه. هناك عدة مستويات بدءا من 

 مستوى األلف إلى الياء لمستوى المجمع، وهي :

أ( استقبال، والذي هو نوع من الحساسية في تلقي التحفيز )التحفيز( 

من خارج الذين يأتون للطالب، سواء في شكل حاالت المشاكل 

ويشمل هذا النوع الوعي والرغبة في الحصول على واألعراض. 

 التحفيز ،، للتحكم واختيار أعراض أو التحفيز من الخارج

 .جواب، والتي تعطى رد فعل على أي تنبيه /ب( ردا 

                                                           
22

 50ص.  تقييم نتائج التدريس والتعلم،نانا سودجانا،  .
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ج( بقيمة )التقييم(، أي فيما يتعلق بالقيم والمعتقدات من األعراض 

لقبول قيمة،  أو التحفيز في وقت سابق. ويشمل هذا التقييم استعداد

 .واالتفاق على هذه القيم

د( تنظيم، وهما تطوير القيمة المضافة لنظام المؤسسة بما في ذلك 

تحديد العالقة بينالقيمة مع قيمة أخرى، واالستقرار، واألولويات 

 التي عقدت.

ه( خصائص قيمة أو استيعاب القيم، وهي التكامل بين جميع نظم 

ص يؤثر على أنماط الشخصية القيم التي تم تملكهامن قبل شخ

تظهر نتائج التعلم النفسي في شكل مهارات )مهارة(،  23والسلوك .

والقدرة على التصرف بشكل فردي )شخص ما( هناك ستة 

 مستويات من المهارة التي هي:

 (. حركة رد الفعل )مهارة على حركة الالوعي1

البصرية القدرات اإلدرا التي  تشمل  (. مهارات على حركة واعية2

(.القدرة البدنية مثل 3التمييز، تمييز أوديتيف، السيارات، وغيرها 

القوة، واالنسجام، والدقة .مهارات الحركة، بدءا من المهارات 

( القدرة فيما يتعلق االتصاالت غير 4.البسيطة إلى المهارات المعقدة

 (5.ديسورسيف مثل معبرة، حركات التفسير 

ائج  بموجب روسمان العوامل التي تؤثر . العوامل المؤثرة في نت3 

 نتائج التعلم  تشمل العوامل الداخلية والخارجية، وهي :

 أ( العوامل الداخلي  

                                                           
23

 53 ، ص. ، تقييم نتائج التعليم والتعلم نانا سودجانا  
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( العوامل الفسيولوجية في الظروف الفسيولوجية العامة، مثل 1 

الصحة الجيدة وليس ضعيفة ومتعبة، وليس في حالة من العجز، 

 ية التعلم والنتائج.وهلم جرا. كل شيء سوف تساعد في عمل

وباإلضافة إلى الشرط أعاله، فمن المهم أيضا النظر في حالة من 

الحواس الخمس. حتى قال أمينودين راسياد أن الحواس هي العلم 

وهذا يعني أن   24بوابة "فايف العمالي هي لعبة الذهبية المعرفة".

الشروط الحسية سيؤثر على عملية التعلم والنتائج. من خالل فهم 

نقاط القوة والضعف في الحواس في اكتساب المعرفة والخبرة 

سوف يكون من األسهل الختيار وتحديد نوع الحوافز أو المحفزات 

   في عملية التعلم 

منهما: العامل  نتائج تعلمهناك عامالن رئيسيان يؤثران على 

العامل الداخلي هو العامل الذي يرتبط  .الداخلي و العامل الخارجي

ارتباطا وثيقامع جميع احوال التالميذ منها: الصحة البدنية وعلم 

النفس )الذكاء والموهبة والرغبة واإلبداع( والحافز والحالة 

العاطفية، وعادة التعلم وكيفية التعلّم. والعامل الخارجي هو العامل 

بدنية و البيئة االجتماعية، الذي يأتي من خارج الفرد، في البيئة ال

 .25وخاصة عامل البيئة األسرتية والبيئة المدرسة والبيئة من أقرانه

 

 

                                                           
24

 26(,ص. 2013جاكرتا: غونغ بيرسادا بريس غروب،  ; 1)طبعة.  تعلم وسائل اإلعالم على نهج جديديودهي مونادي.   

