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 مهارة الكتابةلرتقية صور ادلتسلسلة الفعالية استخدام 
جتومفانج ماالناحلكومية اإلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة   

 البحث اجلامعي
 
 

 إعداد:
 نيال زكنيا رمحاكاٌب

 ٕٕٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد : 
 ادلشرف:

 احلاج نور ىادم ادلاجستَت الدكتور
 ٕٖٕٖٖٜٔٓٓٔٔٓٓٓٔٓٙٔرقم التوظيف : 

 

  
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 ججامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
6104 
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 مهارة الكتابةلرتقية صور ادلتسلسلة الفعالية استخدام 
جتومفانج ماالناحلكومية اإلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة   

 البحث اجلامعي
 (S-1مقدـ إلكماؿ شركط اإلختبار للحصوؿ على درجة سرجاان )
 لكلية علـو الًتبية كالتعليم ُب قسم تعليم اللغة العربية

 
 إعداد:

 نيال زكنيا رمحاكاٌب
 ٕٕٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد : 

 ادلشرف:
 الدكتور احلاج نور ىادم ادلاجستَت

 ٕٖٕٖٖٜٔٓٓٔٔٓٓٓٔٓٙٔرقم التوظيف : 
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 إستهالل
بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 

 ِإّنَّ أَنَزْلَنُو قُػْرءاانن َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ 
Sesungguhnya Kami menurunkan berupa Al-Qur’an dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.  

(Qs. Yusuf: ayat 2) 
 

 

 

 

 َاْحِرُصوا َعَلى تَػَعلُِّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة َفِإنَُّو ُجْزءه ِمْن ِديِنُكمْ 
 (قاؿ عمر ابن اخلطاب) 
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 دهاا اإل

 
 إىل :أىدم ىذا البحث 

 كالدّم احملبوبُت الدكتوراندكس احلاج فائَتين ادلاجستَت ك احلاجة زكليحة 

 عسى هللا يعطيهما الصحة كالعافية ُب الدين كالدنيا كاآلخرة

 مجيع األساتيذ ك األستاذات 

 فلهم مٍت كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو كادلعارؼ كالتشجيع 

 علـو الًتبية ك التعليم أصدقائي ك أصديقاٌب ُب كلية

 ابرؾ هللا ذلم كجزاءىم خَتاجلزاء................آمُت
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 شكر وتقدير

أنفسنا كمن سيئات أعمالنا  إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنعوذابهلل من شركر 
من يهدهللا فال مضل لو كمن يضلل فال ىاديلو. أشهد أف الإلو إاّلهللا كحده ال شريك لو 

 أّف سيداندمحما عبده كرسولو.كأشهد 

احلمد هللا كشكرا ابهللا كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي دبوضوع 
ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية فعالية استخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة "

 : جزيال إىلكُب ىذه ادلناسبة البديعة قدمت الباحثة شكرا (".ماالنجاحلكومية تومفانج 

مدير جامعة موالان مالك إبراىيم ك ىارجار الدكتور موجيا األستاذ  فضيلة .ٔ
 .إلسالمية احلكومية ماالنجا

الدكتور احلاج نور عايل ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  فضيلة .ٕ
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة كاحلسنة ادلاجستَت،   ةالدكتورة شللوء فضيلة .ٖ
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

ىذا البحث قد أاتح كقتو شرؼ كم،ادلاجستَت ىادم نور احلاج الدكتور فضيلة .ٗ
كمن هللا عظيم اإللقاء اقًتاحة إىل الباحثة ُب تصنيف ىذا البحث اجلاميعي.

