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 الشكر والتقديم

 
 

ك الصالة ك السالـ على . اغبمد هلل رب العاؼبُت الذم حبانا باإلدياف ك اليقُت
سييدنا ؿبمد حامت األنبياء ك اؼبرسلُت كعلى آلو الطييبُت الطاىرين ك على أصحابو أخيار 

 أما بعد . األصبعُت ك من تبعو بإحسافو إذل يـو الدين

فقد سبت بإذف اهلل تعاذل ك توفيقو كتابة ىذه الرسالة اليت يقررىا قسم تعليم اللغة 
العربية بكلية الًتبية ك تأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية كمادة من اؼبواد 

 -Peraga Praktis Pembelajaran Al كسيلةـاستخدا: يتعلمها الطالب ربت اؼبوضوع 

Qur’an  (P3Q)  لونج 62لًتقية مهارة الكتابة عند تالميذ اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 
 .(دراسة ذبريبية )باتا بندا أتشيو

ك من الواجب على الباحث أف يشكر شكرا كثَتا ك احًتاما عظيما لوالديو 
الذين قد ربٌياه تربية حسنة ك ىٌذباه أخالقا كرديا منذ نصر الدين و نور الذاكية احملبوبُت 

رضبها اهلل  نور الذاكية صغاره على أف ينجح يف كلية الًتبية اإلسالمية ك خصوصا ألمي
 .تعاذل ك لعٌل اهلل تعاذل جيزيها جبٌنة الفردكس ك جعل منزلتها ركضة من رياض اعبناف

الدكتور  األستاذكيتم إشراؼ كتابة ىذه الرسالة بإشراؼ اؼبشرفُت الفضيلُت مها 
قيقٌدـ ؽبما الباحث الشكر . الدكتوراندس أشرف مزفر، الماجستير أمير الهادي،

اللذاف قد دبٌراه بكتابة ىذه الرسالة ك أنفقا أكقاهتما إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا جيدا 
 .كبارؾ ؽبما اهلل يف الدنيا كاآلخرة. من أٌكؽبا إذل آخرىا



 
 

كال ينسى الباحث أف يقٌدـ الشكر ؼبدير اعبامعة كعميد كلية الًتبية كرئيس قسم 
ككذلك عبميع . تعليم اللغة العربية كعبميع األساتذة الذين قد عٌلمواه علوما نافعة

إرحام أصدقائي الذين قد ساعدكه بأفكارىم يف إسباـ كتابة ىذه الرسالة كخاصة إذل 
 . ك باركهم اهللحبيب

حبانب ذلك ال ينسى الباحث أف يقدـ شكرا جزيال عبميع موظفي مكتبة 
جامعة الرانرم ك قسم تعليم اللغة العربية الذم قد ساعدكه على إعارة الكتب اليت تتعلق 

 . بتأليف ىذه الرسالة

 باؼبدرسة فتريانيمث يقٌدـ الباحث الشكر ؼبعلمة العلـو اإلسالمية األستاذة 
عطتو الفرصة بقياـ البحث العلمي يف الذم قد أ  بندا أتشيو62اإلبتدائية اغبكومية 

 .الصٌف الرابع عبمع البيانت احملتاجة عسى اهلل أف يعطيها أجرا عظيما

ك أخَتا، يدعو اهلل أف جيعل ىذا العمل شبرة نافعة ك يتيقن الباحث بأٌف ىذه 
الرسالة ال زبلو عن اػبطأ كالنقصاف كلذلك يرجو من القارئُت نقدا بنيائيا ك إصالحا 

حسبنا . نافعا إلكماؿ ىذه الرسالة ك عسى أف تكوف ىذه الرسالة نافعة للقارئُت صبيعا
 . اهلل ك نعم الوكيل كال حوؿ ك ال قوة إال باهلل العلي العظيم، ك اغبمد هلل رب العامُت

  ـ2017 فرباير 7      لونج باتا 

 

        الباحث

 

 

 



 
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة

 ب.............................................................. موافقة اؼبشرفُت 

 ج................................................................... قرار اللجنة 

 د..................................................................اقرار الباحث 

 ق................................................................... االستهالؿ 

 ك...................................................................... االىداء 

 ز............................................................... الشكر كالتقدصل 

 ط............................................................... قائمة احملتويات 

 ؿ................................................................ قائمة اعبداكؿ 

ـ ............................................................... قائمة اؼبلحقات 

 ف............................................................ مستخلص البحث 

 س.......................................... مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية 

 

 

 

 



 
 

 ساسية البحث أ : الصّف األول

 1 .......................................................مشكلة البحث  - أ
 2 ........................................................ البحثة أسئل - ب
  3 ....................................................... أىداؼ البحث - ج
 3 .......................................................    البحثةأمهي - ق
 3 .............................................افًتاضات البحث كفركضو  - ك

 الصفحة
 3 ......................................................... حدكد البحث - م
 4 ..................................................... مصطلحاتمعاشل  - ز
 6 ....................................................ة السابق الدراسات  - ح

 8 ....................................................طريقة كتابة البحث - ط 
 

 

  اإلطار النظري: الصّف الثاني 
 
  9 ..........................................................يلة  الوسمفهـو -أ 

 12 ...............................................ىا فوائدأمهية الوسائل ك - ب 

 Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an ........... 15 (P3Q) كسيلة  مفهـو -ج 

 Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an ........... 16 (P3Q)حقيبة .1          

 16 .................................................. نسخة اؽبجاء. 2      

 16 ..................................................اؼبلصق اؽبجاء . 3      



 
 

 16 ................................................ منذجة الصبورة .4

 18 ......................................................... الكتابةمفهـو  -د 

 19 ..........  كتطبيقهاPeraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an (P3Q) كسيلة -ق 

 منهج البحث  : الصّف الثالث

  20 ..................................................كقت ك مكاف البحث  -أ
  20 ........................................................ طريقة البحث -ب
  23 ...................................................... اجملتمع ك العينة- ج 

 23 .........................................................  أدكات البحث-د

 26 ...................................................  طريقة ربليل البيانات-ق

 عرض البيانات وتحليلها     : الصّف الرابع 
 الصفحة                                                                          

  32 .......................................................عرض البيانات -   أ 
  41 ..............................................ربليل البيانات كمناقشاهتا - ب 
  61 ........................................................ربقيق الفركض - ج 

 

 الخاتمة : الصّف الخامس  

 63 ........................................................نتائج البحث  -   أ 
 64 ............................................................اؼبقًتحات - ب 

  



 
 

 

 66 ..............................................................اؼبراجع العربية 

 68 .............................................................اؼبراجع األجنبية

 68 ................................................اؼبراجع اإللكًتكنية كاإلنًتنيت 

 

 السَتة الذاتية 

 



 
 

 قائمة الجداول

       الصفجة رقم الجدول      

 27...............................  معيار أنشطة اؼبعلم يف التعليم  : 1-3
 28..............................  معيار أنشطة التالميذ يف التعلم  : 2-3

 31....................................  بيانات استجابة التالميذ  : 3-3

 33................................  عدد الفصوؿ يف كل مستول  : 1-4

 33...............................  عدد التالميذ يف الصٌف الرابع  : 2-4

 34........................................  مدرس العلـو الدينية  : 3-4

 35.................................  التوقيت قي عملية التجريبية  : 4-4

 35.................................  خطوات التعليم يف كل دكر   :5-4

 39.....................  درجة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم  : 6-4

 43................................  درجة أنشطة اؼبعلم يف التعليم  : 7-4

 45 .............................  درجة أنشطة التالميذ يف التعليم : 8-4

 53 .....................  ؾبموع الفركؽ بُت درجة القبلي ك البعدم : 9-4

59 ....................................       درجة استجابة التالميذ : 10-4



 
 

 قائمة الملحقات

 

إفادة عميد الكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية      -1
 .  بندا آتشيو على تعيُت اؼبشرفُت

إفادة عميد الكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية      -2
 .بندا آتشيو على القياـ بالبحث

 .إفادة كزارة الشؤكف التعليمية بندا آتشيو على القياـ بالبحث -3
 .على إسباـ البحث 62إفادة مدير اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية  -4
 .خطة التعليم -5
 .قائمة أسئلة اإلاختبار القبلي كالبعدم -6
 .قائمة اؼبالحظة اؼبباشرة -7
 .قائمة االستبانة -8
 .اعبدكؿ ت -9

 .الصور الفوتوغرافية -10
 السَتة الذاتية -11

 

 

 

 

 



 
 

 
 مستخلص البحث

 Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an (P3Q)  كسيلةـاستخدا :عنواف البحث 
   لونج باتا بندا أتشيو62لًتقية مهارة الكتابة عند تالميذ اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 

 ريادم شو فًتا: االسم الكامل .

 221324112: رقم القيد 

 الوسائل التعليمية لًتقية كايستخدـ  الالدينية م ًمٍن معٌلم مىنمالحظتو يف كجد الباحث
يقدركف أف  ال لتالميذكثَت من اك.  إجراء التعليم كالتعلم يفالكتابةقدرة التالميذ على 

كيهدؼ الباحث يف كتابة . دييزكا بُت اغبركؼ اؼبتصلة ك اغبركؼ اؼبنصٌفة عند الكتابة
 Peraga Praktis (P3Q) التعٌرؼ على فعالٌية استخداـ كسيلة: ىذه الرسالة 

Pembelajaran Al-Qur’an لدل الكتابة لًتقية مهارة ىاكيفٌية تطبيقتنضيد اؽبجاء ك 
  ككيف استجابة  لونج باتا بندا أتشيو62 اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية تالميذ

كأٌما اؼبنهج الذم يستخدمو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة . التالميذ يف التعليم كالتعلم
اؼبدرسة اإلبتدائية  فهو صبيع تالميذ كاجملتمع من ىذا البحث . فهو منهج ذبرييب

ًمنى الصٌف األٌكؿ إذل الصٌف الثالث كعددىم    لونج باتا بندا أتشيو62اغبكومية 
 طالبا ليصبح عينة البحث يف الصٌف الرابع ب 41كأخذ الباحث .  طالبا472يبلغ إذل 

 Peraga (P3Q)إٌف استخداـ كسيلة : كأٌما النتيجة احملصولة .   طالبا44كعددىم يبلغ إذل 

Praktis Pembelajaran Al-Qur’anإٌف التالميذ : بدليل.  يرقي قدرة التالميذ على الكتابة
للمعلم دبعٌت  79,68٘يفرحوف يف التعلم كىذا يتمثل من كرقة اؼبالحظة اؼبباشرة بقيمة 

ت -اغبساب أكرب من نتيجة-نتيجة تك.  للتالميذ دبعٌت فبتاز81,73٘جيد جدا ك
كىذا يدؿ أٌف الفرض  (2,76 < 3٫13)أك  (2,04 < 3٫13): اعبدكؿ، كىي 



 
 

 كتكوف استجابة التالميذ من االستبانة يف تعليم .الصفرم مردكد كالفرض البادرل مقبوؿ
 .إجيابية كليست سلبية Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an (P3Q)الكتابة بوسيلة 

Abstract 

 

From the observation,  researcher found that there were some teachers who were 

lack of using learning media to improve student writing skill. There were some 

students who were not able to distinguish between letters that can be connected 

and the letters that can not be connected. They did not know the single letters and 

the letters which is in the beginning, in the middle and at the end of the sentences. 

There were also some of them who did not understand how to write in hijaiyah 

letters. The purpose of this research is: to know the effectiveness and how to use 

media (P3Q) Practical Viewer Learning Al-Qur'an in merging the hijaiyah letters 

in improving skills of Elementary School 62 Cot Masjid Lueng Bata, and to find 

out how the response of students to this media. The method that was used by 

researcher was experimental method. The population of this research was all 

students of 62 Cot Mas Lueng Bata from the first grade until the fourth grade 

which the total was 472 students. While the sample that was taken by the 

researcher was 30 out of 44 students of class IV B and the sample techniques was 

purposive sampling. The result of research: The use of media (P3Q) Practical 

Viewer Learning Al-Qur'an for Merging the hijaiyah letters can improve students' 

writing skills. The proofs: From the results of direct observation data stated that 

students were happy and agreed on this media that can improve thier writing skills 

with the amount of data 79.68% which means very good and students activity 

value amounted to 81.73% which means special. Furthermore, by comparing the 

magnitude of "t" obtained in the calculation (to 6.03) and the magnitude of "t" 

listed in table t value (tt.ts.5% = 2.04 and tt.ts.1% = 2.76 ) Can be known as 

greater than tt: (2.04 <3.13> 2.76) then the O hypothesis is rejected which means 

the use of P3Q media (Practical Viewer of Al Qur'an Learning) is effective for 

improving students' writing skills. Then from the results of student response 

scores obtained from the questionnaire stated that the use of this media is positive. 



 
 

Abstrak 

 

 

Dari observasi peneliti ditemukan bahwa ada guru pelajaran agama yang kurang 

maksimal di dalam penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa. Ada sejumlah siswa yang kurang mampu 

membedakan huruf yang bisa disambung dan huruf tang tidak bisa disambung, 

mereka belum mengetahui huruf tunggal ( yang berdiri sendiri) , huruf yang di 

awal kalimat, huruf di tengah kalimat, dan huruf yang di tulis di akhir kalimat. 

Ada juga beberapa dari mereka yang belum mengerti tata cara penarikan huruf – 

huruf hijaiyah . Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :untuk  

mengetahui keefektifitasan dan cara penggunaan media  (P3Q) Peraga Praktis 

Pembelajaran Al-Qur’an dalam penggabungan huruf – huruf hijaiyah dalam 

meningkatkan keterampilan Sekolah Dasar Negeri 62 Cot Masjid Lueng Bata, dan 

untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media ini. Metode yang 

digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah metode eksperimen. 

Populasi yang dipilih oleh peneliti pada penulisan skripsi ini adalah seluruh 

siswa/i 62 Cot Masjid Lueng Bata dari kelas I sampai kelas VI yang berjumlah 

472 orang. Sedangkan sampel yang dipilih oleh peneliti adalah 30 siswa/i kelas IV 

B yang jumlah keseluruhannya 44 orang dan pengambilan sampel ini peneliti 

menggunakan purposive sampling. Hasil penelitannya : Penggunaan media (P3Q) 

Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an untuk penggabungan huruf – huruf 

hijaiyah dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. Buktinya : Dari hasil 

data observasi langsung dikatakan bahwa siswa senang dan setuju terhadap media 

ini dengan jumlah nilai 79,68% yang berarti sangat bagus dan nilai aktifitas siswa 

berjumlah 81,73% yang berarti istimewa. Selanjutnya dengan membandingkan 

besarnya “t” yang diperoleh dalam perhitungan (to 6,03) dan besarnya “t” yang 

tercantum pada tabel nilai t(tt.ts.5% = 2,04 dan tt.ts.1% = 2,76) maka dapat diketahui to 

lebih besar daripada tt : (2,04 < 3,13 > 2,76) maka hipotesis nihil ditolak yang 

artinya penggunaan media P3Q (Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an) efektif 

untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Kemudian dari hasil nilai 

respon siswa/i yang didapat dari lembar angket menyatakan bahwa penggunaan 

media ini bersifat positif. 

