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 شكرا وتقديرا
ِحْيِ  ِن الرَّ ْْحٰ  ِبْسِم هللِا الرَّ

احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات اليت ينطق اإلنسان. 
والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن 

 تبعهم هبداية وإحسان إىل يوم الدين.
هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية وتوفيقه تألف فقد مت بإذن اهلل  

بكلية التربية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد اليت 
ترقية  ل  لببيةال كب امل وسيلةتطبيق يتعلمها الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع: 

 ( MTsN 8 Aceh Besar)دراسة جتريبية بـــ قدرة الطالب على مهارة الكتابة
ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة بالشكر اخلالص للمشرفني الكرميني مها 

قد بذال جهود مها يف  اللذانشاه مينان املاجستري  الدكتورندا محدية املاجستري و
هما إشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعل اهلل بارك

 وجيزيهما خري اجلزاء.
دير جامعة الرانريي وعميد كلية التربية وتأهيل ملوتقدم الباحثة خبالص الشكر 

املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية الذين أرشدوها يف إمتام هذه الرسالة، وتقدم 
 جزيل الشكر جلميع األساتذة الذين أشرفوا يف نيل العلوم واملعارف املتنوعة. 

تربية حسنة، لعل اهلل أحسن ها قد ربياحملبوبني والديها وتقدم الباحثة بالشكر ل
اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. وبالتايل جلميع أصدقائها الذين قد ساعدوها بأفكارهم إلمتام 
كتابة الرسالة. وأخريا عسى اهلل أن جيعلها نافعة هلا خاصة للقارئني عامة حسبنا اهلل 

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم واحلمد  ملوىل ونعم النصري والونعم الوكيل نعم ا
          هلل رب العاملني.

 9112ديسمرب  18بندا أتشيه، 
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  إنده بورنامى ساري:            اإلسم
 070101051:    رقم القيد     

الطالب على مهارة الكتابة   لترقية قدرة يق وسيلة املكعب اللعبيةتطب : موضوع البحث
 (MTsN 8 Aceh Besar)دراسة جتربية بــ 

 
 دروس اللغة العربية الطالبال حيب وختتار الباحثة هذه املدرسة ألن يف هذه املدرسة 

 ةعتمد املدرسفيه امللل والرتابة من حيث ت ميالتعلو ألهنم يعتربون اللغة العربية صعبة
ألهنا  وسيلة املكعب اللعبيةولذلك تستخدم الباحثة  على حمتويات الكتاب دون غريها.

لية تطبيق ارقي قدرة الطالب على مهارة الكتابة. هتدف هذا البحث معرفة على فعت
وسيلة املكعب اللعبية لترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة ومعرفة كيفية أنشطة 
الطالب واملدرسة عند تطبيق وسيلة املكعب اللعبية لترقية قدرة الطالب على مهارة 

يب بتصميمات التمهيدية. ينهج الترراملالكتابة. ومنهج البحث يف هذه الرسالة هو 
. 683وعددهم  MTsN 8 Aceh Besarواجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطالب يف 

ختبار إلااملالحظة املباشرة و الباحثة وتقّدم(. 1طالبا من الصف الثاين ) 60وعينته 
 بتطبيقأن قدرة الطالب هذا البحث تدل على  يف احملصولة فالنتيرةالقبلي والبعدي. 

 نتيرة على الباحثة حصلت وبالتايل قد فعاال. على مهارة الكتابة ملكعب اللعبيةاوسيلة 
جدول(، وهي: -احلساب( أكرب من نتيرة )ت-إّن النتيرة )ت Test–t)) ت-اختبار
، وهذه النتيرة تدل على أن الفرض الصفري مردود 1،57<09،91>1،02

وسيلة املكعب تطبيق  أنورقة املالحظة الباحثة من  جتدو. والفرض البديل مقبول
 قدرة الطالب على مهارة الكتابة.ترقي  اللعبية
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ABSTRACT 

 

Full Name                  : Indah Purnama Sari 

in Junior High School 8 Aceh Besar). 

  

The researcher selected this school because of students did not like Arabic they 

are considered Arabic to be hard and ordinary learning using guidebooks only. 

Therefore, researchers used cube game media because cube game media can 

improve students’ abilities in writing skills. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of cube game media to improve students 'abilities in 

writing skills, and to know the activities of students and teachers when using cube 

play media to improve students’ abilities in writing skills. The population of this 

study was all students of MTsN 8 Aceh Besar with a total of 386 students while 

the research sample was 31 second grade students (VIII-2). Researchers use direct 

observation and pre-test post-test. The results showed that the use of cube game 

media to improve students’ abilities in effective writing skills. In addition, the T-

Test calculation results are greater than the T-Table 2.75 <19.92> 2.04. Thus, the 

null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. And the 

results of student activity sheets prove that the application of cube game media 

can improve students' ability in writing skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIM  : 150202172

The Title  : The Application of Cube Games Media to Improve 

Students’ Ability in Writing Skill (Experimental reseacrh 
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ABSTRAK 

 

Nama Lengkap : Indah Purnama Sari 

Judul Penelitian : Penerapan Media Permainan Kubus Untuk Meningkatkan  

  Kemampuan Siswa dalam Keterampilan Menulis               

  (Penelitian Eksperimen di MTsN 8 Aceh Besar ) 

 

Peneliti memilih sekolah ini karena kebanyakan siswa tidak menyukai 

bahasa arab karena mereka menganggap bahasa arab itu sulit dan pembelajaran 

yang monoton yang hanya menggunakan buku panduan. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan media permainan kubus karena media permainan kubus dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui keefektifan media permainan kubus untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis, dan untuk 

mengetahui aktifitas siswa dan guru ketika menggunakan media permainan kubus 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa MTsN 8 Aceh Besar yang berjumlah 386 siswa 

sedangkan sampel penelitiannya adalah 31 siswa kelas dua (VIII-2). Peneliti 

menggunakan observasi langsung dan pre-test post-test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media permainan kubus untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan menulis efektif. Selain itu, ditemukan hasil 

kalkulasi Uji-T lebih besar dari Tabel-T 2,75<19,92>2,04. Dengan demikian, 

hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. Dan hasil lembar aktifitas 

siswa membuktikan bahwa penerapan media permainan kubus mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. 
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 ولألالفصل ا
 أساسية البحث  

   
 مشكلة البحث -أ

إن اللغة العربية إحدى اللغات العاملية جاءت من جزيرة العرب وتنتشر 
هبا. وبذالك استعماهلا  -عربيون أم أجنبيون -يف العامل حىت يتكلم الناس 

الثانية يف بعض الدول، فنجدها يف بعض جمال احلكومة وأصبحت مادة كاللغة 
 1خاصة يف املدارس واملعاهد وغريمها.

ومن املعروف أن لتعليم اللغة العربية مهارات أربع هي مهارة 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وهي ال تفصل من 
عناصر اللغة أي األصوات والكلمة والتراكب، وال تفصل أيضا من العلوم 

أربع يف تنفيذ تعلم اللغة العربية، يتم تقدمي اللغوية مثل النحو والصرف. 
 املهارة يف هذا البحث هي مهارة الكتابة.ومهارات يف بيئة متكاملة ومستدامة. 