25
 ,Indeksجاكرتا:  ;الطبعة األولى) Dasar-Dasar Peadagogi Modernأغوس دريو,    

 90ص.  (,2013
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 الباب الثالث

 طريقة البحث العلمي

 :  أنواع البحث العلمي الفصل األول 

على أساس تحديد المشكالت السابقة, هذا البحث  يستخدم  

النهج الكمي هو عملية تكشف المعرفة باستخدام  النهج الكمي.

 1البيانات في شكل األرقام كأداة الوضوح الذي ما نريد أن نعرف

نموذج سيناريو التعاوني والمجموعة .الثانية كانت درست  

 2المجموعة التجريبية باستخدام نموذج خذ وأعط . 

 مواقع البحث:  الثاني الفصل 

 لية الحكومية جينيامدرسة العالفي  البحثوقد أجريت هذه 

 2018/2017 الدراسةبونتو السنة 

 : المتغير تصميم البحث  الفصل الثالث 

 هي كما يلي : البحثالمتغيرات وتصميم البحوث في هذه 

 .متغير البحث1

أن هناك ثالثة المتغير المستقل  البحثالمتغيرات في هذه 

 طيتكون من نمX1   لم التعاونييالتع مطون)المتغير المستقل( ,

  (Y)هو نتيجة لتعلم اللغة العربية ( X2)والعطاء ألخذم ايالتعل

  .ث.تصميم البح2

 Quasiالبحث الذي يستخدم هو البحث شبه التجربي) تصميم

(Eksperimenالتجربي أفضل من التصميم قبل التجربي,  . تصميم شبه

ألنه ليفعل مقارنة المجموعة. تصميم هذا البحث شبه التجريبي 
                                                           

1
 38(, ص. Remaja Rosdakarya, 2014:   ) باندونغ Metode Penelitian Kuantitatif, ديني درماوان  
2

 61(, ص. 2009باندونغ: ألفابيتا.  ; 1، )طبعة. ستاتيستيك فور ريزارتشسوجيونو،   
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 Nonequivalen Control Groupبشكل تصميم مجموعة التحكم غير المتكافئ 

Desaign. 

 التحكيم غير المتكافئتصميم مجموعة 

 

O2 X1 O1 

O4 X2 O3 

 

 

  وضوح :

O1  التجريبية 1المبدائ  إعطاءب : المجموع 

O2  التجريبية 2النهائ  إعطاءب : المجموع 

X1 التعاوني التجريبية1 : المجموع 

X2  األخذ والعطاء التجريبية 2: المجموعة  

O3  :نتيجة المبدائ في المجموع المراقب 

O4 :3 النهائ في المجموع المراقب. نتيجة 

 

 الكلى والعنيةالموذجية  المجموع:   الفصل الرابع 

 .المجموع1

 الكلي : المجموع

                                                           
  

3
 88الموح. الخليفة مستمي ، طريقة البحث التربوي، ص.  
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Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau periostiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik dalam suatu penelitian.
4
 

ث التي تتكون من حالكلي هوجميع موضوعات الب "المجموع

إنسان و حيوان ونبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر 

معلومات لها شخصيات أو خصائص في البحث." وفي الوقت 

لعام نفسه، وفقا لسوهارسيمي أريكونتو السكان هو الموضوع ا

سكان كل فئة الفصل الحادى عشر  هذه الدراسة هي 5للبحوث. 

 2018/2017بونتو السنة  جيني 1مدرسة العالية الحكومية ب

 . العينة النموذجية2

 قال سوغينو أن العينة النموذجية هي :

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. 

جموع الكلي الذى مالمعنى : العينة النموذجية هي جزء من أجزاء ال

  6تمتاز به.

مدرسة العالية بفاعل البحث هو كل التالميذ في الحادى عشر  

وهي عينة مشبعة ألنها تتكون من الصفين  بونتو جيني 1الحكومية 

تلميذا  28فقط, منهما الصف الحادى عشر )م إ أ ( عدده 

                                                           
4
(, 2014باندونغ: ألفابيتا بابليشر،  ; 5)طبعة.  طرق البحث الكمية، النوعية، والمجموعات )طرق مختلطة(سوجيونو،   

 119ص. 