 

 

 



 
 

 األولالفصل 
 

 أساسية البحث

مشكلة البحث - أ

عترب القدرة على الكتابة ىدفا مكما   اللغةاتعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارم
ىارة الكتابة ىي القدرة على نسخ  إف ادل. للغة األجنبيةاأساسيا من أىداؼ تعلم 

 عليو، كالقدرة على كتابة ما يعرب عما يف لككتابة على ما دييٍلى  ،التلميذ ؼبا يكتب أمامو
كتأيت ىذه اؼبهارة بعد تعلم التلميذ حركؼ اللغة العربية حىت تكوف كلمة أك صبلة  نفسو،
يكتبوا اللغة العربية  أف ك أىدافها أساسية يف تعليم اللغة العربية يستطيع التالميذ .أك نصنا

تكٌوف أيآت القرآف الكرصل من .خبط صحيح ك مناسب بقواعد الكتابة يف اللغة العربية
ىذه ىي علقة بُت القرآف الكرصل . اغبركؼ اؽبجائية حىت تكوفى كلماًت ك صبل ك نصوص

 .   ك الكتابة العربية

 يف Ir. Mohd Thaher 23246 يف الطارؽ 62تقع اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 
القرية جوت مسجد ضاحية لونج باتا  منطقة بندا أتشيو مديرية أتشيو يف اؼبادة الدينية 

 ك غَت ىذه  على التالميذ يف ىذه اؼبدرسةالـزك. يهتم بأربعة اؼبهارات اللغة العربية
 ك مهارة الكالـ كمهارة ستماعاإلكىي مهارة   أربع مهارات يف اللغة،كاأف يناؿاؼبدرسة 

                                                                                                                     
 

جامعة أـ القرل  ، : مكة اؼبكرمة  ) ، تعليم اللغة العربية للناطقين باللعاتؿبمود كامل الناقة ،  
 504صفحة   ـ1985-  ق  1405

 (   2003مكتبة كىبية ، : رة اهالق ) ، المرجعفتحى علي ينوس ك ؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ ، 
  57. صفحة 

3
 referensi.data.kemendikbud.go.id>sekolah/604beda2beae44473622 (diakses pada 

tanggal 8 Februari 2017 pada jam 20.01 WIB). 



 
 

على مهارة الكتابة حصلوا على مهارة  صوؿاحلقبل  يف اغبقيقة، .القراءة ك مهارة الكتابة
 كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كتعلموا األشكاؿ اؼبختلفة من الكلمات ىف اإلستماع

 عند مهارة ىايتذاكركا اليت تعلمو التالميذ ال يستطيعوف أف كلكن،.  السابقةاتىارادل
كالتالميذ اليستطيعوف أف دييزكا بُت األحرؼ اؼبتَّصلة ك األحرؼ   مثال، التالميذ.الكتابة

 أمر اؼبدرس التالميذ .ـ ك ضوع= موضوع  : يكتبوف كمثل ىذا  .الكتابة اؼبنفصلة يف
. كا يستطيع ال أفكاكلكن ال يزاؿ كتابة الكلمات اليت تعلموا،ب

ككاجو الباحث ىذه اؼبشكلة،يريد أف حياكؿ على إعطاء الوسيلة  اليت يستطيع هبا 
  اؽبجاء ىي جزءتنضيدككسيلة  . مساعدة للطالب يف حصوؿ على مهارة الكتابة سباما

 اؽبجاء تنضيدألهنا قد تفيد  .تكوف ؽبا يف تعليم الكتابة اللغويٌة أفالوسائل من 
.  اقف الدراسية متنوعة يف التعليم كالتعلمرإكتشاؼ ادل

ك يسمى  .ساعد التالميذمطبق الوسيلة  اليت يستطيع هبا أف محث أف بايريد اؿ
-Peraga Praktis Pembelajaran Al (P3Q)كسيلة تنضيد اؽبجاء " ىذه الوسيلة  ىي 

Qur’an
٤

تساعد ؿ  يف مهارة الكتابة الوسائلألف تعترب ىذه الوسيلة  كسيلة من   ". 
لذلك يريد الباحث أف يبحث ىذه البحث  .التالميذ يف ربقيق الكماؿ يف مهارة الكتابة

دراسة ذبريبية ) "عند التالميذ الكتابة مهارة لًتقية  P3Q إستخداـ كسيلة"ربت اؼبوضوع 
 .( بندا أتشيوا لونج بات62  اغبكوميةاإلبتدائيةباؼبدرسة 

أسئلة البحث - ب

:  أراد الباحث ىو ذمالبحث اؿ سؤاؿكأما 

 قدرة التالميذ يف خٌط اغبركؼ اؽبجائية ؟ لًتقية فعالة  P3Q كسيلةىل تكوف  -1
                                                                                                                     

 

-  ق  1405جامعة أـ القرل  ، : مكة اؼبكرمة  ) ، تعليم اللغة العربية للناطقين باللغاتؿبمود كامل الناقة ،  .3
 504 ـ ص 1985

٤
 Untuk selanjutnya Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’an akan disebut dengan P3Q 



 
 

 ىل يستطيع التالميذ أف يكتبوا األحرؼ اؽبجائية عند اٌتصاؽبا ك اٍنفصاؽبا؟   -2

 أىداف البحث  -ج

: د الباحث أف ينالو، ىو مرمؼ البحث الذم اىدأكأما 

 قدرة التالميذ يف خط اغبركؼ  لًتقية P3Q استخداـ كسيلة على فعالة التعٌرؼ -1
 .اؽبجائية

 . التعٌرؼ على قدرة التالميذ يف كتابة األحرؼ اؽبجائية عند اٌتصاؽبا ك اٍنفصاؽبا -2

أىمية البحث  - د

 يفهموا طرؽ أك قواعد كتابة الباحث أف يستطيع التالميذ أف كهبذا البحث يرج -1
الكلمات اليت تعلمواىا يف مهارة الكتابة 

لًتقية قدرة التالميذ على الكتابة األساسية  -2

يف تعليم   P3Q الباحث أف يقدر اؼبدرسوف على تطبيق كسيلةكهبذا البحث يرج -3
 . التالميذ يف تنضيد حركؼ اؽبجائية

اإلفتراضات و الفروض  - ه

 :  كك أما فرض البحث فو

يكوف فعاالن يف ترقية قدرة التالميذ على الكتابة األساسية  P3Q كسيلأف إستعماؿ - 1

 

 

 



 
 

 حدود البحث- و

  الحد الموضوعي- 1

 مهارةلًتقية   P3Qيبحث الباحث يف ىذا البحث عن موضوع إستحداـ كسيلة
كىنا يأمر اؼبعلم التالميذ لتكتبوا حركؼ اؼبفردات  .دبنهج التجريبية عند التالميذالكتابة 

اليت تعلموا عنها حبيث ديكن التالميذ أف يفهم كاضحا إستخداـ األحرؼ اؽبجائية ليخترب 
إلف اؽبجاء السليم أحد ىذه األركاف األساسية  .قدرهتم على كيفية الكتابة اؽبجاء السليم

ك يعترب الكتابة األساسية القدرة على  .اليت تنمي اذل الكتابة يف حالة اإلنتاج ك اػبلق
 .  رسم اغبركؼ اؽبجائية باللغة األجنبية بسرعة كسهولة

  الحد المكاني– 2

 .  لونج باتا62يقتصر ىذا البحث يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 

إف الباحث يبحث ىذه الرسالة ؼبدة ترميل السابع يف سنة  :  الحد الزماني– 3
2017 . 

 معاني المصطلحات- ز

1 -P3Q  

  P3Qكسيلة  ، Peraga Praktis Pembelajaran Qur’an كبت من  P3Qكلمة 

اصطالحا ىي ما قاؿ  درٌفيق بأهنا نشاط تعليم الكلمات من تقطيع حركفها ك يتم بُت 
 للوصوؿ إذل غايتهم يف إطار قواعد كتابة األحرؼ – متعاكنُت أك متنافسُت –الدارسُت 

كقد منحت ىذه الوسيلة  من . ك يعٌلم صبيع األحرؼ اؼبتصلة ك اؼبنفصلة عند كتابتها
كزير الشؤكف الدينية اإلندكنيسية يف جاكرتا ك مٌت توقيع عليها ؿبمد ؿبمود باشوشل كفائز 



 
 

 يطبقها 2009 يناير 3األكؿ يف ؾباؿ تطوير الوسيلة  التعليمية عند التالميذ يف التاريخ 
 .   األكساطكل جاCipakuk Purbalingga 1ديرٌفيق يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 

 كسيلة - 3

الوسيلة  ىي كل شيء ديكن أف يستخدـ لتحقيق الرسالة من اؼبرسل إذل اؼبلتقي 
 كسيلة  ك أما. كذلك لتنقيل األفكار  ك الفكرة ك االىتماـ كالرغبة حىت حيدث التعلم

الوسيلة  ىي  إذف،. تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال كيزيد الدارس كضوحا للدرس
رس دكل مايستخدـ اؼبدرس يف تفهيم التالميذ ك إكساهبم اؼبهارات أك كل ما يساعد ادل

 .على إدراؾ كاكتساب مواد دراسية

 الرسالة كالوسيلة  نقل.  من اؼبرسل إذل اؼبقبلنقلت  األداة اليتالوسيلة ىي
صور  أكحركات أك رسـو أك صور ثابتة   كلمات أك إشارات أك منمتعددة فقد تكوف

أداة ديكن بواسطتها  كقبد يف قاموس اؼبعاشل أٌف الوسيلة ىي .متحركة أك تسجيل صويت
 .إيصاؿ فكرة أك غاية معيَّنة إذل أذىاف اعبمهور

فمراد الباحث بالوسيلة يف ىذه الرسالة ىي األشياء اليت تساعد اؼبعلم يف ربقيق 
كباإلضافة . أىداؼ التعليم كتسهل التالميذ يف فهم اؼبواد الدراسية أثناء التعليم كالتعلم

 . أهٌنا تعُت اؼبعلم كالتالميذ يف إيضاح اؼبعلومات كاألفكار
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Arief S، Sadiman ، dkk. Media Pembelajaran، ( Jakarta PT. Raja Grafindo Persada ، 

2003) hal. 6 

 
: ألقبلو اؼبصريةامكتبة ) ،الوسيلة  التعليميةو المناىج ، كؿبمد منَت مرسى،محؿبمد لبيب النجي  
 .234 – 233.  ص،(1977

7
http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9/ 

(diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pada jam 21.01 WIB). 



 
 

 مهارة الكتابة - 2

مهارات الكتابة ىي قدرة على رسم اغبركؼ كعالمات الًتقيم بسرعة كسهولة، 
 . كبطريقة تبُت الفركؽ بينها كتعُت القارئ على سرعة قراءهتا 

 لكتابة - 3

كالكتابة يف إصطالح ىو أداء لغوم رمزم يعطي دالالت متعددة كتراعي فيو 
القواعد اللغة اؼبكتوبة، يعرب عن أفكار اإلنساف ك مشاعره ك يكوف دليال على كجهة نظره 

 .كسببا يف حكم الناس عليو

 الدراسة السابقة- ح

كىي من أىٌم أساسية . الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة درجة البحث
البحث اليت استخدمها الباحث ؼبعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها كسلبيتها، كمن 

 :البحوثات اليت سبق حبثها 

أسباب ضعف سيطرة اللغة العربية عند طلبة في المدرسة اإلبتدائية نسرنا، - 1
، الرسالة اعبامعية، غَت اؼبنشورة، كلية الًتبية يف قسم التعليم اللغة الحكومية  لم أوجوع

 2014العربية جبامعة الرانَتم اغبكومية اإلبتدائية اغبكومية بندا  أتشيو، 

مشكلة البحث على الرأم الباحثة أف يواجو التالميذ مشكالت كثَتة يف سيطرة 
اللغة العربية، كمن اؼبشكالت اليت يواجهها النطق اغبركؼ تقارب نطقها كضعفاء يف 

 : حفظ اؼبفردات كالقواعد كغَتىا ربدد الباحثة عن اؼبسئلة البحث كما يلي 
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ما العوامل اؼبؤثرة يف ضعف التالميذ باؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية دل أكجوع على  -1
 سيطرة اللغة العربية ؟

كيف احملاكالت يف ترقية قدرة اللغة العربية عند التالميذ باؼبدرسة اإلبتدائية دل  -2
 أكجوع ؟

البحث اغبارل خيتلف : وجو االختالف :عالقة الدراسة السابقة بالدراسة اغبالية 
بالبحث الذم كتبتو نسرنا أمر يف اؼبوضوع كاؼبكاف كاؼبشكلة، ألٌف الدراسة السابقة 

كأٌما الدراسة اغبالية . تبحث عن ترقية مهارة الكتابة يف يف مساكة نطق اغبركؼ اؽبجاء
لًتقية مهارة الكتابة كطريقة   P3Qفيبحث الباحث عن استخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 

 .ؽبما تشبو يف استخداـ اغبركؼ: وجو التشبو . كتابتها

تطبيق طريقة األلعاب اللغوية على تعليم المحادثة العربية في معهد نور األمر، - 2
 أتشيو كربل، الرسالة اعبامعية، غَت اؼبنشورة، كلية الًتبية – دار السالـ – دار اإلحسان

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانرم اغبكومية اإلبتدائية اغبكومية بندا أتشيو ، 
2014 

مشكلة البحث على رأم الباحث أف اكثر التالميذ يف معهد دار اإلحساف ىم 
يف حقيقة، التالميذ تعلموا اللغة العربية كالعلـو اؼبتنوعة يف ىذا اؼبعهد منها . ضعفاء

حيدد الباحث عن مسائل البحث كما . احملادثة ك اإلنشاء كاػبط كاإلمالء كغَت ذلك
 :يلي

 ىل بتطبيق األلعاب اللغوية ترفع دكافع التالميذ على احملادثة ؟ -1

ما ىي اؼبشكالت اليت تواجهها التالميذ على احملادثة بتطبيق األلعاب اللغوية يف  -2
 معهد دار اإلحساف ؟

 ىل بتطبيق األلعاب اللغوية علي تعليم احملادثة ؟ -3



 
 

البحث اغبارل خيتلف : وجو االختالف :عالقة الدراسة السابقة بالدراسة اغبالية 
بالبحث الذم كتبتو نور األمر أمره يف اؼبوضوع كاؼبكاف كاؼبشكلة، ألٌف الدراسة السابقة 

تبحث عن ترقية مهارة الكالـ بألعاب تنضيد اؽبجائية كأٌما الدراسة اغبالية قيبحث 
: وجو التشبو . لًتقية مهارة الكتابة  P3Qالباحث عن استخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 

 .ؽبما تشبو يف استخداـ اغبركؼ اؽبجائية

 طريقة كتابة البحث- ط

كأما كيفية ىذه الرسالة فاعتمد الباحث على النظاـ الذم كضعو كلية الًتبية 
 : العربية اعبامعة الرانرم اإلسالمية اغبكومية ، ىذه النظاـ مذكور يف كتاب 

1- Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar – Raniry Banda Aceh Tahun 2016 

 

قسم  (درجة اؼبرحلة اعبامعة األكذل  )دليل إعداد ك كتابة الرسالة العلمية  - 2
 218 - 155التعليم اللغة العربية صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الثانيالفصل 
 

اإلطار النظري 
 

 مفهوم الوسيلة   -أ

 .أف كسيلة  تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال كيزيد الدارس كضوحا للدرس
الوسيلة  ىي كل مايستخدـ اؼبدرس يف تفهيم التالميذ ك إكساهبم اؼبهارات أك كل  إذف،

قدمت الوسيلة  اؼبختلفة امكنيات  .س على إدراؾ كاكتساب مواد دراسيةدرما يساعد اؿ
عظيمة اذل األمكنيات ك اإلستفادة منها لسامهت مسامهة فعالية يف رفع مستول ربصيل 

كقد  .التلميذ كربسُت عملية التدريس كمعاعبة كثَتة اؼبشكلة اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ
أشار اؼبدرسوف يف كثَت من الدراسات اليت أجريت أف استخداـ الوسيلة  مساعدهتم على 

