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 الباب الرابع

 تقديم الحقائق

  فرامبون عانجوك اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةأ . تقديم الحقائق من 

. وادلسئمة ىف ىذا اكحث   يقاق  مراا رماا كل  اكحث  اكلماكان تقدمي احل         

 درةةدب اكلتابة مارةدل اكلابية اكمغة قواعدتلميم اكلماى ىي كيف عامية  تطحي  

احلقاق   .  ىف ىذا اكحث  ةيقّدم اكحاح فاارحون عاصلوك اإلةالريةاكثانوية  "ادلنار"

 :كاا يمى   ه ادلدرةة رن ىذ احملصوكة

الثانوية  "المنار" مدرسةتطبيق تعليم قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة ب .1

 .فرامبون عانجوك اإلسالمية

اكثانوية  "ادلنار" درةةدلمارة اكلتابة دبتلميم قواعد اكمغة اكلابية  مىداف            

ىو من يستطيع اكتالريذ من يتلماوا اكمغة اكلابية  فاارحون عاصلوك اإلةالرية

يثا ثاكلابية ص من يلتحوا اكلتابة عايقا، و يفماوهنا فماا جّيدا ويستطيلون

  إن ىذه ادلدرةة كإحدى ادلدارس اكيت تطح  بانارج اكتلميم .ورلافة رلاهنا جيدا

 1كاا ادلوجد يف ادللمد اإلةالري اكسمفي.  

                                                           
 2017مباي   1تاريح  فاارحون عاصلوك اإلةالريةاكثانوية  "ادلنار" درةةدبالحةة ادل. 1
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مةس ىارة  ا,ألهن واعد: " ىنا , نستخدم طايقة اكق 
تمك فمم دلساعدة و , كتسمي  اكطالب يف عامية

ة ونطّح  ىذه اكطايقة ىف عامية اكتلميم يةاكلتب ادلدر 
".2 

كاا   ه ادلدرةة صمة بادلواد اكقواعدية ىف ىذ واكلتب  ادلستخدرة ذات 

ىى رنت  ؤادةتاذ فاألاكىت قد حصمما اكحاح  رن ادلقابمة ب ىف احلقاق 

, األوىل وىم رن ادلحتدقني احمةادل األجاورية  كمطالب اكذين يتلماون ىف

اكوةطى و مكفية ابن راكك  راحمةى كمطالب اكذين يتلماون ىف واكلاايط

كقواعدية  اكثالث وغري تمك اكلتب ا كلميا دلاحمةب اكذين يتلماون ىف اكمطال

ادلذكورة  كانت فيو اكلتب  األخاى اكىت تتلم  بادلواد اكدينية  رث  فتح اكقايب 

اجمليب و ادلحادئ اكفقمية وقارع اكطغيان و رياض اكصاحلني وغريىا رن اكلتب 

ذكك  يطمب اكدينية  وكمما رقدرة باكمغة اكلابية بشل  غري حاكات , و 

  3.اةتخدام طايقة اكقواعد

كاا قد عافنا بأن ك  اكلامية اكتلمياية اليزال تنفيد اخلطوات كلى و      

 ذباى تمك اكلامية اكتلمياية اجااءا جيدا حىت ربص  مىداف اكتلميم .

مم فاارحون عاصلوك اإلةالريةاكثانوية  "ادلنار" ردرةةفي ندّرةواادلوكذكك 

                                                           
 . 2017مباي   2, ردرس اكمغة اكلابية  فؤادةتاذ األ. رقابمة ب2
 . 2017مباي   3.  فؤادحمة بأةتاذ ق. ر3
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ه كطالب ىذ لتابةىذه اكطايقة كًتقية رمارة اكينفدون اخلطوات ىف عامية 

 4.ألن اخلطوات ىف اكتلميم رماة جدا  كني  محسن اكنتاقج اكتلمياية ادلدرةة

 مرا اخلطوات اكيت قام هبا ادلدرس يف ىذه ادلدرةة ىي كاا يايل:

قام ادللمم اكلتاب و يًتجم ادلتلمم كماة فلماة مو يلتب ادلتلمم   .1

 رحاشاة ربت اكلماة.  ك  اكلماة

 روضوع اكقواعد مث يلطي األرثمة . األةتاذ يشاح تلايف .2

مرا األةتاذ اكطالب جلل  اكلتابة اكصثيثة ادلناةحة بقواعد اكمغة  .3

 اكلابية. 

 مث حم  األةتاذ اكوظيفة رن اكطالب واحدا فواحدا. .4

 يلطى األةتاذ اإلةتنتاج رن تلمياو إىل اكطالب.  .5

فمم ادلواد ديلن كمتالريذ إن ادللمم يقدر اةتخدام اكطايقة ادلتلددة ، و 

تثسني عامية تلمم ةاكيب ادلتنوعة كاأل ألهنقد اةتخدم ادلقدرة بسموكة ،

باةتخدام إحدى اكطااق  ادلتنوعة ىي  اكطالب وربفيزىم، وكذكك اىتاارمم.

 اكطالب يستخدرما ادللمم فيتلميم اكمغة اكلابية، تقدر ربفيز اكيت اكقواعد طايقة

 اكلابية جّيدا.  اكقواعد وتلمم ادلفادات عمى حفظ

                                                           
 2017مباي   3جع , . نقس ادلا 4
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ويف تلميم اكقواعد اكمغة اكلابية، يستخدم ادلدرس بطايقة ادللمد 

اإلةالري اكسمفي، رث  بإةتخدام كتب اكًتاث األجاورية واكلااطي واألكفية. 

