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 ملخص

 ر المبونجاباند 2 لطلبة مدرسة المحمدية الثانوية تعليم مهارة الكتابة 

 ليلى حيات جهان

يقـو بو ادلعلم لتسهيل كربسُت جودة التعلم يف نفس الطلبة. نشاط  كاف التعليم ىو
باندار المبونج  ٕ لطلبة مدرسة امدية الثانوية عن تعليم مهارة الكتابة كيبحث ىذا البحث 

مهارة الكتابة. نوع ىذا البحث ىو حبث كصفي كنوعي، تعليم  الذم يركز على البحث هبدؼ 
مع خطوات كيف ربليل البيانات  كمجع البيانات من خالؿ طريقة ادلالحظة، كادلقابلة، كالوثائق.

يانات باستخداـ بينما كاف اختبار صحة البزبفيض البيانات، كعرض البيانات، كرسم اإلستنتاج. 
ادلستخدـ يف ىذا التثليث ك عن طريق ادلقارنة بُت نتيجة ادلالحظة ك نتيجة ادلقابلة.  أسلوب التثليث

 ىو تثليث التقنية.البحث 
باندار المبونج  ٕبادلدرسة امدية الثانوية أظهرت نتائج البحث أف تعليم مهارة الكتابة 

توم على األىداؼ التعليمية، ادلواد كذلك ألنو قد أمت أربعة العناصر التعليمية كاليت رب جيدا، يسَت
ىذه احلالة ربقق بوجود ادلقابلة كادلالحظة التعليمية، ادلدخل كالطريقة كاألسلوب، كالتقوًن أك التقييم. 

 يم فعاال.الطلبة، كيقاؿ أف الباحثة قامت بتنفيذ عناصر التعليم جيدا حىت يصبح التعلمع 

  تعليم مهارة الكتابة الكلمات المفاتيح:
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 ةترمجة الباحث

كىي ابنة األكىل من أربع أخوات من ادلتزكج ليلى حيات جهاف اسم الباحثة 

أيب احلاج معمور سديل كأمي احلاجة سعادة، كلدت الباحثة يف قرية تاالنج بادانج يف 

طفاؿ حثة كقت طفولتها يف ركضة األلقد تدّرست البا .ٜٜٚٔمن يونيو  ٕٛالتاريخ 

سنة الدراسة يف الكسبت  ٕٕٓٓمنذ سنة بادانج عيشية بستاف األطفاؿ تاالنج 

باندينج أغونج كسبت الدراسة  ٔمث تدّرست يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  .ٖٕٓٓ

. كاستمرت دراستها يف معهد دار الفالح سَتانج بانتُت كلقد ٜٕٓٓيف السنة 

 . ٕ٘ٔٓدرسة الثانوية سنة صلحت ىناؾ من ادلدرسة ادلتوسطة كمن ادل

جامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية كبعد ذلك استمرت دراستها يف 

كاتبعت الباحثة ادلنظمة يف  المبونج يف كلية الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

UKM Bahasa ك ،HMJ PBA. 

 

  



 

 إىداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل: ت أىدي

. أيب احلاج معمور سديلي كأمي احلاجة سعادة اللذاف يربياين كيرافقاين بكل ٔ

أشكرىم شكرا جزيال على دعائهم كزلبتهم حىت قدرت على مودة كرمحة، 

 إسباـ ىذه الرسالة العلمية.

اإلسالمية احلكومية جبامعة رادين إينتاف  ٕ٘ٔٓزمالئي ابوبُت دلرحلة . ٕ

 المبونج.

 

  



 

 تقديركلمة شكر ك 

حىت  كالرمحة اليت أعطاه للباحثة على مجيع النعم الكثَتة بالشكر إىل ا تعاىل

زلمد صلى ا إىل حبيبنا الرمحن كالصالة كالسالـ . تقدر على كتابة ىذه الرسالة العلمية

وضوع : دب ىذه الرسالة العلمية .الذم قد محل الناس من الظلمات إىل النور عليو كسلم

ىذه  . "باندار المبونج 2لطلبة مدرسة المحمدية الثانويةتعليم مهارة الكتابة  "

الرسالة العلمية إلسباـ الشركط للحصوؿ على الدرجة اجلامعية األكىل من كلية الًتبية 

 رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. كالتعليم جبامعة

 الباحثة كثَت ادلساعداتكيف إسباـ ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها 

أف تقّدـ الباحثة جزيل  ادلباركة أكّد  من مجيع األطراؼ. فبهذه ادلناسبة كاإلرشادات

 : إىل سادات األفاضيلكالتقدًن   الشكر 

، كعميد كلية الًتبية كالتعليم ةادلاجستَت  ناة نَتفا ديااحلاج ةالدكتور  ةاألستاذ. ٔ

 احلكومية المبونج.جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية 

من كلية الًتبية ربية اللغة العتعليم قسم  ةكرئيس ةادلاجستَت  امي ىجرية ةالدكتور . ٕ

 كالتعليم  جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.

الذم قد أعطٍت  كادلشرؼ األكؿ  رحباف مشكور، ادلاجستَتدكتور ال . ٖ

 الرسالة العلمية. كتابة ىذهاالرشادات كالتوجهات إلسباـ  



 

الذم قد أعطٍت االقًتاحات  كادلشرؼ الثاين ناف، ادلاجستَتالدكتور ذك احل. ٗ

 .كتابة ىذه الرسالة العلميةكالتوجهات إلسباـ  

االسالمية  رادين إينتاف جبامعة ادلركزية الًتبية كرئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس . ٘

من خالؿ توفَت ادلعلومات عن  ةالمبونج الذين ساعدكا الباحثاحلكومية 

 .تاجةادلراجع ا

مدة الدراسة بكلية التوجيو اللذين أعطوين  مجيع ااضرين كاعضاء ادلوظفُت. ٙ

 الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.

المبونج أشكره باندار  ٕامدية الثانوية ادلدرسة  ةكرئيس. السيدة احلاجة إسواين  ٚ

 .شكرا جزيال على تقدًن الوقت إلجراء البحوث العلمية

إخواين ابوبُت ىم زلمد رفقي اذلادم، نيلى أعُت رمضاف، ككيلى عناية  .ٛ

أك ركحانية، شكرا جزيال على اللذين قد أعطوين ادلساعدة مادية كانت احلميدة 

 م.دعائهم ك كدكافعه

ة، ككيكي حزؽلاؽلا  فطرم متيارل، كسييت مرًن، ك. أصدقائي ابوبُت أفريليا، ٜ

ك سيت نور عيٍت, ك  يت حبيبة مرطفعة،كس رم إينيسك  كحيوين، كفطرم شاره،

كأما أشبو ذلك أشكرىم على مجيع ادلساعدة كاإلخاء   يسى فاترا ليانسا رمساكاف

 السكينة كعسى ا أف يسهل كل أمورنا آمُت يارب العادلُت.



 

أشكرىم على  ابوبُت من طلبة قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  زمالئي .ٓٔ

كمجيع األصدقاء   Aالتشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية كباخلصوص للفصل 

 .PPLٕٓٔ٘ك  KKNٕٕٓيف 
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع  . أ

، سوؼ تقـو الباحثة ببياف ىذه الرسالة العلمية ذه الرسالة ربليالقبل بياف ى  

لطلبة مدرسة تعليم مهارة الكتابة ":  . ىذه الرسالة العلمية دبوضوعتفصيال

قارئ ىف الفهم بُت ال ألخطاءعن ا لتجنب، ."ر المبونجانداب 2 المحمدية الثانوية

 سلتصرا: ىذا ادلوضوع ينهاتف ةكالباحث

 التعليم . ٔ

، من ىذا تعليم الطالبالسعي ىف كىو " ggDgeD"ديدينج لتعليم عند ا

قيق النتائج ، كالتثبيت، كالنمو ادلنهج لتحالتخيَت :كاف يف التعليم ػلتوم على عريفالت

 ٔ، كىذه كلها تصدر دبا فيو التعليم.ادلطلوبة من التعليم

ؤثر الطالب ىف طلب يل تصميمكال التخطيط والتعليم ى أف قيقةعلى احل

 التعليم يتضمن فيو ٕ.تعليم الطالبلو السعي ىف بأف التعليم  . أك يقاؿالعلم

                                                             
1 Amiruddin, Perencanaan Pembelajaran, Yogyakarta: 2016, Parama Ilmu, h.3 
2
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran:menciptakan proses belajar mengajar yang 

kreatif dan efektif,Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h.v 

 



 

 ،سلوب التعليمكادلدخل كالطريقة كا ،كادلواد التعليمية ،أىداؼ التعليم التخطيط

 .التعليم زبطيطة  على كز الباحثكيف ىذا البحث تر ، كالتقوًنالتقوًن أك 

 

 مهارة الكتابة. ٕ

بعض سباـ اخلدمة. ك الكتابة ذلا " ىي القدرة على إIBBK" كفقا ؿادلهارة 

 .مثل القلم أك قلم الرصاص الكتابة باألالت كاألرقاـ ركؼاحل كتابةمنها   التعريفات

 باندر المبونج ٕادلدرسة امدية الثانوية . ٖ

ىف  قعالىت ت ةدرسة اإلسالميادلىي  ٕكانت ادلدرسة امدية الثانوية 

 البوىاف راتو ٗٔرقم ب زين العابدين فاغار أالـاحلاج  شارعيف  مديةااجلامعة 

 باندر المبونج.

 أسباب إختيار الموضوع  . ب

 أما األسباب يف اختيار ىذا ادلوضوع فهي : 

 ٕادلدرسة امدية الثانوية  الكتابة يف تعليم مهارةة يف معرفة الباحثترغب . ٔ

تعليم زيادة ادلعلومات كالثقافة ىف يف  كمحاكلة الباحثة، كىي  ر المبونجاباند

 .اللغة العربية



 

قع ىف اجلامعة الىت ت ةدرسة اإلسالميادلىي  ٕادلدرسة امدية الثانوية . ٕ

 ادلدرسة رئيسك ، Aكذلا شهادة بدرجة باندر المبونج  البوىاف راتو مديةا

 .ُتادلتخصص كادلعلموف

كلية الًتبية ىف   ةالباحث وتعلمه ذمال التعليمب ةمناسب أف ادلشكلة ادلبحوثة. ٖ

 .احلكومية المبونج اإلسالمية رادين إينتاف كالتعليم جبامعة

 

 خلفية البحث . ج

ىي إظلاء الًتبول أف  ٕ٘ٓٓ لعاـ ٗٔنوف اإلندكنيسي رقم يقاؿ ىف القا

، ك الفٍت تكنولوجيال، كاألديب، كالعامل بترقية ظلو احلياة األمم، كالتقىالسعي ىف 

دستور مجهورية  ، بناء علىكادلعمور، كاألديب ،كالعادؿ ،ليكوف األمم ادلتقدـ

 .ٜ٘ٗٔسنة إندكنيسيا ل

، م األمور ىف الًتبيةأى دؼاذل لذلك أف، هبدؼ جلي األنشطةالًتبية ىي 

الًتبية  ٖكالتقوًن ىف تلك األنشطة، كمنهج األالت،توفر فيها اذلدؼ القطعي، ك 

، كسبارسهم القياـ بأنفسهم حوؿ احلياة ربمل الطالب إىل درجة البلوغعموما 

 .اجملتمع

                                                             
3
 Suryo subroto, dasar-dasar kependidikan, (Jakarta: RIneka cipta, 2010), h.9 



 

غلب أف يتم تطوير التعليم كربسينو بشكل كلي كيف كقت كاحد ، كيتم 

ادلعلمُت ، أك  تنفيذه تدرغليان. إف ربسُت التعليم ، سواء ادلناىج الدراسية ، أك طاقم

ادلرافق ، أك منشآت التعلم لن غللب تغيَتات مهمة إذا مل تكن مصحوبة بتحسينات 

كأظلاط ثقافة اإلدارة. إف احًتاؼ ادلعلمُت يف تطوير برامج التعلم لن يكوف لو تأثَت 

أيضنا باعتباره ربسيننا يف عملية سلرجات التعلم إذا مل توفر إدارة ادلدرسة فرصنا لنمو 

ير إبداع ادلعلم. إف إضافة كتعزيز مصادر التعلم مثل ادلكتبات كادلختربات لن كتطو 

يكوف لو تأثَت كبَت كجهد لتحسُت نوعية الطالب ، إذا مل هتتم إدارة ادلدرسة جبدية 

يف ربسُت ادلوارد البشرية للمعلم ليصبحوا زلًتفُت يف كاجباهتم. لذلك ، تعترب اإلدارة 

 لتغيَت ضلو ربسُت التعليم.شيئنا مهمنا للغاية يف ا

بشكل عاـ ، ؽلكن القوؿ أف الغرض من التعليم ىو ربقيق مستول من 

النضج. كىذا ىو ، جلب األطفاؿ ضلو النضج. كىذا ىو ، جلب الطالب حىت 

 يتمكنوا من الوقوؼ كحيدا )مستقل( يف حياهتم يف خضم اجملتمع.

 أساس النفوسالقائم على  عليمنظاـ التعند سونريا ىي  ةالًتبية الوطنيأف 

الًتبية أىم  .األعلية كاألماؿ تلك الوطنخدمة  كهتدؼ إىلمم، ألبفلسفة حياة ا

اجة احلداء الًتبية ىي فإف أ ، كبالتايلةاإلندكنيسي يةع األمم الوطناحلاجة جلمي



 

القانوف الوطٌت  ٖٔالىت تتضمن ىف الفصل  ، فتحصيل الًتبية حق أشلهاةالوطنى

ٜٔٗ٘. 

، كصرفها اإلندكنيسي ةادلتقدم دكؿىف ال تخدـكمس تعليمال ظلوذجلقد إشتهر 

 الباتطدبمشهور كىو ادلعُت  تعليمالتعليم بنموذج الأف  بادلنهج فصارت مبهما.

 ٗالطالب.اطلفاض محاس إذ نرابطها بكثرة كخاصة  الزمن،

كادلهنية، اإلدارية ادلوجهة الىت قامت على أساس  ؤسسات التعليميةادلأف 

كمن  .شراؼ اجليد يف ربصيل اخلرغلُت ادلؤىلُتطيط، كالنظاـ، كاالالتخسوؼ هتتم ب

 .فال يطابق لطالب العلم اقمدرسة قامت على أساس مبهم فصارت خلفيا متب  

كانتقاؿ  ادلصادر التعليميةادلعلم كادلتعلم ك  ىو عملية التفاعل بُت التعليم

كإتقاهنا كإظلاء ثقة  التعليم منبع العلـو كالثقافةك ، يف بيئة التعلم ادلعلومات فيما بينهم

 كأنتيجة من ادلمارسات كراسخ ىف نفوسهم   غيَتاتىذه التك . الطالبعلى النفوس 

 .رباتاخل

جو التعلم ادلتوقع ىو بالطبع جو مفعم باحليوية ، كجو تفاعلي ، كجو 

ىي عملية تفاعلية كنشطة  لطيف للطالب. يف حُت أف عملية التعلم ادلتوقعة

 كتشاركية.
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من خالؿ االىتماـ دبحتويات طبيعة التنمية الوطنية كأىداؼ التعليم الوطٍت 

حىت اآلف ، فإف إدارة إدارة التعليم مهمة جدنا يف ربسُت ربصيل الطالب. خالؿ 

،   ىذا الوقت ىناؾ العديد من التغيَتات ادلقًتحة يف رلاؿ إدارة التعليم. كفقنا دلهيمن

كانت ىناؾ ثالثة تغيَتات عاجلة. أكالن ، إهنا طبيعة كل إنساف يريد تعليمنا أفضل. 