5
 115(, 2011جاكارتا: بت رينيكا سيبتا,  براكتيس أبروتش أريكونتو، ريزارتش بروسدورسوهاريسي    

6
 118، ص.طريقة البحث التربويسوجيونو،   
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 28ب والصف الحادى عشر )إ إ س( عدده وكامجموع  المجر

 تلميذا وكامجموع المراقب  

 أدوات البحث العلمي:   الفصل الخامس 

 استخدام. ختباراال هو البحث هذا في المستخدمة تأدوا

 العربية اللغةفي مادة  نتائج تعلم عن بيانات على للحصول االختبار

 هوو  تالميذلل دراسيالتحصيل ال اختبار سيطّور حثاالب .تالميذلل

 و لديه عشرون أسئلة. األسئلة اإلختيارية بشكل

  

 .  مراحل تنفيذ البحث : السادس الفصل

 و اإلعداد مرحلة هي مراحل ثالث من البحث هذا يتكون

 .البيانات تحليل مرحلةالتنفيذ و مرحلة

 اإلعداد مرحلة .1

 :هي المرحلة هذه في واألنشطة

 أداة المبدئ جريت (أ 

 أداة المبدئ. في تفعل التصديقات (ب 

 التنفيذ مرحلة .2

 :هي المرحلة هذه في األنشطة

 المبدئ إلى التالميذ الباحث يعطي (أ 

  التعلم يجري (ب 

 النهائ إلى التالميذ الباحث يعطي (ج 

 البيانات تحليل مرحلة .3

 الحصول البيانات تحليلهي  المرحلة هذه في األنشطة

 و يأخذ الوثائق. التنفيذ مرحلة من عليها
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   : تحليل البيانات السابع الفصل 

 تقنيتينال نتيجة البحث ستستخدم من البيانات تحويل

 اإلحصائية و الوصفية اإلحصائية هما حصائيتيناإل

 .االستنتاجية

 ةالوصفي اإلحصائية .1

 هاعملمستوى  تيال ي اإلحصائيةه الوصفية اإلحصائية

ومعالجة وتحليل البيانات زرع جمع وتنظيم والكيفية تتضّمن ال

صورة منتظمة وموجزة وواضحة ألعراض والحدث  لتأخذالعددية، 

 .7والظرف

صف أو يل تعمل تيال ي اإلحصائيةه الوصفية اإلحصائية

 .أو عدد السكانالعينة  من بيانات الدراسةفكرة عن الكائن يعطي 

جدول توزيع التردد بم قدّ ت، الوصفية اإلحصائيةفي هذه بيانات 

 لي:كما ي

 باستخدام الصيغة: (Mean)ط ب متوسّ حسي . أ

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 ………

8
 

 وضوح: 

xمتوسط المتغيِّّر = 

fiتردد للمتغيِّّر = 

xiمسافة المتغيِّّر = 

                                                           
7
 Rajawali جاكرتا: ;الخامسة و العشرونالطبعة )  Pengantar Statistik Pendidikan, اناس سوديونو  

Pers ,2014 ,) .4ص 

 
8
ص. (, Remaja Rosdakarya ,1996 باندونغ: ;األولىالطبعة )  Statistika Pendidikanسوجانا, نانا   

70 
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Keterangan : 

�̅� = Rata-rata variabel 

𝑓𝑖 =  Frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖 = Tanda kelas interval variable 

 :باستخدام الصيغة المتوسط المئوية منتحسب النسبة  . ب

𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 وضوح: 

Pالنسبة المئوية = عدد 

f النسبة المئوية= تردد 

Nكثير العينة = 
Keterangan:  

P  = Angka persentase 

f   = Frekuensi yang dicari persentasenya 

N  = Banyaknya Sampel
9
 

 االستنتاجية اإلحصائية .2

ر قواعد أو يتوف اإلحصائية يه االستنتاجية اإلحصائية

يمكن استخدامها كأداة من أجل محاولة استخالص  ةقيطر

 .البيانات التي تم تجميعها ومعالجتهاعامة، من مجموعة 

 لي:كما ي دراسةال هذفي ه الفرضية صحة اختبار

 التطبيعي أ. االختبار

                                                           
9
 Sinar Baru باندونغ: ;السادسةالطبعة )  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, نانا سوجانا  

Algesindo ,2004 ,) .130ص 
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المستخدمة  اناتالبي يعمل أن يعرف البياناتمن  التطبيعي االختبار

على (Chi-Kuadrat)صيغة  يستخدمالختبار و لذلك ا. موزعة عادة أم ال

 النحو التالي:

𝑥2 hitung = (∑
𝑓0−𝑓𝑒  2

𝑓𝑒
    1 + (∑

(𝑓0−𝑓𝑒)   2

𝑓𝑒
) 2 

 

 Keterangan: 

  𝑥2 =  Nilai chi-kuadrat hitung  

  fO =  Frekuensi hasil pengamatan 

  fe  =  Frekuensiharapan
10 

hitung χعندما يكون  التطبيعي معيار االختبار
tabel χأصغر من   2

حيث  2

tabel χصل على يح
χمن القائمة  2

 α  مستوى الداللة فيdk ( =k-1 )مع  2

 . ثم يتم توزيع البيانات عادة 0,05 =

 ةاختبار الفرضيب.  