رلال تابية اكقواعد.كاا ادللاوف، من عموم اكقواعد  ألن تمك اكلتب رلتادة يف

تابة اكمغة اكلابية وإلجتناهبا رن األخطاء تفيد كًتقية كفاءة اكطالب يف منشطة اكل

 شلا يمي:  ارفةتاذ بستان اكلاكلديدة. كاا قال األ

مةتخدم كتب اكقواعد رث  اكلااطي واألكفية يف تلميم خربيت، "
تساعد   اكقواعد واكًتمجة طايقة إن.اكمغة اكلابية يف ىذه ادلدرةة

تفيد كًتقية ، وذكك اكمغة اكلابية تلممعند  كتالريذ فماا كثريا
 ,ومحيانا منفمم اكطالب عن اكقااءة اكلابية وفمم اكلتابتما متارا

 "5مةاكيب مخاى ميضا. ةتخدما

و بذكك تتايز إثارة منشطة اكطالب يف عامية  اكتلميم و اكتلمم اكيت 

اكقواعد  طايقة بتطحي ربفري اكدراغ و تتثدى إكيمم كتطويا اكقدرة عمى اكتفلري،

 واكًتمجة فيتلمم اكمغة اكلابية اكىت تنفذ فيما.كاا ىف اكتلحري: 

سلتمفة. رثال، إذا كان  بطايقة يلمم من ادلدرس يساين
اكمغة  إىليلمم  اكقواعد باكمغة اكلابية رع وصفما  فيًتمجما 

                                                           

 
 2017رايو  10, رلمم  اكلاايطى ,  األةتاذ بستان اكلارف . 5
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 معطي ألنو قد األرثمة اكساىمة مث يصنع اإلندونيسية،
 6.ادلفادات موال

ىف اكساب  ,من مةاتيذ اكقواعد واكًتمجة ىف بداية  فؤادكاا قال األةتاذ          

, روادمها موال , واكطالب يستالونتلميامم , ىم يقدروهنا طالهبم بقااءة 

فشاح األةاتيذ شاحا كارال رع تقدمي األرثمة ادلتنوعة كيلون اكطالب فامهني 

و ىى اكلابية  ىف تطحي  ىذه اكطايقة  تستخدم كتب اكقواعد اكنثوية 7.جيدا

األجاورية, واكلاايطى , و مكفية ابن راكك . فيما كثري رن ادلواد تتلم  باكقواعد 

ااكنثوية و اكصافية . رنما فيو باب اكلالم وباب اكفل  و األةم و غريىا رن 

 اكقواعد اكمغوية 

طايقة ادللمم ميضا اك خدمقد اةت لتابةوىف ذكك , كًتقية رمارة اك

اكتثميمية ىف تلمياو  وتطحيقما ىف اكفص   رحاشاة . ألن اكطايقة ىي ركن رن 

يقة األخاى كتلميم مركان حسن اكتلميم . كلن ىف اكواقع  الجيد اكحاح  اكطا 

 ك  األحوال حي  خيتار ىف, وادلدرس ىو معمم ومفمم اكشخص لتابةرمارة اك

كحري اكلامية اكتلمياية ادلدرس كو دور اكطايقة ادلناةحة كطالبو كتلمياو .و ىف ك   

 كموصول إىل األىداف ادلاجوة .

                                                           

 2017مباي  9,  درةة,طاكب ادل زين اكدين. رقابمة 6 
 . نفس ادلااجع .7
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 يف (RPP)ويف ىذا اكحث  ةيقدم اكحاح  األرثال رن إعداد اكتلميم 

"ادلنار" اكثانوية اإلةالرية عاصلوك، ورنما كاا  ردرةة تطحي  تلميم اكقواعد يف

 يمي:

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 6102/6102 

 

Nama Madrasah        :MA Al - Manar Nganjuk 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XI/I 

Materi   : Menulis tentang : 

 األلىان التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛ 

Pertemuan   : 

Alokasi Waktu : 6 x @ 54 menit x  8 pertemuan (5 bab) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

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

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

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

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

sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori 
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B. KOMPETENSI DASAR 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa    

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam semangat belajar 

1.2 Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan     

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

1.3 Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan   

kemampuan berbahasa. 

1.4   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab 

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

5.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa  Arab yang  berkaitan 

dengan tema :        
 األلىان                                                                          التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛ 

         baik secara lisan maupun tulisan.  

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

INDIKATOR  PEMBELAJARAN 

1. Menulis bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang topik: 

 األلىان التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛

 

1. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, gramatika dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang topik:            
 األلىان التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛

2. Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik 

 األلىان وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛التعريف بالنفس 

 

3. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik  

 األلىان التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛

 

 

 

D. MATERI POKOK        

مهارة  االستماع  (Keterampilan mendengar) tentang topik:  
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 األلىان التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات المدرسية؛ 

E. PENDEKATAN 

1. Tanya Jawab 

2. Praktek Kitabah 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (81 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

 

Pendahuluan 

(11 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam 

belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang 

akan dipelajari 

6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan 

yang dihadapi kemudian menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  serta bentuk tes dan tugas selesai 

pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 

 

Siswa dengan khidmat dan santun 

1. menjawab salam  

2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

Kegiatan Inti 

(45 menit) 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat  

bahasa Arab yang diperdengarkan tentang  

التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

 األلىان المدرسية؛

2. Siswa belajar menulis  kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan sesuai kaidah gramatika  
التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات 
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 األلىان المدرسية؛

3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar 

yang disajikan 

 

Menanya dengan santun 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  

kata, frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang  

 

التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

 األلىان المدرسية؛

baik secara individu maupun kelompok. 

5. Siswa menanyakan materi tentang 

التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

 األلىان المدرسية؛

 yang belum dipahami 

 

Mencoba dengan penuh semangat 

6. Siswa melafalkan dan menulis materi tentang  

التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

 األلىان المدرسية؛

7. Siswa menunjukkan gambar  atau memperagakannya 

sesuai dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

8. Siwa  melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 

gramatika yang disajikan. 

 

Menalar dengan terampil 

9. Siswa  menjawab pertanyaan tentang gambar dengan 

bahasa Arab yang tepat 

11. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa 

dan kalimat yang diperdengarkan.  

11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa, 

framatika dan kalimat yang diperdengarkan.  

 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 
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jawab.  

12. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

gambar 

13. Siswa menulis kalimat bahasa Arab tentang  tema yang 

dibahas beserta artinya.  

14. Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan.  

 

Penutup 

      (11 menit) 

 

1. Guru meminta siswa  mengulangi  kata, frasa dan 

kalimat tentang  

التعريف بالنفس وبالعامليه في المدرسة ؛ المرافق واألدوات 

 األلىان المدرسية؛

yang telah diajarkan 

2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah disampaikan 

3. Guru meminta siswa agar membiasakan menulis hal 

yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab. 

4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan 

tentang kitabah yang terdapat dalam buku. 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 

dan memberi salam  

 

G. TUGAS TERSTRUKTUR  (61 menit) 

 Mengarahkan siswa untuk fokus pada materi, memberikan instruksi pada siswa, 

mengarahkan siswa untuk melafalkan kata, frasa, dan kalimat. 

 

H. TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

 Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita berbahasa Arab 

dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 

I. MEDIA  

1. Media   : Papan tulis,  

2. Alat/Bahan   : Gambar/tulisan Kertas 

3. Sumber Belajar               : Buku Paket, kamus 

I. PENILAIAN 
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1. Penilaian Performansi 

 2. Penilaian Sikap 

       a. Penilaian Performansi  

           Idikator Pembelajaran I 

           (Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

 Makhraj 1- 4 

 Makhraj sudah tepat 4 

1 Makhraj cukup tepat 3 

 Makkraj kurang tepat 2 

 Makhraj tidak tepat 1 

 Penulisan 1- 4 

 Penulisan sudah tepat 4 

2 Penulisan cukup tepat 3 

 Penulisan kurang tepat 2 

 Penulisan tidak tepat 1 

 Kelancaran 1- 4 

 Sangat lancer 4 

3 Cukup lancer 3 

 Kurang lancer 2 

 Tidak lancer 1 

 Skor Maksimal 06 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 011 = ....... x 011 = 

........ 
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                        Jumlah Skor Maksimal                06 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai Total 

Makhraj 

 

Pelafalan Kelancaran  

1      

2      

 

       Indikator Pembelajaran II, III dan IV 

(Menunjukkan tulisan, memperagakan dan menunjukkan gambar sesuai   dengan 

bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

 Tulisan 1- 4 

 Tulisan sudah tepat 4 

1 Tulisan cukup tepat 3 

 Tulisan  kurang tepat 2 

 Tulisan tidak tepat 1 

 Peragaan 1- 4 

 Peragaan sudah tepat 4 

2 Peragaan cukup tepat 3 

 Peragaan kurang tepat 2 

 Peragaan tidak tepat 1 

 Gambar 1- 4 



94 

 

 Gambar sudah tepat 4 

3 Gambar cukup tepat 3 

 Gambar kurang tepat 2 

 Gambar tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 06 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 011 = ....... x 

011 = ........ 

                        Jumlah Skor Maksimal                06 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai Total 

Tulisan 

 

Peragaan Gambar  

1      

2      

   

 

     b. Penilaian sikap (observasi) 

No Aspek yang diobservasi 

Pilihan Jawaban S

K

O

R 

Selalu 

 

Sering Kadang

-kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli       
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3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

 

 

        

       Rentang 

Skor Sikap 

 

      Penskoran 

:       Nilai = 

Jumlah skor 

Jawaban 

     

                          5 

       Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 

    

No Aspek yang dinilai Skor 

 Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog 

atau berita berbahasa Arab dari media elektronik (radio, 

TV, Internet dll). 

1 – 5 

 Selalu  5 

 Sering 4 

1 Kadang-kadang 3 

 Pernah 2 

 Tidak Pernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 011 = ....... x 4 

No Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 66-111 

2 Baik / Sering 51-65 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-51 

4 Kurang/Tidak pernah 1-25 
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011 = ........ 

                        Jumlah Skor Maksimal                 4 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai Total 

Mendengarkan cerita, berita 

atau pembicaraan berbahasa 

Arab 

 

1    

4    

 

J. REMEDIAL    

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 

dengan cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 

pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 

siswa (remedial teaching), selanjutnya guru melakukan penilaian kembali  dengan 

indikator soal  yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  

hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan guru. 

K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 

dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 

mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 

pengetahuan dan sikap prilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.8 

 

                                                           

8
Rpp MA Al-Manar Nganjuk tahun ajaran 2116/2116  
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يوجهها الطالب في إستخدام قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة  األخطاء .2

 .فرامبون عانجوك اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةب

 يوّجمون ادلشلالت ه ادلدرةةىف ىذ يةاكمغة اكلاب طالبإن  

رنما ىم يشلاون باكصلوبات ىف تطحي  واألخطاء يف رمارة اكلتابةو 

مفة و خبمفية تلمياية  سلت هبم  يأتونألن طالطايقة اكقواعد واكًتمجة 

 9.جتمادىم ومحاةمم ىف اكتلممإختالإرغحتمم ىف اكتلمم سلتمفة و 

ًتكيب و اككاا شاىد اكحاح  من كثري رن اكطالب خيطؤون يف 

، وادلصدر، ورؤن  ورذكا، ورفاد ومجع. كممم رن منواع اكتفاي  اإلضايف

اكطالب كلي ىم يستطيلون يف  يفمماكقواعد اكمغوية ادلماة اكيت البد من 

وىذه اكحيانات تناةب كاا قال زلاد زين اكدين، وىو رمارة اكلتابة. 

، فاارحون عاصلوك اإلةالريةاكثانوية  "ادلنار" ردرةةيف اكفص  اكثارن يف 

 حي  يقول: 

"ال مةتطيع إلةتخدام تاكيب اكقواعد يف اكلتابة رث  يف 
تاكيب رفلول بو اكذي قُام بادلنصوب، رث  رن كماة "ضابت 

ًتكيب اإلضايف رث  اكلماة اكاكلمب" و يف إةتخدام "ال" يف 
 10كمصالة اكلصا كلن صثيح كصالة اكلصا." 

