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لرتقيةقدرةالطلبةعلىاإلنشاءScaffoldingإنموضوعهذاالبحث"استخدامأسلوب
(".واألسباباليتدفعتالباحثةإىلالكتابةهذاSabang)دراسةجتريبيةمبعهداجملدد

البحثأنالطلبةيفالصفاخلامسمبعهداجملددهميتكلمونمعأصدقائهميفأثناء
على اإلنشاء موضوع كتباملعلم وحينما املدرس، بشرح يهتمون وال التعليم عملية

كامال،همالالسبورةهميصعبونيفتقدميآرائهمأوأفكارهمحىتالينشئون إنشاءا
ينشئونإالفقرةأوفقرتنيقصريتنيوبنيالفقرةوالفقرةاألخرىمافيهاعالقةبعضهما

2018|2017ببعضوهذاالواقعموافقبنتيجةاالمتحانملادةاإلنشاءقسطالدراسي
 وأما60أن املادة. يفهذه فاشلون اجملدد الصفاخلامسمبعهد يف الطلبة %من
لرتقيةقدرةScaffoldingفهلذاالبحثفهوالتعرفعلىفعاليةاستخدامأسلوباهلد

أسلوب فعالية والتعرفعلى علىاإلنشاء تعلمScaffoldingالطلبة على الطلبة ليدفع
اإلنشاء.وطريقةالبحثاليتاعتمدتعليهاالباحثةيفهذاالبحثهيطريقةجتريبية

الباح قامت البيانات مجع أماويف واالستبانة. البعدي واالختبار القبلي باالختبار ثة
البحثفهومجيعالطلبةيفمعهداجملددللمرحلةالثانوية،والعينةاليت اجملتمعيفهذا

طالبا.وأمانتائجالبحث29اختارتالباحثةفهيالطلبةيفالصفاخلامسوعددهم
يكونفعااللرتقيةقدرةالطلبةScaffoldingمنهذهالرسالةفهيأناستخدامأسلوب

 ت نتيجة أن هذا على والدليل اإلنشاء، نتيجة (t-tabel)اجلدول–على من -تأكرب
-حيثت، (t-hitung)ساباحل الداللة مستوى على هي(.Sig)اجلدول



 

0،00(0،05>000.) البديل الفرض أن الفرض(H0)فلذالك و مردود
أسلوب(Ha)الصفري باستخدام اإلنشاء تعلم يف الطلبة استجابة مقبول،وكانت

Scaffoldingكانتنتيجةاملعدلةأكثرمن3،17حتصلمعدلتها 4،0إىل2،7.أماإذا
(3،17>2،7فتحصلعلىدرجةالعليا)
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This research is entitled “The Application of Scaffolding Models to Improve 

student’s ability in writing (Experimental  Research at MAS Al 

Mujaddid Sabang). The reason the researcher discussed this was because the 

students of MAS Al Mujaddid's 5th grade students talked to their friends during 

the learning process, and did not pay attention to the teacher's explanation and 

when the teacher wrote the essay on the board students had difficulty expressing 

their ideas so they did not write good writing , they do not conclude except one 

paragraph or two short paragraphs, between one paragraph and the other 

paragraph is not related, this is in accordance with the student test scores in the 

lesson writing composing the 2017/2018 school year that 60% of MAS Al 

Mujaddid student grade two fail of thislesson.The purpose of this paper is to 

determine the effectiveness of using scaffolding models to improve students' 

writing skills and also to determine the effectiveness of scaffolding models to 

motivate students to compose. The method used by the researcher is the 

experimental method and in collecting data the researcher uses pre-post test and 

questionnaire. The study population was all MAS Al Mujaddid students and the 

sample was namely MAS class 2 students totaling 29 students. The results of the 

study that the use of scaffolding learning models can improve students' ability in 

writing, it is seen from that the t-test value is greater than the t-table value, the t-

table value above significance (.000 <0.05) then the t-test value greater than the 

value of this t-table shows that H0 is rejected while Ha is accepted. The results of 

this study indicates that the student’s responses are 3,17. If the average higher 

than 2,7 – 4,0 must be high category. 
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Skripsi ini berjudul “penggunaan model pembelajaran scaffolding untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis (studi eksperimen di dayah Al 

Mujaddid Sabang)”.Adapun sebab yang melatarbelakangi peneliti untuk 

membahas ini bahwa siswa kelas 5 MAS Al Mujaddid berbicara dengan temannya 

ketika proses pembelajaran, dan tidak memperhatikan penjelasan guru serta ketika 

guru menulis judul karangan di papan tulis siswa kesulitan untuk mengungkapkan 

ide mereka hingga mereka tidak mengarang tulisan yang bagus, mereka tidak 

mengarang kecuali satu paragraph atau dua paragraph pendek, antara satu 

paragraph dengan paragraph lainnya tidak berkaitan, hal ini sesuai dengan nilai 

ujian siswa pada mata pelajaran mengarang tahun ajaran 2017/2018 bahwa 60% 

dari siswa kelas 2 MAS Al Mujaddid gagal dalam pelajaran ini.Adapun tujuan 

penulisan ini yaitu untuk mengetahui efektifitas penggunaan model scaffolding 

unutk meningkatkan kemampuan mengarang siswa dan juga untuk mengetahui 

efektifitas model scaffolding untuk memotivasi siswa dalam mengarang. Metode 

yang dipakai peneliti yaitu metode eksperimen dan dalam mengumpulkan data 

peneliti menggunakan pre-post test dan angket. Populasi penelitian yaitu seluruh 

siswa MAS Al Mujaddid dan sampelnya yaitu siswa kelas 2 MAS yang berjumlah 

29 siswa. Adapunhasilpenelitianbahwapenggunaan model pembelajaran 

scaffolding dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengarang, hal ini 

dilihat dari bahwa nilai t-test lebih besar dari nilai t-tabel, yang mana nilai t-test 

yaitu -774,16 dan adapun nilai t-tabel atas signifikansi (.000<0,05) maka nilai t-

test lebih besar dari nilai t-tabel ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sedangkan Ha 

diterima.Adapun respon siswa terhadap pembelajaran Insya’ menggunakan model 

Scaffolding yaitu atas taraf signifikansi 3,17. Adapun jika nilai signifikan lebih 

banyak dari 2,7-4,00 maka derajatnya yaitu tinggi. 
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 الفصل األول
 مقدمة
 
 

 مشكلة البحث -أ 
وصل خربات الكتابة هي مهارة من املهارات اللغوية اليت حيتاج إليها الطالب ل

الكتابة هي " حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على األجيال بعضهم بعضا. و 
ثيق زمان مقيد بقصد الو صد نقلها إىل اآلخرين بال حدود و متعارف عليها بق والورق أ

 1.تسهيل نشر املعرفة"واحلفظ و 
عمليات يف تعليمها فهي: مهارة تدريس اإلمالء، مهارة تدريس  الكتابة هلا ثالث

اخلط، ومهارة تدريس التعبري ) اإلنشاء(. وكان اإلنشاء فرع من الفروع العربية لرتقية 
يلعب دورا العربية يف املعاهد اإلسالمية. و درس من دروس اللغة  ومهارة الكتابة ، وه

 فهما تاما. هاما يف ترقية فهم اللغة العربية
استيعاب وافر  ليسهل الطلبة و استيعاب اإلنشاء هإن يف رسالتها "عزيزة  قالتو 

حيث كان بتعليم  2،راء بالكتابة الصحيحة"تعبري ما يف أنفسهم من األفكار واآليف ال
 ئىل القارئ حىت أصبح القار إ اإلنشاء رجاء إىل الطلبة هلم القدرة إىل تعبري شعورهم

اإلنشاء يستطيع تعليم من خالل  و"ويرج3.فامهني عن الغاية من الكاتب خبالل كتابته
هذا االتصال لن يكون مفيدا إال إذا كان صحيحا ودقيقا و الفرد إفهام اآلخرين ما يريد 

                                                     
، ) ديوي : دار لى خصائص اللغة العربية و فنونهاالمهارات اللغوية مدخل إ، حممد صاحل الشنطي 1

 .205.ص ،هـــــ( 1317 ،األندلس و التوزيع
2
Azizah“  تنمية مهارة الطلبة يف اإلنشاء بالصور املتسلسلة"JurnalIlmiahDidaktika, vol 15, No.1,h.43. 

3
 Nur Rachma Rufiana “Model Pembelajaran dengan Scaffolding  terhadap Keterampilan 

Menulis Karangan Anak Tunagrahita Ringan“ Jurnal Pendidikan Khusus, Universitas Negeri 

Surabaya, 2013. 
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حيث كانت الفروق بني الكالم واإلنشاء هي أن اإلنشاء دقة، ووضوح  4واضحا"و 
 5ن العرض والرتتيب.وحس

اآلراء مرتبا ، منظما ، و التبليغ األفكار و ويعد اإلنشاء أيضا كنشاط التعبري 
ملزيد و االعتبار من الكتابة، يستفيد منها ، على أخذ واضحا. حىت أصبح القارئ قادرا و 

 . االثقافة من الكتابة اليت قرأهو من املعلومات 
أفكارهم وآرائهم يف  على تعبري يقدرونكان الطلبة أغلبهم ال والواقع اليوم،

 وفقرة واحدة أإال  هم غري مشجعني يف الكتابةاإلنشاء، هم يصعبون يف تقدمي آرائهم، و 
كما قال حممد صاحل  ،ناسب مبشكالت تعليم اإلنشاءذا الواقع ين. وهاي قصريتنيفقرت

وراء كثري من "و6"رةالفكو املشكالت يف الكتابة تتعلق بنواحي اللغة  إنالشنطي يف كتابه "
عدم الرتكيز على الفكرة و ضحالة األفكار " 7،"فقدان الدافعو حاالت الفشل يف التعلم ه

أه قر ال يفهم عم حىت يكون القارئ  8"االضطراب يف ترتيب األفكارو الرئيسية للموضوع 
 .ةوواضحة بسبب الفقرة غري دقيق
درس من دروس اللغة العربية اليت يتعلمها الطلبة يف املعهد اجملدد  وأما اإلنشاء فه

Sabangوجدت الباحثة مع مدرس اللغة العربيةالشخصية قابلة . بعدما قامت الباحثة مب 
مع أصدقائهم يف أثناء التعليم وال يهتمون  نيتكلمو هم  أن الطلبة يف الصف اخلامس

نشاء على السبورة يف نفس الوقت ال يقدر حينما كتب املعلم موضوع اإلو  بشرح املدرس
الطلبة  على أن يتموا الكتابة يف أسرع الوقت، هم يقضون مد الوقت ليبتدئوا الكتابة عن 

                                                     
) عمان : مؤسسة أمحد  ،و علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية، علي مسي اخلالق 4

  .230ص.، (2010،
كتبة النهضة ) دون مكان النشر : م طرق تعليم اللغة العربية، ،حممد عبد القدير أمحد5

 218(،ص. 1979املصرية،
 .212ص.  ...، المهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي ،  6
 ،العربية لغير النطقين بها طرائق تدريس اللغة، و رشدي أمحد طعيمة ،حممود كامل الناقة 7

 47 .ص، (2003إيسيسكو : منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة، )
 246 ص،  ...،المرجع في تدريس  علي سامي احلالق،  8
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أفكارهم حىت ال ينشئون إنشاء كامال  و املوضوع املتعلق، هم يصعبون يف تقدمي آرائهم أ
بني الفقرة والفقرة األخرى و فقرتني قصريتني و كما يرجى املعلم، هم ال ينشئون إال فقرة أ

متحان ملادة اإلنشاء قسط الموافق بنتيجة ا ا الواقع. وهذما فيها عالقة بعضها ببعض 
% من الطلبة يف الصف اخلامس معهد اجملدد  60أن  2018/ 2017الدراسي 

 فاشلون يف هذه املادة. 
لوب أس  سعت الباحثة ملعاتجتها من خاللتلك إذن اإلشكالية احملورية اليت

Scaffolding  إن أسلوب.Scaffoldingعماله عند الطلبة. أما تأسلوب الذي ميكن اس وه
املية للوصول إىل أهداف عملية التعليم تواصل إىل احلقائق الع وفه Scaffoldingأسلوب 
قد يستعمل و املواد املدروسة،  لىاللغة البسيطة حىت يفهم الطلبة عباستعمال  التدريسي

أسلوب إن يقال أيضا و  9.الصور يعرضها املعلم أمام الفصل  تبليغا املعلوماتاملعلم أيضا 
Scaffolding الطلبة  ويدفع املساعدة اليت أعطاها املعلم قليال فقليال بنسبة قدرة الطلبة وه

عرض الصور املتسلسلة قبل عملية هي  . ومن تلك املساعدةيف عملية التعليم بتشجيعهم
 تعليم اإلنشاء.
ا على املشكالت السابقة حتضر الباحثة حلل هذه املشكالت بأسلوب اعتماد

Scaffolding  يدفع الطلبة يف و بوسيلة الصور املتسلسلة ليساعد الطلبة يف تقدمي آرائهم
 درس اإلنشاء.

 
 
 
 

 

                                                     
9
 Ni Wayan Sutarmi, Naswan Suharsono dkk, “ Pengaruh Pembelajaran Scaffolding 

terhadap Keterampilan  Menulis Teks Recount Berbahasa Inggris dan Kretivitas Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 3 Manggis” e-jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, vol 3 : 

2013 
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 البحثسؤال  -ب 
 سؤالني ، ومها : تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن

مبعهد يف الصف اخلامس قدرة الطلبة يرقي  Scaffoldingأسلوب هل استخدام  -1
 ؟اجملدد على اإلنشاء 

يدفع الطلبة يف الصف اخلامس مبعهد اجملدد  Scaffoldingهل استخدام أسلوب -2
 على تعلم اإلنشاء ؟

 
 البحث هدف -ج 

 كما يلي :فهو   يف كتابة هذه الرسالة تريد الباحثة حتقيقه ذيال وأما اهلدف
لرتقية قدرة الطلبة على   Scaffoldingاستخدام األسلوب  التعرف على فعال -1

 اإلنشاء.
 الطلبة على تعلم األنشاء.ليدفع  Scaffoldingاألسلوب التعرف على فعال -2

 
 أهمية البحث -د 

 يستهل كل جانب من جوانب أمهية البحث بالعبارات اآلتية:و 
 للطلبة -1

إلخراج الفكرة إىل يسهل الطلبة و اإلنشاء تعلم تنمية قدرة الطلبة على  -أ 
 الفقرة.

 تعلم اإلنشاء.إىل دفع رغبة الطلبة  -ب 
 للمدرس -2

 لزيادة األسلوب اتجديد يف عملية تعليم اإلنشاء. -أ 
 املدرس يف ترقية دوافع الطلبة. ةساعدم -ب 
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 الفروضو االفتراض  -ه 

 سلوب املناسب يف عملية التعليمأن اختيار األ وأما االفرتاض يف هذا البحث فه
 يكون فعاليا لرتقية قدرة الطلبة على املادة املقصودة.

