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شعار
يَيرفَ ِع اللَّد الَّد ِعيي آ نُوا ِع ْن ُ م والَّد ِعيي أُوتُوا الْعِعْلم درج ٍت
٦اا َواللَّد ُ ِعِبَا تََي ْع َملُو َو َخ ِعٌرير
َ ََ َ
َ َ ُ َْ
َ َْ
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan
orang-orang yang menpunyai ilmu beberapa derajat. (Q.S Al-Mujadalah: 11)1

1

Q.S Al-Mujadalah: 11

ج

إﻫداء
ت ه ه الرسالة العلمية إىل:
بأمجل الثناء وأمت الش ر إىل اهلل تعاىل ،أهديْ ُ
عمره لريى اراًا قد
 .1أيب ال ي أسعدين بالعطاءَ وأرجو اهلل أو ّدد َ
حاو قُطافُها بعد طول انتظار
عرفت عها عىن احلياة ،وبوجودها أكتس ُ قوًاة ووبةًا ال
 .2أ ي الل ُ
يص ّد هلا صبي َ الرمحة
َ
حدود هلا ،وأرجو اهلل أو ُ
 .1أخواين ال يي حيفز وين على إمتام ه ه الرسالة العل ية ورافق ا ين يف
سرية احلياة
 .2مجي الز الء املساعديي على إمتام ه ه الرسالة العلمية ال يي كانوا
أعوانا يل يف حبثي ه ا ،ونورا يضيء الظلمةَ الل كانت تمف أحيانا
يف سرييت العلمية

د

كلمة شكر وتقدير
احلمد هلل ال ي بنعمت تتم الصاحلاا ،وب كره تتنز ل الرمحاا  ،والصالة
والسالم على أكمل املخلوقاا  ،سيدنا وحبيبنا ومد سيد الساداا ،عدد ا
يف ال وو ي علو اا ،و داد ا خط الملم ي كلماا  ،ا دا ت ال واك
يف أفالكها والنجوم ساحباا.
وبعد ،كاو وض ه ه الرسالة العلمية شرطا ألجل احلصول على الدرجة
بج ة يرتو اإلسال ية احل و ية
اجلا ية األوىل يف شعبة تعليم اللغة العربية ا
س عدين يف إمتام ه ه الرسالة العلمية املساعداا ال ثرية ،ول لك
ال بونج ،وقد ا
يليق يل أو أقَيَيدم بَيبالغ اال تَيَيناو ،وجزي َيَيل العرفاو إىل كل ي وجهين وعلمين،
العلمي ،وب ل عباراا احل واالحرتام،
ة
وأخ بيدي يف سبيل إمتام ه ه الرسالة
أود أو أش ر على عطائه ال ي ال ينتهي ،وأخص ذلك إىل:
ّد
- 1األستاذة الدكتورة احلاجة إينيزار  ،املاجسترية ،رئيسة جا ة يرتو
اإلسال ية احل و ية ال بونج.
- 2السيدة الدكتورة احلاجة أعلى ،املاجسترية ،عميدة كلية الرتبية وعلوم
التدريس
 - 3السيد ج .سوتارجو ،املاجستري ،رئيس شعبة تعليم اللغة العربية
 - 4السيدة نوفيتا رمحي ،املاجسترية ،املشرفة األوىل اليت ب لا جهده ا حبسي
إرشاده ا يل وتوجيهات ا حىت أستطي إمتام ه ه الرسالة العلمية  ،فل ا ي
اهلل حسي الثواب والرعاية
- 5السيد الدكتور خري الرجال ،املا جستري املشرف الثاين ،الذ ي أشرفين حبسي
توجيهات يف وحتميق ه ه الرسالة العلمية  ،فل ين خالص الش ر والتمدير،
وفم اهلل.
ه

ويف النهاية يسرين أو أقدم جبزيل الش ر إىل كل ي ّدد يل يد العوو يف
سرييت البحث العلمي ،أمتىن ي اهلل عز وجل أو يعطيهم الصحة والعايف ة،
ش راًا ل م على ا قدم وه يل يأف ار نافعة ،وأدام اهلل ِعّدهم وعطاءه م .
أو يف تمدمي الرسالة العلمية  ،ال يستغين ي اختالط األخطاء
و ذلكّ ،د
والنمائص ،فل لك أرجو االنتماداا واالقرتاحاا إلصالح ه ه الرسالة العلمية
يف العصر المادم ،وأخريا ،وعسى أو تنف ه ه الرسالة العلمية يف جمال التعليم
يل خاصا ،وللمارئني عا ّدا.
يرتو 11 ،يناير 2021
الباحث
ة
لؤلؤة النعمة
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 يُبىن ه ا البحث على املش الا الل ترتبط مبهارة ال تابة العربية الل
ظهرا ي األخطاء يف كتابة التال ي  ،ثل بزيادة حرف ،أو نمصان غري
ئ يف قراءهتا.
املناس  ،وال تابة غري الواضحة حىت يصع المار ُ
وغرض ه ا البحث هو :ترتقية هارة ال تابة باستخدام طريمة اإل الء
لدى تال ي الفصل العاشر ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار
ال بونج اجلنوبية للعام الدراسي 2021/2020م؟ واستخد ت الباحثة يف ه ا
البحث تصميم البحث اإلجرائي ،ال ي يت وو ي الدوريي ،حيث يت وو كل
دور ي ثالثة لماءاا ،وأداا مج البياناا هي االختبار والوثيمة ،أ ا حتليل
البياناا فاستخد ة الباحثة ر و النسبة املأوية.
أ ا نتيجة البحث فهي  :أو هارة ال تابة ترتقى بعد استخدام طريمة
اإل الء ،حيث كاو التال ي ال يي نالوا النتائج الناجحة يف االختبار البعدي
األول فهم  22تلمي ا ،أي  ،%73ويف االختبار البعدي الثاين فهم 27
تلمي ا ،أي ،%90وعلى ذلك ،عُرفت ترقية هارة ال تابة يف أخر الدور
الثاين يف سافة  ،%17وعلى ذلك ف ا نت الفرضية الل قد ْتها الباحثة،
وهي " :ترتقى هارة ال تابة باستخدام طريمة اإل الء لدى تال ي الفصل
العاشر ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار للعام الدراسي
 "2021/2020مبولة.
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Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang berkaitan dengan
keterampilan menulis bahasa Arab yang nampak dari kesalahan siswa dalam
menulis, seperti menambah atau mengurangi huruf yang tidak sesuai, dan tulisan
siswa yang tidak jelas sehingga sulit dibaca oleh pembaca.
Penelitianini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis dengan
menggunakan metode imla` pada siswa kelas X MA al-Islah Sukadamai Natar
Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021. Peneliti menggunakan desain
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus, dimana masing-masing siklus
terdiri dari 3 pertemuan. Alat pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus persentase.
Adapun hasil penelitian yaitu: keterampilan menulis meningkat setelah
penggunaan metode imla` dimana siswa yang mencapai nilai tuntas pada pos test
1 sebanyak 22 orang (73%) dan pada pos test 2 sebanyak 27 orang (90%).
Berdasarkan hal tersebut diketahui selisih peningkatan dari siklus 1 dan siklus 2
sebesar 17%. Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan, yaitu: keterampilan
menulis dapat meningkat dengan menggunakan metode imla` pada siswa kelas X
MA al-Islah Sukadamai Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021
diterima.
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الفصل األول
المقدمة

أ -خلفية البحث
أو ل ِعل لغة ي لغاا العامل ش ْ لني تميَِّيَزيْي  :الش َل
ي املعروف ّد
توب ،أو ا يسمى باللغة املنطوقة واللغة امل توبة .
َ
املنطوق والش َل امل َ
و ََلم ا كانت اللغة العربية تت وو ي املهاراا األرب وهي :االستما ،
وال الم ،والمراءة ،وال تابة ،فاو ال تابة هي راب ه ه املهاراا ،واليفهم
أهنا أقلها أأيةًا بالنسبة إىل املهاراا األخرى ،بل ألهنا تؤسس على هاراا
اللغة الثالثة األخرى ،فه ه املهاراا الثالثة متثل روافد تستمي ن ا ال تابة
ادهتا وأف ارها ،فينغي على املدرس أو حياول ترقية قدرة الطلبة يف ال تابة
وأو ي ثر تدريبهم بالتعبري ال تايب يف عملية التعليم داخل الفصل وخارج .
وال تابة وسيلة ي وسائل التواصل اإلنساين الل يتم بوساطتها
الوقوف على أف ار اآلخريي ،والتعبري عما لدي م ي عاو و شاعر،
وتسجيل احلوادث والوقائ  ،فهي تعترب فخرة العمل اإلنساين ،بل أهنا
أعظم ا أنتج الف ُر اإلنساين ف َ ْو طريمها أ ي تسجيل الرتاث الثمايف،
وأ ي انتمال ي جيل إىل جيل ،وعي طريمها ك لك استطا العمل
اإلنساين أو يمف على ا أحدث غريه ي تطوراا أثرا يف حيات و ي
تغرياا أثرا يف بناء اجملتمعاا.
تمل أأيةُ اللغة امل توبة عي أأية اللغة املنطوقة ،بل أو اللغة
وال ُّل
امل توبة ي أكثر أوم درسي اللغة العربية ،فهم يعانوو كثريا يف تعليم

2

طالهبم ال تابة الصححة الواضحة بأسلوب صحيح ،ي شف عي املعاين
املمصودة ،ويستطي هبا إخراج األف ار واملشاعر يف صورة اللغة امل توبة.
ول ي عملية ال تابة ليست نشاطا سهال أو فطريا ،بل هي نشاط
تس  ،تموم على الدراسة والتعلّدم ،والتجري واملراو ،وتتطل جهدا
ُ َ
ذهنيا واعيا أو قدرة تعبريية وف رة ناضجة ،وتطل عمليةُ ال تابة عند إجنا
نص
وتصوراا إىل ش ِعل ٍّ
اج ا يف ال هي ي أف ار ُّل
الفعل ال تايب إخر َ
كتايب يف صورة ال لماا املنظَّدمة ذاة املعاين واملماصد املفهو ة  .وكل ذلك
ٍّ
يعين أو هناك حاجة إىل الطرائق واالسترياتيجياا املناسباا وكثرة التجري
واملمارسة و واظبتهما رحلة بعد رحلة حىت ي مت ي لدى التال ي المدرة
ال افية عند عملية ال تابة.
بناء على املالحظة المبلية يف درسة اإلصالح العالية اإلسال ية
املعار ِع
سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية ،رأا الباحثة عد َة املش الا ِع
ضة
على تعليم ال تابة العربية ،نها :ضعف التال ي يف رسم احلروف رمسا
ِع
ورسم احلروف املتشاهبة أو املتماربة يف املفرداا الل نطََمها
صحيحا،
وضعها يف اجلملة ،وك ا وض عال اا الرتقيم عند
املدرس ،أو عند ْ
ال تابة .و ي املش الا أيضا ضعف التال ي على ترتي وتنظيم
ال لماا أو املفرداا املناسبة يف الفمرة املفيدة.
وبناء على مابلة الباحثة م درس اللغة العربية يف درسة اإلصالح
العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية  ،رأ ا الباحثة أو
الحظة ا لباحث يف درسة إصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية يف تاريخ  4ارس
2020م
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ش الا ال تابة لدى الطالب تظهر عند طلبهم بال تابة العربية يف
أوراقهم ،وذلك أو رمسهم غري صحيح بزيادة حرف ،أو نمصان غري
ئ يف قراءهتا.
املناس  ،وك ا أو رمسهم غري وضوح حىت يصع المار ُ
ايد الباحثة استخدام طريمة اإل الء يف
نظرا إىل املش الا امل كورة ،ر
ش ل البحث اإلجرائي لرتقية هارة ال تابة ،ألهنا تسعى إىل تدري
ا ي على رسم احلروف رمسا صحيحا ،وإجادة اخلط ،وتعويد التال ي
الال
الدقة والنظام والرتتي وقوة ا ملالحظة ،وتدري احلواس اإل الئية على
اإلجادة واإلتماو ،وتوسي خرباهتم وثروهتم اللغوية  ،ول ا تريد الباحثة
استخدام طريمة اإل الء لرتقية هارة ال تابة يف ش ل البحث التجرييب
لدى تال ي الفصل لدى تال ي الفصل العاشر ِبدرسة اإلصالح العالية
اإلسال ية سوكادامي ناتار ال بونج اجلنوبية.
بناء على خلفية البحث السابمة ،فيم ي حتميق املش الا وهي :
ضعف التال ي يف رسم احلروف رمسا صحيحا ِع
ورسم احلروف املتشاهبة أو
وض اجلملة
املتماربة يف املفرداا الل نطََمها املدرس  ،وضعف التال ي يف ْ
وضعف التال ي يف وض عال اا الرتقيم عند ال تابة .وضعف التال ي يف
ترتي وتنظيم ال لماا أو املفرداا املناسبة يف الفمرة املفيدة

درس اللغة العربية مبدرسة إصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية يف
املمابلة
تاريخ  4ارس 2020م
عبد الرامحي اهلاشيمي ،تعلم النحو واإل الء ،والرتقيم( ،عماو :دار املناهج للنشر والتو ي  ،)2008 ،ص.
185

4

ب -تركيز البحث
بناء على خلفية البحث السابمة ،فيم ي تركيز البحث هنا باستخداط
طريمة اإل الء املنظور يف تعليم اللغة العربية لدى تال ي الفصل العاشر
ِبدرسة اإلصالح العالية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية.

