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 هداءإ

 أهدي هذه الرسالة إليكم

ين ربياين صغريا حىت األن لذليايت  اإىل أيب املكرم جاسريل وأمي املكرمة رومس
املكرم  خايلاملكرمة فطرايين و  خاليتاألخرة. مث لدنيا و اهللا يف سالمة الدين و  وحفظهما

 ابركهما هللا.  يساعدونىن ىف كلية حىت األنهم  ولكفليذ

م و الذين علموين ابلعل رانريي اإلسالمية احلكومية،وإىل أساتذيت يف جامعة ال
 هم هللا عز وجل أحسن اجلنة.النافعة يف الدنيا واآلخرة دخل

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل أصدقائي 
م يل يف أقول شكرا كثريا على مساعدهت 2016جامعي قسم اللغة العربية مرحلة  طالب

 .م هللا خري اجلزاءذا البحث العلمي، جراهإجياز ه
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 تقديرشكر و 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

لق اإلنسان وعلمه البيان والصالة والسالم على سيد األانم احلمد هلل الذي خ
 الكرام.حممد وعلى آله وأصحابه ذوى 

 وبعد، فقد الباحثة إبذن هللا من كتابتها هذه الرساله اليت تقدم لكلية الرتبية
أتشيه للحصول على الشهادة  اامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندوأتهيل املعلمني ج

 Project Basedأتثري أسلوب  ثة املوضوع "وقد اختارت الباح .(S.Pd) اجلامعة األوىل

Learning  ــيف ترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة    ."MTsN 4 Aceh Besar بـــ

 اما األستاذ ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة ابلشكر العميق للمشرفني الكرميني
ثة هلما شكر تاذة فضيلة املاجستري. تقدم الباحألساف مزفر املاجستري، و أشر  سو الدكرتاند

عسى أن  أبهنما قد أنفقا أوقاهتما لإلشراف على هذه الرسلة من أوهلا إىل هنايتها، زيالج
 ري اجلزاء.يباركهما هللا وجيزيهما خ

شكر ملدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية الوتقدم الباحثة 
 وموظفي مكتبة الرتبية  وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة

 وها إبعارة الكتب احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة.دذين قد ساعاجلامعة ال

املدرسني والطالب  ميعوجل MTsN 4 Aceh Besar لرئيس شكرلتقدم الباحثة ا
البحث. وكذالك جلميع أصدقائي يف وها يف مجع البياانت احملتاجة عند الذين ساعد
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ب جامعي قسم تعليم اللغة الطالامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل أصدقائي ج
 م يل يف إجناز هذا البحث العلمي.شكرا كثريا على مساعدهتأقول  2017العربية مرحلة 

فعة لنفسها خاصة وللقارئني عامة وأخريا،ترجو الباحثة أن تكون هذه الرسالة ان
 آمني.

 

  2022دار السالم، مارس 
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        ترقية قدرة الطالب يف  Project Based Learningأسلوب  أتثري البحث: عنوان
ــعلى مهارة الكتابة   MTsN 4 Aceh Besar بــــ

 ينااإلسم الكامل: روينا أذكي

  160202144رقم القيد     : 

ــ VIIIaالفصل  الحظة األوىلاملاعتمادا على  ـــ شكلة مأن  .MTsN 4 Aceh Besarبـــــــ
قلة سيطرهتم على أي  الكتابة اخنفاض قدرة الطالب على هييف الكتابة الطالب 
 Project أسلوب أتثري للتعرف علىالبحث  هذا ويهدف .تهمبافكرة يف كتو  املفردات

Based Learning  ويف هذا البحث تستخدام على مهارة الكتابة قدرة الطالب ترقيةىف .
 وتقدم. One Group Pre-test Post-test Designبنوع  منهج احلث التجرييبالباحثة 

وأما نتائج البحث أن  كأدوات البحث.  ختبار البعدياالو  ختبار القبلياالالباحثة ورقة 
لباحثة ابية عند الطالب ووجدت اهلا إستجابة إجي Project Based Learning أسلوب أتثري

وأما مالحظة . حبيث حصلت على درجة جيد جد ،جيابيةإستجابة إ يف إستجابتهم 
% والقيمة 93،75 أنشطة املدرسة والطالب أن القيمة احملصولة ملالحظة املدرسة هي

قدرة الطالب وميوهلم ورغبتهم يف  ة% أن ترقي91،67احملصولة ملالحظة الطالب هي 
-احلساب( أكرب من نتيجة )ن -وتعتمد الباحثة على أن نتيجة )ت مهارة الكتابة.

  27،2>28،13 <03،2اجلدول(: 
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ABSTRACT 

Title of Thesis : The Effect the Project Based Learning Model In Improving  

   Student’s writing Skills At The  MTsN 4 Aceh Besar 

Writer : Ruwina Adzkiani 

NIM : 160202144 

 

  In the first observation the researcher found in grade VIIIa the MTsN 4 

Aceh Besar, As for the problem in writing, they to not appreciate writing, do not 

have good vocablary,and do not have ideas for the book. This knowledge rersearct 

aims to use the project based learning method to upgrade student’s ability to 

effectively writing skill using pured based learning ethnic method student’s ability 

to write skill, and un this research the reasearct uses ab expreriment researcth 

method for one group pre test post test design. The using the project based 

learning has a positive response in the students, and the reseacher united in their 

response thed the response. Positive, so that I got a very goog grade as it turn out 

in my activity note paper the school and student that the school note is 93,75% 

and the value of the cut off 91,67% yo improve student’s ability. And the use of 

project based learning is effective to improve student ability to write, with results 

(“t” Test)greater than (“t” table) 2,27 < 13,28> 2,03 
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ABSTRAK 

 

Judul : Pengaruh Model Project Based Learning untuk Meningkatkan  

   Kemampuan Menulis Siswa di MTsN 4 Aceh Besar 

Penulis : Ruwina Adzkiani 

NIM : 160202144 

 

Pada observasi pertama peneliti menemukan di kelas VIIIa di sekolah 

MTsN 4 Aceh Besar, bahwa siswa mempunyai masalah dalam menulis bahasa 

Arab mereka tidak bisa menulis dan sedikit kosa kata baru dan tidak mempunyai 

ide-ide dalam menulis. Tujuan meneliti ini untuk mengetahui penggunaan model 

project based learning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis dan 

keefektifan penggunaan project based learning dalam meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen dengan jenis one gruop pre-test post-test 

design. Dan adapun alat-alat penelitian yang digunakan adalah soal-soal pre tesr 

dan post test. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model 

pembelajaran project based learning mendapat repson positif, dalam perolehan 

nilai di observasi guru dan siswa adalah 93,75% peroleh nilai observasi guru dan 

91,67% perolehan nilai observasi siswa yang menunjukan bahwa kemampuan 

siswa dalam menulis dengan hasil (“t” Test) lebih besar dari pada (“t” tabel) 

2,27%<13,28%>2,03% .
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ

والتفاعل  ( مستخدام من قبل اجملتمع للتعاونarbitrerاللغة هي نظام رمز تعسفي )       
والتعرف ابنفس. يف إندونيسيا، ابإلضافة إىل اللغات الوطنية واإلقليمية، هناك أيضا 

اللغة العربية معرتف  1إستخدام عدة لغة أخنبية مثل العربية، واإلجنليزية، واألمانية وفرنسا.
هبا كلغة دينية ويتم تدريسها من قبل من املدرسة اإلبتدائية إىل مستوى الكلية مثل 

( الذي يفي ابجلتمع العريب كمادة إجبارية يف اجلامعات PTAIالتعلتم املايل اإلسالمي )
لية للطلب التعلم هو نشط حتقيق األحوال املدافعة ابملبادرة والدوافع، واملسؤو  2اإلسالمية.

ولتعليم اللغة العربية أربع    3تطبقا على قدرهتم إلخاد األفكار خالل أنشطة التعلم.
 4مهارات هي مهارة إلستمع، مهارة الكالم،  مهارة القرءاة ومهارة الكتابة.

وهذه املهارة ال تفصل عن عباصر اللغة العلوم اللغوية مثل النحو والصرف. 
ها يف الكتابة وأتليف ولألداب يؤرجها الشعر اخلهلي وهذه للغة اليت مازال نستخدم

والقرآن الكرمي وحديث الشريف. قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي )إان أنزلناه قرآن عربيا 
                                                             

1 Qurrotul Uyun, Peningkatan Maharah Kitabah Melalui Pendekatan CTL 

(Contextual Teaching And Learning) Kelas XI MAN 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta, 

Skripsi, (Yogyakarta:Sunan Kalijaga, 2011), hal. 1, t.d  
2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,cet.II, 2004), hal. 156. 
3 

Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam 

Menunjang Kecakapan Hidup Siswa, (Jakarta: Dirjen pendidikan, 2003), hal.10 

 

-ه1431 والتوزيع، للنشر املسلم دار(،تنميتها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فوائد أمحد 4
 137ص  .  ،م(2010
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لعلكم تعقلون( كانت هذه اآلية تدل على إن الغة العربية أهم اللغات اليت وجب على 
لك تكون اللغة العربية درسا من هذه األمة تعليما جمتهدا وفهمها فهما جيدا. ولذ

 املعاهد العلمية. الدروس املهارة اليت قررها املدرس أو

والكتابة هي مهارة من املهارات اللغوية اليت حيتاج إليها الطلبة لوصول إىل 
جربات األخيال بعضهم بعض. مهارة كتبة هي إحدى من أنشطة الكتابة يف شكل رموز 

ومعن أخرى إن الكتابة ادة لغوى  5همها من اآلخرين.أو حروف أو  أرقم اليت ميكن ف
رمزي يعطى دالالت متعددت وتراعى فيه القواعد اللغوية املكتوبةو يعرب عن فكر 

كانت   6اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة نظره وسببا يف حكم الناس عليه.
صول على األغراض يف الطريقة هي عنصر من عناصر املهارة يف عملية التعليم والتعلم للح

واملراد مبهارة الكتابة  7الرتبوية واملراد ابلطريقة هي إحدى العناصر املهمة يف اجملال الرتبوي.
هي قدرة الشخص على تصويف فكرته إىل كتابة معينة اليت يستطيع أن يفهم أويقرء 

مثل   القارئ على كتابته يبدأ من اجملل البسيط مثل كتابة الكلمات من اجملل العويص
 كتابة التأليف. كانت طريقة التعليم دورة امهة يف عملية التعليم وتعلم اللغة العربية.

 )أ(الثاين  خاصة يف الفصل MTsN 4 Aceh Besar ومن مالحظة األول يف
خاصة يف  ،ال والكسالن يف تعليم اللغة العربيةالثانية أن الطالب يشعرون اباملالطبيعية 

                                                             
 للنشرة امليسرة دار :عمان)،التدريس إىل نشاة من الكتابية املهارات الباري، عبد شعبان ماهر  5

 89( ص. 2009, والتوزيع،

ه  1431الطبعة األول  ،)الرابض: در املسلماملهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تنمية  ،أمحد فؤد عليان   6
 137(, ص. 2000/ 

ي اإلسالمية احلكومية ري )بندا أتيشيه جامعة الرن املدخل إىل  تعليم اللغة العربية ،سالمي بنت حممود  7
 10(.ص 2004
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املشكالت األهنم اليقدرون الكتابة وال قليل املفردات  هذهتعليم كتابة النص. تظهر 
اجليدة وال عندهم الفكار للكتاب ويف عملية التعليم كذالك اليستخدم املدرس والسيلة 
التعليمية ومنوذج التعليم النشط يف تعلم اللغة العربية، فقد يستخدام طريقة احملاضرة يف 

 تعليم الكتابة.