 هي كما يلي: دراسةفرضية الأما هذه 
210 :  H  

211 :  H  

 :وضوح

𝐻𝑂 :نمط ستخدام ابب تعلم لطال ائجنت هناك فرق بين ليس

في المادة اللغة  خذ والعطاءألاتعليم نمط  و التعاونيالتعليم 

 العربية 

𝐻1 :نمط التعليم باستخدام  بلطالتعلم  ائجهناك فرق بين نت

دة اللغة امالفي  والعطاءخذ ألا نمط التعليم و التعاوني

 .العربية
                                                           

10
 135الموح. عارف تيرو، أساسيات اإلحصاء، ص.  
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𝜇1 : التعاونينمط التعليم ستخدام ابب تعلم لطال ائجنتمتوسط. 

𝜇2 : خذألا نمط التعليمباستخدام  بلطالتعلم  ائجنتمتوسط 
 .والعطاء

 العربية بينللغة لتحصيل الدراسي افرق أما الكيفية تعرف 

الواجب  يؤتون و الذينالواجب الجماعي التالميذ الذين يؤتون 

 عالية سونجوميناساال محمديةبمدرسة في الصف العاشر الفردي 

 t (uji t) هي بتقنية إحصائية 
𝑡 =

�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 −  1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

 وضوح: 

�̅�1 المجموع المجرب= القيمة المتوسطة في 

�̅�2 المراقب المجموع= القيمة المتوسطة في 

𝑠1
 المجموع المجربفي  = الفروق2

𝑠2
 المراقب المجموعفي  = الفروق2

𝑛1المجموع المجربفي  = عدد العينة 

𝑛2المراقب المجموعفي  = عدد العينة 

Keterangan : 

�̅�1= Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

�̅�2= Nilai rata-rata kelompok kontrol 

𝑠1
2= Variansi kelompok eksperimen 

𝑠2
2= Variansi kelompok kontrol 

𝑛1= Jumlah sampel kelompok eksperimen 

𝑛2= Jumlah sampel kelompok kontrol 

 :كما يليمع معايير  دراسةفرضية ال



26 
 

 

 بين فرق هناك، يعني أن مرفوض 𝐻𝑂ثم  t hitung > t table كان إذا .1

تعليم نمط  و التعاونينمط التعليم ستخدام ابب تعلم لطال ائجنت

 .خذ والعطاءألا

هناك ليس ، وهذا يعني أنه مقبول 𝐻𝑂ثم  t hitung < t tableكان إذا  .2

نمط  و التعاونينمط التعليم باستخدام  بلطالتعلم  ائجنتفرق 

 .والعطاءخذ ألا التعليم

 

 



 الرابع اببال

 نتائج البحث العلمي

 

 المجموع  المجرب .1

فصل الحادي لابيانات نتائج تعلم المبدئ  4.1الجدول 

  عشر

 جيني بونتو 1 لية الحكوميةاالع بمدرسة (أ) م إ 

 Fi Xi fi.xi الدرجة

30-35 6 32,5 195 

36-41 4 38,5 154 

42-47 7 44,5 311.5 

48-53 2 50,5 101 

54-59 2 56,5 113 

60-65 7 62,5 437.5 

 المجموع
28 - 1312 

 ة نتائج تعلمأن نتيجة متوسط 4.1و بناء على الجدول

المجموع المجرب: في المبدئ

 

∑

∑

k

=1i
i

k

=1i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
1312

28
 

= 46,8 



تعلم نتيجة هي  4.1الجدول بيانات التحصيل الدرسي في 

 لية الحكوميةاالعمدرسة بالمبدئ فى الصف الحادى عشر )م إ أ( 

 46,8و الحصول على المتوسطة  جيني بونتو 1

 

