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 االستهالل

 

ا  لُِّف اللَُّه ن اْفًسا ِإَلَّ ُوْسعاها َلا ُيكا
ا ماا  ۚ   ها باْت واعالاي ْ سا ا ماا كا لاها

باْت   ۚ  اْكتاسا
Artinya : “ Allah tidak membebani 

seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala 

(dari kebajikan) yang diusahakannya dan 

ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya.” 

(Q. S. ALBAQARAH : 286) 
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استخدام وسيلة القصة المصورة لترقية قدرة : الطالب وختتص الرسالة حتت املوضوع 
 ". راسة تجريبيةد"  MAN 1 ACEH SELATANارة الكتابة بـــــ الطالب على مه

ويتم إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني الكرميني مها األستاذ 
الدكتوراندس أشرف مزفر املاجستري واألستاذة فجرية املاجسرت، فتقدم الباحثة أفضل 

هذه الرسالة إشرافا جيدا  الشكر هلما قد أنفقا أوقاهتما وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف 
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 .وارمحهما كما ربياين صغريا وجلميع األساتذة اللهم اجعلنا من عبادك الصاحلني

ر، تقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية وإضافة على ما ذك
. الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع األساتذة يف كلية جامعة الرانريي والعاملني فيها

وكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها بأفكارهم يف إمتام كتابة 
 .اآلخرةهذه الرسالة، وباركهم اهلل ىف الدنيا و 

 

 ز



 1وال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر لرئيس املدرسة الثانوية اإلسالميةاحلكومية 
يف أتشيه جنوبية األستاذ ديلمي هسمر، ولسائر املعلمني والطالب فيها الذين قد 

 .ها جلمع البيانات احملتاجة عند عملية البحث، عسى اهلل أن يسقيهم برمحتهواساعد

أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن كانت  نين الباحثةقوأخريا تت
قد بذل كل جهدها يف إعداد هذه الرسالة، لذلك يرجو من القارئني نقدا بنائيا خالصا 

 .واصالحها نافها إلكمال هذه الرسالة، ولعلن هذه الرسالة نافعة هلا وللقارئني أمجعني
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 .MAN 1 ACEH SELATANبـــــ 

 أنا فرحنا: االسم الكامل 

باملدرسة الثانوية  2لعلوم الطبيعية لاعتمادا على مالحظة األوىل يف الفصل الثاين 
أتشيه جنوبية أّن الطالب يواجهون املشكلة يف الكتابة وهم  5اإلسالمية احلكومية 
أن  الباحثةتريد  وهبذه املشكلة .فكار يف ننشاههماأليعتربون  ما يشعرون الصعوبة عند

 البحثهدف هذا وي. ق وسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابةتطب
وفعالية  يف مهارة الكتابة يف استخدام وسيلة القصة املصورة عرفة استاابة الطالبمل

ويف هذا البحث  .استخدام وسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة
تقدم . One Group Pre-test Post-test Designبنوع  الباحثة طريقة حبث جترييب ستخدمت

أّما نتاهج  و. واإلختبار البعدي كأدوات البحثالباحثة ورقة اإلستبانة واإلختبار القبلي 
ّن استخدام وسيلة القصة املصورة هلا نستاابة نجيابية عند الطالب ووجدت نالبحث 

> % 71الباحثة يف استاابتهم أن استاابة نجيابية أكرب من استاابة سلبية بالنسبة 
تهم يف مهارة ألّن هذه الوسيلة تستطيع أن ترقي قدرة الطالب وميوهلم ورغب%  51

ونن استخدام وسيلة القصة املصورة تكون فعاال لرتقية قدرة الطالب على مهارة . الكتابة
< 52017> 2002)اجلدول  -احلساب أكرب من نتياة ت -الكتابة باالنتياة ت

2012 .) 
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ABSTRACT 

 

Title of Thesis      : The use of pictorial story media to improve students' ability 

to write Experimental Study at MAN 1 ACEH Selatan. 

Writer      : Ana Farhana 

NIM : 150202117 

The first observation the researcher found that students in class 2 IPA2 at MAN 1 

ACEH SELATAN had problems in writing Arabic so they felt difficult and did 

not have ideas in writing. With this problem the researcher tries to apply pictorial 

story media to improve students' abilities in writing. The purpose of this study was 

to determine student responses in the use of pictorial story media in writing skills 

and to find out the effectiveness of using pictorial story media to enhance 

students' abilities in writing. The research method used by researcher in this study 

is an experimental method with the type of one group pre-test post-test design. 

The research tools used by researcher are tests and questionnaires. The result 

showed that the use of pictorial story media get positive response, namely positive 

response greater than negative response with a percentage of 87 <% 14%, this 

showed that this media can improve students' abilities, student interests and their 

joy in writing. And the use of pictorial story media is effective to improve 

students' ability to write, with results ("t" Test) greater than ("t" tables) 2.72> 

13.58 <2.03. 
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ABSTRAK 

 

Judul   : Penggunaan Media Cerita Bergambar Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa dalam Menulis di MAN 1 ACEH SELATAN “Studi 

Experimental”. 

Penulis  : Ana Farhana 

NIM      : 150202117 

 

Pada observasi pertama peneliti menemukan di kelas 2 IPA2 di sekolah MAN 1 

ACEH SELATAN bahwa siswa mempunyai masalah dalam menulis bahasa Arab 

sehingga mereka merasakan kesulitan dan tidak mempunyai ide-ide dalam 

mengarang. Dengan permasalah ini peneliti mencoba menerapkan media cerita 

bergambar untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui respon siswa dalam penggunaan media 

cerita bergambar dalam kemampuan menulis dan untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan media cerita bergambar untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen dengan jenis one group pre-test post-test design. 

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu tes dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media cerita bergambar 

mendapatkan respon yang positif yaitu respon positif lebih besar dari respon 

negatif dengan persentase 87 < %  14%, ini menunjukkan bahwa media ini bisa 

meningkatkan kemampuan siswa, minat siswa dan rasa sukanya dalam menulis. 

Dan penggunaan media cerita bergambar ini efekif untuk meningkatkan 

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

(“t” tabel) 2,72> 13,58 < 2,03. 
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ولالفصل األ  
 أساسية البحث

 

  مشكلة البحث -أ

 

. ستماع والكالم والقراءة والكتابةية هلا أربع مهارات فهي مهارة االاللغة العرب 
ا أصعب األنشطة اللغوية  من مهارات ومهارة الكتابة هي آخر املهارات اللغوية، ألّنه

الكتابة هي أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيه القواعد اللغوية . أخرى
املكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دلياًل على وجهة نظره، وسببا يف 

 .  حكم الناس عليه

تابة هي ليكتب احلروف والكلمات العربية من اليمني إىل اليسار وأهدف من الك
ريسم احلروف بأشكاهلا ومواقعها املختلفة و لريسم الكلمات مع ضبطها باحلركة و ل

و ليكون كلمات من حروف و ( األلف والواو والياء)قصرية و ليكتب احلركات الطويلة ال
لضم جمموعة من الكلمات ليكون مجالو ليكمل احلروف الناقصة يف الكلمة وليكتب 

أداة  أمههية من كتابة فهيوأمها .  وغريها خمتلفةحرفا مشرتكا يف عدة كلمات يف مواضح 
اتصال باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة والثقافة عرب الزمان واملكان، فالكتابة 

أداة و . ضها، وأداة حلفظ الرتاث ونقلهطريق لوصل خربات األجيال ببعضها، وألمم ببع
وأّنا وسيلة . اآلخرين فكرهم وخواطهمرئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحل، واألخذ عن 
 . وغريها لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره

                                                             
ه    3 دار املسلم للنشر والتوزيع، )، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فوائد عليان،  

 1  . ص  ،(م 2 2  –

دار امليسرة للنشرة : عمان)، المهارات الكتابية من نشاة إلى التدريسماهر شعبان عبد الباري،   
 92. ، ص( 222 والتوزيع، 

 .9  -1  . ، ص...المهارات اللغوية ماهيتهاأمحد فوائد عليان،    
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ل الثاين خاصة يف الفص MAN 1 ACEH SELATAN يفومن مالحظة األوىل 
م اللغة العربية، خاصة يف ييشعرون ملال وكسالنا يف تعل لعلوم الطبيعية الثانية أنه الطالب

يتمكنون املفردات تظهر هذه املشكالت ألّنم اليقدرون الكتابة وال. تعليم كتابة النصية
وسيلة يستخدم املدرس م كذالك اليوال عندهم األفكار اجليدة للكتابة ويف عملية التعل

 .لكتابةالتعليمية وطرق التدريس املناسبة، فقط يستخدم الطريقة احملاضرة يف تعليم ا

بناء على هذه املشكلة جيب على املعلم مبدعا يف استخدام الطرق و الوسائل 
الوسيلة هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل . التعليمية احلديثة

 وإحدى الوسيلة من الوسائل التعليمية اليت .3عملية التعليم والتعلم وحتسينها وتعزيزها
  . تعليم مهارة الكتابة يع ي وسيلة القصة املصورةميكن أن نستخدمها يف

وهي متسلسلة الصور  ،هي وسيلة تضم الصور والنصوصوسيلة القصة املصورة 
كيفية   وأمها.  املرتب اليت تناسب بغاية وفلسفة الصانع حىت يتوصل أخبار القصة

مثه بعدها فهي يعد مدرس القصة املصورة للطالب ومثه يشرحها و  وسيلةهذه ال استخدام
يتسائل ويتجاوب عن معاين املفردات واجلمل ومث بعدها لتدريب الطالب على مهارة 
الكتابة، يقوم املدرس بإفراغ حمتويات القصة و ترك الصورة وبعدها يطلب الطالب 

 .ليكتبوا مرة أخرى حبسب الصورة السابقة

تعليم ملال و كسالنا يف كون الطالب مهتمني وال يشعرون هذه الوسيلة سي
وبستخدام . ّنمكتبو سي، ألّنم يرون الصورة على الفور بوضوح ويوفر املعىن الذي الكتابة

                                                             
  3 . ص ،(229 دترالنفائس، : بريوت )،خصائص العربية وطرائق تدريبهانايف حممود معروف،    

أثر استخدام وسيلة القصة المصورة في مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف عبد الودود عبداهلل،     
ية جامعة شريف هدا: جكرتا) رسالة علمية غري منشور، تنجرانجاألول من مدرسة التقوى الثانوية اإلسالمية 

   .ص ،(1 2 اهلل اإلسالمي احلكومية، 
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يف شكل مكتوب حىت ترقية  وا أفكارهمالوسيلة سيساعد ويسهل الطالب ليعرب هذه 
  .قدرة الطالب على الكتابة

استخدام وسيلة القصة "بناء على هذه املشكلة تريد الباحثة أن تبحث عن 
 ".MAN 1 ACEH SELATANبة لترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة المصور 

 

ثأسئلة البح -ب  
:حتديد املسائل فيما يلي ةقدم الباحثتف, إعتمادا على ما سبق من البيان                  

 الكتابة  صورة يف مهارةالقصة امل ةلياستخدام وسيف الب كيف استجابة الط- 
 ؟   MAN 1 ACEH SELATANب           

  يف مهارة  البية قدرة الطلرتق القصة املصورة فعال ةليستخدام وساهل  -     
 ؟   MAN 1 ACEH SELATANب الكتابة

 

 أهداف البحث -ج       

 

 :أغرض البحث فيما يلي  ةكتبها الباحثتبعد أن رمز األسئلة 
القصة املصورة يف  يلةيف استخدام وس الباستجابة الط التعرف على - 

 MAN 1 ACEH SELATANبمهارة الكتابة 
 البطلرتقية قدرة الالقصة املصورة  ةلياستخدام وسة يفعال التعرف على - 

   MAN 1 ACEH SELATANب مهارة الكتابةعلى 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 أهمّية البحث -د
 

 :أمها أمهيهة هذا البحث فهي 
 للطالب- 

من خالل القصة تابة بصحيح مساعدة الطالب على مهارة الك ( )
 املصور

اهتمام وميول الطالب على مهارة الكتابة من خالل القصة ترقية  ( )
 املصورة

 للمعلم - 
 كن أن توفر جتربة تعليمية جديدة للطالبمي ( )
من خالل القصة املصورة لرتقية مهارة كن أن توفر الفهم بسهولة مي ( )

 الكتابة
حىت أّنا تثري  وفر فهما أن الكتابة ليست مملة ولكن ممتعةتميكن أن   ( )

القصة  ةليالطالب من خالل وس. د يف أههاناالهتمام ىف الكتابة جب
 .املصورة

 للمدرسة - 
 .توفر حتسني نوعية التعلم يف تنفيذ التعليم ىف املدرسةميكن أن  ( )
هارة الكتابة ميكن أن توفر حتسني اجلودة لكل طالب وخاصة يف م ( )

 .القصة املصورة ةليمن خالل وس
 للباحث -3

القصة  يلةصرية واملعرفة عن اإلستخدام وسميكن أن تزويد الب ( )
 .تابةاملصورة يف ترقية مهارة الك

القصة  يلةصرية واملعرفة عن اإلستخدام وسالبميكن أن تزويد  ( )
 .املصورة يف مواجهة املشكلة الطالب يف مهارة الكتابة



  
 

 
 

 والفروضفتراضات ا -ه

 

الكتابة تدور دورا أن  بحثال ايف هذأمها االفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة 
 ستخدامفاب. تعبري على املواد التعليميةفكرة الطالب يف ههنهم أو الهاما يف تعبري 

ألّنا ترافق القصة . سوف ترقي قدرة الطالب على مهارة الكتابةالقصة املصورة  يلةوس
على  ايستطيعون أن يعربو و الطالب يتخيلونبها  يصنع مثرية حىت ةاملصورة صور 

 .حمتويات فكرهتم
 :فرضني  ةها الباحثتفرتضاض اليت و وأما الفر 

املهارة  لرتقية قدرة الطالب على القصة املصورة فعال سيلةإن و : الفرض البديل  - 
 . MAN 1 ACEH SELATANالكتابة بـ

 لرتقية قدرة الطالب على القصة املصورة غري فعال يلةإن وس:  يالفرض الصفر  - 
 . MAN 1 ACEH SELATANبـتابة رة الكاملها

 

 معاني المصطلحات -و

 

اين هذه الرسالة فتحسن هبا أن توضح بعض مع ةقبل أن تبحث الباحث
 .املصطلحات للكلمات املستعملة

 القصة املصورة سيلةو  - 
وأجهزة ومواد لتسهيل عملية يلة هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات الوس

هي أداة واملراد بالوسيلة يف هذه الرسالة   .التعليم والتعلم وحتسينها وتعزيزها
املدرس يف عملية التعليم والتعلم لسهولة إيصال املادهة التعليمية و لرتقية  يستخدمه

 .مهارة الكتابة

                                                             
، (229 دتر النفائس، : بريوت)، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،   

  3 .ص
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واملصورة . قَصًصا هي احلديث -يـَُقص   -القصهة مجعها القصص من لفظ َقص  و 
َتْصِويـْرًا يع ي جعل له صورة وشكال  -ُيَصوِّرُ  -هي صيغة اسم املفعول من لفظ َصو رَ 

القصة املصورة هي الكرتون الذي يكشف الشخصية ويقص القصة . ورمسه ونقشه
صة املصورة فهي وسيلة تضم الصور وأمها وسيلة الق.بالصور كالسلوان للقارئ

اليت تناسب بغاية وفلسفة الصانع حىت وهي متسلسلة الصور املرتب  ،والنصوص
الوسيلة  هذه الرسالة هياملراد من وسيلة القصة املصورة يف و 1.يتوصل أخبار القصة

  .التعليمية كاألداة إليصال معىن القصة من خالل مهارة الكتابة
 

 مهارة الكتابة - 
على احلرية، االتفاق :  ي هي اجلمع والشد والتنظيم، كما تع الكتابة يف اللغة
على مال يؤديه منجما، أي يتفق معه على حريته مقابل مبلغ  فالرجل يكاتب عبده

وأمها . صناعة الكاتب: من املال، كما تع ي القضاء واإللزام واإلجياب، والكتابة 
ددة وتراعي فيه القواعد املعىن االصطالحي فهو أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متع

اللغوية املكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة نظره، 
هارة الكتابة يف هذه الرسالة هي قدرة وأمها املراد مب .9وسببا يف حكم الناس عليه

 .الطالب على  كتابة القصة بوسيلة القصة املصورة
 
 

 
 

 
                                                             

 .   .ص ،... أثر استخدام وسيلة القصة المصورةعبد الودود عبداهلل،   
ه    3 دار املسلم للنشر والتوزيع، )، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فوائد عليان،   

 1  . ص  ،(م 2 2  –



  
 

 
 

 حدود البحث -ز

 

 : " املوضوع تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت : احلد املوضوعي  - 
 MANبالقصة املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة  يلةاستخدام وس

1 ACEH SELATAN ." 
 MAN 1 ACEHب تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة : احلد املكاين  - 

SELATAN  ةالثانيالطابعيبة لثاين للعلوم يف الفصل ا. 
 – 9 2 الدراسية ن حتدد هذه الرسالة يف السنة تريد الباحثة أ: د الزماين احل - 

 2 2 
 

  السابقةسات الدرا -ح
 

اليت إستخدامتها الباحثة ملعرفة  الدراسات السابقة هي إحدى أساسيات البحث
ملعرفة مقارنة نتائج وهذه الدراسة تساعد الباحثة . أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها

 .البحث وفروق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية
 

 2(   2 )  دراسة أسرارية - 
على مهارة "هل تعرف"هتدف هذه الدراسة هي ملعرفة إستعمال الوسيلة 

أمها منهج . الكتابة يف تطبقها على الطالب املدرسة املتوسطة باملعهد باب املغفرة
وأمها نتائج البحث فهي قدرة . يف هذه الدراسة فهي البحث التجرييبالبحث 

البعدي أعلى من الطالب مرتفعة، وهذا يدل على نتيجة الطالب يف اإلختبار 
 .اإلختبار القبلي

                                                             
2
دار  –بندا أتشيه  ،(دراسة تجريبية ) لترقية مهارة الكتابة " هل تعرف"إستخدام وسيلة أسرارية،  

   .(م    2  –ه    3 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، ) ، رسالة علميهة غري منشور،السالم



  
 

 
 

اتفقت هذه الدراسة بالدراسة احلالية يف ترقية قدرة الطالب على مهارة 
لفان من ناحية استعمال الوسيلة لكنهما ختت .الكتابة وتستخدمان منهج التجرييب

