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 استهالل
 

          

 

                      .. 

 (١١سورة الرعد : اية )
 

“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri. ” 

 

 

 َمْن َخَرَج ِفى َطَلِب اْلِعْلِم فَ ُهَو ِفى َسِبْيِل اللِ 
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“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Ilmu Maka 

Dia Berada di Jalan Allah” 

 

(HR. Tirmidzi) 
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 إهداء
 

 احملبوبةأيب احملبوب و أّمي اىل 
أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف نفسه السمحة  على يديه الكرميتنياملعلم األول الذي تلقيت 

 الطيبة ونقاء الضمري
 تقدمة اجالل واحرتام

 
 و أختّ  أخيّ اىل 

 عسى اهلل أن جيعلهم من الناجحني و العاملني.
 

 اىل أساتذي و أساتذيت الذين أذين هلم بالكثري
 تقديرا وإجالل

 
ايرينا، امي اىل من هم عندي يف مقام االخوة الشقيق من األصدقاء يف الكلية والقسم مودة وتقديرا )

قسم تعليم اللغة العربية من  ايلسا(، نيا فريينا،سيف األنوار، نور رمحن، هريي، تيكا،  و ، اولفايات
 و غريها( أنينديا، أيو، رياننجسيه، فاضلة، أرينا، أنسة املكرمة، سيف العارفني) ٢9١٢ملرحلة 

 والذين ال يقل دورهم لساعدة يف كتابة هذه الرسالة.
 

والتجديد اىل الذين حيرصون اىل الذين يؤمنون بأن تعليم اللغة العربية ال يزال يف حاجة اىل االصالح 
 على اللغة العربية حرصا على وجود األمة بقائها
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 تقدير شكر و
 

 الثبات يف احلال و هلل على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، و احلمد
التابعني  و أصحابه الغر امليامني، على آله و اسلم على خري الصابرين الشاكرين، و و يأصل املآل، و

 من تبعهم باحسان اىل يوم الدين، أما بعد. و

لثناء، فلك ا باالنتهاء من اعداد هذه الرسالة، فله سبحانه أهلج باحلمد و ىقد مّن اهلل عل و
  -بعد محد اهلل تعاىل  –يشرفين  عظيم عطائك و على جزيل نعمائك و ،ريب حىت ترضى احلمد يا

مل يبخل  فان اىل الذين كان هلم فضل يف امتام هذه الرسالة والعر  التقدير و أن أتقدم بالشكر و
 منهم : العمل اجلاد املخلص و مل يكن حيدوهم اال أحدهم بشئ طلبت، و

مدير جامعة  .فيهادي املاجستري احلج حممد سريازي، سورالفروفي الدكتورنديس مساحة األستاذ
 ح اإلسالمية احلكومية فاملبانج.ا ترادين ف

عميد كلية الرتبية جامعة رادين  .املاجستري ،رتواو حيدكتور كاسيال سورالفروفي األستاذمساحة 
 .ح اإلسالمية احلكومية فاملبانجا تف

ح ا قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة رادين فت . رئيسةاملاجستري  وسيلة، ةاألستاذمساحة 
 .اإلسالمية احلكومية فاملبانج

ىف كل  اواهتخط االكاتبة كثريا ووجه تأفاد تال األوىل ةاملشرف .املاجستري مجهور، احلاجمساحة 
من  من اهلل خري اجلزاء و ا، فلهامراحل اعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه

 عظيم الشكر والتقدير. الكاتبة

فقد  اتقديره و افحقا يعجز لساىن عن شكره ةالثاني ةاملشرف .املاجسترية ،يونيار ةمساحة األستاذ
ضق تمل  و ابخل بعلمهتطوال فرتة اعداد هذا البحث فلم  التشجيع كل العون و  للباحث تقدم

مبناقشة هذا البحث أكرب األتر ىف  التفضله تكان و اتوجيهه و الكاتبة ةيوما عن مساعد اصدره
 اجلزاء. اهلل عظيم لثواب ومن  التقدير و مين خالص الشكر و افله الكاتبةنفس 
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كلية الرتبية  يف قسم تعليم اللغة العربية ساتيذالتقدير اىل األ كر وبكل الش تقدم الكاتبةيكما 
التقدير على ما قدموه  كل الشكر و  كومية فاملبانج. فلهم من الكاتبةح اإلسالمية احلا تجامعة رادين ف

  خري اجلزاء.جزاهم اهلل عىن التشجيع و املعارف و من العلوم و

الثانوية رئيس املدرسة  .املاجستري يان حريى درمنشة التقدير اىل بكل الشكر و تقدم الكاتبةيكما  
  بععطاء البيانات احملتاجة يف هذه الرسالة.نيظفو املو احلكومية األوىل فاملبانج، 

ىل فضل امتام ااهلل تعالتقدير اىل اسريت االحباء  الالتى كانت هلن بعد  كما أتقدم بكل الشكر و
كانت دعائهن  و خالص ىف العملاإل املغرفة و هذا البحث مبا غرسة ىف نفسي من حب للعلم و

 املستمر خري معني يل ىف حياتى.

كل من ساهم ىف اخراج هذا العمل املتواضع اىل خري  اصدقائي و زمالئي و ألشقايت و و
 االمتنان. عظيم التقدير و والوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر 

 واهلل ويل التوفيق
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 ةاقرار الطالب
 أنا املوقع أدناه، وأفيدكم علما :

   ديوي مرمي وولنداري:   االسم

 ١٢٢09901:  رقم التسجيل

طريقة التدريبات على مهارة كتابة الطالب يف درس اللغة العربية  استخدامتأثري  : العنوان
 (فاملبانج)الدراسة التجريبية باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل 

 
أقرر بأن هذه الرسالة الت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة عملية يف تعليم اللغة العربية، كلية 

 بانج حتت عنوان:الرتبية رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فامل

طريقة التدريبات على مهارة كتابة الطالب في درس اللغة العربية )الدراسة  استخدامتأثير 
 التجريبية بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج(

ادعى أحد استقباال حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو تأليف اآلخر. واذا 
وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فانا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية  هاأهنا من تأليف

 ح اإلسالمية احلكومية فاملبانج.ا تعميد كلية الرتبية جامعة رادين فعلى املشرف أو 

 م٢971 مارس ٢3فاملبانج،       
 االقرار بةتوقيع صاح       

 

     ديوي مرمي وولنداري        
 ١٢٢09901 التسجيل : رقم       
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 مستخلص البحث
طريقة  استخدامتأثري " ،م ٢9١٢يف مرحلة  ١٢٢09901 رقم التسجيل ديوي مرمي وولنداري

يف درس اللغة العربية )الدراسة التجريبية  التالميذالتدريبات على مهارة كتابة 
 "(فاملبانجباملدرسة الثانوية احلكومية األوىل 

 .، املاجستريةيونيار : الثايناملشرف   املاجستري مجهور، : املشرفة األوىل

 تنفيذ طريقة التدريبات و مهارة كتابة التالميذ في درس اللغة العربية.الكلمات األساسية: 

الطريقة امهية ىف عملية التعليم. يصعب على املعلمني ليعلموا العلم اىل التالميذ بدون الطريقة. ألن الطريقة كيفية 
املعلمون ليسهلوا ان يشرحوا الدرس اىل تالميذها. هذه ليست الطريقة اجلديدة و لكن هذه الطريقة املناسبة مبادة يستخدمها 

 الدرس و خصوصا ىف مهارة الكتابة لتسهيل التالميذ ان يكتب درس العربية و هي طريقة التدريبات.

الثانويّة احلكومّية األوىل يف الفصل الثامن باملدرسة  اللغة العربيةيف كتابة  مهارة التالميذكيف كان هذا البحث ملعرفة  
الثانويّة احلكومّية يف الفصل الثامن باملدرسة  اللغة العربيةيف كتابة  مهارة التالميذكيف التدريبات، و   قبل إستخدام طريقة فاملبانج

دريبات على مهارة كتابة التالميذ باملدرسة هل هناك تأثر اجيايب طريقة التالتدريبات، و  إستخدام طريقة بعد األوىل فاملبانج
 .الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج

،  أما املصادر يف و النوعية الكمية نوع البحث :: على املنهجية ما يأيت كاتبةجياد احللول لتلك املشكالت سارت الإل
التالميذ فصل الثامن أ و ب املدرسة الثانوية احلكومّية هذا البحث تنقسم إىل قسمني، ومها: املصادر األساسية هذا البحث هي 

اللغة العربية و الكتب الت تناسب أو تتعلق هبذا البحث و الوثائق  درساملصادر الثانية هبذا البحث هي ماألوىل فاملبانج، 
 و إجراء االجتبارات البعدية، يةإجراء االجتبارات القبلالتجريبية،  : طريقةهي مجع البيانات يف هذا البحثطريقة  و .املستخدمة

لتالميذ قبل و بعدإستخدام   الكتابةملعرفة نتيجة مهارة   ”TSR”طريقة الوثيقة. و أسلوب لتحليل البيانات هيطريقة املالحظة، 
 لتالميذ.  كتابةيف مهارة ال التدريبات ملعرفة فعالية إستخدام طريقة  ”Product Moment“و  التدريبات  طريقة

توسطة ألن املقرينة الدخلت إىل  طريقة التدريباتقبل إستخدام  التالميذ( نتيجة تعلم ١)أما النتائج هلذا البحث ما يأيت: 
إىل  مازلت داخلة طريقة التدريبات بعد إستخدام التالميذنتيجة تعلم  (٢. )1١ إىل 00 نتيجتهم بني % 10 ميذ أوتال ٢0

يف رتبة العالية ترقية أو  التالميذ, بل املائوية نتيجة تعلم 31إىل  30ني ب% نتيجتهم 10تالميذ أو  ٢0 ألنّ  توسطةقرينة املال
اللغة  تعليم ىف طريقة التدريباتبعد إستخدام  التالميذ( يوجد تأثري نتيجة تعلم 0. )طريقة التدريبات أكثر من قبل إستخدام

ىف اجلدول سواء كانت ىف طرف . "ركرب من نتيجة "ا ى" ر قيمة "  بالنظر اىل  أو بالعبارة األخرى الفروض الصفرية مقبولة العربية
399 9  0،943 :% يعىن ١% أو  ٥املعىن   تاىلاقرتح الكاتبة للباحث ال ،املباحثة السابقة  من. 0،443  

 .األخرى التعيلمعلى هذا املوضوع أو ات املختلفة اسرتاتيجي هذه طريقة التدريبات او  ستخدمسي
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 البحث محتويات

 الصفحة                                                                          املوضوع

 أ   ............................................................ تقرير املشرفني

 ب  .......................................... االعتماد من طرف جلنة املناقشني

 د  ................................................................ استهالل

 ه  ..................................................... اهداء تقرير املشرفني 

 و  ............................................................. شكر وتقرير

 ح  ............................................................. اقرار الطالبة

 ط  ........................................................مستخلص البحث

 ي  .......................................................... حمتويات البحث

 س    ........................................................... قائمة اجلدول 

 

 اإلطار العام ول :األ فصلال

 ١  ....................................................... خلفية البحث . أ

 0  ...................................................... مشكلة البحث . ب

 1  ...................................................... ج. أهداف البحث

 1  ........................................................ د. فروض البحث
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 1  ......................................................... ه. أمهية البحث

 3  ........................................................ و. حدود البحث

 3  ................................................... س. حتديد املصطلحات

 ١7  ..................................................... ذ. الدراسات السابقة

 ١0  ....................................................... البحثر. منهجية 

 ٢9  ........................................................ ز. هيكل البحث

 

 الفصل الثاني :  اإلطار النظري

 ٢٢  ......................................................... تعريف التأثري .١

 ٢0  ....................................................  طريقة التدريبات .٢

 ٢٢  ........................................... تعريف طريقة التدريبات .أ 

 ٢٥  ................................. أهداف أستخدام طريقة التدريبات .ب 

 ٢0  ................................... املزيّة و العيوب طريقة التدريبات .ج 

 ٢1  ................................... تنفيذ الطريقة التدريباتخطوات  .د 

  ٢3  ......................................................... مهارة الكتابة .0

 ٢3  .............................................. مهارة الكتابةمفهوم  .أ 

 0١  ....................................... أهداف تعليم مهارة الكتابة .ب 
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  00   .................................املبادئ األساسية يف مهارة الكتابة  .ج 

 00    .............................................. انواع مهارة الكتابة  .د 

 01    .............................................. أداة التقييم والتقومي  .ه 

 

 الفصل الثالث :  ميدان البحث

 0١  ........................ تاريخ قيام املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .أ 

 00  ..................... نظر و بعث املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج  .ب 

 00  ....................... قائمة رئيس املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .ج 

 01  .................... مكان اجلغرفية املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .د 

 01  ........... حالة املعلمني واملوظّفني باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .ه 

 ٥0  .................... ميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانجحالة التال .و 

 ٥0  .................. منهاج الدراسية باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .ز 

 ٥1  .................... حالة الوسائل باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .ح 

 ٥3  ....................................................... نشاطة التالملذ .ط 

 09  .................... إجناز التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .ي 
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 الفصل الرابع  :  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

مهارة كتابة الطالب قبل تنفيذ طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية احلكومية  . أ

 00  ........................................................ األوىل فاملبانج

كومية ب. مهارة كتابة الطالب بعد تنفيذ طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية احل

 10  ....................................................... األوىل فاملبانج

الثامن أ يف الفصل على دراسة اللغة العربية الطالب  كتابةمهارة   تدريبات علىطريقة ال تأثريج. 

 19  ................................. فاملبانج األوىلباملدرسة الثانويّة الكومّية 

 

 الفصل الخامس  :  نتائخ البحث والتوصيات والمقترحات

 10  ......................................................... نتائج البحث . أ

 11  .................................................... التوصيات البحث . ب

 11  .................................................... املقرتحات البحث. ج

 

 المراجع

 المالحق
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 قائمة الجدول
 رقم الموضوع صفحة

 ١ دفتار رئيس املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج 00
 ٢ الثانوية احلكومية األوىل فاملبانجدفتار أمساء املعلم باملدرسة  01
 0 فاملبانجالثانوية احلكومية األوىل دفتار أمساء املوظفني باملدرسة  ٥٢
 0 ٢9١/٢9١1لسنة الدراسة احلكومية األوىل فاملبانج لحالة التالميذ باملدرسة الثانوية  ٥0
 ٥ احلكومية األوىل فاملبانجحالة الوسائل باملدرسة الثانوية  ٥1
 0 احلكومية األوىل فاملبانجإجناز التالميذ باملدرسة الثانوية  0١
 1 دفتار نتائج التالميذ قبل اإلختبار يف الصّف الثامن أ  01
 1 التوزيع التكرار يف الصّف الثامن أ قبل اإلختبار 03
 3 صف الثامن أاملأوية عن مهارة كتابة التالميذ قبل اإلختبار ىف ال 1٢
 ١9 دفتار نتائج التالميذ بعد اإلختبار يف الصّف الثامن أ  10
 ١١ يف الصّف الثامن أ بعد اإلختبارالتوزيع التكرار  10
 ١٢ صف الثامن أاملأوية عن مهارة كتابة التالميذ بعد اإلختبار ىف ال 13
 ١0 احلقائق بني نتيجة تعلم التالميذ قبل و بعد استخدام طريقة التدريبات 1١
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 الفصل األّول

 اإلطار العام
 الخلفية .أ 

, التدريس اَن الطريقة هلا موقف مهم جَدا ىف عمليةإذا تكلمنا عن تعليم اللغة العربية فعرفنا 

جناح تعليم ألن  ذالك ليجد حمصول القانع فيحتاج إىل طريقة املناسبة ىف تعليم اللغة العربية.جبانب 

 .من استعمال الطريقةيتعلق  اللغة او فشله

هو عل طريقة ان املعىن اللغوي للطريقة هى سري, وطريقة الرجل مذهبه, والطريقة: حال, يقال 

 ١حسنة وطريقة سيئة.
“Secara Etimologis (bahasa), metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti 

cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut 

masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan”.
2
 

 و ترمجتها يف العربية :
ما يعين شكل أو سبيل. يتعلق منها عملية الىت   ”Methodos“الطريقة يأيت من اليوناننية وهي

يتعلق األمر طريقة لتكون قادرة على فهم طريقة عمل الكائن استهدافهم وظيفة العلم املعنية يعين 

 األسلوب كوسيلة لتحقيق حدفها.

                                                           

  .01٢ (،٢9١1عمان : دار السروق  (” املنهاج التعليمي و التدريس الفاعل,“الفتالوي سهيلة حمسن كاظم, ١       
       

2
  Oemar Hamalik dan others, Proses belajar mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 1002), hlm.12. 
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Metode adalah gaya, pendekatan ataupun teknik yang dipakai oleh pendidik dalam 

kegiatan proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dengan 

jalan yang paling mudah, efektif` dan efisien.
3
 

  ترمجتها يف العربية:

الطريقة هى أسلوب, أو هنج مستخدم ملعلمني ىف أنشطة التعليم لتحقيق أهداف التعليمية الىت 

 .وكفاءة وضعتها األكثر مالءمة وفعالية

من البيان الَسابق يستخلص الكاتب ان طريقة هى إحدى الوسائل لتحقيق األهداف من عملية 

 .يف فهم مواد الدراسية التالميذالتعليم كي يسهل 

ى يستطيع مدرس اإلبداعى الذوىف هذه احلالة . بل ىف كّل طريقة التعليمية هناك نقص و فضيلة

حبالة  املناسبة الطريقة وار اتأن خي ينبغي ملعلمنيف لكلذا .يذالتالم حمبوبأن جيعل التعليم أمتع و 

 .التالميذ

 قالت روستياه يف كتاهبا:
"Metode drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan 

latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang 

telah dipelajari." 
4
 

 و ترمجتها يف العربية:

لتدريبات، ليكون تالميذ املالءمة او "طريقة التدريبات هي طريقة لتعّلم حيث ينفذ تالميذ ا

 املهارة األعلى من ما مت تعلمه."