                                                           
 2017 مباي  18, فؤاد بمة دبلمم قواعد اكمغة اكلابية األةتاذارق. 9

 2017مباي   18رقابمة رع زلاد زين اكدين، طاكب دبدرةة "ادلنار" اكثانوية اإلةالرية فاارحون عاصلوك10
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نساء اكامحة عن تمك ادلشلالت اكيت توجمما يف تلميم  تومضاف

 مارة اكلتابة يف اكفص ، حي  مهنا قاكت: ر

"شلاُت ادلشلالت يف فمم قواعد اكمغة اكلابية اكلثرية. 
منارس يف اكلتابة اكلابية.  وجب عمينا من ضلفظ ونفمم مث

إذا ضلن مل ضلفظ ومل نفمم عن ذكك، فطحلا ال نستطيع 
 11كلتابة اكلابية اكصثيثة."

 

رع األةتاذ بستان اكلاف  ويف اكيوم اكتايل قام اكحاح  ادلقابمة

 وىو ردرس اكمغة اكلابية يف ىذه ادلدرةة، ومضاف شلا يمي:

"إن كثري رن اكطالب يشلاون اكصلوبة يف كتابة اإلعااب، 
ألهنم ال يفماون وحيفةوم عن عالرات اإلعااب اجليدة، 

 12رث  رن عالرة اكنصب، واكافع، واخلفض، واجلزم."
 

وكمقواعد دور ىام يف تلميم اكمغة اكلابية خاصا يف تلميم رمارة 

  فاارحون عاصلوك اإلةالريةاكثانوية  "ادلنار" ردرةةاكلتابة. كاا عافنا، من 

اكيت إنتضات بًتبية ادللمد اإلةالري  كإحدى رؤةساة اكًتبية اإلةالرية

                                                           
 2017 مباي  18دبدرةة "ادلنار" اكثانوية اإلةالرية فاارحون عاصلوك ة، طاكحنساء اكامحةقابمة رع ر11

 2017رايو  10األةتاذ بستان اكلارف  , رلمم  اكلاايطى , 11
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ادللمد  اكسمفي، حىت ال شك إذا وجدنا عامية اكًتبية فيما رساو بًتبية

 اإلةالري اكسمفي. 

حل المشكالت التي قام بها المدرس في تحسين القواعد العربية لمهارة  3

فرامبون  اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةالكتابة عند الطالب ب

 .عانجوك

إن جوانب األخطاء اكمغوية اكيت ظمات يف رمارة اكلتابة عند اكطالب  

اكلابية. وال بد كمادرس من حيممما  صارت رشلالت عةياة يف تلميم اكمغة

. وحيتاج اات ب  يف اجلا بطايقة جيدة، ألن األخطاء ال تقع يف مجيع اكفق

ادلدرس اإلةًتاتيجيات، وىذه اإلةًتاتيجيات تسم  كمثصول عمى تلاي  

 مىداف تلميم رمارة اكلتابة.  

ادلدرس قال األةتاذ فؤاد عن ح  ادلشلالت اكيت يستطيع من يقوم هبا  

 ورنما شلا يمي:

إعطاء اكتدريحات إىل اكطالب كلتابة اجلا  اكسممة موال مث إىل "
اجلا  اكصلحة دبوضوع رلية.وديلن من ذباي عامية اكلتابة 
بتصويا اكلامية اكيورية يف اكحيت مو يف ادلدرس مو يف اكسوق، 
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مو ديلن يلتب اكطالب ك  را اكذي يستالون وينةاون 
 13حوذلم."
 األةتاذ بستان اكلاف عن ذكك ح  ادلشلالت شلا يمي:ومضاف 

تصثيح كتابة اكطالب اخلطيئة رع تحيني روقع اجلا  اخلطيئة "
اكيت ظمات كتابتما رحاشاة. ويف ىذا احلال، يضع ادلدرس 

مث يحينمم عن عن  إىتاارا كحريا دبوقع ك  كماات يف اجلا 
 14دىا."األرثال اكصثيثة رن اكلتابة والةياا رن جمة قواع

 ب .  نتائج البحث 

بلد تقدمي احلقاق  ةيقدم اكحاح  نتاقج اكحث  , وىذه اكنتاقج رأخوذة رن 

 رااقحة اكحاح  طول حبثو , وىي  :

 "المنار" مدرسةتطبيق تعليم قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة ب .1

 .فرامبون عانجوك اإلسالميةالثانوية 

 كمما رلتوبة باكمغة اكلابية.  درةةة ىف ىذا ادليةر اكلتب ادلد م(. 

 .اكلابيةىي طايقة اكقواعد  لتابةرمارة اك يفة ادلستخدرة اكطايقب(. 

ذباي عامية تلميم اكقواعد دلمارة اكلتابة رساويا كاا يف عامية  ج(.

 اكتلميم يف ادللمد اإلةالري اكسمفي. 
                                                           

 2017مباي   18رقابمة دبلمم قواعد اكمغة اكلابية األةتاذ فؤاد, 13

 2017رايو  10األةتاذ بستان اكلارف  , رلمم  اكلاايطى , 14
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 اكلتب اكقواعدية ادلستخدرة :د(. 

 األجاورية كمطحقة األىل(1

 اكلاايطى كمطحفة اكوةطى(. 2

 مكقية ابن راكك كمطحقة األخاة .(. 3

يوجهها الطالب في إستخدام قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة  األخطاء .2

 .فرامبون عانجوك اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةب

 .خول يف ىذه ادلدرةةفية تلميامم قح  داختالف خمم(. 

 .لتابةربسني قدرهتم ىف رمارة اكىف نقصان اجتمادىم ب(. 

 .ضلف يف فمم رفلول بوج(. 

 صلوبة يف اكًتكيب اإلضايفد(. 

 .ىم ال حيفةون رن عالرات اإلعاابه(. 

حل المشكالت التي قام بها المدرس في تحسين القواعد العربية لمهارة  .3

 .فرامبون عانجوك اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةالكتابة عند الطالب ب

 م(. كثاة اكتدريحات

 ب(. إعطاء األرثال رن اجلا  اكسممة يف رمارة اكلتابة.