لذلك ، كاف مصَته أف التعليم مل ينتو أبدا. ثانينا ، ستكوف طريقة التعليم قدؽلة دائمنا 

، ألهنا مصنوعة استنادنا إىل احتياجات األشخاص الذين يتغَتكف دائمنا يف كل مكاف 

ا عن األساليب التعليمية كزماف. نظرنا ل وجود تغيَتات ، فإف اجملتمع غَت راض أبدن

احلالية. ثالثنا ، تؤثر التغيَتات يف نظرة احلياة أيضنا على عدـ رضا الفرد عن حالة 

األساليب التعليمية احلالية ، حبيث يرضي أحدىم يف يـو من األياـ على طريقة 

حياة كيف أكقات أخرل يتأثر الشخص مرة التعليم احلالية ، ألنو يتوافق مع نظرتو لل

  .أخرل برؤية أخرل للحياة ، كاليت يف البداية تعترب مرضية

 لتعليم الطالب، التعليم لو التخطيط كاخلطواتبأف قاؿ احلمزة ب. أكنا، 

، فإف التعليم ىو عملية ٖٕٓٓلسنة  ٕٓكفقا للقانوف عن نظاـ التعليم الوطٍت رقم 

قامت  عليميةأحسن اخلطوات الت .كادلوارد التعليمية يف بيئة التعلمالتفاعل بُت الطلبة 

 :٘منها كالشرائط من التماثيل
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 Abdul Majid, Perencanaan pembelajaran mengembangkan standar kompetensi guru, 

(Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2012), h. 7 



 

 0جدول 

 ادلؤشرات الرقم

 كصف األىداؼ التعليميةالقدرة على  .ٔ

 تيار ادلادةالقدرة على إخ .ٕ

 تنظيم ادلادةالقدرة على  .ٖ

 التعليميةأك اإلسًتاتيجية اخلطوات  ربديدالقدرة على  .ٗ

 ربديد ادلصادر التعليمية أك الوسائل القدرة على  .٘

 إعداد التقوًنالقدرة على  .ٙ

 ربديد أسلوب التقييمالقدرة على  .ٚ

 تنظيم األكقاتالقدرة على  .ٛ

 

 

حيث أف أداء التعليم  ىدؼ التعليم، ىوأداء اللغة أف اللغة،  عليمىف ت

ال كالقراءة حوؿ احلواديث كالوقائع، فهم الكالـ كاحلوار، كالكتابة، ك   اإلنتج الفعلي،



 

للغة ا كظيفة، أف تظهر كتتأكد ىف أكاخر ىذه السنة شك أهنا تتخلل ىف أيامنا،

 ٙ.بنية الذاكرة، ك ادلعريف كتتفوؽ على التفكَتتتسع 

ربتاج إىل أكثر اإلىتماـ ىناؾ مهارة كاحدة ، تعليم اللغة العربيةكاف يف 

بالكتابة كالتعبَت  التفكَت بُتىذه ادلهارة ىي األنشطة ذلا عالقة  ،مهارة الكتابة كىي

تعليمها  . بالرغم أف الكتابة إحدل ادلهارة اللغوية، كلكنصارت كتابة تامةحىت 

أف . كتتكمل ىذه كلهافتتأثر  ،، كالكالـ، كالقراءةدبهارة اإلستماعتًتابط أيضا 

مهارة الكتابة، يف مهم دكر ماع، كالكالـ، كالقراءة، ذلا الىت تؤخذ من الساخلربات 

 ٚتتأثر فيما بينها. كبعكسها أيضا

 :قاؿ ا تعاىل ىف كتابو الكرًن  

ْ يػ ْعل ْم )العلق:  ْنس اف  م ا مل   (٘-ٗاّلذ م ع لَّم  ب اْلق ل م  * ع لَّم  اإل 

 ا:قاؿ اإلماـ الشافعي رمحو ك 

 العلم صيد ك الكتابة قيده قيد  صيودؾ باحلباؿ الواثقة

كالكتابة ربطو، فالكتابة أحد الطرؽ لربط  كمن مث إف كاف العلم كالصيد

من غَت أف ؼلطب مع غَته، الكتابة عملية التعبَت  مهارة الكالـالكتابة ىي  .ـو العل
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  الكتابة  مبٍت على ادلمارساتمهارة كادلثمر، كفيها ربتاج إىل الًتكيب كادلفردات،  ك 

تعليم تأثَت كبَت على ذلا عرفنا أف مهارة الكتابة من البياف أعاله،  ٛ.ككثرة التطبيق

 .خرماألعلـو الاللغة العربية ك 

 ذلا نظرك  تقع يف منطقة باندار المبونج ٕ انويةالثامدية ادلدرسة كانت 

، يرجي من كمتأدبكزبرج منها جيل مؤىل ىف ادلستقبل   يف تقدـ التعليمكبعث 

 ىف مجيع العلـو قدرة ادلتوفقةال ، كتطويرات كالتصرفاتَت طالهبا ربمل التغي

 .ة، كالثقافة، كالدينينوف، كالفكالتكنولوجية

التعليم ليس إال دبجرد إنتقاؿ ادلعلومات، بل من أحسنو أف يكوف ادلعلم 

طالب ال األخالؽ الكرؽلة، كيساعدفوسهم كيربيهم حىت رسخوا ىف ن قدكة حسنة،

 .اللذين لديهم صعوبة يف التعلم

عن تعليم اللغة  يف حبث ةالباحث كاستنادا إىل اخللفيات السابقة، ترغب

هتتم ىذه  ، ألف ر المبونجاباند ٕامدية الثانوية درسة دلباهارة الكتابة دلالعربية 

كلًتكيز ىذا البحث، فتقـو الباحثة  .ادلتعلمُت كأُت مادلعلجودة  ادلدرسة بًتقية

بتحديد مشكلة حبثها عن مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة امدية 

 باندار المبونج. ٕالثانوية 
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 تركيز البحث . د

 لى تعليم مهارة الكتابة لدل الطلبة.ع حبثها  ةكز الباحثيف ىذا البحث تر 

 البحث ةمشكل . ه

 بحث ىي:البحث ىف ىذا ال لةفمشك ادلذكورة، بحثال ةبناء على بياف خلفي

 ؟ نجباندار المبو  ٕ لطلبة مدرسة امدية الثانويةمهارة الكتابة تعليم كيف  . ٔ

 ىاوفوائدالبحث ىداف أ . و

 ثأىداؼ البح. ٔ

لطلبة مدرسة كمن أىداؼ ىذا البحث ىي دلعرفة تعليم مهارة الكتابة 

 باندار المبونج ٕ امدية الثانوية

 فوائد البحث . ٕ

 ةنظريالفائدة ال . أ

يف تطوير كترقية جودة  من ادلتوقع أف تقدـ ىذه نتائج البحث مساعلة

 العامة أك ادلدارس اخلاصة. ىف ادلدارساللغة العربية  تعليم 

 

 ةعمليالفائدة ال . ب

 ىي: يةالعملالفائدة من 



 

يف للمدرس، ؽلكن أف يسهم ىذا البحث يف الًتقية، كالتخطيط، كالتنفيذ  ( ٔ

 طريقة التعليم

كادلدخالت ادلفيدة لتعليم اللغة العربية خاصة يف  ادلعلومات للمدرسة، زيادة( ٕ

 .مهارة الكتابة

تعليم فهم ىف للقارئ، أف يكوف ىذا البحث مصدرا من مصادر العلمية ( ٖ

 .مهارة الكتابة

  



 

 الباب الثانى

 اإلاطار النظري

 مهارة الكتابة . أ

 بةالكتا تعريف. 0

، من "كتب، يكتب، كتبا، كتابا، ككتابةيف اللغة العربية أصل كلمة الكتابة 

منها : ألف، ة ذلا معاىن أخرم م. كتب دبعٌت خط، كىذه الكليفعل-بوزف فعل

 ٜ.مجع، كسجل

 منها:متعددة اللغة ذلا معاين  خرباءالكتابة عند  أف تعريف

، ةكالًتكيبي ةأهنا كعركض النظامي الكتابة تعريف ىػ( ىف ٖٔٗٔعلياف ) يرل

الكتابة دليل الظن اإلنساف دبا ىف نفوسهم من األراء كالشعور. ك  عنهاعرب حيث ي

 .الشخص بغَته

ىي ناحية رابعة من ادلهارات ( أف الكتابة ٖٜٛٔأمحد منصور ) يرلك 

حيث أهنا كاسطة ادلوصالت الشخض بإدراؾ غَته من األراء، كالتصور،  .اللغوية

 كالفكرة، كالشعور، كاحلواديث الىت ألفت ىف الكتب.
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ت الىت تنبت ف الكتابة عملية ادلواصالبأ( ٕٙٓٓكالناقة ) عيمةط مث يرل

لغة الكالـ إىل  تغيَتب شخص. حيث أهنا عملية يعمل فيها الإلنتاجيةفيها ادلهارة ا

إىل بأغراض إرساؿ الرسالة صمم هبا الكاتب  كالكتابة صيغة ادلوصالت الىت الكتابة.

 الىت تتفكك هبا األكقات كاألماكن. رسلادل

 لإلتصاؿ كسيلةأف الكتابة التعريفات السابقة، ؽلكن أف تلخص الباحثة من 

 ٓٔاألراء كاألفكار بالكتابة.كاكتشاؼ 

 أىداف الكتابة. 2

كاخلاص  ٔٔمناسب على قدر ادلستطاع التالميذ. الكتابة كاإلطنابتعليم 

 للكتابة ذلا اإلستحقاؽ ادلطلوب منها:

 أقل اإلستحقاؽ . أ

حالة بااللفاظ ىف  هاالىت ستنميك كتابة الكلمات كالفقرات، القدرة على  

 .ةكادلختصر  ةالرسائل ادلبسطكتابة الفصوؿ، ك 

 اإلستحقاؽ اجليد . ب

سن ًتكيب ادلستقل ادلبسط، بصريح اإلعتبار كحعن الالقدرة على الكتابة 

 طالحي، ككفقا بعلم النحو.صاختيار الكلمات، كالتعبَت اإل
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 اإلستحقاؽ ادلمتاز . ج

، القدرة على الكتابة عن أنواع ادلناقشات، حبسن التعبَت اإلصطالحي

 ٕٔعن األسلوب ادلتنوعة يف تلك اللغة. ككضوح الكلمات، حباد اإلحساس

 الكتابة نواحي. 3

، مهارة الكتابة ربتاج إىل مهارة خاصة ىف اللغة. ويةمن ادلهارات اللغ

غَت مقيد من  لغة الكتابة بُت األشخاصب إحدل من الوسيلة اإلتصاليةالكتابة ك 

األحرؼ، كضبط مهارة خط : مهارة الكتابة ذلا كجهاف، األكؿ باألكقات كاألماكن.

 األلفاظ. الثاىن: مهارة اكتشاؼ األفكار، كالشعور، كحسن الكتابة.

 مهارة خط احلركؼ . أ

توجد ىف الوجو الثاىن كىي تعبَت  خالصة مهارة الكتابة ىف تعليم اللغة العربية

د منهم عاجزكف ىف صل كمن كاتب اللغة العربيةلكن  ، ك األفكار كالشعور بالكتابة

 .شاؽ ىف القراءة الكتابة، حىت

 مهارة تعبَت األفكار بالكتابة . ب
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. كينبغي أف شلارسة الكتابة ىي خالصة من مهارة الكتابة ه الناحيةىف ىذ

كليس من الواجب أف شلارسة الكتابة  ، كالقراءة.ـتعطي بعد شلارسة السماع، كالكال

 تتطابق بغَتىا.ضبط ادلهارة الثالثة، بل غلوز تعليمها تعطي إال بعد 

 منها: ليم مهارة الكتابةتعىناؾ تعليمات عامة تتعلق ب

مساعهم،  صالح، فال يأمرىم بالكتابة قبل طالبماـ بادلادة الىت تعلمها الاإلىت( ٔ

 ، ك عامل بقراءهتا.كقدرة التفريق النطق

 .طالبإىل ال يةاإلخبار عن األىداؼ التعليم(  ٕ

 كافيةء تعليم الكتابة باألكقات الإبدا(  ٖ

 أساس التدرغلي، من البسيط إىل العسَت، ظلوذج التعليم تبدأ من:( ٗ

 نسخ األحرؼ كالكلماتأ(  

 كتابة الكلمات البسيطة ( ب

 أك احلوار نصالكلمات من ال بعض كتابةج(  

 جوبة على األسئلةكتابة األ ( د

 اإلمالءق( 

 نشاء ادلوجواإل ( ك

 إلنشاء احلرا ( ز



 

 حرية الكتابة ( ٘

 تعليم خط الكتابة (ٙ

 ٖٔاإلمالءتعليم ( ٚ

 أنواع الكتابة. 4

بطة كىي ادلرت قساـإىل ثالثة األتعليم اللغة العربية مهارة الكتابة ىف تنقسم 

 ٗٔ.نشاءاإلمالء، كاخلط، كاإل

 اإلمالء . أ

ىف تكوين الكلمة أك  الىت تركز على كجو احلركؼاإلمالء باب الكتابة 

 ىف الكلماتكتابة األحرؼ   واإلمالء ى أف تعريف ، كرأم زلمود معركؼالكلمات

مهارة اإلمالء فيها عن اخلطاء ىف ادلعٌت. ىف إظلاء تعليم قاية لو  دبوضعها الصحيحة

إىل اإلمالء ينقسم  ، كمركنة اليد ىف الكتابة.إلستماعادلهارات منها ادلالحظة، كا ثالثة

 أنواع منها:عدة 
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مكوف تابة األحرؼ اذلجائية كبطالب أمر ال مالء اذلجائي، ىف ىذا التعليماإل( ٔ

على الكلمة الىت تؤخذ من كتبهم أك مكتوب ىف السبورة، كمن أحسنها أف 

 ٘ٔ.ىف تقليدىا طالبليسهل ال اشَتبالطبة ملونة أك مكتوبتكوف الكتابة 

اققة ىف الكتب، كيقاؿ أيضا  سيلةقويل، كىي نقل الكتابة من الو مالء ادلناإل( ٕ

 .بإمالء ادلنسوخي ألنو يعمل بنسخ الكتابة

مث ينقلها إىل بالضبط،  وسيلة ادلعينةىف ال مالء ادلنظورم، كىي نظر الكتابةاإل( ٖ

الفقرات من بقراءة  طالب، أمر اله ادلرحلة. ىف ىذالدفًت حبجب النظر إليها

 .كيكتّبهم حبسن الكتابة، ، مث أمر بكتابتها بعد القراءةصالن

مث  الىت تقرأ  صالكلمات أك النالكلمة أك   استماعىي  مالء اإلستماعياإل( ٗ

 .يكتبها

مالء اإلختبارم إىل قياس قدرة الطالب ىذا اإل يهدؼاإلمالء اإلختبارم، ( ٘

على التقدـ مع الدرس الذم تعلموه يف االجتماعات السابقة. يف ىذه 

ادلرحلة ، ىناؾ حاجة إىل قدرة ادلستمع ادلثلى ، كقدرة احلفظ كقدرة الكتابة 

اليت يسمعها جيدنا ، ألنو يف ىذه الدراسة ، يقرأ ادلعلم العديد من النصوص 
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ُيطلب منو الكتابة إىل الطالب دكف احلاجة إىل إلقاء نظرة العربية كمن مث 

 على النصوص ادلوجودة.

 الكتابة اجلميلة )اخلط(( ٙ

من الكتابة اليت ال تؤكد فقط على مظهر أك موقف  نوعاخلط ىو 

احلركؼ يف تشكيل الكلمات كاجلمل ، كلكن أيضا تتناكؿ اجلوانب اجلمالية 

)اجلمل( من أظلاط أك أظلاط سلتلفة من اخلط العريب على أساس أحكاـ الكتابة 

 العربية نقية ، كىي:

 خط الكويفأ( 

 خط النسخب( 

 خط الثلثي ( ج

 خط الفارسي ( د

 الدكاينخط  ( ق

 خط الدكاين جايل ( ك

 خط اإلزاجة ( ز

 خط الرقعي  ( س

 



 

 اإلنشاء )التعبَت ك اإلنشاء( . ب

وجو ضلو التعبَت عن األفكار يف شكل ادلاإلنشاء ىي عبارة عن الكتابة 

أفكار، أك رسائل، أك مشاعر ، كما أشبو ذالك ، كليس إال تصور شكل أك ظهور 

كذبربة ادلؤلف يف ادلشاركة.   احلركؼ أك الكلمات أك اجلمل. لذلك بدأت ادلقابلة

 ٙٔكؽلكن تقسيمها إىل فئتُت، كعلا:

بشكل صنع مجل أك فقرات بسيطة مع توجيهات معينة و ى ونشاء ادلواجاإل( ٔ

أحد  استبداؿك ، تعديل اجلملك ، نسخ اجلملكاألمثلة، ك ، التوجيهات

 .يف اجلمل كما إىل ذلك العناصر

الطالب حرية  قدـىو صنع مجل أك فقرات دكف توجيو، كي احلر شاءناإل ( ٕ

 ٚٔادلفردات كأظلاط اجلملة احلرة.ب إلنشاءاكتابة ل

 

 تعليم مهارة الكتابة . ب

 التعليم تعريف. 0
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يف الواقع م يم ، كالتعليالتعل كىيفعل ال مث صار" تعلم" أصل كلمة منم يالتعل

الغرض من كأما ، كاليت ال ؽلكن شرحها بشكل كامل بالتفصيل. ىو األنشطة الشاملة

 ادلوارد التعليمية)التفاعل ادلباشر مع هو اجلهد الواعي للمعلم لتعليم الطالب فم يالتعل

 .ٛٔرجوةربقيق األىداؼ ادليف األخرل( 

هد للتعلم. سيؤدم ىذا النشاط إىل تعلم الطالب اجلىو ك م يالتعلأف تعريف 

م ىو عملية ترشيح ي، فإف معٌت التعلناباف هكما ذكر   ٜٔبفعالية ككفاءة.شيئنا ما 

 "عملية صنع أك التسبب يف تعلم اآلخرين. تعليمغلب أف يعٍت ال ٕٓالتعليم.

عناصر بشرية  عبارة عن مزيج يتكوف منىو م يالتعل أف ،علاليكعمر رأم 

م ، كيف ىذه يكإجراءات تؤثر على بعضهم البعض لتحقيق أىداؼ التعل قكمواد كمراف

يف نظاـ التدريس الذم يتكوف من الطالب كادلدرسُت كغَتىم  ناساحلالة ، يشارؾ ال

السبورات كغَتىا. تتألف ادلرافق كادلعدات  كالكتب  على من ادلوظفُت ، كتشمل ادلواد

 ٕٔمن قاعات دراسية مسعية بصرية.