ج -سؤال البحث
قد م الباحثة سؤال البحث "هل
بناء على حتديد البحث السابق ،اِّ
ترتقى هارة ال تابة باستخدام طريمة اإل الء لدى تال ي الفصل العاشر
ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية للعام
الدراسي 2021/2020م؟"

د -غرض البحث ومنافعه
 -1غرض البحث
بناء على سؤال البحث السابق ،ف يغرض ه ا البحث عرفة
هارة ال تابة باستخدام طريمة اإل الء لدى تال ي الفصل العاشر
ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية
للعام الدراسي 2021/2020م
 -2ناف البحث
أ -ي اجلهة النظرية  ،يرجى أو ي وو ه ا البحث فيدا خلزانة
املعلو اا التعليمية عي تعليم ال تابة باستخدام طريمة اإل الء.
ب -ي اجلهة العملية ،يرجى أو ي وو ه ا البحث منوذجا لتعليم
ال تابة لدى تال ي الفصل العاشر ِبدرسة اإلصالح العالية
اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية.
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ه -الدراسات السابقة المناسبة
سبمت عدة البحوث والدراساا الل هدفت ترقية هارة ال تابة
العربية ،وهنا تعرض الباحثة وجوه التشاب واالخالف بني البحوث
السابمة وه ا الباحث لتعرف انة ه ا البحث ي البحوث السابمة.
- 1سبق البحث حتت وضو "تأثري استخدام طريمة التدريباا ىف تعليم

اللغة العربية على هارة ال تابة (اإل الء) ( دراسة جتريبية لطالب الفصل
الثا ي باملدرسة املتوسطة احل و ية كارانغ أا بيل اندرا ايو)

يناس البحث السابق هب ا البحث ي جهة ال تابة ل ي
وجود الفرق بين و بني ه ا البحث ي جهة الطريمة ،ففي ه ا البحث
يمصد الباحث طريمة اإل الء  ،والبحث السابق يمصد تأثري استخدام
طريمة التدريباا ىف تعليم اللغة العربية على هارة اإل الء ،ول لك ي
أو يفرق بني البحث السابق وه ا البحث.
 - 2وسبق البحث حتت وضو ""أثر ش الا تعلم اللغة العربية على نتائج

تعلم اإل الء العريب عند تال ي الفصل الثا ي باملدرسة الثانوية فتاح
العلوم فاكواو راتو واي كاناو للعام الدراسي  ،"2007/2006الل كتبها

ومد عزيز.

سيل ليخا ،تأثري استخدام طريمة التدريباا ىف تعليم اللغة العربية على هارة ال تابة (اإل الء) ( دراسة
جتريبية لطالب الفصل الثا ي ِبدرسة املتوسطة احل و ية كارانغ ا بيل اندرا ايو )http://sc.iaincirebon.ac.id ،

تاريخ  13ارس 2020
ومد عزيز  " ،أثر ش الا تعلم اللغة العربية على نتائج تعلم اإل الء العريب عند تال ي الفصل الثا ي
باملدرسة الثانوية فتاح العلوم فاكواو راتو واي كاناو للعام الدراسي  ،2007/2006املالحظة يف تبة جا عة
يرتو اإلسال ية احل و ية ال بونج يف تاريخ  5ارس 2020
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يناس البحث السابق هب ا البحث ي جهة هارة ال تابة يف صفة
عا ة ،ل ي وجود الفرق بين وبني ه ا البحث يف صفة خاصة ي نو
الطريمة ،فإو الباحث يريد يف ه ا البحث استخدام طريمة اإل الء ،أ ا
البحث السابق يريد نتائج تعلم اإل الء.
 - 3وسبق البحث حتت وضو "صعوباا تعليم اإل الء العريب وعالجها

لدى طلبة فصل اإلعراب يف نعهد رياضة العلوم بتاجنهاري ال بونج
الشرقية" ال ي كتب عفيف كارمسا كادايف.

يناس البحث السابق هب ا البحث ي جهة تعليم اإل الء ل ي
يف صفة عا ة ،ملي وجود الفرق بين وبني ه ا البحث ي جهة
الطريمة ،ففي ه ا البحث يمصد الباحث طريمة اإل الء ،والبحث
السابق يمصد تعليم اإل الء

عفيف كارمسا كادايف ،صعوباا تعليم اإل الء العريب وعالجها لدى طلبة فصل اإلعراب يف نعهد رياضة
العلوم بتاجنهاري ال بونج الشرقية ،املالحظة يف تبة جا عة يرتو اإلسال ية احل و ية ال بونج يف تاريخ  5ارس

2020

الفصل الثاني

أ -الوصف النظري

اإلطار النظري

 -1مهارة الكتابة

أ -مفهوم مهارة الكتابة

عرب أمحد عبده عوض فهوم املهارة بأهنا" األداء املتمي المائم
على الفهم " وذكر على جواد الطاهر أو املهارة هي " :نتيجة
لعمليل التعليم والتعلم  ،وهي السهولة والدقة يف إجراء عمل ي
َ
األعمال"
تعترب
عتر ال تابة هارًاة همةًا ي هارا اللغة ،كما َ
وتُ بَ
ضح
هارة ال تابة ه ْدفا أساسيا ي أهداف تعلّدم اللغة العربية ْ .أو َ
ِع
األنشطة
فهوم ال تابة بأهنا " تُشري إىل جمموعة
ومود كا ل الناقة
َ
واملهاراا الل تََيتَ َميّدَز كلٌّ نها ِبطال َ ُعيَّد ٍتنة ت ْفرضها على ال ااب.
ه ه األنشطة تبدأ بتحويل الصوا املسمو يف اللغة إىل ش ل
ئي ُت َفق علي ".
َ ْر ّد
أسلوب للتعبري
فهوم ال تابة "هي
وعرب ف ْ د خليل ايد
ٌر
َ
خاصة يف حياة اإلنساو
ضيها ُ ٌر
تق َ
الر و الصويتّدة ْ
روف ّد
عي ه ه ُ
اْ

أمحد عبده عوض ،داخل تعليم اللغة العربية ) ،
األوىل ،ص40 .

ة امل ر ة :

نفس املرج

ومود كا ل ناقة ،تعليم اللغة العربية للناطمني بلغة أخرى ،اسس –

املكر ة :جا عة أم المرى 1405 ،ه –  1985م) ،ص232 ،

تبة امللك فهد ،( 2000 ،الطبعة

داخل – طريمة تدريس  ( ،ة
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صل بغريه ٍت
يتِع
يطل عليها
و
أ
يد
ي
ر
ال
أو
،
عن
بعيد
حاول أو ِّ
كما ْلو َ
ُ
ُ
تأأ رًاة عي اللغة
ِع
أو يسمعها غ ُيره ،ل لك جاءا ال تابةُ
املنطوقة".
ِع
يف ال تابة "بأهنا عملية ُ َعمِّدة يف
وذكر اه ر ش ْ باو تعر َ
تصور األف ار وتصويرها يف حروف
ذاهتا كفاءةًا أو قدرةًا على ُّل
تنوعة املدى
وكلماا وتراكي صحيحة ْحنوا ،ويف أسالي
ِّ
وال ق و ِع
عرض تلك األف ار يف ُوضوح وُعا َجلتِعها يف
الطالقة
ُْ
ْ
تتابُ ٍت وتدفُّلق ،مث تنميح األف ار والرتاكي الل ْتعرضها بش ل
يدعو إىل زيد ي الضبط والتف ري".
وأوضح  Khalilullahفهوم ال تابة يف العبارة التالية:
Kitabah (menulis) merupakan keterampilan berbahasa yang rumit,
karenanya keterampilan ini harus diurutkan setelah periode pelajaran
yang menekankan aspek pada bunyi (marhalah shawtiyyah).
Marhalah tersebut lebih terfokus pada aspek menyimak dan
berbicara. Kitabah sering dipahami hanya sebatas mengkopi (naskh),
dan mengeja (tahajju`ah), namun kitabah sebenarnya juga mencakup
beragam proses kognitif untuk mengungkap apa yang diinginkan
seseorang.Dengan emikian keterampilan ini merupakan latihan
mengatur ide-ide dan pengetahuan lalu menyampaikan dalam bentuk
simbol-simbol huruf.6

بناء على الرأي امل كور ،فإو ال تابة ليست هارةًا بسيطة
فحس ُ  ،بل إهنا جمموعة
الل ْتركز على رسم احلروف وال لماا ْ
فهد خليل ايد ،األسالي العصرية يف تدريس اللغة العربية ( ،عماو :دار بافا للنشر والتو ي ،)2010 ،
ص54 .
اهر شعباو عبد الباري ،ال تابة الوظيفية واإلبداعية( ،عماو :دار املسرية للنشر والتو ي  )2009 ،ص.
26
Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h.
126
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األنشطة واملهاراا الل تَبدأ ي حتويل أصواا احلروف إىل ش ل
كى
املرئيّدة بالصورة امل توبة .وعلى ذالك فإو ال تابة نشاط حر ٌّ
اللغة ْ
و نشاط ِع
كرى  ،وأا عاًا ي املهارة ال لية لل تابة الىت تنمسم
ف ٌّ
بدورها إىل املهارتني  :املهارةِع احلركية مث املهارة الف رية.
وال ِعتم ُّلل أأية هارة ال تابة عي أأية هارة ال الم ،بل أو
ال تابة ي أكثر أوم درسي اللغة العربية  .فهم يعانوو كثريا يف
تعليم طالهبم ال تابة الصحيحة الواضحة بأسلوب صحيح ،ي شف
عي املعاين املمصودة ،حىت ت وو لدى الطالب الدقة والوضوح
وحسي العرض والرتتي فيمدروو على تعبري ا يف ذهنهم
و شاعرهم بصورة ال تابة الواضحة واجليدة  .وتظهر ه ه األأية
بالنسبة إىل تطور املعلو اا احلديثة ،بحيث يستطي كل فرد إرسال
ال تابة ي بعد املسافة باأللة احلديثية ثل اهلاتف ،أو الربيد
اإلل رتوين.

ب -أﻫداف تدريس الكتابة

هتدف عملية تدريس ال تابة إىل مت ني الطال على األ ور
التالية:
 -1كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني ش ل احلروف وصوت .
 -2كتابة الكلماا العربية حبروف نفصلة وحبروف تصلة متييز
ش ل احلروف يف أول ال لماا ووسطها وأخرها.
 -3إتماو طريمة كتابة اللغة العربية خبط واضح سليم.
 -4إتماو ال تابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.
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. إتماو ال تابة ي اليمني إىل اليسار-5
. عرفة عال اا الرتقيم وداللتها وكيفية استخدا ها-6
 عرفة بادئ اإل الء وإدراك ا يف اللغة العربية ي بعض-7
 و ي حصائص ينبغي. اإلختالفاا بني النطق وال تابة والع س
، والتاء املفتوحة واملربوطة،العناية هبا يف ال تابة كالتنويي ثال
.واهلمزاا
 ترمجة أف اره كتابة يف مجل ست خد ا الرتتي العريب املناس-8
.لل لماا
 ترمجة أف اره كتابة يف مجل ستخد ا لل لماا الصحيحة يف-9
،سياقها ي تغيرير ش ل ال لمة وبنائها بتغيري املعىن (اإلفراد
) أخل...  إضافة الضمائر، والت كري، التأنيث،  واجلم،والتثنية
: أهداف تدريس ال تابة بالعباراا االتاليةAbdul Mu'in وذكر
Secara umum pengajaran menulis bertujuan agar pelajar
dapat berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab.
1. Kemahiran membentuk alphabet
Ada beberapa cara untuk mengajarkan keterampilan
menulis alphabet arab, anatara lain:
- Cara sintesis ()التركيبية
- Cara analitis ()التحليلية
- Cara analitis sintesis ()التركيبية التحليلية
Cara sintetis dimulai dengan mengajarkan menjadi hurufhuruf hijaaiyah kemudian dirangkai menjadi kata dan
selanjutnya kalimat Cara analitis adalah kebalikannya,
yakni dimulai dengan pengenalan kata yang telah dikenal
kemudian dikupas menjadi bagian-bagian atau unsurunsur kata.
Sedangkan cara ketiga analits
menggabungkan kedua cara tersebut dengan mengambil
hal-hal yang positif dari masing-masing cara tersebut.