. على مهارة الكتابة" هل تعرف" وسيلة  التعليمية، الدراسة السابقة تستخدمها
 .وأمها دراسة احلالية تستخدمها وسيلة القصة املصورة على مهارة الكتابة

 

 2 (   2 )  دراسة مرتضى رمحى - 
استعمال اإلمالء املنقول وتطبقه على هتدف هذه الدراسة هي ملعرفة فعالية 

ومنهج البحث يف هذه الدراسة . مهارة الكتابة ولتسهيل رسم كتابة رمسة صحيحة
وأمها نتائج البحث فهي أن استخدام اإلمالء املنقول . إجرائيهي استعمال حبث 

الطالب يف رسم كتابة رمسة  يف ترقية مهارة الكتابة تكون فعاال على رفع قدرة
 .صحيحة

لكنهما . ة الكتابةاتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف استعمال مهار 
الدراسة السابقة تستخدمها ، و منهج البحث ختتلفان من ناحية منهج التعليمية

 .البحث اإلجرائي يف منهج البحث مهارة الكتابة وتستخدمهااإلمالء املنقول على 
 وأمها الدراسة احلالية تستخدمها وسيلة القصة املصورة على مهارة الكتابة

 .وتستخدمها الباحثة البحث التجرييب يف منهج البحث
 
 
 
 
 

                                                             
تطبيق اإلمالء المنقول في تعليم مهارة الكتابة بحث إجرائي بالمدرسة المتوسطة مرتضى رمحى،   2 

جامعة الرانريي اإلسالمية ) ، رسالة علميهة غري منشور،دار السالم –ندا أتشيه ، باإلسالمية بمعهد باب المغفرة
 .(م   2  –ه  1 3 ة، احلكومي
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  (   2 )  دراسة هاره أظفر - 
  

 

تها على الكتابة بهتدف هذه الدراسة هي ملعرفة ترقية قدرة الطالب واستجا
نتائج وأمها . ومنهج البحث يف هذه الدراسة هي حبث جترييب. باستخدام البطاقة

دام البطاقة يف ترقية قدرة الطالب على الكتابة تكون فعاال البحث فهي استخ
 . ألنشطة الطالب يف تدريس مهارة الكتابة

ة مهار  اتفقت هذه الدراسة بالدراسة احلالية يف ترقية قدرة الطالب على
لكنهما ختتلفان من ناحية املنهج التعليمية، . الكتابة وتستخدمان منهج التجرييب

الدراسة السهابقة تستخدمها البطاقة لرتقية مهارة الكتابة وأمها الدهرس احلالية 
 .تستخدمها وسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة

 
 طريقة كتابة الرسالة -ط

هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل إعداد وكتابة الرسالة ة لتأليف والكتابوأما ا 
بكلية الرتبية وتأهيل قسم تعليم اللغة العربية ( درجة املرحلة اجلامعية األوىل ) العلمية 

   .  2 املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة 
 

 

 

                                                             
فغر دراسة تجريبية بمعهد علوم القرآن  )استخدمها لترقية مهارة الكتابة البطاقة و هاره أظفر،     

 –ه    3 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، ) ، رسالة علميهة غري منشور،دار السالم –، بندا أتشيه (أيير
 .(م   2 

 

 
12 Mujiburrahman dkk., Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

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

raniry Press, 2016 ). 



  01 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 مهارة الكتابة - أ
 

 تعريف مهارة الكتابة -1
 

الكتابة يف اللغة هي اجلمع والشد والتنظيم، كما تغين االتفاق على احلرية، 
حريته مقابل  فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما، أي يتفق معه على

 . مبلغ من املال، كما تعين القضاء واإللزام واإلجياب، والكتابة صناعة الكاتب
واملعىن االصطالحي جيمع هذه الدالالت املتنوعة، فالشد واجلمع والتنظيم 
أمر ضروري للكتابة، ألن الكتابة التقوم إال على الصياغة احملكمة، ومعىن احلرية 

القائمة يف نفسه لتحرير أفكاره وأحساسيسه ومشاعره يتمثل يف رغبة اإلنسان 
احملبوسة داخل نفسه، ومعىن اإللزام يتمثل يف أن الكلمة املكتوبة ملزمة لصاحبها، 

 . وتعترب شاهدا ودليال يقضى هبا عليه
الكتابة هي أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيه القواعد 

اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة نظره، اللغوية املكتوبة ، يعرب عن فكر 
 . وسببا يف حكم الناس عليه

هي عملية معقدة، يف ذاهتا كفاءة أو قدرة من ناحية اآلخر الكتابة وأّما 
على تصور األفكار، وتصويرها يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنًوا، ويف 

فكار يف وضوح، أساليب متنوعة املدى والعمق والطالقة، مع عرض تلك األ
                                                             

ه    3 للنشر والتوزيع، دار املسلم )، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهامحد فوائد عليان، أ 0
 1  . ،  ص(م 2 2  –

 1  . ص ،...ماهيتها المهارات اللغوية محد فوائد عليان، أ  

 1  . ص ،... المهارات اللغوية ماهيتهامحد فوائد عليان، أ   
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ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق، مث تنقيح األفكار والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو 
 3.إىل مزيد من الضبط والتفكري

فالكتابة هي إحدى مهارات اللغة العربية، وهي عبارة عن عملية عقلية يقوم 
ئية على ضعها بالصورة النهاالكاتب فيها بتوليد األفكار وصياغتها وتنظيمها، مث و 

 .الورق

 أهداف مهارة الكتابة -2
 

 :ما أهداف تعليم الكتابة فكما يليأ
 أن يكتب احلروف والكلمات العربية من اليمني إىل اليسار ( 
أن يتعود اجللسة الصحيحة عند الكتابة، وإمساك القلم بالطريقة  ( 

 السليمة
 أن يكتب امسه وامساء من حييطون به ( 
 املختلفةأن يرسم احلروف بأشكاهلا ومواقعها  (3
 أن يرسم الكلمات مع ضبطها باحلركة القصرية (5
 (األلف والواو والياء)يكتب احلركات الطويلة  (6
 أن يكون كلمات من حروف (1
 ضم جمموعة من الكلمات ليكون مجال (8
 أن يكمل احلروف الناقصة يف الكلمة (9
 .5أن يكتب حرفا مشرتكا يف عدة كلمات يف مواضح خمتلفة (2 

                                                             
الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين اإلعدادية  االتجاهاتحسين عبدي الباري عصر، 3
 38 .ص ، (998 املكتب العريب احلديث، ) والثانوية

ر املسرية للنشرة دا: عمان)، المهارات الكتابية من نشاة إلى التدريسماهر شعبان عبد الباري،   5
 89. ، ص(229 والتوزيع، 
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ليكتب احلروف و الكلمة وتطوير أن يكون فإّن أهداف من الكتابة هي 
 .وتستطيع لتمارس الكتابة يف حياة اليومية. مجال جيدا

 

 أنواع مهارة الكتابة -3
 

 :تنقسم الكتابة حبسب أسلوهبا وجماالهتا إىل ثالثة أنواع
 الكتابة العلمية الوظيفية . 

هذا النوع من الكتابة يتعلق باملعامالت واملتطلبات اإلدارية، والتقارير،   
والبحوث العلمية وهوضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، واملكاتبات 

وهلذا النوع من . الرمسية يف املصارف والشركات وداوين احلكومة وغريها
 .عليها الكتابة قواعد حمددة، وأصول مقننة، وتقاليد متعارف

 :اخلصائص العامة للكتابة العلمية الوظيفية تتميز هذه الكتابة باآليت
 .خال من العبارات املوحية –غالبا  –أسلوهبا علمي  - 
 .دالالت ألفاظها قاطعة ال حتتمل التأويل - 
 .ال تستلزم مهارة خاصة أو موهبة معينة، أو ملكة متميزة من كاتبها - 
واإلقناع، لقضاء أمر، أو استمالة حيتاج بعضها إىل قدر من التأثري  -3

 .شخص
يعتمد بعضها على األدلة والرباهني اليت تقنع القارئني بصحة الرأي  -5

 6.املعروض يف املوضوع املكتوب
 :للكتابة العلمية الوظيفية جماالت متعددة يف احلياة منها

التلخيص وهو التعبري عن األفكار األساسية للموضوع يف عبارات  ( 
 .باملوضوع، وال تبهم املعىنقليلة ال ختل 

                                                             
 .36  – 35 . ص  ،...اللغوية ماهيتهاالمهارات أمحد فوائد عليان،  6
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التقرير وهو كتابة تتضمن معلومات وحقائق عن شيء معني، بناء  ( 
 .على طلب حمدد، أو وفقا لغرض مقصود

الرسائل هي نوع من الكتابة اليت خياطب هبا إنسان إنسانا رغم بعد  ( 
عن مشاعره حنوه،  الزمان واملكان، ليذكر له شيئا معينا، أو ليعرب

، وهي فن (ة اليت ختاطب الغائب بلسان القلمكاتبامل: )ويعىن هبا
العصور املختلفة، وقد حوى  عريب قدمي، ارتبط ببعض الكتابات يف 

طائفة من الرسائل يف خمتلف العصور ( مجهرة رسائل العرب)كتاب 
 .العربية

تقرير متكامل يقدمه الباحث عن عمل : البحث: البحوث العلمية (3
املراحل اليت مرهبا الباحث يف دراسته، أمته على أن يشمل التقرير كل 

منذ اختياره للموضوع حىت النتائج اليت توصل إليها يف تسلسل 
منطقي مدعم باألدلة والرباهني، وموثق باملصادر واملراجع، وهو فن 
مهم بالنسبة للطالب اجلامعي، يدرب عليه كي يتمرس عليه 

 .مستقبال يف رسائل املاجستري والدكتوراه
ستمارات هو االستمارات جمال مهم من جماالت الكتابة ملء اال( 5

وأّما أمّهها فهي ملء . الوظيفية اليت تلزم معظم الناس يف حياهتم
الفراغات اخلاصة بالبيانات الشخصية بطريقة صحيحة وواضحة مثل 

باالسم، والعنوان، وتاريخ امليالد، وحمل امليالد، : املعلومات اخلاصة
االلتزام بالكتابة يف حدود األماكن املخصصة و . واملؤهالت العلمية

 1.لكل معلومة دون زيادة أونقصان
 
 

                                                             
 .51  – 36 . ص ،...المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فوائد عليان،  
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 الكتابة اإلبداعية الفنية .  

هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس واملشاعر،       
. والعواطف اإلنسانية، واالبتكار يف الفكرة، وختيل املعاين والتحليق هبا

 :واخلصائص العامة للكتابة اإلبداعية الفنية
 .حتتاج إىل ملكة فطرية مركوزة يف النفس ومستقرة يف الوجدان - 
 .تبىن على االبتكار ال التقليد - 
 .ختتلف من شخص إىل آخر - 
 .تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة، وخربة فنية ومجالية -3
 .أساليبها مبتكرة فيها بالغة وفصاحة، وأفكار بديعة -5
تعتمد على األسلوب األديب والصور اجلمالية املعربة، وأساليبها  -6

 .موحية
 .تنمو ملكتها الفطرية بالتدريب، وتزدهر بالقراءة -1

نيةجماالن أساسيان مها جمال الشعر وله أغراضه للكتابة اإلبداعية الف
ومث جمال النثر ويدخل . املتعددة من غزل، وفخر، ومدح، وهجاء، ورثاء

حتته جماالت كثرية منها كتابة القصة واملسرحية، كتابة الرتاجم والسري، كتابة 
 .اخلطب

وسنحاول فيما يلي تناول جماالت النثر الشائعة يف احلية، ألهنا من 
االت املنتشرة وميكن وضع خصائص هلاظن وميكن تنمية مهاراهتا اجمل

 .بالتدريب
كتابة القصة وهي حكاية أدبية نثرية حقيقية أو خيالية تدور  ( 

حول حدث معني، ويرتقى فيها احلدث حىت يصل إىل عقدة 
 .تنتهي حبل مناسب هلا
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كتابة الرتاجم والسري، الرتمجة هي تفسري وبيان ما يتصل    ( 
، وكشف ما يتعلق هبا خصائص ومميزات أو عيوب، بشخصية ما

وأّما السرية فهي الرتمجة . ومآثرها، والعصر الذي وجدت فيه
الطويلة اليت تزدحم باألحداث، وقد تشم شخصيات أخرى مع 

 .الشخصية األساسية املرتجم هلا
يهدف إىل إقناع ( منطوق أو مكتوب)اخلطابة املكتوبة هي كالم (   

واستمالتهم، والتأثري فيهم، بصواب رأي، أو خبطئه، السامعني، 
 8.وبلوغ موضع االهتمام من عقوهلم، وموضع التأثري يف وجداهنم

 الكتابة الوظيفية الفنية.  
هذا هو النوع الثالث من أنواع الكتابة، وهو الذي تعرض فيه         

: الكتابة الوظيفية يف أسلوب أديب وفين، وجماالت هذا النوع متعددة منها
فن كتابة املقال، إعداد احملاضرات، التعليق، املذكرات الشخصية، 

 .الكلمات االفتتاحية أو اخلتامية
 :وظيفية الفنيةاخلصائص العامة للكتابة ال      
 (الوظيفية والفنية)جتمع بني خصائص الكتابتني  - 
 أسلوهبا علمي تتخلله أساليب أدبية - 
 تلزمها مهارة خاصة وقدرة معينة - 
 9.دالالت بعض ألفاظها قاطعة، وبعضها اآلخر موحيا -3
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كتابة املقالة ، يعرف الدكتور حممد يوسف جنم املقالة  ( 
موضع معني نص نثري جمدود الطول، يدور حول :بأهنا

 .تظهر فيه شخصية الكاتب
احملاضرة والندوات، تعرف من احملاضرة هي أسلوب تعليمي   ( 

يلتقي فيه احملاضر مباشرة مع املستمعني، حبديث مكتوب من 
وأّما الندوة .قبل، ويكون إلقاؤه مستمرا دون انقطاع، ملدة معينة

ع فهي جتمع الندوة بن احملاضرة واحملاورة حول قضية معينة، م
 .طرح وجهات النظر املؤيدة واملعارضة مدعمة باألدلة والرباهني

التعليق هو عبارة عن نص نثري موجز يتضمن وجهة نظر معينة  ( 
حول موقف، أو موضوع، أو مشكلة، أو حدث، أو طلب 

 .مقدم، أو قضية مثارة
املذكرات الشخصية، تعترب كتابة املذكرات الشخصية نوعا من  (3

يفية، اليت تلزم كثريا من الناس يف حياهتم، اجملاالتاألدبية الوظ
يسجل اإلنسان فيها ما مير حبياته من حلظات سرور، أو حزن، 
أو مفارقات أو أشياء يريد أن يتذكرها، أو يبث فيها مشاعره 

 .وأفكاره وآراءه، أو يدّون نقاطا ينبين عليها أشياء بعد ذلك
بإعداد الكلمات إعداد الكلمات اإلفتتاحية واخلتامية، املقصود  (5

املناسبات العامة أو  نوع من التقدمي أو التعقيبعلى مناسبة من
االحتفاالت، واالستقباالت، ومواقف توزيع : اخلاصة مثل

. اجلوائز، ووصف احلفل، والتقدمي حملاضر أو التعقيب على كالمه
والتقدمي حيتاج إىل مهارات خاصة، وإعداد سابق، ويستعني من 
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بكتابة ما يبغى من كالم وتعريف يف عبارات يقوم بذلك األمر 
 2 .بسيطة موجزة

إّن أنواع الكتابة تنقسم على ثالثة أقسام فهيالكتابة العلمية الوظيفية و 
وكلها ختتلف يف تتبيقها، فإن . الكتابة اإلبداعية الفنية والكتابة الوظيفية الفنية

تبه أو سيعرب وجود هذا أنواع الكتابة سيوضح الشخص ما نوع الكتابة سيك
 .عنه

 أهّمية مهارة الكتابة  -4
 

فاإلنسان تكلم أو ال مث كتب، : الكتابة تلى مرحلة الكالم يف الوجود    
وترجع أمهّية الكتابة . فالقارئ ال يقرأ إال ما هو مكتوب: وتسبق مرحلة القراءة
 :يف احلياة لألمور اآلتية

الزمان واملكان عن أهنا وسيلة اتصال بني الفكر البشري مهما اختلف  ( 
 .طريق املؤلفات وغريها

أهنا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة   ( 
والثقافة عرب الزمان واملكان، فالكتابة طريق لوصل خربات األجيال 

 .ببعضها، واألمم ببعضها، وأداة حلفظ الرتاث ونقله
واألخذ عن اآلخرين  أهنا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحل، ( 

 .فكرهم وخواطهم
أهنا شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضايا واملعامالت، تنطق  (3

 .باحلق وتقول الصدق
 .أهنا وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره (5
دون طول تأمل وقد  –غالبا  –أهنا تفضل الكالم، ألن الكالم يتم  (6

يقع صاحبه يف اخلطأ الفكري أو اللغوي، ألنه وليد ساعته، أما الكتابة 
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فإهنا تستلزم الروية واألناة والتمهل، وتعطى صاحبها فرصة لتصحيح 
 .أخطائه وتعديلها

ما تستخدم الفصحى يف أدائها، فتساعد على رقى اللغة،  -أهنا غالبا (1
   .ومجال الصياغة
هي لتعرب حمتويات الفكرة ولتحصل املعلومات املتعددة عن أمهّية الكتابة 

ألن باالكتابة جيعل الشخص يتعلم الكثري من املعرفة سيعرب من . العامل
 .خالل الكتابة

 

 صعوبات الكتابة -5
 

ال شك أن هناك صعوبات يف الكتابة باللغة العربية، وهذه الصعوبات منها    
سببه النقط اليت توضع على بعض  ما سببه رسم احلروف العربية، ومنها ما

وسنعرض فيما . احلروف سواء أكانت احلركات يف بنية الكلمات أم أواخرها
 :يلي هلذه الصعوبات بشيء من التفضيل

 الصعوبات املتعلقة برسم احلروف العربية  ( 
 اختالف صورة احلرف باختالف موضعه من الكلمة  ( )

تتعدد صور بعض احلروف العربية يف الكلمة باختالف        
موضعها من الكلمة، فهناك حروف تبقى على صورة واحدة يف 

. د، ذ، ر، ز، ط،ظ، و: أي موقع هلا من الكلمة مثل حروف
وهناك حروف لكل حرف منها صورتان حسب مزقعه من الكلمة 