من  تتألفمجلة فعلية  معىن إتقان الكتابة هنا هو كتابة مجل عربية تتكون من
فعل فاعل ومفعول. ويف هذا البحث واختارت الباحثة مجلة فعلية ألن من 

 .اوموضع الكلمة صحيح أن يتمكن من الطالب فهم معىن الكلمةاملتوقع 

الكتابة ضرورية لدراسة  ةالكتابة مهمة يف التعليم، ومهار ةمهار
 موضوعات أخرى، يف حني أنه يف احلياة اجملتمعية، من الضروري التواصل 

                                                           
، رسالة غري لترقية قدرة الطلبة على تعلم األرقام Ular Tanggaتطبيق وسيلة ، فاطمة زهرى1

 1م( ص.  MTsN LHOKNGA ،7112منشور )دراسة جتربية ب 
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الكتابة إىل عناية خاصة يف  ةاالجتماعي. هلذا السبب حتتاج مهار
 7املدرسة.

 Kuta إحدى املدارس اليت تقع يف القرية  MTsN 8كانت 

Karang مبنطقةDarul Imarah, Aceh Besar  ،اليت هتتم بتعليم اللغة العربية
وتستعمل هذه املدرسة كتاب دروس اللغة العربية كتابا مقررا يف عملية 
تعليمها، حيتوي هذا الكتاب على املفردات واحلوار والتراكب والكتابة 

لطالب يف تلك املدرسة يرغبون عن تعلم اللغة العربية، ظنت والقراءة. بينما ا
الباحثة من أسباب هذه املشكلة تعود إىل عدم استخدام املدرس الوسيلة 

 والطريقة اجلذابة أثناء التعليم. 

الباحثة رأت  ألن MTsN 8 Aceh Besarواختارت الباحثة البحث يف 
 يعتربون اللغة العربية صعبةألهنم  دروس اللغة العربية ونال حيبالطالب 

فيه امللل والرتابة من حيث يعتمد املدرس على حمتويات  ميالتعلو
 الكتاب دون غريها.

 MTsN 8 Aceh Besar بـ لذلك، لتحسني مهارة الكتابة للطالبو

 باستخدام وسيلةال طريقة وتقنية التعلم متعة، وهذا هو احلوسيلة و الستخدام
تعلم  يف املستخدمةالوسائل  إحدى هي املكعب اللعبيةوسيلة . اللعبية املكعب

 كلمة. همكعب على جانب يهوسيلة املكعب اللعبية كتابة اللغة العربية. 
  .ينظم اجلمل هي طريقة وسيلة املكعب اللعبية الطريقة املستخدمة يف

                                                           
2Lailatul Fitriyah.,dkk, Penggunaan Media Kubus Kalimat Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Menulis Sederhana Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTS DARUT TAQWA 02 

Sengonagung Purwosaru Pasuruan. Diakses 10 Agustus 2018 dari situs: 

https://studylibid.com/doc/250931/1-penggunaan-media-kubus-kalimat-untuk 

https://studylibid.com/doc/250931/1-penggunaan-media-kubus-kalimat-untuk
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إعتمادا على ما قد سبق ذكره فتريد الباحثة أن تقوم بالبحث عن هذه  
على الطالب  قدرةلة املكعب اللعبية لترقية يتطبيق وس" ملوضوعالرسالة حتت ا

 ". MTsN 8 Aceh Besar ــمهارة الكتابة بـ

 البحث سؤاال -ب
مهارة على الطالب  قدرةلترقية  فعالة لة املكعب اللعبيةيتطبيق وسهل  -1

 ؟ MTsN 8 Aceh Besar ــالكتابة ب

مهارة على الطالب  قدرةلة املكعب اللعبية لترقية يتطبيق وس كيف -7
 ؟MTsN 8 Aceh Besar  ــب الكتابة 

 

 البحث اهدف -ج

الطالب  قدرةلترقية  لة املكعب اللعبيةيتطبيق وس التعرف على فعالة -1
 .MTsN 8 Aceh Besarــ الكتابة ب  مهارة على 

على الطالب  قدرةلة املكعب اللعبية لترقية يوس تطبيقالتعرف على  -7
 .MTsN 8 Aceh Besarبـ مهارة الكتابة 

 

  أمهية البحث    -د
 أما أمهية البحث فهي كما يلي : 

 للطلبة -1
 . مهارة الكتابةعلى الطالب  قدرةترقية  -أ

 قدرةلترقية  فعالة املكعب اللعبيةليفهم الطلبة تطبيق وسيلة   -ب
 .مهارة الكتابةعلى الطالب 

 
 للمدرس -7

 . اللعبيةاملكعب لزيادة املراجع اجلديدة واإلبتكار بتطبيق وسيلة 
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 للباحثة -3
الطالب  قدرةلترقية  فعالة املكعب اللعبيةملعرفة آثر تطبيق وسيلة  -أ

 . مهارة الكتابةعلى 
 يعطي البحث للباحثة املعلومات واخلربة يف إجراءت البحوث.  -ب

 
 افتراضات البحث وفروضه    -ه

مهارة على الطالب  قدرةلترقية  فعالة املكعب اللعبيةإن تطبيق وسيلة 
يتمكن  املكعب اللعبيةألن وسيلة  .MTsN 8 Aceh Besar (Ha)ــ ب الكتابة

 .MTsN 8 Aceh Besarــ ب مهارة الكتابةعلى الطالب  قدرةترقية من 
 

 املصطلحات البحث   -و
 وسيلة املكعب اللعبية   -1

"وسيلة مجع وسائل مبعىن مالدى اإلنسان من إمكانيات مهارة 
االقتضاء. واصطالحا هي نقل الرسالة املتعددة فقذ وبراعة يستخدمها عند 

تكون كلمات أو إشارات أو حركات أو رسوم أو صور متحركة أو 
 3تسجيل صويت".

Kubus kalimat adalah kubus yang pada sisi-sisi kubusnya terdapat kata.4 

 كلمة. همكعب على جانبوسيلة املكعب اللعبية هي 

 مهارة الكتابة -7

                                                           
، MIN Bambi II Sigli ـيف تعليم املفردات ب Upin Ipin تطوير وسيلة الصورحممد عارفني، 3

  9 ، ص. (مMIN Bambi II Sigli، 7102) ،منشوررسالة غري 
4Lailatul Fitriyah.,dkk, Penggunaan Media Kubus Kalimat Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Menulis Sederhana Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTS DARUT TAQWA 02 

Sengonagung Purwosaru Pasuruan. Diakses 10 Agustus 2018 dari situs: 

https://studylibid.com/doc/250931/1-penggunaan-media-kubus-kalimat-untuk  

https://studylibid.com/doc/250931/1-penggunaan-media-kubus-kalimat-untuk
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مهرا. وحمارة معناها : حذق. -ميهر-مهارة هي مهركلمة 
واصطالحا أن املهارة حذاقة وبراعة وقدرة تنمر باخلربة والتعلم والعمل 
والتدريب عليها. وهذه القدرة تقوى على أساسني: أساس من الفطرة 

 5واإلستعداد، وأساس من اإلكتسا والتعلم واملرن املتواصل.

كتابا، مبعىن "تصوير الكالم -يكتب-كلمة الكتابة مصدر من كتب
 وخواطر الفكر برسم خطوط وإشارة اصطالحية أو عالمة مقرورة".

