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 استهالل
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (2) ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

 2سورة يوسف آية 

 (صدق اهلل العظيم)

 

 :اهلل عنه قال أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب رضي 

 " ِإْحِرُصوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة فَِإنَُّه ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكْم " 

 تَ َعلَُّم فَ َلْيَس الَمْرُء يُ ْوَلُد َعاِلًما

  



 إهداء
إىل املكرم و احملبوب أيب عثمان حاسن و املكرمة و احملبوبة أمي نورمال  -0

 .اهلل يف سالمة الدين و الدنيا و اآلخرةنوردين الذين ربياين صغريا حفظهما 
إىل أمجل أركان حيايت، املكرمان األخي الكبري احملبوب راجو ستياون رمحه  -2

اهلل و األخي الكبري احملبوب راضي سرتيا و املكرمتان األختان الصغريتان 
احملبوبتان رزقا مولديا وعمليا هتلنا واخلايل واخلالة يسري وعيدا روياين وإىل 

اهلل يرمهنا يف الدنيا و  ،قليب عمر الصديق، شكرا جزيال ملساعديت حبيب
 .اآلخرة

أنتم يف احليايت و يف القليب و . ومجيع أقربائي، بارك اهلل فيكم و اهلل يرمحكم -5
 .يف الدعائ دائما أبدا

وإىل مجيع زمالئ وأصدقائي احملبوبني ، أخيت خري النساء وأخيت ملياين  -1
ان، وإىل مجيع األصدقائي من قسم اللغة العربية وأخيت جسماين وأخيت رمض

ا جزيال على  و األصحايب يف اجلامعة الر
املساعدة يف إجناز هذا البحث العلمى، بارك هلل فيكم و جزاكم هلل خري 

 .اجلزء
 

 يوليا سافطري 

 

  

انريي اإلسالمية احلكومية، أقول شكر



 شكر وتقدير
احلمد هلل الذي أنزل على رسوله الكرمي قرآنا عربيا هدى للمتقني والصالة و 
السالم على حبيب املصطفى والرمحن سيدنا حممد صلى هلل عليه وسّلم وعلى آله 

 . وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبداية إىل يوم الدين

امعة الرانريي جب املعلمنيأما بعد، وهذه الرسالة تقدم الباحثة لكلية الرتبية وتأهيل 
يف  S.Pdاإلسالمية كمادة من املواد اليت قررهتا اجلامعة على الطلبة للحصول على شهادة 

في تعليم   Picture and Pictureإستخدام األسلوب "العلم الرتبية حتت املوضوع 
 . "اإلنشاء

ويتم إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني الكرميني مها الدكتور حلمي، 
فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلما الذين قد أنفقا أوقاهتما . جستري وفجرية، املاجسترياملا

الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل 
 . آخرها، لعل اهلل باركهما و يرضهما و جيزيهما خريا كثريا

واحرتاما عظيما لوالديها  مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا عميقا
احملبوبني الذين ربياها تربية حسنة وهذباها هتذيبا نافعا، لعل اهلل جيزيهما أحسن الثواب 

 "اللهم اغفر يل ذنويب ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا " يف الدنيا واآلخرة 

وإضافة إىل ما ذكر، تقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية 
الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع األساتيذة الذين قد علموها علوما نافعة 

وكذلك تقدم الباحثة جزيل الشكر لناظر املعهد دار العلوم . وأرشدوها إرشادا صحيحا



العصري بندا آتشيه حيث أهنم أعاهنا يف مجع البيانات احملتاجة عند عملية البحث، 
 .يماعسى اهلل أن يعطيهم أجرا عظ

وأخريا، تدعو اهلل أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا لتكميل 
هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنقصان عسى أن تكون هذه الرسالة نافعة 

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي . للباحثة و للقارئني مجيعا
 . م، و احلمد هلل رب العاملنيالعظي

 

 2002نوفمبري  21دار السالم، 
 ،الباحثة

 
 

 يوليا سافطري
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 ب يف مدرسة-اعتمادا على نتائج مقابلة الباحثة مع الطلبة يف الصف األول
يف التعبري اإلنشاء أي أهنم ال العالية باملعهد دار العلوم العصري لوجود املشكلة 

يف كتابة اإلنشاء كامال  يصعبون ليتطور الرأيهمطيعون أن يوجدو الفكرة اجلديدة و يست
مث يشعرون الطلبة بامللل حينما املعلم يشرح املواد التعليمية ألن املعلم ال  ،جيدا فصيحا

يطلب الطلبة لينشؤوا  املعلم فقدريقة احلديثة يف تعليم اإلنشاء و يستعمل الوسيلة أو الط
. متيل إىل أن يرتك الطلبة يف كتاهبمو  اإلنشاء بدون حيسن كتابة الطلبة يف هناية الدرس،

 Picture andتعليم اإلنشاء بأسلوب  وأما أهداف البحث فهي التعرف على فعالية
Picture.  التعرف على إستجابة الطلبة يف تعليم اإلنشاء بأسلوب وPicture and Picture 

وأما منهج البحث فهو املنهج التجرييب واختارت الباحثة التصميمات التمهيدية بشكل . 
 One Grup Pre-Test Post – Test)تصميم اجملموعة الوحدة مع اإلختبار القبلي والبعدي 

Design) . والنظام لتحليل البيانات لنتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي فتستعمل
أما نتائج . P = f/n × 100واإلستبانة فتستعمل الباحثة الرموز  Test- الباحثة الرموز ت

فعاال يف ترقية قدرة الطلبة على  Picture & Pictureن تطبيق أسلوب أ البحث فهي
 -أكرب من نتيجة اجلدوال (T-Test) اإلختبار –نتيجة ت  تعتمد الباحثة علىو  .اإلنشاء

 تعليم اإلنشاء بتطبيق أسلوبوأن استجابة الطلبة يف . (2،12>2،11 <2،02)ت 
Picture & Picture وإجابة سلبية بانسبة % 21: نسبة لإجابة إجابية با يعىن .اجيابية

   %.1<%21، وهذه النتيجة تدل أن 1%



ABSTRACT 

 

Research Tilte :  The Aplication of  Picture and Picture Learning Model in 

Insya’ Learning (Experiment Research in Dayah Modern Darul 

Ulum Banda Aceh) 

Full Name :  Yulia Safitri 

NIM :  150202135  

Based on the first observation the reseacher did in class I (b) Madrasah Aliyah 

Darul Ulum Banda Aceh. The students have a difficulties in Insya’ writing well. 

The researcher find some problem in Insya’ Expression like The student can not 

develop their idea to writing Insya well and The Teacher is not use Modern Media 

or Method in this learning, Then often the teacher just ask them to fabricate freely 

without correct they Insya, and after that the student will correct they Insya’ by 

themself. The purpose of  this study was to identify the effectiveness of Picture 

and Picture model in improving students' abilities in Insya’ writing and 

furthermore to identify student responses to the application of  The Picture and 

Picture model in improving students’ abilities in comprehensing the text. The 

research method used in this research was the experimental method. The 

researcher conducted this research in a group called "One Group Pre-Test Post-

Test Design”. And the equation of data analysis of Pre-Test Post-Test used by 

reseacher was T-test And equation data analysis of Questionnaire used by 

reseacher was P=f/n×100. The results of this study showed that the application of 

the Picture and Picture model is effective in improving students' ability in Insya’ 

writing. Based on the result of Pre-Test Post-Test data analysis, the value of  T-

test is greater than the value of  T-table (2,69<8,45>2,02). Finally, the research 

showed that students' responses in Insya’ learning using the Picture and Picture 

model are positive with the total of 64% and negative answers are 13% 

(64%>13%).  

 

 

  



ABSTRAK 

 

Judul Penelitian :  Penggunaan Model Pembelajaran Picture and Picture Pada 

Pembelajaran Insya’ (Penelitian Experiment di Dayah 

Modern Darul Ulum Banda Aceh) 

Nama Lengkap : Yulia Safitri 

NIM : 150202135 

Berdasarkan pengamatan peneliti yang pertama pada kelas I (b) Madrasah Aliyah 

Darul Ulum Banda Aceh. Para siswa mengalami kesulitan dalam 

mengekspresikan ide pokok dalam mengarang Insya’ maksudnya yaitu siswa 

tidak mampu menemukan dan mengembangkan ide yang menarik dalam menulis 

Insya’ dengan benar dan sempurna. Kemudian, siswa juga merasa bosan ketika 

guru menjelaskan materi insya dikarenakan belum ada metode dan media modern 

yang diterapkan oleh guru. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti akan 

menggunakan metode Picture and Picture untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis Insya’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas Metode Picture and Picture dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis Insya’. Dan mengetahui respond siswa terhadap penerapan metode 

Picture and Picture dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

Insya’. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Experiment. 

Peneliti melakukan penelitian ini di dalam satu kelas yang disebut dengan “ One 

Grup Pre-Test Post-Test Design”. Sistem analisis data yang digunakan peneliti 

untuk hasil Pre-Test Post-Test adalah dengan rumus T-test dan sistem analisis 

data yang digunakan peneliti untuk hasil angket adalah dengan rumus P=f/n×100.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan Metode Picture and Picture 

efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Insya’. 

Berdasarkan Hasil analisis data diketahui bahwa hasil T-tes lebih besar dari pada 

T-table (2,69<8,45>2,02). Dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran Insya’ 

menggunakan Metode Picture and Picture adalah positif, yaitu jawaban positif 

adalah 64% dan jawaban negatif adalah 13% (64%>13%). 

  



 الفصل االول

 أساسية البحث

  مشكلة البحث  –أ 
وتعلم . اللغة العربية لغة رمسية يف هيئة األمم املتحددة بعد اللغة اإلجنلزية تأصبح 

كما قال أمحد . الكالم والقراءة والكتابةع املهارات وهي مهارة اإلستماع و فيها بأرب
مهارتان سلبيتان أو استيعابيتان ومها السماع : املهارات اللغوية أربع: " إبراهيم يف كتابه
 0".ان إجابيتان أو ابتكاريتان ومها التعبري الشفوي والتعبري الكتايبوالقراءة، ومهارت

تظهر أن الكتابة . والكتابة هي نشاط اإلجيايب فيها تفكري، تعامل، تنظيم وحركة يدوية
سائل االتصال اإلنساين، و تعد الكتابة وسيلة من و . هي نتيجة وحصيلة العقل اإلنساين

 2.االخرينهبا الوقوف على أفكار  هتماليت ي

م مهارة الكتابة اليت تدل على إنتاج نص مكتوب اكان اإلنشاء قسما من أقس
ومن أغرض تدريس . وكذالك يف املدرسة االبتدائية يونطبق يف كل مستوى الدراس

اإلنشاء هو التعبري عن األفكار واخلواطر ونقلها إىل األخرين بطريقة مشوقة، إىل أن 
يكون الطلبة قادرين على تعبري األفكار إىل كتابة املقاالت وتأليف القصص والتمثيليات 

 . 5والرتاجم

                                                           
إتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين أمحد إبراهيم،   0

  220. ص( 0227دار الفكر العريب، : القاهرة )، بها
 520. ص( م 0227دمشق، )، طرائق تدريس اللغة العربيةفي حممود أمحد الرشيد،   2
، (م 0222جامعة اململكة السعودية، : الرياض )، علم اللغة النفسعبد اجمليد سيد أمحد منصور،   5

 . 251. ص



 ب يف مدرسة-طلبة يف الصف األولاعتمادا على نتائج مقابلة الباحثة مع ال
العالية باملعهد دار العلوم العصري لوجود املشكلة يف التعبري اإلنشاء أي أهنم ال 

يف كتابة اإلنشاء كامال  يستطيعون أن يوجدو الفكرة اجلديدة و يصعبون ليتطور الرأيهم
ية ألن املعلم ال مث يشعرون الطلبة بامللل حينما املعلم يشرح املواد التعليم ،جيدا فصيحا

يستعمل الوسيلة أو الطريقة احلديثة يف تعليم اإلنشاء و املعلم فقد يطلب الطلبة لينشؤوا 
. اإلنشاء بدون حيسن كتابة الطلبة يف هناية الدرس، و متيل إىل أن يرتك الطلبة يف كتاهبم

 . ليم اإلنشاءهذه ستؤثر بالتأكيد على إجناز الطلبة، و حبيث ال يتوافق الطلبة بااهلدف تع
 Picture and أما أسلوب الذي تستعمل الباحثة يف هذا البحث هو أسلوب   

Picture  . كما قالJohnson & Johnson   أسلوبPicture & Picture م الذي يهو التعل
وهذه الصور هي عامل رئيسية خالل عملية . مييستخدم الصور كوسيلة يف عملية التعل

  1.ميعملية التعلم يتم املعلم يرتب الصور ليعرض يف عملية التعلالتعلم حىت قبل أن تبدأ 

