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 )صدق هللا العظيم(

 قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه :

 فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم""ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة 

 تَ َعلَّْم، فَ َلْيَس اْلَمْرُء يُ ْوَلُد َعاِلماً 
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 إهداء :
سيد توفيق )اللهم اغفرله إىل أيب املكرم  -1

، لعل لذين ربياين صغريةال فاطمةشريفة وأمي املكرمة  (وارمحه
مها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة كما اهللا أن حيفظهما وأبق

 .مجيع أسريتوأخي صغري و ين يف الدنيا. وإىل ااكرم

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي  -2
اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة 

 وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم ابلكثري تقديرا وإجالال.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي  -3
اإلسالمية احلكومية. أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يف 

 تشجيعي لكتابة هذه الرسالة، جزاكم هللا ألف خري.

 

 



 و
 

 كلمة الشكر 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني الذي جعل اإلنسان يف أحسن تقومي والذي قال يف كتابه 
الكرمي "إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون". الصالة والسالم على سيد األانم حممد 

 صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام.

ّز وجلَّ على نعمه الوفرية، الذي أعطاها الصرب واجلهد فإن الباحثة تشكر هللا ع
والتوفيق حىت تتمكن من إمتام هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكليةالرتبية 
وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد املقررة يتعلمها 

استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء لرتقية  :وختتص الرسالة حتت املوضوع .الطلبة
 قدرة الطلبة على مهارة الكتابة )دراسة جتريبية مبعهد الفرقان(

ومت إشراف كتابة هذه الرسالة إبشراف املشرفني الكرميني مها األستاذ الدكتوراندس 
فتقدم شريف الدبن هاشم، املاجستري واألستاذ الدكتوراندس أشرف مزفر، املاجستري، 

الباحثة أفضل الشكر هلما الذين قد أنفقا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما 
إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعل هللا ابركهما وجزامها 
خريا كثريا. وتقدم الباحثة ابلشكر العظيم لوالديها قد ربياها تربية سليمة، ريب اغفرهلا 

ا وارمحها كما ربياها صغريا وجلدها وجلدهتا وجلميع األساتذة اللهم اجعلنا من ولوالديه
 عبادك الصاحلني.

وتشكر كذلك ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية كما 
تشكر بقية األساتذ املكرمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، ألهنم قد 

دهم يف سبيل تدريس طالب وطالبات جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بذلوا جه
 وابركهم هللا يف الدنيا واآلخرة.



 ز

مث تشكر مجيع األخوات وكل من له أسهام يف إمتام هذه الرسالة، والتستطيع ذكر  
 كل واحد منهم يف هذه الرسالة القصرية.

حممو الدين وملدرسة اللغة  والتنسى أن تقدم شكرا لرئيس املعهد الفرقان األستاذ
العربية األستاذة ريضى وهيوين بكالوريس وجلميع املدرسني والطلبة فيه الذين قد أعانوها 

 يف مجع البياانت عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم مجيعا أجرا عظيما.

وإن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، لذلك ترجو الباحثة من 
دا بنائيا خالصا وإصالحها انفعا إلكمال هذه الرسالة، ولعلها انفعا وللقارئني القارئني نق

مجيعا، حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال ابهلل العلي 
 العظيم واحلمد هلل رب العاملني.
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استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على :  عنوان البحث
 مهارة الكتابة )دراسة جتريبية مبعهد الفرقان(

 شريفة منورة : االسم الكامل
 140202131 : رقم القيد

 
ويتعلم  (Bireuen)بريون  بمبعهد الفرقان  ة على املالحظةتعتمد الباحث 

روف احلعلى معرفة  ندرو اقه ن الطلبة فيإالعلوم املتنوعة منها اللغة العربية.  بةطل فيه
قدروا على كيفية الكتابة ي مل يف الواقع همة العربية، ولكنلكتابة اللغ وحفظها اجاييةاهل

ة عشوايية لتكون مجلالكلمات وا اليرتّبالعربية ومل يستطيعوا أن  بقواعد اللغة ةاملناسب
ملشكلة توجد يف معهد الفرقان، واعتمادا على ما سبق، تريد الباحثة أن مفيدة. وهذه ا

 "املبدأيف التعبري واإلنشاء"استخدام كتاب ع و تبحث عنها يف هذه الرسالة حتت املوض
وأما دراسة البحث الىت استعملتها الباحثة فهي . ةقدرة الطلبة على مهارة الكتاب لرتقية

وأدوات  pre-Experiment Designs)) هيديةدراسة جتريبية ابلتصميمات التم
واالختبار القبلي والبعدي. أما  باشرة اململالحظة البحث اليت تستخدمها الباحثة هي ا

الصف يف  واختارت الباحثة عينة البحث الطلبة مبعهد الفرقانجمتمع البحث هو مجيع 
 استاجابة أن إىلرسالة ال هذهالبحث يف  نتايج. وأما طالبا 20كان عددهمالثاىن )ب(  

 لتصفح ،كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء تكون ممتازة ابستخدامالكتابة  ميتعليف  ةبالطل
تدل على أهنا  ،الطلبة يف عملية التعلم أنشطة نتايج من =p٪  90,2النتياجة   على

وتعتمد الباحثة على أن نتياجة ت مبعىن ممتازة.  100-75 حد بني وقعت بتقدير
وهذا  9,2105< 2,09302( أو ttable( أكرب من نتياجة ت اجلدول )ttestاحلساب )

 ( مقبول.Ha( مردود وفرض البديل )Hoيدل على أن فرض الصفري )
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Abstrak 

 

Title of Reseach :  Use “book Al-Mabda’ fi ta’bir wal insya’” to improve 

student’s ability in  kitab majors  

Author’s Name :  Syarifah Munawarah 

NIM : 140202131 

 

Based on the observations of researchers at Ma'had Al-Furqan Bireuen, 

researchers found that most students were able to recognize and memorize 

hijaiyah letters to write Arabic, but they were not able to write in accordance with 

Arabic rules and had not been able to compose random words to become 

sentences perfect. Therefore the researcher tried to overcome this problem by 

using the book Al-mabda 'fii ta'bir wal insya' to improve students' abilities in 

kitabah. The method used by researchers is the experimental method (pre-

experimental design) and tools to obtain data with observation and test sheets. The 

population in this study all students in Ma'ad Al-Furqan and researchers took 

samples in class II-B with a total of 20 students. The results of this study indicate 

that student responses to kitabah learning using the book Al-Mabda 'fi ta'bir wal 

insya' are classified as very good categories, with the acquisition of 90.2% of the 

results of student observation activities, with interpretations ranging from 75-100 

as the category is very good, while based on the results of the acquisition the 

value at t_test is greater than t_table 9.2105 > 2.09302. This shows that the Zero 

(Ho) hypothesis is rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) is accepted, 

meaning that kitabah learning using the book Al-Mabda 'fi ta'bir wal insya' can 

improve students' abilities on Kitabah skills. 
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Abstrak 

 

Judul skripsi : Penggunaan “buku al-mabda’ fii ta’birwal insya’” untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam ketrampilan kitabah 

Nama Penulis : Syarifah Munawarah 

NIM : 140202131 

 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di Ma’had Al-Furqan Bireuen, peneliti 

menemukan sebagian besar siswa telah mampu mengenal dan menghafal huruf 

hijaiyah untuk menulis bahasa Arab, akan tetapi mereka belum mampu menulis 

sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan belum mampu menyusun kata acak untuk 

menjadi kalimat yang sempurna. Oleh karena itu peneliti berusaha mengatasi 

masalah ini dengan menggunakan kitab Al-mabda’ fiita’biri wal insya’ untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam maharah kitabah. Metode yang digunakan 

oleh peneliti adalah metode eksperimen (pre-Experimental Design) dan alat-alat 

untuk memperoleh data dengan lembar observasi dan tes. Adapun populasi dalam 

penelitian ini seluruh siswa di ma’had Al-Furqan dan peneliti mengambil sampel 

dikelas II-B dengan jumlah siswa 20 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwasanya respon siswa terhadap pembelajaran kitabah menggunakan kitab Al-

Mabda’ fi ta’biri wal insya’ tergolong sebagai kategori sangat baik, dengan 

perolehan nilai 90,2 % dari hasil kegiatan obsevasi siswa, dengan interpretasi 

berkisar 75-100 sebagai kategori sangat baik, adapun berdasarkan hasil perolehan 

nilai pada t_test lebih besar dari pada t_tabel  > 2,09302. Hal ini 

menunjukkan bahwa Hipotesa Nol (Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif (Ha) 

diterima, artinya pembelajaran kitabah menggunakan kitab Al-Mabda’ fi ta’bir 

wal insya’ dapat meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan Kitabah.  
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث - أ

ربع مهارات أساسية وهي أ من غة العربية تتكونلأن مهارة المن املعروف 
كوسيلة من وسائل  . "والكتابة وإن كانت مهمةوالكالم والقراءة والكتابة ستماعالا

 االتصال والتعبري عن النفس والفكر. "فإهنا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع
والكتابة يف "1الدراس اللغة العربية إىل القدرة على أن يكتب هبا كما يتحدث ويقرأ".

العمل املدرسية تشمل اإلمالء، واخلط، والتعبري الكتاىب، ومن خالل هذه األبعاد ميكن 
 2".تنمية مهارات الكتابة

اليت  الكتابة هي فرع من فروع اللغة العربية عرف أبنتوابلنسبة إىل البيان السابق 
 يتعلمها الطلبة يف املدرسة. ويف تعليم الكتابة هناك تدريبات لرتتيب الكلمات العشوائية.

العلوم املتنوعة منها  بةطل ويتعلم فيه (Bireuen)بريون  بإن معهد الفرقان معهد 
ة لكتابة اللغ وحفظها جائيةاهلروف احلعلى معرفة  ندرو اقه ن الطلبة فيإاللغة العربية. 