 حدود البحث       -ز

لة يتطبيق وساحلد املوضوعي: يقتصر موضوع هذا البحث على  -أ
 MTsNبــ مهارة الكتابة على الطالب  قدرةاملكعب اللعبية لترقية 

8 Aceh Besar   
  MTsN 8 Aceh Besarاملكاين : يقتصر على  احلد -ب
 م7112/7171الزماين : العام الدراسي احلد  -ت

 
 الدراسة السابقة -ح

 ( 7102أسرارية )    -0
إستخدام وسيلة هل تعرف لترقية مهارة  موضوع هذه الرسالة "

أهداف البحث  (".Aceh Besar)دراسة جتربية مبعهد باب املغفرة  الكتابة
ملعرفة إجراء إستخدام الوسيلة "هل تعريف" لترقية املهارة  يف هذه الرسالة

الكتابة، وملعرفة إستخدام الوسيلة "هل تعريف" يف رفع قدرة الطالب يف 
ونتائج  املهارة الكتابة. وأما منهج البحث هلذه الرسالة فهو منهج جتريب.

                                                           

، )دراسة جتربية مبعهد باب غري منشوررسالة  إستخدام وسيلة هل تعرف لترقية مهارة الكتابة،أسرارية، 5 
 5ص. م(  Aceh Besar  ،5102املغفرة 
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يف هذه الرسالة أن إستخدام الوسيلة "هل تعريف" لترقية املهارة  البحث
 الكتابة تكون فعلة يف ترقية قدرة الطالب يف املهارة الكتابة. 

عالقة الدراسة السابقة بالدرسة احلالية، وجه االختالف : البحث 
يف املوضوع واملكان ومشكلة  أسراريةاحلايل خيتلف بالبحث الذي كتبتها 

 "هل تعرف"إستخدام وسيلة البحث. كانت الدراسة السابقة تبحث عن  
لة املكعب يتطبيق وس. وأما الدراسة احلالية فتبحث يف ارة الكتابةلترقية مه

. تستخدم الباحثة السابقة مهارة الكتابةعلى الطالب  قدرةاللعبية لترقية 
. املكعب اللعبية"، ولكن الباحثة احلالية تستخدم وسيلة  هل تعرفوسيلة "

 وهلما تشبية يف مهارة الكتابة.
 (7102مولدر ) -7

موضوع هذه الرسالة "تعليم اإلمالء املنظور بالصورة يف مهارة 
(". أهداف ABDYAالكتابة )دراسة جتربية مبعهد جبل النور اجلديد ب 

يف تعليم اإلمالء  يف هذه رسالة ملعرفة على فعلية إستخدام الصورة البحث
ء املنظور يف املهارة الكتابة، وملعرفة إستجابة الطالبات على تعليم اإلمال

املنظور يف املهارة الكتابة. وأما منهج البحث هلذه الرسالة فهو منهج 
إن تطبيق الصورة فعاال لترقية قدرة الطالبات يف  جتريب. ونتائج البحث

 تعليم اإلمالء املنظور يف مهارة الكتابة. 
عالقة الدراسة السابقة بالدرسة احلالية، وجه االختالف : البحث 
احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبتها مولدر يف املوضوع واملكان ومشكلة 
البحث. كانت الدراسة السابقة تبحث عن تعليم اإلمالء املنظور بالصورة 

 لة املكعبيتطبيق وسيف مهارة الكتابة. وأما الدراسة احلالية فتبحث يف 
. تستخدم الباحثة السابقة مهارة الكتابةعلى الطالب  قدرةاللعبية لترقية 
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طريقة اإلمالء املنظور بالصورة، ولكن الباحثة احلالية تستخدم وسيلة  
 . وهلما تشبية يف مهارة الكتابة.املكعب اللعبية

 
 (7102فضلي حاج نورالدين ) -3

اإلمالء يف تدريس  LKSموضوع هذه الرسالة "إستخدام الوسيلة 
 MTsS DARULاملنقول لترقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة بـ 

IHSANالتعرف على فعلية وسيلة  يف هذه رسالة ". أهداف البحثLKS 
 MTsSيف تدريس اإلمالء املنقول لترقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة بـ 

DARUL IHSAN ، التعرف على كيفية إستجابة الطالب باستخدام وسيلة
LKS  يف تدريس اإلمالء املنقول لدي الطالب يف مهارة الكتابة بـMTsS 

DARUL IHSAN ،إستخدام الوسيلة  التعرف على ما املشكلة يفLKS  يف
وأما  MTsS  .DARUL IHSANتدريس اإلمالء املنقول لدي الطالب بـ 

 منهج البحث هلذه الرسالة فهو منهج جتريب. ونتائج البحث احملصولة فهي
 .LKSإن قدرة الطالب يف مهارة الكتابة  ترّقي بعد إستخدام وسيلة 

عالقة الدراسة السابقة بالدرسة احلالية، وجه االختالف : البحث 
يف املوضوع  احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبته فضلي حاج نورالدين

واملكان ومشكلة البحث. كانت الدراسة السابقة يبحث عن إستخدام 
تدريس اإلمالء املنقول لترقية قدرة الطالب يف مهارة يف  LKSالوسيلة 

لة املكعب اللعبية لترقية يتطبيق وسالكتابة. وأما الدراسة احلالية فتبحث يف 
 LKS. يستخدم الباحث السابقة وسيلة مهارة الكتابةعلى الطالب  قدرة

املكعب يف تدريس اإلمالء املنقول، ولكن الباحثة احلالية تستخدم وسيلة  
 . وهلما تشبية يف مهارة الكتابة.لعبيةال
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 طريقة كتابة الرسالة    -ط

أما كيفية كتابة هلذه الرسلة فاعتمدت الباحثة على النطام الذي وضعته كلية  
 التربية جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف كتاب :

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”  
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 الوسائل التعليمية -أ

 مفهوم الوسائل التعليمية -1
ويقصد بالوسائل التعلمية "كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية 

الدارسني على التعليم، وتوضح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب 
املهارات وإكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد 

 1األساسي من جانب املعلم على استحدام األلفاظ والرموز واألرقام".

علي راشد "أن الوسائل التعليمية جمموعة املواد التعليمية واألجهزة  يرى
ة لزيادة فعالية مواقف االتصال التعليمية واملواقف واألنشطة التعليمية الالزم

 (Cood)وقال كود  التعليمية اليت حتدث داخل حجرات الدراسة وخارجها".
األجهزة واملعدات واألدوات اليت ميكن عن طريقها  عن "الوسائل التعليمية بأهنا

 2استمرار العملية التعليمية عن طريق حاسة السمع والبصر".

وميكن القول إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من 
املادة التعليمية أو احملتوى واإلدارة واملتعلم، واجلهاز، الذي يتم من خالله 
عرض هذا احملتوى، وطريقة التعامل اليت ميكن من جالهلا ربط احملتوى باجلهاز، 
أو اإلطار حبيث 

                                                           
، )ممتاز: دار السالم : تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترميزي نينورسي، 1

 112(، ص. 2112
تقنيات إنتاج الشفافيات التعليمية واستخدامها وجهاز عرضها يف عملية التعلم حممد حممود احليلة، 2

  11م، ص 1111، دار املسرية للنشر، الطبعة األوىل، والتعليم
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واستخدام فعال للوسيلة التعليمية حيقق تعمل على توفري تصميم، وإنتاج، 
  االتصال الكايف. 