فصل الحادي لافي  بيانات نتائج تعلم النهائ 4.2دول الج

 عشر

 جيني بونتو 1 لية الحكوميةاالع بمدرسة () م إ أ 

 Fi Xi fi.xi الدرجة

55-62  
2 67 134 

63-70  
3 72 216 

71-78  
1 77 77 

79-86  
12 82 984 

87-94  
4 87 348 

90-95 6 92 552 

 2311 - 28 المجموع

ة نتائج تعلم أن نتيجة متوسط 4.2و بناء على الجدول

 المجموع المجرب: النهائ في

∑

∑

k

=1i
i

k

=1i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
2311

28
 = 82,53 



 تعلم نتيجةهو  4.2الجدول بيانات التحصيل الدرسي في 

 لية الحكوميةامدرسة العب)م إ أ(  الحادي عشرالنهائ فى الفصل 

والنسبة المئوية  82,53و الحصول على المتوسطة  جيني  1

76,28.% 

 المجموع المراقب .2

فصل الحادي لابيانات نتائج تعلم النهائ في  4.3دول الج

 جيني بونتو 1 لية الحكوميةاالع بمدرسة )  إ إ س( عشر

 Fi Xi fi.xi جةالدر

30-36 13 33 429 

37-43 1 40 40 

44-50 2 47 94 

51-57 1 54 54 

58-64 2 61 122 

65-71 9 68 612 

 1351  28 المجموع

 ة نتائج تعلمأن نتيجة متوسط 4.3و بناء على الجدول

 المجموع المراقب: في المبدئ

∑

∑

k

=1i
i

k

=1i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
1351

28
 = 48,25 



 نتائج تعلم  هيالجدول  بيانات التحصيل الدرسي في 

 1 لية الحكوميةامدرسة العبالمبدئ فى الصف العاشر )إ إ س( 

 48,25و الحصول على المتوسطة  جيني بونتو

فصل الحادي لابيانات نتائج تعلم النهائ في  4.4دول الج

 جيني بونتو 1 لية الحكوميةاالع بمدرسة )  إ إ س( عشر

 Fi Xi fi.xi لدرجةا

60-65  5 62,5 312.5 

66 - 71  1 68,5 68.5 

72 - 77  9 74,5 670.5 

78 - 83  6 80,5 483 

83 - 89  3 86,5 259.5 

90 - 95  4 92,5 370 

 2164 - 28 المجموع
 

 ة نتائج تعلمأن نتيجة متوسط 4.4و بناء على الجدول

 المجموع المراقب: في المبدئ

∑

∑

k

1=i
i

k

1=i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
1351

28
 = 77,28 

تعلم نتيجة هي  4.4الجدول بيانات التحصيل الدرسي في 

 1 لية الحكوميةامدرسة العبالمبدئ فى الصف العاشر )م إ أ( 



والنسبة المئوية  77,28و الحصول على المتوسطة  جيني بونتو

60,16% 

 اختبار الفرضية  .3

 أما هذا فرضية  الدراسة هي كما يلي :

 فرق بين هناك، يعني أن مرفوض 𝐻𝑂ثم  t hitung > t table كان إذا .1

نمط  و التعاونينمط التعليم ستخدام ابب تعلم لطالائج نت

 .خذ والعطاءألاتعليم 

هناك ليس ، وهذا يعني أنه مقبول 𝐻𝑂ثم  t hitung < t tableكان إذا  .2

 و التعاونينمط التعليم باستخدام  بلطالتعلم  ائجنتفرق 

 .والعطاءخذ ألا نمط التعليم
210 :  H

 

211 :  H  

 :وضوح

𝐻𝑂 :نمط ستخدام ابب تعلم لطالائج نت هناك فرق بين ليس

في المادة  خذ والعطاءألانمط تعليم  و التعاونيالتعليم 

 اللغة العربية 

𝐻1نمط التعليم باستخدام  بلطالتعلم  ائج: هناك فرق بين نت

في المادة اللغة  والعطاءخذ ألا نمط التعليم و التعاوني

 العربية.

