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عامل ااجهزة تعترب ااجهزة ، عامل العيئة تعترب الدعمة القليلة،  الكايفاؼباىرالعربية تعترب 
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ABSTRAK 

 

Rahmiyati, 2013, Kemampuan siswa dalam menulis berbahasa Arab siswa kelas 

VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin, 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. 

Pembimbing: Dra. Mariani, M.pdi 

Kata kunci: Kemampuan, Menulis berbahasa Arab 

 

Penelitian ini menyajikan tentang kemampuan siswa dalam menulis 

berbahasa Arab siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman 

Banjarmasin. 

Dalam menguasai kemampuan menulis berbahasa Arab sudah sepatutnya 

bagi seorang guru mengajarkannya dengan menggunakan teknik yang tepat, di 

samping besarnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab yang di buktikan 

dari seringnya berlatih baik di sekolah  maupun di luar sekolah dan tersedianya 

fasilitas penunjang dalam kegiatan pembelajarannya. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kemampuan siswa  dalam menulis berbahasa Arab siswa kelas VIII di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin, dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya? 

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui 

secara jelas tentang kemampuan siswa dalam menulis berbahasa Arab siswa kelas 

VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin, dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan 

sampel ini, peneliti menggunakan teknik random sampling, Sampel penelitian 

adalah 15% dari semua siswa kelas VIII MtsN Mulawarman Banjarmasin . Materi 

yang menjadi soal test adalah materi tentang jumlah ismiyah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menulis berbahasa Arab kelas VIII MtsN Mulawarman Banjarmasin adalah 



 

 

termasuk kategori cukup dengan nilai rata–rata 61,9. Sesuai dari aspek 

melengkapi kalimat adalah termasuk kategori istimewa dengan nilai rata–rata 

22,6. Dari aspek menyusun kata adalah termasuk kategori tinggi sekali dengan 

nilai rata–rata 22,6. Dan dari aspek tebak gambar adalah termasuk kategori rendah 

dengan nilai rata–rata 15,3. Faktor–faktor yang mempengaruhi kemampuan 

menulis berbahasa Arab siswa kelas VIII MtsN Mulawarman Banjarmasin 

tersebut adalah latar belakang siswa kurang mendukung, minat siswa termasuk 

minat yang besar, kebiasaan belajar siswa termasuk kategori cukup, faktor guru 

dari latar belakang pendidikannya yaitu rendah dan dari pengalamannya termasuk 

kategori tinggi, dan dari kemampuannya termasuk kategori cukup terampil, dan  

lingkungan termasuk kategori kurang mendukung dan fasilitas mempunyai buku 

yang banyak. 
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بنجرماسُت 

9،4 

73 
 كتابة اللغة  علىالصف الثامب يف قدرة الطلعةنتائج إختعار على اؿ

العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف 
 يببنجرماس

10،4 

خلفية الًتبية الطلعة الصف الثامب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  75
. اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

11،4 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الصف الثامب خلفية الًتبية الطلعة   76 12،4 



 

 

. اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

يف اؼبدرسة الصف الثامب حضور الطلعة يف درس اللغة العربية  77
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 13،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب رغعة الطلعة يف درس اللغة العربية  77
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 14،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب الطلعة يف درس اللغة العربية  إىتماـ 78
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 15،4 

يف الصف الثامب الطلعة يف درس اللغة العربية  اانشطة ليسأؿ 79
. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 16،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب رغعة الطلعة يف درس اللغة العربية  80
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

17،4 

81 
عادة التعلم مب مادة الدرس قعل عملية التدريس يف درس اللغة 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الصف الثامب الطلعة  العربية على
. اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

18،4 

يف اؼبدرسة  الصف الثامب مراجعة الدرس يف اؼبنزؿ مب الطلعة 82
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 4،19 

يف الصف الثامب كيفية التعلم الطلعة يف درس اللغة العربية  83
. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 20،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب الطلعة  دكرة يف اللغة العربية على 83
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 21،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب عادة التعلم الطلعة يف درس اللغة العربية  84
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 22،4 

الطلعة  اللغة العربية على يف مادة كتابة استخداـ التقنية مب اؼبدرس 85 23،4 



 

 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف الصف الثامب 
 .يببنحرماس

86 
الصف لطلعة على اإعطاء سباريب الكتابة يف درس اللغة العربية 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف الثامب 
 .بنجرماسُت

24،4 

87 
 الصف الثامبطلعة للإعطاء الواجعة اؼبنزلية يف درس اللغة العربية 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت  يف 25،4 

الصف الثامب الطلعة  تصحيح الكتابة يف درس اللغة العربية على 88
. يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 26،4 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة الصف الثامب قدرة اؼبدرّيس اللغة العربية  89
. اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

27،4 

90 
الصف لطلعة على ااىتماـ الوالد اامور على التعلم اللغة العربية 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف الثامب 
بنجرماسُت 

28،4 

الصف الثامب الطلعة  إرشاد الوالد يف تعلم كتابة اللغة العربية على 91
. يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 29،4 

92 
الصف طلعة على اؿبيئة اللغوية يف اؼبدرسة يف درس اللغة العربية 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف الثامب 
بنجرماسُت 

30،4 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الصف الثامب عامل العيئة الطلعة  93
. اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 31،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب الطلعة  إمتالؾ الكتاب اللغة العربية على 94
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

32،4 



 

 

يف اؼبدرسة الصف الثامب الطلعة  إمتالؾ القاموس اللغة العربية على 94
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 33،4 

يف اؼبدرسة الصف الثامب الطلعة  أحواؿ الكتب ىف اؼبكتعة على 95
. اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 34،4 

96 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة الصف الثامب عامل ااجهزة اؼبدرسة الطلعة 

. اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 35،4 
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 خلفية البحث - أ

تنظيم الًتبية الوطنية ىو سعي اكجد اجملتمع اإلندكنسيا اؼبؤمنُت كاؼبتقُت إىل اا 

نصح اإلسالـ اؼبسلمُت يف التنفيذ  1.تعاىل كااخالؽ اغبسنة كيػملك اؼبعراة كاؼبهارة

 .الًتبية باصطالح طلب العلم

                                                 
1
 Isjoni, Memajukan Bangsa dan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 

Ke-1, hlm. 9. 

 



 

 

أف تدؿ اغبالة اللغوية يف اإلندكنسيا جبانب اللغة الوطنية كاللغة احمللية يوجد 

اللغة العربية ىي لغة الديب، تعلمها التالميذ مب . استعماؿ اللغات اؼبعينة  كاللغة العربية

الصف ااكؿ يف مدرسة اإلبتدئية حيت اؼبؤسسات الًتبية اإلسالمية، كباؼبنهاج الدراسي 

     2 .ربتل اللغة العربية اؼبوقع مادة التدريس الواجعة

 اللغة الثانية كاللغة ااجنعية تستوم كما تعلم اللغة ااكىل ىي تعٍت أف تعلم

اف ربليل اغباجة كرغعة الطلعة ىي أساس يف تطوير . تأسس مب اغباجة كرغعة التعليم

  3 .اؼبادة التعليم

تعلمو أف ديلك اادىن اغبجتُت، .  باللغات ااخرل يف العالػماللغة العربيةتساكل 

. ااكؿ اف ىي اللغة اإلتصالية، البد نتعلم إذا نريد أف نتعاشر دبستعمل تلك اللغة

كالثاين اف ىي لغة الديب الذم يوجب معتنقو يتعلمو للكماؿ ععادتو، اف كتاب 

    4 .مقدسو بللغة العربية

                                                 
2
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

2010), Cet. Ke-3, hlm. 156. 
3
 Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Zanaha Publishing, 2011), Cet. 

Ke-1, hlm. 59 

 
4
 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pustaka 

Al-Husna Baru, 2004, hlm. Vii 

 



 

 

 اؼبناسب بػمنهج التعليم يف اؼبدرسة أف يشتمل على ظبة يف تعليم اللغة العربية

 كل 5 . ىو مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابةربتاج إىل تطوير الذماؼبهارات 

مب مهارة االستماع كالكالـ  مهارة الكتابة ىي تطعيق. اؼبهارة متصل كاحد مع ااخرل

اف ذلك مهارة الكتابة ىي أحد اعبزء الػمهم كالمنفصل مب جزء اؼبهارة . كالقرءة

 .ااخرل يف التمكُت اللغة العربية

 سورة العلقمنها يف . صراحة إىل الكتابةبف الكرًن أمرت آكىناؾ مب أيات القر

 : ، كما يلي4اآلية 

مِب رَربِّبكَر الَّلذِبم خَرلَرقَر  نسَرافَر مِببْأ عَرلَرقٍق (1 )اقػْأرَرأْأ بِباسْأ ـُ (2 ) خَرلَرقَر اإلْأِب رَر َركْأ  اقػْأرَرأْأ كَررَربُّكَر ااْأ

نسَرافَر مَرا ملَرْأ يػَرعْألَرمْأ ( 4 ) الَّلذِبم عَرلَّلمَر بِبالْأقَرلَرمِب (3)     (5 )عَرلَّلمَر اإلْأِب

كلكب اؼبقصود ىو حاصل " أداة" ىو 4معٍت القلم يف سورة العلق اآلية 

كىكذا،  .باؼبنتقي ىو كتابات اؼبقركء كاليت تنتج التعليم". الكتابة"الستعماؿ ااداة ىو 

 6. كتب بالقلم الذم الناس بالقلم، دبعٌت أنويعلّيمنو ىو أ سورة العلق 4يؤكد اا يف اآلية 

علم اػبط كالكتابة اليت هبا تُعرؼ اامور الغائعة، كايو تنعيو على اضلو : أم

، كدكنت اغبكم، كهبا  الكتابة، ؼبا ايها مب اؼبنااع العظيمة، اف بالكتابة ُضعطت العلـو

                                                 
5
Mohammad Mansyur, et. al, Materi Pokok Bahasa Arab 1, Modul 1-12, (Jakarta: Dirjen 

Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1995), hlm. 83. 
6
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’anul Karim Tafsir Berdasarkan Surat-Surat Pendek 

Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997), Cet. Ke-2, h. 98-99 

 



 

 

ُعرات أخعار اؼباضُت كأحواؽبم كسَتىم كمقاالهتم، كلوال الكتابة ماستقاـ أمر الديب 

 7.كالدنيا

 :، كما يلي1سورة القلم اآلية يف  أخرل آيةتؤكد 
طُُركفَر   (1 )ف كَرالْأقَرلَرمِب كَرمَرا يَرسْأ

قاؿ . خرلاا اتبوصفو اغبرب ىو التفسَت أكثر سهولة للكلماؼبعٌت نوف 

ال أقسم . اغبرب كالقلم كالكتابة: طنطاكم ىذه اآلية تشَت إىل ديُت اا بثالث أشياء ىي

 .اإنو ديكب القضاء على اعبهلاا إال مع ااشياء العظيمة مب اغبرب كالقلم كالكتابة، 

كبذاتو ىذه اآلية ىي أمر اليت تلـز اؼبسلمُت . بدال مب حضارة ديكب إنفاذىا

         .8 خَت اامةكماالستكشاؼ علم الكتابة، انو مع ىذه اؼبعراة أهنا سيكوف 

كالقلم أقسم اا سعحانو بالقلم ؼبا ايو مب العياف، كىو كاقع على كل قلم يكتب 

بو، كقاؿ صباعة مب اؼبفسريب اؼبراد بو القلم الذم كتب بو اللوح احملفوظ أقسم اا بو 

 9.تعظيما لو

                                                 
7  ، : لعناف-بَتكت)، تفسَت حدائق الركح كالرحيافؿبمد اامُت بب ععد اا اارمي العلومّي اؽبرركم الشااعيّي

 .155. ص، اجملال الثاين كالثالثوف، (دسدار طوؽ النجاة، 
8
Ilham Khoiri, Al-Qur’an dan Kaligrafi Arab, Peran Kitab Suci dalam Transformasi 

Budaya, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91  

 
 .80. ص، اؼبرجع السابق اامُت بب ععد اا اارمي العلومّي اؽبرركم الشااعيّي،  ؿبمد9



 

 

كما تعترب القدرة على الكتابة ىداا . تعترب الكتابة مهارة مهمة مب مهارات اللغة

كالكتابة كفب لغوم ال تقل أأية عب اغبديث أك . أساسيا مب أىداؼ تعلم اللغة ااجنعية

القراءة، اإذا كاف اغبديث كسيلة مب كسائل اتصاؿ اإلنساف بغَته مب أبناء اامم 

م حاجتو كغياتو، كإذا كانت القراءة ضااخرل، بو ينقل انفعاالتو كمشاعره كأاكاره كيق

أداة اإلنساف يف الًتحاؿ عرب اؼبسااات الععيدة كاازمنة العابرة كالثقااات اؼبختلفة، اإف 

الكتابة تعترب مب مفاخر العقل اإلنساين كدليل على عظمتو حيث ذكر علماء 

 .اانثربولوجي أف اإلنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ تارخيو اغبقيقي

قد بتصور الععض خطأ أف الكتابة مهارة بسيطة تًتكز يف القدرة على رسم 

اغبركؼ كالكلمات رظبا صحيحا طعقا ؼبا اتفق عليو أصحابو مب أشكاؿ ؽبذه اغبركؼ 

كالكلمات، كمع أف ىذا يكوف جزءا مهما مب مفهـو الكتابة إال أف مفهـو الكتابة أكسع 

االكتابة تشَت إىل ؾبموعة مب اانشطة كاؼبهارات اليت تتميز كل منها . مب ىذا كأمشل

 10.بػمطالب معينة تفرضها على الكتابة

                                                 
 232- 229.، ص(1985دف، : مكة اؼبكرمة )، تعليم اللغة العربيّيةؿبمود كامل النّياقة،  10

 



 

 

البد لتدريب الدارس على مهارة الكتابة مب اؼبركر يف اؼبرحلتُت، أا اؽبجاء 

ؼ اللغة كعالمات الًتقيم كمرحلة اؽبجاء تعٍت التدريب على رسم ككتابة حر. كالتععَت

      11.بسرعة كسهولة كيف صورة صحيحة

 ىي تعٍت أف يكتب الطلعة ااحرؼ العربية باؼبنفصل أك ساسيةمهارة الكتابة اا

 ىذه اؼبهارة مث تطعيق القدرة إىل ترتيب اعبملة كترتيب الفقرة أف إستوىلبعد . باؼبتسلسل

    12 .مث يستطيعوف أف يكتعوا اؼبقالة

ىذا خالؼ . ديلك اغبركؼ العربية اػبصائص الذم يػميزه مب اغبركؼ الالتينية

 اليعرؼ اغبركؼ صويت (syllabary )منو يعٍت اغبركؼ العربية موصوؼ مقطع ىجائي 

(vocal)  اف كل أحراو اغبرؼ الساكب(consonant) . اػبالؼ ااخرل يعٍت طريقة

   13 .كتابتو مب اليمُت إىل اليسار

يف حالة كذا مهارة الكتابة اغبركؼ العربية اؼبتغَتة أبدا بطريقة الكتابة اغبركؼ 

، (connector)اغبركؼ الالتينية اؼبشكل كتابة اليد اؼبوصوؿ باغبركؼ بعده . الالتينية

                                                 
 93.، ص( 1995, دف: دـ )، الوسائل اؼبعينات ىف تعليم العربيةإماـ أسرارم،  11
 

12
 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2009), hlm. 115. 
13

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), 

Cet. Ke-4, h. 103. 

 



 

 

 العربية اؼبوصوؿ بعضو باغبركؼ بعده بكتابة اليد أك باغباسوب، ك بعض كاغبركؼ

    14 .(nonconnector)ااخرل ال اؼبوصوؿ باغبركؼ بعده 

الينفي اؼبهمة الكتابة يف ناحية كفاءة يرسم اغبركؼ انو كفاءة يف ىذه الناحية 

إذف، كلو دربت اؼبهارة الكاتعة اغبركؼ العربية . أساس مب كفاءة يف الناحية الكتابة بعده

    15 .منذ العديئة، بل البد يعمل يف مرحلة بعدىا تأسيس عليو

 ىي أحد مب بُت بنجرماسُت" موالكرماف"اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  اؼبدرسة

اؼبدرسة الذم ديلك االىتماـ الكعَت إىل قدرة اللغة العربية بػجانب كيفية قدرة اؼبدرس 

لكب، بناء على اؼبالحظة ااكىل، كجدت الكاتعة على قدرة الطلعة يف كتابة اللغة . اعبيد

يف قدرة الطلعة  كلذلك، رباكؿ العاحثة إلجراء حبث ؼبعراة .العربية بالصحة نسيب قليل

 اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف يف اؼبدرسةالعربية مب الطلعة  كتابة اللغة

على كتابة اللغة العربية في قدرة طلبة الصف الثامن "ربت الػموضوع  بنجرماسُت

 " الـمتوسطة اإلسالمية الـحكومية موالورمان بنجرماسينالمدرسة

 

مشكلة البحث - ب
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 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), 

Cet. Ke-4, hlm. 156. 