العربية ومل  بقواعد اللغة ةقدروا على كيفية الكتابة املناسبي مل يف الواقع همولكن العربية،
مفيدة. وهذه املشكلة توجد يف معهد ة عشوائية لتكون مجلالكلمات وا اليرتّبيستطيعوا أن 

الفرقان، واعتمادا على ما سبق، تريد الباحثة أن تبحث عنها يف هذه الرسالة حتت 
قدرة الطلبة على مهارة  لرتقية "يف التعبري واإلنشاء املبدأ"ب استخدام كتاع و املوض
 .ةالكتاب

 

                                                           
، )سعودي : جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطيق بلغات اخرى حممود كامل الناقة، 1

 230(، ص. 1985
 217م(، ص.  2015، )القاهرة : عامل الكتاب، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  2
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 البحثأسئلة  - ب
ة الطلبة هل يكون استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء فعاال لرتقية قدر  -1

 كيفية الكتابة املناسبة بقواعد اللغة العربية يف معهد الفرقان ؟  على
على  ةاملناسبقواعد ابل شوائيةكلمات العاليب تكيف قدرة الطلبة على تر  -2

 ؟عهد الفرقانممهارة الكتابة يف 
 

 أهداف البحث -ج
كيفية ى  فعالية كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة علمعرفة  -1

 الكتابة املناسبة بقواعد اللغة العربية يف معهد الفرقان
على  ةعد املناسبلقواكلمات العشوائية اباليب تقدرة الطلبة على تر معرفة  -2

 مهارة الكتابة يف معهد الفرقان 
 

 أمهية البحث -د
 للطلبة :  -1

 عهد الفرقانمالطلبة على مهارة الكتابة يف  لرتقية قدرة -
على  ةاملناسب لقواعدكلمات العشوائية اباليب تلرتقية قدرة الطلبة على تر  -

 معهد الفرقانمهارة الكتابة يف 
 للمدرس : -2

 تعليم اللغة العربية املدرس يفزايدة معرفة ل -
 للباحثة : -3

  تعليم الكتابةعملية لزايدة املعرفة واملهارة واخلربة يف  -
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 افرتاضات البحث وفروضه -ه
أما االفرتاض يف هذ البحث فهو أن استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء  

 يسهل الطلبة على سيطرة املواد الدراسية.
 :من هذا البحث فهو احثةه البتافرتض ذيأما الفرض ال

البديل : استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء يكون فعاال لرتقية قدرة  ضفر ال -
 Ha). )كيفية الكتابة املناسبة بقواعد اللغة العربية الطلبة على

الصفري : استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاءال يكون فعاال لرتقية  فرضال -
 (Ho) .لكتابة املناسبة بقواعد اللغة العربيةكيفية ا على قدرة الطلبة
 

 حدود البحث -و
قتصر موضوع البحث على استخدام كتاب املبدأ يف التعبري تاحلد املوضوعي :  -1

 عهد الفرقان.مبالكتابة واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على مهارة 
 استخدام كتاب املبدأ يف التعبريعن : تريد الباحثة أن تبحث  احلد املكاين -2

 الثاىن. مبعهد الفرقان يف الصفالكتابةواإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على مهارة 
 2018 امت الباحثة هبذ البحث يف السنة: قاحلد الزماين -3

 
 مصطلحات البحث -ز

 استخدام -
 يستفعل  –تخداما على وزن استفعل اس –يستخدم  –لغة مصدر من استخدم 
ستعمال كتاب املبدأ ا د ابستخدام يف هذه الرسالةراوامل 3استفعاال معناه :"اختذه خادما".

                                                           
(، ص. 2003، )بريوت: دار املشرق،  املنجد يف اللغة واإلعالم، الطبعة األربعونرايض الصلح، 3

۱7۱ 



4 
 

 
 

 . كيفية الكتابة املناسبة بقواعد اللغة العربية يف التعبري واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على
 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء -

الشيخ الدكتور وسيم   تعبري واإلنشاء هو اسم كتاب صنفهكان كتاب املبدأ يف ال
 استماع. ولكن هذااليبحث عن الكتابة، والكالم، و فب الكتا ااد هبذكعكايت. وأما املر 

  .الكتاب يؤدي إىل الكتابة
 ترقية -

، معناها: "رفعه وصدره وأن "ترقية –يرّقى  –رّقى "كلمة الرتقية لغة مصدر من 
واصطالحا أن ترقية هي: "مازال يتنقل به من حال إىل  4يرفع حصول الدرس للتالميذ".

 لرتقية هي عملية تغيري الشيئ من أدىن اىل أرقى املستوى.أى: ا 5حال".
كيفية الكتابة  هي دراجة إجناز قدرة الطلبة علىفوأما املراد هبا يف هذه الرسالة 

 . املناسبة بقواعد اللغة العربية
 قدرة الطلبة -

القوة على الشيء واملتمكن "مبعىن قدرة" يقدر -كلمة قدرة مصدر من "قدر
وأما كلمة  7فهي الصفة الىت يتمكن احلي من الفعل وتركه ابإلرادة. صطالحااو  6منه".

طلبا" -يطلب-الطلبة فهي اللفظ اجلمع من الطالب وهو اسم الفاعل من فعل "طلب
سائل وداعي وانشد. وهو الذى يطلب العلم ويطلب عرفا على التلميذ يف مرحلة "مبعىن 

 8".التعليم الثانوية والعالية
 

                                                           
 ۲76...، ص. املنجد يف اللغة واإلعالمرايض الصلح، 4
 ۲76...، ص. املنجد يف اللغة واإلعالمرايض الصلح، 5
  .718ص.  ٬(1972 ٬روق الدولية)القاهرة : مكتبة الش 1-2معجم الوسيط  ٬ابراهيم أنيس6
ص.  ٬م( 1988 ٬)البريوت : دار الكتابة العلمية ٬كتاب التعريفات ٬الشريف على بن اجلرجاين7

135. 
 561... ، ص. معجم الوسيط  ابرهيم أنيس،8
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 مهارة الكتابة  -
ومهارة شيء وفيه وبه، وأهداف فهو "، "مهور-مهرا-ميهر-مهر"مهارة لغة هي 

ماهر يقال )ماهر يف العلم( أي كان هادقا عاملا به يف ضاعته أنفسها 
آداء لغوي )صويت أي غري صويت( يتميز ابلسرعة والدقة والكفاءة ": حاواصطال.9"معرفة

 10."عاة اللغوية املنطوقة واملكتوبةاوالفهم واملر 
 11."خّط أو رسم"كتابة"، ومعناها -يكتب-الكتابة لغة مصدار من "كتب

رسم احلروف والكلمات واجلملة وفقا للقواعد اإلمالئية "هي فالكتابة  "اصطالحا : 
 12"املتعرف عليها

 الكلمات العشوئية -
الكلمات العشوئية هي تدريب من التدريبات يف مهارة الكتابة. ويتم تطبيق هذا  

رفة قدرة الطلبة على ترتيب الكلمات الصحيحة يف الكتابة وقدرة الطلبة على التدريب ملع
 سيطرة املفردات.13
 
  الدراسات السابقة -ح
تجريبية مبعهد الث أسرارية، إستخدام الوسيلة "هل تعريف" لرتقية مهارة الكتابة )حب -1

يم العربية جامعة كلية الرتبية يف قسم تعل  ٬غري املنشورة ٬رسالة اجلامعة ابب املغفرة(،
 2015الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتشية 

                                                           
، التابقة التاسعة والثلثون،)بريوت : دار املشرق املنجد يف اللغة العربية وااألعالملويس معلوف،  9

 777(، ص. 2002
)الرايض : دارل املسلم،  املهارات  اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممد عليان، 10

 8(، ص : 1992
(، ص. 2003)بريوت : دار املشرق طبعة أوىل  ، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة،صحيب محوي11

887 
   217ص.  ٬م( 2015 ٬امل الكتاب)القاهرة : ع ٬تعليم اللغة العربية املعاصرة ٬سعد اليف12 

13
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واألسباب الىت دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث أن الطالب يف الصف الثاىن من 
سطة ابملعهد ابب املغفرة ال يقدرون على الكتابة ومل يتعودوا يف كتابة احلروف و املدرسة املت

لعربية ألن املدرس التطبيق الوسائل املناسب يف كتابة اللغة اال ظ العربية وكيفيةاوألف
 تدريس الكتابة. 

لتجريبية فعالة  فهي هذه الرسالةيف كتابة الباحثة من هداف الرائيسية األ وأما
استخدام وسيلة "هل تعريف" لرتقية مهارة الكتابة ابملعهد ابب املغرفة. وأهداف الفرعية 

 لة لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة.ل هذه الوسياهي : ملعرفة كيف إجراء استعم
نهج مهي فيف كتابة هذه الرسلة  ةالباحث امهوأما منهج البحث الذى استخد

كما يعرف ابإلندونيسية" ”experiment research“ زيةأو ما يقال ابإلجنل ةتجربيال
“penelitian experiment”  .ختبار الواتبار القبلى خلمت الباحثة ابالع البياانت قاويف مج

جميع الطالب يف معهد ابب فواملالحظة املباشرة. أما اجملتمع يف هذ البحث  ٬البعدى
الباحثة فهي الطالب يف الفصل الثاىن )أ( كاجملتمع الضابطة  تاملغفرة والعينة الىت أخذ

 طالبا. 41والثاىن )ب( كاجملموعة التجريبية وعددهم 
يعين ابلبحث الذى كتابتها الرسالة يف  ةت السابقة ابلدراسة احلاليقة الدراساالع

أن الطالب يف الصف الثاىن من املدرسة املتوسطة ابملعهد  ٬املاضى تبحث عن املشكلة
ظ العربية وكيفية  اابب املغفرة ال يقدرون على الكتابة ومل يتعودوا يف كتابة احلرف وألف

. وتبحث سائل املناسبة يف تدريس الكتابةكتابة اللغة العربية ألن املدرسة ال تطبق الو 
على معرفة  ندرو اقفيه   أن الطلبة ٬شكلة يف معهد الفرقانالباحثة يف رسالتها عن امل

على   اكن يف الواقع أن الطلبة مل يقدرو ، وللكتابة اللغة العربية وحفظها جائيةاهلاحلروف 
 اتختالفاالو ت العشوائية. يرتبوا الكلماكيفية كتابة اللغة العربية ومل يستطيعوا أن 

الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية يعين ابلبحث الذى استخدامتها الباحثة من كتابة 
الرسالة من انحية املوضوع استخدام وسيلة "هل تعرف" لرتقية مهارة الكتابة )حبث 

 تجريبية مبعهد ابب املغفرة(، ومن انحية املشكلة، ومن انحية جمتمع والعينة. ال
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عب لغوية يف التدرس الكتابة )حبث التجرييب ابملدرسة الثانوية لفطانة، تطبيق ال -2
(، رسالة اجلميعة،غري املنشورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم العربية (Tungkobاحلكومية 

 2011جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية،
ظ العربية وكيفية كتابة الفأن الطالب مل تعودوا يف كتابة احلروف وأيف الواقع 

. هذه املشكلة يف املدرسة نيبدأ الكتابة من اليسري إىل اليماللغة العربية وال سيما ت
 (.(Tungkobاملتواسطة اإلسالمية احلكومية

لتجريبية  فهي هذه الرسالة ةكتابتيف  الباحثة من هدف الرائسية األ وأما
هداف واأل. Tungkobلثانوية احلكومية األلعاب اللغوية يف تدريس الكتابة ابملدرسة ا

بة وملعرفة فعالية االفرعية هي : ملعرفة كيفية تطبيق األلعاب اللغوية يف تدريس الكت
 األلعاب اللغوية يف تدريس الكتابة.