خ خـــ، س ســــــ، ش  ب بــــ، ت تــــ، ث ثــــ، ج جـــ، ح حـــ،: وهي
ـــــــــ، م مــــــ، ن نــــــ، ي  شـــ، ص صــــ، ض ضــــ، ف فـــــ، ق قـــــــ، ل ل

وهناك حروف لكل حرف منها ثالث صور حسب موقعه من . يــــــ
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كــــ، وهناك حروف لكل منها أربع صور   کك  : الكلمة وهي
وغىن عن البيان أن  .هــ هـــا ه، هــ غـــ غ، غ غــــ  عــ عع عـــــ : وهي

تغري أشكال احلروف بتغيري مواضعها يف الكلمة يستلزم إجهاد 
 .ذهن املتعلم خالل تعلم الكتابة

 
 وصل احلروف وفصلها  ( )

تتكون الكلمات العربية من حروف ميكن وصل بعضها مبا     
قبله، أو مبا بعده، أو هبما معا، وحروف توصل مبا قبلها وال توصل 

. بعدها، وبذلك ميكن أن تضيع معامل احلروف داخل الكلماتمبا 
ويكتب متصال يف ( ع)يكتب منفصال هكذا : فمثال حرف العني

وكذلك حروف الغني واجليم ( عــ ععـــــ )ثالث حاالت هكذا 
 .واحلاء واخلاء

 اختالف اخلطوط العربية  ( )
وثلث،  إن اختالف اخلطوط العربية وتنوعها من نسخ، ورقعة،          

فمثال حروف احلاء خبط . وكويف، وعروضي متثل صعوبة يف الكتابة
 .حــــ حالنسخ هكذا حــــ ح ـــ

 اختالف النطق عن الكتابة (3)
يغلب على الكتابة العربية أن حروف النطق فيها هي بعينها          

احلروف اليت تكتب، ولكن هناك بعض الكلمات اليت توجد فيها 
لكن، ذلك، طه، : حروف تنطق وال تكتب وبالعكس، فا ألوىل مثل

وهناك  . أولئك، هؤالء اهتدوا واالم الشمسية: والثانية مثل. يس
: ف ما تنطق مثل رسم األلف اللينةكلمات فيها أحرف تكتب خبال
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سعى، رمى، قضى، فإهنا تنطق ألفا وترسم ياء، وال شك أن املخالفة 
 .بني النطق والكتابة متثل صعوبة يف الكتابة

 قواعد اإلمالء (5)
 .تعقد قواعد اإلمالء وكثرة اإلستثناء - 
 .االختالف يف قواعد اإلمالء - 
   .ارتباط قواعد اإلمالء بالضبط النحوي والصريف - 

 الصعوبات املتعلقة باحلركات  ( 
 الضبط الصريف ( ) 

الفتحة )املقصود بالضبط الصريف وضع احلركات القصار    
على احلروف، والصعوبة تتمثل يف أن معىن ( والضمة والكسرة

الكلمة يتغري بتغري ضبط حروفها، فما مل يظهر الضبط فوق 
 .احلرف من الكلمة فإنه ال يعرف معناها

 الضبط النحوي (  ) 
يقصد بالضبط النحوي هو تغيري أواخر الكلمات بتغري    

موقعها يف اجلمل، وهو ما يسمى باإلعراب، فاإلسم املعرب يرفع 
وهذه العوامل  . وينصب وجير، والفعل املضارع يرفع وينصب وجيزم

 .كلها متثل صعوبة يف الكتابة
 استخدام الوائت القصار(   ) 

الضمة والفتحة )ئت القصار هو احلركات وهي يقصد بالصوا        
أما الصوائت الطول فهي إشباع هذه احلركات باملدة لتأيت ( والكسرة
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الواو بعد الضم، واأللف بعد الفتحة، والياء بعد الكسرة وتعترب 
   .حروف العلة اليت متثل الصوائت الطوال خطوة متأخرة يف الكتابة

 احلروف الصعوبات املتعلقة بوضع النقط على  ( 
يسمى وضع النقط على احلروف للتميز بينها باإلعجام، واحلروف     

املعجمة خيتلف فيها عدد النقط باختالف احلروف املنقوطة كما أن 
وضع النقط خيتلف باختالف هذه احلروف، فالباء توضع نقطة حتتها، 
والتاء نقطتان فوقها، والثاء ثالث نقط فوقها، واجليم نقطة وسطها، ولو 

نقطة يف غري مكنها بالزيادة أو باحلذف لتغري معىن الكلمة  اختل وضع
فوضع النقاط . فمثال كلمة عبده لو ريدت نقطة أخرى لصارت عيده

على احلروف مهارة حتتاج إىل تدريب ودقة، ومتثل صعوبة يف الكتابة 
 .العربية

 صعوبات أخرى  (3
 عالمات الرتقيم - أ

معرفتها ميثل أن عالمات الرتقيم مهمة يف الكتابة، وعدم    
صعوبة يف الكتابة، وعالمات الرتقيم يف الكتابة عوض عن التنغيم 

االستفهام، والتعجب، : الصويت يف الكالم أو القراءة، فعالمات
والفاصالت، وعالمات التنصيص، والنقطة، والفاصلة املنقوطة، 

كل هذه . ووضع اجلمل االعرتاضية بني شرطتني أو قوسني
ل صعوبة يف الكتابة، وهي غري مرتبطة ال العالمات وغريها متث
 .باحلروف وال باحلركات

 رسم املصحف الشريف  - ب
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إن اختالف هجاء املصحف الشريف عن اهلجاء العادي  
يف الكاتب يظهر كثريا يف بعض الكلمات مثل بدايات كثري من 

( امل، املص، الر، املر، طه، كهيعص، حم عسق: )السور القرآنية
محن الرحيم، بنيت، الصلوت، السموات، امرأت ومثل بسم اهلل الر 

. وغريها ذلك من الكلمات الكثرية املوجودة يف املصحف العثماين
ورسم ( الرسم العادي)وهذا االختالف بني نوعي الرسم اهلجائي 

املصحف ميثل صعوبة لدى الكاتبني عندما يستشهدون يف كتاباهتم 
 3 .بآيات قرآنية يف موضوع من املضوعات

الصعوبات من الكتابة هي الصعوبات املتعلقة برسم احلروف وجدت 
العربية و الصعوبات املتعلقة باحلركات و الصعوبات املتعلقة بوضع النقط 
على احلروف و صعوبات أخرى مثل الصعوبات املتعلقة بعالمات الرتقيم و 

. وكلها توجد الصعوبات املختلفة يف تطبيقها. رسم املصحف الشريف
احلل هو جيب للشخص اليزال يكتب أي شيء كالكتابة ولذلك فإن 

وبعد ذلك تعلم . اإنشاء واإلمالء وغريها، للتدريب الطالقة يف الكتابة
 .القواعد النحو والصرف حىت يعرف ماذا كتب بوضوح

 

 عناصر الكتابة -6
 

 :أّما عناصر الكتابة يف تعليم اللغة العربية فهي كما يلي
وحدات الكالم، أوهي العنصر  الكلمة، هي الوحدة الصغرى من ( 

األساسي يف تكوين النص املكتوب واملنطوق على حد سواء، وهناك 
أصول ينبغي أن يراعيها الكاتب عند اختياره للكلمات اليت يصوغ منها 

 .مجله وفقراته
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 معرفة املرتادف واملشرتك واملتضاد من الكلمات ( )
 إدراك الدالالت املختلفة للكلمات ( )
 الكلمات اجليدة والرديئةالتمييز بني  ( )
 إدراك الفرق بني املعرفة والنكرة  (3)
 معرفة شروط الفصاحة (5)

اجلملة وهي ما تكونت من مسند ومسند إليه، وأفادت معىن كامال   ( 
مفيدا، أو هي مركب إسناد أفاد فائدة، وهناك أصول ينبغي مراعاهتا من 

 :ومنها. الكاتب عند اختياره للجملة يف الكتابة
 االلتزام بقواعد اللغةمراعاة  ( )
 يراعى أن تكون اجلملة متفقة مع السياق ( )
 اإلقالل من استخدام أدوات الربط ( )
 البعد عن العامية يف استخدام اجلمل (3)
 معرفة شروط الفصاحة (5)

الفقرة هي مجل مرتابطة تدور حول فكرة واحدة، وتعاجلها تفصيال  ( 
 :ويراعى يف اختيار الفقرة عند الكتابة ما يلي. وتطويرا
تناسق الفقرة وانسجامها مع الفكرة اليت تعاجلها، واالنضباط  ( )

داخل سياق حمدد بعيد عن التشعب واالستطراد الذي يبعد 
الفكرة  اإلنسان عن املعىن األصلي، فيؤدي إىل ضياع

تتفق مع السياق جيب جيب إبعادها، وغموضها، فاجلمل اليت ال
 .صليألهنا هتدد وحدة الفقرة، وتبعد هبا عن هدفها األ

أن يكون اهلدف من توايل اجلمل يف الفقرة هو تطوير الفكرة  ( )
 .وتنميتها، وليست جمرد تراكم إنشائي

 .يراعى أن تكون الفقرة مرتابطة، وغري مفككة، لفظا ومعىن ( )
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التناسق الزماين، واملكاين، والسبيب، والتعليلي، واملعنوي، داخل  (3)
اجلديد، ومن الفقرة، وهذا يتضح يف االنتقال من القدمي إىل 

وهكذا ويظهر . السؤال إىل اجلواب،ومن املقدمة إىل النتيجة
 .ذلك بوضوح يف كتابة القصص والروايات واألحداث

يراعى البعد عن التكرار اللفظي أو املعنوي داخل الفقرات، أو  (5)
بني الفقرات وبعضها، ألن التكرار خيل بتوازن الفقرة، ويؤدي 

ن ذلك التكرار البالغي الذي إىل الركاكة والضعف، ويستثىن م
 .خيدم غرضا معينا

 .تنظيم حركة الضمائر وفقا للسياق النحوي واملعنوي (6)
األسلوب هو األداء اخلاص الذي يسري عليه الكاتب يف التعبري عن   (3

واليصري الكاتب أديبا بارعا، . أفكاره ومشاعره، وما يود اإلفصاح عنه
 5 .خلاص بهوكاتبا مشهورا، إال إذا كان له أسلوبه ا

. الكتابة لديها عناصر مهم لتعريف منها الكلمة واجلملة والفقرة واألسلوب
 .وكلها توجد دورا مهما يف إكمال الكتابة وجعلت الكتابة مجيلة و تاّمة

 
 القصة المصورة ةليوس - ب

 

 القصة المصورة يلةتعريف وس -1
 

املرسل  لنقل الرسائل من هاكن استخداممتهي أي شيء  لتعليميةا سيلةو ال
رهم تمكن من حتفيز أفكار الطالب ومشاعتإىل جهاز االستقبال حىت 
 6 .كن أن حتدث عملية التعلممتواهتماماهتم واهتمامهم حىت 
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هي قصة مكتوبة بأسلوب لغة خفيفة، ومتيل إىل أسلوب  لقصة املصورةا
 .1 ، مزودة بصور هي وحدة القصة لنقل حقيقة أو فكرة معينةالدردشة

وجيه الرسائل أو املصورة هي وسيلة تقوم بت لقصةا يلةالوسلذا، فإن 
من خالل الرسومات املكتوبة باستخدام أساليب لغة خفيفة  ارءاملعلومات للق

 .ومثرية لالهتمام لنقل بعض احلقائق أو األفكار
قصة الصورة هي جلذب االنتباه، لتوضيح األفكار طبق، الالغرض من 

قد نسي بسرعة وجتاهلها عندما ال يتم تقدميها يف توضيح أو تزيني احلقيقة اليت 
 .شكل صور

 
 

 القصة المصورة يلةخصائص وسأنواع و   -2
 

 أنواع وسيلة القصة املصورة - أ
 :وهي ما يليصورة على عدة أنواع كتب القصص امل

 الكتب اخليالية   - 
. كتب خيالية هي حتكي قصصًا خيالية أو خيالية شيء مل حيدث حقا

، والقصص اخليال قصص احليوانات، األلغاز، الفكاهة املدرجة يفالفئات 
 .اخليالية اليت صنعت يف خيال املؤلف

 التارخيية - 
 الكتب التارخيية هي الكتب اليت تستند إىل حقيقة أو حقيقة يف

أو الشخصيات  يغطي هذا الكتاب األحداث الفعلية واألماكن. املاضي
 .اليت تعد جزءًا من السجل

 كتاب املعلومات - 
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تقدم دفاتر . املعلومات هو كتاب يوفر معلومات واقعية كتاب
إلضافة املهارات  ، وهو أمر مفيدعلومات احلقائق والبيانات كما هيامل

 .، وكذلك اإلمدادات النظرية داخل حدود معينة لألطفالوالبصرية
 السرية الذاتية  -3

السرية الذاتية هي قصة أو وصف حلياة الشخص من الوالدة وحىت املوت 
 إذا مات

 الفولكلور  -5
الفلكلور هي قصة أو قصة مت احلصول عليها يف األصل من اجملتمع 

 . األمس وتنمو وتتطور يف اجملتمع يف املستقبل
 

 قصص حقيقية  -6
تركز القصص الفعلية على األحداث الفعلية  قصص حقيقية هي 

 . أو أحداث هناك العديد من خصائص الكتب املصورة للموقف
 و الكتب اخلياليةوسيلة القصة املصورة توجد عدة أنواع الكتب منها 

قصص و  الفولكلورو  السرية الذاتيةو الكتاب املعلومات و  التارخيية
وكلها ممتعة ليقرء وليكتب مرة أخرى كتطوير األفكار و زيادة . حقيقية
 . املعرفة
 

 خصائص وسيلة القصة املصورة - ب
 :قصص القصصية هي كما يليخصائص ال يف  وفقا لساذرالند

 .القصة القصرية موجزة ومباشرة - 
 .صور مصورة موضحة مبفاهيم متسلسلة - 
 .ميكن أن يفهم األطفال املفهوم املكتوب - 
 .أسلوب الكتابة البسيطة -3



   
 

 
 

 8 يوجد رسم توضيحي يكمل النص -5
هذه الوسيلة لديها خصائص مثرية لالهتمام، وهبذه الوسيلة يسهل 

 .انتباههم لتعلمالطالب لفهم النص وجذب 
 

 القصة المصورة على مهارة الكتابة يلةتأثير وس -3
 

 مصورة قصة إىل طالب يقرأها قصة أي حتول املصورة القصة استخدام
 الشخصيات على يركزوا أن الرسم خالل من وجتعلهم أقالمهم و بأيديهم يكتبوها
 اليت واألحداث الشخصيات حيللون اجعلهم ، املهمة وأحداثها القصة يف املؤثرة
 ماذا بأيديهم ويكتبوا احلقيقني القصة أبطال يكونوا لكي اجملال هلم واترك هبا مروا
 .القصة أبطال مكان كانوا لو ليفعلوا كانوا

 الصور من جمموعة هلم عرضت إذا طالب عند الكتابة مهارة تطور أن ميكن
 هبذه الصور، هذه حول تتمحور قصة كتابة منهم واطلب معني زمين خط يف

 .9 اللفظية ومفرداهتم الكتابية مهاراهتم وتنمي اإلبداع على طالب تشجع الطريقة
توجد الصورة متعلقة بانصها وجيعل الطالب القصة املصورة  يلةوسويف هذه 

وبعدها سيكتب الطالب من خالل النظر إىل الصور، . زيادة املفردات اجلديدة
ومث يقدم املعلم الصورة املراتبة يف   .ومعرفتهمألن مع الصور ميكنهم تطوير أفكارهم 

كل فقرة مناسبة لسرد القصة، وهذا سيؤدي الطالب أسهل يف الكتابة ويوصب 
وباإلضافة يوجد الطالب رغبة و محاسة يف تعلم اللغة  .أفكارهم يف شكل املكتوبة

 .العربية خاصة على مهارة الكتابة ألهنم ينظرون الصورة بالوضوح و ملّون
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ا، استخدام وسيلة القصة املصورة مؤثر على مهارة الكتابة و ميكن دوافع إذ
 .الطالب يف تعلم اللغة العربية خاصة يف كتابة اللغة العربية

 

 القصة المصورة يلةزايا وعيوب من وسم -4
 

 :أّما مزايا من القصة املصورة وفق عبد الودود عبد اهلل فهي كما يلي 
 أن ترقى القصة املصورة رغبة التعلم لدى التالميذ  - أ

 أن ترشد التالميذ إىل حب القراءة  - ب
 أن تزود املفردات لدى القارئ - ت
 أن تسهل التالميذ لفهم املعىن التجريدي - ث
 أن ترقي رغبة دروس أخرى - ج
 2 أن تشتمل على اخلريات ودروس أخرى - ح
 :فهي كما يلي  commitوأّما مزايا القصة املصورة وفق    
   االستئناف يف املوضوع يعرض واقعية أكثر صورة ملموسة، الصورة قصة ( 

 .وحدها اللفظية اإلعالم وسيلة مع
       التغلب وميكنها والزمان املكان على الصور قصص تتغلب أن ميكن ( 

 .املراقبة قيود على
 .عمر مستوى وألي جمال أي يف األمور توضيح املصورة للقصص ميكن ( 
 معدات إىل احلاجة دون استخدامها وميكن االستخدام وسهلة رخيصة (3

 .خاصة
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وهبذه مزايا موجودة على هذه الوسيلة ميكن أن تثري محاس الطالب 
للتعلم ويسهل لفهمهم وحيصلون مفردات من القصة املصورة وهبذا احلال 

أن ترقي دوافع يف تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة و توجد 
 .الطالب يف الكتابةيتطور األفكار 

 عيوب عن أعرب كما الصورة، قصة استخدام مزايا ذكر إىل باإلضافةو 
 :التايل النحو على هو وهذا التعلم، يف التصوير القصة استخدام
 .وحدها احلواس تصور على فقط التأكيد ( 
 .التعلم ألنشطة فاعلية أقل كبري بشكل املعقد التقدميي العرض ( 
   .الصغرية للمجموعات جًدا حمدود احلجم ( 

عيوب يف هذه الوسيلة هي تركيز الطالب لنظر الصورة وحمتويات 
القصة والتعلم جمموعات حمدودة ألن الكتابة هي نشاط صعب وليس كل 
الطالب قادرين عليها وحيب الطالب على الكتابة إذا كانت توجد صورة يف 

هتمام، ملرافقة التعلم ولذلك جيب على املعلم توفري ألعب وطرق مثرية لال. نصها
 .حىت ال يشعرون ملال ولكن جيعلون محاس يف التعلم

 

 العالقة بين القصة المصورة ومهارة الكتابة -ج

الكتابة هي إعادة ترميز اللغة املنطوقة يف صورة رموز لغوية مكتوبة، للتعبري عن 
وهي صناعة تتم باأللفاظ اليت يتخيلها .   األفكار واآلراء واملشاعر وقضاء احلاجات
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الكتاب حميلته ويصور معاين قائمة يف نفسه بقلم جيمل الصورة الباطنة حمسوسة وظاهرة 
  . 