 
15

 Op. Cit, Ahmad Fuad Effendy, hlm: 170 



 

 

 اؼبتوسطة على كتابة اللغة العربية يف اؼبدرسةقدرة طلعة الصف الثامب  كيف -1

  ؟اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

على كتابة اللغة العربية يف قدرة طلعة الصف الثامب  أم العوامل اؼبؤثرة على -2

  ؟ اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُتاؼبدرسة

 

 أسباب اختيار الموضوع-  ج

ىو أحد مب اؼبهارة يف تعليم اللغة العربية ك ىي أحد مادة  تعلم الكتابة -1

 .التدريس الواجب يف اؼبدارس

 العربية اليت غَت مناسعة بقواعد الكتابة اللغةكجد اػبطاء مب الطلعة يف كتابة  -2

جد ك. كاػبطاء يف الكتابة سيسعّيب اػبطاء يف معٍت الكلمة. اعبيد كالصحيحة

الطلعة الصعوبة على كتابة اللغة العربية الصف الثامب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 

 .اإلسالمية اغبكومية موالكرماف

 بناء على اؼبالحظة، كجدت الكاتعة على قدرة الطلعة يف كتابة اللغة العربية  -3

 .بالصحة نسيب قليل

 

 التحديد اإلجرائي-   د



 

 

مقصودىا قدرة الطلعة على كتابة اللغة العربية يف  .الطاقة كالقوة القدرة ىي -1

 .يف صبلة اؼبفيدة اإلنشاء اؼبوجو، الذم يشتمل اإلسم كالفعل كاغبركؼ

اؼبراد بالكتابة يف ىذا العحث يعٍت أف يكتب طلعة يف اإلنشاء اؼبوجو، الذم  -2

يعٍت تكميل اعبمل كترتيب  يف صبلة اؼبفيدة يشتمل اإلسم كالفعل كاغبركؼ

 .    الكلمات كألغاز الصورة يف اعبملة اإلظبية

 

 

 

 أىداف البحث

 اؼبتوسطة على كتابة اللغة العربية يف اؼبدرسةقدرة طلعة الصف الثامب عراة مل -1

 اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

على كتابة اللغة العربية يف قدرة طلعة الصف الثامب لػمعراة العوامل اؼبؤثرة على  -2

 . اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُتاؼبدرسة

 
 أىمية البحث-   و

: ىي ىذا العحث أأياتك



 

 

 على اؼبدرّيس لإلعانة النااعة يف ىذا العحث لإلصالح اعبودم اؼبواد اإلعالمية -1

 اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية عملية تعليمية كتابة اللغة العربية يف اؼبدرسة

 .موالكرماف بنجرماسُت

 على الطلعة لدكااع مهارهتم يف كتابة اللغة العربية بكتابة اؼبواد اإلعالمية -2

 صحيحة

  للعاحث اؼبستقعل إلجراء دراسة فباثلة، كىي أكسع كأعمقاؼبواد اإلعالمية -3

زيادة خزانة اؼبكتعة جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية، خصوصا يف كلية  -4

 .الًتبية

 ىيكل البحث-   ز

 :ىف ىيكاؿ العحث سأبُت طبسة أبواب

العاب ااكؿ، مقدمة تشتمل على خلفية العحث كمشكالت العحث كأسعاب 

 .  اكاختيار اؼبوضوع كالتحديد اإلجرائي كأىداؼ العحث كأأية العحث كىيكل العحث

الكتابة أىداؼ التعليم  كالعاب الثاين، اإلطار النظرم عب مفهـو قدرة الكتابة

    .كأنواع الكتابة كالعوامل اؼبؤثرة على القدرة الطلعة يف كتابة اللغة العربيةكأأياهتا 



 

 

العاب الثالث، منهج العحث يشتمل على نوع كمدخل العحث كؾبتمع العحث 

 كعينة العحث كالعيانات كمصادرىا كأساليب صبع العيانات كتصميم القياص كأسلوب

 . معاعبة العيانات كربليل العيانات

العاب الرابع، ربليل العيانات كمناقشتها يشتمل على ؼبػحة عب ميداف العحث 

 .كتعليم اللغة العربية ايو كتقدًن العيانات كربليل العيانات كتفسَتىا

 . العاب اػبامس، اػباسبة تشتمل على خالصة العحث كتوصيات العحث

 

  



 

 

الباب الثاني 

اإلطار النظري 

 

 مفهوم قدرة الكتابة - أ

 مفهـو القدرة -1

الكلمة  16.الطاقة كالقوةتعٍت قدرة -يقدر-قدر الكلمات يف اللغة مب قدرةاؿ

كىي عند . يف اللغة اإلقبليزية تعٍت اؼبهارة كالصالحية كالكفاءة (competency)القدرة 

مهيمُت ؾبموعة مب أنشطة الذكاء ذات مسؤكلية كعَتة يلـز ام إنساف أف ديلكها 

    17.حىت يصعح صاغبا ككفأ اداء الوظائف يف ؾباؿ معُت مب ؾباالت اغبياة

تؤثر ىذه اؼبهارة على القوة يف .  ـبتلفة يف العمللديو مهارةكل الشخص 

  18 .تتطلب العملية تعلم الطلعة لتحسُت كل مهارة اليت سبتلكها. نفسو

 :كىي يتكوف أساسا القدرة على ؾبموعتُت مب العوامل
                                                 

 117. ص، (1984دف، : يغياكرتا)، اؼبنوّير قاموس عريب منوّير، فكس أضبد كر16
 
17

 مطععة جامعة :ماالنج)، تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطعيقو على مهارة الكتابةأكريل حبرالديب،  
 .51. ، ص(2010) ،موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية

 
18

http://ian43.wordpress.com/2010/12/23/pengertian-kemampuan/13/07/2013 



 

 

 ىي القدرة اليت ربتاج ليعمل (intelectual ability)القدرة الفكرية  .1

 .ؾبموعة متنوعة مب اانشطة الفكرة كاإلعتعار كحل اؼبسئلة

ىي القدرة ليعلم اانشطة اليت  (physical ability)القدرة العضوية  .2

  19 .تتطلب القدرة على اؼبتانة، كاؼبهارة، كالقوة، كخصائص فباثلة

ىي كخاصية الفرد مثل الذكاء، كاؼبهارة  (ability)قال لوالر كبورتر القدرة 

أسعد، )اليدكية، كالصفات طعيعة كىي طاقة كامنة الشخص لألعمل كاؼبستقر ؽبا 

كغَت ذلك القدرة ىي تعربَّل عب ؾبموعة مب ااعماؿ الذكية كمسؤكلة مب . (2000

 20.شخص كشرط لتكوف قادرة على تنفيذ ااعمل يف حقل معُت

 مفهـو الكتابة -2

تعٍت اعبمع كالشد كالتنظيم، كما  (ؾ ت ب)الكتابة يف اللغة مب مادة 

االتفاؽ على اغبرية، االرجل يكاتب ععده على ماؿ يؤديو منجما، أم يتفق : تعٍت

القضاء كاإللزاـ كاإلجياب، كما : كما تعٍت.  معلغ مب اؼباؿؿمعو على حريتو مقاب

 :كأما اؼبعٍت االصطالحي، اَتل علياف أف الكتابة ىي.الفرض كاغبكم كالقدر: تعٍت
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http://id.scribd.com/doc/89466477/Pengertian-Kemampuan.13/07/2013 
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http://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-kemampuan.html.13/07/2013 

http://id.scribd.com/doc/89466477/Pengertian-Kemampuan.13/07/2013
http://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-kemampuan.html.13/07/2013


 

 

أداء منظم كؿبكم يعرب بو اإلنساف عب أاكاره كمشاعره احملعوسة مب نفسو، كتكوف "

  21."دليال على كجهة نظره، كسععا يف حكم الناس عليو

قاؿ صالح ععد اجمليد أهنا كسيلة اتصاؿ مب جانب كاحد يف أكؿ اامر 

  22...حىت يعلّيق قارئ أك مدرس على أداء الكاتب بعد اًتة زمانية

قالت ركشانا أهنا قدرة االستعماؿ مب ـبطّيط اللغة بالكتابة ليعربّي الفكرة أك 

كقاؿ تارجياف اإهنا عملية التصوير مب اللغة حىت التوصية الذم ُيصَرُل . التوصية

يهدَّلد التعريفاف إىل الكتابة ىي عملية لًتمز . الكاتب ديكب أف يفهم القارئ

    23 .ااصوات بأساس معُت

االستماع كالكالـ كالقراءة، كتعد : مهارة الكتابة إحدل مهارات اللغة الكلية

اف الكتابة اخًتاع . ىذه اؼبهارة حديثة نسعيا إذا قورنت دبهارايت االستماع كالكالـ

بشرم ظهر يف عصور الحقة، كشكل اخًتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقدـ 

اغبضارة اإلنسانية، كال شك أف ىناؾ لغات كثَتة انتشرت مث اندثرت قعل أف 

                                                 
  64-63. ، صاؼبرجع السابق، أكريل حبرالديب 21

 
 3. ، ص(2012مطععة الصفا، : بنجرماسُت)، تعليم مهارة الكتابةأضبد مرادم،  22
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Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 97. 



 

 

يتوصل العقل العشرم إىل طريقة تسجيل رموزاىا على أكراؽ الربدم أك ااحجار أك 

  24.الورؽ، لكي تستطيع ااجياؿ الالحقة أف تتابع ما حدث يف اؼباضي السحيق

 

 أىداف تعليم الكتابة وأىمياتها - ب

أىداؼ تعليم الكتابة   -1

: هتدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل سبكُت الدارس مب

 .كتابة اغبركؼ العربية كإدراؽ العالقة بُت شكل اغبركؼ كصوتو .1

كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحبركؼ متصلة مع سبييز شكل  .2

 .اغبركؼ يف أكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا

 .إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية خبط كاضح كسليم .3

 .إتقاف الكتابة باػبط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على الدارس .4

 .إتقاف الكتابة مب اليمُت إىل اليسار .5

 .معراة عالمات الًتقيم كدالالهتا ككيفيفة استخدامها .6

                                                 
الدار العاؼبية للنشر كالتوزيع، : اؽبـر)، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق ععداا،  24

 111. ، ص(2008



 

 

معراة معادئ اإلمالء كإدراؽ ما يف اللغة العربية مب بعض االختالاات بُت  .7

 .النطق كالكتابة كالعكس

 .ترصبة أاكاره كتابة يف صبل مستخدما الًتتيب العريب اؼبناسب للكلمات .8

ترصبة أاكاره كتابة يف صبل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها مب  .9

 .حيث تغيَت شكل الكلمة كبنائها بتغيَت اؼبعٌت

 .ترصبة أاكاره كتابة يف صبل مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسعة .10

 .استخداـ ااسلوب اؼبناسب للموضوع أك الفكرة اؼبعرب عنها .11

 25.سرعة الكتابة معربا عب نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة معربة .12

 أأيات تعليم الكتابة  -2

الكتابة كسيلة مب كسائل اإلتصاؿ اليت بواسطتها ديكب للتلميذ أف يعرب عب 

كأف يقف على أاكار غَته، كأف يربز مالديو مب مفهومات كمشاعر،  أاكاره،

ككثَتا ما يكوف اػبطأ الكتايب يف . كيسجل ما يود تسجيلو مب حوادث ككقائع

اإلمالء، أك يف عرض الفكرة سععا يف القلب اؼبعٌت، كعدـ كضوح الفكرة، كمب مثّي 

مب  تعترب الكتابة الصحيحية عملية مهمة يف التعليم على اعتعار أهنا عنصر أساسى

عناصر الثقااة، كضركرة اجتماعية لنقل اااكار كالتععَت عنها، كالوقوؼ على أاكار 

                                                 
 237- 235.، ص(1985دف، : مكة اؼبكرمة )، تعليم اللغة العربيّيةؿبمود كامل النّياقة،  25



 

 

كتدريب التالميذ على الكتابة يف إطار العمل اؼبدرسى، يًتكز يف  .الغَت كاإلؼباـ هبا

قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة إمالئيا، كإجادة اػبط، : العناية بأمور ثالثة

.  كقدرهتم على التععَت عما لديهم مب أاكار يف كضوح كدقة

أم البد أف يكوف التلميذ قادرا على رسم اغبركؼ رظبا صحيحا، كإال 

ت الرموز، كاستحالت قراءهتا، كأف يكوف قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة باضطر

اليت اتفق عليها أىل اللغة، كإال تعذرت ترصبتها إىل مدلوالهتا، كأف يكوف قادرا على 

اختيار الكلمات ككضعها يف نظاـ خاص، كإال استحاؿ اهم اؼبعاين كاااكار اليت 

  26.تشتمل عليها

 

أنواع الكتابة -  ج

 اإلنشاء  -1

اإلنشاء ىو اؼبظهر الصادؽ لقوة تفكَت الطالب يف نفسو كيف ااشياء حولو، 

 اإلنشاء يف اللغة ىو الًتكيب كاعبمع 27.كقوة تععَته عما يفكر، كعما يشعر سليمة

                                                 
، (1996الدار اؼبصرية اللعنابية، : القاىرة)،  تعليم اللغة العربية بُت التظرية كالتطعيقحسب شحاتو، 26

 316-315. ص
 

 3، ص (مكتعة الشهعا، قرطاسية، دس: دـ)، تععَت اإلنشاءخليل اؽبنداكم،  27



 

 

اإلنشاء كالتععَت . كأما التععَت يف اللغة ىو التفسَت كالعياف كالععارة. كالصيغة كالكتابة

  28 .ىو النشاط التععَت أصلو مب التفكَت كاؼبشاعر كالرأم بالكتابة

 :أىداؼ مب تعليم اإلنشاء، ىو كما يلي

 .اد الطالب الكتابة باللغة الصحيحةتأف يع (1

أف يتقب الطالب اؼبالحظة السليمة عند كصف ااشياء كااحداث  (2

 .كتنوعها كتنسيقها، كاؼبواقف يف دقة كسرعة

أف يًتيب عند الطالب االستقالؿ يف الفكر، حيث يًتكوف إلعماؿ  (3

عقوؽبم دكمنا تقييد بأسئلة ملقاة عليهم، أك ألفاز كمعاف يلتزموف هبا حُت 

 .الكتابة

أف ينتقى االفاز اؼبناسعة للمعاىن، ككذا الًتاكيب كالتععَتات كيتزكد هبا،  (4

 .اف سيحتاج إليها يف حياتو اللغوية

أف يتعود السرعة يف التفكَت كالتععَت، ككيفية مواجهة اؼبواقف الكتابة  (5

 .الطارئة، كاؼبواقف الشفوية اؼبفاجئة

أف يعرب تععَتا صحيحا عب أحاسيسو كمشاعره كأاكاره يف أسلوب كاضح  (6

 .راؽ رايع كمؤثر، ايو التخيل كاإلبداع
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Ahmad Muradi, Bahasa Arab dan Pembelajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2011), 

hlm. 202-203. 



 

 

أف يتقب ااعماؿ الكتابية اؼبختلفة اليت ديارسها يف حياتو العلمية كالفكرية  (7

 .داخل اؼبدرسة كخارجها

أف يوسع كيعمق أاكاره، كيتعود التفكَت اؼبنطقي، كترتيب اااكار  (8

         29.كتنظيمها يف كل متكامل

:  ينقسم تعليم اإلنشاء مب حيث اؼبواد التعليمية إىل مرحلتُت أا

 اؼبرحلة ااكىل كىي اإلنشاء اؼبوجو (1

يف ىذه اؼبرحلة يكوف الطالب قد عراوا ىجاء بضع مئات مب 

الكلمات، كحصلوا ثركة كعَتة منها، كمنت لديهم كثَت مب اؼبفاىيم اليت درسوىا 

يف اللغة، كهتيئوا ؼبمارسة الكتابة مستخدمُت الصيغ النحوية كالًتاكيب اللغوية 

كالكتابة يف ىذه اؼبرحلة . إىل مارسوىا يف اغبديث كالقراءة كالكتابة اؽبجائية

 30 .ينعغي أف تظل ربت إشراؼ ااستاذ

: كمب أمثلة اختعارات اإلنشاء اؼبوجو ما يلي

اختعار التعليق على الم  (1

اختعار كصف الصورة  (2
                                                 

 243-242.  ، صاؼبرجع السابقحسب شحاتو، 29
 

مطععة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية : ماالنج)، تعليم اإلنشاء اؼبشكالت كاغبلوؿزكية عاراة،  30
 48-47. ص ،(2010 اغبكومية، 



 

 

اختعار التعليق على مقابلة  (3

اختعار الرد على رسالة  (4

 اختعار التكملة (5

اختعار كصف اػبريطة  (6

اختعار تطوير اؼبخطط  (7

 31.اختعار كصف اعبدكؿ (8

: كقاؿ يف كتاب اآلخر أمثلة اختعارات اإلنشاء اؼبوجو ما يلي

 تكملة اعبمل بالكلمات (1

! امأل الفراغ بكلمة مناسعة مب الكلمات اآلتية : مثاؿ

 (بنُت-الشعوب-كارت-ارد)

 اغبكومات كل اػبدمات...  (1)

 كبنات... يف اؼبدينة مدارس  (2

 32يريد أف يكوف سعيدا... كل  (3
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 Op. Cit., Ahmad Fuad Effendy, hlm.177 



 

 

 تكملة اعبمل باعبمل (2

أكمل اعبملة التالية بوضع اعبمل احملذكاة اليت تكوف ايها : مثاؿ

! صلة اؼبوصوؿ اؼبناسعة لكل اسم موصوؿ قعلها 

 ...أقرأ الكتاب الذم  (1)

 ترتيب الكلمات (3

رتب الكلمات اآلتية لتكوف صبلة مفيدة تعدأ مب الكلمة اليت ربتها 

 !خط

 إىل- يذىب- عليّي - اؼبكتعة- أف- يريد (1)

 اؼبزاكجة (4

اعبملة اليت ىي جواب الشرط   (ب)اخًت مب اجملموعة : مثاؿ

! كاكتعها يف الفراغ احملدد  (أ)للجملة الشرطية يف اجملموعة 

  ( ب)  ( أ)
 ...إذا اجتهد الطالب  -1
... إذا دخلت اؼبسجد  -2

اصل ركعتُت 
قبح يف اإلمتحاف 

 إجابة ااسئلة (5

! أجب عب ااسئلة اآلتية : مثاؿ



 

 

 ...ماذا تقرأ ؟  (1)

 ...ىل أنت متوضئ ؟  (2)

 الًتصبة مب اللغة اإلندكنسية إىل اللغة العربية (6

! ترجم ىذا النص إىل اللغة العربية الصحيحة : مثاؿ
Ilmu itu berguna, dan belajar itu kewajiban agama dan tanah 

air (negara). Saya belajar setiap saat, siang malam, di rumah 

di sekolah dan mesjid. Cita – cita saya, ingin menjadi 

seorang insinyur muslim yang taat. Saya ingin membangun 

gedung sekolah, mesjid dan rumah – rumah. Insya Allah 

saya akan mampu meraih cita – cita saya.
33

 

 اؼبرحلة الثانية كىي اإلنشاء اغبر (7

ىذه اؼبرحلة يًتؾ للطالب ايها حرية اختعار أاكاره كمفرداتو كتراكيعو 

عندما يكتب، كال تعٍت ىذه اغبرية أف الطالب قد كصلوا إىل مرحلة ال حيتاج 

ايها إىل توجيو كمساعدة، أك أنو قد كصل إىل مرحلة االبتكار يف استخداـ 

 34.اللغة

: كمب اؼبمكب يف اختعارات اإلنشاء اغبر توجيو تعليمات مب مثل ما يلي

 اكتب اقرة كاحدة عب اؼبوضوع اآليت .1

 اكتب اقرة كاحدة عب أحد اؼبوضوعات اآلتية .2
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 Moh. Mansur, et al, Modul Bahasa Arab 1-12 (Jakarta: Dirjen Binbaga islam, 1994). 

Cet. Ke- 1, hlm. 152-153 

 
 49.  ، صاؼبرجع السابقزكية عاراة،  34



 

 

 اكتب اقرة تتكوف مب صبلة رئيسية كاحدة يف أكؽبا كربتوم على  .3

 ثالث صبل ثانوية، كل كاحدة منها متعوعة جبملتُت مساندتُت

اكتب اقرة كاحدة عب اؼبوضوع اآليت، ربتوم على عشر صبل على  .4

 ااقل

اكتب مقالة تتكوف مب أربع اقرات عب اؼبوضوع اات، كل اقرة  .5

 .تتكوف مب صبلة رئيسية متعوعة بسعع صبل

    200.35-100اكتب اقرة تًتاكح كلمتها بُت  .6

 اإلمالء -2

اإلمالء لغة ىو اإلمهاؿ كالتأخَت، كإطالة الوقت كالعمر حىت يتسع الزمب 

تصوير اللفظ حبركؼ ىجائو بأف يطابق : كاصطالحا. للتمتع بالشيء احملعوب

اؼبكتوب اؼبنطوؽ يف ذكات اغبركؼ، كتراعى يف ذلك القواعد اػباصة اليت استمدت 

مب الرسم العثماين للمصحف، كمب علمي النحول كالصرؼ ضعطا كصحة كإعالؿ 

 36.كإبداال كتأصيال

                                                 
 165. ، صسابقاؿرجع املؿبمد على اػبلويل،  35

 
مطععة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، : ماالنج)، نظريتو كتطعيقو:اإلمالءرضواف،  36

 7.، ص(2011



 

 

اإلمالء أك الكتابة ىو يقرأ اؼبدرّيس الدرس كيطلب التالميذ ليكتب يف الكراسة 

حَر الدرس . أك يكتب اؼبدرّيس الدرس يف السعورة ك بعد ذلك يُرِبيَرُو إىل التالميذ مث دُيْأسِب

      37 .كيطلب التالميذ ليكتب يف كراستو

 :أىداؼ مب تعليم اإلمالء، ىي

تدريب الطالب على كتابة الكلمات صحيحة، كتثعيت صورىا يف  (1

 .أذىاهتم بأف يعيدكا كتابتها مب الذاكرة

تعويدىم اإلنصات كحسب االستماع، كاعبلسة الصحية أثناء الكتابة،  (2

 38.كالدقة يف إمساؾ القلم

 تدريعهم على الصواب يف الكتابة (3

 .تعويدىم دقة اؼبالحظة كقوة االنتعاه كآدب االستماع ؼبا يقرؤكف (4

 .إختعار معلومتهم الكتابية كاكتشاؼ مواطب الضعف ؼبعاعبتها (5

 .سبرينهم على حب النظاـ كالًتتيب كالنظااة (6

 .امناء الثركة اللفظية، كربسُت االساليب الكتابة (7
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Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Humaniora: Bandung, 2011), 

Cet. Ke-4, hlm. 122. 