عملية السلوؾ اليت ذلا رلاؿ إغلايب حلل ادلشكالت بأيضنا  يالتعلم يسمى

. يف ىذه تمعهها األفراد كاجملالشخصية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية اليت يواج
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، كمصاحل األفراد ،كخربات ،كقيم ،كأفكار ، يتم تعريف السلوؾ على أنو ىيئة،احلالة 

 يعزز نفسو كاآلخرين كاجملتمع.بينما يشَت االذباه اإلغلايب إىل ما 

يتيح التعليم لألفراد أك اجلماعات أك اجملتمعات أف يصبحوا كيانات كظيفية 

أرم كيدكدك  األدبيات ادلتعلقة بالبناء ، حدداستنادنا إىل  ٕٕكفعالة كمنتجة يف اجملتمع.

 م.يمخسة أشياء مهمة تتعلق بالتعل( ٕٗٓٓ)

م يكوف دماغو فارغنا سبامنا. تعلادلادلعرفة األكلية. ال يوجد  أكال ،للتعليم فيو أ. 

ادلعرفة ادلبكرة اليت ؽلتلكها ادلتعلم دكرنا مهمنا عندما يتعرؼ على  ساعلت

 شيء لو عالقة دبا ىو معركؼ قبلو.

. متلكة للطالبادلادلعرفة على أساس بناء ادلعرفة ى ثانيان، التعلم ىو عمليةب. 

، لكن ادلتعلمُت أنفسهم يتقلصوف ادلعرفة من مصدر ادلستلمكن نقل ال ؽل

 ادلعرفة.

، كليةاألعرفة ألف ادلتعلم لديو ادل. ، التعلم ىو تغيَت يف مفهـو ادلتعلمثالثاج. 

فإف التعلم ىو عملية تغيَت ادلعرفة األكلية للطالب حبيث يكوف ذلك كفقنا 

دلعرفة األكلية ا دلفهـو يعتقد أنو "حقيقي" أك حبيث ؽلكن أف تتطور

 .ب ليكوف أكرب ادلعرفةللطا
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أف عملية  بالرغمعُت. ادل إلجتماعيلية بناء ادلعرفة يف سياؽ ا، تتم عمرابعنا . د

دكرنا  العوامل االجتماعية تساىم لكن، ناء ادلعرفة تتم يف أدمغة كل فردب

 يسوا منفصلُت عن األفراد اآلخرين.مهمنا يف تلك العملية ألف األفراد ل

عملية تعلم ادلعلم أك من ال على سؤكلية ادلا ، يتحمل ادلتعلموف خامسن  . ق

يستطيع إجبار الطالب على التعلم ألنو ال ؽلكن ألحد "تنظيم" عمليات 

الشركط اليت تسمح بإعداد  كَت لدل اآلخرين. يقـو ادلعلم إالالتف

إذا كاف الطالب يتعلموف حقنا يعتمد كليا على  للطالب بالتعلم، كلكن

م يأف التعل ةالباحثتستنتج ، بياف السابقمن ال ٖٕلمُت أنفسهم.ادلتع

يف التعلم دلعلمُت لتغيَت العوامل ادلختلفة تدريس كالتعلم( ىو طريقة ا)ال

لديو ربقيق األىداؼ اددة. من عملية التعليم كالتعلم  إىل ادلوجوكالتعليم 

 بُت اآلخرين.التفاعل  فيويقع حىت  عالقة كثيقة

عناصر من ادلؤشر ، كىي أىداؼ التعلم ،  ٖ، ىناؾ يف التعلم 

كادلواد التعليمية ، كالنهج ألساليب التعلم كالتقنيات ، كتقييم أك تقييم 

 التعلم
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 ميأىداف التعل . 2

ل على األىداؼ اليت صممها م ىو أف يتم ربقيق التحصييكالغرض من التعل

 األىداؼ ىي كما يلي:، كالطريقة ىي عنصر مهم يف ادلنهج. من بُت ادلنهج

واتية بُت الطالب كادلعلمُت ، كربقيق ادلتعليمية التعليمية ك الخلق ظركؼ أ. 

 األىداؼ اليت مت ربديدىا يف ادلناىج الدراسية كربسُت أداء ادلرافق ادلدرسية.

كمساعلة يف تثقيف الطالب على أمل أف ينجحوا يف عامل التعليم كاخلدمة ب.  

 يف خضم اجملتمع.

اء مجيع احتياجات الطالب كالن من ادلبادئ )ادلعتقدات( ، كالنمو استيف . ج

االجتماعي ، كالعاطفي ، كالذكاء ، كاجلسدم كفقنا دلا حدده ا سبحانو 

 كتعاىل لو.

االنتباه إىل تنوع الطالب يف العملية اجلارية كأنشطة التعليم كالتعلم ، خاصة  . د

 كإصلازاهتم. ،كاحتياجاهتم ،كمهاراهتم ،كميلهم ،كاىتماماهتم ،يف قدراهتم

 ما اكتسبو الطالب لقياس قدراهتم كمهاراهتم.فيؼ اكتشاإل  . ق

تسهيل الطالب يف احلصوؿ على ادلعرفة اليت مت ربديدىا يف ادلناىج الدراسية  . ك

 م.ييف خضم تطوير كسائط التعلم احلديثة كأنشطة التعل



 

توجيو عملية التعليم كالتعلم حبيث يكوف دكر ادلعلم دكرنا رئيسينا كنشطنا ،  . ز

كائن كىو مفتاح الألف دكر ادلعلم لو دكر كدليل كمقيِّم. علم ادلناىج ىو 

 .فتح للطالبال

مساعدة الطالب على اكتساب معرفة كاسعة كأربع مهارات لغوية يف  . س

م مث يف حل ادلشكالت يلتعلاستخدامها كشلارستها يف التدريس ، خاصة يف ا

 كاالستفادة من كقت الفراغ.

مساعدة الطالب يف معرفة رلد ادلسلمُت يف ادلاضي كاحلاضر كمعرفة  . ح

كمساعلة يف حل ادلشكالت ادلعاصرة كاحلصوؿ على ادلهارات اللغوية  

ادلهمة ، مثل: القيادة جتماعية اإل، كاكتساب مهارات ادلشكالت ادلعاصرة

 .كالنظاـ )القواعد( كغَت ذلك الكثَتالتعاكنية، 

 كحساس. ،كالتفكَت بشكل كاضح ،كالتفاىم ،الطالب على احلفظ تعود . م

فضائل ب حساس بالتنوع لدل الطالب كتعويدىم التمسكتقوية اإلـ. 

 ٕٗ.على التصرؼ حبسن السلوؾ كتشجيعهم

 

 . المواد التعليمية3
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ادلواد التعليمية ىي ادلعلومات، أك األدكات أك النصوص اليت ػلتاجها ادلعلم يف 

زبطيط تطبيق التعليم. كادلواد التعليمية ىي مجيع أشكاؿ ادلواد ادلستخدمة دلساعدة 

ادلعلم يف تنفيذ أنشطة التعلم كالتعليم يف الفصل الدراسي. ادلواد التعليمية مسيت بادلواد 

معرفة ادلهارات كادلواقف اليت غلب على كىي  instructional materialsالدراسية 

الطالب تعلمها لتحقيق معيار الكفاءة اددة. ىناؾ أسس اختيار ادلواد التعليمية  

 كالتايل:

 أسس األعلية . أ

 أسس اإلتساقية  . ب

 ج. أسس الكفاية

أسس األعلية ىي أف تكوف ادلادة ذلا عالقة بتحقيق معيار الكفاءة كالكفاءة 

األساسية. كأسس اإلتساقية دبعٌت التناسب بُت ادلواد التعليمية كالكفاءة األساسية، أما 

أف تكوف ادلواد كافية دلساعدة الطالب يف إتقاف أربع الكفاءة أسس الكفاية فهي 

 خلطوات يف اختيار ادلواد التعليمية، كىي كما يلي:األساسية. على كجو عاـ، ىناؾ ا

تعيُت اجلوانب الواردة يف معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية كمصدر  . أ

 اختيار ادلادة.

 تعيُت أنواع ادلواد التعليمية . ب



 

 ج. إختيار ادلواد ادلناسبة دبعيار الكفاءة كالكفاءة األساسية

 د. اختيار ادلوارد التعليمية

ربديد ادلادة مناسبا بأحواؿ الطالب من خالؿ اإلىتماـ غلب أف يكوف 

 بعامل عمرىم كخلفيتهم. فيما يلي ىي أسس ربديد ادلواد منها:

بالعلـو اإلسالمية إما من خالؿ الطريقة اىتمامم مضموف ادلادة ادلتعلقة  . أ

 ادلباشرة أك الطريق غَت ادلباشرة.

 استخداـ األلفاظ كالقواعد السهلة . ب

 يعقد التدريب كمادة التقوًن ج.

 غلب أف يستخدـ الصورة حىت يسهل الطالب على فهم ادلواد د.

 ادلواد ادلختارة ىي ادلواد التدرجية ق.

 الوقاية عن األخطاء إما األخطاء من ناحية اللغوية أك العلمية ك.

كمن أحسن، تعرض مادة احلوار اليت الؽلكن فصلها عن حالة احلياة ز. 

 عموما.اليومية 

  ٕ٘س. غلب أف تكوف ادلادة علمية ككظيفة.

 . المدخل والطريقة وأسلوب التعليم4
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ادلدخل لغة ىو مكاف للدخوؿ، كأما ادلدخل اصطالحا فهو رلموعة من 

االفًتاضات ادلتعلقة حبقيقة تعلم اللغة. كالطريقة ىي خطة شاملة كمنهجية يف عرض 

اللغة على أساس ادلدخل ادلقرر. بينما كاف األسلوب ىو أنشطة زلددة اليت كاف 

  ٕٙادلختارة.كيشبو الطريقة كادلدخل تطبيقها يف الفصل الدراسي 

 ادلدخل . أ

 ادلدخل لغة دبعٌت ادلكاف للدخوؿ أك ىو االفًتاضات ادلتعلقة بتعليم اللغة.

أف ادلدخل يف اللغة العربية يتكوف من ناحيتُت،  ؼلتلف ىذا الرأم برأم ىداية

 علا:

 ( ناحية خصائص اللغةٔ

 ( ناحية خصائص عملية التعليمٕ

 ببعض النواحي التايل:ىناؾ ادلدخل اللغة العربية غلب مراعتها 

 ( ادلدخل ادلتعلق خبصائص اللغةٔ

 الكالـ لو رموز للوصو إىل الفهمأ( اللغة ىي 

 ب( زبتلف اللغة األجنبية عن بعضها البعض

 ج( اللغة ىي العادة ربتاج إىل التكرار

                                                             
26

 Dr. H. Abdurochman, M. Ed, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar 

Lampung:  Aura, 2017) h.59 



 

 د( ؽلكن أف يكشف أظلاط اللغة كالنسب كاألكصاؼ بالنظامية

فإف مجع ادلواد اللغوية من بعد شرح العديد من االفًتاضات السابقة، 

 خالؿ ربديد أكلويات تعليم مهارة اإلستماع كالكالـ مث القراءة كالكتابة.

 ( ادلدخل ادلتعلق بعملية تعليم اللغةٕ

يشَت ىذا اإلصطالح إىل ربقيق ادلدخل ادلتعلقة خبصائص اللغة كما ذكر يف 

 ل ادلتعلقة بعملية تعليم اللغة، كىي:السابق. ىناؾ ادلدخ

 تقدًن مهارة اإلستماع كالكالـ يف البداية ( أ

عندما تكوف اللغة طبيعة، فإف ىذه الطبيعة تدكر دكرا ىاما يف تعليم  ( ب

 اللغة.

فال تعمل الدراسة ادلقارنة بُت ج( عندما زبتلف اللغة عن بعضها البعض، 

 لغة األـ كاللغة النشودة.

 ب. الطريقة

الطريقة، الوسيلة، النظاـ، ادلذىب، النظرية، احلالة، ىي لغة ك إف الطريقة 

أك العماد. أما الطريقة اصطالحا فهي أسلوب التعليم يف تقدًن ادلواد التعليمية 

 كيف إعداد الطريقة، ينبغي أف هنتم ببعض العوامل التالية: أثناء عملية التعليم.

 ( خصائص الطالبٔ



 

 الفركؽ الفردية بُت خربة الطالبؽلكن أف نعرؼ عن 

 ( أىداؼ تعليم اللغةٕ

 من ىذه أىداؼ تعليم اللغة ىي:

 معرفة احلضارة اإلسالمية كأظلاط الفكرة للعرب ( أ

 القدرة على اإلتصاؿ كالتفاعل بُت العرب  ( ب

ج( القدرة على اإلتصاؿ باستخداـ الوسائل ادلتنوعة، مثل اجملالت، أك 

 يلي بعض الطرؽ ادلختلفة يف التعليم:الصور أك ادلعلومات. فيما 

 أ( طريقة القواعد كالًتمجة

 اليت تشَت إىل ويةمعلومات اللغ ك اللغة نص علىه الطريقة ىذ زيكفًت 

 احلوار يف شكل اللغةظيفة ك  ادلمارسة يعرض كادلفردات ك قواعد اللغة

 كادلشكلة عن حالة احلياة.

خصائص طريقة  بناءن على الشركط ادلذكورة أعاله ، ىناؾ بعض

 القواعد يف عملية تعلم اللغة العربية ، كخصائص القصد ىي كما يلي

 قواعد اللغة اليت يتم تدريسها ىي قواعد رمسية (ٔ)

 ادلفردات تعتمد على القراءة اليت مت تقدؽلها (ٕ)



 

يتكوف ادلوضوع من حفظ القواعد النحوية اليت يقدمها  (ٖ)

القصَتة مث مًتمجو الكلمات دكف سياؽ ، كترمجة النصوص 

 ترمجة النصوص

ال يتم إعطاء سبارين الكالـ كاستخداـ اللغة إذا أعطيت  (ٗ)

 فقط يف بعض األحياف

 

 الطريقة ادلباشرة  ( ب

كال تعليم ىذه الطريقة بادلباشرة دكف األخطاء بُت األلفاظ كادلعاين 

 تستخدـ الًتمجة يف شرحها.

بعملية تعلم ىناؾ العديد من خصائص الطريقة ادلباشرة ، ادلتعلقة 

 اللغة العربية ، اخلصائص ادلشار إليها ىي كما يلي:

إعطاء أكلوية عالية دلهارات التحدث بدالن من مهارات  (ٔ)

 القراءة كالكتابة كالًتمجة

تركز قاعدة التعلم على أساليب التثبيط ، كالتقليد كاحلفظ  (ٕ)

مباشرة ، حيث يقـو الطالب بتكرار الكلمات كاجلمل 

خالؿ مجعيات السياؽ كالتعريفات اليت يتم كاادثات من 



 

تدريسها بشكل استقرائي أم االبتعاد عن األمثلة مث 

 استخالص النتائج.

 ذبنب استخداـ اللغة األـ (ٖ)

سبارس قدرة التواصل اللفظي بسرعة من خالؿ االستجواب  (ٗ)

 ادلخطط يف أظلاط متنوعة من التفاعل

يعمل  لتفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب ىو التواصل ، حيث (٘)

ادلعلم كمحفز كمثاؿ ، بينما يستجيب الطالب فقط يف 

  شكل تقليد اإلجابة على األسئلة كإظهارىا.

 

 ج( طريقة القراءة

تبدأ ىذه الطريقة باىتماـ الًتمجة كالتعبَت دقيقا، كال هتتم ىذه 

 .الطريقة بتدريب مهارة الكالـ

العربية ىي كما خصائص طريقة القراءة ادلتعلقة بعملية تعلم اللغة 

 يلي



 

أنشطة التعلم القائمة على فهم زلتول القراءة مسبوقة  (1)

دبقدمة دلعٌت ادلفردات مث مناقشة زلتوياهتا مع الطالب 

 بتوجيو من ادلعلمُت

ال يتم دراسة القواعد بالتفصيل كلكن يتم ربديدىا  (2)

 كفقنا لوظيفة معٌت النص

الطالب  تستمر أنشطة التعلم عن طريق إسناد ادلهاـ إىل  (3)

 كوسيلة لتعزيز فهمهم

 

 الشفويةد( طريقة السمعية 

تركز ىذه الطريقة على أربع ادلهارات اللغوية ىي مهارة اإلستماع، 

كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. ترل ىذه الطريقة أف اللغة ىي ما نسمع كما 

 وؿ كىي كحاجة رئيسية يستخدمها اإلنساف للتواصل.نق

الشفوية ذلا العديد من اخلصائص ادلتعلقة ىذه الطريقة السمعية 

 بعملية تعلم اللغة العربية. اخلصائص ادلشار إليها على النحو التايل

مت عرض أنشطة التعلم من خالؿ ىذه الطريقة ، كىي  (1)

التدريب النحوم كبنية اجلملة ، كالتدريب على الكالـ ، 



 

كالتدريب على استخداـ ادلفردات من خالؿ تقليد 

 ألصليُت أك ادلقلدين.ادلعلمُت ا

عندما يتصرؼ ادلثقف األصلي كمعلم للحفر ، بقوؿ  (2)

 بضع مجل قلدىا الطالب عدة مرات حىت ػلفظوهنا

يتم تدريس القواعد بطريقة غَت مباشرة من خالؿ مجل مت  (3)

 اختيارىا كنماذج أك أظلاط

على ادلستول ادلتقدـ ، تكوف عملية التعلم يف شكل نقاش  (4)

 كدرامية

الطريقة ألف السجالت تستخدـ ، كاحلوار ، زبتلف  (5)

كالتمرين ، كتسمى طريقة اللغة الصوتية أك تسمى أيضنا 

الطريقة السمعية الفموية أك تسمى أيضنا الطريقة السمعية 

 األخالقية.