 فرتاضتها الباحثة يف البحث فهي:اوأما الفروض الذي 
 (Ha )البديل  -

 فعال لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشاء scaffoldingإن استخدام أسلوب  -1
 الطلبة على اإلنشاء.يدفع فعال ل scaffoldingإن استخدام أسلوب  -2

 (Ho )الصفرى  -
 غري فعال لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشاء scaffoldingإن استخدام أسلوب  -1
 الطلبة على اإلنشاء . يدفعغري فعال ل scaffoldingإن استخدام أسلوب  -2

 
 حدود البحث -و 

 احلد املوضوعي -1
مادة على لرتقية قدرة الطلبة   Scaffoldingتبحث الباحثة  استخدام أسلوب 

 اإلنشاء.
 املكايناحلد  -2

 للصف اخلامس. Sabangتبحث الباحثة باملعهد اجملدد العصرى 
 احلد الزماين -3

 . 2019/ 2018تبحث الباحثة هذه الرسالة يف السنة الدراسية 
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 مصطلحات البحث -ز 
لرتقيىة قدرة الطلبة  Scaffoldingإن موضوع هذه الرسالة هي " استخدام أسلوب 

 .(Sabangعلى اإلنشاء ) دراسة جتريبية بــمعهد اجملدد 
سن الباحثة أن تشرح حتاملوضوع األشياء املتعلقة هبذا إىل  تبحث الباحثة أن قبل

ليفهم القارئون معانيها اليت  املصطلحات املوجودة يف املوضوع ومعاين بعض األلفاظ أ
 حات فيما يلي : تقصد الباحثة هبا. وهذه املصطل

 استخدام -1
يف  استخداما له معىن -يستخدم -كلمة استخدام مصدر من استخدم

وكلمة  11وتعد أيضا كالطريقة،والكيفية يف استعمال الشيئ.10"،اختذه خادمااللغة"
 استخدام اصطالحا هي :

 “Employ is to use something such as a skill, method etc for a particular 

purpose”.
12

 

املعىن: استخدام هواستعمال الشيئ كاملهارة، الطريقة وغريها للوصول إىل الغرض  
الطلبة لتسهيل  سلوبكأ  Scaffoldingأسلوب  استعمال واملراد باستخدام هنا هاملعني. و 

 يف تعليم اإلنشاء.
 Scaffoldingأسلوب -2

مجع من أسلوب و 13األسلوب بالضم: الفن".و الطريق ، واملذهب، "لوب لغة ساأل
صورة اليت اختارها املعلم يف خطة  وأسلوب التعليم فهن"أما اصطالحا أ أساليبو ه

يتبع خطوات منهجيات عند إجرائه.وأساليب التدريس و التعليم لتحقيق األهداف التعليم 

                                                     
ة املكتب :الطبعة التاسعة و الثالثون ) بريوت  ،المنجد في اللغة و اإلعالم، مؤسسة دار املشرق 10

 171 .ص، م(  2003،الشرقي
11

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, KamusBesar Bahasa Indonesia,cet II ( 

Jakarta: Balai Pustaka),h. 347. 
12

   Victoria Bull, Oxford Dictionary,2011,( New York: Oxford University Press),h. 488 
 473 .ص، اتجزء األول )بريوت :دار الفكر، بدون السنة(  ، لسان العرب، ابن منظور  13
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بأهنا : فنيات وإجراءات خصة يتبهعا املعلم عند تنفيذه لعملية التدريس هبدف حتقيق 
 14حمددة، ومتيزه عن غريه من املعلمني". أهداف تعليمية

طويل )مكون العماد الو أي مبىن البناء أ Scaffoldمن  اأصله Scaffoldingوكلمة  
احلشيش ( الذي يسهل البناء للوصول إىل غرضه و احلديد ، أو من اخلشب ، أ

.بناية لدعم إىل مكان عالو له معىن إطار أScaffoldingو15.به
16 

Gasong,2007وىل األطة اخليف إىل الطلبة  الدوافعو إعطاء عدد املساعدة أ نهإ
يقوم على أنفسهم و إعطاء الفرصة للطلبة ليتم العمل و مث تنقص املساعدة .عملية التعليم

 هو يف هذه الرسالةScaffoldingأسلوب و  17ليتم العمل بدون مساعدة من املعلم.
 املعلم للطلبة قسمالصور املتسلسلة ، مث يالتعليم يكون إجراء التعليم به مبساعدة أسلوب 

عملية  مبالحظة لباحثة قوم اتأشخاص، مث  4-2 كل الفرقة  تتضمن يفإىل مثانية فرق 
 .تهاومراقبالتعليم 
 ترقية قدرة الطلبة -3

صعده إىل األعلى و تْرِقَية معناها "رفعه -يـَُرقِّي-كلمة ترقية لغة مصدر من رقَّى
ترقية أي  قى فيه درجة  ورقى عليه كالما،يف العلم له معىن ر زاد فيه، ,وإذا قيل ترقى و أ

أما  19عجم اإلندونيسي فهي  : العمل ، احملاولة ، الربنام..املأما الرتقية يف  18."رفع

                                                     
، )بريوت: دار املشرق ،المدخل للمناهج و طرق التدريس، ماهرإمساعيل صربي حممد يوسف 14

 23.ص, (2010
15

 Sally Wehmeier, Oxford Advanced LearnesDictonary , (Sixth Edition Oxford 

University Press), h. 391. 

16
Noah Webster,1977, Webster’s New Twentieth Century Dictionary,second edition 

(William Collins Publishers),h. 1614. 

 
17

https://rirymardiyan04.Wordpress.com, diaksespada jam 15.00 padatanggal 10 oktober 

2017   
 567، بدون السنة( ، ص.ر الفكراد: بريوتاتجزء تسعة عشر )، لسان العرب ،ابن املنظور18

19Tim Pustaka Phoenix ,2012, Kamus Besar Bahasa  Indonesia  Edisi Baru, cet VI 

(Jakarta Barat, Pustaka Phoenix:) , h. 879. 

https://rirymardiyan04.wordpress.com/
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املراد بالرتقية هنا حماوالت و  حال.ىلية فهي: مازال ينتقل به من حال إاصطالحا أن ترق
 .تعلم اإلنشاء على بةوجماهدات املدرس لرفع قدرة الطلأ

التمكن من و قدرة، معناها القوة على الشيئ -يقدر-كلمة قدرة مصدر من قدر 
طلبا، -يطلب-مجع من الطّالب اسم فاعل من طََلبَ "أما كلمة الطلبة هي 20.تركهو فعله أ

من يتابع  وهفأمااصطالحا  21".ويةانمرحلة التعليمية الثيطلق عرفا على التلميذ يف و 
واملراد بالطلبة يف هذا البحث أي مجيع الطلبة يف الفصل  علم .دراسة يف حتصيل ال

الطلبة  ةقدرة الطلبة  هنا استطاعواملراد ب.Sabangاخلامس للمرحلة الثانوية مبعهد اجملدد 
 .عملية تعليم اإلنشاءعلى ما ألقى املعلم يف لفهم 

فع كفائة الطلبة حماولة من املدرس لري و رتقية قدرة الطلبة يف هذه الرسالة هبواملراد 
 اإلنشاء ويسهلهم يف تقدمي آرائهم. ليفهم مادة

 اإلنشاء -4
فعاال .له إ-يفعل-فعلأعلى وزن   إنشاء-ينشأ-أنشأ اإلنشاء لغة مصدر من

ه مجع عند األدباء " فن يعلم بو ، 23و"االجياد واالخرتاعوالوضع"، 22"جعلو شرع أ"معىن 
وقال أمحد اهلامشي 24".التعبري عنها بعبارات أدبية بليغةتنسيقها مث املعاين والتأليف بينها و 

يف كتابه "اإلنشاء اصطالحا علم يعرف به كيفية استنباط املعاين وتأليفها مع التعبري عنها 
املراد باإلنشاء يف هذه الرسالة هي و 25بلفظ الئق باملقام وهومستمد من مجيع العلوم".

                                                     
 612.ص، ...،المنجد في اللغة و اإلعالم ،مؤسسة دار املشرق 20
القاهرة: بدون الطبعة الثانية ) ،المعجم الوسيط الجزئ الثاني،حسن على عطية ، حممد شوقي أمني21

 561 .ص ،(1972مكان النشر، 
،الطبعة الثالثون )بدون مكان التوزيع : جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العربأمحد اهلامشي، 22

  . 10دار الفكر، بدون السنة(،ص. 
، )القاهرة : درار اآلفاق العربية، علوم البالغة "البيان والمعاني والبديع"مصطفى املراغي ، أمحد  23

  73(،ص. 2000
 920 .ص...، المعجم الوسيط الجزئ الثاني،حسن على عطية ، حممد شوقي أمني24
 . 10،ص. ...جواهر األدب في أدبيات أمحد اهلامشي،   25
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واألساليب 26باستخدام اللغة الصحيحة معواطفهو م هئآراالطلبة على تعبري  استطاعة
 الرائعة حىت تكون الفقرة واضحة ومرتبة.

 
 السابقة  اتالدراس -ح 

نظرت الباحثة يف مكتبة اتجامعة ومكتبة الكلية الرتبية وغريمها الرساالت 
لرتقية قدرة الطلبة على  Scaffolding")استخدام أسلوبالبحوث الىت تتعلق باملوضوع و أ

 لي:ت(" ووجدت الباحثة كما Sabangاإلنشاء )دراسة جتريبية مبعهد اجملّدد 
الرسالة األوىل رسالة قدمها فريي رسدا بعنوان " استعمال كتاب دروس العربية  -1

ة، غري املنشورة، كلية الرتبية يف تعليم ييف تنمية اإلنشاء املوجه" الرسالة اتجامع
 .2013جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتشيه،  اللغة العربية

إن مشكلة يف البحث تعين أن الطلبة مازالوا يواجهون الصعوبات يف مادة 
كيف إجراء مترينات اإلنشاء  اإلنشاء، أما سؤال البحث من هذه الرسالة فهو

 جة الطالبيالعربية مبعهد دار العلوم العصرى وكيف نت باستعمال كتاب دروس
دروس المبعهد دار العلوم العصري يف تدريس اإلنشاء املوجه باستعمال كتاب 

منه. جترييب. إن النتائ.  العربية .وأما منه. البحث يف هذه الرسالة فهو
تنمية اإلنشاء احملصولة يف هذا البحث إن استعمال كتاب الدروس العربية يف 

مبعهد دار العلوم  يدل عليه تنمية اإلنشاء الطالب املوجه يكون ناجحا.
العصرى ويستطيع أن يرفع قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة السليمة. وتدل 

 (t. tabel)اتجدول ت ( أكرب من نتيجة(t.tesاحلساب  ت ختبارااعليها أن نتيجة 
 .2،00>  2،153يعين 

 :    اسة السابقة والدراسة احلاليةالعالقة بني الدر  -
 جانب االتفاق -أوال

                                                     
26

Ahmad Muradi. 2015, Pembelajaran Menulis  Bahasa Arab dalam Perspektif 
Komuniktif, (Jakarta :Prenada  Media Grup), h. 64. 
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 الدراسة السابقة املنه. التجرييب وذلك تتفق مع الدراسة احلاليةاختذت  -1
 جانب االختالف -ثانيا
الباحث يف الدراسة السابقة عرض خطوات تعليم اإلنشاء باستعمال كتاب  -1

دروس اللغة العربية لتنمية قدرة الطلبة على اإلنشاء املوجه ، أما الدراسة ال
 .اآخر  ااحلالية تستخدم الباحثة أسلوب

 
الرسالة الثانية رسالة قدمها رضوان عارفني ، بعنوان " فعالية أسلوب  -2

Scaffolding ة، غري يلرتقية قدرة الطالب على الكتابة قصة قصرية"الرسالة اتجامع
 Yogyakarta،2015املنشورة، جامعة احلكومية بــــــــ 

أذهاهنم يستصعب الطالب إلخراج الفكرة من إن مشكلة يف هذه الرسالة تعين 
الكلمة إىل الفقرة اتجميلة ،إن غرض يف  وا، ويستصعب الطالب أيضا ليكّون

 Scaffoldingهذا البحث هي معرفة بني نتيجة الطالب على الكتابة بأسلوب

 هأما منه. البحث الذي يستخدم Scaffoldingونتيجة الطالب بدون أسلوب 
لبحث اليت حصل عليها وأما نتائ. ا منه. جترييب. الباحث يف هذا البحث فهو

وبدون أسلوب  Scaffoldingالباحث أن النتيجة بني عملية التعليم بأسلوب 
Scaffolding    هناك فرق جال. أما تعليم القصة القصرية بأسلوبScaffolding  

 فتحصل على النتيجة عالية وكذلك عكسه.
 الدراسة احلاليةو العالقة بني الدراسة السابقة  -

 تفاقاال وانبأوال : ج
املشكلة اليت و لدراسة احلالية بالكتابة مبا تتفق تناولت مادة ان الدراسة السابقة إ -1

الباحث من الناحية يستصعب الطالب إلخراج الفكرة من أذهاهنم  هاعرض
 وكذالك بالدراسة احلالية.

 لدراسة احلاليةبااختذت الدراسة السابقة املنه. التجرييب وذلك تتفق  -2
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 ختالفثانيا : جانب اال
أما الدراسة احلالية و ة ة على الكتابة القصة القصرية خاصاختذت الدراسة السابق -1

 .تصارقالااصو اخلوال  تخذ اإلنشاء من الشكل العامفت
 

 ةالرسالة الثالثة رسالة قدمها حممد إقبال درويس بعنوان " الصور املسلسلة وفعالي -3
ة، غري املنشورة، كلية الرتبية ياستخدامها يف تعليم اإلنشاء املوجه " الرسالة اتجامع

 .2016يف تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتشيه، 
مشكلة البحث يف هذه الرسالة هي أن الطلبة يف الصف الرابع مبعهد عمر إن 

املوجه (  sic:اإلنشاء) ء وبة يف كتابة إنشاديان الثانوية أهنم يواجهون الصع
عليم. وأما الغرض يف صحيحا،ألن املدرسة مل تطبق الوسائل املناسبة يف الت

معرفة فعالية استخدام الصور املسلسلة لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم و هذاالبحث فه
اإلنشاء املوجه. وأما منه. البحث الذي اعتمد عليه الباحث يف هذا البحث 

منه. جترييب. وأما نتائ. البحث  من هذه الرسالة فهي أن استخدام الصور هو ف
املسلسلة تكون فعالية لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم اإلنشاء املوجه.وهذه األحوال 

اتجدول  -احلساب أكرب من قيمة ت -يف قيمة ت : sic) ) رأىها الباحث  نرى
 .17،4>  68،2وأ

 الدراسة احلالية و عالقة الدراسة السابقة -
 االتفاق  انبجأوال : 

 لدراسة احلاليةبااختذت الدراسة السابقة املنه. التجرييب وذلك تتفق  -1
 االختالف  وانبج ثانيا : 
الباحثة يف الدراسة السابقة عرضت تعليم اإلنشاء بالصور، أما الدراسة احلالية  -1

 .اآخر  افتستخدم الباحثة أسلوب



12 

 

ة عرضت تعليم اإلنشاء املوجه ، أما الدراسة احلالية الباحثة يف الدراسة السابق -2
 فستعرض تعليم اإلنشاء احلر.

 
فعالية استخدامها و الرسالة الرابعة رسالة قدمتها سفرينا بعنوان " لوحة اتجيوب  -4

 Uleeيف تعليم اإلنشاء ) حبث جترييب مبمعهد اجملدد باب النجاح العصري 

Kareng  )غري املنشورة، كلية الرتبية يف تعليم اللغة  ة،يالرسالة اتجامعبندا أتشيه
 .2016العربية جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتشيه، 

إن مشكلة البحث هلذه الرسالة أي أن الطالبات يف الصف الثاين مبعهد باب 
( العربية sicالنجاح املتوسطة يواجهن الصعوبة يف كتابة اإلنشاء اللغة)باللغة : 

(، ألن املدرسة ال تستخدم الوسائل املناسبة يف تعليم :sicحةصحيحا)صحي
اإلنشاء . وأما الغرض هلذا البحث فهومعرفة فعالية استخدام لوحة اتجيوب 

( اإلنشاء. وطريقة البحث اليت sicلرتقية قدرة الطالبات يف تعليم ) تعلم :
اليت حصلت  اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث طريقة جتريبية. وأما النتائ.

عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أن استخدام لوحة اتجيوب تكون فعالية 
( sicلرتقية قدرة الطالبات يف تعليم اإلنشاء. وهذه األحوال نرى )رأهتا الباحثة: 

 .44،4>  70،1اتجدول أو -احلساب أكرب من قيمة ت-يف قيمة ت
 الدراسة احلاليةو عالقة الدراسة السابقة  -

 االتفاق  انبجأوال : 
 لدراسة احلاليةباة املنه. التجرييب وذلك تتفق اختذت الدراسة السابق -1

 
 االختالف  وانبج ثانيا : 

، وسيلة لوحة اتجيوبالباحثة يف الدراسة السابقة عرضت تعليم اإلنشاء ب -1
 .اآخر  اأما الدراسة احلالية فتستخدم الباحثة أسلوب
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الرسالة اخلامسة رسالة قدمتها أمي فضيلة بعنوان " تطبيق التعبري املوجه بالصور  -5

على ترقية قدرة الطالبات على مادة اإلنشاء ) دراسة جتريبية مبعهد املنار 
ة، غري املنشورة، كلية ي(  الرسالة اتجامع Aceh Besarاحلديث لرتبية اإلسالمية 

جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتشيه، الرتبية يف تعليم اللغة العربية 
2018 

مبعهد املنار  ن مشكلة البحث يف هذه الرسالة أن الطالبات الفصل الثاين )د(إ
بات يف مادة اإلنشاء حيث ال يقدرن أن يعربن أرآئهن مازلن يوجهن الصعو 

هي فموضوع معني. وأما أهداف هذا البحث  يفينما كلفهن املعلم كتابة تعبري ح
املوجه بالصور يف مادة ( sic)التعبري:على قدرة الطالبات يف تطبيق تعبري لتعرف

ومنه. البحث الذي . املوجه (sic)التعبري:على فعالية تعبري لتعرفاإلنشاء و 
 ( t test)احلساب -اعتمدهتاالباحثة هم منه. جتريب. وأما نتيجة البحث هي ت

لذالك أن  2،81  <22،57  >2،07( t table )اتجدول -أكرب من نتيجة ت
 .(sic)مقبولة : وفروض البديل مقبول (sic) مردودة : الفروض الصفري مردود

 الدراسة احلاليةو عالقة الدراسة السابقة -
 االتفاق  انبجأوال : 

 لدراسة احلاليةبااختذت الدراسة السابقة املنه. التجرييب وذلك تتفق  -1
 االختالف  وانبج ثانيا : 

الدراسة السابقة عرضت تعليم اإلنشاء بالصور، أما الدراسة الباحثة يف  -1
 .اآخر  ااحلالية فتستخدم الباحثة أسلوب

الباحثة يف الدراسة السابقة عرضت تعليم اإلنشاء املوجه ، أما الدراسة  -2
 احلالية فستعرض تعليم اإلنشاء احلر.
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 طريقة كتابة البحث -ط 
 : كتابتها فهيو أما طريقة التأليف هذه الرسالة و 

كتابة الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية و تعتمد الباحثة على دليل إعداد 
2016 

“Panduan Akademik  dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa prodi PBA tahun 

2016" 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 

 اإلنشاء و أقسامه -أ
اجتماعيا يستطيع اإلنسان من قال علي سامي احلالق "يعد التعبري نشاط أدبيا و 

هو حاجته إىل اآلخرين بلغة سليمة وأسلوب مجيل. و أحاسيسة و أن ينقل أفكاره و خالله 
درة الطالب يف التعبري عن قالغاية من تعليم اللغة فجميع الفنون اللغوية تسهم يف حتسني 

والتعبري ينقسم إىل أربعة أقسام أي: التعبري  1".نقل أفكاره لآلخرين بلغة سليمةنفسه و 
الشفوي، التعبري التحريري، التعبري اإلبداعي والتعبري الوظيفي. ويعد اإلنشاء كالتعبري 
 التحريري حيث كان اإلنشاء فرع من الفروع الذي يتعلمه الطلبة لرتقية مهارة الكتابة. 

نهجي الذي يسري ي املقال نايف حممود معروف "إن اإلنشاء هو العمل املدرس
كنه من ترمجة أفكاره ومشاعره ، للوصول بالطالب إىل مستوى ميوفق خطة متكاملة

ة بلغة سليمة وفق نسق فكري كتاباته احلياتية شفاها و خب وأحاسيسه ومشاهداته و 
وزاد عابد توفيق اهلامشي يف كتابه أن اإلنشاء هو "إقدار التالميذ على الكتابة  2.معني"

                                                             
، ) عمان : مؤسسة أمحد ،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومها، علي مسي اخلالق 1
   228. ص، (2010

(، ص 1998، ) بريوت : دار النفائس ،خصائص العربية و طرائق تدريسها  ،نايف حممود معروف2
.203 
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عن األفكار و)املشاعر(، بعبارات سليمة، خالية من األخطاء واختيار األلفاظ املعبة 
 3املالئمة وتنسيق األفكار ومجعها وترتيبها، وربطها بعضهما".

 ، أوتعليم الكتابة إلبالغ الرأي، أو الفكرةن اإلنشاء مادة من املواد إقيل و 
ي إلنشاء هاملراد باأن  ديأمحد مرا وزاد4اآلخر عن طريق الكتابة.الرسالة، اإلحساس و 

 5.عواطفه باستخدام اللغة الصحيحةاستطاعة اإلنسان ليعب آرائه و 
إن اإلنشاء املوجه  6اإلنشاء احلر.قسمني: اإلنشاء املوجه و نشاء إىل اإلينقسم 

اد و التوجيه كمثل "اإلجابة عن أسئلة أو تكملة هو يصيغ اجلملة أو الفقرة البسيطة بإرش
عملية الكتابة  أما اإلنشاء احلر فهو 7أو ترتيب القصة أو تكملتها". اجلمل الناقصة،

قاء ما يف ذهنهم ليعبوا أن الطلبة لديهم القدرة  إللصياغ اجلملة أو الفقرة بال توجيه. و ل
 إن اإلنشاء احلر يعد كاستمرار من اإلنشاء املوجه. شيئا. و 

الفقرة بدون التوجيه وتشتمل األنشطة يف اإلنشاء احلر هي صياغ اجلملة أو 
واإلرشاد. يعد اإلنشاء احلر أعلى من اإلنشاء املوجه. من التمرينات اليت تسلكها املتعلم 
ليحصل على متكن اإلنشاء احلر منها: التلخيص، القصة، واإليضاح. التلخيص هو 
الكتابة عن ضمن القراءة ما قرأها املتعلم ويستنبط عنها بلغته. أما القصة فهي عملية 

لكتابة بالنظر إىل الصور منها: صورة أعمال اليومية. واإليضاح هو يشرح املتعلم عن ا
                                                             

بريوت : )للمراحل الدراسية،  طرائق تدريس مهارات اللغة العربية و آدبها ،عابد توفيق اهلامشي3
 437 .(،ص2006لبنان،

4
Acep Hermawan،2014 ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,cet IV 

(Bandung, Remaja Rosdakarya), h.163. 

5
Ahmad Muradi ,2015, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif 

Komuniktif ,  (Jakarta : Prenada Media Grup), h. 64. 

6
Acep Hermawan، 2014 , “ Metodologi Pembelajaran…,h.164 

) دون مكان النشر : مكتبة النهضة ،طرق تعليم اللغة العربية،حممد عبد القدير أمحد 7
 214(،ص. 1979املصرية،
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األعمال املعينة قام هبا يف الظروف املعينة كسبيل املثال، انطالقا إىل املدرسة بالدراجة، 
 8األعمال يف الفصل و غريها.

 9:منها، له أشكال متنوعة يتعلمها الطلبة نشاءأن اإل أمحد فؤاد إيفنديزادو 
: كتابة تعريف كلمة يومية نظرا أو مسعا، أو تعليق موجز عن حال عرض بسيط .1

 غريها .واقع. مثل تعريف عن املكتب، السيارة، السوق و أو 
من  ة: كتابة الظروف املتنوعة بالرتتيب الصحيح. مثل قصص احلادثقصص .2

 خبته.
 ياحة.، مثل وصف عن السة اجلملة باستعمال كلمات احلقيقة: كتابوصفي .3
األسرة ورسالة  ، رسالةناك أنواع كثرية من الرسالة منها: رسالة املصادقة: هالرسالة .4

 غريها.الرمسية و 
ألنه يطلب من املؤلف على   ،ابتكاري أو جديل: هذا النوع للدرجة العالية .5

 الكتابة منطقيا .التفكري و 
تكاري يطلب : هذا النوع من النوع العايل أيضا، فاختالف بينهما أن االبخيايل .6

 الفكر، أما اخليايل فيطلب اخليال.
 10اعداد امللخصات .7
 تلخيص القصص .8

، فال يقول ألحد إنه يتقن اللغة العربية إتقانا تاما إال إن تعليم اإلنشاء مهم
اللغة العربية متعلم اء خيتلف بالكالم ألنه إذا نطق بإتقان أربع مهارات فيها. فاإلنش

 الناطق األصلي ما ينطق لغري الناطق باللغة العربية مهما كان، فيفهم ويستمع الناطق هبا

                                                             
8
Acep Hermawan،2014 ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,…,h. 163. 

9
Ahmad Fuad Effendy, 2012, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cetV  

(Malang:Misykat), h. 190. 

 219...،ص.، ،طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القدير أمحد10
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، اسب. أما الكتابة فتختلف بالكالمغري من اقواعدوجد يف كالمه أسلوبا غري صحيح و 
غري الناطق األصلي فلن يفهم الناطق األصلي ما كتبه إال بأسلوب صحيح  هاإذا يكتب

 مهم.هذا دليل على أن تعليم اإلنشاء و  11.قواعد مناسبو 
 
 األمور التي تلزم مراعتها في تعليم اإلنشاء .1

يعد اإلنشاء كأصعب املهارة من املهارات األخرى وال  AcepHermawanقال
ولذالك   12.املفردات بل الثقافات من الكاتبو  ،يما يف تعليمه تضمن قواعد اللغةس

 ح  قاعدة اإلنشاء قبل إجرائه أي:  الطريقةم اإلنشاء أن ياللعفيجب على م
 ة التعليمللوصول إىل هيئة التعليم وعملي واسرتاتيجية واألسلوب. يستخدم املعلم كلهم

وقبل خيتار املعلم  13.لكي يواصل املتعلم إىل الكفائة األساسية و املؤشرات ما قررها املعلم
ملعلم أن يالح  إىل دافع املتعلم، الفروق ينبغي على ا واألسلوب السرتاتيجيةالطريقة و 
 السرتاتيجياتومن مث خيتار املعلم الطرق و  14،الوسائل التعليمية املستخدمةو الفردية 
 وسائل.فع املتعلمي، فروق فرديتهم ، و دواسب بمما تنا واألسلوب

هناك خطوات رئيسية جيب املعلم ملراعتها عند  ،باإلضافة إىل قاعدة اإلنشاء
اء على الفكرة : البننشاء ح ى تكون األنشطة ناجحة أيإجراء الكتابة أو اإل

(prewriting)التصوير ،(drafting) استخبار الصديقالنفسي و ، استخبار(self review and 

                                                             
11

Syukur Prihantoro , 2013, Problematika Pembelajaran Insya pada siswa kelas 

II MTs Ibnu lQayyim Putri Jogjakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri 

Sunan Kalijaga : Jogjakarta 

12Acep Hermawan .2014 ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab …,h. 165. 

13Ahmad Muradi. 2015, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab …, h.124. 

14Ahmad Muradi. 2015. “ Pembelajaran Menulis Bahasa Arab …,h.  84. 
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peer review) ، املراجعة(revising)صالح الكتابة، إ(editing)، ض تقدمي أو عر
 (publishing).15الكتابة
 (prewriting)البناء على الفكرة  .1

وتعد  ،تستدعي استمطار األفكار ات ذهنيةتتضمن إجراءات هذه املرحلة أداء
ويكون يف هذا العمل ينبغي للمعلم  16.ء على الفكرة كاستعداد ليبتدأ الكتابةانخطة الب

، إعطاء إىل الكتابة من خالل عرض الصور و آرائه ليعب عن أفكاره ليساعد الطلبة
، بقيام هذا العمل وغريها Brainstorming، استخدام للطلبة احلرية يف اختيار موضوعات

 .ألن ال يكون الطالب مضطربا عما سيكتبيف مقدمة التعليم 
 (drafting)التصوير .2

 .بعد البناء على الفكرة، حتضري املعلم للطلبة يف الكتابة القصرية أوال
 (self review and peer review)استخبار الصديقاستخبار النفسي و  .3

صبحت الكتابة تكون مجالية بسبب ينتقد الكتابة بعضهم بعضا فأ البملا الط
،فيستطيع ، فينال الطالب إىل املعلومات مما مل تكن خطورا يف بالهاملزيد من املعلومات

، قبل الببار الصديق كإصالح مما كتب الطبعد استخبار النفسي فيقوم باستخ البالط
ها أن يقدم الكتابة إىل املعلم فيستحسن له لطلب من صديقه لينظر كتابته هل في

 غريها.اء يف كتابة احلروف أم القواعد و األخط
 (revising)املراجعة  .4

هتدف عملية املراجعة إىل تأكيد تسلسل األفكار وترابطها ومدى وضوحها وإىل 
حذف التناقضات أو العبارات غري ذات الصلة، أو إعادة النظر يف فكرة ما لعدم 

د. وحتثل اللغة حيزا كبريا يف مناسبتها أو عدم احلاجة إليها لتحقيق اهلدف املنشو 
                                                             

 15 
Kathy Tuchman Glass ,2005, Curriculum Design for Writing Instruction, (USA 

: Library Of Congress Cataloging ), p. 185. 

16
Graphic Concern ,1987, Wirting Process, ( Canada :Macmillan Publishing 

Company), p. 24. 



20 

 

 

إجراءات املراجعة وتتمثل يف حتديد األخطاء النحوية واإلمالئية واخلطية وتصويبها كذلك 
 17يف استخدام عالمات الرتقيم و أدوات الربط.