𝜇1 : نمط التعليم ستخدام ابب تعلم لطالائج نتمتوسط

 .التعاوني



1. 𝜇2 : نمط باستخدام  بلطالتعلم  ائجنتمتوسط

 .والعطاءخذ ألا التعليم

 

 

t =  
  𝑥̅̅ ̅1  −   �̅�2

√
𝑆

1
2

𝑛1
  + 

𝑆
2
2

𝑛2

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
82,53−77,28

√25,68

28
  + 

29,48

28

 

=  
5,25

√25,68

28
  + 

29,48

28

 

           = 9,285 

 <  t hitung < t table  ( 2,024على أساس اختبار الفرضية ثم  

ب تعلم لطالائج نت بينناك فرق . لذلك همرفوض 𝐻𝑂و  ) 9,285

في  خذ والعطاءألانمط تعليم  و التعاونينمط التعليم ستخدام اب

لية امدرسة العب فصل الحادي عشرللطالب ا المادة اللغة العربية

      .جيني بونتو 1 الحكومية
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 الباب الخامس

خاتمةال  

المقارنة  بعد اإلنتهاء من بحث األبواب السابقة باالموضوع:

العطاء في نتائج تعلم اللغة  و نمط األخذ و التعاونيلتعليم ابين نمط 

 1لية الحكومية امدرسة العربية لطالب الفصل الحادي عشر بالع

الة. هذه الرس خاتمة نصل إلى الباب الخامس هوو  .جيني بونتو

 الخالصات واإلقترحات. وفى هذا البحث سيقدم الباحث

 الخالصة : ل  و  ال    ل  ص  ف  ال  

أن يلخص الخالصات  قدم من البحث فيمكن الباحثيمما 

 كما يلي:

لتعليم انمط نتائج تعلم للغة العربية بإستخدام متوسط   .1

لية الطالب الفصل الحادي عشر بمدرسة الع التعاوني

 82,53للمبدئ و  46,8هو  جيني بونتو 1الحكومية 

 .للنهائ

لتعليم انمط نتائج تعلم للغة العربية بإستخدام متوسط  .2

لطالب الفصل الحادي عشر بمدرسة األخذ والعطاء 

للمبدئ و  48,25هو  جيني بونتو 1لية الحكومية االع

 .للنهاء 77,28

نمط التعليم باستخدام  بلطالتعلم  ائجهناك فرق بين نت  .3

في المادة اللغة  والعطاء خذألا نمط التعليم و التعاوني
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اختبار  االستنتاجية في اإلحصائية , ألن تحليلالعربية

 t hitung > t table (2,024> 9,285) ة هو درجة الفرضي

 المقترحات الفصل الثاني :

، فقدم النتائج التي تم طرحها في هذه الدراسةوبناء على 

 :االقتراحات على النحو التاليالكاتب 

ويرجى من الباحثين الالحقين والمسؤلين عن الشؤون  .1

التربوية أهتمامهم بنتائج هذا البحث وجعلها إعتبارا أوليا 

 في سبيل تحسنين جودة التربية والتعليم فيما بعد.

يكملون  و انمتغير ال يبحثون عنإلى باحثين آخرين  .2

اللغة العربية في في مادة  واطبقيوان وم، يخطوات التعل

 .فصل مختلف
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 .…terjemahan kalimat disamping adalah                        ذهب محمد إلى المكتبة   .1

a. pergi Muhammad kepala sekolah ke kantor 

b. Muhammad itu pergi ke sekolah 

c. Kepala sekolah itu ke sekolah 

d. Muhammad telah pergi keperpustakaan 

e. Telah pergi Muhammad keperpustakaan 

 kata disamping yang merupakan maf’ul bih (objek) ذهب محمد إلى المكتبة قرأ الكتاب .2

adalah…. 

a. محمد 

b.   إلى المكتبة              
c. الكتاب 
d.   ذهب محمد إلى المكتبة                        
e. ذهب 

ُد الِكتَابميَْحِمُل أَحْ  .3  
Kalimat tersebut termasuk….  

a. Jumlah fi’liyah 

b. Jumlah ismiyah 

c. Sib’hul jumlah 

d. Mubtadha khabar 

e. Fi’il 

َعة   .4  ُأر ْيُد َأْن َأْذَهَب إ َلى الَجام 
Terjemahan yang benar dari kalimat di atas adalah 

a. Saya akan ke kampus 

b. Saya mau ke kampus 

c. Saya mau pergi ke kampus  

d. Kamu mau pergi ke kampus 

e. Mereka mau pergi ke kampus 

5. Kata  ََضَرب  termasuk dalam…. 

a. Isim 

b. Maf’ul 

c. Fi’il 

d. Jar  

e. Huruf 

6. Pengertian dari isim maf’ul adalah…. 

a. Kata kerja yang menunjukkan kata perintah 



b. Kata kerja yang menunjukkan kata sifat 

c. Kata yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan 

d. Kata yang menunjukkan orang yang dikena pekerjaan 

e. Kata yang nenunjukkan waktu dan tempat 

ُمْتع َبًة َوُمم لَّةً َنت  الّرْحَلُة كا .7  arti kata  ًلَّة  ....adalah ُمم 
a. Menyaksikan 