وذلك جيعل القصة . وجتمع القصة املصورة النصوص والصور يف الشكل اإلبكاري
اس التالميذ حىت جتذب القصة املصورة انتباه ومح. املصورة أن يفهمها كل الناس بسهولة

للتعلم، وتعلمهم ترمجة القصة داخل الصورية، وكأن التالميذ يوجهون إىل احلالة الظاهرة 
 واملادة منها تبني مجيع القصة والصورة التوضيحية. حىت يتذكر التالميذ بوقت طويلة

ilustrasi)) 3 لتسهيل التالميذ يف معرفة مقصود املادة. 

التعليمية من أمر مصيب ليساعد التالميذ أن  استخدام القصة املصورة كالوسيلة 
والقصة املصورة تساعد التالميذ يف . يفهموا حمتوي املقروء بوسيلة النصوصى والصور

ومن . 5 اليت تصور احلالة والشخصية( (ilustrasi التخيل بوسيلة الصورة التوضيحية
مزيدهتا هي أن تشتمل القصة املصورة على العنصر البصري والقصة القوية، وجتعل القارئ 

وذلك يلهم القصة املصورة مبلئة . أن يورط عاطفته حيث تدعو القارئ إىل دوام القراءة
ويرجى للتالميذ أن يقدروا على ترقية فكرهتم وخياهلم بوسيلة الصور . 6 مادات التعليمية 
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واستخدام القصة املصورة يقدر على تدريب التالميذ أن يتعلموا . ت والنصوصيف اللوحا
 .1 إبكارا وانضباطا وترقية مهارة تفكريهم

 يف الطالب خيال تثري أن ميكن أهنا هي والكتابة املصورة القصص بني العالقة
 .أفكارهم وتطوير التفكري على الطالب تدريب يتم الوسيلة هذه خالل ومن الكتابة

 خطوات التدريس القصة المصورة على مهارة الكتابة -د

 :فهو كما يلي أّما تطبيق وسيلة القصة املصورة وفقا عبد الودود عبد اهلل 

 أن يشرح املدرس إىل التالميذ غاية تعليم الكتابة - 
 أن يعد املدرس للتالميذ القصة املصورة - 
 أن يرشد املدرس التالميذ ليقرءا القصة املصورة - 
 يتجاوب املدرس والتالميذ عن معاين املفردات واجلملأن يتسائل و  -3
 أن يشرح املدرس املعاين من القصة املصورة إىل التالميذ -5
أن يرشد املدرس التالميذ ليكتبوا اللغة العربية باتباع املفردات واجلمل املكتوبة  -6

 يف القصة املصورة
 أن حياول التالميذ كتابة باللغة العربية -1
 8 .اخلالصة من ذلك التعليمأن يشرح املدرس  -8

 :املصورة تطبيقها الباحثة كما يليوأّما تطبيق وسيلة القصة 
 .يعد املعلم القصة املصورة للطالب ( 
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1  
 

 
 

 .يشرح املعلم عن حمتوية القصة ( 
 .يتسائل ويتجاوب املعلم عن معاين املفردات واجلمل إىل الطالب ( 
. مللئها وفقا بصورةيفرغ املعلم كلمة لكلمة يف كل فقرة مث يرشد الطالب  (3

 .املقدمة
يفرغ املعلم مجلة جلملة يف كل فقرة ومث يرشد الطالب مللئها وفقا بصورة  (5

 .املقدمة
وأخريا يفرغ املعلم كل حمتويات النص ويرتك الصورة ومث يطلب طالب بإعادة   (6

 .كتابة القصة وفقا بالصورة املتقدمة
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 

 البحث منهج - أ
 

 وبحث التجرييب هالأما . هي حبث جترييب بحثال اذهلإن منهج  البحث عن 
التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إىل اختبار عالقات العلة واملعلول 

ة جدا وإذا صمم البحث التجرييب بعناية يصبح أداة قوي. حىت يصل إىل أسباب الظواهر
  .ال تعادهلا طريقة أخرى تبار فروضه بطريقةخعلى ا هاتساعد ةيف يد الباحث

أنواع وهي التصميمات التمهدية أما تصميمات املنهج التجرييب فتجري على أربعة 
(pre – Experimental) ،والتصميمات جتريبية (True – Experimental Designs) ،

 (-Quazi التجربية والتصميمات شبه ،(Factorial Design)  والتصميمات العاملية

Eksperimental ) . 
دية ينقسم التمه تصميماتالوأّما حبث . التصميمات التمهدية ةواختارت الباحث 

 :إىل ثالثة تصميمات وهي
 One - Shot Case Studyالتصميمات األول  (1

 One Group Pre – Test, Post – Test .Designالتصميم الثاين  (2

 Static – Group Comparison Design .3التصميم الثالث (3
 One Group Pre – Test, Post – Tesوختصيص الباحثة يف حبثها بالتصميم الثاين، 

Design . أخذ الشكل التايلتو: 
                                                             

دار النشر للجامعات، : القاهرة)، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،د أبو عالمو رجاه حمم 
 91 .، ص(  1 

املكتبة : الرياض)، المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةحل بن محد العساف، صا 
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 :التفصيل

 االختبار القيلي :  خ
 االختبار البعدي:  خ
 املعاجلة التجريبية: Xم

راد وامل. إال أهنا اجملموعة التجريبية نفسها، للعينة اجملموعة الضابطة ةتار الباحثختوال 
 ةليللعينة فتجرى تدريس تطبيق وس ثانيا لعلوم الطبيعية الثانيةفصال  ةتار الباحثختهبا 

  ."  MAN 1 ACEH SELATANبمهارة الكتابة  القصة املصورة لرتقية قدرة الطالب على
 

 البحث وعينتهجتمع م - ب
 البحث تم جم - أ

 

هو مجي  األفراد أو األشخاص أو العناصر الذين هلم خصائص  اجملتم بايقصد 
الفصل علوم  يف بو مجي  الطالهلذا البحث ه أّما اجملتم  4.واحدة ميكن مالحظتها

 لعام الدراسيأتشية اجلنوبية ل يف املدرسة العالية احلكومية اإلسالمية رقم  الطبيعية يف
 . اطالب  1 م يبلغ عدده 9 1 /  1 1 

 البحث عينة - ب
ويالحظ أن مصطلح عينة ال يض  أية  .وأّما العينة هي جمموعة جزئية من اجملتم 

. فالعينة هي جمموعة له خصائص مشرتكة 3.قيود على طريقة احلصول على العينة
عددهم وذفلذلك أخذت الباحثة للعينة الطلبة يف الفصل الثاين لعلوم الطبيعية الثانية 

 .طلبا 33

                                                             
 61 . ص ،...مناهج البحث رجاء حممود أبو عالم،   4
 63 . ص ،...مناهج البحث رجاء حممود أبو عالم،    

  خ          مX              خ  
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هذه اجملموعة كعينة يف هذا البحث ألن بعد مقابلة م  مدّرسة اختارت الباحثة 
وطريقة البحث اليت . اللغة العربية، رائت الباحثة أن بعضهم مل يقدروا على كتابة القصة

 .( Purpossive Sampling)  تستخدمها الباخثة الختيار العينة هي الطريقة العمدية

املقصودة، أو اإلختيار باخلربة وهي تعين وهناك من يسمى هذه الطريقة بالطريقة 
. أن أساس اإلختيار خربة الباحث ومعرفته بإن هذه املفردة أو تلك متثل جمتم  البحث

إلختيار أن يربره تربيرا وينصح الباحث عندما يضطر إىل تطبيق هذا األسلوب يف ا
 6.علميا حىت ال يتهم بالتحّيز

 

 وأدواتهطريقة جمع البيانات  -ج

 :هلذه الرسالة هي  ةأدوات البحث اليت تستخدمها الباحثا أمّ 

 االستبانة ( 
 هو املدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل تلك االستمارة اليت

العبارات املكتوبة مزودا بإجابتها واآلراء  حتتوي على جمموعة من األسئلة أو
القصة  ةلياستخدام وسة ملعرفة تباناالس ةاستخدام الباحث 1.احملتملة،أو بفراغ لإلجابة

 .MAN 1 ACEH SELATANب املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة
 
 
 
 
 
 

                                                             
 99. ص ،...المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف،   6

 1  34.،ص... معجم المصطلحاتيوسف خليل يوسف ، 
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 اإلختبار ( 
 ةتا  إليها الباحثحتمج  املعلومات أو البيانات اليت إن االختبار من أكثر أدوات 

لفصل مدرسي  الطالبان لتقومي التحصيل والقدرات إلجابة األسئلة، هو امتح
  .(مثال، املعرفة اخلاصة مبوضوع معني)

جلم   ةستخدمها الباحثتكن ان متقنتة أحد األدوات اليت تعد االختبارات امل
 ةقوم الباحثتو . ة أسئلة البحث أو اختبار فرضهباملعلومات اليت حتتاجها إلجا

 :بإختبارين، ومها
 ( Pre-Test) االختبار القبلي    ( )

 القصة املصورة لرتقية يلةاستخدام وس هو الذي خيتربه قبلاإلختبار القبلى 
ى وغرض هذا االختبار ملعرفة مستو  .قدرة الطالب على مهارة الكتابة

 .على مهارة الكتابة يلةالوس اةأدالتحصيل الدراسي قبل استعمال 
 ( Post-Test)  اإلختبار البعدي   ( )

القصة املصورة  يلةاستخدام وس و أما اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد
والنتائج من االختبار البعدي يقارن . لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة

 ةيقارن الباحث .االختبار القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس بنتائج
 يلةبينها ملعرفة تطبيق استخدام وسبني االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل 

 MAN 1 ACEHب القصة املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة

SELATAN. 
 
 
 

                                                             
مكتبة لبنان ناشرون، : بريوت)، ، الطبعة األولىالتربويةمعجم المصطلحات ، يوسف خليل يوسف                   

  .43 .ص ،(بدون السنة
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 طريقة تحليل البيانات -د

عملية التعليم و التعلم تطبيق وسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة  ةرب الباحثجت
قوم كمشرفة ت ةالباحث تكان.  MAN 1 ACEH SELATANب الطالب على مهارة الكتابة

 .الكتابة علىيف ترقية الطالب عملية التعليم عند تطبيق الوسيلة إلرشاد الطالب 
 

 البيانات من االستبانةتحليل  (1
البيانات اليت حتصل من االستبانة لتعريف استجابة الطلبة باستخدام  كانت

تعترب . MAN 1 ACEH SELATAN بـــوسيلة القصة املصورة على مهارة الكتابة 
ففي هذا البحث . حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث

فأّما حتليل البيانات كمّيا الذي . استخدمت الباحثة طريقة حتليل البيانت حتليال كمّيا
للحصول على ( بيانات اإلستبانة)األوىل اتعملتها الباحثة إلجابة أسئلة البحث 

 :الطلبة باستعانة احلساب كما يلي ملعرفة استجابة اجملموع واملعدلة والنسبة املائوية

  
 

 
       

P   :النسبة املؤية 
f    :الرتددات 

n   :9.جمموع الطلبة 
 
 
 
 
 

 

                                                             
9
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012 ), hal. 443. 
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 تحليل البيانات من االختبار (2
وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي والتصميم جمموعة اختبار 

يف (  t” Test“) فتستعمل صيغة  (.One group pre-test post-test design)واحدة 
 :الرموز كما يلي ةالباحث

      t=        Md 

                                                    ( xd ) 2 

                                                   N ( N-1) 

 

:بيان من الرمز  

يقبل البعدي واالختباربني االختبار ( د)متوسط الدرجة  :   Md 

االحنراف م  االحنراف املتوسطفرق   :    Xd  

 Xd 2 : عدد االحنرافات الرتبيعية 

 N        : عدد املوضوعات

N - 1   هي Db أو:     Df  
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها
 

 عرض البيانات - أ
 

ويف . قد قدمت الباحثة يف الفصل لعلوم الطبيعية الثانية ما يتعلق بأسلوب البحث
وية يف املدرسة الثان د القيام بالبحثهذا الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدهتا بع

للفصل لعلوم الطبيعية الثانية، وللحصول على البيانات أتشيه جنوبية  1اإلسالمية احلكومية 
 /م  9112احملتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث التجرييب يف تلك املدرسة للسنة الدراسية 

 -Bكلية الرتبية يف جامعة الرانريي بندا أتشيه رقم   م  اعتمادت على رسالة عميد 9191

13154/Un.08/FTK.1/TL.00/08/2019 عن مجع البيانات فيه. 
 

 لمحة عن ميدان البحث - ب

أتشيه جنوبية ، يقع قرية كمفوغ أير  1وية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثان تكان
وأقيمت هذه . أتشيه جنوبية ناحية تبأتون مبنطقة ( kampung Air Berudang) برودغ 

. وأما رئيس املدرسة فهو األستاذ احلج ديلمي هسمر. م 1221أبريل  92الزاوية يف تاريخ 
 . فصال ويتكون من الفصل األول حىت الفصل الثالث 11ويف املدرسة 
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 .أتشيه جنوبية 1عدد المدرسين في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -1

مدرسا،  73أتشيه جنوبية  1وية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوأما املدرسون يف 
 1:وتتضيح الباحثة يف اجلدول اآليت. مادة اللغة العربية مدرساتان ومدرسة

  4 – 1: الجدوال 

 في أتشيه جنوبية 1وية اإلسالمية الحكومية الثان في المدرسة المدرسون

 رقم
 اء المدرسيناسم

 المادة الدراسية
 ذكور إناث

بية الوطنيرة أمسريدي - 1  الرتر
 الفيزياء فيمان - 9
 اللغة العربية - عني الفم 7
 علم اإلجتماع ذوألكل - 1
طريقة امليول  - ألفح أسيت 2

 اإلقتصاد
 ةاللغة اإلندونيسي حممد الفضل - 6
 الكيمياء - جنيدا 3
 الكيمياء - نفوا أسنيىت 8
 التاريخ - هستويت سورين 2
 الفنون الترصويرية - زيتون 11
 العقيدة واألخالق يويون كسلندا - 11

                                                             
 9112سبتمرب  2يف أتشيه جنوبية  1مرجع من وثيقة مبدرسة اإلسالمية احلكومية 1
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 االقتصاد - عني الفطري 19
 الفقه - مسوينا 17
 التاريخ اإلسالمي سسفيندا جفري - 11
 الرياضيرات - سويلنا 12
 البيولوجي - ليلي هياين 16
 الفيزياء - سويف أغوستينا 13
 اللغة العربية - نور الذكية 18
 القرآن واحلديث - كمرياين 12
 التاريخ اإلسالمي - إسواري 91
 اللغة اإلجنليزية  جوت مرتي ومسا 91
 فن الكمبيوتر خيدرالدين - 99
الطرق امليول  حممد حسن - 97

 ياالجتماع
الطرق امليول  - ارمى يين 91

 البيولوجي
 اللغة اإلجنليزية - دياه نورسا 92
 امليول اجلغرايف الطرق - هزرة ألويسا 96
 الطرق امليول الفزياء - ميا أودينا 93
 الرياضيات هزوار - 98
 اللغة اإلندونيسية - سنيت سهان 92
 الرتبية البدنية رمحات - 71



04 
 

 
 

 الرتبية البدنية شكرا شهفوترى - 71
 الرياضيرات - أميزا نندا جونيتا 79
 البيولوجية أليل روكمنا - 77
 التاريخ اإلندونسي - نفري إسناليزا 71
الطرق امليول  - ريف جويتا 72

 الكيمياء
 الفقه - احلسن أو 76
 اجلغرافيا - ألسا يليان 73

 96 19 92 اجملموع
 

 أتشيه جنوبية 1عدد الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -2
ولكل فصل من عدد طالبا،  191 وكان عدد الطالب يف هذه املدرسة هي

 9:الطالب كما يترضح اجلدول التايل

 4 – 2: الجدول 

 أتشيه جنوبية 1وية اإلسالمية الحكومية المدرسة الثان عدد الطالب في

                                                             
 9112سبتمرب  2يف أتشيه جنوبية  1اإلسالمية احلكومية مرجع من وثيقة مبدرسة الثانوية 9

الفصول 
 األولى

 عدد الطالب الفصل الرقم
 71 1الفصل األول لعلوم الطبيعية  1
 77 9الفصل األول لعلوم الطبيعية  9
 92 1الفصل األول لعلوم اإلجتماعية  7
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 أتشيه جنوبية 1اإلسالمية المرافق الموجودة في المدرسة الثانوية  -3

ليدفع  املرافقبعض وللوصول إىل أغراض تعليم يف هذه املدرسة فقد تعد املدرسة 
 :الطالب يف تعليم جيردة كما يف جدول التايل 

 4 – 3الجدول 

 أتشيه جنوبية 1 وية اإلسالمية الحكوميةالمدرسة الثان الموجودة في المرافق

 عدد المرافقأنواع  الرقم
 11 الدراسة فصول 1

 71 9الفصل األول لعلوم اإلجتماعية  1
 92 7الفصل األول لعلوم اإلجتماعية  2

الفصول 
 ةالثاني

 76 1الفصل الثاين لعلوم الطبيعية  6
 72 9الفصل الثاين لعلوم الطبيعية  3
 79 1الفصل الثاين لعلوم اإلجتماعية  8
 71 9الفصل الثاين لعلوم اإلجتماعية  2

الفصول 
 ةالثالث

 79 1لث لعلوم الطبيعية االفصل الث 11
 71 9لث لعلوم الطبيعية االفصل الث 11
 99 1الفصل الثالث لعلوم اإلجتماعية  19
 91 9الفصل الثالث لعلوم اإلجتماعية  17
 91 7الفصل الثالث لعلوم اإلجتماعية  11

 421 مجموع
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 1 معمل العلوم الطبيعية 9
 1 املكتبة 7
 1 يرطةغرفة اخل 1
 1 معمل احلاسوب 2
 1 غرفة رئيس املدرسة 6
 1 اإلدارة 3
 9 املقصف 8
 1 املصلى 2
 8 احلمام 11
 6 املرحاض 11
 1 قاعة 19
 7 بيوت األساتيذ 17
 1 بيت رئيس املدرسة  11

