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 البحث التكميلي

 شهادة املرحلة اجلامعيةمقدمة لنيل 

 

 

 

 

 إعداد:

 أيو كحيوين

 ١١٦١١١9١102رقم القيد: 

 ررؼامل
 الدكتور مسركف املاجستير

 كلية الرتبية كالتعليمبقسم يعليم اللغة العربية 
 امعة السلةاف الرريف قاسم اإلسالمية اكحكومية براكجل

 ق١22١ـ /١9١9



 أ
 

 إقرار الباحثة

 :  أان ادلوقعة أدانه

 أيو كحيوين :   االسم

 ٜٕٕٗٚٔٓٔٙٔٔ:   رقم القيد 

  : شارع جاركدا سكيت بكنبارك  العنواف 

أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة 
اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 

 ة رايك، كموضوعو : احلكومي

لرتقية مهارة الكتابة القواعد كالرتمجة ابستخداـ لعب كصف الصور املتسلسلة  طريقة فعالية
 كمبار ير ييري   أبالفتح اإلسالمية مبعهد دار  توسةةيف املدرسة امل تالميذلدل ال

د كىذا البحث أعددت بو بنفسي كليس من إبداع غريم أك أتليف اآلخرين. كإذا ادعى أح 
يف ادلستقبل أنو من أتليفو كيتني صحة األدعاء فإين أربمل ادلسؤكلية على ذلك كلن تكوف ادلسؤكلية 

 على ادلشرؼ أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك. 

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد.  

 ق ٔٗٗٔذكالقعدة  ٚٔبكنبارك،       
 ـ ٕٕٓٓيوليو  ٜ                

 توقيع الباحثة     

ا  ااااب

      أيو كحيوين ااا

اااالتالتالىالاا  



 ب
 

 ةىةىال

 موافقة املررفة

القواعد كالرتمجة ابستخداـ  طريقة فعاليةت املوضوع : البحث التكميلي حت 
يف املدرسة  تالميذلرتقية مهارة الكتابة لدل ال لعب كصف الصور املتسلسلة

أيو الذم أعديو الةالبة:  كمبارير ييري   أبالفتح اإلسالمية مبعهد دار  ةةتوسامل
، قد متت يعدياليو كموافق للمناقرة يف ١١٦١١١9١102كحيوين، رقم القيد : 

االمتحاف النهائي لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم يعليم اللغة العربية بكلية 
 اسم اإلسالمية اكحكومية راك.الرتبية كالتعليم جلامعة السلةاف الرريف ق

 ىػ  ٔٗٗٔ ذكالقعدة ٔٙبكنبارك،       

 ـ ٕٕٓٓ يوليو ٛ                       

  حققها

 

   رئيس قسم اللغة العربية      ادلشرؼ

 

 

 الدكتور احلاج جوف ابميل ادلاجستري   الدكتور مسركف ادلاجستري
 

 

 

   





 ج
 

 االستهالؿ

 

 (ٛ-ٚأإلنشرح )فرغب فإذا فرغت فنصب، ك إىل ربك  

 

 عن ابن مسعود هنع هللا يضر، أف رسوؿ هللا ص.ـ قاؿ :

"ال حسد إال ىف اثنتني: رجل ااته هللا ماال فسلةو على ىلكتو ىف اكحق، كرجل ااته 
 هللا اكحكمة فهو يقضي هبا كيعلمها"

 )يف رايض الصاحلني(

 

: 

 ىف فهم كالـ الناس" "قالوا: " مسكني من ال يعرؼ اإلجنليزية، قد يواجو صعوبة

 "كأقولو: مسكني من ال يعرؼ العربية ، قد يواجو صعوبة يف فهم كالـ رب الناس"

 

 

 



 د
 

 اإلىداء

قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من  ،  رب العادلنياحلمد هلل
ية ك الشركط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتب

 .رايكبالتعليم جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 أىدم ىذا البحث جلميع اإلنساف اآلتية: ك يف ىذه ادلناسبة

o لوالدم احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتذ الكراـ ك الفضالء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o الرتبية ك التعليم جلميع األصدقاء يف كلية 
o جلميع األصدقاء يف جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك 
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 ملخص
طريقة القواعد كالرتمجة ابستخداـ لعب كصف  فعالية (: ١9١9أيو كحيوين، )

الصور املتسلسلة لرتقية مهارة الكتابة لدل التالميذ يف 
الفتح أبير  املدرسة املتوسةة اإلسالمية مبعهد دار

 .ييري  كمبار
طريقػة القواعػد كالرت ػة ابسػت داـ فعاليػة  ىذا البحث حبث ذبػري  ك يهػدؼ إم معرفػة

لعب كصف الصور ادلتسلسلة لرتقيػة مهػارة الكتابػة لػدل التالميػذ يف ادلدرسػة ادلتوسػطة 
طريقػػة القواعػػد ىػػل  . كسػػؤاؿ البحػػث  اإلسػػالمية دبعهػػد دار الفػػتت أبيػػر تػػرييس كمبػػار

لرتقيػػػة مهػػػارة الكتابػػػة لػػػدل فعاليػػػة الرت ػػػة ابسػػػت داـ لعػػػب كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة ك 
كمػنه  ؟ . التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد دار الفتت أبير تػرييس كمبػار

( تصػػميم خطػػة التعلػػيم، ٔىػػذا البحػػث مػػن نػػوع البحػػث الت ػػري ، الػػذم يرتكػػب مػػن )
( االختبػػػػػػار، ك رلتمػػػػػػع البحػػػػػػث فيتكػػػػػػوف مػػػػػػن ٗ( ادلالحظػػػػػػة، ك)ٖالتطبيػػػػػػ  ك ) (ٕك)

التالميذ الصػف الثمانيػة ا ادلدرسػة ادلتوسػطة  اإلسػالمية دبعهػد دار الفػتت أبيػر تػرييس  
 أ  كالصػػػػػػف  امنالثػػػػػػ. ك عينتػػػػػػو التالميػػػػػػذ ٕٕٓٓ\ٜٕٔٓكمبػػػػػػار، العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 

 كالصػف الضػبطي ا ادلدرسػة ادلتوسػطة  اإلسػالمية دبعهػد دار الفػتت الت ػري  ك ب 
 ب   امنالثػأبير ترييس كمبار. كأما أفراد البحػث فهػي ادلدرسػة ك التالميػذ يف الصػف 
 ك موضػػػوعو، ك  أ  مدرسػػػة ادلتوسػػػطة اإلسػػػالمية دبعهػػػد دار الفػػػتت أبيػػػر تػػػرييس كمبػػػار

طريقػػة القواعػػد كالرت ػػة ابسػػت داـ لعػػب كصػػف الصػػور ادلتسلسػػلة لرتقيػػة مهػػارة  فعاليػػة
أمػػػا نتػػػائ   .( االختبػػػارٕ( ادلالحظػػػة، ك )ٔيػػػاانت : ). ك مػػػن أدكات جلمػػػع البالكتابػػػة

طريقػػة القواعػػد كالرت ػػة ابسػػت داـ فعاليػػة  ىػػذا البحػػث فػػيمكن أف تػػتل ة الباحثػػة أف
لعب كصف الصور ادلتسلسلة لرتقيػة مهػارة الكتابػة لػدل التالميػذ يف ادلدرسػة ادلتوسػطة 

أكػرب   ٕ،ٜٛ=     أف  . كمػا دؿ عليػواإلسالمية دبعهد دار الفتت أبير تػرييس كمبػار
،   7ٕٕٓ= ٔك مػػن درجػػة داللػػة   7ٕٕٚ=  ٘يف درجػػة داللػػة    Ttمػػن اجلػػدكؿ 



 و
 

طريقػػة القواعػػد كالرت ػػة فعاليػػة  مقبولػػة. ك ىػػذه تػػدؿ علػػى أفّ     مػػردكدة  ك   يعػػ  
ابست داـ لعب كصف الصػور ادلتسلسػلة فعاليػة لرتقيػة مهػارة الكتابػة لػدل التالميػذ يف 

 دلتوسطة اإلسالمية دبعهد دار الفتت أبير ترييس كمبار.ادلدرسة ا
، لعب كصف الصور طريقة القواعد كالرتمجةفعالية،  : الكلمات األساسية   

 املتسلسلة، مهارة الكتابة
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ABSTRACT 

 

Ayu Wahyuni, (0202)  :  The Effectiveness of Qowaid and Translation Method 

with Picture Chain Description Game to Improve 

Students’ Writing Skill at Madrasah Tsanawiyah of 

Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris 

Kampar  

 

This research was an experimental research which aimed to find out the 

effectiveness of Qowaid and Translation method in Picture Chain Description 

Game to improve students’ writing skill at Madrasah Tsanawiyah of Darul Fatah 

Islamic Boarding School Air Tiris Kampar. The problem formulation in this 

research was if the usage of Qowaid and Translation method with Picture Chain 

Description effective to improve students writing skill at Madrasah Tsanawiyah of 

Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris Kampar. This research was started 

by designing the learning stages, the implementation, observation, and then test. 

The research population were all grade VIII students of Madrasah Tsanawiyah of 

Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris Kampar academic year 0202/0202 

with samples were grade VIII A as the experimental class and grade VIII B as the 

control class at Madrasah Tsanawiyah of Darul Fatah Islamic Boarding School 

Air Tiris Kampar. The research subjects were the teacher and the students of 

grade VIII A and VIII B of Madrasah Tsanawiyah of Darul Fatah Islamic 

Boarding School Air Tiris Kampar. The research object was the effectiveness of 

using Qowaid and Translation method with Picture Chain Description Game to 

improve students’ writing skill at Madrasah Tsanawiyah of Darul Fatah Islamic 

Boarding School Air Tiris Kampar. The research instrument used to collect the 

data in this research consisted of observation and test. From the data analysis 

obtained, it can be concluded that the usage of Qowaid and Translation Method 

with Picture Chain Description Game is effective in improving students’ writing 

skill at Madrasah Tsanawiyah of Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris 

Kampar because of To value = 08,2 bigger than Tt at significance level 01 = 0820 

and significance level %1 = 08,0. This means that Ho is rejected and Ha is 

accepted. In other words the usage of Qowaid and Translation Method with 

Picture Chain Description Game is effective to improve students’ writing skill at 

Madrasah Tsanawiyah of Darul Fatah Islamic Boarding School Air Tiris Kampar. 

 

 

Keywords: Effectiveness, Qowaid and Translation Method, Picture Chain 

Description Game, Writing Skill 
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ABSTRAK 

 

Ayu Wahyuni, (0202)      :    

 

 

 

 

 

 
 

Penelitianiniadalahpenelitianeksperimen yangbertujuanuntukmengetahui Efektifitas 

Penggunaan metode Qowaid dan Terjemah dengan Permainan Deskripsi Gambar 

Berantai Untuk Meningkatkan keterampilan menulis siswa di madrasah Tsanawiyah 

pondok pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar. Rumusan permasalahan dalam
penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan Metode Qowaid dan Terjemah dengan 

Permainan Deskripsi Gambar Berantai Efektif untuk meninggkatkan keterampilan 

menulis siswa di madrasah Tsanawiyah pondok pesantren Darul Fatah Air Tiris 

Kampar?”. 

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, 

kemudiantes.Populasipenelitianadalahseluruhsiswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

pondok pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar tahunajaran 1029/1010, dengansampel
siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol 

Madrasah Tsanawiyah pondok pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar. Subjekpenelitian
adalahguru dansiswakelas VIII A dan VIII B Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Darul Fatah Air Tiris Kampar. Objek penelitian ini adalah Efektifitas Penggunaan metode 

Qowaid dan Terjemah dengan Permainan Deskripsi Gambar Berantai Untuk 

Meningkatkan keterampilan menulis siswa di madrasah Tsanawiyah pondok pesantren 

Darul Fatah Air Tiris Kampar. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalampenelitianiniterdiridariobservasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat
disimpulkan bahwa Penggunaan Metode Qowaid dan Terjemah dengan Permainan 

Deskripsi Gambar Berantai Efektif untuk meninggkatkan Keterampilan Menulis Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah pondok pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar. Karena nilai To 

=1 99  lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 21 = 1001 dan taraf signifikansi 51 

=1021 Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penggunaan 

Metode Qowaid dan Terjemah dengan Permainan Deskripsi Gambar Berantai Efektif 

untuk meninggkatkan keterampilan menulis siswa di madrasah Tsanawiyah pondok 

pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar.

 

 

Kata Kunci  : Efektifitas, Metode Qowaid dan Terjemah, Permainan Deskripsi 

Gambar Berantai, Keterampilan Menulis. 
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 تقديرالركر ك ال

 
ك السالـ احلمد هلل الذم ىداان ذلذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، كالصالة  

 لو كصحبو أ عني، كبعد.آك على  على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو ك سلم

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل  ت الباحثةقد مت 
كلية الرتبية ك التعليم جامعة السلطاف بيف قسم تعليم اللغة العربية شهادة ادلرحلة اجلامعية 

 رايك.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

مها  احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر ك العرفاف إم ةقدـ الباحثتك يف ىذه ادلناسبة  
 : لةصاحب الفضيك  اىن احسن أتديبا كربياىن تربية حسنةيالذاف رب شفرم أك نور أفيمر

 ٔدين مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية ىاألستاذ الدكتور أمحد رلا .ٔ
احلكومية رايك  كانئب ادلدير الدكتور احلاج سرايف  رة ك انئب الثاىن الدكتور احلاج  

 كوسنادم ادلاجسرت كانئب الثالث الدكتور احلاج فركمادم.