 
دف، توزية، : القاىرة)، طرؽ التدريس اػباصّية باللغة العربية كالًتبية اإلسالميةاخركالدّييب عامر،  38

 88. ، ص(2000



 

 

 :أنواع مب تعليم اإلمالء، ىي كما تلي

 اإلمالء اؼبنقوؿ (1

ىو نسخ القطعة دااترىم، بنقلها مب كتاهبم أك مب : كاإلمالء اؼبنقوؿ

كال يعدأ االطفاؿ بالنسخ إىل بعد . بطاقات توزع عليهم، أك مب السعورة

اهم معٌت القطعة، كالتأكيد مب ىجاء بعض كلماهتا كصورهتا، حىت 

. حيسنوا ؿباكاهتا يف دااترىم

 اإلمالء اؼبنظور (2

ىو أف تكتب القطعة على السعورة خبظ كاضح صبيل : اإلمالء اؼبنظور

منظم، كأف خيتار اؼبدرس لطالبة قطعة مناسعة مب كتاهبم أك قصة صغَتة، 

مث يقرؤىا اؼبدرس بأناة كيشرح معناىا كيناقشهم هبا، ايتعينوف ىجاء بعض 

كلماهتا بدقة، مث يقرؤكهنا، كبعد ذلك تغيب القطعة عب انظارىم، مث 

يعدأ اؼبدرس بإمالئها عليهم، كلمة بعد كلمة كتركيعا بعد تركيب، بأناة 

 .كركية كصوت كاضح مسموع

 اإلمالء اؼبسموع (3

ىو أف يكتب الطالب ما مل يسعق ؽبم أف رأكه قعيل : اإلمالء اؼبسموع

الكتابة، كىو ال يتعع إال بعد سبريب الطالب على النوعُت اؼباضيُت، اذ 



 

 

كتعتمد . البد أف يسعقو اعداد كاؼ يف ضعط اغبركؼ اؼبقاطع كذبويدىا

ىذه اؼبرحلة على اهم عالمات الًتقيم، لاللتزاـ هبا كتطعيقها يف 

 39.اإلمالء

 الخط -3

كىو رسـو كأشكاؿ حراية تدؿ "اػبط ىو الفرع الثالث مب اركع الكتابة، 

كىو أحد الفنوف اعبميلة اليت " على الكلمات اؼبسموعة الدالة على ما يف النفس

تنهض بذكؽ اؼبتعلم، كترقي دبشاعره، اتجعلو راىف اغبس مقدرا للجماؿ، كما 

يسهم اػبط يف سبهَت اؼبتعلم يف بعض ااعماؿ اليدكية كالفنية، كىو كسيلة يف 

 40.التواصل كنقل اااكار كاػبَتات كاؼبشاعر

 :أىداؼ مب تعليم اػبط، ىي كما تلي

 اػبظ كسيلة مهمة مب كسائل التععَت -1

 .اذ بو تنقل الفكرة لالخريب، كما انتقل بو الًتاث عرب االجياؿ

 أف اػبط متمم لعملية القراءة -2

                                                 
، (1983مؤسسة الرسالة، : بَتكت )،  اؼبوجو العملي اؼبدرس اللغة العربيةعابد توايق اؽبامشي، 39

  346- 342.ص
  

مطععة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية : ماالنج)، اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغويةنور ىادم،  40
 163. ، ص(2011اغبكومية، 



 

 

اال تكوف سهلة يسرة، كال تكوف الكتابة مفهومة اؼبعٌت، إىل خبط كاضح 

متقب، اف قواعد اػبط ىي ضوابط ىندسة الكلمات، ااتعاعها حيوؿ 

 .دكف اللعس كالغموض

 أف اػبط متمم لعملية اإلمالء -3

ااف اػبط جيملها كحيسنها كيشوؽ اليها كنسقها، كيسهل اتقاهنا بوضوح 

 .اغبركؼ كتناسعها، كاستقامة خطوطها اليت تًتكب منها

 السرعة يف الكتابة -4

الف اػبط اعبميل اؼبتقب حيتاج إىل تدريب كمراف، كاف ىذا اؼبراف يعود 

 . الطالب السرعة ايفيدكف منها داخل الصف كخارجو

 الًتبية الذكقية كاعبمالية -5

الف اػبط ام مب الفنوف اعبميلة، كاػبط العريب خيتلف عب غَته يف 

 .إمكانية ربويره إىل زخارؼ كنقوش انية

 تعويد الطالب العادات اغبسنة -6



 

 

، )الفارسي(اػبط التعليق ، خط ثلث، اػبط الكويف :أنواع اػبط العريب، ىي

 خط الرقعة ، اػبط حركؼ التج، اػبط الطغرك، (التوقع)اػبط اإلجزة ، اػبط الديواين

  41.خط النسخ

 

العوامل التي تؤثر قدرة الطلبة على كتابة اللغة العربية -  د

 عامل الطلعة -1

 خلفية الًتبية الطلعة ( أ

تعليم اللغة غَت سهل، خصوصا اللغة ااجنعية كما اللغة العربية، اؼبعركؼ 

العامل اؼبؤثر . ديكب أف تستويل اللغة العربية مب خالؿ تعلّيمو. ىي اللغة يف العامل

يف التمكُت اللغة العربية ليس مب عامل اؼبدرس اغبْأِبرْأيفِب اقط، بل الذم يؤثرىا مب 

تعلّيم الطالب تربية الدينية مب اؼبدرسة اإلبتدائية . خلفية الًتبية الطالعة أيضا

اف ذلك، ـبتلف  .اإلسالمية سيختلف بالطالب مب اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية

اػبلفية الًتبية الطلعة ىي تؤثر يف تعليم اللغة العربية كالبد يعلّيم  اؼبدرس اللغة 

العربية باؼبتعادؿ إىل الطلعة، إىل أف ال خيتلف بُت الطالب كالطالب اآلخر يف 

 .  اؼبعراة عب اللغة العربية
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 Ulin Nuha, Metodologi Sumber Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), hlm. 125-133.  



 

 

 عامل الرغعة ( ب

الرغعة ىي بوادر النفسي الذم يدؿّي تركيز اإلىتماـ  (1976)قاؿ تيجاف 

قاؿ سالميتو ىي الشعور احملعوب ك اقبذب  42 .إىل الشيء بسعب الشعور اؼبسركر

التععَت رغعة باإلظهار الذم يدؿ أف الطالب . إىل الشيء أك النشاط بدكف اؼبأمور

الذم ديلك الطالب الرغعة إىل شيء اؼبعُت دييل . أحب الشيء مب شيء اآلخر

 43 .ليعطي اإلىتماـ الكثَت إليو

كما الرغعة اؼبفهـو كالذم . الرغعة ىي اإلكبراؼ كاغبماس الكعَت إىل الشيء

مثال . يستعمل الناس ىي تؤثر اعبودة النتيجة يف التعلم الطالب يف درس اؼبعُت

الطالب لو الرغعة الكعَتة إىل اللغة العربية ىو يركز ااكثر إىتمامو مب الطالب 

   44 .مث، اف تركيز اإلىتماـ اؼبكثّيف إليها الذم ديكب الطالب ليتعلم باعبدّي . اآلخر

الرغعة أثر كعَت يف التعلم، اف يتعلم الطالب درس اؼبتعايب برغعتو، االيتعلم 

، اليناؿ اإلقتناع مب ذلك الدرس. باعبيد إذا الطالب إقبذب . سيتعلم على مَرضَرضٍق

تُػيػَرقِّبُب . إىل الدرس اؼبوااق برغعتو، اسيتعلمو بسهولة، اف تزيد الرغعة النشاط التعلم
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Hariyanto.http://belajarpsikologi.com/pengertian-minat/19-06-2013. 

 
43

Slameto, Belajar dan Faktor – faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2003), Cet. Ke-4, hlm.18 
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Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.15 
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ليس كثَت يف . يف تلك العالقة الرغعة تؤثر اانشطة كنتيجة التعلم مب الطالب

  45 .الطالب رجاء للنجاح يف التعلم اعبيد إذا الديلك الرغعة ليتعلم الشيء

 عامل عادة التعلم   (ج

عادة التعلم ىي تعليم الطلعة بطريقة التعلم اؼبعُت يف اإلطار لتزيد اؼبعراة 

عادة التعلم . اليت تنفّيذ بعمل رتيب دائم حيت يصَت العادة يف اؼبدرسة أك يف العيت

اؼبوجب ستساعد الطلعة يف الفهم الدرس، اليت سبلك الطلعة عادة التعلم اعبيد 

. استعُت النجاح يف تعليمهم

العادة ىي القوة أك الضعيف . إذف سبلك العادة قوة دااعة اػبلق مب الطلعة

. تعلّيق على الدااع الذم يتععها مب مقصود كىدؼ النشاط الذم يصَت العادة

عادة التعلم اؼبرتّيب كاؼبدبّير باعبيد سينتج اإلقباز الذم يعطي الدااع للطلعة لينتج 

منها تعلّيم يف . يف أعماؿ اليومية اؼبوجود عادة التعلم غَت جيد 46.اإلقباز مستمرا

 .     الفصل النهائي، كتعلّيم الباؼبرتَّلب، كتفريط الفرصة للتعلم كغَتىا

العادات القعيحة موجود مب اؼبدرسة يف اؼبدف الكربل ك اؼبدف الصغرل كيف 

لععض، السعب العادات القعيحة منها اليفهم الطلعة إىل معٌت التعلم . زاكية الوطب
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Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), Edisi ke-2, 
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ديكب التوجيو زعيم أسوة أف . كأصلح ىذا اغباؿ بالعناء النِّبظاـ للتعلّيم. انفسهم

يفوّيؽ الطلعة عب أأية التعلم، كالعطاء الدااع يف قباع التعلّيم ديكب أف سينقّيص 

  47 .العادة القعيحة كسينهض عزّية النفس طلعة

البد الغرص . يؤثر مستول الًتبية أك العادة يف ااسرة موقف الطلعة يف التعلم

      48 .للطلعة العادة اعبيد ليداع الطلعة يف تعلم

 عامل اؼبدرّيس -2

يف نظر اجملتمع ىو الذم ينفِّبذ . اؼبدرس ىو الذم يعلّيم اؼبعراة إىل الطلعة

الًتبية يف مكاف اؼبعُت، غَت الـز يف الًتبية الرظبي، لكب يف اؼبسجد كاؼبصلى 

  49.كالعيت كغَته

ىو 50 .حضور اؼبدرس مطلق ايها. اؼبدرس ىو عنصر اإلنساين يف الًتبية

حامل  على اؼبسؤكلية لَتيب، كمعطي على النصيحة كالقيمة كاؼبعارؼ كالقدرة 

   51.كغَته
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ke-2, hlm.246-247 

 
48

Op. Cit., Slameto, hlm.64 

 
49

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT 
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كيف اؼبوقف . عامل اؼبدرس كطريقة تعليمو ىو عامل اؼبهم أيضا

كشخصيتو، ككثَت أك قليل مب معراتو، ككيف ىو يعلّيم اؼبدرّيس تلك اؼبعراة إىل 

  52 .طلعتو سيعُتّي كيف نتيجة التعليم مب الطلعة

البد اؼبدرس يزيد معراتو، التعليم كالتعلم ال ديكب اصلها، اؼبدرّيس ىو الذم 

يعملو أف يعلم اؼبعراة كاؼبهارات للطلعة، ال ديكب أف ينجح إذا اؼبدرس ال يزيد 

  53.معراتو دائما

 عامل العيئة -3

 العيئة ىي اليت تشتمل كل اغبالة يف ىذا العامل ىو يؤثر خلقنا كالنماء 

   54 .بالطريقة اؼبعيّينة (life processes)كالتطور أك العملية اغبياة 

ااسرة ىي بيئة أكىل يف الًتّيبية ىي تعطى ااساس يف العمالية التعليمية يف 

عوامل العضوم كالنفسية االجتماعية يف ااسرة ىي تؤثر . العيئة اؼبدرسة كاجملتمعة

حاؿ : الذم يشتمل عامل العضوم يف بيئة ااسرة ىو. إىل تطور الدرس الطفل

: ك الذم يشتمل عامل النفسية االجتماعية يف ااسرة ىو. العيت كغراة الدرس
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Ngalim purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), Cet. 

Ke-11, hlm.104-105. 
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Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-13, hlm.147  
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Op. cit., Ngalim Purwanto, hlm.72. 



 

 

يتعلق طقس الدرس باغبماسة لزيادة اؼبعراة كإرتقاع . كماؿ ااسرة كطقس الدرس

اليت سبلك ااسرة منعع القراءة الكثَتة كعضو أسرتو مولع بالقراءة . الًتبية يف ااسرة

. سيعطي التأييد اؼبوجب إىل تطور الدرس مب الطفل

اؼبدرسة مع النشاط . تشًتؾ بيئة اؼبدرسة اؼبهمة أيضا للتطور الدرس للطلعة

تعليمية غنية، لديها ااجهزة الكااية، كإدارهتا باعبيد سنزيد دااعا كثَتا مب الطلعة 

  55.للتعلم

كلو العيئة ليس مسؤكلية إىل مراىقة الطفل، بل ىي العامل اؼبهم كأثرىا 

الكعَتة إىل الطفل، اف كيفما يسكب الطالب يف العيئة الذم يُدرَرؾ أـ ال سيؤثر 

             56.عليو

 عامل أجهزة اؼبدرسة -4

مثال بناية اؼبدرسة ؼبوقع اسًتاتيجي للعملية . ااجهزة ؽبا اؼبعٌت اؼبهم يف الًتبية

إحد مب الشرط لينشىء اؼبدرسة ىو بناية اؼبدرسة ايها غراة . التعليمية يف اؼبدرسة

التعلم، كغراة رئيس اؼبعلم، كغراة اؼبعلم، اؼبكتعة، كغراة اإلشراؼ كاإلرشاد، كغراة 

. كلهم غرض السهولة على خدمة الطلعة. اإلدارة، كقاعة اؼبدرسة كساحة اؼبدرسة
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Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-5, hlm.163-165.  
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Op. cit., Binti Maunah, hlm.177. 



 

 

اليت ال سبلك اؼبدرسة غراة كثَتة، كؽبا الطلعة الكثَت كالزائدة مب الطاقة 

كغَت . أنشطة التعلم كإدارة االفصل غَت الفعّياؿ. الفصل، ستجد اؼبشكلة الكثَتة

غراة اؼبدرسة، أجهزة اؼبدرسة ااخرل كما تكميل الكتب يف اؼبكتعة تعُتّي جودة 

، البد ىذه اؼبكاف . اؼبدرسة أيضا " صاحب قريب"مكتعة اؼبدرسة ىي معمل العلـو

. للطلعة

مع . البد ديلك الطلعة كتاب التدريس الكامل للمساعدىم يف أنشطة التعليم

اإلمتالؾ مب الكتاب ديكب قراءهتا على الطلعة اػباصة عندما كجدكا الفرصة، سواء 

تساعد جهة اؼبدرسة للطلعة أف تعَتىا الكتب . يف اؼبدرسة، يف العيت، كغَته

كيُػًتَرِبجَّلي أنشطة التعلم على الطلعة ضباسة جدا بذلك . اؼبناسب دبنهاج التدريس

 57 .العطاء أجهزة الدرس
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Jakarta, Syaiful Bahri Djamarah, op. cit., hlm. 183-184 



 

 

 الباب الثالث

منهج البحث 

 

 نوع ومدخل البحث - أ

، يعٍت يعمل العحث إىل (field research)ىذا نوع العحث يعٍت العحث الػميداين 

 يف كتابة اللغة العربية يف اؼبدرسةقدرة طلعة الصف الثامب الػميداف معاشر ليعحث 

 .اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

استعملت العاحثة يف ىذا العحث مدخل كيفي، العحث الكيفي يعٍت الػمدخل 

كيسمى مدخل استقصائي اف جيمع العاحث باؼبوجهة اؼبعاشرة ك كالتفاعل بالناس يف 

 . مكاف العحث

العحث الكيفي يعٍت نوع العحث الذم يناؿ إكتشااو ليس بإجراءات 

كمع ذلك، يػمكب ليحلل اعبمع العيانات مب العحث الكيفي . اإلحصاءات كغَتىا

 58 .باغبساب
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Syamsuddin dan Viasmaia S. Damayanti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (PT 

Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009), Cet. Ke-3, h. 73. 



 

 

أما مدخل الكمي ىو إجراءات العحث نتائجو تقدًن يف الوصفى باستخداـ 

 تستخدـ الكاتعة مدخل الوصفي الكمي ؼبعراة قدرة طلعة الصّيف 59.اارقاـ اإلحصاءات

اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف يف اؼبدرسة على كتابة اللغة العربية  الثامب

 .بنجرماسُت

  

 مجتمع البحث - ب

اؼبتوسطة  الثامب يف اؼبدرسة الصف اجملتمع يف ىذا العحث يعٍت كل الطلعة

 ةشارؾ طلبف  ا. الطلعة226 عددىم اإلسالمية ااغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

اصة الكتابة بالكامل يف الصف السابع، بخ العربية ك اللغة الدركسيعلمالصف الثامب، ك

اصة الكتابة، بخك اللغة العربية عملية التعلميف  سيعلموف مع الصف السابع، أهنم اختالؼ

طلعة الصف   مبلذلك اإنو ليس مب اؼبمكب لعحث القدرة على كتابة اللغة العربية

 .لصريػحو أنظر إىل جدكاؿ ااتية .السابع

المتوسطة  الثامن في المدرسة الصف الطلبة جتمع البحثمال: 3،1 الجدول

 2014-2013السنة الدراسية بنجرماسين اإلسالمية الحكومية موالورمان 

 
                                                 

59
 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 30 



 

 

 رقم الصف الرجل النساء الجملة
  .1 "أ "الثامب 4 19 23
  .2 "ب "الثامب 7 15 22
  .3 "ج "الثامب 11 19 30
  .4 "د "الثامب 13 17 30
  .5 "ق "الثامب 14 16 30
  .6 "ك "الثامب 10 20 30
  .7 "ز "الثامب 16 15 31
  .8 "ح "الثامب 14 16 30

 مػجموع 89 188 226
 

  البحثةعين-   ج

 ةعُتاؿ ة العاحثتأخذ. العينة ىي اعبزء مب اجملتمع الذم ينوب كل اجملتمع

العاحث  ك يف صبع العينة،تعٍت. (random sampling)  العشوائيةاؼبعاينةباستخداـ تقنية 

 ة العُتت العاحثة كأخذ60. تعترب متساكيةلذايتتتقيد كل ا اؼبوضوع حىت يف الذايت" مزيج"

اؼبتوسطة اإلسالمية   يف اؼبدرسة الصف الثامبةطلب 226 مب %15ا العحث ىي يف ىذ

كالعينة يف ىذا  .2013-2012 السنة الدراسية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

 :العحث يعٍت
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 177. 



