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 َخبِيـْر   تَـْعَملهْونَ  ِبَا َوللاه  ۙ  َدَرٰجت   اْلِعْلمَ  اهْوتهوا ِذْينَ َوال   ۙ  ِذْيَن ٰاَمنـهْوا ِمْنكهمْ ال   يَـْرَفِع للاه 

 

 "11"سورة اجملادلة آية 

 

  تَعِقلهونَ  ل َعل كهمْ  َعَربِيًّا قهرٰءانً  َزلٰنهه اان ۤ اَن

  "2سورة يوسف آية "

 
 صدق للا العظيم

 

ِِبْلِكتَابِ قَيِِّدهوا اْلِعْلَم    

(HR. الطرباين) 
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 إهداء

عبدهللاوأمي -1 الهينربياينهللاارمحهكارتيينإىلأيباملكر 
 .وحفظهمايفسالمةالدنياواآلخرةوابركهمااصغري

املشرف -2 وإىل ودني املاجستري عبدهللا مبصرةرالدكتور ا
،أشكرلكماعلىأحسناإلشرافقيقيا هبه املاجستري

 .ابركهماهللاحيافظهماوالرسالةلعل 

ووإىل -3 الأخي لهأخيت ساعداين هه ينقد إلكمال يف
 .،أسألهللاأنجيزيهماأحسنجزاءالرسالة

مساعد -4 على عميقا شكرا أقول أصدقائي. مجيع مهتوإىل
.،جزاهمهللاخريارسالةال ومحاستهميليفإجنازهه
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 شكر وتقدمي

الرحيمبسم للا الرمحن   

وأمجللغةاليتينطقهبااحلمدهللربالعاملنيالهيجعلاللغةالعربيةلغةالقرآن
.والصالةوالسال علىنبيناحممدصلىهللاعليهوسلموعلىآلهوأصحابهأمجعنياإلنسان

.ومنتبعههبدايته

جامعةالرانرييقدانتهتالباحثةإبذنهللامنكتابةهه الرسالةالعلميةلتقدميهاإىل
( للحصولعلىشهادة أتشيه بندا احلكومية العربيةS.Pdاإلسالمية اللغة تعليم (يفقسم

وأتهيلاملعلمنيحتتاملوضوع: الرتبية قدرة الطلبة على الكتابة العربية )دراسة "بكلية
   MAN 3 Pidie Jaya) “.وصفية حتليلية بـ

 احملبوبني لوالديها العظيم واالحرتا  الشكر تقد  أن الباحثة هللاوتريد ويطيلعبد
وصحته -عمر  ربياها-هللاارمحه-كارتيينوأمي دائمااللهين ودعواذها احلسنة ،ابلرتبية

أبحسنالثوابيفالدنياواآلخرة .عسىهللايباركهماويثيبهما

 األستاذ مها الكرميني للمشرفني الرسالة هه  كتابة إشراف هللاويتم عبد الدكتور
املاجستري مبصرةردواألستاذة اللهينقدأنفقااملاجستريا ذهما كثريا شكرا الباحثة تقد  .
ن،عسىهللاأدامنأوذهاإىلآخرهاجيماإلشرافهه الرسالةإشرافاهتومساعدأوقاهتما

.زيهماأحسناجلزاءيباركهماوجي
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 ملدير الشكر تقد  أن الباحثة تنسى MAN 3 Pidie Jayaوال عبداملناناألستاذ
لعل.يفمجعالبياانتعندعمليةالبحثفيهاالهينقدساعدوهاةبلطوالدارسنيوجلميعامل

.هللاأنجيزيهمأجرعظيم

،وكانتالباحثةقدبهلتعناألخطاءوهه الرسالةالختلنالباحثةأنق،تتيأخري
 الرسالةجهدها هه  إعداد منالقيف الباحثة ولهلكترجو حاتاقرتالاوبنائينينقدئرا،

.للباحثةنفسهاوللقارئنيمجيعا،وعسىهللاأنجيعلهه الرسالةانفعإلكمالهه الرسالة









2021نوفمرب10بنداأتشيه،

الباحثة



زيتون

170202032قيد:رقمال

 

 



 

 ط
   

 قائمة احملتوايت

 صفحة 

ب   ......................................................................................................موافقةاملشرفني

د    .........................................................................................................اقرارالباحثة

ه   .............................................................................................................استهالل

 و   .................................................................................................................إهداء

 ز   ........................................................................................................رشكروتقدي

 ط   .....................................................................................................قائمةاحملتوايت

 ل   .......................................................................................................قائمةاجلدول

     ....................................................................................................حقاتامللقائمة

 ن   ............................................................................العربيةابللغةمستخلصالبحث

 س   ........................................................................مستخلصالبحثابللغةاإلجنليزية

 ع   ....................................................................دونيسيةاإلنابللغةمستخلصالبحث

    1    .......................................................................... ول : أساسية البحثألالفصل ا

 1    ................................................................................... مشكلةالبحث  

   2    ............................................................................................ أسئلةالبحث -أ

 2    ......................................................................................... أهدافالبحث -ج



 

 ي
   

      2    ............................................................................................. أمهيةالبحث -د

   3    ........................................................................................... حدودالبحث -ه

 3   ....................................................................................معايناملصطلحات -و

  4   .....................................................................................السابقةاتالدراس -ز

 7   ...................................................................................بحثطريقةكتابةال -ح

    8   ...........................................................................  ير النظر اطإلالفصل الثاين : ا

  8   .................................................................................................قدرةالطلبة -أ

  8   ..................................................................................مفهو قدرةالطلبة -1

 9   .........................................................................الفرقبنيالقدرةواملهارة -2

   10   ...............................................................................اللغويةمفهو قدرة -3

    11   .......................................................................................العربيةالكتابة -1

  11  ...........................................................................الكتابةالعربيةمفهو  

 14  .......................................خر األواملهاراتاللغويةالكتابةبنيعالقات -2

 17  ...............................................................................أنواعالكتابةالعربية -3

 18  ................................................................................الكتابةفوائدوأمهية -4

  20  ......................................................................................أهدافالكتابة -5

 22  ...................................................................................مبدأكتابةالعربية -6

  22  ...........................................................................مؤشراتقدرةالكتابة -7

  23  .............................................................................مراحلعمليةالكتابة -8

 



 

 ك
   

 18   ........................................................ إجراءات البحث اكحلقي : الفصل الثالث

  26   .........................................................................................طريقةالبحث -أ

  26   ...............................................................................ثوزمانالبحمكان -ب

 26   ..............................................................................جمتمعوعينةالبحث -ج

  27   .....................................................................طريقةمجعالبياانتوأدواهتا -د

  28   ...............................................................................طريقةحتليلالبياانت -ه

  32   .......................................................... رابع : عرض البياانت وحتليليهاالفصل ال

  32   ........................................................................................عرضالبياانت -أ

 33   ......................................................................حملةعنميدانالبحث -1

  36   ........................................................................................حتليلالبياانت -ب

 36   ............................................................الكتابةالعربيةقدرةالطلبةعلى -1

     40   ...................................الكتابةالعربيةاملشكالتاليتيواجههاالطلبةيف -2

   41   .........................................................................................مناقشةالبحث-ج

   43  .....................................................................................ام  : خامةالفصل اخل

  43   ............................................................................................نتائجالبحث -أ

 43   .................................................................................................رتحاتاملق -ب

   44  ............................................................................................................ املراجع

 44   ...........................................................................................املراجعالعربية -أ

 45   ...................................................................................يةاملراجعاإلندونيس -ب



 

 ل
   

 قائمة اجلدول
 30  ..........................................................:مقياسنتينةقدرةالطلبة3-1اجلدول
 MAN  3 Pidie Jaya.............................................  33:عددالطلبةبـ4-1اجلدول
 33  ..............................................................فصل:عددالطلبةلكل4-2اجلدول
MAN  3 Pidie Jaya.........................................  35:عدداملدرسنيبـ4-3اجلدول
MAN  3 Pidie Jaya...............................  35بـالوسائلاملباينوعدد:4-4اجلدول
 37  ...............قدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةمندرجةاملعدلة:نتينةال4-5اجلدول

39  ............ قدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةمناملئويةنتينةتفاصيل:4-6اجلدول

 



 

  
   

 قائمة امللحقات
 

 رارتعينياملشرفنيعلىالبحثخطابمنعميدكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنيعنق -1

2-  اإلسالمية الرانريي جبامعة املعلمني وأتهيل الرتبية كلية عميد للقيا إفادة احلكومية
 امليداينابلبحث

 إلجراءالبحثMAN 3 Pidie Jayaمديرفادةمناإل -3

 ختبارورقةالسؤاللال -4

 جدولالتقومي -5

 ورقةالتقومي -6

 ورقةالسؤالللمقابلة -7

 الصورةالفوتوغرافية -8

السريةالهاتية -9

 



 

 ن
   

 مستخلص البحث  
 قدرة الطلبة على الكتابة العربية )دراسة وصفية حتليلية بـ:  ن البحثاعنو 

MAN 3 Pidie Jaya) 

 : زيتون سم كاملاال

 170202032:  قيدرقم ال

إن الكتابة ،ولكناحلالتعلماللغةالعربية.املهاراتوحمتاجةيفةيأمهمنهيمهارة
ة.وصحيحةكتابةالعربيةواضحيف.وهميصعبوناملشكالتيفالكتابةالعربيةالطلبةيواجه
 املشكالتاليتعلىتعرفالقدرةالطلبةوعلىتعرفالفهيههاالبحثيفدافهاالأما

 الطلبة يفيواجهها العربية منهجالبحثالهياعتمدتو.MAN 3 Pidie Jaya بـالكتابة
ههاليهع التحليليابلبحثالكميوالكيفيهومنهجالوصفيالبحثالباحثةيفكتابة

اب الباحثة تقو  الحيث البياانت على للحصول واملقابلة ههااحملتاجة.ختبار يف فالعينة
هي جمتماطالب 24البحث من وعددهم تحصلو .طالب124ع الباحثة نتينةعليها

الطلبةأنالبحث العربيةقدرة علىالكتابة معد لةجمموعة ونتينة.56،92بتقييمدرجة
 العربيةحصليتالالتقييم كتابة على الضعيفبالطلبة ال.اجد تقدير مشكالت يتإن

الميكنهم،ويفتركيبحروفالعربيةواتصاذهابونصعأهنميالكتابةالعربيةيواجههاالطلبةيف
بشكلواضح العربية ووصحيحةكتابة الطلبةة، أكثر يتقنوا حبيثاجيد اتقاان املفرداتمل

مليقدرواورف،صالنحوواليتقنواالطلبةملكما،ومجلجديدةابللغةالعربيةيفجيدونصعوبة
األحرفاجملاورةمنحيثالكال وشكلاخلطاب.علىالتمييزبني

 الكلمة األساسية: القدرة، الكتابة العربية.
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ABSTRACT 

 

 

Title : Students' Ability in Arabic (descriptive and analytical study) at MAN 3  

   Pidie Jaya) 

Name : Zaitun 

NIM : 170202032 

Writing skill is an important and needed skill in learning Arabic.  However, students 

face problems in Arabic writing.  They are difficult to write clear and correct Arabic.  
The objectives of the research in this research are to identify the students' ability and 
to identify the problems that students face in writing Arabic in MAN 3 Pidie Jaya.  

The research method that the researcher relied on in writing this research is the 
descriptive analytical approach with quantitative and qualitative research, where the 

researcher conducts the test and interview to obtain the needed data.  The sample in 
this research is 24 students from a community of 124 students.  The researcher 
obtained it as a result of the research that the students' ability to write Arabic with an 

average score of 56,92.  As a result of the assessment, the students obtained Arabic 
writing with a very poor grade.  The problems that students face on Arabic writing 

while they are in the learning process, they have difficulty in synthesizing and 
connecting Arabic letters, and they cannot write Arabic in a clear and correct manner. 
In Arabic, they are less able to distinguish between adjacent letters in terms of speech 

and form of speech. 