 أمهية الوسائل -2
متتثل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم يف تأثريها الفعال 
على العناصر الرئيسية الثالثة من عناصر العلمية التعليمية وهي املعلم، واملتعلم، 

 3:واملادة التعليمية، كما يتلخص يف اآليت

ويساعد استخدام الوسائل التعليمية للمعلم يف عملية التعليم على 
 األمور التالية:

 تساعده على رفع درجة كفايته املهنية، واستعداده. (1
تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط، واملنفذ، واملقوم  (2

 للتعليم.
 تساعده على حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم هبا. (3
 استغالل كل الوقت املتاح بشكل أفضل. متكنه من (4
توفر وفته وجهده املبذولني يف حتضري املواقف التعليمية  (2

 وإعدادها.
 تساعده يف إثارة دافعة طالبه. (6
تساعده على التغليب علر حدود الزمن واملكان يف حجرة  (7

الدراسة، وذلك من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواهر 
 .وقعت يف زمن فات أو يف مكان بعيد

 

                                                           

، )ممتاز: دار السالم : تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترميزي نينورسي، 3 
 126 (، ص.2112



 
 

11 
 

 4ومتكن أمهية الوسائل التعليمية للمتعلم من خالل اآليت:
 تنمي يف املتعلم حب االستطالع، وترغبه يف التعلم. (1
 تقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه وزمالئه. (2
 توسع جمال اخلربات اليت مير هبا. (3
 تزيد ثروته اللفظية سواء كانت عن احلسوس أم عن اجملرد. (4
 مرغوب فيها. تسهم يف تكوينةاجتاهات (2
 تشجعه على املشاركة والتفاعل مع املواقف الصفية املختلفة. (6
 تثري اهتمامه وتشوقه إىل التعلم. (7
 توفر من وقته وجهده يف التعلم. (8

 
وأما أمهية الوسائل العليمية للمادة التعليمية فتمكن يف النقاط 

 2التالية:
تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، واالجتاهات،  (1

واملهارات املضمومة يف املادة التعليمية إىل املتعلمني، 
وتساعدهم على إدراكها إدراكا متقربا، وإن اختلف 

 مستواهم.
تساعد على إبقاء املعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن  (2

 املتعلم.
تبسيط املعلومات واألفكار وتوضيحها، وتساعد الطالب على  (3

 وب منهم. القيام بأداء املهارات كما هو مطل
 أنواع الوسائل -ب

                                                           

 126... ص.  ترميزي نينورسي،4 
، )ممتاز: دار السالم : تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترميزي نينورسي، 5

 127 (، ص.2112
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إن الوسائل التعليمية ال تقتصر على الصور واألفالم، وإمنا تضم جمموعة 
كبرية من الوسائل واألدوات والطرق اليت ال تعتمد أساسا على إستخدام 
الكلمات والرموز اللفظية. وميكن أن نقسم هذه الوسائل إىل ثالثة أنواع 

 6وهي:
 الوسائل البصارية  -1

موعة من األدوات والطرق اليت تشمل حاسة البصر هي تضم جم
وتعتمد عليها. وتشمل هذه اجملموعة الصوار الفوتوغرفية، والصوار 
املتحركة الصامتة، وصور األفالم والشرائج بأنواعها املختلفة، ورسوم 
التوضيخية، ورسوم البيانة واألشياء املبسطة والعينات واملنماذج 

 .واخلرائط والسكرات األرضية
 

 الوسائل السمعية -2
وتضم جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد على زيادة فاعلية التعلم 
واليت تعتمد أساسا على حاسة السمع، وتشمل الراديو والربامج األذاعة 

 املدرسية واألسطونات والتجالت الصوتية.
 

 الوسائل البصرية والسمعية -3
البصر والسمع،  وتضم جمموعة املواد اليت تعتمد أساسا على حاسيت

وتشمل الصور املتحركة الناطقة وهي تتضمن األفالم والتلفزيون. كما 
هذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة والشرائح والصور عندما تستخدم 
 مبصاحية تسجيالت صوتية مناسبة على اسطوانات أو شرائط تسجيل.

                                                           

، )دراسة جتربية مبعهد رسالة غري منشور إستخدام وسيلة هل تعرف لترقية مهارة الكتابة،أسرارية، 6 
 12ص. م(  Aceh Besar ،5102باب املغفرة 
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 وسيلة املكعب اللعبية  -ج

أحد وسائل التعليم املستخدمة حبيث ميكن  يه وسيلة املكعب اللعبية
عبارة عن وسائل ثالثية  وسيلة املكعب اللعبيةتصنيفها على أهنا لعبة وسائل. 

األبعاد مصنوعة من الورق املقوى املكعب يتكون من ستة جوانب. يتم 
 7استخدام هذه الوسائل ملمارسة كتابة اجلمل العربية.

 ةليستخدام وسبا .كلمةه ى جانبهي مكعب عل وسيلة املكعب اللعبية  
م من املتوقع أن يتمكن من الطالب فهم معىن الكلمة يالتعل يف اللعبية املكعب

كلمة عشوائية حبيث تصبح فطالب كلمة ال ينظمون. اوموضع الكلمة صحيح
قواعد النحو  مجلة صحيحة وكاملة. باإلضافة، يتعلم الطالب غري مباشر

 8والصرف.
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يتكون كل مكعب من أربعة جوانب ولكل جانب كلمات خمتلفة 
وفًقا ملعناها وهذا يعلم بشكل غري مباشر أيًضا قواعد الصرفية. جيب على 
الطالب أن يكونوا قادرين على مطابقة الكلمات اليت تطابق الكلمات بعد 

 ذلك.

  

     يذهب

  رجعت

لسجن  

     درسأ

 حممد

    زينب   عائشة

 فاطمة

  

 إىل املدرسة

 املسجد

 من على     املكتبة

          يف

 الكرسي

 املدرسة إىل حممد يذهب
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 مزايا وسيلة املكعب اللعبية    -د

 1هي ما يلي: أما مزايا وسيلة املكعب اللعبية 
 .تسهيل الطالب يف كتابة وتنفيذ اجلمل وفقا للقواعد الصحيحة    -
أكثر  تزيد من اهتمام الطالب ودوافعهم يف التعلم حىت يصبح الطالب -

 .نشاًطا يف التفكري
 .عربيةالتساعد الطالب على شحذ مدى القدرة على كتابة مجل  -
 

 وسيلة املكعب اللعبية نقائص    -ه

 11نقائص وسيلة املكعب اللعبية هي ما يلي:أما  
 صنع وسائل االعالم يستغرق وقتا طويال. -
 وقتا طويال.عملية التعليم والتعلم  يأخذ -
 تصعب محلها. -

    مهارة الكتابة يف تدريس اللغة العربية     -و

 معىن الكتابة -1
غوى الذي يستخدم لغة لالكتابة هي النشاط اإلتصال ال

من جمموعة احلروف اليت تعين جلميع جتهيزات  كوسيلة. تتكون املادة
الكتابة مثل اإلمالء. يسمى الشخص بالكاتب ألن ماهر أن يعرب 
األفكار يف الكتابة، واملشاعر متماسك يف الكتابة. وما يكتب ستفيد 
األخرون يشعرون باحلاجة إىل القراءة واالستمتاع هبا. وتعريف أخرى 
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Terhadap Kemampuan Menulis Kalimat Bahasa Mandarin Siswa Kelas XI SMK YAPALIS KRIAN 

Tahun Ajaran 2018/2019. Diakses 1 Juli 2019 dari situs: 

https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/manadarin/article/view/28597 
10Amanda Purwita Sari,... Diakses 1 Juli 2019 dari situs: 

https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/manadarin/article/view/28597 

https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/manadarin/article/view/28597
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/manadarin/article/view/28597
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حلروف منظما ومنتظما أو عبارة عن الكتابة هي عبارة عن جمموعة ا
عن جمموعة الكلمات مرتبة وهلا املعىن، أنه لن يتم تشكيل الكتابة إال 
بوجود كلمات منظم. والكتابة ميكن أن تصب له التعبري حبرية وفقا ملا 
تفكريه. ألن التعبري الكتايب ميكن للقارئ أن يفهم ما يريد املؤلف 

 11للتعبري.
 