 ٕة كالتعليم جامعة  السلطاف الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبي .ٕ
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك  كالدكتور عليم الدين انئب العميد األكؿ 

 اين  انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية كالتعليمىكالدكتور رك  بكلية الرتبية كالتعليم  
 الدكتور نور سامل  انئب العميد الثالث بكلية الرتبية كالتعليمك 

العربية تور جوف فامل رئيس كفعاديلن رم   ادلاجستري الكاتب لقسم تعليم اللغةالدك  .ٖ
قاسم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية كالتعليم جامعة  السلطاف الشريف 

احلكومية رايك قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف 
 احلكومية رايك .قاسم اإلسالمية 

 يف كتابة ىذا البحث.مشريف  مسركف ادلاجستري الدكتور .ٗ



 ي
 

 ذا البحث.ىاألستاذ أمحد شاه الذم نصحين كدفعين  كنبهين إلمتاـ كتابة  .٘
األكادمكية الذم كجهين كأرشدين يف أداء الواجبات  ةادلشرف ةادلاجستري  كسميايت .ٙ

 األكادمكية.
شريف السلطاف الية الرتبية كالتعليم جامعة  كل يع احملاضرين ك أعضاء ادلوظفني يف   .ٚ

 .رايكباسم اإلسالمية احلكومية ق
 دبعهد دار الفتت أبير ترييس اإلسالمية توسطةادلادلدرسة  رئيسبصفتو  حارينط أريب .ٛ

 كمبار.
دبعهد دار الفتت أبير  اإلسالمية توسطةادلادلدرسة مدرسة اللغة العربية يف  ركضة اجلنة .ٜ

 كمبار.  ترييس
 اإلسالمية توسطةادلادلدرسة ادلعلمني ك أعضاء ادلوظفني ك الطالب يف   يع .ٓٔ

 كمبار.  دبعهد دار الفتت أبير ترييس
 .إلمتاـ كتابة ىذا البحثأيب كأمي كأخي الكبري فحركررازم  : يع أسريت .ٔٔ
مهييين سوكمى ك  كلوسي رامدنيت كل ادلشرفة معهد اجلامعة،صديقايت احملبوبوف : .ٕٔ

 غريىا. يت خدجيةكرحايو نيغسيو كسي

 ق ٗٔٔٗذكالقعدة  ٚٔ،بكنبارك       
 ـ ٕٕٓٓيوليو  ٜ                

 
 
 
 
 
 
 



 ك
 

  البحثحمتوات 
 أ .................................................................. الباحثة إقرار

 ب ............................................................... املررفة موافقة
 ج ........................................................... يقرير جلنة املناقرة
 د .............................................................. الركر كالتقدير
 ك ................................................................... االستهالؿ
 ز ...................................................................... اإلىداء

 ح .............................................................. ملخص البحث
 ؾ ............................................................. حمتوات البحث

 ـ ................................................................ كؿااجلد قائمة
  الفصل األكؿ : أساسية البحث 

 ٔ ....................................................... خلفية البحث.أ 
 ٗ ................................................... مشكالت البحث.ب 
 ٗ ....................................................... حدكد البحث.ج 
 ٘ ....................................................... أسئلة البحث.د 
 ٘ ...................................................... أىدؼ البحث.ق 
 ٘ ........................................................ أمهية البحث.ك 
 ٙ .................................................. مصطلحات البحث.ز 
 
 



 ل
 

 
 اإلطار النظرمالفصل الثاىن : 

 ٛ ....................................................... ادلفهـو النظرم أ. 
 ٛ ...................................................... الفعاليةتعريف . ٔ
 ٛ ............................................. تعريف اسرتاتي ية التعليم .ٕ
 ٓٔ ....................................... كل الطالب مدرساسرتاتي ية   .ٖ
 ٕٔ ...................................................... اجلملة الفعلية .ٖ

 ٜٔ ................................................... ب. ادلفهـو اإلجرائي
 ٕٓ .................................................. ج. الدراسات السابقة

 ٕٔ .......................................................د. فرضية البحث
 الفصل الثالث: منهجية البحث

 ٕٕ ..................................................... تصميم البحث.أ 
 ٖٕ ................................................ مكافك  البحث زمانو.ب 
 ٖٕ ............................................... أفراد البحث كموضعو.ج 
 ٖٕ ................................................ رلتمع البحث كعينتو.د 
 ٕٗ ..................................................... أداكت البحث.ق 
 ٕٙ ................................................. طريقة  ع البياانت.ك 
 ٕٙ ................................................ ربليل البياانت طريقة.ز 

 عرض البياانت كحتليلهاالفصل الرابع : 

 ٕٛ ............................................... كصف ميداف البحث.أ 



 م
 

 ٖٔ ..................................................... عرض البياانت.ب 
  ٔٗ ..................................................... ربليل البياانت.ج 
 ٓ٘ ........................................................... البياانت.د 

 الفصل اخلام  : اخلامتة

 ٗٙ ....................................................... نتائ  البحث. أ
 ٗٙ .................................................... توصيات البحث. ب
 املراجعقائمة 
 املالحق

 الركاية الرخصية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ن
 

 كؿااجلد تواتحم
 ٜٔ .......................................................... األكؿ اجلدكؿ
 ٕٔ ........................................................... الثاىن اجلدكؿ
 ٕٔ ......................................................... الثالث اجلدكؿ
 ٖٕ ........................................................... الرابع اجلدكؿ
 ٕٗ ........................................................ اخلامس اجلدكؿ
 ٕ٘ ........................................................ السادس اجلدكؿ
 ٕٚ ......................................................... السابع اجلدكؿ
 ٕٛ .......................................................... الثامن اجلدكؿ
 ٖٓ ......................................................... التاسع اجلدكؿ
 ٖٔ ......................................................... العاشر اجلدكؿ
 ٖٖ .................................................... عشر احلادل اجلدكؿ
 ٖٗ ..................................................... عشر الثاىن اجلدكؿ
 ٖ٘ .................................................... عشر الثالث اجلدكؿ
 ٖٚ ..................................................... عشر الرابع اجلدكؿ
 ٜٖ ................................................... عشر اخلامس اجلدكؿ
 ٓٗ ................................................... عشر السادس اجلدكؿ
 ٔٗ .................................................... عشر السابع اجلدكؿ
 ٕٗ ..................................................... عشرثامن ال اجلدكؿ
 ٖٗ .................................................... عشرتاسع ال اجلدكؿ



 س
 

 ٗٗ ........................................................ العشركف اجلدكؿ
 ٗٗ ................................................. الواحد كعشركف اجلدكؿ
 ٘ٗ .................................................. كعشركفلثاين ا اجلدكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2 
 

 الفصل األكؿ
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
مػػن مػػائيت مليػػوف اللغػػة العربيػػة إحػػدل اللغػػات ادلشػػهورة يف العػػامل. ينطػػ   ػػا أكثػػر      

سػػكاان. تسػػت دـ ىػػذه اللغػػة رايػػا علػػى األقػػل عشػػركف بلػػدا. ألسػػا لغػػة القػػرآف ادلقػػدس 
يت ػػو إليهػػا ادلسػػلموف يف  يػػع أضلػػاء العػػامل ك ألف اللغػػة العربيػػة منزلػػة عظيمػػة ك مهمػػػة 
    ٔجدا دلئات ادلاليني ادلسلمني يف  يع أضلاء العامل إما للعربني ك إما لغري الناطقني  ا.

العربية ىو عملية التفاعل بني التالميذ كادلعلمني يف عمليػة تعلػيم اللغػة تعليم اللغة      
 دموسا معػػا كػػ داة اإلتصػػاؿ تالعربيػػة  ػػدؼ تسػػهيل التالميػػذ يف فهػػم اللغػػة العربيػػة كيسػػ

 ٕ.بينهم
لطريقػة أف نست دـ الطريقة ادلعينة. كا ستطيعفنلسهولتنا يف تعليم اللغة العربية  أما     

كالتالميػػػذ يف عمليػػػة التعلػػيم، ك ألسػػػا آلػػػة الػػػيت  ادلدرسػػػة إحػػدل العناصػػػر ادلهمػػػة لن ػػاح
يسػت دمها ادلػػدرس إلنتقػاؿ ادلػػواد الدراسػية الػػيت ركبػت يف ادلػػنه  الدراسػى ك أصػػبحت 
الدراسػػػية مفهومػػػا لػػػدل التالميػػػذ. كلتعػػػني الطريقػػػة ادلناسػػػبة البػػػد أف تكػػػوف األىػػػداؼ 

. ك اّيت الطريقة فعالية إذ كانت الطريقة ادل تارة تسػت دـ ظماالتعليمى كاضحا ك من
 ٖ.يدبواد دراسمالئمة 
. ألف الثانويػػة ادلتوسػػطة أكإمػػا يف ادلرحلػػة  التالميػػذم اللغػػة العربيػػة صػػعب عنػػد تعلػػ     

فيها مشكالت كثرية ك متنوعة منها مشكلة يف نظاـ صػويت ك نظػاـ صػريف ك ادلفػردات 
اإلسػػرتاذبية  عليم حيتػػاج إم الطريقػػة ك الوسػػائل كفػػالت ٗإمالئػػي.ك نظػػاـ ضلػػوم ك نظػػاـ 

                                                           
0
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 0222), 

hal 0 
0
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : 

Kencana prenadamedia), hal  
3
 Hidayat Syah, Filsafat Pendidikan Islam, (Pekanbaru : Indrasakti Riau), hal 22 

2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

0200), hal 022 
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التعليميػػة ادلناسػػبة لتسػػهيل أداء عمليػػة تعلػػيم اللغػػة العربيػػة حػػي تكػػوف أنشػػطة تعليميػػة 
طريقػػة التعلػػيم لتسػػاعد صلاحػػو يف أداء التعلػػيم ألسػػا تػػاج إم حيادلػػدرس مرحيػػة كال شللػػة. ف

طػػرؽ التعليميػػة الهػػا. كىنػػاؾ أنػػواع تراسػػية الػػي علمعلػػى قبػػوؿ ادلػػادة الد التالميػػذتسػػهل 
القواعػػػػد كالرت ػػػػة كالطريقػػػػة ادلباشػػػػرة كالطريقػػػػة ادلرافقيػػػػة كالطريقػػػػة السػػػػمعية  طريقػػػػة منهػػػػا

كإحػػػدل طػػػركؽ ديكػػػن اسػػػت دامها  ٘.طريقػػػة إعطػػػاء الواجبػػػةالقػػػراءة ك  طريقػػػةالشػػػفوية ك 
فطريقػة قواعػد كالرت ػة ىػي القواعػد كالرت ػة. طريقػة ىػي  التالميذلشحذ مهارة الكتابة 

ألف طريقػػة القواعػػد كالرت ػػة ىػػي  ٙ.طريقػػة األقػػدـ مػػن  يػػع الطريقػػة تعلػػيم اللغػػة العربيػػة
األقػػػدـ كاألطػػػوؿ، فمػػػن الضػػػركرم جػػػذب االنتبػػػاه كاحلمػػػاس للطػػػالب للعػػػب يف عمليػػػة 

 التعلم.
كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة ىػػػو نشػػػاط تعليمػػػي حيفػػػز التالميػػػذ علػػػى التفكػػػري، ألف      

ابلتعبػػري عػػػن األحػػداث ادلوجػػػودة يف الصػػوار ك كصػػػفيها. إضػػػافة إم  ُمطػػػالبوفلتالميػػذ ا
ذلػػػك، مػػػن ادلتوقػػػع أف يكػػػوف التالميػػػذ قػػػادرين علػػػى اسػػػت داـ ادلفػػػردات الػػػيت لػػػديهم، 

يف ىػذه الطريقػة،  القػراءة كالكتابػة ىػي  ٚكديكنهم فعالية القواعد النحوية علػى الكتابػة.
لرئيسػي حػي يف كثػري مػن األحيػاف ال يوجػد اىتمػاـ منه ػي احملور الرئيسػي أك اذلػدؼ ا
  ٛبتعلم الكالـ كاإلستماع.

مهػػارة الكتابػػة ىػػي مهػػارة لغويػػة للتعبػػري عػػن الفكػػرة أك التفكػػري يف الكتابػػة. كتابػػة      
كظيفة عن الوسيلة لكتابة التواصل بني الكاتب كالقارلء على الرغم يفصل مػن الزمػاف 

 ٜكادلكاف.

                                                           
%
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 

0220), hal ,0 
6
 Pengadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru : Adefa Grafika, 

020%), hal 006 
,
 Muhammad Kolison, Aneka Permainan Untuk Bahasa Inggris dan Arab, (Malang : CV.Lisan 

Arabi, 020,), hal 063 
,
 Bisri Musthofa, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 

0206), hal 32 
2
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dan Perspektif Komunikatif, (Jakarta : 

Kencana, 020%), hal 60 
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ك مهػػػارة القػػػراءة ك مهػػػارة الكػػػالـ الكتابػػػة متعلقػػػة دبهػػػارات أخػػػرل كمهػػػارة مهػػػارة      
الكتابػػػة  .االسػػػتماع ك فهػػػم ادلفػػػردات ك اجلملػػػة كاسػػػت داـ اإلمػػػالء كعالمػػػات الرتقػػػيم 

ألف الكتابػػة   .الكػالـالسػتماع ك القػراءة ك اأصػعب مػن  ابللغػة العربيػة للطػالب تعتػرب
 التالميػذك ىناؾ عوامل تؤثر على عدـ مهػارة تنطوم على كل ىذه ادلهارات اللغوية . 

يف الكتابػػػػػػة العربيػػػػػػة ، ك منهػػػػػػا العوامػػػػػػل الداخليػػػػػػة كالرغبػػػػػػة يف الػػػػػػتعلم ، ك الصػػػػػػحة ك 
االسػػػتعداد للػػػتعلم ك أىػػػدافهم التعلميػػػة ك غريىػػػا . ك العوامػػػل اخلارجيػػػة ك نظمػػػة اللغػػػة 

ليميػػػة ادلسػػػت دمة ك ادلتعلمػػة ك طريقػػػة التعلػػػيم الػػػيت اسػػتعملها ادلػػػدرس ، ك الوسػػػائل التع
السػػيما نظػػاـ كتػػايب خيتلػػف اختالفػػا  لكوسػػا ك بيئػػة ادلدرسػػة ، ك األدكات التعلميػػة الػػيت دي

كبريا بنظاـ كتابة اللغػة االندكنسػية مػن حيػث الرمػوز ك الكيفيػة ، ك ىػذه العوامػل تػؤثر 
 ادلتوسػػػػػطةيف ادلدرسػػػػة  التالميػػػػذعامػػػػة ك  التالميػػػػذعلػػػػى ضػػػػعف مهػػػػارة الكتابػػػػة لػػػػػدل 

 .أبير ترييس كمبار دبعهد دار الفتتمية اإلسال
 Raudhatul)ركضػػة اجلنػػة  اللغػػة العربيػػة ةكقػػد قامػػت الباحثػػة ابدلقابلػػة مػػع مدرسػػ     

Jannah .S.Pd.I)  دبعهػػد اإلسػالمية  ادلتوسػطةيف ادلدرسػػة ـ  ٕٛٔٓينػاير  ٕٔريػت اتيف
 ، قد الكتابةمهارة  عن تعليم اللغة العربية ، كخاصة لرتقية كمبارأبير ترييس   دار الفتت
   :كما أييت   التالميذة تلك العوامل ك لرتقية مهارة الكتابة لدل هجاو دل ةادلدرسحاكلت 

 يف عملية التعليمادلباشرة طريقة  ةست دـ ادلدرست .ٔ
 الطريقة القياسية أحياان كالطريقة االستقرائية ةست دـ ادلدرست .ٕ
 طريقة التدريب ةست دـ ادلدرست .ٖ
 ميذ التمرينات للكتابة ابللغة العربيةالتال ةعطي ادلدرست .ٗ
 ظات كحفظها. و التالميذ الواجبات ادلنزلية لكتابة احملف ةعطي ادلدرست .٘
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أف يكػوف التالميػػذ مػاىرين يف الكتابػػة  ة ػػا ادلدرسػ تفػادلرجو مػن احملػػوالت الػيت قامػ   
سػالمية دبعهػد اإل يف ادلدرسة ادلتوسػطة التالميذابللغة العربية ، ك لكن الواقع أف معظم 

ال يزالػػوا يواجهػػوف صػػعوبة ك أخطػػاء يف كتابػػة ابللغػػة العربيػػة ، كمػػا  كمبػػار دار الفػػتت
 دلت عليو الظواىر التالية :

 ابللغة العربية. يف الكتابة التعبري عن األفكار كالشعورخيرقوف يف بعض التالميذ  .ٔ
 .ةناسبة يف اجلملادلبعض التالميذ خيطؤكف يف است داـ ادلفردات  .ٕ
الػػػيت ذبػػػب أف تكػػػوف موجػػػودة يف  بعػػض التالميػػػذ خيطػػػؤكف يف الرتاكيػػػب النحويػػػة .ٖ

 الكتابة.

