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إظهار أصالة الّرسالة
ا الستيفاء بعض الشروط النجاح ةأظهرت الكاتبة املوقعة التحتاني ، تقرير هذه الرسالة الىت هضر

جلامعة اإلسالمّية  الرتبية يف كّلية الرتبّية و علم التدريس بقسم تدريس اللغة العربية  لنيل درجة سرجا
ا و كتبتها نفسية . احلكومّية كندارى ليف اآلخرحضر ا من إبداع غريها أو  و إذا تظهر هذه . وما زور

الرسالة يف املستقبل فهي منتحلة أو مصنوعة مجيعها أو بعضها من شخص آخر فهذه الرسالة مبطلة 
.للحكم

م٢٠١٧نوفمربكندارى، 

بقلم

نصرة







يةكليمة التمهيد

بسم هللا الّرمحن الّرحيم
محــد الشــاكرين و محــد النــاعمني، هــو الّــذى خلــق االنســان مــن علــق و  احلمــد 
ـــذى علّـــم  اّل خلـــق االنســـان خملوقـــا كـــامال و جعـــل النـــاس خليفـــة ىف االرض، و احلمـــد 

ـــم االنســـان مـــامل يعلـــم، و انـــزل القـــران عربيـــا لقـــوم يعقلـــون ســـبحان الـــذي و . لقلـــم و عّل
فعا إنه هو السميع العليم  علما  سالم على خري عبـاد هللا الصـاحلني لو الصالة وا.أعطا

هو حبيبنا و شفيعنا و نبينا دمحم صلى هللا عليه و سّلم اّلذى قد محل الناس من الظلمـات 
.اىل النور و على اله و اصحابه امجعني

اللــــذين ربيــــاىن صــــغريا و أعطــــاىن و زويــــنو أمــــىال ســــود اىل أيب كثــــريا و اشــــكر  
إدر ةكبـري ىت، واىل اخالعضد و احلماسة و دعواىن دائما حىت استطيع ان اّمت هذه الدراسة

مجيـــع أســـراتى اللـــذين وأينـــق و فـــري ســـنطص و اخـــى صـــغري ويـــوم أنـــت أســـريةووات 
. ساعدوىن و اعطوىن احلماسة ىف كتابة هذه الرسالة

فبـــإذن هللا و رمحتـــه و عنايتـــه و توفيقـــه فقـــد متـــت الكاتبـــة ىف كتابـــة هـــذه الرســـالة 
تــدريس اللغــة العربيــة املطلوبــة لنيــل درجــة ســرجنا الرتبيــة يف شــعبة الســتيفاء بعــض الشــروط 

ندارييجلامعة اإلسالمية احلكومية كقسم تدريس اللغة كلية الرتبية و علم التدريس 
:الكاتبة جزيل الشكر اىل و ىف هذه املناسبة قدمت

اجلامعة اإلسالمية احلكوميةفد مدير.املكرم األستاذ الدكتور احلاج نور عامل، م) ١
.كينداري

، كينداريامعة اإلسالمية احلكوميةجلو علم التدريسفضيلة عميدة كلية الرتبية) ٢
.أغ.احلاجة سيت قريظة ، مةاألستاذة الدكتور 

ج



امعة اإلسالمية احلكوميةجلاللغة العربية تدريسفضيلة رئيسة قسم ) ٣
.إ.فد.أغ، ماألستاذة ومونة،سكينداري،

ايته,أمأغ،س,ينأمني  الدّ فضيلة املشرف ) ٤ إلشراف يف كتابة هذا البحث إيل 
امعة جلاللغة العربية تدريسذات و املوظفني يف شعبةامجيع األساتذ واألست) ٥

كيندارياإلسالمية احلكومية
بوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية مدير املدرسة , د.ف.س,فنسفضيلة األستاذ ) ٦

على سخائه بتسليمي أن أجري البحث يف تلك املدرسةةاجلنوبي
املدرس اللغة العربية لتالميذ الفصل ,د إ.ف.س, هسحرجىدال أو فضيلة املدرس) ٧

مر إجاء البحث السابع ، على الفرصة الغالية ألدخل فصلها 
كينداري سنة امعة اإلسالمية احلكوميةجلاللغة العربية تدريسيف شعبةاإلخوةمجيع ) ٨

٢٠١٣.
هللا عّز و جّل يوفر هلم خري اجلزاء و السعادة يف الدنيا و ، عسىكالمالأخري

هلداية و التوفيق، نسأل سبحانه وتعاىل أن جيعلن لوجهه الكرمي و نيخالصااألخرة و
دمحم و على اله وصحبه و سلم.ينفع للناس أمجعني .وصلى هللا على سيد

٢٠١٧أكتوبر١٠كندارى،
بقمل

نصرة



ح

البحثجتريد 
نصرة: املؤلفة

١٣٠١٠١٠٢٠٣٨: رقم التسجيل
ستخدامالصفيف تالميذلغة العربية كتابة اللّ مهارةنيحتس: موضوع الرسالة طريقةالسابع 

يةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةىف املدرسة ل و نقاملمالءاإل
)أ.م, أغ.س,أمني الّديناألستاذاملشرف(

ستخدامالصفتالميذلغة العربية كتابة اللّ مهارةنيحتسهذه الرسالة تبحث عن ةطريقالسابع 
هل املشكلة يف هذا البحث هو .يةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةىف املدرسة اإلمالء املنقول 

ىفالسابعالصفتالميذ لغة العربية كتابة اللّ اإلمالء املنقول يستطيع أن حيسن مهارةطريقةستخداما
كتابة مهارةنيحتسهذا البحث ملعرفة دف يفيه.ية؟نوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةاملدرسة 

ستخدامالصفتالميذلغة العربية اللّ  سالميةاإلالثانويةىف املدرسة اإلمالء املنقول ةطريقالسابع 
.يةنوباجلبوطن٣احلكومية

البحثهذايف.كون دورتنيمنهج هذا البحث ي.)PTK(هذا البحث هو البحث اإلجرائىنوع 
ت من هذا البحث. عكاسناإلو ةظاملالحوتنفيذ اإلجرائىو املخّططةدورتني بطريقيقوم البيا

مهارةتطبيق , على هذا نتائج البحث.كتابةمهارةستحدام التقومي النتائج التجربة التعّلم على اإلتقان
.لتالميذاللغة العربيةكتابة

طريقةستخداملتالميذاللغة العربيةكتابة مهارةعلى أن تعلمبناء على نتائج البحث يدل
من قبل(KKM)كتمالإاحلد األدىن من معايري ا قو الذين حقّ الدورة األوىل نظرت إىل اإلمالء املنقول

جحوا٦٠٪فحسباألوىلو يف الدورة جحواالتالميذ ٢٠٪فحسب الدورة   و الدورة التالميذ 
دة ٪الثانية  جحوا۹٥بز .التالميذ 
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١

الباب االول
مقدمة

البحثخلفية: الفصل االول 
غة استخدام اللّ . خالل هذا االتصال يدرك حاجتهو من, غة وسيلة التصال الفرد بغريه اللّ 

اإلنسان وحده هو الذي يعترب كان. ولقد اعترب هذا من زمن طويل , هي أساس النجاح لإلنسان

إّن اللغة العربية . ى استخدام نظم مقىعدة من األصوات واملعاين اليت دعاها لغة اإلنسانيةحقادرا عل

ً َعَربِيا لَعلَُّكْم تـَْعِقٌلوَن ( لغة القران  َّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآ ١).ِإ

ته خلق السموات : " اللغة هي إحدى خملوقات هللا  واألرض واختالف ألسنتكم و ومن آ

ت  تعبري مدهش عن قدرة هللا اليت ال " و هي * . ۲۲: الروم " * للعاملنيألوانكم إّن يف ذلك آل

و , و الصوت مساحته حمدود . صوت اإلنسان و أعضاؤه النطقية: فنواة اللغة هي , تتناهى

ت أعضاء النطق حمدودة أيضا روف حلنعرب عنه , واتفهي تنتجع عددا معينا من األص, إمكا

. اهلجائية

يف تالميذ ال. بتكاري الكتابةإليف اتالميذالس اقيكون عامل النكتابة ال يقابل العمل مهارة  

م على التعبري عن األفكار واملشاعر  ولكن يف . يف الكتابةاملدرسة الثانوية كان ينبغي أن يكون قدر

لكامل يؤلف الفكرة والرأي واخلربة لتصبح الّلغة كتابة عادية .الواقع، أنشطة الكتابة ما مل تنفذ 

١ Depertemen Agama RI; Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan  Penyelenggaran
Penterjemah dan  Penafsiran Al-Qur’an,١٩٧١) ص, .٢٣٥



٢

كّل طفل ٢.عمل الذي حيتاج ايل تدريب دائماالسلسلة، و منطقي ومنهجي ليس عمل سهل ولكن 

لنسبة للفروق بني . البشرية لديهم قدرة لتسّلط على كّل الّلغة، ولو يف قدر او دفع خيتلف أما 

تدريس األهداف املراد حتقيقها والقدرة األساسية، والدافع داخل نفسك والرغبة، فضال عن مثابرته 

دراً ما تستخدم ألنجنبية سيكون صعوبة أن يفهم بدًال من الّلغة األمّ األتتعّلم الّلغة  إلضافة إىل  ه 

ولذلك، يتطلب تدريس الّلغة األجنبية . املفردات، تتطلب بنية اجلملة وكلمة خاصة من وقت لدراسة

يف املؤسسات الرمسية وغري الرمسية على أساليب التدريس املناسبة وفقا لألغراض العامة يف التدريس 

ا من الفعتدريس  ال يكون عمل،املاّدة طريقةدون . نفسها لية والكفاءة يف التدريس والتعلم يا

وهذا أمر طبيعي وهو . األسلوب يف التدريس الّلغة عدة أنواع. األنشطة حنو حتقيق هدف التعليم

ينبغي طريقة يف استخدام . ألسلوب أفضلوال ميكن أن يقال يف ا. نتيجة منطقية الفروق االفرتاضات

.ريس الّلغة العربيةأن يكون معروف اهلدف ما سيتحقق يف تد

تدريب واإلشرتاف طريقة ال٣.لتحقيق األهداف اليت مت حتديدهاستخدمتيهطريقة ن إ

ت مادة تدريس جيد لغرس ةطريقيمتارسة ه معينة بتقدمي مساعدة مستمرة ومنهجية مبراعاة اإلمكا

من ةتدريس هو طريقاألسلوب.رة وفرصةاملوجودة يف األفراد للحصول على خفة احلركة والدقة واملها

٢Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja Rosda karya),

.ص,٢٠١١ ١٥١

٣ Bahri Djumarah, Strategi Belajara Mengajar, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta),١۹۹٧ ٤٦.ص,



٣

عند طريقة تدريس الّلغة .يف املدرسةلتالميذ بيقها شيء ماّدة من الدروس طعملية التدريس أو كيفية ت

٤.طريقة حمادثة، القراءة و اإلمال  واخلتالق، والتحفيذ والتدقيق النحويالالعربية يعين 

دف إصالح قدرةة طبقة األوىل يف التعّلم كيفية كتابي هل و نقاملاإلمالء  اللغة العربية 

الطبقة ينبغي ال جمرد الرتكيز علىهيف هذ. الّلغة العربيةةوالكلمواجلملةيف كتابة احلروفتالميذل

رقيق، قواعد ويتعّلم القراءة كتابة ولكن أيضا يف املتابعة مت و ّنص ينقل كتابة و أو رين أخر مثل 

ا و مفهوم يف تعلم الّلغة العربية لتالميذ واجه يل اليت و نقاملاإلمالء طريقة صعوبة الكتابة يف٥.هقراء

حلروف أو قو  أنفسهم، وسبب هذا ألن تالميذاعد كتابة اللغة العربية بني التتأثر بنقص املعرفة 

درسة اإلبتدئة الذين لديهم  غري معرفة اللغة العربية على اإلطالق حىت اآلن مث املمعظمهم جاء من 

م ال  .ومل يتعّلمها بشكل صحيحةوالكلمواجلملةيستطيعون كتابة احلروفأ

ملالحظتاحثةالبقامت أنبعد مهارة كتابة أنأفر ،نوبيةاجليف الصف السابع بوطن ةفعل 

ين قادر يكونوا مل اهلجائيةكتابة احلروفتالميذلااجداً، وحىت بعضونقصهالعربية ال تزال منخفضة

ب عو صهذا بسبب  . سيهينجة بلوغ هدف احلد األقصى املطلوب حىت اآلنمعلى الكتابة فإ

إلضافة إىليف تعلم شيء جديدالتالميذ  التعلم، ستخدامها يف عملية التدريس و االيت يتم طريقةال، 