ب على املعلم مبدعا يف إستخدام طرق ووسائل التعليم بناء على هذه املشكلة جي
احلديثة. الوسيلة هي ما يلجأ  إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية 

ولذلك تقوم الباحثة ابلبحث على فهم الطلبة وكتابته  8التعليم والتعلم وحتسيبها وتعزيزها.
ترقية  ىف Project Based Learningب أتثري أسلو ىف تعليم اللغة العربية وإختار موضوع 

بعد هذا يستخدم أسلوب  MTsN4 Aceh Besarبــــــ قدرة الطالب على مهارة الكتابة 
التعلم هذا املشاريع، حيث يتم تكليف الطالب مبهام معقدة بناء على األسئلة أو 

 املشكالت اليت تشمل الطالب يف التصميم وحل املشكالت واختاذ القرار.

 بحثالأسئلة  - ب

 إعتمادا على ماسبق من البيان، فتقدم البحثة حتديد املسائل فيم يلي:

ابستخدام أسلوب كيف استجابة الطالب ىف مهارة كتابة  -1
Project Based Learning؟ 

فعال ىف ترقية  Project Based Learning هل إستخدام اسلوب -2
 ؟ MTsN 4 Aceh Besar بقدرة الطالب يف مهارة الكتابة 

                                                             
 243 .ص ،) 1997دترالنفائ : بريوت(،تدريبها وطرائق العربية خصائص معروف، حممود انيف  8
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 أهداف البحث -ج

 بعد أن رمز األسئلة تكتبها النحثة أغرض البحث فيما يلي: 

 Project Basedالتعرف هل استجابة الطالب يف اسلوب  -1

Learning ترقية قدرة مهارة الكتابة  طالب  ىف MTsN 4 

Aceh Besar 
 Project Basedالتعرف على فعالية إستخدام اسلوب  -2

Learning قدرة الطالب على مهارة الكتابة بــــــــ  ترقية ىفMTsN 

4 Aceh Besar 

 أمهية البحث -د

 أما أامية هذا البحث فهي: 

 الطالب -1
 يرفع دوافع الطالب يف التعلم، اخلصة يف التعليم اللغة العربية - أ

ترقية إهتمام ومويل الطالب على مهارة الكتابة من اخلالل  - ب
 اخلصة املصورة

 للمعلمني -2

 التعرف الطرقة اجلديدة يف التعلم اللغة العربية إىل الطالبميكن  - أ
ميكن أن توفر فهما أن الكتابة ليست مملت ولكن ممتعة حىت  - ب

أهنا تثرية اإلحتمها يف الكتابة جند يف أذهان، الطالب تعلم 
 اللغة العربية بطرقة اجليد
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 ة التعلم لرتقية مهارات املعلمني،إقرتاحات يف حتسني جود - ج
 تنفيذ عملية التعلمخصة عند 

 للمدرسة-3

 ميكن أن توفر حتسني نوعية التعلم يف تنفيذ التعلم يف املدرة - أ
متكن أن توفر حتسني اجلودت لكل طالب وخصة يف املهارة  - ب

 الكتابة
 Project Based Learningيساعد املدرسة يف تطبيق الطرقة  - ج

 خالص عملية تعلم اللغة العربية وغريها

 للبحث-4

 Projectميكن أن تزويد البصرة واملعرفة عن اإلستخدام الطرقة  - أ

Based Learning ترقية مهارة الكتابة يف 
 تزيد االملعرفة واملعوماة للبحث من اخلري التعليم - ب
تزيد قدرة البحث لرتقية معرف التعلم اللغة العربية يف الكتابة  - ج

 عند الطالب

 

 فروض البحث -ه

يرقى ال Project Based Learning(: أن تطبيق Hoالفرض الصفري) -1
  MTsN 4 Aceh Besar مهارة الكتابة عند طلبة
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يرقى  ههارة  Project Based Learning(: أن تطبيق Haالفرض البديل) -2
 MTsN 4 Aceh Besarالكتابة عند طلبة 

 البحث حدود -و

احلد املوضوعي: يقتصر موضوع هذا البحث على "أتثري أسلوب  -1
Project Based Learning  ترقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة" يف 

MTsN 4 Aceh Besar . 
 MTsN 4 Aceh Besarاملكاين: يقتصر هبذا البحث بــــــــ  احلد -2
 2021-2022احلد الزماين: يقتصر البحث يف العام الدراسى  -3

 معاين املصطلحات -ز

معاين املصطلحات  قبل أن تبحث البحثة هذه الرسالة فيحسن هبا أن توضح 
 للكلمة املستعملة.

 Project Based Learningأسلوب  -1
هو أسلوب التدرس جيعل الطالب مركز التعلم  Project Based Learning أسلوب 

الذي يوفر أكرب فرصة على املشرع جيعل يشكل الطالب مفاهيمهم اخلاصة عن املعرفة 
 9واملهارة من خالل عملية منظمة يتعلمها الطالب.

 طبيق تعلمت -2

                                                             
9   Pintor Simamora,dkk, Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Pokok Fluid Statis, Jurnal Infali, Vol.3, No 1, Febrari 2015, 

hal.2 



7 

 

 
 

تطبيق مبعن تغيري أو مالحظة شيء كان من قبل تعترب أقبل جودة أو أقبل جودة حنو 
واجلوداة، حبيث ميكن توقع شيء واحد مع التغيري تتحسن. أو معن غريه الطبيق  األفضل

هو القرة على إستخدام املواد اليت مث تعلمها يف مواقف ماموسة أو حقيقية وأهداف 
 التعلم.

 علمأسلوب الت -3

أسلوب التعلم هو خطة أو منط تستخدام كدليل ختطيط التعلم يف الفصل لتحديد 
أدوات التعلم املضمنة فيه الكتاب واألفالم وأجهز الكمبيوتر واملناهج. أومبعن غريها هو 

 10تضمني سلوك املدرس يف تنفيذ املعلم.

 التأثري -4

)شخص أو شيء( الذي يشارك شكل الشخصية التأثري هو القوة اليت تنشأ من  
  11وألميان أنفعل الناس لذلك املؤلف

 املهارة الكتابة -5

كاصطالحا ما يشمل اخلط   والكتابة لغة عربية رسم رمز األصوات املعاين
اما  12املستعملة للتعبري عن األفكر ابلكتابة. ألان األدات الرمزية ،كااإلمالء كالتعبت

                                                             
10

  Pintor Simamora, dkk, Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Pokok Fluid Statis, Jurnal Infali, Vol.3, No 1, Februari 2015, hal.2 
11 

Depdiknas Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Banda Aceh: Universitas Syiah 

Kuala,2006), hal 31 

 
11 

Depdiknas Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Banda Aceh: Universitas Syiah 

Kuala,2006), hal 31 

 
  224(، ص.1982، ) القايرة: دار املعارف، التوجبه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السماف،   12
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لغوي رمزي يعطي دالالت متعددت وتراعي فيه القواعد  مبعن اإلصطالحي فهو أداء
 ،ويكون الدليال على وجهة نظره ،اإلنسان ومشاعره يعرب عن الفكر ،اللغوية املكتوبة

وسببا يف احلكم الناس عليه. وأما املراد مبهارة الكتابة يف هذه الرسالة هي القدرة الطالب 
 .Project Based Learningعلى 

 ةالسابق اتالدراس -ح

تعترب الدراسة السبقة مقارنة بني البحث املاضي واحلاضر وليبحث الباحث شيئا  
 خمتلف ابلنحث اآلخر يف حبثه. والدراسة السابقة فهي كمايلى:

 13(2015أسرارية ) -1
اما أهداف هذه الدراسة هي املعرفة إستعمل الوسيلة "هل تعرف" على مهارة الكتابة 

املدرسة عالية. أما منهج البحث يف هذه الدراسة فهي التجرييب. يف تطبيقا على الطالب 
وهذا يدل على نتيجة الطالب يف  ،وأما نتائج البحث فهي قدرة الطالب مرتفعة

 اإلختبار البعدي إعملى من اإلختبار القبلى.
 14دراسة مرتضى رمحى -2

                                                             
دار  – أتشيه بندا ،) جتريبية دراسة (الكتابة  مهارة لرتقية "تعرف هل" وسيلة إستخدام ،أسرارية   13

 ) م– 2015ه 1432احلكومية، اإلسالمية الرانريي جامعة(، منشور غري علميهة رسالة ،السالم

 
املتوسطة  ابملدرسة إجرائي حبث الكتابة مهارة تعليم يف املنقول اإلمالء تطبيق رمحى، مرتضى  14

اإلسالمية  الرانريي جامعة) منشور، غري علميهة السالم، رسالة دار – أتشيه بندا املغفرة، ابب مبعهد اإلسالمية
   م2016-ه1438احلكومية,
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مهارة  هتداف هذه الدراسة هي ملعرفة فعلية إستعمال إنشاء املنقبل وتطبيقه على
الكتابة ولتسهيل رسم كتابة رمسة صحيحة ومنهج البحث يف هذه الدراسة هي إستعمال 

 حبث إجرائ. وأما نتاءج البحث فهي أن إستخدام أنشاء يف ترقية مهارة الكتابة.

 15(2017دراسة مولد ) -3

أهداف هذاه دراسة هي  ملعرفة على فعلية إستخدام الصورة يف التعليم اإلمالء 
املهارة الكتابة، وملعرفة إستجابة الطالبات  على تعليم اإلمالء املنظور يف املهارة  املنظور يف

الكتلبة. وأما هناك منهج البحث الدراسة فهو منهج جتريب. ونتائج البحثإن تطبوق 
 الصورة فعال لرتقية قدراة الطالبات يف تعليم اإلمالء املنظور يف مهارة الكتابة.

ابلدراسة احلالية، وجه اإلختالف: البحث احلايل خيتلف عالقة الدراسة السابقة 
ابلبحث الذي كتبتها موليدر يف املوضوع واملكان ومشكلة البحث. كانت الدراسة 
السابقة تبحث عن تعليم امالء املنظور ابلصورة يف مهارة الكتابة. وأما الدرسة احلالية 

ة الطالب على مهارة الكتابة. يف ترقية قدرا Project Based Learning فتبحث يف أسلوب
تستخدام الباحث السابقة طريقة اإلمالء املنظور ابلصورة، ولكن الباحثة تستخدم 

 هلما تشبية يف مهارة الكتابة.و ، Project Based Learningأسلوب 

 

 طريقة كتابة الرسالة -ط

                                                             
دار السالم،  –مولدر، تعليم اإلمالء املنظور ابلصورة يف مهارة الكتابة )دراسة جتربية (، بندا أتشية   15

    (م2017ه1434، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية .رسالة علميهة غري منشور



10 

 

 
 

الرسالة وأما التأليف الكتابة الرسالة فتعمد الباحثة على دليل إعداد وكتابة  
العلمية )درجة احمللية اجلامعة الألوىل( قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل 

 201616املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh” 

 

                                                             
16

  Mujiburrahman dkk., Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Arraniry Banda Aceh Tahun 2016, (Banda Aceh: FTK 

Arraniry Press,2016 
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 الفصل الثاين      

 اإلطار النظري

 مهارة الكتابة - أ
 تعريف مهارة الكتابة -1

ومهارة  -ومهارا -ومهورا -مهرا -ميهر -املهارة مشتقة من مهر      (
وهي مبعىن حذف فهو ماهر. واملهارة يف  1الشيء وفيه وبه يقال مهر العلم.

مهارة اللغة العربية حتتوي على املهارات األربع، وهي مهارة اإلستماع، 
هارة الكتابة. من تكمل هذه املهارات األربع بعضها الكالم، مهارة القراءة وم

زها عن غريها. ومن هنا البعض وتؤثر وتتأثر. لكن الكتابة هلا طابع ممري ميي
نعرف أن الكتابة هي إحدى املهارات املصدرية يف احلصول على اللغة 

 )األجنببية.