 ج(. تصثيح اكلتابة اخلطيئة مث تحيني عن قواعدىا.
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  ونداع عانجوكج اإلسالمية الثانوية "الكريم" مدرسةمن  تقديم الحقائق . ج

كان تقدمي احلقاق  مراا رماا كل  اكحث  اكلماى . وادلسئمة ىف ىذا اكحث          

 درةةدب مارةاكلتابةدل اكلابية اكمغة قواعدتلميم اكلماى ىي كيف عامية  تطحي  

 .  ىف ىذا اكحث  ةيقّدم اكحاح ونداع عاصلوكج اإلةالرية اكثانوية "اكلامي"

 :كاا يمى   ه ادلدرةة رن ىذ احملصوكةاحلقاق  

 "الكريم" مدرسةبتطبيق تعليم قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة  .1

 ونداع عانجوكج اإلسالمية الثانوية

ىذه ادلدرةة تقع يف قاية جونداع عاصلوك، وىي رؤةسة غري 

ادلدرةة عمى ك  اكطالب ىنا إلكتساب رمارة اكقواعد  قارت رمسي.

تلميم قواعد اكمغة اكلابية دلمارة  مىدافاكلابية كفمم اكلتابة مو اكقااءة. 

ىو من  ونداع عاصلوكج اإلةالرية اكثانوية "اكلامي" درةةدب اكلتابة
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يستطيع اكتالريذ من يتلماوا اكمغة اكلابية عايقا، و يفماوهنا فماا جّيدا 

 15.يثا ورلافة رلاهنا جيداثاكلابية ص من يلتحوا اكلتابةويستطيلون 

كًتقية رمارة اكلتابة عند  واعدةتخدم طايقة اكقم: "  
اكلتابة ىي مةس ىارة كتسمي   ,ألن اكطالب

تمك فمم دلساعدة و , اكطالب يف عامية تلميامم
ة ونطّح  ىذه اكطايقة ىف عامية اكتلميم يةاكلتب ادلدر 

".16 
 

كاا   ه ادلدرةة صمة بادلواد اكقواعدية ىف ىذ واكلتب  ادلستخدرة ذات 

ىى رنت  قاا اكدينةتاذ األىف احلقاق   اكىت قد حصمما اكحاح  رن ادلقابمة ب

األجاورية  كمطالب اكذين يتلماون ىف اكطحقة األوىل وىم رن ادلحتدقني , 

واكلاايطى كمطالب اكذين يتلماون ىف اكطحقة اكوةطى و مكفية ابن راكك 

اكلتب اكقواعدية  اكثالث كمطالب اكذين يتلماون ىف اكطحقة األخاة وغري تمك 

ادلذكورة  كانت فيو اكلتب  األخاى اكىت تتلم  بادلواد اكدينية  رث  فتح اكقايب 

اجمليب و ادلحادئ اكفقمية وقارع اكطغيان و رياض اكصاحلني وغريىا رن اكلتب 

                                                           
15

 2017مباي   5تاريح  ونداع عاصلوكج اإلةالرية اكثانوية "اكلامي" درةةادلالحةة دب. 
 . 2017مباي   5اكمغة اكلابية  مةتاذة,  ة كياةتاذاأل. رقابمة ب16



104 

 

ذكك  يطمب اكدينية  وكمما رقدرة باكمغة اكلابية بشل  غري حاكات , و 

  17.اةتخدام طايقة اكقواعد

و كاا قد عافنا بأن ك  اكلامية اكتلمياية اليزال تنفيد اخلطوات كلى      

 ذباى تمك اكلامية اكتلمياية اجااءا جيدا حىت ربص  مىداف اكتلميم .

مم ونداع عاصلوكاإلةالريةج اكثانوية "اكلامي" ردرةةفي ندّرةواادلوكذكك 

ه كطالب ىذ لتابةاكىذه اكطايقة كًتقية رمارة ينفدون اخلطوات ىف عامية 

 18.ألن اخلطوات ىف اكتلميم رماة جدا  كني  محسن اكنتاقج اكتلمياية ادلدرةة

ديلن كمتالريذ فمم ادلواد إن ادللمم يقدر اةتخدام اكطايقة ادلتلددة ، و 

تثسني عامية تلمم ةاكيب ادلتنوعة كاأل ألهنقد اةتخدم ادلقدرة بسموكة ،

باةتخدام إحدى اكطااق  ادلتنوعة ىي  اىتاارمم.اكطالب وربفيزىم، وكذكك 

طايقةاكقواعداكتييستخدرما ادللمم فيتلميم اكمغة اكلابية، تقدر ربفيزاكطالبلمى 

 حفةادلفاداتوتلمااكقواعداكلابية جّيدا. 

ويستخدم ادلدرس اكلتب اكتلمياة يف تلميم رمارة اكلتابة كاا 

إةتخدام كتب اكًتاث األجاورية ادللمد اإلةالري اكسمفي، رث  ب يستخدرما يف

                                                           
 . 2017مباي   7حمة بأةتاذ قاااكدين . ق. ر17
 2017مباي   7جع , . نقس ادلا 18
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واكلااطي واألكفية. ألن تمك اكلتب رلتادة يف رلال تابية اكقواعد.كاا 

ادللاوف، من عموم اكقواعد تفيد كًتقية كفاءة اكطالب يف منشطة اكلتابة اكمغة 

 اكلابية وإلجتناهبا رن األخطاء اكلديدة. كاا قال األةتاذ بستان اكلارف شلا يمي: 

اكلااطي واألكفية يف األجاوريةو  ب اكقواعد رث مةتخدم كت"
إنطايقةاكقواعد واكًتمجةتساعد  .تلميم اكمغة اكلابية يف ىذه ادلدرةة

، وذكك تفيد كًتقية فمم اكمغة اكلابية تلممعند  كثريافمااكتالريذ
,ومحيانا اكطالب عن اكقااءة اكلابية وفمم اكلتابتما متارا

 "19منامةتخدرأةاكيب مخاى ميضا.