236 . ص،  تعليم اللغة،ومود كا ل الناقة
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2. Kemahiran mengungkap dengan tulisan
Latihan menulis ini pada prinsipnya diberikan setelah
latihan menyimak, berbicara dan membaca. Ini tidak
berarti bahwa latihan menulis hanya diberikan setelah
pelajar memiliki ketiga kemahiran tersebut. Latihan
menulis dapat diberikan pada jam yang bersamaan dengan
;latihan kemahiran yang lain
sudah tentu dengan
memperhatikan tahap-tahap latihan, sesuai dengan tingkat
kemampuan si pelajar. 8

بناء على األهداف امل كورة ،فإن يهدف يف تدريس ال تابة
مت ني الطالب على قدرة كتابة احلروف اهلجائية ىف أش اهلا املختلفة
و واض ها (األول ،الوسط ،واألخر ) ،واعتيادهم على ال تابة ي
جهة اليمني إىل اليسار بسهولة  ،ومت ينهم على كتابة ال لماا
العربية حبروف نفصلة وحروف تصلة متييز أش ال احلروف ،
واعتيادهم باخلط الواضح ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس وال ،
وترمجة أف اره م ىف
و راعة خصائص ال تابة العربية عند ال تابة
فمراا باستخدام املفرداا و الرتاكي املناسبة .وخالصة ا ذكر ،أو
كي يستطي التال ي على
األهداف األساسية يف هارة ال تابة هي ْ
كتابة اللغة العربية خبط واضح جيد ال ي يناس بالنظام امل يي يف
ال تابة.
ج -أنواع الكتابة

تنوعت ال تابة العربية يف صفة عا ة إىل األنوا التالية:
 1ا-ل تابة الوظيفية

8

Abdul Mu'in, Analisis Kontrastif Bahaaa Arab & Bahasa Indonesia, (Jakarta: Al-Husna
Baru, 2004), h.173
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هي ال تابة الل تؤدي وظيفية خاصة يف حياة الفرد واجل اعة ،
لتحميق الفهم واإلفهام ،وهي ذلك النو ي ال تابة الل ارسها
الطلبة كمتطل هلم يف حياهتم ايل و ية العا ة ،و ارسوهنا عند
احلاجة إىل املمارساا الرمسية.
- 2ال تابة اإلبداعية
ص توب ي
ال تابة اإلبداعية هي عملية تسمح ب إ نتاج و ّد
أال ل تطوير الف رة األساسية و را عتها وتطويرها  ،وهي ال تابة
الل هتد ف إىل الرتجم ة عي األف ار واملشاعر الداخلية
واألحاسيس واالنفعاالا ،و ي مث نملها إىل اآلخريي بأسلوب
أديب ريف  ،بغيية التأثري يف نفوس السا عني أو المارئني تأثريا ي اد
يمرتب ي انفعال أصحاب ه األعمال.
- 3ال تابة اإلقناعية
وهي فر ي ال تابة الوظيفية ،وفيها يستخدم ال ات أسالي
ووسائل قناعية إلقيا المارئ بوجهة نظره ،ثل احملا جج ة وإثارة
العط ف ونمل املعلو اا بطريمة تؤثر لصاحل وق ف عني
واستخدام األسلوب األخالقي .فهو يلجأ إىل املنطق والعاطفة أو
األخالق ،ورِبا إىل الديي إلقنا المارئ أبرائ
ي الرأي امل كور ،ي المول إو ال تابة تتنو على ثالثة
أنوا  ،وهي الكتابة الوظيفية ،وال تابة اإلبداعية وال تابة اإلقناعية،

ص6 .

إراهيم على ربابعة ،هارة ال تابة ومناذج تعليمها www. Alukah.net ،يف تاريخ  16ارس ،2020
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فال تابة الوظيفية ثل كتابة الرسائل والربقياا والسري األكاد ية ،
أ ا ال تابة اإلبداعية فمثل كتابة المصة المصرية والرواية واملمالة
األدبية والمصيدة الش عرية ،وكتابة ترا جم حياة العظما ء ،والسري،
وامل كراا الشخصية  ،وأ ا ال تابة اإلقناعية فمثل املناقشة وإثارة
العطف ونمل املعلو اا بطريمة تؤثر لصاحل وقف عني
واستخدام األسلوب األخالقي

د -خطوات تدريس الكتابة
هارة ال تابة هي وسيلة ِع
ساعدة على تفهيم املعلو اا امل توبة
قيام
أكثر ي املعلو اا املمروئيّدة ،فحينئ يلز م على املدرس ُ
َ
اخلطواا التالية:

 -1اخلطوة األوىل ،تشجي ُ التال ي على تسجيل األف ار واملعاين
وج إىل ِع
نوعيَّدة
كيز هنا جي أو يُ ِّ
الورق .فالرت ُ
الل لَديْهم على َ
األف ار وإىل احملتوى ،وليس إىل الرباعة اليَ َد ِعويَّدة  .وه ه هي
الْ ُم َس َّدوَدةُ األوىل.
 -2اخلطوة الثانية ،بعد أو ي وو التلمي قد اقتن بأف اره ووتوى
تعبريه ال ي َس َجلَ  ،تظهر احلاجة إىل تصحيح اهلِعجاء وعال اا
ِع
ِع
رسم
الرتقيم ،ووض ِع كل عال ة يف اهنا املناس  ،وإعادة ْ
احلروف وال لماا غري الواضحة.
دور ِع
عمل الصورة
 -3بعد عمل التصحيحاا الضرورية ،يأيت ُ
ِع
َمجَل
تتم الصورة النهائية ه ه بِعأ ْ
الهنائية للتعبري ال تايب  .وجي أو َّد
ٍّ
تصوٌرر وتوُّل ٌر على
خط يستطي التلمي كتابت  .مث بعد ذالك ُّل
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بمية التال ي لمراءهتا وتصحيح ا جاء هبا ي أخطاء ،أو تمرأ
عليهم بواسطة املدرس ،أو التلمي نفس أو أحد الئ .
ستفهم ي ال رأي امل كور ،أو عملية تعليم ال تابة حتتاج إىل
يُ َ
اخلطواا املرتَبة حيث كاو كل اخلطوة ترتبط باخلطوة األخرى،
وصارا اخلطوة األوىل أساسا للخطوة التالية  .وتلك اخلطواا تبدأ
ي تشجي التال ي على تسجيل األف ار واملعاين الل لديهم على
الورق  .ويمصد ي ه ه اخلطوة توجي نوعية أف ار الطالب دوو
الرباعة اليدوية  .مث بعد ذالك يموم املدرس على تصحيح اهلجاء
وعال اا الرتقيم الل كتبها الطالب يف ورقهم ،ويطل هلم إعادة
رسم احلروف وال لماا غري الواضحة  .مث بعد التصحيح امل كور،
يطل املدرس الطالب على ال تابة يف أوراقهم بأمجل خط
يستطي وو كتابت وتو ي ذالك اخلط لبمية الطالب لمراءهتا وتصحيح
ا جاء هبا ي أخطاء ،أو تمرأ عليهم بواسطة املدرس ،أو التلمي
نفس أو أحد الئ .
ويف عىن العبارة امل كورة ،أوضح ِ Ahamd Izzanبا بلي:
“Kemahiran menulis mencakup tiga hal, yaitu: membentuk
alfabet, mengeja, dan menyatakan pikiran-perasaan melalui tulisan
yang lazim disebut mengarang (al-insya` at-tahriry)”11

وبعباراا أخرى

ي عرض خطو ِع
اا تدريس ال تابة فيما يلي:
ْ

جا عة املدينة العاملية ،طرق تدريس واد اللغة العربية ،كتاب املادة ( ،EPED 4013جا عة املدينة العاملية:
 ،)2011ص251 .
Ahamd Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, )Bandung: Humanoria, 2012( h. 56
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لدي هم
 - 1تشجي التال ي على تسجيل االف ار واملعاين الل ْ
على الورق فالرتكيز هنا جي أو ي وو إ ىل التوجي إىل نوعية
األف ار وإىل احملتوى وليس إىل الرباعة اليدوية وه ه هي
املسودة األوىل
ا َ بأف اره وُ ْحتوى ِع
تعبري ه ال ي
اق َو
 - 2بعد أو ي وو التلمي قد ْ
سج َله تظهر احلاجة إىل تصحيح اهلجاء وعال اا الرتقيم
َ
ووض كل عال اا يف اهنا املناس وإعادة رسم احلروف
وال لماا وال لماا غري الواضحة بعد عمل التصحيحاا
الضرورية يأيت دور عمل الصورة النهائية للتعبري ال تايب وجي
أو تتم الصورة النهائية ه ه بأمجل خط يستطي التلمي أو
ي تب مث بعد ذلك تصور وتو ي على بمية التال ي لمراءهتا
وتصحيح ا جاء ب هبا ي أخطاء تمرأ علي هم بواسطة املعلم
أو التلمي نفس أو أحد الئ بني التهجي واإل الء.
ويرى سعاد عبد ال رمي الوائلي ،خطواا تدريس ال تابة فيما
يلي:
 - 1التمهيد أو املمد ة واختيار النوضو  ،هد املدرس ِبا يشوق
الطلبة أىل الدرس ويهيئ أذهاهنم ل  ،أ ا اختيار املوضو فيتم
بالطريمة نفسها الل ذكرا يف اختيار املوضو .
 - 2عرض املوضو  .يعرض املدرس املوضو املختار سواء كاو
خمتارا ي املدرس أم ي الطلبة على السبورة عناصره
جا عة املدينة املنورة ،طرق تدريس واد ، .ص.
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األساسية وينبغي للمدرس هنا أو ينب إىل ضرورة العناية
بالف رة ي حيث تسلسها وترابط أجزائها وتدرجها.
 - 3كتابة املوضو  ،وهي اخلطوة األساسية ي خطواا التعبري
التحريري إذ يدوو الطال علو ات وتصوارت حول املوضو
يف دفرت التعبري.
إضافة إىل الرأي امل كور ،فمهارة ال تابة تتاول على ثالثة
األوج  ،وهي  :تش يل احلروف األجبدية ،وهتجيئها مث تعبري ا يف
مل
احلروف وال
تتضم و في ا
ُ
ُ
الذهي بصورة ال تابة الل ّد
لماا واجلُ ُ
ٍّ
اضح املسمي باإلنشاء  .ففي املرة األوىل ،تلزم على الطال
خبط و ٍت

املهارة يف تش يل احلروف األجبدية بال يفية املتفق عليها عند أهل
اللغة العربية ،ي جهة فصلها ووصلها ،سواء كانت تلك احلروف يف
أوائل ال لمة ،أو يف أثنائها أو يف أواخرها.

ه -مؤشرات مهارة الكتابة
تشري عايري هارة ال تابة إىل جمموعة املهاراا ال افية احملصولة
بعد عملية تعليم ال تابة ،وهي تدل أيضا إىل املمياس ال ي بعتمده
املدرس يف حتميق أهداف ال تابة و دى حتميمها لدى الطلبة ،وأشار
 Syuja’i,عايري قدرة ال تابة يف ال بارة التالية:
Kompetensi kitabah:
1. Mampu menulis huruf Arab.
2. Mengetahui tanda baca (alamat al-tarqim) dengan cepat.

سعاد بد ال رمي الوائلي ،طرئق تدريس األدب والبالغة والتعبري ،بني التنظري والتطبيق ( ،عماو :دار
الشروق للنشر والتو ي  ،)2004 ،ص.
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3. Mampu mengungkapkan pemikiran dengan logis, dan runtut
melalui tulisan dengan memperhatikan ataran, kaidah tanda baca
dan diksi kata (mufrodat), secara tepat, sehingga maksud penulis
sulit dipahami. Kemampuan seseorang dalam menulis ini dapat
dimulai dari persoalan yang mudah kemudian secara bertahap
menuju yang sulit dan dari yang umum menuju yang khusus. 14

 أو املعيار الرئيسي يف هارة المراءة،بناء على الرأي امل كور
،يرج إىل قدرة الطال على رسم احلروف العربية رمسا صحيحا
 حيث أن يستطي وض عال اا،وأو يعرف عال اا الرتقيم
، لتسهيل المارئ على فهم املمروءاا،الرتقيم يف األوضا املناسبة
وأو ي وو قادرا على تعري األف ار تعبريا نظما و رتبا راعاة
 و ي حتصيل، واختيار املفرداا املناسبة،المواعد وعال اا الرتقيم
،كل ذلك بتدري الطال على ال تابة ي املأ ور البسيطة
ويتدرج ذلك حىت ينتهي إىل قدرة الطال على ال تابة يف األ ور
.املش لة
عايري هارة ال تابة

M. Ainin

 ذكر،تناسبا للشرح امل كور
:يف العبارة التالية

Kompetensi menulis (kitabah)
secara umum dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu menulis terbimbing (muwajjah)
dan menulis bebas (hurr).
Menulis terbimbing merupakan
kompetensi menulis dengan menggunakan panduan tertentu atau
stimulus, misalnya berupa gambar, pertanyaan, dan kosa kata atau
kalimat pemandu. Adapun menulis bebas merupakan kompetensi
menulis tanpa panduan atau stimulus, sehingga penulis bebas
berkreasi dalam mengembangkan tulisannya.
Secara rinci kompetensi menulis terbimbing meliputi:
1. Mengurutkan kata menjadi kalimat Menyusun kalimat
berdasarkan gambar Menyusun kalimat berdasarkan kosakata.
2. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf
3. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan
pertanyaan.
14

Syuja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 21
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4. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal.
5. Mendeskripsikan gambar berseri
6. Menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan.15

اعتمادا على الرأي امل كور  ،يفهم أو عيار هارة ال تابة و
جهة عا ة يت وو ي هارة ال تابة املوجهة ،وال تابة احلرة ،ففي
ال تابة املوجهة ت وو كتابة الطال م وجهة بأنوا املوجهاا ،ثل
الصور ،واملفرداا وال لماا الل تساعد الطال يف ال تابة  .أ ا
عايري قدرة الطال على ال تبة احلرة فمثل ذلك ترتي ال لماا
وتنظيمها وفق املوضو املعني ،أو الصورة املعروضة ،أو املفرداا
املختارة .ف انت قدرة الطال على ال تابة احلرة متثل قدرت على
وصف املوضو وتنظيمها يف النصوص امل توبة بدوو شدة
التوجهياا ي املدرس األدواا املساعدة ،بل الرتكيز فيها تدري
الطال على إبدا الف رة وتعبريها تعبريا كتابيا.