   ۱.إختصار الوقت االـز لتدريس كثَت من اؼبوضوعات

الوسيلة ىي صبيع األدكات كاآلالت اليت يستخدمها اؼبدرس أك الدارس لنقل 
ؿبتول الدرس إذل ؾبموعة من الدارسُت، سواء كاف داخل الفصل أك خارجها هبدؼ 

 أك كٌل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم كتوضيح ِ.ربسُت العملية التعليمية
معاشل الكلمات كشرح األفكار كتدريب الدارسُت على اؼبهارات كإكساهبم كتنمية 

                                                                                                                     
 

دار القلم للنشر : كويت ) ، ، وسيلة  اإلتصال و التكنولونجيا في التعليمحسُت ضبدم الطوحيي  ۱
 22، ص  ( ـ 1996ك التوزيع ، 

٢
 .234 . ص،...الوسيلة  التعليميةو المناىج ،م كؿبمد منَت مرسىحؿبمد لبيب النجي 



 
 

االذباىات كغرس القيم، دكف االعتماد األساسي من جانب اؼبعلم على استخداـ 
  ۳.األلفاظ كالرموز كاألرقاـ

كمن ىذا التعريف فَتل الباحث أٌف الوسيلة التعليمية ىي األشياء اليت يستخدمها 
اؼبدرس يف توضيح اؼبواد التعليمية ككشف أفكارىا كإيصاؿ اؼبعارؼ إذل أذىاف الدارس 

 .حىت تكوف العملية التعليمية حسنة كتسهل الدارس يف فهم مضموف الدرس

 أٌف الوسيلة ىي األداة ”Media Pembelajaran“ يف كتابو ”Azhar Arsyad“كقاؿ 
كأخَتا يفهم الباحث أٌف اؼبدرس كالكتب كبيئة .  ْاليت تنقل الرسالة من اؼبرسل إذل اؼبقبل

أىداؼ التعليم كالتعلم ىو كسيلة كأمر مهٌم يف  اؼبدرسة ككٌل ما يعُت اؼبدرس يف ربقيق 
 .عملية التعليم كالتعلم كالبد للمعلم أف يهتم هبا اىتماما جٌيدا

ذكر سوفرنو كما كتب إماـ أسرارم يف كتابتو أف الوسيلة  ىي كل ما يستخدـ 
 قد توصلت الرسالة عن طريق السمع .إليصاؿ رسالة أك معلومات من مصدر إذل ىدؼ

رأل إماـ  ك كما .أك البصر أك اإلزدكاج بُت السمع ك البصر أك اإلنفعاؿ أك التمثيل
أسرارم يف كتبابتو أيضا أف رأم أفندم أف كسيلة  تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال 

الوسيلة  ىي كل ما يساعد الدارس على إدراؾ  إذف، .ك يزيد الدرس كضوحا للدارس
ٓكاكتساب مواد دراسة

 . 
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 دار ،أتشيو ، بندا2ط) تطرير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرىا،ترميزم نينورشي،،   

  .112. ص، (2015، السالـ
٤
 Arsyad Azhari، Media Pembelajaran Edisi Revisi، (Cetakan ke-17، PT  Rajagrafindo 

Persada، Jakarta : Rajawali Pers، 2014). hal. 3.  

٥
 3 - 2ص  ( 1990البليب ماالنج : مالع  )تعليم العربية ،  الوسيلة  المعينات فيإماـ أسرارم  



 
 

 أىمية الوسيلة  و فوائدىا - ب

  أىمية الوسيلة  في مجاِل التعليم والتعلُّم-  1

. قباح التعليم كالتعلم كديكن يف النظاـ التعليمي دكر ىاـه يف ؽبالوسيلة  التعليمة ا
كتسهم الوسيلة التعليمية إذا ما أحسن بدرجة كاضحة يف دفع مستول كفاءة العملية 

 :التعليمية يف النواحي اآلتية 
 

 .اؼبسامهة يف تعليم أعداد كبَتة من التالميذ -أ 
 . اؼبسامهة يف عالج الفرؽ الفردية بُت التالميذ -ب 
 . التغٌلب على اؼبشكالت الناذبة من اإلنفجار اؼبعريف -ج 
 . توفر اػبربات اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة يف العملية التعليمية -د 
 . إثارة إىتماـ التالميذ كجذهبم للدرس -ق 
 . تسهم يف تنمية الفهم الكامل عبميع ما حييط بالتلميذ من أشياء -ك 
 ٔ. تسهم يف التقليل من مقدار النسياف -ز 
 . إهنا ترسخ اؼبعلومات يف أذىاف التالميذ -ح 
 ٕ. إهنا تساعد على منو اؼبعاشل كزيادة الثركة اللغوية عند التالميذ -ط 

 

كهبا . إذف، من أسباب النجاح يف التعليم كالتعلم ال زبلو عن الوسيلة  التعليمية
أيضا يستطيع التالميذ أف يفهموا الدرس فهما جيدا كباإلضافة يستطيع اؼبعلم أف حيقق 

 .أىداؼ التعليم
                                                                                                                     

 
 .240-239.  ص،...الوسيلة  التعليميةو المناىج ، كؿبمد منَت مرسى،محؿبمد لبيب النجي ٦
٧

كونتور، )، اعبزء الثالث مقٌرر للصف اػبامسأصول التربية والتعليم، سًتسنو أضبد، كأصحابو،  
 .25. ، ص(2011: فونورككو، إندكنيسا 



 
 

 :ك ىناؾ أمهة األخرل من الوسيلة  

يساعد على التعلم كجود  اغباجة للتعليم كأف يشعر التالميذ بأمهية إشباع ىذه  -أ 
 . اغباجة

 يساعد الوسيلة  على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكثر إستعدادا للتعلم ك إقباال عليو -ب 
 . تؤدم الوسيلة  إذل ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ -ج 
 . تؤدم اإلستعانة بالوسيلة  إذل تعديل السلوؾ كتكوين اإلذباىات اعبديدة -د 

 

 أىمية الوسيلة  في المساىمة على معالجة مشكالت التعليم.  2

 مكافحة األمية  -أ 
  مواجهة مشكالت إزدحاـ الفصوؿ كقاعات احملاضرة  -ب 
  مواجهة مشكالت نقص أعضاء ىيئة التدريس -ج 
  التدريب ك التنمية اإلجتماعية  -د 

 وسيلة فوائد ال

 : كللوسيلة  فوائد ـبتلفة  يف تعليم اللغات األجنبية ، كىي 

 تثَت إىتماـ الدارس إذل درجة كبَتة  -أ 
 ترفع الدكافع للمسامهة يف عملية دراسة -ب 
 تساعد على التفكَت اؼبنسق -ج 

 توفر خربات الدارس باقية األثر يف الذاكر -د 
 ذبعل عملية التعليم اللغوم ذات معٌت -ق 

 
 



 
 

 قواعد استخدام الوسيلة  التعليمية
 

كمن اؼبعركؼ أٌف الوسيلة  التعليمية تساعد اؼبعلم كاؼبتعلم يف ؾباؿ الدراسة كلكي 
 :يؤٌدم دكر الوسيلة  بنجاح البٌد من مراعة ما يلي 

 .تناسب دبدارؾ التالميذ كمستواىم العلمي كالثقافة كاؼبرحلة اليت ىم فيها -أ 
 . أف تكوف مالئمة دبوضوع الدرس -ب 
 . أف يتناسب حجمها مع عدد التالميذ لتظهر بوضوح فيسهل االستفادة منها-ج 
 أف تكوف مشٌوقة -د 
 ٖ. أف تعرض يف الوقت اؼبناسب الذم قدره اؼبدرس حىت ال تفقد عنصر اإلثارة -ق 

كإذا كاف اؼبعلم يهتٌم باألمور السابقة اىتماما جيدا فسوؼ تكوف العملية 
التعليمية حسنة ألٌف قواعد استخداـ الوسيلة  التعليمية البد من كجودىا يف التعليم 

 .كالجيوز تركها

 في فعاليتها أنواع الوسيلة  التعليمية وأسس اختيارىا والعوامل التي تشارك
 

يف ىذا اؼببحث سيبُت الباحث عما يتعلق بأنواع الوسيلة  التعليمية كأسس 
. ألهنا أمر من األمور اؼبهٌمة كال جيوز تركها. اختيارىا كالعوامل اليت تشارؾ يف فعاليتها

 :كبياهنا كما يلي 
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 أنواع الوسيلة  التعليمية
 :ؽبا أنواع كثَتة ك ىي كما يلي 

 الوسيلة  السمعية -أ 
كىي اليت تعتمد على حاسة السمع مثل الراديو كاإلذاعة اؼبدرسية كاألسطوانات 

 . أك اغباسوبأجهزة الكمبيوتركالتسجيالت الصوتية  كعرض الغناء ب
 الوسيلة  البصرية -ب 

ىي اليت تعتمد على حاسة البصر كتشمل النماذج كالصيانات كاألشياء كالشرائح 
كوسيلة : كالرسـو كاػبرائط كالصور بأنوعها كاألفالـ الصامتة ك ملصق اؽبجاء 

 . P3Qتنضيد اؽبجاء 
 الوسيلة  السمعية البصرية -ج 

كىي اليت تعتمد على حاسيت السمع كالبصر يف كقت كاحد، تشمل التليفزيوف 
التعليمي كاألفالـ التعليمية الناطقة كالصور كالشرائح عندما تستخدـ دبصاحبة 

 .تسجيالت صوتية للشرح كالتفسَت
 

 أسس اختيار الوسيلة  التعليمية
حيتاج إذل معارؼ اؼبدرس كمهارتو ليكوف .  من أمور اؼبٌهمةاختيار الوسيلة  أمر

قادرا على القياـ بذلك حىت تكوف الوسيلة  التعليمية اليت خيتارىا اؼبدرس تناسب 
 :كمن أىٌم أسس اختيارىا . حباجات التالميذ كترٌقي مهاراهتم يف تعليم اللغة
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 .جيب أف تكوف الوسيلة  كفقا الحتياجات التالميذ -أ 
 .الحية كاؼبنفعة لدل التالميذصاؿ الوسيلة  اؼبختارة على تعتمدجيب أف ك -ب 
 الوسيلة  اؼبختارة على التقييم الًتبوم من خالؿ مراعاة اؼبنهج تعتمدجيب أف  ك -ج 

  .لدراسيا

 في فعالية الوسيلة  التعليمية العوامل التي تشارك
ىناؾ بعض االعتبارات اليت تشارؾ اؼبعٌلم أك اؼبدرس يف قباح استخداـ الوسيلة 

 :التعليمية 
 . جيب أف يكوف اؼبدرس أك اؼبعٌلم كاثقا من نفسو من ماٌدة العلمية -أ 
 .جيب أف يكوف اؼبدرس أك اؼبعٌلم ؿببا ؼبادتو -ب 
 . جيب أف يكوف اؼبدرس أك اؼبعٌلم ؿببا لتالميذه-ج 
 . جيب أف يدرس اؼبدرس الفركؽ الفردية بُت تالميذه -د 
 . جيب أف اؼبدرسب بوافع التالميذ -ق 
 . جيب أف تكوف اؼبػػػػادة العلمية يف مستول نضج كمنو التالميذ -ك 
 

   P3Qمفهوم وسيلة  - ج

كسيلة ، Peraga Praktis Pembelajaran Qur’anصبع من الكلمة  P3Qيعرب الكلمة
P3Q    اصطالحا ىي ما قاؿ درٌفيق إهنا نشاط تعليم الكلمات من تقطيع حركفها ك يتم

 للوصوؿ إذل غايتهم يف إطار قواعد كتابة – متعاكنُت أك متنافسُت –بُت الدارسُت
 .األحرؼ ك يعٌلم صبيع األحرؼ اؼبتصلة ك اؼبنفصلة عند كتابتها
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كأف يكوف تطبيق  .قد تفيد كسيلة تنضيد اؽبجاء إجياد مواقف دراسية متنوعة
ك كسيلة  ،  P3Qتصميم اإلجراءات كفقا للباحث ك يستطيع أف يطبق يف ىذه كسيلة 

P3Q   يفيد ؼبكافحة نقص خربة التالميذ جبانب نقص القراءة الكتب الدراسة اليت يتعلق
 .دبهارة الكتابة

 : دبساعدة كسيلة األخرل كما يلي 

      P3Qحقيبة  -1

كيفية فتح ك إغالؽ جيب اؽبجاء خٌص تصميمها على إذباه كاحد يهدؼ على 
 . مساعدة التالميذ على التعرىؼ ك حفظ ترتيب األحرؼ اليت يبداء من األليف حىت الياء

 ( Replika Huruf Hijaiyah )نسخة الهجائية  -2

نسحة اؽبجاء يصنع من اؼبادة ك الشكل ك النوع ك حجم اػباص لنيل الدفاعة ك 
 .تصنع األحرؼ من البالستيك ك يؤيد دبغناطيس. الراحة عند إستخدامها يف الدراسة

 ( Poster Huruf Hijaiyah )الملصق الهجائي - 3

 12بقدر A3     (30cm x 42 cm)         ىذه العناصر على نوع القرطاس على حجم 
كرقات يشتمل فيها صور اؽبجائية ك طريقة قرائتها كيكوف أيضا فيها خط الدغاميو داللةن 

 .على قواعد خط الكتابة صحيحة

 ( Modelling Board )نمذجة السبورة  -4

 : منذجة السبورة ؽبا كجهتاف كؽبما فوائد احملتلفة 

 

 



 
 

 ( Magnetic Board )السبورة المغناطيسية - أ

تصمم ىذه اعبهة كظيفة سبورة اؼبغناطيسية ىي مكاف لوضع نسخة اؽبجائية 
 . عليها

 ( Card Board )بطاقة السبورة -  ب

تصمم ىذه اعبهة الثاشل كظيفة لوضع قطعة البطاقة اليت يكتب عليها األيات 
 . القرآف الكرصل اؼبنقطعة بغَت فساد ىف اؼبعٌت

 : أف تكوف اتنضيد اؽبجاء يف اللغة خصائصا الطريقة اعبيدة كىي 

 الطريقة اللغوية نشاط تعاكشل   -1
 أف اؽبدؼ ىو تشجيع اإلستخداـ كسيلة لألغراض الكتابة اللغة العربية  -2

ىي كسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات يف السنوات   P3Qكسيلة 
اعبديدة، كأثبت تطبيقاهتا درجة إجيابية يف كثَت من الوالية اليت هتتم بتطوير نيظيم تعليم 

 .  لغتها

 :كىذه تنضيد اؽبجاء أف يكوف طرقا متنوعة كسيبحث الباحث كما يلي 

 (ؿ، ع، ب  )كٌوف أكرب عدد من الكلمات من  -1
 (لعب : اغبل )

كٌوف كلمات من مقطع كاحد يبتدئ كل منها بآخر حرؼ من الكلمات        -2
 ((خاؼ))السابقة ؽبا، ابدأ بكلمة 

 (اخل ...... فأر ، رمح ، حرب ، باب ، : اغبل  )
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 مفهوم الكتابة -  د

الكتابة عملية ضركرية للحياة العصرية سواء بالنسبة للمجتمع كىي مهمة يف 
تعليم اللغة باعتبارىا عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة كالضركرة إجتماعية لنقل األفكار 