بذكك تتايز إثارة منشطة اكطالب يف عامية  اكتلميم و اكتلمم اكيت و 

بتطحيقطايقةاكقواعد ربفري اكدراغ و تتثدى إكيمم كتطويا اكقدرة عمى اكتفلري،

 واكًتمجة فيتلمم اكمغة اكلابية اكىت تنفذ فيما.كاا ىف اكتلحري: 

سلتمفة. رثال، إذا كان يلمم   بطايقة يلمم من ادلدرس"
 اكقواعد باكمغة اكلابية رع وصفما  فيًتمجما إىل

ى ألنو قدمعط األرثمة اكساىمة اإلندونيسية،  مث يصنع
 20."ادلفادات موال

ىف اكساب  ,من مةاتيذ اكقواعد واكًتمجة ىف بداية  قاا اكدين تاذكاا قال األة         

تلميامم , ىم يقدروهنا طالهبم بقااءة روادمها موال , واكطالب يستالونو , 
                                                           

 
 2017مباي   7قاااكدين .  األةتاذ. 19

 2017مباي   7,  درةة. رقابمة بلمفني ,طاكب ادل20
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فشاح األةاتيذ شاحا كارال رع تقدمي األرثمة ادلتنوعة كيلون اكطالب فامهني 

ى و ىاكلابية  ىف تطحي  ىذه اكطايقة  تستخدم كتب اكقواعد اكنثوية 21.جيدا

األجاورية, واكلاايطى , و مكفية ابن راكك . فيما كثري رن ادلواد تتلم  باكقواعد 

 ااكنثوية و اكصافية . 

ادللمم ميضا اكطايقة  خدمقد اةت لتابةوىف ذكك , كًتقية رمارة اك

اكتثميمية ىف تلمياو  وتطحيقما ىف اكفص   رحاشاة . ألن اكطايقة ىي ركن رن 

يقة األخاى كتلميم مركان حسن اكتلميم . كلن ىف اكواقع  الجيد اكحاح  اكطا 

 ك  األحوال حي  خيتار ىف, وادلدرس ىو معمم ومفمم اكشخص لتابةرمارة اك

كحري اكلامية اكتلمياية ادلدرس كو دور مياو .و ىف ك   اكطايقة ادلناةحة كطالبو كتل

 .كموصول إىل األىداف ادلاجوة
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Madrasah        :MA AL-Karim Gondang Nganjuk  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XI/I 

Materi   : Menulis tentang : 

عنىان بيتي : مه يىميات األسرةلا   

Pertemuan ke   : 06-04 

Alokasi Waktu : 6 x  54 menit   

                                                           
 . نفس ادلااجع .21
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J. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

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

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

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori 

 

K. KOMPETENSI DASAR 

1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa    

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2. Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan     

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

3. Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan   

kemampuan berbahasa. 

4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab 

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

5. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa  Arab.   
L. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

0. Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 

6. Menyusun kalimat acak menjadi satu paragraf yang benar. 

3. Menulis kalimat sederhana tentang materi. 

عنىان بيتي : مه يىميات األسرةلا  

M. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN     

0. Struktural dan Scientific Method 

6. Cooperative learning 

N. PKEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

 

Pendahuluan 
Kegiatan Guru 
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(11 menit) 1. Guru mengucapkan salam, emudian menanyakan 

kabar siswa, kemudian berdo’a 

2. Guru mengabsen siswa 

3. Guru menyampaikan informasi  tentang materi 

Siswa dengan 

1. Siswa menjawab salam kemudian berdo’a 

2. Siswa menjawab dan menyebutkan yang tidaka 

hadir 

3. Siswa memperhatikan dengan seksama 

Kegiatan Inti 

(71 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Membagi kelompok siswa 

2. Member instruksi tentang tugas kelompok 

3. Praktek menulis sesuai dengan gramatika  

4. Meminta setiap kelompok mempresentasikan 

tugasnya 

Tugas Siswa 

1. Mengamati dengan teliti 

2. Menanya dengan santun 

3. Mencoba dengan penuh semangat 

4. Menalar dengan terampil 

5. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 

tanggung jawab.  

 

Penutup 

      (11 menit) 

 

Tugas Guru 

1. Menyimpulkan materi 

2. Memberikan motivasi pada siswa 

3. Menutup pelajaran dengan do’a 

 

Tugas Siswa 

1. Mendengarkan kesimpulan dari guru 

2. Memperhatikan dengan khidmat 

3. Berdoa bersama  

 

O. TUGAS TERSTRUKTUR  (61 menit) 
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1. Melengkapi kalimat yang belum sempurna sehingga menjadi kalimat yang 

benar. 

2. Menyusun kalimat acak 

3. Menyusun kalimat sederhana 

، خبر مقدم و مبتدأ مؤخر111 -1األرقام   

P. TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Menulis lima ayat al-Quran tang mengandung struktur kalimat  

، خبر مقدم و مبتدأ مؤخر111 -1األرقام   

Q. MEDIA  

0. Buku paket, kamus, papan tulis, Microsoft power point, LCD, laptop 

R. PENILAIAN 

1. Penilaian Performansi 

 2. Penilaian Sikap 

       a. Penilaian Performansi  

No Aspek yang dinilai Skor 

 Ketepatan melengkapi kalimat 1- 4 

 Sesuai dan tepat 4 

1 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

 Menyusun kalimat 1- 4 

 Sudah tepat 4 

2 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 
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 Menulis kalimat sesuai struktur 1- 4 

 Sudah tepat 4 

3 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 06 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 011 = ....... x 011 = 

........ 