 42 مجموعة
 

يف أتشيه  1وية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانمن اجلدول السابق نعرف أن يف 
 . لتسهيل الطالب يف تعلمهم مرافقا كثرياستعمل املدرس ي جنوبية
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تعليم الكتابة باستخدام وسيلة القصة المصورة في المدرسة الثانوية إجراء  -4
 أتشيه جنوبية 1اإلسالمية الحكومية 

نفسها بتعليم مهارة الكتابة باستخدام وسيلة القصة املصورة لرتقية وقامت الباحثة 
نفذت  9اختارت الباحثة فصل الثاين لعلوم الطابيعية  .قدرة الطالب على مهارة الكتابة

الباحثة أدوات البحث واستعدادهتا اليت تكون من قائمة االستبانة واإلختبار القبلي واإلختبار 
ستوضيح الباحثة التوقيت التجرييب يف جدول  .( RPP) التحضري البعدي واعداد الدراسة أو 

 :التايل 

 4 - 4: الجدوال 

في عملية التعليم  2التوقيت التجريبي في الفصل الثاني لعلوم الطبيعية
 باستخدام وسيلة القصة المصورة لترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة

 أنشطة التعليم ساعة تاريخ يوم إلقاء

 19.92 – 11.12 9112سبتمرب  1 األربعاء األورلإلقاء 
 .إختبار القبلي -
باستخدام  معملية التعلي -

 .وسيلة القصة املصورة

 11.12 – 11.92 9112سبتمرب  2 اخلميس إلقاء الثاين

 التعليم باستخدام  عملية -
 .وسيلة القصة املصورة

 .إختبار البعدي -
 .اإلستبانة -
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  4 - 5: الجدوال 

الكتابة باستخدام وسيلة القصة المصورة في المدرسة الثانوية عملية تعليم وتعلم 
 أتشيه جنوبية 1اإلسالمية الحكومية 

 اللقاء األول

 أنشطة الطالب أنشطة المدّرسة
املدرسة إىل الفصل بإلقاء تدخل  -

 .السالم
 .الطالب جييبون السالم -

تأمر املدرسة بقراءة الدعاء قبل بداية  -
 .التعليم

 .يقرأ الطالب الدعاء معا -

تأمر املدرسة بتنظيم الطراسي  -
 .واملكاتب قبل بداية التعليم

ينتظم الطالب الكراسي واملكاتب  -
 .ليبداء التعليم

تقوم املدرسة بقراءة كشف الغياب  -
 .وتدعو واحدا فواحدا

 .يهتم الطالب بدعوة كشف الغياب -

تعطي املدرسة دوافعا إىل الطالب  -
 .التعليميةقبل بداية 

يستمع الطالب إىل الدوافع اليت  -
 .تلقي املدرسة

تشرح املدرسة عن أهدف التعليم  -
 .اللغة العربية

 .يستمع الطالب إىل شرح املدرسة -
 
  

سيدارس تنسب املدرسة عن املادة  -
 .أسبوع القدمي باملادة الطالب

يكرر الطالب قليال عن املادة يف  -
 .أسبوع القدمي

جييب الطالب أسئلة اإلختبار  - .باإلختبار القبليتقوم الباحثة  -
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 .القبلي
القصة املصورة النص املدرسة  توزع -

يف فقرة  وتشرح عن حمتوية القصة
 .وتأمرهم ليهتموا الصورة الواحدة

 املدرسة إىل شرحيستمع الطالب  -
 .ويهتمون الصورة

درسة الطالب ليسئلوا عما ال تأمر امل -
 واجلملاملفردات يفهموا عن املعاين 

يف فقرة  يف النص القصة املصورة
 .الواحدة

 يسئل الطالب السؤال عن املعاين -
يف النص القصة  املفردات واجلمل

 .يف فقرة الواحدة املصورة

تلقى املدرسة السالم إىل الطالب  -
 .قبل خروج الفصل

 .جييب الطالب السالم -

 

  4 - 6: الجدوال 

لة القصة المصورة في المدرسة الثانوية الكتابة باستخدام وسيعملية تعليم وتعلم 
 أتشيه جنوبية 1اإلسالمية الحكومية 

 اللقاء الثاني

 أنشطة الطالب أنشطة المدّرسة
تدخل املدرسة إىل الفصل بإلقاء  -

 .السالم
 .الطالب جييبون السالم -

تأمر املدرسة بقراءة الدعاء قبل بداية  -
 .التعليم

 .يقرأ الطالب الدعاء معا -
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املدرسة بتنظيم الطراسي تأمر  -
 .واملكاتب قبل بداية التعليم

ينتظم الطالب الكراسي واملكاتب  -
 .ليبداء التعليم

تقوم املدرسة بقراءة كشف الغياب  -
 .وتدعو واحدا فواحدا

 .يهتم الطالب بدعوة كشف الغياب -

تعطي املدرسة دوافعا إىل الطالب  -
 .قبل بداية التعليمية

اليت  يستمع الطالب إىل الدوافع -
 .تلقي املدرسة

تشرح املدرسة عن أهدف التعليم  -
 .اللغة العربية

 .يستمع الطالب إىل شرح املدرسة -
 
  

تنسب املدرسة عن املادة سيدارس  -
 .الطالب باملادة أسبوع القدمي

يكرر الطالب قليال عن املادة يف  -
 .أسبوع القدمي

املدرسة عن حمتوية القصة من تشرح  -
خر وتأمرهم فقرة الثانية إىل اآل

 .ليهتموا الصورة

يستمع الطالب إىل شرح املدرسة  -
 .ويهتمون الصورة

تأمر املدرسة الطالب ليسئلوا عما ال  -
يفهموا عن املعاين املفردات واجلمل 

 .يف النص القصة املصورة

يسئل الطالب السؤال عن املعاين  -
املفردات واجلمل يف النص القصة 

 .املصورة
 جيلسون معتأمر املدرسة للطالب  -

أصدقائهم ويناقشون األجوبة من 
 .األسئلة ستعطيها

جيلسون الطالب مع أصدقائهم  -
ويناقشون األجوبة من األسئلة 

 .ستعطي املدرسة
كلمة لكلمة يف كل   املدرسةفرغ ت -

مع  الطالب مللئها يأمرفقرة مث 
جييب الطالب األسئلة من املدرسة  -

 املتقدمة وفقا بصورة هممع أصدقائ
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 .مبلء الكلمات الفارغة يف كل فقرة .املتقدمة وفقا بصورة أصدقائهم
مجلة جلملة يف كل فقرة  املدرسةفرغ ت -

مع  الطالب مللئها يأمرومث 
 .وفقا بصورة املقدمة أصدقائهم

جييب الطالب األسئلة من املدرسة  -
املتقدمة  وفقا بصورة مع أصدقائهم

 .مبلء اجلمل الفارغة يف كل فقرة
كل اجملموعة ليلقي تفضل املدرسة   -

 .نتائج مناقشتهم أمام اآلخرين
يلقي كل اجملموعة نتائج مناقشاهتم  -

 .أمام اآلخرين
تأمر املدرسة اجملموعة اآلخرين  -

 .بتحليل اخلطأ
تقوم اجملموعة اآلخرين بتحليل اخلطأ  -

 .عنهم
املدرسة بعض األسئلة عما قد تقدم  -

يناقشتهم يف اجملموعة عن القصة 
 .املصورة

الطالب بعض األسئلة اليت  جييب -
 .قدمها املدرسة

تأمر املدرسة للطالب لتعتربوا  -
 .اخلالصة من املادة

 .يعترب الطالب اخلالصة عن املادة -

دي بإفراغ  تقوم الباحثة باإلختبار البع -
كل حمتويات النص ويرتك الصورة ومث 
يطلب طالب بإعادة كتابة القصة 

  .وفقا بالصورة املتقدمة

 .االختبار البعديأسئلة  جييب -

 .جييب الطالب أسئلة من االستبانة - .ستبانة إىل الطالبباالاملدرسة  تقوم -
تؤدي املدرسة املنعكس  -

((refleksi  عن التعليم الذي
 .يعلمها

يكتب الطالب املنعكس  -
((refleksi  عن التعليم الذي

 .يتعلموهنم
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 .يهتم الطالب بالنصيحة - يعطي املدرسة للطالب النصيحة -
أخريا، تلقي املدرسة السالم إىل  -

 .الطالب قبل خروج الفصل
 .جييب الطالب السالم -

 

 تحليل البيانات االستبانة -ج 

استجابة من الطالب على مهارة الكتابة باستخدام وسيلة القصة  حلصول على
 املؤيةالنسبة ونتيجة . طالبا 72بانة بعد عملية التعليم مليئة املصورة، فتعطي الباحثة االست

 :من استجابة الطالب حبساب الرموز 

  
 

 
       

P   :النسبة املؤية 
f    :الرتددات 

n   :7.جمموع الطلبة 
 :أمرا استجابة الطالب على مهارة الكتابة فتظهر يف اجلدوال التايل 

 

 

 

 

                                                             
3
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012 ), hal. 443. 
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 4 – 7الجدوال 

في  نتيجة إستبانة الطالب على مهارة الكتابة باستخدام وسيلة القصة المصورة
 في أتشيه جنوبية 1المدرسة الثانوية اإلسالميسة الحكومية 

 اإلشارات الرقم
 نسبة مؤية بنود اإلجابة

. م
 بشدة

. م. غ م. غ م
 بشدة

. م
 بشدة 

م . غ م. غ م
 بشدة

أشعر فرحا يف تعليم الكتابة  1
باستخدام وسيلة القصة 

 .املصورة

97 19 1 1 66% 71% 1 1 

ممتعة  وسيلة القصة املصورة 9
 .حىت تدافعين يف تعلم الكتابة

12 16 1 1 21% 16% 1 1 

أفهم القصة باستخدام وسيلة  7
 .القصة املصورة

12 16 1 1 21% 16% 1 1 

ازدادت مفردايت باستخدام  1
 .وسيلة القصة املصورة

97 19 1 1 66% 71% 1 1 

أستطيع كتابة القصة بالصورة  2
 .تدرجييا

13 18 1 1 12% 21% 1 1 

إذا كانت تطبيق  أنا موافق 6
وسيلة القصة املصورة يف تعلم 
اللغة العربية خاصة يف تعليم 

 .الكتابة

12 16 1 1 21% 16% 1 1 
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استخدام وسيلة القصة  3
املصورة ترقية ميويل يف كتابة 

 .القصة

19 97 1 1 71% 66% 1 1 

وسيلة القصة املصورة جتعلين  8
قادرا على كتابة القصة 

 .بصحيحة

91 12 1 1 23% 17% 1 1 

وسيلة القصة املصورة  2
يف ترتيب الكلمات  تساعدين

 .حىت تكون اجلملة

99 17 1 1 67% 73% 1 1 

تعلم الكتابة وفهم وسيلة  11
القصة املصورة غري البدع وال 
جتعلين متحمسا لتعلم اللغة 

 .العربية

1 1 11 91 1 1 11% 61% 

وسيلة القصة املصورة جتعلين  11
قادرا ألعرب األفكار يف كتابة 

 .القصة

11 91 1 1 11% 61% 1 1 

استخدام وسيلة القصة  19
املصورة على مهارة الكتابة 
جتعل التعليم ملال وال أستطيع 

 .الكتابة

1 1 18 13 1 1 21% 12% 

 1 1 %31 %96 1 1 96 2زادت قدريت يف الكتابة  17
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باستخدام وسيلة القصة 
املصورة ألنر الصورة مرتبة يف 

 .كل الفقرة
وسيلة القصة استخدام  11

املصورة جتعلين اهتماما إىل 
شرح املدرس ألنين رأيت قصة 

 .وصورة مثرية لالهتماما

17 99 1 1 73% 67% 1 1 

وسيلة القصة املصورة جتعلين  12
 .أكثر جد يف تعلم

91 11 1 1 61% 11% 1 1 

 %3 %3 %17 %11 78 79 991 971 المجموع
122 31 83% 11% 

 

استجابتهم باستخدام وسيلة القصة أشار اجلدول السابق إىل نتيجة الطالب يف 
 :كما يلي املصورة  على تعليم الكتابة  

 أجاب الطالب موافقا بشدة% 11 (1
 أجاب الطالب موافقا% 17 (9
 أجاب الطالب غري موافق% 3 (7
 بشدة أجاب الطالب غري موافق%  3 (1

( موافق بشدة وموافق ) من نتائج السابقة عرفت الباحثة مع أن اإلجابة اإلجيابية 
،  %11> % 83: بالنسبة ( غري موافق وغري موافق بشدة ) أكثر من اإلجيابة السلبية 
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على تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة القصة املصورة ألنر هذه الوسيلة تستطيع أن ترقي 
 .م وأرغبهم على مهارة الكتابةقدرة الطالب وميوهل

 

 تحليل البيانات قدرة الطالب على الكتابة -د

إلجراء هذا  الثانوية اإلسالمية احلكومية واحدة أتشيه جنوبيةاختارت الباحثة مدرسة 
فرأت الباحثة يف مشكلة البحث يف هذه املدرسة خاصة  يف الفصل الثاين لعلوم . البحث

وال عندهم أفكار جيدة  الكافية املفردات يسيطرون علىهي أنر الطالب ال  9الطبيعية 
ولذلك اختارت الباحثة وسيلة القصة املصورة لرتقية . الكتابةصعوبة  جيعلهمللكتابة حىت 

 .قدرة الطالب على مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية

لقصة املصورة إجرائيا يف فقامت الباحثة عملية التعليم اللغة العربية باستخدام ا
و تقوم أوال إختبار القبلي للطالب ملعرفة قدرة الطالب على الكتابة قبل استخدام .  حصتان

هذه الوسيلة ومث تقوم االختبار البعدي للطالب ملعرفة جناحهم على الكتابة بعد تطبيق 
 .وسيلة القصة املصورة يف تعليم اللغة العربية

 

 القبلي تحليل البيانات بإلختبار (1

يف  الكتابة الب على مهارةوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطقبل أن تقوم الباحثة 
طالب يف اإلختبار القبلي كما أمرا نتيجة التعليم اللغة العربية فتقوم أوال اختبار القبلي و 

 :يلي

 

 



40 
 

 
 

 4 – 8: الجدوال 

 :نتيجة االختبار القبلي 

 القبلينتيجة االختبار  أسماء الطالب قمر
 92 أينررمحة مسدر 1
 72 عيشة منريا 9
 62 أمساء احلسىن 7
 21 أزييت زفريا 1
 61 جيجي موليدا 2
 92 فجرول أيل 6
 91 فطن الزهر 3
 61 فزيل هداية اهلل 8
 11 هيكل كفي أقصى 2
 91 إجن كريل أغوستيندا 11
 11 إكرى أميننتا 11
 81 جهندا نرمى 19
 71 أفرىلوقينا مزدا  17
 11 مرضية أمرية 11
 31 منرتي أغوس سيسكا 12
 71 حممد مشيل األمهيدي 16
 2 حممد شهرول عزيز 13
 31 نديا ليلة األقصى 18



44 
 

 
 

 12 فسرة سسفي 12
 21 فوجي ودجيينيت 91
 21 فوتري مهرية رزكي 91
 92 فوتري الرمحة 99
 11 فزير رحياين 97
 12 رحيان مليانور 91
 72 فرنندي زوريانرضا  92
 21 رمسا نوفيتا 96
 91 ريكو هسموجا 93
 91 رزكينا رحيان 98
 92 سيد أبو اخلري 92
 12 سوفل أزكي 71

 12 شيخول أسالم 71
 32 توفيق اهلل فرحان 79
 61 وهديين أكمى 77
 32 يلي فوتري 71
 12 إنتان سوكمى 72
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 تحليل البيانات بإلختبار البعدي  (2

وسيلة القصة املصورة للطالب يف تعليم اللغة العربية فتقوم الباحثة  بعد تطبيق
تيجة يف اإلختبار البعدي كما أمرا ن. باإلختبار البعدي ملعرفة قدرهتم على مهارة الكتابة

 :يلي

 4 – 9: الجدوال 

 نتيجة اإلختبار البعدي

 نتيجة االختبار البعدي أسماء الطالب قمر
 22 أينررمحة مسدر 1
 21 عيشة منريا 9
 21 أمساء احلسىن 7
 21 أزييت زفريا 1
 28 جيجي موليدا 2
 82 فجرول أيل 6
 81 فطن الزهر 3
 82 فزيل هداية اهلل 8
 82 هيكل كفي أقصى 2
 82 إجن كريل أغوستيندا 11
 21 إكرى أميننتا 11
 22 جهندا نرمى 19
 21 لوقينا مزدا أفرى 17
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 31 مرضية أمرية 11
 21 منرتي أغوس سيسكا 12
 31 حممد مشيل األمهيدي 16
 82 حممد شهرول عزيز 13
 28 نديا ليلة األقصى 18
 32 فسرة سسفي 12
 111 فوجي ودجيينيت 91
 111 فوتري مهرية رزكي 91
 32 فوتري الرمحة 99
 81 رحيان فزير 97
 81 رحيان مليانور 91
 32 رضا فرنندي زوريان 92
 22 رمسا نوفيتا 96
 21 ريكو هسموجا 93
 31 رزكينا رحيان 98
 31 سيد أبو اخلري 92
 27 سوفل أزكي 71
 31 شيخول أسالم 71
 82 توفيق اهلل فرحان 79
 21 وهديين أكمى 77
 22 يلي فوتري 71
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 82 إنتان سوكمى 72
 :وأمرا جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدوال اآليت 

 4 - 11: الجدوال 

 مجموع الفروق بين نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

Xd
2 

Xd 

( d – Md ) Gain (d). ( 
االختبار 
القبلي 

االختبار 
(البعدي  

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

أمساء 
 الطالب

 الرقم

م. أ 92 22 31 99.32 213.2692  1 
م. ع 72 21 22 3.32 61.1692  9 
122.1692 -99.92 ح. أ 62 21 92   7 
29.2692 -3.92 ز. أ 21 21 11   1 
 2 م. ج 61 28 78 2.92- 82.2692
 6 أ. ف 92 82 61 32.19 169.2692
 3 ز. ف 91 81 61 32.19 169.2692
122.1692 -99.92  8 ه. ف 61 82 92 
 2 .أ. ك. ه 11 82 32 93.32 331،1692
 11 أ. ك. إ 91 82 62 13.32 712،1692
 11 أ. إ 11 21 81 79.32 1139،2692
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1111.1691
2 