منهج  هيالباحثة يف أتليف هذه الرسالة  إن منهج البحث الىت تستعملها
بحث فهم الطالب يف الفصل الثاىن مبدرسة حبث التجرييب. أما اجملتمع والعينة يف هذ ال

. وكانت العينة يف هذ البحث التجرييب تتكون Tungkobاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 
كاجملموعة الضابطة   (x)، وهي أتخذ الباحثة فصل (y)والفصل  (x)من فصلني، الفصل 

ء لديهم يف كاجملموعة التجريبية ابعتبار أن الطالب يف هذين الفصلني سوا  (y) وفصل
ع البياانت واملعلومات الىت حتتاج إليها الباحثة فتعمد على وجلم استجاب التعليم.

هي أن األلعاب اللغوية فنتائج البحث  ختبار. وأماالوات البحث املالحظة املباشرة واأد
 تكون فعالية يف تدريس الكتابة.

كتابتها الرسالة عالقة الدراسة  السابقة ابلدراسة احلالية يعين ابلبحث الذى  
يف املاضى تبحث عن املشكلة أن مل يتعودوا يف كتابة احلروف وألفظ العربية وكيفية كتابة 
اللغة العربية، والسيما تبدأ الكتابة من اليسرى إىل اليمىن. هذا املشكلة توجد يف 

متها الباحثة من  . البحث الذى استخدTungkobاملدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 
تابتها هذه الرسالة لتجريبية فعالة األلعاب اللغوية يف تدريس الكتابة ابملدرسة ك
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يف  شكلةعن امل. وتبحث الباحثة يف رسالتها Tungkobاملتواسطة اإلسالمية احلكومية 
لكتابة اللغة  وحفظها جائيةاهلعلى معرفة احلروف  ندرو اقأن الطلبة فيه  ٬معهد الفرقان

بة اللغة العربية ومل يستطيعوا ع أن الطلبة مل يقدرون على كيفية كتا، ولكن يف الواقالعربية
 .يرتبوا الكلمات العشوائيةومل يستطيعوا أن 

احلالية يعين ابلبحث الذى  الدراسات السابقة ابلدراسةات وإختالف
تطبيق األعب لغوية يف "متها الباحثة من كتابة الرسالة من انحية املوضوع استخد

، ومن انحية "((Tungkob)حبث التجرييب ابملدرسة الثانوية احلكومية  التدرس الكتابة
 املشكلة، ومن انحية جمتمع والعينة. 

سورايواتى، استخدام وسائل السبورة اجليوبية لرتقية قدرة الطلبة يف التعليم  -3
رسالة اجلميعة،غري ، ((Tungkobالكتابة،)حبث التجرييب ابملدرسة الثانوية احلكومية 

شورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم العربية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا املن
 2016أتشية،

يف الواقع أن هذه الطلبة مل يقدروا على كيفية االتصال يف الكلمة ومل يستطيعوا 
أن يكتبوا الكتابة من اليمىن إىل اليسرى. وأهدف هذ البحث ملعرفة فعالة وسائل السبورة 

لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم الكتابة. إن منهج البحث الىت تستعملها الباحثة يف اجليوبية 
أتليف هذه الرسالة هو املنهج البحث التجرييب. وجلمع البياانت تستعمل الباحثة 
اخلتبارات واملالحظة املباشرة. وأما اجملتمع البحث مجع الطلبة الفصل األول يبلغ عددهم 

طالبا. ومن نتائج احملصولة على هذا البحث  30أخذهتا الباحثة  طالبا. والعينة الىت 253
يستطيع أن يرقي قدرة الطلبة يف تعليم الكتابة، كما حصل على حسبا أن درجة ت 

 (.40،2>41،9<76،2)(Ttabel) أكرب من درجة ت اجلدول (T test)احلساب
ها الرسالة عالقة الدراسة  السابقة ابلدراسة احلالية يعين ابلبحث الذى كتابت

يف املاضى تبحث عن املشكلة أن مل يتعودوا يف كتابة احلروف وألفظ العربية وكيفية كتابة 
اللغة العربية، والسيما تبدأ الكتابة من اليسرى إىل اليمىن. هذا املشكلة توجد يف املدرسة 
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ا متها الباحثة من كتابتهالبحث الذى استخد .Tungkobاملتواسطة اإلسالمية احلكومية 
هذه الرسالة لتجريبية فعالة األلعاب اللغوية يف تدريس الكتابة ابملدرسة املتواسطة 

يف معهد  شكلةعن املوتبحث الباحثة يف رسالتها  .Tungkobاإلسالمية احلكومية 
، لكتابة اللغة العربية وحفظها جائيةاهلعلى معرفة احلروف  ندرو اقأن الطلبة فيه  ٬الفرقان

ومل بة اللغة العربية ومل يستطيعوا الطلبة مل يقدرون على كيفية كتاولكن يف الواقع أن 
 .يرتبوا الكلمات العشوائيةيستطيعوا أن 

وإختالف الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية يعين ابلبحث الذى 
استخدام وسائل السبورة " الرسالة من انحية املوضوع استخدامتها الباحثة من كتابة

ة الطلبة يف التعليم الكتابة،)حبث التجرييب ابملدرسة الثانوية احلكومية اجليوبية لرتقية قدر 
Tungkob))"ومن انحية املشكلة، ومن انحية جمتمع والعينة  ،. 

 
 طريقة كتابة الرسالة -ط

وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما قررته جامعة 
دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة  "تاب املسمىالرانري اإلسالمية احلكومية يف الك

 "2017سنة  املرحلة اجلامعية األوىل
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 أمهية مهارة الكتابة - أ
والكتابة عملية ضرورية للفرد واجملتمع خصوصا يف وقتنا احلاضر ابعتبارها عنصرا 

واالستفادة منها. والكتابة  ،ووسيلة لنقل األفكار اآلخرين ،أساسيا من عناصر الثقافة
وتشتق الكتابة ما  ،واستمرارا وهي الوسيلة األكثر ثباات، وعاء حيفظ اللفظ واملعىن معا

حيث ينبغى مراعاة قواعد النحو ،تتضمنه من معرفة وفكرة من الفنون اللغوية األخرى
وعندما تكون نتاج العقل اخلالص فهي كتابة عملية أو  والصرف والبالغة واإلمالءواخلط.

كاتب وظيفية، وعندما تكون انبعة من النفس فهي إبداعية إنشائية تعرب عن وجدان ال
وعواطفه وانفعاالته. والكتابة يف العمل املدرسي تشمل اإلمالء، واخلط، والتعبري الكتاىب، 

 1ومن خالل هذه األبعاد ميكن تنمية مهارات الكتابة."
" وكانت الكتابة مادة من املواد املهمة يف تعليم اللغة العربية ألهنا وسيلة من 

فإهنا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث وسائل االتصال والتعبري عن النفس والفكر. 
 2يتطلع الدراس اللغة العربية إىل القدرة على أن يكتب هبا كما يتحدث ويقرأ."

تعد الكتابة من أهم وسائل االتصال الىت يستطيع الفرد من خالهلا على التعبري 
عن أفكاره، والوقوف على أفكار اآلخرين، وأن يربز ما لديه من أفكار ومشاعر، 

سجل ما يريد تسجيله من حوادث ووقائع. وكثريا ما يكون اخلطأ الكتاىب سببا يف قلب وي
املعىن، وعدم وضوح الفكرة،ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة للمتعلم يف 

 دراسته، وحياته املستقبل.

                                                           
 217م(، ص.  2015، )القاهرة : عامل الكتاب، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  1
، )سعودي : جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطيق بلغات اخرىحممود كامل الناقة، 2 
 230(، ص. 1985
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وتدريب املتعلمني على الكتابة يف مراحل التعليم املختلفة ينبغى أن يرتكز على 
 ة املهارتني الرئيسيتني التاليتني :تنمي

  القدرة على الكتابة الصحيحة -
 3إجادة اخلط -

 أهداف تدريس الكتابة - ب
 وقّدم حممود كامل الناقة، أهداف تدريس الكتابة كمايلي : 

 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته. -1
ع متييز شكل كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة م -2

 احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرها.
 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم. -3
 إتقان الكتابة خبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس. -4
 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. -5
 معرفة عالمات الرتقيم ودالالهتا وكيفية استخدامها. -6
وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات  معرفة مبادئ اإلمالء -7

 بني النطق والكتابة والعكس.
 ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدمها الرتتيب العريب املناسب للكلمات.  -8
ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من  -9

 حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغري املعىن.
 وب املناسب للموضوع  أوالفكرة املعرب عنها.استخدام األسل -10
 4سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف اللغة صحيحة سليمة واضحة معربة. -11

 

                                                           
3
 217ص  ٬م( 2015 ٬ة : عامل الكتاب)القاهر  ٬تعليم اللغة العربية املعاصرة ٬سعيد اليف  

4
 237ص.  تعليم اللغة....حممود كامل الناقة،   
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 طرق التدريس الكتابة    -ج
كان مهارة الكتابة تكون مهارة عالية من املهارة األربعة، ألهنا يدرس بعد مهارة 

لغوية بني الناس. مث تنقسم عمالية االستماع والكالم والقراءة وهي أحد وسيلة اإلتصال ال
 تعليم الكتابة إىل مرحاالت وهي يبدأ بدرس اإلمالء حىت التعبري.

تدريس اإلمالئية تنقسم إىل اإلمالء املنقول واإلمالء املنظور واإلمالء  
االختباري. وتدريس التعبري تنقسم إىل اإلنشاء موجة واإلنشاء احلرة. وهنا سأشرح عن 

 اإلنشاء موجه. 
 اإلنشاء املوجة  - أ

اإلنشاء املوجه هو اإلنشاء يواجه فيه املدارس تلميذه إىل تكوين مجلة أو مجل 
أو إىل عنوان وعناصره اخلاصة وبعض ومفرداهتا  ٬خاصة استعمال منط أو امنط حمدد
أو أىل أمور أخرى هتدف أىل عملية اإلنشاء لدى  ٬وانحية القواعد املناسبة اخلاصة

 5الطلبة.
ذه املرحلة، يشدد الطالب أن يقدروا على تفريق بني احلروف اهلجائية إن يف ه

من الكلمات، وهم قادرون على كتابة الصيغ النحوية والرتاكيب اللغوية، مبا فيها من 
لقراءة واإلمالء. ويف هذه املرحلة يعطي الطالب بعض احلرية خربهتم يف كتابة احلديث وا

يف اختيار الكلمات، والرتاكيب، والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن يف 
 6 إطار ال يسمح له أبن يكتب تعبري أعلى من مستواه يف اللغة.