 الكتابة  يرجو من الطلبة أن يثريون يف Picture and Pictureم بأسلوب يتعلو 
 .ميو يستعمل الصور كوسيلة يف التعلألن هذا أسلوب ه .اإلنشاء

 وميكن. للصور وفًقا التأليف يف الطلبة أفكار إىل أضفأن  ميكن ، الطريقة هبذه 
 صوربال يسرتشدون ألهنم بسهولة كتاباهتم وتطوير الطلبة الكتابة على يسهل أن أيًضا
 . املعلم قدمها اليت

ستطيع يهو أسلوب الذي  Picture and Pictureومن جانب ذلك، أن أسلوب  
  مفروحا ميتعل هذا سيكون لذلك. مى قدرة الطلبة على الكتابة خاصة يف اإلنشاءيتأن 
 . ءنشااإل ميالتعل يف

ولرتقية قدرة  أسلوب ليسّهل الطلبة يف تعليم اإلنشاء اولذلك ختتار الباحثة هذ 
 .جعل هذا التعليم متعةو  الطلبة يف الكتابتهم ولرتقية الدوافع الطلبة يف تعّلم اإلنشاء

                                                           
4 Jamilatus Sa’adah, Model Pembelajaran Picture and Picture, Jurnal Sa’adah 

Vol 37  No 1, 2017, hal.  46    



" وضوع أن تقوم بالبحث العلمي حتت امل الباحثة تريد انطالقا مما سبق، 
دراسة تجريبية بمعهد ) "  في تعليم اإلنشاء Picture and Pictureإستخدام أسلوب 

   (.دار العلوم العصري بندا اتشيه
 

  أسئلة البحث  -ب 

 : حتديد املسائل فيما يلي  ثةقدم الباحفتإعتمادا على ماسبق من البيان، 

باملدرسة للصف األول Picture and Picture تعليم اإلنشاء بأسلوب  هل .0
 ؟فعال لرتقية قدرة الطلبة  العالية مبعهد دار العلوم العصري

 Picture and  Picture تعليم اإلنشاء بأسلوب  إستجابة الطلبة يف كيف .2

    األول باملدرسة العالية مبعهد دار العلوم العصري؟للصف 
 البحث هدافأ -ج

للصف  Picture and Pictureتعليم اإلنشاء بأسلوب  فعاليةالتعرف على  -0
 .األول باملدرسة العالية مبعهد دار العلوم العصري

 Picture andالتعرف على إستجابة الطلبة يف التعليم اإلنشاء بأسلوب  -2

Picture  للصف األول باملدرسة العالية مبعهد دار العلوم العصري. 
 أهمية البحث -د

أن يكون هذا البحث عمادا للمدرسني يف ترقية قدرة الطلبة على   :للمدرس
كتابة اإلنشاء بكتابة صحيحة وزيادة املراجع يف تدريس اإلنشاء أو 

 .الكتابة و اللغة العربية
يرجى من هذا البحث أن يستفيد منه الطلبة والقارؤون لزيادة املعلومة و : للطلبة

 .اجلديدة



يف للباحثة يف إعداد نفسها كاملدرسة  اتعلوموامل اتتزداد اخلرب : للباحثة
 .املستقبل

 حدود البحث -ه

يف تعليم اإلنشاء  Picture and Picture إستخدام أسلوب :احلد املوضوعي  -0
 .شيهآدرسة العالية مبعهد دار العلوم العصري بندا امليف 

البحث باملدرسة العالية مبعهد دار العلوم  هذا رىجي :وأما احلد املكاين -2
 .شيهآالعصري بندا 

 2020-2002يف العام الدراسي  البحث هذا رىجي :وأما احلد الزماين -5
 افتراضات البحث وفروضه   -و

أن جناح الطلبة يف عملية : واإلفرتاضات اليت تعتمد الباحثة يف هذا البحث، هي
 .على األغراض الرتبويةوالتعلم يتعلق بوسيلة املناسبة حلصول 

 : وأما الفروض اليت إفرتاضتها الباحثة يف هذا البحث، كما يلي

مل يكون  Picture and Pictureإستخدام أسلوب : (Ho)الفروض الصفري  -0
درسة العالية مبعهد دار العلوم امللرتقية قدرة الطلبة يف اإلنشاء يف  فعاال

  Banda Acehالعصري 
يكون فعاال  Picture and Pictureإستخدام أسلوب  :Ha))الفروض البديل  -2

لرتقية قدرة الطلبة يف اإلنشاء يف املدرسة العالية مبعهد دار العلوم العصري 
Banda Aceh 

 

 معانى المصطلحات   -ز



يف تعليم Picture and Picture إستخدام أسلوب " إن موضوع هذا البحث 
قبل أن تبحث ( مبعهد دار العلوم العصريدراسة جتربية يف مدرسة العالية )اإلنشاء 

الباحثة هذا املوضوع حتسن هبا أن تشرح معاىن بعض األلفاظ أو املصطلحات األساسية 
 :املوجودة يف املوضوع 

 اإلنشاء  -0
أنشأ " شرع أو جعل، : إنشاءا ومعناه لغة –ينشئ  –مصدر من أنشأ  اإلنشاء

رف به كيفية استنباط املعاين وتاليفها واصطالحا علم يع. أحدثه وأوجده: معناه" الشيء
  1.مع التعبري عنها بلفظ الئق باملقام

يف مبدئه عليها،  أيف كل موضوع على صورته اليت أنش يؤدي: ل إبن جيناكما ق
وأنشأ يفعل كذا ويقول  . جعل: فاستعمل اإلنشاء يف العرض الكالم وأنشأ حيكي حديثا 

وأما املراد باإلنشاء يف هذا ". ايتدأ وأقبل، وفالن ينشئ األحاديث أي يضعها: كذا
اجلمل أو مقاالت وتأليف  البحث فهو نشاط اإلجايب عن تعبري األفكار إىل كتابة

 .القصص

 Picture & Picture أسلوب -2
هو التعلم الذي  Picture & Pictureأسلوب   Johnson & Johnsonكما قال 

وهذه الصور هي عامل رئيسية خالل عملية . يستخدم الصور كوسيلة يف عملية التعلم
   1.التعلم حىت قبل أن تبدأ عملية التعلم يتم املعلم يرتب الصور ليعرض يف عملية التعلم
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اي يعطي املعلم صور . أما مراد بالصور يف هذا البحث هي صور غري منتظمة
مث . غري منتظمة للطلبة مث يأمر املعلم الطلبة ألن يرتب صورة حىت تكون صور منطقية

يأمر املعلم الطلبة ألن يكتبوا تأليف من الصورة املرتبة حىت تكون تأليف كامال 
 . وصحيحا

   الدراسات السابقة -ح

ملعرفة أسلوب  سة السابقة يف احدي اساسية الباحثة اليت تستخدمها الباحثةالدرا
هذه الدراسة تساعد الباحثة ملعرفة مقارنة نتائج البحث وفرق الدراسة اجابتها وسلبياهتا و 

 . بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية

 

 

  (م2112|ه1341) محمد حافظ عزمي:   دراسة .1
ملعرفة استجابة الطلبة يف استخدام  هي يف هذه الدراسة هدف البحثاما األ 

عرفة فعالية استخدام و ملو  اإلنشاء مبعهد دار العلوم العصريالوسائل الصورة يف تدريس 
ومنهج  .وسائل الصور لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس اإلنشاء مبعهد دار العلوم العصري

 .يستخدمها الباحث يف هذا البحث هي منهج جترييب البحث 

                                                           
دراسة تجريبية بمعهد دار ) إستخدام وسائل الصور لترقية الطلبة على اإلنشاء،حممد حافظ عزمي  
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ونتائج اليت حتصل بعد تادية البحث هي استجابة الطلبة يف تدريس اإلنشاء 
باستخدام وسائل الصور إجيابية ألن القائمة املالحظة السابقة تبني بأن األنشاطة 

نشاء يرقي املدرسية يف الفصل جتري إجابية وإن استخدام وسائل الصور يف تدريس اإل
قدرة الطلبة على الكتابة اإلنشائية ألن النتيجة اليت حيصل الطلبة عليها بعد ماطبقت 

 ت –ومطابق على النتيجة . هذه الوسيلة تأيت بدرجة متميزة وتتفرق مع الفصل الضابط
to))  ت  –اكرب من ( 2،71)احلساب(tt ) (.2،02)اجلدول 

 :عالقة الدراسة السابقة بدراسة احلالية و 

كانت الدراسة السابقة واحلالية تبحثان عن تعليم اإلنشاء : وجه اإلتفاق - أ
 وتستخدمان املنهج التجرييب

كانت الدراسة السابقة تبحث عن التعليم اإلنشاء : وجه اإلختالف - ب
وأما الدراسة احلالية . بوسائل الصور لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشاء

 .تعليم اإلنشاء يف Picture and Pictureإستخدام أسلوب 
 
   (م2112|ه1341)إيرنينا  :  دراسة .2

معرفة كفاءة الطالب يف تدريس اإلنشاء  يف هذا البحث هو هدف البحثاما أل
املوجة بوسيلة الكلمات التقاطعة مث معرفة كيف جيرى تدريس اإلنشاء املوجة بوسيلة 
الكلمات املتقاطعة ومعرفة كيف إستجابة الطالب مبعهد دار اإلحسان لتدريس اإلنشاء 
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هي منهج يستخدمها الباحثة يف هذا البحث و . املوجة باستخدام الكلمات املتقاطعة
 . جترييب

أما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أن إستخدام و 
وهذه . الكلمات املتقاطعة تكون فعالة لرتقية قدرة الطالب يف تدريس اإلنشاء املوجه

 . 2،01>  2،21اجلدول  –احلساب أكرب من قيمة ت  –األحوال نرى يف قيمة ت 

 :سة احلالية عالقة الدراسة السابقة بدراو 

كانت الدراسة السابقة و احلالية تبحثان عن تعليم اإلنشاء و : وجه اإلتفاق - أ
 تستخدمان املنهج التجرييب

الكلمات املتقاطعة كانت الدراسة السابقة تبحث عن : وجه اإلختالف - ب
وأما الدراسة احلالية إستخدام أسلوب . وإستخدامها لتدريس اإلنشاء املوجة

Picture and Picture يف تعليم اإلنشاء. 
 

  (م2111| ه1344)ساري مشيطة، :   دراسة .4
هداف الباحث يف هذا البحث هو معرفة منفعة إستخدام وسيلة أل أما

الكاريكاتور يف تعليم اإلنشاء ومعرفة احلطوات تعليم اإلنشاء بوسيلة الكاريكاتور ومعرفة 
ومنهج البحث يف هذا البحث هو  .قدرة الطالب يف تعليم اإلنشاء بوسيلة الكاريكاتور

 .املنهج التجرييب
                                                           

، (دراسة تجريبية في المعهد المنار العصري)، تعليم اإلنشاء بوسيلة الكاريكتور، ساري مشيطة   2
| ه0155، بندا آتشيه: املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كلية الرتبية وتأهيل )، منشورة غري الرسالة
 (.م2000



إن إستخدام وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي 
وأما تعليم اإلنشاء بوسيطة  . الوسائل يكون مهما ومدافعا إىل جناح تعليم اإلنشاء

على كاريكاتور يكون فعاال يف تنمية إهتمام الطالب على درس اإلنشاء ويساعدهم 
مث أستخدام الكاريكاتور بألوان متنوعة ومناسبة يصبح . حال املشكالت يف تعلمهم

 .الطالب راغبوا يف تعليم اإلنشاء

 :عالقة الدراسة السابقة بدراسة احلالية و 

كانت الدراسة السابقة واحلالية تبحثان عن تعليم اإلنشاء : وجه اإلتفاق - أ
 .وتستخدمان املنهج التجرييب

تعليم اإلنشاء بوسيلة كانت الدراسة السابقة تبحث عن : وجه اإلختالف - ب
يف  Picture and Pictureوأما الدراسة احلالية إستخدام أسلوب . الكاريكتور

 .تعليم اإلنشاء
 

  طريقة كتابة الرسالة -ط

كلية وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف  
 : الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب

“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016” 

  



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  تعليم اإلنشاء . أ
 مهفوم اإلنشاء   .1

 –يفعل  -على وزن أفعل. إنشاء –ينشئ  –مصدر من أنشاء واإلنشاء لغة  
الشرع واإلجياد والوضع، وأما أصطالحا فهو إقدار التالميذ على الكتابة " إفعاال، ومعناه 

املعربة عن اإلفكار واملشارع بعبارات سليمة، خالية من األخطاء، تناسب مستواهم 
قة، مع اختيار األلفاظ املالئمة اللغوي، وتدريبهم على التحرير بأساليب مجيلة، بد

 00.وتنسيق األفكار ومجعها و ترتيبه

يعد التعبري نشاط أدبيا واجتماعيا يستطيع اإلنسان من " قل علي سامي احلالق  
وهو . أسلوب مجيلاآلخرين بلغة سليمة و خالله أن ينقل أفكاره وأحاسيسة وحاجته إىل 