 . كالتعبَت عنها للوقوؼ على أفكار ك اإلؽباـ هبا

 : تكوف أمهية الكتابة للطالب منها 

 كسيلة من الوسائل  اإلتصاؿ  -1
 كسيلة للتعبَت عما يدكر يف النفس كاػباطر يف الذىن -2
 أدة مهمة لبياف ما مٌت ربصيلو من اؼبعلومات  -3
 .كسيلة للتفكَت اؼبنظم كاإلتقاف كقت اؼبالحظة -4

مهارة الكتابة ىي قدرة على رسم حركؼ اللغة األجنبية كعالمات الًتقيم بسرعة 
يعترب أؽبجاء السليم  .كسهولة، كبطريقة تبُت الفركؽ بينها كتعُت القارئ على سرعة قراءهتا

. أحد ىذه األركاف األساسية اليت تساعد القارئ على التعرؼ على اؼبفردات اؼبكتوبة
لذلك تعترب الكتابة األساسية مهارة اإلبتداء على قدرة رسم حركؼ اللغة األجنبية ك 

 .اؽبجاء السليم بسرعة كسهولة

اؼبهارات األساسية القدرة على رسم حركؼ اللغة األجنبية كعالمات الًتقيم 
يعترب أؽبجاء  .بسرعة كسهولة، كبطريقة تبُت الفركؽ بينها كتعُت القارئ على سرعة قراءهتا

السليم أحد ىذه األركاف األساسية اليت تساعد القارئ على التعرؼ على اؼبفردات 
لذلك تعترب الكتابة األساسية مهارة اإلبتداء على قدرة رسم حركؼ اللغة . اؼبكتوبة

 .  األجنبية ك اؽبجاء السليم بسرعة ك سهولة

 

 



 
 

   و تطبيقها  P3Q وسيلة - ه

 :كأما خطوات اؼبعلم يف إستخدامها كما يلي 

 . كضع اؼبعلم سبورة اؼبغناطيسية يف مكاف مالئم -1
 لصىق اؼبعلم ملصق اؽبجاء يف سبورة اؼبغناطيس -2
 . عرض اؼبعلم ملصق اؽبجاء ذباه التالميذ -3
 .  يقرأ اؼبعلم حركؼ اؽبجائية ك يتبعو التالميذ -4
 .بعد إنتهاء التعرؼ على حركؼ اؽبجائية -5
 يبدأ اؼبعلم بأنشطة التطبيقية ك التجريبية على إتصاؿ ك أنفصاؿ حركؼ اؽبجائية -6
 أمر اؼبعلم التالميذ ليػيٍلصىق نسخة اؽبجاء على سبورة اؼبغناطيسية  -7
 جيعل التالميذ األحرؼ كلمات مناسبة دبا قالو اؼبعلم -8
 أمر اؼبعلم التالميذ أف يقرأ حركؼ اؽبجائية اليت صمَّمى  -9

 .يػيقىيِّمي اؼبعلم التالميذ ما حصل عليو التالميذ من ذبريبو -10
 يأمر اؼبعلم التالميذ حبفظ اؼبفردات اليت صىمَّمى  -11
 يسأؿ اؼبعلم التالميذ عن اؼبفردات اليت تعلمواىا -12
 .جيـز اؼبعلم الدرجة اليت مت التالميذ من القياـ هبا -13

 

 

 

 

 



 
 

 الثالثالفصل 
 

 منهج البحث

وقت ومكان البحث - أ

لونج  62  اإلبتدائية اغبكومية مكاف الذم أخذ الباحث بالبحث ىو يف اؼبدرسة
 باتا بندا أتشيو

 طريقة البحث -ب
كاف منهج البحث الذم يستخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو حبث ذبرييب 

كأما حبث ذبرييب ىو أحد اؼبناىج العلمية اليت  (. (Experiment Research بشبو التجريبية
خاصة عند رغبة يف معرفة تأثَت متغَت  ضعها،مإلختبار الفركض اليت  يستعملها الباحث

رل اليت تتدخل يف العالقة بُت خمتغَت تابع، ربديد أثر اؼبغَتات اؼبستقلة األ مستقل يف
ك أما اؼبنهج الذم يستطيع الباحث بواسطتو أف يعرؼ أثر السبب .۱اؼبتغَتين الرئسية

 كجيرم بو الباحث يف ىذه الرسالة حبثا .(اؼبتغيَت التابع)على الدرجة  (اؼبتغيَت اؼبستقل)
التصميمات )ظبيت ىذه التصميمات هبذا االسم  (Quasi Experiment)شبها ذبريبيا 
ألنو ال يتٌم فيها االختيار كالتعيُت عشوائيا، ككذلك ال يتم فيها ضبط  (شبو التجريبية

   ِ.اؼبتغَتات اػبارجية دبقدار ضبطها يف التصميمات التجريبية
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كشبو ذبريبية قسم من حبث التجريبية ىي ال خيتار الباحث للعينة اجملموع 
ك شبو ذبريبية بأف تضع ؾبموع كاحدة . الضابطة، إال أهنا اجملموع التجريبية نفسو

للمتغَت اؼبستقل بعد أف يتم اإلختبار القليب، مث خيترب الباحث أيضا بعد التجربة   (ذبريبية)
كذلك من أجل معرفة أثر اؼبتغَت  .باالختبار البعدم اؼبقارنة درجة اإلختبار القبلي

. اؼبستقل

   One) يعٍت أف خيتار الباحث التصميمكشبو ذبريبية قسم من حبث التجريبية 

Grup Pre Test Post Test Design)ك يقارف الباحث بُت درجة .  للعينة اجملموعة التجريبية
 .  على ربقيق الفركض (اإلختبار القبلي ك البعدم)اإلختبار 

 :كالشكل التارل 

 

𝑇𝑜 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 

 

  62كعقد تطبيقها يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية   درجة

: كاػبطوات من ىذه التجربية اليت يطبقها الباحث،كما يلي 

 بندا أتشيو يف الفصل الونج بات 62  ربديد اجملتمع يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية -1
الرابع  

كيف ىذه اؼبدرسة للفصل  .إختيار العينة، ال خيتار الباحث الفصل اعبواىر كالعينة -2
 .ين فصلُتكخيتار الباحث كاحد من الفصوؿ كالعينة بُت ىذ. الرابع فصالف

الباحث يعطي  على الكتابة األساسية،  P3Q قبل يطبق كسيلة تنضيد اؽبجاء  -3
. اإلختبار القبلي أكال



 
 

على الكتابة   P3Qيعلم الباحث كالعادة بدكف تطبيق كسيلة تنضيد اؽبجاء  -4
األساسية يف عملية التعلم  

على الكتابة   P3Qيعلم الباحث باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء  بعد ذلك،ك  -5
ك يطبق الباحث ىذه الوسيلة  أف تكوف طرقا  . للمجموعة التجريبيةاللغة العربية
 كما شرح الباحث  إلستعماؽبا

يعطى الباحث اإلختبار البعدم للطالب   كبعد ذلك، -6
ربليل اؼبعلومات دبقارنة درجة اإلختبار البعدم بدرجة اإلختبار القبلي بواسطة  -7

تطبيق اؼبعاعبات اإلحصائية اليت تقيس الفرؽ ما إذا كاف الفرؽ ذك داللة إحصائية 
. أـ ال

. سَت اؼبعلومات يف ضوء أسئلة البحث أك فركضوؼت -8
  .تلخيص البحث كعرض أىم الدرجة اليت يوصل اليها كما يوصي بو من توصيات -9

: كاػبطوات السابقة ؽبا ـبطط ك كما يلي 
ربديد ؾبتمع 
إختيار العينة 
إختبار قبلي 

 للمجموعة التجريبية  P3Qتعلم بدكف تطبيق كسيلة  
 للمجموعة التجربية (P3Q) Peraga Praktis Pembelajaran Al-Qur’anتطبيق كسيلة  

إختبار بعدم 
ربليل اؼبعلومات 
 تفسَت اؼبعلومات
تلخيص البحث 

 

 



 
 

 المجتمع العينة -ج

كيكوف اجملتمع من ىذا الباحث التجرييب ىو صبيع التالميذ اؼبدرسة اإلبتدائية 
 طالبا، فأخذ الباحث منو كالعينة 437 لونج باتا يبلغ عددىم 62اغبكومية اغبكومية 

 41 كىي التالميذ يف الصف الرابع عددىم (Purposive Sampling)بالطريقة العمدية 
 يبلغ الرابعإف اجملتمع ؽبذا البحث التجرييب طالب الفصل . طالبا ليكوف فصال ذبريبيا

 41عددىم " ب "الرابعكأخذ الباحث منهم العينة فصل ىو الفصل .  طالبا88عددىم 
 .طالبا

 أدوات البحث -د

 :كإما أدكات البحث عبمع البيانات فيعتمد الباحث على أدكات التالية 

 المالحظة المباشرة - 1
يقـو الباحث . البحث عبمع البيانات أك اؼبعلوماتةاؼبالخظة الباشرة ىي أدك

دبالحظة مباشرة يف الفصل حىت يستطيع أف ينظر على أألثر من إجراء الدراسة يف نفوس 
ككذلك يقـو اؼبعلم معُت دبالحظة مباشرة عن العملية التعليم حىت حيصل على . التالميذ

 ك ؼبعرفة على استجابة التالميذ يف الدرجة ك األثار من إجراء الدراسة يف نفوس التالميذ
 .  P3Qتعليم الكتابة بوسيلة تنضيد اؽبجاء 

إٌف اؼبالجظة ذبمع البيانات اليت ديكنها الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث 
كربقيق فركضو فهي االنتباه اؼبقصود كاؼبوجو كبو سلوؾ فردم أك صباعي معُت بقصد 

اؼبالحظة اؼبباشرة كاؼبالحظة غَت اؼبباشرة، : كؽبا أنواع متعددة فهي . متابعتو كرصد تغَتاتو



 
 

اؼبالحظة احملددة كاؼبالحظة غَت احملددة، اؼبالحظة اؼبشاركة كاؼبالحظة بدكف اؼبشاركة، 
 ّ.اؼبالحظة اؼبقصودة كاؼبالحظة غَت اؼبقصودة

كمن ىذا البحث فيستخدمو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة اؼبالحظة اؼبباشرة 
حيث يقـو الباحث دبالحظة السلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة بأشخاص        "

  ْ".أك أشياء اليت يدرسها

مث يعٌد الباحث كرقة اؼبالحظة اؼبباشرة اليت ربتوم فيها البيانات من أنشطة اؼبعلم 
كفوائدىا عبمع البيانات الالزمة إلجابة أسئلة البحث . كالتالميذ يف عملية التعليم كالتعلم

كيقـو حارص موالنا دبالحظة أنشطة اؼبعلم كأٌما مالحظة أنشطة التالميذ . كربقيق فركضو
 .فيقـو هبا إيدم بشرل

 
 اإلختبار - 2

 ك اإلختبار (Pre – Test)جيرم اإلختبار مرتُت يف دكره كمها اإلختبار القبلي 
 ك  P3Qفاإلختبار القبلي ينفذ قبل تطبيق كسيلة تنضيد اؽبجاء  .( Post – Test )البعدم 

عرض ىذا اإلختبار لتحديد مستول التحصيل الدارسُت قبل تطبيق التدريس باستخداـ 
إلختبار البعدم ينفذ بعد إنتهاء عملية تطبيق ا تنضيد اؽبجاء يف التعليم، ك  P3Qكسيلة

 كعرض ىذا اإلختبار لتحديد اؼبستول  P3Qالتعليم باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 
ك اغبصوؿ على . P3Qالتحصيل الدارسي بعد تعليمها باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 

. ؼبوضوعالبيانات قاـ الباحث باإلطالع على الكتب العربية اؼبتعلقة با
 

                                                                                                                     
 

 .407-306. ص، ... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن أضبد العساؼ، ۳
 .406. ص، ... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن أضبد العساؼ، ٤



 
 

 اليت حيتاج إليها إلجابة البياناتاالختبارات ديكن أف يستخدمها الباحث عبمع 
 :أسئلة البحث كربقيق فركضو، ىذا فيقـو باختبارين، كىي كما يلي 

 (Pre-Test)االختبار القبلي   - أ

كيقـو بتقدصل   P3Qكسيلة تنضيد اؽبجاء ىو الذم خيتربه الباحث قبل استخداـ 
 .األسئلة اؼبتعلقة باؼبادة اللغوية

 (Post-Test)االختبار البعدم  - ب
ليعرؼ   P3Qكسيلة تنضيد اؽبجاء ىو الذم خيتربه الباحث بعد استخداـ 
ك يقـو أيضا باألسئلة اؼبتعلقة دبادة . الباحث قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة

مث بعد ذلك يقارف بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم كحيلل بينهما . الكتابة
 . ليعرؼ على ترقية مهارة الكتابة لدل التالميذ

 

 (Angket)االستبانة - 3
ىي اليت ربتوم على ؾبموعة من األسئلة أك العبارات اؼبكتوبة مزكدة بإجابتها   

أك األراء احملتملة كيطلب من اجمليب عليها اإلشارة إذل ما يراه مهما أك ما ينطق عليو 
 كهبا يعرؼ الباحث استجابة التالميذ  عن ٓ.منها أك ما يعتقد أنو ىو اإلجابة الصحيحة

 . إجيابيا كاف أك سلبيا يف التعليم كالتعلم P3Qاستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 

 العلمي ىي الوسائل اليت ذبمع هبا البيانات الالزمة إلجابة  البحثاتأدككاؼبراد ب
فاألدكات اليت يستخدمها الباحث خالؿ كتابة ىذه . أسئلة البحث كربقيق فركضو

 :الرسالة كما يلي 

 

                                                                                                                     
 

٥
 .342. ص، ... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن أضبد العساؼ، 



 
 

  اؼبباشرة للمعلم كالتالميذ كرقة اؼبالحظة -1
 أسئلة االختبار القبلي كالبعدم  -2
 كرقة االستبانة -3

 
 طريقة تحليل البيانات  -ه

 
  المباشرة للمعلم والتالميذ  ورقة المالحظة-1

ربسب البيانات من أنشطة اؼبعلم كالتالميذ عند إجراء عملية التعليم كالتعلم 
 : باستخداـ الرمز كما يلي 

 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ُ۰۰ ٘ 

 

 النسبة اؼبئوية : P: البياف 

  R  :ؾبموعة القيمة اغبصولة عليها 

 T  :الدرجة الكاملة 

 :معيار أنشطة اؼبعلم كالتالميذ يف التعليم كالتعلم كما يف اعبدكؿ التارل 

 

 

 



 
 

  أسئلة االختبار القبلي والبعدي -2
 

-Tكيقـو الباحث بتحليل البيانات عن درجة االختبار القبلى كالبعدل باختبار 

Test فيستخدـ الرمز كما يلي:ٔ 

SDD= 
 2𝐷  
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 معيار أنشطة المعلم - أ
 3-1اعبدكؿ 

 معيار أنشطة اؼبعلم يف التعليم 

الملحوظة الناحية رقم 

. القدرة على إعداد أٌكؿ التعليم كتنظيم الفصل 1
.  عن درس الدينيَّةالقدرة على ربط اؼباٌدة اغبالية خبربة التالميذ كباؼباٌدة السابقة 2
  التالميذأنشطةىا ك كأىداؼ الدراسيةتعبَت عن ؾبموعة من اؼبواداؿالقدرة على  3