 

 

المتوسطة  الثامن في المدرسة الصف  الطلبة البحثلعيناتا: 3،2 الجدول

 2014-2013السنة الدراسية بنجرماسين اإلسالمية الحكومية موالورمان 

 رقم الصف الرجل النساء الجملة
  .1 "أ "الثامب - 2 3
  .2 "ب "الثامب 1 2 3
  .3 "ج "الثامب 1 3 4
  .4 "د "الثامب 2 3 4
  .5 "ق "الثامب - 3 4
  .6 "ك "الثامب 1 3 4
  .7 "ز "الثامب 2 3 4
  .8 "ح "الثامب 1 3 4

 ؾبموع 8 22 30
 
 البيانات ومصادرىا-   د

 العيانات -1

يف ىذا العحث إىل نوعُت يعٍت العيانات ااساسية ك العيانات الذم يػُحفر 

 .العيانات الثانوية

 العيانات ااساسية ( أ



 

 

على كتابة اللغة قدرة الطلعة يف ىذا العحث يعٌت العيانات ااساسية  (1

تعٍت  يف اإلنشاء اؼبوجو ىي اليت تشتمل اإلسم كالفعل كاغبركؼالعربية 

 .    تكميل اعبملة كترتيب الكلمات كألغاز الصورة يف اعبملة اإلظبية

 : يف كتابة اللغة العربية، يعٍتة على قدرة الطلعة العوامل اؼبؤثر (2

 .الرغعة كعادة التعلم ك خلفية الًتبية الطلعة:عامل الطلعة ( أ)

 . كخربة اؼبدرّيس كقدرتوخلفية الًتبية اؼبدرّيس: اؼبدرّيسعامل  ( ب)

 ااسرة كاؼبدرسة : عامل العيئة  (ج)

كتاب الدركس اللغة العربية، كالقاموس : جهزة اؼبدرسةاا عامل  (د)

 .ك أحواؿ الكتب ىف اؼبكتعةاللغة العربية 

 العيانات الثانوية ( ب

 موجز تاريخ تأسيس اؼبدرسة (1

 . أحواؿ مب رئيس اؼبدرسة كاؼبدرّيسُت كالطلعة كاؼبوظفُت بصورة عامة (2

 مصدر العيانات -2

: اهي, اتتحصل العاحثة مب مصادر العيانات, لتحصل العيانات

 . طالعا30الثامب عددىم اؼبستجيعوف يعٍت الطلعة مب الصف  ( أ



 

 

 درسةامل كاؼبوظفّيُت  كرئيس اؼبدرسةمعلّيم اللغة العربية يعٍت اؼبخربكف ( ب

كغَتىم الذم  اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

 .مكب طلب اػبرب منوػم

اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت  الوثيقة اؼبدرسة ( ج

 .اؼبرتعط بالعحث

 
 أساليب جمع البيانات-   ه

:  عدة ااساليب كما تليباحثةستخدـ اؿت ؼ،عبمع العيانات

قاؿ ؿبمد علي إف طريقة اؼبالحظة ىي إحدم الطرؽ اؼبستخدمة  اؼبالحظة، -1

  61.عبمع العيانات اليت يقـو هبا السؤاؿ كاعبواب، معاشرة أك غَت معاشرة

 دبقابلة معاشرة إىل  العياناتصبعااسلوب يلا  ىذةلكاتبا ستعملت ،اؼبقابلة -2

 .فم اؼبخرباؼبستجيعُت ك

 الثامباإلستعانة، يعٍت سألت ااسئلة اؼبكتوبة إىل الطلعة يف الصف  -3
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 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 2002), h. 64 



 

 

يف كتابة اللغة العربية يف الصف الثامب قدرة الطلعة اإلختعار، ليجمع العيانات  -4

يعٍت تكميل اعبمل  يف اإلنشاء اؼبوجو  تشتمل اإلسم كالفعل كاغبركؼاليت

 .    كترتيب الكلمات كألغاز الصورة يف اعبملة اإلظبية

 . صورة عامة مكاف العحث العيانات عبصبع يستعمل يل،التوثيق -5

 مصفوفة

  أساليب جمع البيانات ومصادر البياناتوالبيانات 

أساليب جمع 
 البيانات

 رقم البيانات مصادر البيانات 

 
 ختعاراإل

 
 الطلعة

على كتابة قدرة الطلعة العيانات عب 
اليت تشتمل اإلسم اللغة العربية 

 كالفعل كاغبركؼ يف اإلنشاء اؼبوجو
يعٍت تكميل اعبمل كترتيب الكلمات 

 كألغاز الصورة يف اعبملة اإلظبية   

1.  

 
 

 
 ستعانةإلا
 ستعانةإلا
ستعانة إلا

 

 
  

 
  الطلعة
  الطلعة

الطلعة 
 

يف على قدرة الطلعة  اؼبؤثرةعوامل اؿ
: كتابة اللغة العربية

 :عامل الطلعة - أ
 خلفية الًتبية الطلعة .1

 الرغعة .2

 عادة التعلم .3

 عامل اؼبدرس - ب

2.  



 

 

 خلفية الًتبية اؼبدرّيس .1 الػمدرّيس قابلةامل
أساليب جمع 

 البيانات

 رقم البيانات مصادر البيانات 

قابلة امل
 اإلستعانة
 اإلستعانة

 
 اإلستعانة

 
 ستعانةإلا
 ستعانةإلا

 الػمدرّيس
 الطلعة
 الطلعة
 

 الطلعة 
 

  الطلعة 
 لطلعةا

 اػبربة  .2
 قدرة اؼبدرّيس  .3

 عامل العيئة- ج
 عامل ااجهزة اؼبدرسية-  د

إمتالؾ كتاب الدركس اللغة  .1
 العربية

  إمتالؾ القاموس اللغة العربية .2
أحواؿ الكتب ىف اؼبكتعة  .3

 

 
 مقابلةالتوثيق كالػ

 كاؼبالحظة

 مقابلةالتوثيق كالػ
 كاؼبالحظة

 
 موظّيفكرئيس 

  الػمدرسة
 موظّيفكرئيس 

 الػمدرسة

 

 :صورة عامة مكاف العحث تشتمل
 موجز تاريخ تأسيس اؼبدرسة  . أ

 
 تعدد  مب اؼبدرسة كأحواؿ  . ب

اؼبدرّيس كاؼبدرّيسة كالطلعة 
 . بصورة عامة كالفصلكاؼبوظفُت

3.  

 
 تصميم القياس - و

اؼبتوسطة  الثامب يف اؼبدرسة ىذا تصميم القياس ؼبعراة قدرة الطلعة الصف -1

 سؤؿ  أما، اللغة العربية بنجرماسُت يف كتابة موالكرماف اغبكومية اإلسالمية

 .كازبذت مب مادة التدريس يف الصف السابع اؼبفيدة يف اعبملة اإلختعار



 

 

 على الكتابة اللغة العربية بااسئلة  الثامبتقاس قدرة طلعة الصف

 :اإلختعارية اآلتية

( 7)تكميل اعبمل، اتتكوف مب أربع أسئلة كلكل مب السؤاؿ سععة  ( أ

 (.28)قيم، االنتيجة لكل ااجوبة الصحيحة شباف كعشركف 

 :ك، كهالرتعة  طبسديكب تصنيفها إىل

 فبتاز = 28 – 22

  مرتفع  =22 ≥ 18

  متوسط   =18 ≥  14

  ناقص = 14 ≥ 10

  ضعيف  =10 ≥  0

( 8)ترتيب الكلمات، اتتكوف مب أربع أسئلة كلكل مب السؤاؿ شبانية  ( ب

 (.32)قيم، االنتيجة لكل ااجوبة الصحيحة إثنا كثالثوف 

 :ك، كهالرتعة  طبسديكب تصنيفها إىل

 فبتاز = 32 – 25

  مرتفع  =25 ≥ 21

 متوسط=  21 ≥ 17



 

 

  ناقص = 17 ≥ 13

  ضعيف  =13 ≥  0

( 10)ألغاز الصورة، اتتكوف مب أربع أسئلة كلكل مب السؤاؿ عشر    (ج

 (.40)قيم، االنتيجة لكل ااجوبة الصحيحة أربعوف 

 :ك، كهالرتعة  طبسديكب تصنيفها إىل

 فبتاز = 40 – 31

  مرتفع  =31 ≥ 27

 متوسط  =27 ≥ 22

  ناقص = 22 ≥ 18

  ضعيف  =18 ≥   0

بإستعماؿ الفصيلة  (100)إذف، أصابت كل أجوبة الطلعة صحيحة االنتيجة مائة 

 :ااتية

  فبتاز =100     -    80

 مرتفع =       80   ≥  70

متوسط  = 70   ≥     60

ناقص  = 60   ≥     50



 

 

 ضعيف = 50   ≥    01 

 : الفصيلة اؼبذكورة، مث تعحث معدؿ النتائيج بالرمزبعد أ تقسّيم النتيجة على
Mx =      fx   

                             N 

 :العياف

Mx            = معدؿ النتائيج 

   fx      = نتيجت عدد  

N               = كفستجيبامل   

 يف كتابة اللغة العربيةعلى قدرة الطلعة  اؼبؤثرةعوامل اؿ .2

 عامل خلفية الًتبية الطلعة ( أ

 :كق يف ىذا العحث خلفية الًتبية الطلعةعامل 

خلفية الًتبية الطلعة قعل أف يدخلوا مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  (1)

 :، مب كاحد سؤاؿ باػبياريباغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

 2 = مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية . أ

 1 = مدرسة اإلبتدائية العامة . ب

 كل النتيجة، 3-0بُت  اغبصوؿ عليها ، كالنتيجةةؤشرامل  تلكمب

  :تصنيفها إىل



 

 

 الدعمة     = 3 – 2

 الدعمة القليلة  = 1 – 0

  الرغعة الطلعة عامل ( ب

 مؤشرات كإعطاء النتيجة، ك  أربعىي يف ىذا العحث الرغعة الطلعةعامل 

 :ىو سلوبااب

 يف عملية التدريس اللغة العربية على ضور الطلعةاٌفتكرار  (1)

 :الكتابة، مب كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2 = حيضر دائما . أ

 1 = حيضر تارة . ب

 0 = ال حيضر  . ج

يف درس اللغة العربية على الكتابة، مب كاحد  رغعة الطلعةاؿتكرار  (2)

 :سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 3= راغب  . أ

 2= راغب ايو  . ب

  1 = أقل سعادة.   ج



 

 

يف درس اللغة العربية على الكتابة، مب   الطلعةاإلىتماـتكرار  (3)

 :كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= دائما  يهتم . أ

 1 = تارة يهتم . ب

 0 = يهتمال .   ج

 يف درس اللغة العربية على الكتابة، مب تكرار اانشطة ليسأؿ (4)

 :كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= دائما  يسأؿ . أ

 1= تارة  يسأؿ . ب

 0 = ال يسأؿ.   ج

كل ، 9-0بُت  اغبصوؿ عليها ؤشرات، كالنتيجةامل ااربع  تلكمب

 : تصنيفها إىلالنتيجة

 الكعَتةرغعة اؿ  = 9 – 7

 كاايةاؿرغعة اؿ   =6 – 4

  قليلةاؿرغعة اؿ  = 3 – 0

 



 

 

 عامل عادة التعلم  (ج

 مؤشرات كإعطاء  أربعىي يف اللغة العربية عادة التعلم الطلعةؼبعراة عامل 

 :ىو سلوبااالنتيجة، ك ب

 يف عملية التدريس اللغة العربية على  الطلعة التعلمتكرار إعداد (1)

 :الكتابة، مب كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2 = إعداد دائما . أ

 1 = إعداد تارة . ب

 0 = ال إعداد  . ج

يف درس اللغة العربية على الكتابة،  الدرس الطلعة تكرار مراجعة(   2)

 :مب كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= يراجع دائما  . أ

 1 = تارةيراجع  . ب

  0 = يراجعال .   ج

 يف درس اللغة العربية على الكتابة، مب تكرار كيفية التعلم الطلعة(   3)

 :كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= ؾبموعة دراسة  . أ



 

 

 1= تعلم دبفردىا  . ب

 3=    تعلم دبفردىا كؾبموعة دراسة.   ج

غة العربية على الكتابة، مب دكرة يف اللاؿ على تكرار االشًتاؾ(    4)

 :كاحد سؤاؿ باػبياريب

 1= يشًتؾ  . أ

 0= ال يشًتؾ  . ب

كل ، 8-0بُت  اغبصوؿ عليها ؤشرات، كالنتيجةامل ااربع  تلكمب

 : تصنيفها إىلالنتيجة

عادة التعلم اؼبرتفع   = 8 – 7

  عادة التعلم الكايف  =6 – 4

  عادة التعلم القليل  = 3 – 0

عامل اؼبدرّيس   (د

. حصلت العيانات عب خلفية الًتبية باؼبقابلة على مدرس اللغة العربية

 :ؤشراتامل ديكب أف ينظر ىذه العيانات بالثالث

خلفية الًتبية اؼبدرس اللغة العربية، ىي كاحد سؤاؿ بالثالث  (1)

 :اػبيارات



 

 

   الًتبية العالية   =الدكتور . أ

   الًتبية اؼبتوسطة  = اؼباجستَت . ب

   الًتبية الناقصة=   السرجنا.   ج

خلفية الًتبية اؼبدرس اللغة العربية، ىي كاحد سؤاؿ بالثالث   (2)

 :اػبيارات

   اػبربة الكثَتة=  سنوات 4أكثر مب  . أ

 اػبربة اؼبتوسطة= سنوات  4 ≥ 2 . ب

 اػبربة القليلة=  يبتاسنو ≥ 1 .   ج

 مؤشرات كإعطاء ؼبعراة قدرة اؼبدرس اللغة العربية ديكب أف ينظر إىل أربع

 :ىو سلوبااالنتيجة، ك ب

يف عملية التدريس اللغة العربية على تكرار استخداـ ااساليب  (1)

 :الكتابة، مب كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= اإلمالء  . أ

 1= إعادة كتابة يف كتاب اللغة العربية  . ب

 3= اإلمالء كإعادة كتابة يف كتاب اللغة العربية .   ج



 

 

 على الطلعة، مب كاحد سؤاؿ بالثالث تكرار إعطاء سباريب الكتابة (2)

 :اػبيارات

 2= يعطيها دائما  . أ

 1 = تارةيعطيها  . ب

 0= يعطيها ال .   ج

 على الطلعة، مب كاحد سؤاؿ تكرار إعطاء الواجعة اؼبنزلية (3)

 :بالثالث اػبيارات

 2= يعطيها دائما  . أ

 1 = تارةيعطيها  . ب

 0= يعطيها ال .   ج

 الطلعة، مب كاحد سؤاؿ تكرار تصحيح أخطاء الكتابة على(    4)

 :بالثالث اػبيارات

 2= يصحّيح دائما  . أ

 1 = تارةيصحّيح  . ب

 0= يصحّيح ال .   ج



 

 

كل ، 9-0بُت  اغبصوؿ عليها ؤشرات، كالنتيجةامل ااربع  تلكمب

 : تصنيفها إىلالنتيجة

 اؼباىر  = 9 – 7

  الكايفاؼباىر   =6 – 4

   القليلاؼباىر  = 3 – 0

عامل العيئة   (ق

 مؤشرات كإعطاء  ااسرتية كاؼبدرسة ديكب أف ينظر إىل ثالثبيئةؼبعراة 

 :ىو سلوبااالنتيجة، ك ب

، مب كاحد  الطلعة على التعلميفتكرار اىتماـ الوالد اامور  (1)

 :سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= يأمر دائما  . أ

 1= يأمر تارة  . ب

 0 = ال يأمر.   ج

 على الطلعة، مب كاحد  كتابة العربيةتكرار إرشاد الوالد يف التعلم(   2)

 :سؤاؿ بالثالث اػبيارات

 2= يرشد دائما  . أ



 

 

 1 = تارةيرشد  . ب

 0= يرشد ال   . ج

 :تكرار بيئة اللغوية يف اؼبدرسة، مب كاحد سؤاؿ بالثالث اػبيارات(   3)

 2= يتكلم باللغة العربية دائما  . أ

 1= يتكلم باللغة العربية تارة  . ب

 0= ال يتكلم باللغة العربية .   ج

كل ، 6-0بُت  اغبصوؿ عليها ؤشرات، كالنتيجةامل الثالث  تلكمب

 : تصنيفها إىلالنتيجة

 ةالدعم  = 6 – 5

 ة الكايفة الدعم  =4 – 3

 ة القليلةالدعم  = 2 – 0

عامل ااجهزة   (ك

 مؤشرات كإعطاء النتيجة، ك  اؼبدرسة، ىو ثالثعامل ااجهزةيف ىذا 

 :ىو سلوبااب

تكرار إمتالؾ كتاب درس اللغة العربية، مب كاحد سؤاؿ بالثالث  (1)

 :اػبيارات



 

 

 2 = فبتلك . أ

 1 = مستعر . ب

  0 = غَت فبتلك  . ج

 اللغة العربية، مب كاحد سؤاؿ بالثالث القاموستكرار إمتالؾ  (2)

 :اػبيارات

 2 = فبتلك . أ

 1 = مستعر . ب

  0 = غَت فبتلك  . ج

تكرار أحواؿ الكتب ىف اؼبكتعة، مب كاحد سؤاؿ بالثالث  (3)

 :اػبيارات

 3= كثَتة ك الئقة  . أ

 2= كاؼ ك الئقة  . ب

  1= ناقصة كلو كاف الئقة .   ج

كل ، 6-0بُت  اغبصوؿ عليها ؤشرات، كالنتيجةامل الثالث  تلكمب

 : تصنيفها إىلالنتيجة

 الكثَتةااجهزة   = 7 – 5



 

 

  ااجهزة الكااية  =4 – 3

   ااجهزة القليلة  = 2 – 0

  

  معالجة البيانات وتـحليل البيانات أسلوب-   ز

 أسلوب معاعبة العيانات -1

 العيانات اجملتمعة ؼبعراة العيانات ةاتش العاحثتىو أف :  نفيحالت ( أ

 كاملة أـ ال

 يعٍت أف تفرؽ العيانات على نوعها ك حنسها ك ترمز: الًتميز  ( ب

 كربسب تدخل العيانات يف اعبدكؿالكاتعة كتنظم : تعويب ؿ اجدك   (ج

 :تكرار  كنسعة مئويتها بالرمز كما يلي
P =    F x 100 

         N 

 :العياف
P = تقدًن 
F = تكرار 
N = عدد مستجيب  
 

 : بالرتعة ىو أف يفسر العيانات يف جدكلتها:  تفسَت العيانات  ( د



 

 

 كعَت جدا % = %100 - 80

 كعَت% = 80 ≥% 60

 متوسط%  = 60 ≥% 40

 ناقص% = 40 ≥% 20

 ضعيف% = 20 ≥% 01

 
 ربليل العيانات -2

كتعطي الصورة العامة بالطريقة . الوصفي النوعي بالعياناتربليل 

 .اإلستنعاطية يعٍت تستنتج اػبالصة بصورة عامة
 

  



 

 

الباب الرابع 

 نتائج البيانات ومناقشتها

 

 تصوير العام عن ميدان البحث - أ

 تاريخ تأسيس اؼبدرسة الػمتوسطة اإلسالمية الػحكومية موالكرماف بنجرماسُت -1

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت ىي إحدا مب 

، ىي يف 1978اؼبدرسة اؼبتوسطة يف بنجرماسُت بنيت ىذه اؼبدرسة يف السنة 

( 0511)، رقم اؽباتف 36رقم . RW 76، RT26شارع باتو بانوا رايا 

. ، يف قرية تالوؾ دامل ناحية بنجرماسُت الوسطى4365073

ىذه اؼبدرسة أصلها مب مؤسّيسة الًتبية اؼبدرس اإلسالمية اغبكومية 

(PGAN 6 Tahun) .كزير الشؤكف : بناء على رسالة التقرير مب الثالث الوزراء، تعٍت

، (U\1975 \57الرقم )، ككزير الداخلية (1975، 6الرقم )الًتبوية ك الثقااية 

، الًتبية اؼبدرس اإلسالمية (1975 مارس، 24، 36الرقم )كزير الشؤكف الدينية 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية : قسمُت (PGAN 6 Tahun)اغبكومية 



 

 

 PGAN 6)موالكرماف بنجرماسُت ثالث عامة ك الًتبية اؼبدرس اإلسالمية اغبكومية 

Tahun) ااتتاٌح رظبيٌّ اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف . ثالث عامة

برقم اؼبدرسة  ،1976 مارس 16بنجرماسُت يف التاريخ 

 .  ، كتطوير اؼبنهج مب كزير الشؤكف الدينية2116637103012

أحواؿ رئيس اؼبدرسة كاؼبدرّيسُت كاؼبوظّيفُت مب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  -2

 اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

مب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف عدد اؼبدرسُت 

 اؼبتوسطة اؼبدرسةلتوضيح العيانات عب أحواؿ مدرسُت . مدرّيسا 62بنجرماسُت 

 قدمت العاحثة قائمة أظباء اؼبدرسُت اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

 .ةاايت

أحوال رئيس المدرسة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية : 4،1الجدول 

الحكومية موالورمان بنجرماسين 

مدير المدرسة الدور رقم 
 سيف الديب دىالف 1979-1980  .1
 الدكتورندكس ؿبمّيد راعي شكور 1980-1985  .2
 سيف الديب دىالف 1985-1993  .3
 الدكتورندكس اغباج ؿبمّيد عاراُت 1993-1997  .4



 

 

مدير المدرسة الدور رقم 
 الدكتورندكس خبر الديب النور 1997-2004  .5
 اغباجة اريدة 2004-2006  .6
 الدكتورنداه حليمة السعدية 2006-2011  .7
 الدكتورندكس اغباج ؿبمّيد عدناف اؼباجستَت اآلف-2001  .8

 
المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية أحوال مدّرسين من : 4،2 الجدول

موالورمان بنجرماسين 

مادة التدريس   الرقم اإلسم المهنة
اللغة العربية  الدكتورندكس اغباج ؿبمّيد  رئيس اؼبدرسة

 عدناف اؼباجستَت
1.  