Keywords: ability, Arabic writing 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Kemampuan Siswa Dalam Menulis Arab (penelitian 

   deskriptif analitik) di Sekolah MAN 3 Pidie Jaya  

Nama   : Zaitun 

NIM   : 170202032 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang penting dan dibutuhkan dalam 
pembelajaran bahasa Arab.  Namun, siswa menghadapi masalah dalam menulis 

bahasa Arab. Mereka kesulitan menulis bahasa Arab dengan jelas dan benar. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa dalam menulis Arab di MAN 3 Pidie 
Jaya. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif analisis dengan kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti 

melakukan tes dan wawancara untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sample 
pada penelitian ini adalah 24 siswa dari keseluruhan populasi yang berjumlah 124 

siswa. Peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa kemampuan menulis bahasa Arab 
siswa dengan nilai rata-rata 56,92. Hasil keseluruahan dari penilaian yang diperoleh 
siswa dalam menulis Arab adalah dengan predikat sangat kurang. Adapun 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika menulis Arab adalah dalam proses 
pembelajaran mereka kesulitan ketika menyusun dan menyambungkan huruf Arab, 

mereka tidak bisa menulis bahasa Arab dengan jelas dan benar, kebanyakan siswa 
kurang menguasai mufradat sehingga mereka mengalami kesulitan ketika membuat 
kalimat-kalimat baru dalam bahasa Arab, mereka kurang menguasai nahwu dan 

sharaf dan mereka kurang bisa membedakan huruf-huruf yang berdekatan baik dari 
segi ucapan maupun bentuk hurufnya. 

Kata kunci: kemampuan, menulis Arab. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث
 مشكلة البحث  - أ

إنالكتابةهيمهارةمنمهاراتاللغويةاالربعةوهياإلستماعوالكال والقراءة
إحداملهاراتاإلجابيةأواإلبداعية.اليتتبدأمراحلهاهيةمهارةالكتابف.والكتابة

ومهارة اللغوي. لإلتصال أداة عن عبارة وهي واجلمل. والكلمات احلروف برسم
 1األخر .الكتابةهيمهارةصعبةمنمهارات

لىالكتابةالطلبةعإتقان تعلماللغةالعربيةهييفكماعرفناأنالكتابةأمهيتها
اليسار اليمنيإىل من واضحةوصحيحة. العربية اللغة كتابة تعرفووإلتقانكيفية

 الطلبةعلىأحرفمنفصلةومستمرةسواءكانيفالبدايةأويفهنايةاجلملة.

اللغة لسيطرة مهمة مهارة هي الكتابة لناسيستخدمونالكتابةيفاف،ومهارة
نسانعنأفكار يفنفسه.فمهارةإلداءحمكمومنظميعربهبااحياهتم.فالكتابةهيأ

لتعبري الطلبة ميكن وهبا البشرية. حياة يف وحضارة تقد  كل سبيل هي الكتابة
 أفكارهمومساعدهتملرتقيةقدرةالطلبةعلىكتابةالعربية.

نتا على بناء بخبمسةاملقابالتئج طلبة وجدتالباحثةMAN 3 Pidie Jayaـ
العربية. كتابة يف صعوبة أهنم منعلى قليل اتقان الطلبة أكثر التعلم عملية يف

 صعوبة لديهم العربية، كتابة يف واتصاذهااملفردات العربية حروف تركيب ويف أهنم،
العربيةواضحةوصحيحة،الميار وبسببقلةالدافعيةواالهتما علىتعلمسونكتابة

ة.اللغةالعربي

                                                                 
1Haraitun Ni’mah, “Implementasi Media Papan Mahir Bahasa Arab Dalam Pembelajaran 

Maharah Kitabah”. Jurnal Dar el-ilmi Vol 5 (2), 2018, hlm. 94 
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"قدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةأنتبحثيفة،تريدالباحثسبقامعلىءبنا
.MAN 3 Pidie Jaya)بـ)دراسةحتليليةوصفية

 أسئلة البحث  - ب

 :حمدوداملشكالتهه الرسالة،وهيكمايليتقد الباحثةسؤاال

 ؟MAN 3 Ulee Gle, Pidie Jaya بـقدرةالطلبةعلىالكتابةالعربية كيف -1

 ؟MAN 3 Pidie Jaya بـالكتابةالعربيةيفاملشكالتاليتيواجههاالطلبةما -2

 أهداف البحث - ج

 يلي: هيكمافإليهاالباحثةيفكتابةهه الرسالةهديفاليتالبحثافومنهد

 .MAN 3 Pidie Jaya بـقدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةالتعرفعلى -1

الطلبةالتعرفعلى -2  MAN 3 Pidie بـالكتابةالعربيةيفاملشكالتاليتيواجهها

Jaya.
 ة البحثيأمه - د

أماأمهيةالبحثفهيكمايلي:
 للطلبة -1

 MAN 3 Pidie Jaya بـالكتابةالعربيةعلىلتعرفعلىقدرهتم -

 للمدرسة -2

 قدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةنعلاملعلمنييوتسهةساعدمل -

 للباحثة -3

 قدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةعنإضافةاخلرباتواملعلومات -

يفعمليةتعليمالكتابةاتواخلرباتواملهاراتلزايدةاملعرف -
 حدود البحث - ه
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 فهيكمايلي:يفههاالبحثالبحثحدودأما

 عاحلداملوضو -1

 الباحثة البحثحتدد هها العربية"مبوضوع الكتابة على الطلبة قدرة
"MAN 3, Pidie Jaya)بـحتليلية وصفية)دراسة

 احلداملكاين -2

 II IPA 5يفالفصل MAN 3 Pidie Jayaبـةحثاحتددأنتبحثالب

 احلدالزماين -3

.2021/2022دراسيةيفالسنةةحثاالبحتددأنتبحث
معاين املصطلحات  - و

 أن الباحثتقبل البحثةبحث تفهها هباحسن املعاينوتأن بعض ضح
:فأماتلكاملصطلحاتهي.املوضوعكلماتاملستعملةيفذلكللتاملصطلحا

 قدرة -1

"مبعىن"القوةعلىالشيءواملتمكنقدرة-يقدر-قدركلمةقدرةمصدرمن"
کهفةاليتيتمكناحليمنالفعلوترفهيالصيصطالحومعىنالقدرةيفاإل2منه".

أو3ابإلرادة. العربية علىالكتابة الطلبة البحثهيقدرة يفهها ابلقدرة وتعين
مهارةالكتابة.

 

 الطلبة -2

                                                                 

2  718(،ص.1972)القاهرة:مكتبةالشروقالدولية،1-2الوسيط  ممعجإبراهيمأنيس،
3
135 (،ص.1988الكتابةالعلمية،،)الربوت:داركتاب التعريفاتالشريفعلىبناجلرجاين، 
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۔طالبوهواسمالفاعلمنفعل"طلبللكلمةالطلبةفهي"منلفظاجلمع
مبعىن"سائلوداعيوانشد.وهوالهييطلبالعلمويطلبعرفاطلب -يطلب ا"

وتعينابلطلبةيفههاالبحثهي4الثانويةوالعالية".علىالتلميهيفمرحلةالتعليم
 .II IPA 5الثاينيفالفصل MAN 3 Pidie Jayaالطلبةبـ

 الكتابةالعربية -3

 كتب من: فهي الكتابة -كلمة -يكتب رسم. أو خط الكتابةوكتابة:
فهيأداءلغويرمزييعطيدالالتمتعددةوتراعيفيهالقواعداللغويةحااصطال

يعربعنفكراإلنسان. جابةابةالعربيةيفههاالبحثهيإوتعينابلكتاملكتوبة،
.ةالسؤالوترتيبالكلماتالعشوائيةجلملةاملفيدةوترتيباجلمللفقراتجديد

 السابقة اتالدراس - ز

ايت القرآنية لتقية قدرة الطلبة اآلمفتاح اخلي،"تدريب اإلمماء ِبستخدام  -1
/ م2019سنة " Pagar Airبية ِبعهد علوم القرآن يعلى الكتابة )دراسة جتر 

 ه.1440

البحثأنكثريمنالطلبةضعيفتاملشكالأما علىاءفهها يقدروا ومل
الصحيحة الكلماتالعربية كتابةحروفككتابة كتبوالتنطقومناليتتما

يفمتييزاحلروفاملشاهبةمنحيثخمارجهاوصفاهتاةبوصعلديهمانحيةأخر 
القطعةاإلمالئيةاليتملتناسبمست منصعوبة قدميلالطلبة أماو.واهموأيضا

ستنابةوملعرفةعلىإفعاليةتدريباإلمالءةعرفهيملههاالبحثهدافيفألا
الطلبة قدرهتماآلابستخدا  لرتقية القرآنية و.الكتابةعلىايت ههانتائجأما

الصفهيالبحث الفرض وأن مردود مقبولالري البديل النتينة ،فرض وهه 
                                                                 

4
 561.،ص ....الوسيط ممعجإبراهيمأنيس، 
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 يعينمنتتضح الطلبة، اإلمالءابستخدا %حيبونتدريب94،34إستنابة
اللغةالعربية.وههايدلعلىأنالقرآنالكرميلهأثركبريلتعليمايتالقرآنيةاآل

 خاصةملهارةالكتابة.

بنيعالقةوال السابقة احلاليةوالدراسة الدراسة من املكاناختالفوجه
ايتاآلتدريباإلمالءابستخدا بحثيفتالدراسةالسابقةإنوطريقةالبحث.

الطلبة قدرة لرتقية القرآنمبعهدالكتابةعلىالقرآنية طريقةو.Pagar Airعلو 
الباحثةستخدميالبحثاليت التنريبيةه احلاليةالو.هيطريقة يفتبحثدراسة

 بـ العربية الكتابة على الطلبة وMAN 3 Pidie Jayaقدرة الدراسةتستخدما.
 احلالية التحليلية. البحثالوصفية وطريقة التشابة وجه السابقةبنيالدراسةأما

.العربيةالكتابةيفالطلبةتمشكالعنهيدراسةاحلاليةالو
ج تعليم مهارة الكتابة على أساس الربجمة اللغويِّة ذ فعالية منو  حممد إقبال، " -2

اإلسمامية  يف مدرسة اكحياة NLP(Neuro Linguistik Programing) العصبيِّة 
 ه. 1441م / 2020املتوسطة ماالنج" سنة 

 يفكتابةاللغةالعربيةالطالبصعوبةجدوالبحثيايفههتاملشكالأما
االفتقارإىلالفهميف،حىتالحيصلواعلىنتائججيدةواضحوصحيحبشكل

الطال ألن املواد ذهم.بفهم جديدة لغة العربية اللغة يعتربون زالوا أماوما
تطبيقالربجمةحتديدملعرفةتطبيقوفعاليةتعليموعرفةملمنههاالبحثفاهداأل

 العصبية علىالطالبيفمهارةاللغوية استخدامها فعالية والكتابةومد  أما.
 البحث نتائج العصبي ة اللغوي ة علىأساسالربجمة علىاستخدا  تعليميفتدل

الت للمنموعة العربية الضابطةينراللغة اجملموعة من أكرب بية ونتينة،
7،85األحصائي= املعنوي التقدير نتينة من كهلكأكرب2،68%=1أكرب
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املعنوي .وههادليلعلىأنمنودجتعليممهارةالكتابة1،67=%5مننتينة
العصبي ةيفمدرسةاحلياة اللغوي ة اإلسالميةاملتوسطةماالنجعلىأساسالربجمة

.فعال
املكانمنوجهاختالفهوالدراسةاحلاليةوالدراسةالسابقةبنيعالقةوال

إن البحث. جتعليممهارةالكتابةذفعاليةمنو بحثيفتسةالسابقةالدراوطريقة
 العصبي ة اللغوي ة الربجمة أساس بـ NLP(Neuro Linguistik Programing) على

ةحثاالبهستخدموطريقةالبحثاليتي.اإلسالميةاملتوسطةماالنجمدرسةاحلياة
يفقدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةتبحثدراسةاحلاليةالو.هيطريقةالتنريبية