 (editing)إصالح الكتابة  .5
أخرى إما من الناحية أدوات يف هذا العمل يقوم الطلبة ليالحظوا الكتابة مرة 

األخطاء اإلمالئية مث يقوم الطلبة يف إصالحها قبل أن يقدمها إىل  القواعد ح ى، الربط
 املعلم.
 (publishing)تقدمي أو عرض الكتابة  .6

 ابته ح ىيكون الطالب يف هذا العمل أن يتقدم أمام الفصل ليقدم ويعرض كت
ه. ويكون يف هذا العمل أيضا أن يعرض املعلم كتابة ؤ يسمع هبا املعلم وأصدقا

لطلبة بعد إصالحها يف لوحة اإلعالم واملعلومات كي يستطيع كل أعضاء ا
 ها.أاملدرسة أن يقر 

 
 البحث عن الدوافع .1

 تعريف الدوافع و وظيفتها -1
 هناك كثري من العلماء النفسية عرفوا بالدوافع، وتقدم الباحثة بعضهما فيما يلي:

داخلية الدوافع هي قوة نفسية إن حممد سيد مناع أمحد طعيمة و  قال رشدي .1
حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد. فإذا حدث ما يعيق 

يشبع الدافع يشعر بالضيق إىل أن ينال بغيه و  اإلنسان عن حتقيق هدفه فظل
 18.الذي حركه حنو ذلك كله

                                                             

) عمان : املؤسسة  ،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومها ،علي سامي احلالق   17
 240(ص، 2010أمحد ،

،) تدريس العربية في التعليم العام، الطبعة األولىرشدي أمحد طعيمة و حممد السد مناع ، 18
 68(،ص.2000القاهرة ، دار الفكر العريب،



21 

 

 

لفرد الدوافع هي التغريات يف طاقة اإن OemarHamalikكما يقتبسهDonaldوقال .2
 19.العواطف لتحقيق هدف معنيالذي يتميز بظهور املشاعر و 

 20وللدوافع هلا ثالثة وظائف، فيها: 
 لدفع اإلنسان ليقوم بالعمل. الدفع كمحرك من كل عمل ما يقوم به الناس.. 1
لك تستطيع الدوافع ليزعم على جهة العمل، أي إىل اهلدف أراد به حتقيقه. فلذ. 2

الغرض للعمل.اختيار لقيامها موافقا باهلدف و العمل النشاط لتتيح اجلهة و 
 .ليزعم العمل الذي موافقا باهلدف العمل أي

رغبة  هيلدى الطلبة إن املؤشرات من الدوافع  (Nana Sudjana)قال نانا سدجانا
وميول الطلبة إىل املادة اليت ألقاها املعلم، مهة الطلبة لقيام وظائف تعليمهم، 

ظائفهم،ويكون الطلبة مستمتعني على قيام يكون الطلبة مسؤولية على و 
 21الوظائف ما يعطيها املعلم.

للطلبة الناطق األصلي باللغة العربية ولغري النطقني هبا لديهما الدوافع املختلفة. 
إن للطلبة حيث كانت اللغة األوىل لديهم هي اللغة العربية فالدافع لتعليم اإلنشاء لديهم 

قد متكن املفردات من اللغة العربية كافية. رغم أهنم  ليصبح مهنيا يف اإلنشاء إلهنم
حيتاجون املعرفة عن طريقة اإلنشاء الصحيح والتعويد على اإلنشاء ليصبح الكتابة أو 

 اإلنشاء لديهم جيدا.
أما للطلبة غري الناطقني باللغة العربية فالدافع لديهم ليغين املفردات. ويتطلب 

ة، االجتماعية، السياسية مما ختتلف بالعرب. وبذالك للطلبة أن يواصل اإلنشاء بالثقاف
جيب على املعلم ليجهز املفردات الكثرية بواسطة اختيار الطريقة واالسرتاتيجية واألسلوب 

                                                             
19

Oemar Hamalik ,2005, Proses Belajar Mengajar, Cet IV, (Jakarta : Bumi 

Aksara,), h. 158. 

20
 Sardiman A.M ,2012, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, cet XXI, ( 

Jakarta : Raja Grafindo) , h.85. 

21
Bab II Kajian Teori Hakikat Motivasi,diakses dari https.//eprints.uny.ac.id jam 

19.00 pada tanggal 10 Januari 2019. 
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قبل إجراء عملية تعليم اإلنشاء.مما سبق أن الدافع له دور مهم، و له أثر عظيم الرتقاء 
الدافع يف التعليم للمتعلم يكون نشاط  نتيجة متعلم اللغة العربية. ومن مث أن إعطاء

 22املتعلم يرتقي ارتقاءا جيدا.
 
 
1. Scaffolding 

 Scaffoldingمفهوم أسلوب -1

علي كما يقتبسه ماهر إمساعيل صبي حممد يوسف إىل"إن  يشري حممد سيد
أسلوب التدريس هو: توليفة من األمناط التدريسية اليت يتسم هبا املعلم خالل تعامله مع 
املوقف التعليمي. وهذا يعين أن أسلوب التدريس هو اإلطار العام املميز للمعلم، والذي 

 23علم ليكون له أسلوبه اخلاص.يشمل أكثر من طريقة للتدريس يفاضل بينها امل
 ةح ى هناياملعلم من مقدمة التعليملدى هو تغيري املساعدة  Scaffoldingأسلوبو  

أن لطلبة ا،أما املساعدة فتنقص قليال فقليال ح ى يكون ارتفاع قدرة الطلبةالتعليم بالنسبة 
على سبيل املثال يقوم املعلم باملساعدة يف  24دون املساعدة من املعلم.يقوموا بأنفسهم 

هكذا % و 70إىلتقدمهم تنقص املساعدة  % مث بالنظر إىل 100اللقاء األول حوايل 
. وليست املساعدة من بدون مساعدة من املعلم بأنفسهمأن يقوموا لطلبة ا ى يكون ح

غي على فينب.ممن غريهعالية تطيع مبساعدة الصديق له قدرة سلكن تاملعلم فحسب و 
املعلم أن يقدم املساعدة يف مقدمة التعليم أكثر و تنقص قليال فقليال فأصبح الطلبة حلل 

                                                             
22

Marselina ,2013, Meningkatkan Aktivitas Menulis Karangan dengan 

Menggunakan Media Gambar Berseri,( Artikel tidak diterbitkan, Universitas 

Tanjungpura: Pontianak) 

الطبعة األوىل )الرياض:  ،المدخل للمناهج و طرق التدريس ،ماهر إمساعيل صبي حممد يوسف  23
 22 .ص، (2010مكتبة الشقري،

24 
John W.Santrock, 2010,Psikologi Pendidikan, cet III Edisi Kedua terjm: Tri 

Wibowo ( Jakarta: Kencana,), h. 392. 
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مما سبق ذكره خنلص هنا أن عملية رئيسية يف التعليم  25مشكلة التعليم بأنفسهم.
ة احملتاجة هبا دد من املساعديقدم عأن  هي يالزم املعلم Scaffoldingباستخدام أسلوب 

سخدامه مناسبا ونافعا يف يكون اScaffoldingوتعد أيضا أن أسلوب  26.تقدمهملالطلبة 
حيث الطلبة يتعلمون يف الفرقة الصغرية فيسهلهم لطلب  تعليم الكتابة )اإلنشاء(.عملية 

ورأى  27املساعدة من املعلم واألصدقاء يف فرقتهم إن وجدهم الصعوبات يف التعليم.
حيث كان يف هذا األسلوب  نوع من التعلم التعاوينأنه Scaffoldingرومسان إن أسلوب 

يكون املعلم كوسيلة لبناء املعرفة لدى الطلبة. وينبغي على املعلم أن ال يقدم املعلومات 
فحسب لكن يقدم الفرصة إىل الطلبة يف تطبيق معلوماهتم. ومن خصائص أخرى من 

سه ولكن الطلبة يستطيعون التعلم التعاوين هي أن عملية التعليم ليس من جهة املعلم نف
 28أن يتعلموا مع أصدقائهم ليسهل املعلم إىل قيام املراقبة واملالحظة عملية التعليم.

طلبة.  5-3يف الفرقة الصغرية تتكون فيها حوايل استخدامه يكون Scaffoldingأسلوب 
رية وهذا موافق بقول إن التعلم التعاوين هو عملية تنطوي على استخدام اجملموعات الصغ

اليت تسمح للطلبة للعمل معا من أجل حتقيق أقصى قدر من تعلم الطلبة وتعلم الطلبة 
وزاد وينا سنجي أن التعلم التعاوين هو منوذج تعلم باستخدام اجملموعة  29اآلخر.

                                                             
25

 David Jerner Martin ,2006,  Elementary Science Methods: A Constructivist 

Approach, Fourth Edition ( USA : Thomson Wadsworth), p. 196. 

26 
Donald R.Cruickshank ,2006, The Act Of Teaching, ( New York : McGraw-

Hill)p.256    

27
Zohreh G. Shooshtari, Farzaneh Mir ,2014,ZPD,Tutor ; Peer Scaffolding : 

Sosiocultural Theory in Writing Strategies Application,  Procedia-Social and Behavioral 

Sciences 98.  

28
 Rusman, 2010, Model-Model Pembelajaran,( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada),h.201.  

29
  Johnson David W dkk, 2010, Colaborative Learning, (Bandung: Nusa 

Media),h. 4  
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 30الصغرية، أي بني أربعة إىل ستة أشخاص لديهم القدرة األكادميية، أو اجلنس وغريها.

أ.سالفني أن التعلم التعاوين هو منوذج طريق للتعلم فيها الطلبة وأعرب أيضا عن روبرت 
والعمل يف اجملموعات الصغرية يف مساعدة أعضائها تتكون من أربعة إىل ستة 

التعلم  نهو مScaffoldingومن التعريفات السابقة واضح أن  أسلوب  31أشخاص.
 التعاوين.

 
  Scaffoldingـ عملية تعليم اإلنشاء بــــــــ -2

من التوجيه أو اإلرشاد واملساعدة اليت يستطيع املعلم أن يستخدمها يف عملية 
 32منها: Scaffoldingالتعليم بأسلوب 

خطر بباهلم ما  للطلبة ح ى يف عملية التعليم اللغة البسيطة أن يستخدم املعلم .1
 له أثر عميق ملساعدهتم.تكلم به املعلم و 

و الفقرة باختيار األجوبة اليت قد جهزها أن يرشد املعلم الطلبة إلكمال اجلملة أ .2
 املعلم قبل عملية التعليم.

الح عبد اجمليد أن يستخدم املعلم الصور إللقاء املعلومات.وهذا يتفق بقول ص .3
صغارهم على التعرف على صور تساعد أيضا لكبار الدارسني و ن الالعريب "إ

 33.ذي تشري إليه"الكلمات و املعاين كما تساعدهم على ربط الكلمة بالشيء ال
                                                             

30
Wina Sanjaya, 2009, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan,(Jakarta: Prenada),h.240.  

31
  Thomson Isjoni, 2012, Cooperative  Learning, (Bandung: Alfabeta),h. 15.  

32  
Ni Wayan Sutarmi, Naswan Suharsono dkk, “ Pengaruh Pembelajaran 

Scaffolding terhadap Keterampilan Menulis Teks Recount Berbahasa Inggris dan 

Kretivitas Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Manggis” e-jurnal Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha, vol 3 : 2013 

   ،األوىل ) بريوت : مكتبة لبنان ةالطبع ،تعلم اللغات الحية و تعليمها ،صالح عبد اجمليد العريب 33
 194 .(، ص1981
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من الصورة اليت ميكن للمعلم الستخدامها هي الصور املتسلسلة كوسائل التعليم 
وتنقسم الوسائل إىل قسمني. أما القسم األول فهو وسائل حسية وهي ما تؤثر يف القوى 
العقلية بواسطة احلاسية، وذلك بعرض ذات الشيء، أو منوذجه، أو صورته أو حنو 

اين فهو وسائل لغوية أهنا تؤثر يف القوى العقلية بواسطة األلفاظ،  ذلك."أما النوع الث
 34كذكر املثال، أو التشبيه، أو الضد، أو املرادف".

وأمثلة الوسائل احلسية أي: ذوات األشياء، منوذج جمسمة، الصور، املصورات  
األشرطة  اجلغرافية، الرسوم البيانية، األلواح املوضوعية، السبورات، البطاقات، اللوحات،

املسجلة، اإلذاعة، واملعارض. مما سبق ذكره، تلخص الباحثة إن الصور نوع من الوسائل 
 35احلسية اليت ينتفعها يف الدروس العربية املتعددة منها التعبري.

ورأت عزيزة أن الصور املتسلسلة هي جزء من الصور. "تنقسم الصور إىل  
والقسم الثاين هو الصور الساكنة. الصور قسمني: القسم األول هو الصور املتحركة 

. حيث إن الصور املتسلسلة تعين جمموعة الرسوم تكون 36املتسلسلة هو الصور الساكنة"
 37تسلسل قصة، اليت تزود الدارس باألفكار الالزمة لصياغة موضوع اإلنشاء املطلوب.

  

 38:ما يليك  Scaffoldingبأسلوب عملية التعليمن إMaminقال
 ليعرفها الطلبة.التعليميوأهداف أن يقرر املعلم املؤشرات . 1

                                                             

 432 .(، صبدون السنةدار املعارف، :) مصرىالطبعة العاشرة  ،جه الفنيو الم، عبد العليم إبراهيم34

 433، ... ص. جه الفنيو الم،عبد العليم إبراهيم 35

36
Azizah“  تنمية مهارة الطلبة يف اإلنشاء بالصور املتسلسلة"Jurnal Ilmiah Didaktika, vol 15, No.1,h. 

49. 

 196...ص، تعلم اللغات الحية صالح عبد اجمليد العريب " 37

38
Ridwan Arifin, keefektifan Teknik Scaffolding dalam pembelajaran Menulis 

Cerpen Siswa Kelas X MA Ali Maksum Krapyak Bantul Yogyakarta, ( Skripsi tidak 

diterbitkan: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) 
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 ZPDأن يالح  املعلم إىل النتيجة القبلية ليقسم الطلبة إىل اجملموعة املتعددة بالنسبة . 2

( Zona of Proximal Development) 

تقدمي الواجبات بنسبة قدرة الطلبة وفروق فرديتهم. كمثل   أن خيطط ختطيط التعليمي.3
قاء الشرح من املادة املتعلقة، وإعطاء الدوافع بإل يستطيع املعلم أن جيري هذه العملية

 عملية التعليم.يف ((modelingاألمثلة و 
نشاط التعليم  يكون ملعلم كوسيطة عندالتعليم مراقبة تامة و  أن يراقب املعلم عملية. 4

مساعدة من املعلم  يساعدهم ح ى يتم الواجبات بأنفسهم من غريمثل يشجع الطلبة و 
 يف آخرها.

 . أن يصلح املعلم أخطاء الطلبة بعد أن يقوم الطلبة بواجبتهم.5

يف عملية التعليم  Scaffoldingمن اخلطوات التعليمية السابقة، فتطبيق أسلوب 
 اإلنشاء كما يلي:

قام املعلم بالشرح تعريف اإلنشاء، أقسامها مث . يشرح املعلم أمهية الكتابة، و 1
 .األشكال من اإلنشاء كمثل: القصص، الوصفي وغريمها وعرض

ــامليقسم . 2 ـــ  ZPDعلم الفرقة بني الطلبة بالنسبة نتيجة قدرهتم يسمى بــ

(ZonaOf Proximal Development) ،أما الطالب أو الطالبة فله النتيجة أقل من غريهم
 فيكون للمعلم أن يهتم به اهتماما تاما.

اإلنشاء بوسيلة الصور املتسلسلة، واخلطوات التعليمية هبا   تعليم. يقوم املعلم ب3
 :كما يلي
 كل صورة ، حيث  علم الصور املتسلسلة و يزيد بع  املفردات يفاملخيتار أ( 

 بتكارى و غريها.االنشاء الوصفي ، القصة أو كانت الصور لشكل اإل
سلة مما قد يقوم صور املتسلاليطلب املعلم الطلبة ليعبوا تعبريا حريا مناسبا بب(

 الطلبة مبالحظتها.
 يناقشوا الصور املتعلقة.يعطي الفرصة للطلبة أن يكتبوا و  املعلم. 4
 يراقب عملية التعليم اإلنشاء.. يدور املعلم و 5
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 قد أمته. الذي عب اإلنشاءاملعلم كل  نائب الفرقة أن يتقدم أمام الفصل لييأمر . 6
تقدم تالتعليقات إىل الفرقة اليت األخرى لتلقي األسئلة و ة للفرقة علم الفرصامليعطي . 7

 التعليقات من الفرقة األخرى.أمام الفصل، ويعطي الفرصة هلا أن جتيب األسئلة و 
اإلنشاء بوسيلة  اليت يواجهها الطلبة حني كتبوا الصعوبات . قبل اختتام، يسأل املعلم9

 الصور املتسلسلة.
 