. ـم يف التعلشجيعهمكت
 .استخداـ الوسيلة  التعليميةالقدرة على  4
. القدرة على إدارة اؼبواد التعليمية 5
. ـم التعلأثناء ىمتوجيوك  إرشاد التالميذالقدرة على 6
. سيطرة اؼبواد التعليمية قدرة علىاؿ 7
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 .قأساليبك  طرؽ التعليم كمناىجوالقدرة على تطبيق 8
 .القدرة على استخداـ أسلوب التواصل مع التالميذ يف الفصل 9
 . التالميذكبو( اؼبهٌذب، العدؿ الصرب،)تصرٌفات اؿالتواضع يف  10
. ـم كدرجة عملية التعلك يف اؼبواد التعليمية لتوفَت التغذية الراجعة بٌصرالقدرة على الت 11
. ا كموجزا  كاضحلتعليميةكاد اادل خالصةالقدرة على  12
.  كفقا للمادة اؼبكتسبة حديثاالكتابية سئلةالقدرة على تقييم التالميذ مع بعض األ 13
.  الوقت كالوضعتنظيمالقدرة على  14

 
 معيار أنشطة التالميذ - ب

 3-2اعبدكؿ 

 معيار أنشطة التالميذ يف التعلم

الملحوظة الناحية رقم 

. كما عرض اؼبعلم العربية  سبهيد الكتابةالقدرة على 1
 .كتابة الكلمات اليت شرح اؼبعلم يف كراسة اؼبذاكرةالقدرة على  2
  .اليت مثَّلو اؼبعلمقدرة على نطق الكلمات اؿ 3
 .تنضيد اؽبجاء حىت تكوف الكلمةالقدرة على  4
 .تفريق اغبركؼ اؽبجائية يف إنفصاؽبا ك إتصاؽبا عند كتابتهاالقدرة على  5
 .الكتابةدقة فهم  القدرة على 6
 . أثناء التعلم العربيةذك ضبٌاسة كتركيز يف كتابة الكلمة 7
 .شكل اغبركؼ حبراكتها عند كتابتهاالقدرة على  8
 .كفقا للماٌدة الدراسية دل يفهمها أف يسأؿ عن األشياء اليت يريد 9



 
 

. القدرة على إصالح اإلجابات من التالميذ اآلخرين إذا كاف اعبواب غَت صحيح 10
ك تطبيق قواعد الكتابة الكلمات اللغة العربية بصحيح، ك مرتبةو، القدرة على الكتابة  11

 .ك جييدو 
. قالتعلم كلوائحنظاـ  الطاعة على 12
 . تطبيق اؼبادة الدراسة من قواعد الكتابة اللغة العربية يف هناية التعٌلمالقدرة على 13
 

فينبغ على . إف ربليل أسلوب معاعبة اؼبعلومات ك خطوات تصميم البحث
الباحث أف حيدد األسلوب الذم سوؼ يطبقو ؼبعاعبة اؼبعلومات قبل البدء يف تنفيذ 

.  البحث
:  كأسالب معاعبة اؼبعلومات تقع ربت قيمُت رئسُت مها 

كيقصد بو إستنتاج اؼبؤشرات كاألدلة الكيفية ك ؿباكلة الربط بُت : التحليل الكيفية  -1
 . اغبقائق كاإلستنتاج العالقة

كيقصد بو ربليل اؼبعلومات رقميا، أم إستنتاج اؼبؤشرات كاألدلة : التحليل الكمية  -2
 ٕ. الرقمية الدالة على الظاىرة اؼبركسة

 
. T– Testفيستعمل الباحث لتحليل البيانات يف ىذه الرسالة ربليال كميا بإختبار 

 
فيستعمل ( T-Tes  (كالبعدم بإختيارات نظاـ ربليل البيانات لدرجة اإلختبار القبلي ذ

:  الباحث الرمز كما يلي 
 

𝑇 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

                                                                                                                     
 

  104: ص.   ، الرياضالمدخل إلى البحث في العلو السلوكية صاحل بن العصاؼ ،  ٧



 
 

 :ك يعرب ريضي الرمز كما يلي 

  

𝑇 =
𝑀𝐷

 
𝑆𝐸𝑀𝐷

 𝑁 − 1 𝑁

 

 

 :حيث أف 

𝑀𝐷   متوسطة الفركؽ      = 

𝑆𝐸𝑀𝐷=  ؾبموع مربعات اإلكبرافات الفركؽ  

N=       عدد أفرد العينة  
 

 ورقة االستبانة- 3
 لًتقية  P3Qالدرجة يف ربليل استجابة التالميذ باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 

  : ٖمهارة الكتابة فيعتمد الباحث على الرموز

𝑃 =
𝑓

𝑁
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 : يف كرقة االستبانة كما يف اعبدكؿ التارل  البيانات اليت جييبها التالميذ

 3-3اعبدكؿ 
 بيانات استجابة التالميذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البيانات رقم

 .يرٌقي رغبيت يف تعلم اللغة العربية  P3Q باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء الكتابة ـ متعل 1

كيفية كتابة  فهم  يفساعدشلم  P3Q باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء الكتابة ـ متعل 2
 .الكلمات العربية صحيحة ك جييدة

يف رل من الدافعية  زيدمديكن أف   P3Q باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء الكتابة ـ متعل 3
. لتعٌلما

. P3Q العربية باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء اللغة  تعٌلم  يف ىناؾ قدرة متزايدة بأفٌ أشعر 4



 
 

 الفصل الرابع
 

 عرض البيانات وتحليلها

 

 عرض البيانات - أ
 عن ميدان البحث  لمحة-ا

 
لقد حبث الباحث يف الفصوؿ السابقة عما يتعلق بتعٌلم الكتابة األساسية ك يف 

 Peraga Praktis (P3Q)ىذا الفصل سيبحث الباحث البيانات عما يتعلق بوسيلة

Pembelajaran Al-Qur’an  تنضيد اؽبجاء ك تطبيقها لًتقية قدرة التالميذ على الكتابة 
دراسة ذبريبية باؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية لونج باتا بندا )العربية يف إتصاؽبا ك إنفصاؽبا 

ك اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية اػباصة إحدل اؼبدارس ؼبمارسة عملية التعلم لطلبة . (أتشيو
. كلية الًتبية ك تأىيل اؼبعلمُت جامعة الرانَتم لتطبيق نظريات طرؽ التعليم يف تلك الكلية

ىذه اؼبدرسة . 2013ك إف اؼبنهج الذم أف يستخدـ الباحث يف ىذه اؼبدرسة ىو اؼبنهج 
  Jl. Ir. Mohd. Thaher Cot Masjid Lueng Bataتقع يف مديرية بندا أتشيو الشارع 

–1981) ك أكؿ رئيس الدكتوراندكس عبد اهلل  1981كأسست ىذه اؼبدرسة يف سنة 
ك بعده الدكتوراندكس  (2005 – 1992)ك بعده الدكتوراندكس نانيدار  (1991
 سنة  ك االىف رئيس ىذه اؼبدرسة الدكتوراندكس سريايت   (2013 – 2005 )سركاشل 
 .  حىت األف2013



 
 

كعدد الفصل ؽبذه اؼبدرسة يبلغ إذل طبسة عشر فصال ك ينقسم إذل ستة مراحل 
التعليم ك ىو الفصل الرابع ك الثاشل ك الثالث ك الرابع ك اػبامس ك السادس ك أما بياهنا 

 : كما يلي 
 

 

 4-1الجدول 
 عدد الفصول في كل مستوى

 
 

 
 4-2الجدول 

 عدد التالميذ في الفصل الرابع
 

 اجملموع الفصل رقم
  طالبان 44 الفصل الرابع أ 1
  طالبان 41 الفصل الرابع ب 2

 
 

 اجملموع الفصل رقم
  فصوؿ3 الفصل األكؿ 1
  فصوؿ3 الفصل الثاشل 2
  فصوؿ3 الفصل الثالث  3
 فصالف الفصل الرابع 4
 فصالف الفصل اػبامس 5
 فصالف الفصل السادسة 6



 
 

ك عدد اؼبدرسُت كلهم .  طالبا437عدد التالميذ يف ىذه اؼبدرسة كلهم يبلغ 
 :  مدرسات ك ىم كما يلي 3ك أما عدد مدرسُت الدينية .  مدرسا 24يبلغ 

 
 4-3الجدول 

 ۱مدرس العلوم الدينية
 

 سنة اؼبتخرجة يف اإلسم رقم
 2006 جامعة الرانَتم  فًتياشل 1
 2003 جامعة الرانَتم نور حاييت 2
 2002 جامعة ؿبمديَّة ملياشل 3

 
 

 و تطبيقها على الكتابة اللغة العربية  P3Qوسيلة تنضيد الهجاء  مستخدا ا-2
 

 ك تطبيقها على  P3Qيقـو الباحث بالدارسة التجريبية عن كسيلة تنضيد اؽبجاء 
ك قد قاـ .  لونج باتا بندا أتشيو62الكتابة العربية يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 

ك مادة التعليم مأخوذة من كتاب . الباحث بنفسو كمدرس اللغة العربية يف الفصل الرابع
ك أما خطوات " ىواية ؿبمد "تعليم اللغة للفصل الرابع باؼبدرسة اإلبتدائية يف اؼبوضوع 

 . التعليم يف كل دكر فهي كما يف اعبداكؿ سيأيت ربت ىذه الورقة
 

                                                                                                                     
 

 باتا بندا أتشيو  نج لو62اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية . ۱



 
 

كعبمع البيانات فقاـ الباحث نفسو بالبحث اغبقلي يف تلك اؼبدرسة يف التاريخ 
سيوضح الباحث التوقيت التجرييب كما يف اعبدكؿ  .  ـ2017 فربايَت  17 يناير إذل 6

 : التارل 
 4-4اعبدكؿ 
 

 التوقيت يف العملية التجربية
 الحصة التاريخ اليوم اللقاء

 .6، 5 2017 فرباير 6 اإلثنُت اللقاء األٌكؿ
 .6، 5 2017 فرباير 10 اعبمعوعة اللقاء الثاشل
 .6، 5 2017 فرباير 13 اإلثنُت اللقاء الثالث
 .6، 5 2017 فرباير 17 اعبمعوعة اللقاء الرابع

 
 :ك أما خطوات التعليم يف كل دكر فهي كما يف اعبداكؿ اآلتية 

 4-5اعبدكؿ 

 اللقاء األول     

 نشاط التالميذ نشاط المدرس
 

يدخل اؼبدرس الفصل بإلقاء  -
السالـ ك ينظر إذل صبيع التالميذ ك 

 يسجل التالميذ بكشف الغياب

جييب التالميذ السالـ ك يستمعوف  -
إذل األظباء اليت غٌيب بكشف 

 الغياب
يعرؼ اؼبدرس اظبو ك يشرح اؽبدؼ  -

 عن حضوره يف ىذا الفصل
 يستمع التالميذ شرحو -



 
 

يعطي اؼبدرس الفرصة للطالب أف  -
 يسألوا فبا دل يفهموا

 يسأؿ التالميذ إذل اؼبدرس -

يأمر التالميذ بأف جييبوا اإلمتحاف  -
 . القبلي

جييب التالميذ عن األسئلة يف  -
 اإلمتحاف القبلي 

أخَتا اختتم اؼبدرس بإلقاء السالـ  -
 . قبل اػبركج من الفصل

 جييب التالميذ السالـ -

 
   اللقاء الثاني    

 نشاط التالميذ نشاط المدرس
 

يدخل اؼبدرس الفصل بإلقاء  -
السالـ ك ينظر إذل صبيع التالميذ ك 

 يسجيل التالميذ بكشف الغياب

جييب التالميذ السالـ ك يستمعوف  -
إذل األظباء اليت غٌيب بكشف 

 الغياب
جيٌرب اؼبدرس القراءة النص  -

 " ىواية ؿبمد"للطالب عن اؼبوضوع
 يقرأ التالميذ نٌصا -

جيٌرب اؼبدرس التالميذ كاحدا  -
 فواحدا لكتابة الكلمات كعادهتا

كيكتب التالميذ الكتابة اماـ  -
 الفصل

يعرؼ اؼبدرس عن الوسيلة  اليت  -
سيستعملها يف عملية التعليم، ألف 

سيقـو اؼبدرس التعليم بتطبيق 
  P3Qكسيلة تنضيد اؽبجاء 

 يستمع التالميذ شرح اؼبدرس -

بدأ اؼبدرس بإستخداـ كسيلة  -
    P3Qتنضيد اؽبجاء 

 يستمع التالميذ جبييد -



 
 

يقرأ اؼبدرس الكلمات مث لصق  -
 حركفو

 يستمع ك يهتٌم التالميذ جبييد -

يعطي اؼبدرس الفرصة على التالميذ  -
ليسألوا السؤاؿ الذم يناسب 

 شرحو

 يستمع التالميذ جبييد ك يسألوا -

أخَتنا ، إختتم اؼبدرس بإلقاء  -
 السالـ قبل اغبركج من الفصل 

 جييب التالميذ السالـ -

 
 اللقاء الثالث

 نشاط التالميذ نشاط المدرس
 

يدخل اؼبدرس الفصل بإلقاء  -
السالـ ك ينظر إذل صبيع التالميذ ك 

 يسجيل التالميذ بكشف الغياب

جييب التالميذ السالـ ك يستمعوف  -
إذل األظباء اليت غٌيب بكشف 

 الغياب
يشرح اؼبدرس عن  أمهية ك أىداؼ  -

 مهارة الكتابة 
 يستمع التالميذ شرحو -

يعرؼ اؼبدرس عن الوسيلة  اليت  -
سيستعملها يف عملية التعليم، ألف 

سيقـو اؼبدرس التعليم بتطبيق 
  P3Qكسيلة تنضيد اؽبجاء 

 يستمع التالميذ شرح اؼبدرس -

يعرؼ اؼبدرس األدكات اؼبؤيدة يف  -
 .  تلك الوسيلة

 .يستمع كينظر التالميذ اليو -

 يستمع التالميذ جبييد -يستمر اؼبدرس عن كيفية الكتابة  -



 
 

 بإستخداـ ملصق اؽبجاء
أخَتنا ، إختتم اؼبدرس بإلقاء  -

 السالـ قبل اغبركج من الفصل 
 يستمع التالميذ إذل شرح اؼبدرس  -

 
 اللقاء الرابع

 نشاط التالميذ نشاط المدرس
 

يدخل اؼبدرس الفصل بإلقاء  -
السالـ ك ينظر إذل صبيع التالميذ ك 

 يسجل التالميذ بكشف الغياب

جييب التالميذ السالـ ك يستمعوف  -
إذل األظباء اليت غٌيب بكشف 

 الغياب
يكرر اؼبدرس عن شرح اؽبجاء  -

 بنظر التالميذي اذل ملصق اؽبجاء 
 يستمع التالميذ إذل شرح اؼبدرس -

يعرؼ اؼبدرس عن الوسيلة  اليت  -
سيستعملها يف عملية التعليم، ألهنا 

سيقـو اؼبدرس التعليم بتطبيق 
  P3Qكسيلة تنضيد اؽبجاء 

 يستمع التالميذ جييدا -

 يستمع التالميذ جبييد - يشرح اؼبدرس بأف ذلك لقاء أخَت    -
يأمر اؼبدرس التالميذ بأف جييب  -

 اإلمتحاف البعدم  
يستمع التالميذ جبييد ك جييب  -

 . التالميذ األسئلة يف اإلمتحاف
أخَتنا، إختتم اؼبدرس بإلقاء السالـ  -

 قبل اػبركج من الفصل 
يستمع التالميذ إذل السالـ ك  -

 جييبونو 
 



 
 

كؼبعرفة قدرة التالميذ على مهارة الكتابة بعد العملية التجربية فاعتمد الباحث على 
 :كديكن عرض درجة اختبار التالميذ كما يف اعبدكؿ األيت . االختبار القبلي كالبعدم