                                                           
3 Dr. Munir, M.Ag,PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (Palembang:Raden 

Fatah Press, 2006),108 - Academia.edu,” 108, diakses 10 April 2017 

       
4
 N. K. Roestiyah, Strategi belajar mengajar (Jakarta: Rineka Cipa, 2001), 125. 
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للحصول على . هذه طريقة تستعمل فاظ على العادات اجليدةحل طريقة التدريبات كما وسيلة

يتيح يف تعليم  حيث املعلمني معملية التعل. طريقة التدريبات هي دقة ، والفرص، واملهارات، الالرباعة

 . لديهم مهارات جيدة التالميذمن التدريبات أن  تالميذالفرصة لل
Menurut Munir, keterampilan bahasa Arab sesungguhnya dapat dibedakan menjadi empat 

aspek yaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Empat aspek keterampilan bahasa 

ini merupakan aspek-aspek utama pembelajaran bahasa Arab sebagai alat komunikasi.
5
 

 وترمجتها يف اللغة العربية:

قال منري، مهارة اللغة العربية يف احلقيقة تقسيمها اىل اربعة جوانب: اإلستماع و الكالم و  اكم

القراءة و الكتابة، أربعة جوانب من املهارات اللغوية هي جانب رئيسي من تعلم اللغة العربية كأداة 

 اتصال.

 إحدى من طرق ىف عملية تعليم اللغة العربية هي طرقة الكتابة:
Menurut Acep Hermawan, keterampilan menulis adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang paling sederhana, 

seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang.
6
 

 و ترمجتها يف العربية:

مهارة الكتابة يف إستطاعة يف تصور األفكار و إكتساب األفكار يبدأ من البسيط، قال اسيب، 

 املثال يكتب الكلمة اىل الكلمات حىّت يكون الكامل كاإلنشاء.

                                                           
5
 “Dr, Munir, M.Ag, PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (Palembang:Raden Fatah Press, 2006) | 

Munir Munir - Academia.edu,” 63. 

       
6
 Acep Hermawan, “Metodologi pembelajaran bahasa Arab,” )Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011(, 

151. 



21 
 

 
 

مثلها يف ذالك مثل اإلستماع و  ،والكتابة هي الوسيلة من وسائل اإلتصال اللغوى بني األفراد

الكتابة يف العناية ثالثة  تعليم الكالم و القراءة. إهّنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار. و يرت

وقدرهتم على التعبري عما لديهم  ،وإجادة اخلط ،أمور : قدرة الدارسني على الكتابة الصحيحة أمالئيا

 1.من افكار يف وضوح و دقة

ي احدى من جوانب مهارات اللغة العربية، للتالميذ غري الناطقني كتابة العربية هي الكتابة ه

مواد تعليمية صعبة. هذا ألهنم اعتادوا على تعليم الكتابة مع نقش الالتينية. حني ان قواعد خمتلفة 

 من الكتابة الالتينية و الكتابة العربية.

تابة هي إحدى الوسائل اللغوية بني اإلمالء و من التعارف السابقة تشرح الكاتبة ان مهارة الك

ليشرح او يصور عن أفكارهم بالكتابة. تعليم مهارة الكتابة بعد مهارات اللغة العربية األخرى هي 

 اإلستماع و الكالم و القراءة.
Imla’ adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata 

untuk menjaga terjadinya kesalahan makna.
8
 

 وترمجتها يف العربية:

 اإلمالء هو كتب حروف املوفق املناسب بشكل صحيح يف الكلمات ليحتفظ خطاء معىن. 

هناك مشكالت الت حتدث يف كتابة باللغة العربية، كاملثال بعض التالميذ يكتبون كتابة باللغة 

وعالمات ترقيمها، كتابة العربية غري سواء بني مساعها العربية غري صحيحة يف حركاهتا وحروفها 

                                                           
7
تقومي برنامج اإلعداد الرتبوي مللعمة املرحلة االبتدائية يف “فتحية معتوق بن بكري,  dan طعيمة، رشدي أمحد/عساس  

 .١10, ١33١” ملخص رسالة جامعية,الكليات املتوسطة للبنات يف اململكة العربية السعودية. 

       
8
 Ibid. hlm. 251-252  
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وكتاهبا. مث يف بعض األحيان اهنا جمرد نسخ من السبورة اىل كتاهبم. هذا احلالة بسبب غياب التعود 

 الذي ال يزال كل من نفس التالميذ و املعلم.

ة. ألهنم يستخدمون مهارة الكتابة هي مادة صبعة يف تعليم اللغة العربي ،للتالميذ غري الناطقني

 حروف الالتينية للتعلم و ليس حروف العربية. 

 الفعال هو حماولة والكفء. و التعلم الفعال التعلم لتحقيق التالميذ مساعدة املدارس على جيب

املدارس  فدور ،عملية او نتيجة حيث العربية كان من اللغة تعلم تنفيذ فشل أو جناح لتحديد

 .يكفي ال وحده املعلم اباعتباره

 3الذي عّلم بالقلم." ،رماىل يف القرأن الكرمي :"إقرأ و ربك األككما قال اهلل تع

ولكن لو نتعلمها بكتابة الصحيحة  ،ومن العبارة السابقة ان الكتابة يف تعليم اللغة العربية مهمة

 و بالقواعد اخلط هذا أحسن و أمجل كي يفهم اإلنسان علي كلمة املسموع و كتابة املكتوب.

 البحوث إجراء الكاتبة. الناشئة و باخلصوص اخفض قدرة التالميذ على كتابة اللغة املشاكل من

التالميذ املدرسة الثانوية على  طريقة التدريباتىف الكتابة العربية باستخدام  التالميذ قدرة لتحسني

ألّن اخنفاض قدرة التالميذ يف كتابة اللغة سواء كان ذلك يوّصل احلروف و  .فاملبانجب احلكومية األوىل

 اي شيئ اخر.

                                                           

       
9
 0-0)العلق(،  30القرأن الكرمي،  
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لذلك اجنذبت الكتابة للبحث وحتليل هذه املشكلة بعجراء الدراسة التجريبية يف املدرسة الثانوية و 

 التالميذ ةاستخدام طريقة التدريبات على مهارة كتابتأثير "احلكومية األوىل فاملبانج، حتت املوضوع 

 .(فالمبانجفي درس اللغة العربية )الدراسة التجريبية بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى 

 البحثأسئلة  .ب 

 أما األسئلة هلذا البحث هي كما يلي :

كيف مهارة كتابة التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج قبل تنفيذ طريقة  .2

 العربية ؟التدريبات ىف درس اللغة 

بعد تنفيذ طريقة  التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانجكتابة كيف مهارة   .1

 التدريبات ىف درس اللغة العربية ؟

التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية كتابة هناك تأثر اجيايب طريقة التدريبات على مهارة  هل  .3

 ؟ األوىل فاملبانج

 أهداف البحث .ج 

البحث يف هذا البحث هي : و كانت أهدف  

مهارة كتابة التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج قبل تنفيذ طريقة عرف لت .2

 التدريبات ىف درس اللغة العربية

بعد تنفيذ طريقة  التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانجكتابة كيف مهارة  عرف  لت .1

 العربيةالتدريبات ىف درس اللغة 
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هناك تأثري اجيايب تطبيق طريقة التدريبات على مهارة كتابة التالميذ باملدرسة الثانوية  عرفلت .3

 احلكومية األوىل فاملبانج.

 فروض البحث .د 
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya. 

hipotesis di bagi menjadi dua:
10

 

 العربية:اللغة ترمجتها يف 

 من البحث الىت تنبغي أن تفتش حقيقتها." "الفروض هي إجابة مؤقت

فرق مهارة الكتابة التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج قبل  يوجد : (Ha) الفروض البديلة

 و بعد تنفيذ طريقة التدريبات ىف درس اللغة العربية يف الصف الثامن.

فرق مهارة كتابة التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج  ال يوجد : (Ho) الفروض الصفرية

 قبل و بعد تنفيذ طريقة التدريبات ىف درس اللغة العربية يف الصف الثامن.

 أهمية البحث .ه 

 فيما يلي :و يرجى هذا البحث واردة يف ناحيتني، الناحية النظرية و تطبيقية. والبيان منهما 

 فائدة النظرية .١

 ليكون معطيات الفكرية ملن أراد معرفة تعليم اللغة العربية. . أ

 ليكون هذا البحث أسهاما غاليا يف اجملال العلمي وزيادة الفهم العميق يف خزائن العلوم. . ب

 فائدة العملية .٢

                                                           
       10 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D,” (Bandung: Alfabeta 124, 2008):159. 
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 ليكون هذا البحث إسهاما حبثيا ملدرسة الثانوية احلكومية األول فاملبانج. . أ

 هذا البحث مرجعا للباحثني االخرين يف املستفبل.ليكون  . ب

 حدود البحث .و 

مؤسسا على خلفية املسائل املدكورة، فحددت الكاتبة حبثها يعىن درس اللغة العربية وخصوصا 

نتيجة مهارة كتابة التالميذ باملدرسة الثّانوية احلكومية األوىل فاملبانج بتنفيذ طريقة التدريبات يف 

 .٢9١0٢9١٧توى األوىل سنة الدراسية للمس أ الصف الثامن

 تحديد المصطلحات .ز 
Menurut Henry G. Tarigan, Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Menulis suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif.
11

 

 و ترمجتها يف العربية: 

آخر.  شخص مع يوجه مباشر ال غري لالتصال باستخدامها ة من اللغة التمهار  هي الكتابة

 ومعربة. مثمرة هو الذي النشاط هي الكتابة

 اللغة قواعداخلط و  دراسة من االستفادة مبهارة الختاذ التالميذ من يتطلبكتابة اللغة العربية قدرة  

 واملمارسة التدريب خالل من ينّحي أن جيبو لكن  تلقائيا تأيت ال الكتابة مهارات هذه. واملفردات

 .ومنتظمة كثرية

                                                           
        

11
 Henry Guntur Tarigan, Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa, (Bandung: CV. Angkasa 2013): 

3. 
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 التالميذ يتمكن حىتالتدريب  أنشطة تنفيذ التعليمية، التالميذ رسةمد يف التدريبات طريقة تطبيق

 العربية الكتابة يف التالميذ مهارات حتسني ميكن اىل ان تعلموه، ما من أعلى هي الت املهارات لديهم

 تدريبات الذين يرشد املدرس املباشرة. مع زيادة وميكن

ملاذا؟ ألّن اإلمالء فرعا هاّما من  ،لو ندرس عن الكتابة فمن املأّكد أن ندرس اخلّط و اإلمالء

على رسم  التالميذالغرض منها هي تدريب  ،وهو من اسس املهّم يف تعبري الكتابة ،فروع اللغة العربية

 ،لكي تسهل قرائتها وفهمها ،أي بطريقة الت إتّفق عليها أهل اللغة ،احلروف و امللمات رمسا صحيحا

او دون الّتمّكن من الّتعبري الكتايب  ،ألّن اخلطأ اإلمالئى قد حيول دون فهم املادة املكتوبة فهما دقيقا

 ١٢بشكل سليم.

 السابقةالدراسات  .ح 

( من قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة رادين فتاح ٢993قد حبثت ست مراة الصاحلة )

فاملبانج، حتت املوضوع "أستخدام طريقة لغز البطاقات لرتقية مهارة كتابة التالميذ يف تعليم اللغة 

ر اوكان كمرينج العربية )الدراسة التجريبية يف املدرسة الثانوية فتوحّية جحياماس ميسوجي مكمو 

ايلري(". املشكالت الت تبحثها هي كيف مهارة كتابة التالميذ قبل وبعد استخدام طريقة لغز 

البطاقات، وبعد حتليل هناك يوجد فرق مهارة كتابة التالميذ يف دراسة اللغة العربية قبل و بعد 

 بأستخدام طريقة لغز البطاقات.

                                                           

       
12

مللعمة املرحلة االبتدائية يف الكليات املتوسطة للبنات يف اململكة العربية السعودية. تقومي برنامج اإلعداد الرتبوي “بكري,  dan محد/عساسأ 
 .١00” ملخص رسالة جامعية,



26 
 

 
 

يم اللغة العربية يف اجلامعة رادين فتاح فاملبانج، حتت (من قسم تعل٢9١0مث قد حتليل أّم خريوم )

املوضوعها "تأثري قواعد اخلّط على مهارة كتابة التالميذ يف مّدة اإلمالء )دراسة جتريبية يف املدرسة 

املتوسطة مبعهد مقيم الّسنة(". مشكلة يف هذه البحث يف كيف تأثري قواعد اخلّط لرتقية مهارة الكتابة 

. مّث نتائجها بعد حتليل ان عواعد اخلّط يؤثر مهارة الكتابة لدى التالميذ وهذه البحث لدى التالميذ

 قد مناسبة ملهارة الكتابة لتالميذ خري الناطقني يف هذه املدينة.

"تطبيق طريقة التدريبات  أطروحة بعنوان كتب  ١0(٢9١0) سويب أنطاراوبعدها قد حبث 

لتحسني قدرة ىف إستعمال قواعد النحو التالميذ الصّف الّسابع )ب( ىف املدرسة الثانوية احلكومية 

فونظانج بانطول" تعليم اللغة العربية كلّية الرتبّية ىف اجلامعة اإلسالمية سنان كايل جاكى يؤكياكرتا. 

انات اخلطى الفصول. يبحث عن حتسني قدرة البيانات الكمّية بعستعمال البيهذا البحث هو 

التالميذ ىف تفحيم القواعد النحو بعستعمال طريقة التدريبات. من اإلرتقاء تالميذ قال الكاتبة تطبيق 

طريقة التدريبات و الوسائل و تدريبات املتنّوعة حىّت شعر التالميذ ال يسئم و غري الّصلب ىف تعليم 

 لتالميذ ىف تفحيم القواعد النحو.املؤثِّر اجلّد إلرتفاع قدرة ا

أما مستوي و إختالف الذي كتبتها الكاتبة بالكاتبني السابقني يعىن، مستوي يف هذه الرسالة 

غرض التعليم هي قدرة يف مهارة الكتابة. و أما إختالف يف هذه الرسالة يف طريقة التعليم الذي 

"تأثري طريقة التدريبات ذه البحث هي: استعملت املعلمون لتحقيق غرض التعليم. و املوضوع يف ه

 يف درس اللغة العربية". التالميذعلى مهارة كتابة 

                                                           
       

13
 Subiantoro, “Implementasi Metode Drill Untuk Peningkatan Kemampuan Pada Penerapan Kaidah Nahwu 

Siswa Kelas Vii B Mts Negeri Pundong Bantul” (Uin Sunan Kalijaga, 2013). 
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 منهجية البحث .ط 

الرسالة واضحا أرادت الكاتبة أن تذكر املناحج امليدانّية الّتحليلّية بتوزيع األسئلة و لكي تكون 

 حتليل مسائلها، و هي :

 ياناتع البا نو أ .١
Metode kuantitatif adalah metode yang data-datanya berupa angka dan analisis 

menggunakan statistik.
14

 

 وترمجتها يف العربية :

 البيانات الكمّية هي البيانات الت تدّل على الرقم أو اجلملة و حتليلها باإلحصاء.

 منهج التجريبية هي طريقة حتديد للعالقات فيما بني السبب و للنتائج بشكل كمي.

 شرح سوهرسم اريكنتو: و أّما
“Di dalam penelitian eksperimen itu sendiri berarti suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan kasual) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan 

oleh peneliti dengan mengeleminasikan atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

mengganggu”
15

 

  و ترمجتها يف العربية:

يف حبث التجريبية هي وسيلة إلجياد العالقة السببية )العالقة السببية( بني إثنني من 

 ني للقضاء او جانبا العوامل األخرى الىت تتداخل. العوامل يلحق عمدا من قبل الكاتب

تأثري طريقة التدريبات على مهارة كتابة يف هذا البحث، حتليل الكتابة باملوضوع "

" (فاملبانجيف درس اللغة العربية )الدراسة التجريبية باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل  التالميذ
                                                           

       
14

 Ibnu Hadjar, “Dasar-dasar metodologi penelitian kuantitatif dalam pendidikan,” (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), 61. 

       
15

 Arikunto Suharsimi, “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 9. 
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فلذالك تستعمل مدخل الكمي ألهنا سننظر نتيجة مهارة كتابة التالميذ قبل و بعد اإلختبار 

توجد من حاصل إجراء اإلختبارت القبلية يعين وإن هذه البيانات تنفيذ طريقة التدرييبات. 

يف تعليم إستخدام طريقة التدريبات و البعدية يعين بعد إستخدام طريقة التدريبات قبل 

 العربية. 
Penelitian ini menggunakan design pra-eksperimen yang lebih dikenal dengan 

desain (one group pretes- posstes design.). Design ini melakukan pengukuran dua 

kali, yaitu sebelum  perlakuan dan sesudah perlakuan kemudian data yang diperoleh  

dibandingkan  untuk  melihat  efektivitas   atau   pengaruh berdasarkan selisih rata-

ratanya.
16  

 و ترمجتها فيالعربية: 

 One Group)تصميم قبل التجريبية, أو املعروفال ةالكاتبستخدم تو هذا البحث 

Pretes-Posstes Design ) . بعد املعاملة و يقيس مرّتني, يعين قبل املعاملة املراد هذا التصميم

 مثّ البيانات املوجودة مقارنة لنيل الفّعال أو التأثري على أساس الفرق مبعدهلا.