                        Jumlah Skor Maksimal                06 

 

 

     b. Penilaian sikap (observasi) 

No Aspek yang diobservasi 

Pilihan Jawaban 

SKOR 
Selalu 

 

Sering Kada

ng-

kadan

g 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli       

3 Percaya diri dalam berinteraksi      

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

No Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 66-111 
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   Rentang Skor Sikap 

 

      Penskoran :       Nilai = Jumlah skor Jawaban 

                   

S. REMEDIAL    

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai 

baik dengan cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati 

banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib 

memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai 

oleh kebanyakan siswa (remedial teaching), selanjutnya guru melakukan 

penilaian kembali  dengan indikator soal  yang sejenis. Remedial 

pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 

antara siswa dan guru. 

T. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian 

kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 

lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang 

tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap prilaku siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
22

 

 

                                                           

22
 Rpp MA Al- Karim Prambon Nganjuk tahun ajaran 2116/2116 

2 Baik / Sering 51-65 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-51 

4 Kurang/Tidak pernah 1-25 
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 يوجهها الطالب في إستخدام قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة األخطاء.2

 .ونداع عانجوكاإلسالميةج الثانوية "الكريم" مدرسةب

 يوّجمون ادلشلالت ه ادلدرةةىف ىذ يةاكمغة اكلاب طالبإن  

رنما ىم يشلاون باكصلوبات ىف تطحي  واألخطاء يف رمارة اكلتابةو 

مفة و خبمفية تلمياية  سلت ألن طالهبم  يأتونطايقة اكقواعد واكًتمجة 

 23.جتمادىم ومحاةمم ىف اكتلممإختالإرغحتمم ىف اكتلمم سلتمفة و 

كاا شاىد اكحاح  من كثري رن اكطالب خيطؤون يف اكًتكيب و 

اكتفاي  اإلضايف، وادلصدر، ورؤن  ورذكا، ورفاد ومجع. كممم رن منواع 

اكقواعد اكمغوية ادلماة اكيت البد من يفمم اكطالب كلي ىم يستطيلون يف 

، وىو يف اكفص  ت تناةب كاا قال كمفنيرمارة اكلتابة. وىذه اكحيانا

، حي  ونداع عاصلوكاإلةالريةج اكثانوية "اكلامي" درةةدبيف اكثارن 

 يقول: 

اكلتابة رث  يف "ال مةتطيع إلةتخدام تاكيب اكقواعد يف 
" ىذه زيد مجيمة"، واكلدد. رثال رن مجمة تاكيب نلت وادلنلوت

 24." اجلامة اخلطيئة، كلن صثيح ىي "زيد مجي "
 

                                                           
 2017 مباي  5 ,ة كيابمة دبلمم قواعد اكمغة اكلابية األةتاذارق. 23

 2017مباي   7" اكثانوية اإلةالرية فاارحون عاصلوككلامي، طاكب دبدرةة "اكمفنيرقابمة رع  24
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عن تمك ادلشلالت اكيت توجمما يف تلميم رمارة  زكية ومضافت

 اكلتابة يف اكفص ، حي  مهنا قاكت: 

"شلاُت ادلشلالت يف فمم قواعد اكمغة اكلابية اكلثرية. 
وجب عمينا من ضلفظ ونفمم مث منارس يف اكلتابة اكلابية. 
إذا ضلن مل ضلفظ ومل نفمم عن ذكك، فطحلا ال نستطيع 

 25كلتابة اكلابية اكصثيثة."
 

وىو  ادلقابمة رع األةتاذ قاا اكدين ويف اكيوم اكتايل قام اكحاح 

 ردرس اكمغة اكلابية يف ىذه ادلدرةة، ومضاف شلا يمي:

 "إن كثري رن اكطالب يشلاون اكصلوبة يف كتابة اإلعااب
، ألهنم ال يفماون وحيفةوم عن وإختيار ادلفادات ادلناةحة
عالرة اكنصب،  ، رث  رنورلناه عالرات اإلعااب اجليدة
 26واكافع، واخلفض، واجلزم."

 
وكمقواعد دور ىام يف تلميم اكمغة اكلابية خاصا يف تلميم رمارة 

  فاارحون عاصلوك اإلةالريةاكثانوية  "ادلنار" ردرةةاكلتابة. كاا عافنا، من 

كإحدى رؤةساة اكًتبية اإلةالرية اكيت إنتضات بًتبية ادللمد اإلةالري 

                                                           
 2017 مباي  11" اكثانوية اإلةالرية فاارحون عاصلوكلاميدبدرةة "ادل ة، طاكحزكيةقابمة رع ر25

 2017مباي  7,  اكمغة اكلابية, رلمم    قاا اكديناألةتاذ 11
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اكسمفي، حىت ال شك إذا وجدنا عامية اكًتبية فيما رساو بًتبية ادللمد 

 اإلةالري اكسمفي. 

حل المشكالت التي قام بها المدرس في تحسين القواعد العربية لمهارة  .3

ونداع اإلسالميةج يةالثانو  "الكريم" مدرسةبالكتابة عند الطالب 

 .عانجوك

إن جوانب األخطاء اكمغوية اكيت ظمات يف رمارة اكلتابة عند اكطالب  

حيممما  صارت رشلالت عةياة يف تلميم اكمغة اكلابية. وال بد كمادرس من

ال تقع يف مجيع اكفقاات ب  يف اجلا . وحيتاج  بطايقة جيدة، ألن األخطأ

ادلدرس اإلةًتاتيجيات، وىذه اإلةًتاتيجيات تسم  كمثصول عمى تلاي  

 مىداف تلميم رمارة اكلتابة.  

عن ح  ادلشلالت اكيت يستطيع من يقوم هبا ادلدرس  قال األةتاذة كيا 

 ورنما شلا يمي:

، وادلااد وجب كمادرس إلعطاء عالرات كمغوية يف عامية اكلتابة"
 27"اكلابية. وكثاة اكتدريحات عن اكلتابة.هبا ىي تفميم اكقواعد 

 
 عن ذكك ح  ادلشلالت شلا يمي: قاا اكدينومضاف األةتاذ 

                                                           
 2017مباي   5, ة كياقواعد اكمغة اكلابية األةتاذرقابمة دبلمم 27
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"تصثيح كتابة اكطالب اخلطيئة رع تحيني روقع اجلا  اخلطيئة اكيت 
ظمات كتابتما رحاشاة. ويف ىذا احلال، يضع ادلدرس إىتاارا كحريا 

األرثال اكصثيثة رن دبوقع ك  كماات يف اجلا  مث يحينمم عن عن 
 28اكلتابة والةياا رن جمة قواعدىا."