 واMAN 3 Pidie Jayaبـ تستخدم. احلالية الوصفيةالدراسة البحث طريقة
و التحليلية. التشابة وجه الدأما هيبني احلالية والدراسة السابقة عنراسة

 .العربيةالكتابةيفالطلبةتمشكال

قدرة التماميذ على مهارة رمحت جوانوان، "حتسني الكتابة ِبخلط العريب لتقية  -3
 .ه 1441/ م2020 سنة MIN 8 Aceh Besar)“ ـالكتابة )دراسة جتريبية ب

 البحثتاملشكالأما اصعوبةالطلبةهونيواجيفهها حلروفعندكتابة
 يستطيعون ال حيث العربية، صحيحةكتابتها بصورة هها. من األهداف وأما

العريب ابخلط الكتابة حتسني عند والتالميه املدرس أنشطة على ملعرفة البحث
التالميهعلىمهارة قدرة علىفعاليةحتسنيالكتابةابخلطالعريبلرتقية وملعرفة

 التالميهيفحتسنيالكتابةابخلطتسإأنهيالبحثههاونتائجالكتابة. نابة
،وإنحتسنيالكتابةابخلطالعريبيكونفعاالادرجةجيدجد العريبحصلعلى

.لرتقيةقدرةالتالميهعلىمهارةالكتابة
ال بنيعالقةو السابقة احلاليةوالدراسة اختالفاملكانالدراسة منوجه

حتسنيالكتابةابخلطالعريبلرتقيةيفبحثتالدراسةالسابقةوطريقةالبحث.إن
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عل التالميه قدرة بـ الكتابة مهارة البحثاليت.MIN 8 Aceh Besarى وطريقة
الباحثةستخدمي التنريبيةه احلاليةالو.هيطريقة الطلبةتبحثدراسة يفقدرة

 بـ العربية الكتابة واMAN 3 Pidie Jayaعلى احلاليةتستخدم. طريقةالدراسة
السابقةوالدراسةاحلاليةاسةبنيالدرأماوجهالتشابةالبحثالوصفيةالتحليلية.و

 .العربيةالكتابةيفالطلبةتمشكالعنهي

  بحثطريقة كتابة ال - ح

فتعتمدالباحثةعلىماقررتهيفكليةالرتبيةالبحثأماطريقةكتابةهه
 وأتهيلاملعلمنيجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةيفكتاب:

Panduan Akademik dan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry tahun 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرى

 قدرة الطلبة - أ

 مفهوم القدرة الطلبة -1

"قدركلمة من مصدر "القوةقدرة-يقدر-قدرة مبعىن الشيء" على
منه". 5واملتمكن أييفاإلجنلزية: االستطاعة اليتميلكهاAbilityأو منها واملراد

فةاليتيتمكناحليمنفهيالصح االقدرةاإلصطالودلفعلالشيئأويرتكه.املفر
6کهابإلرادة.الفعلوتر

هيكلمايستطيعالفردأداء يفاللحظةالراهنةمنأعمالAbilityالقدرة:
أكا سواء حركية أو علىعقلية كالقدرة تدريب، بدون تدريبأو نتينة ذلك ن

أوإجراء أجنبية، بلغة الكال  أو منالشعر، أوعلىتهكرقصيدة ركوبدراجة،
احلسابية العمليات حتتلمكانة اللغوية والقدرة يفالتنظ. العقليلإلنسانابرزة ،يم

ت لرباونتولقد والبحوث الدراسات وكيلي(Stefenson)يفنسونستو(Brown)ابعت
(Kelly )رستونثو(Wateriston)مؤكدةأنالعاملاللغوي"وغريهميفإثباتوجودها

7."ألفراديفالنشاطالعقلياملعريفهوأكثرالعواملمسؤوليةعنالفروقبنيا
اءةاألساسيةاليتالقدرةهيالكفمنالتعريفالسابق،ميكنناأننستنتجأن

الط رةأوالقدملواديفالدرسعندمستو معني.الهينيدرسوننطاقالبةحيتاجها

                                                                 

5
718(،ص.1972)القاهرة:مكتبةالشروقالدولية،1-2الوسيط  ممعجإبراهيمأنيس، 

6
135 (،ص.1988،)الربوت:دارالكتابةالعلمية،كتاب التعريفاتالشريفعلىبناجلرجاين، 

7
مدكور،يعل  أمحد طعيمه، وراشديأمحد هريدي، أمحد ،)القاهرة:املرجيع يف مناهج التعليم اللغة العربيةوإميان

183ه(،ص.1431دارالفكرالعريب،
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هيقدرةكلفردعلىإكمالعملهأوإتقاناألشياءاليتيريدالقيا هبايفالوظيفة،
.لتصرفاتكلفردوميكنأيضارؤيةالقدرةمنخال

 لفرق بني القدرة واملهارةا -2

ةعامةالصقةابلفردواثبتةإىلمس-كماسبقالقول-يشريمصطلحالقدرة
تسهلعند  وعلىسبيلاملثالفإ، أشكالاألداءيفمهماتمتنوعة. القدرةنله

.واذهندسةملكاينمهمةيفمناشطخمتلفةمثل:البحريةوطباألسنانعلىالتصورا
.كماأهناموجهةحنومهمةمعينةايتعترباملهارةفيهأكثرحتديد ههايفالوقتاله

Task Orientedومنمعاين . أبوحطب-املهارة فؤاد يهكر -وآمالصادقكما
.فالرتكيزينصبعلىجةمنالكفاءةواجلودةيفاألداءوصفالشخصأبنهعلىدر

األ خصمستو  على وليس ذاتهداء األداء مثال ائص ذلك يف، التنار مهارة
املنشار يفاستخدا  واملهارة علىالظهر، ،بينماواملهارةيفقيادةالطائرة،السباحة

 اليدوي واحلهف املكاين التصور أمهيةManual dexterityيعترب أكثر ،قدراتعامة
املبكوال التعلم انتج هي عادة قدرات  .Earlier Learning (Parker, J.F. & E.A)ر

Fleishman, 27.8 

عو الشخص قدرة تعين مالقدرة هيخمتلفةيفالوظيفة.تنوعةلىأداء املهارة
ودقة الشخصعلىتشغيلالعملبسهولة الفهمبناء.قدرة أنالقدرةعلىهها ،

املمارسةواخلربة.تاجاملهاراتليستكهلك،ألهناحتوفرد.متيلإىلكل
علىاملثال .عا كشخصعلىالكتابةالقدرةعلىالكتابةتعينجمردالقدرة،

الكتابة ملهارات ابلنسبة منأما أكثر يعين فهها الكتابة، على القدرة فقدجمرد ،

                                                                 

8
مدكور،يعل  أمحد طعيمه، وراشديأمحد هريدي، أمحد ....،ص.املرجيع يف مناهج التعليم اللغة العربيةوإميان

186
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،لكنالنتائجالدونالنظرإىلالكتابأوالكتابةيتمكنمنالكتابةبسرعةكبرية
 تزالرائعة.

 مفهوم قدرة اللغاوية -3

 لـ تركيب(اللغةهي2009:126)Harun Rasyid ،Mansyur & Suratnoوفق ا
القاموس،وفقيفغضونذلكإشارةختتتمهدفا.،كمنمستخدمهااالختياريومعىن

 اإلندونيسية تعسفييستخدمه(Hasan Alwi, 2002:88)اللغة صويت رموز نظا  تعين
والتعريفعنأنفسهميفشكل والتفاعل للتعاون اجملتمع أفراد األشخاصأو مجيع

 حمادثةجيدةوسلوكجيدوأخالقجيدة.

،وغريصويتيتسمابلسرعة،والدقة،رةعلىاألداءاللغويأداءصوتياهيالقد
واملكت املنطوقة اللغوية للقواعد الفردواملراعاة امتالك عن القدرات هه  وتعرب وبة،

 (.۷:20للمهاراتاللغوية)

أبهنا:التمكنمناملهاراتاللغويةالرئيسية اللغوية القدرة الدراسة وتعرفهه 
اللغة طبيعة فهم للمتعلم تتيح واليت واالستماع، والتحدث والكتابة القراءة يف ممثلة

 9املختلفة.العربية،والتفوقيفدراسةفروعها

 السابق، التعريف وثروةمن ومهارة هيقدرة اللغوية القدرة أن استنتاج ميكن
املستخدمة العشوائية، األصوات خالل من البشر لد  واملشاعر واألفكار الكال 

للتعاونوالتفاعلوالتعريفعنأنفسهميفحمادثةجيدة.

 

 

                                                                 

9
79(،ص.2012،)القاهرة:عاملالكتاب،مهارات اللغة العربيةتنمية سعيدعبدهللاالىف، 
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 الكتابة العربية - ب

 مفهوم الكتابة العربية -1

كتابةهناأمرابلغاألمهية،حىتاليظنظانأنالكتابةهي:إنتعريفال
التعبريالكتاباملدرسيفقط،وهومايطلقعليه)التعبريالتحريري(،لهلكفإنه

منالضروريأنحنددمفهو الكتابةالشاملمها.
 يف تعين:فالكتابة تعيناللغة كما والتنظيم، والشد علىاجلمع االتفاق :

 علىماليؤديهمننما،أييتفقمعهعلىحريتهاحلرية، فالرجليكاتبعبد 
يفالسورةقالتعاىلزا واإلجياب،تالقضاءواإلل:مقابلمبلغمناملال،كماتعين

( اآلاجملادلة 21ية ]اجملادلة:(: ألغلنبأانورسليإنهللاقويعزيز هللا وكتب
21]10.

معوالتنظيمأمر؛فالشدواجلجيمعهه الدالالتاملتنوعةاح واملعىناالصطال
للكتابة ومعىناحلرية،ضروري احملكمة، إالعلىالصياغة التقو  الكتابة ألن

ومشاعر  وأحاسيسه أفكار  لتحرير نفسه يف القائمة اإلنسان رغبة يف يتمثل
بةملزمةلصاحبها،احملبوسةداخلنفسه،ومعىناإللزا يتمثليفأنالكلمةاملكتو

يقضىهباعليه.وتعتربشاهدودليال 
هو:)أداءلغويرمزييعطيدالالتمتعددةوافتعريفالكتابةاصطالح 

املكتوبةترا اللغوية القواعد فيه ويكونعي اإلنسانومشاعر ، فكر عن يعرب ،
.11يفحكمالناسعليه(اعلىوجهةنظر ،وسبب دليال 

                                                                 

10
نور  25ه(،ص.1426)ماالنج:قواعد اإلمماء ونصوصها للمبتدائني، العييناملاجستري،

11
فؤاد  136(،ص.2010)املواقع:داراملسليمللنشروالتوزيع،املهارة اللغوية: ماهينها وطرائق تنميتها، ،أمحاد
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كتاب كلمة يكتب،كتب أتيت كتب، من مصدر وهي العربية اللغة ،امن
"فعلةكتاب وزن على الكلمة هه  هه -. يعين الكتابة. يعين كتاب  يفعل.

12االتنميعواجلمعوالتسنيل.الكلمةأيض 
كما وهي التعريفات، من العديد له العرب اللغويني عند الكتاب تعريف

 يلي:
أنهأداءمنهنيومنظميعربفيههـ(على1413): ”Ulyan“ أوليانقال -

الكتابدليلعلى وهها  نفسه. داخل ومشاعر  أفكار  عن اإلنسان
 نظرةاملرءلآلخرين.

(أبنهنشاطنفسيحركيوهووسيلة1978) :”Al-Naqah“ قالالنقاء -
 للتواصلوالتعبريعناألفكارواألفكار.

إبراهيم - محادة ) ”Hammadah Ibrahim“ قال وسيلة(1987: أبنه كتابه
 اتصالبنيشخصوآخرعلىالرغممنأهنامفصولةابلزمانواملكان.

منشور - أمحد ) ”Ahmad Mansur“ قال اجلانبالرابع1983: إننا يف(
التسلسل. من اللغوية خاللاملهارات من بشرية تواصل وسيلة إهنا

مت اليت وأحداثهم ومشاعرهم وأفكارهم اآلخرين أفكار على التعرف
 تسنيلها.