الجاران الكتمهي ال تزال تركز اهتمامه اللغة ةيف االستخدام يف املدرسطريقةالبينما . ةباعلى 

٤ Yusuf, Tayar dan Saiful Anwar, Metodelogi Pengajaran, (Tangerang : STAIN.١۹۹٧ ), ٤١ص.
٥ Wa  Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori Dan Aplikasi, (Yogyakarta : Sukses  Offset)

,٢٠١١,ص .١٢٤



٤

تالميذالتعترب أن اللغة العربية كتالميذاللذلك إىل عقلية. ةاحملاضر طريقةاللعربية االستفادة من 

احلالة حتتاج إىل أن تكون متكاملة مع هسينجه يف هذ. قل مهارة يف التعلمسينجه درس صعب أ

الكتاب يف حماولة هسة هذاليت تعترب مناسبة، يف دراطريقةالوةهود املبذولة لتنفيذ بعض التقنياجل

دة كتابة اللغة العربية يف الصف السابع بوطن لو مالء منقاإلطريقة لتطبيق .نوبيةاجليف حماولة لز

كتابة حتسني مهارة"لعنوان, ثجذب االجراء البحةالباحث, و مسائلةاخللفيةلىعاستنادا

ستخدامتالميذلاللغة العربية  انويةالثّ ىف املدرسة لو منقمالءاإلطريقةالصف السابع 

".نوبيةاجلبوطن٣احلكومية سالميةاإل

إختصار البحث: الفصل الثاىن

كتابة اللغة مهارةحتسني" فقدمت الباحثة عن تعريف هذا البحث هو , وعلى اخللفية السابقة

ستخدامتالميذلالعربية  سالميةاإلانويةالثّ ىف املدرسة لو منقمالءاإلطريقةالصف السابع 

:أما اإلختصار البحث فهي ". نوبيةاجلبوطن٣احلكومية 

ملللدروس اللغة العربيةايكتبو ال يستطعون الّتالميذ بعض)۱ حىت يشعروا 

يف التعليمطريقةأمهية )٢

األخرىطريقةال يستخدم املدرس )٣

حتديد البحث: لثاالفصل الثّ 



٥

على القدرة نوبيةاجلبوطن٣احلكومية اإلسالمية الثانويةيف املدرسةسابعالصف الالتالميذ 

.لو نقاملمالء اإلطريقة ستخداملّلغة العربية الصف السابعاكتابة هارةمحتسني 

البحثةمشكل: ّرابعالفصل ال

طريقةهل إستخدام " من اإلختصار السابق فقدمت الباحثة املشكلة يف هذا البحث هي

احلكوميةاإلسالمية الثانويةاملدرسةيف السابع لتالميذ الصفمهارة كتابة أن حتسن نقول املاإلمالء 

.؟نوبيةاجلبوطن٣

أهداف البحث:امساخلالفصليف 

: فهي , فإن اهلدف من البحث, على اخللفية واملشكلة السابقة 

يف املدرسةلو نقاملمالء اإلطريقة ستخدامالصف السابعتالميذكتابة اللغة العربية لمهارة  تحسن ل

.نوبيةاجلبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية

البحثفوائد: السادس الفصل
نظريةفوائد.أ

.و عمليا تشغيل اخلاص نتائج هذه الدراسة, كتابة العربية نظرهارة  ميفيد أن تطوير و حتسني نتائج

فوائد تطبيقية. ب
للمدرسة-۱
.تقدمي املعلومات عن قدرة املدرس لتغيري شكل خدمات لتالميذ يف تعليم اللغة العربية.أ

.تقدمي املعلومات إىل املدرسني و التالميذ عن عملية التعليم يف اللغة العربية.ب



٦

للمدرسني-۲

حول الوضع العلوم العربية يف تعليم اللغة العربيةنيتقدمي املعلومات للمدرس.أ

هارة الكتابةاملاللغة العربية يف حتسني نتائج نيستقييم للمدرّ ماد ال.ب

للتالميذ-۳

يف تعّلم الكتابة اللغة العربيةالتالميذالبحث لتحسني رغبة واإلنتاجاهذإنتاج .أ

.يف تعّلم الكتابة اللغة العربيةالتالميذلتحسني لالهتمام، واملرح، البحثا إنتاج هذ.ب



٧

الباب الثاين
حبث املراجع

مهارة الكتابةتعريف حقيقة:الفصل األول
مهارة الكتابةتعريف -۱

علي من أطبقة هارة الكتابة هيم.جمموعة الكلمة ترتيب وتنظيميكتابة بوفقا اللغة ه

رف احلعلى كتابة موضوعية وجتنب األخطاء يف ةريبجتهي مهارة كتابة ١.اللغويةاتمهار الألربعة 

الكتابة إجيابية من . ن النموذج يف كتابةاللغوية وحتسةونتائج املعلوملتطوير التفكرياهجائية، أ

يف ٢.ويكون يف عمل كتابةغراض و النظامأو يف الكتابة عند األنشطة موجب الذي حيتاج فكر 

حمتوي الكتابة أو ةمواصلالكاتب يبّلغ الذي متوّرطوجد اربعة  عنضر تال ىتالكتابة الاملواصالة

ستعداد كتابة وبروفة إللكتابة مرحلة تعلم املتعلقة ن تبدأإ٣.الوسائل الكتابة و القارء مستلم توصية

عمةيتابة مسروق ونسيتبع ك ٤.وافتعالءمالاإلمجيلة و /خ ومسجل، 

١٢٤.سوف المراجع،ص ١

ا مناهجه وساليبه،رشدي أمحد طعيمة٢ ،)١٩٨٩،منثورات ملناظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة : مصر (،تعليم العربية لغري الناطقني 
.١٨٧. ص

٨ Suparno. Keterampilan Dasar Menulis. (Jakarta : Depdiknas-UT) ,٢٠٠٧,ص.٣٤
۹ Syafi’ie Retorika Dalam Menulis( Jakarta Depdikbud) ١۹۹٨, , ص.٤٥

.



٨

ت العقل، أسف هرمواقال أن مهارة الكتابة هو القدرة على وصف أو اإلفصاح عن حمتو

٥. ترتاوح بني جوانب بسيطة مثل كتابة العبارة يف أحد جوانب معقدة اليت هي ملفقة

تعبري فكرة،  واألفكار أو املشاعر اليت تنتمي إىل يبة هكتاةاستنتاج، أن مهار قدر على آراء 

لطريقةتعلم جيدة ولذلك، من الضروري وجود. اليت مفهومة لآلخرينرموز لغوية يف شكل الكتابةال

لكتابة، كتابة ، ليس فةالصحيحة للمعّلم من أجل حتقيق الغرض من تواقع مهار  قط فيما يتعلق 

كتابة ليس  يف كتابة احلروف العربية فقط، بل ةولذلك، احلاجة امللحة إىل مهار . مشّكلمعولكن 

بشكل صحيح، إذا كان كون قادرة على قراءة نصّ يسوف الشخص. أيضا قراءة سليمة متداخلة

رتغب حروف العلى العكس من ذلك، إذا كان . بشكل صحيحلتمييز بني أشكال احلروف وكتابتها

قراءة جيدة، سيكون قادراً على الكفو لتايل، و. صحيحبابة و يكتب بصحيح، مث قادراً الكتوكتابته

.الكتابة جيدةةالوفاء مهار 

ةكتابالأهداف تعلم-۲

١٢٤.سوف المراجع،ص ٥



٩

كون استخدام نظام بناء اجلملة تعناصر التحكم أن يالتعلم مهارة كتابة هاألول ىفأهداف

وتسمح لنا بشرح الغرض من سلسلة . يةالعرباللغةأو موضوع واحد منهم يفهمةاللغة العربية يف كتاب

ومنط من اللغة الطريفة من األهداف مبزيد من التفصيل عملية تدريس الكتابة من حيث 

٦.تالميذأهداف من كتابة تدريس اللغة العربية يسمح يتعلم النأاقةنحممود كامل القال ).الطريقة(

توالصو م العالقة بني شكل األحرف يكتب حبرف العربية و يفه)١

حلرف املنسوبة)٢ ايةو املاألولجيدة يف بفرق يف شكل حرفيكتب اجلملة العربية  .نتصف أو 

لكتابة اللغة العربية وضوح وبشكل صحيحاطريقة فّوقالت)٣

قادراً على الكتابة من اليمني إىل اليسار/فّوقالت)٤

الرتقيم واالستخدامةتعرف التعليم عالم)٥

مال واحلصول على معرفة يف اللغة العربيةاإلمبادئ ةعرفمل)٦

ستخدام قواعد اللغة العربية اليت تقابل كلمةلرتمجة األفكار إىل كتابة مجلة )٧

ستخدام الكلملرتمجة األفكار الواردة يف كتاب)٨ بشكل صحيح يف سياق ةة اجلمل الصحيحة 

.)ضافة وغري ذلك، إومذكرمأنس، مأنس سامل، مجعاملفرد(تغيري شكل البناء أو تغيري معىن الكلمة 

١١Mahmud Kamil an-Naqoh,ى للغة أخر .تعلم اللغة العربية لناطق  :مّكة) ١۹٨٥,اجلامعة أّم القرى ٢٣٥.ص(



١٠

ستخدام قواعد اللغة املناسبة)۹ لرتمجة األفكار املكتوبة 

لنسبة للغرض من تعلم الكتابة وفقا  ٧: النحو التايلعلىحسن شحةأما 

.التعود على كتابة اللغة العربية بشكل صحيحتالميذالحيث أن .أ

.بطبيعة احلال ننظر بعناية وبشكل صحيحه ء أنعلى وصف شياقادرو تالميذالحيث أن .ب

.قادرون على وصف شيء ما بسرعةتالميذالحيث أن ا.ت

.على التعبري عن أفكاره واألفكار حبريةتالميذالتدريب .ج

.الذين اعتادوا على اختيار املفردات واجلمل اليت تناسب سياق احلياةتالميذالتدريب .ح

.اعتادوا على التفكري والتعبري عن ذلك يف كتابة الضبطذتالميالحيث أن .خ

الصحيح، ةالعربياللغةواملشاعر يف التعبرياخلاطروواألفكارالرأي التعبري عن تالميذالتدريب .د

.ومن الواضح أن أعجب، واخليال

كتابةالهارة ية معنو -۳

اليت ال ينفصالن، مها أقسام إىل ثالث قسمندروس اللغة العربية عموما  تالبة يف كتاةمهار 

٨.اإلمالء و اخلط  واإلنشاء

هارة اإلمالءم)۱

١٢ Hasan Syahatah, ,’تعلم اللغة العربیة بین الظریة و التطبیق (al-Qohirah: al-Dar al-Mashriyah al-

Lubnaniyah,٢٠٠٢ ٢٤٢.ص,(

١٣Ma’rifatul Munjiah,Imla;teori dan Terapan,(Malang:UIN Malang press,٢٠٠۹ ٢٢.ص.(



١١

اإلمالء هي الفئة كتابة احلروف يف تشكيل . إمالء-ميل- اإلمالء من ممصدر فعل من أمل

يتم تطويرها يف التعليم مهارة بشكل عام، عند ثالثة من املهارات األساسية اليت. الكلمة أو اجلملة

هارةلتحسن ماإلمالءاهدف و ىف االوله٩.ليونة اليدين يف الكتابةامالء وهي واثقة، واستماع  و إ

.التالميذ ىف الحظ الكلمة أو مجلة أو نّص مكتوب لينقلع أو ينسخ ىف كراستهم

: أنواع اإلمالء.أ

: اإلمالء املنقول)١

جى ومعناه أن ينقل التالميذ القطعة من كتاب أو سبورة إضافية  بعد قرائتها وفهمها، و
، وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصف الثالث من املرحلة  ا هجاء شفوّ بعض كلما

.االبتدائية، وميكن أن ميتد إىل تالميذ الصف الرابع كذلك

أما الصفان األول و الثاىن من املرحلة االبتدائية، فال خيصص هلما حصص لإلمالء، وإمنا 
لقراءة ىف هذين الصفني، ويدرب األطفال على القراء وعلى كتابة مايقرءون ىف وقت يتصل اهلجا ء 

واحد، بل إن تدريبهم على اهلجاء ورسم احلروف والكلمات قد يكون ىف أثناء تدريبهم على الرسم، 
. أو ىف حصة األشغال

: اإلمالء املنظور )٢

١٤Aiman, Amin A’bdul Ghany ,op.cit, ص . ٢٣



١٢

ا، مث حتجب عنهم،  ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراعتها، وهجاء بعض كلما
وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصف الرابع من املرحلة االبتدائية، وجيوز .ومتلى عليهم بعد ذلك

. امتداده إىل الصف اخلامس كذلك على حسب مستوى التالميذ

: اإلمالء االستماعى )٣
ة ملا فيها من ومعناه  أن يستمع التالميذ إىل القطعة، وبعد مناقشتهم ىف معناها، وهجاء كلمات مشا

وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصفني اخلامس و السادس من . الكلمات الصعبة، متلى عليهم
.املرحلة االبتدائية، وتالميذ املرحلة اإلعدادية

: اإلمالء االختبارى )٤
ر التلميذ، وقياس قدرته ومدى تقدمه، وهلاذا متلى عليه القطعة بعد فهمها والغرض يشتقدي

دون مسعدة له ىف اهلجاء، وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ ىف مجيع الفرق لتحقيق الغرض 
ه، ولكن ينبغى أن يكون على فرتات موقولة، حىت تتسع الفرص للتدريب والتعليم . الذى ذكر

: طريقة التدريس

: اإلمالء املنقول-أ

: يسري الدرس على حسب اخلطوات اآلتية

 ،التمهيد ملوضوع القطعة على منط التمهيد لدرس املطالعة أى بعرض النماذج أو الصور
. واستخدام األسئلة املمهدة

 ا، : عرض القطعة ىف الكتاب، أو البطاقة، أو على سبورة إضافية، دون أن تضبط كلما
ت حىت ال ينقل ال تالميذ هذا الضبط، ويتورطواىف سلسلة من األخطاء من خراء هذه الصعو

. املرتاكمة
قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية .



١٣

قراءات فردية من التالميذ، وجيب احلرص على عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأ وقع فيه .
يب ىف كل درسأسئلة ىف للتالميذ على التعبري الشفوى الذى ينبغى أن يكون له نص .
 ة هلا، وحيسن متييز هذه الكلمات إما جى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة، وكلمات مشا

بوضع خطوط حتتها، وإما بكتابتها بلون خمالف، وذلك ىف حال استخدام السبورة اإلضافة، 
جى حروفه ا، وطريقة هذا التهجى أن يشري املدرس إىل الكلمة ويطلب من تلميذ قراعتها و

ة للكلمة األوىل من حيث الصعوبة، مث  مث يطالب غريه كلمة أخرى خيتارها املدرس مشا
. ينتقل إىل كلمة أخرى وهكذا

 النقل، ويراعى فيه :
. إخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التارخيني ورقم املوضوع)أ

أن ميلى املدرس على التالميذ القطعة كلمة كلمة مشريا ىف أثووقت نفسه إىل هذه الكلمات ىف )ب
. حال استخدام السبورة اإلضافية

أن يسري مجيع التالميذ معا ىف الكتابة، وأن يقطع املدرس السبيل على بعض التالميذ الذين )ت
اء قبل غريهم الّ . مييلون إىل التباهى 

 م قراءة املدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ، أو ليتداركوا ما فا
. من نقص

مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة .
 شغل اجلزء الباقى من احلصة ىف علم آخر مفيد مثل حتسني اخلط، أو مناقشة معىن القطعة

.على مستوى أوسع

: أمهية اإلمالء املنقول ١)١(

ت اللغوية والرتبويةدرس اإلمالء ا : ملنقول حيقق كثريا من الغا
.ففيه تدريب على القراءة، أوتدريب على التعبري الشفوى.أ



١٤

وفيه كذلك تدريب على التهجى ومعرفة الصور الكتابية للكلمات اجلديدة الىت حتمل صعوبة .ب
. إمالئية

هارته ىف الكتابة، ويزيد والتلميذ يتعود ىف هذا الدرس دقة املالحظة، وحسن احملاكاة، وتنمو م.ت
ا الكتابية . إدراكه للصلة بني أصوات احلروف وصور

. ويعود كذلك النظام والتنسيق.ث

: اإلمالء املنظور ) ب(

جى الكلمات  اء من القراءة ومناقشة املعىن، و طريقته مثل طريقة اإلمالء املنقول، أال أنه بعد اال
. الصعبة ونظائرها حتجب القطعة عن التالميذ، مث متلى عليهم

: اإلمالء الستماعى ) ح(

: يسري الدرس على حسب احلطوات اآلتية 

. لطريقة السابقة ىف املطالعة: التمهيد )١
ا العامةقر )٢ . اءة املدرس القطعة، ليلّم التالميذ بفكر
سئلة يلقيها املدرس على التالميذ)٣ . مناقشة املعىن العام 
ة للمفردات الصعبة الىت ىف مجل كاملة)٤ حىت يكون كل عمل ىف الطريقة , جى كلمات مشا

مة ال يطلب املدرس فمثال إذا كانت الكلمة الصعبة ىف القطعة هى كل.ذاأثر لغوى مفيد للتالميذ
جى كلمتني مثل  جى هذه الكلمة نفسها، ولكن يطلب إليهم  رسائل : من التالميذ 

أتىت رسائل كثرية ىف العيد، من منكم يتهجى كلمة، وبعد أن : وعجائب، والطريقة أن يقول 
مالء أحد التالميذ، مث يكلف تلمي ذا يسمع اهلجاء الصحيح، يكتب هذه الكلمة على السبورة 

ا، مث يقول  ا، مث : آخر قراء مالء أحد التالميذ، مث يكلف تلميذا آخر قراء األهرام من السبورة 



١٥

األهرام من عخائب الدنيا، من منكم يتهجى كلمة ويكتفى بسماع اهلجاء الصحيح هلذه : يقول 
. الكلمة والداعى إىل تسجيلها على السبورة

تابة، وكتابة الرتيخ ورقم املوضوع، وىف أثناء ذلك ميحو إخراج التالميذ الكراسات وأدوات الك)٥
. املدرس الكلمات الىت على السبورة

قراءة املدرس القطعة للمرة الثانية، ليتهيأ التالميذ للكتابة، وليحاولوا إدراك املشبهة بني الكلمات )٦
على السبورة ا والكلمات املماثلة هلا كان مدو . الصعبة الىت يسمعو

تى إمال)٧ : ء القطعبة، ويراعى ىف اإلمالء ما 
. إمالء القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصرا)أ(
. إمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على حسن اإلصغاء وجودة االنتباه)ب(
. استخدام عالمات الرتقيم ىف أثناء اإلمالء)ت(
. مراعاة اجللسة الصحيه للتالميذ)ث(
.الثالثة، لتدارك األخطاء والنقصقراءة املدرس القطعة للمرة )٨
. مجع الكراسات بطريقة هادئة منظمة) ٩

قى احلصة بعمل آخر مثل  : ثغل 
. حتسني اخلط)أ(
. مناقشة معىن القطعة على مستوى أرقى)ب(
. جى الكلمات الصعبة الىت ةردت ىف القطعة)ت(
. شرح بعض قواعد اإلمالء بطريقة سهلة مقبولة)ث(

: اإلمالء االختبارى ) د(

. طريقته مثل طريقة اإلمالء االستماعى مع حذف مرحلة اهلجاء
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طّ اخلمهارة )۲

يف شكل الكلمات حروفاملوقف /هو فئة من الكتابة اليت ال تشدد على اجلسدمهارة خطّ 

رة كتابة اهالتالميذ مبمث أغراض التعليم اخلط جعل لةاجلمبل يتناول أيضا اجلوانبواجلمل فحسب، 

.يلةمجصحيحة و بة العربيةاحلروف واجلمل

خطّ قال أبد الفىت ىف كتابه أسهل التدريس اللغة العربية  أن .إىل طبقة مجلةخطّ تنقسم 

:تنقسم أىل مثانية أقسام يعىن

كفخطّ .أ

ثلثخطّ .ب

تعلقخطّ .ت

دونخطّ .ث

توقخطّ .ج

تغرفخطّ .ح

حرف التجخطّ .خ

رقعةخطّ .د

نسخخطّ .ذ

ات اآلن خطّ و .ر
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مهارة اإلنشاء)۳

هارة اإلنشاء هو فئة من الكتابة اليت تتجه إىل التعبري عن موضوع العقل يف شكل أفكار، م

بصريممث . رسائل، مشاعر، إخل يف الكتابة، ال شكل التصور أو حمرف أو الكلمة أو اجلملة فقط

، بل أيضا  الرتكيبيف كتابة ةأو اجلملةتصف الكلمليف ليس فقط كتابة . واخلربة الفعل يبدأ املعنية

.القارئالكاتب ىف مناظمة ليئّكد أو فكر اخلاطر كيف 

لو مالء املنقإلحقيقة ا: ثاينالالفصل

لو مالء املنقإلتعريف ا-۱

دف إصالح قدرة هو الدرجة األوىل يف تعليم كيفية  لو منقمالءإلا كتابة اللغة العربية 

يف هذا املستوى جمرد الرتكيز على كتابة الرسالة ولكن . للغة العربيةةيف كتابة احلروف والكلمتالميذال

هذا .أيضااللغة العربيةةءاقر و يف التعرف على الكالم و قواعد رقيق، يضا يف املتابعة مع متارين مثل تأ

دف . املستوى األدىن أو املبتدئنيمناسبة نظرًا ليتوافق مع  املستوى األول يف تعلم الكتابة العربية و

هذا املستوى من املهم للحصول على االهتمام . اللغة العربيةمجلةإىل حتسني قدرة يف كتابة أحرف و 

:قواعد كتابة اللغة العربية، مثلبتعلم اللغة العربية ألن العديد من األسباب الناشئة عن 

ة الكتابة من االجتاه إىل اليمني وإىل اليسار للمتعلمني الذين أصبحوا معتادين على الكتابة صعوب)١

حلروف الالتينية اليت . من اليمني إىل اليسار أو من أعلى إىل أسفل الفرق يف كتابة احلروف العربية 

.ة العربيةدم على نطاق واسع يف معظم الّلغتستخ



١٨

اية  االختالف يف شكل احلروف الع)٢ ربية بسبب موقعها، الفرق يف بداية الكلمة، يف املنتصف أو 

.كلمة

.ةالتخطيط كلميفةرف بسبب االختالفاالختالف يف شكل كتابة احل)٣

رف بسبب أنواع خمتلفة من الناشي أو خوت خط ركعاالختالف يف شكل احل)٤

.رف وكتابة وبعض إال يتحدث غري مكتوبةبعض حتدث احل)٥

.طةية تنوين ، التاء مفتاح والتاء مربو من خصائصها اللغو يوجد)٦

ةستوى لكن أعقبتها عمليرف يف هذا املفقط على طريقة كتابة احلتوينبغي أن تركز ليس

اليت ميكن دربةوبني الت. أيضااللغة العربيةةءاقر و يف التعرف على الكالم و قواعد رقيق، تأخرى مثل

:لى النحو التايلء  عمالإلاستخدامها مبعدل ا

.ةسئلة اجلواب مأخوذ من نص القراءإعطاء أ)١

ةيصبح الكمال اجلمللفرز حىتالتالميذ اليت ال فرز وأطلب من ةتقدمي عدد قليل من الكلم)٢

.لتالميذنص قصري اليت تتعلق نقلي)٣

.ممارسة تغيري اجلملة )٤

دة طريق-٢ نقولاملة اإلمالء ز

ليدرب التالميذ بكتابة مجيلة)١
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ليلني يد التالميذ بكتابة)٢

.اجلملة والكلمة,يرتكز اتقان املادة الذي علمه كا املفردات)٣

نقولاملخطوات تعليم اإلمالء -٣

عرض  املدّرسة على املوضوعت)١

كتب املدرسة عن املادةت)٢

كتب املدّرسة على سبورة  ت)٣

مثّ التالميذ تطبعهااملدّرسة كتابة تقرأ )٤

مر إىل التالميذ نفرا أو ثالسة أنفار أن )٥ كتابةيقرئون  املدّرسة 

ارس املدّرسة عن الكتابة مت)٦

املدّرسة تبني معىن  أو مقسود عبارة عن كتابة)٧

التالميذ ينسخ كتابة ما على سبورة ىف كراستهم )٨

املدّرسة يفتش كتابة التالميذ)۹

املناسبة ث بحال: الفصل الثالث 
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يف اجلامعة ىف قسم تدريس اللغة العربية"أسوة حسنة" البحث الذي أجري من قبل شقيق )١

كليجغ يغيكرت بعنوان  الصف احد أشر تالميذلحتسني مهارة كتابة الّلغة العربية ’’احلكومية سوسو