 ق( الطريقة اإلتصالية

يف تنفيذ خطوات التعليم حىت ؽلكن طريقة ادلعلم ىذه الطريقة ىي 

 ل جيد كصحيح.ب بشكأف يتفاعل الطال



 

تتميز طريقة التواصل بالعديد من اخلصائص ادلتعلقة بعملية تعلم 

 اللغة العربية. اخلصائص ادلشار إليها على النحو التايل

طريقة التواصل تفًتض أف اللغة عبارة عن نظاـ من رموز  (ٔ)

 الصوت للتعبَت عن ادلعٌت

 الوظيفة الرئيسية للغة ىي التفاعل كالتواصل (ٕ)

 بنية اللغة كظيفيا كمن خالؿ التواصلؽلكن أف تدرس  (ٖ)

ال يتم ربديد مبدأ تكامل اللغة خبصائصو النحوية كبنيتو  (ٗ)

اللغوية ، كلكن التعبَت التواصلي الوظيفي كما ىو احلاؿ يف 

 التواصل الشفهي

 

 الطريقة اإلنتقائية ( م

ظهرت ىذه الطريقة من الطرؽ السابقة ألف كل طريقة ذلا مزايا 

الطريقة بالطريقة اإلنتقائية ألف عناصرىا مركبة من كعيوب. مسيت ىذه 

 لطالب.عناصر الطرؽ ادلناسبة للمعلم كؽلكن تطبيقها ل

 طريقة ينقسم على قسمُت : 

 طريقة القوؿ بشكل مكثف (ٔ)



 

 الطرؽ الوظيفية (ٕ)

تدرس  قوائدخصائص ىذه الطريقة ىي سبارين الًتمجة كادلواد 

 مع األساليب العملية دبساعدة الوسائط السمعية كالبصرية

 

 ج. األسلوب

األسلوب ىو التخطيط كالتنظيم كاخلطوات كوسيلة يف الفصل الدراسي 

يف حاؿ نفس التعليم. ؼلتلف ىذا األسلوب من  لتحقيق أىداؼ عملية التعليم

اخلاصة ؽلكن تطبيقها احلالة إىل األخرل. لذلك نعرؼ بأف األسلوب ىو األنشة 

7ٕيف غرفة الصف الدراسي كيشبو الطريقة كادلدخل ادلختارة.
. 

 . تقييم وتقييم نتائج التعلم5

يعترب التقييم خطوة مهمة يف إدارة التعلم ألف التقييم ىو نشاط القياس 

بأكملو )مجع البيانات كادلعلومات( كادلعاجلة كالتفسَت كالنظر يف ازباذ القرارات بشأف 

مستول نتائج التعلم اليت حققها الطالب بعد إجراء أنشطة التعلم يف زلاكلة لتحقيق 

 أىداؼ التعلم ادلعلنة.
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. األدكات كالطرؽ علا ىناؾ العوامل ؽلكن أف تؤثرىا ،قوًنيف عملية الت

ا أف تكوف رغبة  العامالف الرئيسياف اللذاف ؽلكنهما التأثَت عليو. من الشائع جدن

كاف التقوًن فعالة.  تكوف  حىت وًنىي كيفية ربديد نتائج التقراؼ سلتلف األط

 8ٕ.موضوعيا، إذا استخدمو القواعد القياسية

معرفة صلاح ربقيق األىداؼ، كإتقاف وًن عند ادلعلم ىو التقكاذلدؼ من 

كأما اذلدؼ اآلخر من ، ككذلك دقة أك فعالية طرؽ التدريس. ضلو الدرس الطالب

ككانت ديد اجملموعة اليت غلب أف يوضع فيها الطالب. على ربقادر  التقوًن فهو

يف نفس اجملموعة يف   ، سيكوفالنتيجة ادلتساكيةلديهم  رلموعة من الطالب

 9ٕالتعلم.

التعليم  تقييمكيف ، نتيجة التعلم لد الطالبىو تقييم كاخلالصة من التقوًن 

 يف التعليم الديٍت. قدار تقدـ العملمالديٍت يعٌت إجراء األنشطة يف ربديد 

ييم. تتكوف بنجاح ادلقيِّم يف تنفيذ إجراءات التق وًنسيتأثر صلاح نشاط التق

 من: وًنإجراءات تطوير التق

 زبطيط التقوًن  . أ
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كاضحنا كزلددنا ، كمتحلالن كشامالن حىت يكوف  وًنغلب أف يكوف زبطيط التق

، ؽلكننا الدقيق وًنالتق من خالؿ زبطيطك يف ربديد اخلطوات التالية.  فائدةلتخطيط ا

مجع البيانات كالقادر على ، صولةوكية أك ادلؤشرات اتنفيذ األىداؼ السل

 استخداـ الوقت ادلناسب.ك كادلعلومات الالزمة 

 

 ، ىناؾ العديد من العوامل اليت غلب مراعاهتا كىي:كيف ربطيط التقوًن

 أىداؼ التقوًن( ربديد ٔ

، كربديده منذ البدايةكاضحة كصرػلة  ىذه أىداؼ التقوًن غلب صياغة

كمعيار أداة ألنو يصبح األساس لتحديد اذباه كنطاؽ ادلادة كالنوع / النموذج 

 التقييم.

، كىي ربسُت ربعة األىداؼ من التقييمىناؾ أ التعلم ، نتيجةيف تقييم 

ربديد ، (تلخيصربديد صلاح الطالب )الأك عملية التعلم )التكوينية( ،  األداء

كضع الطالب كفقنا ك يف عملية التعلم )التشخيص(،  ات تعلم ادلتعلمصعوب

نوع بناء على التقييم أىداؼ ياغة ، غلب ص عبارة أخرل)التنسيب(. بقدراهتم ل

 ٖٓ.التشخيصي أك االختيارك  ، كالتلخيصي،التقييم، مثل التقييم التكويٍت
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 ( ربديد الكفاءات كنتائج التعلمٕ

كادلهارات كادلواقف كالقيم اليت تنعكس يف عادات الكفاءة ىي ادلعرفة 

ة كمهارات السلوؾ التفكَت كالتمثيل. يعترب الطالب أكفاء إذا كاف لديهم ادلعرف

، توجد يف يما يتعلق بنتائج التعلمعملية التعلم. ف اتباعبعد  لعمل الشيئكالقيم 

 ٖٔي النفسي.رلاالت ، كىي: اجملاؿ ادلعريف كاجملاؿ العاطفي كاجملاؿ احلرك ٖ

 ( ترتيب الشبكةٖ

يهدؼ إعداد الشبكة إىل أف تكوف مادة التقييم شلثلة حقنا كذات صلة 

، مادة التقييم ذات صلة بادلوضوع، دلعرفة ادلوضوع الذم قدمو ادلعلم للطالبب

كصف توزيع العناصر دلختلف كالشبكة ىي شبكة. الغلب على ادلعلم ذبميع 

 ٕٖ.القدرة ادلعينةول بناءن على مستادلوضوعات 

 أداة البحث( تطوير ٗ

، حيث اخلطوات ادلهمة يف إجراء التقييمكاف تطوير أداة البحث أحد 

ربدد جودة  .اإلختبارغَت  كأ إلختباريب أدكات التقييم يف شكل اؽلكن ترت

 .األسئلة على جودة اإلختبار الشاملة

 داةكربليل األالتجربة ( ٘

                                                             
31

Ibid, h. 32 
32

Ibid,  h. 93  



 

األسئلة ذلا بعض اإلختبار كاإلصالحات على  أف األسئلة اجليدة ىي

ضعف  دلعرفة ىو التحليل التحليل التجرييب  .أساس التحليل التجرييب كالعقالين

صحة  علىتتعلق بكل األشياء ادلؤثرة  ادلعلومات التجريبيةك . كل األسئلة

 ىو التحليل لتصحيح ضعف كل األسئلة. عقالينبينما كاف التحليل الادلشكلة. 

 تصحيح األسئلة ( ٙ

صعوبة مث القياـ بتصحيحو مناسبا دبقدار ، بعد اختبار األسئلة كربليلها

، من حيث اللغةربتاج إىل تصحيحها هناؾ أسئلة ف، كبالتايل ييزاألسئلة كقوة التم

 ٖٖ.كىناؾ أيضنا مشكالت غلب مراجعتها

 قوًنب. تنفيذ الت

. يعتمد تنفيذ تخطيط التثوًنكفقنا ل التقوًنكيفية إجراء  وًن ىوتنفيذ التق

ادلستخدـ على ادلقيِّم يف ربديد  وًنسيؤثر نوع التق. التقوًن على نوع التقوًن ادلستخدـ

 اإلجراءات كاألساليب كاألدكات ككقت التنفيذ كما إىل ذلك.

ت التحريرية استخداـ االختبارا س، ؽلكن للمدر يف إجراء تقييم النتيجة

كمقاييس  يةادلالحظات كادلقابالت كدراسات التوثيقأك  كاالختبارات الشفوية

 .ادلواقف
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 استخداـ اختبارات القلم كالورؽ، ، باإلضافة إىلإتقاف الطالب مقداردلعرفة 

، ال كبعبارة أخرل. أيضنا استخداـ شكل من أشكاؿ تقييم األداء ؽلكن للمدرس

، مثل ادلعرفية بل أنو يقيم ناحية غَت، معرفة الطالب فحسبيقـو ادلعلم بتقييم 

التنمية الشخصية كاإلبداع كادلهارات الشخصية حبيث ؽلكن احلصوؿ على صورة 

 شاملة ككاملة.

 البياناتمعاجلة . ج

يف عرض  مجعها الباحثغيَت شكل البيانات اليت تمعاجلة البيانات ىي 

إصلاز اصولة عن ، فإف البيانات تيجة التعلمثَت لالىتماـ. يف تقييم نادلبيانات ال

ى جودة قيمة للطالب بناءن عل ذلا معاجلة ىذه البياناتفإف ، . كبالتايلالتعلم

 التقييم ، كىي: يجةرئيسية يف معاجلة نتالطوات اخل. ىناؾ ثالث عملهم

حصل عليها الطالب. يقدـ النتيجة لنتيجة التقوًن اليت  تقدًن النتيجة، كىو( ٔ

اإلجابة  ، كىي مفتاحأدكات مجعها منثالثة أنواع كلتقدًن النتيجة ػلتاج إىل 

 احلفظ. كمفتاح التسجيل كإرشاد

 القياسية كفقنا دلعايَت معينة.إىل النتيجة األكلية نتيجة ( تغيَت الٕ

 ٖٗاألرقاـ. كأاحلركؼ من  ، سواء القياسية يف الدرجات نتيجة( ربويل الٖ
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 ج. الدراسات السابقة

هبذا  ادلتعلقةالبحث عن الدراسات السابقة البحوث ذات الصلة ىي 

 :البحث، كمن الدراسات السابقة كما يف التايل

بعنواف "تعليم  ٕٙٔٓ. البحث العلمي الذم قامت هبا زكية النساء يف السنة ٔ

كالكتابة بادلدرسة العالية سوناف بندناراف يوغياكارتا للعاـ  مهارة القراءة

النفسية عن التطورات اللغوية للمراىقُت(. الدراسة ) ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسي 

يبحث ىذا البحث عن تعليم مهارة القراءة كالكتابة من حيث التطورات 

 اللغوية للمراىقُت.

بعنواف "تعليم  ٕٙٔٓإييت قمرية يف السنة  . البحث العلمي، الذم قامت هبإ

 Jerome Seymour Brunerمن ناحية النفسية ادلعرفية مهارة الكتابة العربية 

درسة ركضة الشباف الثانوية كينونج با"ي". دب XI ipaلدل طالب الفصل 

 يبحث ىذا البحث عن تعليم مهارة الكتابة من ناحية النفسية ادلعرفية.

بعنواف  ٕٙٔٓقامت هبا فريدة الصاحلة يف السنة  . البحث العلمي، الذمٖ

إلسالمية". يبحث ىذا "تعليم مهارة الكتابة العربية دبدرسة ادلكرمة ادلتوسطة ا

  البحث عن كيفية تعليم مهارة الكتابة.



 

بعنواف "تأثَت  ٕٙٔٓ. رسالة ماجستَتة، اليت كتبتها سوسلى كا"ي يف السنة ٗ

تصميم ادلواد العربية على مهارة الكتابة )الدراسة التجريبية لطالب الصف 

ىذه رسالة (. كاخلالصة من ٔالعاشر بادلدرسة الثاتوية اإلسالمية احلكومية 

على القدرة اخليالية فحسب، لكنها تركز  ادلوادأهنا ال تركز على ماجستَتة 

 كإبداعية الباحث يف تصميم ك كدمج الطرؽ مع األبعاب.

   

  



 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث ومدخلو . أ

 ال نوعي، ألف ىذا البحثحثة ادلدخل اليف ىذا البحث استخدمت البا

يف مجع البيانات، لكن البيانات اصولة من الربامج النصيىة، ستخدـ األرقاـ ي

كادلالحظة ادليدانية، كادلستندات، كادلذكرات كالوثائق األخرل. كاذلدؼ من ىذا 

الوقائع التجريبية يف فهم الظاىرة بالدقيق، كالتفاصيل، البحث النوعي ىو كصف 

ث عن طريق مطابقة استخداـ ادلدخل النوعي يف ىذا البح أف كالكامل. لذلك

 ٖ٘مع النظريات ادلستخدمة باستخداـ ادلنهج النوعي.البيانات التجريبية 

يسمى ادلنهج النوعي بادلنهج الطبيعي، ألف يبحث ىذا البحث عن احلالة 

( أم ىو أيضا كادلنهج األنًتكبولوجيا ألنو يف البداية كاف natural settingالطبيعية )

 .ةالثقافي الدراسةكثَتا يف ىذا ادلنهج يستخدـ  

إضافة الوضعية ك يستخدـ قـو على فلسفة منهج البحث ىو ادلنهج الذم ي

مجع  قنياتلباحث ىو األدة الرئيسية ك تالكائن الطبيعي حيث ا كضعلفحص 

 ة/ النوعي ةالبيانات التثليث )رلموعة( ك ربليل البيانات ك نتائج البحوث االستقرائي
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كيف ىذا البحث، رباكؿ الباحثة يف  ٖٙ.بدال من التعميمات أكثر تأكيدا على ادلعٌت 

 7ٖمجع البيانات الوصفية ادلتعددة يف شكل التقارير كالوصفي.

من خالؿ ادلدخل الوصفي كالنوعي، ؽلكن احلصوؿ على البيانات يف شكل 

اللفظ أك الصورة كال يستخدـ األرقاـ يف مجع البيانات كىو أيضا ال يستخدـ القاعدة 

    8ٖئية يف البحث.اإلحصا

ا ىي تركيز  يف ىذا البحث، رباكؿ الباحثة يف معرفة األحداث اليت كانت

، ذكر نانا سوجانا ك إبراىيم أف الكتابة الوصفية ىي . فيما يتعلق هبذا البيافرئيسيا

البحث عن كصف األشياء، كاألحداث، كالوقائع احلادثة يف ىذا الوقت احلاضر. 

عند ما إجراء  الطبيعية الوصفي على ادلشكالت الفعلية بعبارة أخرل فَتكز البحث

 9ٖالبحث.

 مصادر البيانات  . ب

تقصد بادلصادر البيانات يف ىذا البحث كىي ادلوضع الذم مت احلصوؿ على 

تسمى الكلمات أك األفعاؿ اليت يالحظ الباحث أف  moleongالبيانات. كما ذكره 

خالؿ ادلالحظات ادلكتوبة أك البيانات الرئيسية. ؽلكن تسجيل البيانات من 
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ادلقابالت أك ادلراقبات من أجل احلصوؿ على النتائج اجملمعة الرئيسية ألنشطة 

 ادلالحظة، كالسمع، كالسؤاؿ.

تنقسم ادلصادر البيانات يف ىذا البحث  إىل قسمُت، كعلا مصادر البيانات 

يف شكل يف شكل الكلمات أك األفعاؿ، كمصادر البيانات الثانوية ألساسية ا

 الوثائق. ىناؾ بعض مصادر البيانات يف ىذا البحث، كىي:

 مصادر البيانات األساسية . أ

مباشرة إىل مجع البيانات اليت تقدـ  كىي مصادر البيانات األساسية

من  صل الباحثة على البيانات األساسيةيف ىذا البحث، رب ٓٗالبيانات.

ظفُت كطلبة ادلدرسة نتيجة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة، كادلدرسُت، كادلو 

 باندر المبونج. ٕامدية الثانوية 

 مصادر البيانات الثانوية  . ب

بشكل غَت مباشر  البيانات اليت تقدـمصادر البيانات الثانوية كىي 

كأما  من خالؿ شخص آخر أك كثائق. ثاؿعلى سبيل ادل ،إىل مجع البيانات
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بادلدرسة  أم أهنا   هي البيانات ادلتعلقة عليها الباحثة فالبيانات اليت حصلت 

 ٔٗكمراجع ذات الصلة يف ىذا البحث.