b. Menjenuhkan 

c. Berjalan 

d. Berharap 

e. Menyapu 

8. Jumlah ismiyah  terdiri dari…. 

a. Mubtadha dan khobar 

b. Jumlah fi’liyah 

c. Fi’il dan fail 

d. Fi’il dan maf’ul 

e. Semuanya benar 

 يقرأُ  محّمد القرآن في المسجد   .9
kata di atas yang digaris bawahi  dalam kalimat di atas termasuk dalam ….  

a. Fi’il amar 

b. Fi’il madhi 

c. Fi;il mudhari 

d. Isim maf’ul 

e. Maf’ul bih 

10. Fi’il madhari adalah…. 

a. Kata benda 

b. Kata sambung 

c. Kata kerja perintah 

d. Kata lampau yang telah dikerjakan 

e. Kata kerja yangmenunjukkan pekerja sedang dan akan dikerjakan 

11. Pengertian dari isim fail adalah…. 

a. Kata  perintah 

b. Kata sifat 

c. Kata yang menunjukkan pelaku pekerja 

d. Katat yang menunjukkan orang yang dikena pekerjaan 

e. Kata yang nenunjukkan waktu dan tempat 

12. Fi’il madhi menunjukkan pada…. 

a. Kata benda 

b. Kata sambung 

c. Kata kerja perintah 

d. Kata kerja lampau 

e. Kata kerja yang sedang  dikerjakan 

13. Sekolah tersebut indah. Terjemahannya dalam Bahasa Arab yang benar adalah…. 



a. المدرسة جميلة   

b. المدرس جميل 

c.  ِالمدرس جميلة 

d. جميلة المدرسة 

e.  جميلةالمدرسة  

14. Kata قرأ termasuk dalam jenis…. 

a. Fi’il       

b. Isim       

c. Maf’ul 

d. Maf’ulun Bih 

e. Masdar 

15. Kata  .…termasuk jenis  تقَ رَأ   dalam jumlah  قَ رَأ  

a. ضفعل ما  
b. ارعفعل مض  
c.   امرفعل  
d. مصدر 
e. Semuanya Salah  

16. Maf’ul bih adalah isim yang di…. 

a. Nashobkan 

b. Rafa’kan 

c. Jazamkan 

d. Jarkan 

e. Semuanya benar 

سُ  الدَّْرسَ  .17  يَْشَرُح الُمَدرِّ

kata yang digaris bawahi di atas adalah bentuk…. 

a. Isim Maf’ul 

b. Isim Fail 

c. Fi’il 

d. Kalimah 

e. Huruf 

 

18. Kata yang tersusun dari fi’il dan fail dinamakan 

a. Jumlah fi’liyah 

b. Jumlah mufidah 

c. Jumlah kalimat 

d. Jumlah ismiyah 

e. Mubtada dan khobar 



  كتب التلميذ .19
Kalimat di atas terdiri dari…. 

a. فعل + اسم  
b. اسم+ فعل 
c. اسم+ حرف   

d. علف  مبتد+
e. حرف+خرب 

20. Maf’ul bih adalah kata yang dikena pekerjaan…. 

a. فاعل 
b. مفعول 
c. فعل 
d. مفعل به 
e. مصدر 

 

 

 



 

 

 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang dianggap paling benar 

1. Kata قرأ termasuk dalam jenis…. 

a. Fi’il       

b. Isim       

c. Maf’ul 

d. Maf’ulun Bih 

e. Masdar 

2. Kata ْقَ رَأْ   dalam jumlah  ْْتقَ رَأ  termasuk jenis…. 

a. ضفعلْما  
b. ارعفعلْمض  
c. ْْامرفعل  
d. مصدر 
e. Semuanya Salah  

3. Maf’ul bih adalah isim yang di…. 

a. Nashobkan 

b. Rafa’kan 

c. Jazamkan 

d. Jarkan 

e. Semuanya benar 

سََُالدَّْرسَ  .4 ُحَالُمد رِّ  ي ْشر 

kata yang digaris bawahi di atas adalah bentuk…. 

a. Isim Maf’ul 

b. Isim Fail 

c. Fi’il 

d. Kalimah 

e. Huruf 

 