متعددة  وال حكام هذا التدرج ينبغي أن تتنوع التدريبات وفيما يلي نقدم أنواعا
 من التدريبات حيكمها أيضا تدرج طبيعي ابدئني من البسيط.

قد نبدأ ابستخدام تدريب التكملة الذي سبق أن استخدامناه يف مرحلة  -1
اال أنه يف هذه املرحلة ستكون التكميلة غري حمددة  ٬سابقة من الكتابة

                                                           

 .PT)جاكرات :  ٬دليل الكاتب واملرجتم ٬حممد منشور وأصدقاؤه5 

MoyoSegoroAgung٬2002(2-1ص. ٬ 
 251ص.  تعليم اللغة....حممود كامل الناقة، 6
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إبجابة واحدة ولكن ميكن أن يكمل كل دارس الناقص بتعبري من عنده 
ومع هذا تعترب كل املكمالت  ٬تل  عن تكملة الدارسني اآلخرينقد خي

 صحيحة. 
واستمرارا هلذا النوع ميكن استخدام تدريبات اإلحالل حيث ميكن  -2

استبدال جزء من اجلملة مبجموعة من العبارات كل منها يعطي للجملة 
معىن خمتلفا وهذا يتيح الفرصة ألن يعرب الطالب عن معان عديدة يف 

 حدةزمجلة وا
تقدم مجل بسيطة وقصرية ويطلب من الدارس إطلة اجلملة إبضافة  -3

 معلومات جديدة
تقدمي كلمات الحتتاج إىل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حتتاج إىل  -4

إضافة كلمة أو كلمتني حىت تكتمل اجلملة حبيث الترتك فراغا بني 
 كلمتان.الكلمات يوحي ابملكان الذي ينبغي أن توضع فه الكلمة أو ال

ميكن استخدام تدريبات االختصار والتلخيص كقراءة نصوص أو  -5
 موضوعات يف الكتب واجملالت.

 تدريب تكملة اجلملة  -6
 7استخدام تدريب الوص  خاصة وص  املواق . -7
 
 طرق التعليم اإلنشاء  - ب

يعد كتابة املوجهة املرحلة التىي أتيت بعد الكتابة املقيدة وقبل الكتابة احلرة. وهي 
 طريقة التعليم اآلتية : أتخذ 

 كتابة حوار قدمت للتعليم بعض مفرداته وتراكبه. -1
موضوعات سيتعان فيها ابألسئلة اليت تقود الطالب إىل إجاابت تكون  -2

                                                           

 256ص.  تعليم اللغة....حممود كامل الناقة، 7 
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 النص الذي تريدهم من الطالب.
 مترينات تلخيص لنصوص سبق للطالب قراءهتا.  -3
ملء أو رمسية أو بطاقاقات الدعوة أو  ٬تقليد مناذج لرسائل خاصة -4

 استمارات.
 8استخدام القصة املصورة. -5

 
 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء  -د

كان كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء هو اسم كتاب صنفها الشيخ الدكتور وسيم  
كعكايت. وهذا الكتاب مناسب للطلبة املتوسطة يف التعلم الكتابة عن الرتتيب الكلمات 

 ٬شوئية هي تدريب من التدريبات يف التعلم اإلنشاء املوجةالعشوئية. الرتتيب الكلمات الع
يف هذا الكتاب هناك كثري من التدريبات لرتتيب الكلمات العشوئية. يف هذا الكتاب 
أيضا توجد عن التدريبات اآلخر يعين أكمل اجلمل،الصل الكلمة، وكيفية الكتابة 

 الكتابة واإلنشاء.املناسب ابلقواعد. وهناك توجد الصوار لتسهيل الطلبة يف 
 

 
 
 

                                                           

الدار العلمية للنشر والتوزيع :  ٬)اجليزة ٬تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ٬ر الصديق عبدهللاعم8 
 125-124ص.  ٬(2008
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 
  منهج البحث -أ 

الباحثة يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييب وهو  اإن املنهج الذي تستعمله
منهج البحث العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف أثر السبب ) املتغري 

 1م العلوم الطبيعية.املستقل( على النتيجة )املتغري التابع( الذي له األثر اجللي يف تقد
 pre-Experimentalوختصص الباحثة هلذا البحث التجرييب التصميمات التمهيدية)

Designs)  وهو قسم من البحث التجرييب، مسيت بتصميمات متهيدية أو رديئة أو غريها
( أن تكون 1٩٧٨فهي قد اتصفت هبذه الصفة ألهنا ال تستحق كما قال تكمان )

 .يتم فيها بب  املتغرياتتصميمات جتريبية ألن ال
ببطا مينع من أتثري كل العوائق الىت تعوق الصدق الداخلى للتجريبية الىت ذكرها  

 2سلفا. وأتخذ الباحثة الشكل التايل:
 

 
 

 : يرمز للمجموعة التجريبية ت : حيث أن
 : يرمز لالختبار القبلي 1خ   
 : يرمز لالختبار البعدي ۲خ   
   x يرمز للتجربة : 

                                                           
كتبة )م ية،الطبعة الثان ، السلوكية املدخل إىل البحث يف العلوم د العساف،صاحل بن مح 1
 ۳٠۳ص. ، (۲٠٠٠:العبيكان

 ۳1٥...،ص.السلوكية البحث يف العلوم املدخل إىل د العساف،مح صاحل بن2 

 ۲خ  x 1خ ت
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ي تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر القواعد قبل إجراء أ
التجربة، مث تطبق طريقة التعليم الربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم اختبار 
 بعدي ليتبني مدى الفرق بني درجة االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة.

 
 وعينة البحث جمتمع - ب

د الفرقان حول عددهم ب مبعهمن هذا البحث هو مجيع الطالويكون اجملتمع 
طالبا. والطريقة اليت  ۲٠حول عددهمو الثانىفأخذت الباحثة للعينة يف الصف طالبا. 1٥٠

تستخدمها الباحثة الختيار العينة هي الطريقة العمدية، أي اختيارها ابخلربة يف تعيني 
ثة و معرفتها أن هذه العينة متثل جمتمع العينة و هي تعين أن أساس االختيار خربة الباح

 3البحث
 

 وطريقة مجع البياانتأدوات البحث    -ج
 : تمد الباحثة على األدوات التاليةوأما أدوات البحث جلمع البياانت فتع

 املالحظة املباشرة -1
للحصول على معهد الفرقان تقوم الباحثة ابملالحظة املباشرة عن البحث يف 

يف كتابة هذه الرسالة. إهنا مالحظة سلوك معني من  إليها ت احملتاجةالبياانت و املعلوما
 4مباشرة ابألشخاص أو األشيأء الىت يدرسها.االتصاهلخالل 

 ختباراتاال -1
 ختبارات إىل قسمني:تنقسم اال

االختبار القبلي هو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة  -
مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف مادة القواعد مثال قبل إجراء التجربة بغرض حتديد 

 قبل التجربة وحىت يتسىن معرفة أثر التجربة يف حتسينه.
                                                           

 ٩٩...، ص. املدخل إىلصاحل بن محد العساف, 3
 4٠٦...، ص.  املدخل إىلصاحل بن محد العساف, 4
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ختبار البعدي هو االختبار الذي ختتربه اجملمو  التجريبية بعد إجراء اال -
التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف مادة القواعد مثال بعد إجراء 
التجربة لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق ااملتغري املستقل )التعليم املربمج( على املتغري 

 ٥التابع )التحصيل الدراسي(.
 

 طريقة حتليل البياانت - ه
، كانت إستخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاجترب الباحثة عملية التعليم و 

قدرة الطلبة على  ترقيةب قوم كمشرفة عملية التعليم عند تطبيق إلرشاد الطالتالباحثة 
 مهارة الكتابة.

 املالحظة املباشرة ياانتبلحتليال -1

القانون املقرر ليت حصلت يف حبثها على عدد اعتمدت الباحثة يف حتليل البياانت ا
حسن البياانت اليت ستحللها الباحثة. وحيسب البياانت من أنشطة املدرسة والطلبة عند 

 إجراء عملية التعلني والتعلم ابستعمل القانون: 
 

X ٪100  

 
  : النسبة املؤية P البباانت:
  R  جممو  القيمة احلصولة عليها : 
  T :النتيجة الكاملة  

 

                                                           

 3٠٧...، ص.  املدخل إىلصاحل بن محد العساف, ٥ 
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وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة 
 ٦أحوال:
 = ممتاز٪1٠٠ – ٨1
 =جيد جدا   ٪ ٨٠-٦٦
 = جيد ٪٨٠-٥٦
 = منقول ٪٥٥-41
 = انقص ٪4٠-٠
 

 اختبار القبلي واختبار البعدي عن ياانتالبحتليل  -2

 ’T‘ختبار القبلي والبعدي ابختبارات )وحتليل البياانت عن نتيجة اال

Test٧(فتستخدم الباحثة القانون التايل : 

 ت = 

 حيث أن :
 : متوس  الفروق م ف
 إحنرافات الفروق : جممو  مربع 2مج ح

 : عدد أفراد العينة  ن
 

 
 

 

                                                           
6
  Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hal. 281 

  141ص.  ٬....املدخل إىل  ٬صاحل بن محد العاسف7 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها
 

 عرض البياانت -أ 
واألدوات املستخدمة يتعلق مبنهج البحثلقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة ما 

رتيد الباحثة أن تعرض نتائج اليت حصلت من ففيه جلمع البياانت. أما يف هذا الفصل 
ابستخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة  عملية تعليم اللغة العربية

. وحلصول على البياانت قامت الباحثة ابلبحث على مهارة الكتابة يف معهد الفرقان
اعتمادا  على رسالة عميدة  2018/2017للسنة الدراسية هذا املعهد التجرييب يف 

-B- 4929 /Un.08/TU:لكلية الرتبية جامعة الرانريي بندا آتشيه برقم
FTK/TL.00/05/2018  2018مايو  07يف التاريخ. 