الظػػواىر السػػابقة يعػػرؼ أف مهػػارة الكتابػػة لػػبعض التالميػػذ يف ك  بنػػاء علػػى اخللفيػػة     
من فضػػة كمل ربصػػل  كمبػػارأبيػػر تػػرييس   دار الفػػتتدبعهػػد  ادلتوسػػطة اإلسػػالمية ادلدرسػػة

ىذه الظواىر، تريد الباحثة أف تقـو ابلبحػث  إم. إضافة على أىداؼ التعليم الكتابة 
القواعػد كالرتمجػة  طريقػة فعاليػة يف ىذه ادلدرسػة ربلػيال ذلػذه ادلشػكلة ربػت ادلوضػوع 

لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػة لػػدل التالميػػذ يف ابسػػتخداـ لعػػب كصػػف الصػػور املتسلسػػلة 
 " مبارأبير ييري  ك الفتح املدرسة املتوسةة اإلسالمية مبعهد دار

 أما الدافع يف اختيار ادلوضوع فهو:
 مل يقم بو أحد من القبلىذا البحث  .ٔ
 م اللغة العربيةييف تعل ةىذا البحث ضركرم للباحث .ٕ
القواعػػد كالرت ػػة ابسػػت داـ لعػػب كصػػف الصػػور  طريقػػة فعاليػػةب ىػػذا البحػػث ادلتعلػػ  .ٖ

اإلسػػالمية دبعهػػد  لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػة لػػدل التالميػػذ يف ادلدرسػػة ادلتوسػػطةادلتسلسػػلة 
 أبير ترييس كمبار الفتت دار
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 مركالت البحث . ب

 ادلشكالت ادلوجودة يف ادلوضوع كثرية منها:

 على است داـ ادلفردات يف الكتابةقدرة التالميذ  .ٔ
 الكتابةقدرة التالميذ على است داـ القواعد يف  .ٕ
 كتابةال عن أفكارىم يف التعبريقدرة التالميذ على  .ٖ
 كتابةاليف  شعورىم عن التعبري قدرة التالميذ على .ٗ
 على مهارة الكتابة لدل التالميذ العوامل اليت تؤثر .٘
لرتقيػػػة القواعػػػد كالرت ػػػة ابسػػػت داـ لعػػػب كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة  طريقػػػة فعاليػػػة .ٙ

أبيػر  دار الفػتتمهارة الكتابة لدل التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسػطة اإلسػالمية دبعهػد 
   ترييس كمبار

 حدكد البحث . ج

القواعػػػد  طريقػػػةفعاليػػػة  لكثػػػرة ادلشػػػكالت يف ىػػػذا البحػػػث فتحػػػددىا الباحثػػػة يف     
لرتقيػة مهػارة الكتابػػة لػدل التالميػػذ كالرت ػة ابسػت داـ لعػػب كصػف الصػور ادلتسلسػػلة 

   أبير ترييس كمبار دار الفتتيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد 

 البحث سؤاؿ. د
لقواعد كالرت ة ابست داـ لعب كصف الصور ا طريقة أما سؤاؿ البحث فهو :ىل     

لرتقيػػػة مهػػػارة الكتابػػػة لػػػدل التالميػػػذ يف ادلدرسػػػة ادلتوسػػػطة اإلسػػػالمية  فعاليػػػةادلتسلسػػػلة 
 أبير ترييس كمبار ؟ دبعهد دار الفتت
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 ؼ البحثىد . ق
القواعػػد كالرت ػػة ابسػػت داـ  طريقػػةفعاليػػة  دؼ مػػن ىػػذا البحػػث فهػػو دلعرفػػةاذلػػأمػػا      
 ادلتوسػطةيف ادلدرسػة  التالميػذلرتقيػة مهػارة الكتابػة لػدل صور ادلتسلسلة كصف اللعب 

 أبير ترييس كمبار دار الفتتاإلسالمية دبعهد 

 أمهية البحث . ك
 أمهية ىذا البحث كما يلي:

 دار الفػتتاإلسػالمية دبعهػد  ادلتوسطةفهم مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة لزايدة  .ٔ
 .اللغة العربية عن طريقة تعليم أبير ترييس كمبار

دار لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػة لػػدل التالميػػذ يف ادلدرسػػة ادلتوسػػطة اإلسػػالمية دبعهػػد  .ٕ
 أبير ترييس كمبار الفتت

 طريقة التعليم ادلناسبة است داـ توسيع معرفة الباحثة عن .ٖ
 البحث مصةلحات . ز

  ذا ادلوضوع فيما يلى : توضت الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة

 ٓٔالنافذ.ىي ج فعاؿ، ،  ذم يؤدم إم نتائ ىي ادلؤثر، ال فعالية .ٔ
ىػػي األداة أك الوسػػيلة الناقلػػة للعلػػم كادلعرفػػة كادلهػػارة كىػػي يف ىػػذه احلالػػة  طريقػػة .ٕ

متثػػػػػل اجلػػػػػزء األساسػػػػػي يف ادلػػػػػنه  التعليمػػػػػي كأىػػػػػم أىػػػػػداؼ العمليػػػػػة  كسػػػػػابو 
ادلعلومات كادلعارؼ كادلهارات ك االذباىات كالقػيم كال يتحقػ  ذلػك إال بطريقػة 

 ٔٔدريس انجحة.ت

                                                           
02

 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Modern 

English Press, 0220), hal 3,6 

22 ٕٔ( ص. ٜٕٓٓث ) إربد: عامل الكتب احلدي يدري  اللغة العربية بني الةرائق التقليدية كاالسرتاييجيات  التجديدية طو علي حسني الدليمي ،
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طريقػػة قدديػػة مل تقػػم يف البدايػػة علػػى أسػػاس مػػن  ىػػي قواعػػد كالرتمجػػةالطريقػػة  .ٖ
فكر أك نظر معني أم مل ترتبط أبحد ادلفكرين يف ميداف اللغة أك ميداف الرتبية، 
كلكنهػػػػػػا ترجػػػػػػع لزكرىػػػػػػا إم تعلػػػػػػيم اللغػػػػػػة الالتينيػػػػػػة كاللغػػػػػػة اإلغريقيػػػػػػة حيػػػػػػث 

 اللغتػػني عنػػدما كػػاف التحليػػل ادلنطقػػي اسػػت دمت لفػػرتة طويلػػة يف تعلػػيم ىػػاتني
 ٕٔللغة كحفظ ما  ا من قواعد كشواذ، كتطبي  ذلك يف تدريبات الرت ة.

ىي قدرة على التعبري عػن األفكػار كالشػور تصػبب عػل ادلكتػوب  مهارة الكتابة .ٗ
 ٖٔ)إنشاء(.

ىو نشاط تعليمي حيفػز التالميػذ علػى التفكػري، ألف     كصف الصور املتسلسلة .٘
 ٗٔمطالبوف ابلتعبري عن األحداث ادلوجودة يف الصوار ك كصفيها. التالميذ
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23

 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

0202), hal 020 
24

 Muhammad kholison, Lot. Cit 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظرم

 املفهـو النظرم .أ 
فعاليػة اسػػت داـ ىػذه النظػػرايت تتعلػ  ابدلوضػػوع ادلػذكور يف ىػػذا البحػث يعػػين      

تابػة لرتقيػة مهػارة الك ست داـ لعب كصف الصور ادلتسلسػلة  قواعد كالرت ةطريقة 
 .أبير ترييس كمبار دار الفتتلدل التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد 

 يعريف الفعالية .١

 ٘ٔجاء يف ادلن د أف مع  الفعالية ىػي النافػذ، ادلػؤثر، الػذم يػؤدم إم نتػائ .     
لغػػػة اإلندكنيسػػػية، الفعاليػػػة ىػػػي مػػػا لػػػو أثػػػر أك عاقبػػػة مطلوعػػػة، ك يف قػػػاموس كبػػػري ل

يبػػػني  ك عنػػػد اذلدايػػػة ىػػػي مقػػػدار ٙٔمػػػن األعمػػػاؿ. ىػػػي الن ػػػاحنتي ػػػة ك اكتسػػػاب ال
كيقصػػػد ابلتعلػػػيم  ٚٔ) الكمػػػي ك النػػػوعي ك الوقػػػت(. احلصػػػوؿ علػػػى اذلػػػدؼ ادلقػػػرر

الفّعػاؿ ذلػػك التعلػػيم الػذم يػػؤدم إم أقصػػى درجػة شلكنػػة مػػن الػتعلم أبفضػػل الطػػرؽ 
 ٛٔ.وية األخرلكأقلها جهدا ك كقتا مع النتي ة على أكرب قدر من ادلكاسب الرتب

الواجبػػػػة الرئيسػػػػػية،  تسػػػػػت دـبنػػػػاء علػػػػػى األراء السػػػػابقة أف الفعاليػػػػػة مرتبطػػػػة       
احلصوؿ على اذلدؼ كمطابقة الوقت. كالفعالية مطابقة ابلقرانػة بػني درجػة الوصػوؿ 
إم اذلػػػدؼ كاخلطػػػة ادلصػػػممة مػػػن قبػػػل أك ادلقارنػػػة بػػػني احلاصػػػلة الواقعيػػػة كاحلاصػػػلة 

 ادل ططة من قبل.

 

                                                           
0%

  ٕٜ٘(، ص ٜٙٛٔلويس معلوؼ، ادلن د يف اللغة كاألعالـ، )دار ادلشرؽ : بريكت،  
06

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 002 
0,

 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta : Bania, 0202), hal 

0,0 
 (ٜٜٛٔدمحم علي اخلويل، أساليب التدريس اللغة العربية، )عماف  : دار الفالح،  ٛٔ
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 يف طرؽ التدري يعر  .١

لتعريػف طػرؽ التػدريس مػن كجهػني : أكذلمػا التعريػف الرتكيػ  نتصدل يف ع الة      
مػػن حيػػث أنػػو مركػػب مػػن كلمتػػني، مهػػا  طرائػػ   ك  التػػدريس ، كالتعريػػف اآلخػػر ىػػو 
التعريف الفين من حيث إنو فػن مػن فنػوف علػم الرتبيػة يعػ  بػو بوصػفو فنػا مسػتقبال يف 

كمػػػا جػػػاء يف   –نقػػػوؿ : طرائػػػ   ػػػع، مفػػػرده طريقػػػة. كالطريقػػػة ميػػػداف علػػػم الرتبيػػػة، ف
ىػػػي رلموعػػػة  الطريقػػػة ٜٔىػػػي  الكيفيػػػة كادلػػػذىب كالسػػػرية كاحلالػػػة. –مع ػػػم الوسػػػيط 

األسػػاليب الػػيت يػػتم بواسػػطتها تنظػػيم ا ػػاؿ اخلػػارجي للمػػتعلم مػػن أجػػل ربقيػػ  أىػػداؼ 
ىػػػػي الوسػػػػيلة  ك قػػػػاؿ أمحػػػػد تفسػػػػري يف كتػػػػاب رميػػػػوليس أف الطريقػػػػة ٕٓتربويػػػػة معينػػػػة.

 ٕٔالصحيحة يف تعليم ادلادة.

علػػػى  التالميػػػذالكيفيػػػة أك األسػػػلوب الػػػذم خيتػػػاره ادلػػػدرس ليسػػػاعد الطريقػػػة ىػػػي      
ربقي  األىػداؼ التعليميػة السػلوكية. كىػذه الطريقػة ضػركرية يف عمليػة التعلػيم للوصػوؿ 

عمليػة الػيت . كىي رلموعة من اإلجراءت كادلمارسات كاألنشطة الةإم األىداؼ ادلرجو 
ل معلومػػػات يتوصػػػ الفصػػػل بتػػػدريس درس معػػػني يهػػػدؼ إم يقػػػـو  ػػػا ادلػػػدرس داخػػػل
 .كحقائ  كمفاىيم للطالب

أمهية طرائ  التدريس يف العملية الرتبوية مػن الضػركرم جػدا لكػل مهػتم ابلتػدريس      
أف يتعػػػرؼ علػػػى طرائػػػ  التػػػدريس العامػػػة كاخلاصػػػة ألسػػػا زلػػػور االرتكػػػاز ألم تػػػدريس 

كتعػػد سػػالح ادلعلػػم، الػػذم يسػػتعني بػػو يف عملػػو، كذلػػا آفر ىامػػة علػػى ادلوقػػف فعػػاؿ، 
التدريسي كلو، ككذلك على التعلم، كنتائ و. كمهمػا كانػت غػزارة ادلػادة العلميػة لػدل 
ادلدرسػػػػة فلػػػػن يكػػػػوف الن ػػػػاح حليفػػػػة إذ مل ديلػػػػك الطريقػػػػة التدريسػػػػية الناجحػػػػة، كيعػػػػد 

 دلنه  دبفهومو الواسع.الرتبويني الطريقة التدريسية من عناصر ا

                                                           
 ٖريه طرائ  كمفاىيم، )اجلامعة اإلسالمية دباليزاي(، ص  ل عبد الناصر زكراي، ادلدخل إم تدريس اللغة العربية للناطقني بغ ٜٔ
 ٕٜٖ(، ص ٖٜٛٔزلمود رشدم خاطر كآخركف، طرؽ التدريس اللغة العربية كالرتبية الدينية دار ادلعرفة،  ٕٓ

00
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 0220), hal 0,3 
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 التدري  ةقيأنواع طر  .3

ىداؼ يف عملية التعليم. التدريس غري زلصولة على األ ةأمر مهمطريقة التدريس      
 : التايل على ف نواع طرؽ التدريساستيعاب الطريقة.  بدكف

 القواعد كالرت ة طريقة .ٔ
 الطريقة ادلباشرة .ٕ
 الطيقة ادلرافقية .ٖ
 الطريقة الشفوية .ٗ
 سمعية الشفويةالطريقة ال .٘
 القراءة طريقة .ٙ
 الطريقة السمعية اللغوية .ٚ
 الطريقة الطبيعية .ٛ
 الوحدة طريقةالطريقة االنتقائية أك  .ٜ

 ٕٕالطريقة االتصالية .ٓٔ
 

 طريقة القواعد كالرتمجة .2
 يعريف طريقة القواعد كالرتمجة

طريقػػػػة القواعػػػػد كالرت ػػػػة ىػػػػي مػػػػزي  مػػػػن الطريقػػػػة القواعػػػػد كالطريقػػػػة الرت ػػػػة. كمػػػػا      
كس مػػن إاهػػا، فػػإف اخلصػػائة الرئيسػػية لطريقػػة القواعػػد كالرت ػػة تركػػز علػػى دراسػػة يػػنع

 ٖٕقواعد القواعد كتطبيقها يف تر ة فقرة من القراءة من لغة كاحدة إم أخرل.