 

NAMA  : 

NIS  : 

KELAS  : 



5. Kata yang tersusun dari fi’il dan fail dinamakan 

a. Jumlah fi’liyah 

b. Jumlah mufidah 

c. Jumlah kalimat 

d. Jumlah ismiyah 

e. Mubtada dan khobar 

  كتبَالتلميذ .6
Kalimat di atas terdiri dari…. 

a. فعل +ْاسم  
b. اسم+ْفعل 
c. اسم+ حرفْ  

d. علف  مبتد+
e. حرف+خرب 

7. Maf’ul bih adalah kata yang dikena pekerjaan…. 

a. فاعل 
b. مفعول 
c. فعل 
d. مفعلْبه 
e. مصدر 

8. Fi’il madhi menunjukkan pada…. 

a. Kata benda 

b. Kata sambung 

c. Kata kerja perintah 

d. Kata kerja lampau 

e. Kata kerja yang sedang  dikerjakan 

9. Sekolah tersebut indah. Terjemahannya dalam Bahasa Arab yang benar adalah…. 

a. المدرسةَجميلة   

b. المدرسَجميل 

c.  َالمدرسَجميلة 

d. جميلةَالمدرسة 

e. َجميلةالمدرسة  



10. Pengertian dari isim fail adalah…. 

a. Kata  perintah 

b. Kata sifat 

c. Kata yang menunjukkan pelaku pekerja 

d. Katat yang menunjukkan orang yang dikena pekerjaan 

e. Kata yang nenunjukkan waktu dan tempat 

11. Fi’il madhari adalah…. 

a. Kata benda 

b. Kata sambung 

c. Kata kerja perintah 

d. Kata lampau yang telah dikerjakan 

e. Kata kerja yangmenunjukkan pekerja sedang dan akan dikerjakan 

 يقرأ   محّمد القرآن في المسجد   .12
kata di atas yang digaris bawahi  dalam kalimat di atas termasuk dalam ….  

a. Fi’il amar 

b. Fi’il madhi 

c. Fi;il mudhari 

d. Isim maf’ul 

e. Maf’ul bih 

13. Jumlah ismiyah  terdiri dari…. 

a. Mubtadha dan khobar 

b. Jumlah fi’liyah 

c. Fi’il dan fail 

d. Fi’il dan maf’ul 

e. Semuanya benar 

م ْتع َبًة َوم م لَّةً َنت  الّرْحَلة  كا .14  arti kata  ًلَّة  ....adalah م م 
a. Menyaksikan 

b. Menjenuhkan 

c. Berjalan 

d. Berharap 

e. Menyapu 

15. Pengertian dari isim maf’ul adalah…. 

a. Kata kerja yang menunjukkan kata perintah 

b. Kata kerja yang menunjukkan kata sifat 

c. Kata yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan 

d. Kata yang menunjukkan orang yang dikena pekerjaan 

e. Kata yang nenunjukkan waktu dan tempat 

 



16. Kata  ََضَرب  termasuk dalam…. 

a. Isim 

b. Maf’ul 

c. Fi’il 

d. Jar  

e. Huruf 

َعة   .17  أ ر ْيد  َأْن َأْذَهَب إ َلى الَجام 
Terjemahan yang benar dari kalimat di atas adalah 

a. Saya akan ke kampus 

b. Saya mau ke kampus 

c. Saya mau pergi ke kampus  

d. Kamu mau pergi ke kampus 

e. Mereka mau pergi ke kampus 

ُلَأ حَْ .18 ُدَالك ت ابمي ْحم   
Kalimat tersebut termasuk….  

a. Jumlah fi’liyah 

b. Jumlah ismiyah 

c. Sib’hul jumlah 

d. Mubtadha khabar 

e. Fi’il 

 kata disamping yang merupakan maf’ul bih (objek) ذهب محمد إلى المكتبة قرأ الكتاب .19

adalah…. 

a. محمد 

b.   إلى المكتبة              
c. الكتاب 
d.   ذهب محمد إلى المكتبة                        
e. ذهب 

ْ                      ذهب محمد إلى المكتبة   .20  terjemahan kalimat disamping adalah…. 

a. pergi Muhammad kepala sekolah ke kantor 

b. Muhammad itu pergi ke sekolah 

c. Kepala sekolah itu ke sekolah 

d. Muhammad telah pergi keperpustakaan 



e. Telah pergi Muhammad keperpustakaan 
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