اللغة )اإلستماع 
 (اإلقبليزية

  .2 مهداريانتا اؼباجسًت نائب منهجي\مدرّيسة

اللغة 
عقيدة \العربية

ااخالؽ 

  .3 ؿبمد أرشد السرجانا نائب طليب \مدرّيس

العلم الطعيعي    .4 أسفاف السرجانا كسائل اؼبدرسةنائب \مدرّيس
العلم اإلجتماعي    .5 الدكتورنداه ثارا يوسىا دكم ىوماس نائب\مدرّيسة

العلم الطعيعي  رئيسة معمل اغباسوب \مدرّيس نور الديب عرااف السرجانا   6.  
العلم الطعيعي  رئيسة معمل الطعيعية \مدرّيسة الدكتورنداه يورين  7.  

اللغة اإلندكنسية    .8 معمور السرجانا "أ"كيل الصف السابع \مدرّيس
  .9 عراية اؼباجسًت "ب"كيل الصف السابع\مدرّيسة العلم الطعيعي



 

 

 الرقم اإلسم المهنة مادة التدريس
" ج"كيل الصف السابع\مدرّيسة العلم الطعيعي ركسينة السرجانا  10.  

" د"كيل الصف السابع \مدرّيسة اللغة اإلندكنسية ىرتيٍت السرجانا  11.  
العلم الرياضية  " ق"كيل الصف السابع\مدرّيسة سرياين السرجانا  12.  

\ عقيدة ااخالؽ
القرأف اغبديث 

" ك"كيل الصف السابع \مدرّيسة نورسيحاف السرجانا  13.  

\ اللغة العربية
القرأف اغبديث  

" ز"كيل الصف السابع \مدرّيسة اغباجة مسرية السرجانا  14.  

اللغة )الكالـ 
 (اإلقبليزية

" ح"كيل الصف السابع\مدرّيسة اغباجة مسيدناكايت السرجانا  15.  

التاريخ الثقايف 
الفقو \لإلسالـ

سيدة السرجانا  "أ"كيل الصف الثامب \مدرّيسة 16.  

\ القراءة\الكتابة
 (اللغة اإلقبليزية)

اٍت رحرجو السرجانا  "ب"كيل الصف الثامب \مدرّيسة 17.  

العلم اإلجتماعي  الدكتورنداه سييت ااطمة  "ج"كيل الصف الثامب \مدرّيسة 18.  
الدكتورنداه إيل ركسيتا  "د"كيل الصف الثامب \مدرّيسة العلم الرياضية 19.  
ؿبمد زيٍت السرجانا  "ق"كيل الصف الثامب \مدرّيسة العلم الرياضية 20.  

اللغة اإلقبليزية  إركاف رسفي النور السرجانا  "ك"كيل الصف الثامب \مدرّيس 21.  
الفقو  ناجيئة كيداد السرجانا   "ز"كيل الصف الثامب \مدرّيسة 22.  

العلم اإلجتماعي  نور عاركاة السرجانا   "ح"كيل الصف الثامب \مدرّيس 23.  
العلم اإلجتماعي    .24 أسية السرجانا "أ"كيل الصف التاسع \مدرّيسة

التاريخ الثقايف 
الفقو \لإلسالـ

" ب"كيل الصف التاسع \مدرّيس سوغينتو السرجانا اؼباجستَت  25.  



 

 

 الرقم اإلسم المهنة مادة التدريس
\ اللغة اإلندكنسية
الفنوف كالثقااة 

" ج"كيل الصف التاسع \مدرّيس جوميادم  خَتم اطرم 
اؼباجستَت 

26.  

اإلستماع  
 (اللغة اإلقبيلزية)

" د"كيل الصف التاسع \مدرّيسة نور مينا اؼباجستَت  27.  

اللغة اإلندكنسية  " ق"كيل الصف التاسع \مدرّيسة نينا موئيدة اؼباجستَت  28.  
" ك"كيل الصف التاسع \مدرّيسة العلم الرياضية أكليا حييت السرجانا    29.  

القرأف اغبديث    .30 الدكتورنداه اغباجة أسالمية مدرّيسة
اللغة العربية  الدكتورنداه اغباجة ىريدة  مدرّيسة

 العئية
31.  

الكتابة  \القراءة
 (اللغة اإلقبليزية)

  .32 الدككرندكاه سييت زكبيدة مدرّيسة

مدرّيسة  الًتبية للمواطنة الدكتورنداه اغباجة نور 
اغبسنة 

33.  

العلم الطعيعي  مدرّيسة  الدكتورنداه كيندا نوانا  34.  
الرياضة  مدرّيسة  حليايت السرجانا  35.  

اللغة اإلقبليزية  مدرّيسة  إيال كورنيسو السرجانا  36.  
  .37 اغباج سوحنتا السرجانا مدرّيس العلم الرياضية
اللغة العربية    .38 اغباج ؿبمد النوح السرجانا مدرّيس

الفقو    .39 اغباج هبر العلمي السرجانا مدرّيس
اػبط \اللغة العربية مدرّيسة غَت مقررة  ركسدية السرجانا  40.  

الًتصبة \اػبط
القرأف 

اغباجة نور ديانا  مدرّيسة غَت مقررة 41.  



 

 

 الرقم اإلسم المهنة مادة التدريس
  .42 حردا ككالف السرجانا  مدرّيسة غَت مقررة الفنوف الرقص

العلم اإلجتماعي    .43 توايق الرضبب السرجانا  مدرّيس غَت مقرر
تكنولوجيا 
اؼبعلومات 

 كاالتصاالت

غَت مقرر  مدرّيس ؿبمد كحيوزم  44.  

انوف اؼبوسيقى  مدرّيس غَت مقرر  مفتح نااريب السرجانا  45.  
الرياضة  مدرّيس غَت مقرر  ؿبمد ناسَت السرجانا  46.  

 
المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  من وظّفينأحوال م: 4،3الجدول 

موالورمان بنجرماسين 

المهنة اإلسم الرقم 
رئيسة اؼبوظّيفة اغباجة ليلة الكفتية السرجانا   .1
اؼبوظّيفة اتلية    .2
اؼبوظّيفة سومي حرتايت   .3
اؼبوظّيفة نور عماليا احرياين السرجانا   .4
اؼبوظّيفة أاريانا السرجانا   .5
اؼبوظّيفة عليم الديب   .6
رئيسة اؼبكتعة  اغباجة ركسيالكايت حسنة اؼباجسًت   .7
موظّيف اؼبكتعة اوزاف ركشادا    .8
موظّيفة اؼبكتعة حٍت سوسنيت السرجانا   .9

 اإلرشاد االستشارةحليمة أداـ   .10



 

 

المهنة اإلسم الرقم 
اإلرشاد االستشارة اغباجة ريشة السرجانا     .11
اإلرشاد االستشارة ركظباكردم السرجانا   .12
حسُت منظف   .13
أكليا رضبب  منظف   .14
سوين كونتورك منظف   .15
موسارم حارس اؼبدرسة   .16
ؿبمد ناجَت  اؼبدرسة  حارس  .17

 
أحواؿ الطلعة مب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف  -3

 .2014-2013 السنة الدراسية يببنجرماس

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت عدد طلعة مب 

:  طالعا، كديكب أف ينظر اعبدكؿ اايت901

طلبة من المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية أحوال : 4،4الجدول 

 .موالورمان بنجرماسين

عدد الطلبة الصف الرقم 
 40" أ " الصف السابع  1
 32" ب " الصف السابع  2
 43" ج " الصف السابع  3
 41" د " الصف السابع  4



 

 

عدد الطلبة الصف الرقم 
 48" ىػ " الصف السابع  5
 48" ك " الصف السابع  6
 47" ز " الصف السابع  7
 48" ح " الصف السابع  8
 23 "أ " الصف الثامب  9

 22 "ب " الصف الثامب  10
 30 "ج " الصف الثامب  11
 30 "د " الصف الثامب  12
 30 "ق " الصف الثامب  13
 30 "ك " الصف الثامب  14
 31 "ز " الصف الثامب  15
 30" ح " الصف الثامب  16
 58 "أ " الصف التاسع  17
 53 "ب " الصف التاسع  18
 52" ج " الصف التاسع  19
 54" د " الصف التاسع  20
 57" ق " الصف التاسع  21
 53" ك " الصف التاسع  22

طالعا  901العدد  
 



 

 

أحواؿ ااجهزية اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف  -4

لتصوير العاـ عب أجهزة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية . بنجرماسُت

 :موالكرماف بنجرماسُت كما يلى

أحوال األجهزة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية : 4،5الجدول 

. موالورمان بنجرماسين

العدد  نوع األجهزة الرقم
 1 غراة رئيس اؼبدرسة  .1
 1غراة الشؤكف اإلدارية   .2
 1غراة اإلشراؼ كاإلرشاد   .3
 1غراة اؼبوظّيف   .4
 22غراة التعلم   .5
 1غراة امُت صندكؽ   .6
 1 معمل اغباسوب  .7
 1 معمل العلـو  .8
 1 معمل اللغات  .9

 1 مكتعة  .10
 1 غراة النشاط  .11
 1 مكاف الصحة  .12
 1 مصلى  .13
 1 مقصف اؼبدرسة  .14



 

 

العدد  نوع األجهزة الرقم
 2 مرحاض للوظائف  .15
 4 مرحاض للطلعة  .16
 1ملعب   .17
 1غراة التفتيشات اؼبوقعية   .18
 1موظف التعاكنية   .19
 1 الطالب التعاكنية  .20
 1 (اؼبراقب)غراة اغبارس   .21
 1 مكاف ااكقف للموظّيف   .22
 2 مكاف ااكقف للطلعة  .23
 1اغبارس   .24

 

 تقديم البيانات - ب

تقدًن ىذه العيانات ىي حاصل العحث يف اؼبيداف بإستعماؿ أساليب العيانات 

 .  اؼبالحظة كاؼبقابلة كاإلستعانة كاإلختعار كالتوثيق: يعٍت

على كتابة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة قدرة طلبة الصف الثامن  -1

-2013دراسية  السنةالاإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين 

2014 



 

 

ؼبعراة قدرة طلعة الصف الثامب على كتابة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية 

سنة الدراسية اؿيف ىذه اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 

أمّيا .  كالعيناتطالعا تعطى العاحثة اإلختعار باؼبكتوب لثالثُت 2013\2013

. عدد ااسئلة يف اعبملة اؼبفيدة كازبذت مب مادة التدريس يف الصّيف السّيابع

طلعة الصف الثامب  أف العاحثة كجدت الطلعة، اإلختعار مب حاصل على إعتمادا

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت قادريب على كتاب اللغة 

على كتاب اللغة  الطلعة نتائج عب العيانات ، لتفصيل9،61 بمعدل النتائجالعربية 

 :اآليت اعبدكؿ إيل ننظر أف العربية، ديكننا

على كتابة قدرة طلبة الصف الثامن نتائج اختبار الطلبة على : 4،6الجدول 

 .اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

 في النتيجة  النتيجةكل 
 ألغاز الصورة

 في النتيجة 
 ترتيب الكلمات

 في النتيجة 
 تكميل الجمل

 رقم الطلبة

70 10 32 28 1 
100 40 32 28 2 
70 10 32 28 3 
90 30 32 28 4 
68 30 24 14 5 
70 10 32 28 6 



 

 

 في النتيجة  النتيجةكل 
 ألغاز الصورة

 في النتيجة 
 ترتيب الكلمات

 في النتيجة 
 تكميل الجمل

 رقم الطلبة

62 10 24 28 7 
37 0 16 21 8 
55 10 24 21 9 
65 20 24 21 10 
70 10 32 28 11 
32 10 8 14 12 
73 20 32 21 13 
82 30 24 28 14 
30 0 16 14 15 
82 30 24 28 16 
66 20 32 14 17 
55 10 24 21 18 
47 10 16 21 19 
57 20 16 21 20 
58 20 24 14 21 
62 10 24 28 22 
25 10 8 7 23 
39 10 8 21 24 
90 30 32 28 25 
70 10 32 28 26 



 

 

 في النتيجة  النتيجةكل 
 ألغاز الصورة

 في النتيجة 
 ترتيب الكلمات

 في النتيجة 
 تكميل الجمل

 رقم الطلبة

62 10 24 28 27 
72 20 24 28 28 
62 10 24 28 29 
48 10 24 14 30 
1859\30 

= متوسط النتائج
9،61 

460\30  
= متوسط النتائج

3،15 

720\30 
= النتائج متوسط

24 

679\30 
= النتائج متوسط

22،6 
 العدد

الصف استنادا إىل اعبدكؿ اؼبذكور أعاله أف نتائج اإلختعار على قدرة الطلعة 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف   العربية اللغة كتابةعلىالثامب 

عندما يُنظر اليها مب حيث تكميل . 2014-2013 السنة الدراسية بنجرماسُت

، إذا كاف 28، كنتيجة ااعلى ىي 7 إىل نتيجة اادىن ىي  يف اعبملة اإلظبيةاعبمل

 .22،6 الطلعة ىو 30مب   كمعدؿ النتائيج 679اغبساب كل النتيجة ىي 

 إىل نتيجة  يف اعبملة اإلظبيةعندما يُنظر اليها مب حيث ترتيب الكلمات

 720، إذا كاف اغبساب كل النتيجة ىي 32، كنتيجة ااعلى ىي 8اادىن ىي 

  .24 الطلعة ىو 30مب  كمعدؿ النتائيج 



 

 

 إىل نتيجة  يف اعبملة اإلظبيةكعندما يُنظر اليها مب حيث ألغاز الصورة

 460، إذا كاف اغبساب كل النتيجة ىي 40، كنتيجة ااعلى ىي 0اادىن ىي 

 .3،15  الطلعة ىو30مب  كمعدؿ النتائيج 

 كعندما ينظر اليها مب كل اعبوانب يعٍت تكميل اعبمل ك ترتيب الكلمات 

اف ، إذا ؾ100، كنتيجة ااعلى ىي 25كألغاز الصورة إىل نتيجة اادىن ىي 

 .9،61 الطلعة ىو 30مب   كمعدؿ النتائيج 1839ساب كل النتيجة ىي اٌف

 :مب خالؿ حساب باستخداـ الرمز اايت للحساب ىذا معدؿ النتائيج 

M =      fx   
                                 N 

M  = 1859  
       30 

             M  = 9،61  
قدّيمت العاحثة يف ىذا العحث التصنيف على قدرة الطلعة يف الكتابة اللغة 

 العربية الصف الثامب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

 اعبملة اإلظبيةقدرة الطلعة يف تكميل اعبمل يف  .1

 فبتاز ىي تعترب اعبملة اإلظبيةيف  نتائج القدرة الطلعة على تكميل اعبمل

 : ديكب أف ينظر إىل اعبدكؿ اايت6،22دبعدؿ النتائيج 



 

 

الجملة في   تكميل الكلماتفي قدرة الطلبة  عنالبيانات: 4،7الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الصف الثامن اإلسمية 

 موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم نتائج التصنيف

  .1 فبتاز = 28 – 22 15 % 50
  .2  مرتفع = 22 ≥ 18 8 % 26،7
متوسط   =18 ≥ 14 6 % 20 3.  

 -   .4  ناقص = 14 ≥ 10 -
ضعيف   =10 ≥   7 1 % 3،3 5.  
 العدد 30  100%

ديكب أف ينظر إىل قدرة الطلعة يف جوانب على تكميل  مب ىذا اعبدكؿ

 ككجد ، %(50 )بالنتيجة فبتاز طالعا 15ىو توسط  مباعبمل أف الطلعة تعترب

ا لبا ط6، ككجد ( %26،7 )ا بالنتيجة مرتفعلبا ط8ناقص ىو  ب تعتربأف

 بالنتيجة  الطالبىوضعيف  ب تعترب أف ككجد، %(20)متوسط بالنتيجة 

  %(.3،3)ضعيف 

 اعبملة اإلظبيةقدرة الطلعة يف ترتيب الكلمات يف  .2



 

 

 ىي تعترب اعبملة اإلظبيةيف  نتائج القدرة الطلعة على ترتيب الكلمات

 : ديكب أف ينظر إىل اعبدكؿ اايت24 دبعدؿ النتائيج مرتفع

الجملة في ت  ترتيب الكلما فيالبيانات عن قدرة الطلبة: 4،8الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الصف الثامن  اإلسمية

 موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم نتائج التصنيف

  .1 فبتاز = 32 – 25 10 % 3،33
  .2 مرتفع = 25 ≥ 21 13 % 4،43

 - متوسط   =21 ≥ 17 - 3.  
  .4  ناقص = 17 ≥ 13 4  3،13%

ضعيف   =13 ≥   8 3  10% 5.  
 العدد 30  100%

ديكب أف ينظر إىل القدرة الطلعة يف جوانب على ترتيب  مب ىذا اعبدكؿ

 ، %(33،3 )بالنتيجة فبتاز طالعا 10 ىو  بناقصالكلمات أف الطلعة تعترب

 13  ىومتوسط أف تعترب  ككجد، %(3،13 )ا بالنتيجة ناقصلبا ط4ككجد 

ا  طالب3 ىو ضعيف أف تعترب  ككجد، %(4،43 )مرتفع ا بالنتيجةلباط

  %(.10) ضعيف بالنتيجة



 

 

 اعبملة اإلظبيةقدرة الطلعة يف ألغاز الصورة يف  .3

 ىي تعترب اعبملة اإلظبيةيف  نتائج القدرة الطلعة على ألغاز الصورة

 : ديكب أف ينظر إىل اعبدكؿ اايت3،15 دبعدؿ النتائيج ضعيفب

الجملة في   ألغاز الصورة فيالبيانات عن قدرة الطلبة: 4،9الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الصف الثامن  اإلسمية

 موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم نتائج التصنيف

  .1 فبتاز = 40 – 31 1 % 3،3
  .2  مرتفع  =31 ≥ 27 5  7،16%

متوسط  = 27 ≥ 22 - - 3.  
  .4  ناقص = 22 ≥ 18 6  20%
ضعيف  = 18 ≥ 0   18 % 60 5.  