 على وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرةو  ،Scaffoldingعالقة أسلوبأما ال
هو أحد أسلوب يعتمد على كل معلم أن يقدم عدد  Scaffoldingفهي أن  اإلنشاء

املساعدة إما من الدوافع، والكلمة البسيطة يفهم هبا الطلبة، أو الصور اليت عرضها املعلم 
ر اليت تساعد الطلبة أمام الفصل قبل عملية التعليم. وأن الصور املتسلسلة نوع من الصو 

 هبا لتكوين اجلمل والفقرة موافقة باملوضوع املطلوب.
إن عملية اإلنشاء هي خطة لتدرب املتعلم لتعبري ما يف ذهنه باختيار الكلمات  

املنسباة، ولكن ينبغي على املعلم أن يرشد الطلبة ألمن بدون مساعدة املعلم يكونوحنرجا 
يقدم مساعدة وإرشادا  Scaffoldingوأسلوب  39فأصبحوا ال يدرون ماذا سيكتبون.

بالصور املتسلسلة يف مقدمة التعليم ح ى ال يكون الطلبة أن يواجهوا الصعوبات  إلبالغ 
 أفكارهم، ألن الصور املتسلسلة تستطيع أن تؤثر يف خريطة الفكرة عند ذهن الطلبة.

تعليم اإلنشاء مما سبق ذكره، تلخص الباحثة إن بوسيلة الصورة املتسلسة تكون  
( أهنا قالت 2014ناجحا، وهذا دليل اتفاق بنتيجة البحث العلمي الذي قدمتها عزيزة )

عملية تعليم اإلنشاء بالصور املتسلسلة تكون فعالية وتثري دوافع الطلبة يف القدرة على 
 يف التعبري الصحيح مبا خطر يف أذهاهنم تعبريا إنشائيا. وتعليم اإلنشاء أيضا له أثر إجيايب

40رفع قدرة الطلبة على كتابة اإلنشاء.
 

                                                             
39

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab... , h.189. 

40Azizah “  تنمية مهارة الطلبة يف اإلنشاء بالصور املتسلسلة"…, h.54 
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 الفصل الثالث
 إجرءات البحث الحقلي

 
 

 منهج البحث .1
نهج الجررييب هو منهج املو  إن منهج البحث هذه الرسالة هو حبث جترييب."

البحث العلمي الذي تسجطيع الباحثة بواسطجه أن يعرف أثر السبب )املجغري املسجقل( 
أما  1الطبيعية".على النجيرة )املجغري الجابع( الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم 

 Pre)تصميمات املنهج الجررييب فجنقسم على أربعة أقسام وهي الجصميمات الجمهيدية

experiment)  والجصميمات الجرريبية (True Experiment)  والجصميمات شبه
 ,One Group Pre –Test)وجتري الباحثة يف هذه الرسالة . (Quasi Experiment)الجرريبية

Post Test Design)  من الجصميمات الجمهيدية(Pre –Eksperimental Designs)   وهو
 2كما يلي:
 

 
 ت : اجملموعة الجرريبية 
 : االخجبار القبلي1خ 
  x املعاجلة الجرريبة : 
 : االخجبار البعدي2خ 

                                                     

الطبعة الثانية ) رياض،  ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف ،    1 
 303 .ص ، (2000املكجبة العبيكان، 

 

 315 ص.، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف ،    2 

 2خ x 1ت   خ
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 المجتمع و العينة .2

عددهم  اجملدد العصري حيث كانمبعهد  ا اجملجمع يف هذا البحث فهم الطلبةأم
العينة يف هذا البحث هي الطلبة يف الفصل اخلامس العالية مبعهد اجملدد . و طالب 284

 (Purposive)وطريقة اخجيار العينة هي الطريقة العمدية .طالبا 29العصرى حيث عددهم 

Sampling)   و يسمى هذه الطريقة بالطريقة املمقصودة تعين "أساس االخجيار باخلربة
خجيار من خربة البحث ومعرفجه بنن هذه الوسالل تجمثل تججمع وهي تعين أساس اال

% من الطلبة فاشلون 60واخجارت الباحثة الطلبة يف الفصل ااخلامس ألن  3البحث".
إضافة إىل نقصان ميوهلم  2017/2018ملادة اإلنشاء بالنظر إىل نجيرة قسط الدراسي 

 ودوافعهم لجعلم اإلنشاء.
 
 ها واتأدطريقة جمع البيانات و  .3

 وأما الطريقة جلمع البيانات اسجخدمت الباحثة األدوات املجعددة فهي:
 االخجبارات .1

يف هذا البحث اسجخدمت الباحثة طريقة االخجبار ملعرفة تنثري اسجخدام 
لبة على اإلنشاء. تقوم فيه الباحثة الطقدرة لرتقية  Scaffoldingأسلوب 

االخجبار القبلي هو االخجبار الذي باالخجبار القبلي واالخجبار البعدي. 
يسجخدمه قبل إجراء الجرربة بغرض حتديد مسجوى الجحصيل الدراسي 
ولجحديد فرقة الجعليم يف اللقاء الجايل بنسبة نجيرة الطلبة يف االخجبار القبلي 

حىت   Scaffoldingأسلوب  دون اسجعمالبويف االخجبار القبلي تقوم الباحثة 
بة يف حتسينه. وأّما االخجبار البعدي هو االخجبار الذي يجسىن معرفة أثر جتر 

يسجعمله بعد إجراء الجرربة بغرض حتديد مسجوى حتصيلهم يف ماّدة اإلنشاء 
                                                     

  99...، ص المدخل إلى البحث، صاحل بن محد العساف  3
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لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املجغري املسجقل  Scaffoldingاسجخدام أسلوب ب
 على املجغري الجابع.

 االسجبانة .2
وعة من األسئلة أو العبارات املكجوبة "وهي االسجمارة اليت حتجوي على تجم

مزودة بإجابجها أو اآلراء أو بفراغ لالجابة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل 
 4ما يراه مهما أو ما ينطق عليه منها أو ما يعجقد أنه هو اإلجابة".

يف هذا البحث اسجخدمت الباحثة االسجبانة ملعرفة اسجرابة الطلبة على 
لبة على اإلنشاء. فجقوم الباحثة الطقدرة لرتقية   Scaffoldingأسلوب اسجخدام

 بجقسيم ورقة االسجبانة مث إعادة جتميعها للباحثة.
املراد بندوات البحث العلمي هو الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة و 

 إلجابة أسئلة البحث و اخجبار فروضه.
 :فكما يليالباحثة يف خالل كجابة هذه الرسالة  هاألدوات البحث اليت تسجخدمإن ا

 االخجبار .1
 األول وهو تنثري اسجخدام إلجابة أسئلة البحث إليها مات احملجاجةهدفه جلمع املعلو 

لبة على اإلنشاء. وقد جهزت الباحثة موضوع الطقدرة لرتقية   Scaffoldingأسلوب
اإلنشاء يف االخجبار القبلي وقد جهزت الباحثة أيضا يف االخجبار البعدي الصور 

 املجسلسلة ليساعد هبا الطلبة يف صياغ اجلملة. 
 االسجبانة .2

يف  Scaffoldingاسجخدام أسلوب  تسجخدم بنود االسجبانة ملعرفة اسجرابة الطلبة على
السجبانة وإلجابة كل بنود بنود ا 10. وقد جهزت الباحثة اإلنشاء لبة علىالط عدوافترقية 

إن كانت األسئلة مضموهنا  (skala likert)االسجبانة فقد اسجعملت الباحثة أربع اخجيارت 
، وغري موافق 2يرة ، وغري موافق بنج3، وموافق بنجيرة 4إجيابية وهي موافق جدا بنجيرة 

                                                     

 .342...، ص. ، المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف،  4
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متت الجصديقات هذه اإلسجبانة من ناحية سياقها ولغجها مع خبري قد . 1بشدة بنجيرة 
 .أسجاذ أشرف مزفر املاجسجري تجال الجعليم وهو املعلم يف جامعة الرانريي الفاضل

 
 طريقة تحليل البيانات -د

تعجرب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففي هذا البحث 
فاسجعملت الباحثة اجملموع  .الباحثة طريقة حتليل البيانات حتليال كّميا تسجخدما

واملعدل من إجابة االخجبارتني )االخجبار القبلي والبعدي(. وملعرفة تنثري اسجخدام أسلوب 
Scaffolding  لبة على اإلنشاء. فالجحليل الذي اسجعملجه الباحثة هوالطقدرة ترقية يف 

لجحليل البحث  الباحثة اسجعملجهااليت  "(T"test) تاالخجبار أما من أنواع  .T  اخجبار
الذي قد اخجارته  املنهج الجررييبألن  Paired Sample T Testيف هذه الرسالة هو اخجبار 

بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اخجبار قبلي  ديةيالجصميمات الجمهالباحثة هو 
باسجعانة  One Group Pre-Test Post-Test Designوبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

  .”SPSS Statistics 20“ ت الرقميةاألدوااحلساب على 

 Uji) العمل خجبارا فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  " T"testقبل اجراء  

Normalitas)  خجبار املجرانس الاو(Uji Homogenitas) . ضبط فاليلإن (Normalitas 

Data)  جرانس وامل(Homogenitas Data)   توزيع البيانات على حتصيله يدل(Distribusi  

Data) سجوى الداللة مب(Sig.) <0،05 .سجوى الداللة فالجحليل مب(Sig.)  منPaired 

Sample T Test كما يلي: 
فرض الفهذا يدل على أن  0،05>  (.Sig) مسجوى الداللةنجيرة إذا كان  .1

 .مقبول (Ha) فرض البديلالمردود و  ((Hoالصفري 
فرض ال فهذا يدل على أن 0،05 <  (.Sig) نجيرة مسجوى الداللةإذا كان  .2

 .مردود (Ha) فرض البديلالو  مقبول ((Hoالصفري 
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الثاين إلجابة أسئلة البحث اسجعملجه الباحثة  ،كّميا  فهو حتليل البياناتفنما 
ية ملعرفة اسجرابة الطلبة على اجملموع واملعدل والنسبة املئو للحصول  سجبانة( )بيانات اال

  .”SPSS Statistics 20“األدوات الرقمية باسجعانة احلساب على 

 تسجخدم الباحثةوللحصول على بيان عن اكجساب املعدلة من إجابة االسجبانة، 
 اآليت: 1-3اجلدولكما بينت يف  (Interpretasi) الجفسري

 

 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس الجفسري

 (Interpretasi) الجفسري املعدل لكل بنود االسجبانة رقم

 السفلى 1،33 – 0،0 1

 املجوسط 2،6 – 1،4 2

 العليا 4،0 – 2،7 3

 
عن أسئلة  اآليت 2-3الجدولفعرضت يف  خالصة على ما شرحت الباحثة

 ها.حث وحتليل البيانات اليت اسجخدمجالب
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 2-3الجدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 تحليل البيانات أسئلة البحث الرقم

فعال  Scaffoldingأسلوب هل اسجخدام  1
مبعهد  يف الصف اخلامس لرتقية قدرة الطلبة

 اجملدد على اإلنشاء ؟

 (T-Test)االخجبار ت 

 

فع يد Scaffoldingأسلوب هل اسجخدام  2
مبعهد اجملدد على يف الصف اخلامس الطلبة 

 تعلم اإلنشاء ؟

املعدل والنسبة املئوية 
)%( 

 )االسجبانة(
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث و مناقشتها

 
 

 عرض البيانات -أ
أسلوب ما يتعلق باستخدام فيبعرضالفصول السابقة  ةالباحث تقد قام

Scaffolding  ،نتائج ةعرض الباحثتففي هذا الفصل لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشاء
 ت.وقد قاماجملّدد اخلامس مبعهدالقيام بالبحث التجرييب يف الصف ا بعدهتالبحث اليت وجد

 OneGroup Pre)بالتصميم (Pre Eksperimental Designs)بالبحث التمهيدي ةالباحث

test- Post test Design) 
 لمحة عن ميدان البحث -1

. ويقع يف الشارع تشيهيف أاإلسالميةإحدى املعاهد العصرية كان معهد اجملدد 
فيه العلوم الطبيعية والعلوم  التالميذ عّلمت.وي،سابنج(Sukajaya)، سوكاجايا ميمونشه

م 1999 سنة ديسمبري 10اإلسالمية. وقد أسس هذا املعهد يوم اجلمعة يف التاريخ 
هج الدراسة يف هذا املعهد . وكان منS.H،(Habib Adjo)حتت رعاية حبيب أدجي 

نهج املو (Gontor)غنتور  املعهد العصريمنهجني أي منهج الدراسة بيشتمل على 
 .(DEPDIKNAS )احلكومي هو منهج منسوب إىل ما قررته وزارة الرتبية الوطنية 

 ما يلى:كاملعهد فا هذوأما رؤية ورسالة
ة خالق الكرمييتخلقون باأل أن تلد األجيال والقائدأن الرؤية يف هذا املعهد فهي 

، غةويكون املعهد كموضع العبادة ومكان التعليم للعلوم الدينية، والطبيعية، والل
  لتنمية املوهبة.والتكنولوجيا كما كان مصدرا 

 :املعهد فهي هذاوأما الرسالة يف  
 التقوى إىل اهلل.على أساس اإلميان و  حتضري املواطن له ذاتية قومية .1
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لتزويد األجيال باألخالق الكرمية، قوة اجلسم، والفقيه يف العلوم، وحسن املعاملة  .2
 بني الناس.