".يغيكرتاحلكومية اإلسالميةالعالية بوسائل سورة ىف املدرسة 

ين " البحث الذي أجري من قبل شقيق)٢ يف اجلامعة احلكومية ىف قسم تدريس اللغة العربية" أر

كليجغ يغيكرت بعنوان  ستخدامالسابع الصف لتالميذ حتسني مهارة كتابة الّلغة العربية ’’سوسو

".فملنقاحلكومية سالميةاإلالثانويةىف املدرسة املنقولاإلمالءطريقة

يف اجلامعةىف قسم تدريس اللغة العربية" ذ الفحم حسن"الذي أجري من قبل شقيقالبحث )٣

لتالميذ تحسن مهارة كتابة الّلغة العربية لاإلمالءطريقةطبيقت"بعنوانمسرنقاحلكوميةاإلسالمية

".فملنق دمحمية سالميةاإلالثانويةىف املدرسة السابع الصف 

:بعّدة مذكور على يعىن أّما إختالف ىف هذا البحث 

العالية الصف احد أشر ىف املدرسة طالب لتبحث عن الوسائل سورة " أسوة حسنة"البحث االول 

.حتسني مهارة كتابة الّلغةو أما تساوي يرتّكز على ".يغيكرتاحلكومية اإلسالمية

ين"البحث الثان  حتسني مهارة  و أما تساوي يرتّكز على ,اإلمالءطريقةستخدامتبحث عن " أر

.سالميةاإلالثانويةىف املدرسة السابع الصف لتالميذ الّلغة العربية كتابة الّلغة

حتسني و أما تساوي يرتّكز على ,اإلمالءطريقةطبيقتيبحث عن "ذ الفحم حسن "البحث الثالث 

.سالميةاإلالثانويةىف املدرسة السابع الصف لتالميذ الّلغة العربية مهارة كتابة الّلغة
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الباب الثالث
البحثطريقة 

البحثيةنوع: الفصل األول 
للغة اإلجنليزية يسمّ PTK)(ائي الفصول الدراسة لبحث هو حبث اإلجر هذا ا ى أو 

Classroom Research اهلذموافق ئيحبث اإلجراهذا . ةة البحثية أو االختبار يمن التجرببعضهو

. متعلّ املو التعّلمعمليةيف الفصل أو اّلذي وقع للمشكالةركزة يف الفصل واملفعليةه، ألنبحثال

١:من ثالث كلماتئي نشأالبحث اإلجرا

ت أواليانللعينةاملم قواعد منهج، استخدموضوعكنشاط مفهيالبحث) ١ فيدة املمعلومات بيا

مّ ء حال اّلىت رغبةشيمننوعالقيةلرت  .للبحثو

.النشاطدوربحث كماالالغرض معني، يف هذنشاط و قصد تفعلحركةاإلجرائى يفهم كشيء) ٢

.واحديف وقت دّرسة من املويتعّلمتالميذكمجموعة من الالفصل يفهم ) ٣

البحث اإلجرائة هي مراجعة منهجية من جهد يعربHopkinsيف Ebbutt, ومتاشيا مع سابق

موعة املدرسة ليفعل اإلجرئى يف التعليم وعلى أساس أفكارهم عن , حتسن املمرسة الرتبية من ا

٢.احلاصل من هذه اإلجرائى

١۹Zainal Aqib,Penelitian Tindakan Kelas,(Bandung: Grama Media) ,٢٠٠۹, ١٢.ص

٢٠Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja Rosda karya)

٢٠١٠, .١٢.ص
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إنشطة تعكيس النفسى من شكل كئيالبحث اإلجرا،بويةالتعريف السابق، يف سياق الرت 

املمارسات ا، وفهمهم هلذبويةاملمارسات الرت عنلتحسني العقالنية والعدالةبّيةيف حالة الرت املدّرسة

٣.تنفيذ املمارساتةواملواقف

,طّةاخل:يف البحث التايلMc. Taggartو Kemmisئي يتوجه إىل اشكلعملية البحث اإلجرا

٤.عكساإلن, املالحظة, تنفيذ العمل

هو توقيتمكان البحث: الفصل الثاين 

ان نوبية أن متعمدا يف فرتة الثّ اجلبوطناحلكومية سالميةاإلالثانويةىف املدرسة البحثموقع 

يف منتصف يف وقت البحث ستنفيذ,علتالميذ الصف الساب٦۱۲۰/۷۱۲۰سنة دراسية 

الثانويةيف املدرسة عالسابالصفتالميذال. ٢٠١٧ن يعين ماي حىت يوينالدراسي يف شهري

.التالميذات۹و ١١التالميذ, ٢٠ع التالميذيجبم، نوبيةاجلبوطناحلكومية سالميةاإل

البحثوضوع م: الفصل الثالث 

٢١Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi

Guru,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)٢٠٠٨ , ٤٦.ص

٨,ص.سوف املراجع٢٢
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احلكوميةسالميةاإلالثانويةلصف السابع املدرسة االبحث هو التالميذ اوضوع يف هذم

شرط يه" الصف السابع"احلجة يف اختار . ٦۲۰۱/۷۱۲۰سنة دراسية . نوبيةاجلبوطن٣

، مث احلاجة إىل إدخال حتسينات يف ةمن نتائج املالحظ. تعلم الكتابةال تزال سلبية يف هالتالميذ

يام به لتحسني تدابري خاصة حباجة إىل الق.لتالميذالتعلم لتحسني مهارة الكتابة و يغري أخالخ

للغة العربيةتالمذوتغيري سلوك ال .يف التعلم أنشطة التعلم للكتابة 

متغريات البحث: ل الرابع الفص

يف هذه الدراسة اتاملتغري ٥.ثبحالأو ما جيري تركيز على ةحثافعل البيمتغريات البحث ه

.تشمل متغريات املدخالت واملخرجات وعملية متغرية

املتغريات املدخالت واملخرجات.أ

واملعلمني، واملادة التعليمية، وموارد التعلم وغري تالميذاملقرتنة مع اليإدخال هاتتغري امل

القدرة يكتب على كتابة العربية قبل استخدام طريقة ييف الدراسة هاملتغريات اإلدخاىل٦.ذلك

.ل، فضال عن املسائل املتصلة بعملية التعلم كاملدرسني واملادة التعليمية، وغري ذلكو نقاملاإلمالء 

، و نتائج التعلم التالميذ، دوافع التالميذيجة من املتغرية املرتبطة فضول ملخرجات هي نتابينما متغري

٢٣ Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.( Jakarta. Rineka Cipta ٢٠١٠,) , ص .٤٨
٢٤ Subiyantoro.Penelitian Tindakan Kelas.( Semarang  : Rumah Indonesia),٢٠٠٧ ٨١.ص.
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املتغريات إخراج يف هذه ٧.التصحيحيةئةالذين احتجزوا خالل اإلجراالتالميذوخربة التالميذ

ستخدام طريقة اإلمالءمالبحث هي لتحسني  .منقولهارة كتابة اللغة العربية 

متغريات العملية. ب

عملية املتغري هو يرتبط بعملية تنظيم التدريس والتعلم األنشطة مثل التفاعل بني التدريس 

عملية املتغريات يف ٨.والطريقة التنفيذالتالميذوالتعلم و الطريقة املعلم يف التدريس والطريق التعليم 

لباحث لتيسري تعلم هذه الدراسة أي التعلم هي بطريقة اإلمالء املنقول الذي يكون إجر أو طريقة ا

ويتم التعلم . اختيار بطريقة اإلمالء املنقول يهدف لتحسني مهارة كتابة الّلغة العربية. الكتابة العربية

.مرارا وتكرارا يف الدورات القليلة املاضية نظراً ملشاركة نشطة

البحثئةإجرا: الفصل اخلامس

قبل تنفيذ يف األول يعطي اختبار لينظر نتائج .الدورتني نفيذهيالبحث الذى اهذئةاجرا

.واإلنعكاس, املالحظةو, و التنفيذ,التخطيط: يف كل الدورة منها. يف التعلمالتالميذ

التخطيط.۱

١٨.ص,سوف المراجع٢٥
٢٦ David  Hopkins, A Teacher’s Guide to classroom Researce, (Philadelphia١۹۹٣ ٣٢.ص,(
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يصنع الة , يصنع الة مراقبة, العمل الذي يفعل علي هذ التخطيط يعين يصنع خماّطط التعليم

.الستعاد يومية لإلنعكاس نفسيصنع الة تقومي و ا, التعليم

ئىتنفيذ اإلجرا. ۲

ة من خطيطة اليت أعدت الباحث الذي ساعد املعلم اللغئىهو اإلجرائىتنفيذ اإلجرا

:يف هذه املرحلة يعينئىوتشمل عملية اإلجرا. العربية

.يكتب املعلم  الكلة أو اجلمة الّلغة العربية. أ

.املادة و األشار تعليمات لنسخ الّلغة العربيةالتالميذإعطاء . ب

.يئط املادة الّلغة العربية الذي عليهم أن يفهمواالتالميذت

.نسخ املادة وفقا ملا هو مكتوب من املعلم يف السبورة أو يف كتاب مطبوعالتالميذ. ث

إلضا جراء مقابلفة إىل ااملقابلة الثانية التعلم هو نفسه كما هو احلال يف املقابلة األوىل،  ة ملعلمني 

.تالميذأعلى قيمة وأدىن قيمة فئة الفئات تالميذمع ال

املالحظة.۳

املالحظة تنفذ ملعرفة كيف النظام والفعلي . املالحظة اليت تنفذ يف وقت عملية التدريس

ت تعلم وإلضافة إىل ذلك. يف وقت التدريسالتالميذ يف التعلم التىالميذ الباحث أيضا مبسح صعو
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لعينةالتالميذعن طريق طرح  يف كتابة العربية، التالميذاألهم  يف هذا البحث هو قدرة . الذين قاموا 

.فضال عن حل املشاكل أو املهام

اإلنعكاس.٤

. ةخطيط، والعمل، املالحظة واملقابلعلي مجيع  عقد من النتائج اليت تبدأ من مراحل الت

ت اليت تنشأ استنادًا إىل التحليل الذي  ترمز عنة ، فإنه سيتم العثور على حل املشاكل أو الصعو

. ، حىت الدورة الثان يستعمالخلطوة الدورة األول الذي املصادقةعندما التعلم عملية الدورة األوىل

القرتان  .تغيري اسرتاتيجية التعلم الألولويتم استخدام االنعكاس الناتج عناإلنعكاس 

:دات وجهات النظر بشأن املشروع ما يلية عامة عن تنفيذ فئة العمل البحثيةللحصول على حمل

۱التخطيط ۱إلجرائىالتنیذ ا
لةالمسأ

۱اإلنعكاس ۱املالحظة

جدیدة لةالمسأ
من التخطیط ۲التخطيط ۲إلجرائىیذ افالتن

۲اإلنعكاس ۲املالحظة
لم لةاذا كان المسأ
تنتھى
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تأساليب : الفصل السادس مجع البيا
تتقنيات .االختبارات والتقنيات غري إختبارتقنياتالذي املستخدمة يف هذ البحث هي مجع البيا

تقنية اختبار.أ

ت ةتقني . تالميذلاملستخدمة للكشف عن مهارة الكتابة اللغة العربيةختبار مجع البيا

احلكومية الثانويةيستخدم االختبار ملعرفة مستوى مهارة كتابة اللغة العربية يف الصف ىف املدرسة 

يف كتابة ما تعليم والفهم ما  تالميذنوبية تشكيل نسخة اختبار، وشدد على قياس قدرة الاجلبوطن

النسخ اجلمل  الّلغة العربية تالميذاالختبار، النشاط الذي يفعل التقنياتيف. ملدّرسنيبة كتبا

.ومعنها

تقنية غري اختبار. ب

ئقاملراقبة تقنية غري اختبارهي .والو

املراقبة.١

اإلستمرر إلى دورة التّالى
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إعداد صحائف املراقبة تعبئته ةاملراقبة يفعل الباحث. عملية التعلم يساعده معلم الفئةىف املراقبة 

ت بصورة منتظمة حيث أن . عن طريق الباحثني واملعلمني من الفئة وجتري املالحظات تسجيل البيا

).√(قائمة االختيار عالمة شحن فقط 

مقابلة .ث

ت من خالل املقمل يتم ا. وأجريت املقابلة بعد عملية التدريس جلميع ابلةسرتداد البيا

.الذين قيمة أعلى وأدىنتالميذولكن من ال، تالميذال

ئق. ج و

ئق املتعلقة الذي تفعل الباحث يعين كشف الغياب، أي القائمة اليت توضح وجود  الو

يف دورة األوىل أو التالميذقائمة القيم، أي قائمة تصف نتائج تعلم . يف أعقاب عملية التعلمتالميذال