 متغريات البحث .٢
Dalam suatu penelitian eksperimen, Sukardi membedakan variabel menjadi dua 

yaitu (1) variabel bebas, biasanya merupakan variabel yang dimanipulasi secara 

sistematis, (2) variabel terikat, yakni variabel yang diukur akibat adanya manipulasi 

pada variabel bebas.
17

 

 

 

 

  

                                                           
       

16
Budi Susetyo, “Statistika untuk analisis data penelitian,” (Bandung: Refika Aditama 2010), 208. 

       
17

 Suharsimi Arikunto, “Metodologi penelitian,” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 162. 
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 و ترمجتها :

أن سوكردي يفّرق املتغريات اىل قسمني مها متغرية املؤثّرة و يف الدراسات التجريبية, 

كاملتغرية املؤثّرة و أما نتيجة   رتاجتية ظاهرة معات يف هذا البحث هي إساملأثورة. أما املتغريا

 ألتية:اكاملتغرية املأثورة. لتوضيح البيان علينا أن ننظر الصورة   التالميذ

 املتغرية املأثورة        املؤثّرةاملتغرية    

  

 جمتمع البيانات .0

ملدرسة الثانويّة ( اجمتمع البحث هلذا البحث هي مجيع التالميذ يف الفصل الثامن )أ

ئلري د  ٢9، دائرة القرية 0احلكومية األّول بفاملبانج، سريع جيندرال سوديرمان، الكيلو مرت 

 .09١٢1بفاملبانج  ١، ناحية ي ت.0

 أداوت البحث .0

 و كانت طريقة مجع البيانات الت تستعمل يف هذا البحث هي:

 طريقة التجريبة . أ

 هبذه الطريقة تصنع الكاتبة برنامج البحوث خبطوات األتية:

 إجراء االجتبارات القبلية (١

 طريقة التدريبات  التالميذنتيجة 



31 
 

 
 

اإلختبارات إختبار الذي معطى للتالميذ قبل اشرتاك عملية التعليم. األسئلة يف 

القبلية متساوية باألسئلة يف اإلختبارات البعدية. نتيجة اإلختبارات القبلية مبثابة 

 مقارنة بنتيجة اإلختبلرات البعدية بعد إشرتاك عملية التعليم.

 إجراء االختبارات البعدية  (٢

مث اإلختبارات البعدية معطى بعد إشرتاك عملية التعليم و األسئلة يف 

 لية متساوية األسئلة يف اإلختبارات البعدية.اإلختبارات القب

احلالة بعد اإلختبار يوجد الفرق بني الفصل التجرييّب و الفصل الضابط مقارنة 

 من نتيجة قبل اإلختبار و نتيجة بعد اإلختبار.

 طريقة الوثيقة (0

هي الطريقة اّلت إستعملتها الكتابة جلمع البيانات كعدد التالميذ و املعلمني 

 واملوظفني و املسائل املتعلقة بالبحث.

 مصادر البيانات .٥

 و كانت البيانات يف هذا البحث حتتوى من مصادرين مها:

 ن التالميذ يف الصّف الثامن االبيانات األولية وهي بيانات أساسية وجتدها الكاتبة م . أ

 باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج. 

مساعدة و حتتوى من رئيس املدرسة، و معلم اللغة العربية،   البيانات الثانوية وهي بيانات . ب

 كتب متنوعة و وثيقة و غريها.
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 أسلوب حتليل البيانات .0

بعد اْن مجعها الكاتبة البيانات بواسطة الطرق املذكورة قبلها و ملعريفة تنفيذ طريقة 

التدريبات على مهارة كتابة التالميذ يف درس اللغة العربية بعد جتريبة، مث اعطْى اخلالصة اىل 

 Product)"مقبول او مردود" من فروض البحث حتليل الكاتبة البيانات بعستعمال رموز 

Moment). 

 ١1ستعمال حتليل البيانات كما تلي:واخلطوات إل

 :كما تلي بالرموز TSRاخلطوات  .أ 

 . ع اىل األعلى ١+  ١: م اؤلء عالية  -

 . ع١ + ١. ع اىل م١ - ١: بني م متوسطة -

 تحت. ع اىل ال١ - ١: م منخفضة  -

 بالرموز كما يلي: (Product moment)اخلطوات لبحث  .ب 

 خريطة إرتباط. حسابالبحث عن قيمة د فرق بني املتغرية ك و ي بالرموز:  .١

ج البحث عن نتيجة .٢
’ك

ج و   
’ي

 ملتغرية بالرموز:

ج 
’ك

= 
∑ ’ك ف    

ج            ن
’ي

= 
∑ ’ي ف    

  ن

 

                                                           
       

18
 Anas Sudijono, “Pengantar statistik pendidikan,” Jakarta: Rasa Grafindo Persada, 2008, 324. 
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 ملتغرية بالرومز:  (’ي)ع   (’ك)ع  عن نتيجة إحنراف املعيارىالبحث  .0

ع
’ك

 = 
∑ ’ك

۲
ف 

) - ن
∑ ’ك ف 

ن )٢ 

ع
’ي

= 
∑ ’ي

۲
ف 

) - ن
∑ ’ي ف 

ن )٢ 

 البحث عن قيمة "رى" ملتغرية بالرموز: .0

ر
 ك ي  

  =
ج 

’ي
ج   

’ك
   

∑ ’ي ’ك 
ن

ع 
ي

ع  
ك

 
 

 رموز :  df  حثلب .٥

df  = ن ر ( –) ن 

 مثّ اخلطواة التالية هي التفسري على "رى" .0

 مثّ إجراء املقارنة بني رى و ر .1

 هيكل البحث .ي 

 مخسة أبواب، وهي: لتيسري الكاتبة يف هذا البحث فتنظم الكاتبة تقرير البحث على

، فروض البحث ،أهداف البحث ،البحث اسئلة ،خلفيةيشمل على: : اإلطار العام األول الفصل

منهجية ، الدراسات السابقة ،حتديد املصطلحات ،حدود البحث، أمهية البحث

 و هيكل البحث. ،ثالبح
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األساسية يف تعليم اللغة ميشل على: مفهوم مهارة الكتابة، املبادئ : اإلطار النظرى  الثاىن الفصل

العربية، أهدف تعليم مهارة الكتابة، تعرية طريقة التعليم، املناهج يف عملية التعليم، 

 العوامل الت تتعلق يف إختيار الطريقة، تعريف طريقة التدريبات.

، رؤية ميدان البحث يشمل على: تاريخ قيام املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج:  الثالث الفصل

و رسالة املدرسة، قائمة رئيس املدرسة، املواقع اجلغرافية، حالة املعلمني و املعلمات، 

حالة املوظفني و املوظفات، حالة التالميذ و الطالبات، و منهاج الدراسية، حالة 

 الوسائل، إجناز التالميذ، ونشاطة التالميذ، و عملية التعليم. 

يلها و مناقشتها بشمل على: مهارة الكتابة يف درس اللغة العربية عرض البيانات وحتل:  الرابع الفصل

قبل تنفيذ طريقة التدريبات، مهارة الكتابة يف درس اللغة العربية بعد تنفيذ طريقة 

التدريبات، وتأثري بني مهارة كتابة التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج 

 تنفيذ طريقة التدريبات.يف درس اللغة العربية قبل و بعد 

 نتائج البحث بشمل على: اإلختتام اخلالصة و اإلفرتاحات.:  اخلامس الفصل
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 ىالفصل الثان

 اإلطار النظرى

 تعريف التأثير .1
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh secara bahasa yaitu daya yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
19

   

 و ترمجتها يف العربية:

الذي ( ( التأثري يف اللغوى هو القوة او ينشأ من شيئ )الشخص او اجلمادKBBIيف القاموس )

يأثّر" -، التأثري من الكلمة "أثّريف قاموس املنّورو الثقة و األفعال الناس.  ساعد يف تشكيل شخصية

  ٢9.املستعمل باملعىن ثريتأو مصدره هو 
Menurut WJS. Poerwardaminta, menyatakan pengaruh adalah daya yang ada atau timbul 

dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkekuatan dan berpengaruh 

terhadap orang lain.
21

 

 و ترمجته ىف العربية:

قال فور وردامينتا، التأثري هو َجاِذبِيَّة او خيرج من الشيء إّما الشخص او اجلماد و خالفه الىت 

 قَابِِليَّة و ناِفُذ على الشخص األخر.

 و اّما يأريف يف إصتالح عبارة من جمموعة من الكلمات املرتبة و فيها املعىن:

                                                           
        19

 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa-4/E.,” 2008, 84.  

       
20

 Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al Munawwir: kamus Indonesia-Arab (Pustaka 

Progressif, 2007), 112. 

       
21

 Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, Kamus umum bahasa Indonesia (Perpustakaan Perguruan 

Kementerian PP dan K., 1954), 731. 
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Menurut Surakhmad dalam Asmawati, menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan 

yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala alam yang dapat memberikan 

dampak terhadap apa-apa yang ada disekitarnya.
22

 

 و ترمجه ىف العربية:

وكذلك الظواهر قوة ظهر من اجلماد او الشخص و أّما قال سورمحد يف أمساوات قال التأثري هو ال

 .الت قد تؤثر إىل أي شيء من حوله الطبيعية
M. Suyanto mengemukakan pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media 

tertentu. 
 وترمجته ىف العربية:

 وسيلة خاصة.و قال حممد سوينطا، التأثري هو قيمة َجْوَدة اإلعالن بواسطة 

القوة ظهر سواء كان  الشخص او اجلماد هو مصدر من أثّر، و  التأثري ،من التعريف السابق

 .الت قد تؤثر إىل أي شيء من حوله وكذلك الظواهر الطبيعية

 طريقة التدريبات .2

 تعريف طريقة التدريبات .أ 
Menurut Roestiyah dalam bukunya, Metode drill adalah suatu cara mengajar dimana 

siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau 

keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari  .
23

 

 

 

 

 

                                                           
       

22
 Titik Asmawati, “Pengaruh Frekuensi Latihan Soal dan Prestasi Belajar  pada Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2005/2006,” 2009. 

       23 Roestiyah, Strategi belajar mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2012), 125. 
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 و ترمجتها يف العربية: 

 التالميذ أن ذلكطريقة التدريبات هي طريقة التدريس الت تنفيذ التالميذ بأنشطة التدريب، 

 . تعلموهمن ما  أعلى مهارة أو الرباعة لديهم
Menurut Djamarah dan Zain, menyatakan metode drill merupakan suatu cara mengajar 

yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode drill juga sebagai sarana 

untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Metode ini juga dapat digunakan untuk 

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan.
24

 

 و ترمجتها يف العربية: 

لتضمني بعض العادات. طريقة  جيدة طريقة تعليمقال زاماره و زين، طريقات التدريبات هي 

. هذه الطريقة تستطيع ان تستعمل حلصول على جيدة عادات على للحفاظالتدريبات كما الوسائل 

طريقة التدريبات  أن االستنتاج ميكنالرباعة و احلقيقة و و الفرصة و املهارة. و من التعارف السابقة 

 التالميذ أن حىتللتالميذ بواسطة التدريبات  فرص ويوفر التدريس يف املعلم حيث التعلم عمليةهي 

 .جيدة مهارات لديهم
Sudjana mengemukakan prinsip dan petunjuk dalam menggunakan metode drill ini yaitu 

anak harus diberikan pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan tertentu.
25

 

 و ترمجتها يف العربية: 

 فهمان  إعطاء التدريبات هي التالميذ البدّ  طريقة استخدام يفقال سوجان، قعدة و تلميح 

أقل جناحا، مّث مَكوَّن التعديل  البداية يف. التدريب األّول هو التشخيص، التدريب توفريقبل  قيعم

 .التالميذ قدرات ستوىمب ان حسن جيبلتكون حمكما. التدريب 

                                                           
       

24
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi belajar mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 108. 

       
25

 Nana Sudiana, Dasar-dasar proses belajar mengajar (PT Sinar Baru Algensindo, 1989),87. 
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من تعريف السابق كما قال الكاتبة، طريقة التدريبات هي طريقة لتعّلم حيث ينفذ تالميذ 

 تالميذ املالءمة او املهارة األعلى من ما مت تعلمه.التدريبات، ليكون 

 شروطوناسب  الطالب التعلم أنشطة تعزز أن ميكنهو طريقة الت  اجليد التدريس طريقة لذلك،

. واحد من عمل الذي ال جيوز ان يُ ْقِفد الملدّرس هو كيف يفهم املدّرس َمَقّد طريقة يكين أحد مالتعلّ 

 .التعلم عملية يف تؤثر الت املكونات

 أهداف إستخدام طريقة التدريبات .ب 

 ٢0التالميذ: أن لغرض التدريبات طريقة تستخدم ما وعادة

 مثل فظ املفردات و الكتابة و يستعملون اآللة. اقرتاح/  احملرك قدرة لديهم (١

 مثل الضرب و السهم و اإلمجال. الفكرية املهارات تطوير (٢

 .آخر مع الوضع بني االتصال على القدرة لديهم (0

 المزيّة و العيوب طريقة التدريبات .ج 

 ٢1كما تلى:  املزيّة و العيوب طريقة التدريباتقال نور عني يف نور فاضلة، 

 باإلضافة إىل وجود املزايا، لطريقة التدريبات منها: .١
a) Bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih 

kokoh tertanam dalam ingatan murid, karena seluruh pikiran, perasaan, kemauan 

dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan. 

                                                           
       

26
 Ibid,. hlm. 215 

      
27

 Nur Fadhilah Ahmad. 2014. Meningkatkan Kemampuan Menulis Arab Dengan Menggunakan Metode drill 

Siswa Kelas IX MA Roudhotul Jannah Sidokerto. STIT Darul Fatah: Bandar Lampung. (Di akses pada tgl 04 

desember 2016) 
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b) Anak didik akan dapat menggunakan daya pikir dengan lebih baik, karena dengan 

pengajaran yang baik maka anak didik akan menjadi lebih teratur, teliti dan 

mendorong daya ingatnya. 

c) Adanya pengawasan, bimbingan dan koreksi yang segera serta langsung dari guru, 

memungkinkan murid untuk melakukan perbaikan kesalahan saat itu juga. Hal ini 

dapat menghemat waktu belajar. Selain itu murid langsung mengetahui prestasinya. 

  و ترمجتها يف العربية:

 ان يعطى باجلّد طبعا اقويا يف تذكرة التالميذ ألن كل من العقلية و املواد الدراسية (أ 

 .الشعور، مبحض ركزت على الدروس

 والتالميذ سيستعملون تكفري باجليد ألن تعليم جيد ان تصبح مرّتب التالميذ ومدّقق  (ب 

 م.دفع ذاكرهت

 للتالميذيسمح ، والتصحيح هي على الفور وبشكل مباشر من املعلمالرقابة والتوجيه  (ج 

وباإلضافة إىل  .هذا ميكن ان يوفر الوقت يف دراسة ألداء تصحيح اخلطأ على الفور

 م.فورا إجنازاهت التالميذذلك التعرف على 

 أّما العيوب لطريقة التدريبات، وهي: .٢
1) Latihan yang dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan suasana serius mudah 

sekali menimbulkan kebosanan. 

2) Tekanan yang lebih berat, yang diberikan setelah murid merasa bosan atau jengkel 

tidak akan menambah gairah belajar dan menimbulkan keadaan psikis berupa mogok 

belajar/latihan. 

3) Latihan yang terlampau berat dapat menimbulkan perasaan benci dalam diri murid, 

baik terhadap pelajaran maupun terhadap guru. 

4) Latihan yang selalu diberikan di bawah  bimbingan guru, perintah guru dapat 

melemahkan inisiatif maupun kreatifitas siswa. 
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  و ترمجتها يف العربية:

ْشدود و جت (أ 
َ

 . بسهولة امللل يسبب طرياخل املزاجربة اّلت يُنفِعل حتت اإلْشراف امل

َتَضاِيق  بامللل يشعر كان بعد التالميذ تعطى ثقلاأل الضغط (ب 
ُ

 متعة إىل تضيف لنو امل

 .التعلم

 التالميذ. لدى الكراهية مشاعر يسبب أن ميكن جدا ثقيلة هي التجتربة  (ج 

الِتْمهيديَّة أو  تضعف أن ميكنمن املدّرس  األوامراملدّرس و  دائما تعطىجتربة اّلت  (د 

 اإلْبكاريَّة لديهم.

 28ُخطُوات تنفيذ الطريقة التدريبات .د 

 التالميذ جُمَهزة النظرية الكتابة (١

 املعلم يعطى أمثلة من التدريبات (٢

 املعلم يعطى التدريبات عن "الوقت" (0

 يعمل التالميذ على األسئلة مع توجيه املعلمني (0

 املعلم يصحيح من األخطاء التالميذ (٥

 تالميذ يكرر التمرين لتحقيق احلق يف التحرك (0

 تقييم املعلمني (1

                                                           
       

28
 Ibid.  
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يف شكل فرد تدريب يف جمموعات أو  تالميذال ميكنمن  خالل الطريقة التدريبات 

قد اعتاد ، يف طور األول يشعر الصعبة ولكن اذا و املهارات البدنية أو العقليةاتابة الك دريبالت

. وكذالك مهارة يكون متأصل حركة ال ارادي متناغم وعفوية ومل يعد الصعوبات املستمرةأن 

من ممارسة الكتابة باللغة  التالميذأن يتمكن الكتابة العربية باستخدام طريقة التدريبات باملقصود 

 .تطبق عند الكتابة العربية بشكل صحيح تالميذحبيث ميكن لل ،العربية بشكل صحيح

يزيد وفقا لكمية من شدة ة التدريبات على مهارة كتابة التالميذ يستطيع ان تطبيق طريق

 .تالميذلدى الملزيد من التمارين، وارتفاع زيادة مهارات الكتابة  لتالميذلالتمرين الت تعطى 

 مهارة الكتابة .9

 مفهوم مهارة الكتابة .أ 
Pengertian kitabah menurut bahasa adalah kumpulan makna yang tersusun dan 

teratur. Sedangkan maknanya menurut istilah adalah kumpulan dari kata yang tersusun 

dan mengandung arti, karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata 

yang beraturan. 

 ية: ترمجتها يف العرب

 تعريف الكتابة يف اللغوى هي مجع من معنىمتألف و منتظمة.