                                                           
%0جمل عبد الناصر زكريا. ص.   02  

03
 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin,Op.Cit h.%, 
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كىػػػػذه الطريقػػػػة تشػػػػػتمل علػػػػى أمػػػػػرين أساسػػػػيني، مهػػػػا: القواعػػػػػد كاأل ػػػػاط اللغويػػػػػة.      
كيطبقهػػا يف األ ػػاط اللغويػػة بطريقػػة قياسػػية  فالطالػػب يػػدرس القواعػػد النحويػػة كالصػػرفية

 .حي ترتسخ معلومات الدرس يف ذىنو، كيكتسب ادللكة اللغوية كقواعدىا

كىػػذه الطريقػػة تػػدرب الدارسػػني تػػدريبا جيػػدا علػػى حفػػظ القواعػػد كالػػتمكن فيهػػا،      
لكنهػػػػػا ال تنمػػػػػي مهػػػػػارة التحػػػػػدث ابللغػػػػػة اذلػػػػػدؼ لػػػػػدل الدارسػػػػػني. كإذا احتػػػػػاجو إم 

امها يف بعػػػض ادلواقػػػف الشػػػفهية، فإنػػػو يػػػتملكهم االضػػػطراب كالػػػرتدد كاالرتبػػػاؾ، اسػػػت د
 ٕٗكعدـ طالقة اللساف.

 طريقة قواعد كالرتمجة أىداؼ      

مػػػػن تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة للنػػػػاطقني ابللغػػػػة ادلاليويػػػػة كغػػػػريىم مػػػػن  الػػػػرئيساذلػػػػدؼ  .ٔ
فهػػم النصػػوص ادلسػػلمني النػػاطقني بغػػري العربيػػة ىػػو متكػػني الدارسػػني مػػن القػػراءة ك 

 .اإلسالمية كعلى رأسها القرأف الكرًن
مػػػن القػػػراءة العامػػػة كالكتابػػػة، إذ ربػػػتالف ادلكانػػػة األكم يف تعلػػػيم ككػػػذلك متكيػػػنهم  .ٕ

العربيػة. أمػػا اسػػت دامها يف الكػػالـ كمػا يسػػتلزمو ذلػػك مػػن فهػم ادلسػػموع فهػػو أمػػر 
 اطػب يف كثػري اننوم ألكلدؾ اللغة من الدارسني، ألف اللغة العربية لسػت لغػة الت

 .من البالد ادلاليوية
اللغة األـ عنصػرا رئيسػا مػن عناصػر ىػذه الطريقػة، إال أنػو ينبغػي أف يعد است داـ  .ٖ

 حيذر ادلدرس من اإلفراط يف ذلك.
القواعػد علػى الطريقػة القياسػية حبيػث يطبػ  الػدارس مػا يدرسػو يف أ ػاط يتم تعليم  .ٗ

  ٕ٘.لغوية زلددة
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 :احماسن ىذه الةريقة كسلبياهت

 ىناؾ زلاسن كعيوب ذلذه الطريقة أذكر بعضها فيما أييت :

 احملاسن (ٔ
تعػػد ىػػذه الطريقػػة علػػم النحػػو أساسػػا يف حسػػن ترتيػػب الكلمػػات يف التعبػػري، فلػػذا   .ٔ

كانت تركز على شركح مفصلة للقواعد النحوية كالصرفية، كيتم الرتكيػز فيهػا أيضػا 
هػػػم تفاصػػػيل القواعػػػد علػػػى شػػػكل الكلمػػػات كإعرا ػػػا. فالػػػدارس  ػػػذه الطريقػػػة يف

 اللغوية كنظرايهتا أكثر من غريه، لكنو قد يكوف ضعيفا يف التطبي .
إسػػا مػػن الطرائػػ  الػػيت ربتمػػل ادلػػدرس أعبػػاء كثػػرية، خاصػػة عنػػدما يكػػوف ادلتعلمػػوف   .ٕ

 كثرين.
كمهػػػػػارة تر ػػػػػة  )الكتابػػػػػة( ىػػػػػذه الطريقػػػػػة تػػػػػدرب الدارسػػػػػني علػػػػػى مهػػػػػارة اإلمػػػػػالء .ٖ

 لغتهم األصلية.لغة األجنبية إم النصوصمن ال
 

 السلبيات (ٕ
إف طريقػػػػة القواعػػػػد كالرت ػػػػة ال تناسػػػػب التالميػػػػذ األذكيػػػػاء ادليػػػػالني إم العمليػػػػات  .ٔ

اجلدلية العلمية، كقد أشػران آنفػا إم أف ىػذه الطريقػة ال تنمػي مهػارة الكػالـ لػدل 
 الدارسني.

إسػػػػػػا ال تناسػػػػػػب الدارسػػػػػػني األقػػػػػػل ذكػػػػػػاء أيضػػػػػػا، ألسػػػػػػم دائمػػػػػػا يف حالػػػػػػة ارتبػػػػػػاؾ  .ٕ
 ٕٙطراب، كيقعوف يف أخطاء كثرية عندما يستعملوف تلك اللغة األجنبية.كاض
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طريقة القواعد كالرتمجة خةوات   

: كما أتتى خطوات طريقة القواعد كالرت ة  

تر ػػة لغػػة  ادلدرسػػة مفػػردات جديػػدة عنػػدما يقػػرأ التالميػػذ كتبػػوفييكػػرر ادلفػػردات،  .١
 .أصلية

. بعػػد قػػراءة القػػر  التالميػػذمػػن بعػػض يطلػػب ادلدرسػػة  .١ اءات يف الكتػػب بصػػوت عػػاؿ 
 ت.لفرصة للطالب لتكرار القراءة بصمبضع  ل مث يعطي ا ادلدرسة ذلك يقرأ

 ادلدرسػػة اجلمػػل يف القػػراءة إم لغػػة الرت ػػة ، كعنػػد الضػػركرة يسػػاعديػػرتجم التالميػػذ  .3
 .الذين يواجهوف صعوابت التالميذ

لتفصػيل ابللغػة األصػلية يػتم شػرح القواعػد اب، ابدأ جوىر الدرس بتفسػري ضلػوممث،  .2
هم كاسػػتثناءاهتم يف  تالتالميػػذ القواعػػد الكاملػػة مػػع شػػرحهم كأمثلػػ كتبػػوفي(. )العربيػػة
 .كتبهم

است داـ الوقت يف ساية الدرس للقياـ دبهاـ كتابية تتعل  ابلقواعد مػن العربيػة يتم  .5
اسػػتهم الػػذين مل ينتهػػوا مػػن العمػػل إسػػاء در   التالميػػذإم لغػػة الرت ػػة ، كيُطلػػب مػػن 

يف ادلنػػػزؿ ، كمػػػا يػػػتم تكلػػػيفهم دبهمػػػة حفػػػظ ادلفػػػردات اجلديػػػدة ادلتعلقػػػة ابلػػػدرس 
 ٕٚ.التايل
 
 يعريف لعب .5

 لعبة اللغة

اللغويػة ىػي طريقػة لػتعلم اللغػات مػن خالالللعبػة، كاأللعػاب اللغويػة ليسػت اللعبة      
ري الفػرص نشاطنا إضافينا للمتعة ، كلكن ديكن تصنيفها يف التدريس كالػتعلم  ػدؼ تػوف

                                                           
0,

 Bisri musthofa, Op.Cit h.30 
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للطػػالب لتطبيػػػ  ادلهػػػارات اللغويػػػة الػػػيت تعلموىػػػا. التػػػدريس ، كيتعلػػػ  دبحتػػػول الػػػدرس 
 .بشكل مباشر أك غري مباشر

 لعبة اللغةأىدؼ 

اللغويػػػة إم اكتسػػػاب ادلتعػػػة كشلارسػػػة ادلهػػػارات اللغويػػػة )االسػػػتماع  اللعبػػػة هتػػػدؼ     
اللغويػػػة )ادلفػػػردات كالقواعػػػد كالتحػػػدث كالقػػػراءة كالكتابػػػة كالقواعػػػد األدبيػػػة( كالعناصػػػر 

النحويػػة( ، كالغػػرض الرئيسػػي مناللعبةاللغويػػة لػػيس فقػػط اكتسػػاب ادلتعػػة ، كلكػػن لػػتعلم 
، يػوفر التفاعػل بيناللعبػةكالتعلم  Dewey مهػارات اللغػة أك عناصػر لغويػة معينػة: كفقنػا لػػ

ا لألطفاؿ  ٕٛ.ذبربة تعليمية مهمة جدن

 كصف الصور املتسلسلةيعريف لعب 

صػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة ىػػػو نشػػػاط تعليمػػػي حيفػػػز التالميػػػذ علػػػى التفكػػػري، ألف ك      
التالميػػذ مطػػالبوف ابلتعبػػري عػػن األحػػداث ادلوجػػودة يف الصػػوار ك كصػػفيها. إضػػافة إم 
ذلػػػك، مػػػن ادلتوقػػػع أف يكػػػوف التالميػػػذ قػػػادرين علػػػى اسػػػت داـ ادلفػػػردات الػػػيت لػػػديهم، 

 ٜٕ.القواعد النحوية على الكتابة فعالية كديكنهم

 كصف الصور املتسلسلة خةوات لعب
  ادلتسلسلة الصورأتخذ ادلدرسة التالميذ  (١
 ادلتسلسلةابلصور ادلتعلقة  ادلفردات ادلدرسةكتب ت (١
 تشرح ادلدرسة التالميذ عن كصف الصور ادلتسلسلة (3
 أتمر ادلدرسة التالميذ أبف يكتبوا كيصفوا عن الصور ادلتسلسلة على  (2

 ٖٓكراستهم
 

                                                           
0,

 Fathul Mujib, Metode permainan-permainan Edukatif, (Jogjakarta : Diva Press, 0200), hal 30 
02

 Mohammad Kholison,Lot.Cit. 
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 مهارة الكتابة .٦
 يف مهارة الكتابةيعر 

تصػػػوير خطػػػي ألصػػػوات منطوقػػػة أك أفكػػػارة ذبػػػوؿ يف الػػػنفس أك رأم الكتابػػػة ىػػػي      
حبادثة أك نقل دلفاىيم ك أفكار ك علـو ك معارؼ كف  نظػاـ مػن الرسػم ك  مقرتح أك أتثر

  ٖٔ.الرتميز متعارؼ على قواعده ك أصولو ك أشكالو

كصػػف للت ػػارب ك تسػػ يل لألحػػداث ك نقػػل للمشػػاعر ك  فكػػارالكتابػػة تر ػػة لأل     
بػػني أبنػػاء األمػػة ادلتكلمػػني ك القػػارئني ك الكػػاتبني، ذلػػا قواعػػد  ةكفػػ  رمػػوز مكتوبػػة متعارفػػ

م فكػار فبتة ك أسس علميػة تراعػي الػذات ك احلػدث ك األداة حػي تكػوف يف اإلطػار األ
 ن علػـوك العلمي ليتم تداكذلا كفػ  نظػاـ معػني متعػارؼ عليػو لتحميػل إصلػازات األمػة مػ

 ٕٖ.كمعارؼ ك خربات ك شعور ك غري ذلك

عػػػداد الصػػػنائع اإلنسػػػانية ك ىػػػو رسػػػـو ك أشػػػكاؿ إكرأم ابػػػن خلػػػدكف الكتابػػػة مػػػن      
حرفيػػػػة تػػػػدؿ الكلمػػػػات ادلسػػػػموعة الدالػػػػة علػػػػى مػػػػا يف الػػػػنفس ، فالكتابػػػػة ىػػػػي إحػػػػدل 

ك  مهػػػارات اللغػػػة العربيػػػة ك ىػػػي عبػػػارة عػػػن عمليػػػة عقليػػػة يقػػػـو الكاتػػػب بتوليػػػد األفكػػػار
مهػػارة الكتابػػة ىػػي ك  ٖٖ.صػػياغتها ك تنظيمهػػا مث كضػػعها ابلصػػورة النهائيػػة علػػى الػػورؽ

من نػواحي بسػيطة ككتابػة الكلمػات حػي نػواحي  امبدكءالتعبري عن األفكار على قدرة 
 ٖٗ.متكاملة كىي اإلنشاء

 

 
                                                           

 ٜٙ(. ص. ٕٛٓٓ)عماف : دار صفاء،  األسس الفنية للكتابة ك التعبريف رم خليل الن ار،  ٕٛ
30

 Ahmad Muradi,Op.Cit. h 02% 

ةمهارة الكتابة ك  اذج تعليمها، األلوؾإبراىم علي الراببعة،  ٖٓ  
32

 Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Siswa Kelas VIIC MTs Muhammadiyah 20 Pemalang,  Journal Of Arabic Learning And Teaching, 
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 أنواع الكتابة

 ٖ٘ مع  عاـ معركؼ ، ك تفرع ىذا ادلع  العاـ إم ثالثة فركع :للكتابة 

 ك ادلشاعر أبلفاظ ك أساليب معينةالتعبري عن األفكار الكتابة دبع   .ٔ
  الكتابة دبع  الرسم األمالئ .ٕ
 الكتابة دبع  ذبويد رسم احلركؼ ك الكلمات ذبويدا خطيا كاضحا متناسقا .ٖ

ىنػػاؾ أنػػواع سلتلفػػة تنػػدرج ربػػت مفهػػـو الكتابػػة ، منهػػا اخلػػط أبنػػواع ) النسػػخ ك ك      
اإلمالء أبنواع ) منقوؿ ك منظور ك اختبػارم ( ك منهػا التعبػري أبنػواع ) الرقعة( ك منها 

 ٖٙ.ادلقيد ك ادلوجو ك احلر (
 

 أمهية الكتابة
 ٖٚ.الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغةتعترب 

 ٖٛديكن إبراز أمهية الكتابة على النحو التايل :
 للمواطنة ك شرط ضركرم حملو أمية ادلواطن يإسا جزء أساس (ٔ
رىم اأداة رئيسة للتعلم لميع أنواعو كمراحلو، ك ا يتم األخذ عن االخرين فكإسا  (ٕ

 كخواطرىم
 إسا كسيلة اتصاؿ بني أفراد البشر ابدلؤلفات كاخلطاابت كغريمها (ٖ
إسػػػا أداة اتصػػػػاؿ احلاضػػػػر ابدلاضػػػى، كالقريػػػػب ابلبعيػػػػد، كنقػػػل ادلعرفػػػػة كالثقافػػػػة إم  (ٗ

لكتابػػة طريػػ  لوصػػل خػػربات األجيػػاؿ ادلسػػتقبل، إذ إف التعامػػل بػػنمط كاحػػد مػػن ا

                                                           

ٙٛٔق(. ص.  ٔٗٔمصر: جامعة ادلنصور 7 العربية لغري الناطقني  ا ، )تعليم اللغة رشدم أمحد طعيمة،  ٕٖ  
 ٚص.  ادلرجع الساب ،إبراىم علي الراببعة،  ٖٖ
ٖٔٔ.ص.ٕ٘ٔٓاللغة العربية لغري العرب )من النظرية إم التطبي (. ك طرؽ تدريس يثمر الدين بردانشاة ،  ٖٗ  
 ٜٛ.ص. ادلرجع الساب  ل عبد الناصر زكراي ،  ٖ٘
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ببعضها، كاألسم ببعضها. كما أف اختالؼ الكتابة يقطع جسور االتصاؿ كدبحو 
 حلقات التاريخ كيقطع جذكر الثقافة كاحلضارة