مصادر ، فيمكن أف ربدد الباحثة ناء على النظريات السابقةب

  ،نائب ادلنهج الدراسيرئيس ادلدرسة،  البيانات البحثية كاليت ربتوم على:

ذات الصلة.  الكتب كأكالوثائق الرمسية يف شكل كشف الغياب، كأرشيف 

انطالقا من ادلصادر السابقة، فتحصل الباحثة على البيانات ادلتعلقة بتعليم 

 باندار المبونج. ٕمهارة الكتابة لدل طلبة ادلدرسة امدية الثانوية 

 ج. اطريقة جمع البيانات

 إستخدمت الباحثة بعض الطرؽ التالية:يف مجع البيانات ك 

 . اطريقة المالحظة0

الدراسة عن األحداث ادلختلفة  طريقة مجع البيانات مع ىي طريقة ادلالحظة

يف اخلطوة األكىل، قامت الباحثة  ٕٗ.بأعراض متعمدة كمنهجية باستخداـ احلواس

 ٕبادلالحظة ادلشاركة دلعرفة تعليم مهارة الكتابة لدل طلبة ادلدرسة امدية الثانوية 

ستخدامها دلالحظة أحواؿ باندار المبونج. كيف حُت أف طريقة ادلالحظة ؽلكن ا

 ادلدرسة.
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 . اطريقة المقابلة2

فادلقابلة عند خالد كأبو أمحدم ىي عملية تقدًن السؤاؿ كاجلواب الشفهية 

 ٖٗبادلباشرة.منها ادلعلومات اليت يتطلب بطريقة موجهة  بُت نفرين أك أكثر 

غرض من طريقة ادلقابلة كاستنادا إىل اآلراء السابقة، فتلخص الباحثة أف ال

من األشخاص ادلعنيُت ىو الطريقة ادلستخدمة للحصوؿ على البيانات الصاحلة 

 بلة، منها:. ىناؾ ثالث اخلطوات يف عقد ادلقابالبحث

تسأؿ الباحثة عن كل شيء ادلقابلة احلرة، ىي عملية ادلقابلة حيث  . أ

 .قابلةؽ الدراسة دكف استخداـ دليل ادلحرية يف حدكد النطا

يف  قابلةأنشطة ادلقابلة باستخداـ دليل ادلادلقابلة ادلوجهة، ىي   . ب

 فًت األسئلة ادلفصل.إعداد د

 ، كىي ادلزيج بُت ادلقابلة احلرة كادلقابلة ادلوجهة.وجهةادلمقابلة احلرة ج. 

مقابلة احلرة ادلوجهة، كيف تنفيذىا ليس الباحثة  يف ىذا البحث استخدمت

جامدا كال ينحرؼ عن ادلشكلة ادلبحوثة. تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على 

 ٕالبيانات عن كيفية تعليم مهارة الكتابة لدل الطلبة يف ادلدرسة امدية الثانوية 
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س اللغة كسوؼ تقـو الباحثة بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة كنائبو كمدر باندار المبونج. 

 العربية.

 . اطريقة الوثائق3

طريقة الوثائق ىي طريقة مجع البيانات مع ربليل الوثائق إما الوثائق من 

 البحث عن يىأف الوثائق عند سوىارمسي أريكونتو  ٗٗالصورة أك اإللكًتكنية.

 كالدقائق كالصور كالصحف كاجملالت من الكتبالنصوص يف شكل البيانات 

 .األعماؿ كىلم جراجداكؿ كاالجتماعات ك 
ٗ٘

   

كيف ىذا البحث، استخدمت الباحثة طريقة الوثائق جلمع البيانات ادلتعلقة 

باندار المبونج. كذلك دلعرفة  ٕبادلدرسة امدية الثانوية بتعليم مهارة الكتابة 

 البعث كالنظر، كترتيب ادلنظمة كالبيانات عن ادلدرسُت كادلوظفُت.

 . التثليث4

بُت البيانات  أف التثليث  كأسلوب مجع البيانات، حيث غلمع الباحث 

القياـ بفحص  حقيق صحة البحث، فيجبلت احلالية. ألساليب ادلختلفة كادلصادرا

 البيانات بطرؽ سلتلفة.

 د. خطوات تحليل البيانات
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ادلقابلة  نتيجة ربليل البيانات ىو عملية البحث كترتيب البيانات اصولة من

يف كحدة الوحدة مث القياـ  الحظة ادليدانية كالتوثيقية. كذلك بتنظيم البيانات كهتجئةادلك 

  اليت سيتم تدريسها. البيانات ادلهمة كاختيار بًتتيبها ترتيبا منظما

يبدأ بعمل ربليل البيانات يف البحث النوعي قبل دخوؿ الباحث إىل ميداف 

 Nasutionالبحث حىت اإلنتهاء من ربقيق نتائج البحث. ىذا البياف كما ذكر 

صياغة ادلشكلة كشرحها، قبل دخوؿ ف التحليل قد بدأ منذ القياـ ب" بأ (ٜٜٛٔ)

  ٙٗ حث إىل ميداف البحث للحصوؿ على نتائج البحث".االب

 . تخفيض البيانات0

ػلتاج إىل  الضركرم فمن جدا، ةكثَت  ىو ادليداف من اصولة البياناتأف 

 يزيد من الصعوبةسوؼ باستمرار، ك  تنموىذا التقرير . السجل ادلفصل ك التدقيق

. نظرا إىل ىذه احلالة، فهناؾ احلاجة إىل ربليل البداية منذ ربليلها إف مل يكن

 7ٗزبفيض البيانات.البيانات من خالؿ 

 . عرض البيانات2

                                                             
46

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitif, Kualitif dan R & D, (Alfabeta: Bandung, 2018), 

243-245 
47

 Ibid., hlm 247 



 

يف البحث النوعي، يعرض الباحث البيانات بشكل البياف ادلفصل 

ادلخططات كغَتىا. من خالؿ عرض البيانات، ك عالقة بُت الفيئات الك كالرسـو 

 8ٗفيمكن أف يسهل الباحث على فهم األحداث مع زبطيط اخلطة التالية. 

 رسم اإلستنتاج وتحقيق البيانات .3

اخلطة األخَتة من زبفيض البيانات  ربقيق البيانات أك رسم االستنتاج ىو

أكثر كضوحا كاإلستنتاج يف ادلرحلة األكىل غَت كاضح، كلكنو   كعرض البيانات.

تثليث مصادر أما األسلوب ادلستخدـ يف ربقيق البيانات فهو يف ادلرحلة التالية. 

 البيانات كتثليث الطريقة.

 ياناتصحة البه. اختبار 

كاف اختبار صحة البيانات باستخداـ أسلوب التثليث، كؽلكن تطبيقو 

األسلوب يف ربقيق ىو ك التثليث بينما  إلثبات نتيجة البحث مع الواقع يف ادليداف.

صحة البيانات مع استخداـ األشياء األخرل ألغراض ادلقارنة بُت التثليث كمصادر 

ادلقارنة بُت نتيجة  التثليث عن طريقكيف ىذا البحث يستخدـ أسلوب  9ٗالبيانات.

 نتيجة ادلقابلة.  ادلالحظة ك
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 الباب الرابع

 وصف موضوع البحث

 الصورة العامة لموضوع البحث . أ

 باندار المبونج 2لمدرسة المحمدية الثانوية  س. تاريخ التأسي0

التعليم ىو مشكلة ىامة عند مجيع األمة، لذلك يعرؼ أساس التعليم 

كقت  بعبارة أخرل، فإف التعليم ليس لو كأ "، long life education بإصطالح "

كاف يف أكؿ بناء ىذه ادلدرسة امدية الثانوية تسمى بادلدرسة التعليمية  زلدكد.

المبونج اجلنوبية كاليت تقع يف شارع تورم بقرية سيدكدادم المبونج امدية كيداتوف 

 ٜٜٚٔ/ٚٔٓ-II /ٕٗ٘امدية ادلركزية برقم : دبيثاؽ التأسيس من مدير اجلنوبية 

كبسبب  ـ. ٜٜٚٔنوفمبَت  ٚٔأك يف تاريخ ىجرية  ٜٖٚٔذك احلجة  ٙيف تاريخ 

حالة البناء يف شارع تورم مل تكن كافية، فانتقلت ادلدرسة التعليمية امدية إىل 

 ٓ٘.ٜٛٚٔفربايَت  ٚجامعة امدية البوىاف راتو المبونج اجلنوبية يف تاريخ 

خلطوات تطوير مدينة المبونج يف توسيع ادلنطقة، فإف ادلدرسة امدية  كفقا

التعليمية دخلت إىل مدينة باندار المبونج مث تغَتت امسها إىل ادلدرسة امدية 
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 ٗٔبرقم  Teuku Umarالتعليمية كيداتوف مدينة باندار المبونج بعنواف يف شارع 

 .ٕٖٗٔ٘البوىاف راتو كيداتوف باندار المبونج بالرمز الربيدم 
٘ٔ

 

 باندار المبونج 2.  النظر والبعث واألىداف لمدرسة المحمدية الثانوية 2

 النظر . أ

ربقيق الطلبة النبيلة كيتخلق بأخالؽ الكرؽلة،  كيتفوؽ يف العلـو 

 كالتكنولوجية كالفنوف كالثقافة.

 البعث  . ب

 تنفيذ العبادة إىل اربسُت ( ٔ

 التعاكف كاألسرة( إظلاء حالة ٕ

 ( ربسُت األخوة اإلسالمية يف حياة اجملتمعٖ

 ( تنفيذ التعليم كالتوجيو اجليد كفقا إلمكانات الطلبةٗ

 تعزيز ركح التميز جلميع سكاف ادلدرسة( ٘

 ( تطبيق اإلدارية التشاركية من خالؿ إشراؾ مجيع أعضاء ادلدرسةٙ

 ادلرافق كالتسهيالت للمدرسة حىت ظهرت أنشطة التعليمية اجليدة تكميل( ٚ

 يف تنفيذ ادلنهج الدراسي KTSP( تطوير ادلقرر التعليمي ٛ
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 تكوين ادلعلومات لدعم تعليم ادلنهج الدراسي على أساس الكفاءة( ٜ

 ICT( عملية التعليم على أساس ادلعلومات، كاالتصاالت كالتكنولوجيات ٓٔ

 تطوير مكتبة ادلدرسةتكميل أك ( ٔٔ

 ( تطوير التعليم على أساس التميز الئٕ

 ج. األىداف

 تنفيذ اإلدارة ادلدرسية بدعم من مجيع أعضاء ادلدرسة( ٔ

 ( كانت للمدرسة مرافق كتسهيالت كافيةٕ

 من أعضاء ادلدرسة، بيئة نظيفة، مجيلة كصحية( ربقيق ثقافة االنضباط ٖ

يف بعض مسابقة ادلواد على مستول ادلتقاطعة  الطالب الفائزينأف يكوف  (ٗ

 كمدينة باندار المبونج.

أف يكوف الطالب الفائزين يف مسابقة األنشطة الالمنهجية سواء على  (٘

 مستول ادلقاطعة أك الناحية.

 من ادلعلمُت كالطالب قادرين على اادثة باللغة العربة  ٖٓ%( ٙ

الكرؽلة كحسن اخللق كفقا من الطالب لديهم أخالؽ  ٜٓ( على أقل %ٚ

 لتعاليم الدين كالعادات كثقافة األمة



 

من الطالب لديهم إصلازات جيدة، كؽلكن بعضهم  ٓٗ( على األقل %ٛ

يسجلوف إىل سلتلف ادلدارس ادلمتازة، كالباقي منهم يدخلوف إىل بعض 

 ادلفضلةادلدارس 

أصحاب ( ربقيق عالقة تعاكنية متآزرة كمتناسقة بُت رلتمع ادلدرسة ك ٜ

 ادلصلحة

 باندار المبونج 2مدرسة المحمدية الثانوية محة الل. ٖ

 باندار المبونج ٕادلدرسة امدية الثانوية :   اسم ادلدرسة

 ٗٔ: شارع احلاج زين العابدين فاجار آالـ برقم   عنواف ادلدرسة

 البوىاف راتو

 ٜٕٕٓ٘ٛٚٔٚٓ:   رقم اذلاتف

 : باندار المبونج  منطقة/مدينة

 : المبونج   ناحية 

 

 رئيس ادلدرسة 

 الدكتور احلاج إسواين : اسم . أ

 : الدرجة اجلامعية األكىل الًتبية  . ب



 

 : الدراسة اإلقتصادية ج. القسم

 

 تدريب رئيس ادلدرسة
مدة التدريب  اسم التدريب السنة الرقم

 )أياـ(
التدريب على ربسُت مؤىالت ادلعلمُت  2006 1

 SMA MA,SMK,التعاكنيُت يف ادلدارس
 الوطٍت ادلستول

 اياـ  6

2 2008 PLPG ٔٓ اياـ 

 SMA/SMK التدريب اإلدارم الرئيسي 2014 3

 امدية ادلستول الوطٍت

 اياـ ٗ

  

 

 

 . بيانات عدد الطلبة0

 3.2جدول 
باندار المبونج للعام  2بيانات عدد الطلبة بالمدرسة المحمدية الثانوية 

 2109-2108الدراسي 

 الفصل الرقم
 الجنس

 العدد
 النساء الرجال



 

ٔ X.MIPA1 ٔٔ ٕٗ 35 
ٕ X.MIPA2 ٔٔ ٕٗ 35 

 71 48 22 المجموع
ٖ X.IPS1 ٜٔ ٔٚ 36 

 
X.IPS2 ٔٗ ٕٔ 35 
 70 38 33 المجموع

 040 86 55 المجموع الكلي
 

ٔ XI.MIPA1 ٕٔ ٕٗ 36 
ٕ XI.MIPA2 ٔٔ ٕ٘ 36 
ٖ XI.MIPA3 ٔٓ ٕٙ 36 

 018 75 33 المجموع
ٗ XI.IPS1 ٔ٘ ٕٓ 35 
٘ XI.IPS2 ٕٔ ٕٗ 36 
ٙ XI.IPS3 ٔٔ ٕٓ 30 

 012 64 38 المجموع
 201 039 70 المجموع الكلي

     

 العدد النساء الرجال الفصل الرقم
ٔ XII IPA 1 ٕٔ ٕٖ 35 
ٕ XII IPA 2 ٔٓ ٕ٘ 35 

 IPA 22 48 71المجموع  



 

ٖ XII IPS 1 ٔ٘ ٕٓ 35 
ٗ XII IPS 2 ٔٚ ٔٛ 35 

 IPS 32 38 71المجموع
 و   IPAالمجموع بين
IPS 54 86 041 

 

 

 . بيانات عدد المعلمين2

 3.3جدول 

 المهنة/المادة التربية اسماء المعلمين الرقم

ٔ Dra. Hj. Iswani S.1 Ekonomi رئيس ادلدرسة 

ٕ Triyuni Handayani, S.Si S.1 Biologi 
علم األحياء/نائب 

 الدراسيادلنهج 
ٖ Tedi Amanda Halim, 

S.Pd 
S.1 Pen. Geografi اجلغرافية 

ٗ Ansori, SH S.1 Hukum اجلغرافية 
٘ Dra. Paulina Syakir S.1 Bahasa Indonesia اللغة اإلندكنيسية 
ٙ Dra. Nurkolbi Syarif S.1 Adm. Pendidikan علم اإلجتماع 
ٚ Ramli Efendi, S.Kom 

S.1 Tehnik 

Informatika 
 رئيس اإلدارة

ٛ Neneng Hartati, S.S S.1 Bahasa Inggris اللغة اإلصلليزية 
ٜ Joko Purwanto, S.Pd S.1 Fisika الفزياء 



 

ٔٓ Dra. Eliwati S.1 Ekonomi اإلقتصادية 
ٔٔ Hj. Siti Mulyati, S.Pd S.1 Bahasa Indonesia اللغة اإلندكنيسية 
ٕٔ Zuniyawati, M.Pd S.2 Pendidikan  اللغة اإلصلليزية 
ٖٔ Dewi Astuti, S.Si S.1 Kimia الكيمياء 
ٔٗ Drs. Selamat, M.Pd S.2 Agama Islam اللغة العربية 
ٔ٘ Evia Rosa, S.Pd S.1 Sejarah علم التاريخ 
ٔٙ Oktaviani Delasani, S.Pd S.1 Bahasa Indonesia اللغة اإلندكنيسية 
ٔٚ Betha Hartati, S.Pd S.1 PKN تعليم ادلواطنة 
ٔٛ Hj. Siti Komariah, S.Pd S.1 Sejarah علم التاريخ 
ٜٔ Raminto, S.Pd S. 1 Matematika الرياضية 
ٕٓ Farah Diana, S.Sos S.1 Sosiologi علم اإلجتماع 
ٕٔ Sonny Gunawan Saputra, 