 مهارة الكتابة أهداف -2
 12ا أهداف مهارة الكتابة هي ما يلي:أم
نقل الكلمات اليت على السبورة أو يف كراسة اخلط نقال  (1

 صحيحا.
ومواضعها  تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا (2

 املختلفة.
 تعود الكتابة من اليمن إىل اليسر بسهولة. (3
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز  (4

 احلروف. أشكال
 وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمال. (2
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب،  (6

 واليت تكتب وال تنطق.
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. (7

                                                           
، )دراسة جتربية مبعهد رسالة غري منشور إستخدام وسيلة هل تعرف لترقية مهارة الكتابة،، أسرارية11
 14ص. م(  Aceh Besar ،5102باب املغفرة 

، )ممتاز: دار السالم: تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهارميزي نينورسي، ت11
 81(، ص. 2112
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مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل الذي يضفي عليه  (8
 مسحة من اجلمال.

 نواع املختلفة من اخلط العريب.إنقان األ (1
 مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل املد، والتنوين، والتشديد. (11
 مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة. (11
تلخيض موضوع النص املقروء تلخيصا كتابيا صحيحا  (12

 ومستوفيا.
 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب. (13
 فردات والتراكب املناسبة.ترمجة األفكار يف فقرات مستعمال امل (14
 سرعة الكتابة وسالمتها. (12
 صياغة برقية إىل صديق يف مناسبة معينة. (16
وصف منظر من مناظر الطبيعة وصفا دقيقا وصحيحا وخبط  (17

 يقرأ.
 كتابة طلب لشغل وظيفة معينة. (18
 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما. (11
 احلكومية.ملء البيانات املطلوبة يف بعض االستمارات  (21
احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك  (21

 األمناط الثقافية العربية.
مراعاة التناسب بني احلروف طوال وانتساعا وتناسق الكليمة يف  (22

 أوضاعها وأبعادها.
 عناصر الكتابة -3

من عناصر أساسية تتمثل يف: الكلمة واجلملة  تتكون الكتابة
اصر هي تسمى: أسلوب الكتابة، وكل عنصر والفقرة. وكل هذه العن
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من عناصر الكتابة له أصول ينبغي مراعتها، واإللتزام هبا عند الكتاب، 
أن نعرض لكل عنصر على حدة يف عرض  -فيما يلي -وسنحاول

 13موجز.
 الكلمة (1

معرفة املترادف واملشترك واملتضاد من الكلمات:  -أ
ىن واحلرص على أن يكون اختار الكلمة مناسبة للمع

املقصود دون ليس أو غموض: وإليك توضيها لكل 
 مصطلح مما سبق.

إدراك الدالالت املختلفة للكلمات: واختالف مرادها  -ب
إىل عصر، ومن بيئة إىل بيئة مثل كلمة: )احلاجب( فقد 
كانت تطلق قدميا على حاجب اخلليفة، وهو ما يساوي 
اآلن رئيس الوزراء أو الديوان امللكي، أصبح يف عصرنا 

 يطلق على حاجب احملكمة.
التمييز بني الكلمات اجليدة والوديئة: عند اختيار  -ت

الكلمات، فعلى الكتاب أن حيسن اختيار اللفظ املناسب 
 للمعىن واملقال، ولكل مقام مقال.

 
 اجلملة (2

وهناك أصول ينبغي مراعتها من الكتاب عند اختياره للجملة 
 يف الكتابة منها:

                                                           
-ه1431، )الطبعة الرابعة، دار املسلم املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤد عليان، 13

   138م(. ص. 2111
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اللغة: والتقيدهبا، وعدم اخلروج مراعاة اإللتزام بقواعد  -أ
عليها إال وفق رؤية حمددة، هلا يربرها من أغراض 
بالغية، ويراعي اإللتزام بقواعد اإلعراب للكلمة داخل 

 اجلملة.
يراعي أن تكون اجلملة متفقة مع السياق: طوال  -ب

وقصرا، وتشكيال وتنظيما، وارتباطها مبا قبلها وما 
عليال أو نتيجة، بعدها، من حيث كوهنا سببا أو ت

ويفضل استخدام اجلمل القصرية يف بناء ما مل تدع 
الضرورة إىل استخدام اجلمل الطويلة، وخاصة يف 
املوضوعات العلمية اليت حتتاج إىل إطالة يف التوضيح 

 والتعليل.
اإلقالل من استخدام أدوات الربط: إال لضرورة حبيث  -ت

قة تكون مستخدمة يف مكاهنا الصحيح، مع مراعاة د
 املعىن.

البعد عن العامية يف استخدام اجلمل: ألن تدين يف  -ث
استخدام اجلمل يضعف اللغة، كما يراعي البعد عن 
اجلمل اليت حتتاج إىل توضيح باإلشارات احلسية، فهذه 

 تناسب احلديث الشفوي، وال الكتابة.
معرفة شروط الفصاحة: اليت ذكرها البالغيون للجملة  -ج

تعقيد وتنافر الكلمات وغريها، من بعد عن الغرابة وال
 مما ميكن الرجوع إليه يف كتب البالغة والنقد.

 الفقرة  (3
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يراعي يف اختيار الفقرة عند الكتابة تناسق الفقرة    
وانتجامها مع الفكرة اليت تعاجلها، واالنضباط داخل سياق 
حمدد بعيد عن التشعب واالستطراد الذي يبعد اإلنسان عن 

 .املعىن األصلي
 
 األسلوب (4

عرفنا أن عناصر الكتابة هي: الكلمة داخل اجلملة، 
واجلملة داخل الفقرة والفقرة. وكل هذا يكون أسلوب 
الكتاب. فاألسلوب: هو األداء اخلاص الذي يسري عليه 
الكتاب يف العبري عن أفكاره ومشاعرة، وما يود اإلفصح عنه. 

إذا كان له وال يصري الكتاب أديبا بارعا، وكاتبا مشهورا، إال 
 أسلوبه اخلاص به. 

 
 أنواع الكتابة -4

 14تنقسم الكتابة إىل ثالثة أنواع:
 الكتابة العثمانية (1

ويسمى خط املصحف العثماين، وهذا النوع من الكتابة سنة 
متبعة مقصورة عليه، فال يقس عليه، ألن الكتابة العربية ختتلف عن 

فلفظة  كتابتانن ال ختتلفان من حيث داللتهما على األلفاظ،
املالئكة يف املصحف: املالئكة، ونطقهما واحد. من حيث 

 داللتهما على األلفاظ، فلفظة املالئكة ونطقهما واحد.