تسهم يف حتسني قدرة الطلبة يف التعبري عن  الغاية من تعليم اللغة فجميع الفنون اللغوية
 00.نفسه ونقل أفكاره لآلخرين بلغة سليمة

إن اإلنشاء هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري " قل نايف حممود معروف 
وفق خطة متكاملة، للوصول بالطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعرة 
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 517. ، ص( 2001لبنان 

  
لبنان، : طرابلس )، في تدريس مهارات اللغة العربية و علومها المراجععلي سامي احلالق،   

 222. ص( 2000



فاها وكتابة بلغة سليمة وفق نسق فكري وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته احلياتية ش
  02".معني

إقدار الطالب على الكتابة " وزاد عابد توفيق اهلشمي يف كتابه أن اإلنشاء هو 
، بعبارات سليمة، خالية من األخطاء واختيار األلفاظ (املشاعر)املعربة عن اإلفكار و 

  05."املالئمة وتنسيق األفكار ومجعها وترتبها، وربطها بعضهما 

وقيل إن اإلنشاء مادة من املواد تعليم الكتابة إلبالغ الرأي، أو فكرة، أو 
أمحد مرادي أن املراد باإلنشاء هي  دوزا. 01الرسالة، اإلحساس واآلخر عن طريق الكتابة

 01.استطاعة اإلنسان ليعرب آرائه وعواطفه بإستخدام اللغة الصحيحة

املشاعر الكتابة املعربة عن اإلفكار و لى وأما املراد باإلنشاء هو إقدار الطالب ع
بعبارات سليمة أو إن اإلنشاء مادة من املواد تعليم الكتابة إلبالغ الرأي، أو فكرة، أو 

 .الرسالة، اإلحساس واآلخر عن طريق الكتابة بإستخدام اللغة الصحيحة

 تعليم اللغة العربيةالأنواع اإلنشاء في  .2
من حيث الشكل، ومن حيث : يقسم اإلنشاء إىل ثالث حيثيات هو

 .املوضوعات، ومن حيث مدخل التعليم

 اإلنشاء من حيث الشكل -1
                                                           

، (0222دار النفائس، : بريوت )، خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف،   02
 205. ص

  34. ، ص........طرائق التدريس مهارتعابد توفيق اهلامشي،   05
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 : ينقسم اإلنشاء من حيث الشكل إىل مرحلتني ،ومها

 اإلنشاء الشفوي: املرحلة األوىل - أ
 01.املراد باإلنشاء الشفوي هو أن يتكلم الطلبة كالما شفهيا متصال له معىن

أن :"نهج احلديث ىف أصول الرتبية وطرق التدريسوكتب حامد عبد القادر ىف كتابه امل
 اإلنشاء الشفوي هو نوع من أنواع احملادثة ميتاز بدقة األسلوب، ودقة البحث واتفاع

 07".ترتيبها حمكما تبعا لرتابط األفكار وترتيبهاوربط العبارات و . مستوي وموضوعه

 اإلنشاء التحريري: املرحلة الثانية - ب
به عملية تعليمية بأن هذه املرحلة يرتك املدرس وهذا اإلنشاء الذي يقصد 

التالميذ يف اختيارهم املوضع املناسب مبا يف أفكارهم وأذهاهنم، وال تعين احلرية يف كتابة 
وإن . اإلنشاء ترك التالميذ على ما يوجدون من خرباهتم اللغوية واملفردات العديدة

 02.ن ثروة اللغة الوافرة للموضوعاملدرس يعطيهم احلرية يف موضوع يشاؤون مبا عندهم م

 اإلنشاء من حيث موضوعات -2
 : وينقسم اإلنشاء من حيث موضوعاته نوعان،مها

 اإلنشاء الوظيفى - أ
وهو الذى يؤدى خدمة لإلنسان يف جمتمعه، فيقضى حاجته وينفذ متطلباته 
بالتفاهم مع الناس، ويكون شفهيا وكتابيا ويتجلى يف احملدثة واملناقشة وقّص القصص 

                                                           
  

 272. ص.(0220دار الشواف،: القاهرة)،تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور،  

  
املكتبة (، الحديث فى أصول التربية وطرق التدريس، الجزء الثانىالمنهج حامد عبد القادر،  

 221.ص(.0217 النهضة املصرية
 



وسرد األخبار وإلقاء الكلمات وكتابة التقارير واملذكرات  وإعداد حماضر اجللسات 
 .وغريها

 اإلنشاء االبداعي - ب
وهو الذي يصّور فيه الكاتب املشاعر والفكر واخلربات اخلاصة على حنو تظهر 
فيه شخصية الكاتب وعاطفته، ويتجلى ىف نظم الشعر وكتابة املقاالت الذاتية واملذكرات 

ويستخدم يف . الشخصية وكتابة القصص العاطفية واملسرحيات وكتابة الرسائل الوجدانية
هذا النوع من التعبري األسلوب األديب من حيث الكلمات اجملنحة واملرتفة والصور 
واألخليلة وإثرة العواطف، وفيه عناية باألسلوب أكثر مما توجه العناية فيه إىل 

 .02املضمون

 لاإلنشاء من حيث مدخ -4
 :وينقسم اإلنشاء من حيث مدخل التعليم اىل نوعان، مها

 اإلنشاء املوجه - أ
اإلنشاء املوجه هو اإلنشاء يواجه فيه املدارس تالميذه إىل تكوين مجلة أو مجل 
خاصة استعمال منط أو أمنط حمدد، أو إىل عنوان وعناصره اخلاصة وبعض مفرداهتا 

أمور أخرى هتدف إىل عملية اإلنشاء لدى وناحية القواعد املناسبة اخلاصة، أو إىل 
 20.الطلبة

 اإلنشاء احلر - ب

                                                           
  

 022-022.،ص(2002دار الفكر ، : القاهرة )،شؤون اللغوية حممد أمحد السيد،  

  
، Moyo Segoro Agung: جاكرتا)، دليل الكاتب و المترجمحممد منشور وأصداقاؤه،   

 0-2. ، ص(2002



هو ميدان رحب ال حيد فيه التلميذ إطار يفرضه عليه املدرس كما يف القصة أو 
وفيه يطلق التلميذ العنان ملشاعره وأفكاره ومشاهداته؛ لتفيض . املوضوعات املقيدة

 20.إلنشاءوهذا مكمن اجلدة يف هذا النوع من ا. اختيارا وطوعية

 .اإلنشاء املوجه وه بحثالباحثة يف هذه ال تارهاو من هذا النوع اليت تريد أن خت

 . ألن يف هذا البحث ينشئ الطلبة اإلنشاء اعتماد على الصور املتسلسلة

 أهداف تعليم اإلنشاء   .4
أهداف اإلنشاء فهي تعبري األفكار و الشعور واآلراء كتابيا وال شفهيا بالقواعد 

والصرفية، ألن حقيقة اإلنشاء هي ترتيب الكلمات العديدة لتكون فقرة أو أكثر النحوية 
وجيري اإلنشاء بعدفهم اخلط العربيا  .بتعبري اإلفكار و الشعور واآلراء و غري ذلك

حتقيقا على بناء قدرة الطلبة ومهارهتم على .الصحيح وقواعد اإلمالء مع تطبيقها
  22:املدرس يف تعليم اإلنشاء وهي كما يلياإلنشاء، هناك أهداف جيب أن يضعها 

منها متكية قدرة التالميذ على احملادثة، . تنمية قدرة املتعلم على التعبري الوظفي .0
واملناقشة، قصر القصص، وكتابة الرسائل والتقارير وامللخصات،والسجالت 

 . وحماضر اجللسات وما إىل ذلك
ها تنمية قدرته على التعبري عن تنمية قدرة املتعلم على التعبري اإلبداعي، من  .2

األفكار واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف ومشاعر احلزن  والفرح واألمل، 
ووصف مظاهر الطبيعة، وأحوال الناس، وكتابة الشعر، والقصة، وامقالة، واخلطبة، 

 .واملمسرحية، وكل ماهو فكر مجيل بأسلوب مجيل
                                                           

  
عامل الكتب، :دمسق)،طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةفخرالدين عامر،   
 17.ص(بدون السنة

 
  
  212.ص ،....تدريس فنون على أمحد مدكور،  



 
 أهمية تعليم اإلنشاء .4

قضاء تفاهم بني الناس لتنظيم حياهتم و وظيفة هو وسيلة الواإلنشاء له مزلة و 
حجاهتم، أدركنا خطورة هذه املادة التعليمية اليت تقع يف الدرجة األوىل جعل الطالب 

كما قال أمحد فؤاد . 25على التعبري السليم حديثا أو كتابة أي قادرا على اإلنشاء اللغوي
  21:عليان إن أمهيات اإلنشاء، هي

صال بني الفكر البشرى مهما اجتلف الزمان واملكان عن طريق الوسيلة ات  .0
 .املؤلفات و غريها

االداة اتصال احلاضر باماضي، والقريب بالبعيد، و نقل املعرفة والثقافة عرب  .2
الزمان واملكان، فالكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، واألمم 

 .ببعضها، وأداة حلفظ الرتاث و نقل
تسجيل للوقائع واألحداث والفضايا واملعامالت، تنطق باحلق الشهادة و  .5

 وتقول الصدق
 .الوسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره .1

 

 أغراض تعليم اإلنشاء  .3
إن معرفة التعريفات اإلنشاء مل يكن كاملة إال حبضور بعض املعلومات اليت تتعلق 

لذا أحضر الباحثة بعض األهداف لتدريس اإلنشاء . بأمور اإلنشاء يف الفصول الدراسية

                                                           
 .ص( 0222دار النفائس، :بريوت)، خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف،   25

201 
  

دار : الرياض)،1.ماهيتها وطرائق تدريسها، ط المهارات اللغوية، أمحد فؤاد عليان  
 052. ص( 2  1السالم،



ألنه جزء من أجزاء الكتابة، مع أن اإلنشاء هو كتابة يف مرحلة عالية أي تتمكن بعد 
  21:تعليم اإلنشاء تتجلى مما يليأما أغراض . مرحلة اإلمالء

 .بيتا و مدرسة وجمتمعا -أن يصري قادرا على وصف البيئة اليت حتيط به -0
أن يصبح قادرا على اإلستخدام الثروة اللغوية اليت يكتسبها يف الدراسة  -2

 .املواد اليت يتعلمها باللغة العربية
ئه أن يصبح قادرا على التعبري عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وآرا -5

 بيسر وسهولة
 .أن يصري قادرا على تلخيص ما يقرأه أو ما يسمعه بلغته اخلاص -1
أن يتدرج يف اكتساب القدرة التعبريية بدءا من الوحدة اللغوية األوىل  -1

مرورا بالفقرة الوحدة اليت تتضمن فكرة واحدة، وصوال إىل ( اجلملة)
 .قة مرتابطةاملوضوع املتكامل املكون من أفكار متآلفة يف فقرات متناس

وأن يهتم بتنظيم كتابته من  –تدرجييا  –أن يقلل من األخطاء اللغوية  -1
اخلط واستعمال عالمات الرتقيم و تقسيم املوضوع بعدد : حيث 

 . األفكار الرئيسية فيه
: بأسلوب وإنتاجه التعبريي من حيث  –تصاعديا  –أن يرتقي  -7

 . الذهيناإلستخدام اللغوي، وسعة األفق الفكري واإلبتكار 
بدءا من الوصف احلسي فشبه  –أن يتدرج يف تناول املوضوعات  -2

 .احلسي فاخليايل وصوال إىل النقد والتقدمي واحملاكمة
أن يدرك أمهية االطالع على الثروة األدبية والفكرية اهلائلة لرتاث أمتنا  -2

العريب واإلسالمي و يف : الذي ميأل املكتبات يف كل مكان من العاملني
 .بات العاملية األخرىاملكتو 

                                                           
  

 211-212. ، ص.........خصائص العربيةنايف حممود معروف،   



 –القدامي واحملدثني  –أن يستفيد من آثار الكتاب واألدباء واملفكرين  -00
فاحملاكاة . فيدون ما يعجب منها، وينسج على منواهلم فيما أبدعوا فيه

 .التوال أساسا سليما من أسس تعلم اللغة العربية
ة احلرة أن يوثق عرى األلفة والصداقة بينه و بني الكتاب، ألن املطالع -00

 .هي املفتاح الذي اليصدأ لتنمية
أي يتمي ملكته الكتابية بإكثار من الكتابة يف املوضوعات اليت يرغب  -02

 . فيها، بعيدا عن العراقيل والقيود
فيما  –أن يلتزم بقضايا أمته، فيشاركها آماهلا وآالمها، وجيرد قلمه  -05

 .يستطيعه للدفاع عنها، حيثما يستعدعي األمر ذلك
قلمه من التفاهة واالبتذال و يستخدمه يف سبل اخلري واحلق أن حبصن  -01