ST 
S.1 Tehnik Sipil الفيزياء/اجلغرافية 

ٕٕ RR. Suyati 

Kusumaningrum, S.Sos 

S.1 Administrasi 

Sosial 
 الفنوف

ٕٖ Siti Maryam, SE S.1 Ekonomi ادلالية 
ٕٗ Lili Maryati, S.Pd S.1 Matematika  الرياضية 
ٕ٘ Nirmalina, S.Pd I S.1 Agama Islam  اإلسالـ 

ٕٙ Warsito, S.Kom 
S.1 Tehnik 

Informatika  

تكنولوجيا ادلعلومات 
 كاإلتصاالت

ٕٚ Ernawati, A.Md 
D3 Komputer 

Akuntasi  

تكنولوجيا ادلعلومات 
 كاإلتصاالت

ٕٛ Khairani, M.Pd S. 2 Pendidikan  توجيو ادلشورة 
ٕٜ Yosep, S.Pd S.1 Penjaskes الًتبية البدنية كالصحية 



 

ٖٓ Rahmalen Sembiring, 

S.Pd 
S.1 Bahasa Inggris اللغة اإلصلليزية 

ٖٔ Yeni Abdullah, S.Pd S.1 Pendidikan اتول الي 
ٖٕ Yuliani Dewi Nawang 

W, S.Pd 
S.1 Matematika  الرياضية 

ٖٖ Yulia Malinda Sari, S.Pd S. 1 BK توجيو ادلشورة 
ٖٗ Farah Eva Ristina, S.Pd S. 1 Biologi علم األحياء 
ٖ٘ Alqoshosh Alastihya 

Hamid, S.Pd 
S. 1 Biologi علم األحياء 

ٖٙ Farida Rosiana Suwari, 

S.Pd 
S. 1 Matematika الرياضية 

ٖٚ Febrenna Aragusta, 

S.Ikom 
S. 1 Komunikasi نائب ادلكتبة 

ٖٛ Drs. Mukadi Ida 

Setiawan 
S. 1 Syariah الكشفية 

ٖٜ Erwin Wijaya, S.Pd S. 1 BK توجيو ادلشورة 
ٗٓ Anita Liza, S.Pd S.1 PAI اتول الي 
ٗٔ Ahmad Gozali Saputra S. 1 PAI اإلسالـ 
ٕٗ Hany Puspa, S.Pd S. 1 Penjas الًتبية البدنية كالصحية 
ٖٗ Ratu Fatimah, S.Pd S. 1 Kimia الكيمياء 
ٗٗ Dra. Esty Wahyuni S. 1 Ekonomi اإلقتصادية 
ٗ٘ Siska Pertiwi, A.Md 

D3 Manajemen 

Informatika 
 موظف اإلدارة

ٗٙ Novita Sari, S.Pd S.1 Seni Budaya الفن كالثقافة 
ٗٚ Suci Purwanti SMA اللغة العربية 
ٗٛ Hanita Putri, S.PdI S.1 Al-Islam اإلسالـ 
ٜٗ Yani Suryani, S.Pd S.2 FISIKA الفيزياء 
٘ٓ Stayadi Saputra SMA حارس ادلدرسة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتسهيالت. المرافق 3

 3.4جدول 

 Luas ( M2 ) اجملموع الغرفة

 ٓٓٓٔ ٗٔ الفصل
 ٛٓٔ ٔ IPAسلترب   

 ٕٚ ٔ ادلكتبة
 - - ادلهارات

 ٙ٘ ٔ سلتربالكمبوتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 باندار المبونج 2بالمدرسة المحمدية الثانوية ترتيب المنظمة . 4

 0الصورة 
 ترتيب المنظمة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس ادلدرسة
 احلاج أسواينالدكتور 

 جلنة ادلدرسة
 دكتور أندكس إرشاد

 رئيس اإلدارة
 رملي أفندم

 نائب ادلنهج الدراسي
 ترم يوين ىنداياين

 

 الطالب نائب شؤكف
 تيدم أمندل حليم

 منسق ادلكتبة
 منسق ادلخترب

 ق اإلرشادسمن

 كيل الفصل الطالب ادلعلموف

 فريق التطوير



 

 

 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓباندار المبونج للعاـ الدراسي  ٕ: كثيقة ادلدرسة امدية الثانوية  المصدر

 

 

 

 باندار المبونج كالتايل: ٕىناؾ بعض رؤساء ادلدرسة امدية الثانوية 

 3.5جدول 
 رؤساء المدرسة

 البيان اسماء رئيس المدرسة العام الرقم
ٔ ٜٔٚٚ-ٜٔٛٔ  DRS. ABU SHOLEH 

 

ٕ ٜٔٛٔ-ٜٔٛٗ  DRS. Hi. HASBI SAHID 
 

ٖ ٜٔٛٗ-ٜٜٔٛ  DRS. AHMAD MUCHSIN 
 

ٗ ٜٜٔٛ-ٜٜٔٓ  A . HAMID. S, SH, MM 
 

٘ ٜٜٔٓ-ٜٜٖٔ  DRS. MUCHTAROM 
 

ٙ ٜٜٖٔ-ٜٜٔٚ  DRS. EMRIZAL 
 

ٚ ٜٜٔٚ-ٕٓٓٙ  DRS. A B A D I, M.Pd 
 

ٛ ٕٓٓٙ-ٕٜٓٓ  Hi. A. SARDJOKO, S.Psi 
 

ٜ ٕٜٓٓ-ٕٓٔٓ  A . HAMID. S, SH, MM 
 

إىل اليـو-ٕٓٔٓ ٓٔ  Dra. Hj. ISWANI 
 



 

 

 

 

 

 باندار المبونج 2. بيانات المرافق والتسهيالت لمدرسة المحمدية الثانوية 5

 ( ادلرافق الداعمةٔ

وتر، يكانت ذلذه ادلدرسة مرافق كتسهيالت كافية منها سلترب الكمب

 .LCD ك، IPA سلترب

 ادلرافق كالتسهيالت( بيانات ٕ

 باندار المبونج ٕيف مدرسة امدية الثانوية أف ادلرافق كالتسهيالت 

ربتوم على: غرفة الصف، غرفة رئيس ادلدرسة، غرفة رئيس اإلدارة كادلالية، 

، ادلصّلى، محاـ  BP/BKك  UKSغرفة نائب اإلدارة، غرفة ادلعلمُت، غرفة 

، موقف السيلرة  OSISاضة، غرفة غرفة الريالطالب، كادلعلم، كالضيوؼ، 

 كاجلوالة، كغرفة حارس ادلدرسة.

 

 وصف البحث . ب

 خطوات تعليم مهارة الكتابة كما يلي:



 

 . ادلقابلةٔ

بناء على نتيجة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة، كنائب ادلنهج الدراسي، كادلعلم، ك 

، يشرح ذلك البياف أف ادلعلم غلب أف باندار المبونج ٕطلبة ادلدرسة امدية الثانوية 

يعرؼ األىداؼ اصولة من التعليم حىت يسَت التعليم جيدا. مث يقـو ادلعلم بإنشاء 

ادلقرر التعليمي كالتنظيم الوزارم الذم ػلتوم على الكفاءة الرئيسية كالكفاءة 

 األساسية. 

ط تنفيذ أف ادلعلم البد أف يستخدـ زبطيتوضح نتيجة ادلقابلة السابقة، 

يم عند التعليم يف الفصل الدراسي حىت تطابق عملية التعلم بتخطيط الذم أعده التعل

ادلعلم. باإلضافة إىل ذلك، يستخدـ ادلعلم أيضا بعض الطرؽ ادلختلفة منها طريقة 

يف شرح ادلادة. يف بعض  LCDااضرة، كطريقة ادلمارسة كقد يستخدمو كسيلة 

أكال مث يقدـ الفرصة للطالب للتعبَت عن آرائهم كيسألوف  األحياف يشرح ادلعلم ادلواد

 عن ادلادة غَت مفهومة.

باندار  ٕكاستنادا إىل نتيجة ادلقابلة مع ادلعلم كطلبة ادلدرسة امدية الثانوية 

المبونج، يعرؼ أف التقوًن يستخدـ دلعرفة مدل قدرة الطالب على تسليم ادلواد اليت 

تعليم. ىناؾ عدة أنواع من التقييم، كاحدة منها اإلمتحاف قدمها ادلعلم يف عملية ال

كؽلكن إجراء التقييم يف أثناء لنصف السنة الدراسية كاإلمتحاف آلخر السنة الدراسية. 



 

أف  نتيجة الطالب اليت مل ربصل على معيار التعليم أك  بعد اإلنتهاء من التعليم. 

 ذه النتيجة.اإلكتماؿ األدىن، فيعقد ادلعلم مراجعة لتحسُت ى

 . ادلالحظةٕ

باندار المبونج، فإف  ٕدلعرفة حالة التعليم يف ادلدرسة امدية الثانوية 

ستخدـ طريقة ادلالحظة. كقبل إجراء ادلالحظة يف الفصل الدراسي، أجرت ت ةالباحث

الباحثة ادلالحظة ضلو ادلعلم يف إعداد زبطيط تنفيذ التعليم. أعّد ادلعلم زبطيط تنفيذ 

مث يقدـ ادلواد بتطبيق خطوات التعليم من حيث التعليم كالكتب كوسيلة التعليمية، 

 عليم.الطريقة ادلناسبة بتخطيط تنفيذ الت

كاخلالصة من ذلك البياف، كاف التعليم يف تلك ادلدرسة يسَت جيدا، كىو 

يشرح ادلعلم ادلواد أكال مث يقدـ الفرصة للطالب للتعبَت عن آرائهم كيسألوف عن ادلادة 

كيبدك ادلعلم صبورا يف توصيل ادلادة، لكنو مل يستخدـ الطرؽ ادلختلفة  .غَت مفهومة

اضرة كاحلفظ كطريقة ادلناقشة. كللمرافق يف كل فصل كىو فقط يستخدـ طريقة ا

 رلهزة بالتلفاز كوسيلة التعليمية الداعمة.

 

حيث فيما يتعلق بالقدرة، يقدر ادلعلم على استخداـ الطرؽ ادلختلفة 

بطريقة خاطئة. لذلك ػلتاج إىل تصحيح كربسُت العديد من  يستخدـ ىذه الطرؽ



 

عند الطالب أف التقوًن الًتبوم تشجيعا ذلم يف ربسُت  الكفاءة الًتبوية لدل الطلة.

 .إصلازاهتم.

 اخلصة الساعة الرقم``
 الدرس األكؿ 07.40 – 07.00 ٔ

 
 الدرس الثاين 08.20 – 07.40 ٕ

 
 الدرس الثالث 09.00 – 08.20 ٖ

 
 الدرس الرابع 09.40 – 09.00 ٗ

 الدرس الرابع
 

 الراحة كصالة الضحى 10.10 – 09.40 ٘
 

 الدرس اخلامس 10.50 – 10.10 ٙ
 

 الدركس السادسة 11.30 – 10.50 ٚ
 

ٛ 11.30 – 12.10 

12.10 – 13.10 
 الدرس السابع

 الراحة ، صالة الظهر ، كالغداء
 

 الدرس الثامن 13.50 – 13.10     ٜ   
 

 الدرس التاسع 14.30 – 13.50 ٓٔ

 الدرس العاشر 15.10 – 14.30 ٔٔ
 

 . الوثائقٖ



 

تعرؼ الباحثة أف إعداد زبطيط تنفيذ التعليم جيد انطالقا من نتيجة الوثائق، 

كالذم يتضمن فيو األىداؼ، ادلادة، أنشطة التعليم، ادلوارد التعليمية كالتقوًن. كانت 

 أىداؼ التعليم تتكوف من ناحية ادلعرفية،  كالعاطفية، كاحلركية.

 ج. نتيجة البحث

يف ىذا الباب تبحث الباحثة عن ربليل البيانات اصولة من خالؿ ىذا 

طريقة األداة الىت ذبدىا الباحثة يف الباب السابق. كتلك البحث مع استخداـ 

البيانات ربصل الباحثة من خالؿ ادلالحظة كادلقابلة كطريقة رئيسية يف مجع البيانات. 

ة داعمة يف استكماؿ البيانات اليت ال تستخدـ الباحثة طريقة الوثائق ، كىي كطريق

ربصل عليها الباحثة من خالؿ ادلالحظة كادلقابلة. ىذا البحث ىو حبث نوعي 

ككصفي كاليت كانت نتيجتها اصولة من ادلالحظة، كادلقابلة، كالوثائق. يف ربليل 

زبفيض البيانات، كعرض البيانات كربقيقي البيانات أك البيانات تستخدـ الباحثة 

 رسم اإلستنتاج.

اإلستقرائي كاليت تبدأ من بعد ربليل البيانات، تستنتج الباحثة مع التفكَت ا

االستنتاجات اخلاصة إىل االستنتاجات العامة. كبالتايل ؽلكن ذبنب األخطاء يف 

كحقائق دلعرفة كيفية تعليم مهارة الكتابة لدل طلبة ادلدرسة امدية تلخيص النتيجة  

يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة البيانات النوعية كالسردية  ر المبونج.باندا ٕالثانوية 



 

أما بالنسبة جلميع . ٜٕٔٓمايو  ٖٔ-٘ٔيف شكل تقدًن األسئلة ادلعقودة يف تاريخ 

                           نتيجة ادلقابلة، فستشرح الباحثة يف البياف التايل:

 التعليمية منها:ادلؤشرات  ٖكفقا لنظريات السابقة، فهناؾ 

 . األىداؼ التعليميةٔ

 . ادلواد التعليميةٕ

 . الطريقة كاألسلوبٖ

 ٕ٘. التقوًن/التقييم.ٗ

 جدكؿ مؤشر تقييم التعلم
 جيد جدا جيد ناقص المؤشرات

القدرة على وصف األىداف/الكفاءة 
 التعليمية

   

 القدرة على اختيار أو تعيين المواد
 

   

    الموادالقدرة على تنظيم 
القدرة على تحديد المدخل، والطريقة، 

 واألسلوب
   

القدرة على تحديد الموارد 
 الوسائل التعليميةالتعليمية/
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Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme tenaga 

pendidik (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 5 



 

    القدرة على ترتيب أدوات التقييم
    القدرة على تحديد أسلوب التقييم

    القدرة على تنظيم الوقت
 

 . األىداؼ التعليميةٔ

األشياء غلب أعّده ادلعلم، ىذه األشياء ىي إعداد  يف التعليم ىناؾ

جهاز التعليم.  يتكوف جهاز التعليم من ادلقرر التعليمي كزبطيط تنفيذ التعليم 

الذم ػلتوم على ىوية ادلادة، معيار الكفاءة، الكفاءة األساسية، ادلؤشرات، 

، أنشطة التعليم، األىداؼ التعليمية، ادلواد التعليمية، تقرير الوقت، طريقة التعليم

  53كالتقوًن.

ؽلكن أف يؤثر زبطيط التعليم على جودة اخلرغليُت يف الوحدات 

 ٕ دلعايَت الوطنية فصل فإف احلكومة قامت بشأف النظاـ عن االتعليمية، كبالتايل 

يشتمل زبطيط عملية التعلم على منهج كخطة تنفيذ تعليمي ربتوم "كالتايل: 

كمواد تعليمية كطرؽ تدريس كمصادر تعليمية  على األقل على أىداؼ تعليمية

 "كتقييم نتائج التعلم
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Ibid, hlm 5  



 

اعتمادا على مقابلة الباحثة مع السيدة احلاجة إسواين كرئيسة ادلدرسة 

علم باندار المبونج، ققالت أف زبطيط التعليم ىو كاجبة ادل ٕامدية الثانوية 

عملية التعليم  الذم غلب إعداده قبل التعليم ألنو بدكف التخطيط ال تسَت

جيدة. ففي تلك ادلدرسة قاـ مجيع ادلعلموف بإعداد زبطيط تنفيذ التعليم كادلقرر 

ىذه نتيجة ادلقابلة تدعمها بنتيجة ادلقابلة مع السيدل ترم ىنداياين   54التعليمي .

كنائبة ادلناىج الدراسية، كقالت " غلب على كل ادلعلم تكوين زبطيط التعليم  

 55كادلواد التعليمية الكاملة كادلناسبة بتقرير ادلدرسة". RPP كادلقرر التعليمي ك

أكد البياف السابق بعد مقابلة مع السيد دكتور أندكس سالمة، 

ادلاجستَت كمعلم اللغة  العربية، إهنم قالوا أف مجيع ادلعلم يقـو بإعداد زبطيط 

 56.كادلقرر التعليمي حبيث أف يسَت التعليم جيدا RPPالتعليم دائما مثل 

 امت هباكانت نتيجة ادلقابلة السابقة مناسبة بنتيجة ادلالحظة اليت ق

يقـو بإعداد جهاز التعليم كمثل يف الباحثة يف تلك ادلدرسة، كىي أف ادلعلم 

إعداد ادلواد التعليمية، كالربنامج السنوم كالربنامج ادلرحلي، كادلقرر التعليمي 

ص الباحثة أف يف ادلدرسة امدية كزبطيط تنفيذ التعليم  ادلالحق. كبذلك تلخ
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55
Triyuni Handayani, Waka Kurikulum SMA Muhammadiyyah 2 Bandar Lampung, 

wawancara 22 Mei 2019  
56

Selamet, Tenaga pendidik pelajaran Bahasa Arab MTs Diniyyah Puteri Lampung, 

wawancara 23 Mei 2019 



 

كادلقرر  RPPجيدا، ألف  باندار المبونج يسَت زبطيط التعليم سَتا ٕالثانوية 

التعليمي علا مصدراف لتوجيو أنشطة التعلم لدل الطالب يف ربقيق الكفاءة 

األساسية. كينبغي على كل ادلعلم إعداد زبطيط تنفيذ التعليم كامال كمنهجيا 

بنشاط التعليم تفاعليا ك مرػلا مث تشجيع الطالب على ادلشاركة  حبيث أف يصبح

  كإبداع كفقا للموىب كالرغبة كالتطور البدين كالنفسي للطالب.