 
 4 – 6الجدول 

 درجة التالميذ من اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي
 

 ( y ) االختبار البعدي ( x )االختبار القبلي  رقم
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

87٫4 
99٫1 
80٫4 
84٫5 
77٫6 
83٫4 
79٫2 
88 

69٫3 
89٫5 
65٫6 
91٫1 
85٫5 
70 

90٫1 
83 

59٫9 
99٫4 
45٫9 
99٫4 
85٫2 
91٫3 
93٫4 
84٫9 
91٫3 
99٫4 
64٫8 
93٫6 
90 

69٫8 
51٫9 
95٫3    



 
 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

93 
48٫9 
80٫4 
73٫3 
75٫6 
85٫9 
89٫3 
82٫2 
35٫3 
78٫7 
76٫5 
72٫1 
60 

92٫6 
93٫5 
72٫9 
49٫3 
17٫5 
69 
10 
3٫5 
84٫8 
89٫5 

95٫4 
73٫3 
93٫3 
94٫4 
86٫1 
99٫4 
87٫8 
94٫4 
86٫9 
76٫4 
91٫8 
88 

97٫4 
99٫4 
99٫7 
78٫3 
67٫8 

0 
94٫2 
74٫5 
57٫4 
82٫8 
99٫4 



 
 

40 
41 

94٫1 
68٫4 

96٫9 
91٫6 

41 = N 3020٫3 3022٫1 
 
 

 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 

 تحليل بيانات المالحظة المباشرة -1
كيقـو الباحث يف صبع البيانات باؼبالحظة اؼبباشرة أثناء التعليم كالتعلم ؼبعرفة 

 كربسب . كفعاليتها يف ترقية مهارة الكتابة P3Qأحواؽبا باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 
البيانات من أنشطة اؼبعلم كالتالميذ عند إجراء عملية التعليم كالتعلم باستخداـ الرمز كما 

 : يلي 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ُ۰۰ ٘ 

 النسبة اؼبئوية : P: البياف 

  R  :ؾبموعة القيمة اغبنصولة عليها 

 T  :الدرجة الكاملة 

 

 

 



 
 

كربدد اؼبسند األنشطة التالميذ ك اؼبعلم عند إجراء عملية التعليم كالتعلم إذل طبسة 
 : أحواؿ

 فبتاز = 100٘-81 

 جيد جدا = 80٘-66

 جيد = 65٘-56

 مقبوؿ = 55٘-41

 ناقص = 40٘-0



 
 

 :فدرجة أنشطة اؼبعلم كالتالميذ كما يف اعبدكؿ اآليت 
 

  المعلم-1
 4-7اعبدكؿ 

 درجة أنشطة اؼبعلم يف التعليم

الملحوظة الناحية رقم 
 درجة اللقاء الثاني درجة اللقاء األول

1 2 3 4 1 2 3 4 
  √    √  . القدرة على إعداد أٌكؿ التعليم كتنظيم الفصل 1
  √    √  .  عن الدرس الدينيةالقدرة على ربط اؼباٌدة اغبالية خبربة التالميذ كباؼباٌدة السابقة 2
  √   √   . ـم يف التعلشجيعهم كت التالميذأنشطةىا ك كأىداؼ الدراسيةتعبَت عن ؾبموعة من اؼبواداؿالقدرة على  3
 √    √    .استخداـ الوسيلة  التعليميةالقدرة على  4
 √     √  . القدرة على إدارة اؼبواد التعليمية 5
 √     √  . ـم التعلأثناء ىمتوجيوك  إرشاد التالميذالقدرة على 6
 √    √   . سيطرة اؼبواد التعليمية قدرة علىاؿ 7



 
 

 √    √    .قأساليبك  طرؽ التعليم كمناىجوالقدرة على تطبيق 8
  √    √   .القدرة على استخداـ أسلوب التواصل مع التالميذ يف الفصل 9
 √     √   . التالميذكبو( اؼبهٌذب، العدؿ الصرب،)تصرٌفات اؿالتواضع يف  10
 √    √   . ـم كدرجة عملية التعلك يف اؼبواد التعليمية لتوفَت التغذية الراجعة بٌصرالقدرة على الت 11
 √    √   . ا كموجزا  كاضحلتعليميةكاد اادل خالصةالقدرة على  12
  √    √  .  كفقا للمادة اؼبكتسبة حديثاالكتابة سئلةالقدرة على تقييم التالميذ مع بعض األ 13
  √    √  .  الوقت كالوضعتنظيمالقدرة على  14

 50 48  المجموع
 98 مجموعة القيمة الحصولة عليها

 :نظرا إذل اعبدكؿ السابق كجدنا البيانات اآلتية

٫ٖ۹َ: درجة اؼبعدلة األكذل     =
َٓٓٔ 

٫َٖٓ: درجة اؼبعدلة الثاشل     =
ْٖٓٔ  

  50:درجة اللقاء األكؿ    



 
 

  48:درجة اللقاء الثاشل    
  R  : 98: ؾبموعة القيمة اغبصولة عليها 
 T  :   112: الدرجة الكاملة 

 
 التالميذ -1

 4-8اعبدكؿ 

 درجة أنشطة التالميذ يف التعلم

الملحوظة الناحية رقم 
 درجة اللقاء الثاني درجة اللقاء األول

1 2 3 4 1 2 3 4 
 √    √   . كما عرض اؼبعلم العربية  سبهيد الكتابةالقدرة على 1
 √    √    .كتابة الكلمات اليت شرح اؼبعلم يف كراسة اؼبذاكرةالقدرة على  2
 √     √    .اليت مثَّلو اؼبعلمقدرة على نطق الكلمات اؿ 3
  √    √   .تنضيد اؽبجاء حىت تكوف الكلمةالقدرة على  4
  √     √  .تفريق اغبركؼ اؽبجائية يف إنفصاؽبا ك إتصاؽبا عند كتابتهاالقدرة على  5



 
 

  √      √ .الكتابةدقة فهم  القدرة على 6
 √    √    . أثناء التعلم العربيةذك ضبٌاسة كتركيز يف كتابة الكلمة 7
  √    √   .شكل اغبركؼ حبراكتها عند كتابتهاالقدرة على  8
  √   √    .كفقا للماٌدة الدراسية دل يفهمها أف يسأؿ عن األشياء اليت يريد 9
  √    √  . القدرة على إصالح اإلجابات من التالميذ اآلخرين إذا كاف اعبواب غَت صحيح 10
 √     √   .ك تطبيق قواعد الكتابة الكلمات اللغة العربية بصحيح، ك مرتبةو، ك جييدو القدرة على الكتابة  11
 √    √   . قالتعلم كلوائحنظاـ  الطاعة على 12
  √   √    . تطبيق اؼبادة الدراسة من قواعد الكتابة اللغة العربية يف هناية التعٌلمالقدرة على 13

 45 42 المجموع
 87 ؾبموعة القيمة اغبصولة عليها

 

٫ََٖ: درجة اؼبعدلة األكذل     =
ِِْٓ 

٫َٖٔ: درجة اؼبعدلة الثاشل     =
ِْٓٓ 



 
 

 نظرا إذل اعبدكؿ السابق كجدنا البيانات اآلتية
 42: درجة اللقاء األكؿ    
 45: درجة اللقاء الثاشل    

R             : 87: ؾبموعة القيمة اغبصولة عليها 
 T :   104: الدرجة الكاملة 



 
 

 

فدرجة أنشطة اؼبعلم كالتالميذ يف عملية التعليم كالتعلم باستخداـ كسيلة تنضيد 
 :  لًتقية مهارة الكتابة فيما تلي  P3Qاؽبجاء 

 

 :المعلم  -1

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ُ۰۰ ٘ =

ٖٗ
۱۱ِ

𝑋 ُ۰۰ ٘ = ٖ۷،ٓ  ٘ 

 

 :التالميذ  -2

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ُ۰۰ ٘  =  

ٖ۷۱
َْ
𝑋 ُ۰۰ ٘  = ٖ۳،ْٔٓ  ٘ 

 

جيد   دبعٌت80٘- 66كتدؿ على أهٌنا كقعت بُت  ٓ،P  :٪ٖ۷ قيمة اؼبعلم
  دبعٌت100٘-81كتدؿ على أهٌنا كقعت بُت  ْٓٔ،P   :٪ٖ۳ كقيمة التالميذ .جدا
 فتكوف داللة أٌف أنشطة اؼبعلم كالتالميذ يف تعليم كتعلم الكتابة باستخداـ كسيلة .فبتاز

 . إجيابية P3Qتنضيد اؽبجاء 

 تحليل بيانات االختبار -2
كقبل أف حيلل الباحث عن درجة االختبار القبلي كالبعدم فالبٌد لو أف خيرب ىنا   

إٌف الطالب يعترب ناجح يف االمتحاف إذا كانت نتيجتو حصلت إذل : األمور اؼبهٌمة كىي 
 لونج 62اليت قد قررتو اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية  (KKM)معيار اكتماؿ اغبد األدسل 



 
 

كربليل عن درجة االختبارات فيستخدـ ". 78" يف مادة الدينية بقيمة  بندا أتشيوباتا
:الباحث الرمز كما يلي

۲
 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
       

 : البيانات 
to  :  الداللة اإلحصائية.ّ 

MD  :، فرؽ اؼبتواسطُت 

 :       من اتباع اػبطوات التالية 

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

 

ΣD : ؾبموع الفركؽ بُت درجة اؼبتغَتة األكذل كدرجة اؼبتغَتة الثانية، كD  من خطوات 
 :اآلتية 

D = X-Y  

X :درجة اؼبتغَتة األكذل. 

Y :درجة اؼبتغَتة الثانية. 

N :عدد العينة. 

 

                                                                                                                     
 

٢
 Anas Sudijono، Pengantar Statistik Pendidikan، (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda، 2009)، 

hal. 305 
۳

الكتب اعبامع اغبديث كلية الًتبية جامعة : اإلسكندزية /، األزاريطةالتقويم و القياس النفسي و التربويؿبمد الطبيب، أضبد   
  152صفحة  ( ـ 1996الفاتح ، 



 
 

𝑆𝐸𝑀𝐷  : اػبطأ  اؼبعيارم للفركؽ كىو اتباع الرمز التارل: 

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

 𝑁−1
 

 

 : SDDْاإلكبراؼ ؼبعيارم للفركؽ بُت درجة اؼبتغَتة األكذل كدرجة اؼبتغَتة الثانية، يعٍت:  

𝑆𝐷𝐷 =  
Σ𝐷2

𝑁
−  

Σ𝐷

𝑁
 

2

 

 : ك طريقة تقوصل إختبار التالميذ كما يلي 
  تقوصل السؤاؿ الذم ستة أحركؼ-1

 
 

 
 
 

                                                                                                                     
 

٤
 Anas Sudijono، Pengantar….. hal 305 - 306 

 الصواب الّدرجة الرقم
 كلها صواب 9٫6 1
  أصواب5 8٫0 2
  أصواب4 6٫4 3
  أصواب3 4٫8 4
 صواباف 3٫2 5
 صواب كاحد 1٫6 7
 ما فيها صواب 0 8



 
 

  تقوصل السؤاؿ الذم طبسة أحركؼ-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تقوصل السؤاؿ الذم أربعة أحركؼ-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصواب الّدرجة الرقم
 كلها صواب 10٫0 1
  أصواب4 8٫0 3
  أصواب3 6٫5 4
 صواباف 4٫0 5
 صواب كاحد 2٫0 7
 ما فيها صواب 0 8

 الصواب الّدرجة الرقم
 كلها صواب 10٫0 1
  أصواب3 7٫5 2
 صواباف 5٫0 3
 صواب كاحد 2٫5 4
 ما فيها صواب 0 5



 
 

  تقوصل السؤاؿ الذم ثالثة أحركؼ-4
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 يقٌسم 10ىذه يطبق الباث للسؤاؿ ستة أحركؼ  1٫6لكل حرؼ صحيح ضرب 
 ألف 2  ك أما السؤاؿ طبسة أحركؼ لكل حرؼ الصحيح ضرب 1٫6يساكم بػػػػػػػػػػ  

، ك أما السؤاؿ أربعة أحركؼ لكل حرؼ الصحيح ضرب 2 يساكم بػػػػػػػػػػ  5 يقٌسم 10
ك أما السؤاؿ ثالثة أحركؼ لكل حرؼ ، 2٫5 يساكم بػػػػػػػػػػ  4 يقٌسم 10 ألف 2٫5

  ىا ىي ًذًه كيفية التقوصل 3٫3 يساكم بػػػػػػػػػػ  3 يقٌسم 10 ألف 3٫3الصحيح ضرب 
كبعد ما متَّ . اإلختبار قبلي ك اإلختار بعدم الذم يطبقها الباحث لكٌل منرة السؤاؿ

 فوجد 10 حىٌت منرة 1الباحث التقوصل لكٌل منرة زاد الباحث صبيعى الدرجة من منرة 
 .   ك أدناىا ًسٍفره 100التالميذ بأعلى الدرجة 

  
 
 
 
 

 

 الصواب الّدرجة الرقم
 كلها صواب 9٫9 1
 صواباف 6٫6 2
 صواب كاحد 3٫3 3
 ما فيها صواب 0 4



 
 

 4-9اعبدكؿ 
 ؾبموع الفركؽ بُت درجة االختبار القبلي كالبعدم

 D=x-yاالختبار البعدي االختبار القبلي رقم 
2

(x-y=)
2

D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

87٫4 
99٫1 
80٫4 
84٫5 
77٫6 
83٫4 
79٫2 
88 

69٫3 
89٫5 
65٫6 
91٫1 
85٫5 
70 

90٫1 
83 
93 

48٫9 
80٫4 
73٫3 

59٫9 
99٫4 
45٫9 
99٫4 
85٫2 
91٫3 
93٫4 
84٫9 
91٫3 
99٫4 
64٫8 
93٫6 
90 

69٫8 
51٫9 
95٫3    
95٫4 
73٫3 
93٫3 
94٫4 

27٫5 
0٫3 -

34٫5 
14٫9 -
7٫6 -
7٫9 -
14٫2 -
3٫1 
22 -
9٫9 -
0٫8 
2٫5 -
4٫2 -
0٫2 
38٫2 
12٫3 -
2٫4 -
24٫4 -
12٫9 -
21٫1 -

756٫25 
0٫09 

1190٫25 
222٫01 
57٫76 
62٫41 
201٫64 
9٫61 
484 

98٫01 
0٫64 
6٫25 
17٫64 
0٫04 

1459٫24 
151٫29 
5٫76 

595٫36 
166٫41 
445٫21 



 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

75٫6 
85٫9 
89٫3 
82٫2 
35٫3 
78٫7 
76٫5 
72٫1 
60 

92٫6 
93٫5 
72٫9 
49٫3 
17٫5 
69 
10 
3٫5 
84٫8 
89٫5 
94٫1 
68٫4 

86٫1 
99٫4 
87٫8 
94٫4 
86٫9 
76٫4 
91٫8 
88 

97٫4 
99٫4 
99٫7 
78٫3 
67٫8 

0 
94٫2 
74٫5 
57٫4 
82٫8 
99٫4 
96٫9 
91٫6 

10٫5 -
13٫5 -
1٫5 
12٫2 -
51٫6 -
2٫3 
15٫3 -
63٫3 
37٫4 -
6٫8 -
6٫2 -
5٫4 -
18٫5 -
17٫5 
25٫2 -
64٫5 -
53٫9 -
2 
9٫9 -
2٫8 -
23٫2 -
 

110٫25 
182٫25 
2٫25 

148٫84 
2662٫56 

5٫29 
234٫09 
4006٫89 
1398٫76 
46٫24 
38٫44 
29٫16 
342٫25 
306٫25 
635٫04 
4160٫25 
2905٫21 