 الثواب كاجلزاء 
ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  األساتيذ كاألستاذات .٘

كىم الذين قدموا العلـو موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. 
 كادلعارؼ كاخلربات ادلفيدة كجزاكم هللا عٍت خَت اجلزاء.
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 .ماالنج تومفانج احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة ُباألساتيذ كاألستاذات  .ٙ
 .ماالنج تومفانج احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة ُبمجيع الطالب  .ٚ
 عسى هللا يعطيهما الصحة كالعافية. الوالداف احملًتماف يرجو رضاعلا،  .ٛ
أخي  ك خَتَاته حَساف أَْلُمَبارَكة، مرأة الصاحلة رمحة للعادلُت،أخيت الصغَت : .ٜ

 .اللذاف أعطياين احلماسة كاإلرشادات الكثَتة، احملبوب نور سالـ
 .ٕٕٔٓأصدقائي ُب قسم تعليم اللغة العربية  .ٓٔ

ما استطعت اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى هللا أف غلزيهم أحسن اجلزاء 
 كيزيدىم ادلن كالفضل، آمُت اي رب العادلُت.

 
ٕٙٔٓيونيو  ٕٚماالنج،   

 الباحثة
 
 

 نيال زونيا رمحاوايت
06031006 
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 مستخلص 
الكتابة ُب  فعالية استخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة. ٕٙٔٓزكنيا، رمحاكاٌب، نيال. 

البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة  .تومفانج ماالنجادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 دباالنج. احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان كالتعليم جامعة العربية كلية علـو الًتبية

 الدكتور احلاج نور ىادم، ادلاجستَت: ربت اإلشراؼ
 : الصور ادلتسلسلة، مهارة الكتابة الكلمة الرئيسية

  
الكتابة احدل من أربع مهارات اللغوية الىت أتٌب متأخرة حسب ترتيبها بُت بقية  

ادلهارات. لذلك كانت الكتابة أمر مهم ُب إستيالء الدرس اللغة العربية. الكتابة ىي ربويل 
األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة كادلهارة اليت ربتاج إىل تطبيق قواعد الكتابة الصحيحة 

ابة ثالث مراحل كىي التدريب على رسم احلركؼ، كالتعبَت ادلقيد )ترتيب كاجليدة. للكت
الكلمة( أك ادلوجو )صناعة القصة(، كالتعبَت احلوار. كجود ادلشكلة ُب تعليم اللغة العربية 

ىي  تومفانج ماالنجخصوصا مهارة الكتابة الكتابة ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
مهارة الكتابة عند تعليم اللغة العربية ُب ترتيب اجلملة، أما ادلدرس فقد قلة قدرة الطالب ُب 

يستخدـ طريقة اخلطابة ك طريقة ادلناقسة ابلوسيلة بوربوين فحسب. لذلك، تعمل الباحثة ىذا 
 البحث ابستخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة.

فعالية الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة ما . ٔأما أسئلة البحث ُب ىذا البحث ىي:  
 ؟تومفانج ماالنجالكتابة ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ادلنهج الذم استخدامت الباحثة ىي ادلنهج التجرييب ابدلدخل الكمي يتكوف من  
رلموعتُت علا رلموعة الضابطة ك رلموعة اجلريبية. أما طريقة مجع البياانت ىي ادلالحظة، 

  قابلة، اإلختبار، كالوئائق.ادل
كأما نتايج ىذا البحث ىي: إّف استخداـ الصور ادلتسلسلة تستطيع أف ترقي مهارة  

أكرب من  ٗٔ،ٖاإلحصائي = tالكتابة ُب انحية ترتيب  اجلمل من اجملموعة التجريبية. نتيجة 
بمعٌت أف ، فٕٗ،ٕ%=٘ك نتيجة ُب ادلستول ادلعنول  4ٕٕٗ%= ٔنتيجة ادلستول ادلعنول 

H0   مردكدHa  .مقبوؿ، كأف استخداـ الصور ادلتسلسلة فعالية لًتقية مهارة الكتابة 
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ABSTRACT 

Zunia, Rahmawati, Nila. 2016. The effectiveness of Serial pictures in improvement 

writing skills in Islamic junior secondary school state Tumpang Malang. Essay, 

Arabic Education Departement. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang.  