 
 حملة عن ميدان البحث -1

ي معهد قبل الشروع يف البحث حيسن ابلباحثة أن توضح عن ميدان البحث وه
 .simpang empat, gampong raya tambo, Kecتقع يف شارع هدملعا ا، كانت هذالفرقان

Peusangan Kab. Bireuen، الدين د حممو األستاذ  اآلناملعهد انظر هذه  وكان
(Mahmuddin)،اليت املعلمة  أّمامعلمة.  4و  معلما 10 وعدد املعلمني يف هذه املدرسة

جامعة يف املتخرجة يىى وهيو ي بكالوريسفعددها معلمة واحدة وهري تعلم اللغة العربية
 .الرانريي بندا أتشيه
، طالبة 76و طالب  74تتكون من طالبا  150عهدامل ايف هذ الطلبةوكان عدد 

 ،كما يّتىح يف اجلدول الّتايل:الثالثوهم جيلسون يف الصف األول حىت الصف 
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 الطلبة يف معهد الفرقانعدد :  1-4اجلدول 

 
 

 الفصل
  التالميذ

 االانث الذكور جمموع
 الفصل األول
 الفصل الثاىن
 الفصل الثالث

25 
28 
21 

33 
20 
23 

58 
48 
44 

 150 76 74 اجملموع
 

 معهد الفرقانفي ملعلمينعدد ا:  2-4اجلدول 
 األمساء الرقم

 مود الدينحم 1

 S.Agإمسوار  2

 سيفّدين املاجستري 3

 يسوان هادي 4

 رشيدي 5

 إسوادي 6

 حممد 7

 حممد إحسان 8
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 ريىى وهيو ي بكالوريس 9

 حسىن بكالوريس 10

 نوف مولذا سين بكالوريس 11

 وت فطريينچ 12

 ذلفهمي 13

 جنيدي 14

 
استخدام كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على إجراء  -2

 مهارة الكتابة 

كتاب املبدأ يف التعبري   ابستخداموقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 
التجرييب  الباحثة توقيتستوضح ، واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة

 وخطوات التعليم، أما التوقيت عملية التعليم والتعلم كما يلي:

 التجريبية: التوقيت الّتجرييب يف اجملموعة  3–4اجلدول 
 ساعة اتريخ يوم  اللقاء

 17,30 -16,00 2018نوفمبري13 الثالاثء اللقاء األّول
 17,30 -16,00  2018نوفمبري 14 األربع اللقاء الثا ي

 17,30 -16,00 2018نوفمبري 15 ميساخل الثالثاللقاء 
 17,30 -16,00 2018نوفمبري 16  اجلمعة اللقاء الرابع
 17,30 -16,00 2018نوفمبري 17 السبت اللقاء اخلامس
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 17,30 -16,00 2018نوفمبري 18 األحد اللقاء السادس
 4 – 4اجلدول 

 املبدأ يف التعبري واإلنشاءكتاب ستخدام  ابعلى مهارة الكتابة يبية التجر عملية ال
 
 ألول اللقاء ا -

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل أبلقاء  -

 السالم 
أتمر املدرسة رئيس الفصل  -

 لقيادت قراءة الدعاء 
أتخذ كشف الغياب على  -

 الطلبة 
 تعرف املدرسة عن نفسها  -
تقدم املدرسة االختبار القبلى  -

 للطلبة  

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 تسمع الطلبة أىل االمساء اجمللسة  -
 تسمع الطلبة  -

 
 تعمل الطلبة ذالك االختبار -

تلقى املدرسة السالم أىل الطلبة  -
الفصل وتنصحم  من رو اخلقبل 

 أبن يتعلموا جيدا.

تسمع الطلبة أىل نصيحة  -
 السالم.املدرسة وجتيبون الطلبة 

 
 5 – 4اجلدول 

 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاءستخدام  ابعلى مهارة الكتابة يبية التجر عملية ال
 اللقاء الثا ي  -

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
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تدخل املدرسة الفصل أبلقاء  -
 السالم 

أتمر املدرسة رئيس الفصل  -
 لقيادت قراءة الدعاء 

أتخذ كشف الغياب على  -
 الطلبة 

 تعطي املدرسة الدوافع  -
تكرر املدرسة املادة اليت قد  -

سبوع األعلموها الطلبة يف 
 املاضى 

تعرف املدرسة عن الكتاب املبدأ  -
"معلم اللغة واإل نشاء مبادة

 العربية"
تشرح املدرسة عن األهداف  -

ابستعمال كتاب املبدأ يف التعبري 
 واإلنشاء 

بدأت املدّرسة بتعليم كتاب  -
 املبدأ يف التعبري واإلنشاء  يعين: 

 قسم املدرسة الطلبة إىل مخسة نت
 فروق 
  أتمر املّدرسة الطلبة لتالحظ

 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  
  تشرح املدّرسة عن قراءة النص 

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 تسمع الطلبة أىل االمساء اجمللسة -
 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -

 
 

 تسمع الطلبة -
 
 
 
 

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -
 

 تالحظ الطلبة القراءة النص  -
 

 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -
 يكتب الطلبة عن نص القراءة -
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  أتمر املدّرسة الطلبة لكتابت
 نص القراءة 

 ءة تشرح املدّرسة معىن نص القرا 
  تكتب املدّرسة املفرادات املناسبة

بنص القراءة على السبورة بقواعد 
 اإلمسية 

  تعطي املدّرسة للطلبة ليسألوا
 املادة مل يفهموا 

  أتمر املدّرسة الطلبة لرتتيب
الكلمات العشوائية لتكون مجلة 

 مفيدة
 قشوا أتمر املدّرسة كل فرقة لتنا

 عن الكلمات العشوائية 
 طلبة لتحليل أتمر املدّرسة ال

 الكلمات العشوائية 
  أتمر املدرسة الطلبة لتعرض

 احلصيلة ترتيب الكلمات العشوائية 

 
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -

 
 

 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 

 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
 
 

تعمل الطلبة مبا أتمر املدّرسة مع  -
 أصدقائهم

 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
 

تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -
 الكلمات العشوائية

تتحدث املدرسة قليال مع الطلبة  -
 حول املادة وتستخلصها 

أتمر املدرسة ليعكس مادة اليوم  -
 على الطلبة 

 تسلم املدرسة وختر  من الصف -

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 

 تعكس الطلبة مادة اليوم  -
 

 جتب الطلبة السالم -
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 6 – 4اجلدول 
 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاءستخدام  ابعلى مهارة الكتابة يبية التجر عملية ال

 اللقاء الثالث  -
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

تدخل املدرسة الفصل أبلقاء  -
 السالم 

أتمر املدرسة رئيس الفصل  -
 لقيادت قراءة الدعاء 

أتخذ كشف الغياب على  -
 الطلبة 

 تعطي املدرسة الدوافع  -
تكرر املدرسة املادة اليت قد  -

 علموها الطلبة يف أسبوع املاضى 
تعرف املدرسة عن الكتاب املبدأ  -

"معلم اللغة مبادةواإل نشاء 
 العربية"

تشرح املدرسة عن األهداف  -
ابستعمال كتاب املبدأ يف التعبري 

 واإلنشاء 
بدأت املدّرسة بتعليم كتاب  -

 املبدأ يف التعبري واإلنشاء  يعين: 
 قسم املدرسة الطلبة إىل مخسة نت

 فروق 

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 االمساء اجمللسةتسمع الطلبة أىل  -
 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -

 
 

 تسمع الطلبة -
 
 
 
 

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -
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  أتمر املّدرسة الطلبة لتالحظ
 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  

 املدّرسة عن قراءة النص  تشرح 
  أتمر املدّرسة الطلبة لكتابت

 نص القراءة 
  تشرح املدّرسة معىن نص القراءة 
  تكتب املدّرسة املفرادات املناسبة

بنص القراءة على السبورة بقواعد 
 اإلمسية 

  تعطي املدّرسة للطلبة ليسألوا
 املادة مل يفهموا 

  أتمر املدّرسة الطلبة لرتتيب
وائية لتكون مجلة الكلمات العش

 مفيدة
 ناقشوا تأتمر املدّرسة كل فرقة ل

 عن الكلمات العشوائية 
  أتمر املدّرسة الطلبة لتحليل

 الكلمات العشوائية 
  أتمر املدرسة الطلبة لتعرض

 احلصيلة ترتيب الكلمات العشوائية 

 تالحظ الطلبة القراءة النص  -
 

 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -
 يكتب الطلبة عن نص القراءة -

 
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -

 
 

 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 

 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
 
 

تعمل الطلبة مبا أتمر املدّرسة مع  -
 أصدقائهم

 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
 

تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -
 الكلمات العشوائية

تتحدث املدرسة قليال مع الطلبة  -
 حول املادة وتستخلصها 

أتمر املدرسة ليعكس مادة اليوم  -

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 

 تعكس الطلبة مادة اليوم  -
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 على الطلبة 
 تسلم املدرسة وختر  من الصف -

 
 جتب الطلبة السالم -

 
 7 – 4اجلدول 

 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاءستخدام  ابعلى مهارة الكتابة يبية التجر عملية ال
 اللقاء الرابع  -

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل أبلقاء  -

 السالم 
أتمر املدرسة رئيس الفصل  -

 لقيادت قراءة الدعاء 
أتخذ كشف الغياب على  -

 الطلبة 
 تعطي املدرسة الدوافع  -
تكرر املدرسة املادة اليت قد  -

 علموها الطلبة يف أسبوع املاضى 
تعرف املدرسة عن الكتاب املبدأ  -

"معلم اللغة واإل نشاء مبادة
 العربية"

تشرح املدرسة عن األهداف  -
ابستعمال كتاب املبدأ يف التعبري 

 واإلنشاء 
بدأت املدّرسة بتعليم كتاب  -

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 تسمع الطلبة أىل االمساء اجمللسة -
 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -

 
 

 تسمع الطلبة -
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 املبدأ يف التعبري واإلنشاء  يعين: 
 قسم املدرسة الطلبة إىل مخسة نت

 فروق 
  أتمر املّدرسة الطلبة لتالحظ

 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  
  تشرح املدّرسة عن قراءة النص 
  أتمر املدّرسة الطلبة لكتابت