 -2طريقة اإلمالء

أ -مفهوم طريقة اإلمالء

يراد بطريمة اإل الء هنا طريمة تموم عل ى حتويل األصواا
املسموعة والتعبري عنها بر و توبة ،تدل ا يف ذهي الطال
والمدرة على االحتفا هبا أو نملها إىل األخريي ال يي مل يشهدوا
احلديث ومل يستمعوا ل .
وعرب عبد الرمحي اهلامشي فهوم اإل الء بأن " هو عملية
إتماو رسم احلروف وال لماا عند كتابتها ،لتصبح هارة ي تسبها
15

M. Ainin, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), h. 179-180
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املتعلم بالتدري واملراو ،حتتاج إىل عملية عملية مجالية أدائية تسهم
فيها البيئة املدرسية والثمافية"
و فهوم طريمة اإل الء كما يراه  Ahama Izzanهو كما يلي:
Metode imla`/dictation methode memusatkan tujuanya untuk banyak
melatih siswa secara berulang-ulang, sehingga mencaapai kemampuan
menuliskan kataa-kata atau kalimat-kalimat atau ejaan-ejaan bahasa
asing tersebut dengan betul atau terhindar dari banyak kesalahan.17

بناء على الراي امل كور ،فيفهم بأو طريمة اإل الء هو ي
أحد طرق التدريس ال ي يموم ب املدرس على إ الء املواد الدراسية
بين
مث يطل الطالب على كتابة ا ُ لَى هلم يف كتبهم  .فاإل الء ّد
أي املدرس وكتابة الطالب  .وهل ا قال أمحد قبِّش
على قراءة المارئ ْ
" وأ ا اإل الء فهو إ الء قارئ وكتابة سا "
ويمصد بطريمة اإل الء رسم ال لماا و احلروف رمسا
صحيحا على حس األصول املتفق عليها  ،أو هي األداة الر زية
للتعبري عي الف رة رمسا إ الئيا  .وهي وسيلة االتصال بالرتاث
امل توب  .وإذا كاو االتصال الشفهي يؤدي دورا هما يف نمل ه ا
املؤكد َّد
الرت اث عي طريق ال لمة املنطوقة َّ ،د
نمل الرتاث
فإوه ِعمو َ
ُ
أو َ
واالتصال ب عي طريق ال لمة امل توبة أقوى وأصدق.

عبد الرمحي اهلامشي ،تعلّدم النحو واإل الء والرتقيم( ،عماو :دار املناهج ،)2008 ،ص185 .
Ahama Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humanoria, 2012), h. 97
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أمحد قبش ،اإل الء العريب ،نشأت  ،وقواعده و فردات ومترينات ( ،بريوا :دار الرشيد،)1984 ،ص8 .
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ويرتبط بالتصور امل كور ،أو اإل الء هو األداة الر زية للتعبري
نص :
عي الف رة رمسا إ الئيا ،كما أوضح حسي ِعحات ِبا ّد
عني ،وضوع ال لماا الل جي
واإل الء نظام لغوي ّد
فصلها ،والل جي وصلها ،واحلروف الل تز داد واحلروف الل
حت ف ،واهلمزة بأنواعها املختلفة ،سواء أكانت فردة أم على أحد
حروف اللني الثالثة ،واأللف اللينة ،وهاء التأنيث وتاؤه ،وعال ة
الرتقيم ،و صطالحاا املواد الدراسية ،والتنويي بأنواع  ،واملد
بأنواع  ،وقل احلركاا الثالث ،وإبدال احلروف ،والالم الشم سية
والممرية
يستفهم ي الرأي امل كور ،أو اإل الء هو ي األسس املهمة
للتعبري ال تايب ،ألن يبحث في كيفية كتابة ال لمة ي حيث فصلها
عرف ب كيفيةُ كتابة احلروف الزائدة واهلمزة واأللف الليِّنة
ووصلها ،وتُ َ
بد للطال ي عرفت  .فإذا كانت قو اعد النحو
وغريُ ذالك ممّدا ال ّد
والصرف وسيلةًا لصحة ال تابة ي الناحية اإلعرابية  ،واالشتماقية ،
فإو اإل الء وسيلة هلا ي حيث الصور اخلَ ّدطية  .وهي األداة الرئيسية
لنمل الف رة ي ال تاب إىل المارئ نمال سليما  ،حبيث ي وو إذا
صاغها ال ات صياغة لغوية  ،وراعى فيها جان الرتاكي
واألسلوب ،مث كتبها بالطريمة الل اتفق عليها أهل اللغة ل او نمل
الف رة نمال أ ينا ،وشا ال .
حسي شحات  ،تعليم اإل الء يف الوطي العريب أسّدس وتمو وتطويره ( ،الماهرة  :الدار املصرية اللبنانية،
 ،)1990الطبعة الثاينة ،ص11 .

20

ب -أﻫداف طريقة اإلمالء
لطريمة اإل الء نزلة كبرية بني فرو اللغة فهو ي األسس
التعليمي حيث
اهلا ة للتعبري ال تايب وهو مياس دقيق للمستوى
ّد
يستطي الطالب ب على ال تابة الصحيحة.
ولإل الء أهداف تالية:
- 1التم ي ي رسم احلروف واأللفا بش ل واضح و مروء ،وتنمية
املهارة ال تابية ،حبيث ال يم المارئ للمادة امل توبة يف االلتباس
بسب ذلك ،وه ا األ ر يتطل إعطاء كل حرف ي احلروف
حم ي الوضوح ،فال يهمل ال ات سي الصاد أو الضاد وال
نمطل الياء وال يرسم الدال راء ،وال الفاء قافا ،كما يتطل وض
النماط على احلروف يف وضعها الصحيحة
- 2المدرة على كتابة املفرداا اللغوية الل يستدعيها التعبري ال تايب،
ليتاح االتصال باألخريي ،ي خالل ال تابة السليمة.
- 3حتسني أسالي ال تابة وإمناء الثروة التعبريي ةِ ،با ي تس ي
املفرداا واألمناط اللغوية ي خالل نصوص اإل الء التطبيمية
- 4تنمية دقة املالحظة واالنتباه
- 5النهوض بالمراءة والتعبري.
أهدافتالية:
ا
تعليم اإل الء
وذكر  Ahamd Izzanأن ُ
يهدف ُ

1. Agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam
bahasa Arab dengan mahir dan benar.
2. Agar anak didik bukan saja terampil dalam membaca huruf-huruf dan
kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, akan tetapi terampil pula dalam

هدي أبو خليل ،اإل الء امليسر( ،عماو :دار أسا ة للنشر وابتو ي  ،)1998 ،ص7 .
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3.

4.
5.
6.

menuliskannya. Dengan demikian pengetahuan akan menjadi lebih
integral (terpadu).
Melatih semua panca indera anak didik menjadi aktif, baik perhatian,
pendengaran, penglihatan maupun pengucapan terlatih dalam bahasa
Arab.
Menumbuhkan agar menulis Arab dengan tulisan indah dan rapi.
Menguji pengetahuan murid-murid tentang penulisan kata-kata yang
telah dipelajari.
Memudahkan murid mengarang dalam bahasa Arab dengan memakai
gaya bahasanya sendiri.21

 أو األهداف املمصودة باإل الء هي،يستفهم ي الرأي امل كور
تدري الطالب على كتابة ال لماا الصحيحة ومت ا ُرس احلواس
اإل الئية على اإلجادة واإلتماو وتوسي خربا ا الطالب اللغوية
 ويمصد ي اإل الء، ومترينهم على ال تابة يف سرعة ووضوح وإتماو
أيضا تسهيل الطالب على اإلنشاء بأسلوهبم وكلماهتم حىت ي وو هلم
.اد لغوي عند ال تابة
Pada awalnya imla` bertujuan mengembangkan keterampilan
siswa dalam mengamati kata-kata atau kalimat atau teks yang tertulis
untuk dipindahkan atau disalin ke dalam buku mereka. Setelah itu
siswa dilatih untuk memindahkan atau menyalin hasil pendengaran
mereka.22

 يفهم أن يهدف باإل الء تنمية،اعتمادا على الرأي امل كور
 مث تدريبهم،هارة الطالب يف تفهيم ال لماا مث نسخها إىل كتبهم
 وه ا يعين أو غرض،على نسخ ال لماا الل يسمعوهنا إىل كتبهم
 مث نسخ،اإل الء ّدأوال تدري الطالب على نسخ ال لماا امل توبة
ال لماا املمروؤة

21

Ahamd Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab., h. 122-123
Ulin Nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakrata: Diva Press,
2012), h. 139
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اري الطالب على
ويف ضوء الرأي امل كور ،يسعى اإل الء د
كتابة ال لماا كتابةًا صحيحة ،وتدريبهم على الدقة ،والنظام  ،وقوة
اإلنصاا
املالحظة  ،والرتتي  ،وك ا يسعى اإل الء على تدري
وحسي االستما  ،واجللسة الصحية وتدري هم على رسم احلروف
طابما ملا اتفق علي  ،وتربية األذو بتعويد
وال لماا رمسًاا
صحيحا ًا
ًا
الطالب حسي االستما  ،وجودة اإلنصاا ،ومتييز األصواا
املتربة لبعض احلروف ،وتربية اليد بالتمريي لعضالهتا على إ ساك
قا
الملم ،وضبط األصاب وتنظيم حركتها.
وأوضح داود عبده ،أو الغاية بتدريس اإل الء هي "حتميق
المدرة عند التال ي على كتابةَ ا يريدوو كتابتَ يف املواقف الطبيعية
كتابة صحيحية خاضعةًا للموانني املعروفة لل تابة يف اللغة الل
تدرس " .وهل ا فال يهدف باإل الء قدرة ال تابة فحس  ،بل
ّد
يرتبط أيضا باملطابمة على قواعد النحو والصرف الل َ ِع
يي يعرف
ال ات هبما على أصالة إشتماق ال لمة و عرفة أصالة احلروف
و يادهتا.
وكاو لإل الء وظيفة لغوية ،بأن يعطي صورا بصريية
لل ل اا تموم الصور السمعية عند تع ر اإلستما  ،وهو ي أوج
املدرسي  .فهو يدرب الطالب
التدري على ال تابة يف إطار العمل
ّد

35

داود عبده ،حنو تعلم اللغة العربية وظيفيا( ،كويت :ؤسسة دار العلوم ،)1979 ،الطبعة األوىل ،ص.
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 وقدرهتم على، وإجادة اخلط،على كتابة ال لماا الصحيحة إ الئيا
.عما لديهم ي أف ارهم يف وضوح ودقة
التعبري ّد

 خطوات طريقة اإلمالء-ج

املهم اا للمدرس عرفة كيفية تمدمي املواد الدراسية
و ي ّد
 سواء كانت،لتجري عملية التدريس على املراحل املناسبة للطالب
 ي وو لإل الء راحل الل، فل الك. ي جهة عرفتهم أو واقفهم
: وهي كما يلي،تلزم على املدرس راعاهتا

1. Memberikan apersepsi terlebih dahulu, sebelum memulai imla`.
Gunanya agar perhatian anak didik terpusat pada pelajaran yang
akan dimulai
2. Jika imla` dilakukan dengan cara menuliskan materi imla` di
papan tulis, maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
a) Guru menuliskan materi imla` di papan tulis dengan terang dan
menarik.
b) Membacakan materi imla` yang ditulis itu secara pelan dan
fasih.
c) Setelah guru membacakan materi imla, suruhlah di antara
mereka membacakan acara imlla` hingga benar dan fasih. Jika
perlu semua siswa dapat membaca imal` tersebut.
d) Setelah selesai membaca imla` dari semua siswa, guru
menyuruh mencatatnya di buku tulis.
e) Mengadakan soal jawab, hal-hal yang dianggap belum
dimengerti dan dipahami. Kemudia mengulangi sekali lagi
bacaan tersebut, hingga tidak ada lagi kesalahan.
f) Menuliskan kata-kata sulit serta ikhtisar dan materi imla`.
g) Menyuruh semua siswa untuk mencatat/menulis imla` di papan
tulis ke dalam buku tulis mereka masing-masing dengan benar
dan rapi.
h) Setelah selesai imla`, guru mengumpulkan catatan imla` semua
anak didik untuk diperiksa atau dinilai.24

:وعرب ناصيف ني خطواا تدريس اإل الء ِبا يلي
24

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran., h. 123-124
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- 1قراءة النص قراءة صحيحة ي قبل املعلم مث ي قبل بعض
التال ي
- 2شرح املفرداا الصعبة بعد إجراء وادثة عا ة حول النص
- 3التوقف عند ال لماا الل ستخرج نها الماعدة ،وكتابتها يف
عمود أو أعمدة على اللوح
- 4طرح األسئلة حول ه ه ال لماا الستمراء الماعدة
- 5تدويي الماعدة على اللوح ،وقراءهتا ي قبل املعلم والتال ي ،
و ي مث استظهارها
بعض األ ثلة
- 6كتابة الماعدة على دفرت التال ي
- 7إ الء تطبيمي للنص ،أو االكتفاء بنص صغري للتطبيق على أو
يرتك النص التطبيمي النموذجي حلصة أخرى
 - 8رحلة التصحيح
بناء على الرأي امل كور ،يتضح أو لتطبيق اإل الء يف تدريس
اللغة العربية راحل تلزم على املدرس راعاهتا ،وهي حتفيز الطالب
قبل تمدمي املواد اإل الئية ،لي ونوا على تعلم اللغة العربية باهلمة
العالية .مث إذا كانت واد اإل الء توبة يف السبورة في تبها املدرس
خبط واضح جيّدد ،فيمرؤها بمرأة فصيحة بطيئة ،مث يطل املدرس
ّد
الطالب بعد ذالك على قرأهتا بمرأة فصيحة ،حىت يمرأها كل واحد
ي الطالب.