                                                           
، )القاهرة، دار الطبق والنشر والترمجة حمفوظة للناشركافة حقوق عبد القادر حممود البكر، 14 

     16(، ص. 2116السالم، 
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 الكتابة العروضية (2
وهي كتابة صوتية تسجل ما يسمع فقط من حروف 
الكلمات سوء أكان مثبتا بالكتابة أم مل يكن، وال تسجل غري 

ية اللفظ حيث توصل املنطوق من املكتوب وال تنتهي بنها
 الكلمات. 

 
 الكتابة االصطالحية (3

واملراد هبا كتابة األلفظ اليت تركيت من حروف اهلجاء. 
وهذه الكتابة االصطالحية، أو القياسية أو العرفية اليت يستعملها 
اجلمهور هي املوضوع األساس هلذا الكتاب، فضال عن 

 لعربية.املوضوعات األخر اليت تؤلف معه علم كتابة اللغة ا
 

 تطبيق وسيلة املكعب اللعبية يف مهارة الكتابة     -ز

حتضري عدة مكعبات من الورق املقوى. تتم كتابة كل مكعب كلمة  -1
، لفاعلل 2 كعب، وامللفعلل 1 كعبنة، على سبيل املثال املمعي
 .لمفعول بهل 3 كعبوامل

 على طاولة أمام الطالبكعب امليتم وضع  -2
طلب من الطالب تكوين مجل حىت تصبح وي كعبامل درسةقلب املت -3

 اجلملة الصحيحة.
 بعد تكوين اجلمل، ُيطلب من الطالب قراءة اجلمل. -4
 12وهكذا حىت الطالب لديهم قدرات كافية. -2

                                                           
15Imam Asrori, 1000 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Cetakan Ketiga 

(CV. Bintang Sejahtera Malang, 2013) Hal. 151-152 
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 الفصل الثالث
احلقلي البحث تاءإجرا  

 
 منهج البحث -أ

الباحثة يف هذا البحث هو منهج  كان منهج الذي تستخدمه
وهو منهج البحث العلمي الذي تستطيع ( Experimental Research)يب يجتر

أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري الباحثة بواسطة أن تعرف 
 1التابع( وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية.

 يب تتكون من اخلطوات اآلتية، فهي:يوأما املنهج التجر
حتديد جمتمع البحث مث اختبار عينه، تتفق يف املتغريات اخلارجية املراد  -1

 ضبطها
 ية اختيار ببلها رييف موضع التجعينة البحث اختيار  -3
 البحث تقسيم عينة -2
 اختيار أحد اجملموعات لتصبح هي اجملموعة التجربية -4
 حتليل املعلومات -5
 تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه -6
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل إليه وما يوصي به  -7

 طبقا للخطوات. املنتوصيات
وتعتمد الباحثة على تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار ببلي وبعدي 

وهي من نوع One Group Pre-Test Post-Test Design أو ما يقال يف اإلجنليزية 

                                                           
، )الرياض: املكتبة الطبعة الثانية، املدخل إىل البحث يف علوم السلوكيةصاحل ابن امحد العساف، 1
 222م(، ص 3222العبيكان، 
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وسيلة املكعب اللعبية يتقن قوم الباحثة بتطبيق تمتهيدي. ويف هذا البحث ث حب
 يف مهارة الكتابة. وتأخذ الشكل التايل: الطالب

 
 3خ        Xم         1خ

  التفصيل:
 ختبار القبلي : اإل 1خ
 ختبار البعدي: اإل  3خ
 : املعاجلة التجريبية Xم 

 
 جمتمع وعينة البحث -ب

 ( (Purposive Samplingوطريقة إختيار العينة هي الطريقة العمدية
املقصودة تعين تأسس بواسطة هدف معني  سمى هذه الطريقة بالطريقة تو

 والصفات أو اخلصائص املميزة اخلاصة.

 MTsN 8 Aceh Besarبــ وأما اجملتمع يف هذا البحث مجيع الطلبة 
 (3) ثاينال فصلطالبا. والعينة يف هذا البحث هي الطالب يف ال 286عددهم 
واختارت الباحثة الفصل الثاين ألن املوضوع  .طالبا 26 ن عددهمإحيث 

 توجد يف منهج التعليم الفصل الثاين.اجلملة الفعلية 
 

 ت وأدواهتااطريقة مجع البيان -ج
الباحثة أدوات البحث وهلا عالبة باملوضوع. واألدوات اليت  ستستعمل 

 تستخدمها يف هذه الرسالة هي:
 املالحظة املباشرة .1
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احلواس البصري، مبعىن ال تسأل األسئلة، أما املالحظة هي استخدام 
 هتا من املوضوع فعندما ظهور السلوك.ااحلصول على بيان

وتستخدم الباحثة هذه األداة ملعرفة استجابة الطلبة على إجراء التعليم يف مهارة 
 الكتابة بتطبيق وسيلة املكعب اللعبية.  

 اإلختبارات .3
جلمع املعلومات اليت حيتاج إليها تستخدم أن إن إحدى األدوات اليت ميكن 

 إلجابة أسئلة البحث، وتقوم الباحثة بإختبارتني يعين:
 اإلختبار القبلي (أ

ببل إجراء عملية مهارة الكتابة بتطبيف  (pre-test)يكون اإلختبار القبلي 
وهي إعطاء األسئلة لطلبة على ما جيري داخل   وسيلة املكعب اللعبية

 الفصل.
 اإلختبار البعدي (ب

بعد إجراء عملية مهارة الكتابة بتطبيف  (post-test)ون اإلختبار البعدي يك
 لتقومي نتائجهم األخرة.    وهي إعطاء األسئلة لطلبة   وسيلة املكعب اللعبية

 
 طريقة حتليل البيانات    -د

الواحدة التصميم اجملموعة الباحثة يف هذا البحث  هوالتصميم الذي تستخدم 
سري هذا التصميم ي  Design (One Group Pre Test- Post Test)مع إختبار ببلي وبعدي 

 2:على النحو التايل

 3خ        Xم         1خ 

  

                                                           
2Anas sudijono “Pengantar Statistik Pendidikan . Cetakan ke-24. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2012). Hal 305  
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  التفصيل:
 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  3خ
 : املعاجلة التجريبية Xم 

 
 حتليل البيانات للمالحظة املباشرة  -1

قوم الباحثة بتحليل وربة املالحظة للمدرس والطالب وتبيانات الحتليل 
 البيانات عن نتيجة وربة املالحظة فيستخدم القانون كما يلي :

 
P =

𝐹

𝑁
X 011 

 البيانات :
P املؤينة : النسبة 
F جمموعة القيمة احلصولة عليها : 
N النتيجة الكاملة : 

 
 حتليل البيانات لإلختبارات -2

 ”t“)البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات حتليل أما 

Test) 2كما يلي : قاعدةال ةالباحث خدمفتست 
to = 

MD

SEMD

 

                    

                                                           
"، الطبعة السادسة،  مدخل إىل مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية" حممود أبو عالم، رجاء3

 131م( ص. 1181 )القاهرة: دار النشر للجامعات،
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 البيانات : 

 = MD أي متوسط الفروق بني بيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، فهو من
 التالية:طوات اخلإتباع 