-79.92  19 ن. ج 81 22 12 

 17 أ. م. ل 71 21 61 19.32 169.2692
 11 أ. م 11 31 61 19.32 169.2692
319.2692 -93.92  12 س. أ. م 31 21 91 
29.2692 -3.92  16 أ. ش. م 71 31 11 

 13 ع. ش. م 2 82 81 79.32 1139.2692

731.2692 -12.92  18 أ. ل. ن 31 28 98 
923.2692 -13.92  12 س. ف 12 32 71 
1783.2692 -73.92  91 و. ف 21 111 11 

 91 ر. ه. ف 21 111 21 9.32 3.2692
 99 ر. ف 92 32 21 9.32 3.2692
29.2692 -3.92  97 ف. ر 11 81 11 
 91 م. ر 12 81 62 13.32 712.1692
29.2629 -3.92  92 ز. ف. ر 72 32 11 
2.1692 -9.92  96 ن. ر 21 22 12 

 93 ه. ر 91 21 31 99.32 213.2692
 98 ر. ر 91 31 21 9.32 3.2692
2.1692 -9.92  92 ك. أ. س 92 31 12 

 71 أ. س 12 27 38 71.32 212.2692
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ينبغي هلا أن حتسب املعدل . ت –قبل أن حتسب الباحثة النتيجة من اإلختبار 
 :كما يلي . أوال

       
  

 
 

       
1 621

72  

    04 44 
 :كما يلي . ت –وبعد ذلك حتسب الباحثة النتيجة من اإلختبار 

  
  

 
      

         

 

 71 أ. ش 12 31 22 3.32 61.1692
1783.2692 -73.92  79 ف. ت 32 82 11 

923.2692 -13.92  77 أ. و 61 21 71 
319.2692 -93.92  71 ف. ي 32 22 91 
 72 س. إ 12 82 31 99.32 213.2692
11.722.92 1.92 1.621 9.222 1.712  N = 

72 
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( ت –احلساب ) ت  –ومن اخلطوات السابقة فتحسب الباحثة أن نتيجة اإلختبار 
 : بالقانون(  derajat kebebasan)  حتدد الدرجة احلرية مث. 17.28يعين 

db = N – 1 

db = 35 – 1 

db = 34      
على اجلدوال  –ت نتيجة فتوجد . dbوبعد أن حسبت الباحثة الدرجة احلرية 

ويف مستوى الداللة  9.17وهي %  2( signifikansi)مستوى الداللة 
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((signifikansi 1 % أو  اجلدوال -تأكرب من  احلساب -توإذا . 9.39وهي
الفرض (  9.39<17.28> 9.17)  اجلدوال -تنتيجة اإلختبار أكرب من نتيجة 

 .مقبول( Ha)مردود والفرض البديل ( HO)الصفري 
 

 تحقيق الفورض -ه

 :وأمرا الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي 

اال لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة بـــــ كون فعتوسيلة القصة املصورة  إن -1
MAN 1 ACEH SELATAN .كرب أ احلساب وهذا الفرض مقبول ألنر نتيجة ت

 .17.28>  9.17احلساب أو من النتيجة ت اجلدوال 
لرتقية قدرة الطالب على مهارة  غري فعالاستخدام وسيلة القصة املصورة  إن -9

وهذا الفرض مردود ألنر نتيجة ت . MAN 1 ACEH SELATANالكتابة بـــــ 
 .17.28 > 9.17أو ( ttable)أكرب من النتيجة ت اجلدول ( ttest) احلساب 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 

انتهت الباحثة يف عرض حبثها يف الفصول السابقة عما تتعلق بوسيلة القصة 
وستقدم الباحثة اخلالصة، فيما كما . املصورة لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة

 :يلي 
 

 النتائج - أ
 

ووجدت  إن استخدام وسيلة القصة املصورة هلا إستجابة إجيابية عند الطالب (1
بالنسبة يف استجابتهم أن استجابة إجيابية أكرب من استجابة سلبية الباحثة 

ألّن هذه الوسيلة تستطيع أن ترقي قدرة الطالب   11%> % 78
 .مهارة الكتابة يفهم توميوهلم ورغب

لرتقية قدرة الطالب على إن استخدام وسيلة القصة املصورة تكون فعاال  (2
أتشيه  1الطالب باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  علىمهارة الكتابة 

 20.2)اجلدول  -احلساب أكرب من نتيجة ت -النتيجة تو . جنوبية
<12037> 2082) . 
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 المقترحات - ب
 

 :م الباحثة بعض االقرتاحات، ومنهاانتهت الباحثة من تقدمي نتائج البحث، فتقد
وسيلة مناسبة يف تعليم اللغة العربية د ستعدااأن هتتم بنبغي للمدرسة ت (1

 .مهارة الكتابة يفخاصة 
يف تعليم الكتابة لريقي  وسيلة القصة املصورة طبقيأن  للمدرسرجى ي (2

  .قدرهتم على الكتابة
بحث ال ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة (2

 .العلمي املتعلق هبذا املوضوع
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 المراجع

 

 المراجع العربية -1

دار : القاهرة المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها،، 0202أمحد فوائد عليان، 
 .املسلم للنشر والتوزيع

 

 ،(دراسة تجريبية)مهارة الكتابة  لترقية" هل تعرف"إستخدام وسيلة  ،0202 أسرارية،
 .احلكوميةجامعة الرانريي اإلسالمية : دار السالم –بندا أتشيه 
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ُعُ ث ُاحُ ب ُُةُ اب ُىُالغُ ىُف ُشُ مُ ي ُُارُ كُ مُ ُبُ ل ُعُ ث ُُدُ جُ وُ ي ُُامُ ي ُىُال ُدُ حُ ىُا ُف ُُانُ كُ ُه ُن ُأ ُُيُ كُ حُ ي ُ ُنُ ا

ُحُ رُ ف ُف ُ!ُُاهُ ي ُمُ الُ ب ُُئُ لُ مُ ُرُ ئُ ب ُُدُ جُ وُ ُةُ اب ُلغُ ف يُاُه ُرُ ي ُسُ ُاءُ ن ُثُ ا ُوُ ُشُ طُ لعُ اُرُ عُ شُ ي ُُه ُن ُل  ُُاءُ مُ ُهُ ب ُُرُ ئُ ب ُ

ُوُ رُ يُ ث ُكُ  ق ط ُُُاتُ زُ ف ُىُالق ُدُ حُ ىُا ُف ُ،وُ ُه ُحُ رُ ف ُُةُ رُ ثُ كُ ُنُ مُ ُاتُ رُ مُ ُة ُدُ عُ ُاءُ وُ ه ُىُالُ ف ُُزُ ف ُق ُي ُُأ ُدُ ب ُا ف س 

ُ.ةُ رُ يُ ث ُالكُ ُاهُ ي ُالمُ ب ُُه ُن ُطُ ب ُُئُ ل ُت ُمُ ىُا ُت ُحُ ُبُ رُ شُ ي ُف ُُرُ ئُ الب ُُلُ ف ُسُ ىُا ُف ُُه ُسُ فُ ن ُُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُُدُ جُ وُ وُ 



ُ

ُ

 

 

 

ُاعُ شُ ُنُ أ ُُدُ عُ ب ُوُ  ُُعُ يُ طُ ت ُسُ ي ُُمُ ل ُُه ُن ُكُ ل ُُرُ ئُ الب ُُجُ ارُ خُ ُزُ ف ُقُ ي ُُنُ أ ُُلُ اوُ حُ ُاهُ ي ُالمُ ُنُ مُ ُعُ بُ لشُ ر 
ُنُ ل  

ُيُ ل ُاُق ُعُ ف ُت ُرُ مُ ُانُ كُ ُرُ ئُ الب ُ ُُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُُاتُ زُ ف ُق ُف ُُُل  ُكُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُُنُ كُ ل ُ،وُ ُدُ يُ ف ُُي ُل  ُلُ اوُ حُ ي ُار 

ات ُ ر  د ة ُم  ُُه ُن ُأ ُب ُُمُ ل ُىُعُ ت ُحُ ع  جُ خُ ي ُُنُ أ ُُنُ كُ مُ ُي ُل  ُإ ُُرُ ئُ الب ُُنُ مُ ُر  ُاتُ ان ُوُ ي ُحُ ُنُ مُ ُأ يُ ُةُ دُ اعُ سُ مُ ُب ُل 

ُ.ةُ اب ُالغُ 

 

 

 

 

 

 

زُ ُرُ مُ ي ُُانُ كُ ُتُ قُ الوُ ُكُ ل ُىُذُ ف ُوُ  اع  ُُرُ عُ شُ ت ُُرُ ئُ الب ُُنُ مُ ُم 
ُنُ عُ ُثُ حُ بُ ي ُُوُ ُشُ طُ العُ اُب ُضُ يُ أ 

ُلت ُل ُُهُ ب ُُرُ ظ ُن ُوُ ُه ُنُ مُ ُبُ رُ ت ُاقُ ف ُُرُ ئُ ب ُُدُ جُ وُ ُب هُ ان ُجُ ب ُُرُ ظ ُاُن ُمُ دُ نُ عُ ،وُ ُه ُنُ مُ ُبُ رُ شُ ل ي ُُاه ُي ُمُ ُهُ ب ُُرُ ئُ ب ُ
ُدُ كُ أ 

ل ىُزُ اعُ المُ ُلُ أ ُسُ ،ف ُُرُ ئُ الب ُُلُ اخُ دُ ُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُُدُ جُ وُ ُه ُن ُكُ ،ل ُُهُ ب ُُاهُ ي ُالمُ ُدُ وُ جُ وُ ُنُ مُ  ُبُ ل ُعُ الث ُُع 

ي اه ُُدُ جُ وُ ي ُُلُ ه ُ:ُُلُ ائ ُق ُُارُ كُ المُ  ُرُ ئُ ىُهذاُالب ُف ُُالم 
ُ؟ُبُ رُ شُ ل لُ 



 

 

 

 
 

ُان ُف ُ ُا ل ي ه  ىُف ُُدُ جُ وُ ي ُُمُ عُ ن ُ:ُُه ُل ُُالُ ق ُوُ ُرُ كُ المُ ب ُُةُ ئ ُيُ ل ُمُ ُةُ رُ ظُ ن ُب ُُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ لث ُظ ر 

ُُرُ ئُ الب ُ ي اه  ُأ ُيُ ل ُعُ ُنُ كُ ل ُُكُ ل ُوُ ُيُ ىُل ُف ُكُ ت ُُة ُرُ يُ ث ُكُ م  لُ ت ُحُ ُرُ ئُ الب ُُلُ اخُ دُ ُزُ ف ُقُ ي ُُنُ ك  ص  ُىُت و 

ُزُ ف ُق ُُرُ يُ كُ فُ ت ُُأ يُ ُنُ وُ دُ وُ ُزُ اعُ المُ ُحُ رُ ف ُ،ف ُُرُ ئُ الب ُُلُ ف ُسُ ا ُُفىُ ُة ُدُ وُ جُ وُ مُ ُاه ُي ُالمُ ُنُ ل  ُُاه ُي ُالمُ 

بُ ل ُُلُ اخُ دُ  ُ.ل ش ر 

 

 

 

 

 

 

ُبُ جُ عُ ت ُف ُ!ُُرُ ئُ الب ُُج ُارُ ىُخُ ل ُا ُُهُ رُ هُ ىُظ ُل ُعُ ُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُُزُ ف ُق ُُزُ عُ االمُ ُزُ ف ُاُق ُمُ دُ نُ عُ وُ 

ُل  ُن ُدُ اعُ سُ ُمُ ث ُُبُ رُ ىُا شُ ت ُحُ ُيُ ن ُرُ ظُ ت ُن ُا ُُه ُل ُُالُ ق ُوُ ُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُُةُ زُ ف ُق ُُنُ مُ ُزُ اعُ المُ  ُجُ رُ خُ ي 

مُ ُرُ ئُ الب ُُنُ مُ 
ُدُ ل ُُسُ يُ ل ُُه ُل ُُالُ ق ُُمُ ث ُُارُ كُ المُ ُبُ ل ُعُ الث ُاُه ُيُ ل ُا ُُرُ ظ ُ،ن ُُج ُوُ رُ ىُالخُ ف ُُكُ ت ُدُ اعُ اُسُ مُ ل ُثُ  ي 

ُُنُ وُ دُ ُنُ مُ ُرُ ئُ الب ُُنُ اُعُ دُ يُ عُ ىُب ُشُ مُ وُ ُه ُكُ رُ ت ُُمُ ،ث ُُكُ رُ ظ ُت ُنُ ل  ُُتُ قُ وُ ُأ يُ 
 .ه ُدُ اعُ سُ ي ُُنُ أ 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : XI / Ganjil 

Materi   : َ زَ اعَ المَ َعَ مَ َارَ كَ المَ َبَ ل َعَ الث  

Alokasi Waktu : 4 X 45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti ( KI ) 

 

1. Mengahayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( 

gotong royong, kerjasma, toleran, damai ), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar,  menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

NO Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT.  

1.1.1Meyakini bahwa 

kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang 

penting yang  

dianugerah kan oleh 

Allah SWT. 

2 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

2.1.1 Terbiasa berperilaku 

santun dan peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

3 3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, 

gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa arab yang 

berkaitan dengan topik : 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

        baik secara lisan maupun tertulis. 

3.1.1 Mengidentifikasi isi 

teks dan mufradat  

dengan melihat 

gambar dalam 

bacaan terkait topik 

: 

زِ الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماعِ   

3.1.2 Menunjukkan 

kalimat yang sesuai 

dengan gambar di 

dalam bacaan 

terkait topik : 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

3.1.3 Menjelaskan 

gambar yang 



tersusun secara 

bertahap di setiap 

paragraf yang 

terdapat dalam 

bacaan terkait topik: 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

4 4.1 Mengungkapkan dialog, informasi lisan 

atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks.     

4.1.1 Mengisi kata yang 

kosong di setiap 

paragraf sesuai 

dengan gambar di 

dalam bacaan 

terkait topik: 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

4.1.2 Menyusun kalimat 

di setiap paragraf 

sesuai dengan 

gambar di dalam 

bacaan terkait topik: 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

4.1.3 Membuat cerita 

berdasarkan gambar 

yang tersusun 

secara bertahap di 

setiap paragraf 

dalam bacaan 

terkait topik : 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah terjadinya proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar 

dan memberikan informasi, siswa dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana 

melalui bentuk tulisan, menunjukkan gambar yang terkait dalam teks dengan 



ungkapan sederhana dalam bentuk tulisan untuk menyatakan, menanya, merespon dan 

menyampaikan berbagai informasi melalui teks tentang : الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَماِعزِ    

D. Materi Pembelajaran ( Terlampir ) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan saintifik 

2. Penilaian autentik 

3. Metode qira’ah wa tarjamah 

4. Intiqa’iyyah 

5. Diskusi  

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  

- Cerita bergambar 

- Papan tulis 

2. Alat dan bahan 

- Spidol  

- Pulpen 

- Buku Tulis 

- Spidol 

- Penghapus 

 

G. Sumber Belajar 

- https://www.universemagic.com/article/7893+short+kids+story+fox+and+goat

s 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam 

 

- Guru mempersilahkan siswa 

membaca do’a 

- Peserta didik menjawab 

salam. 

- Peserta didik membaca 

do’a bersama. 

15 

menit 

https://www.universemagic.com/article/7893+short+kids+story+fox+and+goats
https://www.universemagic.com/article/7893+short+kids+story+fox+and+goats


 

- Guru menyuruh siswa untuk 

merapikan meja dan kursi 

agar siap untuk memulai 

pembelajaran. 

- Guru memeriksa kehadiran 

siswa. 

 

- Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

 

 

- Guru memberikan arahan 

dan petunjuk kepada peserta 

didik tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

- Guru mengaitkan materi 

yang akan di pelajari dengan 

pengalaman peserta didik. 

 

 

- Guru mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

- Guru membagikan peserta 

didik menjadi 7 kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 

4 orang. 

 

- Peserta didik merapikan 

meja dan kursi untuk siap 

memulai pembelajaran. 

 

- Peserta didik 

mendengarkan nama yang 

di panggil oleh guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

mendengarkan setiap 

informasi yang diberikan 

oleh guru. 

- Peserta didik mendengar 

kan penjelasan guru 

tetntang kaitan materi 

dengan pengalaman 

sehari-hari. 

- Peserta didik mengulang 

sedikit pembelajaran yang 

sudah lalu. 

- Peserta didik dibagi 

menjadi 7 kelompok. 

Inti Mengamati 

- Guru membagikan media 

cerita bergambar kepada 

peserta didik. 

 

 

- Peserta didik menerima 

media cerita bergambar 

yang diberikan oleh guru. 

 

50 

menit 



- Guru meminta peserta didik 

untuk mengamati dan 

memperhatikan dengan baik  

gambar yang tersusun secara 

bertahap di setiap paragraf. 

- Guru menjelaskan cerita 

bergambar dan meminta 

peserta didik untuk 

memperhatikan cerita sambil  

melihat gambar nya. 

- Guru meminta peserta didik  

untuk memperhatikan setiap 

kata dan kalimat yang sesuai 

dengan gambar untuk 

mengetahui makna nya. 

- Guru meminta peserta didik 

untuk menunjukkan kalimat 

yang sesuai dengan gambar 

nya. 

- Guru meminta peserta didik 

untuk menjelaskan gambar 

yang terdapat dalam bacaan 

agar alur cerita diketahui 

dengan jelas. 

Menanya 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya tentang 

materi dan gambar yang 

belum dipahami. 

- Guru memberikan Lembar 

Kerja Peserta Didik ( LKPD 

) terkait cerita bergambar 

- Peserta didik mengamati 

dan memperhatikan 

dengan baik gambar yang 

tersusun secara bertahap di 

setiap paragraf. 

- Peserta didik 

mendengarkan penjelasan 

guru dan memperhatikan 

cerita sambil melihat 

gambar nya. 

- Peserta didik 

memperhatikan setiap kata 

dan kalimat yang sesuai 

dengan gambar untuk 

mengetahui makna nya. 

- Peserta didik 

menunjukkkan kalimat 

yang sesuai dengan 

gambarnya. 

- Peserta didik menjelaskan 

gambar yang terdapat 

dalam bacaan. 

 

 

 

- Peserta didik bertanya 

tentang materi dan gambar 

yang belum di pahami. 

 

 

- Peserta didik menerima 

dan melihat pertanyaan 

yang di berikan oleh guru. 



yang di pelajari. 