و اّما تعريف يف إصتالح عبارة من جمموعة من الكلمات املرتبة و فيها املعىن، ألن الكتابة 

 ال يّتم تشكيلها إال يف وجود الكلمات غري النظامية.
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 ٢3نه: كتب كتابة.يكتب"، و كلمة الكتابة مصدره و مع-ابة ىف اللغة من كلمة "كتبالكت

قال دكتور عمر الصديق عبد اهلل يف كتابه، الكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية سواء بالنسبة 

 09للفرد أم بالنسبة للمجتمع.

و اما قال أمحد فؤاد حممود عليان، شرح ان الكتابة هي أداء منظم و حمكم يعرب به اإلنسان 

كون دليال على وجهة نظره و سببا يف حكم الناس عن األفكار و مشارعة احملبوسة يف نفسه و ت

 0١عليه.

الكتابة وسيلة اإلتصال اللغوي بني األفراد مثلها يف ذالك مثل اإلستماع و الكالم و القراءة. 

و اّما مهارة الكتابة هي يطبيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصري على النسخ أو النهجئة ىف 

العمليات العقلية الألزمة للتعبري عن النفس، التصور األخري  بعض االخري حىّت يشمل خمتلف

 0٢نشاط الذي يعتمد على اإلختيار الواعى ملا يريد الفرد التعبري عنه.

 و اّما قال اجيف يف كتابه:
Keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau 

mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang paling sederhana, seperti menulis kata-

kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang.
33
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 و ترمجتها يف العربية:

مهارة الكتابة يف إستطاعة يف تصور األفكار و إكتساب األفكار يبدأ من البسيط، املثال يكتب 

 شاء.الكلمة اىل الكلمات حىّت يكون الكامل كاإلن

و من التعارف السابقة تشرح الكاتبة ان مهارة الكتابة هي إحدى الوسائل اللغوية بني اإلمالء 

ليشرح او يصور عن أفكارهم بالكتابة. تعليم مهارة الكتابة بعد مهارات اللغة العربية األخرى هي 

 اإلستماع و الكالم و القراءة.

 أهدف تعليم مهارة الكتابة .ب 

 التالميذ الكتابة يف هناية املرحلة الصوتية عدة أمور، من أمهها:يستهدف تعليم 

 إزلة حالة التوتر الىت يشعر هبا الدارس كمه طالت املرحلة الصوطية. .١

 إشباع رغبته يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية. .٢

 تدعيم طرقة نطق احلروف و الكلمات و اجلمل. .0

 أخرى قد ال ترد يف اخلحصة.تدريب التالميذ غلى تعرف طرقة نطق كلمات  .0

 متكنه من حفظ املاّدة اللغوية الىت تعليمها يف الفصل و اسرتجاعها عند احلاجة اليها. .٥

 هتيئة الطالب لتعليم املهارات اللغوية األخرى. .0

إن الكتابة نشاط لغوى متكامل نستطيع من خاللة الوقوف على مدى تقدم الطالب يف  .1

 تعليم املهارات األخرى.
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 00فعن التدريب على الكتابة من شأنه ان يزّود الطالب مبهارات. وأخريا  .1
Mahmud Yunus dalam Zulhanan, Menulis merupakan implementasi dari seluruh 

cabang bahasa Arab yang ada, standar bahasa seseorang dapat dilihat dan ditentukan oleh 

corak tulisan yang diekspresikan. Adapun tujuan menulis secara umum adalah: 

1. Supaya teliti memilih kata-kata atau susunan kalimat yang indah. 

2. Supaya bagus susunan kalimatnya dan halus perasaannya sehingga tampak nilai 

estesis dalam susunan kata-katanya. 

3. Membiasakan peserta didik supaya sanggup membentuk pendapat-pendapat yang 

betul dan pola pikir yang benar.
35

 

 و ترمجتها يف العربية:

يكتب الكتابة هي التطبيق من جوانب تعليم اللغة العربية، قدرة اللغة اإلنسان يُنظر من ما 

 يكتبها. و اّما أهداف تعليم الكتابة العامة هي:

 تضبيط على أختيار الكلمات و تركيب اجلملة العربية،   .١

 حتسني شعور طالب ليحصل تركيب اجلملة اجلميل، .٢

 تأدية التالميذ ان يشرح ارائهم بالطّيب. .0

واّما قل منري يف كتابه، تستهدف تعليم كتابة التالميذ يف هناية املرحلة الصوتية عدة أمور، و 

 ليم مهارة الكتابة هي: من أمهية عند منري يف كتابه أهداف تع
Secara umum tujuan pembelajaran Kitabah adalah sebagai berikut:

36
 

1. Peserta didik memahami struktur tulisan terhadap huruf Arab. 

2. Peserta didik memahami setiap perubahan karakter tulisan setiap huruf Arab. 

3. Peserta didik memahami karakteristik harakat huruf Arab. 

                                                           
34

 ,Loc. Cit رشدي أمحد طعيمة،        

       
35

 Zulhanan, “Model Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif,” Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab 6, no. 2 (2017). 
36

 “Dr. Munir, M.Ag, PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (Palembang:Raden Fatah Press, 
2006)| Munir Munir - Academia.edu,” 189. 
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4. Peserta didik memahami tanda baca huruf Arab. 

5. Peserta didik mampu menulis kata demi kata dalam kalimat sempurna secara 

sistematis, lengkap dengan tanda baca. 

6. Peserta didik mampu menulis kata demi kata yang pernah dibuat. 

7. Peserta didik msmpu menulis kata demi kata yang didengar. 

8. Peserta didik mampu menulis kalimat yang mencerminkan gagasan di dalam 

pikirannya. 

9. Menumbuhkan motivasi dan minat peserta didik untuk menulis dalam rangka 

mengembangkan gagasan-gagasan tertentu. 

 تها يف العربية:ترمج

 يلي: اأهداف تعليم الكتابة العربية يف العامة كم

 التالميذ يفهمون تركيب كل احلرف. .أ 

 التالميذ يفهمون تغيري الطبيعة كل احلرف العريب. .ب 

 التالميذ يهفمون خصائص شكل حروف العربية. .ج 

 التالميذ يهفمون عالمات الرتقيم حرف العربية. .د 

كلمة و كلمة يف اجلملة الكاملة بانتظام, باستعمال احلركات او التالميذ يقدرون على الكتابة   .ه 

 الشكل.

 التالميذ يقدرون على كلمة و كلمة الذي يُري. .و 

 التالميذ يقدرون على كلمة و كلمة الذي ُيسمع. .ز 

 التالميذ يقدرون على الكتابة مجلة و مجلة الذي يعكس فكرة يف العقل. .ح 

 أجل تطوير أفكار حمددة.أنباتا دافع و رغبة التالميذ لكتابة من  .ط 
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فلذالك استنباط الكاتبة يف هذا البحث ان تعليم الكتابة له أهداف تعليم الكتابة، و إحدى 

منها يكتب الطالب ان يشرح ما يف أفكاره و شعوره بالكتابة احلسن، و يف تعليم الكتابة ال بد 

 ان يستعمل طريقة التعليم.

 المبادئ األساسية في مهارة الكتابة .ج 

الكتابة العربية هي إحدى إستطاعات اللغة العربية. هي ماّدة صبعة يف تعليم اللغة العربية 

لغري العرب ألهنم تعّود بكتابة اإلندونسية. فلذالك ليكون تعليم الكتابة لتيسري سهال و حتقيق 

 غرض تعليمها، واجب املعلم ان يفهم مبادئ تعليم الكتابة العربية.
Munir mengungkapkan, prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh guru bahasa 

Arab dalam pembelajaran kitabah adalah sebagai berikut:
37

 

1. Metode pembelajaran kitabah bagi orang Arab berbeda dengan metode 

pembelajaran kitabah bagi orang non Arab, namun tetap sama dalam hal materi 

2. Bagi orang arab, belajar menulis Arab sejak awal dianggap sebagai kegiatan 

menulis, dan bagi orang non Arab, awal menulis Arab bagaikan melukis sebuah 

gambar tertentu 

3. Adanya pengaruh bahasa Ibu 

4. Akurasi tulisan Arab banyak dipengaruhi dari latihan mendengarkan secara tepat 

5. Kitabah merupakan salah satu aspek keterampilan bahasa Arab, oleh karena itu 

perlu memanfaatkan aspek keterampilan yang lain untuk kelancaran 

pembelajaran kitabah. 

 ترمجتها يف العربية:

مفهوما على معلم لغة العربية يف تعليم  يكون أن جيب الت يقال منري يف كتابه، املبادئ

 الكتابة وهي :

                                                           
       

37
 Ibid.  hlm. 282 
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ال يستوى طريقة تعليم الكتابة بني العرب و لغري العرب، ألن تعليم الكتابة لغري العرب بعد  .١

 تعليم اإلستماع و الكالم و القراءة.

ال يستوي تعليم كتابة العربية بني العرب ولغري العرب، ألن غري العرب يف اول الكتابة   .٢

 تصور الصورة وهو بطيئ يف كتابة العربية.كال

وجود تأثري اللغة األمّية، يف العامة يكتب الكتابة من اليسر اىل اليمىن و االن ىف كتابة  .0

 العربية من اليمىن اىل اليسر.

ضيط كتابة العربية كثرية بتأثري جتريبة اإلستماع، و بالفهم إختالف كل أصوات احلروف  .0

 فتصّلح كتابة العربية.

 تعليم الكتابية حيتاج اىل منافع مهارة اللغة العربية األخرى. .٥

من هذه البيان استنباط الكتابة ان املبادئ األساسية ىف تعليم اللغة العربية يوجد مخسة و 

. هذه املبادئ يوجب ان يهفم املعلم للحصول على التالميذهذه احلال يشرح ىف تعليم كتابة 

 مهارة الكتابة. جناح التعليم و حصوصا ىف تعليم

 الكتابة مهارات أنواع .د 

 01ثالثة، و هي : إىل ينقسم الكتابة مهارات

 

 

                                                           
       

38
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 اإلمالء (١

األساسية، و هي الِدقَّة الناظر و اإلستماع و  املهارات ثالثة متطوِّر هناك اإلمالء مهارة يف

 مراقبة يف مهارات التالميذ تطوير إىل الكتابة. األوىل، اإلمالء يهدف يف اليد مرونة

 بعد ذالك يتم .كتبهم إىل نسخها أو نقلها ميكن املكتوب الكلمات أو اجلملة أو النص

 .مسعهم نتائج نسخ أو نقل على التالميذ تدريب

 انواع طريقة التعليم اإلمالء:

 من السبورة أو من الكتاب مث اجلمل طالب نسخهو  اإلمالء املنقول/ اإلمالء املنسوخ (أ 

 .الكلمة معىن املعلم شرح

 الكتاب يف نقلمّث  عنايةالب اإلعالم وسائل بعض على الكتابةهو نظر  اإلمالء املنظور (ب 

 النص على أخرى مرة يرى أن دون

 مت الذيالتالميذ  كتب مثهو يستمع الكلمة أو اجلملة أو النص  اإلمالء اإلستماعيّ  (ج 

 .قراءهتا

 اجللسة يف وعلم مالءاإل يف التالميذ وتقدم قدرة قياسل واهلدفهو  اإلمالء اإلختباريّ  (د 

 .السابقة

 اخلط (٢
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و  واجلمل الكلمات شكل يف حمرف فقط تؤكد ال الت الكتابة حتسني اخلط هو ِفَئة وتسمىاخلط 

 يف يستطعون أن يكتبون بالكلمات للتالميذ هو اخلط هدفاجلمل. و  جوانبلكن ملس 

 .ومجيل صحيح بشكل العربية اللغة

التعليق )الفرسي( و الدواين و االجازة )التوقع( و تغرو و أنواع اخلط وهي الكفي و الثلوث و 

 حرف التاج و الرقعة و واخلط احلاضر.

 اإلنشاء  (0

 أمناطو  اختيار بكلماتو ما يف فلبهم  األفكار عن للتعبريالتالميذ  ُدِرب املرحلة، هذه يف

 .الطالب خيتار اجلملة أمناطبتوجيه املعّلم و اجلملة 

 لإلنشاء، هي: استخدامها ميكن طريقةال هذه

 اإلنشاء املقّيديسّمى  اإلنشاء املوّجهالتالميذ بتوجيه للمعّلم.  يؤلفهو  اإلنشاء املوّجه .أ 

 مبحدودة من املعّلم. التالميذألّن يألف 

 من املعّلم.  توجيه دون فقرةهو التالميذ يصنعون مجلة أو  األنشاء احلرّ  .ب 

 التقييم و التقويم أداة . ه

 مادة، كتايبال اختبارو  الشفوي اختبار خالل من يتم أن ميكنتقومي على مهارة الكتابة 

 .حتقيقها املراد التعليمية األهداف إىل اإلشارة مع أعطيت الت التعليمية املواد هو االختبار
Menurut Munir dalam bukunya, tes untuk melihat kemampuan peserta didik 

adalah sebagai berikut: 

1) Bila yang ingin dilihat adalah kemampuan peserta didik dalam menulis kata 

demi kata dalam kalimat sempurna: 
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a) Ketepatan menggunakan kata sebagai Mubtada’ dan khabar dalam jumlah 

ismiyah 

b) Ketepatan menyusun kata demi kata dalam konteks jumlah fi’liyah 

c) Ketepatan menggunakan kata keterangan dalam konteks kalimat sempurna 

d) Ketepatan meilih kata yang sesuai dengan konteks kalimat sempurna. 

2) Bila yang ingin dilihat adalah kemampuan peserta didik dalam menulis 

kalimat demi kalimat yang mencerminkan gagasan di dalam pikirannya: 

a) Gaya bahasa yang dipakai dalam karangan 

b) Makna yang terkandung dalam karangan 

c) Ketepatan dalam menggunakan tanda baca. 

3) Bila yang ingin dilihat adalah kemampuan peserta didik dalam memahami 

tanda baca huruf arab: 

a) Ketepatan menggunakan tanda koma dalam suatu kalimat 

b) Ketepatan dalam menggunakan tanda titik 

c) Ketepatan dalam menggunakan tanda seru 

d) Ketepatan dalam menggunakan tanda petik 

e) dan lain sebagainya. 

 و ترمجتها يف العربية:

 03يلي: التالميذ كما قدرة يف للنظر قال منري يف كتابه، اختبار

 :كاملة مجل يف حرفيا كتابة على التالميذ قدرة هو ترى أن تريد كنت إذا (١

 املبتداء و اخلرب يف مجلة اإلمسية كما كلمة باستخدام ةقَّ دِ  (أ 

 مجلة الفعلية سياق يف حرفيا مجع يف دقة (ب 

 كاملة مجل سياق يف وصفية كلمات باستخدام دقة (ج 

 .كاملة مجل من للسياق وفقا للكلمات اختياردقة  (د 
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 Loc. Cit. hlm. 195 
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 تعكس جملةف مجلةالقدرة التالميذ يستطيعون ان يكتبون  هو ترى أن تريد كنت إذا (٢

 : االعتبار يف الفكرة

 قالامل يف استخدمت الت اللغة أسلوب (أ 

 املقال عبارة عن معىن (ب 

 .الرتقيم عالمات استخدام يف الدقة (ج 

 :العربية اللغة الرتقيم عالمات فهم على القدرة هو ترى أن تريد كنت إذا (0

 اجلملة يف فاصلةدقة بعستخدام  (أ 

 دقة بعستخدام النقطة (ب 

 مر(تعجب )األ دقة بعستخدام عالمة (ج 

 و اّي شيئ آخر. (د 
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 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 تاريخ قيام المدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج .أ 

باإلسم املدرسة الثانوية مدينة  ۱٥٩۱قامت املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج يف السنة 

و مواقعها بزقاق كدوكن بوكيت األوىل  (YPMU)العلوم حتت اإلدارة مؤسسة الرتبية مدينة العلوم 

 إيلري فاملبانج.  2٩بدائرة 

مؤسسة  ۱٥0٩من شهر جانوأري  02اىل التاريخ  ۱٥0۱ من شهر جانوأري ۱و يف تاريخ  

و تبين ، ۱٥00سنة  ٩الرتبية مدينة العلوم اهنا مديّن وذوجسمها احلكومية، و تأسيسا على الوثيقة منرة 

من شهر أغوسطس  ٤هذه املؤسسة املدرستني مها املدرسة الثانوية و املدرسة العالية. و يف التاريخ 

رة تفتيش الرتبية شئون الدينية استملت املدرسة اىل احلكومية جلعلها حكومية بطريقة رئيس إدا ۱٥01

 ۱۱التاريخ mdr F-15-1967/ B/ / 21٩۱فاملبانج للمرحلة األوىل سومطرة اجلنوبية برسالة القرار منرة: 

. و تتصل اإلقرتاحات اىل إدارة الرتبية الدينية جلمهورية إندونيسّية ۱٥01من شهر نوفمرب يف سنة 

  جباكرتا، و من هذه الساعة فأصبحت مدرسة إستعدادية حكومية. 