Advisor : Dr. Dr. H. Nurhadi, MA 

 

Keywords : Serial Picture, Writing Skills 

 

 Writing is one of the four language skills-based end in accordance with the 

arrangement of the four language skills.Therefore writing is very important skill 

to master the Arabic language lessons. Writing is a change of ideas within the 

written symbol and the skills needed by someone to apply the rules of writing is 

good and right. There are three levels namely practice stringing letter writing, 

Guided writing (make sentence) and Guided (create story), and Wrote the 

Conversation. There are obstacles in the process of learning the Arabic language, 

especially in writing skills in MtsN Tumpang Malang that lack of writing skills 

student are currently studying Arabic in composing a sentence, while teachers 

could use the method of lecture and discussion with media power points. Thus the 

researchers conducted this study using instructional media serial pictures to 

improve writing skills. 

 The formulation of the problem in this research are: 1. What is the 

effectiveness of instructional media serial pictures to improve writing skills in 

MtsN Tumpang Malang? 

 The method used in this study is experimental method with quantitative 

approach that consists of two group: the control class and the experimental 

class.While the method of data collection using observation, interviews, testing, 

and documentation. 

 The result of this research are:1. The use of instructional media serial 

pictures can improve writing skills in terms of sentence formulation of the 

experimental class. It is known from the result of t-test showed that the result of 

the t is 3,14 greater than the t table (table significance) 1% = 2,42 and 5% = 2,68, 

then H0 is rejected and Ha accepted. Then the use of instructional media serial 

pictures effective in teaching writing skills. 
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ABSTRAK 

Zunia, Rahmawati, Nila. 2016. Efektifitas Penggunaan Media gambar Berseri 

untuk meningkatkan ketrampilan Menulis di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Tumpang malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing : Dr. H. Nurhadi, MA 

 

Kata Kunci  : Media Gambar Berseri, Ketrampilan Menulis 

  

 Menulis merupakan salah satu dari empat ketrampilan bahasa yang 

berkedudukan akhir sesuai dengan susunan empat ketrampilan bahasa tersebut. 

Maka dari itu menulis merupakan ketrampilan yang sangat penting untuk 

mengusai pelajaran bahasa Arab.menulis merupakan ide-ide dalam diri terhadap 

simbol yang tertulis dan juga merupakan ketrampilan yang dibutuhkan seseorang 

untuk menerapkan kaidah tulis menulis yang baik dan benar. terdapat tiga 

tingkatan dalam menulis yaitu latihan merangkai huruf, menulis terpimpin 

(menyusun kalimat) dan tidak terpimpin (membuat cerita), dan menulis 

percakapan.Terdapat kendala dalam proses pembelajaran bahasa Arab khususnya 

di MtsN Tumpang Malang bahwa rendahnya kemampuan menulis siswa saat 

belajar bahasa Arab dalam menyusun kalimat, sedangkan guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan media power poin saja, maka 

dari itu peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan media 

pembelajaran gambar berseri untuk meningkatkan ketrampilan menulis. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Sejauh mana 

Efektifitas media gambar Berseri untuk meningkatkan ketrampilan menulis di 

MtsN Tumpang Malang? 

 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelas komtrol 

dan kelas eksperimen. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

 Sedangkan hasil penelitian ini adalah:1) penggunaan media gambar 

Berseri dapat meningkatkan ketrampilan menulis dari segi penyusunan kalimat 

dari kelas eksperimen. Hal ini diketahui dari hasil uji t-test menunjukkan bahwa 

hasil dari t hitung adalah 3,14. Lebih besardari hasil t table(table signifikan) 

2,42=1% dan 2,68= 5%, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Maka penggunaan 

media gambar Berseri efektif dalam pembelajaran ketrampilan menulis. 

 

 

 



 
 

 ن
 

 زلتوايت البحث
 ادلوضوع

 
 أ  ................................................................. استهالؿ

 ب ................................................................... إىداء
 ج ............................................................ تقديرشكر ك  

 ق ............................................................ تقرير ادلشرؼ
 ك  ............................................................. الباحثةتقرير 
 ز  ..........................................رئيسة قسم تعليم اللغة العربية تقرير

 ح ........................................ تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم
 ط  ................................... بنجاح البحث اجلامعي تقرير جلنة ادلناقشة
 م .......................................................... مواعيد اإلشراؼ

 ؾ ................................................. مستخلص البحث ابلعربية
 ؿ  ............................................... مستخلص البحث ابإلصللزيية