مكتوبة لغة شكل يف األفكار عن للتعبري إبداعية عملية هي الكتابة
عادةمايشارإىلنتائجهه العمليةاإلعال أواإلقناعأوالرتفيه.ألغراض،مثل

يشرياملصطلحانإىلنفسالنتينةعلىالرغماالتأوالكتاابت.إلبداعيةابملقا
غالب امايرتبطمصطلحأناملصطلحنيذهمامعاينخمتلفة.منوجودآراءمفادها

                                                                 
12

Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: Dalam Perspektif Komunikatif, (Jakarta, 

2015), hlm. 61-62 
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امايرتبطمصطلحةابلعمليةاإلبداعيةلنوععلمي.ويفالوقتنفسه،غالبالكتاب
 التأليفبعمليةإبداعيةغريعلمية.

يفمعناهاالعا صناعةالكاتب،والكاتبمنيتعاطىصناعةإنالكتابةهي
الكتابةاخلطية.وصنعةالكتابةمنحيثالتحريرابحلروف،وتصنيفاملوضوعأو

الكتابعلمبقواعدوأصولمتكنالكاتبمنتسنيل البحثأو مااملقالأو
صولتسنيالصحيحا،وفقالقواعدواأل-ابخلط-يسمع،أوتسنيلمايريد

13واألعراف.

تعريف بعض أويهةالكتابأعال ،من األفكار عن للتعبري لغوية مهارة
للتواصلالكتايببنياملؤلفوالقارئيفالكتابة.الفكرة يعملالكتابكوسيلة

 علىالرغممنأهنمامفصولتانحسبالزمانواملكان.

متكاملة لغوية مهارة هي يسمىالكتابة هتدفإىلإنتاجشيء الكتابة.،
 14هناكثالثةمكوانتيفنشاطالكتابةوهي:

،مبايفذلكاملفرداتوالبنيةواجلملوالفقراتوالتهنئةإتقاناللغةاملكتوبة -
 والعباراتوماإىلذلك.

 إتقانحمتو املقالحسباملوضوعاملرادكتابته. -

                                                                 

13
  يوسف، اجلليل عبد )كتابة اللغة العربية واإلمماءحسين ، والرتمجة،القاهرة: والتوزيع والنشر للطباعة دارالسال 

5(،ص.2006
14

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm. 181 
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كتوبةاللغةامل،أيكيفيةأتليفحمتو مكتوبابستخدا إتقانأنواعالكتابة -
املرغوبة والكتبوماإىللتشكيلالرتكيبة مثلاملقاالتوالقصصالقصرية ،

ذلك.
 خرىاأل واملهارات اللغوية الكتابةبني  عماقات -2

تنقس اللغوية املهارات والأن االستماع وهي أربعة إىل اءةوالقركال م
 :15كمايليفهيالكتابةواملهاراتاللغويةاألخر ةوالكتابة.العالقةبنيمهار

 والقراءةالكتابةعالقةبني -أ

ا اللغوي النشاط من نوع هي القراءة طريق عن ملكتوب.الكتابة
مثمر لغوي نشاط ينقلالكتابة الكاتب  تقبلي. نشاط القراءة بينما ،

حياول،منذلكبدالواملعلوماتيفشكلمكتوب.األفكارأواملشاعرأ
القارئفهماألفكارأواملشاعرأواملعلوماتاملقدمةيفشكلمكتوب.

القارئيؤديإىلاذهدفمن النشاطاليتاختهها عملية هي القراءة
( معينة مراحل هيإصالحوتفسريالسليب.Burn 1985خالل العملية .)

واجلملتبدأاألنشطةيفاالعرتافابلرسائلوالكلماتوالعباراتوالعبارات
( ومعانيها أبصوات وربطها Anderson, 2003واخلطاب، .)Kridalaksana

(أنالقراءةهيمهارةللتعرفعلىالكتابةSuparno and Yunus, 2008)يف
منالرموزالرسوميةوحتويلهاإىلكال ذيمعىن يفشكلسلسلة وفهمها

ميكن عاٍل. بصوت خطاب أو ضمين فهم شكل أنشطيف تكون ةأن
 اأنتكونصامتة)يفالقلب(.القراءةبصوتعالوميكنأيض 

 اليتجتعلمنالكتابقراء ا األنشطة من والكتابة ككتاب.والقراءة
سيتمكنشخصمامنالكتابةبقدرقراءةأعمالاآلخرينأوقراءةمقاله

                                                                 
15

 Dalman, Keterampilan Menulis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8-11 
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حيرقشخصمامقالشخصآخربشكلغريمباشر. ،سيلعبعندما
 مثل دور ا واألهدافواألفكاروينظمالكاتبأيض ا املوضوعات وسيند ،

 (.Suparno and Yunus, 2018: 1.4-1.5)القراءةمناملقاالتاملقروءة

 واالستماعالكتابةعالقةبني -ب

الكتابة أيف اإلذها  إىل ما شخص حيتاج املعلومات، أو األفكار و
ذلك:املصادر،مبايفاحلصولعلىذلكمنمصادرخمتلفةميكنلكتابته.

واجمل الكتب مثل التقاريراملطبوعة واجملالتأو والصحف واملصادرالت ،
واحملاضرات والتلفزيون الراديو مثل املطبوعة واملقابالتغري واخلطب

ملصادراملطبوعةعنإذامتاحلصولعلىاملعلوماتمنخاللاواملناقشات.
احلصولعلىاملعلوماتمن،مثمناملصادرغرياملطبوعةيتمطريقالقراءة
االس ههاتماع.خالل إىل االستماع خالل علىمن املؤلف حيصل ال ،

،بليلهمأيض اطريقةالعرضأومعلوماتمنأجلكتاابتهفحسبأفكار
،،وهوأمرمفيدألنشطتهالكتابيةاإللقاءالشفويالهييروقلقلبهوهيكل

غ خمتلفة مصادر الراديومن مثل مطبوعة ري و، ،حماضراتوتلفزيون،
و مقابالتوخطب، نقاشاتو، الدردشة ذلك. إىل وما ،(Suparno dan 

Yunus, 2008: 1.5).) 

عالقةبنيالكتابةوالكال  -ج
والت ،ممايعينهاراتاللغويةالنشطةواإلنتاجيةمناملكلمتعتربالكتابة

يعمالنكمرسلأومرسلرسائلإىلأطرافأخر .كلمأنالكاتبواملت
منميكناحلصولعلىالرسائلاملنقولةمنخاللوسائلاإلعال املكتوبة

،ميكنللشخصالهييتحدثأنأيخهنتائجاحملادثة.والعكسصحيح
ن من املعلومات أو اآلخرين.املفاهيم كتاابت أو كتاابته بنيتائج الفرق
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و الكتايب التنوع T.S Eliot (dalam Tarigan, 2005)املنطوق. شاعروانقد،
،فلنيقرأهاأحد،والعكسصحيحإذامكلهورقالإنهإذاكتبناكمانتمش

يبنييكمناالختالفالرئيس،فلنيستمعإليهاأحد.كمانكتبناكلمت
فهيكمايلي:نوعياللغةيفثالثةأشياء،

يتعلأوال يفاللغة، اللغة. جبو التق الشخصالهييتم كلماملكتوبة،
ليسموجود  أمامن إليه ناللغةاليتنستخدمهاأكثراملعىنالضمينهوأا.ا

مصحوبوضوح  تكون أن ميكن وال االجتا  أحادية إيصالنا طريقة ألن ةا
دا التنوعاملكتوب،جيبأنيكوناستخبعناصرغريلفظية.ذههاالسبب

ماتكونيفاألهناعادة،نظر ناللغاتاملنطوقةمالعديديفا.أكثرحرص 
جتاهلهه العناصر.قاتصالوجهالوجه،ميكنأحياانسيا

اللفظيااثني  غري العناصر يف االختالف يكمن مثل، اللغوية )غري ة
،وكهلكإيقاعاجلملمرتفعومنخفض،وقصريالطول،وصوتعالوانعم

 يفالكتابة.املصاحبةللكال اليتيصعبترميزها

واألفكار.يف،يكمناالختالفبنياالثننييفعرضاألفكارأااثلث 
الشفوية ااجملموعة هو كما واضح ا األفكار عرض يكون ال يف، حلال

الكتاابت من متنوعة جمموعة يف أخر ، انحية من تقدميالكتابة. يتم ،
 الفكرةأوالفكرةبطريقةمميزةوواضحةللغاية.

        الكتابة العربيةأنواع  -3

منالعلو وبعدظهورشكلالكتابةالعربيةلد العربوأخهوايعرفونفنوان 
من ومنأنواعها وتتنوعإىلأنواعكثرية. تزدهر العربية الكتابة كانت واملعارف

 جهةقواعدكتابتها:
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وهياليتتعتمدکتابتهاعلىاملصحفالعثماين،أيأهن - العثمانية االكتابة
اختارهاالصحابةالكرا لكلماتالقرآنعندماأمراخلليفةعثمانبنعفان
املصحف.وجديرابلهكرأنهه الكتابةقدختالف بكتابة رضيهللاعنه

اءاللغةيفرسماحلروفيفقليلأوكثرياألشكالاليتاصطلحعليهاعلم
وكلماهتا اعتمادها على درجوا التابعني مث الصحابة لكن يكتبون، فيما
بلقيل،إنرسماملصحفسنةمتبعةمقصورة16منهمذههاالرسم.إجالال 

 عليهوالجيوزفيهالتغيريأوالتبديلواليقاسعلىكتابةاملصحفغريها.

الكتابةاالصطالحيةهيقوانينهاوأصوذهافهيعلمذوقواعدتتبعومتنعمن -
 القواعديفاخلطأ.

نكلماينطقبهپرسم،سواءأوافقذلكالقواعدالكتابةالعروضيةوهيأ -
و يرسم ال به ينطق ال ما وكل ال، أ  اقتضتقواعداذهناءاذهنائية ان

يرتتبعلىهه القاعدةزايدةحروفملتكنتكتبتبعالقواعدكتابته.و
 17اذهناءوحهفحروفاقتضتقواعداذهناءكتابتها.

 الكتابة فوائدو  أمهية -4

اهماملهاراتاللغويةوتكمنأمهيتهافيمايلي:نالكتابمنإ
 الكتابةهيذاكرةاألفرادوالشعوب. -

 الكتابةوسيلةمنوسائلحفظاحلقوق. -

 الكتابةأداةاالبداعووسيلته. -

                                                                 

16
13،ص.(1۹۹3)بريوت:مكتبةاملعارف،ألوسيط يف ماعات اإلمماء واإلنشاء، فاروقالطباع، 

17
)طنطا:داراملعرفةاجلامعية،فن الكتابة الصحيحةسليمانايقوت،دحمم  24(،ص.2003،



18 

 

 

     

ايفعصراناحلاضرحيثصوص خداةمنأداواتاالعال والدعواتالكتابةأ -
بحأمراالستغناءعنهاغريانتشرتاملطبوعاتواجلرائدواجملالتوالكتبوأص

 ممكنعلىاالطالق.

حملي  - املعامالتاليتالدولة قوا  ودولي الكتابة ومنخالذهاتنظمشؤونا فيها ا
والتنارة والتمليك والتوثيق والتشريع والقضاء والسياسة واالدارة احلكم

وابلكتاب واإلقتصادية والسياسية اإلجتماعية احلياة شؤون وسائر ةوالصناعة
 تقضياحلقوقواملصاحلومتنحالشهاداتوالصكوك.

منأدواتاملعرفةوالتثقيفوالتعليممهلميكنتصورأنتكون - أداة الكتابة
 18هناكمدارسأوكلياتأومعاهددونالكتابة.

نورجامال عند الكتابة 2011)وأصدقائه(Nurjamal)فوائد هي72: )
19كمايلي:

-  املؤلف إمكاانت ابملومعرفة ومعرفته املختار.وقدراته تطويرضوع عند
يفاملوضوع املخزنة واخلربات املعرفة واستكشاف التفكري إىل نضطر ،
 املؤلف.