ئق والصور الذي . دورة الثانية وهو ) وقت إجراء املقابلة(يف الوقت التعلم او يف اخلارج الدرس الو

ئق الصور املستخدمة للحصول . واملعلمني للتعلم يف شكل صورتالميذتسجيل النشاط ل هذه الو

ت األول التعلم إجناز ع ت الكمية(بعد عمل تالميذالةلى البيا ختطيط دورة /ويف شكل صور) البيا

مقابلة الثالثة واألخرية يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية الباحث تطبيق األول عمل التنفيذ يف
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ت النوعية(إجراء فئة  كانت الصور اليت . يسعده زميل يف نشاطةيف اخذ الصور،الباحث). البيا

لفعل وصف وفقا للشروط اليت وقت ئق هي احلجية هذ. عملية التدريس اللغة العربيةاختذت  الو

ستخدام طريقة يف وقت اللغة العربية مهارة كتابة الصف التالميذل أنشطة األدلة حو  مالء اإلالسابع 

.نوبيةاجلبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانويةىف املدرسة لو نقامل

أداة البحث . الفصل السابع

أداة البحث املستخدمة يف شكل أدوات االختبار واختبار واملدعي العام اإلقليمي، واملنهج

.املادة التعليمية/ووحدات

ت:امنثالفصل ال .تقنيات حتليل البيا

تحتسني مهارة كتابة فعالية يف عريفلت مدى تطور عريفلت.األنشطة حتتاج إىل حتليل البيا

حتليل وصفي املقارن يقارن دثاحلاستخدم يف هذتتحليل فاللغة العربية، ماّدةتالميذالالكتابة إتقان 

البحث النوعىميكن البحث النوعي والكمي يعىن البحث .بني نتائج االختبارات بني الدورات

ئق، البال) ٣(، الحظةامل)٢(اختبار األفراد،) ١: (عليها من .تالميذقدرة المنعليهاالكمي حثو

ييمتقبيف كل دورة و املتعّلممبعد عملية التعلّ تالميذلملتحليل نسبة جناح أو النسبة املئوية اكتمال تعلّ 

ستخدام إحصاءات بسيطة  حتهذا التحليل.الدورةآخريف اباختبار كتكشكل  :التايلكماسب 

فرديالاالختبارتقييم . ١
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الّلغة لكتابةاالتالميذ اىل إتقانختبار االيم االختبارات الفردية عليها من نتائج يقتهذا 

.العربية

مقسوما على عدد من و عليهم النتيج التالميذةالباحثجتمع ،تالميذعرف النتيج البعد 

ه من أجل حساب متوسط أنّ سدجانقال.املتوسطالنتيجمن أجل احلصول علىتالميذهؤالء ال

ستخدام الصيغة ا  :الصف حسا

∑X∑N
X = متوسط قيمة

∑ = جمموع من مجيع النتيج

∑ = عدد التالميذ

النتائجهم ذا إجح تالمذم، تعلّ م وامللتعلّ إرشاد التنفيذ اساسم يف ستند تقييم التعلّ وت
Siswa∑:م استخدام الصيغة التاليةتعلّ العرض كامل لتحسب ٦۵ yang Tuntas Belajar∑ Siswa X100%

:على التايلم ككلّ التعلّ نتائجتالميذمعايري 

٪١٠٠-۹١جيد جدا
٪۹٠-٨١جيد
٪٨٠-٧١كاىف
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٪٧٠-۵١قص
٪۵٠-٠جداقص

املالحظة) ٢

دّرسةامل.أ

العربية م اللغة يتعلاليف عملية دّرسةلقدرة املاتقدميالتبحثمدرسا، سكدّرسةمالحظة امل
:ستخدام املعادلة التاليةةحتليل املالحظ.الطريقة اإلمال منقولستخدام

x 100%

:معلومات
p = اَلِنْسَبُة املَْئوِيَُة لِتَـْفِتْيِشَها
f = َها املَُعلِّمُ  َجمُْمْوٌع النَـَقاِط َحَصَل َعَليـْ
N = الَنِتْيَجُة اِالْمجَالَِيُة لِْلُمثَالَية

مييف عملية التعلدّرسةنسبة جناح املمعايري 

١٠٠-۹١جيد جدا
۹٠-٨١جيد
٨٠-٧٠كاىف

٦۹-۵٠قص
۵٠- ٠جداقص
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التالميذ.أ

أثناء عملية تالميذالةبحث عن النسبة املئوية لقدر ست، كشكل املتعّلمتالميذالالحظم
ستخدام املعادلة التاليةاحتساب حتليل طريقة اإلمال منقول م اللغة العربية يالتعل :املالحظات 

x 100%

:معلومات
p = اَلِنْسَبُة املَْئوِيَُة لِتَـْفِتْيِشَها

f = َها املَُعلِّمُ  َجمُْمْوٌع النَـَقاِط َحَصَل َعَليـْ

N = الَنِتْيَجُة اِالْمجَالَِيُة لِْلُمثَالَيةِ 

:اللغة العربية يف التقدمم يتعلالأثناء عملية تالميذمعايري نسبة جناح ال

١٠٠-۹١جيد جدا
۹٠-٨١جيد
٨٠-٧٠كاىف

٦۹-۵٠قص
۵٠–٠جداقص

داللة األعمال:الفصل التاسع 
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وضع و عامل عضد ,استند على وضعمؤشرات األداءيف كّل وحدة تعليم منح القادر ليثبت 
ىف كّل سنة ان بثبت ,٧٠٪حتت  األداءمؤشرات وحدة تعليم أن يثبت املقصود.وسيلة  الذ ميلكه

. ٪١٠٠حىت يبلغ معيار تصفية جيد يعىن مؤشرات األداءحتسن

ىف الدرس اللغة مؤشرات األداءو .نتائج تعلم ثبت من املدرسةمؤشرات األداءالثبوت و مع ذلك
اء تعلم  معّني فردى إذا  , ٪٦٥ثبوت األقل نتائج التالميذ يبلغ  الكالسيكيّ العربية معّني  وبلغ ا

.٪٦٥كان  التالميذ جيد قيمة 
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الباب الرابع
نتائج البحث

مكان البحثملحة :الفصل األول 

إلسالم على مبادرةهيةاجلنوبيبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية املدرسة تمعة تتميز  ا

رئيس . وتقع املدرسة يف الشارع تربية السس يف منطقة كتف. ١۹٨٥اإلسالمية الذي وقفت منذ عام

سهرجه ألودىمث مبدل األستاذ ١۹٨٨-١۹٨٥من .أ. م.األستاذ مسعد أاملدرسة األوىل يعين 

.حّىت اآلن. د.ف.مث مبدل األستاذ فنس س٢٠١٠حىت ىف الشهر أبرير .إ.د.ف.س

ةاجلنوبيبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية أحوال املدرسني و املدرسات يف املدرسة

األستاذ ليس فقط يدّرب بل مثل البالغ . هو األستاذيف املدرسةالعامل اثبت نتائج التعّلم

لنظر وظيفة ودور أستاذ أكرب .Tranfer of knowledge)(الذي يعمل حمرتف ينقل معرفة علم

تمع خصيصا ,جدا .أستاذيشابك مبسكلة .وسط تفل ربّه حمّم جدالذلك كينونة أستاذ يف األوصاة ا

١جدول 
ةاجلنوبيبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية يف املدرسة املدّرساتقائمة أمساء املدرسني و 

٢٠١٦-٢٠١٧
وظيفةالنساء\الرجلاألمساءالرقم
رئيس املدرسةالرجلد.ف.فنس س١
القران احلديثالرجلأمحد ألودىدرس ٢
عقيدة أخالقالرجلدرس ال أمن٣
الفقهالرجلدرس ال دمن٤
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الّلغة العرابيةالرجلد إ.ف.س, سحرجهألودى٥
التاريخ ثقاّيف اإلسالميالرجلإغ.س,ال زبل٦
تربية وطنّيةالرجلد.ف.س, زهرّدين٧
علم عاملالرجلد.ف.س,سكد٨
الّلغة اإلجنليةالرجلد.ف.م أ.أ,فدل۹

علم حنريّةالرجلد إ.ف.س,أمرن١٠
ضّياتعلم الرجلد.ف.س,سيفّدينألودى١١ ر
الّلغة اإلجنلية يف الفصل األولالنساءدإ.ف.س,مسريت١٢
ضةالرجلد.ف.م أ.أ,سوديألودى١٣ الر
الّلغة اإلندونسيالنساءد.ف.س,لت لسرت١٤
علم عامل يف الفصل األولالرجلد.ف.س, هسرّدين مال١٥
العامل امليكانيكيّ الرجلقم.م د,سيمدينألودى١٦
التاريخالنساءد.ف.س,هسنيةو أد ١٧
الّلغة اإلندونسي يف الفصل األولالنساءد.ف.س, فلية١٨
علم فنّ النساءد.ف.س, نرملة بسري١۹
القراءة القرانالنساءد.ف.س, رتنا دو٢٠
علم حنريّة يف الفصل الثانالنساءد.ف.س, فردينا٢١

ئق املكتب يف  ت من و مصدر البيا
الّسنة

٢٠١٦- ٢٠١٧الّدراسّية 

٢جدول 
اإلسالميةالثانوية يف املدرسة يف املدرسةعدد التالميذ يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

ةاجلنوبيبوطن٣احلكومية 
٢٠١٦-٢٠١٧
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الفصلجنسمجلة
التالميذالتالميذات

٥١٣١٢٠VIIa.VIIb

١٠١٥٦٤٥VIIIa,VIIIb,V
IIIc

١٠٣٥۹٤۹IXa,IXb,IXc,
Ixd

مجلة٢٥٥١٤٦١٠١

ئق املكتب يف الّسنة الّدراسّية  ت من و ٢٠١٦- ٢٠١٧مصدر البيا

نتائج البحث:الفصل الثاين

ملرحلة يف كّل الدورةنتائج البحثهذه ن عملية التعليم . سأبّني  يف هذا البحث تفعل دور

ن تدخالن :وسأبّني يف كّل الدورة. ويف كّل الدورة مّر

ستخدامالصفلتالميذ يف االلغة العربية مهارة كتابة نتائج تعّلم .أ مالءاإلطريقةالسابع 

يةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةىف املدرسة ل و نقامل

ستخداملتالميذ يفااللغة العربية مهارة الكتابة نتائج تعّلم لتعريف  طريقة الصف السابع 

طريقة قبل اإلستخدام اجلنوبيةبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية ىف املدرسة اإلمالء املنقول 

تكتب حرف أو كلمة أو مجلة ولكن بعد إىل التالميذ أن الباحثةٔمريف الدورة األوىل,اإلمالء املنقول

هذه .الباحثة أّن  أربعة أنفار يستطعون أن تكتب الّلغة العربية واخر ال يعرفون مكاتبفتش



٣٧

يف تعليم ل طريقة اإلمالء املنقو اإلختبارة أهدافها لتعريف املقارنة و اإلتقان بني قبل و بعد اإلستخدام 

.كتابة الّلغة العربية

األوىل قبل تنفيذ الدورة أخذت أربعة التالميذ اّلذي دخل يف معايري اإلكتمال بعد اإلختبارة 

.التالميذ٢٠ع يجبم١٠ونتائج األسفل ٨٠لنتائج األعلى) KKM(األدىن 

:من هذه اإلختبارة لنال النتائج كتابة التالميذ

∑X∑N
= 60520= 30,25

∑:عرض الناجح التالميذخبالف التعلّم ناجح ∑تالمیذ التالمیذ جمع X100٪= x 100٪= 20٪
بناء على هذه اإلختبارة فنظرت أّن اإلتقان مهارة كتابة اللغة العربية التالميذ يف بعيد على 

خبالف مجيع . أّن أهداف اإلتقان مهارةكتابة اللغة العربية مل حيققتدلّ ٣٠,٢٥النتائج . املقّدر

جح وصل إىل  .قصا جدايف معيار التالميذ) ٪٢٠(٤التالميذ اّلذي 

بوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةملدرسةالسابعالصفىفلو نقاملمالءاإلطريقةتطبيق.ب
يةنوباجل
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الدورة األوىل. أ

طريقةالدورة األوىل هي عملية التعلمية اللغة العربية مباّدة يف البيىت و اإلستخدامهذه يف 