ومعىن اإلصطالحي جيمع هذه الدالالت املتنوعة، فاشد واجلمع      (
والنتظيم أمر ضروري للكتابة، ألن الكتابة ال تقوم إال على الصياغة احملكمة، 

اإلنسان القائمة يف نفسه لتحرير أفكاره ومعىن حرية يتمثل يف رغبة 

                                                             
 م( ص،19،)دار املشرق:بريوت ،الثالثة والعشرون الطبعة ، واإلعالم اللغة يفاملنجد  معلم، لويس  1

777   
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وأحساسية ومشاعره احملبوسة داخل نفسه، ومعىن اإللزام يتمثل يف أن اكتوبة 
 2ودليل يقضى هبا عليه. ملزمة لصاحبها وتعترب شاهدا

الكتابة هي أدام لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيه       (
فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على القواعد اللغوية املكتوبة، يعرب عن 

 )3وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه.

وإصتالحا ما يشمل  4والكتابة لغة عملية رسم رمز األصواة املعاين.(      
اخلاط اإلمالء والتعبري، األهنا األدات الرمزية املستعمل للتعبري عن الفكر 

ة وثيقة بفروغ اللغة ابعترب خاص والكتابة مبعناها العام على صل 5ابلكتابة.
بكل فرع، فهي إما أن تعين التعب يري الكتايب عن الفكرة الكاتب لفظ 
وأسلواب وأما أن تعين األداتى الرمزاية للتعبري عن الفكرة رسم إمالئيا، وأما أن 

 )6تعين جتويدا خطيا.

 ظرية عليم اللغة العربية بني النت“ وقال دكر حسن شحاته يف كتابة (      
سائل االتصال اليت بواسطتها ميكن  إن  الكتابة هي وسيلة من و  ”التطيبقو 

                                                             
2
-ه1431،والتوزيع للنشر املسلم دار( ،تنميتها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فوائداحمد   

   137م( ص.2010

   137،ص. ...ماهيتها اللغوية املهارات، عليان فوائداحمد   3

 ،)سنة بدكف لبناف، مكتبة :لبناف(، العربية الدصطلحات الدعجم ،املهندس ككامل كىبو جمد  4
  306.ص

 224( ص. 1982املعارف،  دار :القاىرة( ،العربية اللغة تدريس يف التوجيه ،السماف على حممود  5

  
( ص. 1981املعارف،  دار :مكة( ،اإلسالمي والدين العربية اللغة تعليم،  قويرة سليماف حسن  6

179 
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ربزوا أن يو  ،فكار غريهمأوأن يقفوا على  ،افكارهم للتالميذ أن يع بروا عن
يسجل ما يود تسجيلة من حوادت و  ،مالديهم من مفهومات ومشاعر

 )7.ووقائع

 هو قواعد )حنواجلوانب الداخلبة مهارة كتابة حسب عليان (      
اجلملة املوجودة يف الكتاب هي الكلهة و  القات.  العناصروصراف(,إلمالء و 

 )8.األصلوبأو لفظا مبنتا على غريه الفكرة و ميكن  تكون فهما للمعىن 

واما لفظ الكتابة يف اللغة  العربية تدل على معان كثري. فهي لفظ       (
هذه تستعمل مبعن الرسم عية. و الكتابة على عدد من األنظمة الكتابة املقط

 )9مبعىن التجويد اخلى ومبعىن التعبري التحرير أواالديب.اإلمالء و 

 أهداف مهارة الكتابة -2

 10أما أهداف تعليم الكتابة فكما يلي:

 الكلماة  العربية من اليمني إىل اليسانأن  تكتب احلروف و  ( أ
 وإمساك القلم ابلطريقة السليمة ،يتعود اجللس الصحيحة عنه الكتابةأن   ( ب

                                                             
بدون  اللبنانيو، املصريةا :املكتبة :مصر(, والتطبيق النظريه بني العربية اللغة تعليم ،شحاتة حسن   7
 315اتريخ( ص. 

8   Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 51.    
اململكة  :الرايض(, األخرى ابللغات للناطقني العربية تعليم يف حديثه اجتاهات القابظى، حممد على  9

 20( ص. 1979 السعودية، العربية

 
 للنشرة املسرية دار :عمان(, التدريس إىل نشاة من الكتابية املهارات الباري، عبد شعبان ماهر  10

  89( ص.2009 والتوزيع،
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 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصوته ج(

 إتقان الكتابة من اليمني اىل اليسار ( د

 سليمكتابة اللغة العربية خبط واضح و   إتقان طريقةه( 

 إتقان الكتابة خبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدرسو( 

      إدراك ما يف اللغة العربية من بعض اإلختالفات و  اإلمالءمعرفة مبادئ ز( 
 العكبسببني النطق والكتابة و 

 به حييطون من وامساء امسه يكتب أنح( 

 

 أمهية تعليم الكتابة -3

 11ترجع أامية الكتابة يف احلياة لألمور اآلتية:

املكان عن طريقة لفكر البشري مهما إختلف الزمان و سيلة أتصل بني اأهنا و  ( أ
 غريهااملؤلفات و 

ل املعرفة والثقافة عرب ونق ،والقريب ابلبعيد ،أهنا أداة أتصل احلاضر ابملضي  ( ب
واألمم  ،طريق لوصل خربان األجيال ببعضها ولكتابة ،الزمان واملكان

 نقلهوأدات حلفظ الرتاث و  ،ببعضها

                                                             
 138_-137ص.  ...،ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فوائد أمحد  11
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األخذ عن اآلخرين فكرهم و  ،داة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحلأهنا أج( 
 وخواطهم

تنطق ابحلق  ،قضااي واملعامالتالأهنا شهادت وتسجيل للوقائع واألحداث و د( 
 تقول الصدقو 

 التعبري عما جتول خباطرهو  ،ا وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسهأهنه( 

 أنواع مهارة الكتابة -4

 12تنقسم الكتابة أسلوهبا وجماالهتا إال ثالثة أنواع:

 الكتابة العلمية الوظيفية ( أ

البحوث و  ،والتقارير ،من الكتابة يتعلق ابملعامالت واملتطلبات اإلدارية النوعهذا 
واملكاتباة  الرمسية يف املصارف  ،احلياة للمنافع العامق اخلاصةضروري يف  العلمية وهو

 ،وأصول مقننة ،تابة القواعد حمددةغريها. وهلذا النوع من الكتوالشركاة وداوين احلكومة و 
 .ليهاوتقاليد متعارف ع

 

 13:اخلصائص العامة الكتابة العلمية الوظيفية تتميز هذه الكتابة ابآليت

 خال من العبارات املواحية-غالبا -أسلوهبا علمي (1

                                                             
   164-157. ص ،...ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان فوائد أمحد  12

 136-135ص. ...، ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فوائد أمحد  13
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 دالالت الفاظها قاطعة ال حتتمل التأويل (2
 أو ملكة متميزة من الكتاتبها ،ستلزم مهارة خاصة أو موهبة معينةالت (3
 استمالة شخص، لقض أمر ،قناعها إىل قدر من التأثري واإلحيتاج بعض (4
الرباهني اليت تقنع القارئني بصحة الرأي املعروض تعتمد بعصها على األدلة و  (5

 املوضوع املكتوب يف
 

 الفنية اإلبداعية الكتابة  ( ب

 14الفنية: للكتابة اإلبداعية العامة واخلصائص

 الوجدان ومستقرة يف النفس مركوزة يف ملكة فطرية إىل حتتاج (1
 التقليد االبتكار ال على تبىن (2
 آخر إىل من شخص ختتلف (3
 ومجالية فنية وخربة ،خاصة صاحبها مهارات تتوفر يف (4
 بديعة وأفكار ،وفصاحة بالغة أساليبها مبتكرة فيها (5
 وأساليبها موحية ،املعربة والصور اجلمالية األسلوب األديب تعتمد على (6
 ابلقراءة وتزدهر ،الفطرية ابلتدريب متنو ملكتها (7

 الوظيفية الفنية الكتابة-ج

 الكلمات ،الشخصية املذكرات ،التعليق ،احملاضرات إعداد ،املقال كتابة فن
 15الفنية: الوظيفية العامة للكتابة اخلتامية. اخلصائص أو االفتتاحية

                                                             
 .157-146. ص...، ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان فوائد أمحد  14
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 والفنية( الوظيفية( خصائص الكتابتني بني جتمع (1
 أدبية أساليب علمي تتخلله أسلوهبا (2
 معينة وقدرة تلزمها مهارة خاصة (3
 موحيا اآلخر وبعضها ،قاطعة دالالت بعض ألفاظها (4

 
 تابةكصعوابت   -5

 16:التفضيل من الصعوابت بشيء هلذه فيما يلي وسنعرض

 العربية احلروف برسم املتعلقة الصعوابت ( أ
 ابحلركات املتعلقة الصعوابت  ( ب
 احلروف على النقط بوضع املتعلقة الصعوابت ( ج
 أخرى صعوابت ( د

 

 ةبعناصر كتا -6
 يلي: كما فهي العربية تعليم اللغة يف الكتابة عناصر أّما

 العنصر أوهي ،الكالم وحدات الصغرى من الوحدة هي ،الكلمة ( أ
وهناك  ،سواء حد على املكتوب واملنطوق تكوين النص يف األساسي

 اليت يصوغ للكلمات الكاتب عند اختياره يراعيها ينبغي أن أصول
 .منها مجلة و فقراته

                                                                                                                                                                       
 .157-146...، ص. ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان فوائد أمحد  15

 .141-139ص.  ،...ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان فوائد أمحد  16
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 الكلمات من واملتضاد واملشرتك املرتادف معرف (1
 املختلفة للكلمات الدالالت راكدإ (2
 يكون الكلمات اجليد والرديئة (3
 والنكرة الفرق بني املعرفة إدراك (4
 الفصاحة شروط معرفة (5

كامال  معىن وأفادت ،إليه ومسند مسند تكونت من ما وهي ،اجلملة ( ب
اختياره للجملة  عند من الكاتب ينبغي مراعاهتا أصول وهناك ،مفيدا

 .ومنها يف الكتابة
 اللغة بقواعد االلتزام مراعاة (1
 السياق متفقة مع تكون اجلملة أن يراعى (2
 أدوات الرابط من استخدام اإلقالل (3
 اجلمل العامية يف استخدام عن البعد (4
 شروط الفصاحة معرفة (5

 

وتطويرا. تفصيال  وتعاجلها ،واحدة تدور حول فكرة مرتابطة هي مجل ،الفقرةج(        
 .ما يلي الكتابة اختيار الفقرة عند يف ويراعى

 حمدد واالنضباط داخل سياق ،انسجامها مع الفكرة اليت تعاجلهاو  الفقرة تناسق(  1
ضياع  إىل فيؤدي ،املعىن األصلي عن واالستطراد الذي يعبد اإلنسان بعيد عن التشعب
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وحدة  هتدد ألهنا ،إبعادها جيب السياق جتب مع فاجلملة اليت التتفق ،الفكرة وغموضها
 عن هدافها األصلي هبا وتبعد ،الفقرة

 جمرد الفكرة وتنميتها, وليست تطوير هو اجلمل يف الفقرة اهلدف من توايل أن يكون(  2
 تراكم إنشائي

 ومعىن لفظا ،مفككة وغري ،الفقرة مرتابطة تكون أن يراعى(  3

 يتضح وهذا ،داخل الفكرة ،واملعنوي ،والتعليلي، والسبيب ،واملكاين ،الزماين التناسق(  4
إىل النتيجة.  املقدمة اجلواب ومن إىل ومن السؤال ،القدمي اىل اجلديد من يف االنتقال

 واألحداث القصص والرواايت بوضوح يف كتابة ويظهر ذلك وهكذا

 الفقرات أو بني ،اللفظي أو املعنوي داخل الفقرات عن التكرار البعد يراغى(  5
ذلك  من والضعف ويستثىن الركاكة ويؤدي إىل ،الفقرة بتوازن التكرار خيل ألن ،بعضهاو 