 نص القراءة 
  تشرح املدّرسة معىن نص القراءة 
  تكتب املدّرسة املفرادات املناسبة

واعد بنص القراءة على السبورة بق
 اإلمسية 

  تعطي املدّرسة للطلبة ليسألوا
 املادة مل يفهموا 

  أتمر املدّرسة الطلبة لرتتيب
الكلمات العشوائية لتكون مجلة 

 مفيدة
 ناقشوا تأتمر املدّرسة كل فرقة ل

 عن الكلمات العشوائية 
  أتمر املدّرسة الطلبة لتحليل

 الكلمات العشوائية 
  أتمر املدرسة الطلبة لتعرض

 ة ترتيب الكلمات العشوائية احلصيل

 
 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -

 
 تالحظ الطلبة القراءة النص  -

 
 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -
 يكتب الطلبة عن نص القراءة -

 
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -

 
 

 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 

 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
 
 

تعمل الطلبة مبا أتمر املدّرسة مع  -
 أصدقائهم

 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
 

تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -
 الكلمات العشوائية
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تتحدث املدرسة قليال مع الطلبة  -
 حول املادة وتستخلصها 

أتمر املدرسة ليعكس مادة اليوم  -
 على الطلبة 

 تسلم املدرسة وختر  من الصف -

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 

 تعكس الطلبة مادة اليوم  -
 

 جتب الطلبة السالم -
 

 8 – 4اجلدول 
 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاءستخدام  ابعلى مهارة الكتابة يبية التجر عملية ال

 اللقاء اخلاميس  -
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

تدخل املدرسة الفصل أبلقاء  -
 السالم 

أتمر املدرسة رئيس الفصل  -
 لقيادت قراءة الدعاء 

أتخذ كشف الغياب على  -
 الطلبة 

 تعطي املدرسة الدوافع  -
تكرر املدرسة املادة اليت قد  -

 علموها الطلبة يف أسبوع املاضى 
تعرف املدرسة عن الكتاب املبدأ  -

"معلم اللغة واإل نشاء مبادة
 العربية"

تشرح املدرسة عن األهداف  -

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 تسمع الطلبة أىل االمساء اجمللسة -
 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -

 
 

 تسمع الطلبة -
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ابستعمال كتاب املبدأ يف التعبري 
 واإلنشاء 

بدأت املدّرسة بتعليم كتاب  -
 املبدأ يف التعبري واإلنشاء  يعين: 

 قسم املدرسة الطلبة إىل مخسة نت
 فروق 
  أتمر املّدرسة الطلبة لتالحظ

 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  
  تشرح املدّرسة عن قراءة النص 
  أتمر املدّرسة الطلبة لكتابت

 نص القراءة 
 ءة تشرح املدّرسة معىن نص القرا 
  تكتب املدّرسة املفرادات املناسبة

بنص القراءة على السبورة بقواعد 
 اإلمسية 

  تعطي املدّرسة للطلبة ليسألوا
 املادة مل يفهموا 

  أتمر املدّرسة الطلبة لرتتيب
الكلمات العشوائية لتكون مجلة 

 مفيدة
 ناقشوا تأتمر املدّرسة كل فرقة ل

 عن الكلمات العشوائية 
 طلبة لتحليل أتمر املدّرسة ال

 
 
 
 

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -
 

 تالحظ الطلبة القراءة النص  -
 

 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -
 يكتب الطلبة عن نص القراءة -

 
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -

 
 

 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 

 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
 
 

تعمل الطلبة مبا أتمر املدّرسة مع  -
 أصدقائهم

 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
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 الكلمات العشوائية 
  أتمر املدرسة الطلبة لتعرض

 احلصيلة ترتيب الكلمات العشوائية 

 
تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -

 الكلمات العشوائية
تتحدث املدرسة قليال مع الطلبة  -

 حول املادة وتستخلصها 
أتمر املدرسة ليعكس مادة اليوم  -

 على الطلبة 
 تسلم املدرسة وختر  من الصف -

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 

 تعكس الطلبة مادة اليوم  -
 

 جتب الطلبة السالم -
 

 9 – 4اجلدول 
 كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاءستخدام  ابعلى مهارة الكتابة يبية التجر عملية ال

 اللقاء السادس -
 أنشطة الطلبة املدرسة أنشطة

تدخل املدرسة الفصل أبلقاء  -
 السالم 

أتمر املدرسة رئيس الفصل  -
 لقيادت قراءة الدعاء 

أتخذ كشف الغياب على  -
 الطلبة 

 تعطي املدرسة الدوافع  -
تكرر املدرسة املادة اليت قد  -

 علموها الطلبة يف أسبوع املاضى 
تعرف املدرسة عن الكتاب املبدأ  -

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 أىل االمساء اجمللسةتسمع الطلبة  -
 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -
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"معلم اللغة واإل نشاء مبادة
 العربية"

تشرح املدرسة عن األهداف  -
ابستعمال كتاب املبدأ يف التعبري 

 واإلنشاء 
بدأت املدّرسة بتعليم كتاب  -

 املبدأ يف التعبري واإلنشاء  يعين: 
 قسم املدرسة الطلبة إىل مخسة نت

 فروق 
  أتمر املّدرسة الطلبة لتالحظ

 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  
  تشرح املدّرسة عن قراءة النص 
  أتمر املدّرسة الطلبة لكتابت

 نص القراءة 
  تشرح املدّرسة معىن نص القراءة 
  تكتب املدّرسة املفرادات املناسبة

بنص القراءة على السبورة بقواعد 
 اإلمسية 

  تعطي املدّرسة للطلبة ليسألوا
 املادة مل يفهموا 

  أتمر املدّرسة الطلبة لرتتيب
العشوائية لتكون مجلة الكلمات 

 مفيدة

 
 

 تسمع الطلبة -
 
 
 
 

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -
 

 تالحظ الطلبة القراءة النص  -
 

 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -
 يكتب الطلبة عن نص القراءة -

 
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -

 
 

 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 

 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
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 ناقشوا تأتمر املدّرسة كل فرقة ل
 عن الكلمات العشوائية 

  أتمر املدّرسة الطلبة لتحليل
 الكلمات العشوائية 

  أتمر املدرسة الطلبة لتعرض
 احلصيلة ترتيب الكلمات العشوائية 

تعمل الطلبة مبا أتمر املدّرسة مع  -
 أصدقائهم

 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
 

تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -
 الكلمات العشوائية

تتحدث املدرسة قليال مع الطلبة  -
 حول املادة وتستخلصها 

أتمر املدرسة ليعكس مادة اليوم  -
 على الطلبة 

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 

 تعكس الطلبة مادة اليوم  -

تعطي املدرسة االختبار البعدى  -
 على الطلبة 

 تسلم املدرسة وختر  من الصف -

 تعمل الطلبة االختبار البعدى  -
 

 طلبة السالمجتب ال -
 
 

 حتليل البياانت  -ب
كتاب املبدأ يف تعليم والتعلم ابستخدام  العملية يف  أنشطة الطلبة واملدرسة -1

 التعبري واإلنشاء 

الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بياانت البحث هي املالحظة املباشرة. 
كتاب فتالحظ املالحظ أنشطة الطلبة واملدرسة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام  

. وتعتمد املالحظ على ورقة املالحظة من بنود الكتابة يف تعليماملبدأ يف التعبري واإلنشاء 
فهي  الكتاب بة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام هذه انحية امللحوظة أنشطة الطل

 كما يف اجلدول التايل:
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 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

1 2 3 4 

 األول :  ةطنشأ 1
 السالم  جيب الطلبة -1
 قرأ الدعاء قبل بداية التعلم الطلبة ي -2
 هتم الطلبة بدعوة كشف احلىور ي -3
 س و حالة الطلبة يف أخذ الدر  -4
 يهتم الطلبة أبهداف التعلم  -5
 جيلس الطلبة مع فرقتهم -6

   
 
 
 
√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 :أنشطة األساسية 2
 سمع الطلبة إىل شرح املدرسةي -1
 كتب الطلبة املفراداتي -2
فرح الطلبة يف التعلم ابستخدام كتاب ي -3

 املبدأ يف التعبري واإلنشاء 
 سأل الطلبة مما مل يفهموا ي -4
 سأل الطلبة عن املفرادات ي -5
رتيب الطلبة الكلمات العشوئية مع ي -6

 أصدقائهم
 مواقف الطلبة عند مناقشة مع أصدقائهم  -7
مع  حتليل الطلبة الكلمات العشوائية -8

 أصدقائهم

  
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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الكلمات عرض الطلبة النتائج تركيب  -9
 أمام الفصل  العشوائية

 على األسئلة تقومي  يعمل الطلبة  -1  3
 ستمع الطلبة على املغزى من املدرسي -2
 مجيب الطلبة السال -3

 
 

  
√ 

√ 

 
 

√ 
 

وحتسب البياانت من أنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم ابستعمال 
 القانون: 

𝑝 =
𝑅

𝑇
X100% 

 .موالتعلوأما قيمة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم 
𝑝 =

𝑅

𝑇
X100% 

𝑝 =
65
72X100% 

𝑝 =
6500
72 X100% 

𝑝 = 90,2  %  
 

. % مبعىن ممتاز100 -80% تدل على أهنا وقع بني حد 𝑝  = 85وبقيمة 
ألن أكثر من أنشطة املدرسة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة املدرسة نتيجتها 

تعليم والتعلم وهذه البنود متكن الة يف عملية يف تقدم الطلبة عن األسئل جيد، كمثل
كذلك أبن يعطي املدرسة انقص يف اعطاء الدوافع على الطلبة عندما عملية تعليم والتعلم  

 تجابة على ما شرح املدرسة بتجديد.الطلبة إس
مع ذلك ابستخدام هذه الكتاب وينمو امليول والرغبة لدى الطلبة عند التعليم. 