۹و١١التالميذ, ٢٠ع التالميذيجبمالسابعيف الصف تفعل أنشطة الدورة األوىل . اإلمالء املنقول

الكلمة أو نننتعلم كيفية كتابة حروف ّمث يتبع حروف أن تكون يف تعليم الدورة األوىل. التالميذات

, وبعد نتعلم أمرت إىل التالميذ أن تكتب مجلة ما على سبورة ّمث نرتمجها إىل اللغة اإلندونسي.اجلملة

مكتابة بعد   .أمرت إىل التلميذان أن تقرأ كتا

الّدورة الثانية.أ

م األسرة ب ّ اإلمالء طريقةهذه الدورة الثانية هي العملية التعلمية اللغة العربية عن املاّدة من أ

ولكن املدّرسة تعّلم عن الكيفية , ليس اتعلم كتابة فقط. كمى تعّلمنا من املقابلة األوىلاملنقول

.كتبت املدّرسة اجلملة و معنها على السّبورة و ينقل التالميذ ما  يف السبورة على كّرستهم.قراءةأيضا

ستالصفتالميذلغة العربية كتابة اللّ مهارةنيحتس.ج ىف ل و نقاملمالءاإلطريقةخدامالسابع 
يةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةاملدرسة 

الدورة األوىل. أ
التخطيط)۱

ورقة , املعلمة,الكتاب,(RPP)إستعدت الباحثة خطّة اإلجرئ التعليم التخطيطيف هذا 

ورقة اإلختبارة قبل الدورة و يف مقابلة ,ورقة املالحظة األنشطة التالميذ, املالحظة اإلنشطة املدّرسة

. نية ورقة اإلختبارة بعد الدورة األوىل
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ئىتنفيذ اإلجرا) ۲

عملية التعّلم و املتعّلم اللغة العربية يف الصّف السابع هييف الدورة األوىلئى تنفيذ اإلجرا

۹تالميذ و٢٠,١١التالميذومجعيةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةملدرسة 

ريخ .تالميذات املادة اليت .٢٠١٧مايو٨طقم األنشطة يف هذه الدورة األوىل فعلت يوم اإلثنني يف 

ستخدام.لبييتايف درس التالميذ هي عن  لسالم . طريقة اإلمالء منقولو والدعاء , و النشاط يبدأ 

تقرأ ذلك نصّ سةاملدرّ مث,إىل التالميذ كتابة أونّص يف السّبورة سة  املدرّ يعلم . مث يعرض الباحثة , 

مث النشاط يف. درسهم الكتابة صعب يف يسأل عن التالميذّمث .مطلوب يقالّدهالتالميذ حيث أّن 

ينقلهم ما علي سّبورة أو التالميذّمث .تبني معىن الذي عبارة عن كتابةسةاملدرّ بعدهاعملية التعلم

.نصّ 

املالحظة) ٣

ء نتباإ، ادةاملء تالميذ علىنتباإمن مراقبة بدءم. ممع تنفيذ التعلّ فعلتةمت املالحظإق

ت بالشكل دورةهذه اليف. ميف عملية التعلّ تالميذالو رغمة ئل اإلعالم وساالتالميذ على من يا

تالميذوالدّرسةملالحظة ااملمن أنشطة ورقة . أثناء تنفيذ العملتالميذوالدّرسةملالحظة انشطة املاأل

ت التاليةم أثناء عملية التعلّ  :خذ البيا

الحظة املدّرسةاملنتائج أنشطة .أ



٤٠

قدرة املدّرسة يف تنفيذ التعليم ملدّرسة يف الدورة األوىلالحظة ااملنتائج أنشطة بناء على قائمة 
:لتعريف بروموس

x 100٪

= x 100٪
= ٪٧٢

من حّد أعلى اإلصابة  حصل على ٥٢لنيل اإلصابة األنشطة املدّرسة , من حساب األعاله
.جّيداملدّرسة يف العملية التعلمية مبعيار مبعّرض املعينة فوق الفوز٧٢معّرض لوصل ٪

الحظة التالميذاملنتائج أنشطة .ب
x 100٪

= x 100٪

= ٪٦٩,٤٤
, ٤٤واحلاصلة ٣٦من حّد أعلى اإلصابة ٢٥عليها حصلاملالحظة األمشطة التالميذعلى أساس 

.كاىفالتالميذ يف الدورة األوىل مبعيار األنشطةمناملعينة فوق الفوز مبعّرض٦۹٪

التالميذنتائج اإلختبارة . ج
:نتائج التالميذيف الدورة األوىل لنال من هذه اإلختبارة ∑X∑N

= 127020= 63,5
∑:عرض الناجح التالميذخبالف التعّلم الناجح ∑تالميذ التالميذ

X100٪

= x 100٪
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= 60٪

الثانويةإىل قائمة أن يثبت مهارة كتابة اللغة العربية التالميذ الصف الّسابع ىف املدرسة يستند

أن التالميذ جّرب حتسن ىف ;حني يستسلم درس عن البيىتيةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإل

ملقارنة مع قيمة نتائج قبل دورة الذى نتائج ,٥,٦٣,يكتسب التالميذ إصابة مبعّدل. املهارة كتابة 

.قصر اييف الدورة األوىل يف معتالميذالتدلّ ذا، وه.%٦٠تعليم قد ينال 

نعكاس إ)٤

ستخدامعملية التعلّ ,الدورة األوىلتنفيذ ىف يف .طريقة اإلمالء منقول ملّا كاملة كلهام 

ين ال الذتالميذبعض الوامن بني هؤالء ما زالوا جدو .تزال اليت حتتاج إىل عنايةأكثرالالدورة األوىل 

. خلفاالذين جلسو تالميذهؤالء المعظم و. دّرسة على السّبورةمبني كتابة تويل اهتماما عندما 

تالميذ اليئجر ذي إالّ ةمث من حول االختبار . األوىلدورةاليف تالميذر على نتائج اختبار الثّ أوهذا 

لّصحيحوجد أيضا أ ختبار إنتائج تصحيح تفكشعندماه هذت متّ . كثر من التالميذ مل يكتب 

توفري بثانية لتصحيح القصور يف الدورة األوىل الدورة الإىل إجراء ةالباحثتحتاجإولذلك، .تالميذال

.األوىلدورةالصيغة خمتلفة قليال من 

الثانيةدورة ال.ب

التخطيط) ١

دورة الثانية الأن تفعل تقدعأيف الدورة األوىل، الحظةة نتائج االختبارات ورقة املبعد مراقب

عايري جناح يف مالذين مل تالميذاال٨هناكنأا عن أنشطة املتابعة لألنشطة يف الدورة األوىل معترب 



٤٢

ختطيط .عايري اكتمالتالميذ يف مم أن متوسط قيمة فئة من العلى الرغ(KKM)اكتمال احلد األدىن 

ورقة ،تعليمط الختلف كثريا عن استعدادات يف الدورة األوىل هو إعداد خطإيف الدورة الثانية ال 

دّرسةاملفرّقت الثانية الدورةيف . آلة السؤلوالتالميذراقبة املنشطة ورقة األودّرسةراقبة املاملاألنشطة 

مع . األوىلدورة الالقصور اليت توجد يف م بقصد إصالحخطوات التغيري قليال يف أنشطة التعلّ على

.أفضلالتالميذتقان اإلالتعّلم إحتاجوانفيذنشطة يف تتغيري طفيف األ

ئىتنفيذ اإلجرا) ۲

. تالميذ١١و تالميذات۹تالميذ٢٠ع ميجبالّسابع نية يف الصف الثاجولة الدورة 

م األسرة املادة اليت درس التالميذ هي عن، ٢٠١٧مايو٢۹إثنان ىف التاريخيوم تنفيذها ّ من أ

ستخدام. لسالم . طريقة اإلمالء منقولو يعلم . مث يعرض الباحثة , والدعاء , و النشاط يبدأ 

مطلوب التالميذ حيث أّن تقرأ ذلك نصّ سةاملدرّ مث,إىل التالميذ كتابة أونّص يف السّبورة سة  املدرّ 

سةاملدرّ بعدهامث النشاط يف عملية التعلم. درسهم الكتابة صعب يف يسأل عن التالميذّمث .يقالّده

.ينقلهم ما علي سّبورة أو نصّ التالميذمثّ .تبني معىن الذي عبارة عن كتابة

ةمالحظ) ٣
ت التاليةلنيل الثانية لدورةاألنشطة خالل تنفيذ امن  :البيا

املدّرسةنتائج أنشطة املراقبة .أ
x 100٪

= x 100٪

= 86,11٪
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من حّد أعلى اإلصابة ١١,٨٦٪لنيل اإلصابة األنشطة املدّرسة , حساب األعالهمن

دة قدرهتظهر مبعّرض٧٢ املعينة فوق الفوز املدّرسة يف مبعّرض٧٢من نسبة سابقة من ٦۹٪مبز

.جّيدالعملية التعلمية مبعيار 

التالميذ               نتائج أنشطة املراقبة.ب

x 100٪

= x 100٪
= 86,11٪

مبعّرض٣٦من حّد أعلى اإلصابة  ,٨٦,١١٪من البيانة األنشطة التالميذ يف الدورة الثانية 
دة قدرها ٪ تظهر  .جّيد جداواألمشطة التالميذ يف هده الدورة .٨٦,١١بز

نتائج اإلختبارة التالميذ. ج

X∑N∑:هذه اإلختبارة لنال النتائج التالميذمن
= 159520= 79,75

∑:التالميذ من خالل كتمالإل ابينما  التعّلم الناجح ∑تالميذ التالميذ
X100٪= x 100٪

= 95٪
دة ت الالدورة األوىل ظهر إختبار املادي يف يف ة التالميذاملتوسطمن نتائج  من اقدر الز

وا احلد قحقّ و متقان التعلّ تالميذ يف اإلالعرض الناجح قد تحصيلالحّىت ترقية ۹٥٪يكون%٦٠
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دة قدرهاتظهر مبعّرض. ۹٥من٪(KKM)كتمالإاألدىن من معايري  %٦٠من نسبة سابقة بز

.جّيدجّدار اييف معالثانيةيف الدورة تالميذالدّلواذا، وه

نعكاس إ)٤

إىل الدورة الثانية تنظر ، أن تالميذوالدّرسةنشطة املاألراقبة املرقة و األنشطة نظرتإذا كنت 

م يف التعلّ واجعلجتديد األخطاء يف الدورة األوىل مع الدورة األوىلمم هو أفضل من التعلّ من التعلّ 

، مهتماما أثناء عملية التعلّ إويل يالذين ال تالميذعلى الرغم بعض ال. جحواالثانية هو أكثر الدورة

دة يف عملية التعلّ . اآلخرينمضور كما أصدقائهحو التالميذلكنها ال تستمر طويال  م الشاملة مع ز

اتختبار من نتائج اإلضح تّ إ. مبعد عملية التعلّ تالميذتقان الاإلبشكل كبري مستوى وار ثّ ألطبع 

دة مقارنة نتائج اإلعلى الدورة الثانية وه تالميذبعض ال. الثانيةدورةالختبارات على و ما ميثل ز

من الواحديف الدورة الثانية على الرغم KKMمل بعد الدورة األوىل مت التوصل مل كاالذين قدرو 

ولكن تعّلم الذين لديهم مشاكل يفميذتالالعوامل الداخلية لوذلك ألنّ .الذين مل كملتالميذ ال

دة منالتالميذ العموما  دورةم يف البعد االطالع على نتائج التعلّ . العربيةالّلغة املفردات اإلتقانز

.ةك متاما ال حاجة ملزيد من الدور ذلةالباحثتشعر أالثانية، و 
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البحث: ثالثالفصل ال. ت

سالميةاإلالثانويةملدرسةالّسابعيف الصف التالميذالعربيةالّلغة مهارة كتابةإتقان- ١
ل و نقاملمالءاإلطريقةستخداميةنوباجلبوطن٣احلكومية

اإلمالء املنقولطريقةستخدامإلقبلي يف الدورة األوىل، أي قبل وبناء على نتائج االختبار ا

.قبلها املاّدة درس هلمجدا إذاخفضةمتوسط قيمة من٣٠,٢٥قيمةتعريف النتائج التالميذ 

إلضافة  .التالميذ٢٠من أصل) %٢٠٪(٤فقط كتمال األدىنإمعايري يف قيق حتالذين التالميذو

. على املقّررKKMأن تصل إىل واجيبالتالميذ ٪٨٠ينبغي بعيدة عن املتوقع،الالنتائج ال تزال اهذ