 معينا غرضا الذي خيدم التكرار البالغي

 واملعنوي النحوي للسياق حركة الضمائر وفقا تنظمة( 6

 التعبري عن أفكاره يف عليه الكاتب يسري اخلاص الذي األداء هو ،األسلوبد(     
 إذا إال ،مشهورا وكاتبا ،ابرعا الكاتب أديبا اإلفصاح عنه واليصري يود وما ،ومشاعره

 .اخلاص به له أسلوبه كان

  Project Based Learningب(

 Project Based Learning  عريفت -1 
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هو منوذخ تعليم يكون فيه النشاط هو جوهر  Project Based Learningالتعلم (
 شاف والتقييم والتفسري والتوليف يفعلون اإلستكالتعلم  املستمر. منوذخ هذا الطالب 

 ).املعلومات اليت يتم إنتجها أشكال خمتلفة من نتائج التعلمو 

ستخدام املشكلة كخطوة اهو منوذج تعليمي  Project Based Learningالتعلم (
يف هذا  17.أو ىل يف التجميع و دمج املعرفة اجلديدة بناء على خربته يف نشط يف الواقع

. وذج مصمم لتستخدم يف املشاكل املعقدة اليت حيتاجها الطالب يف التحقيق والفهمالنم
سيكون ذاقيمة إمكاانة  ،متعمق ملوضعو من العامل احلقيقي القائم على املشروع هو حتقيق

 )18.وجهود الطالب

خمتلف فإن التعلم املعتمد على  ،إىل أن كل طالب لديه أسلوب  تعلمنظر ب      (
 املشروعات العملية يوفر فرصة الطالب الستكشاف احملتوي ) املواد( ابستخدام مبختلف

وأجراء التجارب بشكل مستقبل التاونية. التعلم  ،الطرق الىت تكون ذات مغزى لنفسه
حق فأنه يست ،مق حول موضوع من العامل احلقسيقيالقائم على  املشروع هو حتقسق مع

 )األحتمام و اجلهد املعلمني.
فإن  التعلم القائم على املشروع هو منوذج التعلم    Ngalimunيف Buckوفقا        (

وإشراك الطالب يف حل  ،املبادئ األساسية )مركزي( للتخصصالذي يركز على املفاهيم و 
بشكل ممامينج  الطالب فرصة للعمل  ،ملشكل واملهام األخرى ذات املغزىاألنشطة ا

 )مستقل وإنتاج منتجات عمل طالبية قّيمة.

                                                             
17 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, 

(Bandung:Pustaka Setia, 2017), hal. 208 
18  Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Penerbit ,Gava Media, 2014), hal. 23-24 
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وإشراك  ،فاهيم األساسية لألنضباط العلميالرتكيز على تعلم متطن يف املبادئ وامل      (
توفري الفرص الطالب  ،خرى ذات  املغزىالطالب يف حل  املشكالت وأنشطة املهام األ

رغبة يف اإلنتاج منتج للعمل بشكل  مستقبل يف البناء معرفتهم اخلاصة وحتقيق ال
 )حقيقي.

هذا التعلم يسمح للطالب ابلتطور اإلبداع يف  Ridwan Abdullah Saniوفقا       (
تصميم وصنع املشاريع اليت ميكن االستفادة منها حلل املشاكل. يعتمد التعلم املعتمد على 

التعلم هذه نظرية البنائية وهي تعلم الطالب النشط. تسمح عملية الاملشاريع على 
 Project Based"التعلم من الطالب" و "التعلم مع الطالب". التعلم من خالل  للمعلمني

Learning   قدرة الطالب على التخطيط  ،ا استخدامها كطريقة تعلم للتطويرميكن أيض
 )19والتواصل واإلكمال املشاكل واختاذ القرارات.

 
 
 

 Project Based Learning مبادئ  -2
:ما يلي Project Based Learningمبادئ  وأما

20 
، نموذج أساسي لالسرتاتيجية التعلمهذا ال (centrality)مبدأ مركزي  ( أ

معرفة من خالل عمل املشروع. حيث يتعلم الطالب املفاهيم األساسية لل
، فإن عمل املشروع ليس ممارسة إضافة وتطبيق عملي للمفاهيم لذلك

                                                             
19

 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 

2013,(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 172-173 
20 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tujuan 

Konseptual Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 145-147. 
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حىت تتم  ،أنشطة التعلم يف الفصلتصبح مركز قيد الدراسة بل ابألحرى 
 التعلم ابشكل األمثل.

وتركيز عمل هذا  (driving question)مبدأ القيادة / األسئلة اإلرشادية   ( ب
املشروع هو " السؤال أو املشكلة". الذي تصبح خافزا للطالب يف 

 .حتقيق مفهوم ومبدأ رئيسي يف جمال معني
يكون العملية اليت  ،(constructive investigation)مبدأ التحقيق البناء   ( ج

منشئ  ،داف الىت حتتوي على أنشطة اإلستفسارتؤدي اىل حتقيق األح
مبعىن أن املعلم قادر على تصميم مشروع عمل يعزز والقرار.  ،املفهوم

 اإلحساس ابلبحث، مبعىن حاول حل املشاكل وفضول كبري.
تنفيذ العملية  استقاللية الطالب يف ،(autonomy)مبدأ االستقاللية  ( د

التعلم ، أي أن يكونوا أحرار ا يف اختاذ خياراهتم اخلاصة، والعمل معهم 
 احلد األدىن من اإلشراف واملسؤولية.

أن املشروع شيء حقيقي، ليس كما هو احلال  (realism)مبدأ واقعي   ( ه
مما مينح الطالب شعور ا واقعي ا، مبا يف ذلك املوضوعات  ،يف املدرسة

 ،ومنتجات العمالء ،والتعاون يف العمل ،وأدوار سياقات العملواملهام 
 وكذلك معيار املنتج.

 
 Project Based Learning خصائص -3

:ما يلي Project Based Learningخصائص  أما
21

 

                                                             
21 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik…, hal. 24 

 



23 
 

 
 

 يتخذ املتعلمون قرارات بشأن إطر عمل ( أ
 هناك مشاكل أو حتدايت مطروحة على املشاركني تعليم ( ب
 عمليات لتحديد احللول املشاكل أو التحدايت املمطروحةيقوم الطالب بتصميم  ( ج
 معاجلة املعلومات حلل  املشاكلمسؤولون بشكل تعاوين عن الوصول و التعلمون  ( د
 يتم تنفيذ عملية التقييم بشكل مستمر ( ه
 يفكر الطالب بشكل دوري يف األنشطة اليت مت القيام هبا يركض ( و

 نوعيا سيتم تقييم املنتج النهائي األنشطة التعلمز( 
 .التغيرياتتعلم متساحمة للغية مع األخطاء و إن حالة ال ( ح

 
 
 
 
 
 

 Project Based Learning خطوات -4
 22:هو Project Based Learning وأمام خطوات 

هذا هو السؤل  ،(start with the big question)إفتح الدرس بسؤال صعب   ( أ
الطالب الذي ميكن إستكشاف املعرفة السبقة الطالب وتقدميها تكليف 

 بتنفيذ نشط.

                                                             
22 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik…, hal. 27-28 
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 ،تشغيل يف هذه املرحلة(Desaign a plan for the project) التخطيط ملشروع ( ب
 يساعد املعلم الطالب على حتديد عنوان املشروع تتناسب مع املادة واملشكلة

يعمل املعلم والطالب  ، هذه املرحلةيف(Create a Schedule)  جدولة اإلنشط ( ج
 معالرتتيب جدول لألنشطة يف صنع املشاريع

 monitor the students and the progress of the)اإلشراف على املشروع  ( ه

project))   املعلمون مسؤولون عن مراقبة األنشطة الطالب أثناء األنتهاء من
 املشروع

هذا التقييم لقياس الكفاءة مت إجراء  (assess the outcome)تقييم املنتج الناتج  ( و
 القياسية وأهداف التعلم

يقوم املعلمون  ،يف هناية عملية التعلم  (evaluate the experience)تقييم  ( ز
وكذلك اجملموعات. يف هذه املرحلة، والطالب إبجراء عملية التقييم بشكل فردي 

ي طلب من الطالب التعبري عن مشاعرهم وخرباهتم أثناء اإلكمال مشروع. يقوم 
املعلمون والطالب بتطوير املناقشات من أجل حتسني األداء أثناء عملية التعلم 

وجدت نتيجة جديدة )استفسار جديد( لإلجابة املشاكل  حبيث يف النهاية
 ة التعلم.املطروحة يف مرحل

 

  Project Based Learning نقط القوة والضعف -5
:ما يلي Project Based Learningمزااي  ( أ

23 
 زايدة دافع التعلم لدى الطالب للتعلم والتشجيع قدرهتم على القيام بعمل مهم (1

                                                             
23

 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik…, hal. 22-27 
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 حتسني مهارات حل املشكالت (2
 جعل الطالب أكثر نشاط ا وجناح ا يف حل املشكالت مشاكل معقدة (3
 التعاونحتسني  (4
 تشجيع الطالب على التطوير واملمارسة مهارات التواصل (5
 حتسني مهارات الطالب يف إدارة املوارد دراسة (6
توفري اخلربة للطالب التعلم واملمارسة يف تنظيم املشاريع وختصيص الوقت واملوارد  (7

 أخرى مثل املعدات إلكمال املهام
ومصممة للتطور وفق ا قدم جتربة تعليمية تشرك الطالب بشكل مباشر معقدة  (8

 للعامل احلقيقي
 ، حىت يتمكن الطالب ويستمتع املعلمون بعملية التعلماجعل جو التعلم ممتع ا (9

 
 
 

 24ما يلي: Project Based Learning نقاط الضعف يفال  ( ب
 يكلف الكثري جدا ،تغرق حل املشكلة الكثري من الوقتيس (1
، حيث يلعب املعلم التقليديةبني ابلراحة مع الفصول يشعر العديد من املدر  (2

 الدور الرئيسي يف الفصل
 عدد املعدات اليت جيب توفريها (3

                                                             
24

 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik…, hal. 22-27 
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مجع املعلومات سيكون ضعف يف التجربة و النقاط الالطالب الذين لديهم  (4
 صعبا

 هناك احتمال أن يكون الطالب أقل نشاط ا يف العمل اجلماعي (5
الطالب من فهم ، خيشى أال يتمكن تلف املواضيع املعطاة لكل جمموعةخت  (6

 املوضوع كامال
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 الثالث الفصل
    احلقلي البحث إجراءات  

  
 نهج البحثم - أ

هو  التجرييب البحث جترييب. أما حبث هي البحث هلذا هعن البحث منهجوأما  
واملعلول  عالقات العلة اختبار الذي يهدف إىل البحث تطلق على تصميم اليت التسمية

جدا  قوية أداة يصبح البحث التجرييب بعناية صمم الظواهر. وإذا أسباب إىل يصل حىت
 1أخرى. طريقة تعادهلا بطريقة ال فروضه تساعدها على اختبار الباحثة يد يف

 فهي اآلتية، اخلطوات من التجرييب تتكون املنهج وأما 
 املراد ضبطها اخلارجية املتغريات يف تتفق ،اختبار عينه مث البحث جمتمع حتديد (1
 ببلها اختيار يف موضع التجريية البحث عينة اختيار (2
 البحث عينة تقسيم (3
 التجربية اجملموعة هي اجملموعات لتصبح أحد اختيار (4
 املعلومات حتليل (5
 فروضه أو البحث أسئلة يف ضوء املعلومات تفسري (6
 به املنتوصيات يوصي وما توصل إليه اليت النتائج وعرض أهم البحث تلخيص (7

 للخطوات طبقا
 

                                                             
 النشر دار :القاهرة) ،والرتبوية النفسية العلوم يف البحث مناهج عالم، أبو ود حمم رجاه  1
 197(، ص. للجامعات،
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 التصميمات أنواع وهي أربعة على التجرييب فتجري املنهج تصميمات أما 
 True- experimental designsالتصميمات جتريبية و  pre-experimental  ،التمهدية

               التجربية التصميمات شبهو  ،Factoial Design التصميمات العامليةو 
Quazi- experimenta    .2 