 إسا أداة حلفظ الرتاث كنقلو (٘
 إسا شهادة كتس يل للوقائع كاألحداث كالقضااي تنط  ابحل  كتقوؿ الصدؽ (ٙ
 ه.عن نفسو كالتعبري عما جيوؿ خباطر فرد إسا كسيلة تنفيس ال (ٚ
ره، و كالكتابة أمهية كبرية يف حياة التالميذ، فهي كسيلتو يف التعبري عن أفكاره ك شع     

ك ىػػػي مكػػػّوف أساسػػػي مػػػن مكػػػّوانت ادلعرفػػػة التكامليػػػة الوظيفيػػػة للقػػػراءة ك الكتابػػػة يف 
 ٜٖ.النظاـ ادلعاصر

 
 أىداؼ مهارة الكتابة

 ىي كما يلي: عند عزافالكتابة  ةمهار  عليممن ت أىداؼأما 
يف كتابػة الكلمػات كاجلمػل يف اللغػة العربيػة برباعػة  مػاىركف التالميذألجل أف  .ٔ

 كبشكل صحيت.
قراءة الكلمات مػن اجلملػة العربيػة بطريقػة يف إرساؿ ك  كفماىر للطالب يتس   .ٕ

 .متكاملة
مػػن  . إمػػايػػةالعرب تعلػػيم اللغػػة طة يفيأف تكػػوف نشػػ التالميػػذمػػن واس احلػػ ديػػارس .ٖ

 خالؿ االىتماـ كالسمع كالرؤية كالكالـ كالكتابة.
 قد تعلموا. األحكاـ الكتابة اليت أف يتذكركا التالميذ ديارس .ٗ
 لغػػػػػػػػةالاللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة ابسػػػػػػػػت داـ أسػػػػػػػػلوب  اسػػػػػػػػتعماؿ يف التالميػػػػػػػػذ ديػػػػػػػػارس .٘
 ٓٗ.الصحيحة
 

                                                           

، )منشورات اذليئة العامة السورية تنمية مهارات القراءة ك الكتابة، اسرتاتي يات متعددة للتدريس ك التقوًنحامت حسني البصية ، ٖٙ
30ـ.ص.ٕٔٔٓدمش   –للكتابة ك زارة الثقافة   

22
 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI PRESS), 

0200, h.0,0 
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 مركالت الكتابة العربية
أقػػدـ العصػػور. فمػػنهم مػػن رضػػى عنهػػا، تنػػاكؿ البػػاحثوف نظػػاـ الكتابػػة العربيػػة منػػذ      

كمػػػنهم مػػػن رأل فيهػػػا اعواجاجػػػا بقيمػػػة بعػػػض االصػػػالح، كمػػػنهم مػػػن ضػػػاؽ  ػػػا  لػػػة 
 .كتفصيال

 العربيػػػػة كثػػػػرية ك متعػػػػددة : ىػػػػي الشػػػػكل ك قواعػػػػد اإلمػػػػالء ككمشػػػػكالت الكتابػػػػة      
مػن الكلمػات ك اإلع ػاـ ك كصػل احلػركؼ  هااختالؼ صور احلػركؼ ابخػتالؼ موضػع

ك اسػػػػت داـ الصػػػػوائت القصػػػار ك اإلعػػػػراب ك اخػػػػتالؼ ى ػػػاء بعػػػػض كلمػػػػة  ك فصػػػلها
 ٔٗ.ادلصحف عن اذل اء العادم

 
 املفهـو اإلجرائي . ب
 تس ؿ ادلدرسة عن استعداد التالميذ يف التعلُّم (ٔ
 تقدـ ادلدرسة أىداؼ التعلم (ٕ
 على السبورةمع النة عن ادلوضوع  تكتب ادلدرسة ادلفردات (ٖ
 مع النة يف كتبهم ادلفرداتطلب ادلدرسة التالمذ أف يكتب ت (ٗ
 تشرح ادلدرسة النة مع الرت ة كالقواعد معا  (٘
 هم كاستثناءاهتم يف كتبهمتالتالميذ القواعد الكاملة مع شرحهم كأمثليكتبوف  (ٙ
 ادلتسلسلة الصورأتخذ ادلدرسة التالميذ  (ٚ
 ادلتسلسلةابلصور ادلتعلقة  ادلفردات ادلدرسةكتب ت (ٛ
 الصور ادلتسلسلةتشرح ادلدرسة التالميذ عن كصف  (ٜ

 أتمر ادلدرسة التالميذ أبف يكتبوا كيصفوا عن الصور ادلتسلسلة على كراستهم (ٓٔ
 
 

                                                           
42

 ٘ٔص.(ٕٜٜٔ )القاىرة : الدار ادلصرية اللبنانية، ، تعليم اإلمالء يف الوطن العريب أسسو ك تقوديو ك تطويرهحسن شحاتة 
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 ، ك ىي كما يلي :ثاينارة الكتابة للةالب يف الصف الك مؤشرات مه

  بتدأ كاخلربادل ة صحيحة عن ل اللغة العربية ابلقواعد (. يقدر التالميذ على كتابةٔ

 التعبري عن األفكار ابللغة العربية صحيحةبة كتا(. يقدر التالميذ على  ٕ

 التعبري عن الشعور ابللغة العربية صحيحةكتابة (. يقدر التالميذ على  ٕ

 لنة اللغة العربية صحيحةاب الصورعلى كصفية (. يقدر التالميذ ٗ

 

 السابقة اتالدراس . ج
م طالب قسػم تعلػي خاسن أيدمالبحث الذم قاـ بو الدراسة السابقة األكم فهي  .١

ة شػػيخ نػػور جػػايت شػػربوف يف السػػنة معهػػد الدكلػػة االسػػالمياللغػػة العربيػػة يف جامعػػة 
ـ ربت العنواف أتثري است داـ طريقة القواعد كالرت ة لرتقيػة مهػارة القػراءة  ٜٕٔٓ

اجلهرية لدل التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية نور اذلدل موصلوؿ شػربوف . 
مقبػػوال. كىػػذ  HAي بنػػاء علػػى احلقػػائ  فيكػػوف كأمػػا النتي ػػة مػػن ىػػذا البحػػث فهػػ

دبعػػ  أف ىنػػاؾ أتثػػري داليل يف اسػػت داـ طريقػػة القواعػػد كالرت ػػة علػػى ترقيػػة قػػدرة 
التالميػػذ علػػى مهػػارة القػػراءة اجلهريػػة يف الفصػػل العاشػػر دبدرسػػة الثانويػػة اإلسػػالمية 

يقػػة نػػور اذلػػدل موصلػػوؿ شػػربوف. ك مػػن ىنػػا نعػػرؼ يوجػػد التػػ ثري مػػن اسػػت داـ طر 
القواعد كالرت ة لرتقية مهارة القػراءة اجلهريػة. أمػا فػرؽ بػني األحبػاث ادلوجػودة كىػذ 
البحػػث يعػػين الباحثػػة علػػى مهػػارة القػػراءة اجلهريػػة، كلكػػن األحبػػاث ادلوجػػودة علػػى 

 مهارة الكتابة.
البحث الذم قػاـ بػو مسػناف ديػوم طالبػة قسػم تعلػيم الدراسة السابقة الثانية فهي  .١

ة يف جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك يف السػنة اللغة العربي
فعاليػػة اسػػت داـ طريقػػة إعطػػاء الواجبػػة )كتابػػة ادلػػذكرات  ـ ربػػت العنػػواف  ٜٕٔٓ



10 
 

دبعهػد  لرتقية مهػارة الكتابػة لػدل التالميػذ يف ادلدرسػة ادلتوسػطة اإلسػالمية اليومية(
 أمػا النتي ػة مػن ىػذا البحػث فهػي. ك كوتو كمبار  ٖٔبرسورت  ابتو  دار الّسكينة

لرتقيػػة مهػػارة  فعػػاؿ اسػػت داـ طريقػػة إعطػػاء الواجبػػة )كتابػػة ادلػػذكرات اليوميػػة( أفّ 
الكتابػػػة لػػػدل الطػػػالب ا ادلدرسػػػة الثانويػػػة  اإلسػػػالمية دبعهػػػد دار الّسػػػكينة ابتػػػو 

كوتو كمبار. كىذ البحث خيتلػف ابلبحػث السػاب . كالبحػث الػذم   ٖٔبرسورت 
القواعػػػد كالرت ػػػة ابسػػػت داـ لعػػػب  طريقػػػةفعاليػػػة  ربػػػت ادلوضػػػوع قامػػػت الباحثػػػة 

لػػدل التالميػػذ يف ادلدرسػػة ادلتوسػػطة   لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػةكصػػف الصػػور ادلتسلسػػلة 
  .دبعهد دار الفتت بب ير ترييس كمبار

 فرضية البحث 

الفرضية ىي الظن تكوين ادلشػكلة الػذم سػيقاـ بدليلػة. كإذا كجػد اخػتالؼ بػني      
 صف الت ري  كالصف الضبطي فتكوف فرضية ىذا البحث فيما يلى : ال

Ha : القواعػػػد كالرت ػػػة ابسػػػت داـ لعػػػب كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة  طريقػػػة اسػػػت داـ
دبعهػد  دار الفػتت   توسػطةيف ادلدرسة ادل التالميذمهارة الكتابة لدل يكوف فعاال لرتقية 

 ب ير ترييس كمبار ب

Ho: كالرت ػػػة ابسػػػت داـ لعػػػب كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة القواعػػػد  اسػػػت داـ طريقػػػة
دبعهػػد  دار توسػػطة يف ادلدرسػػة ادل التالميػػذمهػػارة الكتابػػة لػػدل يكػػوف غػػري فعػػاؿ لرتقيػػة 

 .ب ير ترييس كمبارالفتت  ب
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 يصميم البحث . أ

 طريقػػػػة فعاليػػػػة اسػػػػت داـ  . شػػػػرح عػػػػن   ىػػػػذا البحػػػػث حبػػػػث ذبػػػػري  بنػػػػوع كمػػػػي     
لػػدل  لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػةالقواعػػد كالرت ػػة ابسػػت داـ لعػػب كصػػف الصػػور ادلتسلسػػلة 

كىػػذا البحػػث .  بػػ ير تػػرييس كمبػػارالتالميػػذ يف ادلدرسػػة ادلتوسػػطة  دبعهػػد  دار الفػػتت  ب
  (x). فػادلتغري ادلسػػتقل (Y)ادلتغػري التػابع  (x)يتكػوف مػن ادلتغػريين كمهػا ادلتغػري ادلسػتقل 

 القواعػػػد كالرت ػػػػة ابسػػػت داـ لعػػػب كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػػلة ريقػػػةط فعاليػػػة اسػػػت داـ
يف  الثػاين. كتقـو الباحثة ابلبحث لدل تالميذ الصف مهارة الكتابة(Y) كادلتغري التابع 

 . ب ير ترييس كمبارادلتوسطة اإلسالمية دبعهد  دار الفتت  ب درسةم
 :Control Group Pre test-Post testفيو  ةست دـ الباحثتكتصميم البحث الذم 

 

 االختبار البعدم ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 Tٔ X Tٕ  ٕثاين أ ال

 Tٔ - Tٕ ٔثاين ب ال

 
 مكانوك  البحث زماف. ب

درسة ادليف كمكانو  ـ .  ۰۲ٕٓ مارسحي فربير  من الباحثة تبدأ البحث زماف     
 .توسطة اإلسالمية دبعهد   دار الفتت  أبيرترييس كمبارادل
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 البحث أفراد كموضوع . ج
توسطة اإلسالمية دبعهد  دار درسة ادلادلالتالميذ يف ك  ادلدرسة أفراد البحث فهو     

القواعد كالرت ة ابست داـ  طريقة فعالية كموضوعو فهو. ب ير ترييس كمبارالفتت  ب
لدل التالميذ يف ادلدرسة  لرتقية مهارة الكتابةلعب كصف الصور ادلتسلسلة 

 .سالمية دبعهد دار الفتت أبير ترييس كمبارادلتوسطة اإل
 
 جمتمع البحث كعينو . د

 يف  ب  ك  أ  الثػػػػاين يف الصػػػػف تالميػػػػذال كػػػػل  ا ىػػػػذا البحػػػػث ىػػػػوا تمػػػػع      
أربعػػػة ، عػػػددىم  بػػػ ير تػػػرييس كمبػػػارتوسػػػطة اإلسػػػالمية دبعهػػػد  دار الفػػػتت  بدرسػػػة ادلادل

 عينة.خذ الباحثة الألف رلتمع قليل، ال أت كمخسوف تلميذا.
  العدد الصف الرقم
 الت ريب  الصف ٕٕ الصف الثاين أ ٔ
 الصف الصبطي ٕٖ الصف الثاين ب ٕ

 - ٗ٘ رلموعة
 

 مجع البياانتأدكات ق. 
ادلست دمة يف ىذه القواعد كالرت ة  ست داـ لعب كصف الصور ادلتسلسلة كطريقة 

 البحث فيما يلي :
  املالحظة .١
القواعػػػػػد كالرت ػػػػػة ابسػػػػػت داـ لعػػػػػب كصػػػػػف الصػػػػػور  يقػػػػػةطر كىػػػػػذه ادلالحظػػػػػة فعاليػػػػػة      

لػػدل التالميػػذ يف ادلدرسػػة ادلتوسػػطة اإلسػػالمية دبعهػػد دار  لرتقيػػة مهػػارة الكتابػػةادلتسلسػػلة 
 .الفتت أبير ترييس كمبار
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 االختبار .ٕ

 االختبار القبلي. أ
ادل خػػػذة مػػػن ىػػػػذا  ك ىػػػذا االختبػػػار القبلػػػي مسػػػت دـ قبػػػل أداء البحػػػث ك النتي ػػػة

س قػػػػدرة الطػػػػالب يف مهػػػػارة . ك ىػػػػذا االختبػػػػار يهػػػػدؼ إم مقيػػػػالقبلػػػػياالختبػػػػار ا
 .الكتابة

 ب. االختبار البعدم
ا ك ىػػػذا االختبػػػار البعػػػدم مسػػػت دـ بعػػػد أداء البحػػػث ك النتي ػػػة ادل خػػػذة مػػػن ىػػػذ

اس قػػػػدرة الطػػػػالب يف مهػػػػارة . ك ىػػػػذا االختبػػػػار يهػػػػدؼ إم مقيػػػػاالختبػػػػار البعػػػػدم
ابإلضػػػافة التعبػػػري احلػػػر الكتابػػػة  ك ىػػػي كتابػػػة  . نػػػوع االختبػػػار ىػػػو االختبػػػارالكتابػػػة

 موضوعها معينا .