 .والفالح
يصبح قادرا على اإلستخدام الثروة  يعلم اإلنشاء الطلبة إن األغراض السابقة،

اللغوية اليت يكتسبها يف الدراسة املواد اليت يتعلمها باللغة العربية و أن يصبح قادرا على 
التعبري عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وآرائه بيسر و سهولة مث أن يصري قادرا على 

اللغوية تدرجييا، وأن  تلخيص ما يقرأه أو ما يسمعه بلغته اخلاص مث أن يقلل من األخطاء
يهتم بتنظيم كتابته من حيث اخلط واستعمال عالمات الرتقيم و تقسيم املوضوع بعدد 

 .األفكار الرئيسية فيه

 Picture and Picture  أسلوب. ب

 Picture and Pictureتعريف أسلوب   -1

فرزها يف / هي تعليم يستخدم الصور ويتم إقراهنا  Picture and Pictureأسلوب 
هذه الصور هي . يعتمد التعليم على الصور كوسيلة يف عملية التعلم. تسلسل منطقي



املعلم قد أعد قبل عملية التعليم صورة يتم عرضها إما . العوامل الرئيسية يف عملية التعليم
 21.على شكل بطاقة و غري ذلك

هو التعليم الذي  Picture & Pictureأما أسلوب  Johnson & Johnsonكما قال 
وهذه الصور هي عامل رئيسية يف عملية . يستخدم الصور كوسيلة يف عملية التعليم

التعلم و قبل أن تبدأ املعلم عملية التعلم يتم املعلم الصور املرتتب ليعرض يف عملية 
 27.التعليم

هو األسلوب التعليم الذي  Picture and Pictureأسلوب   Istarani كما قيل
وهذا األسلوب له حاصة . يستعمل الصور اليت يرتابط أو جمند حىت تكون الصور املنطقية

 22.يف التعليم الناشط و إبتكار و خاّلق و مفرح

 Picture andأما األسلوب  Jasa Ungguh Mulyawanوقال جسا أنكوح مولياون 

Picture  أي . طوات تقريبا باألسلوب يرتب الصورهو األسلوب الذي له املبادئ و اخل
يطلب املعلم الطلبة لريتب الصور غري متسلسلة حىت تكون الصور منتطمة مناسبة باملواد 

 Picture andواإلختالف بني األسلوبني أما أسلوب . و الدهاء و العلم املنطق الطلبة

Picture  يف هو أسلوب الذي يطلب املعلم الطلبة بالدور لريتب الصور غري متسلسلة
وكل الطلبة يوجد واحد من إحتمال لريتب إحدى من الصورة مقطوعة اليت  .السبورة

ومن هذه العملية، يرجو إىل الصورة مقطوعة يستطيع أن ينتظم . توجد يف السبورة
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  St. Kureadah dan La Saliadin, Metode Picture and Picture Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Jurnal Al-Ta’dib, Vol.9 No. 1, Januari-Juni. 2016, 

hal. 148  
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  Jamilatus Sa’adah, Model Pembelajaran Picture and Picture, Jurnal Sa’adah 

Vol 37  No 1, 2017, hal.  46 
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  St. Kureadah dan La Saliadin, Metode Picture and Picture....., hal. 148   



جد التصور عامة مليا و مناسبة باملواد وبالتايل، يف النهاية التعليم، يتوا. مبنتظمة
   22.التعلمية

هو األسلوب  Picture and Pictureأن األسلوب Syifa Siti Mukrimah وقيل 
ويطلب املعلم الطلبة لريتب الصور غري متسلسلة . الذي يستغل الصور يف العملية التعليم

 50. حيت تكون الصور املنطقية

ذي هو األسلوب ال Picture and Pictureومن هذه الفكرة، أما األسلوب 
الصور حىت يستطيع الطلبة أن يعرف معىن احلقيقية من  التعليم يستعمل الصور يف عملية

  .الصور يعينإًذا الوسيلة الرئيسية يف  هذا التعليم . يشرح املعلم اليهماملواد الىت مناسبة ب

إعتمادا على الصور يف هذا البحث هي صور غري منتظمة أو الصور غري 
مث يأمر املعلم الطلبة ألن ". قرد و سلحفة " املتسلسلة عن القصة اخليالية باملوضوع 

 . يكتب اإلنشاء من الصورة املرتبة حىت تكون الكتابة كامال و صحيحا

 

  Picture and Picture  أسلوب مبادئ  -2
فهي  Picture and Pictureأما مبادئ أسلوب Jhonson and Jhonson كما قل 

  50:كما يلي
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  Jasa Ungguh Muliawan, 45 Model Pembelajaran Spektakuler : Buku 

Pegangan Teknis Pembelajaran di Sekolah, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016), hal. 
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 كل الطلبة يف اجملموعة مسؤول يف فرقتهم .0
 ض من الفرقتهمانفس أغر  واجيب على مجيع الطلبة يف اجملموعة أن يعرف .2
 الوظيفة و نفس املسؤولية اىل مجيع أعضاء اجملموعة واكل الطلبة جيب أن يقسم    .5
 طلبة يف اجملموعة التقوميينال كل ال .1
 يف فرقتهم  واجيب على مجيع الطلبة يف اجملموعة أن يتعاون .1
 .سيطلب مجيع الطلبة على مسؤولني عن واجباهتم  .1

جيعل الطلبة ليتعاونوا و يتفقوا مث   Picture and Pictureإن يف التعليم األسلوب 
 .مسؤلون على واجبتهم

 Picture and Picture  خطوات أسلوب -4
  52: فهي كما يلي Picture and Pictureوأما خطوات أسلوب  

 يشرح املعلم الكفاءة اليت يريدون أن يتمها  .0
 يعطي املعلم املواد العامة يف مقدمة كمادة التمهدية .2
 يشري املعلم صور األنشطة اليت يتعلق باملواد .5
 يدعو املعلم بعض من الطلبة لريتب الصور حىت يكون الصور املنطقية .1
 املعلم الطلبة السبب تتابع هذه الصوريسأل  .1
ومن هذه الصور يبدئ املعلم أن يعطي املسودة مطابق بالكفاءة اليت يريدون  .1

 أن يتمها
 .يأخذو املعلم و الطلبة اخللصة من املوادة يف التعليم مًعا .7
  Picture and Picture  مزايا و عيوب أسلوب -3

  55: كما يليفهي   Picture and Pictureوأما مزايا أسلوب  -أ
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سهلة و رخيص و بسيط و فّعال ليمرن قدرة قياس و فكرة و منطق  .0
 .الطلبة

مناسب ملادة اليت يستيفد التعليم املتسلسل و العالقة السببية و أشياء  .2
 اليت متعلقة بعمل الفيزياء

 يورط دور نشط من الطلبة خالل عملية التعليم .5
  51: فهي كما يلي Picture and Pictureوأما عيوب أسلوب  -ب

 حيتاج إىل صور كثرية .0
ليس كل املواد ميكن دراستها مع الصور أو خاصة يف شكل صور  .2

 متسلسلة
 .يصعب املعلم ليبحث عن الصور اليت مناسبة باملواد .5

هذا األسلوب له املزايا لرتكيز الطلبة حينما يكتب الكتابة اإلنشاء مث رخيص و و 
و من هذا األسلوب له العيوب  . بسيط و فّعال ليمرن قدرة قياس و فكرة و منطق الطلبة

و حملول الباحثة .كمثل يصعب املعلم ليبحث عن الصور اليت مناسبة باملواد وغري ذلك
وب هو البد املعلم أن خيتار الصور الفاتنة و خيتار الصور ليتجاوز العيوب من هذا األسل

 . ليسهل الطلبة يف اإلنشاء و خيتار الصور اليت يناسبة برغبة الطلبة

 

 تعليم اإلنشاءالفي  Picture and Pictureتطبيق أسلوب  -2
 :يف تعليم اإلنشاء فهي كما يلي  Picture and Pictureوأما تطبيق أسلوب 

 التعليم اليت تعلمها يشرح املعلم أهدف .0
 يشرح املعلم املواد اليت تعلمها .2
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 اجملموعة 1-1ينقسم املعلم اىل  .5
 يكتب املعلم املفردات اجلديد يف السبورة .1
يعطي املعلم الطلبة القراطيس اليت توجد الصور غري منتظمة إىل مجيع  .1

 اجملموعة
 يطلب املعلم الطلبة أن يراقب الصور   .1
 و يلصق الصور يف القرطاس  يطلب املعلم الطلبة أن يرتب .7
 وبعد أن يرتب الصور، يطلب املعلم الطلبة أن يناقش عن الصور .2
مث بعد أن يناقش، يأمر املعلم الطلبة ليكتبوا الكتابة اإلنشاء مناسب بصور  .2

 ويستمعل القواعد اجليدة و الصحيحة
 مث يأمر املعلم بعض من الطلبة ليقرئوا إنشائهم أمام الفصل  .00
 اخلالصة من املادة يشرح املعلم  .00
 يعطي املعلم التقومي و انعكاس عن املادة اليت تعلمها .02
 يعرض املعلم الطلبة النصيحة عن املادة اليت تعلمها .05
 و يف النهاية، خيتتم املعلم الدراسة بادوعا  .01
 . يقول املعلم السالم  .01

 

  



 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحلقي

 منهج البحث  . أ
البحث هو منهج جترييب، فهو منهج البحث العلمي إن منهج البحث يف هذا 

الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية وهو املنهج الذي تستطيع الباحثة بواسطته 
ومنهج التجرييب  51(.املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقبل)أن تعرف أثر السبب 

و  (Pre Experiment Design)التصميمات التمهدية تتكون من أربعة تصميمات، وهي 
 Factorial) )التصميمات العاملية و  True Experiment Design) )التصميمات التجريبية 

Design  التصميمات شبه التجريبية و(Design (Quasi Experimental  . 

 Pre Experiment) التصميمات التمهدية يف هذا البحث و اخرتات الباحثة

Design )  و أنواع التصميمات التمهدية فهي : 

1.  One Shot Case Study 

2. One Group Pre-Test Post- Test 

3. Intact Group Compassion 

و اختارات الباحثة التصميم اجملموعة الوحدة مع اختبار قبلي و بعدي او ما 
الباحثة فصال مث اختارات .  One Grup Pre-Test Post-Test Designيقال يف اإلجنليزية 

 .واحدا للعينة وألداء التجريبة فيه

 : و تعتمد الباحثة القانون التايل 

                                                           
  

مكتبة العبيكان، : اضالري)مدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ، فصاحل بن محد العسا  
 520. ص( م2000



 

 : التفصيل 

 اإلختبار القبلي:  0خ 

 اإلختبار البعدي:   2خ

 املعاجلة التجريبية :     ×

 مجتمع البحث و عينته   . ب
ويف تعريف  51.عليه نتائج البحثأما اجملتمع البحث هو كل من ميكن أن تعمم 

آخر يقول أن جمتمع البحث هو اهلدف األساسي من الدراسة حيث إن البحث يعمم 
   57.يف هناية النتائج عليه

وأما اجملتمع الذي ختتار الباحثة يف هذا البحث هو مجيع الطلبة يف الفصل األول 
 . طالبا 575بلغ عددهم و  MAS Darul Ulum Banda Aceh –ب 

وأما عينة اليت ختتار الباحثة يف هذا البحث هو مجع الطلبة يف الفصل األول ب 
ألن بعض من . طالبا 11وبلغ عددهم  MAS Darul Ulum Banda Aceh -ب( ب0)

وأما طريقة اختيار العينة هي . الطلبة يف هذا الفصل ال يستطيع أن ينشئ كتابة اإلنشاء
  Purpose Sampling))الطريقة العمدية 

 

 أدوات جمع البيانات . ج
                                                           

  
 25.، ص...البحث  مدخل إلى، فصاحل بن محد العسا  

 
  

دار النشر للجامعات، : القاهرة)والرتبوية، رجاء حممود ابو عالم، مناحج البحث يف العلوم النفسية   
 015. ص( م2000

2خ         ×      0خ ت    



 : وأما ادوات البحث جلمع البيانات فتعتمد الباحثة على األدوات التالية  

 اإلختبارات .1
اإلختبارات هي إحدى األدوات اليت متكن أن تستخدمها الباحثة جلمع 

وتستعمل . 52املعلومات اليت حيتاج إليها لالجبة عن أسئلة البحث أو إختبار وفروضها
وتقارن الباحثة بني نتائج هذين . اختبارين مها اإلختبار القبلي و اإلختبار البعديالباحثة 

 .اإلختبارين، اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي

 اإلختبار القبلي 

 Picture andإختبار القبلي هو الذي ختتربه الباحثة قبل إستخدام أسلوب 

Picture  يف تعليم اإلنشاء. 

 إختبار البعدي (1)
 Picture andإختبار البعدي هو الذي ختتربه الباحثة بعد إستخدام أسلوب   

Picture  وهذا ملعرفة مدى قدرة الطلبة و جناحهم يف تعليم اإلنشاء. يف تعليم اإلنشاء . 