البحث التصميمات التمهدية دية. وأما يثة التصميمات التمهاوأختارت البح 
 3:ىل ثالثة تصميمات وهيإينقسم 

 One - Shot Case Studyالتصميمات األول  (1
 One Group Pre – Test, Post – Test .Designالتصميمات الثاين  (2
 Static – Group Comparison Design التصميمات الثالث (3

 
 عينة البحثجمتمع و ( ب

العمدية  الطريقة البحث على هلذا العينة يف اختيار الباحثتعتميد الباحثة  
(Purposive Samplingوتسمى هذه ) املقصودة أو اإلختيار ابخلربة وهي  الطريقة ابلطريقة

 4.ثحأبن هذه املفردة متثل جمتمع الب تعين أن أساس اإلختيار خربة البحث و معرفته
ــب 2ويكون اجملتمع هلذا البحث الطالب يف الفصل    MTsN 4 Aceh Besar ــــــــ

 .بعددهمكعينة البحث الثايت.   الفصل ةالباحث تفأخذ ،بعضهم العينة الباحث تارخت
 

                                                             
املكتبة العبيكان،  :الرايض( ،السلوكية العلوم يف  البحث اىل املدخل ،العساف محد بن صاحل  2

 23ص.  ،(141
  305ص.  ،البحث... إىل املدخل العساف، محد بن صاحل  3

 99.ص ،إىل البحث... املدخلساف، الع بضد ابن صاحل  4
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 أدوات البحث ( ج
 هناك الطريقة املستخدمة جلمع البياانت فيعتمد البحث على الطريقة التالية 

 املالحظة املباشرة (1
املباسرة  ورقة املالحظة أداة البحث بواسطة طرق طريقة من هي املالحظة 

وجبمع الباحث البياانت واملعلومات اليت ميكن هبا اإلجاابت عن أسئلة البحث 
فروضة. وجلمع البياانت هلذه الرسالة يقوم الباحث مبالحظة مباشرة ودقيقية وإختبار 

 على حوادث وأحوال الفصل.
 

 ختباراتاال (2
احث جلمع املعلومات اليت هي األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الب 

 5، هي:ويقوم الباحث إبختبارين، يها إلجابة أسئلة البحث أو إختبار فروضةلحيتاج 
 القبلي االختبار ( أ

التجربيية والضابطة قبل إجراء  ختتربه اجملموعة الذي االختبار هو 
 مثال قبل مادة القواعد يف التحصيل الدراسي لديهما مستوى بغرض حتديدة التجربة

 حتسينه. يف التجربة  أثر معرفة يتسىن التجربة وحىت
 
 
 

                                                             
 مكة:الرايض(، السلوكية العلوم يف البحث إىل الددخل العساف، بضد بن صاحل  5

  427(،ص.العبيكاف
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 اإلختبار البعدي  ( ب
بغرض  التجريبية والضابطة بعد إخراء التجربةالذي ختتربه اجملموعتان  االختبار هو       
التجربة  إجراء مثال بعد مادة القواعد يف الدراسي لديهما مستوى التحصيل حتديد
التابع  املتغري املتغري املتقبل ) التعليم املربمج ( على تطبيق الذم أحدثه األثر لقياس

 (التحصيل الدرسى)
 

 البياانت حتليل طريقة ( د
والتصميم الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث التصيميم اجملموعة الواحدة مع        

 6يلي: ما (One Group Pre Test- Post Test Design)إختبار قبلي وبعدي 
 

 
 :التفصيل

 القبلي االختبار:   1خ
 البعدي االختبار :  2خ
Xالبعدي االختبار:   م 

 
  املباشرة للمالحظة البياانت حتليل (1

 البياانت بتحليل الباحثة وتقوم والطالب للمدرسحتليل البياانت الورقة املالحظة        
 كما يلي:  القانون ستخدمتف املالحظة هورب نتيجة عن

                                                             
6
 Anas sudijono,  Pengantar Statistik Pendidikan . Cetakan ke-24. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2012). Hal 305 

1خ   مx 2خ  
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P= 𝑅
𝑇

 X 100 % 

 : البياانت
 P :املؤينة لنسبة 

Rجمموع القيمة احلصولة عليها : 
T: النتيجة الكاملة 

 7وإستجابة الطلبة أثناء عملية التعليم يعتمد على معايري:وحتليل أنشطة املعلمة  
 %= جيد جدا81-100
 %= جيد61-80
 %= مقبول41-60
 %= انقص21-40

 %= راسب0-20
 ختباراتالبياانت امل -2

واما للحصول على حلقيل األسئلة الثانية )بياانت اإلختبار(فإستعملت البحثة اجملموع 
)اإلختبار القبلي والبعدي(، فقامت الباحثة إبدخال درجة واملعدل من إجابة اإلختبارين 

 8الطلبة اليت حصلوا عليها يف كل اإلختبار التايل:
 
 

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal. 281 
8
  Moh. Mastna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab (Tengarang Selatan: Al-

Kitaba, 2012), hal. 235 
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 3-1اجلدول
 معيار نتيجة اإلختبار

 التقدير الوزن الدرجات ابحلروف مستوى اإلتقان
86-100% A 4 جيد جدا 

75-85% B 3 جيد 

60-75% C 2 مقبول 
55-89% D 1 انقص 
<45% E 0 راسب 

 
 

وتقوم الباحثة ايضا بتحليل البياانت عن نتئيجة اإلختبار القبلى والبعدي  
 T-Testابختبار 

 9وتستعمل الرموز كما يلي: 
 

t0 = 

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  

 البياانت:
t0      :حاصلة املالحظة 

MD    : ة األوىلق بني نتيجة املتغري و متوسط الفر 
 إتباع اخلطوات التالية:ونتيجة املتغرية الثانية، فهو من 

                                                             
9
 Sugiano, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabert, 2010), hal. 88 
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MD = 
∑𝑫

𝑵
  

∑D = جمموع الفرق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة 
 خطوات اآلتية: من D تغرية الثانية، وامل

D= X-Y 

 بيان من الرموز:
D= X-Y  :يجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانيةنت 

 

X           :املتغرية األوىل  نتيجة 
 

Y           :املتغرية الثانية نتيجة 

 

N           :عدد العينة 

SEMD     : اخلطاء العياري للفروق إتباع الرموز التالية 
 

 
SEMD = 

𝑺𝑫𝑫

√𝑵−𝟏
 

 :البياانت
    SDD: إلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل 

10ونتيجة املتغرية الثانية، مايلى:
 

SDD = √
∑𝑫

𝑵

𝟐
− (

∑𝑫

𝑵

𝟐
) 

 11العدد الثابت. : 1

                                                             
10

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

hal. 305-306 
11

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan......hal. 282 
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واما الرموز إستخدام الصيغة حلساب فعالية العالج املقدم ملوضوعات الدرسية. 
وتستخدم الرموز لتصميم البحوث وحيد خيضع هو اإلستبانة اليت يف لبوقت موضوع دون 

 عالج وبعد أن تلقت املوضوعات العالج.
 12ت تقع  قسميت رئيسني، اما:فينيغي على الباحثة أن حتدد األساليب معاجلة امللوما

التحليل الكيفي: ويقصد به إستنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماةالت الربط  ( أ
 بني احلقائق وإستنتاج العالقات.

التحليل الكمي: ويقصدبه حتليل املعلومات رقيما أي إستمتاج املؤشرات   ( ب
 واألدولة الرقيمة الدىلة على الظاهرة املدرسة.

يتعامل مع أرقم معربة عن أفكر وأرء، ومير التحليل الكملي  فاحمللل الكمي 
 للمعلومات بثالثة مراحل، هي:

 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها ( أ
 مرحلة وصف املعلومات  ( ب
 مرحلة التحليل املعلومات ( ج

 

 

                                                             
 104ص.  املدخل إىل البحث يف....،صاحل بن محد العساف،   12



 

 
 

 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت - أ

قد قدمت الباحثة يف الفصل الثانية)أ( ما يتعلق أبسلوب البحث. ويف الفصل 
للفصل  MTsN 4 Aceh Besarتعرض الباحثة اليت وجدهتا بعد القيام ابلبحث يف 

الثانية)أ(، وللحصول على البياانت اجملتاج إليها فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف تلك 
م اعتمادت على رسالة عميد كلية الرتبية يف 2022م /2020املدرسة للسنة الدراسية 

يناير  21التاريخ  B-401/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2022  جامعة الرانريي بندا أتشية رقم
2022 

وقبل أن تبحث الباحثة عن حبثه فاستعدت الباحثة األدوات للبحث منها: 
ا مما سبق فقام املالحظة املباشرة واإلختبار القبلي والبعدي وكذالك اجلدول، إنطالق

 الباحثة جبمع البياانت كما يلي:

 حملة عن ميدان البحث  -1

 .Lambaro, Sibreh, Suka Makmurقرية  ، يقعMTsN 4 Aceh Besarكانت 

Aceh Besar. .وإن رئيس املدرسة هو: ميمون، هو رئيس الذي مسؤول والعناية ابلبئة 
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 MTsN 4 Aceh Besarعدد املدرسني يف  ( أ
مدرسا، ومدرسة مادة اللغة العربية  MTsN 4 Aceh Besar 45 يفوأما املدرسون 

 مدرسااتن، وتتضيح الباحثة يف اجلدول اآليت:

 4-1اجلدول:

 MTsN 4 Aceh Besarاملدرسون يف 

 عدد املدرسني رقم
 43 املدرس الثابت تعليم هنا 1
 11 املدرس الثابت تعليم يف خارج 2
 MPU   1املدرس الثابت 3
 GTT  8مدرس غري دائم  4
 4 املوظف الثابت 5
 6 املوظف غري دئم 6
 1 حارس املدرسة 7

 74 جمموع
 

 MTsN 4 Aceh Besarعدد الطالب يف  ( ب

طالبا، ولكل فصل من عدد الطالب كما  589وأما عدد الطالب يف ذلك املدرسة  هو 
 يتضع اجلدول التايل:
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 2-4اجلدول 

 MTsN 4 Aceh Besarعدد الطالب يف 

الفصول 
 األول

 عدد الطالب ذكور إانث
106 83 189 

الفصول 
 الثانية

116 93 209 

الفصول 
 الثالثة

102 82 182 

 582 جمموع
 

 MTsN 4 Aceh Besarج( املرافق املوجودة يف 

وللوصول إىل أغراض تعليم يف هذه املدرسة فقد املدرسة بعض املرافق ليدفع الطالب يف 
 يف جدول التايل:تعليم جيدة كما 

 3-4ل ااجلدو 

 MTsN 4 Aceh Besarاملرافق املوجودة يف 

 عدد أنواع املرافق الرقم
 18 فصول الدراسة 1
 1 املكتبة 2
 1 غرفة احلاسوب 3
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 1 غرفة رئيس املدرسة 4
 1 غرفة اإلدارة  5
 2 املقصف 6
 1 املصلى 7
 3 احلمام الدراسة 8
 8 احلمام الطالب 9

 1 مرحاض 10
 - قاعة 11
 1 ملعب 12
 1 غرفة الصالة 13

 39 جمموعة
 

يستعمل املدرس مرافقا   MTsN 4 Aceh Besarمن اجلدول السابق نعرف أن يف 
 كثريا لتسهيل الطالب يف تعلمهم.