 الطلبة حبا يف تعليم اللغة العربية. وكذلك إبستعمال هذه الكتاب جيعل
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 حتليل البياانت عن االختبار القبلي واالختبار البعدي -2

(  فتستخدم ”Test “t)والتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات  
 الباحثة القانون كما يلي:

 

فمت = 

√ مج2ح

ن(ن−1)

 

 حيث أن :
 : متوسط الفروق  م ف
 إحنرافات الفروق: جمموع مرابع  2مج ح

 : عدد أفراد العينة  ن
 

 8-4اجلدول  -3
 درجة يف اإلجابة الثانيةالالنتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل و  -4

درجاهتم  التالميذ ت
يف 

االجابة 
 األوىل

درجاهتم 
يف 

االجابة 
 الثانية

الفرق بني 
 االجابتني

االحنراف 
عن 

متوسط 
 الفروق

مربع 
)االحنرا

ف عن 
متوسط 
 الفروق(

 4 2 30 60 30 1- الطلبة 1
 64 -8 20 80 60 2- الطلبة 2
 484 22 50 70 20 3- الطلبة 3
 324 -18 10 40 30 4- الطلبة 4
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 4 2 30 70 40 5- الطلبة 5
 484 22 50 80 30 6- الطلبة 6
 324 -18 10 70 60 7- الطلبة 7
 4 3 30 70 40 8- الطلبة 8
 4 2 30 50 20 9- الطلبة 9
 324 -18 10 30 20 10-الطلبة 10
 484 22 50 80 30 11 الطلبة 11
 484 22 50 70 20 12- الطلبة 12
 4 2 30 70 40 1- الطلبة 13
 64 -8 20 40 20 14-الطلبة 14
 324 -18 10 20 10 15-الطلبة 15
 4 2 30 70 40 16- الطلبة 16
 4 2 30 70 40 17- الطلبة 17
 64 -8 20 50 30 18- الطلبة 18
 64 -8 20 40 20 19- الطلبة 19
 4 2 30 80 50 20- الطلبة 20
 3520 0 560 1210 650 موعاجمل 
 

  32,5=  20:  650 حساب متوسط االجابة األوىل  وهو -1
  60,5=  20:  1210حساب متوسط االجابة الثانية وهو   -2
  28=  20:  560 لفروق وهوا حساب متوسطا -3
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فمت = 

√ مج2ح

ن(ن−1)

 

28ت = 
√3520

(1−20)20

 

28ت = 
√3520
(19)20

 

28ت = 
√3520
380

 

28ت  = 
√9,263

 =28
3,04  =9,2105  

 
(. ويكون Derajat Kebebasanجة احلرية )ن اخلطوات األخرية يعين حتديد در وم

 % يف هذا البحث. 5( signifikasiالفرض الصفري على مستوى الداللة )
  1-= ن جة احلرية در   

   =20-1  
   =19 

أما حاصل  2,09302يعين  5%( signifikansiمستوى الداللة )فحدد 
أكرب من  ( ttest). ولذلك ت احلساب 9,2105يعين ( ttest)املالحظة ت احلساب 

 2,09302 < 9,2105: (ttable)ت اجلدول 
ت اجلدول متساوية أو أكرب من النتيجة ( ttest)ت احلساب إذا كانت النتيجة 

(ttable) ( فيكون الفرض الصفريHo( مردودا والفرض البديل )Ha  مقبوال. وإذا كانت )
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فيكون الفرض ( ttable)"ت" اجلدول أصغر من النتيجة ( ttest)ت احلساب النتيجة 
 ( مردودا.Ha( مقبوال والفرض البديل )Hoالصفري)

 
 حتقيق الفروض -ج

حتقق الفروض الىت وفقا للبياانت اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن  
 :افرتضتها يف الباب األول

مل يكن فعاال لرتقية كتاب املبدأ يف التعبري واإلنشاء إن استخدام -1
وهذا الفرض مردود ألن  .(Ho)الكتابة مهارة قدرة الطلبة على 

أو  (ttable)ت اجلدول  النتيجةأكرب من ( ttest)ت احلساب النتيجة 
2,09302 < 9,2105 

الطلبة يكون فعاال لرتقية قدرة كتاب  املبدأ يف التعبري واإلنشاء إن استخدام   -2
اجلدول  (Ttable)تنتيجة. وهذا الفرض مقبول ألن (Ha)الكتابة مهارة اعلى 

 9,2105>2,09302أو  (Ttest)احلساب النتيجة ت أصغر من 
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 الفصل اخلامس

 امةاخل
 

 نتائج البحث - أ
تستددا  تتا  ابمبد  يف ابالسابقة عما يتعلق  فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

. وتستقد  الباحثة اخلالصة، تما التعبري واإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة
 تلي:
التعبري  إن نتيجة األنشطة الطلبة عند عملية التعليم ابتستددا  تتا  ابمبد  يف -1

 .لة إىل حال ممتازالوهذه د %90,2 يهواإلنشاء ف
على  لطلبةلرتقية قدرة ا كون فعاالي تستدد  تتا  ابمبد  يف التعبري واإلنشاء إن -2

 ترب من  (ttest)  ن نتيجة ت احلسا  مهارة الكتابة. وتعتمد الباحثة على
 2,09302 < 9,2105 (ttable) النتيجة ت اجلدول

 
 املقرتحات - ب

 قرتاحات اليت رآهتا الباحثة ضرورية تقدمها، وهي تما يلي :ك بعض ابموهنا
أبن  Bireuen)) عهد الفرقان بريونمبترجو الباحثة على مدرس اللغة العربية  -1

تستددا  هذه ألن ابالكتابة تعليم  يفيستدد  تتا  ابمبد  يف التعبري واإلنشاء 
الوتسيلة يقدر على ترقية الدوافع، وأيثري على تنمية رغبة الطلبة يف تعليم 

 الكتابة. 
 أبن يستدد  هذه يرافع نتيجة الطلبة يف تعليم اللغة العربية.ترجو الباحثة  -2
وترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه الرتسالة االخطاء  و  -3

 ملة ومفيدة للباحثة والقارئني.العيو  حىت تكون رتسالة تا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : Ma’had Alfurqan 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/1 

Materi :  ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية 

Maharah : Kitabah 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. Kompetensi Inti :  

KI-1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

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

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 

dalam berinteraksisecara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

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

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni  budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

KI-4 :Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori 

 

 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

1.1.1 mewujudkan rasa syukur dengaan 

adanya kesempatan belajar bahasa Arab. 

1.1.2 mewujudkan rasa syukur dengan 

mengaplikasikan bahasa Arab dalam 

kehidupan sehari-hari 

2.1 mewujudkan perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah  

2.1.1 mengikuti pelajaran bahasa Arab 

dengan penuh semangat. 

2.1.2 meminati berkomunikasi dengan 

bahasa Arab sebagai bahasa internasional  

dan bahasa agama Islam. 

3.3 menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  ُمَعل ُِّم اللَُّغة

 الَعَربَِّيةِّ 

3.3.1 Membuat contoh kalimat sempurna  

dengan menggunakan  tarkib mubtada’ 

khabar dengan tepat 

3.3.3 Menelaah struktur tarkib mubtada’ 

khabar yang terdapat dalam teks  َل ُِّم اللَُّغة ُمع

 الَعَربَِّيةِّ 

4.5 Menyusun teks sederhana 

tentang topik  

dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan 

yang benar sesuai konteks  ُمَعل ُِّم

 اللَُّغة الَعَربَِّيةِّ 

4.5.1 menulis/ menyalin kosa kata kalimat-

klimat dengan tepat dan benar. 

4.5.2 menyusun kata acak menjadi suatu 

kalimat yang benar.   



C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik  Peserta didik mampu :  

 Menyalin kosa kata/kalimat dengan benar 

 Menyusun kalimat acak menjadi suat paragraf yang benar  

 

D. Materi Pembelajaran (terlampir)  

E. Metode Pembelajaran  

 Ceramah, tanya jawab, penugasan 

 

F. Alat/bahan dan SumberBelajar  

 Alat/bahan  : papan tulis, spidol 

 Sumber Belajar : Buku  املبدأ يف التعبري واإلنشاء 

kamus dan Internet 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Awal  
 Pendidik memberikan salam dan mengajak 

semua peserta didik  berdo’a.  

 Pendidik  mengecek kesiapan peserta didik 

dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Pendidik mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca Basmalah 

seperti ; هيا بنا نبتدئ درسنا ابلبسملة   

5 menit 



 Menginformasikan tema yang akan 

dibelajarkan 

 Pendidik mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif pengalaman peserta didik dan 

dikaitkan dengan topik   ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية  

 Pendidik memperkenalkan buku  املبدأ يف

 التعبري واإلنشاء 

 Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan buku 

tersebut  

 Pendidik menyampaikan tahapan kegiatan 

yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomunikasikan dan 

menyimpulkan. 

Inti  Mengamati  

  Pendidik  membagi peserta didik  kedalam 

beberapa kelompok 

 Pendidik meminta peserta didik untuk 

mengamati teks bacaan yang dibagikan 

tentang   ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية  
 pendidik meminta peserta didik 

memperhatikan penjelasan guru terhadap teks 

bacaan yang dibagikan tentang   ُمَعل ُِّم اللَُّغة

 الَعَربَِّيةِّ 

60 menit 



 pendidi meminta peserta didik untuk 

membaca teks bacaan secara bergantian 

 pendidik meminta peserta didik untuk 

menulis teks bacaan yang telah diamati dan 

dibaca  

 pendidik dan peserta didik mengartikan teks 

bacaan tentang   ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية  secara 

bersama-sama  

 pendidik  menulis kosa kata yang 

berhubungan dengan teks   ُاللَُّغة الَعَربَِّيةِّ  ُمَعل ِّم  
dipapan tulis dengan memerhatikan pola 

kalimat ismiyah  

 Peserta didik menulis kosa kata yang terdapat 

dipapan tulis 

 Pendidik  memberikan penguatan terhadap isi 

teks bacaan dengan bercerita yang dekat 

dengan pengalaman peserta didik yang 

berkaitan dengan   ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية  
Menanya  

 Pendidik  memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya tentang teks 

bacaan  ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية dan penjelasan 

guru yang kurang jelas  

Mencoba  

 pendidik meminta peserta didik untuk 

menyusun kalimat acak yang berkaitan 



dengan teks bacaan  ُِّمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّية 

sehingga menjadi kalimat sempurna dan 

menjadi sebuah paragraf yang lengkap 

sesuai dengan pola kalimat ismiyah  

Menalar  
 Peserta didik menganalisis  kata-kata yang 

masih teracak dan menyusunnya sehingga 

menjadi kalimat yang sempurna terkait topic 

  ُمَعل ُِّم اللَُّغة الَعَربَِّيةِّ 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mempresentasikan hasil susunan 

kata-kata acak yang telah ditulis dikertas 

 Pendidik  memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk memberikan tanggapan dan 

komentar  

Penutup   Pendidik memandu peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran terkait 

tentang menulis 

 Pendidik menulis kesimpulan 

pembelajaran hari ini terkait topik  ُمَعل ُِّم

للَُّغة الَعَربَِّيةِّ ا  tentang cara menulis sesuai 

dengan pola kalimat ismiyah  

 Pendidik memberitahukan peserta didik 

terhadap materi yang akan dipelajari 

dipertemuan selanjutnya  

 Pendidik engingatkan peserta didik untuk 

membaca materi selanjutnya dirumah 

5 menit  



 Pendidik memberikan motivasi belajar 

 Berdoa bersama  

 Pendidik menutup pelajaran dengan salam 

 

H. Penilaian  

1. Teknik  : Tes dan Non tes 

2. Bentuk  : Tertulis dan Observasi 

 