Mengeksplorasi 

- Guru memberikan penjelasan 

singkat yang membuat siswa 

lebih penasaran terhadap 

ungkapan yang ada dalam 

cerita dalam bentuk tulisan. 

Mengasosiasikan 

- Guru mengarahkan cara 

dalam mengerjakan lembar 

kerja peserta didik. 

 

 

- Guru meminta peserta didik 

untuk mendiskusikan dengan 

anggota kelompoknya terkait 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dalam LKPD. 

 

- Guru menyuruh peserta didik 

untuk memperbincang 

jawaban yang benar bersama 

kelompok. 

Mengkomunikasi 

- Guru meminta peserta didik 

melaporkan hasil jawaban 

kelompok ke depan kelas  

yang telah di jawab dalam 

LKPD  yang di bagikan guru 

melalui ketua kelompok atau 

salah satu anggota nya. 

- Guru menyuruh kelompok 

lain mengoreksi kesalahan 

 

 

- Peserta didik 

mendengarkan penjelasan 

guru dalam mengerjakan 

LKPD yang diberikan oleh 

guru. 

 

- Peserta didik 

mendengarkan arahan dari 

guru agar menjawab 

sesuai yang diharapkan 

oleh guru. 

- Peserta didik mulai 

mengerjakan dan  

mendiskusikan bersama 

anggota kelompok terkait 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dalam LKPD. 

- Peserta didik 

memperbincangkan 

jawaban yang benar 

bersama kelompok.  

 

- Peserta didik melaporkan 

hasil jawabannya ke 

depan kelas yang telah di 

jawab dalam LKPD yang 

dilakukan oleh 

perwakilan kelompok 

saja. 

- Peserta didik yang 

berasal dari kelompok 



atau kekurangan yang 

terdapat dari hasil pelaporan 

kerja kelompok dibawah 

bimbingan dan arahan guru 

sebagai mediator. 

 

- Guru menyuruh kelompok 

lain untuk bertanya  tentang 

jawaban yang dilaporkan 

dari kelompok yang 

memaparkan hasil kerja nya. 

lain mengoreksi 

kesalahan dan 

kekurangan yang terdapat 

dari hasil pelaporan kerja 

kelompok teman yang 

maju di depan kelas. 

- Peserta didik yang 

berasal dari kelompok 

lain bertanya tentang 

jawaban yang dilaporkan 

teman yang maju ke 

depan kelas. 

Penutup - Guru memberikan 

penguatan tentang materi 

 

 

- Guru membimbing siswa 

dalam menyimpulkan materi 

yang baru dipelajari. 

- Guru menyuruh peserta 

didik untuk merangkai 

cerita dengan menguji 

indikator proses 

pembelajaran yang terdapat 

beberapa soal untuk 

mengetahui kemampuan 

peserta didik dalam 

pembelajaran. 

- Guru memberikan soal 

tentang minat dan 

kemampuan yang dirasakan 

dalam pembelajaran yang 

terjadi. 

- Peserta didik 

memperhatikan 

penguatan materi yang 

dijelaskan guru. 

- Peserta didik 

menyimpulkan materi 

yang baru dipelajari. 

- Peserta didik merangkai 

cerita dengan 

mengerjakan soal uji 

indikator. 

 

 

 

 

 

- Peserta didik menjawab 

soal tentang minat dan 

kemampuan yang 

dirasakan dalam 

pembelajaran. 
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- Guru melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran. 

 

- Guru memberikan nasehat 

kepada peserta didik untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

- Guru menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam. 

- Peserta didik memberikan 

refleksi terhadap 

pembelajaran. 

- Peserta didik 

mendengarkan nasehat 

dari guru. 

- Peserta didik menutup 

pelajaran dengan 

membaca do’a dan salam. 

 

I. Instrumen Penilaian ( Terlampir ) 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1 : Materi Pelajaran. 

زَ  اع  َالم  ع  َم  ار  ك  َالم  ل ب   الث ع 

 

 
 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

   

  

 
 

ا َعْن يُْحِكْي أَنَّهُ َكاَن فِى اِْحَدى األَيَاِم يُْوَجُد ثَْعلَُب َمَكاُر يَْمِشى فِى الَغابَِة بَاِحث  

َح ! بِْئِر بِِه َماِء أِلَنَّهُ يَْشُعُر الَعْطَش َواَْثنَاِء َسيََّرهُ فِي الَغابَِة َوَجَد بِئَْر ِمْلَئ بِاْلِميَاِه  فَفَرَّ

َحهُ ،َوفِى اِْحَدى القَفََزاتِ  ا َوبََدأَ يَقْفُُز فِى اْلهََواِء ِعدَّةَ َمَراٍت ِمْن َكْثَرِة فَرَّ فََسقَطَ   َكثِْير 

 .َوَجَد الثَْعلَُب الَمَكاُر نَْفَسهُ فِى اَْسفَِل البِْئِر فَيَْشَرُب َحتَّى اِْمتَلُِئ بَْطنَهُ بِالِميَاِه الَكثِْيَرةِ وَ 



 

 

 

 

 

َوبَْعَد أَْن َشَعَر الَشْبَع ِمْن الِميَاِه َحاَوَل أَْن يَْقفَُز َخاِرَج البِْئِر لَِكنَّهُ لَْم يَْستَِطْيْع أِلَنَّ 

ا قَلِيًْل   فَقَفََزاُت الثَْعلَِب الَمَكاِر ََل يُفِيُْد ،َولَِكنَّ الثَْعلََب الَمَكاَر يَُحاِولُ   البِئَْر َكاَن ُمْرتَفِع 

َحتَّى َعلَِم بِأَنَّهُ ََل يُْمِكُن أَْن يَْخُرَج ِمَن البِئِْر إَِلَّ بُِمَساَعَدِة أَيُّ ِمْن َحيََوانَاِت ِعدَّةَ َمَراٍت 

 .الَغابَةِ 

 

 

 

 

 

 

ا بِالَعْطِش َو يَْبَحُث َعْن  َوفِى َذلَِك الَوْقِت َكاَن يَُمرُّ َماِعُز ِمْن البِْئِر تَْشُعُر أَيْض 

بِِه ِميَاهَ لِيَْشَرَب ِمْنهُ ،َوِعْنَدَما نَظََر بَِجانِبِِه َوَجَد بِئَْر فَاْقتََرَب ِمْنهُ َونَظََر بِِه لِلتَأِْكِد بِْئِر 

ِمْن ُوُجْوِد الِميَاِه بِِه ،لَِكنَّهُ َوَجَد الثَْعلََب الَمَكاَر َداِخِل البِئِْر ،فََسأََل الَماِعُز َعلَى الثَْعلَِب 

 هَْل يُْوَجُد الِميَاهَ فِى هذا البِْئِر لِْلَشْرِب ؟: ائُِل الَمَكاِر قَ 



 

 

 

 
 

نََعْم يُْوَجُد فِى : فَنَظََر اِلَْيِه الثَْعلَُب الَمَكاُر بِنَْظَرِة َملِْيئٍَة بِالَمَكِر َوقَاَل لَهُ 

َداِخَل البِْئِر َحتَّى تُْوِصُل البِْئِر ِميَاهَ َكثِْيَرةَ تَْكفِى لِْي َولََك لَِكنَّ َعلَْيَك أَْن يَْقفََز 

َح الَماِعُز َوُدْوَن أَيُّ تَْفِكْيُر قَفََز  الِميَاهَ أِلَنَّ الِميَاهَ َمْوُجْوَدةُ فِى اَْسفَِل البِْئِر ،فَفَرَّ

 .َداِخَل لِْلَشْربِ 

 

 

 

 

 

 

فَتََعَجَب ! اِلَى َخاِرجِ البِْئِر  َوِعْنَدَما قَفََز الَماِعُز قَفََز الثَْعلَُب الَمَكاُر َعلَى ظَْهِرهِ 

الَماِعُز ِمْن قَفََزِة الثَْعلَِب الَمَكاِر َوقَاَل لَهُ اِنَتَِظْرنِْي َحتَّى اَْشَرُب ثُمَّ َساِعْدنِْي َِلُْخِرَج 

لَهُ لَْيَس لََديَّ  ِمْن البِْئِر ِمْثلَُما َساِعَدتَُك فِى الُخُرْوجِ ،نَظََر اِلَْيهَا الثَْعلَُب الَمَكاُر ثُمَّ قَالَ 

ا َعْن البِْئِر ِمْن ُدْوِن أَْن يَُساِعدَ  أَيُّ َوْقت    .هُ َِلَْنتَظَُرَك ،ثُمَّ تََرَكهُ َوَمَشى بَِعْيد 



Rubrik Penilaian Post-Test 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian 

Penilaian keterampilan 

Format instrumen penilaian praktik menulis 

Nama 

peserta 

didik 

Aspek yang dinilai 

Kesesuaian judul dengan 

gambar. 

Kesesuaian penggunaan 

kata dengan gambar. 

Kesesuaian dalam 

merangkai kalimat 

menjadi paragraf. 

Kesesuaian membuat alur 

cerita dengan gambar. 

Kerapian dalam menulis. 

Sangat 

sesuai 

 

 

 

(20) 

Sesuai 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

sesuai 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

 

(3) 

Sangat 

sesuai 

 

 

 

(20) 

Sesuai 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

sesuai 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

 

(3) 

Sangat 

sesuai 

 

 

 

(20) 

Sesuai 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

sesuai 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

 

(3) 

Sangat 

sesuai 

 

 

 

(20) 

Sesuai 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

sesuai 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

 

(3) 

Sangat 

rapi 

 

 

 

(20) 

Rapi 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

rapi 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

rapi 

 

 

(3) 

Ainurrahmah √    √    √    √    15    

Aisyah √    √    √    √     √   

Asmaul √    √    √    √     √   

Azzyati √    √    √    √     √   

Cici √    √    √    √    18    



Fajrul √    √    15     √   √    

Fatana √    √    √     √    √   

Fazil √    √    √    √      5  

Haikal √    √    √    15     √   

Ican √    √    √    √      5  

Ikka √    √    √    √     √   

Intan √    √    √    15     √   

Jihanda √    √    √    √    15    

Luqyana √    √    √    √     √   

Mardhiah  √   √    √     √    √   

Mentari √    √    √    √     √   

M. Syamil  √    √   √    √     √   

M. Syahrul √    √    √    15     √   

Nadya √    √    √    √    18    



Pasrah  √   15    √    √     √   

Puji √    √    √    √    √    

Putri R. √    √    √     √     5  

Raihani  √   √    √    √     √   

Rayhan  √   √    √    √     √   

Ridho √    √    √     √     5  

Risma √    √    √    √    15    

Rikho √    √    √    √     √   

Rizkina √    √     √    √    √   

Said A.K. √    √     √    √    √   

Saufal √    √    √    √    13    

Syaikhul  √   √    √     √    √   

Taufiqullah √    √    √    √      5  

Wahdini √    √    √    √     √   



Yulia √    √    √    √    15    

Putri H. √    √    √    √    √    
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Rubrik Penilaian Pre - Test 

 

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian 

Penilaian keterampilan 

Format instrumen penilaian praktik menulis 

Nama peserta 

didik 

Aspek yang dinilai 

Kesesuaian judul dengan isi 

cerita. 

Ketepatan tata bahasa 

yang digunakan dalam 

menulis. 

Kemampuan dalam 

menguasai mufradat. 

Kemampuan mengungkap 

kan ide atau gagasan dalam 

menulis cerita. 

Kerapian dalam menulis. 

Sangat 

sesuai 

 

 

 

 

(20) 

Sesuai 

 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

sesuai 

 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

 

 

(3) 

Sangat 

tepat 

 

 

 

 

(20) 

tepat 

 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

tepat 

 

 

 

 

(7) 

Sang

at 

tidak 

tepat 

 

 

(3) 

Sangat 

mampu 

 

 

 

 

(20) 

mampu 

 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

mampu 

 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

mampu 

 

 

 

(3) 

Sangat 

mampu 

 

 

 

 

(20) 

mampu 

 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

mampu 

 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

mampu 

 

 

 

(3) 

Sangat 

rapi 

 

 

 

 

(20) 

Rapi 

 

 

 

 

 

(10) 

Kurang 

rapi 

 

 

 

 

(7) 

Sangat 

tidak 

rapi 

 

 

 

(3) 

Ainurrahmah   √     √   √     √   5  

Aisyah  √      √   √   √     5  

Asmaul  √    √    √   15    √    

Azzyati  √    √    √    √    √   



Cici  √    √    √    √   √    

Fajrul   √     √   5    √     √ 

Fatana   √     √    √    √   4  

Fazil  √    √    √    √   √    

Haikal    √    √    1    2    1 

Ican   √     √    √    √    √ 

Ikka    √    2    √    1    1 

Intan    √    √    √    √    √ 

Jihanda √     √   √     √   √    

Luqyana   √    √    √     √   6  

Mardhiah    2    √    2    2    1 

Mentari  √    √   √     √   √    

M. Syamil   √    √    √    √     2 

M. Syahrul    1    1    1    1    1 



Nadya  √    √   √     √   √    

Pasrah  √    √    √    √     5  

Puji √     √   √    √    √    

Putri R.   √     √   5    5    5  

Raihani  √      √   √    5     √ 

Rayhan    √    √    √    √    √ 

Ridho  √      √    √  √     4  

Risma  √     √   √   √       √ 

Rikho   5     √    √   √     2 

Rizkina   √     √    √   4     √ 

Said A.K.   5     √    √  √     4  

Saufal    √    √    √   4     2 

Syaikhul   4     √    √    2    √ 

Taufiqullah √     √   √    √    15    



Wahdini  √    √    √   √     √   

Yulia √     √    √    √   15    

Putri H.   √   √    √   √      6  
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama Kelompok          : 

 

Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal.  

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat. 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) berikut ini 

dengan anggota kelompok mu. 

Soal sebagai berikut : 

1. Sesuaikan lah mufradat berikut dengan gambar di bawah ini ! 

 

 

 الَماِعزُ  َحيََوانَاُت فِْي الَغابَةِ  

 

 

 

 

يَْقفُزُ  -قَفََز    البِْئُر                                      

 

 

 

 

 الثَْعلَُب الَمَكارُ  

يَْسقُطُ  -َسقَطَ    

 



2. Sesuaikanlah  kata yang tepat di dalam teks  dengan pemahaman anda terhadap 

gambar  dengan pilihan yang benar dibawah ini !   

 

)........................................) 
 

 

 

 

 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَمِعزِ  - أ

 الَمَكارِ  الَمِعُز َمَع الثَْعلَبِ  - ب

 

\ 

 

 

 

   

  

 

ا َعْن بَاِحث  ).....( فِى ).....( ثَْعلَُب َمَكاُر  ).....(يُْحِكْي أَنَّهُ َكاَن فِى اِْحَدى األَيَاِم 

َح ! بِئَْر ِمْلَئ بِاْلِميَاِه ).....( َواَْثنَاِء َسيََّرهُ فِي الَغابَِة  ).....(بِْئِر بِِه َماِء أِلَنَّهُ يَْشُعُر  فَفَرَّ

َحهُ ،َوفِى اِْحَدى القَفََزاتِ  ا َوبََدأَ يَقْفُُز فِى اْلهََواِء ِعدَّةَ َمَراٍت ِمْن َكْثَرِة فَرَّ ).....(  َكثِْير 

فَيَْشَرُب َحتَّى اِْمتَلُِئ بَْطنَهُ بِالِميَاِه  ).....(َوَجَد الثَْعلَُب الَمَكاُر نَْفَسهُ فِى اَْسفَِل وَ 

 .الَكثِْيَرةِ 

 .الَعْطشَ  -، زيُْوَجدُ  -فََسقَطَ،  و -،  هالَغابَةِ  -،  ديَْمِشى -،  جَوَجدَ  -،  بْئرِ البِ  - أ
 

 



 

 

 

 

 

البِْئِر لَِكنَّهُ لَْم يَْستَِطْيْع ).....(ِمْن الِميَاِه َحاَوَل أَْن يَْقفَُز  ).....(َوبَْعَد أَْن َشَعَر 

ا قَلِْيًل   فَقَفََزاُت الثَْعلَِب الَمَكاِر ََل يُفِْيُد ،َولَِكنَّ  ).....(أِلَنَّ  الَمَكاَر  ).....(َكاَن ُمْرتَفِع 

أَْن يَْخُرَج ِمَن البِئِْر إَِلَّ بُِمَساَعَدِة أَيُّ ِمْن  ).....(َحتَّى َعلَِم بِأَنَّهُ ََل ِعدَّةَ َمَراٍت  ).....(

 (.).....َحيََوانَاِت 

،                            يَُحاِولُ  -،  والبِْئرَ  -،  هالَغابَةِ  -،  دالثَْعلَبَ  -،  جالَشْبعَ  -،  بَخاِرجَ  - أ

 يُْمِكنُ  -ز

3. Pilih lah kalimat yang tepat di bawah ini sesuai dengan pemahaman anda terhadap 

gambar !  

).....................................(.     

 

 

 

 

 يَْبَحُث َعْن بِئْرِ  - أ
ا بِالَعْطشِ   - ب  يَُمرُّ َماِعُز ِمْن البِئِْر تَْشُعُر أَيْض 
 َوَجَد الثَْعلََب الَمَكاَر َداِخِل البِئْر -ج



 هَْل يُْوَجُد الِميَاهَ فِى هذا البِئِْر لِلَْشْربِ  -د

بِِه  )...................(َو )...................................(  َكانَ  َذلَِك الَوْقتِ  ىَوفِ 

ِميَاهَ لِيَْشَرَب ِمْنهُ ،َوِعْنَدَما نَظََر بَِجانِبِِه َوَجَد بِئَْر فَاْقتََرَب ِمْنهُ َونَظََر بِِه لِلتَأِْكِد ِمْن 

ِب ،فََسأََل الَماِعُز َعلَى الثَْعلَ  )..................................(ُِوُجْوِد الِميَاِه بِِه ،لَِكنَّهُ 

 ؟ ).....................................(: الَمَكاِر قَائُِل 

 

 

 

 

 

 نََعْم يُْوَجُد فِى البِْئِر ِميَاهَ َكثِْيَرةَ  - أ
 فَنَظََر اِلَْيِه الثَْعلَُب الَمَكاُر بِنَْظَرِة َملِْيئٍَة بِالَمَكرِ   - ب
 الِميَاهَ َمْوُجْوَدةُ فِى اَْسفَِل البِْئرِ   -ج

 ).....................(: َوقَاَل لَ

تَْكفِى لِْي َولََك لَِكنَّ َعلَْيَك أَْن يَقْفََز َداِخَل البِْئِر َحتَّى تُْوِصُل الِميَاهَ أِلَنَّ 

َح الَماِعُز َوُدْوَن أَيُّ تَْفِكْيُر قَفََز َداِخَل  )..................................( ،فَفَرَّ

 .لِْلَشْربِ 

 

 

هُ   )............................................(



4. Jelaskanlah alur cerita bergambar di bawah ini ! 

5.  