 اإلستبانة  .2
اإلستبانة هي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة او العبارات املكتوبة 

اآلراء أو بفراغ لإلجابة و يطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل مايراه مزودة بإجابتها أو 
   52.مهما أو ما ينطق عليه منها أو ما بعتقد أنه هو اإلستجابة

فتقوم الباحثة يف هذا البحث بتقسيم ورقة اإلستبانة على الطلبة ملعرفة استجابة 
فقد استعملت . يف تعليم اإلنشاء Picture and Pictureالطلبة على استخدام اسلوب 

                                                           
  

 507.، ص...البحث  مدخل إلى، فصاحل بن محد العسا  

  
 512 .، ص...البحث  مدخل إلى، فصاحل بن محد العسا  



الباحثة أربع احتيارت وهي موافق جدا بشدة ، و موافق بشدة ، و غري موافق بشدة ، و 
 .غري موافق جدا بشدة

 طريقة تحليل البيانات . د 

 طريقة تحليل البيانات من االختبار القبلي والبعدي .1
( T” Test“)وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات   

  10:فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي

 
 

 

 اإلستبانةطريقة تحليل البيانات من  .2
  10:وحتليل البيانات عن اإلستبانة فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي 

      
 

 
        

  : البيانات 

P  : النسبة املؤية 

f   : عدد الطلبة اجليبة بإجابة الصحيحة 

n  : عدد املشرتكات يف اإلستجابة  

  
                                                           

  
   010.، ص...البحث  مدخل إلى، فبن محد العسا  

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, (Bandung: 

Alfabeta, 2006), hal. 443 



  الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها

   غرض البيانات - أ
ويف هذا . الثالث فيما يتعلق مبنهج البحث وقد شرحت الباحثة يف الفصل

دار العلوم "الفصل تشرح الباحثة عن البيانات اليت وجدهتا بعد القيام بالبحث مبعهد 
فقامت الباحثة بالبحث التجرييب يف  .إليها ةعلى البيانات احملتاج وللحصول. "العصري

اعتمادا  2002/2020ية للسنة الدارس" دار العلوم العصري"مبعهد  ول العاليةالفصل األ
على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي دار السالم بندا أتشية رقم 

: 2112/11/11.TL/1.FTK/10.Un/13732-B   انطالق مما . 2002أكتوبر  00يف التاريخ
  :سبق فقامت الباحثة جبمع البيانات كما يلي

 ميدان البحثاللمحة عن  -1
ويقع املعهد . من املعاهد اإلسالمية بندا أتشية "دار العلوم العصري"كان معهد 
بندا  (Jambo Tape) جنبوتايف( Syiah Kuala) بالشارع الشيخ كواىل دار العلوم العصري

 . م0220 وليوي 0املعهد يف تاريخ  (YPUI) مؤسسة ناشئة أمة االسالم أنشأتو . أتشية

 :منذ نشأته إىل اآلن، فهي كما يلى العصرىمعهد دار العلوم وأما أمساء رؤساء 
 (0225  - 0220) يوسف الدكتور اندس حمي الدين -0
 (2000 - 0225) الدكتور اندس حممد عيس علي -2
 (2001 - 2000)الدكتور اندس غزايل عمر  -5
 ( 2002 - 2001)أمري خالص املاجستري  -1
 (2002 - 2002)احلاج ابن الرشد  -1
 (2001 - 2002)مرون هشيم  -1
 ( 2002- 2001) سي.،سأر ذوالفكر -7



 (2002-2002)لقمان اهلداية  -2
 (الآلن -2002) ذوالفهم املاجستري -2

هذه املؤسسة الرتبوسة بدار العلوم ألهنم أرادوا أن يكون هذا  وقد مسي مؤسسو
املعهد مركز التعلم للطلبة العلوم اإلسالمية والعلوم األخرى، وليس الغرض منه إلسعداد 

على العلوم األخروية فحسب بل تتضمن فيه العلوم الدنيوية،  أوالد املسلمني قادرين
ومسيطرين على استعمال اللغة العربية واإلجنليزية للمحادثة اليومية ومستوعبني على 

 12.اآلالت التكنلوجية العصرية

 

 بمعهد دار العلوم العصري المدرسينعدد  -2
م من ميتهن منهمدرسا  001عددهم واملدرسون الذين يدرسون يف هذا املعهد 

 :وهذا كما يتضح يف اجلدول اآليت . يف التدريس ومنهم من ميتهن يف اإلداري

 00-0:الجدول 
 بمعهد دار العلومعدد المدرسين 

 عدد المدرسين
 المجموع

 اإلناث الذكور
11 12 001 

 

مدرسون كما يف  27وأما املدرسون اخلاصون لدرس اللغة العربية كان عددهم 
 :جدول الآليت

                                                           
  

 م 2002اكتوبر سنة  21يف التاريخ  دار العلوم العصري نتيجة مالحظة املباشرة مبعهد  



 00-2الجدول 
 مجموع المدرس في الدرس اللغة العربية

 المجموع المدرس إسم الدرس رقم

 1 تدريس النحوية 0
 1 تدريس الصرفية 2
 1 تدريس املطالعة 5
 1 تدريس التمرينات اللغة 1
 2 تدريس البالغة 1
 5 تدريس قراءة الكتب 1
 2 تدريس التاريخ 7

 

 بمعهد دار العلوم العصري الطلبةعدد  -5
ترتكب منهما و . املرحلة العالية و الثانوية املرحلة التعليم مها ويضم املعهد مرحلىت

، مع الباط 225 كلهم  بةالطلبعدد  الثاين عشرإىل الصف  سابعفصول من الصف ال
 .طالبا 107طالبا والطالبات  101لبة طالالتفصيل أن 

هلذه  لبةالطوعدد  األوليف الصف  العاليةبالبحث يف املرحلة  ةالباحث توقام
 :كما يتضح اجلدول التايل  بةولكل الصف من عدد الطل. ابالط 007املرحلة 

 

 00-5 الجدول
 بمعهد دار العلوم العاليةللمرحلة   بةعدد الطل



 ةعدد الطلب الفصل رقم
 57 الفصل األول أ 0
 11 الفصل األول ب 2
 07 األول جالفصل  5
 02 الفصل األول د 1
 51 الثاين أالفصل ا 1
 55 الفصل الثاين ب 1
 55 الفصل الثاين ج 7
 21 الفصل الثاين د 2
 57 الفصل الثالث أ 2
 51 الفصل الثالث ب 00
 22 الفصل الثالث ج 00
 52 الفصل الثالث د 02

 

ب  مجيعهم  -عدد الطلبة اليت قامت الباحثة بإجراء التجريبية يف الفصل األول 
 التاريخوجلمع البيانات فقامت الباحثة نفسها بالبحث يف ذلك املعهد من . طالبا 11
 .م2002اكتوبر   20إىل  02

 بمعهد دار العلومالمباني والوسائل  -1
بعض الوسائل اليت تساعد وللوصول إىل األهداف التعليمية فقد أعد املعهد 

 :الطلبة يف التعلم، ومن هذه الوسائل كما يلي 



 00-1الجدول 
 بمعهد دار العلوم المباني والوسائل

 المجموع أنواع الوسائل رقم

 0 املسجد 1
 22 صفوف الدراسة 2
 0 ديوان املدرسة 4
 0 ديوان املعهد 3
 0 إدارة الرئيس املدرسة 2
 0 إدارة األساتذة 1
 0 املعمل احلاسوب  
 50 املسكن الطالب  
 55 املسكن الطالبات  
 0 املطبخ 11
 0 املكتبة 11
 0 املطعم 12
 0 ميدان كرة الريشة 14
 5 ميدان كرة الطائرة 13
 5 ميدان كرة السلة 12
 5 ملعب كرة املكتب 11
 02 املسكن املدرسني  1
 2 املقصف  1
 0 بيت املدير  1



 0 املذاكرةغرفة  21
 

وهذا اجلدول يدل على أن املباين والوسائل يف املعهد دار العلوم العصري مشتملة 
 .وتقع يف املستوى اجليد

 توقيت قيام العملية التجريبية -2
وقامت الباحثة نفسها . لعينة هذا البحث (ب) األول قد اختارت الباحثة الفصل

، ستوضح الباحثة التوقيت اإلنشاءيف تعليم  Picture and Picture أسلوب إستخدامب
 :التجرييب كما يلي

 00-1الجدول 
 التوقيت التجريبي

 العملية التاريخ اليوم اللقاء
 اإلختبار القبلي 2002أكتوبر  02 السبت اللقاء األول
تطبيق أسلوب  2002أكتوبر  20 األحد اللقاء الثاين

Picture and 

Picture 
اإلختبار البعدي و  2002أكتوبر  20 ثننياإل اللقاء الثالث

 اإلستبانة
 

 Picture and Pictureاإلنشاء بأسلوب إجراء التعليم  -1
يف  Picture and Pictureتقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن إستخدام أسلوب 

وقد قامت الباحثة بنفسها كمدرسة اإلنشاء يف .مبعهد دار العلوم العصري تعليم اإلنشاءال



قرد و : " ومادة التعليم مأخوذة من قصة اخليالية على املوضوع . ب -الصف األول 
 " سلحفة 

نفذت الباحثة أداوت البحث واستعداهتا اليت تتكون من اإلختبار القبلي و 
 . RPP))اإلختبار البعدي واإلستبانة واعداد الدراسة والتحضري 

وقبل قيام الباحثة بإجراء هذا األسلوب، فقد قامت الباحثة باإلختبار القبلي 
مث  .Picture and Pictureملعرفة قدرة الطلبة على اإلنشاء قبل تعليمها بإستخدام أسلوب 

 .طلبة على اإلنشاءلقدرة ا ختتم هذه املرحلة بتقدمي اإلختبار البعدي ملعرفة

 00-1الجدول 
  Picture and Pictureستخدام أسلوب اإلنشاء بإتعلم التعليم و العملية 

 (اللقاء األول)

 أنشطة الطلبة أنشاطة المعلمة
 التمهيد التمهيد
 يرد الطلبة السالم  - تدخل املعلمة الفصل بإلقاء السالم -
 يقرأ الطلبة الدعاء  - تأمر املعلمة بقراءة الدعاء  -
تنطر املعلمة إىل مجيع الطلبة  -

الطلبة بكشف وتدعو أمساء 
 الغياب

ستمع الطلبة إىل دعوة كشف ي -
 الغياب 

تعرف املعلمة امسها وتشرح أهداف  -
 التعليم

 يستمع الطلبة إىل شرح املعلمة -

عن  تشرح املعلمة املادة التعليمية -
قرد و " قصة اخليالية مبوضوع 

 ستمع الطلبة املادة التعليميةي -



 "سلحفة 
-1قسمت املعلمة الطلبة إىل فرق  -

 لبةط 1
 لس الطلبة فرقتهمجي -

 
يب الطلبة األسئلة اإلختبار جي - تقوم الباحثة باإلختبار القبلي -

 القبلي
 الخاتمة الخاتمة
تأمر املعلمة الطلبة ليأخذ اخلالصة  -

 و املغزى من املوضوع 
يأخذ الطلبة اخلالصة واملغزى من  -

 املوضوع جيدا 
 يقراء الطلبة الدعاء  - تأمر املعلمة الطلبة ليقرائوا الدعاء  -

أخريا، اختتمت املعلمة بإلقاء  -
 السالم للدليل اخلروج من الفصل

 رد الطلبة السالمي -

  

 (اللقاء الثاني)

 األنشطة الطلبة األنشطة المعلمة
 يرد الطلبة السالم  - تدخل املعلمة الفصل بإلقاء السالم -
 يقرأ الطلبة الدعاء  - تأمر املعلمة بقراءة الدعاء  -
املعلمة إىل مجيع الطلبة  تنطر -