MD =  
∑ D

𝑁
 

∑D   = تغرية األوىل وبيمة املتغرية الثانية، واملأي جمموعة الفروق بني بيمةD 

 اخلطوات االتية: من
D = X-Y 

 

  =  D = X-Yبيمة املتغرية األوىل نابصة بيمة املتغرية الثانية 
N=أي عدد أفراد العينة 

SEMD
 (standar eror dari mean of difference )أي اخلطأ املعياري للفروق  = 

 وهو من إتباع الرمز التايل:
SEMD

= 
SDD

√N−1
 

 

SDD =  أي االحنراف املعياري للفروق بني بيمة املتغرية األوىل وبيمة املتغرية
 الثانية، يعين:

 
SDD = √

∑ D
2

N
− (

∑ D

N
) ² 

 

N  = أي عدد أفراد العينة 

 اخلطوات من هذا الرموز:

 :كما يلي o tأما اخلطوات للحصول 

املتغرية األوىل واملتغرية  نتيجةبني ( Differenceالفرق =D ) يبحث -1
      D= X-Y فY واملغرية الثانية بشعار  X. إذا املغرية األوىل بشعار الثانية
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 D∑وحصول على    Dب تصنيف -3

 :بصيغة Differenceمن  Meanيبحث  -2

 
MD =  

∑ D

𝑁
 

 

 D²∑: مث إضافة وحصول على Dتربيع  -4

 :، بصيغة differenceيبحث اإلحنراف املعياري من  -5

 

SDD = √
∑ D

2

N
− (

∑ D

N
) ² 

 

 ، هو باستخدام الصيغة:mean defferenceيبحث اخلطأ املعياري من  -6

 
SEMD

= 
SDD

√N−1
 

 

 باستخدام الصيغة :  otيبحث  -7

 

to=
MD

SEMD

 

 

 باخلطوات األتية: otوتقدمي  تفسري 
 صياغة الفرضية البديلة والصفرية -

 otإختبار أمهية  -

 ”t“أن ينقد   يبحث -
       tt ب otمث يقارن   -
 حصل على اإلبتراحات والنتائج البحث. -
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 
 نتائج البحث -أ

وبعد ما حبثت الباحثة يف الفصل السابق بتطبيق وسيلة املكعب اللعبية 
حتسن به أن تلخص  MTsN 8 Aceh Besarيف عملية تعليم مهارة الكتابة بــ 

 النتائج كما يلي:
على الطالب  قدرةلترقية  كون فعاالت املكعب اللعبيةإن تطبيق وسيلة  -1

. ألن نتيجة ت احلساب اكرب من نتيجة ت اجلدول (Ha) الكتابةمهارة 
40,7<19094>4042. 

تطبيق وسيلة املكعب إن نتيجة أنشطة الطالب عند عملية التعليم ب -4
تدل  ٪51042ي فهلترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة  اللعبية

نشطة األ نتيجةوأما . مبعىن ممتاز ٪,,1 -51بني حد  تعلى أهنا وقع
تطبيق وسيلة املكعب اللعبية فهي باملدرسة عند إجراء عملية التعليم 

 .مبعىن ممتاز ٪,,1 -51بني حد  تتدل على أهنا وقع 9402٪
 

 املقترحات -ب
 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة إقتراحات البحث وهي:

 MTsN 8 Aceh Besarترجو الباحثة من مدرسي اللغة العربية بــ  -1
 هذه تطبيقبألن يف تعليم والتعلم  وسيلة املكعب اللعبية تطبيق بأن

يف ب يقدر على ترقية الدوافع0 ويأثري على تنمية رغبة الطال وسيلة
 تعلم اللغة العربية خاصة على مهارة الكتابة.

يف احلياة اليومية.اللغة العربية  واوميارس واأن يتعلم ينبغي للطالب -4
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وجدوا يف هذه الرسالة رجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وت -3
 االخطاء أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : MTsN 8 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII / Ganjil 

Alokasi Waktu : 2x45 Menit 

 

A. Kompotensi Inti ( KI ) 

 

KI  1  : Menghayati dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 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 semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1. KD pada KI-1 

1.1  Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

madrasah  



 

 

1.2  Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk  pengembangan kemampuan berbahasa Arab  

1.3  Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 

dan pengantar dalam mengkaji khasanah keislaman. 

2. KD pada KI-2  

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa  

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khasanah keislaman. 

 

3. KD pada KI-3 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: تدرسة؛ يومياتنا يف البيالساعة؛ يومياتنا يف امل  baik secara 

lisan maupun tertulis   

3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: تدرسة؛ يومياتنا يف البيالساعة؛ يومياتنا يف امل  

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  لبيت؛ يومياتنا يف ارسةدالساعة؛ يومياتنا يف امل  

4. KD pada KI-4 



 

 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik:  الساعة؛ يومياتنا
رسة؛ يومياتنا يف البيتديف امل  dengan memerhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks  

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang: ياتنا رسة؛ يومدالساعة؛ يومياتنا يف امل 
 dengan memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang يف البيت

benar dan sesuai konteks  

4.3  Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang:  الساعة؛
درسة؛ يومياتنا يف البيتيومياتنا يف امل  

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:  الساعة؛ يومياتنا يف
رسة؛ يومياتنا يف البيتدامل  dalam berbagai struktur bahasa sederhana 

secara tepat  

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik رسة؛ ديومياتنا يف امل الساعة؛
 dengan memerhatikan struktur teks dan unsur يومياتنا يف البيت

kebahasaan yang benar sesuai konteks. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  Indikator KD pada KI-3 

1.1.1 Menjelaskan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: اجلملة الفعلية baik secara lisan maupun 

tertulis.   

1.1.2 Menyebutkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: اجلملة الفعلية 



 

 

1.1.3 Menguraikan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan: اجلملة الفعلية 
 

2. Indikator KD pada KI-4 

2.1.1 Mengidentifikasikan ungkapan sederhana tentang topik:  اجلملة
 dengan memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan الفعلية

yang benar. 

2.1.2 Memberi contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang:  dengan  الفعليةاجلملة  

memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. 

2.1.3 Menggambarkan berbagai informasi lisan sederhana  tentang: 

 اجلملة الفعلية
2.1.4 Menyebutkan informasi secara tertulis tentang: اجلملة الفعلية 

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 

2.1.5 Mengarang teks sederhana tentang topik اجلملة الفعلية dengan 

memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

 

D. Materi Pembelajaran : 

)اجلملة الفعلية( درسةيومياتنا يف امل         

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Model   : Discovery Learning   

 



 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan ke 1 

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru memberi salam dan memberi sapaan. 

 Guru memulai pelajaran dengan membaca 

do’a sebelum belajar bersama-sama. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru memberi pre test yang berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas 

 Guru memberi gambaran tentang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Guru menyuruh peserta didik menyimak 

materi yang dijelaskan guru tentang  اجلملة

 الفعلية

 Guru menjelaskan bagaimana cara 

memainkan media permainan kubus 

 

Menanya 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dijelaskan guru. 

 Setelah menjelaskan, guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Guru memberikan apresiasi (acungan 

jempol) misalnya :   أحسنت 

Mengumpulkan Informasi 

 Guru memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk menyusun kalimat dengan 

media permainan kubus 

 

Mengasosiasikan 

 Siswa menyusun kalimat dengan media 

permainan kubus 

 

Mengkomunikasikan 

 Guru dan siswa membahas kalimat yang 

telah disusun bersama-sama. 