 . ادلدخل كالطريقة كاألسلوبٕ

أف الطريقة كادلدخل كاألسلوب يف ادلدرسة امدية تشرح رئيسة ادلدرسة 

دبجموعات الدراسة كاليت قد أسبت معايَت باندار المبونج كىو يتعلق  ٕالثانوية 

مث أكد البياف السابق بعد مقابلة مع السيدة سوجي فركنيت   7٘عدد الطالب.

كفقا لعدد الطالب حبيث  كمدرسة اللغة العربية فقالت إف رلموعة الدراسة فعالة

تلك النتائج  8٘يصبح ادلعلم أكثر حرية جلعل الفصل الدراسي نشطا كمرػلا.

 حثة من خالؿ الوثائق التالية:أكدهتا البا
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من نتيجة الوثائق، يعرؼ أف عدد الطلبة يف غرفة كاحدة ال يزيد أعلى 

طالبا. ذلك البياف  ٖٕ-ٕٛعدد الطلبة يف ذلك الفصل ىم العدد، حيث 

 يوافق بنظرية ركمساف كقالو إف احلد لعدد الطلبة يف كل اجملموعة، كىي:

ٔ )SD/MI  :ٕٛ طالبا 

ٕ )SMP/MTS  :ٖٛ طالبا 

ٖ )SMA/MA  :ٖٕ طالبا 

ٗ )SMK MAK :ٖٕ .9٘طالبا  

نتيجة ادلقابلة، كادلالحظة، كالوثائق ادلذكورة ، فتلخص تأسيسا على 

الباحثة أف رلوعة الدراسة فعالة، ألف عدد الطلبة يشبو عدد الغرفة ادلوجودة يف 

تلك ادلدرسة. باإلضافة إىل ذلك، أجرت الباحثة ادلقابلة مع السيدة سوجي 

ليم، كىو مفتاح إف إدارة الفصل الدراسي جزء مهم يف إجراء التعفوركنيت مث قالت 

 60النجاح من عملية التعليم.

مث أكد البياف السابق بعد مالحظة الباحثة اليت تدؿ على أف إدارة 

يظهر ىذا احلاؿ من ادلعلم الفصل مناسبة بالنظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث. 

أثناء ترتيب جلوس الطالب، كيف تقدًن ادلادة بيانا كاضحا. كػلًـت ادلعلم الطالب 
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لنظر إىل خلفيتهم الدينية، كالعرؽ، كاجلنس، كالوضع اإلجتماعي بعدـ ا

كبالتايل فإف الباحثة قامت بادلقابلة مع إحدل طلبة ادلدرسة  كاإلقتصادم.

 باندار المبونج كما يف التايل: ٕامدية الثانوية 

" يف بعض األحياف، صارت عملية التعليم شللة كلكن ادلعلم لو طرؽ 

ألف ترتيب اجللوس يعتمد على إرادة ب دائما إىل الدركس، متعددة ليسمع الطال

ىناؾ نظرية  61ادلعلم. ككاف ادلعلم نشطا كمحاسا كلو صوت عاؿ يف تقدًن ادلادة".

 ركمساف كىي تتعلق بإدارة الفصل الدراسي على النحو التايل:

 ( يقـو ادلعلم بًتتيب جلوس الطالب كفقا للدركس كخصائصهم.ٔ

 غلب أف يسمع الطالب صوتا كاضحا كعاليا من ادلعلم  (ٕ

 أف يناسب ادلعلم ادلادة بسريعة الطالب كقدرهتم على التعلم ( ٖ

 أنشأ ادلعلم النظاـ كاالنضباط كالسالمة عند تنفيذ التعليم. (ٗ

( ػلًـت ادلعلم الطالب بعدـ النظر إىل خلفيتهم الدينية، كالعرؽ، ٘

 كاإلقتصادم. كاجلنس، كالوضع اإلجتماعي

ٕٙ( يستجيب ادلعلم آراء الطالب.ٙ
  

 . ادلواد التعليميةٖ
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كفقا لنظرية ركمساف أف ادلقدمة ىي األنشطة الرئيسية يف التعليم كاليت 

إلثارة الدافع كتركيز إىتماـ الطالب على ادلشاركة بنشاط يف عملية هتدؼ إىل 

ىذا كفقا لبياف السيد سالمات كمدرس اللغة العربية، قاؿ إنٍت دائما  ٖٙالتعليم.

ما أقـو بادلقدمة قبل تقدًن ادلادة، ىذه ادلقدمة ىي السؤاؿ عن الدرس ادلاضي 

األساسية اصولة من التعليم مث فحص ترتيب كشرح األىداؼ كالكفاءة 

 ٗٙادلالبس، كموقع جلوس الطالب بتناسب عملية التعليم.

ت الباحثة أيضا بادلقابلة مع كاميليا ىي طالبة ادلدرسة امدية كقام

يقدـ ادلعلم االدراؾ باندار المبونج، مث قالت ىي " قبل بداية التعليم  ٕالثانوية 

بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى، يف بعض األحياف يقـو ادلعلم بإدارة الصف من 

  ٘ٙخالؿ سبرين الدماغ أك الغناء.

ف أف األنشطة الرئيسية ىي عملية التعليم للحصوؿ على كما رأم ركمسا

مث تشجيع  الكفاءة األساسية. سبت أنشطة التعليم بشكل تفاعلي كمريح
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الطالب على ادلشاركة بنشاط كإبداع كفقا للموىب كالرغبة كالتطور البدين 

 ٙٙ. كالنفسي للطالب

فركنيت  ىناؾ نتيجة ادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع السيدة سوجي 

كمدرسة اللغة العربية كىي يف تنفيذ عملية التعليم، غلب أف تكوف ادلادة كاضحة 

تلك نتيجة ادلقابلة  7ٙكذلا معرفة كاسعة. كالبد للمعلم لو إبتكار يف تقدًن ادلادة.

فقالت "يشرح ادلعلم  ٕنوية تتعلق بنتيجة ادلقابلة مع طلبة ادلدرسة امدية الثا

، إذا مل يفهم الطالب يشرح ادلعلم ادلادة مرة أخرل،  بالصربشرحا كاضحا ادلادة 

 8ٙلكنهم يشعركف بادللل ألف ادلعلم فقط يستخدـ الكتاب ادلدرسي.

مث تؤكد الباحثة ذلك البياف بنتيجة ادلالحظة منها فإف ادلعلم يقدـ ادلادة 

للطالب يف الفصل الدراسي كلكنو فقط يعتمد على الكتاب ادلدرسي. كترل 

يوافق ىذا البياف ادلستخدـ كوسيلة التعليمية.  infocusحثة ىناؾ التلفاز ك البا

باندار  ٕوية ببياف السيدة احلاجة إسواين كرئيسة ادلدرسة يف ادلدرسة امدية الثان

 :المبونج مايلي

                                                             
66

Ibid, Rusman, h.11  
67

 Suci Purwanti, Tenaga pendidik matpel Bahasa Arab SMA Muhammadiyyah 2 Bandar 

Lampung, wawancara 23 Mei 2019 
68

 Azizah, Peserta Didik SMA Muhammadiyyah 2 Bandar Lampung, wawancara 24 Mei 

2019 



 

بالنسبة للمنشآت اليت ضلاكؿ دائمنا تقدؽلها بشكل أفضل ، عالكة على "

آلف أكثر تقدمنا ، ككل ادلدخالت من ادلعلمُت ذلك ، أصبحت التكنولوجيا ا

كالطالب كأكلياء أمور الطالب تتحقق دائمنا ، كاحلمد  على كل ما نيسره ، 

كاآلف يف العصر التكنولوجي ، توجد غرفة للمعلم أيضنا لتسهيل التعلم يف العصر 

مهات ، الرقمية يف ىذا الوقت ، قمنا بالتنسيق مع أكلياء األمور من اآلباء كاأل

كيوافقوف ، كأخَتان اآلف ضلن بصدد شراء التلفزيوف لتلبية احتياجات كل فصل 

 9ٙ"حبيث ؽلكن لكل طالب الوصوؿ إىل التعلم الرقمي

 

كاعتمادا على نتيجة ادلقابلة، كادلالحظة مع النظرية السابقة، ؽلكن أف 

ادلذكورة يف الباب لنظرية تلخص الباحثة أف ادلقدمة )األنشطة الرئيسية( مناسبة با

جة ادلالحظة كادلقابلة مع الطلبة، كىي إف أظهرت ىذه احلالة من نتي السابق.

مؤشرات التعليم جيدة، مثل إتقاف ادلادة كشرحها شرحا كاضحا، كيستجيب 

 ادلعلم على سؤاؿ الطلبة. 

ادلستخدمة إلهناء أنشطة التعليم أف االختتاـ عند ركمساف كىو األنشطة 

ىذا البياف يوافق ببياف السيد دكتور  70التلخيص، كالتقييم كالتفكَت.عن طريق 
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كالتايل: " كيف اختتاـ الدرس،  ٕ أندكس سالمات كطلبة ادلدرسة امدية الثانوية 

يلخص ادلعلم عن أنشطة التعليم أك ادلادة ادلدركسة مث إجراء التقوًن كالتدقيق ضلو 

  71ادلادة.

 

أف االختتاـ قد مت تنفيذه باجليد ألف ادلعلم كاخلالصة من البياف السابق، 

 يقدـ التلخيص كالواجبات كمراجعة الدرس ادلاضي.

 . تقوًن أك تقييم نتيجة التعلمٗ

أجرل ادلعلم ىذا التقوًن لقياس مقدار الكفاءة ربو الطلبة كؽلكن 

استخدامو كمادة إلعداد تقدـ التعلم كربسُت عملية التعليم. كاف تنفيذ التقييم 

أك غَت االختبار يف شكل االختبار  هجيا كمربرلا مع استخداـ االختبارمن

التحريرم أك الشفهي، أك قياس ادلوقف أك تقييم العمل يف شكل ادلهاـ، 

كما قالت السيدة إسواين "يستخدـ التقييم   72كادلشاريع، كادلنتجات كبورتوبوليو.

دلعرفة مدل ربقيق كفاءة الطلبة كإتقاف ادلعرفة كتقييم تقدـ التعلم كربسُت نتائج 

 73  التعلم".
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أكد البياف السابق بعد مقابلة مع دكتور أندكس سالمات، كقاؿ أف 

الواجبة ىناؾ الطرؽ ادلختلفة ادلستخدمة لتقييم الطلبة منها تقدًن الواجبة إما 

ادلنزلية أك الواجبة الدراسية، كاالختبار أك التقييمات األخرل يف تقييم ادلوقف أك 

  74األخالؽ.

 

كىناؾ نتيجة ادلقابلة مع الطلبة، إهنم قالوا " يقدـ كل ادلعلم كاجبات 

مث اجتمعها الطلبة للتقييم. ككاف ادلعلم لو كراسة كاحدة منزلية أك كاجبات دراسية 

ىذه نتيجة ادلقابلة تتعلق بنظاـ كزير التعليم كالثقافة عن  75ة الطلبة.ما فيها نتيج

 كما يف التايل:  ٕٙٔٓلسنة  ٖٕمعايَت التقييم الًتبوية يف الباب اخلامس برقم 

يتم تقييم نتيجة التعلم من قبل ادلعلم يف شكل االختبار، كادلالحظة، ( ٔ

 كاإلتقاف أك غَته.

 التعلم ألغراض التالية:( يستخدـ ادلعلم تقييم نتيجة ٕ

 أ. لقياس كمعرفة ربقيق كفاءة الطلبة

 ب. لتحسُت عملية التعليم 
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ج. جلمع التقرير عن تقدـ نتائج التعلم اليومية، كنتائج التعلم لنصف 

 السنة الدراسية كآلخر السنة.
 

  



 

 الباب الخامس

 اختتام

 خالصة . أ

لطلبة مدرسة امدية لبحث عن تعليم مهارة الكتابة نتيجة ا كاعتمادا على

ؽلكن أف تلخص الباحثة أف التعليم ػلتول على عدة باندار المبونج،  ٕ الثانوية

العناصر ادلًتابطة، ىذه العناصر منها أىداؼ التعليم، ادلواد التعليمية، ادلدخل، 

كاف تعليم مهارة الكتابة يف تلك ادلدرسة قد الطريقة، كاألسلوب، كالتقوًن أك التقييم.  

يكوف التعليم يسَت جيدا أمت عناصر التعليم. يقـو ادلعلم بتعليم الطلبة هبدؼ ل

 كمناسبا دبؤشرات التعليم.

ترل الباحثة أف ادلعلم لو معرفة أكثر يف إتقاف ادلواد التعليمية، كادلهارات يف 

لكنو ػلتاج إىل التصحيح  لطلبة، كيف تقدًن األمثلة كاضحة،اإلستجابة على سؤاؿ ا

باإلضافة إىل  باجليد.داـ الوسائل التعليمية حبيث ؽلكن استخداـ ادلرافق يف استخ

أيضا ادلدخل، الطريقة كاألسلوب عند تقدًن ادلادة حىت يفهم ذلك، يستخدـ ادلعلم 

 الطلبة بسهولة. 



 

 ، فإنو قد أمت مؤشرات التعليم كفقا لنظرية ركمساف كمن حيث التقوًن أك التقييم

 ٖٕامس برقم نظاـ كزير التعليم كالثقافة عن معايَت التقييم الًتبوية يف الباب اخلأك ب

 . ٕٙٔٓلسنة 

 اقتراحات . ب

بناء على نتيجة التحليل كاخلالصة السابقة، فتقدـ الباحثة بعض اإلقًتاحات  

 كالتايل:

. للمدرسة، أف تزيد ادلرافق الداعمة لتعليم مهارة الكتابة، كتشجيع الطلبة ٔ

 لتحسُت جودة التعليم.

كالكفاءة اإلجتماعية من خالؿ ػلتاج إىل تطوير الكفاءة الًتبوية . للمدرس، ٕ

 رات التعليمية.ياتباع التدريبات دلعرفة تطو 

طوات اخللطلبة من أجل زيادة ادلعرفة عن ادلعلم با. لرئيس ادلدرسة، أف يهتم ٖ

 العناصر التكنولوجية. احلالية كاستخداـ يةالتعليم
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah :  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester/peminatan : XI/ 1 (Satu) 

Materi Pokok  :   

 

Alokasi Waktu  : 4 JP 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

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

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara  
adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 

1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa 
kemampuan berbicara dengan baik dan 

 



 

lancar 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman 

 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 

makna kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya bahasa Arab yang berkaitan 

dengan topik: 

 

  
baik secara lisan maupun tertulis 

(Pengetahuan) 

 

 

 

3.1.1 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa atau 

kalimat yang didengar 

3.1.2 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar 

3.1.3 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata baru/ sulit 

4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait topik 

: 

 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks 

4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit 

 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 

 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

 Melakukan percakapan sesuai konteks 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi fakta :  



 

( َسِضْيغ  ٔ)  

 

ِٕق  ٖ) َشا ٍُ  )  

 

( َساِشذ  ٗ)  

 

 

 

ِْْذس  ٙ) َٖ ٍُ  )  

 

( طَثِيثَح  7) ثَيِّغ  ( 8)  ٍُ  

 

 

Materi  Konsep 

 اىَفشدا

ِٕق  –اىِطْفو  –اىَشِضْيغ  ِّ  –اىَشاِشذ  –اىَـَُشا َضاَػح  -اىَـُِس ْشَحيَح اىشَّ ىَح  -ٍَ ْ٘ ْشَحيَح اىطُّفُ ْشَحيَحَ اىَـَُشإَقَح  -ٍَ ٍَ- 

ْسرَْقثَو اىَحيَاج  و  –ٍُ ََ اىَؼ َٗ اَحح  يَاَضح   -اىشَّ اىشِّ َٗ َساَسح  ُه  -اىذِّ ْ٘ ْٖش طُ هَػْقو )  –ِجْسٌ  -اىَس ْ٘ ٍَو ج  – ج( ُػقُ أَ

اه  ٍَ اَساخ  –آ ََ اَسج )ج( ِػ ََ ْْد   –َسُجو   –ِػ ِ   –تِ ىَذ   -اِْت َشاب   -َٗ  

األفؼاه

( ِطْفو  ٕ)  

 

ِٕقَح  ٖ) َشا ٍُ  )  

 

(٘  ِ ِس ٍُ  )  

 



 

 = مصدر مضارع ماض = مصدر مضارع ماض

ًغا يَْثيُغ تَيَغَ  ْ٘ ٌُ  قَسٌَّ   mencapai تُيُ ا يُقَسِّ ًَ  membagi ذَْقِسْي

قََضى 

  
 قََضاء يَْقِضي 

Mengisi 

/menghabiskan 
 ٌَ ِْْظيَْا يَُْظٌِّ َّظَّ  mengatur ذَ

ا ََ َّ َُ٘ ْْ ا يَ ًّ٘ َُ ُّ tumbuh ّْى ََ ّْى ذَ ََ ِّْيًا يَرَ ََ  mengharapkan ذَ

و  و فَضَّ  membahayakan إِْضَشاسا يُِضشُّ  أََضشَّ  lebih senang ذَْفِضياْل يُفَضِّ

 اىقشاءج

  آٍاه اىَشإقيِ 

(ٔ)  

َحاَضَشجً ِدْيِْيَّح       ٍُ ثَيِّغ  اىى اإلسالًَ,   ٍُ َ٘ ُٕ َٗ  , ٌُ ِٕي ْيخ إتَشا ًَ اىطُّالَّب  أَْىقَى اىشَّ ا ٍَ أَ

ع :  ْ٘ ُض ْ٘ ٍَ اىطَّاىِثَاخ ذَْحَد  ْشَحيَحُ اىَـَُشإَقَحَٗ ٍَ ( ) 

ْيخ :   ًِ اىشَّ ِْ َمالَ ٍِ َٗ 

ْشَحيَ  ٍَ َِٕي  َٗ ْشَحيَِح اىَـَُشإَقَح،  ٍَ َِٕي اَّرٌُ اْآلُ فِى  َٗ ىَح.  ْ٘ ْشَحيَِح اىطُّفُ ٍَ ح  تَْؼَذ 

ْشَحيٍَح فِي تَِْاء  ٍَ  ٌُّ ٌْ , تَْو إََٔ َػْقيُِن َٗ  ٌْ ُن َِ فِي تَِْاِء ِجْس َٗ  ٌْ ح فِي َحيَاذُِن ٍَّ ْشَحيَح َٕا ٍَ

ٌْ فِي اىَحيَاج  اىُِن ٍَ فِي ذَْحقِْيِق آ َٗ ْسرَْقثَيُِنٌ،  ٍُ . 