4 
98٫01 
7٫84 

538٫24 
 

41 = N 3020٫3 3022٫1 401٫8 = Σ𝐷 20037٫9 = 2
Σ𝐷 



 
 

 

 :  يف اعبدكؿ السابق كجدنا البيانات اآلتية(t” Test“) ت –نظرا إذل درجة االختبار 

 401٫8 = (∑D)ؾبموع الفرؽ بُت االختبارين  -1
 20037٫9 = (∑2D)ؾبموع مربعات الفرؽ بُت االختبارين  -2
  41= عدد العينة  -3

 

 :  أف تتبع اػبطوات التالية(MD)كؼبعرفة داللة اؼبتوسط الفرؽ بُت درجة اؼبتغَتتُت 

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

401٫8
ْ۱

  =  ۹٫ٖ 

  : (SDD)مث يبحث الباحث عن االكبراؼ اؼبعيارم للفركؽ بُت درجة اؼبتغيتُت 

 

𝑆𝐷𝐷 =  Σ𝐷
ِ

𝑁
−  

Σ𝐷

𝑁
 

ِ
 

 

=  
ََِّ۷٫۹

ْ۱
− 

−َْ۱٫ٖ
ْ۱

 

ِ

 

 

=  ْٖٖ٫۷۲− (−۹٫ٖ)2 



 
 

 

=  ْٖٖ٫۷۲— ۹ٔ٫َْ 

 

=      ّٗ۲٫ٖٔ =    ُ۹٫ُٖ 

  : (SEMD)مث يبحث البحث عن اػبطأ اؼبعيارم للفركؽ 

  

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

 𝑁 − ۱
 =

ُ۹٫ُٖ

 ْ۱ − ُ
 =

ُ۹٫ُٖ

 َْ
 =

ُ۹٫ُٖ
ٔ٫ّ۲

 

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
= ّ٫۱ّ 

كبعد كل خطوات اغبساب السابق فوصل الباحث إذل اػبطوة األخَتة الختبار 
 :لكن على الباحث أف يعرب اإلحصائية كما يلي . فركض حبثها

2µ < 1µ = Ha : كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخدا أٌف الداللة على P3Q   لًتقية يكوف فعاال
 .مهارة الكتابة

2µ  ≥ 1µ  =HO : كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخدا أٌف الداللة على P3Q يكوف فعاال   ال
 .لًتقية مهارة الكتابة

 



 
 

مردكد، إذا   Hoمقبوؿ ك  Ha ٫۹ََِّ :اعتمادا على الفرض اؼبذكور، أٌف اؼبقياس الرد 
 .اغبساب-ت > اعبدكؿ- ت: كاف 

- Ha  كمردكد Ho  اغبساب-ت < اعبدكؿ- ت: ، إذا كاف مقبوؿ. 
 

ت عن حاصل اؼبالحظة -كأٌما اػبطوة األخَتة خيترب الباحث البيانات باختبارات
(to) كما يلي : 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

ٗ٫ٖ

۳٫۱۳
.

  = ۳٫۱۳
.
 

 

كيكوف   (derajat kebebasan)كمن اػبطوات األخَتة يعٍت ربديد درجة اغبرية 
 من درجة اغبرية يف ىذا 1٘ ك5٘ (signifikansi)الفرض الصفرم على مستول الداللة 

 . البحث

db = N-1 

 = ْ۱-1  

= ٤ٓ 

 

 كحدد مستول الداللة ۲٫َ۲ يعٍت 5٘( signifikansi)فحدد مستول الداللة 
أكرب من  (اغبساب-ت)كذلك . ۳٫۱۳ يعٍت (to ) أٌما حاصل اؼبالحظة ۲٫۷۱ 1٘
 ۲٫۷۱  <۳٫۱۳>  ۲٫َ۲ : (اعبدكؿ-ت)



 
 

فيكوف الفرض  (اعبدكؿ-ت)متساكية أك أكرب  (اغبساب-ت)إذا كانت الدرجة 
دل تبلغ إذل  (اغبساب-ت)كإذا كانت الدرجة . الصفرم مردكدا كالفرض البادرل مقبوال

 ٓ.فيكوف الفرض الصفرم مقبوال كالفرض البادرل مردكدا (اعبدكؿ-ت)الدرجة 

-ت)أكرب من الدرجة  (اغبساب-ت)فوجد الباحث يف ىذا البحث أٌف الدرجة 
، كلذلك الفرض الصفرم مردكدا كالفرض البادرل مقبوال، يعٍت يكوف استخداـ (اعبدكؿ

 . لًتقية مهارة الكتابة فٌعاال يف تعليم كتعلم اللغة العربية P3Qكسيلة تنضيد اؽبجاء 

 

 تحليل بيانت استجابة التالميذ -3
لًتقية  P3Qالدرجة يف ربليل استجابة التالميذ باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء

  : ٔمهارة الكتابة فيعتمد الباحث على الرمز

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 ُ۰۰ ٘        البياف         :  

P : النسبة اؼبئوية 

𝑓 :  التكرار 

N : ؾبموعة التالميذ 

                                                                                                                     
 

٥
 Anas Sudijono، Pengantar... hal 312-313. 

٦
 Anas Sudijono، Pengantar... hal. 43. 



 
 

 4-10اعبدكؿ 

 درجة استجابة التالميذ

 (٪) النسبة المئوية  (F)التكرار   البيانات رقم
 غ م ب غ م م م ب غ م ب غ م م م ب

يرٌقي رغبيت   P3Qباستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء الكتابة ـ متعل 1
 - -  43،24  56،75 - - 16 21 .يف تعلم اللغة العربية

 ساعدشلم  P3Q باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء الكتابة ـ متعل 2
 2،70 5،40  56،75  35،13 1 2 21 13 .اؼباٌدة التعليمية بيسر فهم مضموف يف

ديكن أف  P3Q باستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء الكتابة ـ متعل 3
 - -  62،16  37،83 - - 23 14. لتعٌلميف ارل من الدافعية  زيدم

العربية باستخداـ اللغة  تعٌلم  يف ىناؾ قدرة متزايدة بأفٌ أشعر 4
 - P3Q  .24 10 3 - 64،86  60  8،10كسيلة تنضيد اؽبجاء 

 2،70 13،5 222،15 204،58 - - 70 72 المجموع 



 
 

 0،67 3،37 55،537 51،145 - - 17،5 18 الوسط الحسابي  



 
 

 
 

 :المالحظة 

 .(إجيابيا)موافق بشدة : ـ ب   

 .(إجيابيا)موافق : ـ  

 .  (سلبيا)غَت موافق : غ ـ  

 .(سلبيا)غَت موافق بشدة : غ ـ ب 

 

 طلبة الذين درسوا يف تعٌلم الكتابة 37كمن اعبدكؿ السابق فعرفنا أٌف من 
 العربية يف الفصل الرابع لقسم اللغة األجنبية  P3Qباستخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 
 :فًتددات استجابتهم كما يلي 

  (إيجابيا) 51،145٪موافق بشدة بقيمة  -1
 (إيجابيا) 55،537٪ موافق بقيمة  -2
 (سلبّيا)3،37٘غَت موافق بقيمة   -3
 (سلبّيا)0،67٘ غَت موافق بشدة بقيمة  -4

 لًتقية مهارة  P3Qنظرا إذل البيانات السابقة، أٌف استخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء 
 .الكتابة جيد استجابة إجيابية كأكثر منهم يوافقوف هبا

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 تحقيق الفروض - ج
 

 :كأٌما الفركض اليت قدـ الباحث يف ىذا البحث فهي كما يلي 

ؼبدرسة اإلبتدائية  با لًتقية مهارة الكتابة P3Q كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخداإٌف  -1
ـٌ   لونج باتا بندا أتشيو 62اغبكومية  أٌف أنشطة اؼبعلم : بدليل  فبتاز يكوف يف العا

 P  :٘87،5قيمة كالتالميذ قد حصلت على اختبارات كرقة اؼبالحظة اؼبباشرة ب
:  Pكقيمة .  دبعٌت فبتاز100٘- 80للمعلم كتدؿ على أهٌنا كقعت بُت 

 .  دبعٌت فبتاز100٘- 81  للتالميذ كتدؿ على أهٌنا كقعت بُت 83،654٘
 يرقي قدرة التالميذ على مهارة الكتابة   P3Q كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخداإٌف  -2

أكرب من درجة  (اغبساب-ت)ت - من درجة اختبارفقد حصل الباحث 
(. ۲٫۷۱ < ٫۱ّّ)أك  (2٫۲0 < ٫۱ّّ: ، كىي (اعبدكؿ-ت)اعبدكؿ 

 .كىذا يدؿ أٌف الفرض الصفرم مردكد كالفرض البادرل مقبوؿ
 لًتقية مهارة الكتابة  جيد استجابة  P3Qإٌف استخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء  -3

كموافق   51،145٘إجيابية من درجة كرقة استبانة التالميذ بقيمة موافق بشدة  
اػبالصة من . 0،67٘ ك غَت موافق بشدة 3،37٘ كغَت موافق 55،53٘

النتيجتُت السابقتُت ىي تدؿ على أهٌنا إجيابية كتكوف فعالية يف إجراء تعليم اللغة 
 .العربية كخاصة يف مهارة الكتابة 

 ك تطبيقها ؽبا اىثارا إجيابية يف ترقية قدرة التالميذ  P3Qأف كسيلة تنضيد اؽبجاء  -4
 أكرب من  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 > tكىذا مثبت بالرمز السابق أف . على الكتابة  األساسية

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙)درجة ت اعبدكؿ   ٕ. مقبوؿ𝐻𝑎  مردكد ك 𝐻0 فذلك (
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 ك تطبيقها اىثر إجيابية يف ترقية قدرة التالميذ على الكتابة الكلمة  P3Qأف كسيلة  
  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 > tك ىذا مثبت بالرموز السابق أف . العربية األساسية

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) أكرب من درجة ت اعبدكؿ (t) أك درجة ت -5  مردكد ك 𝐻0 فذلك (
𝐻𝑎كىذه يدؿ أف كسيلة  .  مقبوؿP3Q اؼبناسبة على الكتابة األساسية . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 الفصل الخامس
 

 تنضيد اؽبجاء ك  P3Qك قد حبث الباحث يف الفصوؿ السابقة عما يتعلق بواسلة  
ك سيقدـ الباحث اػبالصة كما . تطبيقها لًتقية قدرة التالميذ على الكتابة األساسية

 :يلي

 نتائج البحث- أ
 

 من 62 كبعد ما قاـ الباحث حبث شبو التجريبية يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 
 ك تطبيقها  P3Qبداية حىت هناية فوجد الباحث درجة البحث أف كسيلة تنضيد اؽبجاء 

فعالة يف ترقية قدرة التالميذ على الكتابة األساسية يف إنفصاؽبا ك إتصاؽبا صبيع األحرؼ 
 ك يعتقد الباحث على أف درجة ت أكرب من الدرجة ت جدكاؿ

 
 كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخداكبعد أف حبث الباحث يف الفصوؿ السابقة عن 

P3Q  حيسن    لونج باتا بندا أتشيو62ؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية با لًتقية مهارة الكتابة
 :بو أف خيلص الدرجة كما يلي 

 
ألٌف .  يكوف فٌعالةن  لًتقية مهارة الكتابة P3Q كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخداإٌف  -1

كتكوف ىذه الدرجة بناء . التالميذ يفرحوف أثناء التعليم كيرغبوف يف استخدامها
  87،5٘على مالحظة الباحث عن طريق سرد قائمة اؼبالحظة اؼبباشرة بقيمة 

 .  للتالميذ دبعٌت فبتاز83،654٘للمعلم دبعٌت فبتاز ك



 
 

 
 

 يرٌقي سيطرة التالميذ على فهم  P3Q كسيلة تنضيد اؽبجاء ـاستخداكإٌف  -2
كىذا يبدك من درجة اختبار القبلي . اؼبكتوب الكلمة العربية ك قواعد كتابتها

حيث إٌف الباحث كجد درجة اختبار القبلي كالبعدم ـبتلفا إذ يكوف . كالبعدم
اغبساب أكرب - درجة ت الفرض الصفرم مردكدا كالفرض البادرل مقبوال ألٌف 

 (. 2٫7۱ < ٫۱ّّ)أك  (2٫ِ0 < ٫۱ّّ): ت اعبدكؿ، كىي - من درجة 
 لًتقية مهارة الكتابة يكوف إجيابيا من  P3Qكإٌف استخداـ كسيلة تنضيد اؽبجاء  -3

 كغَت 55،53٘ كموافق ۱،145ٓ٘درجة كرقة االستبانة بقيمة موافق بشدة 
 .0،67٘ ك غَت موافق بشدة 3،37٘موافق 

 
 من بداية 62كبعد ما قاـ الباحث حبث التجريبية يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية  

 ك تطبيقها فعالة  P3Qحىت هناية فوجد الباحث درجة البحث أف كسيلة تنضيد اؽبجاء 
يف ترقية قدرة التالميذ على الكتابة األساسية يف إنفصاؽبا ك إتصاؽبا صبيع اغبركؼ ك 

 يعتقد الباحث على أف درجة ت أكرب من الدرجة ت جدكاؿ
 

 المقترحات- ب
 :بعض اؼبقًتحات اليت يراىا الباحث ضركرية يقمها 

 
 P3Q (Peraga ينبغي للمدرسُت إجراء عملية التعليم دبهارة الكتابة بإستخداـ كسيلة -1

(Praktis Pembelajaran Al-Qur’an  تنضيد اؽبجاء ك تطبيقها لًتقية قدرة التالميذ على 
 .الكتابة األساسية ليفهم التالميذ على الكتابة األساسية بسرعة



 
 

 
 

إذا كجدكا فيها . ينبغي على القارئُت الذم يقرؤكف ىذا البحث أف يفضلوا بالنقد -2
خطأ أك نقصاف فأف يصلحوا ىذا العيوب حىت يكوف ىذا البحث كامال كمفيدا 

 .للباحث ك للقارئُت
ينبغي للمعلم أف يستخدـ الوسيلة  التعليمية اؼبختلفة أثناء التعليم حسب اغباجة  -3

 .لكي يرغب التالميذ يف التعلم اللغة العربية
 .ينبغي للتالميذ أف جيتهدكا يف التعيلم اللغة العربية ألهنا أساس من أسس النجاح -4
يرجى أف يسجع اؼبدرسوف التالميذى يف تعلمهم خصوصا يف مهارة الكتابة ألهنم  -5

 .سيوجيو هبا اؼبهارة يف يـو ما
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

Satuan pendidikan    : SDN 62 Lueng Bata 

Mata pelajaran     : Bahasa Arab 

Kelas/semester     : IV B  

Materi       : ىواية محمد 

Alokasi waktu     : 2 x 45 menit 

 
A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

NO KOMPOTENSI DASAR INDIKATOR 

1 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1 Menunjukkan rasa syukur terhadap 

kesempatan mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar dan 

komunikasi antar sesama. 

2 2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

 

2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam 

menggunakan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman. 

2.1.2 Menunjukkan perilaku percaya diri 

dalam menggunakan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

2.1.3 Menunjukkan sikap antusias dan   

perilaku baik selama proses 



 
 

 
 

pembelajaran bahasa Arab. 

 

3 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah 

dan ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

  ىواية محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Mengidentifikasi bunyi kata bahasa 

Arab terkait dengan topik :   ىواية محمد 

secara lisan dan tertulis. 