يف  Project Based Learning أسلوبإجراء تعليم الكتابة ابستخدام  ( د
MTsN 4 Aceh Besar 

 Project Based Learning أسلوب بتعليم مهارة الكتابة أتثريوقامت الباحثة نفسها 
يف ترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة. إختارت الباحثة الفصل الثلين)أ(، نفذت 
الباحثة أدوات البحث وإستعدادهتا اليت تكون من قائمة اإلستبانة واإلختبار القبلي 

وأما توضيح الباحثة التوقيت . (RPP)وإلختبار البعدي وإعداد املدرسة أو التحضري 
 التجرييب يف جدوال التايل: 
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 4-4ل:  اجلدو 

 Projectعملية التعليم إبستخدام أسلوب  يف )أ(التوقيت التجرييب يف الفصل الثاين

Based Learning  كتابةال مهارة علىقدرة الطالب  لرتقية 

 أنشطة التعليم ساعة اتريخ يوم إلقاء
دمسرب  24 إثنان إلقاء األول

2021 
 املالحظة املباشرة - 9.25-11.00

 التعارف - 5. 13-10.15 2022فرباير  2 األرابء إلقاء الثاين
 االختبار القبلي -

 عملية التعليم -
 Projectأسلوب -

Based Learning 

إلقاء 
 الثالث

 االختبار البعدي - 9.00-8.00 2022فرباير  4 اجلمعة
 اإلستبانة -

 

 4-5ل: اجلدو 

قدرة  لرتقية  Project Based Learning عملية وتعلم الكتابة إبستخدام أسلوب
 MTsN 4 Aceh Besarيف  كتابةال مهارة علىالطالب 

 اللقاء الثاين

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة
 الطالب جييبون السالم -تدخل املدرسة إىل الفصل وإلقاء  -
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 السالم.
أتمر املدرسة بقراءة الدعاء قبل  -

 التعليم.بداية 
 يقرأ الطالب الدعاء معا -

تعرف املدرسة إمسه وتشرح   -
اهلداف عن حضور يف هذا 

 الفصل

يسمع الطالب إىل  شرح  -
 املدرسة.

أتمر املدسة بتنظيم الطراسي  -
 واملكاتب قبل بداية التعليم.

ينتظم الطالب الكراسي   -
 واملكاتب ليبداء التعليم

تعطي املدرسة القراءة مبوضوع  -
الطبية وتعطى القرطاس إىل املهنة 
 الطلبة

يهتم الطلبة وأتخذ القرطاس من  -
 املدرسة

أتخذ املدرسة قرطاس الطلبة بعد  -
عمليتهن عن األسئلةة وخيتتم 

 املدرسة الدرس 

يعطى الطالبة صحائف اإلجابة  -
 إىل املدرسة

تقوم املدرسة بقراءة كشف  -
 الغياب وتدعو واحدا وفواحدا.

يهتم الطالب بدعوة كشف  -
 الغياب.

تعطي املدرسة دوافع إىل الطالب  -
 قبل بداية التعليمية

يستمع الطالب إىل الدوافع اليت  -
 تلقي املدرسة

تشرح املدرسة عن أهداف التعليم  -
 اللغة العربية.

يستمع الطالب إىل شرح  -
 املدرسة.

تنسب املدسة عن املادة سيدارس  -
 الطالب ابملادة أسبوع القدمي.

ن املادة يكرر الطالب قليال ع -
 يف أسبوع القدمي

جييب الطالب أسئلة اإلختبار  - تقوم الباحثة ابإلختبار القبلي -
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 القبلي
 Projectتوزع املدرسة أسلوب  -

Based Learning   
يسمع الطالب إىل شرح  -

 املدرسة. 
أتمر املدرسة الطالب  جيلسون  -

مع أصدقائهم ويناقشون األجوبة 
 من األسئلة ستعطيها.

مع أصدقائهم  جيلسون الطالب -
وينا قسون األجوبة من األسئلة 

 ستعطي املدرسة.
تلقى املدسة السالم إىل الطالب  -

 قبل خروج الفصل.
 جييب الطالب السالم. -

 

 4-6ل اجلدو 

قدرة  لرتقية  Project Based Learning عملية وتعلم الكتابة إبستخدام أسلوب
 MTsN 4 Aceh Besarيف  كتابةال مهارة علىالطالب 

 اللقاء الثالث

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة إىل الفصل إبلقاء  -

 السالم.
 الطالب جييبون السالم. -

أتمر املدرسة بقراءة الدعاء قبل  -
 بداية التعليم.

 يقرأ الطالب الدعاء معا -

أتمر املدرسة بتنظيم الطراسي  -
 واملكاتب قبل بداية التعليم.

واملكاتب ينتظم الطالب الكراسي  -
 ليبداء التعليم.

يهتم الطالب بدعوة كشف  -بقراءة كثف الغياب  رسةتقوم املد -
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 الغياب. وتدعو واحدا فواحدا.
تكرر املدرسة عن أسلوب  -

Project Based Learning  يف ترقية
 مهارة الكتابة

 يستمع الطلبة أىل املدرسة -

إىل الطالب  الدافعسة ر تعطي املد -
 قبل بداية التعليمية.

يستمع الطالب أىل الدوافع اليت  -
 تلقي املدرسة

تشرح املدرسة عن أهداف التعليم  -
 اللغة العربية.

 يشتمع الطالب إىل شرح املدرسة. -

تقوم املدرسة ابإلستباتة إىل  -
 الطالب

جييب الطالب أسئلة من  -
 اإلستبانة

 (refleksتؤدي املدرسة املنعكس ) -
 .عن التعليم الذي يعلمها 

ملنعكس يكتب الطالب ا -
(refleks)  عن التعليم الذي

 يتعلموهنم.
 يهتم الطالب ابلنصيحة - تعطي املرشة للطالب النصيحة -
أخريا، تلقي املدلرسة السالم إىل  -

 الطالب قبل خروج الفصل
 خييب الطالب السالم -

 

 حتليل البياانت ومناقشتها - ب
 املالحظة املباشرة -1

كان مجع البياانت هلذا البحث يقوم الباحثة مبالحظة مباشرة دقيقة على حوادث 
وأحوال الفصل وما جرى على أعضاء الفصل، حىت يسطيع نظرا على األثر من إجراء 
لبدراسة وهي عملية التعليم عند الطلبة وما جرى يف نفوس الطلبة من سلوك فردي أو 
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قام مبالحظة مباشرة هي صديقي يف قسم اللغة  مجاعي وحتفظ كاها ابلكتابة، وأما الذي
ــ  MTsN 4 Aceh Besar العربية بـــــ

 4-7اجلدول 

لرتقية مهارة الكتابة    Project Based Learningنتيجة أنشطة املدرسة يف أسلوب 
 عند طالب

 النتيجة امللحوظة النحية امللحوظة رقم
1 2 3 4 

 األنشطة األول 1
 إبلقاء السالمتدخل املدرسة الفصل 

   √ 

  √   تدعو املدرسة الطالب بكشف الغيان 2
قدرة املدرسة على إعداد الفصول والطالب  3

 لعملية التعليم والتعلم
   √ 

 √    قدرة املدرسة على إلقاء أهداف لبتعليم 4
  √   قدرة املدرسة على سيطرة وأهداف تدريبه 5
 أنشطة األسلسية 6

 Projectقدرة املدرسة على شرح أسلوب 

Based Learning   مهارة الكتابة  لرتقية
 وخطوات إستخدامها يف تدريب مهارة الكتابة

   √ 

قدرة املدرسة على شرح املفردات اليت مل  7
 يعرفنها الطلبة

  √  

 √   قدرة املدرسة على مالحظة أنشطة الطلبة أثناء  8
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 عملية التعلم
قدرة املدرسة على إرشاد الطلبة عند أسلوب  9

Project Based Learning مهارة الكتابة لرتقية 
   √ 

 األنشطة النهائية 10
قدرة املدرسة على تلخيض املواد التعليمية مع 

 الطلبة

   √ 

 √    قدرة املدرية على إلقاء النصيحة 11
قدرة املدرية على إختتام عملية التعليم وإلقاء  12

 السالم
   √ 

 45 اجملموع

 

لرتقية  Project Based Learningوأما تنيجة أنشطة الطلبة عند إدجراء أسلوب 
 يف اجملموعة التجريبية، فهيا كما يظهر يف اجلدول التايل: مهارة الكتابة

 4-8اجلدول 

لرتقية مهارة  Project Based Learningعند إدجراء أسلوب  بتنيجة أنشطة الطال
 الكتابة

 النتيجة امللحوظة الناحية احملوظة رقم
1 2 3 4 

 األول أنشطة 1
 جتيب الطلبة السالم

   √ 

 √    تقرأ الطلبة الدعاء قبل عملية التعلم 2
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  √   أحوال ودوافع إلتباع التعلم 3
  √   هتتم الطلبة إبلقاء أهداف التعليم 4
تستمع الطلبة إىل شرح املدرسة عن الطريقة  5

 سيقدمهااليت 
   √ 

 أنشطة األساسية 6
تسمع الطلبة إىل شرح املرسة عب مواد 

 الدرس أمام الفصل

   √ 

  √   سلوك الطلبة أثناء التعلم 7
 √    إستجابة الطلبة على شرح املدرسة 8
 √    سلوك الطلبة فعل سؤال وجواب مع املدرسة 9

  √   تعمل الطلبة الواجبات من املدرسة 10
 األنشطة النهائية 11

تلخص الطلبة مبريب املدرسة عن املواد 
 التعليمية

   √ 

 √    تسمع الطلبة إىل النصيحة اليت يبلغها املدرسة 12
 44 اجملموع

حتسب البياانت من أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم ةالتعلم 
 إبستعمال القانون:

P = 
𝑅

𝑇
 X 100 % 

 النسبة املولية: Pالبيان: 

       Rجمموع القيمة احلصولة عليها : 
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       Tالنتيجة الكامية : 

وحتدد املسند ألنشطة واملدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل معيار 
 األتية:

 %= جيد جدا86-100

 %= جيد85-87

 %= مقبول60-85

 %= انقص55-90

 %= فشل45<من 

 ترقية مهارة الكتابةيف   Project Based Learningسلوب نتيجة ألنشطة املدرسة أ
 فهي:

P = 
𝑅

𝑇
 X 100 %                                    

                               = 
45 𝐗 𝟏𝟎𝟎 %

48
 

                               =  
4500%

48
 

                               = 93,75% 

 

% بتقدير 100-81على أهنا وقعت مابني حد  تدل% P  =75،93وبنتيجة 
يف  Project Based Lerning   جيد جدا. وتدل على أنشطة املدرسة يف إجراء أسلوب

علم اليت تلزم أن الصحيحة وأبحناء ومعايري عملية التعليم والت ترقية مهارة الكتابة مطابقة
 الطلالب.ة عند عملية التعليم هتتم هبا املدرس
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يف ترقية مهارة  Project Based Lerning   وأما نتيجة النشطة عند إجراء أسلوب
 مايلى: الكتابة

                           P = 
𝑅

𝑇
 X 100 % 

                               = 
44 𝐗 𝟏𝟎𝟎 %

48
 

                               = 
4400%

48
 

91,67%                           =  

% بتقدير 100-81على أهنا وقعت مابني حد  تدل% P  =67،91وبنتيجة 
يف ترقية  Project Based Lerning   جيد جدا. وتدل على أن أنشطة الطلبة يف أسلوب

 اتبعة مشرتكة خبطوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة يف التعلم. مهارة الكتابة
 

 حتليل البياانت عن اإلختبار -2

ــــ  يف الفصل الثاين )أ(. وملرفة قدرة   MTsN 4 Aceh Besarإجتبارت الباحثة بــــــــ
 Project Basedالطالبات على مهارة الكتابة وبعد تعليمهن إبستخدام أسلوب 

Learning ، فاعتمدت الباحثة على إخراء اإلختبار القبلي والبعدي  على الطالبات أن
ابإلخابة الصحيحة. ولتوضيح البياانت فتقدم الباحثة جييب عن السوءال املقدمة هلن 

 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي، كما يلي:

 7-4اجلدول 

 نتيجة اإلختبار        

 الرتتيب نتيجة اإلختبار  الطالب رقم
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 راسب 10 1الطالب 1
 انقص 60 2 الطالب 2
 انقص 60 3الطالب  3
 راسب 10 4الطالب  4
 راسب 10 5الطالب  5
 مقبول 60 6الطالب  6