 الطبيعية.و لرتبية العلوم الدينية  .3
 اللغة اإلجنليزية إتقانا تاما.املتفوقة بإتقان اللغة العربية و أن تلد األجيال  .4

مرحلتني، مها املرحلة املتوسطة  تتكون من وكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد
حمتوى  . يتعلم الطالبثالث سنواتواملرحلة الثانوية. ولكل املرحلة يتعلم الطالب فيها 

فيتعلم ، وأما دروس املعهد (Depdiknas)الرتبية الوطنية ف منهج وزارة حتت إشرا الدراسى
 .(Gontor)شراف منهج املعهد مبنهج الدراسة مبعهد غنتورالطلبة حتت إ

 143طالب و 141، ويتكون من طالب284 كان عدد الطلبة يف هذا املعهد
 يت: اآل 1-4حثة عدد الطلبة يف اجلدول طالبة. وتوضح البا

 1-4الجدول 
 المجددعدد الطلبة بمعهد 

 الفصل الرقم
 بةعدد الطل

 اجملموع
 الطالبات الطالب

 83 40 43 األول 1
 58 28 30 الثاين 2
 58 29 29 الثالث 3
 26 13 13 الرابع 4
 29 16 13 اخلامس 5
 30 17 13 السادس 6

 284 143 141 اجملموع 
  (2018، سنة  اجملدد مصادر البيانات من وثائق معهد. 4-1)
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ر يذ واألساذة يف هذا املعهد منهم متخرجون يف جامعة األزهوأما األسات
 اإلسالمية احلكومية، ومنهم متخرجون يف جامعة الرانريي متخرجون يفالشريف، ومنهم 

 .(Gontor)عهد العصري غنتورمتخرجون يف املمنهم و  ال احلكومية،اجامعة شياه كو 
 يت:يف اجلدول اآل اجملدد فكماعهد مؤسسة م هيكلوأّما 

 2-4الجدول 
 المجددمعهد مؤسسةب هيكل

 الرقم املناصب االسم

 1 مشرف املؤسسة M.Pdاحلاج فخر الدين ملح الدين 

 2 مدير املؤسسة S.Th.Iإرسال اهلل، 

 3 نائب املؤسسة S.H.I، إيفان شفيئ الدين

 4 سكرتري املؤسسة S.P، أندي أريس حمد الدين

 5 املؤسسةأمني صندوق S.Th.I،أمسارا توينين جرو 

 S.H.I، نور أكتفيان

 S.Ag،غلينعغا توعا هــ.ل

 رزقي شهفرتا
 سوليستيا

 6 قسم التعليم

 S.Th.I، ذوالفضل

 S.Pd.I، رمساون

 وحيب شعروين
 7 قسم رعاية الطالب

 S.Pd.I، رمحانيار

 S.Sos، نور فيتا ياين

 8 قسم الرعاية الطالبات

 9 درسة املتوسطةاملرئيس  S.Pd.Iعطاء اهلل، 

 10 درسة الثانويةاملرئيس  MA، إرفان إيفندي
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 S.Pd.I، خريل

 11 قسم اللغة ذل أيدي أريب

 12 قسم املكتبة S.IP، إرنا غستينا

 13 قسم اللغة S.Pd.I، رمحة ذوالفضلي

 14 الرتكيباتقسم  وحيب شعروين

 15 قسم التسجيل ذوالفهمي

 16 العبادة و التحفيظ قسم رمضان احلافظ

 .S.Pd.I، رميسماون
 سري أنده

 17 قسم الرياضة

 .S.Pd.I، رمحا نيار
 S.Pd، رجيا رمحة

 18 واإلعالم االجتماعيقسم 

 MA، إرفان إيفندي سرييغر
 ذلعيدي أريب
 ألفي فتحرين

 19 قسم الرائد

 حافظ نور اهلدى
 زّكي دوسر

 20 قسم األمن

 ذوالفهمي
 نسوة الرباقة

 21 النظافةقسم 

 حافظ نور اهلدى
 ألوان حنيف

 22 قسم الفين
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 3-4الجدول 
 األعمال اليومية

 األعمال اليومية مبعهد اجملدد
 

 األعمال الوقت الرقم
 ة القرآن بعدهاصالة الصبح وقرأ 06.00 -05.10 1
 تقدمي املفردات العربية و اإلجنليزية 06.00-06.30 2
 الرياضة 06.30-07.00 3
 استعداد إىل الفصل 07.00-07.45 4
 التقومي من مدير املعهدالتوجيه و  08.00-5أ07.4  5
 عملية التعليم و التعلم 08.00-12.45 6
 الراحةصالة الظهر، تناول الغداء و  13.00-14.30 7
 التعلمعملية التعليم و  14.30-15.50  8
 ة القرآنصالة العصر وقرأ 16.50 -15.50 9
 الرياضة 16.50-17.50 10
 استعداد إىل صالة املغرب 17.50-18.30 11
 تناول العشاءصالة املغرب، قراءة القرآن و  18.30-20.15  12
 صالة العشاء 20.15-20.45 13
 دخول الفصل  20.45-22.00 14
 الراحة 22.00-22.30 15
 النوم 22.30-05.00 16
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 Scaffoldingإجراء تعليم اإلنشاء باستخدام أسلوب  -2
لرتقية قدرة Scaffoldingوقامت الباحثة بالبحث التجرييب عن استخدام أسلوب 

 :األساسية اليت سرتى فهي ءةلطلبة على اإلنشاء. وأما الكفاا
كتابة الكلمة، اجلملة البسيطة عن الصدق وعن الصور املتسلسلة اليت قدمتها أ.  

  مقدمة التعليم.الباحثة يف
 كفاءة الطلبة لتعبري عن أفكارهم وآرائهم إىل الكتابة.ب.  

 وأما املؤشرات من هذه الكفاءة األساسية فكما يلي:
 . تكوين احلروف إىل الكلمات الصحيحة1
 . كتابة الكلمات لتكون اجلملة الكاملة 2
 . صياغة اجلملة الصحيحة والدقة.3
 تناسب بالصور املتسلسلة مما قدمتها الباحثة. صياغة الفقرة اجليدة مما 4

 
 فكما يلي: Scaffoldingوأما إجراء تعليم اإلنشاء باستخدام أسلوب

دعو الطلبة واحدا تو كشف الغياب بقوم تالتعّلم بقراءة الدعاء مث  ةبدأ الباحثت
 وتقوم الباحثة بتفتيش عن استعداد عملية التعليم قوم بتشجيع الطلبة للتعّلمتفواحدا. مث 

 .قد درسوا يف اليوم املاضى اسأهلم عمتو 
بينت الباحثة تعريف اإلنشاء وأهدافه حىت أنواعه. مث قسمت ويف بداية الدراسة، 

طلبة، أما اختيار الفرقة لكل الطلبة فهو بالنسبة  4-3الطلبة إىل مثاىن فرق تتكون من 
 56الختبار القبلي، على سبيل املثال: حصل الطالب )أ( على النتيجة إىل نتيجتهم يف ا

أيضا.  50يف االختبار القبلي فيكون الطالب )أ( حيتل يف الفرقة اليت هلا نتيجة تقارب بــــــ 
ــ  ، حيتل فيها 50باإلضافة إىل اجملموعة اليت تتكون من الطالب هلم نتيجة تقارب بـــــــــــــــ

نتيجة عالية من غريهم.كمثل اجملموعة األوىل حيتل فيها ثالثة طالب هم  أيضا طالب له
يف االختبار القبلي وحيتل فيها أيضا طالب نال  56،58،57حصلوا على النتيجة 
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ليساعد إخوانه يف تعبري األفكار يف اإلنشاء.فقدمت الباحثة  60.، أو7أو  80نتيجة
ات وراء الصور املتسلسلة عما يتعلق لكل فرقة مساعدة، املساعدة مثل تقدمي املفرد

بالصدق. وتقوم الباحثة مبالحظة ومراقبة عملية تعليم اإلنشاء، أما الفرقة اليت نالت 
 النتيجة أقل من غريهم يف االختبار القبلي فتهتم هبا اهتماما كبريا. 

يف اللقاء األول توزع الباحثة ستة . ة لكل فرقة صورا متسلسلةالباحث توزعمث 
وتكتب لكل صورة فيها املفردات اليت تناسب بالصورة، وتقسم املفردات بالنسبة صور 

إىل النتيجة أيضا. أما الفرقة هلا النتيجة أقل من غريهم فتساعد الباحثة بتقدمي املفردات 
تعطي الباحثة  50أكثر من فرقة أخرى، على سبيل املثال: اجملموعة هلا النتيجة تقارب 

فستعطي  50عشر مفردات، أما اجملموعة هلا النتيجة أكثر من املفردات من كل صورة 
الباحثة املفردات من كل صورة أقل من عشر مفردات وهكذا. وقبل اختتام تسأل الباحثة 

 لكل فرقة  املفردات من كل صورة مل يقدرواالطلبة على إملامها.
ية. ويف اللقاء الثاين توزع الباحثة ست صور باقية كمفصل من الصور املاض

وتنقص املفردات يف كل صورة، فمثال يف اللقاء األول تعطي الباحثة عشر مفردات ويف 
اللقاء الثاين تنقص املفردات حوايل مخس مفردات وهكذا ستجري لفرقة أخرى. ويف هناية 
احلصة تسأل الباحثة املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعليم اإلنشاء باستخدام أسلوب 

Scaffolding عدة الصور املتسلسلة. )مهما كان الطلبة جيلسون يف فرقتهم ال يدل مبسا
على أن اإلنشاء يقوم مجاعة، الطلبة ينشأون اإلنشاء أنفسهم، هم يناقشوون بعضهم 

 ببعض عن الصور املتعلقة لرتتيب األفكار إىل الفقرة اجليدة فحسب(
اء األول والصور ويف اللقاء الثالث جتمع الباحثة كل الصور املتسلسلة يف اللق

صورة. ويف هذا اللقاء ال تكون  12املتسلسلة يف اللقاء الثاين حيث كانت عددها 
املساعدة من الباحثة فيها أي ما يف هذا اللقاء تقدمي املفردات. فينشئ الطلبة إنشاءا 

أي  Scaffoldingأنفسهم بدون مساعدة املعلم. وهذا العمل موافقا بتعريف أسلوب 
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دة أو الدوافع يف اخلطة األوىل عملية التعليم حنو الطلبة، مث تنقص املساعدة تقدمي املساع
 قليال فقليال و إعطاء الفرصة للطلبة ليتم العمل بأنفسهم بدون مساعدة املعلم.

بعد أن يتم الطلبة على كتابة اإلنشاء تأمر الباحثة نائبا من كل فرقة أن يقدم 
أمته وتعطي الفرصة للفرقة األخرى لتلقي األسئلة  أمام الفصل ليعرب عن اإلنشاء الذى قد

والتعليقات إىل الفرقة اليت تقدمت أمام الفصل، وتعطي الفرصة هلا أن جتيب األسئلة 
 والتعليقات من الفرقة األخرى.

ليستنتج الطلبة مع الباحثة عن املادة  الطلبة ةالباحث تشجع ويف هناية احلصة
ث على اجلد ليكونوا من الناجحني، وحتنصحهم أن يتعاملوا معاملة حسنة مث ت، املدروسة

م.ويف اللقاء الرابع توزع الباحثة االستبانة، وتشرح  عملية التعليم بالدعاء والسالختتتم و 
 كيف جييبها، وتراقبها. لبيان عن اخلطوات السابقة، ستشرح الباحثة يف اجلدول اآليت:

 اللقاء األول
الباحثة الطلبة إىل مثاىن فرق فيها قسمت  -1
طلبة )أعضاء الفرقة بالنظر إىل النتيجة يف  3-4

 االختبار القبلي(
وزعت الباحثة لكل فرقة ست صور تتعلق  -2

 بالصدق 
وزعت الباحثة لكل فرقة املفردات وراء  -3

 الصورة تتعلق بالصدق
قامت الباحثة مبالحظة ومراقبة )مراقبة يف  -4

ء اإلمالئية، القواعد وجتيب تصحيح األخطا
األسئلة من الطلبة( عملية تعليم اإلنشاء 
باملوضوع "الصدق" مبساعدة صور متسلسلة 

 واملفردات مما تتعلق هبا. 
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 اللقاء الثاين      

وزعت الباحثة ست صور كمفصل من  -1
 الصور السابقة.

وزعت الباحثة لكل فرقة املفردات وراء  -2
)يف اللقاء الثاين تقدمي الصورة تتعلق بالصدق 

املفردات أقل من اللقاء األول، فمثال يف اللفقاء 
مفردات، يف اللقاء الثاين تنقص  8األول تقدمي 

 املفردات حويل ثالث مفردات وهكذا(
قامت الباحثة مبالحظة ومراقبة )مراقبة يف  -3

تصحيح األخطاء اإلمالئية، القواعد وجتيب 
عليم اإلنشاء األسئلة من الطلبة( عملية ت

باملوضوع "الصدق" مبساعدة صور متسلسلة 
 واملفردات مما تتعلق هبا. 

تسأل الباحثة عن املشكالت اليت يواجهها  -4
الطلبة يف تعليم اإلنشاء باملوضوع "الصدق" 

مبساعدة الصور  Scaffoldingأسلوب باستخدام 
 املتسلسلة.

 
 اللقاء الثالث       

املتسلسلة يف اللقاء  وزعت الباحثة كل الصور -1
 12األول واللقاء الثاين حيث كانت عددها 

 صورة.



43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 لبياناتتحليال .1
 يانات:يف هذا القسم عن حتليل الب ةشرح الباحثت

 لترقية قدرة اإلنشاء لدى الطلبة.Scaffoldingتأثير استخدام أسلوب  .1
فاستعملت الباحثة يف تعليم اإلنشاء Scaffoldingأسلوبتأثري استخدام ملعرفة و 
أسلوب باستخدام ةبإجراء تعليم اإلنشاء قوم الباحثتأن وقبل  ت.بياناالجلمع  االختبار

Scaffolding  ،النتائج.موع االختبار القبلي جمل ةالباحث تقدم 
 :عن حتصيل الطلبة علىاالختبار القبلي ةعرض الباحثت اآليت4-4الجدول ففي 

 4-4الجدول 
 نتيجة االختبار القبلي

 
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 56 (1الطالب ) 1
 75 (2الطالب ) 2
 35 (3الطالب ) 3

قام الطلبة بكتابة اإلنشاء يف فرقتهم عما  -2
تتعلق بالصور بدون املساعدة من الباحثة )بدون 

 تقدمي املفردات(.
تأمر الباحثة نائبا من كل فرقة أن تقدم أمام  -3

هذا الفصل ليعرب عن اإلنشاء الذى قد أمته.ويف 
العمل جتري املناقشة بني الباحثة والطلبة عما 
يتعلق باإلنشاء مما قد عرضه نائب الفرقة )إما من 

 ناحية القواعد، وترتيب اجلمل متعلقة بالصور(



44 

 

 

 46 (4الطالب ) 4
 70 (5الطالب ) 5
 58 (6الطالب ) 6
 48 (7الطالب ) 7
 38 (8الطالب ) 8
 50 (9الطالب ) 9
 80 (10الطالب ) 10
 73 (11الطالب ) 11
 53 (12الطالب ) 12
 62 (13الطالب ) 13
 45 (14الطالب ) 14
 68 (15الطالب ) 15
 70 (16الطالب ) 16
 52 (17الطالب ) 17
 72 (18الطالب ) 18
 30 (19الطالب ) 19
 65 (20الطالب ) 20
 61 (21الطالب ) 21
 37 (22الطالب ) 22
 40 (23الطالب ) 23
 65 (24الطالب ) 24
 43 (25الطالب ) 25
 48 (26الطالب ) 26
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 76 (27الطالب ) 27
 50 (28الطالب ) 28
 42 (29الطالب ) 29

 1838 مجموع
 معدل

 
29 :1608 = 

55,44 
 

السابق يشري أن النتيجة يف االختبار القبلي أي النتيجة قبل  4-4اجلدول 
ونتيجة املعدلة  1838يف تعليم اإلنشاء إذ تقدر جمموعها Scaffoldingاستخدام أسلوب 
 .55،44لكل الطلبة هي 

، Scaffoldingأسلوب باستخدام  اإلنشاء بإجراء تعليم ةالباحث تبعد ما قام
 ء األخري ملعرفة قدرة الطلبة على تعلموزعت الباحثة ورقة االختبار البعدي يف اللقا

 .Scaffoldingاإلنشاء باستخدامأسلوب 
 :اآليت5-4الجدول يف  ةالباحث تبنياالختبار البعدي فحتصيل الطلبة علىو 

 5-4الجدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 82 (1الطالب ) 1
 90 (2الطالب ) 2
 63 (3الطالب ) 3
 70 (4الطالب ) 4
 86 (5الطالب ) 5
 70 (6الطالب ) 6
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 65 (7الطالب ) 7
 62 (8الطالب ) 8
 73 (9الطالب ) 9
 93 (10الطالب ) 10
 87 (11الطالب ) 11
 70 (12الطالب ) 12
 84 (13الطالب ) 13
 60 (14الطالب ) 14
 82 (15)الطالب  15
 83 (16الطالب ) 16
 70 (17الطالب ) 17
 85 (18الطالب ) 18
 56 (19الطالب ) 19
 73 (20الطالب ) 20
 78 (21الطالب ) 21
 65 (22الطالب ) 22
 62 (23الطالب ) 23
 78 (24الطالب ) 24
 62 (25الطالب ) 25
 73 (26الطالب ) 26
 84 (27الطالب ) 27
 73 (28الطالب ) 28
 55 (29الطالب ) 29