6.  
7.  
8.  

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama Kelompok          : 

 

Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal.  

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat. 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) berikut ini 

dengan anggota kelompok mu. 

Soal sebagai berikut : 

1. Sesuaikan lah paragraf berikut dengan gambar di bawah ini ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

َوبَْعَد أَْن َشَعَر الَشْبَع ِمْن الِميَاِه َحاَوَل 

أَْن يَْقفَُز َخاِرَج البِْئِر لَِكنَّهُ لَْم يَْستَِطْيْع 

ا قَلِْيًل   فََقفََزاُت ِِلَنَّ البِْئَر َكاَن ُمْرتَفِع  

الثَْعلَِب الَمَكاِر ََل يُفِْيُد ،َولَِكنَّ الثَْعلََب 

ةَ َمَراتٍ الَمَكاَر يَُحاِوُل  َحتَّى َعلَِم بِأَنَّهُ ِعدَّ

ََل يُْمِكُن أَْن يَْخُرَج ِمَن البِْئِر إَِلَّ 

 .بُِمَساَعَدِة أَيُّ ِمْن َحيََوانَاِت الَغابَةِ 

يُْحِكْي أَنَّهُ َكاَن فِى اِْحَدى اِلَيَاِم يُْوَجُد ثَْعلَُب 

ا َعْن بِْئِر بِِه َماِء َمَكاُر يَْمِشى فِى الَغابَِة بَاِحث  

ِِلَنَّهُ يَْشُعُر الَعْطَش َواَْثنَاِء َسيََّرهُ فِي الغَابَِة 

ا َوبََدأَ ! َوَجَد بِْئَر ِملَْئ بِاْلِميَاِه  َح َكثِْير  يَقْفُُز فَفَرَّ

َحهُ ،َوفِى  فِى اْلَهَواِء ِعدَّةَ َمَراٍت ِمْن َكْثَرِة فَرَّ

َوَجَد الثَْعلَُب الَمَكاُر فََسقَطَ  وَ  اِْحَدى القَفََزاتِ 

نَْفَسهُ فِى اَْسفَِل البِئِْر فَيَْشَرُب َحتَّى اِْمتَلُِئ 

 .بَْطنَهُ بِالِميَاِه الَكثِيَْرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

يَُمرُّ َماِعُز ِمْن البِْئِر َوفِى َذلَِك الَوْقِت َكاَن 

ا بِالَعْطِش َو يَْبَحُث َعْن بِْئِر بِِه  تَْشعُُر أَْيض 

ِميَاهَ لِيَْشَرَب ِمْنهُ ،َوِعْنَدَما نَظََر ِبَجانِبِِه 

َوَجَد بِْئَر فَاْقتََرَب ِمْنهُ َونَظََر بِِه لِلتَأِْكِد ِمْن 

لََب الَمَكاَر ُوُجْوِد الِميَاِه بِِه ،لَِكنَّهُ َوَجَد الثَعْ 

َداِخِل البِْئِر ،فََسأََل الَماِعُز َعلَى الثَْعلَِب 

َهْل يُْوَجُد الِمَياهَ فِى هذا : الَمَكاِر قَائُِل 

 البِْئِر لِْلَشْرِب ؟

فَنَظََر اَِلْيِه الثَْعلَُب الَمَكاُر بِنَْظَرِة َمِلْيئٍَة 

ِفى البِْئِر نََعْم يُْوَجُد : بِالَمَكِر َوقَاَل لَهُ 

ِميَاهَ َكثِْيَرةَ تَْكفِى لِْي َولََك لَِكنَّ َعَلْيَك أَْن 

يَْقفََز َداِخَل الِبْئِر َحتَّى تُْوِصُل الِميَاهَ ِِلَنَّ 

َح  الِميَاهَ َمْوُجْوَدةُ فِى اَْسفَِل البِْئِر ،فَفَرَّ

الَماِعُز َوُدْوَن أَيُّ تَْفِكْيُر قَفََز َداِخَل 

 .لِْلَشْربِ 

َوِعْنَدَما قَفََز الَماِعُز قَفََز الثَْعلَُب الَمَكاُر 

فَتََعَجَب ! اِلَى َخاِرِج البِْئِر  َعلَى ظَْهِرهِ 

الَماِعُز ِمْن َقفََزِة الثَْعلَِب الَمَكاِر َوقَاَل لَهُ 

اِنَتَِظْرنِْي َحتَّى اَْشَرُب ثُمَّ َساِعْدنِْي 

اِعَدتَُك فِى َِلُْخِرَج ِمْن البِْئِر ِمْثلَُما سَ 

الُخُرْوِج ،نَظََر اِلَْيَها الثَْعلَُب الَمَكاُر ثُمَّ 

َِلَْنتَظَُرَك ،ثُمَّ  قَاَل لَهُ لَْيَس لََديَّ أَيُّ َوْقت  

ا َعْن البِ  ْئِر ِمْن ُدْوِن تََرَكهُ َوَمَشى بَِعْيد 

 .هُ أَْن يَُساِعدَ 



2. Sesuaikanlah  kata yang tepat di dalam teks  dengan pemahaman anda terhadap 

gambar  dengan pilihan yang benar dibawah ini !   

 

)........................................) 
 

 

 

 

 

 الثَْعلَُبالَمَكاُرَمَعالَمِعزِ -أ

 الَمِعُزَمَعالثَْعلَِبالَمَكارِ -ب





 
 

 أَْيًضابِالَعْطِشَويَْبَحُثَعْنبِْئِر).....(ِمْنالبِْئِر).....(َوفِىَذلَِكالَوْقِتَكاَنيَُمرُّ

بِْئَرفَاْقتََرَبِمْنهَُونَظََربِِهلِلتَأِْكِد).....(بَِجانِبِِه).....(بِِهِميَاهَلِيَْشَرَبِمْنهُ،َوِعْنَدَما

 ُوُجْوِد َعلَى).....(ِمْن الَماِعُز ،فََسأََل البِئِْر َداِخِل الَمَكاَر الثَْعلََب َوَجَد ،لَِكنَّهُ بِِه

يُْوَجُدالِميَاهَفِىهذاالبِْئِرلِْلَشْرِب؟).....(:الثَْعلَِبالَمَكاِرقَائُِل

 الِميَاهِ-،وهَلْ-،هنَظَرَ-،دَوَجدَ-،جتَْشُعرُ-،بَماِعزُ -أ











 

 

 
 

 اِلَْيِه ).....(فَنَظََر لَهُ َوقَاَل بِالَمَكِر َملِْيئٍَة بِنَْظَرِة الَمَكاُر يُْوَجُد).....(:

َعلَْيَكأَْن).....(فِىالبِْئِر َداِخَلالبِْئِرَحتَّى).....(َكثِْيَرةَتَْكفِىلِْيَولََكلَِكنَّ

فِى َمْوُجْوَدةُ الِميَاهَ ِِلَنَّ ).....(تُْوِصُلالِميَاهَ َحالَماِعُزَوُدْوَنأَيُّ البِْئِر،فَفَرَّ

.لِْلَشْربِ).....(تَْفِكْيُرقَفََز

اَْسفَلِ-،وَداِخلَ-،هِميَاهَ-،دنََعمْ-،جزَيَْقفُ-،بالثَْعلَبُ





























3. Pilih lah kalimat yang tepat di bawah ini sesuai dengan pemahaman anda terhadap 

gambar ! 

 

 

 

 

 اِلَىَخاِرجِالبِئْرقَفََزالَماِعُزقَفََزالثَْعلَُبالَمَكاُرَعلَىظَْهِرهِ - أ
َساِعْدنِْيِِلُْخِرَجِمْن - ب  البِئِْرِمْثلَُماَساِعَدتُكَاِنَتَِظْرنِْيَحتَّىاَْشَرُبثُمَّ
 هُتََرَكهَُوَمَشىبَِعْيًداَعْنالبِْئِرِمْنُدْوِنأَْنيَُساِعدَ -ج
 فَتََعَجَبالَماِعُزِمْنقَفََزِةالثَْعلَِبالَمَكارِ   -د

 )..............................................(َِوِعْنَدَما !)........................(

 لَهُ الثَْعلَُب)...........................................(َوقَاَل اِلَْيهَا ،نَظََر الُخُرْوجِ فِى

َوْقت  أَيُّ لََديَّ لَْيَس لَهُ قَاَل ثُمَّ الَمَكاُر ،ثُمَّ ِِلَْنتَظَُرَك

).............................................(.













4. Jelaskanlah alur cerita bergambar di bawah ini ! 

 

 

5. 

6. 

7.  

 

 

 

 

8.  
 

 

 

   

  













 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama Kelompok          : 

 

Nama Anggota Kelompok : 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal.  

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat. 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) berikut ini 

dengan anggota kelompok mu. 

Soal sebagai berikut : 

1. Sesuaikan lah kalimat berikut dengan gambar di bawah ini ! 

 

 يُْوَجُد ثَْعلَُب َمَكاُر يَْمِشى فِى الَغابَةِ 

 

َحهُ   َوبََدأَ يَْقفُُز فِى اْلهََواِء ِعدَّةَ َمَراٍت ِمْن َكْثَرِة فَرَّ

 

الَمَكاُر نَْفَسهُ فِى اَْسفَِل البِئْرِ َوَجَد الثَْعلَُب   

 

 يَُمرُّ َماِعُز ِمْن البِئْرِ 

 

اِلَى َخاِرجِ البِئْرِ  قَفََز الثَْعلَُب الَمَكاُر َعلَى ظَْهِرهِ   

 

 قَفََز الَماِعُز َداِخَل البِْئِر لِْلَشْربِ 



2. Sesuaikanlah  kata yang tepat di dalam teks  dengan pemahaman anda terhadap 

gambar  dengan pilihan yang benar dibawah ini !   

 

)........................................) 
 

 

 

 

 

 الثَْعلَُب الَمَكاُر َمَع الَمِعزِ  - أ

 الَمِعُز َمَع الثَْعلَِب الَمَكارِ  - ب

 

 

 

 

 

 فَتََعَجبَ ! اِلَى َخاِرجِ البِئِْر ).....(قَفََز الثَْعلَُب الَمَكاُر َعلَى  ).....(َوِعْنَدَما قَفََز 

ثُمَّ َساِعْدنِْي ِِلُْخِرَج  ).....(الَماِعُز ِمْن قَفََزِة الثَْعلَِب الَمَكاِر َوقَاَل لَهُ اِنَتَِظْرنِْي َحتَّى 

ثُمَّ قَاَل لَهُ لَيَْس لََديَّ أَيُّ  .....()ُ،نَظََر اِلَْيهَا الثَْعلَُب  ).....(فِى  ِمْن البِْئِر ِمْثلَُما َساِعَدتُكَ 

 .َدهُ بَِعيًْدا َعْن البِئِْر ِمْن ُدْوِن أَْن يَُساعِ  ).....(ِِلَْنتَظَُرَك ،ثُمَّ تََرَكهُ وَ  َوْقت  

 .َمَشى -،  زالَمَكارُ  -،  والُخُرْوجِ  -،  دظَْهِرهِ  -،  جاَْشَربُ  -،  بالَماِعزُ  - أ

 

 



3. Pilih lah kalimat yang tepat di bawah ini sesuai dengan pemahaman anda terhadap 

gambar ! 

 

 

 

 

   

  

 َواَْثنَاِء َسيََّرهُ فِي الَغابَِة َوَجَد بِئَْر ِمْلَئ بِاْلِميَاهِ  - أ
 يُْوَجُد ثَْعلَُب َمَكاُر يَْمِشى فِى الَغابَةِ  - ب
 َوَجَد الثَْعلَُب الَمَكاُر نَْفَسهُ فِى اَْسفَِل البِئْروَ   فََسقَطَ  -ج
 فَيَْشَرُب َحتَّى اِْمتَلُِئ بَْطنَهُ بِالِميَاِه الَكثِْيَرةِ  -د

ا َعْن بَاِحثً  )...................................(يُْحِكْي أَنَّهُ َكاَن فِى اِْحَدى األَيَاِم  

َح َكثِْيًرا َوبََدأَ !  ).....................................(ْشُعُر الَعْطَش بِْئِر بِِه َماِء أِلَنَّهُ يَ  فَفَرَّ

َحهُ ،َوفِى اِْحَدى القَفََزاتِ   يَْقفُُز فِى اْلهََواِء ِعدَّةَ َمَراٍت ِمْن َكْثَرِة فَرَّ

ِ)..............................( .)..........................................( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بُِمَساَعَدِة أَيُّ ِمْن َحيََوانَاِت الَغابَةِ  - أ
 َحاَوَل أَْن يَْقفَُز َخاِرَج البِئْرِ  - ب

 البِئَْر َكاَن ُمْرتَفًِعا قَلِيًْل  -ج

لَِكنَّهُ لَْم  ).....................................(َوبَْعَد أَْن َشَعَر الَشبَْع ِمْن الِميَاِه 

فَقَفََزاُت الثَْعلَِب الَمَكاِر َِل يُفِيُْد ،َولَِكنَّ   )....................................(يَْستَِطْيْع أِلَنَّ 

أَْن يَْخُرَج ِمَن البِْئِر إِِلَّ  َحتَّى َعلَِم بِأَنَّهُ َِل يُْمِكنُ ِعدَّةَ َمَراٍت الثَْعلََب الَمَكاَر يَُحاِوُل 

).....................................(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jelaskanlah alur cerita bergambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 
 



Soal Pre – Test 

 

1. Tulislah sebuah cerita yang berjudul  أَْعَماُل اليَْوِميَِّة sesuai dengan kemampuan yang 

anda miliki ! 



Soal Post - Test 

1. Tulis lah cerita sesuai dengan pemahaman anda terhadap gambar di bawah ini ! 

(.............................) 
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ANGKET UNTUK  SISWA 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi nilai saudara 

2. Berilah tanda (√ ) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan diri saudara 

3. Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data kami 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS =  Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan pendapat anda! 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya senang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media cerita bergambar. 

    

2 Media pembelajaran dengan cerita bergambar 

sangat menarik sehingga memotivasi saya dalam 

belajar menulis. 

    

3 Saya memahami isi cerita dengan menggunakan 

media cerita bergambar. 

    

4 Penguasaan kosa kata saya semakin bertambah 

dengan menggunakan media cerita bergambar. 

    

5 Saya mampu menulis cerita dengan melihat gambar 

secara bertahap. 

    

6 Saya setuju jika media cerita bergambar diterapkan     



dalam bahasa arab terutama dalam pembelajaran 

menulis. 

7 Penggunaan media cerita bergambar meningkatkan 

minat saya untuk menulis cerita. 

    

8 Melalui media cerita bergambar membuat saya 

mampu menulis cerita dengan benar. 

    

9 Media cerita bergambar membantu saya dalam 

merangkai kata-kata menjadi sebuah kata. 

    

10 Belajar menulis dan memahami teks melalui media 

cerita bergambar tidak kreatif dan tidak membuat 

saya bersemangat dalam belajar bahasa arab. 

    

11 Media cerita bergambar membuat saya mampu 

mengeluarkan ide-ide dalam menulis cerita. 

    

12 Penggunaan media cerita bergambar terhadap 

kemampuan menulis membuat pembelajaran 

menjadi membosankan dan saya tidak bisa menulis. 

    

13 Kemampuan menulis saya meningkat dengan 

menggunakan media cerita bergambar karena 

gambar nya tersusun di setiap paragraf. 

    

14 Penggunaan media cerita bergambar membuat saya 

memperhatikan penjelasan guru karena melihat 

cerita dan gambar yang menarik. 

    

15 Mengikuti pembelajaran menggunakan media cerita 

bergambar membuat saya lebih serius belajar. 

    

   

 

 



 الصور الفوتوغرافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 إختبار القبلي على الطالبتقسم الباحثة ورقة األسئلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسم الباحثة على الطالب مادة التعليم باستخدام وسيلة القصة المصورة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية التعليم باستخدام وسيلة القصة المصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

  المفردات في وسيلة القصة المصورة معانيتتسائل وتتجاوب مع الطالب عن قامت الباحثة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

القصة المصورة  سيلةأسئلة ورقة عمل الطالب المتعلقة بو لعمل ل المجموعات ةقسم الباحثت
 .همالتي تعلم

 
 أسئلة ورقة عمل الطالبتشرح الباحثة كيفية اإلجابة على 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .ع أعضاء المجموعةم الطالبورقة عمل  الطالبيعمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الطالب البعديورقة األسئلة إختبار  تقسم الباحثة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعمل الطالب أسئلة إختبار البعدي 

 
ورقة االستبانة على الطالب لمعرفة الميول وحماسهم في عملية التعليم تقسم الباحثة 

 .باستخدام وسيلة القصة المصورة



 
 أسئلة االستبانةيعمل الطالب 

 
اإلسالمية مدرسة الثانوية النهاية البحث في عملية التعليم باستخدام وسيلة القصة المصورة في 

 .في أتشيه جنوبية 1الحكومية 





 
  



 

 السيرة الذاتية

  البيانات الشخصية

 أنا فرحنا:                   اسم الكامل

   510202551:                      رقم القيد

 5991سبتمرب  22مسدوا،  :            حمل وتاريخ امليالد

 اإلناث :         اجلنس

 اإلسالم :   الدين

 إندونيسيا :اجلنسية                     

 غري متزوجة :           احلالة اإلجتماعية

 .، أتشيه جنوبية(Samadua)، مسدوا (Desa Luar)دسا لور  :                     العنوان

 طالبة :                     العمل

 farhanaana758@gmail.com :           الربيد اإللكرتوين

 مشسرب :                 اسم األب

 مدرس :                     العمل

 أرناويت :                  اسم األم

 مدرسة :                     العمل



 .، أتشيه جنوبية(Samadua)، مسدوا (Desa Luar)دسا لور  :                    العنوان

 خلفية التعليم

 (2009 -2002) يف أتشيه جنوبية 9املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 (2052-2009)  يف أتشيه جنوبية 5املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 (2051-2052)  يف أتشيه جنوبية 5املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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