 راسب 10 7الطالب  7
 راسب 0 8الطالب  8
 راسب 10 9الطالب  9

 راسب 10 10 الطالب 10
 راسب 20 11 الطالب 11
 راسب 20  12 الطالب 12
 راسب 20 13الطالب  13
 راسب 20 14 الطالب 14
 راسب 20 15 الطالب 15
 راسب 20 16الطالب  16
 راسب 10 17الطالب  17
 راسب 10 18 الطالب 18
 راسب 20 19الطالب  19
 راسب 10 20الطالب  20
 راسب 10 21الطالب   21
 راسب 0 22الطالب  22
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 راسب 20 23الطالب   23
 راسب 0 24الطالب   24
 راسب 40 35الطالب  25
 راسب 30 26الطالب  26
 مقبول 60 27الطالب  27
 راسب 40 28الطالب  28
 راسب 40 29الطالب  29
 راسب 30 30الطالب  30
 راسب 20 31الطالب   31
 راسب 40 32الطالب   32
 راسب 10 33الطالب   33
 راسب 40 34الطالب   34

 790 جمموع
 

 8-4اجلدول 

 اإلختبار البعدي

نتيجة اإلختبار  الطالب رقم
 البعدي

 الرتتيب

 جيد 70 1الطالب  1
 جيد 70 2 الطالب 2
 مقبول 70 3الطالب  3
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 جيد جدا 90 4الطالب  4
 مقبول 60 5الطالب  5
 مقبول 60 6الطالب   6
 مقبول 60 7الطالب  7
 جيد 70 8الطالب  8
 مقبول 60 9الطالب  9

 جيد 80 10 الطالب 10
 راسب 20 11 الطالب 11
 مقبول 60  12 الطالب 12
 مقبول 60 13الطالب  13
 مقبول 60 14 الطالب 14
 راسب 20 15 الطالب 15
 خيد 80 16الطالب  16
 جيد 70 17الطالب  17
 مقبول 60 18 الطالب 18
 جيد 70 19الطالب  19
 جيد 70 20الطالب  20
 مقبول 60 21الطالب   21
 مقبول 60 22الطالب   22
 جيد جدا 90 23الطالب   23
 مقبول 60 24الطالب   24
 جيد 70 35الطالب  25
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 جيد 80 26الطالب  26
 جيد 80 27الطالب   27
 جيد جدا 90 28الطالب  28
 جيد 70 29الطالب  29
 جيد جد 90 30الطالب   30
 مقبول 60 31الطالب  31
 جيد 70 32الطالب  32
 مقبول 60 33الطالب   33
 جيد 80 34الطالب  34

 2280 جمموع
 

فستعمل  (t-test) والبعدي إبختبارات تختبار القبلي اال وحتليل البياانت عن
 الباحثة الرموز كما يلي:

t0 = 

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  

 وبتعبري رايضي يصاغ القانون كما يلي:

SEMD = 
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
 

 وأما جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي كما يف اخلدوال اآليت:

 9-4اجلدول 

 واإلختبار البعدي جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي
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اإلختبار  الرقم
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

D= x-y D2=(x-y)2 

1 10 70 60- 3600 
2 60 70 10- 100 
3 60 70 10- 100 
4 10 90 80- 6400 
5 10 60 50- 2500 
6 60 60 - - 
7 10 60 50- 2500 
8 0 70 60- 3600 
9 10 60 50- 2500 

10 10 80 70- 4900 
11 20 60 40- 1600 
12 20 60 40- 1600 
13 20 60 40- 1600 
14 20 60 40- 1600 
15 20 70 50- 2500 
16 20 80 60- 3600 
17 10 70 60- 3600 
18 10 60 50- 2500 
19 20 70 50- 2500 
20 10 70 60- 3600 
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21 10 60 50- 2500 
22 0 60 60- 3600 
23 20 90 70- 4900 
24 0 60 60- 3600 
25 40 70 30- 900 
26 30 80 50- 2500 
27 60 80 20- 400 
28 40 90 50- 2500 
29 40 70 30- 900 
30 30 90 60- 3600 
31 20 60 40- 1600 
32 40 70 30- 900 
33 10 60 50- 2500 
34 40 80 40- 1600 

34=N - 1570-∑ 𝐷 =  
 

85800∑ 2 =𝐷 

يف اجلدول السابق وجدت الباحة البياانت  (t- test)ت  –نظرا إىل نتيجة إختبار 
 اآلتية:

 -1570= (D∑جمموع الفرق بني اإلختبارين ) (1
D∑جمموع مربعات الفرق بني اإلختبارين ) (2

2)= 85800 
 34عدد العينة=  (3
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اخلطوات  (، فلباحثة تتبعMDوملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغرتني )       
 التالية:

 =- 46,1= −1570

34
 MD= 

∑𝐷

𝑁 

( وهذا ما SDDمث نتحة الباحثة عن األحنراف املعياري للفرق بني النتيجة املتعيتني )       
 ننظره يف املوز التايل:

  

  SDD = √
∑𝑫

𝑵

𝟐
− (

∑𝑫

𝑵

𝟐
)  

= √
𝟖𝟓𝟖𝟎𝟎

𝟑𝟒
− (

−𝟏𝟓𝟕𝟎

𝟑𝟒

𝟐
)  

=√𝟐𝟓𝟐𝟑, 𝟓 − (𝟒𝟔, 𝟏)𝟐 

= √𝟐𝟓𝟐𝟑, 𝟓 −  𝟐𝟏𝟐𝟓, 𝟐𝟏 

= √𝟑𝟗𝟖, 𝟐𝟗  

= 19,96 

 

 

 : SEMD))تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق  مث 
SEMD = 

𝑺𝑫𝑫

√𝑵−𝟏
 

= 
𝟏𝟗,𝟗𝟔

√𝟑𝟒−𝟏
 

= 
𝟏𝟗,𝟗𝟔

√𝟑𝟑
       = 

𝟏𝟗,𝟗𝟔

𝟓,𝟕𝟒
   = 3,47 

 

وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصلت الباحثة إىل اخلطوة الختبار        
 األحصائية كما يلي: فروض حبثها. لكل على الباحثة أن تعرب

𝑯𝒂  = 𝝁𝟏 > 𝜇𝟐 

 
الداللة على أن إستخدام خط النسخ يكون فعاال لرتقية مهارة الكتابة عند         

 الطالبات.
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𝑯𝟎  = 𝝁𝟏 ≤ 𝝁𝟐 
 

الداللة على أن أستخدام خط النسخ اليكون فعاال لرتقية مهارة الكتابة عند  
 الطالبات.

 أن املقياس الرد:إعتمادا على هذا الفرض املذكور، 
- Ha  و  مقبولHo تاجلدول  -، إذا كأن: تمردود  احلساب. - <

- Ha   مردود وHo  تاجلدول  -مقبول، إذا كأن: ت  احلساب. >

 
 ( يلي:to)ت عن حاصل املالحظة  –وأما اخلطوة األخربة الباحثة البياانت إبختبار 

to = 𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 
= 

𝟒𝟔.𝟏

𝟑,𝟒𝟕
 

=13,28 

أن  (Derajat kebebasan)ومن اخلطوات األخرية مبعن  حتديد الدراجة احلرية  
% من درجة احلرية 1% و 5(Signifikan)يكون الفرض الصفري على مستوى الداللة 

 يف هذا البحث.
Db = N -1 

= 34 – 1 = 33 

وحدد مستوى الداللة  03،2% مبعن 5 (Signifikan )وحدد مستوى الداللة  
احلساب(  -. وكذلك )ت 28،13مبعن  (to). أما حاصل املالحظة 27،2% مبعن 1

 .27،2 >28،13 <03،2اجلدول(: -أكرب من )ت 
احلساب( متساوية أو أكرب مقبوال. وإذا كانت النتيجة )ت  -إذا كانت النتيجة )ت 

أن يكون الفرض الصفري مقبوال اجلدول(  -احلساب( تبلغ إىل النتيجة )ت  -
 وفرض البديل مردودا.
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احلساب( أكرب من النتيجة )ت  -فوجدت الباحثة يف هذا اللبحث أن النتيجة )ت 
اجلدول(، وكذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين إستخدام  –

 خط النسخ لرتقية مهارة الكتابة فعاال.
 
 

 حتقيق الفروض - ج
 اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي:وأما الفروض 

فعاال لرتقية قدرة  Project Based Learningأسلوب كان الفرض البديل    -1
وهذا الفرض مقبول ألن . MTsN 4 Aceh Besarـ الطالب على مهارة كتابة بـــــــ

 <27،2نتيجة ت احلساب أكرب من النتيجة ت اجلدول احلساب أو 
28،13. 

غري فعال لرتقية  Project Based Learningأتثري أسلوب  الفرض الصفرى هي -2
ــ وهذا الفرض . MTsN 4 Aceh Besar قدرة الطالب على مهارة الكتابة بــــــ

( أو ttable( أكرب من النتيجة ت اجلدول )ttestمردود ألن نتيجة ت احلساب )
03،2>28،13.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 Project أنتهت الباحثة يف عرض حبثها الفصول السابق عما تتعلق أبسلوب 

Based Learning قدرة الطالب على مهارة الكتابة. فستقدم الباحثة اخلالصة، كما  لرتقية
 بني:

 
 نتائج البحث - أ

 Project Based Learningإن أنشطة املدرسة والطالب عند إستخدام أسلوب  -1

حصلت على درجة جيد جد، كما اتضح يف ورقيت مالحظة أنشطة  حبيث

% 70،93املدرسة والطالب أن القيمة احملصولة ملالحظة املدرسة هي 

 %.67،91والقيمة احملصولة ملالحظة الطالب هي 

فعال لرتقية قدرة مهارة الكتابة  Project Based Learningستخدام أسلوب إن ا -2

احلساب( أكرب من  -لدى الطالب. وتعتمد الباحثة على أن نتيجة )ت

(  Hoفرض الصفرى )27،2 >28،13 <03،2اجلدول(: -نتيجة )ن

 .مقبول (Haوفرص البديل ) مردود
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 اقرتاحات  - ب
إعتمادا على نتائج البحث، تقدم الباحثة بعض اإلقرتاحات اليت يراها مهمة  

 كما يلي:وعسى تكون انفعة لنا مجيعا، وهي  
يف ترقية مهارة  Project Based Learningترخو الباحثة للمعلم أن أتثري أسلوب  (1

 ، ألن هلا ثروة لرتقية قدرة االطالب على الكتابة.الكتابة
ه ألن هذ Project Based Learningعلى الطالبات أن تعلمن الكتابة أبسلوب  (2

 األسلوب تسهل الطالب يف الكتابة.
ن هذه البحث مرجعه من املراجع لكتابة البحث العلمي ترجو الباحثة أن يكو  (3

 املتعلق هبذا املوضوع.
تنبغي للمدرسة أن هتتم إبستعداد وسيلة مناسبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  (4

 مهارة الكتابة.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

 Sekolah  : MTsN 4  Aceh Besar 

 Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

 Kelas/ Semester : VIII/ Ganjil 

 Tahun Ajaran : املهنة الطبية (Profesi Dokter) 

 Alokasi Waktu : 3 Jam x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan 

procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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 dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Indikator 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frasa, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan dengan topik: 

3.1.1 Siswa Meniru bunyi kata, 

atau kalimat sesuai dengan yang 

diperlihatkan dan dengan 

menggunakan lahjah yang baik daj 

benar. 



 
 

 
 

 Siswa Mendengarkan teks 3.1.2 املهنة الطبية

lisan, kemudian memilih tulisan 

yang sesuai dengan yang 

didengarkan terkait topik: الطبية 
 املهنة
3.1.3 Siswa menyusun kata-kata/ 

frasa menjadi huruf sambung 

menggunakan huruf hijaiyyah 

sambung terkait topik: املهنة الطبية  
3.1.4 Siswa menulis kalimat sesuai 

contoh yang diberikan terkait  

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menirukan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat 

sederhana dengan lahjah yang baik dan benar dengan menyimak 

penjelasan guru. 