ناصيف ني ،املعجم املفصل يف اإل الء( ،لبناو :دار ال ت العلمية ،)1999 ،ص10 .
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 يطل املدرس الطالب على كتابة واد اإل الء،مث بعد ذالك
 ويمد هم األسئلة حول املواد اإل الئية ألجل تعميق املواد،يف كتبهم
 وتعزيز ذاكرة الطالب حىت ي وو هلم ذاكرة قوية،الل قد ت قبلها
. على واد اإل الء ي بداية التدريس إىل هنايت

 أنواع اإلمالء العربي-د

ويف الوج العام كاو لإل الء ثالثة تمنية الل يلزم اتماهنا كما
: فيما يليAcep Hermawan أوضح

1. Imla` menyalin, (al-imla` al-manqul). Yang dimaksud menyalin di
sini adalah memindahkan tulisan dari media tertentu dalam buku
belajar. Imal` ini juga lazim disebut al-imla` al-mansukh.
Menyalin tulisan ini cocok diberikan kepada pemula.
2. Imla` mengamati (Imla` al-Mandzhur). Yang dimaksud
mengamati di sini adalah melihat tulisan dalam media tertentu
dengan cermat setelah itu ban dalam buku belajar tanpa melihat
lagi tulisan
3. Imla menyimak (al-imla` al-istima`i). Yang dimaksud menyimak
disini adalah mendengarkan kata kata kalimat atau teks yang
dibacakan lalu menulisnya. Imla ini lebih sukar dibandingkan
dengan imla` manzdur, karena para pelajar dituntut untuk menulis
kalimat atau teks tanpa melihat contoh tulisan dari guru melainkan
mengandalkan hasil kecermatan mereka dalam mendengarkan
bacaan guru maka tentu saja lebih cocok diberikan kepada pemula
yang sudah pandai dalam al-imal` al-manzdur. 26

 يفهم أو اإل الء ينمسم على أربعة،بناء على الرأي امل كور
: وهي كما يلي، أنوا
 ألو الطال ينمل المطعة ي كتاب،اإل الءاملسوأ أي املنمول- 1
أو سبورة بعد قراءهتا وفهمها وهتجي بعض كلماهتا هجاءا
 ودرس اإل الء املنمول حيمق كثريا ي الغاياا اللغوية. شفويا
26

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Remaja Rosdakarya,
2012), h. 152

26

ف تدري على المراءة ,وتدري على التعبري
والرتبوية  ،في
الشفوي  ،وتدري على ال لماا اجلديدة  ،وك لك يتعود دقة
املالحظة ،وحسي احملاكاة ،وتنمو هارت يف ال تابة ،ويتعود
ك لك النظام والتنسيق.
 - 2اإل ال املنظور ألو املدرس يعرض المطعة على الطال
لمراءهتا وفهمها وهجاء بعض كلمات ا،مث حيج املدرس النص
عند إ الئ ويبمى ال لماا الصعبة ظاهرة  .وطريمت ثل
طريمة اإل الء املنمول ،إال أن بعد االنتهاء ي المراءة و ناقشة
املعىن ،وهتجي ال لماا الصعبة ونظائرها حتج المطعة عي
الطالب ،مث متلى عليهم .
 - 3اإل الء اإلستماعي ،ألو املدرس يمرأ النص ويياقش ويشري إىل
ال لماا املش لة في مث لي  ،ويف ه ا اإل الء يمرأ املعلم
المطعة ي ادة الدرس ،ليلم الطالب بف رهتا العا ة و ناقشة
املعىن العام بأسئلة يلميها على الطالب وهتجي كلماا شاهبة
للمفرداا الصعبة الل يف المطعة
 - 4اإل الء اإلختباري ألو املدرس لي النص على الطال كلمة
كلمة ،مث يعيد قراءت .

ب -فرض البحث
فرض البحث هو اجلواب املؤقت على سؤال البحث ،بعد إجراء
الباحث فهو ترتقى
ة
البحث داخل الفصل ،أ ا فرض البحث ال ي اقد
العاشر
هارة ال تابة باستخدام طريمة اإل الء لدى تال ي الفصل
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ِبدرسة اإلصالح العايلة اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية للعام
الدراسي 2021/2020م.

الفصل الثالث
منهج البحث

أ -تصميم البحث
يستخدم ه ا البحث تصميم البحث اإلجرائي بتنفي اإلجراءاا
التعليمية داخل الفصل يف وقت عني ،تنفي اخلطواا واملراحل احملددة ،
وهنا استخدا م طريمة اإل الء يف تعليم اللغة العربية لدى تال ي الفصل
العاشر ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج
اجلنوبية.
ب -ميدن البحث وزمانه
الصف ال ي
و ي اخلصائص للبحث اإلجرائي أن جيري داخل
ّد
وجدا في الباحثة املش الا ،وعلى ذلك ،فميداو ه ا ال حث هو
الفصل العاشر ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج
اجلنوبية ال ي يت وو ي  30تلمي ا.
أ ا او ه ا البحث ففي نصف السنة األول ،بعد جناح التال ي
يف اال تحاو املدرسي ،ويف طوال ذلك الوقت تموم الباحثة ب ذ ا البحث
الذ ي يت وو ي الدوريي ،ويف كل دور ثالثة لماءاا.

ج -إجراءات البحث
وفما لطبيعة البحث اإلجرائي ،فإ جراءاا ه ا البحث تعتمد على
الدور ،وتنفي اإلجراءاا باخلطواا املعينة ،وهنا تعتمد الباحثة على
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Hamzah B. Uno
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Hamzah B. Uno, Menjadi Peneliti PTK yang Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),
h. 88
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بناء على الش ل امل كور ،فإجراءاا البحث هنا تت وو ي الدوريي،
حيث يت ّدوو كل دور ي أرب املراحل ،وهي التخطيط ،والتنفي  ،واملالحظة،
واالنع اس ،كما تعرضها الباحثة فيما يلي:
أ -رحلة التخطيط
يف ه ه املرحلة ،تشاورا الباحثة درس اللغة العربية ِبدرسة
اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية  ،حول
املش لة الل يواجهها التال ي  ،تمدمي ا او حلها ،بإجراء البحث،
وألجل التوضيح اعرض الباحثة األ ور الل اقوم هبا الباحثة يف رحلة
التخطيط كما يلي:
 - 1استأذو الباحثة إجراء البحث يف درسة اإلصالح العالية
اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية
 - 2إعداد األدواا احملتاجة لعملية التعليم ،ثل اخلطة الدراسية،
والوسائل واملراج
 - 3إعداد أداواا التق ومي ،ثل اال أتبار ،وورقة املالحظة ألنشطة
التال ي واملدرس
ب -رحلة التنفي
يف ه ه املرحلة ،اقوم الباحثة بعملية التعليم باستخدام طريمة
اإل الء أ ا إجراءاهتا فهي كما يلي:
- 1النشاط األول
جيري ه ا النشاط األول حنو مخسة دقيمة ،يتضمي األنشطة
التالية:
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أ  -إلماء السالم وقراءة دفرت احلضور
ب -تمدمي وضو املادة ،واألهداف التعليمية الل يرجى حتميمها
ج -حتفيز التال ي على التعلم باهلمة العالية
 -2النشاط الرئيسي
جيري ه ا النشاط الرئيسي حنو مخسة وعشريي دقيمة  ،تموم
الباحثة يف ه ا النشاط على األ ور التالية:
 - 9قراءة النص قراءة صحيحة ي املعلم مث ي بعض التال ي
- 10شرح املفرداا الصعبة بعد إجراء وادثة عا ة حول النص
- 11التوقف عند ال لماا الل ستخرج نها الماعدة ،وكتابتها يف
عمود أو أعمدة على اللوح
- 12طرح األسئلة حول ه ه ال لماا الستمراء الماعدة
- 13تدويي الماعدة على ا للوح ،وقراءهتا ي قبل املعلم والتال ي ،
و ي مث استظهارها
- 14كتابة الماعدة على دفرت التال ي

بعض األ ثلة

 15إ -الء تطبيمي للنص ،أو االكتفاء بنص صغري للتطبيق على أو
يرتك النص التطبيمي النموذجي حلصة أخرى
- 16رحلة التصحيح
 -3النشاط األخري
تموم الباحثة يف ه ا النشاط باأل ور التالية:
أ -ختليص املادة الل قد تها الباحثة يف النشاط الرئيسي
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ب -تأكيد فهم التال ي للمادة الدراسية
ج -إعطاء الواجباا املنزلية
د -اختتام عملية التعليم باحلمدلة ،مث السالم
ج -رحلة املالحظة
مصد باملالحظة هنا الحظة أنشطة ال تال ي واملدرس خالل
يٌر َ
عملية التعلم ،أ ا ِع
املالحظ ( )observerفهو درس اللغة العربية،
واأل ور الل يالحظها فهي أنشطة التال ي واملدرس عند عملية التعليم
باستخدام طريمة اإل الء.
 -4رحلة االنع اس
مصد باالنع اس هنا تأ ُّل ل وتمييم ا نف ت الباحثة يف عملية
يُ َ
التعليم ن رحلة التخطيط حىت التنفي  ،لي وو ذلك ِعرجعا و ع سا
وإصالح العيوب واخلطاء يف الدور األول ،وك ا العوارض الل تو ِعاج
التال ي يف عملية التعليم باستخدام طريمة اإل الء.

د -معيار نجاح البحث

يرج عيار جناح ه ا البحث إىل حسي عملية ودرجة نتائج التال ي
يف ضبط  ،أي ترقية هارة ال تابة لدى التال ي ي الدور األول إىل الدور
الثاين ،أ ا عيار جناح البحث ال ي تمصد الباحثة يف حتميم فهو وجود
هارة ال تابة العربية لدى التال ي بأو  % 80نهم ينالوو النتيجة فوق
عيار اإلجنا األدىن ال ي على قيمة .70
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ه -التقنيات وإجراءات جمع البيانات
كاو مج البياناا ي أهم اخلطواا الجل استجابة سؤال البحث
يف ه ا البحث ،ويف مج البياناا تستخدم الباحثة التمنياا التالية:
 -1االختبار
تستخدم الباحثة طريمةَ االختبار ألجل نيل البياناا عي هارة
ال تابة ،سواء قبل إجراء البحث ،أو بعده ،واملراد باالختبار هنا عبارة
مصد نها قياس
عي رات األسئلة أو التدريباا ي األدواا الل يُ َ
هارة ال تابة.
ويت ّدوو االختبار هنا ي االختبار المبلي (  ،)pre-testأي
االختبار قبل استخدام طريمة اإل الء ،واالختبار البعدي األول (pos-
 )test1أي االختبار ب د استخدا  ،بعد االنتهاء ي الدور األول،
واالختبار البعدي الثاين ( )pos-test 2أي االختبار بعد االنتهاء الدور
الثاين ،ول لك فمجمو االختبار اا يف ه ا البحث ثالثة اختباراا.
أ ا نو االخبتار ال ي ختتاره الباحثة ،فهو االختبار ال تايب.
 -2املالحظة
تشارك الباحثة يف الحظة أنشطة التال ي عند عمليّدة التعلم،
هدف
مث ُكتبت تلك األنشطة املالحظة يف أوراق املالحظة
 .ويُ َ
باملالحظة هنا عرفةُ أنشطة التال ي واملدرس عند عملية التعلم
باستخدام طريمة اإل الء سواء كانت يف الدور األول ،أم يف الدور
الثاين.
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 -3الوثيمة

الوثيمة ي طرق مج البياناا الل جتري يف إستخدا ها على
دراسة النصوص ،أو ال ت  ،أو التمريراا أو غري ذلك مما يتعلق
بالوثائق ،ويف ه ا البحث استخدم الباحثة طريمة الوثيمة ألجل نيل
البياناا عي اهلي ل التنظيمي ملدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية
سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية  ،والتاريخ االختصاري عنها ،وك لك
بياناا املدرسني ،واملوظفني يف تلك املدرسة.

و -صحة البيانات
ختربهتا الباحثة
قبل استخدام األدة جلم البياناا يف يداو البحث ،ا ْ
أي
على العينة خارج حبث ،وكاو الغرض ن ألجل عرفة صالحية األدة ْ
ِعص ّدحتها و عرفة ثمتها ،لت وو تلك األداة ضابطة بالبياناا املتناولة يف
امليداو وتستطي على إجابة املسألة البحثية.
نظرا إىل اال قتباس امل كور ،فتعرف صالحية البياناا املتناولة يف امليداو
بأهنا ال تنحرف عي الوسائل تغري البحث ال ي تمصده الباحثة ،ويف
سياق ه ا البحث أو ال ياناا عي هارة ال تابة هي البياناا الواقعية
احلميمة الل تنشأ بعد التعلم باستخدام طريمة اإل الء.