فرمست املدرسة الثانوية املؤسسة الرتبية مدينة  ۱٥0٩ من شهر أغوسطس 02و يف التاريخ  

و اآلن  (MTs. AIN)لدينية اإلسالمية احلكومية فاملبانج اىل املدرسة الثانوية ا (MTs. YPMU)العلوم 
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 ۱٥12أغوسطس  ٤فاملبانج يف التاريخ ( MTs. Negeri I) مسيت باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل

 70٤.09 سنة ١٥12برسالة القرار منرة: 

مؤسسا من هذا تاريخ قيام املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج فعستنبطت الكاتبة ان  

و  (YPMU)حتت اإلدارة مؤسسة الرتبية مدينة العلوم  ۱٥0۱هذه املدرسة قد قامت قدميا من سنة 

 إيلري فاملبانج. 2٩مواقعها بزقاق كدوكن بوكيت األوىل بدائرة 

يعطئ اإلدارة فاستملت املدرسة اىل  ۱٥01من أغوسطس  ٤التاريخ مّث ميشى على الوقت، يف  

احلكومية جلعلها حكومية بطريقة رئيس إدارة تفتيش الرتبية شئون الدينية فاملبانج للمرحلة األوىل 

من شهر نوفمرب يف سنة  ۱۱التاريخ mdr F-15-1967/ B/ / 21٩۱سومطرة اجلنوبية، برسالة القرار منرة: 

هذه املدرسة . ۱٥12أغوسطس  ٤. فرمسيت املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج يف التاريخ ۱٥01

 سنة تقريبا، و هي أقدم من مدارس اإلسالم ىف فاملبانج.  0٤قد قامت 

 نظر و بعث المدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج   .ب 
A. Visi MTs Negeri 1 Palembang

41
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 ٢9۱0 أغوسطسمن شهر 0٤ج يف التاريخ وثيقة يف اإلدارة باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبان        

41
  ٢9۱0 أغوسطسمن شهر  0٤وثيقة يف اإلدارة باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج يف التاريخ         

TERWUJUDNYA GENERASI CEDAS HATI DAN FIKIRAN, 

TERAMPIL, BERBUDAYA LINGKUNGAN, SERTA SIAP 

BERKOMPETISI. 
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  و ترمجتها يف العربية:

 

 

 

  نظر املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج:
B. Misi MTs Negeri 1 Palembang

42
 

Adapun misinya adalah: 

1. Mewujudkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berstandar nasional. 

2. Menyelenggarakan proses KBM yang aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan 

melalui multi pendekatan belajar yang berorientasi pada peningkatan kualitas 

penuntasan belajar. 

3. Mewujudkan MTs N I Palembang sebagai Madrasah unggulan dan favorit. 

4. Mengembangkan penguasaan dan pengalaman IMTAQ disertai keterampilan 

penguasaan IPTEK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. 

5. Meningkatkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik meliputi seni, 

olahraga, minat baca, budaya berdiskusi dan bela Negara yang diawali dengan suatu 

sistem penerimaan siswa baru yang baku dan terukur. 

6. Mewujudkan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang kostributif  bagi 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang bertarap nasional. 

7. Mewujudkan peningkatan mutu kelembagaan dan sistem manajemen yang 

memungkinkan terjadinya pembangunan prestasi, kompetensi dan kualifikasi bagi 

komponen madrasah yang konsisten dengan pengembangan Madrasah bertaraf 

Nasional. 

8. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal hingga terpenuhinya standar 

pembiayaan dengan cara mengakses berbagai momentum untuk kepentingan 

Madrasah. 
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  ٢9۱0 أغوسطسمن شهر  0٤وثيقة يف اإلدارة باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج يف التاريخ         

أحيال أذكياء القلوب و أفكار، مهارات، ثقافة   صياغة

لمسابقة.لالبيئة، وإستعداد   
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  :و ترمجتها يف العربية

 الثانوية احلكومية هي:اّما بعث للمدرسة 

 حتقيق مناهج املستوى وحدة الدراسية معايري و طنية. .١

السرور من العديد  تنظيم عملية تستند القائمة على املدرسة التشطة و املبتكرة و الفعالية و  .٢

 مبناهج التعلم موجهة حنو حتسني نوعية إكمال التعليم.

 كمدرسة البذور و املفضلة.  حتقيق املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج .0

التكنولوجية، و ى، و كذلك من املهارات العلمية و تطوير إتقان و ممارسة اإلميان و التقو  .0

 اللغة األندونيسية، و اللغة اإلجنليزية و اللغة العربية.

حتسني التحصيل يف اجملاالت األكادميية و غري األكادميية مبا يف تلك الفنون و الرياضة و  .٥

و مناقشة الثقافة و الدفاع عن الدولة، والىت تبدأ مع نظام قبول التالميذ اجلديدة القراءة 

 موحد وقابل للقياس.

 حتقيق البنية التحتية )املرافق( التعليم الىت تقدم املساعدة لتطوير التعلم و التعليم يف وطين. .0

ز، و املؤهالت لكل حتقيق يف حتسني جودة النظم املؤسسية واإلدارية الىت تسمح لتطوير اإلجنا .1

 مكون من املدارس الدينية الىت تتفق مع تنمية وطنية موحدة املدارس الدينية.

حتقيق مشاركة اجملتمع يف األمثال حىت األمتثال ملعايري التمويل عن طريق الوصول اىل جمموعة  .1

 متنوعة من الزخم لصاحل املدارس الدينية.
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ا ميلك طموحا لرتقية الرتبية أحسن من املاضي. من بيان األعلى عن نظر و بعث املدرسة اهن 

و للمعلم و كل املوظفني يف املدرسة يعملون أعماهلم جبّد و نشاط لتكون املدرسة الثانوية احلكومية 

 األوىل فاملبانج جناحا.

  قائمة رئيس المدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج .ج 

فتصورها الكاتبة يف  اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانجملعرفة عن حالة رئيس املدرسة الثانوية 

 اجلدول األيت:

  1,9الجدول 

 49دفتار رئيس المدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج

 زمن منصب أسماء رئيس المدرسة رقم

 ١301 -١30١ كياهى احلاج حممد أغوس سلم ١

 ١319 -١303 كياهى احلاج أرشاد ٢

 ١319 – ١319 أمحد مرادكياهى احلاج  0

 ١31١ – ١319 عبد املراد سنانج 0

 ١311 – ١31٢ أمحد غفران ٥

 ١31١ – ١311 الدكتوراندوس أمري الدين كاليب 0

 ١33٢ – ١31٢ الدكتوراندوس حممد على شادو 1
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 ٢9۱0 أغوسطسمن شهر  1ج يف التاريخ وثيقة يف اإلدارة باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبان 
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 ١331 – ١33٢ الدكتوراندوس مايدى على ميسون 1

 ٢999 – ١331 الدكتوراندوس حممد زهدى زكريا 3

 ٢990 – ٢999 الدكتوراندوس على اخوان النور املاجستري ١9

 ٢991 – ٢990 الدكتوراندوس أمحد زينورى املاجستري ١١

 ٢993 – ٢991 الدكتوراندوس إمام سوريادى ١٢

 ٢9١0 – ٢993 الدكتوراندا احلاجة يىن سفرى ياىن املاجستري ١0

 027٤سفمترب  - 027٤ماريس  الدكتوراندوس حممد تاحر املاجستري ١0

 حتى اآلن2014سفتمبر  الماجستير يان حيرى درمنشة ١٥

 مخسة عشر إمساحىت يف هذه السنة  بّدلقد  من اجلدول عن دفتار رئيس املدرسة فنجد هناك 

يكون رئيس   الىت قد أعطئ املؤثرة الكبرية لرتقية درجة املدرسة من املاضى اىل املضارع. و اآلن

 دارمنشاح املاجستري.يان هري املدرسة هو 

 مكانة الجغرافية المدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج .د 

فاملبانج  ٤كانت املدرسة الثانوية احلكومية األوىل تقع يف الشارع جندرال سوديرمان بكلومرت 

  00مساوية بأمام مقام البطل فاملبانج، و هو قريبة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل فاملبانج.
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  ٢9۱0 أغوسطسمن شهر  0٤تاريخ ج يف الوثيقة يف اإلدارة باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبان  
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كانت هذه املدرسة إسرتاتيجي لتسري عملية التعلم و التعليم ألهنا تقع جبانب الشارع الكبري  

الذي جيري فيه كل املراكب إما من ناحية سربانج أولو او سربانج ايلري فاملبانج حت يسهل الطالب 

 ليجئوا بالسرعة بال مشكالت.

 حالة المعلمين و الموظّفين بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج  .ه 

 في المدرسة المعلمين و المعلمات حالة .۱ 

كما عرفنا أن املعلم هو شخص مهم يف عملية التعليم و له دور لشكل سلوك الطالب.  

عرفة حالة املعلمني وبذلك وظيفته كبري ليس تقدمي املعرفة لكن تعبري سلوك الطالب ايضا. و مل

 شرحت الكاتبة يف جدول اآليت كما يلي:

  2,9 جدول

بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج مأسماء المعلدفتار   

 رقم األسماء الشهادة الجامعّية الوظيفة ة المادة/مدرس
 ١ يان هري دارمنشاح املاجستري UNSRI رئيس املدرسة اإلجتماعية

 ٢ .S.Pdلستيا يوستكارين،  STKIP PGRI معلمة اللغة اإلجنيلزية
 0 حاجة إرما سرياين املاجسترية UNSRI نائبة رئيس املدرسة اللغة اإلندونسية

 S.Pd. 0رادين حممد طاهر،  UIN JOGJA معلم فنديدكان كبوديائان
 ٥ ذكري أمحد املاجستري IAIN نائب رئيس املدرسة فقه

 0 لدكتوراندا حاجه سؤيدةا IAIN معلمة الرّياضّيات
 1 لدكتوراندا فتماويتا UNSRI معلمة الرّياضّيات
 S.Pd. 1أندي أمزا،  IAIN معلم الرّياضّيات
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 S.Pd. 3برينا جوسنت،  IAIN معلمة الرّياضّيات
 ١9 .S.Pdكسما بيت،  UNSRI معلمة الرّياضّيات
 ١۱ لدكتوراندا هيدايايتا IAIN معلمة الطبيعّيات
 ١٢ لدكتوراندا سوحاس تاتى املاجستريةا IAIN معلمة الطبيعّيات
 ١0 لدكتوراندا سوسي ألفيا املاجستريةا IAIN معلمة الطبيعّيات
 ١0 .S.Pdأرما ريفيا،  UNSRI معلمة الطبيعّيات
 ١٥ .S.Pdرافقاح الديين،  UNSRI معلمة الطبيعّيات

 ١0 .S.Pdحاجة إّدا رّسيىن،  IAIN معلمة اللغة اإلجنيلزية
 ١1 لدكتوراندا نورحايىتا IAIN معلمة اللغة اإلجنيلزية

 ١1 لدكتوراندا زينابا IAIN معلمة الطبيعّيات
 ١3 .S.Pdإميامدو،  STKIP PGRI معلم اللغة اإلجنيلزية

 ٢9 .S.Pdنور ليال آيونارا،  STKIP PGRI معلمة اللغة اإلجنيلزية

 ٢١ .S.Pdميساره،  STKIP PGRI معلمة اللغة اإلندونسية

 ٢٢ لدكتوراندا أسنان حياتى املاجستريةا IAIN معلمة الرّياضّيات

 02 لدكتوراندا إرزاواتى املاجستريةا UNSRI معلمة اللغة اإلندونسية

 ٢0 رينايدة املاجسترية UNSRI معلمة اللغة اإلندونسية

 ٢٥ .S.Pdنورحايىت،  UNSRI معلمة اللغة اإلندونسية

 ٢0 .S.Pdإمييوايت،  STKIP PGRI معلمة اللغة اإلندونسية

 ٢1 .S.Pd.Iحارس فضيّلة،  IAIN معلم اللغة العربية

 ٢1 رمحاويت املاجسترية IAIN معلمة اللغة العربية
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 ٢3 .S.Pd.Iنار الّدين،  IAIN معلم اللغة العربية

 اللغة العربية
 احلديث والقرآن 

 09 لدكتوراندا فوزيةا IAIN معلمة

 اللغة العربية
 احلديث والقرآن 

 0١ حاجة سوسان املاجسترية IAIN معلمة

 S.Ag. 0٢إرماوايت،  IAIN معلمة تاريخ اإلسالمية

 S.Pd.I. 00حاجة فتماويت،  UNSRI معلمة تاريخ اإلسالمية

 00 لدكتوراندا حسنارتاا IAIN معلمة تاريخ اإلسالمية

 0٥ لدكتوراندا هاريداها IAIN معلمة عقيدة األخالق

 UMP معلمة فقه

 
 S.Pd.I. 00حاجة فوزيّة وزير، 

 S.Pd.I. 01حاجة أمسّية،  UMP معلمة فقه

فقه و عقيدة 
 األخالق

 S.Pd.I. 01جرتا آيو،  IAIN معلمة

 S.Pd. 03سدرمان،  UIN JOGJA معلم الرّياضة

 S.Pd. 09آدي دايا،  PGRI معلم الرّياضة

 S.Pd. 0١مرفري ينساح،  PGRI معلم الرّياضة

 0٢ لدكتوراندا إرماوايت املاجستريةا IAIN معلمة الفنون 

 00 لدكتوراندا أرنيىن املاجستريةا IAIN معلمة اإلجتماعية

 00 خاليلة امليشورة املاجسترية IAIN معلمة اإلجتماعية
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 0٥ لدكتوراندا نورماال ديفا IAIN معلمة اإلجتماعية

 00 لدكتوراندوس حاجة نافوليانا IAIN معلم اإلجتماعية

 S.Pd. 01عثمان صاحل،  STKIP PGRI معلم اإلجتماعية

 S.Pd. 01كاريّنة،  UMP معلمة كبوديائان فنديدكان

 03 فّيؤتامي، املاجسترية STKIP PGRI معلمة مببينجان كونسيلنج

 ٥9 .S.Agحاج عبد احلامد،  IAIN معلم مولوك

 ٥١ .S.Pd.Iاليل سفريّان،  IAIN معلمة القرآن احلديث

 ٥٢ عارفني املاجستري IAIN معلم علم االجتماع

 ٥0 يسوردي IAIN معلم تكنولوجي

 تكنولوجي
 كميوتري و الفنون   

 ٥0 .S.Pdرتنو حادي،  UNJ معلم

عدد املعلمني يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج  لقد عرفنا أن  ،من اجلدول السابق 

 سرجانا كامال. 0٥املاجستري، وتوجد  ١٥اربعة ومخسون شخصا. توجد 

 . حالة الموظفين و الموظفات في المدرسة2 

 وىل فاملبانج، فصّورت الكاتبة يفوملعرفة حالة املوظفني و املوظفات يف املدرسة الثانوية احلكومية األ

 جدول األتية: 
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  9,9 جدول

 0٥ بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج أسماء الموظفين

 مرق األسماء الشهادة الجامعية الوظيفة

 STISIPOL رئيسة ادارة التنظيم

CANDRADIMUKA 

 ١ أغوستينا

 ٢ حممد صفيان داود SMA العضو

 S.E 0ايكاساري سومرتين، . UNANTI العضوة

 0 مسليم اسوارى  STIPADA الصندوقامني 

 ٥ رمضان تري سكىت SMAN العضو

 0 نزول املباركة MAN رئيسة املكتبة

هلا سادسة املواظف،  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانجبناء من جدول السابق، عرفنا ىف 

استاذ حممد صفيان داود  قسم العضو او العضوة يعىن منها ىف قسم التنظيم يعىن استاذة أغوستينا، و

و استاذة ايكا سارى سومرتىن واستاذ رمضان ترى سكىت، وقسم الصندوق يعىن استاذ مسليم 

 اسوارى، وقسم املكتبة يعىن استاذة نزول املباركة.

 المدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانجالتالميذ بحالة  .و 

 02۱٩/02۱0و اما مجلة التالميذ باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج للسنة الدراسية 

 تلميذا. و ملعرفتها فتصور الكاتبة يف اجلدول األيت:  ٩21بعدد 
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  4,9 الجدول

 46ج للسنة الدراسيةالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانتالميذ بحالة ال

 مجموعة التالميذ فصل مرق

 تلميذة لميذت

 ٤٤ 0٤ 02 الفصل األول  أ ١

 ٤2 07 00 الفصل األول  ب ٢

 ٤2 02 71 الفصل األول ج 0

 ٤0 0٤ 7٩ الفصل األول د 0

 ٤0 7٥ 02 الفصل األول ه ٥

 ٤0 07 07 الفصل األول و 0

 ٤0 00 02 الفصل األول ز 1

 0٥٩ 7٩٤ 7٤7 جمموعة التالميذ يف الفصل األول

 22 7٩ 7٩ الثاىن  أالفصل  1

 22 7٩ 7٩ الفصل الثاىن ب 3

 20 7٩ 7٩ الفصل الثاىن ج ١9

 ٤0 02 00 الفصل الثاىن د ١١

 ٤7 07 02 الفصل الثاىن ه ١٢
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 ٤0 0٤ 7٩ الفصل الثاىن و ١0

 ٤7 00 02 الفصل الثاىن ز ١0

 00٥ 7٤7 70٩ جمموعة التالميذ يف الفصل الثاىن

 2٥ 02 70 الفصل الثالث أ ١٥

 2٩ 07 71 الفصل الثالث ب ١0

 ٤7 00 7٥ الفصل الثالث ج ١1

 ٤2 0٤ 70 الفصل الثالث د ١1

 ٤2 07 7٥ الفصل الثالث ه ١3

 21 00 7٩ الفصل الثالث و ٢9

 ٤7 00 7٥ الفصل الثالث ز ٢١

 010 7٩٩ 707 جمموعة التالميذ يف الفصل الثالث

 840 مجلة الطالب يف املدرسة

من بيانات األعلى عن مجلة التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج. مجلة 

، مّث مجلة الطالب يف الفصل تلميذة ١٥0تلميذ و  ١0١بعدد  0٥٩التالميذ يف الفصل السابع 

 ٢10، و األخري مجلة الطالب يف الفصل التاسع تلميذة ١0١تلميذ و  ١٢1بعدد  00٥الثامن 

و بناء  تلميذا. 109بذالك جمموعة التالميذ يف هذه املدرسة هي  تلميذة ١٥٥تلميذ و  ١٢١بعدد 

 .)أ(على جدول السابق، أخذت الباحثة التحقيق ىف الفصل الثامن 
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 األولى فالمبانجمنهاج الدراسية بالمدرسة الثانوية الحكومية  .ز 

مناخ التعلم اإلجيايب على األساس الدينيو هذه املدرسة هي مؤسسة تعليمية ختقيق الرباعة على 

 على األساس نتيجات الطابع الوطين.