خمتلفة - أفكار تطوير خالل والتواصلمن التفكري الكتاب من ُيطلب ،
اإذاملنكتب.  ومقارنةاحلقائقاليتالحتدثأبد 

املتعل - املعلومات استيعاب من مزيد املكتوب ابملوضوع عنهاقة والبحث
 ميوابلتايلوإتقاهنا. اآلفاق، الكتابة أنشطة توسع أن الناحيةكن من ،

 النظريةوفيمايتعلقابحلقائقاملتعلقةابملوضوعالهييتمكتابته.

                                                                 

18
208-207(،ص.1417)داراألندالسللنشروالتوزيع،،املهارة اللغويةحممدصاحلالنشطى، 

19
Ni Wayan Eviyanti Siska Pratiwi, “Kemampuan Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 1 Torue 

dalam Menulis Teks Berita”, Jurnal Bahasa dan Sastra: Vol 3 (4), 2018, hlm. 4 
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وال - منهني بشكل األفكار تنظيم تعين هبه الكتابة صراحة. عنها تعبري
 امضةيفالبدايةأكثروضوح ا.،ستصبحأيمشاكلكانتغالطريقة

الكتابة - خالل وتقييم امن موضوعي ا مراجع ا يكون أن للكاتب ميكن ،
 لألفكار.

أكثر - سياق يف ضمني ا حتليلها خالل من املشكالت حل األسهل من
 واقعية.

،يصبحالكتابأكثرنشاط ايفتفكريهمحبيثميكنهممنخاللالكتابة -
املشكالت وحل خمرتعني يكونوا سلبينيأن متلقني جمرد وليس ،

 للمعلومات.

عضفوائدالكتابةبوالتحدثبطريقةمنظمة.التفكريعر فالكت ابعلى -
أعال  علىاملهكورة الفرد قدرة ملعرفة مفيدة الكتابة أن استنتاج ميكن ،

،افةإىلذلكابإلض ريفالكتابة.التفكريبنشاطيفوضعاألفكارواألفكا
 ميكنأنتضيففوائدالكتابةأيض االبصريةوتعززاإلبداع.

 أهداف الكتابة -5

ا إىل والتأليف الكتب الطالب.هتدف قدرة ملستو  وفق ا ميكنلتعلم
الك من الغرض أن إىل هنا أيضاإلشارة استخدامه ميكن عا  بشكل اتابة

 اترجيان جونتور هنري عنه عرب كما العربية ابللغة للكتابة  Henry)كهدف

Guntur Tarigan)يتعلقابلكتابةعلىوجه فيما مهارة" كلغة "الكتابة يفكتابه
فإناملؤهالتاملطلوبةهيكمايلي:احلداألدىنمناملؤهالت،أي التحديد،

اجلملأوالفقراتبشكلصحي علىكتابة حكماسيتمتطويرهاشفهي االقدرة
يف والدقة الشرح مع بسيطة قصرية. بسيطة أحرف وكتابة الفصل، ملواقف
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املفرداتوالتعابريوالنحو.املؤهالتاملمتازةللمؤهالتاجليدة،أيالقدرةعلى
بتعابري املوضوعات من متنوعة جمموعة كتابة على قادر حر" "تكوين كتابة

و وتعبرياتساطعة وإدراكشديدملختلفأمناطاللغةيفمعقولة الفهم، سهلة
اللغةاذهدف.

وأمااألهدافاألخر لتعلمالكتابةالعربيةهيكمايلي:

العالماتالرتقيم،بشكلجيدوفققادرينعلىالكتابةبةأنيكونالطل -1
اجلملة)القواعد(،واجلوانبالصرفيةوالنحوية)ال  رفوالنحو(.صوبناء

قادرينعلىالتعبريعناألفكارواملشاعروكلماتاألغاينةبيكونالطل -2
 يفالكتابةمبعاينالكمالواجلمال.

الطل -3 وصحيحةباعتاد وواضح ومنهني متماسك بشكل التفكري على
 20وقادرعلىالتعبريعنهيفشكلمكتوب.

احملمودكاملابلتعلموفق ةبمكتابةاللغةالعربيةيسمحللطلالغرضمنتعلي
21التايل:كمايف،(Mahmud Kamil an-Naqahا )النق

 .عالقةبنيأشكالاحلروفواألصواتكتابةاحلروفالعربيةوفهمال -

كتابةمجلعربيةأبحرفمنفصلةوأحرفمتصلةأبشكالحروفخمتلفة -
 إمايفالبدايةأويفاملنتصفأويفالنهاية.

 حيح.التمكنمنكتابةاللغةالعربيةبشكلواضحوص -

 إتقانكتابةنسخاخلطأوالتصحيحاتأسهليفالتعلم. -

                                                                 
20

Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: Dalam Perspektif Komunikatif, 

(Jakarta, 2015), hlm. 86 
21Munawarah, Zulkiflih. “Pembelajaran Keterampilan Menulis (Maharah al-Kitabah) dalam 

Bahasa Arab”, Jurnal Bahasa Arab & Pendidikan Bahasa Arab : Vol 1 (2), 2020, hlm. 26 



21 

 

 

     

 القدرةعلىالكتابةمناليمنيإىلاليسار.أوإتقان -

استخدامها. -  معرفةعالماتالرتقيموالتعليماتوكيفية

 ومعرفةمايرديفاللغةالعربية.مالءمعرفةمبدأاإل -

-  اللغة قواعد ابستخدا  اجلمل كتابة يف األفكار املطابقةترمجة العربية
 للكلمة.

لكييعتادالطلبةعلىكتابةاللغةيعينميكنناأننستنتجةالكتابأهداف
اعلىوصفشيءمارآ أواخترب بعنايةوبشكلقادر ،العربيةبشكلصحيح

صحيح بسرعة، ما شيء وصف على قادر عن، التعبري على الطلبة تدريب
الطلبةعلىالتعودعلىاختياراملفرداتواجلملتدريب،أفكارهموفكرهتمحبرية
احلياة لسياق واملناسبة ابلكتابة ، علىالتفكريوالتعبريعنه الطلبة يعتاد لكي

 بشكلمناسب.

 كتابة العربيةمبدأ    -6

مبادئمهارةالكتابةفكمايلي:وأما
 جيبأنتكوناملوضوعاتواألحكا األخر واضحة. -

،حلياةأوجتاربمباشرةمنالطالبمنواقعايوصىأبنأتيتاملوضوعات -
علىسبيلاملثالحولاالحتفاالتوالنزهاتوماإىلذلكأومنالتنارب

 غرياملباشرةمثلالصورأواألفال أونتائجالقراءة.

-  تعليم يكون جيبأن ابلقواعدواملمرتبط اإلنشاء هياإلنشاءألنطالعةا
 .طالعةمتاحلصولعلىفكرهتامناملاعداليتالوسيلةالصحيحةلتطبيقالقو

جيبتصحيحعملالطالبوإاللنيعلمالطالبخطأ وسريتكبخطأ -
 آخر.
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األخطاء - يفدرسلتصحيح مناقشتها وجيب األمهية حسب فرزها جيب ،
 خاص.

  مؤشرات قدرة الكتابة -7

 تتكونعمليةكتابةاللغةالعربيةمنأربعةأموررئيسيةوهي:

 احلروفالعربية.كتابة -أ

 كتابةالكلماتأبحرفصحيحة. -ب

 أتليفمجلعربيةمفهومة. -ج

ستخدا بنيةاجلملةالعربيةيفبضعفقراتحىتتتمكنمنالكشفعنا-د
 جوهرالرسالةمناملؤلف.

)وفق لرباون الكتابةBrownا تعلم كتاب فإن عابدين، يونس كتاب يف )
كتابة.وههايعينأنهجيبعلىاملعلم)مهارةالكتابة(هوتطبيقعمليجيدلل

ابلتقنيات والكتابة األهداف مراعاة خالل من الكتابة بتعلم الطالب تعريف
 الكتابة وتنفيه وفق املناسبة حمددة ملراحل طريقمسبق ا عن ذلك من واألهم ا

22مراعاةالوقت.

مهارثنتؤميكنأ لد الطلةر مؤشرهمعلىحتصيلبةالكتابة وهها على،
منالعربيةةاديفاملبةتحسنيمهاراتالكتابةلد الطلاحلاجةإىلبهلجهودل

األهدافالتعلم.كونأفضلوفق تلةمادةالكتاب
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M Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), hlm. 193 
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 مراحل عملية الكتابة -8

ذاتمراحلمتداخلةومتشابكةوإجراءات وأدائية فكرية التعبريعملية
رخالذهاوتنتهيبعدانتهاءالكتابةومتبنائيةتراكميةتبدأقبلبدءالكتابةوتستمر

عمليةالكتابةابملراحلاآلتية:
 مرحلةالتخطيطPlanningأومرحلةماقبلالكتابة ،Pre-writing. 

تمطاراألفكارتتضمنإجراءاتهه املرحلةأداءاتذهنيةتستدعياس
وهيإجراءات.ةاملناسبةوصياغتهاصياغةمؤثرةواستدعاءاللغ واحلوارواملناقشة

والنناحفي يليها قبلاالنتقالإىلما هبا هايؤديإىلجودةاملنتجينبغيالقيا 
،وتتضمنهه املرحلةأداءاتعمليةتتمثليفمجعاملعلوماتالضروريةالكتايب

وترتيبها للموضوع الالزمة يوصل ما وانتقاء أمهيتها اذهإحسب منهاىل دف
.وحتليلهاوالتعليقعليها

 رحلةالتأليفأواإلنتاج.مComposing 

وقدرات التخطيط مستو  تعكس متداخلة املرحلة هه  إجراءات إن
علىالتأليفالكا واللغوية يتمالرتكيزعلىانتقاءتبالعقلية املرحلة .ويفهه 

اجلملوكتابةالفقرةالدالةعلىالفكرةامل قصودةومنمثإنتاجاأللفاظوصياغة
.والعملاملنتجيتكونمنعدةفقراتوكلفقرةتتألفمنمجلالنصاملطلوب

وال والبالغية ابلوسائلاللغوية الكاتبيفكتابته ويستعني كلمات من واجلمل
وجيتهد املعاين التمييز الرتقيم عالمات إىل ويعمد واإلمالء النحو قواعد يغفل

يفحتسنيخطه.-عندالكتابةاليدوية
 .مرحلةاملراجعةRevising 

وضوحهایهتدفعمليةاملراجعةإيلأتكيدتسلسلاألفكاروترابطهاومد
،أوإعادةالنظريففكرةذاتالصلةحهفالتناقضاتأوالعباراتغريیلإو
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ا.وحتتلاللغةحيز اجةإليهالتحقيقاذهدفاملنشودمالعد مناسبتهاأوعد احل
املكبري  إجراءات يف وراجعةا واإلمالئية النحوية األخطاء حتديد يف وتتمثل

كهلكيفاستخ 23دا عالماتالرتقيموأدواتالربط.اخلطيةوتصويبها

مهاراتالكتابوهي:مناملستو 

)مبتدي( .1 املبتدئ املستو  البسيطة: اللغة وحدات نسخ اكتبوحدات،
 .اكتبفقراتقصرية،اكتبعباراتوأسئلةبسيطة،لغويةبسيطة

اكتب،كتابةالفقرات،ألسئلةواالبياانت:كتابة(املتوصل)املستو املتوسط .2
 .مقالقصري

الفقرات،كتابةالاملستو األعلى)متقد ( .3 كتابة ،كتابةأنواعخمتلفةرسالة:
 املقاالت،كتابةالتقارير.من
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املرجيع يف تدري  مهاراة اللغة العربية وعلومهاعليسامياخلالق،  (2010،)شركةاملؤسسةاحلديثةللكتاب،

240-239ص.
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 الفصل الثالث

قليإجراءات البحث اكح  

 طريقة البحث  - أ

أماأنواع الباحثةطريقةالبحثالوصفيةوالتحليلية.تيفهه الدراسة،استخدم
 طريقة اليت فهيتالبحث البحث هه  يف الباحثة الكميستخد  البحث طريقة

(Kuantitatif) الكيفي البحث تستخد .(Kualitatif)وطريقة هيطريقة الكمي طريقة
العديدة. ابلبياانتيفشكلاألرقا  علىمشاكلالبحثاملتعلقة وأماطريقةلإلجابة

نوعمنالبحثينتجنتائجالميكنحتقيقهابستخدا اإلجراءاتيهالبحثالكيفي
24اأوبطريقةكميةأخر .إحصائي 

 مكان وزمان البحث - ب

 يف البحث  MAN 3 مكان إجراءو Pidie Jaya منطقةUlee Gle انحية تسيتم
يف الدراسالفصلالثاينالبحث البحث2021/2022للعا  مثاختيارموقعهها .