ز -أسلوب تحليل البيانات
وبعد أو اجتمعت البياناا احملتاجة  ،فتحللها الباحثة ملعرفة
ترقية هارة ال تابة لدى تال ي الفصل العاشر يف درسة اإلصالح
العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية للعام الدراسي
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اإلحصائي ال ي استخد الباحثة لتحليل
2021/2020م وأ ا الر و
ّد
البياناا فهو ر و  Persentaseكما يلي:
𝑓

P = 𝑁 x 100%
Keterangan:
P = Persentase
f = Frekuensi
N = Jumlah subjek

بناء على الر و امل كور ،فيم ي عرفة ترقية هارة ال تابة ِبمارنة
نتائج االختبار قبل استخدام طريمة اإل الء وبعد استخدا .

الفصل الرابع

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
أ -لمحة عامة عن ميدان البحث
 -1التاريخ االختصاري عي درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي
ناتار المبونج اجلنوبية
بدأ تاريخ التأسيس عي درسة اإلصالح العالية اإلسال ية يف
تاريخ  19يوليو 1990م ،حتت ظل نظمة اإلصالح ناتار ال بونج
اجلنوبية ،وال ي يدف إىل تأسيس تلك املدرسة هو اهتمام الزعماء
والمد اء يف نظمة اإلصالح بوجود املدرسة العالية اإلسال ية الل ت مل
أبناء املسلمني يف نطمة سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية.
إضافة إىل االهتمام امل كور ،فاتفق الزعماء والمد اء لدى نظمة
اإلصالح ،نهم السيد إ ام وي الديي ،والسيد حسنا إيفندي ،والسيد
بتأسيس درسة
مشسوري ،وغريهم ي الزعماء يف قرية سوكادا ي،
اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية ،حتت
رعاية نظمة اإلصالح ال بونج اجلنوبية ،فحمق تأسيس تلك املدرسة يف
اهتمام تلك املنظمة
وجود تلك املدرسة
تاريخ  19يوليو  ،1990و ثِّل ُ
َ
يف اجملال الرتبوي والدعوة إلعداد األجيال ذوي املهارة ال افية،
التفوق األكاد ي ،ولي ونوا قادريي على املنافسة
واألخالق الكر ة ،و ّد
وإقبال احلياة املستمبلة واإلسهام اإلجيايب للمجتم  .ووقعت درسة
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اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية ي اجلهة
اجلغرافية يف قرية تاجنونج ترتو مبنطمة سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنويبة.
و ن تأسيس املدرسة ،تطورا واستعدا درسة اإلصالح العالية
سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية ي عدة اجلوان  ،سواء كانت ي
جهة التال ي  ،أم ي جهة التسهيالا واألدواا ،لرتقية جودة التعليم،
ولرتقية الرغبة واملوهبة لدى التال ي يف األنشطة املدرسية سواء كانت
داخل الفصل أم خارجها ،ثل غرفة ال مبيوتر ،واملعمل ،وامل ت ،
وامليداو الرياضي.
الجدول األول
الشخصية العا ة ملدرسة اإلصالح اإلسال ية سوكادا ي ناتار
درسة اإلصالح العالية اإلسال ية
اسم املدرسة
اإلصالح
املؤسسة
 19يوليو 1990م
تاريخ التأسيس
KW.08.2/HK.00.8/297/2016
رقم قرار التأسيس
الرقم اإلحصائي 131218010006
حبر العلومٍ،ت S.Pd
رئيس املدرسة
Terakreditasi B
درجة االعتماد
 3068رتا ربعا
سعة األرض
 20 × 9رتا
سعة البناء
املصدر :ت درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار
ال بونج اجلنوبية

الوثيقة عن تاريخ تأسيس مدرسة اإلصالح اإلسالمية سوكادامي ناتار
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 -2رؤية المدرسة ورسالتها
أ -رؤية املدرسة
اعتمدا درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي
ناتار ال بونج اجلنوبية يف اخل ة الرتبوية على رؤية "وجود درسة
اإلصالح كمدرسة ذاا التفوق المائمة على اإل او والتموى
والت نولوجي واالنضباط واألخالق ال ر ة" املؤشراا التالية:
 - 1إجياد التعليم واإلشراف اإلسال ي املت ا ل واملستمر المائم
على الت نولوجياا واملعلو اا احلديثة
 - 2إجياد الثمافة المائمة على التمدم وا انية املنافسة
 - 3إنتاج املتخرجني ذوي االستمالل واالنضباط واملنافسة
 - 4اإلجنار يف اجملال األكاد ي وغري األكاد ي
 - 5إجياد املدرسة المائمة على الت نولوجية
ب -رسالة املدرسة
لدعم إجراءاا التعليم يف املدرسة ،تعتمد درسة اإلصالح
العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية ال بونج اجلنوبية
على الرساالا التالية:
- 1ترقية عملية اإل شراف التعليمي على التال ي يف اجملال
األكاد ي وغري األكاد ي
- 2ترقية السيطرة على الت نولوجي المائمة على الشخصية
اإلسال ية
نفس المرجع
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- 3بناء ناأ تنافسي
- 4ترقية كفاءة املدرسني يف عملية التعليم

 .3أحوال تالميذ مدرسة اإلصالح العالية اإلسالمية سوكادامي ناتار

المبونج الجنوبية
تطورا درسة درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي
ناتار ال بونج اجلنوبية ال بونج اجلنوبية ب ثرة التال ي ال يي يتعلموو
فيها كما يف اجلدول التايل:
الجدول الثاني

أحوال تال ي درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار
اجلنوب يف ثالثة األعوام الدراسية 2021/2020
ية
ال بونج
النمرة األعوام الدراسية
1

2019/2018

2

2020/2019

3

2021/2020

الفصول
العاشر

احلادي عشر

الثاين عشر

30

المصدر  :ت درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار
ال بونج اجلنوبية

نفس المرجع
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 .4أحوال المدرسين في مدرسة اإلصالح اإلسالمية سوكادامي
ناتار المبونج الجنوبية

كانت ملدرسة درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي
ال بونج اجلنوبية عدة املدرسني ذوي
ناتار ال بونج اجلنوبية
ال فاءاا واملهارا املتنوعة حس الدروس املدروسة ،وفيما يلي
عرض بياناا املدرسني يف تلك املدرسة.
الجدول الثالث

أحوال املدرسني يف درسة اإلصالح العالية اإلسال ية
سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية
المدرس

النمرة
وسيس أ ني

S.Pd.I

الدكتوراندوس حنفي
حبر

الوظيفة/الدروس

الميدة واألخالق
الرتبية الوطنية
الفم

العلومS.Pd.I ،

أري لستاؤيA.Ma ،

االقتصاد

سيل خرييةA.Md ،

ال يمياء

ويويك هنداياين،
إإيس

S.Pd

النداS.Pd.I ،

ديفريانتورو،

S.Pd

طيفور الديي،
اريادي،

S.Sos. I

S.Ag

رمحة سامل،

S.Sos. I

اللغة اإلندونسية
الفم
الرياضية
SNU

العلم االجتماعي
البيلوجي
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ر ا ساري،
وليانا،

S.Pd

A.Ma

فتاح العارفني،
16

اجلغراغرايف

S.Pd.I

نري اإلخواو،
سيف الديي،

TIK

S.Pd

A.Ma

اللغة العربية
الرياضية
اللغة اإلجنلزية

املصدر  :ت درسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار
ال بونج اجلنوبية
ي اجلدول السابق ،كاو جممو املدرسني يف درسة اإلصالح
العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار ال بونج اجلنوبية

للعام الدراسي

2021/2020م  16درسا يت ّدونوو ي عدة خلفياا الرتبية وفما
للدروس الل قا وا هبا ،سواء كانت ي الرتبية العا ة أم ي الرتبية
اإلسال ية ،وه ا يدل على جهود إدارة املدرسة إلعداد املدرسني لتنفي
عملية التعليم والتعلم الفعالة وتزويد التال ي باملهاراا واملواد احملتاجة.
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الصورة الثانية

الهيكل التنظيمي لمدرسة اإلصالح اإلسالمية سوكادامي ناتار المبونج
الجنوبية

دير املدرسة
حبر

العلومS.Pd.I ،

النائ يف شأو الطالب

النائ يف شأو املنهج الدراسي
وسيس أ ني

فتاح العارفني،

S.Pd.I

S.Pd

وظيفة اإلدارية
ويل الفصل العاشر

ويل الفصل---
احلادي عشر
األسات
التال ي

ويل الفصل الثاين عشر
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ب -عرض التنفيذ اإلجرائي

 -1عرض التنفيذ اإلجرائي في الدور األول

يت ّدوو الدور األول ي أربعة راحل ،وهي التخطيط ،والتنفي ،
واملالحظة ،واالنع اس ،وه ه املراحل األربعة كما عرضتها الباحثة فيما
يلي:
أ -رحلة التخطيط
ويف رحلة التخطيط  ،قا ت الباحثة بأربعة أ ور ،وهي  :اختيار
املادة الدراسية ،وتعيني عيار هارة ال تابة لدى التال ي  ،وتعني
املؤشراا الدالة على هارة ال تابة  ،وتعيني اسرتاتيجية التدريس،
وألجل التوضيح وصفتها الباحثة فيما يلي:
 -1املادة الدراسية
املادة الدراسية الل اختارتْ ا الباحثة ملوضو التدريس هي :
"احلياة يف األسرة ويف س ي الطالب"
 -2الطريمة
والطريمة الل اختارهتا الباحثة هي طريمة اإل الء
ب .رحلة التفي
وبعد أو متت األ ور الواجبة يف رحلة التخطيط ،فنف ا الباحثة
تلك األ ور يف رحلة التنفي  ،وه ه املرحلة تت وو ي ث الثة
لماءاا حيث أقا ت الباحثة باأل ور املعينة يف رحلة التخطيط،
وألجل التوضيح عرضت الباحثة عملية التنفي فيما يلي:
 -1اللماء األول
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نف ا عملية التدريس يف اللماء األول يف الفصل العاشر
ِبدرسة اإلصالح سوكادا ي ،يف التاريخ  16نفمرب  2020وكاو
عدد التال ي يف تلك عملية التدريس  30تلمي ا.
واملادة الدراسية الل قد تها الباحثة هي " احلياة يف األسرة ويف
س ي الطالب " ،وألجل التوضيح ،تعرض الباحثة عملية التدريس
يف اللماء األول فيما يلي:
أ -النشاط األول
يف النشاط األول ألمت الباحثة السالم ،والتعارف
التال ي  ،حيث قد ت الباحثة امسها ،وعنواهنا ،واجلا عة الل
تعلمت فيها ،مث بعد ذلك ،قد ت الباحثة األهداف التعليمية.
مث كت الباحثة املفرداا حول وضو احلياة يف األسرة
ويف س ي الطالب يف السبورة.
ب -النشاط الرئيسي
ويف النشاط الرائيسي قاما الباحثة باأل ور التالية:
- 1بدأا الباحثة بشرح املفرداا الصعبة بعد إجراء وادثة عا ة
حول النص عي وضو احلياة يف األسرة ويف س ي الطالب
- 2التوقف عند ال لماا الل ستخرج نها الماعدة ،وكتابتها يف
عمود أو أعمدة على اللوح
- 3طرحا الباحثة األسئلة حول ه ه ال لماا الستقراء الماعدة
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ج -النشاط األخري
أكدا الباحثة فهم املادة الدراسية عي
ويف النشاط الرئيسي ّد
طريق السؤال واجلواب  ،وإعادة نطق املفرداا أو اجلملة املش لة
لدى التال ي  ،مث أعطت الباحثة الواجباا املنزلية ليعملها التال ي
يف بيوهتم ،مث ختمت الباحثة علمية التدريس بمو ل احلمد هلل
والسالم.
 -2اللماء الثاين
نف اللماء الثاين يف التاريخ  21نفمرب  ، 2020وكاو عدد
التال ي يف تلك عملية التدريس  30تلمي ا.
واملادة الدراسية الل قد ها الباحثة هي " احلياة يف األسرة ويف
س ي الطالب " ،كما يف اللماء األول ل ي ختتلف يف املفرداا
وألجل التوضيح ،عرضت الباحثة عملية التدريس يف اللماء الثاين فيما
يلي:
أ -النشاط األول
يف النشاط األول ألمى الباحثة السالم ،وقرأا دفرت
احلضور ،مث قد ت الباحثة األهداف التعليمية الل يلزم أو يناهلا
التال ي  ،مث كتبت الباحثة يف السبورة املفرداا اجلديدة حول
موضو احلياة يف األسرة ويف س ي الطالب  ،الل تت وو ي
اجلملة االمسية والفعلية.
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ب -النشاط الرئيسي
ويف النشاط الرائيسي يف اللماء الثاين قا ت الباحثة باأل ور
التالية:
 - 1شرح املفرداا الصعبة بعد إجراء قراءة عا ة حول النص
 - 2التوقف عند ال لماا الل ستخرج نها الماعدة ،وكتابتها
يف عمود أو أعمدة على اللوح
 - 3طرح األسئلة حول تلك ال لماا الستمراء الماعدة
 - 4تدويي الماعدة على اللوح ،وقراءهتا ي قبل املعلم والتال ي
ج -النشاط األخري
ويف النشاط الرئيسي أكدا الباحثة فهم املادة الدراسية عي
طريق السؤال واجلواب  ،وإعادة نطق املفرداا أو اجلملة املش لة
لدى التال ي  ،مث أعطى الباحثة الواجباا املنزلية ليعملها التال ي يف
بيوهتم ،مث ختمت الباحثة علمية التدريس بمول احلمد هلل والسالم.
 -3اللماء الثالث
نف اللماء الثالث يف التاريخ  23نفمرب 2020م  ،وكاو عدد
التال ي يف تلك عملية التدريس  30تلمي ا.
واملادة الدراسية الل قد تها الباحثة هي " احلياة يف األسرة
ويف س ي الطالب " ،وألجل التوضيح ،عرضت الباحثة عملية
التدريس يف اللماء الثاين فيما يلي:
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أ -النشاط األول يف اللماء الثاين
يف النشاط األول ألمت الباحثة السالم ،وقرأا دفرت
احلضور ،مث قد ت الباحثة األهداف التعليمية الل يلزم أو يناهلا
التال ي  ،مث كتبت الباحثة يف السبورة املفرداا اجلديدة حول
وضو احلياة يف األسرة ويف س ي الطالب.
ب -النشاط الرئيسي يف اللماء الثالث
ويف النشاط الرائيسي يف اللماء الثالث قا ت الباحثة باأل ور
التالية:
- 1طل الباحثة التال ي فتح نصوص ال تاب
- 2ترمجت الباحثة املواد يف ال تاب املدرسي كلمة ف لمة ،أومجلة
فجملة
- 3قا ت الباحثة بشرح املفرداا الصعبة حول وضو يف األسرة
ويف س ي الطالب
 - 4طرحا الباحثة األسئلة حول وضو يف األسرة ويف س ي
الطالب الستمراء الماعدة
ج -النشاط األخري يف اللماء الثالث
ويف النشاط الرئيسي أكدا الباحثة فهم املادة الدراسية عي
طريق السؤال واجلواب  ،وإعادة نطق املفرداا أو اجلملة املش لة
لدى التال ي  ،مث أعطت الباحثة الواجباا املنزلية ليعملها
التال ي يف بيوهتم ،مث ختمت الباحثة علمية التدريس بقول احلمد
هلل والسالم.
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ج -املالحظة يف الدور األول
خالل عملية التعلم ي أجل نيل املعلو اا
جرا املالحظة
َ
الشا لة عي عملية التعلم ي اللماء األول والثاين ،والثالث ،وت وو
ِع
بل الباحثة الل هو الحظة أيضا درس اللغة
املالحظاا ي ق َ
العربية ،مث كتبت نتائج املالحظ ة يف أوراق املالحظة  ،كما يف اجلدول
التايل:
الجدول الرابع
نتائج املالحطة عي عملية التدريس يف اللماء األول