يستخدم منهاج  الدراسية يف عملية التعليم هي وحدة من مهنج الدراسية الوطين ومناهج 

 ٢221.01يف السنة ( KTSP)الدراسية الدينية، ويسنخدم مناهج الدراسية مستوي وحدة الرتبية 

نية )قرآن احلديث وفقه و عقيدة األخالق وتاريخ الثفافة اإلسالمية يف ماّدة التدريس الدي

واللغة العربية( الرجوع اىل منهاج الدراسية الدينية. واّما يف ماّدة التدريس العمومية )مواطنية 

والرياضيات و العلوم الطبيعية واإلجتماعية والفنون الثقافة واملهارات والرتبية البدنية احملتوى احمللى( 

 لرجوع اىل منهاج الدراسية الوطنية. ا

 حالة الوسائل بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج .ح 

سهولة التعليمية هي واحدة من املهمة يف عملية التعليم، ألهنا هي شكل من اسرتاتيجية 

املدرسة متنوعة التعليم يف احملاولة ليسهل ايصاال و حتويل املعرفة اىل الطالب. كانت الوسائل يف هذه 

 و ملعرفة حالة مذكورة ستصورها الكاتبة يف اجلدول األيت:
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  3,9الجدول 

 48 حالة الوسائل بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج

 رقم نوع الوسائل ةمجموع البيان
 ١ فصول 0۱ حسن

 ٢ معمل الطبيعية 7 حسن
 0 معمل الكوميوتري 7 حسن
 0 معمل اللغة 7 حسن
 ٥ مكتبة 7 حسن

 0 غرفة التوجية و اإلرشاد 7 حسن
 1 غرفة الصحة 7 حسن
 1 ميدان كرة السلة 7 حسن
 3 مصلى 7 حسن
 ١9 مكان الوضوء 7 حسن
 ١١ مطعم 2 حسن
 ١٢ مرحاض التالميذ ٩ حسن
 ١0 إدارة 7 حسن
 ١0 غرفة املعلمني ۱ حسن
 ١٥ ملعلمنيمحام  2 حسن
 ١0 غرفة األمن 7 حسن
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 ١1 حاسب إلكرتوين 2٩ نحس
 ١1 أدوات أجواف 7 نحس
 ١3 وفيأدوات الد 7 نحس

 ٢9 أدوات النشيد 7 حسن
 ٢١ صوت النظام ١ نحس

اعتماد على جدول السابق، فنعرف  ان الوسائل للمدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج 

 .بالبيان حسن ٢٢تكاد كامال. مجلة الوسائل يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج هي 

 تالميذنشاطة ال .ط 

يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج حتتوي من نشاطة رمسية و  التالميذكانت نشاطة 

يف عملية التعليم و التعلم بعستعمال اجلدول و  التالميذنشاطة خارجية. النشاطة الرمسية هي نشاطة 

يف تأديتها و  التالميذالوقت املستعد و املناسبة مبنهاج تدريس املدرسة و هذه النشاطة واجبة على 

ية التعليم قد عملها الطالب من الساعة السابعة اىل الساعة الثانوية عشرة و النصف هنارا. عمل

وكذلك من الساعة الواحدة اىل الساعة اخلامسة و النصف مساءا. هذه النشاطة هي تؤدي كل يوم 

 01إالّ يوم األحد.

كل يوم   يذالتالمالنشاطة اخلارجية هي نشاطة الطالب خارج أوقات الدراسية و عملها و 

األحد، املثال تعلم القرآن و اخلطبة و اخلط والقصيدة و الشعر و الرياضة و الكشافة و النظافة البيئة 

 و بنجات سيالت و العصابات.
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 ينقسم اىل قسمني و مها نشاطة الرمسية و نشاطة اخلارجية. التالميذمن نشاطة 

 بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج تالميذإنجاز ال .ي 

املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج له إجناز لطاللبها بتأثري معلمها، و هذا احلال يعطي 

ان ترتفع دافع للمدرسة لكي تكون مدرسة كبرية يف فاملبانج خصوصا. و ملعرفة إجناز الطالب يف هذه 

 دل األيت: املدرسة فتصور الكاتبة يف اجلو 

  6,9 الجدول

 43 بالمدرسة الثانوية الحكوية األول فالمبانج تالميذإنجاز ال

المسابقة نوع  رقم سنة مراكز مستوى 
Pencak Silat POPDA 

Palembang 

Kota 

Palembang 

 ۱ ٢9۱9 العمومية

Kompetisi Robot Line 

Follower Tingkat SMP 

oleh Micro Plus 

Kota 

Palembang 

2 ٢9۱9 ٢ 

Lomba Karya Cipta Pelajar 

Tk. SMP/MTs di Graha 

Teknologi 

Kota 

Palembang 

2 ٢9۱9 0 

Lomba Cepat Tepat Fisika 

SMP di Universitas PGRI 

Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱9 0 

Pentas sains di SMA 

International Palembang 

Kota 

Palembang 

 ٥ ٢9۱۱ العمومية

Lomba Madrsah Prestasi Provinsi ۱ ٢9۱۱ 0 

                                                           
 ٢9۱0 أغوسطسمن شهر  1ج يف التاريخ وثيقة يف اإلدارة باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبان49



68 
 

 
 

EXPO MAN 3 Kota 

Palembang 

 1 ٢9۱۱ العمومية

Lomba Drum Band 

sesumbangsel  HUT 

KODAM II Seriwijaya 

Kota 

Palembang 

2 ٢9۱٢ 1 

Puisi TK. Penggalang  di 

MTs N 2 Model 

Palembang 

Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱٢ 3 

MAN Expo LCC IPA Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 ١9 

MAN Expo LCC MTK Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 ١١ 

MAN Expo Tari Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 ١٢ 

MAN Expo LCC IPA Kota 

Palembang 

 ١0 ٢9۱0 العمومية

Robotik Al-furqon Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 ١0 

Sains Al-furqon Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 ١٥ 

Enterpreneur Al-furqon Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 70 

Lomba Pramuka MTs N 2 

LTK BB Putri 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 71 

Lomba Pramuka SMA 

Patra Mandiri 

Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 7٩ 

Mading SMA Patra 

Mandiri 

Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 7٥ 

Lomba Menyanyi Solo 

UIGM 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 02 

Lomba Menyanyi Solo 

UIGM 

Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 07 
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Aksioma MTK MAN 3 Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 ٢٢ 

Aksioma MTK MAN 3 Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 ٢0 

Aksioma MTK MAN 3 Kota 

Palembang 

2 ٢9۱0 ٢0 

Aksioma Biologi MAN 3 Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 0٩ 

Aksioma Biologi MAN 3 Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 ٢0 

Aksioma Biologi MAN 3 Kota 

Palembang 

2 ٢9۱0 ٢1 

Aksioma Fisika MAN 3 Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 ٢1 

Aksioma Fisika MAN 3 Kota 

Palembang 

٢  ٢9۱0 ٢3 

Aksioma Fisika MAN 3 Kota 

Palembang 

2 ٢9۱0 09 

Aksioma MTQ Putri MAN 

3 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 27 

Robotik (Taman Pintar 

Jogja) Aplikasi 

Nasional ۱ ٢9۱0 0٢ 

Robotik (Taman Pintar 

Jogja) Terfavorit 

Nasional ۱ ٢9۱0 00 

Lomba Tata Upacara di 

Candika 

Kota 

Palembang 

٢ ١9۱0 00 

Kompetisi Sains Madrasah 

Fisika (Lomba KSM) 

Provinsi ۱ ٢9۱0 0٥ 

Kompetisi Sains Madrasah 

Biologi (Lomba KSM) 

Provinsi ۱ ٢9۱0 00 

Kompetisi Sains Madrasah 

MTK (Lomba KSM) 

Provinsi ۱ ٢9۱0 01 
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Kompetisi Sains Madrasah 

Bulu Tangkis (Lomba 

KSM) 

Provinsi ٢  ٢9۱0 2٩ 

KSM MTK di Malang Nasional 2 ٢9۱0 03 

Lomba Bhs Inggris di 

Primagama 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 09 

Lomba Puisi Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 0١ 

Lomba Da’i Cilik Di MAN 

Al-Fatah Putri 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 ٤0 

Lomba Da’i Cilik Di MAN 

Al-Fatah Putra 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 00 

Membaca Al-Qur’an Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱0 00 

Lomba Semarak 

Muharram 

Kota 

Palembang 

 ٤٩ ٢9۱0 العمومية

Lomba Melukis Bertema 

Kepulauan 

Kota 

Palembang 

۱ ٢9۱٤ ٤0 

Kompetensi Sains 

Matematika 

Nasional  ۱الرجاء  ٢9۱٤ 
٤1 

Lomba Nyanyi Solo Islami 

Al-Azhar 

kota palembang 2 ٢9۱٤ 01 

Lomba Tahfidzul Qur’an 

Al-Azhar 

kota palembang ٢  ٢9۱٤ 03 

Lomba Da’i/Ah Cilik Al-

Azhar 

kota palembang ٢  ٢9۱٥ ٤9 

Lomba Hemat Energi 2014 Nasional ٢9۱٤ العمومية 
٩7 

Lomba Sekolah Hemat 

Energi 

Nasional ۱ ٢9۱٥٢ ٤ 

Lomba Best Manager 

Hemat Energi 

Nasional ۱ ٢9۱٤ 
٩2 
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Lomba Arsitektur Bertema 

Hemat Energi 

Nasional ٢  ٢9۱٤ 
٩٤ 

Kompetensi Sains IPA Nasional  ۱الرجاء  ٢9۱٤ 
٩٩ 

إجناز التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج قد حيصل يف كل األنواع و كل السنة و 

 مرحلة الوطنية، هذه احلالة يبّيننا قد كانت مدرسة بالدرجة املرتفعة.
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الرابعالفصل   

ض البيانات و تحليلها و مناقشتهاعر   

مهارة كتابة التالميذ قبل تنفيذ طريقة التدريبات في درس اللغة العربية بالمدرسة الثانوية  .1

 الحكومية األولى فالمبانج.

يف هذا الباب تقدم اّلىت وجد الكاتبة من مسائل البحث و منها من مهارة كتابة التالميذ يف 

سبتمرب  ١درس اللغة العربية قبل و بعد تنفيذ طريقة التدريبات. حتليل الكتابة على هذا البحث من 

٢9١0 . 

يف الصّف تلميذتا  ١1تلميذا و  ١٥تلميذا و ينقصم اىل  00اما العينات يف هذا البحث هي 

الثامن أ باملدرسة الثانويّة احلكومية األوىل. و ملعرفة كيف مهارة كتابة التالميذ، فنشرت الكاتبة 

أسئالت،  ١9اإلختبار اىل التالميذ يعين بتفريخ الفكرة غري الكامل. و هذا اإلختبار يكون من 

 على إجابة صحيحة من كلمات مناسبة لتفريخ األسئلة. ١9بنتيجة 

قة الت تستعمل معّلما يف ماّدة اللغة العربية و هي طريقة اخلطابة و مناقشتها. طريقة اّما طري

 اخلطابة هي املعّلم يشرح و التالميذ يستمعون بتدقيق.

 خطوات تنفيذ الطريقة اخلطابة:

 املعّلم يربط موضوع املاضى و اجلديد .أ 

 املعلم يشرح النص الدرس باللغة السهلة .ب 
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 شرح املعلم التالميذ يطلب للرد على .ج 

 املعلم جييب استجابة من التالميذ .د 

 مقدم التالميذ اخلالصة .ه 

 تقييم املعلمني .و 

والبيانات احملصولة من التالميذ يف الصّف الثامن أ قبل اإلختبار بتنفيذ طريقة التدريبات يف درس 

 اللغة العربية كما ياىل:

  1,4الجدول 

 دفتار نتائج التالميذ قبل اإلختبار في الصّف الثامن أ 

 الثامن أ الصفّ 

 ةنتيج أسماء التالميذ  رقم ةنتيج أسماء التالميذ مرق

 09 حممد رضى هربيانطا ١1 19 أديندا وحيوين ١

 ٥9 مسييل الكوثر ١1 09 أدريان سافرتا ٢

 09 حممد خالد أغوسرتي ١3 19 أمحد شكرى 0

 19 حممد مفتاح ٢9 19 أليف فجر 0

 19 متييارى مسلمة ٢١ ٥9 أليفة فرتي ٥

 19 نورة سوجي ٢٢ 09 أوليا سلسبالة 0
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 09 نيماس متيياة ٢0 ٥9 ديىن بغسكار 1

 09 نيماس سيت ٢0 ٥9 دييا فرتي أجنجايين 1

 ٥9 راىن سافطري ٢٥ 09 ديندا ماهراين 3

 19 ريفى نابلة ٢0 09 فتح الرمحن ١9

 ٥9 رايشاه نوفيأنندا ٢1 39 أزيغرةفيماس  ١١

 ٥9 سلسبالة ٢1 ٥9 هريمان شاح ١٢

 ٥9 شكيلة فوطري ٢3 09 إينداه فرمات ١0

 ٥9 سولسطري 09 19 حسن األّولية ١0

 09 شريفة يوسين 0١ 09 حممد توفق هداية ١٥

 ٥9 وحي رزقي 0٢ ٥9 حممد والد دىف ١0

 09 ذو الكفلى 00

 
 " كمتغّيرة " . أ

00 00 30 60 40 30 60 80 30 30 60 
40 39 ٥9 39 19 09 19 09 19 ٥9 ٥9 
80 09 09 ٥9 09 ٥9 19 09 ٥9 ٥9 09 
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 2,4الجدول 

 التوزيع التكرار في الصّف الثامن أ قبل اإلختبار

 2,ف ك ,ف ك ,ك ك ف فاصلة رقم
١ 39-10 ٢ 11 +١ ٥9 ٥9 
٢ 1٥-1١ . 10 +0 . . 
0 19-10 0 11 +0 3 ٢1 
0 1٥-1١ . 10 +٢ . . 
٥ 19-00 ٥ 01 +٥ ٥ ١ 
0 0٥-0١ . 00 . . . 
1 09-٥0 1 ٥1 -١ -1 1 
1 ٥ . ٥١-٥٥0 -٢ . . 
3 ٥9-00 ١١ 01 -0 -00 33 

١9 0٥-0١ . 00 -0 . . 
١١ 09-00 0 01 -٢- ٥9 ١99 

 283=2,ف ك∑ 90-=, ك ف∑   99ن= المجموعة
 

 ( كما يلي:Meanنتيجة الوسيطة )فتستطيع الكاتبة ان تبحث ، اجلدول السابقو من 

ف͑ ك∑+ ئ  ،م = ي م
ن  ) 

 =00  +٥(  32

33
) 
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  =00  +(١،١٢-) ٥ 

  =00 ( +-٥،0) 

  =00 – ٥،0 

  =٥1،0 

 ( بعستخدام رموز كما يلى:SDو بالتاىل ستبحث الكاتبة قيمة االخنراف املعيارى )

= ئ       ١ع
∑ 1  ف ك

) – ن
∑   ف ك

ن )٢ 

  =٥    18٩

33
 – (

 32

33
)٢ 

  =٥    1،1٥1 – (-١،١٢)٢ 

  =٥   1،1٥1 – ١،٢٥0  

  =٥   1،٥90  

  =٥ x ٢،10   

 =١0،1 

" و قيمة "ع" فتدخلها اىل عالمة عالية و متوسطة و يو بعد ان تعرف الكاتبة قيمة "م

 منخفظة بعستخدام توجيه كما يلى: 

 .ع١+  ي= م  عالية

   =٥1،0  +١ (١0،1) 
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 اىل األعلى 1١تكون   1١،١=   

 .ع(١ - ي.ع( و )م١+  ي= بني )م  متوسطة

 ((١0،1) ١ - ٥1،0(( و )١0،1) ١+  ٥1،0= بني )  

 (00،1( و ) 1١،١= بني )  

  00 – 1١= بني   

 .ع١ - ي= م منخفظة 

   =٥1،0 - ١ (١0،1) 

 اىل التحت 00تكون   00،1=   

و ملعرفة حالة مهارة كتابة التالميذ قبل اإلختبار ىف الفصل التجرييب باملدرسة الثانوية احلكومية 

 األوىل فاملبانج، تكون عالية و متوسطة و منخفظة سننظر اىل اجلدول األيت: 

 9,4الجدول 

 المأوية عن مهارة كتابة التالميذ قبل اإلختبار فى الصف الثامن أ.

 المأوية  التكرار التالميذمهارة كتابة  رقم
 % ١٥ ٥ عالية ١
 % 10 ٢0 متوسطة ٢
 % ١٢ 0 منخفظة 0

 % 100 99ن =  المجموعة
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اجلدول السابق عرفنا ان مهارة كتابة التالميذ قبل تنفيذ طريقة التدريبات ىف الفصل من حتليل 

 ٢0%( نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة العالية و  ١٥تلميذا او ) ٥التجرييّب هلم ثالث درجات يكىن 

%( نتيجتهم و  ١٢تلميذا او ) 0%( نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املتوسطة و  10تالميذا او )

 اىل الدرجة املنخفضة. مدخل 

قبل اللغة العربية  ىف درس التالميذتعلم  نتيجةأن  ومن البيانات السابقة تستنبط الكاتبة

يف عملية تعليم اللغة العربية قبل إستخدام  توسطة.املقرينة الدخلت إىل  طريقة التدريبات إستخدام

غري رتكون الدرس شيهم و  ةضجيج مأحواهلة أنشاطة التالميذ منها الكاتب طريقة التدريبات تالحظ

هتّمون يهم ال و  , املمازحة.كتابةم حنو الرسم, المشتغلون بأنشطتههم بعض ألنّ لنشيط و احلماسة, ا

. وبذلك محاسةغري حيفظون  بعضهمفكتب لاىل التالميذ . و إذا جاء األمر إاّل قليال الدرس باجلد

 للغة العربية.أحوال التالميذ تأثر مؤوية نتيجة تعلمهم يف درس ا

مهارة كتابة التالميذ بعد تنفيذ طريقة التدريبات في درس اللغة العربية بالمدرسة الثانويّة  .2

 الحكومية األولى فالمبانج.