 

30 

menit 

 

 

Kegiatan Penutup 

 Guru meminta peserta didik untuk mereview 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 Guru memberi motivasi pada peserta didik. 

 Guru  mengakhiri pembelajaran dengan do’a. 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 



 

 

2. Pertemuan ke 2 

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru memberi salam dan memberi sapaan. 

 Guru memulai pelajaran dengan membaca 

do’a sebelum belajar bersama-sama. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru menanyakan yang berhubungan dengan 

pembelajaran sebelumnya. 

 Guru memberikan gambaran tentang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Guru menjelaskan tentang اجلملة الفعلية 

 Guru menjelaskan kembali bagaimana cara 

memainkan media permainan kubus 

 

Menanya 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dijelaskan guru. 

 

Mengumpulkan Informasi 

 Guru memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk menyusun kalimat dengan media 

permainan kubus 

 

 

 

 

 

 

 

30 

menit 



 

 

Mengasosiasikan 

 Siswa menyusun kalimat dengan media 

permainan kubus 

 

Mengkomunikasikan 

 Guru dan siswa membahas kalimat yang 

telah disusun bersama-sama. 

 

 

Kegiatan Penutup 

 Guru meminta peserta didik untuk mereview 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 Guru memberi post test yang berkaitan 

dengan materi yang sudah dibahas  

 Guru  mengakhiri pembelajaran dengan do’a. 

 

 

5 menit 

 

G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Tehnik Penilaian  

Teknik Bentuk 

Pengamatan 

sikap  

Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik 

Tes Tertulis  Tes Uraian 

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap 

No  Nama Siswa Religius Jujur Tanggung 

Jawab 

Santun 

1                  

2                  



 

 

3                  

4                  

5                  

 

b. Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

 Teknik : Tes (untuk satu butir soal skor = 20) 

 Bentuk : Menyusun Kalimat 

 

Instrumen Kunci Jawaban 

 ُمِفْيَدة! الِعَباَرات ِلُتَكوُِّن ُجَمًلا َرتِّب

 -الِقصًّة  -َأْحَياًنا  -َأْحَمد   -1
 امَلْكَتَبِة  -َيْقَرُأ  -ِفي

 - َجَماَعة  - الصُّْبَح -ُيَصلِّى   -2
 امُلْسِلُمْون

اأُلْسُبْوِع  -الِفْقَه  -ِفي  -َمرًَّة   -3
 َنْدُرُس -

َبْيِت  -َهِذِه  -َتْسُكُن  -اأُلْسَرة   -4
 َكِبْير - ِفي -

 –َفاِطَمة  -َتْعَمُل  -الَواِجِب   -5
 اْلَمْنِزِلّي

 
َيْقَرُأ َأْحَمد الِقصًّة ِفي امَلْكَتَبِة  -1

 َأْحَياًنا
ُيَصلِّى امُلْسِلُمْون الصُّْبَح   -2

 َجَماَعة
َنْدُرُس الِفْقَه َمرًَّة ِفي   -3

 اأُلْسُبْوِع
َتْسُكُن َهِذِه اأُلْسَرة ِفي َبْيِت   -4

 َكِبْير
 ِطَمة الَواِجِب اْلَمْنِزِلّياَف َتْعَمُل -5

 

 



 

 

c. Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan 

 Teknik : Test  

 Bentuk : Tertulis dan Observasi 

 Instrumen :  

No Nama 

Siswa 

Penilaian/Aspek Kinerja Keterangan 

Istima’ Kalam Qiraah Kitabah 

Y / T Y  / T Y  / T Y / T 

1      Tepat 

2       

3       

4       

 

H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Buku Bahasa Arab MTsN Kelas VIII 

2. Media Permainan Kubus 

3. Spidol 

4. White Board 

5. Kamus 

  

 

 

 



 

 

 !َدةُمِفْي الِعَباَرات ِلُتَكوُِّن ُجَمًلا َرتِّب

 امَلْكَتَبِة  -َيْقَرُأ  -ِفي -الِقصًّة  -َأْحَياًنا  -َأْحَمد   -1
 امُلْسِلُمْون -  َجَماَعة - الصُّْبَح -ُيَصلِّى   -2
 َنْدُرُس -اأُلْسُبْوِع  -الِفْقَه  -ِفي  -َمرًَّة   -3
 َكِبْير -ِفي  -َبْيِت  -َهِذِه  -َتْسُكُن  -اأُلْسَرة   -4
 اْلَمْنِزِلّي -ِطَمة اَف -َتْعَمُل  -الَواِجِب   -5

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS SISWA 

 

Kelas  : 

Hari / Tanggal : 

Kelas  : 

Tujuan  : 

 

Mendata kualitas aktiftas belajar siswa setelah menggunakan media permainan 

kubus. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media permainan kubus. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas :  

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

No. Pernyataan  

(Aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Siswa membaca do’a sebelum belajar     

2. Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

pembelajaran 

    

3. Antusias siswa  dalam  mengajukan pertanyaan     

4. Siswa dalam proses belajar dengan menggunakan 

media permainan kubus sangat bersemangat 

    

5. Keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menggunakan permainan kubus 

    

6. Siswa memberikan tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan guru dengan sangat berani 

    

7. Motivasi dan antusias siswa dalam belajar     



 

 

menggunakan media permainan kubus 

8. Penguasaan materi ketika siswa belajar 

menggunakan media permainan kubus 

    

9. Siswa melaksanakan perintah guru dengan baik dan 

tertib 

    

10. Siswa merasa terbebani dengan penerapan media 

permainan kubus 

    

11. Siswa tidak bosan atau mengantuk selama proses 

pembelajaran berlangsung 

    

12. Siswa bercanda atau membuat keributan selama 

proses pembelajaran berlangsung 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS GURU 

 

Nama Guru yang di amati   : 

Kelas                                    : 

Hari / Tanggal                      : 

Kelas                                    : 

Tujuan                                  : 

 

Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan media permainan 

kubus. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama berlamgsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media permainan kubus. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas :  

1 : kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : sangat baik 

No. Pernyataan  

(Aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Membaca do’a secara bersama-sama ketika memulai 

pelajaran 

    

2. Guru membuka pelajaran dengan tertib     

3. Guru memberikan apersepsi     

4. Antusias guru dalam mengajar menggunakan media 

permainan kubus 

    

5. Keseriusan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran 

    

6. Guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang 

materi yang dipelajari menggunakan media 

permainan kubus 

    



 

 

7. Guru mampu menjelaskan materi pembelajaran 

menggunakan media permainan kubus dengan jelas, 

teratur dan mudah pahami 

    

8. Penguasaan materi ketika guru mengajar 

menggunakan media permainan kubus 

    

9. Keaktifan guru dalam mengarahkan proses belajar 

menggunakan media permainan kubus 

    

10. Cara guru mengambil kesimpulan setelah mengajar 

menggunakan media permainan kubus 

    

 



 

 

الصور الفتوغرافية

 

Guru Mengasbsen Siswa 

 

Guru Memberi Pre-Test 

 

Guru Menjelaskan Materi 



 

 

 

Guru Menjelaskan Cara Menggunakan Media Permainan Kubus 

 

Siswa Menyusun Kalimat dengan Media Permainan Kubus 
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