 

 

a. Penilaian Performansi 

(Menyusun kata acak dan menulis kalimat sederhana sesuai struktur yang 

diprogramkan) 

No Aspek yang dinilai Indikator Skor 

(1-4) 

1 Penyusunan kalimat 

a. Tepat sekali 4 

b. Tepat  3 

c. Kurang tepat 2 

d. Tidak tepat 1 

    

2 
Kesesuaian struktur gaya 

bahasa 

a. Tepat sekali  4 

b. Tepat  3 

c. Kurang tepat  2 

d. Tidak tepat 1 

    

3 Menyusun kaliamat acak 

a. Tepat sekali  4 

b. Tepat  3 

c. Kurang tepat  2 

d. Tidak tepat 1 

Skor maksimal 12 

 



Pedoman penskoran : 

     Nilai =  Skor yang diperoleh x 100= X 100 

Skor maksimum 

  

Non Tes  

                b. Penilaian Sikap (observasi) 

No Aspek yang diobservasi 

PilihanJawaban 

SKOR Selalu 

 

Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli      

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

Rentang skor sikap  

 

No  Keterangan  Jumlah Skors 

1 Baik sekali/Selalu 76-100 

2 Baik/Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Cukup/Tidak pernah 0-25 

 

 Penskoran : Nilai = jumlah skor jawaban 

 

 



OBSERVASI PROSES BELAJAR MENGAJAR  

A. Petunjuk berilah tanda ceklis pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penilaian bapak/ibu  

1. Cukup  

2. Baik  

3. Baik sekali  

4. Istimewa  

 

No Aspek yang Diamati Nilai 

1  Kegiatan Awal 

1. Siswa menjawab salam guru  

2. Siswa membaca do’a sebelum 

belajar  

3. Respon siswa dalam pengecekan 

kehadiran  

4. Kondisi siswa dalam mengikuti 

pelajaran  

5. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru  

6. Siswa duduk bersama kelompoknya 

masing-masing  

1 2 3 4 

2 Kegiatan Inti  

a. Mengamati  

1. Siswa mendengarkan penjelasan 

guru dengan baik. 

2. Siswa menulis kosa kata yang 

behubungan dengan teks yang 

dipelajari yang telah tertulis 

dipapan tulis. 

3. Siswa merasa senang dan tertarik 

    



dalam pembelajaran dengan 

menggunakan  كتاب املبدأ يف

 التعبري واإلنشاء
b. Menanya  

1. Siswa menanyakan tentang 

penjelasan guru yang belum 

dipahami 

2. Siswa menanyakan tentang kosa 

kata yang belum dipahami 

kepada guru  

c. Mengeksplorasi  

1. Siswa mulai mengatur kata acak 

bersama teman kelompoknya  

d. Mengasosiasi  

1. Sikap siswa saat berdiskusi 

dengan teman satu kelompoknya  

2. Siswa menganalisis kata acak 

bersama teman kelompoknya  

e. Mengkomunikasikan  

1. Siswa mempresentasikan hasil 

susunan kata-kata acak didepan 

kelas 

3 Kegiatan Akhir  

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

hasil belajar 

2. Siswa mendengarkan pesan moral 

guru  

3. Siswa menjawab salam guru  

    

 



Rubrik Penilaian  

4 : jika 99% termasuk ke dalam kriteria proses pembelajaran  

3 : jika 75% termasuk ke dalam kriteria proses pembelajaran  

2 : jika 50% termasuk ke dalam kriteria proses pembelajaran  

1 : jika 25% termasuk ke dalam kriteria proses pembelajaran 

 

 

 



 

ُاللَُّغةُالَعَربَِّيةُُُِّمعل َِّمةُُ

ُ

ْيُذ.ُ َُوَمَعُهُُمَدر ٌِّسَُجدِّْيٌد.َُوَقَفُالتَّاَلمِّ دِّيْ ُرُالصَّفَّ
ُ
َُدَخَلُامل

دِّيْ رُُ
ُ
ُ:ُالسَّاَلُمَُعَلْيُكمُُُامل

ْيُذُ ُ:َُوَعَلْيُكُمُالسَّاَلُمُُالتَّاَلمِّ

دِّيْ ُرُ
ُ
ُاجلَدِّيُُُْامل ُالَعَربَِّيةِّ ُاللَُّغةِّ ُُمَدر ُِّس َُهَذا ٬ُُُّدُُ: ََُيَنِّ َُوُهَو َُحَسن ُمَِّن٬ُُامسُُه َجاَء

َُوُهَوُُمَدر ٌِّسَُجي ٌِّد.٬ُُالَيَمنُِّ

َدر ُِّسُ:ُاللَُّغُةُالَعَربِّيَُّةُُ
ُ
ي.ُقَاَلُامل ْيُذَُعَلىُالُكْرسِّ َُوَجَلَسُالتَّاَلمِّ دِّيْ ُرُمَِّنُالصَّف ِّ

ُ
َخرََجُامل

صَُّةُالي َُ َُوحِّ َصٍصٍُفُاأُلْسبُ ْوعِّ ُقِّرَاَءٌة.أَْرَبُعُحِّ ُْومِّ
 

 



  اخلِْتَباِر البعدي
Nama : 

Kelas : 

 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan teks bacaan 

2. Susunlah kata acak dibawah hingga menjadi kalimat yang tepat dan benar 

 

 اللَُّغة الَعَربَِيةِ  ُمعلِ َمةُ 

ِديْ ُر الصَّفَّ َوَمَعُه ُمَدرِ ٌس َجِدْيٌد. َوَقَف التَّاَلِمْيُذ. 
ُ
 َدَخَل امل

ِديْ رُ 
ُ
 : السَّاَلُم َعَلْيُكم   امل

 : َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم  التَّاَلِمْيُذ 

ِديْ ُر 
ُ
َجاَء ِمَن  ٬امسُُه َحَسن َوُهَو ََيَِنُّ  ٬: َهَذا ُمَدرِ ُس اللَُّغِة الَعَربَِيِة اجلَِدْيدُ   امل

 َوُهَو ُمَدرِ ٌس َجيِ ٌد.  ٬الَيَمنِ 

َدرِ ُس : اللَُّغُة الَعَربِيَُّة  
ُ
ِديْ ُر ِمَن الصَّفِ  َوَجَلَس التَّاَلِمْيُذ َعَلى الُكْرِسي. قَاَل امل

ُ
َخرََج امل

 أَْرَبُع ِحَصٍص ٍف اأُلْسبُ ْوِع َوِحصَُّة اليَ ْوِم ِقرَاَءٌة.

 

 سئلةأجيب هذه األ! 
 َمْن ُهَو َحَسن!بَ ّيِ   -1
 َماَذا فَ َعَل املِديْ ُر ٍف َهِذِه الِقصَّة ؟  -2
 َماَذا فَ َعَل التَّاَلِمْيُذ ٍف َهِذِه الِقصَّة ؟ -3
  َكْم ِحَصٍص اللَُّغُة الَعَربِيَّة ٍف اأُلْسبُ ْوِع ؟ -4



 َرت ْب الَكِلَماِت اآلتَِيِة لَِتُكْوَن ُُجَالً ُمِفَدة! 
 اللَُّغةِ  –َهِذِه  –الَعَربَِيِة  –اجلَِدْيَدُة  –ُمَدر َِسُة  -1
 الصَّفِ   –خيرج  –ِمن  –التِ ْلِمْيُذ  -2
ِديْ ُر  –السُّْوِق  -3

ُ
 َجاَء  –ِمْن  –امل

ْدَرَسِة  –َجِدْيَدٌة  -4
َ
 تِْلِمْيَذٌة   –ٍف  –فَاِطَمٌة  –امل

 ِحَصصٍ  –اللََّغُة  –َثالُث  –ٍف  –الَعَربَِيُة  –اليَ ْوَم  -5

 



     االْخِتَباُر الَقْبِليُ 
Nama  : 

Kelas : 

 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan teks bacaan 

2. Susunlah kata acak dibawah hingga menjadi kalimat yang tepat dan benar 

 

 اللَُّغة الَعَربَِيةِ  ُمعلِ َمةُ 

ِديْ ُر الصَّفَّ َوَمَعُه مُ 
ُ
 َدرِ ٌس َجِدْيٌد. َوَقَف التَّاَلِمْيُذ. َدَخَل امل

ِديْ رُ 
ُ
 : السَّاَلُم َعَلْيُكم   امل

 : َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم  التَّاَلِمْيُذ 

ِديْ ُر 
ُ
َجاَء ِمَن  ٬امسُُه َحَسن َوُهَو ََيَِنُّ  ٬: َهَذا ُمَدرِ ُس اللَُّغِة الَعَربَِيِة اجلَِدْيدُ   امل

 َجيِ ٌد.  َوُهَو ُمَدرِ سٌ  ٬الَيَمنِ 

َدرِ ُس : اللَُّغُة الَعَربِيَُّة  
ُ
ِديْ ُر ِمَن الصَّفِ  َوَجَلَس التَّاَلِمْيُذ َعَلى الُكْرِسي. قَاَل امل

ُ
َخرََج امل

 أَْرَبُع ِحَصٍص ٍف اأُلْسبُ ْوِع َوِحصَُّة اليَ ْوِم ِقرَاَءٌة.

 

 سئلةأجيب هذه األ! 
 بَ ّيِ  َمْن ُهَو َحَسن! -1
 ؟ ِديْ ُر ٍف َهِذِه الِقصَّةاملَماَذا فَ َعَل   -2
 ؟ َماَذا فَ َعَل التَّاَلِمْيُذ ٍف َهِذِه الِقصَّة -3
  ؟َكْم ِحَصٍص اللَُّغُة الَعَربِيَّة ٍف اأُلْسبُ ْوِع  -4

 



  َِيِة لَِتُكْوَن ُُجَالً ُمِفَدةَرت ْب الَكِلَماِت اآلت! 
 اللَُّغةِ  –َهِذِه  –الَعَربَِيِة  –اجلَِدْيَدُة  –ُمَدر َِسُة  -1
 الصَّفِ   –خيرج  –ِمن  –التِ ْلِمْيُذ  -2
ِديْ ُر  –السُّْوِق  -3

ُ
 َجاَء  –ِمْن  –امل

ْدَرَسِة  –َجِدْيَدٌة  -4
َ
 تِْلِمْيَذٌة  –ٍف  –فَاِطَمٌة  –امل

 ِحَصٍص  –اللََّغُة  –َثالُث  –ٍف  –الَعَربَِيُة  –اليَ ْوَم  -5
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