عملت الكاتبة املزاولة مباشرة بتنفيذ طريقة التدريبات على درس اللغة العربية يف ىف هذا البحث 

. اّما عملت ٢9١0سبتمرب  ١الصّف الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج، يف الّتاريخ 

 الكاتبة يف عملية التعليم بتنفيذ طريقة التدريبات. 

 خطوات تنفيذ طريقة التدريبات:

 التالميذ جُمَهزة النظرية الكتابة .أ 
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 املعلم يعطى أمثلة من التدريبات .ب 

 املعلم يعطى التدريبات عن "الوقت" .ج 

 يعمل التالميذ على األسئلة مع توجيه املعلمني .د 

 املعلم يصحيح من األخطاء التالميذ .ه 

 تالميذ يكرر التمرين لتحقيق احلق يف التحرك .و 

 تقييم املعلمني .ز 

ن التالميذ يف الثامن باملدرسة الثانوسة احلكومية األوىل فاملبانج بعد و اما البيانات احملصولة م

 كما يلى:   ٢9١0سبتمرب  ١تنفيذ طريقة التدريبات يف درس اللغة العربية عن الساعة يف التاريخ 

 4,4الجدول 

 دفتار نتائج التالميذ بعد اإلختبار في الصّف الثامن أ

 أالثامن  الصفّ 

 نتيجة التالميذأسماء  رقم  نتيجة التالميذأسماء  رقم

 39 مسييل الكوثر ١1 ١99 أديندا وحيوين ١

 19 حممد خالد أغوسرتي ١3 19 أدريان سافرتا ٢

 39 حممد مفتاح ٢9 39 أمحد شكرى 0

 39 متييارى مسلمة ٢١ 39 أليف فجر 0
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 39 نورة سوجي ٢٢ 19 أليفة فرتي ٥

 39 نيماس متيياة ٢0 19 سلسبالةأوليا  0

 19 نيماس سيت ٢0 39 ديىن بغسكار 1

 ١99 راىن سافطري ٢٥ 19 دييا فرتي أجنجايين 1

 ١99 ريفى نابلة ٢0 19 ديندا ماهراين 3

 39 رايشاه نوفيأنندا ٢1 19 فتح الرمحن ١9

 19 سلسبالة ٢1 ١99 فيماس أزيغرة ١١

 39 شكيلة فوطري ٢3 39 هريمان شاح ١٢

 19 سولسطري 09 19 إينداه فرمات ١0

 39 شريفة يوسين 0١ 19 حسن األّولية ١0

 09 وحي رزقي 0٢ 19 حممد توفق هداية ١٥

 19 ذو الكفلى 00 19 حممد والد دىف ١0

 39 احممد رضى هربيانط ١1

 
 متغيرة "ي" . ج

١99 19 39 39 19 19 39 19 19 19 ١99 

39 19 19 19 19 39 39 19 39 39 39 
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39 19 ١99 ١99 39 19 39 19 39 09 19 

 
 3,4الجدول 

 التوزيع التكرار في الصّف الثامن أ بعد اإلختبار

 2,ف ك ,ف ك ,ك ك ف فاصلة رقم

١  ١99 - 31  0 31،٢ ٥+  ٥9 ١99 

٢ 30 – 30 . 30،٥ +0 . . 

0 3٢ – 13  ١0 39،٥ +0 03 ١١1 

0 11 – 1٥ . 10،٢+ ٥ . . 

٥ 10 – 1١ . 1١+ ٢،٥ . . 

0 19 – 11 ١١ 11،٥ . . . 

1 10 – 10 . 10،١- ٥ . . 

1 1٢ – 03 0 19،٢- ٥ -1 ١0 

3 01 – 0٥ . 00،٥ -0 . . 

١9 00 – 0١ . 0٢،٥ -0 . . 

١١ 09 – ٥1 ٥ ١1،٢٥ ٥- ٥- ٥ 

 238=2,ف ك∑ 46=,ف ك∑   99ن= المجموعة
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 :( كما يليMeanو من اجلدول السابق، فتستطيع الكاتبة ان تبحث نتيجة الوسيطة )

∑ ف ك  + ئ  ،م = ي م

ن  ) 

 =11،٥  +0(  ٦٤

33
) 

 =11،٥ ( +0 x ١،030) 

  =11،٥،٥+  ٥1٢ 

  =10،91٢  

 ( بعستخدام رموز كما يلى:SDو بالتاىل ستبحث الكاتبة قيمة االخنراف املعيارى )

= ئ       ١ع
∑ 1  ف ك

) – ن
∑   ف ك

ن )٢ 

  =0    1٥8

33
 – (

٦٤

33
)٢ 

  =0    1،1١1 – (-١،030)٢ 

  =0   1،1١1 – ١،309  

  =0   ٥،111   

  =0 x ٢،0٢0   =3،030 
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" و قيمة "ع" فتدخلها اىل عالمة عالية و متوسطة و يو بعد ان تعرف الكاتبة قيمة "م

 منخفضة بعستخدام توجيه كما يلى: 

 .ع١+  ي= م  عالية

   =10،91٢ ( +١ x 3،030) 

 اىل األعلى 30تكون   30،101=   

 .ع(١ - ي.ع( و )م١+  يبني )م=   متوسطة

 (١x 3،030 – 10،91٢( و )x 3،030 ١+  10،91٢= بني )  

 (10،010( و ) 30،101= بني )  

 10 – 03= بني   

 .ع١ - ي= م منخفضة 

   =10،91٢ – (١ x 3،030) 

 اىل التحت 10تكون   10،010=   

و ملعرفة حالة مهارة كتابة التالميذ قبل اإلختبار ىف الفصل التجرييّب باملدرسة الثانوية احلكومية 

 األوىل فاملبانج، تكون عالية و متوسطة و منخفضة سننظر اىل اجلدول األيت: 
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 6,4الجدول 

 المأوية عن مهارة كتابة التالميذ بعد اإلختبار فى الصف الثامن أ.

 المأوية التكرار كتابة التالميذمهارة   رقم

 % ١٢ 0 عالية ١

 % 10 ٢0 متوسطة ٢

 % ١٥ ٥ منخفضة 0

 % 100 99ن =  المجموعة

 
اجلدول السابق عرفنا ان مهارة كتابة التالميذ قبل تنفيذ طريقة التدريبات ىف الفصل من حتليل 

 ٢0%( نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة العالية و  ١٢تلميذا او ) 0التجرييّب هلم ثالث درجات يكىن 

%( نتيجتهم و  ١٥تلميذا او ) ٥%( نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املتوسطة و  10تلميذا او )

 ىل الدرجة املنخفضة. مدخل ا

و فرق بني نتيجة يف الفصل التجرييّب و الفصل الضابط يوجد تأثري ألن هذه طريقة يعطئ 

 املعلومات بالتفريغ القفرة غري الكامل و هذه حتتاج اىل اهتمام التالميذ.

يف و اللغة العربية  ىف درس االلتالميذتعلم  نتيجةأن  ومن البيانات السابقة تستنبط الكاتبة

عملية تعليم اللغة العربية بعد إستخدام طريقة التدريبات يوجد فرق بني إستخدام طريقة التدريبات بال 

 إستخدام طريقة التدريبات، نتيجة التالميذ يرتفع بعستخدام طريقة التدريبات.
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 تأثير طريقة التدريبات على مهارة كتابة التالميذ فى درس اللغة العربية بين الفصل التجريبيّ  .9

 و الفصل الضابط بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى فالمبانج.

بعد ان تعرف نتيجة مهارة كتابة التالميذ قبل و بعد تنفيذ طريقة التدريبات ىف درس اللغة العربية 

" لننظر Product Momentباملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج، و هذا البحث تستعمل برموز "

 ٥9التدريبات على مهارة كتابة. اما خطوات كما تلى:  تأثري طريقة

هذا اخلطوات لتصور قبل اإلختبار ىف الفصل التجرييّب و الفصل الضابط بتنفيذ طريقة  . أ

 التدريبات، و اما حاصلهم كما يلى:

 من متغريات "ك" و متغريات "ي" كما يلى:إىل اجلدول  ننطر (١

 0,4 الجدول
 درس اللغة العربية فىطريقة التدريبات قبل و بعد إستخدام  تالميذال نتيجة تعلمبين  الحقائق

 ي            ك 09 ٥9 09 19 19 39 ف )ي( ’ي ’ف ي ٢’ف ي ’ي’ ك

٢9 ١0 1 ٢+ 0 ٢     //       
١٢ 

٢    // 

1 

0 9   ١99 

١ ٢0 ١0 ١ +١0  ١      //               
٢ 

0    ///          
0 

0   //////    
9 

0    ///    
0-  39 

9 9 9 9 ١١ 9  ٢   //        
9 

٢     //       
9 

٥   //// 

9 

٢        
//    9 19 

٥ 0 0- ١- 0   9  0   /// 

0 

١        / 

٢ 
19 

0 0 ١      ١ -٢ -٢       / 

0 
09 

                                                           
       

50
 Anas Sudijono, “Pengantar statistik pendidikan,”  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014),222. 
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 ف )ك( 0 ١١ 1 ٥ 0 ٢ 00ن=  ١٥= ٢1= 0١=

∑ ’ي’ك  ∑ ٢’ي ∑ ف  ’ي  ’ك -٢ -١ 9 +١ +٢ +0  ف 

  ∑ ’ك  ’ف ك -1 -١١ 9 ٥ 0 0 -٢= ف 

∑ ٢’ك ٢’ف ك ١0 ١١ 9 ٥ ١٢ ١1 0٢= ف   

∑ ’ي ’ك  ’ي’ ك 0 9 9 0 ١9 ١٢ 0١=   

 نتيجة:السابق عرفنا  خريطة إرتباط من حساب

∑    00= ن  ’ي  ١٥=ف 

∑ ’ك  ∑     ٢=ف  ٢’ي  ٢1ف 

∑ ٢’ك ∑10  0٢=ف  ’ي  0١=’ك 

 كما يلى:حبثت الكاتبة قيمة املرتبط املتقّلب "ك" برموز   (٢

ج 
’ك

 = 
∑ ’ك ف 

  ن

= 
 ۲

۳2
   =0،06-  

 " برموز كما يلى:يحيثت الكاتبة قيمة املرتبط املتقّلب " (0

ج 
’ي

 = 
∑ ’ي ف    

  ن

CHECKING 
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= 
۱٥

۳2
  =0،43 

 برموز كما يلى:اإلخراف املعيارى "ك"، و بالتاىل حبثت الكاتبة قيمة  (0

ع 
’ك

 ي = 
∑ ’ك

۲
ف 

) - ن
∑ ’ك ف 

ن )٢ 

  =١  0۲
00 – (

 ۲
00)

٢ 

   =١ ١،11- (9,90-)٢ 

   =١   ١،11- 9,9900 

 =١   ١،1000  =١،000 

 برموز كما يلى:اإلخراف املعيارى "ي"، و بالتاىل حبثت الكاتبة قيمة  (٥

ع
’ي

 ي  = 
∑ ’ي

۲
ف 

) - ن
∑ ’ي ف 

ن )٢ 

=١  
۲۲
00 – (

۱٥
00)

٢ 

 =١ 9،1٢- (9,0٥)٢ 

 =١   9،1٢- 9,٢9٢٥ 

 =١   9،0١1٥  =9،11٥1 
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 " بعستعمال مربع االتى :قيمة " رىحبثت الكاتبة عن  (0

ر
 ك ي  

 =  
ج 

’ي
ج   

’ك
   

∑ ’ي ’ك 
ن

ع 
ي

ع  
ك

 
 

 =
 2٤٤٩    2٤20   

2۱

22

 2٤۸۸٩۸  7٤200 
 

 =  2٤2۷۸  2٤٥٤

7٤2۸2٤
 

 =2٤٥0۸

7٤2۸2٤
 

= 9،399 

 " برموز :dfحبث قيمة " (1

 ن ر –دو = ن 

  =00 - ٢  =0١ 

و ملعرفة النجاح من البحث البد علينا ان ننظر اىل نتيجة آخرة من هذا البحث مقارنة بنتيجة 

اجلدول  أن نظر الكاتبة إىل و بعدبعد اإلختبار. بعد ذالك ننظر اىل اجلدول من توزيع التكرار )دو(. 
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%  ١ ىف طرف املعىن و (9،003) % ٥عىن يف طرف امل df  =0١  قيمةة د الكاتبجت" ر"

 :كما تلى  ةو بعبارة أخرى كتب الكاتب (9،003)

        9،003  ٩٠٠ ٠   9،003. 

الت تقول: اليوجد تأثري يف  (Ho)فالفروض الصفرية  (rt) ترأكرب من  (r)واألن نعرف أّن ر 

"غري مقبولة". والفروض البديلة طريقة التدريبات نتيجة تعلم التالميذ يف درس اللغة العربية بعستخدام 

(Ha)  طريقة التدريبات الت تقول :يوجد تأثري يف نتيجة تعلم التالميذ يف درس اللغة العربية بعستخدام

 "مقبولة".

و بذالك ان طريقة التدريبات مؤثرة لرتقية مهارة كتابة التالميذ ىف درس اللغة العربية باملدرسة 

 دريبات على مهارة كتابة التالميذ.الثانوية احلكومية فاملبانج، مبقارنة قبل و بعد تنفيذ طريقة الت
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

 نتائج البحث .أ 

 و بعد حتليل البيانات إستخلصت الكاتبة ما يلى :

مهارة كتابة التالميذ يف املدرسة الثّانويّة احلكومّية األوىل فاملبانج قبل تنفيذ طريقة التدريبات  .١

%( نتيجتهم ١٥تلميذا او ) ٥هلم ثالث درجات يعىن  الفصل التجرييبّ )طريقة القدمية( يف 

%( نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة 10تلميذا او ) ٢0و مدخل اىل الدرجة العالية، و 

%( نتيجتهم و مدخل اىل الدرجة املنخفضة. و اّما ىف ١٢تلميذا او ) 0املتوسطة، و 

%( مدخل اىل الدرجة العالية، و ١٥) تلميذا او ٥الفصل الضابط هلم ثالث درجات يعىن 

%( مدخل اىل ١3تلميذا او ) 0%( مدخل اىل الدرجة املتوسطة، و 00تلميذا او ) ٢٢

 الدرجة املنخفضة.

هلم ثالث درجات يعىن الفصل التجرييّب بعد تنفيذ طريقة التدريبات يف  التالميذمهارة كتابة  .٢

%( مدخل اىل 10او ) تلميذا ٢0%( مدخل اىل الدرجة العالية، و ١٢او ) تلميذا 0

الفصل %( مدخل اىل الدرجة املنخفضة. و اّما ىف ١٥او ) تلميذا ٥الدرجة املتوسطة، و 

 ٢3%( مدخل اىل الدرجة العالية، و ١٢او ) تلميذا 0هلم ثالث درجات يعىن  الضابط
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%( مدخل اىل 9%( مدخل اىل الدرجة املتوسطة، و دون طالب او )11او ) تلميذا

 جة املنخفضة.الدر 

 اللغة العربية تعليم ىفتوجد تأثري يف النتيجة تعلم االلتالميذ بعد إستخدام طريقة التدريبات  .0

. "رى" أكرب من نتيجة "ر قيمة "  بالنظر اىل  أو بالكلمة األخرى الفروض الصفرية مقبولة

393 9  0،943 % يعىن ١% أو  ٥ىف اجلدول سواء كانت ىف طرف املعىن    

وبذالك إستخدام طريقة التدريبات تأثري على ترقية النتيجة تعلم الطالب يف . 0،443

 درس اللغة العربية.

 التوصيات البحث .ب 

 لتنمية كفائة التالميذ يف مهارة الكتابة مبا يلي: توصيات الكاتبة 

ان يهتم املعّلم بتنفيذ طريقة التدريبات ملهارة الكتابة اىل حد كبري وال يتعمق فيها و خاصة  .١

 للمبتدئني من طالب الثّانويّة ال خيطر على أذهان التالميذ ان هذه مهارة صعبة.

أن يربط املعّلم بني أنواع طريقة التعليم و بني أنواع وسائل التعليم ىف تعليم اللغة العربّية حىّت  .٢

 كاره يف كتابة العربّية و فهمها.أن يطبقوا كل ما فيه أف التالميذيستطيع 

ْيد الّتالميذ كل مواد.أن يَرجو التالمي .0  ذ مبراجعة املاّدة اّلذي قد عّلمه حىّت جيُِ

أن يرجو رئيس املدرسة لعقد ندوة عن اإلسرتاتيجية يف التعلم اللغة العربية لكي املعلمني  .0

يف العملية التعلم  Cooperative Learningأو  Active Learningبدافع وقدر التنفيذ طريقة 

 ستخدام اسرتاتيجية الت رتابة والتالميذ املل يف العملية التعلم.لكي املعلمني ال دائما با
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رتقية اللغة العربية باحملاولة الكاملة لكي ننتشرها اىل ل  جيمعون هبذه الدراسة كل من   ان يرجو .٥

 أحناء العامل وباخلصوص يف احلضارة اإلسالمية.

 المقترحات البحث  . ج

نظرا هلذا البحث يركز على حماولة و تنفيذ طريقة التدريبات ىف تعليم اللغة العربية، فينبغى 

للباحثني األخرين ان يطوروا هذا البحث يف تنفيذ طريقة التعليم األخرى يف واقع ترقية مهارة الكتابة و 

 أيضا أن يطوروا تنفيذ هذه الطريقة يف املوضوعات األخرى.
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Petunjuk 

Wawancara ini diajukan kepada guru mata pelajaran Insya’. 

B. Identitas 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Tanggal Wawancara : 

C. Materi Wawancara 

1. Apakah Bapak/Ibu guru lulusan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab? Kalau bukan 

apakah Bapak/Ibu guru pernah di pesantren? Dimana? 

2. Apa saja metode yang pernah Bapak/Ibu gunakan dalam mengajar pada mata pelajaran 

Bahasa Arab khususnya dalam aspek menulis? 