3.1.2 Menyebutkan bunyi frase bahasa 

Arab terkait dengan topik ىواية محمد   

secara lisan dan tertulis. 

3.1.3 Menyebutkan bunyi kalimat bahasa 

Arab terkait dengan topik :     ىواية محمد

secara lisan dan tertulis. 

3.1.4 Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah terkait dengan topik :  ىواية 
   محمد

secara lisan dan tertulis. 

 
3.2    Menemukan makna atau gagasan dari  ujaran 

kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

  ىواية محمد

baik secara lisan maupun tertlis. 
 

3.2.1 Mengungkapkan arti kata bahasa 

Arab terkait dengan topik  :   ىواية محمد 

 secara lisan dan tertulis. 

 

 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 
1. Materi Kitabah (terlampir). 

 

 

D. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 

1. Media  : Papantulis, spidol, Peraga Praktis Pembelajaran Al 

Quran. 

2. Sumber belajar   :Kamus, dan internet. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

E. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN  

 

 Pertemuan pertama  

Kegiatan Deskripsi kegiatan 

Pendahuluan 

( 10 menit ) 
 Guru dan siswa melaksanakan salam dan membaca doa. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru mengaitkan materi ajar dengan pengalaman siswa dan 

dengan materi yang sudah dipelajari. 

 Guru menyampaian cakupan materi, tujuan pembelajaran 

dan uraian kegiatan serta memotivasi siswa. 



 
 

 
 

Inti 

( 70  menit ) 
Mengamati  

 Siswa mendengarkan penjelasan dari guru dengan serius. 

 Siswa mencatat materi maharah kitabah yang dijelaskan oleh 

guru. 

 

Menanya 

 Siswa menanyakan cara pernarikan huruf hingga membentuk  

kata, frase, dan kalimat tentang materi kitabah. Siswa saling 

membantu cara menulis dan guru juga membantu. 

 

Mencoba / Mengeksplorasi 

 Guru memberikan penjelasan singkat di seputar materi 

bahasa  و حروف اإلشتراك في النطق حروف المتصل و حروف المنفصل   
 Siswa mencoba untuk membuat contoh lain yang berkaitan 

dengan materi kitabah dengan menggunakan  حروف المتصل و
   و حروف اإلشتراك في النطق حروف المنفصل

 Siswa mencoba menghafalkan huruf huruf yang dapat 

disambung dan tidak dapat disambung. 

 Siswa mencoba membedakan huruf huruf yang memliki 

kesamaan pengucapannya akan tetapi berbeda makhrajnya 

 

Menalar / Mengasosiasi 

 Siswa melakukan latihan sesuai dengan petunjuk LKS dari 

materi kitabah di bawah bimbingan dan arahan guru. 

 

Mengkomunikasikan  

 Siswa melaporkan hasil karya dari LKS dan 

mengumpulkannya. 

Penutup 

( 10 menit ) 
 Guru melakukan tanya jawab singkat terhadap materi 

pembelajaran sebelum keluar. 

 Guru dan siswa secara bersamaan menyimpulkan materi 

ajar dari pelajaran yang telah dijelaskan. 

 Guru meberikan tugas PR bagi siswa (bila dibutuhkan). 

 Guru menutup dengan doa dan salam.  
 

 

 Pertemuan kedua 

 



 
 

 
 

Kegiatan Deskripsi kegiatan 

Pendahuluan 

( 10 menit ) 
 Guru dan siswa melaksanakan salam dan membaca doa. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa. 

 Guru mengaitkan materi ajar dengan pengalaman siswa dan 

dengan materi yang sudah dipelajari. 

 Guru menyampaian cakupan materi, tujuan pembelajaran 

dan uraian kegiatan. 

Inti 

( 70  menit ) 
Mengamati  

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan tujuan 

dalam maharah kitabah dengan dengan serius. 

 Siswa mencatat manfaat pembelajaran kitabah yang di 

jelaskan oleh guru. 

 

Menanya 

 Siswa menanyakan materi yang berkaitan dengan maharah 

kitabah, tujuan, dan manfaat mempelajarinya 

 Siswa bertanya tentang kegunaan lainnya memperlajari 

kitabah dalam bahasa arab.  

 

Mencoba / Mengeksplorasi 

 Guru memberikan penjelasan singkat di seputar materi yang 

berkaitan dengan  اعد الخط الهجائيقو   

 Siswa mencoba untuk mengingat contoh penulisan huruf 

huruf yang di berikan oleh guru berkaitan dengan materi اعد قو
 .الخط الهجائي
 

 

Menalar / Mengasosiasi 

 Siswa melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 

LKS dari materi kitabah di bawah bimbingan dan arahan 

guru. 

 

Mengkomunikasikan  

 Siswa melaporkan hasil karya dari LKS dan 

mepresentasikannya di depan kelas. 

Penutup 

( 10 menit ) 
 Guru melakukan tanya jawab singkat terhadap materi 

diskusi sebelumnya. 

 Guru dan siswa secara bersamaan menyimpulkan materi 

ajar dari pelajaran yang baru saja dilakukan. 

 Guru melakukan penilaian sederhana terhadap pokok bahan 

sesuai dengan materi yang baru saja dipelajari. 

 Guru merefleksi pembelajaran dan memotivasi kepada 

siswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam keseharian. 



 
 

 
 

 Guru meberikan tugas PR bagi siswa (bila dibutuhkan). 

 Guru menutup dengan doa dan salam. 
 

F. PENILAIAN 

 

 

No Teknik Instrumen Keterangan 

1 Observasi   Lembar observasi  

 

 Lembar penilaian observasi 

Terlampir 

 

Terlampir 

2 Tes tertulis  Uraian tugas individu atau kelompok Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

G. ANALISIS HASIL 

Analisis hasil  

(Diisi oleh guru) 

 

 

 

       ......., ........................... 

 

Mengetahui, 

Mahasiswa peneliti     Guru mata pelajaran 

 

_________________     __________________ 

NIM.  221324112     NIP. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lampiran I 

 

Materi Kitabah 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lampiran II 

 1اإلختبار 

 !إجعل ىذه األحروف بأن يكون الكلمة التامة 

 ٌب + َت + ْك + َم  .1

 سٌ + ِل + ا + َج  .2

 مٌ + ِل + ْس + ُم  .3

 ءٌ + ا + َس + ِن  .4

 نِ + ا + َم + ِل + ْس + ُم  .5

 نَ + ْو + ُم + ِل + ْس + ُم  .6

 ةٌ + َي + ا + َو + ِه  .7
 نٌ + ا + َو + َي + َح  .8
 تٌ + ا + َب + َن  .9

 ٌر  + ْص + َق  .10

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 2أإلختبار 

 !إجعل ىذه األحروف بأن يكون الكلمة التامة 

 ى + َه + ْق + َم  .1
 ءُ + ا + َم + َك + ُح  .2
 ءُ + ا + َم + َل + ُع  .3

 ةٌ + َل + ِء + ا + َع  .4

 ٌر + ْز + َج  .5

 صٌ + ا + َل + ْخ + ِإ  .6

 ٌب + ا + َج + ْن + ِس  .7

 نَ + ْو + ُم + ِل + ْس + ُم  .8

 ٌب + َن + ْر + َأ  .9

 لٌ + ْي + ِف  .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lampiran III 

 

 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP AFEKTIF 

 

 

A. Petunjuk pengisian 

Berdasarkan pengamatan anda selama ini, nilailah sikap tiap peserta didik 

anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati  

3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 

2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 

1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 

 

B. Lembar observasi 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Kelas :  

Semester : 

Tahun ajaran :  

Periode pengamatan : Tanggal … s.d. …. 

 

 

Indikator Sikap Deskripsi Skor 

1. Mengembangkan budaya 

bertanya kepada guru 

terhadap materi yang belum 

dipahami. 
 

Selalu menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

4 

Sering menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

3 

Kadang-kadang menanyakan 

materi yang belum dipahami. 

2 

Tidak pernah menanyakan materi 

yang belum dipahami. 

1 

2. Mengamalkan akhlak Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Selalu berperilaku sesuai akhlak 

Islam. 

4 

Sering berperilaku sesuai akhlak 

Islam. 

3 

Kadang-kadang berperilaku 

sesuai akhlak Islam. 

2 

Tidak pernah berperilaku sesuai 1 



 
 

 
 

Indikator Sikap Deskripsi Skor 

akhlak Islam. 

3. Mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab. 

 

Selalu mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

4 

Sering mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

3 

Kadang-kadang mengerjakan 

tugas-tugas dengan jujur dan 

penuh tanggung jawab. 

2 

Tidak pernah mengerjakan tugas-

tugas dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab. 

1 

 

Lembar Penilaian : 

 

No. Nama siswa 

Skor Aspek yang 

Dinilai  
(1 – 4) Jumlah 

Perolehan 

Skor 

SkorAkhi

r 

Tuntas/ 

Tidak 

Tuntas Indikator  

1 2 

1.       

2.       

3.       

 

Petunjuk penentuan nilai sikap 

 

1. Rumus penghitungan skor akhir 

Skor akhir =  4
JumlahPerolehanSkor

SkorMaksimal
  

Skor maksimal =  banyaknya indikator  x4 

 

2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada permendikbud no 81 A 

tahun 2013 yaitu: 

Sangat baik (sb) : apabila memperoleh skor akhir: 3,33<skor akhir ≤ 4,00 

Baik (b) : apabila memperoleh skor akhir: 2,33<skor akhir ≤ 3,33 

Cukup (c) : apabila memperoleh skor akhir: 1,33<skor akhir ≤ 2,33 

Kurang (k) : apabila memperoleh skor akhir:           skor akhir ≤1,33 



 
 

 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Petunjuk penggunaan : 

 

 Berikanlah tanda √ pada salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor 

pada aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 

adalah : 

 

1 = kurang    3 = baik 

2 = cukup   4 = sangat baik 

 

 

Nama guru : Riadi Syah Putra 

 

 

No. Aspek yang diamati 

Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan dalam persiapan awal dan pengelolaan 

kelas. 

    

2 Kemampuan dalam mengaitkan materi ajar dengan 

pengalaman siswa dan dengan materi yang sudah 

dipelajari. 

    

3 Kemampuan dalam menyampaikan cakupan materi, 

tujuan pembelajaran, uraian kegiatan serta memotivasi 

siswa dalam pembelajaran. 

    

4 Kemampuan dalam penggunaan media pembelajaran.     

5 Kemampuan pengelolaan terhadap materi ajar.     

6 Kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan 

siswa ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. 

    



 
 

 
 

7 Kemampuan penguasaan terhadap materi ajar.     

8 Kemampuan mengaplikasikan metode, strategi dan 

teknik pembelajaran. 

    

9 Kemampuan  penggunaan gaya komunikasi dengan 

siswa di kelas.  
    

10 Kesantunan dalam berperilaku (sabar, adil, dan 
berakhlak mulia) terhadap siswa 

    

11 Kemampuan dalam merefleksi materi ajar untuk 
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

    

12 Kemampuan dalam menyimpulkan materi ajar dengan 
singkat dan jelas. 

    

13 Kemampuan dalam mengevaluasi siswa dengan 

beberapa pertanyaan lisan sesuai dengan materi yang 

baru saja dipelajari. 

    

14 Kemampuan dalam pengelolaan waktu dan situasi.     

Jumlah 
 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh, 17 Februari 2017 

       Observer, 

 

 

 

       (       ) 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Petunjuk penggunaan : 

 

 Berikanlah tanda √ pada salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor 

pada aspek-aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 

adalah : 

 

 

1 = kurang    3 = baik 

2 = cukup   4 = sangat baik 

 

 

No. Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan merapikan penulisan kata bahasa arab 

sebagaimana yang telah dicontohkan oleh guru. 

    

2 Kemampuan mencatat kata yang sudah dijelaskan dan di 

tuliskan guru di buku catatan.  

    

3 Kemampuan siswa dalam mengucapkan  kata yang di 

tuliskan dan di contohkan oleh guru. 

    

4 Kemampuan menyusun huruf hijaiyah hingga 
membentuk kata. 

    

5 Kemampuan membedakan huruf yang dipisah dan 
disambung dalam penulisan kata bahasa arab. 

    

6 Kemampuan ketepatan memahami tata cara penulisan 

kata bahasa arab.  
    

7 Semangat dan keseriusan dalam mengikuti jalannya 

pembelajaran. 

    

8 Kemampuan memberikan tanda baca pada setiap huruf 

yang disambung yang terdapat dalam kata. 

    

9 Kemauan dalam menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami yang berkaitan dengan materi kitabah. 

    

10 Kemampuan dalam memperbaiki jawaban dari siswa     



 
 

 
 

lain apabila jawabannya belum benar. 

11 Kerampilan siswa dalam menuliskan dan menerapkan 

qaidah penulisan kata bahasa arab dengan baik, rapi, dan 

tepat.  

    

12 Mematuhi peraturan dan tata tertib belajar.     

13 Kemampuan dalam mengaplikasikan materi ajar dari 

qaidah penulisan bahasa arab diakhir pembelajaran. 

    

Jumlah  

 

 

 

 

 

       Banda Aceh, 17 Februari 2017 

       Observer, 

 

 

 

       (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMEN RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN  

BAHASA ARAB DENGAN MENGGUNAAN MEDIA LAGU 



 
 

 
 

Nama : 

Kelas  : 

 

Petunjuk : 

 

Pilihlah salah satu dari empat item yang tersedia sesuai dengan apa yang anda 

rasakan! 

 

1. Pembelajaran istima’ dengan menggunakan media lagu bahasa Arab sangat 

menarik simpati belajar saya. 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Kurang setuju. 

d. Tidak setuju. 

 

2. Pembelajaran dengan media lagu bahasa Arab dapat membantu saya untuk lebih 

mudah memahami isi wacana dari meteri ajar. 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Kurang setuju. 

d. Tidak setuju. 

 

3. Pembelajaran istima’ dengan menggunakan media lagu bahasa Arab dapat 

meningkatkan motivasi belajar saya. 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Kurang setuju. 

d. Tidak setuju. 

 

4. Saya merasa ada peningkatan kemampuan belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan media lagu. 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Kurang setuju. 

d. Tidak setuju. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية: أوال 

 ريادم شو فًتا :  االسم الكامل .1
 221324112:  رقم القيد   .2
 1995بندا أتشيو، قرباير 18 :  ؿبل كتاريخ اؼبيالد .3
 الذكور:  اعبنس   .4
 اإلسالـ :  الدين  .5
 إندكنيسيا :  اعبنسية  .6
 غَت متزكج:  اغبالة االجتماعية  .7
 دججوت مسلوع باتا، يف قرية  :  العنواف  .8
 طالب :  العمل  .9

  riadisyahputra.rs@gmail.com: الربيد االلكًتكشل   .10
  نصر الدين :  اسم األب .11
 موظف: العمل    .12
 نور ذاكية: اسم األـ    .13
 ربة البيت: العمل    .14
 دججوت مسلونج باتا، يف قرية : العنواف    .15

 خلفية التعليم: ثانيا 

 (.2007  سنة SDN 33 Peuniti Banda Aceh)اؼبدرسة اإلبتدائية   .1
 (.2010اؼبعهد العصرم عمر دياف سنة  )اؼبدرسة اؼبتوسطة   .2
 (.2013اؼبعهد العصرم عمر دياف سنة )اؼبدرسة الثانوية   .3
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية، بندا  .4

 2017أتشيو، سنة 
 

 الباحث

mailto:riadisyahputra.rs@gmail.com
mailto:riadisyahputra.rs@gmail.com
mailto:riadisyahputra.rs@gmail.com