2. Siswa mampu mendengarkan, menyimak dan menulis teks lisan terkait 

topik  الطبية  .dengan baik dan benar denganberdiskusi املهنة 

3. Siswa mampu menyusun sebuah proyek dalam membuat kata/frasa 

menjadi huruf sambung menggunakan huruf hijaiyyah sambung terkait 

topik  الطبية  .dengan berdiskusi املهنة 

4. Siswa mampu menulis kalimat sesuai contoh yang diberikan terkait 

topik املهنة الطبية dengan memperhatikan contoh di buku sumber. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019 

 

Arti Kata 

Saat Batuk عندي سعال 
Saat Flu Biasa عندي زكام 

Saat Sakit Kepala عندي صداع 
Saat Sakit Gigi عندي وجع األسنان 

 

E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik  



 
 

 
 

 Model : Project Based Learning 

 Metode :Diskusi kelompok, Tanya jawab, membuat sebuah 

proyek 

 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

 Media :  Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 Alat : buku tulis, pena 

 

G. Sumber Belajar 
Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajar

an 

Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

- Memberi salam/ menyapa siswa. 

- Memperhatikan kesiapan psikis dan fisik siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

memperhatikan kebersihan, kerapian, ketertiban 

dan kehadiran siswa. 

- Meminta salah seorang siswa sesuai dengan 

gilirannya untuk memimpin doa. 

- Memberi motivasi untuk mengkondisikan 

suasana belajar yang menyenangkan dengan 

memberikan wawasan betapa pentingnya 

mempelajari bahasa Arab. 

- Memberikan apersepsi dengan mendiskusikan 

kompetensi yang akan dipelajari dan 

dikembangkan. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran/indicator 

pencapaian kompetensi dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan dengan الطبية 
 املهنة

- Menyampaikan garis besar cakupan materi الطبية 
 .dan kegiatan yang akan dilakukan املهنة

- Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian 

yang akan digunakan saat membahas materi 

 املهنة الطبية

5 Menit 

Kegiatan Inti Mengamati: 

- Guru meminta siswa untuk duduk ke dalam 

beberapa kelompok. 

25 Menit 



 
 

 
 

- Guru menjalaskan model pembelajaran Project 

Based Learning di depan kelas. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 

bagaimana cara cara membuat sebuah proyek 

dalam modeln pembelajaran Project Based 

Learning. 

- Guru meminta siswa untuk memperhatikan cara 

membuat sebuah proyek dalam karya tulis pada 

maharah kitabah menggunakan model 

pembalajaran Project Based Learning 

- Siswa menyimak dan mempraktekkannya 

menggunakan media di depan kelas. 

- Siswa menyusun kata-kata untuk dijadikan karya 

tulis berdasarkan pertanyaan yang di munculkan 

oleh guru dalam membuat sebuahb proyek. 

 

Menanya: 

- Setelah menjelaskan, guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan. 

- Guru memberikan pancingan agar siswa 

mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap materi yang dipelajari. 

- Siswa menanyakan tentang apa yang belum 

dipahami dari materi. 

 

Mengeksplorasi: 

- Guru menjelaskan tentang cara kerja dalam 

pembelajaran project based learning 

- Guru memberikan contoh tulisan huruf hijaiyyah 

sambung. 

- Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

menyusun huruf hijaiyyah menjadi sebuah 

kosakata dengan teman sekelompok. 

 

Mengasosiasikan: 

- Guru meminta siswa untuk menulis kata-kata 

yang sudah dianalisis 

- Guru memberikan LKPD kepada siswa 

- Guru mengarahkan cara dalam mengerjakan 

llembar kerja peserta didik 

- Guru mengontrol siswa yang tidak faham 

pertanyaan dalam LKPD 

- Guru mengimlak mufradat yang akan ditulis 

siswa 

 

Mengkomunikasikan: 



 
 

 
 

- Guru menyuruh setiap kelompok untuk 

memaparkan hasil kerja kelompok secara 

bergiliran 

- Guru meminta kelompok lain untuk 

memperhatikan dan mengoreksi 

- Guru memberikan penguatan terhadap hasil 

pemaparan dan tanggapan siswa lain, meliputi 

Tanya jawab untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan informasi, melengkapi 

informasi ataupun tanggapan lainnya, sehingga 

siswa mendapat pemahaman yang utuh tentang 

materi yang telah dipelajari. 

 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru melakukan penilaian untuk mengetahui 

tingkat ketercapaian indikator. 

- Guru meminta beberapa siswa untuk 

mengungkapkan menfaat mengetahui املهنة الطبية 
- Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

berikutnta. 

- Guru menyampaikan pesan-pesan moral. 

- Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

doa (kafaratul majlis) 

- Guru mengucapkan salam dan keluar dari kelas 

 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Teknik Penilaian 

1. Sikap sosial  : Observasi 

2. Pengetahuan  : Tes Tulisan 

3. Keterampilan : Observasi 

 

 Mengetaui Kepala Sekolah     GuruMapel 

 

       .....................      ..................... 

 

 

 

   



 
 

 
 

b. Instrumen Penilaian 

1. Sikap Sosial 

PENILAIAN SIKAP 

Indikator: Siswa memiliki sikap jujur, disiplin, bertanngung jawab, 

peduli 

 

Nama Siswa : .........  

Topik  : .......... 

Kelas  : .......... 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

Jujur 

1. Mengerjakan tugas secara mandiri (tidak menyontek)     

2. Tidak membantu teman yang berbuat curang     

3. Mengakui kesalahan yang diperbuat     

Disiplin 

1. Selalu datang sekolah tepat waktu     

2. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru     

3. Memahami semua peraturan sekolah     

Bertanggung Jawab 

1. Mengerjakan sesuatu dengan sendirinya, tanpa 

menunggu disuruh 

    

2. Menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah 

pada tempatnya 

    

3. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

    

Peduli 

1. Suka mengajarkan ilmu kepada teman     

2. Segera memberikan bantuan pemahaman ketika 

dimintai tolong temannya tentang pelajaran 

    

3. Tidak pelit ketika temannya meminjam buku pelajaran     

 

Rubrik Penilaian 

 SKOR MAKSIMAL = 4 indikator X 3 = 12 

 Nilai: 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥3 

Skor Kriteria 

4 Selalu, jika selalu dan sesuai 

3 Sering,jika sering melakukan aspek diatas namun ada beberapa 

tidak melakukannya 



 
 

 
 

2 Kadang, jika siswa kadang melakukannya kadang tidak 

melakukannya 

1 Jarang, jika hanya melakukannya sekali atau dua kali saja 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

No. IPK 
Bentuk 

soal 
Soal 

Bobot 

skor 

1. Terjemahkanlah 

mufradat tentang الطبية 
 املهنة

Tulisan Terjemahkanlah 

kalimat beriku! 

30 

2. Melafalkan mufradat 

tentang املهنة الطبية 
Lisan Bacakanlah teks 

yang sudah 

disediakan 

30 

3. Membuat sebuah proyek 

yang berkaitan dengan 

tema املهنة الطبية 

Tulisan Tulislah kalimat 

berikut! 

40 

 

 

3. Penilaian Keterampilan 

No Nama Peserta 

Didik 

Struktur 

tulisan 

(40) 

Kebenaran 

Huruf 

(30) 

Kebenaran 

baris/harkat 

(30) 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 Nama Siswa: 

 Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berikut ini dengan anggota kelompok masing-masing. 

  

 Soal sebagai berikut: 

 Tuliskanlah jumlah berikut dengan benar sesuai dengan yang kata kerja 

lampu dan kata kerja yang akan datang 

 إىل غرفة الكشف مث جاء دوره فدخل املريض يف غرفة اإلنتظار جلس -1
 

 

  



 
 

 
 

 اإلختبار البعدي
 

NAMA                 : 

KELAS                 : 

SEKOLAH           : 

 

 

 ةا دَ ي  فِّ م   الا ج َ  نَ و  ك  تَ لِّ ة يَ تِّ رَت ِّب الَكلَِّمات اآل ( أ
ر ب   -حم  م د -ث ال ث   (1  م ر ات -الد و اء -ي ش 
ر س ة (2  د 

ف ي -إ ىل   -ه و   -امل ت ش   س 
 ذ ه ب   -ب س ي ار ة   -امل

ف ى  -ر ج ع   -سا مل   (3 ت ش   س 
أل  م س   -امل  م ن   -اب 

 ش د ي دم  -يف    -ح س ن   -أب  مل م  -ش ع ر   -ب ط ن ه   (4
رت  اح ة (5 إل س   يل    -الط ب ي ب   -ك ت ب    -أ م ر ين   -و   -و ص ف ة  ط بّ ي ة   -اب 

 
 ة رَ ق  فِّ  نَ و  ك  تَ لِّ  َوَأع د كَِّتابـَتَـَها لَ مَ اجل    هِّ ذِّ ب هَ ت ِّ رَ  ( ب
ن ي ا أ ن  يـ تـ ن او ل الو جب ات الث ال ث  يف   و ق ت ه ا (1  َث 
 أ و ال  أ ن  يـ تـ ن او ل  الد و اء  ث ال ث  م ر اتم ك ل  يـ و مم  (2
رت  ي ح  ر اح ة  ك اف ي ة   (3 ل ث ا أ ن  ي س   َث 
الط ب ي   (4 ن ه   ف ى ط ل ب  م  ت ش  رت  ي ح  ع ل ى الس ر ي ر  و بـ ع د  أ ن  و ص ل  إ بـ ر اه ي م إ ىل  م س  ب  أ ن  ي س 

 ل يـ ف ح ص ه  
 اه الط ب ي ب  و ص ف ة  ط بّ ي ة  و ن ص ح ه  مب  ا ي ل ي  ط  ع  أ   (5

 
 

  



 
 

 
 

لقبلىاإلختبار ا  

NAMA                  : 

KELAS                 : 

SEKOLAH           : 

 

 

 ةا دَ ي  فِّ م   الا ج َ  نَ و  ك  تَ لِّ ة يَ تِّ رَت ِّب الَكلَِّمات اآل ( أ
ف ى  -ر ج ع   -سا مل   (1 ت ش   س 

أل  م س   -امل  م ن   -اب 
 ش د ي دم  -يف    -ح س ن   -أب  مل م  -ش ع ر   -ب ط ن ه   (2
ر ب   -حم  م د -ث ال ث   (3  م ر ات -الد و اء -ي ش 
رت  اح ة (4 إل س   يل    -الط ب ي ب   -ك ت ب    -أ م ر ين   -و   -و ص ف ة  ط بّ ي ة   -اب 
ر س ة (5  د 

ف ي -إ ىل   -ه و   -امل ت ش   س 
 ذ ه ب   -ب س ي ار ة   -امل

 
 

 ة رَ ق  فِّ  نَ و  ك  تَ لِّ  َوَأع د كَِّتابـَتَـَها لَ مَ اجل    هِّ ذِّ ب هَ ت ِّ رَ  ( ب
رت  ي ح  ر اح ة  ك اف ي ة    (1 ل ث ا أ ن  ي س   َث 
 اه الط ب ي ب  و ص ف ة  ط بّ ي ة  و ن ص ح ه  مب  ا ي ل ي  ط  ع  أ   (2
ن ي ا أ ن  يـ تـ ن او ل الو جب ات  (3  الث ال ث  يف   و ق ت ه اَث 
 أ و ال  أ ن  يـ تـ ن او ل  الد و اء  ث ال ث  م ر اتم ك ل  يـ و مم  (4
رت  ي ح  ع ل ى  (5 الط ب ي ب  أ ن  ي س  ن ه   ف ى ط ل ب  م  ت ش  و بـ ع د  أ ن  و ص ل  إ بـ ر اه ي م إ ىل  م س 

 الس ر ي ر  ل يـ ف ح ص ه  
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 

 صور البحث
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