 .Pidie Jayaبـألناملدرسةهيإحد مدارس

 جمتمع وعينة البحث  - ج

جمتمعهوموضوعالدراسةأبكمله.يتماستخدا اجملتمععندماتريدفحصمجيع
زءأوالعينةهيجالكائناتيفمنطقةالبحث،ويتضمناملوضوعكلشيءيفاجملتمع.

عادةمايتمإجراءالبحثابستخدا العيناتعندمايكونممثلللسكانقيدالدراسة.
 25عددالسكانغريحمدود.
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Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam penetlitian Pendidikan bahasa 

(Surakarta: UNS Press, 2014), hlm. 4 
25

Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh, 2013), hlm. 47-48. 
  



27 

 

 

 

 منالطلبةالدراسةمجيع كاناجملتمعيفهها  MAN  3 Pidieبـالفصلالثاينيفا

Jaya .بةطل123وعددهم

عينف  الباحثة الفصلةأخهت اختارتلط24إبمجايل,II IPA 5 الثاينمن بة.
الكتابةالعربية.يفاءأهنمضعففصلالايفههقابلةبناءعلىنتائجاملةالباحثةهه العين

العيناتعنطريقحتديدطريقة ،هيPurposive Samplingابلطريقةالبحثعينةوأما
 .معايريمعينة

 اهتأدواو  مجع البياانت طريقة - د

الباحثةالطرقواألدواتالتالية:  جلمعالبياانتاليتتتعلقهبهاالبحثتستخد 

 االختبار -1

مناحملفزاتاالخت عنجمموعة عبارة بقصداحلصولعلىبار تعطىلشخصما
كأساسلتسنيل االختباراملعينهواختبارغريرقم.إصابةإجاابتميكناستخدامها

قياسيمتإجراؤ بواسطةمدرسنيأوابحثنييفشكلاختبارعملي،وذلكألنكتابة
26العربيةمرتبطةابجلوانبالنفسيةاحلركية.

 الطلبة قدرة ملعرفة اإلختبار الباحثة علىتستخد  بـ العربية  MAN  3 Pidieكتابة

Jaya. 

 املقابلة -2

هي علىمناملقابلة للحصول الباحثون يستخدمها اليت البياانت مجع تقنيات
وجهمعل احملادثة خالل من شفوية تقدميومات ميكنهم الهين األشخاص مع لوجه

 27املعلوماتللباحث.

                                                                 
26 Donald Ary, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1982), 

hlm. 268 
27

Mardalis, Metode Peneletian: Suatu Pendekatan proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

hlm.64 
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 املقابلة، هه  الباحثتيف اجملانية،انوع ةستخد  املوجهة املقابالت من من ألنه
املقابلة هه  إىلأخالل علىبياانتمتعمقةابإلضافة احلصول تؤديإىلسيتم هنا
تستخد الباحثةمنهجوصفيوحتليليلتعرفعنعمليةتعلماللغةاملشكلةالرئيسية.

أوخصوص  تعلماللغةيفتابةولتعرفمامشكالتالطلبةامهارةالكالعربيةخاصة
العربية.

 طريقة حتليل البياانت - ه

ياانتهيحماولةلتحديدوجتميعالبياانتاليتمتاحلصولعليها،طريقةحتليلالب
هبدفتوفرياملعلوماتأواستخالصالنتائجمنالبياانتاليتمتجتميعها. حتليلها مث

 أنواعحتليلالبياانتاملستخدمةيفهه الدراسةهيكميوكيفي.

 اإلختبار -1

التمارينأوغريهامناألدواتاالختباروهيعبارةعنسلسلةمناألسئلةأو
القدراتأواملواهباليتميتلكها أو الهكاء أو املعرفة لقياساملهاراتأو املستخدمة

ةستخد الباحثتبةعلىكتابةالعربية،ملعرفةمستو قدرةالطل28األفرادأواجملموعات.
ختباركمي.ومعادلةالنسبةاملئوية.لهلك،يتمحتليلههااالمعادلةاملتوسط

فهيكمايلي:لنتينةالنهائيصيغةالأما 𝑵𝒂 = 𝒔𝒑𝒔𝒎×100    

= Na النهائيلنتينةا

= sp اإلصابةاحملصولة 

= sm األعلىاإلصابة
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 

1996), hlm. 114 
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أماابلنسبةلصيغةمعادلةفهيكمايلي:

𝑴𝒙 = ∑ 𝑿𝑵  

MX  =درجةاملعدلة 

X∑  =عددجمموعالقيمةاحملصولةعليها 

 = Nالكاملةلنتينةا 

𝒑 :ويةفهيكمايليئاملنسبةبصيغةلاأما = 𝒇𝒏×100 

= p ويةئاملنسبة
= F عددالطلبة 

= N الطلبةجمتمععدد
 

29:كمايلييفههااالختبارةمقياسالنتينةاملستخدموأما
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Mastna, Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi Dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan: 

Alkitabah, 2012), hlm. 235 
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 مقياس النتيجة قدرة الطلبة
  3-1اجلدول 

 تقدير مستوى اإلتقان  مستوى
ضعيفجدا0 ≤54
ضعيف55-591
مقبول60-752
دجي76-853
ممتاز86-1004

 

 املقابلة -2

املقابلةوهيالطريقةاليتيستخدمهاالشخصلغرضمعني،يفحماولةللحصول
)املخرب(. املستفىت من مباشرة شفهيا منصب أو معلومات هه 30على أجريت

هه  يف الباحث أعد العربية. اللغة وملعلمي للبحث، كمواضيع للطالبة املقابلة
.ةاملقابلةعدةأسئلةستطرحعلىالطالب

 التفاعلي التحليل فهو البحث هها يف البياانت حتليل  Interactive)وأما

Analysis) مليلز (Miles)وفقا هبريمان التحليل(Huberman)و يف واخلطوات .
التفاعليكمايلي:

 (Pengumpulan Data)  مجعالبياانت .1

 (Reduksi Data) البياانتضيفخت .2

                                                                 
30

Koentjaraningrat, Metode Wawancara Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat, 

(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 129. 
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 (Penyajian Data) عرضالبياانت .3

 (Penarikan Kesimpulan) اتاستنتاج .4
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رابعفصل الال

هاوحتليلعرض البياانت   

 البياانتعرض  - أ

الباحث وهيالبحثمنهجدواتواألاتابستخدا جبمعالبياانتواملعلومةيقو 
واملقابل ةاالختبار السابق.ذكرتكما الفصل الباحثةيف يعرض الفصل هها ويف

شكالتالطلبةيفالكتابةملعرفةمالبحثيدانمبياانتالبحثحسبماحيدثيف
العربية  MAN  3 Pidie،قامتالباحثةابلبحثالوصفيةوالتحليليةيفالفصلالثاينبـ

Jaya اعتماد عميدكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنييف. علىرسالة الرانرييبنداجامعةا
برقمأتشيه :B-16165/Un.08/FTK.1/TL.00/10/2021 التاريخ أكتوبر25يف

2021. 
 حملة عن ميدان البحث -1

يفمنطقةاليةدةتعليميةمبستو املدرسةالعهيوح MAN  3 Pidie Jayaكانت
 MAN 3 Pidie يفإطارتنفيهأنشطتها،ختضعبيديجااي،آتشيه.نطقةبندردوا،مب

Jaya .وزارةالدين ة،واملعلممعلما65عددهمMAN 3 Pidie Jayaلد  حتترعاية
ابلتدريسيفاملدرسةمنهت،وقدقام"Syarifah"هيII IPA 5 درسيفالفصلتيتال

Problem Solvingهاحىتاآلنهيطريقةتالطريقةاليتطبقوأماحىتاآلن.1999
 العInkuiriواسرتاتينية املدرسة كتاب هو التعلم عملية يف املستخد  والكتاب ةليا،

ا لع183رقمKMA.ههاهوتنفيهلتطبيق2020الهيمتجتميعهونشر يفعا 
بشأنمناهجالرتبيةالدينيةاإلسالميةواللغةالعربيةيفاملدارسالدينية.2019

الطل ةطالب376همMAN 3 Pidie Jayaبـبةعدد يتكونالفصلاألولمن.
 فصول ة،طالب148وعددهممخسة البط42و يتكون.اتطالب106و مث
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.اتطالب73وبالط50وة،طالب123مهعدداأيض فصول5الفصلالثاينمن
 من الثالث الفصل 4ويتكون فصول 71والبط34البة،ط105وعددهم

كمايفاجلدوالالتايل:.اتطالب
 4-1اجلدول 

  MAN  3 Pidie Jaya بـ عدد الطلبة

 اجملموع الطالبات الطماب اجملموع الفصل الرقم
542106148األول1
55073123الثاين2
43471105الثالث3

 376 250 126 14 جمموع
و بـطلالعدد الMAN 3 Pidie Jaya بة الفصلمن إىل عددهمالثالثفصلاألول
.طلبة376

كتبتالباحثةيفههااجلدوالالتايل: MAN 3 Pidie Jayaملعرفةعددالطلبةبـ

 4-2اجلدول 
 عدد الطلبة يف الفصل

 اجملموع عدد الطلبة الفصل
 طالبات الطماب

192029-األول
92130 2-األول
82129 3-األول
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،MAN  3 Pidie Jayaبـالفصلالثاينيفامنالطلبةالدراسةمجيع  اجملتمعيفههوأما
بة.لط24إبمجايلII IPA 5 الثاينمنالفصلةعينأخهتالباحثةفبة.طل123وعددهم





كتبتالباحثةيفههااجلدوالالتايل: MAN 3 Pidie Jayaبـ املدرسنيأماعدد

82028 4-األول
82432 5-األول
 148 106 42 موعاجمل

1101424-الثاين
1525 10 2-الثاين
1424 10 3-الثاين
1525 10 4-الثاين
1525 10 5-الثاين
 123 73 50 موعاجمل

191726-الثالث
91827 2-الثالث
81826 3-الثالث
81826 4-الثالث
 105 71 34 موعاجمل
 376 250 126 الطلبة موعاجمل



   35 

 

  

 4-3اجلدول 
 MAN  3 Pidie Jayaعدد املدرسني بـ 

 الرقم عدد اجملموع
 املدرسون املدرسات

65 47 18 1 

معلماوفيهمديرواحد،MAN  3 Pidie Jaya65بـاجلدولأبنعدداملعلمنيوضعي
مدرسني4اغرياثبت،مدرس36معلمة.و11مدرسنيو8ااثبتومدرس19هناك

اثبتإدارةمدرس4ومعلمة.32و غريإدارةمدرس3.ومعلمة1مدرسنيو3،
واحد.غرياثبتخاد ومعلمتاناملكتبةو.معلمة1مدرسنيو2،اثبت

يلي:فهيكما MAN 3 Pidie Jayaبـالوسائلاملباين أماعدد

 4-4اجلدول 

 MAN  3 Pidie Jayaبـ الوسائل املباين عدد 

 العدد الوسائل نوع املباين  الرقم
14غرفةالدراسات1
1املكتبة2
1غرفةالرئيسية3
1غرفةاإلرادة4
4احلما الطلبة5
2احلما املدرسني6
1مصلى 7
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1غرفةتعاونية8
1ةموقفسيار9
1اللغةخمترب10
1خمتربالعلو 11
1خمتربالكمبيوتر12
1بةغرفةصحةالط13
1املدرسنيغرفة14
1حارس15
2مستودع16