                    

 )ب(           

رىَِل  َٗ اَساخ  ََ اىِؼ َٗ خ  ْ٘ اىثُيُ ِْْذًسا، ِىيَْثَِْي َٕزا  َٖ ٍُ  َُ ْ٘ ُْ يَُن َّْى أَ ََ يَرَ

َُ طَثِيْثًا، ىِيَُؼاىِج   اىَـَْشَضى ِفي اىَـُْسرَْشفَيَاخ ْ٘ ُْ يَُن يُِشْيذ أَ

ْيز فِي اىَـََذاِسس ٍِ س     اىراَلَ َسح، ىِرَُذسِّ َذسِّ ٍُ  َُ ْ٘ ُْ ذَُن ِٓ ذُِحّة أَ ِٕز َٗ

ذِْيَل ذَرَ  يَّح، ىِرَُساِػَذ اىَـُسرَضَؼفِيِ فِي اىَؼَذىَح َٗ َِّ َح ٍُ  َُ ْ٘ ُْ ذَُن َّْى أَ ََ 

ا أٗ َداػِ  ًَ َُ َػاىِ ْ٘ َؼٍح ديِْيٍّح ، ىِيَُن ٍِ َْٖا َجا ٍِ ٍُخرَيِفَح ٗ  َؼاخ  ٍِ اِصو ِدَساَسرَُٔ إىى َجا َ٘ ُْ يُ و أَ آَخش يُفَضِّ  يًا ىإِِلْسالًَ.َٗ

ُّ٘ا جُ  ْ٘ ُْ يَُن َُ أَ ٌِٕ، َُْٕا يَْخرَاسٗ  ًُْ٘دا َشاِجِؼيِ ىِِذفَاع َػِ تاِلَِد

َُ َصَحافِيَّح، ىِرَْنرَُة فِي األَْخثَاس. ْ٘ ُْ ذَُن و أَ َُْٕاَك ذُفَضِّ َٗ 

 )ج( 

ا َسِشْيًؼا ًّ٘ َُ ُّ ٌْ ٘ َمزىَِل َػْقيُُن َُ يَْْ َٗ ا َسِشْيًؼا،  ًّ٘ َُ ِٓ اىَـَْشَحيَح ُّ ٌْ فِي ِٕز ُن َُ ٘ ِجْس َُ ْْ  يَ



 

ُْ ذَُحافِظُ٘ا  ٌْ ، فَيَِجة أَ ا َحيَاذَُن ْ٘ َُ ُْ ذَُْظِّ يَِجة َػيَْيُنٌ أَ َٗ ُنٌ،  ٍِ ح أَْجَسا  َػيَى ِصحَّ

يَاَضح. اىشِّ َٗ َساَسح  َِ اىذِّ تَْي َٗ و،  ََ اىَؼ َٗ اَحح  َِ اىشَّ ٌْ تَْي قَاذَُن ْٗ ا أَ ْ٘ َُ ذُقَسِّ َٗ 

اه اىري ذُ  ََ َِ األَْػ ٍِ َغْيِش رىَِل  َٗ ِه اىسََّٖش  ْ٘ ٌْ تِطُ قَاذَُن ْٗ الَ ذَْقُض٘ا أَ ْسرَْقثَيُِنٌ !َٗ َُ  ِضّش تِ

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Modeling 

 Inkuiri 

 Demonstrasi (Dialog) 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media    : Kartu Mufrodat dan atau Ms Power Point  

tentang mufrodat. 

2. Alat/Bahan   : Teks Istima’ (Mufrodat dan hiwar 

/Qiro’ah), spidol. 

3. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab MA kelas XI,. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui 

pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

b. Kegiatan Inti (65 menit) 

  Mengamati 

 Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran tentang 

cita-cita dengan tepat. 

 Peserta didik  mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 

 Peserta didik menyimak wacana sambil memperhatikan model  

pelafalan dan intonasinya. 

 Peserta didik mencocokkan tulisan dengan apa yang didengar. 

 Peserta didik mengamati cara memberitahu tentang cita-cita. 



 

 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 

yang berkaitan dengan cita-cita. 

 

 Menanya  

  Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan 

cita-cita. 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan cita-cita. 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menemukan arti mufrodat tentang cita-cita dengan 

menempelkan kartu yang tersedia secara acak. 

 Peserta didik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan 

cita-cita. 

 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menemukan makna kata yang sesuai dengan konteks  

dari kata yag diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan pelafalan siswa dengan apa yang 

diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan cara berdialog tentang cita-cita dalam 

bahasa Arab. 

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan makhroj yang tepat. 

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan intonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 

sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskan makna kata sulit sesuai dengan konteks. 

 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang benar  sesuai dengan 

konteks. 

 

c. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 



 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

Pertemuan II 

a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 

didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui 

pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

b. Kegiatan Inti (65 menit) 

  Mengamati 

 Peserta didik membaca contoh struktur kalimat yang terdapat di 
buku paket atau di papan tulis  

 Peserta didik mencermati persamaan dan perbedaan susunan teks 
bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia 

 Menanya  
  Peserta didik menanyakan pola kalimat atau struktur yang tidak 

dipahami 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang pola kalimat atau struktur 

yang tidak dipaham. 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mencoba membuat kalimat dengan pola dan struktur 

kalimat yang dicontohkan 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik mencermati persamaan dan perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia 

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan persamaan dan perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia 

d. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 



 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

 

H. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 

portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 

 

...........,.................. 

 

Kepala Madrasah 

 

 

 

....................... 

NIP. 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

....................... 

NIP. 

 

  



 

Lampiran 

 

a. Penilain Sikap 

             Teknik        :  Observasi    

 Bentuknya :  Lembar pengamatan 

Indikator perkembangan karakter kreatif, komunikatif,menghargai, disiplin dan 

kerja keras 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-

sungguh  dalam menyelesaikan tugas 

2. .MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha sungguh-sungguh  

dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh  

dalam menyelesaikan tugas yang  cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

4. MK (membudaya) jika menunjukkan adanya  usaha sungguh-sungguh  dalam 

menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan ajeg/konsisten 

 

Tabel 1 

Bubuhkan tanda V pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No

. 

Nam

a 

Sisw

a 

Kreatif/komunikatif Menghargai/disiplin Kerja keras 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

1.              

2.              

3              

4              

5              

6              

7              

10              

b. Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 

1. Jenis/teknik penilaian  

a. Tes Tulis 

 

b. Non Tes 

 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 



 

Bentuk  instrumen: 

a.  Pilihan Ganda 

Instrumen : Pilihlah kata yang tepat sesuai lafal berikut ini! 

ِٕق  –اىِطْفو  –اىَشِضْيغ  ِّ  –اىَشاِشذ  –اىَـَُشا َضاَػح  -اىَـُِس ْشَحيَح اىشَّ ىَح  -ٍَ ْ٘ ْشَحيَح اىطُّفُ ٍَ- 

ْشَحيَحَ اىَـَُشإَقَح  ْسرَْقثَو اىَحيَاج -ٍَ ٍُ  

b. Performa 

Lakukan dialog secara berpasangan yang terkait dg cita-cita. 

 

 

3. Pedoman penskoran  

 

a. Jika jawaban benar nilai 10 
 Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 10 

   Skor maksimal 

 

 

 

No 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang dinilai Skor 

Materi Kelancaran Kefasihan Keruntutan  

       

       

       

       

 

Penskoran: 

Skor 4 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran  SANGAT 

BAIK 

Skor 3 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran  BAIK 

Skor 2 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran, CUKUP 

BAIK 

Skor 1 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran, KURANG 

BAIK 

 

Instrumen performance menyajikan konsep versi ke 2: 

Nama peserta didik: 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebenaran 

Materi 

Jika konsepnya 

benar dan sesuai 

dengan yang ada 

pada buku 

pelajaran  

Jika konsepnya 

benar tetapi 

kurang dari buku 

pelajaran 

Jika konsepnya 

kurang benar 

Jika konsepnya 

tidak benar 

Keberanian  Jika tanpa ditunjuk Jika ditunjuk baru Jika dipaksa baru Jika tidak berani 



 

sudah berani tampil berani tampil berani tampil tampil 

Kefasihan  Jika makhorijul 

huruf benar, 

intonasi tepat  serta 

komunikatif dalam 

peyampaiannya 

Jika makhorijul 

huruf benar, 

intonasi tepat tapi 

kurang 

komunikatif 

dalam 

peyampaiannya  

Jika makhorijul 

huruf kurang 

benar, intonasi 

kurang tepat dan 

kurang 

komunikatif 

dalam 

peyampaiannya 

Jika makhorijul 

huruf tidak 

benar, intonasi 

tidak tepat, dan 

tidak 

komunikatif 

dalam 

peyampaiannya 

Kelancaran  Jika 

penyampaiannya 

sangat lancar 

Jika 

penyampaiannya  

lancar 

Jika 

penyampaiannya 

kurang  lancar 

Jika 

penyampaianny

a tidak lancar 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah .......... 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Mater Pokok  :  

  Alokasi waktu  : 2 x 45 Menit  

 
I. KOMPETENSI INTI 

5. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

6. Kompetensi Inti (KI 2): 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

7. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

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

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

8. Kompetensi Inti (KI 4): 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

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

metode sesuai kaidah keilmuan 

 
J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3. Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik:  
 baik secara lisan maupun tulisan 

3.3.1 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa atau 

kalimat yang didengar 

3.3.2 Menentukan benar/salah ujaran yang 

didengar 

3.3.3 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata baru/ 

sulit 

3.3.4 Menyampaikan kembali informasi terkait 

topik yang didapat baik secara lisan maupun 

tertulis 

4.3. Mengungkapkan dialog, 
informasi lisan atau tulisan, 

4.3.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai 

konteks 



 

merespon berita sederhana terkait 
topik :  
 dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai 

konteks 

4.3.2.Melakukan percakapan sesuai konteks 

4.3.3. Merespon berita terkait topik 

 

K. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengalami proses belajar peserta didik dapat: 
1. Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa atau kalimat yang didengar terkati 

topik  

 

2. Menentukan benar/salah ujaran yang didengar 

3. Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata baru/ sulit dalam bacaan  

 

4. Menyampaikan kembali informasi terkait  

baik secara lisan maupun tertulis 

 

D.   MATERI POKOK 
Kosa kata Terkait Topik, seperti 

 
 

Teks Bacaan, Seperti 

 
Pengenalan Tarkib, sebagai berikut: 



 

 
 

Teks Dialog,  

 
E. METODE PEMBELAJARAN 

 Modeling 

 Inkuiri 

 Demonstrasi (Dialog) 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

4. Media   : Kartu Mufrodat dan atau Ms Power Point  tentang 

mufrodat. 

5. Alat/Bahan  : Teks Istima’ (Mufrodat dan hiwar /Qiro’ah), spidol. 

6. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab MA kelas XI,. 

 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

e. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 



 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui pemutaran film 

pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

f. Kegiatan Inti (65 menit) 

  Mengamati 

 Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan bacaan tentang  

 

 Peserta didik  mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 

 Peserta didik menyimak wacana sambil memperhatikan model  pelafalan dan 

intonasinya. 

 Peserta didik mencocokkan tulisan dengan apa yang didengar. 

 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru yang 

berkaitan dengan  

 

 Menanya  

  Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan  

  

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang berkaitan  

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menemukan arti mufrodat tentang  

dengan menempelkan kartu yang tersedia secara acak. 

 Peserta didik mencoba melakukan dialog yang berkaitan  

 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menemukan makna kata yang sesuai dengan konteks  dari 

kata yag diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan pelafalan siswa dengan apa yang 

diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan cara berdialog tentang  

dalam bahasa Arab.  

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan makhroj yang tepat. 



 

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan intonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar sesuai 

dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskan makna kata sulit sesuai dengan konteks. 

 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang benar  sesuai dengan 

konteks. 

 

g. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

 

Pertemuan II 

c. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui pemutaran film 

pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

d. Kegiatan Inti (65 menit) 

  Mengamati 

 Peserta didik membaca contoh struktur kalimat yang terdapat di buku 
paket atau di papan tulis  

 Peserta didik mencermati persamaan dan perbedaan susunan teks bahasa 
Arab dan teks bahasa Indonesia 

 Menanya  

  Peserta didik menanyakan pola kalimat atau struktur yang tidak dipahami 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang pola kalimat atau struktur yang 

tidak dipaham. 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mencoba membuat kalimat dengan pola dan struktur kalimat 

yang dicontohkan 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan topik 

 Peserta didik menulis ide pokok dalam paragraf   

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menyimpulkan isi berita dengan menggunakan kosa kata, 

struktur dan tanda baca yang benar. 



 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan persamaan dan perbedaan susunan teks bahasa 

Arab dan teks bahasa Indonesia 

h. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

H. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

3. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan Pribadi/Kuisioner/Memilih 

jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 

...........,.................. 

Kepala Madrasah 

 

....................... 

NIP. 

Guru Bidang Studi 

 

....................... 

NIP. 

 

  



 

Lampiran 

1. Instrumen dan Pedoman Penskoran 

Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan: 

1. Pada saat peserta didik berdiskusi 

Cara penilaiannya sebagai berikut: 
No. Nama 

Peserta 

Didik 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Maks. 

Nilai Ketuntasan Tindak 

Lanjut 

1 2 3 4 T TT R P 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

Dst.            

 

Aspek dan cara penilaian: 

a. Kejelasan dan kedalaman informasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 

materi lengkap dengan sempurna, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 

materi lengkap dengan kurang sempurna, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 

materi kurang lengkap, skor 10. 

b. Keaktifan dalam diskusi 

1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

3) Jika kelompok tersebut berperan kurang aktif dalam diskusi, skor 

10. 

c. Kejelasan dan kerapian presentasi 

1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 40. 

2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 30. 

3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 20. 

4) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan kurang rapi, skor 10. 

2. ”Refleksi Akhlak Mulia” 

Cara penilaiannya sebagai berikut: 

No. Nama Peserta 

Didik 

1 2 3 4 5 Jumlah 

Skor 

Keterangan 



 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Dst.         

 

 

 

 

 

 
2. Kolom “Ayo Berlatih” 

a. Soal Uraian 

Contoh Instrument 

 
Terjemahkan Kalimah berikut: 

 
Skor penilaian sebagai berikut: 

No. 

Soal 

Cara penilaian Skor 

maks. 

1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b.Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 



 

2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

3 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

5 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

 Skor Maksimal 10 

 

  



 

b. Penugasan 

 
Skor penilaian sebagai berikut: 

No. 

Soal 

Cara penilaian Skor 

maks. 

1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b.Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

3 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

5 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, skor 2. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 

c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, skor 1. 

2 

 Skor Maksimal 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penilaian sikap 

LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran 

adalah kerjasama dan tanggungjawab 

 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 
1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha 

sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum 

ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasa dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V pada kolom kolom sesuai hasil pengamatan. 

  

No Nama Siswa 

Perhatian terhadap 

materi 
Kerjasama kelompok 

BT MT MB SM BT MT MB SM 

1          

2          

3          

4          

5          

 

...................,  ... 20..... 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

---------------------------------  

  



 

 