 العدد 30  100%

ديكب أف ينظر إىل القدرة الطلعة يف جوانب على  مب ىذا اعبدكؿ

 3،3 )النتيجة فبتازضعيف ىو الطالب ب بتكميل اعبمل أف الطلعة تعترب

  بناقص ىو تعترب أف، ككجد(% 16،7 )النتيجة مرتفع طالعا ب5 ككجد ،%(



 

 

 طالعا 18  بكعَت ىو تعترب أف ككجد، %(20 )النتيجة ناقصب  طالعا6

 .( %60)ضعيف بالنتيجة 

قدرة الطلعة على اؿكعلمنا أف  كعندما ينظر اليها مب كل اعبوانب،

نظر إىل  ديكب أف م كتعترب دبتوسطة،9،61كتابة اللغة العربية، دبعدؿ النتائج  

 :اعبدكؿ اايت

  علىالصف الثامن في قدرة الطلبةنتائج إختبار على ال: 4،10الجدول 

كتابة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان 

 .بنجرماسين

العدد في المائة عدد الطلبة نتائج التصنيف الرقم 
 % 7،16 5 فبتاز= 100 – 80 .1
 % 20 6 مرتفع = 80 ≤ 70 .2
%  7،26 8متوسط  = 70 ≤ 60 .3
%  3،13 4ناقص  = 60 ≤ 50 .4
 % 3،23 7ضعيف  = 50 ≤ 25 .5

 % 100 30 العدد

ديكب أف ينظر إىل القدرة الطلعة على كتابة اللغة العربية  مب ىذا اعبدكؿ

 4 ككجد ،%( 7،16 )التيجة فبتاز طالعا ب5 ىو  بضعيفأف الطلعة تعترب

  طالعا6  أف تعترب بناقص ىو ككجد، %(3،13)ناقص النتيجة طالعا ب



 

 

، ( %7،26)متوسط النتيجة  طالعا ب8، ككجد (% 20 )التيجة مرتفعب

 %(. 3،23)ضعيف بالنتيجة  ا طالب7 ككجد

 

على كتابة اللغة العربية في قدرة طلبة الصف الثامن عوامل التي تؤثر  -2

سنة الالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين 

 .2014\2013الدراسية 

عامل خلفية التربية الطلبة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  ( أ

الحكومية موالورمان بنجرماسين قبل أن يدخلوا مدرسة المتوسطة 

 .اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

. تؤثر خلفية الًتبية الطلعة جدا على قدرة الطلعة يف التمكب اللغة العربية

خيتلف مب  الطلعة الذيب ازبذكا التعليم الديٍت مب مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

أكلئك الذيب يدرسوف الديب كبالتأكيد حيصلوف اؼبعراة . طلعة اؼبدارس العامة

كاؼبفردات العربية، لذلك ىو داعمة للغاية مب  الكثَتة يف حرؼ اؽبجائية

 .مهاراهتم يف اللغة العربية ربديدا القدرة على الكتابة



 

 

ؼبعراة خلفية الًتبية الطلعة الصف الثامب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

 قعل أف 2014\2013اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت سنة الدراسية 

لوضوح يدخلوا مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 

 :العياف علينا النظر اعبدكؿ اايت

خلفية التربية الطلبة الصف الثامن في المدرسة : 4،11الجدول 

 .المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1 مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  11  36،7%
  .2 مدرسة اإلبتدائية العامة 19  63،3%
 العدد 30  100%

ىذا اعبدكؿ تدؿ على خلفية الًتبية الطلعة مب اؼبدرسة اإلبتدائية  مب

اإلسالمية قعل أف يدخلوا مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف 

كأجاب الطلعة مب ،  تعترب بناقص%(36،7) طالعا 11بنجرماسُت، ىو 

مب ىذه .  تعترب بكعَت%(63،3) طالعا 19اؼبدرسة اإلبتدائية العامة ىو 

 طالعا 19أكثر الطلعة مب اؼبدرسة اإلبتدائية العامة، كىو  العيانات علمنا أف

.  تعترب بكعَت%(63،3)



 

 

مث تقدًن النتائج إىل ااجوبة اإلستعانة، لذلك علمنا أف الطلعة الذيب 

 11، ككجد ةىو الدعم ( %63،3) طالعا 19 ىو 3-2حيصلوف على 

 ، تكرار النتائجة القليلةىو الدعم ( %36،7 )1-0طالعا الذم حيصل على 

 :   عب خلفية الًتبية الطلعة ديكب أف ينظر إىل اعبدكؿ اايت

في المدرسة الصف الثامن خلفية التربية الطلبة : 4،12الجدول 

 .المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1 عمداؿ = 2-3 11 36،7%
  .2 الدعم القليل = 0-1 19  63،3%
 العدد 30  100%

 

 عوامل الرغبة الطلبة ( ب

لقياس  .كيؤذف رغعة الطلعة لزيادة قدرة الطلعة على تعلم اللغة العربية

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية الصف الثامب الرغعة الطلعة يف 

على دركس اللغة  2014\2013السنة الدراسية  موالكرماف بنجرماسُت

 .العربية ديكب أف ينظر مب ىذه اؼبؤشرات اايت

 حضور الطلعة (1)



 

 

في الصف الثامن حضور الطلبة في درس اللغة العربية : 4،13الجدول 
 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

تكرار  النتيجة في المائة
 الجواب

 الرقم العبارة

  .1 حيضر دائما 25  83،3%
  .2 حيضر تارة  5  16،7%
  .3 ال حيضر - -
 العدد 30  100%

الصف عب حضور الطلعة يف درس اللغة العربية  ىذا اعبدكؿ مب

علمنا . يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُتالثامب 

 ك ، تعترب بكعَت جدا %(83،3) طالعا 25أف الطلعة حيضر دائما ىو 

 كأما ، تعترب بضعيف %(16،7) طالعا 5أجاب الطلعة حيضر تارة ىو 

أكثر  مب ىذه العيانات علمنا أف. أجاب الطلعة على ال حيضر ال موجود

 . تعترب بكعَت جدا%(83،3) طالعا 25أجابوا الطلعة حيضر دائما ، كىو 

 رغعة الطلعة يف درس اللغة العربية أك الكتابة (2)

في الصف الثامن رغبة الطلبة في درس اللغة العربية : 4،14الجدول 
 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

 الرقم العبارة تكرار الجواب النتيجة في المائة



 

 

  .1 راغب 16  53،3%
  .2 راغب ايو 12  40%
  .3 أقل سعادة  2  6،7%
 العدد 30  100%

عب رغعة الطلعة يف درس اللغة العربية خصوصا يف  ىذا اعبدكؿ مب

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف الصف الثامب الكتابة 

 تعترب %(53،3) طالعا 16علمنا أف الطلعة على راغب ىو . بنجرماسُت

 تعترب %(40) طالعا 12 ك أجاب الطلعة على راغب ايو ىو ،دبتوسط

تعترب  ( %6،7 ) كأما أجاب الطلعة على أقل سعادة ىو طالعاف،دبتوسط

 16أكثر أجابوا الطلعة راغب، كىو  مب ىذه العيانات علمنا أف. بضعيف

.  تعترب دبتوسط %(53،3)طالعا 

 إىتماـ الطلعة عب الدرس (3)

في الصف الثامن إىتمام الطلبة في درس اللغة العربية : 4،15الجدول 

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

 الرقم العبارة تكرار الجواب النتيجة في المائة
  .1 دائما يهتم 18  60%
  .2 تارة يهتم 12  40%
  .3 ال يهتم - -



 

 

 العدد 30  100%

عب إىتماـ الطلعة يف درس اللغة العربية خصوصا  ىذا اعبدكؿ مب

 ، تعترب بكعَت%(60) طالعا 18دائما ىو  الكتابة علمنا أف الطلعة يهتم

 كأما أجاب ، تعترب دبتوسط%(40) طالعا 12تارة ىو  كأجاب الطلعة يهتم

أكثر الطلعة أجابوا  مب ىذه العيانات علمنا أف. الطلعة ال يهتم ىو ال موجود

 . تعترب بكعَت%(60) طالعا 18دائما ىو  أف يهتم

 اانشطة ليسأؿ (4)

الصف األنشطة ليسأل الطلبة في درس اللغة العربية : 4،16الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان الثامن 

. بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1 دائما يسأؿ 5  16،7%
  .2 تارة يسأؿ 21  70%

  .3 اليسأؿ 4  13،3%
 العدد 30  100%



 

 

ىذا اعبدكؿ عب النشاطة ليسأؿ الطلعة يف درس اللغة العربية  مب

 ، %(16،7) طالعا 5دائما ىو  علمنا أف الطلعة يسأؿ. خصوصا يف الكتابة

 كأما أجاب الطلعة ال ، %(70) طالعا 21تارة ىو  كأجاب الطلعة يسأؿ

أكثر الطلعة  مب ىذه العيانات علمنا أف. ( %13،3) طالعا 4يسأؿ ىو

  %(.70) طالعا 21تارة ىو   أجابوا أف يسأؿ

مث تقدًن النتائج إىل ااجوبة اإلستعانة، لذلك علمنا أف الطلعة الذيب 

 8كعَتة، ككجد اؿرغعة اؿىو  ( %70) طالعا 21 ىو 9-7حيصلوف على 

كااية، ككجد اؿرغعة اؿىو  ( %26،7 )6-4طالب الذم حيصل على 

  تكرار النتائج.قليلةاؿرغعة اؿ كىو 3-0الذم حيصل على  ( %3،3)الطلب 

 :   عب الرغعة الطلعة يف دركس اللغة العربية ديكب أف ينظر إىل اعبدكؿ اايت

في الصف الثامن رغبة الطلبة في درس اللغة العربية : 4،17الجدول 

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

 .1 كعَتةاؿرغعة اؿ = 7-9 21  70%
 .2 كاايةاؿرغعة اؿ = 4-6 8  26،7%
  .3 قليلةاؿرغعة اؿ = 0-3 1  3،3%



 

 

 العدد 30  100%
 

عامل عادة التعلم    (ج

. عامل مهم يف دعم مهارات اللغة العربية للطلعة عادة التعلم ىو

 ينعغي أف يطعق مب الطلعة ؼبساعدهتم على اهم اؼبادة  اعبيدتعلماؿ اتعاد

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة الصف الثامب ؼبعراة عادة تعلم الطلعة مب اؼبادة . ةدراساؿ

. 2014\2013اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت السنة الدراسية 

ديكب أف ينظر مب ىذه اؼبؤشرات اايت 

 عادة التعلم مب مادة الدرس قعل عملية التدريس يف الفصل (1)

عادة التعلم من مادة الدرس قبل عملية التدريس في : 4،18الجدول 

في المدرسة المتوسطة الصف الثامن درس اللغة العربية على الطلبة 

. اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1  دائما إعداد 9  30%
  .2 إعداد تارة 17  56،7%
  .3 ال إعداد 4  13،3%
 العدد 30  100%



 

 

ىذا اعبدكؿ علمنا أف الذم يعدّي الطلعة يف الدرس دائما قعل أف  مب

كأجاب الطلعة  ،تعترب بناقص ( %30) طالعا 9يشًتؾ درس اللغة العربية ىو 

 كأما أجاب ، تعترب متوسط %(56،7) طالعا 17على إعداد تارة ىو 

مب ىذه .  تعترب بضعيف %(13،3) طالعا 4الطلعة على ال إعداد ىو 

  %(56،7) طالعا 17أكثر أجابوا الطلعة إعداد تارة ىو  العيانات علمنا أف

 .تعترب دبتوسط

 عادة اؼبراجعة (2)

في  الصف الثامن مراجعة الدرس في المنزل من الطلبة: 4،19الجدول 

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

يراجع دائما   4  13،3% 1.  
  .2 يراجع تارة 21  70%

  .3 ال يراجع 5  16،7%
 العدد 30  100%

ىذا اعبدكؿ علمنا أف الطلعة الذيب يكرر دركس اللغة العربية يف  مب

 كأجاب الطلعة على ، تعترب بضعيف %(13،3) طالعا 4الكتابة دائما ىو 



 

 

كأما أجاب الطلعة على ،  تعترب بكعَت %(70) طالعا 21يراجع دائما ىو 

مب ىذه العيانات علمنا .  تعترب بضعيف %(16،7) طالعا 5يراجع تارة ىو 

.  تعترب بكعَت %(70) طالعا 21أكثر الطلعة أجابوا ال يراجع ىو  أف

 كيفية التعلم الطلعة (3)

الصف الثامن كيفية التعلم الطلبة في درس اللغة العربية : 4،20الجدول 

. في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

ؾبموعة دراسة  9  30% 1.  
  .2 تعلم دبفردىا 20  66،7%
  .3   تعلم دبفردىا كؾبموعة دراسة 1  3،3%
 العدد 30  100%

 ،%(30) طالعا 9ىو  ىذا اعبدكؿ علمنا أف الطلعة ؾبموعة دراسة مب

كأما ،  تعترب كعَت%(66،7) طالعا 20كأجاب الطلعة على تعلم دبفردىا ىو 

 %(3،3) طالعا 1 ىو  أجاب الطلعة على تعلم دبفردىا كؾبموعة دراسة

أكثر الطلعة أجابوا تعلم دبفردىا ىو  مب ىذه العيانات علمنا أف. تعترب بناقص

.  تعترب بكعَت%(66،7) طالعا 20



 

 

  دكرة يف اللغة العربية (4)

في الصف الثامن دورة في اللغة العربية على الطلبة : 4،21الجدول 

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

يشًتؾ  6  20% 1.  
  .2 ال أشًتؾ 24  80%

 العدد 30  100%

عب دكرة يف اللغة العربية الطلعة، علمنا أف الطلعة نعم،   اعبدكؿاىذ مب

 كأجاب الطلعة ال يشًتؾ ىو ، تعترب بناقص %(20) طالعا 6يشًتؾ ىو 

أكثر  مب ىذه العيانات علمنا أف.  تعترب بكعَت جدا %(80) طالعا 24

.  تعترب بكعَت جدا %(80) طالعا 24الطلعة أجابوا مل أشًتؾ ىو 

مث تقدًن النتائج إىل ااجوبة اإلستعانة، لذلك علمنا أف الطلعة الذم 

، ككجد اؼبرتفعكىو عادة التعلم  ( %3،3) ىو الطالب 8-7حيصل على 

ىو عادة التعلم الكايف،  ( %46،7 )6-4 طالب الذيب حيصلوف على 14

 كىو عادة التعلم 3-0الذيب حيصلوف على  ( %50) طالعا 15ككجد 



 

 

 عب عادة التعلم الطلعة يف دركس اللغة العربية ديكب أف  تكرار النتائج. القليل

 :  ينظر إىل اعبدكؿ اايت

الصف الثامن عادة التعلم الطلبة في درس اللغة العربية : 4،22الجدول 

 .في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

  .1 رتفععادة التعلم امل = 7-8 1  3،3%
  .2 عادة التعلم الكايف = 4-6 14  46،7%
  .3 عادة التعلم القليل = 0-3 5  50%

 العدد 30 %
 

عامل المدّرس     (د

استناد على اؼبقابلة إىل اؼبدرّيس اللغة العربية، علمنا أف خلفية الًتبية 

. ااخر ىي اؼباجستَت يف جامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

إذف علمنا أف .  سنوات4اػبربة مب اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية أكثر مب 

 .الناقصة، كخربتو اػبربة الكثَتةالًتبية خلفية الًتبية ىي 

كغَت ذلك مب خلفية الًتبية ك اػبربة، ىنا مب عامل اؼبدرس اآلخر ىو 

 :ديكب أف ينظر مب ىذه اؼبؤشرات اايتك. قدرة اؼبدرس يف تعليم



 

 

 استخداـ ااساليب يف التعلم (1)

استخدام التقنية من المدرس في مادة كتابة اللغة العربية : 4،23الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الصف الثامن على الطلبة 

 .ينموالورمان بنحرماس

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

اإلمالء  1  3،3% 1.  
  .2 إعادة كتابة يف كتاب اللغة العربية 11  36،7%
اإلمالء كإعادة كتابة يف كتاب  18  60%

 اللغة العربية
3.  