يوضع هها اجلدول نر  أن MAN 3 Pidie Jayaبـالتحتيةوسائلوالبايناملميكننا

عندانتشاروابءالتحتيةوسائلوالبايناملاستخدا ههاليكنواملعلمني.ولبةاسبةللطلمن
COVID-19عرباإلنرتنت.التعليميكونألن

 حتليل البياانت - ب

وأماالنتينةمناإلختبارواملقابلةاليتقدمتهاالباحثةفهيكمايلي:

  قدرة الطلبة على الكتابة العربية -1

ختباراتهناكعدةأشكالمناإليفقياسقدرةالطلبةعلىالكتابةالعربية،
،مجلبناءعلىاملفرداتاملقدمةجعلالكلماتالعشوائيةيفمجلة،وإرتبوهي:
وفق واإلجاب األسئلة على وة القراءة، لنص ونتينةعدةمجليففقراترتبا ،

فهيكمايلي:األشكالاألربعةلالختبارقدرةالطلبةمن
4-5اجلدول 
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  قدرة الطلبة على الكتابة العربية درجة املعدلةنتيجة ال
نتيجة  نتيجة قدرة الطلبة على الكتابة العربية طلبة

 جملموع
نتيجة 
 النهائي

 تقدير
 رتب

الكلمات 
العشوائية 
 يف مجلة

إنشاء 
مجل بناء 
على 
املفردات 
 املقدمة

واإلجابة 
على 
األسئلة 
وفقا 
لنص 
 القراءة

 رتبو 
عدة 
مجل يف 
 فقرات

ضعيف110025704023558،75طلبة
ضعيفجدا2907040020050طلبة
مقبول310020804024060طلبة
ضعيفجدا460050011027،5طلبة
ضعيفجدا5602060014035طلبة
ضعيفجدا6400004010طلبة
ضعيفجدا75001004019047،5طلبة
ضعيفجدا8700804019047،5طلبة
ضعيفجدا9900009022،5طلبة
ضعيفجدا107020804021052،5طلبة
ضعيفجدا116003009022،5طلبة
ضعيفجدا52،5 1290208020210طلبة
جيد13100408010032080طلبة
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البيان تقد  منقبلأنكما حبث  تقدير ≤54اإلتقان0مستو يف
2مستو أنو،ضعيفتقدير 59-55اإلتقان1مستو أنو، ضعيفجدا

،جيدا تقدير85-76اإلتقان3مستو أنو،مقبولتقدير 75-60اإلتقان
.ممتازتقدير 100-86اإلتقان4مستو أنو

بيااناعتماد  على اجلدولا يف النتينة قدرةمناملعد لةأننتينة4-5ت
علىالطلبةالهينحصلواالتقييمنتينة.و56،92ىالكتابةالعربيةهيالطلبةعل

العربية بكتابة علىوا .جداضعيفتقدير الهينحصلوا اللطلبة املمتاز 1نتينة

مقبول149060804027067،5طلبة
مقبول1510020804024060طلبة
جيد16100608010032080طلبة
ضعيفجدا17900804021052،5طلبة
ممتاز18908010010037092،5طلبة
جيد1990801006033082،5طلبة
ضعيف207001006023057،5طلبة
جيد21100408010032080طلبة
مقبول2210007010027067،5طلبة
جيد23100408010032080طلبة
جيد24100601006032080طلبة

 1.366،25 عدد اجملموع
 56،92 درجة املعدِّلة
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( وا4،16طلبة جيد%(، نتينة على حصلوا الهين )6لطلبة %(،25طلبة
علىو الهينحصلوا الطلبةالهينو%(،16،66طلبة)4نتينةاملقبولالالطلبة

 الضعيف نتينة على )2حصلوا علىو%(،8،33طلبة الهينحصلوا الطلبة
 :ايلتال4-6كمايفاجلدول.%(45،83طلبة)11ضعيفجدانتينةال

4-6اجلدول 

  على الكتابة العربيةقدرة الطلبة املئوية  نتيجة تفاصيل

 املئوية نتيجة طلبة تقدير رقم
%1145،83اضعيفجد 1
%28،33ضعيف2
%416،66مقبول3
%625جيد4
%14،16ممتاز5

 %100 طلبة 24 جمموع
 

كتابةالعربيةميكنتلخيصأندرجةالطلبةعلى،اجلدولأعال خاللمن
ضعيفجدا.





 ة العربيةاملشكمات اليت يواجهها الطلبة يف الكتاب -2
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طريقةةالباحثتاستخدم تتعلقهه  بياانت على للحصول املقابلة
الطلب يواجهها اليت العربية.يفةابملشكالت املقابالجتوالكتابة هه  معتري

 .MAN 3 Pidie Jayaبـ II IPA 5 الثاينصلالفيفةاللغةالعربيةوطلبةمعلم

 املقابلة نتائج على الطلبناء العربيةتسيبةكان الكتابة يكتبوا أن طيعون
الطلو يفةببعض بطيئني يزالون ألهنال العربية وغريكتابة ماهرين يكونوا مل م

م فإن وابلتايل ةعلممألوفني، العربية الهيناليزالونبةؤكدعلىأنالطلتاللغة
أنيتدربوايفاملنزلعلىكتابةاحلروفالعربيةينبغيطيئنييفكتابةاللغةالعربيةب

 علىشكلكلماتأومجل.

و حلروفاألخر ابملتصلةدرينعلىالتمييزبنياحلروفاغريقاةبالطلأما
يفتخرجونمموأهنيفالكتابة،ةبطلال،وههايسببصعوبةغرياملتصلةواحلروف

قدرةوكانالهينيفمدرستهماليتعلموناللغةالعربية.الثانويةاملتوسطةوةرساملد
ولكن،سببنقصاملفرداتالاضعيف إلمالءايفةبالطل منانحيةيتيتقنوها،
 .دعإتقانالقوايستطيعونبعضهمد،كانعالقوا

األساليب تاليت العربيةمعلمةستخدمها اللغة Problem Solvingهي
صورحسباليلةستخدمةيفعمليةالتعلمهيوساملل.والوسائInkuiriوأساليب

تعلميفةبالطلميولأنمعمعلمة.وبناءعلىنتائجاملقابلةعنواناملادةالتعليمية
م كان العربية هنخفضاللغة رؤية وميكن التعلم، البيانعندحدوثعملية ،ها

 .خر األسباببألإىلاحلما ويستأذنبعضالطالبحيث

وأ أنفMAN 3 Pidie JayaبـII IPA 5فصلاليفةبمعطلةنتائجاملقابلما
 ةبالطلبعض يتقنوا مل املفردات جيدا عندالكتابةوصياغةويسبباتقاان صعوبة



   41 

 

  

ويقولوناجلمل الكتابةألهنمغري،وهمبطيئونيفاإناملفرداتالعربيةكثريةجد،
العربيةمعتادينعلىالكتا ابللغة وبة مليتقنوا، ،لهلكرفصالنحوواللبةالطأهنم

اجلونيصعب كتابة يف العربيةاجلمل ابللغة ديدة متييز، على قدرة أقل وبعضهم
احلرفتقربةاملروفاحل وشكل الكال  حيث دافعالطمن عندوعد وجود لبة

 مالحظة ميكن للمعلمالدراسة، ينتبهون ال الهين الطلبة كثرة من عندةذلك
الدرس،واليزالهناكالعديدمنالطلبةالهيناليلتزمونبقواعدوأنظمةتشرح

 التعلميفاملدرسة.

 البحث مناقشة - ج

قدرةالطلبةأنةةجمموعقدوجدتالباحثةنتينةالبحثبنسبةإىلدرجةمعدل
 العربية الهينالتقييمنتينةو.56،92ختباراتهياإلمنكلأشكالعلىالكتابة

علىالكتابةونيستطيعالوأهنم.جداضعيفتقديربالطلبةعلىكتابةالعربيةحصلوا
واضح جيدونصعوبةةسببضعفقدرهتمهوأنمعظمالطلبوة.وصحيحةالعربية

اللغةعلمةمتعندجتميعاحلروفوربطهايفكلمةوجتميعالكلماتيفمجلة،كماقال
هناكبعضالطلب غريقادرينعلىالتمييزبنياألحرفاليتميكنربطهاالةالعربية،

جيدونصعوبةيفالكتابة،ةميكنربطاحلروفاليتالميكنربطهاوههاجيعلالطلب
موأهن تخرجونم وةاملدرسيف الثانويةاملتوسطة مل يفالهين العربية اللغة يتعلموا

وشكلوه.تهماملدرس الكال  حيث من املتناورة األحرف متييز على قدرة أقل م
اخلطاب.

صعوبةعندماةبحبيثيواجهالطل،للمفرداتةالطلبوسببآخرهوعد إتقان
علمةمتيطلباملعلممنهمتكوينمجلجديدةأوالتأليفبعناوينمعينة،حيثقال
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ا،بسببنقصاملفرداتعلىالكتابةالتزالمنخفضةأيضةباللغةالعربيةأنقدرةالطل
علىتكوينمجلجديدةةبأنقدرةالطلنعرف،5-4كمايفاجلدولاليتيتقنوهنا.

للغاية،حىتأنبعضالطلمناملفرداتاليتمتتوفريها صلونعلىدرجةحيبةانقصة
يفالكتابةمثلعد إتقانيواجهونالعديدمناملشكالتاألخر ةب.واليزالالطل0
.رفصالنحووال

 وهها السابقة الدراسة أتكدته وتركيبالبحثعنأتثريقدرةاملفرداتوهيما
الطلاجلمل علىنتائجالدراسةكتابيفةبعلىقدرة بناء فقراتالوصف، والقة درة،

أتثريوجودإىليشريمما38.92درجةاملعدلةهيبةبمقاالتوصفيةللطلعلىكتابة
فقراتكتابةيفةبالطلقدرةعلىاجلملوتركيباملفرداتاستخدا علىالقدرةبني

.31وصفية

                                                                 
31Munirah, Hardian. “Pengaruh Kemampuan Kosakata Dan Struktur Kalimat Terhadap 

Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Siswa SMA”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra: Vol 16 

(1), 2006, hlm. 78 
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ام الفصل اخل

 خامة
 نتائج البحث -أ

ختبارواملقابلةلتعرفقدرةانتاليتحصلتعليهاالباحثةابالعلىالبياااعتماد
نتائجالبحثفيأيت، MAN 3 Pidie Jayaالطلبةعلىالكتابةالعربيةيفالفصلالثاينبـ

والتخليصكمايلي:
نتينةو.56،92بتقييمدرجةمعد لةجمموعةقدرةالطلبةعلىالكتابةالعربيةإن -1

 .جداالضعيفتقديربالطلبةعلىكتابةالعربيةالهينحصلواالتقييم

ال -2 مشكالت يفإن الطلبة يواجهها يت العربية يالكتابة يفتركيببونصعأهنم
واتصاذها العربية وحروف ميكنهم، بشكلواضحال العربية ة،وصحيحةكتابة

مجلجديدةيفحبيثجيدونصعوبةاتقاانجيدااملفرداتمليتقنواأكثرالطلبةو
العربية مليقدرواعلىالتمييزبنيورف،صالنحوواليتقنواالطلبةكمامل،وابللغة

األحرفاجملاورةمنحيثالكال وشكلاخلطاب.
 املقتحات -ب

بعدأجرتحب تقد الباحثةبعضاإلقرتاحاتMAN 3 Pidie Jayaبـثالباحثة
:ممايكونانفعاللباحثوللقارئنييفاآخلرهه الرسالة

يةيفاملنزلحىتكثريمناألحيانإعطاءمها كتابجيبيفعلمةغيعلىمبين -1
الطل تدريب العربيةبشةبيتم اللغة كتابة على أفضل كل ةبعلىاملعلموجي،

 عندالتعلم.يبشمبةبشيقةحىتاليشعرالطللتوفريوسائ

II IPA 5الفصلمنالطلبةعلىينبغي -2 يتعلمواجبهدأنMAN 3 Pidie Jayaبـ
راجعواوي خصوصاالدرس درسكثريا العربية .الكتابةةمهارعناللغة
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شركة،مهاراة اللغة العربية وعلومهااملرجيع يف تدري  ،2010عليسامياخلالق،
.املؤسسةاحلديثةللكتاب

الطباع، مكتبةلوسيط يف ماعات اإلمماء واإلنشاء،ا ،1۹۹3فاروق بريوت:
.محملهاملعارف

.داراألندالسللنشروالتوزيع،املهارة اللغوية،1417حممدصاحلالنشطى،
ماالنج.قواعد اإلمماء ونصوصها للمبتدائني، ،1426العييناملاجستري،نور
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SOAL TEST  

 

Indikator soal : Menyusun susunan kalimat berbahasa Arab yang dapat 

dipahami 

1. Menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat yang benar 

 رتب الكلمات اآلتية لتصبح مجل! - أ

Susunlah kata acak berikut menjadi sebuah kalimat yang benar! 