3. Bagaimana hasil belajar menulis siswa dengan metode pembelajaran yang Bapak/Ibu 

gunakan? 

4. Apa saja kesulitan-kesulitan Bapak/Ibu guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran? 

5. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Bapak/Ibu guru dalam penggunaan metode 

pembelajaran? 

6. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Bapak/Ibu guru dalam penggunaan metode 

pembelajaran? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Petunjuk: 

Dokumentasi ini diajukan kepada kepala staf tata usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Model Palembang  

1. Sejarah sekolah MTs N 1 Palembang 

a. Nama Sekolah 

b. Status sekolah 

c. Alamat Sekolah 

d. Letak geografis 

2. Keadaan Guru 

a. Jumlah guru 

b. Status guru 

c. Pendidikan terakhir guru 

3. Keadaan Siswa 

a. Jumlah siswa 

b. Jumlah kelas 

4. Keadaan Pegawai 

a. Jumlah pegawai 

b. Status pegawai 

c. Pendidikan terakhir pegawai 

5. Keadaan sarana dan Prasarana 

a. Keadaan gedung 

b. Jumlah ruang belajar 

c. Jumlah kantor 

6. Struktur Organisasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Petunjuk: 

 Observasi ini dilakukan di sekolah MTs N 1 Palembang 

A. Kondisi Umum Objek Penelitian 

1. Kondisi lingkungan lokasi sekolah 

2. Kondisi bangunan sekolah 

3. fasilitas belajar yang tersedia 

B. Proses Belajar Mengajar Bahasa arab 

1. Kurikulum 

2. Silabus 

3. RPP guru bahasa Arab 

4. Buku/sumber belajar siswa MTs N 1 Palembang 

5. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 
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PEDOMAN TES 

Petunjuk 

a. Tes ini diajukan kepada siswa kelas VIII A dan VIII B 

b. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah penerapan metode Drill. 

 

 : الّساعة املاّدة

ْلُقَدَماُء "اْلَوْقُت  حَنُْن نَ ْعَلُم اَنَّ اْلَوْقَت َضُرْورِيٌّ حِلََياِة النَّاِس. اْلَوْقُت اَل يَ ُعْوُد اََبًدا. ِلَذاِلَك قَاَل اأَلْجَداُد ا

ْيِف، ِاْن ملَْ تَ ْقطَْعُه  تُ َنا َقَضاًء َحَسًنا.َكالسَّ َنا اَْن ن ُّْقِضَي َوق ْ  َقطََعَك." فَ َعَلي ْ

َرُه َمَنا ْمَس ِضيآًء َو اْلَقَمَر نُ ْورًا َوَقدَّ زَِل لِتَ ْعَلُمْوا قَاَل اهللُ تَ َعاىَل يف اْلُقْرآِن اْلَكرميِْ "ُهَو الَِّذْي َجَعَل الشَّ

ِننْيَ َواحلَِْساَب ... ااْلَيَة."  ْمِس َواْلَقَمِر. َعَدًد السِّ ِننْيَ ِبَدْوَرِة الشَّ  َواآْلَن، النَّاُس حَيَْتِسبُ ْوَن َعَدُد السِّ

َنَة نَ ْوَعاِن، يَ ْعيِن َسَنٌة َمِسْيِحيٌَّة اَْو ِمْياَلِديٌَّة َو َسنٌَّة ِهْجرِيٌَّة. حَنُْن حنَْ  نََّة حَنُْن نَ ْعَلُم اَنَّ السَّ َتِسُب السَّ

نََّة اْلَمِسْيِحيٌَّة تَ َتَكوَُّن َعَلى اِث ْ اْلَمِسْيِحيٌَّة ِبَدوْ  نَُّة اهلِْْجرِيَُّة ِبَدْورَِة اْلَقَمِر. السَّ ْمِس َوحَنَْتِسُب السَّ َنا َعَشَر َرِة الشَّ

نَُّة اهلِْْجرِ  ْهُر اْلِماَلِديٌّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلِثنْيَ اَْو َواِحِد َوَثاَلِثنْيَ يَ ْوًما. السَّ يَُّة تَ َتَكوَُّن َعَلى اِثْ َنا َشْهرًا. الشَّ

ْهُر اهلِْْجرِيُّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلِثنْيَ اَْو تِْيِع َوِعْسرِْيَن يَ ْوًما.  َعَشَر َشْهرًا. الشَّ

Sumber buku: H. Darsono dan T. Ibrahim. 2009. Fasih Berbahasa Arab jilid 2. (PT. Tiga 

serangkai Pustaka Mandiri). 
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Lengkapi paragraf di bawah ini dengan benar!!! 

اَل يَ ُعْوُد اََبًدا. ِلَذاِلَك قَاَل اأَلْجَداُد اْلُقَدَماءُ    حِلََياِة النَّاِس.   حَنُْن نَ ْعَلُم اَنَّ اْلَوْقَت 

تُ َنا َقَضاءً   "اْلَوْقُت  َنا اَْن ن ُّْقِضَي َوق ْ  .   ، ِاْن ملَْ تَ ْقطَْعُه َقطََعَك." فَ َعَلي ْ

نَّ       حَنُْن  َنَة نَ ْوَعاِن، يَ ْعيِن َسَنٌة َمِسْيِحيٌَّة اَْو ِمْياَلِديٌَّة َو َسنٌَّة ِهْجرِيٌَّة. حَنُْن حَنَْتِسُب السَّ َة اَنَّ السَّ

ْمِس  نَُّة اهلِْْجرِيَُّة ِبَدْوَرةِ    اْلَمِسْيِحيٌَّة ِبَدْوَرِة الشَّ نََّة اْلَمِسْيِحيَّ         السَّ ٌة تَ َتَكوَُّن َعَلى . السَّ

    اْلِماَلِديٌّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلِثنْيَ اَْو َواِحِد وَ     َشْهرًا.    

ْهُر اهلِْْجرِيُّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلثِ  نَُّة اهلِْْجرِيَُّة تَ َتَكوَُّن َعَلى اِثْ َنا َعَشَر َشْهرًا. الشَّ نْيَ اَْو ِتْسِع َوِعْسرِْيَن يَ ْوًما. السَّ

 ْوًما.ي َ 

 :  المفردات

اَعةُ   : َسنٌَّة َمِسْيِحيَّةٌ    :    السَّ

 : َساَعُة الَيدِ    :   ُقَدَماءٌ  جَقِدمْيٌ 

    :  َقَمٌر 

Skor penilaian: 

 1 soal mempunyai nilai 10, 10 soal mendapat nilai 100 

 Apabila jawaban pada bagian A benar, maka mendapat nilai 10 

 Apabila jawaban pada bagian B benar, maka di kali 2 menjadi 10 

 Apabila jawabannya salah pada bagian A dan B, maka diberi nilai setengah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MTs N 1 Palembang 

Mata Pelajaran  : Bahasa arab 

Materi   : الساعة 

Kelas/Semester  : VIII/ Ganjil 

Alokasi Waktu : 3 X 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi: 

Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan informasi melalui kegiatan menulis 

tentang الساعة 

B. Kompetensi Dasar 

1. Menulis kata, frasa, atau kalimat sederhana tentang الساعة   

2. mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat sederhana 

tentang الساعة 

C. Indikator 

1. Menulis kata, frasa dalam konteks yang sesuai tentang الساعة 

2. Membaca ulang dari apa yang telah ditulis secara individu tentang الساعة 

3. Menemukan ide pokok dari bacaan yang telah ditulis tentang الساعة 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menulis kata, frasa dalam konteks yang sesuai tentang الساعة 

2. Siswa dapat membaca ulang dari apa yang telah ditulis secara individu tentang الساعة 
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3. Siswa dapat menemukan ide pokok dari bacaan yang telah ditulis tentang الساعة 

E. Materi Ajar : (Terlampir) 

 

F. Metode Pembelajaran: 

1. Membaca (Reading) 

2. Metode Drill  

3. Tanya Jawab 

G. Media Pembelajaran: 

Lembaran Kertas 

H. Karakter yang diinginkan:  

1. Aktif 

2. Berani 

3. Percaya Diri 

4. Komunikatif 

I. Langkah-langkah Pembelajaran: 

Kegiatan Waktu 

 Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam ketika memasuki kelas 

2. Guru mengajak siswa mengawali pembelajaran dengan membaca 

Basmallah 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Apresepsi dari materi yang telah dipelajari 

5. Memotivasi siswa 

 

 

 

10 menit 
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 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar 

2. Guru merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa 

3. Guru melakukan kegiatan Pradrill sebelum menjelaskan 

pelajaran dengan metode Drill 

b. Elaborasi 

1. Siswa menulis mufrodat dan kalimat Arab yang berkaitan 

dengan الساعة  dengan bimbingan guru 

2. Siswa memperhatiakan contoh yang sudah diberikan  

3. Siswa diminta membuat contoh menggunakan mufrodat yang 

sudah diberikan tentang الساعة 

4. Guru mengoreksi latihan siswa dan membetulkan kesalahan 

5. Siswa diharuskan mengulang kembali latihan untuk mencapai 

gerakan yang benar 

c. Konfirmasi  

1. Guru mengadakan tanya jawab tentang penulisan dari bacaan 

tersebut 

2. Siswa antusias untuk memperbaiki tulisan yang salah 

3. Guru dan siswa bersama-sama memberi penjelasan ide pokok 

dari bacaan 

4. Guru menyimpulkan cara menulis Arab dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

 Kegiatan penutup. 

1. Guru memberikan evaluasi (tes) dari materi yang telah diajarkan 

2. Kegiatan proses pembelajaran ditutup dengan bacaan hamdalah 

dan salam. 

10 menit 

J. Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket bahasa Arab kelas VIII 

2. Lembar kertas 

3. Pengalaman guru 
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K. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Menulis kata, frasa dalam 

konteks yang sesui tentang 

 الساعة
 
Membaca ulang dari apa 

yang telah ditulis secara 

individu tentang  

 الساعة
 

Menemukan ide pokok dari 

bacaan yang telah ditulis 

tentang الساعة 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Lisan 

Pilihan ganda 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

Essay 

َمىَت َتْستَ ْيِقُض ِمَن 
ْوِم؟  الن َّ

 
اَعِة  َتْذَهُب ِاىَل َكِم السَّ

 اْلَمْدَرَسِة؟
 

اَعِة  َماَذا تَ ْفَعُل يف السَّ
اِبَعة؟   السَّ

 
 

Palembang,    September 2016 

Guru Pamong      Guru Peneliti 

 

 

Dra. Fauziah     Dewi Maryam Wulandari 

NIP. 19610913 198603 2 002   NIM. 12260037 
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Materi Pembelajaran: 

اُء نَ ْعَلُم اَنَّ اْلَوْقَت َضُرْورِيٌّ حِلََياِة النَّاِس. اْلَوْقُت اَل يَ ُعْوُد اََبًدا. ِلَذاِلَك قَاَل اأَلْجَداُد اْلُقَدمَ حَنُْن 

تُ َنا َقَضاًء َحَسًنا. َنا اَْن ن ُّْقِضَي َوق ْ ْيِف، ِاْن ملَْ تَ ْقطَْعُه َقَطَعَك." فَ َعَلي ْ  "اْلَوْقُت َكالسَّ

نَّ حَنُْن نَ ْعَلُم  َنَة نَ ْوَعاِن، يَ ْعيِن َسَنٌة َمِسْيِحيٌَّة اَْو ِمْياَلِديٌَّة َو َسنٌَّة ِهْجرِيٌَّة. حَنُْن حَنَْتِسُب السَّ َة اَنَّ السَّ

نََّة اْلَمِسْيِحيَّةٌ  نَُّة اهلِْْجرِيَُّة ِبَدْوَرِة اْلَقَمِر. السَّ ْمِس َوحَنَْتِسُب السَّ تَ َتَكوَُّن َعَلى اِثْ َنا َعَشَر  اْلَمِسْيِحيٌَّة ِبَدْورَِة الشَّ

نَُّة اهلِْْجرِيَُّة  ْهُر اْلِماَلِديٌّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلِثنْيَ اَْو َواِحِد َوَثاَلِثنْيَ يَ ْوًما. السَّ تَ َتَكوَُّن َعَلى اِثْ نَا َشْهرًا. الشَّ

ْهُر اهلِْْجرِيُّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلِثنْيَ اَوْ   تِْيِع َوِعْسرِْيَن يَ ْوًما. َعَشَر َشْهرًا. الشَّ

 اْلُمْفَرَداُت :

نٌَّة َمِسْيِحيَّةٌ   Lama, Dahulu: َقِدمْيٌ ج ُقَدَماءٌ  Tahun Masehi :  سَّ

نٌَّة ِهْجرِيَّةٌ   Jam Dinding: َساَعُة اجلَِْدارِ  Tahun Hijriyah:  سَّ

  Jam Tangan: َساَعُة اْلَيدِ    Bulan:  َقَمٌر ج اَْقَمارٌ 

 Jam Beker: َساَعُة اْلَمْكَتبِ   Matahari:  ج َُشُْوسٌ  ََشْسٌ 

 Pedang: َسْيٌف ج ُسيُ ْوفٌ 
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Nama  :  

Kelas  : 

 

Lengkapi paragraf di bawah ini dengan benar!!! 

اَل يَ ُعْوُد اََبًدا. ِلَذاِلَك قَاَل اأَلْجَداُد اْلُقَدَماءُ    حِلََياِة النَّاِس.   حَنُْن نَ ْعَلُم اَنَّ اْلَوْقَت 

تُ َنا َقَضاءً   "اْلَوْقُت  َنا اَْن ن ُّْقِضَي َوق ْ  .   ، ِاْن ملَْ تَ ْقطَْعُه َقطََعَك." فَ َعَلي ْ

نَّ       حَنُْن  َنَة نَ ْوَعاِن، يَ ْعيِن َسَنٌة َمِسْيِحيٌَّة اَْو ِمْياَلِديٌَّة َو َسنٌَّة ِهْجرِيٌَّة. حَنُْن حَنَْتِسُب السَّ َة اَنَّ السَّ

ْمِس  نَُّة اهلِْْجرِيَُّة ِبَدْوَرةِ    اْلَمِسْيِحيٌَّة ِبَدْوَرِة الشَّ نََّة اْلَمِسْيِحيٌَّة تَ َتَكوَّنُ         السَّ َعَلى  . السَّ

    اْلِماَلِديٌّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلِثنْيَ اَْو َواِحِد وَ     َشْهرًا.    

ْهُر اهلِْْجرِيُّ يَ َتَكوَُّن َعَلى َثاَلثِ  نَُّة اهلِْْجرِيَُّة تَ َتَكوَُّن َعَلى اِثْ َنا َعَشَر َشْهرًا. الشَّ نْيَ اَْو ِتْسِع َوِعْسرِْيَن يَ ْوًما. السَّ

 يَ ْوًما.

 :  المفردات

اَعةُ    :   السَّ

 :  ُقَدَماءٌ  جَقِدمْيٌ 

 :  َقَمرٌ 

  : َسنٌَّة َمِسْيِحيَّةٌ 

   : َساَعُة الَيدِ 

  



116 
 

 
 

TAHAP ANALISIS 

Peneliti melakukan observasi memberikan tes kepada siswa. Untuk mengetahui 

kemampuan siswa, maka : 

1. Siswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai ≥ 70. 

2. Siwa dinyatakan tidak lulus jika memperoleh nilai ≤ 70 

3. Dan siswa dinyatakan mampu dan baik  dalam menulis apabila mampu 

a. Penulisan dengan tulisan yang  benar 

b. Menulis dengan rapi. 

 

Tabel Spesifikasi 

Tabel spesifikasi adaah suatu daftar dari kisi-kisi materi yang diajarkan untuk dibuat 

menjadi sebuah instrumen. Tabel spesifikasi atau Blueprint ini digunakan sebagai pedoman 

dalam membuat instrumen soal. Hal ini dilakukan agar soal yang dibuat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Adapun tabel spesifikasi instrumen soal adalah sebagai 

berikut: 

No Aspek Indikator Nomor soal 

1 Menulis Arab 

a. Siswa dapat menulis Arab dengan 

baik 

b. Siswa dapat menyambungkan 

huruf-huruf yang terpisah 

c. Siswa dapat menulis Arab dari apa 

yang dibacakan oleh guru. 

1 

 

1 

 

2 
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 ٥١كما يلى:  الطالب قدرة لتحديد، للطالب االختبارات إعطاءو  املالحظات ةالباحثأجرى 

 (19)أقل من  النتيجة على احلصول إذا تالميذ خترج .١

 (19)أكثر من  النتيجة على احلصول إذا تالميذ خترج .٢

 اذا: الكتابة يف وجيدة قادرة الطالب اعترب .0

 بكتابة صحيحةالكاتبة  . أ

 َنُظَف الكتابة . ب

 األداة األسئلة جدول مواصفات

 عدد األسئلة مؤّشر ناحية رقم

 كتابة العربية ١

 العربية يكتبونان  للتالميذ وميكن .أ 
 جيد بشكل

حرف  ليتص للتالميذ ان وميكن .ب 
 منفصل

 العربية يكتبونان  للتالميذ وميكن .ج 
 .املعلم من يقرأ كان ما

١ 
 

١ 
 

٢ 

 

  

                                                           
       

51
 Nur Fadhilah Ahmad. 2014. Meningkatkan Kemampuan Menulis Arab Dengan Menggunakan Metode 

Drill Siswa Kelas IX MA Roudhotul Jannah Sidokerto. STIT Darul Fattah: Bandar Lampung. (Di akses pada 

tanggal 04 Desember 2016). 
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هذا البحثالصّور فى   

 

 

 

 

 
: املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج من اخلروج ١صورة   
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: املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فاملبانج من الدخول ٢صورة   

 

 

 

 

 

 
: حالة عملية التعليم يف الفصل التجريىب 0صورة   

 
 

 

 

 

 

: حالة إجابة األسئلة يف الفصل التجريىب 0صورة   
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