.كتابة اّلذي درسهممن الصعب  تالميذالمتوسط قيمةخنفاض إإىل تالميذ اّلذي سّببالأّما عراقيل 

ملدرسايف الصفلو نقاملمالءاإلطريقةتطبيق- ۲ ٣احلكوميةسالميةاإلالثانويةة الّسابع 
يةنوباجلبوطن

كل من الدورة .مدورتني عملية التعلّ ا البحث فعلت بيف هذاإلمالء املنقولطريقةتطبيق

تالميذها ال تزال تبدو بعض اللكنّ . منظور من التالميذ احلّمسّية عندما تعلمدورة الثانية الاألوىل و 

يف حماولة لتحسني أنشطة ثةالباحيف الدورة الثانية وبعدها . دّرسة درساملبني هتمام عندما غري اإل

يذ تالمكلّ كاتبهم الكيولذلك زحزحت املدّرسة من املكان الواحد إىل املكان األخرى عندمامالتعلّ 

الذين بدت أقل اهتماما يصبح تالميذبعض الامعروضة وعلى ما يبدو كتافرصة لدفع االنتباه  أجدوا 

ولكن عموما . آخرينئهماملعروضة على النحو أصدقامن املتحمسني للمشاركة ذكراملهتمني و

من تتضحاللسّبورة إعلى تالميذ هتمام الإمن واضحتّ إ. تحمسون عند اتباع التعلممتالميذال

.كتبت امترسة على السبورةعندما ريكلتو يف الطريقتالميذالودّرسةامل
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ملدرساالصفيف الصّف غة العربيةكتابة اللّ مهارةنيحتس- ٣ سالميةاإلالثانويةة الّسابع 
يةنوباجلبوطن٣احلكومية

ختبارللدورة األوىل ونتائج اإلختبار القبلي والبعديمن اإلتالميذ بتباعاختبار الإمن نتائج 

دورة األوىل من متوسط على نتائج االختبار القبلي ل.تالميذلايف الدورة الثانية، مث تباعا زادت قيمة 

مث نتائج . تالميذ٢٠من أصل) %٢٠٪(٤الذين أكملوا تالميذمع عدد من ال٣٠,٢٥قيمة هو

م الذين أمتوا تعلّ تالميذمع عدد ال٥,٦٣قيمة إىلمتوسط تالميذمن الللدورة األوىل ختبار البعدياإل

من قبل ٧۹,٧٥مرة أخرى إىل تالميذقيمة رتفع متوسط إأثناء الدورة الثانية ).٦٠٪(١٢أكثر من

).۹٥٪(جحوا الذينتالميذعدد من ال

دة يف عملية التعلّ المع  ستخدام إمشريا بذلك إىل أن .أيضاتزادتالميذم مث تلقائيا من الز

.تالميذالالعربيةكتابة حتسنيلة التعليمية كوسمنقوالإلمالء
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الباب اخلامس
البحثخامتة

اخلالصة: الفصا األول

الحظة و التقييم و اإلنعكاس يف كّل اإلجرئى فخالصة أّن تطبيق املبناء على 

اللغة العربيةكتابة مهارةفإرتقاء على نتائج التعّلماإلمالء املنقولطريقةستحدام

من نتائج البحث يف الدورة األوىل إثنا عشر تلميذا اّلذي . لتالميذ و أنشطة الدراسة

ّمث يف الدورة ٪٥,٦٣بنتائج املتواسط٪٦٠كتمالإاألدىن من معايري جنحوا على احلّد 

بنتائج ۹٥٪كتمالإاألدىن من معايري الثانية تسعة عشر تلميذا اّلذي جنحوا على احلّد 

جحني يف كونيو . ٧۹,٧٥املتواسط لتالميذاللغة العربيةكتابة حتسني مهارةون 

سالميةاإلالثانويةىف املدرسة السابع صف اليف اإلمالء املنقولطريقةستخدام

.يةنوباجلبوطن٣احلكومية

اإلقرتاحات: الفصل الثاين

:فيما يلي, اإلفرتاحات هلذا البحثكتبت الباحثة 

طريقةالصف الّسابع أن خترتع و تستخدميفاملدّرسة لدرس الّلغة العربيةعلى مجيع املدّرس و .أ

. يف عملية التعّلماإلمالء املنقول
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مهارةنيحتسذا البحث أن تكمل متغريا يسّبب إىل ينعلى مجيع الباحثني األخر . ب

يف املستقبلتالميذلغة العربية كتابة اللّ 

تعليم على دراسة اخر تعليل يف حتسني نشاطعلى مجيع التالميذ،مقدرة لدائما .ج

.لتعلمطريقةستخدم
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۱و رقةحقالم

PERANGKAT PEMBELAJARAN

SILABUS

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB

MADRASAH STANAWIYAH 3 BUTON SELATAN

KELAS VII SEMESTER II

TAHUN PELAJARAN 2016-2017

٥٢

۱و رقةحقالم

PERANGKAT PEMBELAJARAN

SILABUS

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB

MADRASAH STANAWIYAH 3 BUTON SELATAN

KELAS VII SEMESTER II

TAHUN PELAJARAN 2016-2017

٥٢

۱و رقةحقالم

PERANGKAT PEMBELAJARAN

SILABUS

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB

MADRASAH STANAWIYAH 3 BUTON SELATAN

KELAS VII SEMESTER II

TAHUN PELAJARAN 2016-2017
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SILABUS

Standar Kompetensi : 4. MENULIS/KITABAH (Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek  sederhana tentang فیالبیت

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7
4.1  Menyalin

kata,
kalimat dan
menyusun
kata
menjadi
kalimat
sempurna
tentang
فیالبیت

 Keadaan rumah.
 Kata kerja.
 Isim isyaroh.
 Mubtada’ Khabar

 Mengerjakan
latihan-latihan
menulis yang
diberikan guru.

 Membedakan isim
dan kata kerja.

 Menggunakan
mufrodat yang
tepat dan benar
dalam berbagai
kalimat.

 Melengkapi
kalimat yang
belum sempurna.

 Menyusun kata-
kata menjadi
kalimat yang
sempurna.

 Membuat kalimat
sederhana dengan
menggunakan
kosa kata baru dan
pola kalimat telah
dipelajari.

Tes tulis 2 x 25’ oBuku paket
Pelajaran
Bahasa
Arab
oLembar kerja

siswa

Molona, 8 Mei 2017

Pengamat Peneliti
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La Ode Suharjo Nasra

NIP: 197103041998031003 NIM:13010102038

Standar Kompetensi : 4. MENULIS/KITABAH (Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek  sederhana tentang من أیام األسرة

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7
4.1  Menyalin

kata,
kalimat dan
menyusun
kata
menjadi
kalimat
sempurna
tentang من 
أیام األسرة

 Kegiatan sehari-hari
dalam keluarga.

 Isim isyaroh.
 Mubtada’ Khabar

 Mengerjakan latihan-
latihan menulis yang
diberikan guru.

 Membedakan kata
sifat untuk benda jenis
laki-laki dengan benda
jenis perempuan..

 Menggunakan
mufrodat yang tepat
dan benar dalam
berbagai kalimat.

 Melengkapi kalimat
yang belum
sempurna.

 Menyusun kata-kata
menjadi    kalimat
yang sempurna.

 Membuat kalimat
sederhana dengan
menggunakan kosa
kata baru dan pola
kalimat telah
dipelajari.

Tes tulis 2 x 24’ oBuku paket
Pelajaran
Bahasa
Arab
oLembar kerja

siswa

Molona, 29 Mei 2017
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Pengamat Peneliti

La Ode Suharjo Nasra

NIP: 197103041998031003 NIM:13010102038
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٢مالحق ورقة 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : Madrasah Stanawiyah 3 Buton Selatan

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Semester : VII/2

Siklus : 1

Pertemuan : 1

Materi : Kitabah tentang في البیتي

Alokasi Waktu : 2 x 24 menit

A. Standar Kompetensi

4. MENULIS/KITABAH (Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional

pendek  sederhana tentang في البیتي .)

B. Kompetensi Dasar

4.1. Menyalin kata, kalimat dan menyusun kata menjadi kalimat sempurna

tentang في البیتي

Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna

 Siswa mampu membuat kalimat sederhana menggunakan kosa kata baru

dan pola kalimat yang telah dipelajari

C. Indikator

 Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna.

 Membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosa kata baru dan

pola kalimat telah dipelajari.

D. Materi Pembelajaran

 Keadaan rumah.

 Kata kerja

E. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

 Guru mengucapkan salam
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 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

 Guru mengabsen siswa

 Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari

Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi

kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai

2. Kegiatan Inti

 Siswa Menulis hiwar/teks lisan tentang ي ي البیت ف yang dituliskan guru

dipapan tulis langsung.

 Siswa mendemonstrasikan ي ي البیت ف sesuai materi yang dituliskan

dengan bimbingan guru.

 Siswa mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat dalam

hiwar/teks lisan yang dituliskan oleh guru.

 Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks

lisan yang diperdengarkan oleh guru.

3. Penutup

 Guru meminta siswa  mengulangi  kata, frasa dan kalimat yang telah

diajarkan

 Guru meminta siswa untuk menbacakan materi pelajaran yang sudah

disalinnya

 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya

 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi

salam

F. Sumber dan alat Belajar

1. Buku Paket Bahasa Arab

2. Kamus bahasa arab

3. Papan Tulis

4. Spidoll

5. Lembar kerja siswa
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G. Penilaian Hasil Belajar

Tekhnik Penilaian : Tes tertulis

Bentuk Instrumen : Menyalin tulisan dan pertanyaan

Molona, 8 Mei 2017

Pengamat Peneliti

La Ode Suharjo Nasra

NIP: 197103041998031003 NIM:13010102038
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : Madrasah Stanawiyah 3 Buton Selatan

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Semester : VII/2

Siklus : 2

Pertemuan : 1

Materi :Menulis tentang من أیام األسرة

Alokasi Waktu : 2 x 24 menit

A. Standar Kompetensi

4. MENULIS/KITABAH (Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional

pendek  sederhana tentangمن أیام األسرة )

B. Kompetensi Dasar

4.1. Menyalin kata, kalimat dan menyusun kata menjadi kalimat sempurna

tentang من أیام األسرة

Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu menulis kata-kata menjadi kalimat yang sempurna

 Siswa mampu menyusu kalimat sederhana menggunakan kosa kata baru

dan pola kalimat yang telah dipelajari

C. Indikator

 Menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna.

 Membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosa kata baru dan

pola kalimat telah dipelajari.

D. Materi Pembelajaran

 Kegiatan sehari-hari dalam keluarga.
 Kata kerja

E. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

 Guru mengucapkan salam

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a

 Guru mengabsen siswa
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 Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari

Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi

kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai

2. Kegiatan Inti

 Siswa Menulis hiwar/teks lisan tentang رة ام األس ن أی م yang dituliskan

guru langsung.

 Siswa mendemonstrasikanرة ام األس ن أی م sesuai materi yang dituliskan

dengan bimbingan guru.

 Siswa mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat dalam

hiwar/teks lisan yang dituliskan oleh guru.

 Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks

lisan yang diperdengarkan oleh guru.