 َيْهَهبُ–السُّْوِق–حُمَمَّدُ–ِإىَل .1

 َأنْ–ُيرِْيدُ–َيْستـَْعِمَل–حُمَمَّدُ–َقِمْيص ا .2

 السُّْوِق–َتْهَهُب–ِإىَل–اأُلْسرَةُ–اِبلسَّيَارَِة .3

 َأْن–م الَقَـ–ُيرِْيُد–حُمَمَّدُ–رَتَيشْيَ .4

اأَلَحد–َتْهَهُب .5  يف–ِإىَلالسُّْوِق–اأُلْسرَةُ–يـَْوِ 

2. Membuat kalimat dengan menggunakan kata yang telah disediakan. 

 

 الكلمات اآلتية يف مجل من إنشائك!استعمل  - ب

Buatlah kalimat dengan menggunakan kata yang telah disediakan berikut! 

 ُسرِبَْمرِْكْت.... .1

 رَِخْيٌص.... .2



 

  

 ُسْوق.... .3

الَِبْس.... .4
َ
 امل

 ِديْـنَاٌر.... .5

3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dengan baik dan benar. 

 أجب عن األسئلة اآلتية ِبقتصار!  -ج

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan secara singkat! 

 

 التسوق يف السوق

يَـهَهَة.مَاطِيفَمسِْإِ ةنَامِالثَةِاعَالسَّيِفْالسُّْوِقالتَـّْقِلِديىَلإِْذَهبُ،أَدِحَاألَ ُوْا

.تِيْالبَـنِعَدٌيْعِبَقَوْسُّالنَألَةاجَرَّلدَّابهِيْلَإِبُكَْرأا،اح بَصَ عَقَوَيْهِالَّالسُّْوُقالتَـّْقِلِديِ 

يَـةِيَّبِانِاجلَةِيَرْالقَيِفْ الهَهَحُتَفْ. ر ك ِبَمُااح بَصَِقوْسُّا السَّاِدَسةِ ةِاعَسَاليِفْا هِيْفِاعُبَتُـ،


َ
.اهَرَيْـغَوَةَيَنِوْرُتَـكْلِإلاتِاآلالَوَاتِاوَرَضْواخلَارَثَْواألَتْالَوْكُأْامل

واألَاوَرَضْواخلَكَمَوالسَّءضَيْبَـالْوَمَحْاللَيْرتَِشْأَ لِهَريِْوغَرَاَثْات اجِيَتِحْااءِفَوَا

رتَِشْأَ.ةِيَّمِوْاليَـةِمَعِطْاألَ
َ
امل أَض يْأَسْبِالَي وارَمَاخلِوصَيْمِالقَيْرتَِشْأَانَا، ب ِألَلِارَزَإلِا،



 

  

ل ِكُايِفْنَهُقُوَّسَأَتَ.لٌاوَنَتَـمُضٌيْخِرَِقوْسُّاالهَهَيِفعِائِضَلبَانُثََ.رْيِبِالكَيْخِأِلَةِلَّنِافَوال

.َعْصِري ِالِقوْسُّاليِفْاان يَحْأَ،وَعِوْبُـسْأُ

 ي؟دِيْلِقْالتَـِّقوْلسُِّإىَلابُهَهْتَنْمَ .1

 ي؟دِيْلَقْالتَـِّقوْالسُّىلَإِةمَاطِفَتْبَهَاذَاذَمبَ .2

 ي؟دِيْلَقْالتَـِّقوْالسُّىَلإِةمَاطِفَتْبَهَذَسَاَعةي ِأَيِف .3

 ي؟دِيْلَقْالتَـِّقوْالسُّيـُبَاُعيِفْااذَمَ .4

 ي؟دِيْلَقْالتَـِّقوْالسُّيِفةمَاطِفَتْرَتَـشْإِااذَمَ .5

 

4. Mengurutkan beberapa kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang 

sempurna. 

 رتب هذه اجلمل لكى تكون كاملة! -د

Susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah paragraf yang lengkap! 

ال ايَرِاإِلزَاُرخِبَْمِسنْيَ .1  ال ايَرَِوِسْرَواُلأِبَْربَِعنْيَ

 ضِيَبْـاألَبَوْوالثَـِّقرَزْاألَبَوْالثَـّدُيْرِيُ .2

 قوْالسُّىلَإِبَهَذَكُلِمَ .3



 

  

 ال ايَرِنْيَعِسْتِبِضِيَبْـاألَبُوْوالثَـّال ايَرِنْيَعِبْسَقبِرَزْاألَبُوْالثَـّ .4

.ُيرِْيُداإِلزَاَرَوِسْرَوالَكُلَِماو .5

  



 

  

RUBRIK PENILAIAN 

A. Performansi Maharah Kitabah 

Nama siswa : 

No 

Soal 

KOMPONEN KRITERIA/SKALA NILAI 

1.  Ketepatan menyusun kata acak 

menjadi sebuah kalimat yang 

benar. 

1. Sangat kurang, jika semua kalimat 

penyusunannya tidak tepat 

2. Kurang, jika hampir semua kalimat 

penyusunannya tidak tepat 

3. Cukup, jika sebagian kecil kalimat 

penyusunannya tepat 

4. Baik, jika sebagian besar kalimat 

penyusunannya tepat 

5. Sangat baik, jika semua kalimat 

disusun dengan tepat 

2.  Ketepatan membuat kalimat 

dengan menggunakan kata yang 

sudah disediakan. 

1. Sangat kurang, jika semua kalimat 

yang dibuat tidak sesuai dengan kata 

yang sudah disiapkan 

2. Kurang, jika hampir semua kalimat 

yang dibuat tidak sesuai dengan kata 

yang sudah disiapkan 

3. Cukup, jika sebagian kecil kalimat yang 

dibuat sesuai dengan kata yang sudah 

disiapkan  

4. Baik, jika sebagian besar kalimat yang 

dibuat sesuai dengan kata yang sudah 

disiapkan 



 

  

5. Sangat baik, jika semua kalimat yang 

dibuat sesuai dengan kata yang sudah 

disiapkan 

3.  Ketepatan menjawab pertanyaan-

pertanyaan secara tertulis dengan 

baik dan benar. 

 

1. Sangat kurang, jika semua jawaban 

tidak sesuai 

2. Kurang, jika hampir semua jawaban 

tidak sesuai  

3. Cukup, jika sebagian kecil jawaban 

sesuai  

4. Baik, jika sebagian besar jawaban 

sesuai  

5. Sangat baik, jika semua jawaban sesuai  

4.  Ketepatan mengurutkan beberapa 

kalimat acak menjadi sebuah 

paragraf yang sempurna. 

1. Sangat kurang, jika semua kalimat 

tidak diurutkan dengan tepat 

2. Kurang, jika hampir semua kalimat 

tidak diurutkan dengan tepat 

3. Cukup, jika sebagian kecil kalimat 

diurutkan dengan tepat 

4. Baik, jika sebagian besar kalimat 

diurutkan dengan tepat 

5. Sangat baik, jika semua kalimat 

diurutkan dengan tepat 

 

 

 

 

 

 



 

  

No. Keterangan Skor 

1. Sangat Kurang 0 

2. Kurang  1 

3. Cukup  2 

4. Baik  3 

5. Sangat Baik 4 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  × 100 = ….. 

 

B. REKAPITULASI PENILAIAN PENGETAHUAN PERFORMANSI 

MAHARAH KITABAH 

 

No 
Nama 

Siswa 

Kemampuan Siswa Dalam Menulis 

Total 

 

 

Nilai 

akhir 

Mengurut

kan 

menjadi 

kalimat 

Membuat 

kalimat dari 

kosakata 

yang 

disediakan 

Menjawab 

pertanyaan 

Berdasarkan 

teks bacaan 

Ketepatan 

mengurutkan 

kalimat 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.         

10.        

 

 



 

  

No. Keterangan Jumlah Skor Angka 

Sangat Kurang ≤ 54 0 

Kurang  55-59 1 

Cukup  60-75 2 

Baik  76-85 3 

Sangat Baik 86-100 4 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  × 100 = ….. 

 

  



 

  

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Tujuan : Untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa dalam menulis Arab 

No. Indikator Soal  Wawancara Hasil 

1. Kesehatan fisik 1. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menulis 

kalimat bahasa Arab? 

2. Apakah anda punya gangguan fisik ketika menulis 

kalimat bahasa Arab? 

 

 Kecerdasan 3. Peringkat berapa disekolah?  

 Minat 4. Apakah Anda manyukai pelajaran Bahasa Arab 

khususnya dalam aspek Kitabah (menulis)? 

5. Apakah Anda mengulang pelajaran Bahasa Arab 

yang sudah dipelajari, khususnya pada aspek Kitabah 

(menulis) di rumah? 

 

 Cara belajar 6. Bagaimana menurut Anda proses kegiatan belajar 

mengajar Bahasa Arab berlangsung? 

7. Apakah guru Bahasa Arab Anda memberikan latihan 

menulis pada saat proses pembelajaran berlangsung? 

 

 Lingkungan 

lembaga 

pendidikan  

8. Apa pendidikan terakhir Anda sebelum melanjutkan 

ke MAN 3 Pidie Jaya? 

9. Berapa lama durasi jam pelajaran Bahasa Arab? 

10. Bagaimana strategi Guru ketika mengajar pelajaran 

Bahasa Arab khususnya pada aspek Kitabah 

(menulis)? 

 

2.  Lingkungan 

keluarga 

11. Bagaimana kepedulian orang tua Anda terhadap 

manajemen pembelajaran Bahasa Arab? 

 

 Lingkungan 12. Bagaimana cara guru mengajar bahasa Arab  



 

  

sekolah terutama dalam aspek kitabah? 

 Lingkungan 

masyarakat 

13. Apakah di desa Anda pernah diadakan perlombaan-

perlombaan mbhenulis Arab? 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

Tujuan  : Untuk mengetahui bagaimana proses belajar mengajar 

Guru Bahasa Arab di kelas XI IPA 5 

Nama Guru  :  

 

No. Soal Wawancara 

1.  Sudah berapa lama Ibu mengajar pelajaran Bahasa Arab? 

2. Metode apa yang selama ini Ibu gunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Arab? 

3. Bagaimana strategi yang Ibu lakukan dalam pembelajaran Bahasa Arab khususnya 

dalam aspek Kitabah (menulis)? 

4.  Menurut Ibu, bagaimana kemampuan Khat siswa ketika menulis? 

5.  Bagaimana kemampuan Qawaid siswa ketika menulis? 

6.  Bagaimana kemampuan Imlak siswa ketika menulis? 

7.  Bagaimana sikap siswa dalam menerima pembelajaran Bahasa Arab?  

8.  Bagaimana cara Ibu menarik perhatian siswa ketika propes pembelajaran agar 

mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal? 

9.  Media apa yang Ibu gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis? 

 

 

 



 

  

 البحث صور

 عملية اإلختبار مع الطلبة .1

   

 الطلبةعملية املقابلة مع  .2

             

 املعلمعملية املقابلة مع  .3
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