 العدد 30  100%
 طالب 1علمنا أف أجاب الطلعة على اإلمالء ىو  ىذا اعبدكؿ مب

 ك أجاب الطلعة على إعادة كتابة يف كتاب اللغة ، تعترب بضعيف %(3،3)

 كأما أجاب الطلعة على ، تعترب بناقص %(36،7) طالعا 11العربية ىو 

 تعترب  %(60) طالعا 18اإلمالء كإعادة كتابة يف كتاب اللغة العربية ىو 

أكثر الطلعة أجابوا اإلمالء كإعادة كتابة يف  مب ىذه العيانات علمنا أف. بكعَت

 . تعترب بكعَت%(60) طالعا 18كتاب اللغة العربية ىو 

 إعطاء سباريب الكتابة  (2)



 

 

لطلبة على اإعطاء تمارين الكتابة في درس اللغة العربية : 4،24الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان الصف الثامن 

 .بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

 .1  يعطيها دائما 6  20%
 .2 يعطيها تارة 24  80%
 .3 ال يعطيها - -
 العدد 30  100%

علمنا أف أجاب الطلعة على اؼبدرس يعطي سباريب  ىذا اعبدكؿ مب

 كأجاب الطلعة ، تعترب بناقص %(20) طالعا 6الكتابة اللغة العربية دائما ىو 

 كأما أجاب الطلعة ، تعترب بكعَت جدا %(80) طالعا 24أف يعطيها تارة ىو 

أكثر الطلعة أجابوا تارة  مب ىذه العيانات علمنا أف. ال يعطيها ىو ال موجود

.  تعترب بكعَت جدا %(80) طالعا 24ىو 

 

 إعطاء الواجعة اؼبنزلية (3)



 

 

طلبة للإعطاء الواجبة المنزلية في درس اللغة العربية :4،25الجدول 

المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان  في الصف الثامن

 بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1  يعطيها دائما 1  3،3%
  .2 يعطيها تارة 29  96،7%
  .3 ال يعطيها - -
 العدد 30  100%

علمنا أف أجاب الطلعة على اؼبدرس يعطي الواجعة  ىذا اعبدكؿ مب

 ، تعترب بضعيف %(3،3) طالعة 1اؼبنزلية عب كتابة اللغة العربية دائما ىو 

 ، تعتعَت بكعَت جدا %(96،7) طالعا 29كأجاب الطلعة أف يعطيها تارة ىو 

 مب ىذه العيانات علمنا أف. كأما أجاب الطلعة على ال يعطيها ىو ال موجود

 تعترب بكعَت  %(96،7) طالعا 29أكثر الطلعة أجابوا أف يعطيها تارة ىو 

 .جدا

 تصحيح أخطاء الكتابة (4)



 

 

تصحيح الكتابة في درس اللغة العربية على الطلبة :4،26الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان الصف الثامن 

 سينبنجرما

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

يصحّيح دائما  6  20% 1.  
  .2 يصحّيح تارة 19  63،3%
  .3 ال يصحّيح 5  16،7%
 العدد 30  100%

علمنا أف أجاب الطلعة على اؼبدرّيس يصحّيح كتابة  ىذا اعبدكؿ مب

  %(20) طالعا 6الطلعة دائما بعد أف يعطى تدريب الكتابة اللغة العربية ىو 

  %(63،3) طالعا 19 ك أجاب الطلعة على يصحّيح تارة ىو ،تعترب بناقص

  %(16،7) طالعا 5 كأما أجاب الطلعة على ال يصحّيح ىو ،تعترب بكعَت

أكثر الطلعة أجابوا أف يصحّيح تارة  مب ىذه العيانات علمنا أف. تعترب ضعيف

.  تعترب بكعَت %(63،3) طالعا 19ىو 

مث تقدًن النتائج إىل ااجوبة اإلستعانة، لذلك علمنا أف الطلعة الذيب 

 طالب 25، ككجد اؼباىركىو  ( %16،7) طالعا 5 ىو 9-7حيصلوف على 



 

 

 الكايف، كالطلعة الذيب اؼباىرىو  ( %83،3 )6-4الذيب حيصلوف على 

 عب قدرة اؼبدرّيس اللغة  تكرار النتائج.  ىو الموجود3-0حيصلوف على 

 :  العربية ديكب أف ينظر إىل اعبدكؿ اايت

في المدرسة الصف الثامن قدرة المدّرس اللغة العربية : 4،27الجدول 

 .المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1 اؼباىر= 7-9 5  16،7%
  .2  الكايفاؼباىر= 4-6 25  83،3%
  .3  القليلاؼباىر= 0-3 - -
 العدد 30 % 100

 
عامل العيئة     (ق

 .يؤثر عامل العيئية على تطور الطلعة يف التعلم، كخصوصا العيئة ااسرية

، كغَتىا العيئة إىتماـ الوالد مب تعليم أبنائهم مهم جدا ك حيتاجو ااطفاؿ

عامل العيئة اؼبؤثرة يف تعليم ؼبعراة .  الطلعة التعليمتطوراؼبدرسية تؤثر على 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف لطلعة الصف الثامب ا

 . ديكب أف ينظر مب ىذه اؼبؤشرات اايت.بنجرماسُت



 

 

اىتماـ الوالد اامور على التعلم  (1)

  علىاىتمام الوالد األمور على التعلم اللغة العربية :4،28الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الصف الثامن لطلبة ا

موالورمان بنجرماسين 

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

يأمر دائما  3  10% 1.  
  .2 يأمر تارة 19  63،3%
  .3  ال يأمر 8  26،7%
 العدد 30  100%

علمنا أف أجاب الطلعة الذم يأمر كالديهم لتعلّيم دائما  ىذا اعبدكؿ مب

 طالعا 19 كأجاب الطلعة على تارة ىو ، تعترب بضعيف %(10) طالعا 3ىو 

 طالعا 8 كأما أجاب الطلعة على ال يأمر ىو ، تعترب بكعَت %(63،3)

أكثر الطلعة أجابوا أف  مب ىذه العيانات علمنا أف.  تعترب بناقص %(26،7)

 . تعترب بكعَت %(63،3) طالعا 19يأمر تارة ىو 

 إرشاد الوالد يف التعلم (2)



 

 

الصف لطلبة لإرشاد الوالد في تعلم كتابة اللغة العربية : 4،29الجدول 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان الثامن 

. بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1  يرشد دائما 1  3،3%
  .2 يرشد تارة  11  36،7%
ال يرشد  18  60% 3.  

 العدد 30  100%

علمنا أف أجاب الطلعة الذم يرشد كالديهم يف تعلّيم  ىذا اعبدكؿ مب

 ، تعترب بضعيف %(3،3)طالعة  اللغة العربية كخصوصا يف الكتابة دائما ىو

 كأما ، تعترب بناقص %(36،7) طالعا 11كأجاب الطلعة على يرشد تارة ىو 

مب ىذه .  تعترب بكعَت %(60) طالعا 18أجاب الطلعة ال يرشد ىو 

  %(60) طالعا 18أكثر الطلعة أجابوا ال يرشد ىو  العيانات علمنا أف

 .تعترب بكعَت

  بيئة اللغوية يف اؼبدرسة (3)



 

 

على بيئة اللغوية في المدرسة في درس اللغة العربية : 4،30الجدول 
في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الصف الثامن طلبة ال

 .موالورمان بنجرماسين
النتيجة في 

 المائة
تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

-  - يتكلم باللغة العربية دائما  1.  
  .2 يتكلم باللغة العربية تارة 7  23،3%
ال يتكلم باللغة العربية  23  76،7% 3.  
 العدد 30  100%

علمنا أف أجاب الطلعة يتكلم باللغة العربية دائما ىو  ىذا اعبدكؿ مب

 23،3) طالعا 7 كأجاب الطلعة على يتكلم باللغة العربية تارة ىو ،الموجود

 23مل يتكلم باللغة العربية ىو   كأما أجاب الطلعة على، تعترب ناقص%(

أكثر الطلعة أجابوا  مب ىذه العيانات علمنا أف.  تعترب بكعَت(%،76)طالعا 

.  تعترب بكعَت %(76،7) طالعا 23مل يتكلم باللغة العربية ىو 

مث تقدًن النتائج إىل ااجوبة اإلستعانة، لذلك علمنا أف الطلعة الذيب 

 طالب 5، ككجد ةىو الدعم ( %3،3) ىو الطالب 6-5حيصلوف على 

 24، ككجد ة الكايفةىو  الدعم ( %16،7 )4-3الذيب حيصلوف على 



 

 

تكرار . ة القليلة كىو الدعم2-0الذيب حيصلوف على  ( %80)طالعا 

 :نظر إىل اعبدكؿ اايتأ عب عامل العيئة الطلعة يف دركس اللغة العربية  النتائج

في المدرسة المتوسطة الصف الثامن عامل البيئة الطلبة : 4،31الجدول 

 .اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1 ةالدعم= 5-6 1  3،3%
  .2 الدعمة الكااية= 3-4 5  16،7%
  .3 الدعمة القليلة= 0-2 24  80%

 العدد 30  100%
 

أجهزة المدرسة     (و

. كتاب درس اللغة العربية ىي أجهزة رئيسي لإلمتالؾ مب الطالب

 للمساعدهتم يف التعلم ، العربية أيضاالقاموس، جيب الطلعة أف ديتلك كعَته

الكتب العربية يف اؼبكتعة أيضا دعم  العرض كااحواؿ مبك. ةلفهم اللغة العريب

  كالقامس العربية ؼبعراة إمتالؾ الكتاب اللغة العربية .الطلعة يف أنشطة التعلم

يف الطلعة الصف الثامب على الكتب العربية يف اؼبكتعة  العرض كااحواؿ مبك



 

 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت السنة الدراسية 

. اايت  ديكب أف ينظر اعبدكؿ2014\2013

 إمتالؾ كتاب درس اللغة العربية (1)

الصف الثامن إمتالك الكتاب اللغة العربية على الطلبة : 4،32الجدول 

 .في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

فبتلك  29  96،7% 1.  
  .2 مستعر 1  3،3%
غَت فبتلك  - - 3.  
 العدد 30  100%

علمنا أف ديلك الطلعة كتاب الدرس اللغة العربية فبتلك  ىذا اعبدكؿ مب

 كأجاب الطلعة مستعر ىو ، تعترب بكعَت جدا %(96،7) طالعا 28ىو 

 كأما أجاب الطلعة غَت فبتلك ىو ، تعترب بضيف %(3،3)الطالب 

 طالعا 29أكثر الطلعة أجابوا فبتلك ىو  مب ىذه العيانات علمنا أف. الموجود

 . تعترب بكعَت جدا %(96،7)

 إمتالؾ قاموس اللغة العربية (2)



 

 

الصف الثامن إمتالك القاموس اللغة العربية على الطلبة : 4،33الجدول 

. في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

  .1  فبتلك 14  46،7%
  .2 مستعر 6  20%

غَت فبتلك  10  33،3% 3.  
 العدد 30  100%

ىذا اعبدكؿ علمنا أف ديلك الطلعة قاموس اللغة العربية فبتلك ىو  مب

 طالعا 6 كأجاب الطلعة مستعر ىو ، تعترب دبتوسط %(46،7) طالعا 14

 33،3) طالعا 10 كأما أجاب الطلعة غَت فبتلك ىو ، تعترب بناقص %(20)

أكثر الطلعة أجابوا فبتلك ىو  مب ىذه العيانات علمنا أف.  تعترب بناقص%(

.  تعترب دبتوسط %(46،7) طالعا 14

 

 

 أحواؿ الكتب ىف اؼبكتعة (3)



 

 

الصف الثامن أحوال الكتب فى المكتبة على الطلبة : 4،34الجدول 

 .في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

تكرار 
 الجواب

 الرقم العبارة

كثَتة ك الئقة  3  10% 1.  
كاؼ ك الئقة  27  90% 2.  
ناقصة كلو كاف الئقة  - - 3.  
 العدد 30  100%

ىذا اعبدكؿ علمنا أف أجاب الطلعة عب أحواؿ الكتب يف اؼبكتعة  مب

 كأجاب الطلعة كاؼ ك ، تعترب بضعيف %(10) طالعا 3كثَتة ك الئقة ىو 

 كأما أجاب الطلعة ناقصة ، تعترب بكعَت جدا %(90) طالعا 27الئقة ىو 

أكثر الطلعة أجابوا  مب ىذه العيانات علمنا أف. كلو كاف الئقة ىو ال موجود

  تعترب بكعَت جدا %(90) طالعا 27أف الكتب ىف اؼبكتعة كاؼ ك الئقة ىو 

مث تقدًن النتائج إىل ااجوبة اإلستعانة، لذلك علمنا أف الطلعة الذيب 

، ككجد الكثَتةىو ااجهزة  ( %66،7) طالعا 20 ىو 7-5حيصلوف على 

ىو ااجهزة الكااية،  ( %33،3 )4-3 طالب الذيب حيصلوف على 10

تكرار .  ال موجود2-0الذيب حيصلوف على  ( %80) طالعا 24ككجد 



 

 

 عب عامل ااجهزة اؼبدرسة الطلعة يف دركس اللغة العربية ديكب أف  النتائج

 :  ينظر إىل اعبدكؿ اايت

في الصف الثامن عامل األجهزة المدرسة الطلبة : 4،35الجدول 

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين

النتيجة في 
 المائة

 الرقم العبارة تكرار الجواب

  .1 الكثَتةااجهزة = 5-7 20  66،7%
  .2 ااجهزة الكااية= 3-4 10  33،3%
  .3 ااجهزة القليلة= 0-2 - -
 العدد 30  100%

 
تحليل البيانات وتفسيرىا -  ج

في كتابة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة قدرة طلبة الصف الثامن  -1

سنة الدراسية الاإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين 

2013\2014 

تكميل اعبمل ك : ديكب أف ينظر على القدرة الطلعة إىل ثالث أقساـ، ىي

إعتمادا على حاصل إختعار .  يف اعبملة اإلظبيةترتيب الكلمات كألغاز الصورة

 الطلعة يف تقدًن العيانات السابق، علمنا أف القدرة الطلعة يف تكميل اعبمل تعترب



 

 

تعترب دبتوسط كدبعدؿ النتائج  ( %50 )28-22بالنتيجة على  جدا كعَت

 25≥21بالنتيجة على  كالقدرة الطلعة يف ترتيب الكلمات تعترب كعَت. 6،22

مث القدرة الطلعة يف ألغاز الصورة . 24تعترب دبتوسط دبعدؿ النتائج  ( 3،43%)

تعترب بكعَت دبعدؿ النتائج   ( %60 )18≥0ضعيف بالنتيجة على  تعترب

3،15 .

 بالنتيجة متوسطإذف علمنا أف القدرة الطلعة على كتابة اللغة العربية تعترب 

إذف القدرة . 9،61 كدبعدؿ النتائج ناقصتعترب ب ( %7،26 )70 ≥ 60على 

الطلعة على كتابة اللغة العربية يف الصف الثامب على كتابة اللغة العربية ىي 

.   متوسط

في كتابة اللغة العربية في قدرة طلبة الصف الثامن عوامل التي تؤثر  -2

المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية موالورمان بنجرماسين السنة 

 .2014\2013الدراسية 

عامل خلفية التربية الطلبة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  ( أ

 .الحكومية موالورمان بنجرماسين

علمنا مب نتيجة العحث أف معظم الطلعة مب اؼبدرسة االبتدائية العامة 

(. 13أنظر إىل اعبدكؿ )، كتعترب النتيجة بكعَت ( %63،3)طالعا  19ىو 



 

 

اإنو مب ىذه العيانات ديكب أف نعلم أف اػبلفية الًتبية أكثر للطلعة الذيب 

الذم يأخذ  .ليس داعمة للغاية يأخذكف مب اؼبدرسة االبتدائية العامة

الطلعة مب اؼبدرسة االبتدائية العامة تفتقر إىل بالتأكيد يف مادة اللغة العربية 

باعتعارىا  باؼبقارنة مب الطلعة الذيب يدرسوف اؼبدرسة االبتدائية اإلسالمية

 .اؼبناىج الدراسية ااساسية الذم جيعوف أف يتعلموىا

إذف إصطلحت العاحثة أف خلفية الًتبية الطلعة الصف الثامب يف 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت تعترب الدعم القليل 

، إذف تؤثَت خلفية الًتبية الطلعة الصف 14أنظر إىل اعبدكؿ  ( 63،3%)

. الثامب، اف خلفية الًتبية الطلعة القليل كنتيجة القدرة الطلعة متوسط

 عامل الرغبة ( ب

الرغعة تؤثر كثَتا على قدرة الطلعة يف اللغة العربية، يف ىذه اغبالة ايما 

يتعلق القدرة على الكتابة يف مادة اللغة العربية، على النحو الوارد على 

إذا كاف لديهم طلعة رغعة كعَتة لتكوف قدرة على اتقاف اللغة . العاب الثاين

 .العربية ديكب التنعؤ الطلعة سيكوف لديهم قدرة كعَتة على اللغة العربية

يف اؼبدرسة الصف الثامب مب العيانات اؼبتاحة علمنا أف الطلعة 

السنة الدراسية  موالكرماف بنجرماسُت اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية



 

 

 ديكب أف ينظر إليو مب . ىو مهتم يف مادة اللغة العربية2014\2013

 25 اللغة العربية كما يف تقدًن العيانات أف أكثر مب  درسحضور الطلعة يف

كذكركا أف حيضر دائما عندما يتم إعطاء دركس اللغة  ( %83،3)طالعا 

(. 15أنظر إىل اعبدكؿ )العربية يف الفصل كتعترب بكعَت جدا، 

عند االتصاؿ برغعة الطلعة يف مادة اللغة العربية خصوصا يف الكتابة 

كتعترب دبتوسط  ( %53،3) طالعا 16أكثر أف يذكر الطلعة راغب ىو 

، كإذا علمنا حالة الطلعة يف عملية التعلم اللغة (16أنظر إىل اعبدكؿ )

كتعترب بكعَت  ( %60) طالعا 18دائما ىو  العربية ذكركا الطلعة أف يهتم

كلكب، إذا ما نظر إىل اانشطة الطلعة أف يسأؿ . (17أنظر إىل اعبدكؿ )

الذم يذكر يسأؿ  ( %70) طالعا 21عندما ال يفهم مادة اللغة العربية ىو 

 .(18أنظر إىل اعبدكؿ )تارة، كتعترب بكعَت 

إذف إصطلحت العاحثة أف الرغعة الطلعة على درس اللغة العربية أك 

، إذف تؤثَت 19أنظر إىل اعبدكؿ  ( %70)كعَتة اؿرغعة اؿالكتابة تعترب 

رغعة الطلعة على كتابة اللغة العربية القليلة، اف رغعة الطلعة الكعَتة بل نتيجة 

. القدرة الطلعة متوسط

 



 

 

 

عامل العادة التعلم    (ج

عادة التعلم الطلعة ىي إحدا مب العامل الداعم على قدرة الطلعة يف 

يف . التمكب اللغة العربية كخاصة اؼبهارة الكتابة اليت تطلب الكثَت مب فبارسة

إعداد تارة قعل أف يدرسوا اؼبادة  ىذه اغبالة أكثر أف أجاب الطلعة على

كتعترب دبتوسط  ( %56،7) طالعا 17الذم سيدرسهم يف اؼبنزؿ ىو يعٍت 

عندما يرتعط باؼبراجعة الدرس اللغة العربية . (20أنظر إىل اعبدكؿ )

 %( 70) طالعا 21كخصوصا يف الكتابة أكثر أف يذكركف يراجع تارة كىو 

 (.21أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب بكعَت 

كغَت ذلك، ؽبم عادة التعلم اآلخر مثل كيف تعلم الطلعة يف خارج 

ؽبم عادة التعلم اػباصة  ( %66،7) طالعا 20ساعات اؼبدرسة، أف ىو 

كبالنظر . (22أنظر إىل اعبدكؿ )يف خارج ساعات اؼبدرسة، كتعترب بكعَت 

إىل نتائج التقدًن العيانات الذم يقولوف الطلعة أف ال يتععوا دكرة يف اللغة 

كتعترب بكعَت  ( %80) طالعا 24العربية يف خارج ساعات الدراسة ىو 

(. 23أنظر إىل اعبدكؿ )جدا 



 

 

إذف إصطلحت العاحثة أف عادة التعلم الطلعة على درس اللغة العربية 

، 24أنظر إىل اعبدكؿ  ( %46،7)أك الكتابة تعترب عادة التعلم الكايف 

إذف عادة التعلم الطلعة تؤثَت على كتابة اللغة العربية، اف عادة التعلم الطلعة 

. الكايف كنتيجة القدرة الطلعة متوسط

عامل المدّرس     (د

 .اؼبدرس ىو إحدا مب اؼبكونات اليت تؤثر على النجاح يف التعلم

إستناد . خلفية الًتبية كخربتو تؤثر على إعطاء مادة التدريس اللغة العربية

على العيانات كحاصل اؼبقابلة مب العاحثة على اؼبدرس اللغة العربية، علمنا 

جامعة أنتسارل اإلسالمية أف خلفية الًتبية اؼبدرس ىو السرجانا خيرج 

.  سنوات4اػبربة يف تعليم اللغة العربية ىي أكثر مب .  بنجرماسُتاغبكومية

ناقصة كخربتو تعترب اػبربة اؿإذف إصطلحت العاحثة أف خلفية الًتبية تعترب ب

. الكثَتة ك تؤثر الكعَتة على قدرة الطلعة يف كتابة اللغة العربية

إذا كاف الطلعة يريدكف النجاح يف سبكُت اؼبادة الكتابة، ينعغي أف 

 كأما كيفية تعليم اؼبدرس .فبارسة الكتابة اللغة العربية يف اؼبدرسة أك يف اؼبنزؿ

يف تقدًن دركس اللغة العربية كخاصة يف ىذه اؼبادة الكتابة، إستناد على 

حاصل اإلستعانة أكثر أف الطلعة يذكركف باإلمالء ك الكتابة مرة أخرل 



 