3. Penutup

 Guru meminta siswa  mengulangi  kata, frasa dan kalimat yang telah

diajarkan

 Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang

sudah disampaikan

 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya

 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi

salam

F. Sumber dan alat Belajar

1. Buku Paket Bahasa Arab

2. Kamus bahasa arab

3. Papan tulis

4. Spidol

5. Lembar kerja siswa

G. Penilaian Hasil Belajar

Tekhnik Penilaian : Tes tertulis

Bentuk Instrumen : Menyalin tulisan dan pertanyaan
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Molona,29 Mei 2017

Pengamat Peneliti

La Ode Suharjo Nasra

NIP: 197103041998031003 NIM:13010102038
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٣قةر حق و الم
سةاملدرّ األنشطةمالحظةورقة 

يةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلانويةالثّ املدرسة : اسم املدرسة 
األوىل: الدورة غة العربية اللّ : الدرس

السابع: الفصل 

بيان
نتيجة

جوانب من املالحظة الرقم
١ ٢ ٣ ٤

تنفيذ العمل

األوىلاألنشطة. أ

جّيد جّدا √ معااءالسالم و دعسةاملدرّ تلاق ١

كفى √ تالميذالحضورسةاملدرّ تفتش ٢

كفى √ تالميذاستعداد السةاملدرّ تفتش ٣

كفى √ اإلدراك املدرسةعملع ٤

قص √ املادة الدراسية إىل سةاملدرّ تلقي
تالميذال

٥

قص √ التعليمأهداف املدرسةتلقي ٦

حية مّتبعاألنشطة . ب
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كفى √ محاس املدرسة ىف البحث مادة
٧

جّداجّيد
√ املدّرسة ىف التشند رغبة التالميذ لتعلم  

كتابة اللغة العربية
٨

كفى √ األهدى مكرتة قاعدة  ىف املدّرسة
كتابة  اللغة العربية أو نصّ 

۹

جّداجّيد √ درس على السّبورةاملدّرسةكتبت ١٠

جّداجّيد √ كتابة ما على السّبورة املدّرسةقرأ  ١١

جّداجّيد √ إىل التالميذ  واحدا املدّرسةتشري 
فواحدا أن تقرأ كتابة على السّبورة

١٢

جّيد جّدا √ إىل التالميذ أن ينقل كتابة املدّرسةأمر 
على السّبورة

١٣

كفى √ فرصة إىل املدّرسةأهدى
م أمام  التالميذ ليقرأ كتا

األصدقائه

۱٤



٦٤

جّيد جّدا √ جائزة إىل التالميذ املدّرسةتعطى 
كتابة اجلميلة

۱٥

اإلختتام. ج
كفى √ املدرسة مادة التدريستخالص ۱٦

قص √ املدرسة عن مواد بعدهاتبلغ ۱٧

جّيد جّدا √ املدرسة عملية التديستختم ١٨

١٢ ١٥ ٢٤ ئويةاملمجع يف كلّ 

٥٤ ئوية املجمموعة 

٧٥ ئويةعرض امل

٢٠١٧مايو ٨,مالن

مالحظةحثةمدّرسة أو 

د إ.ف.س, هألودى سهرجنصرة
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املدرسةاألنشطةمالحظةورقة 
يةنوباجلبوطن٣احلكوميةسالميةاإلانويةالثّ املدرسة : اسم املدرسة 

لثانيةا:الدورة غة العربية اللّ : الدرس
السابع: الفصل 

بيان
نتيجة

جوانب من املالحظة الرقم
١ ٢ ٣ ٤

تنفيذ العمل

األوىلاألنشطة. أ

جّيد جّدا √ معااءالسالم و دعسةاملدرّ تلاق ١

كفى √ تالميذالحضورسةاملدرّ تفتش ٢

جّيد جّدا √ تالميذاستعداد السةاملدرّ تفتش ٣

كفى √ اإلدراك املدرسةعملع ٤

جّيد جّدا √ املادة الدراسية إىل سةاملدرّ تلقي
تالميذال

٥

كفى √ التعليمأهداف املدرسةتلقي ٦

حية مّتبعاألنشطة . ب
كفى √ محاس املدرسة ىف البحث مادة ٧
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جّداجّيد
√ املدّرسة ىف التشند رغبة التالميذ لتعلم  

كتابة اللغة العربية
٨

جّداجّيد √ ىف األهدى مكرتة قاعدة  املدّرسة
كتابة  اللغة العربية أو نصّ 

۹

جّداجّيد √ درس على السّبورةاملدّرسةكتبت ١٠

كفى √ كتابة ما على السّبورة املدّرسةقرأ  ١١

جّداجّيد √ إىل التالميذ  واحدا املدّرسةتشري 
فواحدا أن تقرأ كتابة على السّبورة

١٢

جّيد جّدا √ إىل التالميذ أن ينقل كتابة املدّرسةأمر 
على السّبورة

١٣

كفى √ فرصة إىل املدّرسةأهدى
م أمام  التالميذ ليقرأ كتا

األصدقائه

۱٤

جّيد جّدا √ جائزة إىل التالميذ املدّرسةتعطى 
كتابة اجلميلة

۱٥
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اإلختتام. ج
كفى √ املدرسة مادة التدريستخالص ۱٦

جّيد جّدا √ املدرسة عن مواد بعدهاتبلغ ۱٧

جّيد جّدا √ املدرسة عملية التديستختم ١٨

٢١ ٤١ ئويةاملمجع يف كلّ 

٢٦ ئوية املجمموعة 

١١,٨٦ ئويةعرض امل

٢٠١٧مايو ٨,مالن

جثة مالحظةمدّرسة أو 

د إ.ف.س, ألودى سهرجنصرة
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٤ةحق و رقالم
ورقة املالحظة التالميذ

اجلنوبيةبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية املدرسة : اسم املدرسة 
األوىل: الدورةاللغة العربية : الدرس
السابع: الفصل

بيان  نتيجة جوانب من املالحظة  الرقم

١ ٢ ٣ ٤

كفى √ توجيهات املدّرسة عن و إهتّموا التالميذوامسع

طريقة  اإلمالء منقولاخلطوات التعليم 

١

كفى √ الكتابة على السّبورةإهتموا التالميذ  ٢

√ كتابة على السّبورةالتالميذينقل ٣

جّيد 

جّدا

√ درسسة درّ قالت املماالتالميذ يكّرر ٤

قص √ عن الدرس اّلذي صعوبالتالميذسألوا  ٥

قص √ مّدة عملية التعليمالتالميذسألوا  ٦

كفى √ م واحدا فواحدا التالميذقرأوا  الكتا ٧
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كفى √ ارس التالميذ يف ممل و مالء املنقاإلتنظيم طريقة 
الكتابة اللغة العربية

٨

قص √ منظمني يف عملية التعليم التالميذكانوا  ۹

٦ ١٥ ٤ املئويةمجع يف كّل 
٢٥ جمموعة املئوية 

٦۹ عرض املئوية
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ذورقة املالحظة التالمي
اجلنوبيةبوطن٣احلكومية اإلسالميةالثانوية املدرسة : اسم املدرسة 

الثانية: الدورةاللغة العربية : الدرس
السابع: الفصل

بيان  نتيجة جوانب من املالحظة  الرقم

١ ٢ ٣ ٤

كفى √ توجيهات املدّرسة عن و إهتّموا التالميذوامسع

طريقة  اإلمالء منقولاخلطوات التعليم 

١

كفى √ الكتابة على السّبورةإهتموا التالميذ  ٢

√ كتابة على السّبورةالتالميذينقل ٣

جّيد 

جّدا

√ درسسة درّ قالت املماالتالميذ يكّرر ٤

قص √ عن الدرس اّلذي صعوبالتالميذسألوا  ٥

قص √ مّدة عملية التعليمالتالميذسألوا  ٦

كفى √ م واحدا فواحدا التالميذقرأوا  الكتا ٧
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كفى √ ارس التالميذ يف ممل و مالء املنقاإلتنظيم طريقة 
الكتابة اللغة العربية

٨

قص √ منظمني يف عملية التعليم التالميذكانوا  ۹

٢ ١٢ ١٦ املئويةمجع يف كّل 
٣٠ جمموعة املئوية 

٨٣ عرض املئوية
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٥الّدورة األوىلالّتالميذ يفورقة إختبار 
1. Tulislah kembali kalimat berikut ini!

بیتي

ِاَيل امام البْيت طرْيق,البْيت واسعة و مجْيل,ِاْمسه حمّمد.َناَك بـَْيُت َجدِّيْ هُ 

املطبخ قريب, منها غرفة الّضيف و غرفة األكل وغرفة النوم،ِيف البَـْيِت ُغَرفٌ ,َلمِديـَْنةِ ا

وتلك ،فيها أزهار مجيلة,أمام البيت جّنة الصغرية, ذلك املطبخ مّنّظم,من الغرفة األكل

رو فيها منضدة ومرأة و خزانة, غرفة الّنوم ّ هذه ,يف الغرفة الّنوم سرير ووسادة ود

.الغرفة نظيف
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٦الثاين الّدورةالّتالميذ يفورقة إختبار

1. Tulislah kembali kalimat berikut ini dan jawablah pertanyaan di bawa ini!

أَْعَضاُء  أُْسَرتِي

كَ ذلِ وَ .يمِّ أُ هِ ذِ هَ وَ ِيب ا أَ هذَ وَ .َ أَ اهذَ .ةُ رَ يْـ بِ كَ ِيت رَ سْ أُ ,يتِ رَ سْ أُ ةُ رَ وْ صُ هِ هذِ 
عِ اِر شَ يفِ نُ كُ سْ أَ َ أَ .قْ ارُ ي فَ مسْ إِ . ِيت دَّ جَ هِ ذِ هَ ي وَ دِّ جَ اهذَ وَ .ِيت خْ أُ كَ لْ تِ وَ يْ خِ أَ 
أدرس يف الفصل األّول من املدرسة املتوسطة َ أَ ,االنَ .ماالنج٥٤ا ترب َ 

.ماالنج١اإلسالمّية  احلكومّية 



٧٤

٧مالحق ورقة 
نتائج التالميذ قبل الّدورة

رقم
كشف الغياب

األمساء نتائج جح جح غري 

١ Aiman ١٠ √
٢ Ariswan ١٠ √
٣ Fuen Ajris ٣٠ √
٤ Muhammad Majelis Taklim ٨٠ √
٥ Iksan Febrian ١٠ √
٦ Musafir ٢٠ √
٧ La Ode Aditya ٣٠ √
٨ La Ode Awaldi ٤٠ √
۹ La Ode Hedrawan ٢٠
١٠ La Ode Marsel Ramadhan ١٠ √
١١ Muh Cuwin ١٠ √
١٢ Selvi safitri ١٠ √
١٣ Jesni Janita ٢٠ √
١٤ Wa Ode Anisa Septian ٦٥ √
١٥ Wa Ode Azriana ٤٠ √
١٦ Wa Ode Dinda Eka Mufty ١٠ √
١٧ Yunda ١٠ √
١٨ Hayatul Salsabilah ٧٥ √
١۹ Dela safitri ٢٠ √
٢٠ Wa Ode Siti Rahma ٧٥ √



٧٥

جح جح غري  جمموعة

٤ ١٦ ٦٠٥
٣٠,٢٥ نتائج املتواسطة
٢٠% عرض العصابة



٧٦

األولالّدورةنتائج التالميذ 
رقم

كشف الغياب
األمساء نتائج جح جح غري 

١ Aiman ٦٥ √
٢ Ariswan ٧٥ √
٣ Fuen Ajris ٥٠ √
٤ Muhammad Majelis Taklim ٨٥ √
٥ Iksan Febrian ٦٥ √
٦ Musafir ٥٠ √
٧ La Ode Aditya ٧٥ √
٨ La Ode Awaldi ٥٠ √
۹ La Ode Hedrawan ٤٠ √
١٠ La Ode Marsel Ramadhan ٧٥ √
١١ Muh Cuwin ٨٥ √
١٢ Selvi safitri ٤٥ √
١٣ Jesni Janita ٦٥ √
١٤ Wa Ode Anisa Septian ٧٠ √
١٥ Wa Ode Azriana ٧٥ √
١٦ Wa Ode Dinda Eka Mufty ٤٠ √
١٧ Yunda ٥٠ √
١٨ Hayatul Salsabilah ٨٠ √
١۹ Dela safitri ٥٠ √
٢٠ Wa Ode Siti Rahma ٨٠ √



٧٧

جح جح غري  جمموعة

١٢ ٨ ١٢٧٠
٦٣,٥ نتائج املتواسطة
٦٠% عرض العصابة



٧٨

ةالثانيالّدورةنتائج التالميذ 
رقم

كشف الغياب
األمساء نتائج جح جح غري 

١ Aiman ٧٠ √
٢ Ariswan ٨٠ √
٣ Fuen Ajris ٨٠ √
٤ Muhammad Majelis Taklim ۹٥ √
٥ Iksan Febrian ٨٠ √
٦ Musafir ٥٠ √
٧ La Ode Aditya ۹٥ √
٨ La Ode Awaldi ٧٠ √
۹ La Ode Hedrawan ٧٥ √
١٠ La Ode Marsel Ramadhan ٨٠ √
١١ Muh Cuwin ۹٠ √
١٢ Selvi safitri ٨٠ √
١٣ Jesni Janita ٨٠ √
١٤ Wa Ode Anisa Septian ٧٠ √
١٥ Wa Ode Azriana ٧٥ √
١٦ Wa  Ode Dinda Eka Mufty ۹٥ √
١٧ Yunda ٨٥ √
١٨ Hayatul Salsabilah ۹٠ √
١۹ Dela safitri ٧٠ √
٢٠ Wa Ode Siti Rahma ٨٥ √



٧٩

جح جح غري  جمموعة

٢٠ ١ ١٥۹٥
٧۹,٧٥ نتائج املتواسطة
۹٥% عرض العصابة
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