النمرة

أنشطة التال ي

املستوى
جيد

كاف ناقص

 1االهتمام ِبواد التدريس
التال ي

 2النشاط يف تدري نطق
املفرداا
 3النشاط يف تدري ال تابة
4

النشاط يف تمدمي األسئلة

 5النشاط يف إجابة األسئلة
اجملمو

150

عدل النسبة املئوية ()%

%

%

%100 %

بناء على اجلدول امل كور ،عُرف أو أنشطة التال ي عند عملية
التدريس يف اللمائ األول يف املستوى ال ايف ،حيث كاو جممو ت رار
( )Frekuensiأنشطة التال ي يف املستوى ال ايف يف قيمة  ،% 49ويف
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املستوى الناقص كاو جممو ت رارها يف قيمة  ،% 31ويف املستوى
اجليد يف قيمة  ،% 19و ذلك يعين أو عدل أنشطة التال ي يف
اللماء األول يف املستوى ال ايف.
الجدول الخامس

نتائج املالحطة عي عملية التدريس يف اللماء الثاين
النمرة أنشطة التال ي
2

النشاط يف تدري نطق
املفرداا

3

النشاط يف تدري ال تابة

4

النشاط يف تمدمي األسئلة

5

النشاط يف إجابة األسئلة

كاف ناقص

جيد

التال ي

1

االهتمام ِبواد التدريس

املستوى

جممو
عدل النسبة املئوية ()%

150
%

%

%

100
%

اعتمادا على اجلدول امل كور ،عرف أو أنشطة التال ي عند عملية
التدريس يف اللماء الثاين يف املستوى ال ايف ،حيث كاو جممو ت رار
( )Frekuensiأنشطة التال ي يف املستوى ال ايف يف قيمة  ،56وبالنسبة
املئوية ت وو يف قيمة  ،%37ويف املستوى الناقص كاو جممو ت رارها يف
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قيمة  42أي  ،% 28ويف املستوى اجليد يف قيمة  ،% 35و ذلك يعين
أو عدل أنشطة التال ي يف اللماء األول يف املستوى ال ايف.
الجدول السادس

نتائج املالحطة عي عملية التدريس يف اللماء الثالث
النمرة

أنشطة التال ي

2

النشاط يف تدري نطق
املفرداا

3

النشاط يف تدري ال تابة

4

النشاط يف تمدمي األسئلة

5

النشاط يف إجابة األسئلة

اجليد

ال ايف

الناقص
التال ي

1

االهتمام ِبواد التدريس

املستوى

150

جممو
عدل النسبة املئوية ()%

،
%

،
%

%24

%100

اعتمادا على اجلدول امل كور ،عُرف أو أنشطة التال ي عند عملية
التدريس يف اللماء الثالث يف املستوى ال ايف ،حيث كاو جممو ت رار
الت ي يف املستوى اجليد يف قيمة  ،61وبالنسبة
( )Frekuensiأنشطة ال
 ،% ،ويف املستوى ال ايف كاو جممو
املئوية ت وو يف قيمة
ت رارها يف قيمة 53أي  ،% ،ويف املستوى الناقص يف قيمة 36
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أي  ،%24و ذلك يعين أو عدل أنشطة التال ي يف اللماء الثالث يف
املستوى اجليد.
د -االنع اس
وبعد أو انتهى تنفي عملية التدريس و الحظتها ،ي اللماء األول
والثاين ،والثالث قا ت الباحثة باالنع اس أي تأ ّد ل وحتليل عملية
اإلجراءاا يف املراحل الثالثة قبلها أي رحلة التخطيط ،والتنفي ،
واملالحظة ،وبالوج العام ،أو عملية التدريس يف الدور األول جتري وفق
التريس املمررة ،إال أهنا ختتلف ي حيث ستواها ،أي ستوى
خطة د
جيد ،كاف ،وناقص ،وألجل التوضيح ،عرضت الباحثة بياناا
املالحظة عي أنشطة التال ي يف اللماء األول والثاين والثالث.
ه -بياناا االختبار يف الدور األول
وبعد أو مت التفي اإلجرائي يف الدور األول قام الباحث ة االختبار
ملعرفة هارة ال تابة لدى التال ي بعد عملية التعليم بطريمة اإل الء
أ ا نتائج االختبار فهي كما يف اجلدول التايل:
الجدول السابع
نتائج االختبار عي هارة ال تابة يف الدور األول
الرقم

KKM

املؤشراا

70
70
70

عدل
ّد
أعلى الدرجاا
أدىن الدرجاا

الدور األول
االختبار ال عدي األول
االختبار المبلي
73,63
69,03
86
80
53
60
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5

70
70

 18( %60تلمي ا) 22( %73تلمي ا)
 12( %40تلمي ا)  8( %27تلمي ا)

الناجحة
غري الناجحة

الرسم البياني األول

نتائج تعلم الطالب يف الدور األول
%

أعلىالنتائج
أدىنالنتائج
عدل
ّد
ستوىالنجاح

%

االختبارالبعدي

االختبارالمبلي

بناء على الرسم البياين السابق ،يظهر أو ستوى النجاح لدى
التال ي يف الدور األول بعد االختبار البعدي يم يف ستوى النجاح
 %73وه ا يرتقى بالنسبة إىل ستوى النجاح قبل استخدام طريمة
اإل الء ال ي هو %60

 -2عرض التنفيذ اإلجرائي في الدور الثاني

كما ي وو يف الدور األول ،يت وو الدور الثاين ي أرب راحل،
وهي التخطيط ،والتنفي  ،واملالحظة ،واالنع اس ،وه ه املراحل األربعة
كما تعرضها الباحثة فيما يلي:
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أ -رحلة التخطيط
يف رحلة التخطيط ،قا ت الباحثة بثالثة أ ور ،وهي  :اختيار
املادة الدراسية ،وتعيني عايري هارة ال تابة  ،وألجل التوضي ح
تصفها الباحثة فيما يلي:
 -1املادة الدراسية
املادة الدراسية الل اختارْهتا الباحثة ملوضو التدريس هي :
هواباا الطالب واملعرض
 -2الطريمة
والطريمة الل اختارها الباحثة هي طريمة اإل الء

ب -رحلة التفي
وبعد أو متت األ ور الال ة يف رحلة التخطيط ،ف نف ا
الباحثة تلك األ ور يف رحلة التنفي  ،وه ه املرحلة تت وو ي ثالثة
لماءاا ،حيث أقا ت الباحثة باأل ور املعينة يف رحلة التخطيط،
وألجل التوضيح تعرض الباحثة عملية التنفي فيما يلي:
 -1اللماء األول
نف اللماء األول ي الدور الثاين يوم التاريخ  28نفمرب
 2020وكاو عدد التال ي يف تلك عملية التدريس 30تلمي ا
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واملادة الدراسية الل قد ها الباحثة هي "هواباا الطالب
واملعرض " ،وألجل التوضيح ،تعرض الباحثة عملية التدريس يف
اللماء األول ي الدور الثاين فيما يلي:
أ -النشاط األول
يف النشاط األول ألمت الباحثة السالم ،و قرأا دفرت
احلضور ،مث قد ت الباحثة األهداف التعليمية الل يلزم أو
يناهلا التال ي  ،مث كتبت الباحثة على السبورة املفرداا
اجلديدة حول هواباا الطالب واملعرض  ،مناذجها عند
الرتكي بأدواا االستفهام.
ب -النشاط الرئيسي
ويف الشاط الرئيسي يف الدور الثاين قا ت ا لباحثة باأل ور
التالية:
- 1كت الباحثة واد اإل الء عي وضو "احلياة يف األسرة
ويف س ي الطالب" على السبورة
- 2قرأا الباحثة واد اإل الء حول وضو احلياة يف األسرة
ويف س ي الطالب قراءة جهرية وفصيحة
- 3وجهت الباحثة التال ي إىل كتابة واد اإل الء يف ال تاب
املدرسي
- 4شرح ا الباحثة املفرداا الصعبة بعد إجراء قراءة عا ة
حول املوضو
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ج -النشاط األخري
ويف النشاط الرئيسي أكدا الباحثة فهوم املادة
الدراسية عي طريق السؤال واجلواب  ،وإعادة نطق املفرداا
املش لة ،وإعادة ال تابة ،مث أعطت الباحثة الواجباا املنزلية
ليعملها التال ي يف بيوهتم ،مث ختمت الباحثة علمية
التدريس بمول احلمد هلل والسالم.
 -2اللماء الثاين يف الدور الثاين
نف اللماء الثاين يف التاريخ  30نفمرب  ، 2020وكاو عدد
التال ي يف تلك عملية التدريس  30تلمي ا.
واملادة الدراسية الل قد ها الباحثة هي "هواباا الطالب
واملعرض " ،كما يف اللماء األول ل ي ختتلف يف املفرداا
وألجل التوضيح ،تعرض الباحثة عملية التدريس يف اللماء
الثاين فيما يلي:
أ -النشاط األول
يف النشاط األول ألمت الباحثة السالم ،وقرأا دفرت
احلضور ،مث قد ت الباحثة األهداف التعليمية الل يلزم أو
الت ي  ،مث كتبت الباحثة على السبورة املفرداا
يناهلا ال
اجلديدة حول هواباا الطالب واملعرض  ،الل تت وو ي
اجلملة االمسية والفعلية وأداة االستفهام.
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ب-النشاط الرئيسي
ويف الشاط الرئيسي يف اللماء الثاين ي الدور الثاين قا ت
الباحثة باأل ور التالية:
- 1طلبت الباحثة ي التال ي قراءة املواد
- 2ترمجت الباحثة املواد كلمة ف لمة ،أومجلة فجملة
3
4
5
6

وجهت الباحثة التال ي إىل كتابة واد اإل الء يفال تاب املدرسي
شرحا الباحثة املفرداا الصعبة بعد إجراء قراءة عا ةحول املوضو
طرحا الباحثة األسئلة حول عاين املفرداا واألف اراملضمونة يف واد اإل الء
تطبيق اإل الء بتدئا ي ال لماا السهلة يف واداإل الء و نتهيا إىل ال لماا الصعبة فيها.