 املالحظة .١
الرق
 ـ

 ال نعم املالحظ

   تس ؿ ادلدرسة عن استعداد التالميذ يف التعلُّم ٔ
   تقدـ ادلدرسة أىداؼ التعلم ٕ
    على السبورةعن ادلوضوع النة ادلفردات مع تكتب ادلدرسة  ٖ
   يف كتبهم النةادلفردات مع يكتب تطلب ادلدرسة التالمذ أف  ٗ
   تشرح ادلدرسة النة مع الرت ة كالقواعد معا ٘
هم كاسػتثناءاهتم تالتالميذ القواعد الكاملػة مػع شػرحهم كأمثلػيكتبوف  ٙ

 يف كتبهم
  

   ادلتسلسلة الصورأتخذ ادلدرسة التالميذ  ٚ
   ادلتسلسلةابلصور ادلتعلقة  ادلفردات ادلدرسةكتب ت ٛ
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   تشرح ادلدرسة التالميذ عن كصف الصور ادلتسلسلة ٜ
أتمر ادلدرسة التالميذ أبف يكتبوا كيصفوا عن الصور ادلتسلسلة  ٓٔ

 على كراستهم
  

   اجملموعة 
 

 اإلختبار .١
 مؤشرات التقومية اسم رقم
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 ف

ػػػػػة 
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ل ال
مػػػػػػػػػ

اجل
خلرب

أ كا
بتد
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ة ع
حيح

لص
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دؿ
مع

 

     ٔ تالميذال ٔ

     اخل ٕ

 

A. Buatlah jumlah mufidah  dari kalimat-kalimat berikut, berdasarkan contoh 

dibawah ini! 

 :............................................................ جمتهد .0

 = طالب جمتهد يف الفصل
 : ........................................................... ادلس د .١

 : ........................................................... ادللعب .١
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 : ......................................................... الدرس .3

 : ......................................................... حديقة .2

 : ......................................................... التالميذ .5

 
B. Susunlah kalimat dibawah ini sehingga menjadi kalimat jumlah mufidah ! 

 

 انجت –اإلمتحاف –ا تهد  –يف  .ٔ
 يف –ماىر  –ادلتوسطة  –تلميذ  –ادلدرسة  –على  .ٕ
 ذلك –احلقيبة  –يف  –قلمي  .ٖ
  النـو -انئماف  –عثماف  –ك  –يف  –عبد اذلادم  –غرفة  .ٗ
 قريب –من  –بييت  –مس د  .٘

 
C. Lengkapi kalimat berikut berdasarkan contoh dibawah ini! 

 .............................................)كل شهر(........ .1

ا كل شهر رَتِل ِكَتاابن َجِديمدن  = َأْحمَُد َيرم

 (ُكلَّ أُْسبُػْوع  .....................................................)  .1

ـِ  .....................................................) .0  (ِا الشَّْهِر اْلَقاِد
 (على الرفوؼ ....................................................). .3
 (ِا أَْكقَاِت اْلَفرَاغِ  .....................................................) .2
 (ُكلَّ يـو   .....................................................) .%
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D. Deskripsikan apa yang anda lihat dari gambar-gambar ! 

(Gambar 0)     (Gambar 0) 

    

 معلومات النتي ة على مهارة الكتابة ك مؤشراهتا :  

 اللغػة العربيػة برباعػة كبشػكل صػحيت أف يكتبػوا اجلمػل تالميػذ) إذا قدر الجيد جدا  .ٔ
 (التعبري عن الشعور ابللغة العربية صحيحة ايكتبو  كالتعبري عن األفكار  يكتبواك 

 يكتبػواك  أف يكتبوا اجلمل اللغة العربية برباعة كبشكل صحيت تالميذ)إذا قدر ال جيد .ٕ
ك لكػن أقػل التعبػري عػن الشػعور ابللغػة العربيػة صػحيحة  ايكتبو  كالتعبري عن األفكار 

  دقة (
التعبػري عػن الشػعور  ايكتبػو  كالتعبري عن األفكار  أف يكتبوا تالميذ)إذا قدر ال مقبوؿ .ٖ

يكتبػػػػوا اجلمػػػػل اللغػػػػة العربيػػػػة برباعػػػػة  ك أكثػػػػر خطػػػػ ء يف أفحة ابللغػػػػة العربيػػػػة صػػػػحي
 ( كبشكل صحيت

التعبػري عػن الشػعور  ايكتبػو  كالتعبري عن األفكػار  يكتبوا أف تالميذ)إذا قدر ال انقص .ٗ
يكتبػػػوا اجلمػػػل اللغػػػة العربيػػػة برباعػػػة كبشػػػكل  ك مل يقػػػدركا أف ابللغػػػة العربيػػػة صػػػحيحة

  (صحيت 
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التعبػري عػن  ايكتبػو  كالتعبػري عػن األفكػار  أف يكتبػوا يػذتالم) إذا خطػ  الانقص جدا  .٘
يكتبػػػوا اجلمػػػل اللغػػػة العربيػػػة برباعػػػة  ك مل يقػػػدركا أف الشػػػعور ابللغػػػة العربيػػػة صػػػحيحة

 (كبشكل صحيت 

 
 البياانت طريقة حتليل . ذ
 ابست داـ الرموز اآليت : ربليل البياانت ادلست دمة ا ادلالحظة -ٔ

P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 

N رلموعة : 
 )جيد جدٝٔٛ - ٝٓٓٔ (
 ) جيدٝٔٙ - ٝٓٛ   (
 )مقبوؿ(% ٔٗ - ٝٓٙ 
 )انقةٕٝٔ - ٝٓٗ  (
 ) انقة جداٝٓ  - ٕٝٓ   (

 

 ابست داـ الرموز اآليت : كأما ربليل البياانت ادلست دمة ا االختبار -ٕ
   

     

√(
   

√  ٔ)
ٕ
 (

   

√  ٔ)
ٕ
ٕٗ 

 اإليضاح :
T : اختبار 

Mx :  ادلَعدَّؿ من ادلتغري  
My : ادلَعدَّؿ من ادلتغري   

                                                           
41

 Hartono, Statistik  untuk  Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 0200), hlm. 026. 
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SDx : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغري   
SDy : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغري   

N : العينة 
 الرقم الثابت : ٔ

 لتغيريا اضلراف معيار زو رم

    √
∑ 1

 ̅
 

 لتغيري اضلرافا معيار زو رم

    √
∑ 1

 

 ̅

 

 ادلعدؿ زو رم

   
  

 
 

 ادلعدؿ زو رم

   
  

 
 

 
 Ha ٝ فكانت ٔٝ أك ٘يف الدرجة اذلامة t table أكثر من To إف كانت 
 مردكدةHo مقبولة ك 
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 ام الفصل اخل
 اخلامتة

 نتائج البحث .أ 
القواعػػد كالرت ػػة  اسػػت داـ طريقػػة ت أفادلوجػػودة فوجػػد بيػػاانتال ةالباحثػػ تحللػػ أف بعػػد

يف  تالميػػػذمهػػػارة الكتابػػػة لػػػدل القيػػػة لرت  فعػػػاؿابسػػػت داـ لعػػػب كصػػػف الصػػػور ادلتسلسػػػلة 
 .كمبارالفتت أبير ترييس  دار دبعهد اإلسالمية  توسطةادلادلدرسة 

ك يف  . ٔ  كدرجػػة داللػػة  ٘يف درجػػة داللػػة   Tt مػػن  أكػػرب  To ىػػذه بظهػػور 
  .ٓٓٔ-ٔٛ  دبع   جيد جدا  ألنو كقع يف درجة 7ٖٖٜجدكؿ ادلالحظة نيل

 يوصيات البحث . ب
 كما يلي :  وصياتة تقدـ الباحثت 
 اللغة العربية للمدرس -١

القواعػػد كالرت ػػة ابسػػت داـ لعػػب كصػػف اسػػت داـ طريقػػة  كمػػا ىػػو ادلعػػركؼ أف
أف فينبغػي علػى ادلػدرس  تالميػذمهارة الكتابة لػدل اللرتقية  فعاؿالصور ادلتسلسلة 

 .تالميذلدل ال مهارة الكتابة يف التعليم خصوصا لرتقية الطريقةىذه   يست دـ

 بلةالل -١
   أف ديارسػػوا الكتابػػة ابللغػػة العربيػػة يوميػػا داخػػل الفصػػل ك  تالميػػذمػػن الترجػػى

 خارجها.
  جيدة مهارة الكتابة واتعلميأف  تالميذمن الترجى 
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 قائمة كاملراجع

 املراجع العربية  .١

 مهارة الكتابة ك  اذج تعليمها، األلوكة ٕٙٓٓ إبراىم علي الراببعة،
إم تدريس اللغة العربية للناطقني بغريه طرائ    ل عبد الناصر زكراي، ادلدخل

 اجلامعة اإلسالمية دباليزاي كمفاىيم،

تنمية مهارات القراءة ك الكتابة، اسرتاتي يات  ٕٔٔٓحامت حسني البصية ،
 ،ة ك زارة الثقافة منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، متعددة للتدريس ك التقوًن

 دمش 

،  اإلمالء يف الوطن العريب أسسو ك تقوديو ك تطويره تعليم ٕٜٜٔ ،حسن شحاتة
 دار ادلصرية اللبنانية، القاىرة 

جامعة  ، غة العربية لغري الناطقني  ا ، مصرتعليم الل ٔٗٔ رشدم أمحد طعيمة،
 ادلنصور

تدريس اللغة العربية بني الطرائ  التقليدية   ٜٕٓٓطو علي حسني الدليمي،
 إربد، عامل الكتب احلديث كاالسرتاتي يات الت ديدية،

 دار صفاء، عماف ،  األسس الفنية للكتابة ك التعبري ٕٛٓٓ ف رم خليل الن ار،

  دار ادلشرؽ ، بريكت ادلن د يف اللغة كاألعالـ، ٜٙٛٔلويس معلوؼ، 

 دار الفالح، أساليب التدريس اللغة العربية، عماف  ٜٜٛٔدمحم علي اخلويل، 



65 
 

، طرؽ التدريس اللغة العربية كالرتبية الدينية  ٖٜٛٔ زلمود رشدم خاطر كآخركف،
 دار ادلعرفة

من ، ية لغري العرب ك طرؽ تدريس  اللغة العرب ٕ٘ٔٓ يثمر الدين بردانشاة ،
 النظرية إم التطبي 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P )  

 

Nama Sekolah : Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIIIA/2 (Kelas Eksperiment) 

Materi Pokok : المهنة والحياة 
Alokasi Waktu : 2  x   45 Menit (2 Kali Pertemuan)    
 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  
KI.1     Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2   Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI.3  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

KI.4  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

1. Menjelaskan isi teks yang didengar 

yang berkaitan: ادلهنة واحلياة   

2,1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman. 

Menerapkan percakapan terkait topic : ادلهنة 
 واحلياة

3.1 Memahami cara penyampaian  serta cara 

meresponnya terkait topic : ادلهنةةة واحليةاة dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 

teks dan 

unsur budaya yang sesuai konteks  

penggunaannya. 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait 

topic : ادلهنة واحلياة   

4.1 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan : ادلهنة واحلياة 
Menyusun teks tulis yang terkait topic :  ادلهنة
  واحلياة

 

 

 

 

 

 



C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 

peserta didik mampu menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ادلهنة واحلياة 
 

D. Materi Pembelajaran (Rincian dari  Materi Pokok) 
 

 اْلِمْهَنة  
َنا َكَما ن َوَِّعة   الن اسِ  ِمَهنَ  َأن   َعَرف ْ ه مْ  ، م ت َ ه مْ  ، َفال ًحا َيك ْون   َمنْ  ِمن ْ  َيك ْون   َمنْ  ِمن ْه مْ , م َدرًِّسا َيك ْون   َمنْ  ِمن ْ

ه مْ  ، َوطَِبْيًبا  َوَصَحِفيًّا، ، َوتَاِجًرا, َوم َهْنِدًسا َوم َوظ ًفا, َوَرس اًما, م َمرًِّضا  وَ  خ َضرِياً  وَ  ش ْرِطيًّا َيك ْون   َمنْ  َوِمن ْ
رَ  َوَسائِقاً  َوطب اخاً  َوم ِذْيعاً  وََكن اساً  َوزَب اَلةً  ِمْيَكانِْيِكياً  وَ  َوبَ ن اءً  َنج اراً  و فَاِكِهياً  وَ  َجز اراً  .  ذِلكَ  َوَغي ْ  

  
E. Metode Pembelajaran 

1. Metode Qowaid dan Tarjamah 

F. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/ Alat 

a. Papan tulis 

2. Bahan 

a. Gambar dan teks naskah bahasa arab 

3. Sumber belajar  

a) Guru 

b) Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

c) Kamus Bahasa Arab 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

PENDAHULUAN 
1) Guru dan peserta didik memperlihatkan kesiapan diri dengan 

memeriksa kebersihan kelas, membersihkan sampah disekitar kursi dan 

meja, serta kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

2) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat 

3) Guru mengisi lembar kehadiran siswa 

4) Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca al-

Quran surat Pendek Pilihan dengan lancar dan benar. 

5) Guru meberikan motivasi dengan Ice Breaking tepuk semangat pagi 

6) Mempersiapkan media/alat  

7) Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan 

yang akan dicapai. 

8) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran 

5 Menit 

KEGIATAN INTI 

1) Mengamati 

53 Menit 



a. Guru memberi contoh teks (insya’) tentang ادلهنة واحلياة dan 

menerangkan maknanya. 

b. Guru mengajak siswa mendiskusikan qowaid (mubtada’ khabar) yang 

terdapat dalam teks tentang : ادلهنة واحلياة  
c. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 

2) Menanya 

a) Guru menanyakan makna / arti dari teks tersebut. 
b) Guru menanyakan kepada murid tentang pelajaran yang belum 

dimengerti. 

3) Mengeksperimen/Mengexplorasi 

a. Guru membacakan teks (insya’) dan siswa mengartikan makna yang 

dibacakan guru. 

b. Guru memerintahkan siswa menuliskan insya’ yang telah dibacakan 

4) Asosiasi 

a. Guru memberikan siswa gambar-gambar berantai sesuai tema  ادلهنة
 واحلياة

b.  Guru menuliskan mufrodat yang berhubungan dengan gambar-

gambar berantai tersebut dan menjelaskannya kepada siswa untuk di 

dalam kelas 

c. Guru memerintahkan siswa menulis dan mendiskripsikan gambar 

berantai tersebut dalam Bahasa arab untuk diluar kelas 

d. Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri 

e. Guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 

4) Mengkomunikasi 

a. Guru dan siswa mendiskusikan teks yang dibuatnya 

PENUTUP 

1) Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan 

atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. 

2) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas secara 

individu bagi peserta didik menulis diary book dalam Bahasa arab. 

3) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4) Do’a Penutup ( Membaca Hamdalah)  

5) Salam 

5  Menit 

 

H. Penilaian Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Kisi-kisi Penilaian Sikap Spritual 

Teknik   :  Observasi ke siswa  

Kelas   :  kelas VIII A 

Materi Pokok  : ادلهنة واحلياة 
Tanggal Pengamatan :  13 Februari 2020 

 

 
 



NO KRITERIA 
NILAI 

4 3 2 1 

1 Berdo’a sebelum 

dan sesudah mulai 

pelajaran 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

2  Mengamalkan nilai 

nilai keagamaan di 

dalam kelas 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

3 Memberikan 

senyuman kepada 

guru yang mengajar 

di kelas. 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

4 Mensyukuri nikmat 

atas kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa arab 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

 

2. Kisi-kisi Penilaian Sikap Sosial 

Teknik   :  Observasi ke siswa 

Aspek yang dinilai      :  Jujur – Disiplin – Tanggung jawab 

Kelas   :  VIII A 

Materi Pokok  : ادلهنة واحلياة   

Tanggal Pengamatan :  13 Februari 2020 
 

NO KRITERIA 
NILAI 

4  3 2 1 

1 Tidak mencontek 

ketika mengerjakan 

latihan  

Mulai 

terlihat 

 

SELALU 

Mulai 

berkembang 

 

SERING 

Mulai 

terlihat 

 

KADANG 

Belum 

terlihat 

 

JARANG 

2 Berpakaian rapi  Menjadi 

kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

berkembang 
 

SERING 

Mulai 

terlihat 
 

KADANG 

Belum 

terlihat 
 

JARANG 

3 Mengerjakan dan 

mengumpulkan 

tugas tepat pada 

waktunya 

Menjadi 

kebiasaan 
 

SERING 

Mulai 

berkembang 

 

SERING 

Mulai 

terlihat 

 

KADANG 

Belum 

terlihat 

 

JARANG 

 

 

 

3. Penilaian Pengetahuan  

Teknik  : Tes Tulis 

Bentuk  : Essay  

Kelas  : VIII A 

Materi Pokok : ادلهنة واحلياة 
Tanggal test :   13 Februari 2020 

 



 مؤشرات التقويمة اسم رقم
 

غةة 
 الل

ص
 بالن

صور
ة ال

صفي
ن و

كتبو
ذ ي

المي
الت

حة
صحي

بية 
لعر

ا
 

يةةذ 
الم

الت
غةةة 

بالل
ور 

اةةع
و ال

  لةة
تعبةة

ن ال
تبةةو

يك
حة

صحي
بية 

لعر
ا

 

يةةذ 
الم

الت
تبةةو 

يك
ن 

ار 
 كةة

 ار
لةةو

ةة  
لتعب

ا
غةةة 

بالل
حيح

 ص
ربية

الع
 ة

ةةةذ 
الميةةةةة

الت
ةةةةةةةةو 

كتب
ي

 ن
ةةةةةة 

عربيةةة
ة ال

لغةةةةةةةة
ا ال

مةةةةةةةة
اجل

خلرب
أ وا

بتد
و ادل

ة ل
حيح

لص
دة ا

وال
بالق

 

دل
مع

 

     1 تالميذال 1

     اخل 2

 

Pedoman Perskoran 

No Kunci Skor 

1 Kehadiran  25 

2 Tidak memperhatikan guru dengan baik  15 

3 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru 15 

4 Keaktifan dalam kelas (bertanya) 25 

5 Evaluasi hasil belajar 20 

JUMLAH SKOR 100 

 

4. Kisi-kisi Penilaian Keterampilan 

Tekhnik   :  Tes Praktik 

Kelas / semester  :   VIII A/2 

Materi pokok   :  ادلهنة واحلياة 
Tanggal Praktik  :  13 Februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Aspek yang Dinilai 
NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

TEPAT   
Jika tidak ada 

kaidah yang salah 

dalam penulisan 

CUKUP  TEPAT 
Jika ada kaidah yang 

salah dalam penulisan 

3 s/d 5 kali 

KURANG TEPAT 

Jika ada kaidah yang 

salah dalam penulisan 

lebih dari 6 kali  

2 Kesesuaian  

SESUAI 

Jika semua kalimat 

sesuai dengan 

susunannya   

CUKUP  SESUAI 

Jika Sebahagian 

besar kalimat sesuai 

dengan susunannya   

KURANG SESUAI  

 Jika hanya sedikit 

kalimat sesuai dengan 

susunannya   

3 
Menerapkan 

mufradat 

TEPAT  
Jika semuanya 

Tepat 

CUKUP  TEPAT  
Jika Sebahagian besar 

Tepat  

KURANG TEPAT  
Jika hanya sedikit 

yang tepat 

 
          

Air Tiris, Februari 2020 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Peneliti 

        

Raudhatul Jannah, S.Pd      Ayu Wahyuni 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P )  

 

Nama Sekolah : Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIIIA/2 (Kelas Eksperiment) 

Materi Pokok : المرافق العاّمة في المدرسة 
Alokasi Waktu :  2  x   45 Menit (2 Kali Pertemuan)   

 

A. Kompetensi Inti (KI)  
KI.1      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2   Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI.3  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

KI.4  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

1. Menjelaskan isi teks yang didengar 

yang berkaitan: املرافق العاّمة يف املدرسة   

2,1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman. 

Menerapkan percakapan terkait topic :  املرافق
 العاّمة يف املدرسة

3.1 Memahami cara penyampaian  serta cara 

meresponnya terkait topic : املرافققق العاّمققة يف املدرسققة 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya yang sesuai konteks  

penggunaannya. 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait 

topic : املرافق العاّمة يف املدرسة   

4.1 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan : املرافق العاّمة يف املدرسة 
Menyusun teks tulis yang terkait topic :  املرافق
  العاّمة يف املدرسة

 

C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 

dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: املرافق العاّمة يف املدرسة 
 
 



D. Materi Pembelajaran (Rincian dari  Materi Pokok) 

 المهنة والحياة
َرة َهاِفي َمْدَرَسِتَنا َمَراِفق َعامَّة َكِثي ْ ُرْوَس اْلُمَقرَّرَة ِمن ْ َها الدُّ َها َمْعَمُل اللَُّغات ، نَ َتَدرَُّب  ُفُصول ِدرَاِسيَّة، َنْدُرس ِفي ْ َوِمن ْ

َها َمْكَتبة، نَ ْقَرأ ِفيها أَنْ َواًعا ِمَن الُكُتب ة الَعَربِيَّة واللَُّغة اإِلْنِجِلْيزِيّةبِاللُّغَ ِفْيِه َعَلى ااِلْسِتَماِع َواْلَكاَلم   .  الم َْدَرِسيَّة َوِمن ْ

E. Metode Pembelajaran 

1. Metode Qowaid dan Terjemah 

F. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/ Alat 

a. Papan tulis 

2. Bahan 

a. Gambar dan teks naskah bahasa arab 

3. Sumber belajar  

a) Guru 

b) Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

c) Kamus Bahasa Arab 

 

G. Kegiatan Pembelajaran   
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

PENDAHULUAN 
1) Guru dan peserta didik memperlihatkan kesiapan diri dengan 

memeriksa kebersihan kelas, membersihkan sampah disekitar kursi dan 

meja, serta kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

2) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat 

3) Guru mengisi lembar kehadiran siswa 

4) Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca al-

Quran surat Pendek Pilihan dengan lancar dan benar. 

5) Guru meberikan motivasi dengan Ice Breaking tepuk semangat pagi 

6) Mempersiapkan media/alat  

7) Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan 

yang akan dicapai. 

8) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran 

5 Menit 

KEGIATAN INTI 

1) Mengamati 

a. Guru memberi contoh teks (insya’) tentang املرافق العاّمة يف املدرسة dan 

menerangkan maknanya. 

b. Guru mengajak siswa mendiskusikan qowaid (mubtada’ khabar) yang 

terdapat dalam teks tentang : املرافق العاّمة يف املدرسة 
c. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 

2) Menanya 

53 Menit 



a) Guru menanyakan makna / arti dari teks tersebut. 
b) Guru menanyakan kepada murid tentang pelajaran yang belum 

dimengerti. 

3) Mengeksperimen/Mengexplorasi 

a. Guru membacakan teks (insya’) dan siswa mengartikan makna yang 

dibacakan guru. 

b. Guru memerintahkan siswa menuliskan insya’ yang telah dibacakan 

4) Asosiasi 

a. Guru memberikan siswa gambar-gambar berantai sesuai tema  املرافق
 العاّمة يف املدرسة

b.  Guru menuliskan mufrodat yang berhubungan dengan gambar-

gambar berantai tersebut dan menjelaskannya kepada siswa untuk di 

dalam kelas 

c. Guru memerintahkan siswa menulis dan mendiskripsikan gambar 

berantai tersebut dalam Bahasa arab untuk diluar kelas 

d. Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri 

e. Guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 

4) Mengkomunikasi 

a. Guru dan siswa mendiskusikan teks yang dibuatnya 

PENUTUP 

1) Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan 

atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. 

2) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas secara 

individu bagi peserta didik menulis diary book dalam Bahasa arab. 

3) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4) Do’a Penutup ( Membaca Hamdalah)  

5) Salam 

5  Menit 

 

H. Penilaian Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Kisi-kisi Penilaian Sikap Spritual 

Teknik   :  Observasi ke siswa  

Kelas   :  kelas VIII A 

Materi Pokok  : املرافق العاّمة يف املدرسة 
Tanggal Pengamatan : 18 Februari 2020 

 

NO KRITERIA 
NILAI 

4 3 2 1 

1 Berdo’a sebelum 

dan sesudah mulai 

pelajaran 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

2  Mengamalkan nilai 

nilai keagamaan di 

dalam kelas 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

3 Memberikan 

senyuman kepada 

guru yang mengajar 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

Mulai 

Berkembang 
 

Mulai 

Terlihat 
 

Belum 

Terlihat 
 



di kelas. SELALU SERING KADANG JARANG 

4 Mensyukuri nikmat 

atas kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa arab 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

 

2. Kisi-kisi Penilaian Sikap Sosial 

Teknik   :  Observasi ke siswa 

Aspek yang dinilai      :  Jujur – Disiplin – Tanggung jawab 

Kelas   VIII A 

Materi Pokok  : املرافق العاّمة يف املدرسة   

Tanggal Pengamatan :  18 Februari 2020  
 

NO KRITERIA 
NILAI 

4  3 2 1 

1 Tidak mencontek 

ketika mengerjakan 

latihan  

Mulai 

terlihat 

 

SELALU 

Mulai 

berkembang 

 

SERING 

Mulai 

terlihat 

 

KADANG 

Belum 

terlihat 

 

JARANG 

2 Berpakaian rapi  Menjadi 

kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

berkembang 
 

SERING 

Mulai 

terlihat 
 

KADANG 

Belum 

terlihat 
 

JARANG 

3 Mengerjakan dan 

mengumpulkan 

tugas tepat pada 

waktunya 

Menjadi 

kebiasaan 
 

SERING 

Mulai 

berkembang 

 

SERING 

Mulai 

terlihat 

 

KADANG 

Belum 

terlihat 

 

JARANG 

 

3. Penilaian Pengetahuan  

Teknik  : Tes Tulis 

Bentuk  : Essay  

Kelas  : VIII A 

Materi Pokok : املرافق العاّمة يف املدرسة 
Tanggal test :   18 Februari 2020 

 مؤشرات التقويمة اسم رقم



 

غقة 
 الل
ص
 بالن

صور
ة ال
صفي

ن و
كتبو

ذ ي
المي

الت
حة
صحي

بية 
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ا

 

يققذ 
الم
الت

غققة 
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ور 
اققع
و ال

  لقق
تعبقق
ن ال
تبققو
يك

حة
صحي

بية 
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ا
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 ار
لققو
قق  
لتعب
ا

غققة 
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حيح
 ص
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الع

 ة

قققذ 
الميققققق

الت
ققققققققو 
كتب
ي

 ن
قققققة 
عربيققق

ة ال
لغقققققققق

ا ال
مقققققققق
اجل

خلرب
أ وا
بتد
و امل

ة ل
حيح

لص
دة ا

وال
بالق

 

دل
مع

 

     1 تالميذال 1

     اخل 2

 

Pedoman Perskoran 

No Kunci Skor 

1 Kehadiran  25 

2 Tidak memperhatikan guru dengan baik  15 

3 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru 15 

4 Keaktifan dalam kelas (bertanya) 25 

5 Evaluasi hasil belajar 20 

JUMLAH SKOR 100 

 

4. Kisi-kisi Penilaian Keterampilan 

Tekhnik   :  Tes Praktik 

Kelas / semester  :   VIII A/2 

Materi pokok   :  املرافق العاّمة يف املدرسة 
Tanggal Praktik  :  18 Februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Aspek yang Dinilai 
NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

TEPAT   
Jika tidak ada 

kaidah yang salah 

dalam penulisan 

CUKUP  TEPAT 
Jika ada kaidah yang 

salah dalam penulisan 

3 s/d 5 kali 

KURANG TEPAT 

Jika ada kaidah yang 

salah dalam penulisan 

lebih dari 6 kali  

2 Kesesuaian  

SESUAI 

Jika semua kalimat 

sesuai dengan 

susunannya   

CUKUP  SESUAI 

Jika Sebahagian 

besar kalimat sesuai 

dengan susunannya   

KURANG SESUAI  

 Jika hanya sedikit 

kalimat sesuai dengan 

susunannya   

3 
Menerapkan 

mufradat 

TEPAT  
Jika semuanya 

Tepat 

CUKUP  TEPAT  
Jika Sebahagian besar 

Tepat  

KURANG TEPAT  
Jika hanya sedikit 

yang tepat 

 
 

 

Air Tiris, Februari 2020 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Peneliti 

        

Raudhatul Jannah, S.Pd       Ayu Wahyuni 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P )  

 

Nama Sekolah : Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIIIA/2 (Kelas Eksperiment) 

Materi Pokok : الصحة والرعاية الصحية 
Alokasi Waktu :   2 x   45 Menit (2 Kali Pertemuan)   

 

A. Kompetensi Inti (KI)  
KI.1      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2   Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI.3  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

KI.4  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

1. Menjelaskan isi teks yang didengar 

yang berkaitan: الصحة والرعاية الصحية   

2,1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman. 

Menerapkan percakapan terkait topic :  الصحة
 والرعاية الصحية

3.1 Memahami cara penyampaian  serta cara 

meresponnya terkait topic : الصححة والرعايححة الصحححية 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya yang sesuai konteks  

penggunaannya. 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait 

topic : الصحة والرعاية الصحية   

4.1 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan : الصحة والرعاية الصحية 
Menyusun teks tulis yang terkait topic : 

  الصحة والرعاية الصحية
 

C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 

dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: الصحة والرعاية الصحية 
 

 



D. Materi Pembelajaran (Rincian dari  Materi Pokok) 

 احلياة الصّحية
َاِرسم الرِيَاَضة، ألّن  ح صَ نْ يحَ وَ  .ةاقَ يَ لِ ل بَ مَ عْ م يحَ سْ ل الِ عَ تَْ وَ  وّ مم ى الن  لَ ت عَ لَ ضَ د العَ اعِ سَ ة تم اضَ يَ الر  ُنم

 بم عْ لَ وَ  ةاحَ بَ الس  وَ  يم رْ ة الَ اضَ يَ الر   اعِ وَ نحْ ََ  م  هَ ََ  نْ مِ وَ . ةبَ اسِ نَ ات مم قَ وْ  ََ ِف البدنّية ة ي  اضِ يَ الر  ِبمَماَرَسة اء ب  طِ األَ 
 .ةرَ الكم 

E. Metode Pembelajaran 

1. Metode Qowaid dan Terjemah 

F. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/ Alat 

a. Papan tulis 

2. Bahan 

a. Gambar dan teks naskah bahasa arab 

3. Sumber belajar  

a) Guru 

b) Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

c) Kamus Bahasa Arab 

G. Kegiatan Pembelajaran   
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

PENDAHULUAN 
1) Guru dan peserta didik memperlihatkan kesiapan diri dengan 

memeriksa kebersihan kelas, membersihkan sampah disekitar kursi dan 

meja, serta kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

2) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat 

3) Guru mengisi lembar kehadiran siswa 

4) Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca al-

Quran surat Pendek Pilihan dengan lancar dan benar. 