 

أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب بكعَت  ( %60) طالعا 18الكتابة يف كتاب ىو 

أنو يرتعط أيضا مع إعطاء سباريب الكتابة عندما تعلم اللغة العربية، . (25

كخاصة يف اؼبادة الكتابة، كالذيب يذكركف أف اؼبدرس يعطي كتابة سباريب تارة 

(. 26أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب بكعَت جدا  ( %80) طالعا 24ىو 

كباإلضااة إىل اعطاء سباريب الكتابة، متعوعا إىل اعطاء الواجعات 

كأجاب الطلعة أف . على اؼبادة الكتابة، للطلعة ؼبراجعة الدرس يف اؼبنزؿ اؼبنزلية

كتعترب  ( %96،7) طالعا 29يعطى اؼبدرس الواجعات اؼبنزلية تارة ىو 

كخطوة هنائية بعد إعطاء الكتابة ك . (27أنظر إىل اعبدكؿ )بكعَت جدا 

الواجعات اؼبنزلية، مث تصحيح الكتابة مب الطلعة إذا كاف ىناؾ أخطاء على 

الكتابة مب الطلعة، يف ىذه اغبالة الطلعة الذيب يذكركف أف يصحح اؼبدرس 

(. 28أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب بكعَت  ( %63،3) طالعا 19تارة ىو 

إذف إصطلحت العاحثة أف عامل قدرة اؼبدرس على درس اللغة العربية 

، إذف 29أنظر إىل اعبدكؿ  ( %83،3) الكايف اؼباىرأك الكتابة تعترب 

 الكايف كنتيجة اؼباىرعامل قدرة اؼبدرس يؤثَت على كتابة اللغة العربية، اف 

. القدرة الطلعة متوسط

عامل البيئة    (ه



 

 

 العيئة .العيئة ىو إحدا العامل اؼبؤثر الكعَت على أنشطة التعليم كالتعلم

 مب بيئة ااسرة، إىتماـ الوالديب تأثَتا .اليت تؤثر كعَتة ىنا ىي العيئة ااسرة

 علمنا أف الوالد الذم يأمر تارة لتعلم أكثر ىو .كعَتا على تعلم ااطفاؿ

( 30أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب بكعَت  ( %63،3) طالعا 19

كغَت ذلك، اإلرشاد الوالد على ااطفاؿ يف الدراسة لو تأثَت كعَت، 

 الذم يذكر 31اإلرشاد الوالد يف تعلم ااطفاؿ ديكب أف ينظر يف اعبدكؿ 

كباإلضااة يف . كتعترب بكعَت ( %60) طالعا 18أف الوالد ال يرشد ىو 

العيئة ااسرة، كالعيئة اؼبدرسية تؤثر التمكب الطلعة للدركس يف اللغة العربية، 

أف يذكركف يف  ( %76،7) طالعا 23كمب تقدًن العيانات علمنا أف ىو 

(. 32أنظر إىل اعبدكؿ )العيئة اؼبدرسية ال يتكلم باللغة العربية، كتعترب بكعَت 

إذف إصطلحت العاحثة أف العيئة على درس اللغة العربية أك الكتابة 

، إذف العيئة تؤثَت على 33أنظر إىل اعبدكؿ  ( %80)تعترب  الدعمة القليلة 

. كتابة اللغة العربية، اف الدعمة القليلة كنتيجة القدرة الطلعة متوسط

عامل أجهزة المدرسة     (ك

عامل أجهزة اؼبدرسة ىنا يعٍت كتاب اللغة العربية كالقاموس العربية 

 كما نعلم أف الطلعة قد ال يكوف قادرا على .كالكتب يف مكتعة اؼبدرسة



 

 

 لذلك، ؼبعراة .لكل منهم التعلم باعبيد إذا مل يكب لديهم كتب اؼبدرسية 

ما إذا كاف الطلعة لديهم كتب اللغة العربية ديكب أف ينظر مب نتائج 

طالعا كما اؼبستجيعُت، الذيب ديلكوف كتب درس  30العيانات الطلعة، مب  

أنظر إىل )كتعترب بكعَت جدا  ( %96،7) طالعا 29اللغة العربية فبتلك ىو 

(. 34اعبدكؿ 

كما أجهزة دعم أخرل يف تعلم اللغة العربية ىي قاموس اللغة العربية 

ؼبساعدهتم على التعلم لفهم اللغة العربية، مب نتيجة العيانات اإلستعانة 

 14الطلعة علمنا أف أكثر الذيب ديلكوف القاموس اللغة العربية فبتلك ىو 

(. 35أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب دبتوسط  ( %46،7)طالعا 

كغَت ذلك، أحواؿ الكتب يف اؼبكتعة اؼبدرسة أيضا دعم الطلعة يف 

أنشطة التعلم، كخاصة للطلعة الذيب ليس لديهم كتب أك قاموس عريب 

ديكب أف يستخدموف الكتب يف اؼبكتعة اؼبدرسة، علمنا أف الكتب  يف 

 90) طالعا 27اؼبكتعة اؼبدرسة كاؼ ك الئقة، ديكب أف ينظر مب العياف 

(. 36أنظر إىل اعبدكؿ )كتعترب بكعَت جدا  (%

إذف إصطلحت العاحثة أف أجهزة اؼبدرسة على درس اللغة العربية أك 

، إذف 37أنظر إىل اعبدكؿ  ( %66،7)الكثَتة الكتابة تعترب ااجهزة 



 

 

 الكثَتةأجهزة اؼبدرسة تؤثَت على كتابة اللغة العربية القليلة، اف ااجهزة 

. كنتيجة القدرة الطلعة متوسط

الباب الخامس 

الخاتمة 

 

 خالصة البحث - أ

 : على تقدًن العيانات كربليلها سابقا، أخذت العاحثة اػبالصة كما التايلستناداإ

الصف الثامب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  قدرة طلعة على كتابة اللغة العربية -1

 2014-2013السنة الدراسية اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت 

يعٍت تكميل ىذا مناسب بثالث أقساـ . 61،9 النتائج دبعدؿتعترب متوسط 

 كترتيب الكلمات .22،6  النتائج تعترب فبتاز دبعدؿيف اعبملة اإلظبية اعبمل

 كألغاز الصورة يف اعبملة .24  النتائج تعترب مرتفع دبعدؿيف اعبملة اإلظبية

 .15،3  النتائج تعترب بضعيف دبعدؿاإلظبية



 

 

العوامل اليت تؤثر قدرة طلعة على كتابة اللغة العربية الصف الثامب يف اؼبدرسة  -2

 .اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف بنجرماسُت

 ة القليلةعامل خلفية الًتبية الطلعة تعترب الدعم (1

 كعَتة اؿرغعة اؿ الرغعة الطلعة تعترب  عامل (2

 عامل عادة التعلم تعترب عادة التعلم الكايف (3

ناقصة كمب خربتو تعترب الًتبية اؿعامل اؼبدرس مب خلفية الًتبية تعترب ب (4

  الكايفاؼباىركمب القدرة يف التليم اللغة العربية تعترب . اػبربة الكثَتة

عامل العيئة تعترب الدعمة القليلة  (5

 . الكثَتةعامل ااجهزة تعترب ااجهزة  (6

 

 توصيات البحث - ب

 ليكوف النظر هبدؼ تطوير كربسُت القدرة على كتابة اللغة العربية يف مادة

 اللغة العربية الصف الثامب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية موالكرماف التدريس

 :، قًتحت العاحثة ما يلي2014\2013السنة الدراسية بنجرماسُت 

ليهتم رئيس اؼبدرسة ترقية تعليم اللغة العربية بدقيق االىتماـ خصوصا هتيء  -1

 .ااجهزة اؼبشجعة لربنامج تعليم اللغة العربية



 

 

 .ليشجع اؼبعلم طلعتو لينشطوا يف تعليم اللغة العربية كلَتقوا مهارهتم ايها -2

كأكثر ليهتم عوامل اؼبؤثرة الطلعة يف إتقاف تعليم اللغة العربية أك الكتابة كما 

 ـبتلف اػبلفية الًتبية الطلعة كالبد يعلّيم  اؼبدرس اللغة العربية باؼبتعادؿ عامل

إىل الطلعة، إىل أف ال خيتلف بُت الطالب كالطالب اآلخر يف اؼبعراة عب اللغة 

. يف ترقية تعليم الكتابةكمب عامل الرغعة الكعَتة لتسهيل اؼبدرس . ةالعريب

كمب عامل عادة الطلعة يف التعلم الكايف، البد اؼبدرس يعطي الدااع للطلعة 

      .  ليتعلم باعبد يف العيت أك اؼبدرسة

ليزيد الطلعة اىتمامهم إىل شرح اؼبدرس عند عملية التدريس، كال خيااوف  -3

 .بالسؤاؿ عما اليفهمونو
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مِملْك  بَأةِم  أَأكْك !  الْكجُجمَألَأ اْكألَأتِميَأةَأ بِمالْككَألِممَأاتِم الْكمُجنِماسِم
تَرعَرةِب ... عَرائِبشَرُة  .1 ىَرُب  )إِبىلَر الْأمَركْأ ىَرُب - يَرذْأ رَرُب - تَرذْأ رَربُ – يَرشْأ  (تَرشْأ
تَراذَر ...  .2 تَرمِبُع شَررْأحَر اْأُاسْأ ُة )يَرسْأ ٌة - اَراطِبمَر  (الطَّلالِبعَرةُ – الطَّلالِبُب - ضبَرْأدَر
رَرُح دَررْأسَر اللُّغَرةِب الْأعَررَربِبيَرةِب ...  .3 تَراُذ )يَرشْأ تَراذَرُة - اْأُاسْأ  (الْأُمدَررِّبسَرافِب – الْأُمدَررِّبسَرُة - اْأُاسْأ
نَرةِب ... الْأُمدِبيػْأُر  .4 ىَرُب - زبَرْأرُُج )الْأفَرصْألَر يفِب السَّلاعَرةِب الثَّلامِب ُخُل - يَرذْأ ُخلُ – تَردْأ  (يَردْأ

 
ٍة  لَأٍة مُجفِميْكدَأ مِميَأةٍ )رَأتِّبْك ىَأذِمهِم الْككَألِممَأاتِم اْكألَأتِميَأةِم إِملَأى جُجمْك لَأٍة إِمسْك ! (جُجمْك

 يػَرقْأرَرأُ -اللُّغَرةِب -ؿُبَرمَّلدٌ -الْأعَررَربِبيَّلةِب -كِبتَرابَر  .1
ُعػْأزَر -يف .2  الْأمَرقْأصَرفِب -اِبطْأرِبم-تَرشْأًتَرِبم-اػبْأ
تَرعَرةِب  .3 تَرعِبيػْأرُ -الْأمَركْأ يْأمَرةٌ -يفِب -تَرسْأ  الْأكِبتَرابَر -رَرحِب
ابِبوِب -يػَرلْأعَربُ  .4 افُ -الشَرطْأرَرنْأجَر -أَرصْأحَر  مَرعَر -ضبَرْأدَر

 
رَأةِم  بَأًة بِمالصُّصوْك ةَأ مُجنَأاسِم لَأةَأ الْكمُجفِميْكدَأ عَألْك الْكجُجمْك !  إِمجْك
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 زَريػْأنَربُ 
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مِملْك  بَأةِم  أَأكْك لَأ اْكألَأتِميَأةَأ بِمالْككَألِممَأاتِم الْكمُجنِماسِم !  الْكجُجمْك
ىَربُ  .5  تَرذْأ
 الطَّلالِببُ  .6
تَراُذ  .7  اْأُاسْأ
ُخُل  .8 يَردْأ

 
ٍة  لَأٍة مُجفِميْكدَأ مِميَأةٍ )رَأتِّبْك ىَأذِمهِم الْككَألِممَأاتِم اْكألَأتِميَأةِم إِملَأى جُجمْك لَأٍة إِمسْك ! (جُجمْك

  يػَرقْأرَرأُ كِبتَرابَر اللُّغَرةِب الْأعَررَربِبيَّلةِب ؿُبَرمَّلدٌ  .5
ُعػْأزَر يف الْأمَرقْأصَرفِب اِبطْأرِبم .6 ًتَرِبم اػبْأ   تَرشْأ
ةٌ  .7 يْأمَر تَرعَرةِب يفِب رَرحِب ُر الْأكِبتَرابَر الْأمَركْأ تَرعِبيػْأ   تَرسْأ
افُ  .8 ابِبوِب ضبَرْأدَر   يػَرلْأعَرُب الشَرطْأرَرنْأجَر مَرعَر أَرصْأحَر

 
رَأةِم  بَأًة بِمالصُّصوْك ةَأ مُجنَأاسِم لَأةَأ الْكمُجفِميْكدَأ عَألْك الْكجُجمْك !  إِمجْك

يِّب  .5  زَريػْأنَرُب ذبَرْألِبُس عَرلَرى الْأُكرْأسِب
تَربِب  .6 فَرظَرُة عَرلَرى الْأمَركْأ  الْأمَرحْأ
َـر الْأكِبتَرابِب  .7  الْأقَرلَرُم أَرمَرا
طَررَرُة جَرانِببَر الْأكِبتَرابِب  .8 الْأمِبسْأ

                              

 



 

 

ANGKET UNTUK SISWA 

 

 

A. Identitas Responden 

Nama : …………………………….. 

Kelas : …………………………….. 

B. Petunjuk pengisian angket 

1. Bacalah bismillah sebelum memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengetahuan dan 

pengalaman anda selama ini. 

3. Bacalah setiap pilihan pertanyaan dengan teliti, kemudian berilah tanda 

silang ( x ) setiap jawaban yang anda anggap tepat. 

4. Kejujuran anda dalam mengisi angket ini sangat diharapkan. 

C. Pertanyaan-pertanyaan 

1. Apa latar belakang pendidikan anda sebelum memasuki MtsN 

Mulawarman Banjarmasin ini? 

a. MI 

b. SD 

2. Apakah anda menyenangi materi pelajaran bahasa Arab khususnya 

dalam aspek kitabah (menulis)? 

a. Senang  

b. Cukup senang 

c. Kurang senang 

3. Pada saat materi pelajaran kitabah (menulis) diberikan di kelas, apakah 

anda ? 

a. Selalu memperhatikan 

b. Kadang – kadang memperhatikan 

c. Tidak memperhatikan 

4. Ketika anda tidak memahami materi pelajaran bahasa Arab kitabah 

(menulis) yang dijelaskan oleh guru, apakah anda? 

a. Selalu bertanya 

b. Kadang – kadang bertanya 

c. Tidak pernah bertanya 

5. Pada saat pelajaran bahasa Arab berlangsung di kelas, Apakah anda? 

a. Selalu hadir 

b. Kadang – kadang hadir 

c. Tidak pernah hadir 

6. Sebelum mengikuti pelajaran bahasa Arab di kelas, apakah anda 

melakukan persiapan belajar terlebih dahulu dirumah? 



 

 

a. Selalu mempersiapkan 

b. Kadang – kadang mempersiapkan 

c. Tidak pernah mempersiapkan 

7. Ketika di rumah apakah anda senantiasa mengulang pelajaran bahasa 

Arab yang sudah dipelajari di kelas, khususnya pada aspek menulis 

(kitabah)? 

a. Selalu mengulang 

b. Kadang – kadang mengulang  

c. Tidak pernah mengulang 

8. Bagaimana cara belajar bahasa Arab anda, diluar jam sekolah? 

a. Belajar kelompok 

b. Belajar sendiri 

c. Belajar sendiri dan belajar kelompok 

9. Apakah  sekarang ini anda mengikuti kursus/les bahasa Arab di luar 

jam sekolah? 

a. Iya, mengikuti 

b. Tidak pernah mengikuti 

10. Bagaimana cara mengajar guru anda pada pembelajaran kitabah 

(menulis)? 

a. Imla (dikte) 

b. Menulis kembali tulisan yang ada dibuku paket 

c. Dikte dan menulis kembali tulisan yang ada dibuku paket 

11. Apakah guru bahasa Arab anda mengadakan latihan menulis pada saat 

pelajaran? 

a. Selalu  

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah 

12. Apakah guru bahasa Arab anda memberikan pekerjaan rumah atau PR 

khususnya pada materi kitabah (menulis)? 

a. Selalu 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak pernah 

13. Apakah guru membetulkan tulisan yang salah ketika anda menulis? 

a. Selalu membetulkan 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

14. Apakah orang tua anda menyuruh anda belajar menulis bahasa Arab 

dirumah? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 



 

 

c. Tidak pernah  

15. Apakah orang tua anda membimbing anda dalam belajar menulis 

bahasa Arab ketika anda berada dirumah? 

a. Selalu membimbing 

b. Kadang-kadang membimbing 

c. Tidak pernah membimbing 

16. Apakah lingkungan sekolah anda menggunakan bahasa Arab untuk 

bercakap – cakap dalam kesehariannya? 

a. Selalu menggunakan bahasa Arab 

b. Kadang – kadang menggunakan bahasa Arab 

c. Tidak pernah menggunakan bahasa Arab 

17. Apakah anda mempunyai buku bahasa Arab? 

a. Ada, milik sendiri 

b. Ada, tapi bukan milik sendiri 

c. Tidak ada 

18. Apakah anda mempunyai kamus berbahasa Arab? 

a. Ada, milik sendiri 

b. Ada, tapi bukan milik sendiri 

c. Tidak memiliki sama sekali 

19. Bagaimana persediaan dan keadaan buku-buku (bahasa arab) di 

perpustakaan? 

a. Banyak dan keadaannya baik 

b. Mencukupi kebutuhan dan keadaannya baik 

c. Kurang buku walau keadaannya baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKOLAH GURU 

BAHASA ARAB DAN STAF TATA USAHA MTSN MULAWARMAN 

BANJARMASIN 

 

Lampiran (Wawancara): 

 

A. Wawancara dengan Kepala Madrasah 

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala MTSN Mulawarman 

Banjarmasin? 

2. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya MtsN Mulawarman 

Banjarmasin?  

3. Bagaimana struktur kepengurusan MtsN Mulawarman Banjarmasin ?  

4. Berapa jumlah tenaga pengajar, tata usaha, siswa, dan lokal belajar MtsN 

Mulawarman Banjarmasin ini? 

5. Bagaimana keadaan sarana/fasilitas dan prasarana atau bangunan MtsN 

Mulawarman Banjarmasin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Wawancara dengan Kepala Tata Usaha  

1. Berapa jumlah siswa MtsN Mulawarman Banjarmasin secara keseluruhan? 

2. Berapa jumlah siswa kelas VIII MtsN Mulawarman Banjarmasin tahun 

ajaran 2013/2014? 

3. Berapa jumlah tenaga pengajar dan karyawan/staf Tata Usaha MtsN 

Mulawarman Banjarmasin yang sekarang? 

4. Berapa jumlah guru yang mengajar bahasa Arab di MtsN Mulawarman 

Banjarmasin? 

5. Apakah ada lab bahasa dan perpustakaan di MtsN Mulawarman 

Banjarmasin ini? 

  



 

 

C. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1. Nama Bapak  :……………………........ 

2. Mengajar di kelas  :……………................... 

3. Apa latar belakang pendidikan Bapak? 

4. Berapa lama Bapak mengajar mata pelajaran Bahasa Arab ? 

5. Metode apa saja yang biasanya Bapak gunakan dalam mengajar 

Bahasa Arab? 

6. Selain mengajar bidang studi Bahasa Arab, apakah Bapak  mengajar 

mata pelajaran lain? 

  



 

 

 

 

 