47 

 

 

 
 
 
 
 
 

السابق يشري أن النتيجة يف االختبار البعدي أي النتيجة بعد  5-4اجلدول
والنتيجة  2134يف تعليم اإلنشاء إذ تقدر جمموعها Scaffoldingاستخدام أسلوب 

على أن نتيجة املعدلة .ومن اجلدوالني السابقني يدالن 58,73املعدلة لكل الطلبة هي 
، ونتيجة املعدلة يف االختبار البعدي بتقدير % 44,55يف االختبار القبلي بتقدير 

. حيث كانت نتيجة املعدلة يف االختبار البعدي عليا من نتيجة املعدلة يف 58,73%
 SPSS Statistics“االختبار القبلي.مث استغلت الباحثة هذه البيانات باستعمال الربامج 

 .Test -ت بــــــواستخدمت أداة التحليل ”20
ــــ ت  Normalitas)ضبط الفائيلب، تقوم الباحثة Test-قبل إجراء االختبار بــ

Data) اختبار العملباستعمالUji Normalitas)) يبني عن حتصيل ضبط  6 -4والجدول
 .(Normalitas Data)الفائيل

 6-4الجدول 
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 
Siswa Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Datates

t 

Pretest .099 29 .200
*
 .963 29 .396 

Postest .131 29 .200
*
 .960 29 .337 

 

 2091 مجموع

 معدل
2134:29=  

58,73 
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 Ujiباستعمال اختبارالعملالقبلي  االختبارحتصيل  أن على يدل6-4الجدول 

Normalitas)) ستوى الداللة مب(Sig.)(0،05<396. .)فتشري تلك النتيجة 
يبني 7-4الجدول و(Uji Homogenitas)االختباراملتجانستقوم الباحثة ب اوكذ
 :(Uji Homogenitas)الختباراملتجانسعن حتصيال

7-4الجدول   
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Datatest 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

3.759 1 56 .058 

 

ستوى مب(UjiHomogenitas)االختباراملتجانسحتصيل  أن على يدل7-4اجلدول 
،وميكن ةتجانس.فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانامت(.0،05<058)(.Sig)الداللة 

 (.uji tإجراءاختبار ت )
بنظر  (uji t)البد أن حتلل اختبار ت Scaffoldingأسلوبملعرفة تأثري استخدام 

 اآليت: 8-4الجدول إىل نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبني 
 

 8-4الجدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
Pretest 55.45 29 14.022 2.604 

Postest 73.59 29 10.608 1.970 
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 ختبارالانتيجةو  55.45القبلي  ختبارالاأن نتيجةعلى يدل 8-4اجلدول 
لرتقية  Scaffolding. واخلطوة التالية هي نظر إىل تأثري استخدام أسلوب 73.59البعدي 

 اآليت: 9-4الجدول وحتصيله كما بني  .Test -قدرة الطلبة على اإلنشاء باستعمال ت
 9-4الجدول 

Test(16.774- )-يدل على أن حتصيل ت 9-4اجلدول Test-تحتصيل 
استخدام أسلوب وهذا يدل على أن ( .0،05<000)(.Sig)ومستوى الداللة

Scaffoldingالطلبة على اإلنشاء.ىل ترقية قدرة إؤّدى ي 
 

خدام أسلوب باستالمجدد في تعلم اإلنشاء بمعهد ة الطلبةاستجاب -2
Scaffolding 

تعليم يف عملية  ستباناتباال ةقوم الباحثستجابةتااللدعم صحة البيانات من 
للحصول على اجملموع Scaffoldingاإلنشاء باستخدام أسلوب  اللغة العربية على مادة

األدوات الرقمية ملعرفة استجابة الطلبة باستعانة احلساب على  ئويةنسبة املواملعدل وال
“SPSS Statistics 20”. 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t Df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pretest – 

postest 
-18.138 5.823 1.081 -20.353 -15.923 

-

16.774 
28 .000 
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10-4الجدول   
ةاستبانة الطلبنتيجة   

 التصرحيات الرقم

 استجابة الطلبة )النسبة املئوية(
املعيار 
 االحنراف

نتيجة 
 املعدلة

البيان على 
درجة 

غري موافق  غري موافق موافق موافق جدا االستجابة
 بشدة

كنت فرحيا يف  1
تعليم اإلنشاء 

باستخدام 
أسلوب 

Scaffolding 

11 
37،9% 

17 
6,58% 

1 
 العليا 34,3 553. - 4,3%

يرقي أسلوب  2
Scaffolding 
رغبة يل يف 

 تعليم اإلنشاء

9 
31% 

18 
1,62% 

2 
9,6% 

 العليا 24,3 577. -

كنت مركزا يف  3
تعلم اإلنشاء 

باستخدام 
أسلوب 

Scaffolding 

7 
1,24% 

18 
1,62% 

4 
 العليا 10,3 618. - 13،8%

استخدام  4
أسلوب 

Scaffolding 
يرقي مهيت يف 
 تعلم اإلنشاء 

6 
7,20% 

21 
4,72% 

2 
9,6% 

 العليا 14,3 516. -
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أسلوب  5
Scaffolding 

يرقي النشاطي 
على تعلم 

اإلنشاء ارتقاءا 
 جيدا

3 
3,10% 

18 
1,62% 

7 
1,24% 

1 
 العليا 79,2 675. 4,3%

استخدام  6
أسلوب 

Scaffolding 
يسهلين أن 

أكتشف 
املفردات 

املناسبة يف 
 اإلنشاء 

14 
3,48% 

14 
3,48% 

1 
 العليا 45,3 572. - 4,3%

أمتمت اإلنشاء  7
يف أسرع الوقت 

باستخدام 
أسلوب 

Scaffolding 

6 
7,20% 

16 
2,55% 

6 
7,20% 

1 
 العليا 93,2 753. 4,3%

استخدام  8
أسلوب 

Scaffolding 
يسهلين يف 

تكوين اجلملة 
إىل الفقرة 

5 
2,17% 

22 
9,75% 

2 
 العليا 10,3 489. - 9,6%
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 اجليدة 
أسلوب  9

Scaffolding 
يساعدين يف 

ترتيب األفكار 
و األراء يف 

 اإلنشاء

11 
9,37% 

16 
2,55% 

2 
 العليا 31,3 604. - 9,6%

أسلوب  10
Scaffolding 
يسهلين يف 

طلب املساعدة 
من املعلم 

واألصدقاء إذا 
وجدت 

الصعوبة يف 
 تعلم اإلنشاء

12 
4,41% 

15 
7,51% 

2 
 العليا 34,3 614. - 9,6%

 259 المعدلة 
2,89% 

31 
6,10% 

 العليا 17,3 

يف استجابتهم على تعليم اإلنشاء إىل نتيجة الطلبة 10-4أشار اجلدول 
جيابية أن اإلجابة االنتائج السابقة عرفت الباحثة المن .و Scaffoldingباستخدام أسلوب 

السلبية)غري موافق وغري موافق  ة%أكثر من اإلجاب2,89)موافق بشدة وموافق( 
وهذه النتيجة تشري إىل أن معظم الطلبة  6,10<%2,89%،  بالنسبة: 6,10بشدة(

وكان اجملموع املعدلة جلميع  .Scaffoldingخدامأسلوب باستيشجعون يف تعلم اإلنشاء 
أسلوب استخدام وهذه تدل على أن استجابة الطلبة على  17,3أسئلة االستبانة هو
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Scaffolding  يف السابق 1-3الجدول حيصل على استجابة عليا بالنسبة إىل ما ورد يف(
 (.Interpretasi)الفصل الثالث( عن مقايس التفسري 

 

 المناقشة -3
رضوان  الذي قدمهلتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحثة بالبحث 

يف تعليم Scaffoldingفعالية أسلوب(رسالة غري منشورة بعنوان "(Ridwan Arifinعارفني
صياغ اجلملة ممارسة الطلبة عن يف ثري " ووجد الباحث أن استخدامه يالقصة القصرية

يرقي دوافع الطلبة وميوهلم يف لتكون قصة قصرية جيدة ويقول إن هذا األسلوب أيضا 
ترقية قدرة على اإلنشاء ( عن "Marselina)وكذا البحث الذي قدمه مرسيلنا  1التعليم.

تعليم يف  أن استخدامها تكون فعالية " وجد الباحثباستخددام الصور املتسلسلة
 2اإلنشاء وكذلك هبا ترتقي دوافع الطلبة ارتقاءا عاليا يف تعلم اإلنشاء.

تعليم اإلنشاء الوصفيفهو كما  يفScaffoldingأسلوبلثالث يثّبت تأثري والبحث ا
 Scaffolded Writingتطبيق أسلوب ( عن "Kurniawati dkk)قدمهكرنياوايت و أصدقائها 

قدرة الطلبة يف ثر وجدت الباحثة أن استخدامه يؤ " لرتقية قدرة على اإلنشاء الوصفي
 3إنشاءا وصفيا.صياغ اجلملة إىل الفقرة اجليدة فأصبحت 

مبساعدة الصور Scaffoldingأسلوب  تشري أن استخدام ,فمن البحث السابق
و يدفع دوافع الطلبة يف تثري كثريا على ترقية قدرة الطالبة اإلنشاء يف تعليم املتسلسلة 

 تعليم اإلنشاء.
                                                     

1Ridwan Arifin “ keefektifan Teknik Scaffolding dalam pembelajaran Menulis 

Cerpen Siswa Kelas X MA Ali Maksum Krapyak Bantul Yogyakarta. ( Skripsi tidak 

diterbitkan: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) 

2  Marselina ,2013,”Meningkatkan Aktivitas Menulis Karangan dengan 

Menggunakan Media Gambar Berseri “ .( Artikel tidak diterbitkan, Universitas 

Tanjungpura: Pontianak)  

3 Kurniawati dkk “ Penerapan Model Scaffolded Writing dalam Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi” Jurnal Antologi UPI Volume2 Edisi no.40, 

2016. 
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فعاال لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشاء.  يكونScaffoldingأسلوب كان استخدامو
ومستوى ( -16.774)حتصل على التتيجة((T-Testت-وهذا يتضح من االختبار

 .(.0،05<000) (.Sig)الداللة
حتصل Scaffoldingتدريس اإلنشاء باستخدام أسلوب استجابة الطالبات على و 

كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة   .17,3ى استجابة عليا مع نتيجة املعدلةعل
 (.2،7 >17،3فتحصل على درجة عالية ) 4،0إىل  2،7املعدلة أكثر من 

 ضتحقيق الفر  -ج
 فرضان أي: هوض هلذ البحث كما ذكرت يف الفصل األول أن الفر 

فعال لرتقية قدرة الطلبة على scaffoldingإن استخدام أسلوب : (Ha )لبديل ا -1
 اإلنشاء

غري فعال لرتقية قدرة الطلبة  scaffoldingإن استخدام أسلوب :  (Ho )يالصفر  -2
 على اإلنشاء

اإلنشاء أي على  الطلبةرتقية قدرة فعال ل scaffoldingأسلوب وإن استخدام 
أن نتيجة مستوى  9-4الجدول يف  Test-بواسطة حتصيل ت. (Ha)فرض البديلال

مردود  ((Hoفرض الصفري ال،وهذا يدل على أن (.000>.05هو)و  (.Sig)الداللة
ترقية قدرة الطلبة يؤثر يف  scaffoldingاستخدام أسلوب أن أى مقبول(Ha)فرض البديلالو 

 .اإلنشاء على
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 الخامس فصلال
 الخاتمة
 
 

 نتائج البحث  - أ
من بدايته حىت هنايته،  تفصيليا حتليل البيانات حتليال تاما ةالباحث تقدمبعد ما 

 كما يلي:  هيبعض نتائج البحث، و  تقدم
عتمد تو . اإلنشاء لرتقية قدرة الطلبة علىفعال Scaffolding أسلوب إن استخدام  -1

 ومستوى الداللة( -16.774) (T-Testت )-االختبار تتيجة أن على ةالباحث
(Sig.) (0،05>000.)  فرض الصفريالوهذا يدل على أن (Ho)  مردود

 .مقبول (Ha) فرض البديلالو 

 Scaffoldingيف تعلم اإلنشاء باستخدام أسلوب جيدة استجابة الطلبة كانت -2
: بة جييبون إجابة إجيابية بالنسبة. اعتمادا إىل إجابة االستبانة تدل أن الطلاجيابية
تدل أن %، وهذه النتيجة 10،6 إجابة سلبية بالنسبةو % 89،2

كما   .3،17ى استجابة عليا مع نتيجة املعدلةحتصل علو  .89،2%>%6،10
فتحصل  4،0إىل  2،7املعدلة أكثر من  يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجةورد 

 (.2،7 >3،17على درجة العليا )
 

 قتراحات اال -ب
 تية: آلقرتاحات ااال ةقدم الباحثعلى الظواهر السابقة ت اعتمادا

ميكن إجراء يف تعليم اإلنشاء. و تكون مناسبا  Scaffoldingأسلوب  استخدام -1
 غريها.ه كمثل مهارة الكالم، االستماع و التعليم اآلخر ب
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، وخريطة ذابةاملتنوعة واجلاألساليب ن مدرسي اللغة العربية أن خيتاروا يرجى م -2
يف تدريس اللغة العربية حىت يسيطر  وما إىل ذلك، عةاتو امل والسائل املفاهيم،

 .عميقاعلى فهمها فهما  بةالطل
 ،ووسائل التعليم املتعددة األساليبو  يرجى من املدرسني أن يستخدموا الطريقة -3

 يف التعلم. ةبعملية التعليم حىت ال يسئم الطل بة يفاذاجل
جدوا اخلطايا يف هذه الرسالة بأن تكون من املستحسن أن يصلح القارئني إذا و   -4

 هذه الرسالة على صورهتا املمتازة.
يتقنون أربع مهارات يف اللغة إتقانا لطلبة أن يدرسوا اللغة العربية و يرجى من ا -5

 جيدا.
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 SPSS 20Output ورقة

 (Normalitas Data )نتيجة ضبط الفائيل 

 
Tests of Normality 

 siswa Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

datatest 
pretest .099 29 .200

*
 .963 29 .396 

postest .131 29 .200
*
 .960 29 .337 

 

 

 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Datatest 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

3.759 1 56 .058 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 55.45 29 14.022 2.604 

postest 73.59 29 10.608 1.970 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 



 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest – 

postest 

-

18.13

8 

5.823 1.081 -20.353 -15.923 

-

16.77

4 

28 .000 



 

soal1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 

setuju 17 58.6 58.6 62.1 

sangat setuju 11 37.9 37.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 

setuju 18 62.1 62.1 69.0 

sangat setuju 9 31.0 31.0 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 4 13.8 13.8 13.8 

setuju 18 62.1 62.1 75.9 

sangat setuju 7 24.1 24.1 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 

setuju 21 72.4 72.4 79.3 

sangat setuju 6 20.7 20.7 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 

 



soal5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 

tidak setuju 7 24.1 24.1 27.6 

setuju 18 62.1 62.1 89.7 

sangat setuju 3 10.3 10.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 

setuju 14 48.3 48.3 51.7 

sangat setuju 14 48.3 48.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 1 3.4 3.4 3.4 

tidak setuju 6 20.7 20.7 24.1 

setuju 16 55.2 55.2 79.3 

sangat setuju 6 20.7 20.7 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 

setuju 22 75.9 75.9 82.8 

sangat setuju 5 17.2 17.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 
 



soal9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 

setuju 16 55.2 55.2 62.1 

sangat setuju 11 37.9 37.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

soal10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 2 6.9 6.9 6.9 

setuju 15 51.7 51.7 58.6 

sangat setuju 12 41.4 41.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah : Pesantren Terpadu Al Mujaddid 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI (Ganjil) 

Materi Pelajaran : اإلنشاء  

Alokasi Waktu : 3JP (2x45 menit) 
 

A. Kompetensi Inti 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

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

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengethuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untutk memecahkan masalah. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 B. Kompetensi  Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 



 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

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.Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kesempatan belajar Bahasa Arab. 