 

 نتائج البحث.  د

بلد تقدمي احلقاق  ةيقدم اكحاح  نتاقج اكحث  , وىذه اكنتاقج رأخوذة رن 

 رااقحة اكحاح  طول حبثو , وىي  :

 الثانوية "الكريم" مدرسةتطبيق تعليم قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة ب. 1

 .ونداع عانجوكاإلسالميةج

 . كًتقية رمارة اكلتابة اكلابيةطايقة اكقواعد  إةتخدامم(. 

 .كمما رلتوبة باكمغة اكلابية  درةةة ىف ىذا ادليةر اكلتب ادلدب(. 

ج(. ذباي عامية تلميم اكقواعد دلمارة اكلتابة رساويا كاا يف عامية اكتلميم يف 

 ادللمد اإلةالري اكسمفي. 

 اإلةتقااقيةإةتخدام اكطايقة د(.

 .مكقية ابن راكك، و اكلاايطى، و ألجاوريةرثال اكلتب اكقواعدية ادلستخدمه(.

                                                           
 2017مباي   7,  مغة اكلابية, رلمم  اك قاا اكديناألةتاذ 28
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 يوجهها الطالب في إستخدام قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة األخطاء.2

 .ونداع عانجوكاإلسالميةج الثانوية "الكريم" مدرسةب

 .خول يف ىذه ادلدرةةفية تلميامم قح  داختالف خمم(. 

 .لتابةىف ربسني قدرهتم ىف رمارة اكنقصان اجتمادىم ب(. 

 .ضلف يف تاكيب نلت وادلنلوتج(. 

 صلوبة يف تاكيب اكلدد.د(. 

 .وادلفادات ه(. ىم ال حيفةون رن عالرات اإلعااب

حل المشكالت التي قام بها المدرس في تحسين القواعد العربية لمهارة الكتابة .3

 .ونداع عانجوكاإلسالميةج الثانوية "الكريم" مدرسةبعند الطالب 

 م(. كثاة اكتدريحات

 ب(. إعطاء األرثال رن اجلا  اكسممة يف رمارة اكلتابة.

 ج(. تصثيح اكلتابة اخلطيئة مث تحيني عن قواعدىا.

 .إعطاء عالرات كمغوية يف عامية اكلتابةه(. 

 . تحليل عبر المواقعج

 الثانوية "الكريم" مدرسةالثانوية  "المنار" مدرسة مسائل البحث الرقم
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فرامبون  اإلسالمية

 عانجوك

 ونداع عانجوكاإلسالميةج

تطحي  تلميم قواعد  1

اكمغة اكلابية دلمارة 

 اكلتابة

طايقة  إةتخدام .1

اكلابية اكقواعد 

كًتقية رمارة 

 . اكلتابة

ة ىف يةر اكلتب ادلد .2

كمما   درةةىذا ادل

رلتوبة باكمغة 

 .اكلابية

ذباي عامية تلميم  .3

اكقواعد دلمارة 

اكلتابة رساويا كاا 

يف عامية اكتلميم يف 

ادللمد اإلةالري 

طايقة  إةتخدام .1

اكلابية كًتقية اكقواعد 

 . رمارة اكلتابة

ة ىف يةر اكلتب ادلد .2

كمما   درةةىذا ادل

 .باكمغة اكلابيةرلتوبة 

ذباي عامية تلميم  .3

اكقواعد دلمارة اكلتابة 

رساويا كاا يف عامية 

اكتلميم يف ادللمد 

 اإلةالري اكسمفي. 

إةتخدام اكطايقة  .4

 اإلةتقااقية
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 اكسمفي.

اكلتب اكقواعدية  .4

 ادلستخدم

، ألجاوريةرثال

مكقية ، و اكلاايطىو 

 ابن راكك

اكلتب اكقواعدية  .5

 ادلستخدم

، ألجاوريةرثال

مكقية ، و اكلاايطىو 

 ابن راكك

األخطاء يوجمما  2

اكطالب يف 

إةتخدام قواعد 

اكلابية دلمارة اكمغة 

 اكلتابة

فية اختالف خم .1

خول تلميامم قح  د

 .يف ىذه ادلدرةة

نقصان اجتمادىم  .2

ىف ربسني قدرهتم 

 .لتابةىف رمارة اك

ضلف يف فمم  .3

 .رفلول بو

صلوبة يف اكًتكيب  .4

فية اختالف خم .1

خول تلميامم قح  د

 .يف ىذه ادلدرةة

ىف  نقصان اجتمادىم .2

ربسني قدرهتم ىف 

 .لتابةرمارة اك

ضلف يف تاكيب  .3

 .نلت وادلنلوت

صلوبة يف تاكيب   .4
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 اإلضايف

ىم ال حيفةون رن  .5

 .عالرات اإلعااب

 اكلدد.

ىم ال حيفةون رن  .5

 .عالرات اإلعااب

ح  ادلشلالت  3

اكيت قام هبا ادلدرس 

يف ربسني اكقواعد 

اكلابية دلمارة 

اكلتابة عند 

 اكطالب

 كثاة اكتدريحات .1

إعطاء األرثال رن  .2

اجلا  اكسممة يف 

 اكلتابة. رمارة

تصثيح اكلتابة  .3

اخلطيئة مث تحيني عن 

 قواعدىا.

 

 كثاة اكتدريحات .1

إعطاء األرثال رن  .2

اجلا  اكسممة يف 

 رمارة اكلتابة.

تصثيح اكلتابة  .3

اخلطيئة مث تحيني عن 

 قواعدىا.

إعطاء عالرات  .4

كمغوية يف عامية 

 اكلتابة.
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