وتدعو أمساء الطلبة بكشف 
 الغياب

ستمع الطلبة إىل دعوة كشف ي -
 الغياب 

تسأل املعلمة الطلبة عن املوضوع  -
 السابقة

 جييب الطلبة عن املوضوع السابقة -

 جيلس الطلبة يف فرقتهم -تأمر املعلمة الطلبة ليجلسوا يف  -



 فرقتهم 
عن   تشرح املعلمة املادة التعليمية -

قرد و " قصة اخليالية مبوضوع 
 "سلحفة 

عن   ستمع الطلبة املادة التعليميةي -
قرد و " قصة اخليالية مبوضوع 

 "سلحفة 
 األنشطة األساسية األنشطة األساسية

 
تكتب املعلمة املفردات اجلديدة  -

يف السبورة عن القصة اخليالية 
 "قرد و سلحفة " مبوضوع 

 التأمل -1
املفردات اجلديدة  عن الطلبة يأمل  -

قرد و " القصة اخليالية مبوضوع 
املفردات يف   واو يكتب" سلحفة 
 كراستهم

توزع املعلمة الطلبة قرطاس فيه  -
الصور غري املتسلسلة عن  قصة 

 "قرد و سلحفة " اخليالية مبوضوع 

يأمل الطلبة الصور غري املتسلسلة  -
قرد و " عن  قصة اخليالية مبوضوع 

 "سلحفة 
 

ي املعلمة الطلبة الفرصة ليسألو تعط -
املفردات الصعبة من املادة قصة 

 "قرد و سلحفة " اخليالية مبوضوع 

 تقديم األسئلة -2
سأل الطلبة عما مل يفهموا من ي -

املفردات الصعبة من املادة قصة 
 "قرد و سلحفة " اخليالية مبوضوع 

تعطي املعلمة الطلبة الفرصة ليسألو  -
 القواعد الصحيحة

 سأل الطلبة عما مل يفهموا من ي -
 القواعد الصحيحة

 
الصور وا تأمر املعلمة الطلبة لريتب -

 غري متسلسلة يف قرطاس

 محاولة -4
رتب الطلبة الصور غري متسلسلة ي -

 يف قرطاس
لصق الطلبة الصور غري متسلسلة ي -تأمر املعلمة الطلبة ليلصقوا الصور  -



غري متسلسلة يف قرطاس حىت 
 تكون الصور املتسلسلة

 حىت تكون الصور املتسلسلة

 
اإلنشاء  اقشواأمر املعلمة الطلبة لينت -

 بنسبة الصور متسلسلة

 تجريب -3
اإلنشاء بنسبة الصور  اقش الطلبةني -

 متسلسلة
اإلنشاء  واأمر املعلمة الطلبة لينشئت -

 بنسبة الصور متسلسلة
اإلنشاء بنسبة الصور  ينشئ الطلبة -

 متسلسلة
 

  تأمر املعلمة إحدى من الطلبة -
 ليلصق الصور املتسلسلة يف السبورة 

 المواصلة -2
الصور  يلصق إحدى من الطلبة -

 املتسلسلة يف السبورة
 

تأمر املعلمة إحدى من الطلبة   -
نشاء امام الفصل بصوت قراء اإللي
 رتفعم

الكتابة  قراء إحدى من الطلبةي -
 مرتفعاإلنشاء امام الفصل بصوت 

ليتجاوبوا الصور تأمر املعلمة الطلبة  -
اإلنشاء من  املتسلسلة يف السبورة و

 صديقهم

الصور املتسلسلة الطلبة  يتجاوب -
 اإلنشاء من صديقهم يف السبورة و

 الخاتمة الخاتمة
تأمر املعلمة الطلبة ليأخذوا  -

 اخلالصة و املغزى من املوضوع 
يأخذ الطلبة اخلالصة واملغزى من  -

 املوضوع 
تعطي املعلمة الطلبة التوكيد من  -

 اخلالصة واملغزى من املوضوع جيدا
يستمع الطلبة التوكيد من اخلالصة  -

 واملغزى من املوضوع جيدا
يستمع الطلبة النصيحة و منعكس  -تعطي املعلمة الطلبة النصيحة و  -



 من املعلمة منعكس
 جييب الطلبة التقومي من املعلمة - تعطي املعلمة الطلبة التقومي -
 تقراء الطلبة الدعاء  - تأمر املعلمة الطلبة يقرائوا الدعاء  -
أخريا، ختتتم املعلمة بإلقاء السالم  -

 للدليل اخلروج من الفصل
 رد الطلبة السالمي -

 

 (اللقاء الثالث)

 أنشاطة المعلمة أنشاطة المعلمة
 التمهيد
 تدخل املعلمة الفصل بإلقاء السالم -

 

 التمهيد
 يرد الطلبة السالم  -

 
 يقرأ الطلبة الدعاء  - تأمر املعلمة بقراءة الدعاء  -

 
 تنطر املعلمة إىل مجيع الطلبة -

وتدعو أمساء الطلبة بكشف 
 الغياب 

يستمع الطلبة إىل دعوة كشف  -
 الغياب 

 
تسأل املعلمة أسئلة عن املوضوع  -

 السابق
 جييب الطلبة سؤال املعلمة -

 
 تقوم املعلمة باالختبار البعدي  -

 
األسئلة االختبار جييب الطلبة  -

 البعدي
 جييب الطلبة اإلستبانة - تأمر املعلمة الطلبة ليجيبوا اإلستبانة

 الخاتمة الخاتمة



 قراء الطلبة الدعاء ي - الدعاء  تأمر املعلمة الطلبة يقرائوا -
املعلمة بإلقاء السالم  ختتتمأخريا،  -

 للدليل اخلروج من الفصل
 رد الطلبة السالمي -

 

 تحليل البيانات ومناقشتها  - ب
ملهارة الكتابة يف  Picture and Pictureيف هذا البحث تتطبق الباحثة أسلوب 

قامت الباحثة بإستخدام  ،نيل املعلوماتعرفة حتليل البيانات احملصولة لمل. التعليم اإلنشاء
 .اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي واإلستبانة

 و اإلختبار البعدي القبليتحليل البيانات بإلختبار  -1
ب مبعهد دار العلوم العصري فهو   - األولوأما نتيجة اإلختبار القبلي الفصل 

 : اآليت  00-7كما يف اجلدول 

 11- جدول ال
 نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة الطلبة رقم
 2  (0)الطالبة  1
 12 (2)الطالبة  2
  4 (5)الطالبة  4
  1 (1)الطالبة  3
  1 (1)الطالبة  2
 22 (1)الطالبة  1
 21 (7)الطالبة   



 12 (2)الطالبة   
 12 (2)الطالبة   
 12 (00)الطالبة  11
 22 (00)الطالبة  11
 12 (02)الطالبة  12
 21 (05)الطالبة  14
  1 (01)الطالبة  13
 21 (01)الطالبة  12
 21 (01)الطالبة  11
 22 (07)الطالبة   1
 2  (02)الطالبة   1
 2  (02)الطالبة   1
  1 (20)الطالبة  21
 34 (20)الطالبة  21
  1 (22)الطالبة  22
 12 (25)الطالبة  24
 12 (21)الطالبة  23
 21 (21)الطالبة  22
 2  (21)الطالبة  21
 2  (27)الطالبة   2
 21 (22)الطالبة   2
  1 (22)الطالبة   2



 2  (50)الطالبة  41
 21 (50)الطالبة  41
  1 (52)الطالبة  42
 12 (55)الطالبة  44
 2  (51)الطالبة  43
 22 (51)الطالبة  42
  2 (51)الطالبة  41
 2  (57)الطالبة   4
 22 (52)الطالبة   4
 2  (52)الطالبة   4
 12 (10)الطالبة  31
  1 (10)الطالبة  31
 2  (12)الطالبة  32
 12 (15)الطالبة  34
  1 (11)الطالبة  33
 22 (11)الطالبة  32

 2121 مجموع
=  32:  2121 معدل

2 ،12 
 



السابق تعتمد على النتيجة يف اإلختبار القبلي أي النتيجة   11-  الجدول
و  2111يف التعليم اإلنشاء إذ تقدر جمموعها   Picture and Pictureقبل تطبيق أسلوب 

 .  12،02نتيجة املعدلة لكل الطلبة هي 

 Picture andبتطبيق أسلوب  اإلنشاءحثة بإجراء تعليم ابعد ما قدمت الب

Picture  وزغت الباحثة ورقة اإلختبار البعدي يف اللقاء األخري ملعرفة قدرة الطلبة على ،
 .كتابة اإلنشاء

 : اآليت  11- جدول الوحتصيل الطلبة على اإلختبار البعدي فتني الباحثة يف 

 11- الجدول 
 نتيجة اإلختبار البعدي

 نتيجة الطلبة رقم
 1  (0)الطالبة  1
 2  (2)الطالبة  2
 2  (5)الطالبة  4
 2  (1)الطالبة  3
 2  (1)الطالبة  2
 2  (1)الطالبة  1
 2  (7)الطالبة   
 2  (2)الطالبة   
 2  (2)الطالبة   
 2  (00)الطالبة  11
 2  (00)الطالبة  11



 2  (02)الطالبة  12
 2  (05)الطالبة  14
 2  (01)الطالبة  13
 2  (01)الطالبة  12
 1  (01)الطالبة  11
 2  (07)الطالبة   1
 1  (02)الطالبة   1
 1  (02)الطالبة   1
 1  (20)الطالبة  21
 1  (20)الطالبة  21
 1  (22)الطالبة  22
 1  (25)الطالبة  24
 1  (21)الطالبة  23
 1  (21)الطالبة  22
 2  (21)الطالبة  21
 1  (27)الطالبة   2
 2  (22)الطالبة   2
 2  (22)الطالبة   2
 1  (50)الطالبة  41
 2  (50)الطالبة  41
 2  (52)الطالبة  42
 2  (55)الطالبة  44



 1  (51)الطالبة  43
 2  (51)الطالبة  42
 2  (51)الطالبة  41
 1  (57)الطالبة   4
 2  (52)الطالبة   4
 1  (52)الطالبة   4
 2  (10)الطالبة  31
 2  (10)الطالبة  31
 2  (12)الطالبة  32
 2  (15)الطالبة  34
 2  (11)الطالبة  33
 2  (11)الطالبة  32

 4222 مجموع
 32:  4222 معدل

 =  ،44 
 

أي النتيجة بعد . السابق يشري أن النتيجة يف اإلختبار البعدي 11- الجدول 
و  5121يف التعليم اإلنشاء إذ تقدر جمموعها   Picture and Pictureتطبيق أسلوب 

 . 72،55نتيجة املعدلة لكل الطلبة هي 

ومن جدولني السابقني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف اإلختبار القبلي بتقدير 
حيث كانت %.  72،55، ونتيجة املعادلة يف اإلختبار البعدي بتقدير % 12،02

 . نتيجة املعادلة يف اإلختبار البعدي عليا من نتيجة املعادلة يف اإلختبار القبلي



:ار القبلي والبعدي كما يف اجلدوال اآليت وأما اجملموع الفروق بني نتيجة اإلختب  

 11- الجدول 
 اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي النتائج بين 

اإلختبار  الطالبة
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

Gain(d). 

االختبار )
القبلي 
االختبار 
 (البعدي

Xd 

(d-Md) 
Xd

2 

1 71 20 01 2،10 -1،5000 
2 12 21 25 1،12 -50،0100 
4 57 71 52 20،12 102،2100 
3 12 71 1 00،10 -052،1200 
2 12 71 1 00،10 -052،1200 
1 21 71 10 52،12 0011،1000 
   11 71 02 0،12 2،2200 
  12 71 05 1،10 -20،5100 
  12 71 05 1،10 -20،5100 
11 12 71 05 1،10 -20،5100 
11 21 71 10 52،12 0011،1000 
12 12 71 05 1،10 -20،5100 
14 10 71 21 7،12 11،0000 
13 12 71 1 00،10 -052،1200 
12 11 21 21 2،12 72،0200   



11 11 20 51 01،12 270،2200 
1  21 21 20 2،12 1،2000 
1  71 20 1 02،10 011،1000 
1  71 20 1 02،10 011،1000 
21 12 20 02 1،10 -50،5100 
21 15 20 57 20،12 102،2100 
22 12 20 02 1،10 -50،5100 
24 12 20 02 0،12 0،2100 
23 12 20 22 00،12 000،0100 
22 11 20 21 1،12 12،0200 
21 71 21 00 7،10 -11،1000 
2  71 20 1 02،10 011،1000 
2  10 71 21 7،12 11،0000 
2  12 71 7 00،10 000،1100 
41 71 20 1 02،10 011،1000 
41 10 71 21 7،12 11،0000 
42 12 71 7 00،10 000،1100 
44 11 71 00 7،10 -11،1000 
43 71 20 1 02،10 011،1000 
42 21 71 10 52،12 0011،1000 
41 12 71 02 1،10 -50،5100 
4  71 20 1 02،10 011،1000 
4  21 71 00 7،10 -11،1000 
4  71 20 1 02،10 011،1000 
31 11 71 00 7،10 -11،1000 



31 12 71 7 00،10 000،1100 
32 71 21 00 7،10 -11،1000 
34 11 71 00 7،10 -11،1000 
33 12 71 7 00،10 000،1100 
32 21 71 10 52،12 0011،1000 

N : 32 2121 4211     3  ،3  214،2223 
 

ينبغي هلا أن حتسب املعدل . اإلختبار -قبل أن حتسب الباحثة النتيجة من ت
 :كما يلي.أوال

Md = 
  

 
 

 =
   

  
 

17،71 Md= 

 :كما يلي. اإلختبار -وبعد ذلك حتسب الباحثة النتيجة من ت

 



مث     8اإلختبار هو  -ومن اخلطوات السابقة فتحسب الباحثة أن نتيجة  ت
 :بالقانون (  derajat kebebasan )حتدد الدرجة احلرية 

db = N-1 

db = 45 -1 

db = 44 

اجلدول على  -فتوجد نتيجة ت . dbوبعد أن حسبت الباحثة الدرجة احلرية        
 1%( signifikansi)ويف مستوى الداللة  2،12وهي  % 7( signifikansi)مستوى الداللة 

الفرض  (2,،2>0،37 <2،12)اجلدول  -اإلختبار أكرب من ت  -وإذا ت  .2,،2وهي 
وهذا يدل على أن تطبيق أسلوب  . مقبول (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)الصفري 

Picture and Picture ترقية قدرة الطلبة يف التعليم اإلنشاء فعاال يف . 