1.1.2.Menunjukkan sikap siap dan bersemangat 

dalam mempelajari bahasa Arab.  

1.1.2.Membaca do’a sebelum dan sesudah 

belajar. 

2.1.Menunjukkan perilaku jujur dan  

percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.3  Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman. 

2.1.1.Menampakkan sikap jujur, percaya diri, 

dan tanggung jawab di setiap kegiatannya 

dalam proses belajar mengajar terhadap 

guru dan teman-temannya. 

2.3.1.Menyebutkan nama benda-benda dalam 

bahasa arab dengan benar ketika 

berinteraksi dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah. 

2.3.2.Mempraktikkan bahasa arab dengan benar 

ketika berinteraksi denagn lingkungan 

sosial sekitar rumah. 

 

 

 

3.3. Menemukan makna atau gagasan 

dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

bahasa arab yang berkaitan dengan : 

 .secara lisan maupun tulisan الصدق

 

3.3.1 siswa mampu menemukan gagasan yang 

tepat yang berkaitan dengan الصدق untuk 

dituangkan kedalam tulisannya. 

4.4. Mengungkapkan informasi 

secara tertulis tentang : الصدق  dalam 

berbagai struktur bahasa sederhana 

secara tepat. 

4.4.1 menuliskan kalimat sempurna dalam 

bahasa arab tentang الصدق  

 



   

C. Materi Pembelajaran 

 Mengarang (  الصدق tentang  اإلنشاء)

 

D. METODE dan MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode qawaid wa tarjamah. 

2. Model cooperative learning 

3. Tanya jawab 

4. diskusi 

 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Spidol 

2. Papan tulis 

3. Gambar bersambung 

4. Ketas mufradat 

  

 

F. SUMBER  PEMBELAJARAN 

1. Kamus Bahasa Arab. 

2. Media cetak dan elektronik sesuai materi 

 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 Pertemuan Pertama  

 

Kegiatan Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan menanyakan 

kabar siswa 

 Guru memperhatikan kesiapan 

fisik siswa untuk mengikuti 

10 menit 



proses pembelajaran dengan 

memperhatikan kebersihan 

kelas, kerapian, dan mengecek 

kehadiran siswa 

 Guru meminta salah seorang 

siswa untuk memimpin doa 

belajar 

 Guru mengajak siswa untuk 

mengulang-ulang materi  yang 

telah dipelajari sebelumnya. 

 

 Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran  

 

 Guru membagi beberapa 

kelompok untuk mengikuti 

pembelajaran.  

Kegiatan Inti Mengamati  Siswa mengamati gambar 

bersambung yang diberikan 

guru sebanyak 6 gambar. 

 

 

 Siswa mengamati kosakata 

baru yang diberikan guru di 

setiap gambar . 
65 menit 

Menanya  Siswa menanyakan kata-kata 

yang susah . 

 Siswa menanyakan 

penggunaan mufradat secara 

tepat ke dalam tulisan . 

 Siswa menanyakan gambar-

gambar yag sulit dipahami.  

Mengeksploras  Siswa bekerja sama dengan 



i kelompoknya masing-masing 

untuk memahami gambar 

bersambung dan 

mengaitkannya. 

Mengasosiasi  Siswa meyusun kata atau 

kalimat dengan benar 

berkaitan dengan gambar 

bersambung. 

 Mengkomunik

asikan 

 Siswa membacakan hasil 

diskusi mereka di dalam 

kelompoknya masing-masing 

Penutup Kesimpulan  Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan terhadap hasil 

kerja siswa. 

 

 

Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil 

belajar siswa . 

 

 

15 menit 

Refleksi   Siswa menuliskan mufradat-

mufradat yang sulit dan 

mufradat mana yang telah 

dikuasai. 

 Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa dan menutup 

pembelajan dengan hamdallah 

dan memberikan salam. 

 

 Pertemuan Kedua 

Kegiatan Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan menanyakan 

kabar siswa 

 Guru memperhatikan kesiapan 

10 menit 



fisik siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan 

memperhatikan kebersihan 

kelas, kerapian, dan mengecek 

kehadiran siswa 

 Guru meminta salah seorang 

siswa untuk memimpin doa 

belajar 

 Guru mengajak siswa untuk 

mengulang-ulang materi  yang 

telah dipelajari sebelumnya 

berupa mufradat-mufradat 

yang telah diberkian di 

pertemuan sebelumnya. 

 

 Guru mengarahkan siswa 

untuk duduk menurut 

kelompoknya masing-masing 

sesuai dengan pertemuan 

sebelumnya   

Kegiatan Inti Mengamati  Siswa mengamati gambar 

bersambung yang diberikan 

guru sebanyak 6 gambar 

lainnya sebagai sambugan 

gambar di pertemuan 

sebelumya. 

 Siswa mengamati kosakata 

baru yang diberikan guru di 

setiap gambar (kosa kata yang 

diberikan guru sedikit demi 

sedikit dikurangi) 

65 menit 

Menanya  Siswa menanyakan kata-kata 

yang susah . 



 Siswa menanyakan 

penggunaan mufradat secara 

tepat ke dalam tulisan . 

 Siswa menanyakan gambar-

gambar yag sulit dipahami.  

Mengeksploras

i 

 Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya masing-masing 

untuk memahami gambar 

bersambung dan 

mengaitkannya. 

Mengasosiasi  Siswa meyusun kata atau 

kalimat dengan benar berkitan 

dengan gambar bersambung. 

 Mengkomunik

asikan 

 Siswa membacakan hasil 

diskusi mereka di dalam 

kelompoknya masing-masing. 

Penutup Kesimpulan  Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan terhadap hasil 

kerja siswa. 

 

 

Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil 

belajar siswa . 

 

 

15 menit 

Refleksi   Siswa menuliskan mufradat-

mufradat yang sulit dan 

mufradat mana yang telah 

dikuasai. 

 Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa dan 

mengarahkan siswa untuk 

mengulang materi pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua 

dan menutup pembelajan 

dengan hamdallah dan 



memberikan salam. 

  

 Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan menanyakan 

kabar siswa 

 Guru memperhatikan kesiapan 

fisik siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan 

memperhatikan kebersihan 

kelas, kerapian, dan mengecek 

kehadiran siswa 

 Guru meminta salah seorang 

siswa untuk memimpin doa 

belajar 

 Guru mengajak siswa untuk 

mengulang-ulang materi  yang 

telah dipelajari sebelumnya 

berupa mufradat-mufradat 

yang telah diberikan di 

pertemuan sebelumnya baik 

yang sudah dikuasai ataupun 

yang belum (berdasarkan 

kegiatan refleksi yang 

dilakukan pada pertemuan 

pertama dan kedua) 

 Guru mengarahkan siswa 

untuk duduk menurut 

kelompoknya masing-masing 

sesuai dengan dua pertemuan 

sebelumnya   

10 menit 



Kegiatan Inti Mengamati  Siswa mengamati gambar 

bersambung yang diberikan 

guru sebanyak 12 gambar 

sebagai gabungan antara 

gambar pertemuan pertama 

dan kedua.  

 Siswa mengamati kosakata 

yang diberikan guru (berupa 

kosakata yang belum dikuasai 

siswa) 

65 menit 

Menanya  Siswa menanyakan kata-kata 

yang susah . 

 Siswa menanyakan 

penggunaan mufradat secara 

tepat ke dalam tulisan . 

 Siswa menanyakan bagaimana 

menggabung 12 gambar 

menjadi paragraph yang utuh 

Mengeksploras

i 

 Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya masing-masing 

untuk memahami gambar 

bersambung dan 

mengaitkannya. 

Mengasosiasi  Siswa meyusun kata atau 

kalimat dengan benar berkitan 

dengan gambar bersambung. 

 Mengkomunik

asikan 

 Siswa membacakan hasil 

diskusi mereka di depan kelas, 

dan kelompok lain memberi 

tanggapan 

Penutup Kesimpulan  Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan terhadap hasil 

kerja siswa. 

 



 

Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil 

belajar siswa . 

 

 

15 menit 

Refleksi   Guru memastikan siswa bahwa 

siswa mendapatkan mufradat 

bru dan betul-betul 

menguasainya. 

 Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa agar belajar 

dengan sungguh-sungguh dan 

mengejar cita-citanya.setelah 

itu guru bersama siswa 

membaca hamdallah lalu 

memberikan salam. 

 

A. PENILAIAN 

Sikap, proses dan hasil. 

N

o  

Jenis Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen 

1 Sikap  Observasi  Daftar Ceklis Terlampir 

2 Proses  Observasi Skala Rentang Terlampir 

3 Hasil  Tes Tulis  Tes Tulis Terlampir 

 

Mengetahui,      

 Sabang, 18 Juli 2018 

 Guru Mapel Bahasa Arab       

 Guru Penelitian 

 

 

                                    

 UMUL HUDA, S.PdI                                        SUFIRA RAHMI 

 NIM : 140202053 

 

 



 

LAMPIRAN 1 

 

A. LEMBAR PENILAIAN 

1. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 

a. Sikap Religius 

No  Nama Siswa 1 2 3 

1     

2     

3     

4     

Dst     

 

Note: Cara pengisian sikap reigius adalah dengan memberikan tanda ceklis pada 

kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran. Berikut adalah keterangan untuk setiap nomor: 

1. Membaca do’a sebelum dan sesedah belajar. 

2. Menunjukkan sikap siap dan bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. 

3. Berbicara dengan sopan santun kepada guru dan temannya. 

 

b. Sikap Sosial 

No  Nama Siswa Jujur  Percaya diri Tanggung 

jawab 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

3      

Dst      

 

Note: Cara pengisisn sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada kolom yang 

sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan pembelajaran. 

Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 

Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan. 

Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan. 



Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan. 

 

2. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP PADA SAAT PENGAMATAN (PROSES) 

No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan pelajaran dengan baik.     

2. Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan 

sungguh-sungguh. 

    

3. Siswa mengerjakan tugas kelompok.     

4. Siswa mengerjakan tugas pribadi.     

5. Siswa menanyakan pertanyaan.     

6. Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru.     

7. Siswa ikut berpartisipasi dan berdiskusi dengan 

teman temannya 

    

8. Siswa menyukai pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan model Scaffolding 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. Penilaian Hasil 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bnetuk Instrument Instrument 

1. menyusun huruf-

huruf menjadi kata-kata 

dengan tepat dan benar. 

2. menyalin / menulis 

kata menjadi kalimat 

yang sempurna  

Tugas Individu Tes Tulis 

1. Buatlah karangan 

yang sesuai dengan 

gambar besambung 

beikut. 

  

 Gambar Bersambung 

 Gambar Bersambung pertemuan pertama : 

  

 

 

 

 



            Gambar bersambung pertemuan kedua 

 

 

 



 

RUBRIK PENILAIAN MENULIS BERDASARKAN RANGSANGAN GAMBAR 

 

NO 

Aspek yang Dinilai Tingkat Capain Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuain dengan gambar      

2. Ketepatan logika urutan cerita      

3. Ketepatan makna seluruh cerita      

4. Ketepatan kata      

5. Ketepatan kalimat      

6 Ejaan dan tulisan      

Jumlah skor  

 

 Aspek Penilaian :  

 P = skor perolehan x 100 %  

                   skor maksimal  

 



RESPON SISWA TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN MADDAH 

INSYA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

SCAFFOLDING DI DAYAH TERPADU AL MUJADDID 

  

NAMA  / INISIAL  :  ………………………………………………….. 

 KELAS          :  ………………………………………………….. 

  

A. PETUNJUK PENGISIAN 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda checklist /contreng (√ ) pada 

jawaban yang sesuai dengan keadaan yang anda alami dan rasakan. 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS   : Tidak Setuju 

S     : Setuju 

SS   : Sangat Setuju 

 

B. DAFTAR PERNYATAAN 

 

NO PERNYATAAN STS TS S SS 

1 
Saya merasa senang mempelajari maddah Insya dengan 

menggunakan model pembelajaran Scaffolding 

    

2 
Model pembelajaran Scaffolding meningkatkan minat 

saya dalam mempelajari maddah Insya 

    

3 
Model pembelajaran Scaffolding membuat saya lebih 

fokus dalam mempelajari maddah Insya  

    

4 
Semangat saya dalam mempelajari maddah Insya 

meningkat dengan model pembelajaran Scaffolding 

    

5 
Model pembelajaran Scaffolding membuat saya lebih 

rajin untuk mempelajari Insya 

    

6 

Model pembelajaran Scaffolding  membantu saya 

untuk menemukan mufradat-mufradat yang sesuai 

dalam Insya 

 

    

7 
Model pembelajaran Scaffolding membuat saya 

menyelesaikan Insya  lebih cepat 

    

8 Model pembelajaran Scaffolding memudahkan saya     



menyusun kalimat menjadi paragraf Insya yang baik 

9 
Model pembelajaran Scaffolding membantu saya 
menyusun/mengorganisir ide dan gagasan  ke dalam 

Insya 

    

10 

Model pembelajaran Scaffolding memudahkan saya 

meminta bantuan kepada guru / teman jika saya merasa 

kesulitan dalam mempelajari Insya 

    

 

 

TERIMAKASIH 

ATAS 

PARTISIPASINYA     
 









 



 

Gambar 1 :Gambar Bersambung 1  

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Gambar Bersambung 2  

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 juli 2018) 

3 2. 



 

Gambar . 3 : Gambar Bersambung 3 dan 4 

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

3. 

4. 



 

Gambar 4 : Gambar Bersambung 5,6 dan 7 

Sumber : Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

 

6 

7. 

5. 



 

Gambar 5: Gambar Bersambung 8,9 dan 10 

Sumber : Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

 

 

8. 9. 

10. 



 

Gambar 6: Gambar Bersambung 11 dan 12 

Sumber : Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

 

11. 

 

12. 



 

Gambar 7: Gambar Bersambung 13, 14, 15 dan 16 

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

13. 

15. 

14. 

16. 



 

 

 

Gambar 8 : Gambar Bersambung 17 dan 18  

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

 

17. 

18. 



 

 

 

Gambar 9 : Gambar Bersambung 19, 20 dan 21 

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

19. 

21. 20. 



 

 

 

Gambar 10: Gambar Bersambung 22, 23 dan 24 

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

 

22. 

24. 

23. 



 

 

Gambar 11: Gambar Bersambung 25,26 dan 27 

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

25. 

27. 

26. 



 

 

Gambar 12 : Gambar Bersambung 28 dan 29 

Sumber : Dokumen Pribadi, Dibuat Oleh Kamila Bilqis (17 Juli 2018) 

28. 

29. 



 الصور أنشطة البحث في الفصل التجربي

 االختبار القبلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبار القبلي

 

 

 

 

 

  



بعديختبار الاال  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بعديختبار الاال  
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