5) Guru meberikan motivasi dengan Ice Breaking tepuk semangat pagi 

6) Mempersiapkan media/alat  

7) Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan 

yang akan dicapai. 

8) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran 

5 Menit 

KEGIATAN INTI 

1) Mengamati 

a. Guru memberi contoh teks (insya’) tentang الصحة والرعاية الصحية dan 

menerangkan maknanya. 

b. Guru mengajak siswa mendiskusikan qowaid (mubtada’ khabar) yang 

terdapat dalam teks tentang : الصحة والرعاية الصحية 
c. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 

53 Menit 



2) Menanya 

a) Guru menanyakan makna / arti dari teks tersebut. 

b) Guru menanyakan kepada murid tentang pelajaran yang belum 

dimengerti. 

3) Mengeksperimen/Mengexplorasi 

a. Guru membacakan teks (insya’) dan siswa mengartikan makna yang 

dibacakan guru. 

b. Guru memerintahkan siswa menuliskan insya’ yang telah dibacakan 

4) Asosiasi 

a. Guru memberikan siswa gambar-gambar berantai sesuai tema  الصحة
 والرعاية الصحية

b.  Guru menuliskan mufrodat yang berhubungan dengan gambar-

gambar berantai tersebut dan menjelaskannya kepada siswa untuk di 

dalam kelas 

c. Guru memerintahkan siswa menulis dan mendiskripsikan gambar 

berantai tersebut dalam Bahasa arab untuk diluar kelas 

d. Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri 

e. Guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 

4) Mengkomunikasi 

a. Guru dan siswa mendiskusikan teks yang dibuatnya 

PENUTUP 

1) Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan 

atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. 

2) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas secara 

individu bagi peserta didik menulis diary book dalam Bahasa arab. 

3) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4) Do’a Penutup ( Membaca Hamdalah)  

5) Salam 

5  Menit 

 

H. Penilaian Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Kisi-kisi Penilaian Sikap Spritual 

Teknik   :  Observasi ke siswa  

Kelas   :  kelas VIIIA 

Materi Pokok  : الصحة والرعاية الصحية 
Tanggal Pengamatan : 3 Maret 2020 

 

NO KRITERIA 
NILAI 

4 3 2 1 

1 Berdo’a sebelum 

dan sesudah mulai 

pelajaran 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

2  Mengamalkan nilai 

nilai keagamaan di 

dalam kelas 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

3 Memberikan 

senyuman kepada 

Menjadi 

Kebiasaan 

Mulai 

Berkembang 

Mulai 

Terlihat 

Belum 

Terlihat 



guru yang mengajar 
di kelas. 

 

SELALU 
 

SERING 

 

KADANG 
 

JARANG 

4 Mensyukuri nikmat 

atas kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa arab 

Menjadi 

Kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

Berkembang 
 

SERING 

Mulai 

Terlihat 
 

KADANG 

Belum 

Terlihat 
 

JARANG 

 

2. Kisi-kisi Penilaian Sikap Sosial 

Teknik   :  Observasi ke siswa 

Aspek yang dinilai      :  Jujur – Disiplin – Tanggung jawab 

Kelas   :  VIIIA 

Materi Pokok  : الصحة والرعاية الصحية   

Tanggal Pengamatan : 3 Maret 2020 
 

NO KRITERIA 
NILAI 

4  3 2 1 

1 Tidak mencontek 

ketika mengerjakan 

latihan  

Mulai 

terlihat 

 

SELALU 

Mulai 

berkembang 

 

SERING 

Mulai 

terlihat 

 

KADANG 

Belum 

terlihat 

 

JARANG 

2 Berpakaian rapi  Menjadi 

kebiasaan 
 

SELALU 

Mulai 

berkembang 
 

SERING 

Mulai 

terlihat 
 

KADANG 

Belum 

terlihat 
 

JARANG 

3 Mengerjakan dan 

mengumpulkan 

tugas tepat pada 

waktunya 

Menjadi 

kebiasaan 
 

SERING 

Mulai 

berkembang 

 

SERING 

Mulai 

terlihat 

 

KADANG 

Belum 

terlihat 

 

JARANG 

 

3. Penilaian Pengetahuan  

Teknik  : Tes Tulis 

Bentuk  : Essay  

Kelas  : VIIIA 

Materi Pokok : الصحة والرعاية الصحية 
Tanggal test : 3 Maret 2020 

 مؤشرات التقويمة اسم رقم
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     1 تلميذال 1

     اخل 2

 

Pedoman Perskoran 

No Kunci Skor 

1 Kehadiran  25 

2 Tidak memperhatikan guru dengan baik  15 

3 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru 15 

4 Keaktifan dalam kelas (bertanya) 25 

5 Evaluasi hasil belajar 20 

JUMLAH SKOR 100 

 

4. Kisi-kisi Penilaian Keterampilan 

Tekhnik   :  Tes Praktik 

Kelas / semester  :   VIIIA/2 

Materi pokok   :  الصحة والرعاية الصحية 
Tanggal Praktik  :  3 Maret 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Aspek yang Dinilai 
NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

TEPAT   
Jika tidak ada 

kaidah yang salah 

dalam penulisan 

CUKUP  TEPAT 
Jika ada kaidah yang 

salah dalam penulisan 

3 s/d 5 kali 

KURANG TEPAT 

Jika ada kaidah yang 

salah dalam penulisan 

lebih dari 6 kali  

2 Kesesuaian  

SESUAI 

Jika semua kalimat 

sesuai dengan 

susunannya   

CUKUP  SESUAI 

Jika Sebahagian 

besar kalimat sesuai 

dengan susunannya   

KURANG SESUAI  

 Jika hanya sedikit 

kalimat sesuai dengan 

susunannya   

3 
Menerapkan 

mufradat 

TEPAT  
Jika semuanya 

Tepat 

CUKUP  TEPAT  
Jika Sebahagian besar 

Tepat  

KURANG TEPAT  
Jika hanya sedikit 

yang tepat 

 
 

Air Tiris, Februari 2020 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Peneliti 

        

Raudhatul Jannah, S.Pd      Ayu Wahyuni 



TES KEMAMPUAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA KELAS VIII TSANAWIYAH 

PONPES DARUL FATAH AIR TIRIS KAMPAR(SOAL PRE  DAN POST TEST) 

Nama  :........................................................................................................ 

Kelas   :........................................................................................................ 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan wacana yang telah disediakan 

2. Tes ini hanya semata-mata untuk keperluan penelitian 

3. Terimakasih atas kerja samanya. 

 

 

A. Buatlah jumlah mufidah  dari kalimat-kalimat berikut, berdasarkan contoh dibawah 

ini! 

 :............................................................ مجتهد .1

 = طالب مجتهد في الفصل
 ...........................................................:  املسجد .1

 : ........................................................... امللعب .2

 : ......................................................... الدرس .3

 ....: ..................................................... حديقة .4

 : ......................................................... التالميذ .5

 
B. Susunlah kalimat dibawah ini sehingga menjadi kalimat jumlah mufidah ! 

 

 ناجح –اإلمتحان –اجملتهد  –يف  .1
 يف –ماهر  –املتوسطة  –تلميذ  –املدرسة  –على  .2
 ذلك –احلقيبة  –يف  –قلمي  .3
  النوم -نائمان  –عثمان  –و  –يف  –عبد اهلادي  –غرفة  .4
 قريب –من  –بييت  –مسجد  .5

 
 
 



C. Lengkapi kalimat berikut berdasarkan contoh dibawah ini! 

 .....................................................)كل شهر( .1

 = َأْحَمُد َيْشَتِرى ِكَتابًا َجِدْيًدا كل شهر

 (ُكلَّ ُأْسبُػْوع  .....................................................)  .1

 (ِِف الشَّْهِر اْلَقاِدمِ  .....................................................) .2

 (على الرفوؼ .....................................................) .3

 (ِِف َأْوَقاِت اْلَفَراغِ  .....................................................) .4

 (ُكلَّ يوم   .....................................................) .5

 

D. Deskripsikan apa yang anda lihat dari gambar-gambar ! 

(Gambar 1)     (Gambar 2) 

    

 

 

  2211ناير ي 11بكنبارو، 
    املشرؼ

 

  

 

       مسرون املاجستري الدكتور

 





 

 

 

Nomor : Un.04./F.II.4/PP.00.9/16989/2020     Pekanbaru, 27 Maret 2020 

Sifat : Biasa 

Lamp : - 

Hal  : Pembimbing Skripsi (Perpanjang) 

 

Kepada 

Yth. Dr. Masrun, MA 

 

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

Pekanbaru 

 

 

Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 

 Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 

sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 

 

Nama  : AYU WAHYUNI 

NIM   : 11612201794 

Jurusan  : Pendiddikan Bahasa Arab 

Judul  : Pengaruh Strategi Kooperatif Learning terhadap Kemampuan Maharoh 

Kalam Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Darul Fatah Kampar  

Waktu  : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 

 

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab dengan Redaksi 

dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara 

dihaturkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 



KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 

Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan  Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129 

 

 

KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA 

SKRIPSI MAHASISWA 

 
1. Jenis yang dibimbing   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a. Seminar usul Penelitian  : 

b. Penulisan Laporan Penelitian : 

2. Nama Pembimbing   : Dr. Masrun, MA 

a. Nomor Induk Pegawai (NIP) :  

3. Nama Mahasiswa   : Ayu Wahyuni 

4. Nomor Induk Mahasiswa  : 11612201794 

5. Kegiatan    : Bimbingan Skripsi 

 

No Tanggal Konsultasi Materi Bimbingan Tanda Tangan Keterangan 

1 16 Januari 2020 Bab 1 – Bab 3 
  

2 17 Januari 2020 
ACC Proposal 

 

  

3 18 Februari 2020 Soal Pree Test dan Post Test 

  

4 29 Juni 2020 Bab 4 – Bab 5 

  

5 7 Juli 2020 Perbaikan Bab 4 

  

6 8 Juli 2020 ACC Skripsi 

  

 

 

 

 

 Pekanbaru, 9 Juli 2020 

 Pembimbing, 

 

 

 

 

 

 Dr. Masrun, MA 

 NIP. 19770311 201101 1 002 

 



 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 

 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 
Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 

 

 

Kepada  

Yth. Gubernur Riau 

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

     Satu Pintu  

       Provinsi Riau 

Di   Pekanbaru 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 

memberitahukan kepada saudara bahwa : 

 

Nama   : AYU WAHYUNI 

NIM   : 11612201794 

Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2020 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

      a.n. Rektor      

                       Dekan 

 

 

 

     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 

NIP.19740704 199803 1 001 

  

Tembusan : 

Rektor UIN Suska Riau 

 

Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/5552/2020                                                      Pekanbaru,11 Februari 2020
Sifat : Biasa        

Lamp. : 1 (Satu) Proposal  

Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 

 

 

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 

judul skripsinya : Efektivitas Metode Qowaid Wa Tarjamah dengan Permainan Deskripsi 

Gambar Berantai untuk Meningkatkan Kemapuan Menulis Bagi Siswa MTs di Pondok 

Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 

Lokasi Penelitian  : PONDOK PESANTREN DARUL FATAH AIR TIRIS KAMPAR 

Waktu Penelitian  : 3 Bulan (11 Februari 2020 s.d 12 April 2020) 
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Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 

 

 

Kepada  

Yth. Gubernur Riau 

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

     Satu Pintu  

       Provinsi Riau 

Di   Pekanbaru 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 

memberitahukan kepada saudara bahwa : 

 

Nama   : AYU WAHYUNI 

NIM   : 11612201794 

Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2020 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

      a.n. Rektor      

                       Dekan 

 

 

 

     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 

NIP.19740704 199803 1 001 

  

Tembusan : 

Rektor UIN Suska Riau 

 

Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/5552/2020                                                      Pekanbaru,11 Februari 2020
Sifat : Biasa        

Lamp. : 1 (Satu) Proposal  

Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 

 

 

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 

judul skripsinya : Efektivitas Metode Qowaid Wa Tarjamah dengan Permainan Deskripsi 

Gambar Berantai untuk Meningkatkan Kemapuan Menulis Bagi Siswa MTs di Pondok 

Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 

Lokasi Penelitian  : PONDOK PESANTREN DARUL FATAH AIR TIRIS KAMPAR 

Waktu Penelitian  : 3 Bulan (11 Februari 2020 s.d 12 April 2020) 
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Kepada  

Yth. Gubernur Riau 

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

     Satu Pintu  

       Provinsi Riau 

Di   Pekanbaru 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 

memberitahukan kepada saudara bahwa : 

 

Nama   : AYU WAHYUNI 

NIM   : 11612201794 

Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2020 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

      a.n. Rektor      

                       Dekan 

 

 

 

     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 

NIP.19740704 199803 1 001 

  

Tembusan : 

Rektor UIN Suska Riau 

 

Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/5552/2020                                                      Pekanbaru,11 Februari 2020
Sifat : Biasa        

Lamp. : 1 (Satu) Proposal  

Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 

 

 

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 

judul skripsinya : Efektivitas Metode Qowaid Wa Tarjamah dengan Permainan Deskripsi 

Gambar Berantai untuk Meningkatkan Kemapuan Menulis Bagi Siswa MTs di Pondok 

Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 

Lokasi Penelitian  : PONDOK PESANTREN DARUL FATAH AIR TIRIS KAMPAR 

Waktu Penelitian  : 3 Bulan (11 Februari 2020 s.d 12 April 2020) 

 









RIWAYAT PENULIS 

 

Ayu Wahyuni adalah putri kedua dari 4 

bersaudara pasangan suami istri  Ahamid dan 

MIzuwarni. Lahir pada tanggal 19 Oktober 1997 

di Kampung Kapar Kecamatan Batahan 

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera 

Utara. 

Jenjang Pendidikan yang pertama kali 

ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan  

Sekolah Dasar  di SD Negeri 147899 Kmapung Kapas. Kemudian penulis 

melanjutkan jenjang pendidikan di Pondok Pesantren  Darul Ikhlas Dalan Lidang 

Panyabungan Selama (6 tahun) kemudian. Setelah itu, penulis melanjutkan 

pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas  

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Selain di bidang akademis, penulis juga aktif di Ma’had Aljami’ah Uin 

Suska Riau sebagai Musyrifah. 

Berkat do’a kerja keras dukungan penuh dari keluarga tercinta, kerabat, 

dan teman-teman serta bimbingan dari Dr. Masrun, MA  dan dosen-dosen PBA 

sehingga penulis dapat menyeleseikan skripsi ini dengan judul: 

لترقية  القواعد والترجمة باستخدام لعب وصف الصور المتسلسلة طريقة فعالية
أير بالفتح اإلسالمية بمعهد دار  متوسطةفي المدرسة ال تالميذمهارة الكتابة لدى ال

 كمبارتيريس  
 

 Dan semenjak penulis dinyatakan  lulus dalam ujian munaqosyah, penulis 

berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd ) 