 تحليل البيانات االستبانة -2
 Pictureحلصول على استجابة من الطلبة يف التعليم اإلنشاء باستخدام أسلوب        

and Picture  ،ونتيجة . الطلبة 11الباحثة االستجابة بعد عملية التعليم مليئة  فتعطي
 :النسبة املؤية من استجابة الطالب حبساب الرموز 

 
P = 

 

 
 x 100% 

P  :النسبة املؤية 
F  :الرتددات 
n  :15.جمموع الطالب 

 Picture and Pictureأما استجابة الطلبة يف التعليم اإلنشاء بتطبيق األسلوب        

 :فتظهر يف اجلدول التلي 
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 11-11 الجدول
 النتائج اإلستبانة الطلبة 

 
 الرقم

 
 اإلشارات

 نسبة مؤية بنود اإلجابة
 ج.م

 بشدة
 م

 بشدة
م .غ

 بشدة
.م.غ
 ج
 بشدة

 ج.م
 بشدة

 م
 بشدة

م .غ
 بشدة

.م.غ
 ج
 بشدة

كنت فرحيا حينما  0
عملية تعليم اإلنشاء 

 Pictureباسلوب 

and Picture   

21 01 5 0 11
% 

51% 1% 2% 

بتطبيق اسلوب  2
Picture and 

Picture   يستطيع أن
يف  اخليايل رقيةت

 الكتابة اإلنشاء

22 20 2 0 12
% 

11% 1% 0% 

تطبيق التعليم ب 5
 Picture andاسلوب 

Picture  يساعدين
لريكز يف التعليم 

 اإلنشاء

21 01 2 0 17
% 

51% 1% 2% 

يذدادو محاسيت  1
حينما عملية تعليم 
اإلنشاء باسلوب 
Picture and Picture 

22 07 0 0 12
% 

57% 0% 0% 

 Picture and 51 00 0 0 7722% 0% 0%اسلوب  1



Picture  يثرين يف
 التعليم اإلنشاء

% 

تطبيق التعليم ب 1
 Picture andاسلوب 

Picture يساعدين 
ليعرف املفردات 

 جيدة

20 21 0 0 11
% 

11% 0% 0% 

تطبيق التعليم ب 7
 Picture andاسلوب 

Picture يساعدين 
ليختتم الكتابة 

 اإلنشاء بسريع

02 22 5 2 1% 12% 1% 1% 

تطبيق التعليم ب 2
 Picture andاسلوب 

Picture هلين يس
لترتتب اجلملة ليكون 
فقرة اإلنشاء 

 الصحيحة

21 01 5 5 11
% 

50% 1% 1% 

تطبيق التعليم ب 2
 Picture andاسلوب 

Picture يساعدين 
ليبسط الرأي و 

 الفكرة يف اإلنشاء

25 20 0 0 10
% 

11% 2% 2% 



ومن الصور التعليم  00
تطبيق اسلوب ب

Picture and Picture 
أوجد أكثر من 
املعلومات اجلديدة 

 يف الكتابة اإلنشاء

22 01 0 0 12
% 

51% 2% 0% 

 
 المجموع

 

221 1   12   21
% 

4 
% 

4% 2% 

32  24  2% 2% 
 

تعليم اإلنشاء بإستخدام أسلوب ول السابق إىل نتيجة الطلبة يف أشار اجلد
Picture and Picture    كما يلي: 

 أجاب الطالب موافقا بشدة %,7 (0
 أجاب الطالب موافقا 32% (2
 أجاب الطالب غري موافقا 3% (5
 أجاب الطالب غري موافقا بشدة 2% (1

 موافق جدا بشدة و)اإلجابة اإلجابية من نتائج البحث عرفت الباحثة مع أن 
( غري موافق بشدة و غري موافق جدا بشدة)أكثر من اإلجابة السلبية  %27( موافق بشدة

تدل على أن إستجابة الطلبة يف اإلجابية، يعين  وهذه النتيجة  %7< % 27:  بالنسبة 7%
معظم الطلبة يفرحون و يسجعون و يسعدون يف التعليم اإلنشاء بإستخدام األسلوب 

Picture and Picture. 
 

 



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

مل يكون  Picture and Pictureإستخدام أسلوب :  (Ho)الفرض الصفري  -1
درسة العالية مبعهد دار العلوم امللرتقية قدرة الطلبة يف اإلنشاء يف  فعاال

  Banda Acehالعصري 
يكون فعاال  Picture and Pictureإستخدام أسلوب  : Ha))الفروض البديل  -2

لرتقية قدرة الطلبة يف اإلنشاء يف املدرسة العالية مبعهد دار العلوم العصري 
Banda Aceh 

أكرب من نتيجة (  t0  :2،11)اختبار  -قد حصلت الباحثة على نتيجة ت  -3
 2،02( : % tt.ts 5) %1اجلدول مستوى الداللة  -ت)اجلدول  -ت 

فتدل على أن الفروض الصفري  2،12( : tt.ts 1%) %0ومستوى الداللة 
إستخدام أسلوب مردود و عكسه أن فروض البديل مقبول، مبعىن أن 

Picture and Picture  يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف اإلنشاء يف املدرسة
 Banda Acehالعالية مبعهد دار العلوم العصري 

  



 الفصل الخامس

  الخاتمة

 نتائج البحث  - أ
من بداية حىت تحليل البيانات حتليال تاما تفصيليا بالقدمت الباحثة  بعد ما

 : هناية، قدمت بعض نتائج البحث، وهي كما يلي 

فعاال يف ترقية قدرة الطلبة على  Picture & Pictureإن تطبيق أسلوب  -0
اإلختبار أكرب من نتيجة  -قد حصلت الباحثة على نتيجة ت . اإلنشاء
 (.2،12>2،11 <2،02)ت  -اجلدوال

 Picture & Picture أسلوب كانت استجابة الطلبة يف تعليم اإلنشاء بتطبيق -2
إجابة اإلستبانة تدل أن الطلبة جييبون إجابة إجابية  علىاعتماد . اجيابية

، وهذه النتيجة تدل أن %1وإجابة سلبية بانسبة % 21: بانسبة 
21%>1.%  

 

 االقتراحات  - ب
 :اعتماد على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية 

ترجو الباحثة على معلمة مادة اإلنشاء مبعهد دار العلوم العصري أن يطبق  -0
يف تعليم اإلنشاء، ألن هذه أسلوب ترقي قدرة  Picture & Pictureأسلوب 

 .الطلبة على اإلنشاء
ترجو من معلمي اإلنشاء أن خيتاروا األساليب املتنوعة واجلذابة، حىت حيب  -2

 .الطلبة التعليم اإلنشاء



احثة من القارئني االصالح إذا وجدوا األخطاء والعيوب يف هذه وترجو الب -5
 .الرسالة حىت تكون رسالة كاملة للباحثة والقارئني

ترجو الباحثة من الطلبة أن يدرسوا اإلنشاء جيدا و يتقنوا أربع مهارة يف اللغة  -1
 .إتقانا جيدا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : Dayah Modern Darul Ulum 

Mata Pelajaran : Insya’ 

Kelas/Semester : I/Ganjil 

Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (3 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

K.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

4.1 Menyusun Teks Lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan 

informasi secara bebas dengan 

memerhatikan unsur kabahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai dengan konteks.  

 

 

4.1.1 Mengarang karangan 

sederhana sesuai dengan gambar 

yang telah disusun secara logis dan 

benar terkait dengan topik yang 

dipelajari. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

 

Setelah terjadinya proses Mengamati, Menanya, Mengumpulkan 

informasi, Menalar dan Memberikan informasi, siswa diharapkan untuk bisa 

mengarang suatu karangan Bahasa Arab yang baik dan benar sesuai dengan 

Qawa’id dan Konteks Bahasa Arab secara sempurna. 

 

D. Materi Pembelajaran  

 

Insya’ (Mengarang) Tentang  قرد و سلهفة 
 



E. Metode Pembelajaran 

 

1. Metode Picture and Picture 

 

F. Media Pembelajaran 

 

1. Gambar Yang Tidak Beraturan 

2. Lembaran HVS 

3. Papan Tulis 

4. Spidol 

 

G. Sumber Pembelajaran 

 

1. Kamus Bahasa Arab 

2. Cerita Bergambar 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Pertemuan Pertama 

   

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 10 Menit 

Pendahuluan Pendahuluan   

- Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

- Siswa menjawab salam  

- Guru meminta Siswa 

untuk membaca Doa 

sebelum belajar 

- Siswa bersama sama 

membaca Doa sebelum 

belajar 

 

- Guru mengabsen Siswa 

satu persatu 

- Siswa menjawab Absen 

dari Guru 

 

- Guru menyampaikan 

Tujuan Pembelajaran 

- Siswa menyimak 

dengan seksama 

penyampaian Guru 

 

- Guru Menjelaskan Materi 

Pembelajaran yang akan 

dipelajari yaitu  " قرد و
"سلحفة   

- Siswa mendengarkan 

dengan seksama 

tentang materi yang 

diajarkan 

 

- Guru memberikan Soal 

Pre-Tes kepada Siswa 

- Siswa mengerjakan soal 

Pre-Tes yang diberikan 
30 Menit 



oleh guru dengan teliti 

Penutup Penutup 10 Menit 

- Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan dari judul 

yang dipelajari 

- Beberapa Siswa 

mengambil kesimpulan 

dari karangan yang 

sudah dikarang 

 

- Guru meminta Siswa 

untuk membaca Doa 

Kafaratul Majlis 

- Siswa membaca Doa 

Kafaratul Majlis 

 

- Guru mengucapkan Salam 

kemudian keluar dari kelas 

- Siswa menjawab salam  

 

 

2. Pertemuan Kedua 
 

Kegiatan Pembelejaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Pendahuluan  5 Menit 

- Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

- Siswa menjawab salam  

- Guru meminta Siswa 

untuk membaca Doa 

sebelum belajar 

- Siswa bersama sama 

membaca Doa sebelum 

belajar 

 

- Guru mengabsen Siswa 

satu persatu 

- Siswa menjawab Absen 

dari Guru 
 

- Guru menyampaikan 

Tujuan Pembelajaran 

- Siswa menyimak 

dengan seksama 

penyampaian Guru 

 

- Guru menjelaskan Materi 

Pembelajaran yang akan 

dipelajari yaitu  " قرد و
"سلحفة   

- Siswa mendengarkan 

dengan seksama 

tentang materi yang 

diajarkan 

 

- Guru Membagi Siswa 

Menjadi 4-5 Kelompok  

- Siswa duduk pada 

kelompoknya masing 

masing 

 

Kegiatan Inti Kegiatan Inti  

Penerapan Metode Picture and 

Picture 

Penerapan Metode Picture 

and Picture 

30 Menit 

 1. Mengamati  

- Guru menuliskan 

mufradat-mufradat baru 

dipapan tulis yang 

-  Siswa mengamati 

mufradat-mufradat baru 

dipapan tulis yang 

berkaitan dengan tema 

 



berkaitan dengan tema  "
"قرد و سلحفة   

"قرد و سلحفة "   

- Guru membagikan kertas 

berisi gambar yang tidak 

beraturan terkait dengan 

tema  " قرد و سلحفة"  

- Siswa mengamati 

gambar yang tidak 

beraturan terkait 

dengan tema  " قرد و
"سلحفة   

 

 2. Menanya  

- Guru memberikan waktu 

pada Siswa untuk bertanya 

mengenai mufradat yang 

sulit/sukar terkait dengan 

tema  " قرد و سلحفة"  

- Siswa bertanya 

mengenai mufradat 

yang sulit/sukar terkait 

dengan tema  " قرد و
"سلحفة   

 

- Guru memberikan waktu 

pada Siswa untuk bertanya 

mengenai penggunaan 

Qawa’id yang baik dan 

benar 

- Siswa bertanya 

mengenai penggunaan 

Qawa’id yang baik dan 

benar 

 

 3. Mengeksplorasi  

- Guru meminta Siswa 

untuk mengurutkan 

gambar yang tidak 

beraturan  

- Siswa mengurutkan 

gambar yang tidak 

beraturan 

 

- Guru meminta siswa untuk 

menempel gambar pada 

kertas HVS yang sudah 

diberikan Guru 

sebelumnya 

- Siswa menempel 

gambar pada kertas 

HVS yang sudah 

diberikan Guru 

sebelumnya 

 