 -3اللماء الثالث يف الدور الثاين
نف اللماء الثالث ي الدور الثاين يف التاريخ  5دمسرب
 ،2020وكاو عدد التال ي يف تلك عملية التدريس 30
تلمي ا.
"هواباا
واملادة الدراسية الل قد ها الباحثة هي
الطالب واملعرض " ،كما يف اللماء األول ل ي ختتلف يف
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املفرداا وألجل التوضيح ،يعرض الباحثة عملية التدريس
يف اللماء الثاين فيما يلي:
أ-النشاط األول
يف النشاط األول ألمت الباحثة السالم ،وقرأا دفرت
احلضور ،مث قد ت الباحثة األهداف التعليمية الل يلزم أو
يناهلا التال ي  ،مث كتبت الباحثة يف السبورة املفرداا اجلديدة
حول هواباا الطالب واملعرض  ،الل تت وو ي اجلملة
االمسية والفعلية وأداة االستفهام.
ب -النشاط الرئيسي
ويف الشاط الرئيسي يف اللقاء الثاين ي الدور الثاين قا ت
الباحثة باأل ور التالية:
- 1بدأا الباحثة بشرح قواعد اإل الء ترتبط ِبوضو
هواياا الطالب واملعرض
2
3
4
5

وجهت الباحثة التال ي إىل كتابة واد اإل الء يفال تاب املدرسي
شرحا الباحثة املفرداا الصعبة بعد إجراء قراءة عا ةحول املوضو
طرحا الباحثة األسئلة حول عاين املفرداا واألف اراملضمونة يف واد اإل الء
تطبيق اإل الء بتدئا ي ال لماا السهلة يف واداإل الء و نتهيا إىل ال لماا الصعبة فيها.
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- 6تصحيح األخطاء اإل الئية الل ظهرا ي كتابة
التال ي
- 7إعطاء الواجباا املنزلية ترتبط ِبواد اإل الء
ج -رحلة املالحظة
خالل عملية التعلم ي أجل نيل املعلو اا
جتري املالحظة َ
الشا لة عي عملية التعلم ي اللماء األول والثاين والثالث ،وت وو
ِع
بل الباحثة الل هي الحظة أيضا درس
املالحظاا ي ق َ
اللغة العربية ،مث كتبت نتائج املالحظة يف أوراق املالحظة  ،كم ا يف
اجلدول التايل:

الجدول الثامن
نتائج املالحطة عي عملية التدريس يف اللماء األول ي الدور الثاين
النمرة

أنشطة التال ي

املستوى
اجليد

التال ي

 1االهتمام ِبواد التدريس

ال اف الناقص

 2النشاط يف تدري اإل الء
 3النشاط يف ال تابة
4

النشاط يف تمدمي األسئلة

 5النشاط يف إجابة األسئلة
جممو
عدل النسبة املئوية

150
%

100
%21 %
%
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اعتمادا على نتائج املالحظة امل كورة ،يعرف أو أنشطة التال ي عند
عملية التدريس يف اللمائ األول ي الدور الثاين يف املستوى ال ايف ،حيث
كاو جممو ت رار ( )Frekuensiأنشطة التال ي يف املستوى ال ايف يف
قيمة  ،65أي  ،% 43,3ويف املستوى الناقص كاو جممو تواترها يف 31
أي  ،%20,7ويف املستوى اجليد يف قيمة  54أي يف قيمة  ،% 36و
ذلك يعين أو عدل أنشطة التال ي يف اللماء األول يف املستوى ال ايف.
الجدول التاسع
نتائج املالحطة عي عملية التدريس يف اللماء الثاين

النمرة

أنشطة التال ي

2

النشاط يف تدري نطق
املفرداا

3

النشاط يف تدري ال تابة

4

النشاط يف تمدمي األسئلة

5

النشاط يف إجابة األسئلة

جيد

كاف

ناقص
التال ي

1

االهتمام ِبواد التدريس

املستوى

جممو
عدل النسبة املئوية ()%

%

34,7

17,3

%

%

اعتمادا على نتائج املالحظة امل كورة ،عرف أو أنشطة التال ي عند
عملية التدريس يف اللماء الثاين يف املستوى اجليد ،حي ث كاو جممو ت رار
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( )Frekuensiأنشطة التال ي يف املستوى اجليد يف قيمة  ،72وبالنسبة املئوية
ت وو يف قيمة  ،%48ويف املستوى الناقص كاو جممو ت رارها يف قيمة 26
أي  ،% 17,3و ذلك يعين أو عدل أنشطة التال ي يف اللماء الثاين يف
املستوى اجليد.
الجدول العاشر

نتائج املالحطة عي عملية التدريس يف اللماء الثالث ي الدور الثاين
النمرة

أنشطة التال ي

2

النشاط يف تدري اإل الء

3

النشاط يف تدري ال تابة

4

النشاط يف تمدمي األسئلة

5

النشاط يف إجابة األسئلة

كاف

جيد

ناقص
التال ي

1

االهتمام ِبواد التدريس

املستوى

جممو
عدل النسبة املئوية ()%

،

%

،

%

%18

اعتمادا على نتائج املالحظة امل كورة ،يعرف أو أنشطة التال ي
عند عملية التدريس يف اللماء الثالث ي الدور الثاين يف املستوى
ال ايف ،حيث كاو جممو ت رار ( )Frekuensiأنشطة التال ي يف
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املستوى اجليد يف  ، 74أي  ،% ،ويف املستوى ال ايف كاو جممو
تواترها يف 50أي  ،% ،ويف املستوى الناقص يف قيمة  27أي يف
قيمة  27أي  ،% 18و ذلك يعين أو عدل أنشطة التال ي يف
اللماء الثالث يف املستوى اجليد.
د -االنع اس
وبعد أو نف ا عملية التدريس و الحظتها ،ي اللماء األول
والثاين والثالث ،يف الدور الثاين قا ت الباحثة باالنع اس بتأ ّد ل
وحتليل عملية اإلجراءاا يف املراحل الثالثة قبلها أي رحلة التخطيط،
والتنفي  ،واملالحظة ،وبالوج العام ،أو عملية التدريس يف اللماء
األول والثاين ي الدور الثاين جتري وفق خطة التدريس املمررة ،إال أهنا
ختتلف ي حيث ستواها ،أي املستوى اجليد ،وال ايف ،والناقص.
ه -بياناا االختبار يف الدور الثاين
وبعد أو مت التنفي اإلجرائي يف الدور الثاين قا ت الباحثة باالختبار
ملعرفة هارة ال تابة لدى التال ي بعد عملية التعليم بطريمة اإل الء،
أ ا نتائج االختبار فهي كما يف اجلدول التايل:
الجدول الحادي عشر
نتائج االختبار عي هارة ال تابة يف الدور الثاين
الرقم

KKM

املؤشراا

70
70

عدل
ّد
أعلى الدرجاا

الدور الثاني
االختبار البعدي الثاين
االختبار المبلي
76,27
69,03
90
80
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5

70
70
70

أدىن الدرجاا
النجاح
غري النجاح

53
 18( %60تلمي ا)
 12( %40تلمي ا)

60
27( %90تلمي ا)
 3( %10تلمي ا)

الرسم البياني الثاني
نتائج االختبار يف الدور الثاين
%

أعلىالنتائج
أدىنالنتائج
عدل
ّد
ستوىاإلجنا

%

االختبارالبعدي االختبارالمبلي

بناء على اجلدول والرسم البياين السابق ،ظهر أو ستو ى النجاح
لدى التال ي يف االختبار المبلي يف قيمة  ،%60ويف االختبار البعدي
ي وو يف قيمة  ،%90وه ا يرتقى بالنسبة إىل ستوى النجاح قبل
استخدام طريمة اإل الء ِبسافة .% 30
ج -تحليل البيانات ومناقشتها
أ -حتليل البياناا عي نتائج االختبار يف الدور األول
وبعد أو متّد التنفي اإلجرائي ي الدور األول حىت الدور الثاين،
وقا ت الباحثة باالختبار المبلي واالختبار البعدي األول ،فهنا قا ت
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الباحثة على حتليل البياناا عي نتائج االختبار المبلي واالختبار
لدى التال ي و ستوى
البعدي الجل عرفة ترقية هارة ال تابة
ها.
ترقيت
أ ا تمنية حتليل البياناا ال ي استخد الباحثة فهو الر و
Persentase,كما يلي:
𝑓

P = 𝑁 x 100%
Keterangan:
P = Persentase
f = Frekuensi
N = Jumlah subjek

الجدول الثاني عشر

البياناا عي نتائج االختبار المبلي والبعدي يف الدور األول
االختبار البعدي األول
االختبار القبلي

النمرة

النتائج الناجحة

غري
الناجحة



النتائج

الناجحة

















غري
الناجحة
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اجملمو
املعدل
أعلى النتائج
أدىن النتائج
%

69
80
53



18

12

%60

%40

74
80
60

22

8

73

27

ي اجلدول السابق يتضح َّد
أو جممو النتائج يف االختبار المبلي
 ،ويف االختبار البعدي األول ت وو يف قيمة
ت وو يف قيمة
 ،وأو أعلى النتائج يف االختبار المبلي ت وو يف قيمة 80
وأدناها يف قيمة  ،53أ ا أعلى النتائج يف االختبار البعدي األول ت وو
قيمة  80وأدناها يف قيمة .60
وكاو التال ي ال يي نالوا النتائج الناجحة يف االختبار المبلي هم
 18تلمي ا  ،أي  ،% 0وال يي مل ينالوا النتائج الناجحة يف االختبار
المبلي هم  12تلمي ا  ،أي  ،% 40أ ا التال ي ال يي ينالوو النتائج
الناجحة يف االختبار البعدي األول فهم  22تلمي ا ،أي  ،%73وال يي
مل ينالوا النتائج الناجحة يف االختبار البعدي األول هم  8تلمي ا أي
يف أخر الدور
 ،%26,7وعلى ذلك  ،عُرفت ترقيةُ هارة ال تابة
األول يف سافة .%13
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ب -حتليل البياناا عي نتائج االختبار يف الدور الثاين
الجدول الثالث عشر

البياناا عي نتائج االختبار البعدي األول واالختبار البعدي الثاين
النمرة

االختبار البعدي األول
النتائج

غري
الناجحة
الناجحة


االختبار البعدي الثاين
النتائج

الناجحة

غري
الناجحة
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اجملمو
املعدل
األعلى
األدىن











18

12
76

69

90

80

60

53
%60

%40

73

27

عُرف ي اجلدول السابق أو جممو النتائج يف االختبار البعدي
ويف االختبار البعدي الثاين ت وو يف قيمة
األول ت وو يف قيمة
وأو أعلى النتائج يف االختبار البعدي األول ت وو يف قيمة 80
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وأدناها يف قيمة  ،53أوك ا أعلى النتائج يف اال ختبار البعدي الثاين
ت وو قيمة  90وأدناها يف قيمة .60
وكاو التال ي ال يي نالوا النتائج الناجحة يف االختبار البعدي األول
يف
فهم  22تلمي ا ،أي  ،%73وال يي مل ينالوا النتائج الناجحة
االختبار البعدي األول فهم  8تلمي ا  ،أي  ،% 27أ ا التال ي ال يي
 27تلمي ا  ،أي،%90
نالوا النتائج يف االختبار البعدي الثاين فهم
وال يي مل ينالوا النتائج الناجحة يف االختبار البعدي الثاين هم  3تال ي
يف أخر الدور
عرفت ترقية هارة ال تابة
أي  ،%10وعلى ذلكْ ،
الثاين يف سافة .%17
إضافة إىل نتائج احلساب امل كور ،ف انت الفرضي ة الل قد ْتها
الباحثة ،وهي" :أو استخدام طريمة اإل الء يستطي ترقية هارة ال تابة
لدى تال ي الفصل العاشر ِبدرسة اإلصال ح سوكادا ي ناتارا ال بونج
اجليوبية للعام الدراسي 2021/2020م " مبولة.

الفصل الخامس

الخالصات واالقراحات

أ -الخالصة
بناء على البحث اإلجرائي ال ي قام ا ب الباحثة يف الفصل العاشر
ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار  ،عرفت ترقية هارة
ال تابة بعد استخدام طريمة اإل الء ،وذلك ألو نتائج ال تابة ترتقى ي
الدور األول إىل الدور الثاين ،حيث كانت نتائج االختبار يف أخر الدور
األول اكوو يف قيمة  2211ويف أخر الدور الثاين ت وو يف قيمة .2288
وكاو التال ي ال يي نالوا النتائج الناجحة يف االختبار البعدي األول
فهم  22تلمي ا ،أي  ،%73وال يي مل ينالوا النتائج الناجحة يف االختبار
البعدي األول فهم  8تلمي ا ،أي  ،% 26,7أ ا التال ي ال يي نالوا النتائج
الناجحة يف االختبار البعدي الثاين فهم  27تلمي ا  ،أي ،%90وال يي مل
ينالوا النتائج الناجحة يف االختبار البعدي الثاين هم  3تلمي ا أي
 ،%10وعلى ذلكُ ،رفا ترقية هارة ال تابة يف أخر الدور الثاين يف
اها الباحثة ،وهي :
سافة  ،%17وعلى ذلك ف انت الفرضية الل قد م ْ
"ترتقى هارة ال تابة باستخدام طريمة اإل الء لدى تال ي الفصل العاشر
ِبدرسة اإلصالح العالية اإلسال ية سوكادا ي ناتار للعام الدراسي
 "2021/2020مبولة.

ب -االقتراحات
ترتقى هارة ال تابة بتطبيق طريمة اإل الء ،ول ا يمرتح الباحثة:
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العالية اإلسال ية
 .1ملدرس الفصل العاشر ِبدرسة اإلصالح
سوكادا ي ناتار أو يُطبِّق الطريمة الل تساعد على ترقية هارة
ال تابة ،وأتهم يف تعلم اللغة العربية  ،وبالتايل تستطي على ترقية
هارة التعبري ال تايب .
العايل ة اإلسال ية
 .2لتال ي الفصل العاشر ِبدرسة اإلصالح
سوكادا ي ناتار أو جيتهدوا على التعلم خاصة يف ال تابة العربية
لينالوا نتائج التعلم اجليدة ويرتقوا يف هارة ال تابة .
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