 4. Mengasosiasi  

- Guru meminta Siswa 

untuk Mendiskusikan 

karangan sesuai dengan 

gambar yang sudah 

disusun 

- Siswa Mendiskusikan 

karangan sesuai dengan 

gambar yang sudah 

disusun 

 

- Guru meminta Siswa 

untuk Mengarang sesuai 

dengan gambar yang 

sudah disusun 

- Siswa Mengarang 

sesuai dengan gambar 

yang sudah disusun 

 

 5. Mengkomunikasi  

- Guru meminta salah - Siswa membaca  



sesorang dari Siswa untuk 

membacakan Karangan 

(Insya’) nya didepan kelas 

Karangan (Insya’) nya 

didepan kelas 

- Guru meminta Siswa 

untuk menanggapi 

karangan dari Siswa 

tersebut 

- Siswa menanggapi 

karangan dari Siswa 

tersebut 

 

Penutup Penutup 5 Menit 

- Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan dari judul 

yang dipelajari 

- Siswa menyampaikan 

kesimpulan dari judul 

yang dipelajari  

 

- Guru meminta Siswa 

untuk membaca Doa 

Kafaratul Majlis 

- Siswa membaca Doa 

Kafaratul Majlis 

 

- Guru mengucapkan Salam 

kemudian keluar dari kelas 

- Siswa menjawab salam  

 

3. Pertemuan Ketiga 

 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 5 Menit 

Pendahuluan    

- Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

- Siswa menjawab salam  

- Guru meminta Siswa 

untuk membaca Doa 

sebelum belajar 

- Siswa bersama sama 

membaca Doa sebelum 

belajar 

 

- Guru mengabsen Siswa 

satu persatu 

- Siswa menjawab Absen 

dari Guru 
 

- Guru bertanya tentang 

materi yang telah 

dipelajari kemarin 

- Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 
 

- Guru memberikan Soal 

Post-Tes kepada siswa 

- Siswa menjawab Soal 

Post-Test yang 

diberikan Guru 

30 Menit 

- Guru meminta siswa untuk 

menjawab Soal Angket 

- Siswa menjawab Soal 

Angket 

 

Penutup  Penutup 5 Menit 

- Guru meminta Siswa 

untuk membaca Doa 

Kafaratul Majlis 

- Siswa membaca Doa 

Kafaratul Majlis 

 

- Guru mengucapkan Salam - Siswa menjawab salam  



kemudian keluar dari kelas 

 

I. Instrumen Penilaian (Terlampir) 
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Lampiran – Lampiran 

Lampiran 1 : Materi Pembelajaran  

 

    "قرد و سلحفة " 

  1 2 

  

 

 

 

  3 4   

 

 

 

 

 

 5   6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 8 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

  



Rubrik Penilaian Pre-Test 

 

 Lampiran 2 : Instrumen Penilaian 

Penilaian Keterampilan  

Format Instrumen Penilaian Praktik Menulis 

Aspek Yang Dinilai 

Nama 

Peserta 

Didik 

Kesesuaian 

Judul dengan 

gambar 

Kesesuaian 

Penggunaan kata 

dengan Gambar 

Kesesuaian 

dalam 

merangkai 

kalimat menjadi 

Paragraf 

Kesesuaian 

membuat alur 

cerita dengan 

Gambar 

Kerapian 

dalam Menulis 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

ST

S 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

STS 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

STS 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

K

S 

 

7 

ST

S 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

ST

S 

3 

Amira 

Fauza 

Adnan 

  √    √     √   √    √  

Wida Tri 

Astuti 
  √    √     √   √    √  

Najila 

Satira 
   √    √    √    √    √ 

Imelda 

Rahmi 
   √    √    √    √    √ 

Zahratul 

Jannah 
   √    √   √     √    √ 

Zahra Fitri 

Inayah 
   √    √   √     √    √ 

Eka 

Saputri 
  √    √    √    √    √  

Rina 

Junita 

Hanum 

  √    √    √    √    √  

Siti 

Maryam 
  √    √    √    √    √  

Mukhlisah   √    √    √    √    √  

Ratu 

Keumala 

Sari 

   √    √   √     √    √ 



Raihan 

Fauhiza 
   √    √   √     √    √ 

Jihan 

Balqis 
   √    √    √    √    √ 

Nura 

Angriani 
   √    √    √    √    √ 

Fatia 

Sukma 
   √    √    √    √    √ 

Sulistia 

Salsabila  
   √    √    √    √    √ 

Tamara 

Cantika 
   √    √   √     √    √ 

Mulia 

Rahmi 
  √    √    √    √    √  

Fitria 

Shalihah 
  √    √    √    √    √  

Fitria 

Nurul 

Rahmi 

  √    √    √    √    √  

Cut Intan 

Sari 
  √    √     √   √    √  

Cut Rizqa 

Safitri 
   √    √    √    √    √ 

Rahma 

Sarita 
   √    √    √    √    √ 

Rahma 

Kurnia 

Sari 

   √    √    √    √    √ 

Ratna 

Salsabila 
   √    √   √     √    √ 

Mutia 

Zahara 
   √    √   √     √    √ 

Annisa 

Rahma 
  √    √    √    √    √  

Dinda 

Dewi  
  √    √    √    √    √  

Wulandari   √    √    √    √    √  

Wulan 

Sulistika 

Putri 

   √    √   √     √    √ 

Azkia 

Rahma 

Yunita 

   √    √   √     √    √ 

Rika Julia 

Putri 
   √    √   √     √    √ 



Cut Wan 

Inayah 

Putri 

   √    √    √    √    √ 

Mahdalena    √    √    √    √    √ 

Maimunah    √    √    √    √    √ 

Maisarah    √    √    √    √    √ 

Syalva 

Withriya 

          √          

Raziati   √    √    √    √    √  

Zalikha 

Putri 

  √    √    √    √    √  

Yulisma 

Mahbengi 

  √    √    √    √    √  

Nurul 

Mutia Sari 

  √    √     √   √    √  

Nurul 

Rahmah 

  √    √     √   √    √  

Desi Ratna 

Sari 

  √    √     √   √    √  

Mutia 

Zahara 

  √    √     √   √    √  

Zahratul 

Aini 

   √    √   √     √    √ 

                     

 

Banda Aceh, 19 Oktober 2019 

      Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab 

 

 

 

       YULIA SAFITRI 

       150202135 

  



Rubrik Penilaian Post-Test 

 

 Lampiran 3 : Instrumen Penilaian 

Penilaian Keterampilan  

Format Instrumen Penilaian Praktik Menulis 

Aspek Yang Dinilai 

Nama 

Peserta 

Didik 

Kesesuaian 

Judul dengan 

gambar 

Kesesuaian 

Penggunaan 

kata dengan 

Gambar 

Kesesuaian 

dalam 

merangkai 

kalimat 

menjadi 

Paragraf 

Kesesuaian 

membuat alur 

cerita dengan 

Gambar 

Kerapian 

dalam Menulis 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

ST

S 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

ST

S 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

ST

S 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

STS 

3 

S

S 

 

2

0 

S 

 

1

0 

KS 

 

7 

ST

S 

3 

Amira 

Fauza 

Adnan 

√    √     √   √    √    

Wida Tri 

Astuti 
√    √     √   √    √    

Najila 

Satira 
 √   √     √   √     √   

Imelda 

Rahmi 
 √   √     √   √     √   

Zahratul 

Jannah 
 √   √    √    √     √   

Zahra Fitri 

Inayah 
 √   √    √    √     √   

Eka 

Saputri 
√    √    √    √    √    

Rina 

Junita 

Hanum 

√    √    √    √    √    

Siti 

Maryam 
√     √   √     √   √    

Mukhlisah √     √   √     √   √    

Ratu 

Keumala 

Sari 

 √    √   √     √    √   



Raihan 

Fauhiza 
 √    √   √     √    √   

Jihan 

Balqis 
 √    √    √    √    √   

Nura 

Angriani 
 √    √    √    √    √   

Fatia 

Sukma 
 √    √    √    √    √   

Sulistia 

Salsabila  
 √    √    √    √    √   

Tamara 

Cantika 
 √    √   √     √    √   

Mulia 

Rahmi 
√    √    √    √    √    

Fitria 

Shalihah 
√    √    √    √    √    

Fitria 

Nurul 

Rahmi 

√    √    √    √    √    

Cut Intan 

Sari 
√    √     √   √    √    

Cut Rizqa 

Safitri 
 √   √     √   √     √   

Rahma 

Sarita 
 √    √    √    √    √   

Rahma 

Kurnia 

Sari 

 √    √    √    √    √   

Ratna 

Salsabila 
 √    √   √     √    √   

Mutia 

Zahara 
 √    √   √     √    √   

Annisa 

Rahma 
√    √    √    √    √    

Dinda 

Dewi  
√    √    √    √    √    

Wulandari √    √    √    √    √    

Wulan 

Sulistika 

Putri 

 √   √    √    √     √   

Azkia 

Rahma 

Yunita 

 √   √    √    √     √   

Rika Julia 

Putri 
 √   √    √    √     √   



Cut Wan 

Inayah 

Putri 

 √   √     √   √     √   

Mahdalena  √   √     √   √     √   

Maimunah  √    √    √    √    √   

Maisarah  √    √    √    √    √   

Syalva 

Withriya 

     √   √     √       

Raziati √     √   √     √   √    

Zalikha 

Putri 
√     √   √     √   √    

Yulisma 

Mahbengi 
√     √   √     √   √    

Nurul 

Mutia Sari 
√     √    √    √   √    

Nurul 

Rahmah 
√     √    √    √   √    

Desi Ratna 

Sari 
√    √     √   √    √    

Mutia 

Zahara 
√    √     √   √    √    

Zahratul 

Aini 
 √   √    √    √     √   
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 Nama Kelompok 

Nama Anggota Kelompok :  

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

1. Bacalah doa sebelum mengerjakan soal 

2. Amatilah gambar dengan seksama 

3. Tempelkan gambar yang tersedia menjadi gambar yang berurutan dan logis 

4. Berdiskusilah dengan teman kelompokmu dalam mengerjakan soal. 

! توفيق والنجاحل اب  

!أأجيب هذه الأس ئةل الآتية  

!الصور الىت غري املرتتبة الآتية رتب. 1  

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!أأكتب قصة عن هذه الصور.  2   

  



SOAL PRE-TEST 

 : إسم

 : فصل

 : مادة

 أجب األسئلة األتية 

 ؟ أكتب قصة عن القرد والسلحفة
 



SOAL POST-TEST 

 : إسم

 : فصل

 : مادة

 أجب األسئلة األتية 

 ؟ أكتب قصة عن القرد والسلحفة
 

  



ANGKET UNTUK SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Pengisian angket ini tidak memengaruhi nilai anda 

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

3. kejujuran anda dalam mengisi angket ini sangat membantu dalam pengumpulan 

data kami 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda! 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya merasa senang mempelajari Insya’ 

menggunakan Metode Picture and Picture 

    

2 Metode Picture and Picture meningkatkan minat 

saya dalam mempelajari Insya’ 

    

3 Metode Picture and Picture membantu saya lebih 

fokus dalam mempelajari Insya’ 

    

4 Semangat saya dalam mempelajari Insya 

meningkat dengan Metode Picture and Picture 

    

5 Metode Picture and Picture membuat saya lebih 

rajin untuk mempelajari Insya 

    

6 Metode Picture and Picture membantu saya 

menemukan Mufradat - Mufradat baru yang 

sesuai dalam Insya’ 

    

7 Metode Picture and Picture membuat saya 

menyelesaikan Insya lebih cepat 

    



8 Metode Picture and Picture memudahkan saya 

menyusun paragraf Insya yang baik dan benar 

    

9 Metode Picture and Picture membantu saya 

menemukan ide baru dalam mempelajari Insya 

    

10 Metode Picture and Picture membuat saya tidak 

merasa bosan dalam mempelajari Insya 

    

 

  



 الصور الفوتوغرافية 

 

ختبار القبيل عىل الطالب  تقسم الباحثة ورقة الأس ئةل يف ا 

 

Picture and Picتقسم الباحثة عىل الطالب مادة التعلمي ابس تخدام أأسلوب 

 



 Picture and Pictureمعلية التعلمي ابس تخدام أأسلوب  

 يشاورالطلبة بعضهم بعضا 

 

 تلصق الطلبة الصور عىل القرطاس



 

 "القرد والسلحفة " تكتب الطلبة قصة عن 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ختبار البعدي عىل الطالب  تقسم الباحثة ورقة الأس ئةل يف ا 



 

 

 



 جتيب الطلبة ال ستبانة

 

 

يف معهد   Picture and Pictureهناية البحث يف معلية التعلمي ابس تخدام أأسلوب 

 دار العلوم العرصي بندا أأش يه

  



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

df atau db Harga Kritik “t” pada taraf 

signifikansi 

5% 1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

63.66 

9.92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

2,06 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1.99 

1.99 

1.98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1.96 

2,80 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 