  ـ  ............................................ مستخلص البحث ابإلندكنيسيا
 ف  .......................................................... سلتوايت البحث

 ص  .............................................................اجلدكؿقائمة 
 الفصل األول
 أساسية البحث

  ٔ  .................................................. أ. خلفية البحث        
 ٖ  ................................................. ب. أسئلة البحث        
 ٖ  ................................................ ج. أىداؼ البحث        
 ٖ  .................................................. د. فركض البحث        



 
 

 س
 

   ٗ  .................................................. ق. فوائد البحث        
 ٘  .................................................. ك. حدكد البحث        
 ٘  ............................................. ز. ربديد ادلصطلحات        
 ٙ  .............................................. ح. الدراسات السابقة       

 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري

 الوسائل التعليميةادلبحث األّول : 
 ٔٔ  ............................................. مفهـو كسائل التعليمية. أ

 ٔٔ  .................................... فوائد استخداـ الوسائل التعليمية. ب
 ٕٔ  ..................................................... أنواع الوسائل. ج

 ٖٔ  ............................................ مصادر الوسيلة التعليميةد. 
 ٗٔ  ....................................ق. أسس استخداـ الوسائل التعليمية

 الصور التعليمية: ادلبحث الثاين 
 ٘ٔ  ............................................. التعليميةالصور مفهـو . أ

 ٘ٔ  ............................................. الصور التعليمية شركط. ب
 ٙٔ  ...................................... الصور التعليمية أعلية استخداـ. ج

 ٙٔ  ................................... د.  فواعد الصور ُب تعليم اللغة العربية
 ٚٔ  ....................................................... ق. أنواع الصور

 ٜٔ  ................................... ك. رلاالت استخداـ الصور ُب التعليم
 ٕٓ  ............................................. ز. مفهـو الصور ادلتسلسلة

 ٕٓ  ................... ح. طريقة استخداـ الصور ادلتسلسلة ُب تدريس الكتابة
 ٕٓ  ........................................... ط. أىداؼ الصور ادلتسلسلة

 الكتابة مهارة :ادلبحث الثالث



 
 

 ع
 

 ٕٔ  .......................................... مفهـو تعليم مهارة الكتابة. أ
  ٕٕ  .............................................. أىداؼ مهارة الكتابة. ب
 ٕٕ  ................................................. أعلية مهارة الكتابة. ج
 ٖٕ  ...................................................... أنواع الكتابة. د

 ٕ٘  .......................................... ق. مراحل تعليم مهارة الكتابة
 ٕٚ  ........................................ خطوات تعليم مهارة الكتابة. ك

 ٕٛ  ...................................................... ترتيب اجلملز. 
 ٖٓ  .......................................... مهارة الكتابةح. كسائل تعليم 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 ٖٔ  ............................................ مدخل البحث كمنهجو. أ
 ٖٔ  ............................................... رلتمع البحث كعينتو. ب

 ٖٔ  ................................................... ج. متغَتات البحث
 ٕٖ  ................................................. د. البياانت كمصادرىا

   ٖٖ  ................................................ ق. طريقة مجع البياانت
 ٖٖ  ................................................... ادلالحظة (ٔ
 ٖٖ  ..................................................... ادلقابلة (ٕ
 ٖٖ  ..................................................... لوئايقا (ٖ
 ٖٗ  .................................................... اإلختبار (ٗ

 ٖٗ  .............................................. ك. أسلوب ربليل البياانت    
 الرابعالفصل 

 عرض البياانت و حتليلها
 ماالنج تومفانج احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة من ادلبحث األّول : حملة



 
 

 ف
 

  ٖٛ  ................................................... ادلدرسة أتسيس. أ
 ٜٖ  ...................................................... الرؤية ادلتقبلة. ب
 ٜٖ  ..................................................... بعثة ادلستقبلة ج.

 ٓٗ  ................................. التنظيمي اذليكاؿ ك ادلدرسُت أحواؿد.     
 ٔٗ  ................................................... أحواؿ الطالب ق.     
 ٖٗ  ................................................... الدراسيادلنهج  ك.     
    ٖٗ  .................................................. ادلكوانت ادلدرسة ز.     

 وحتليلها البياانت ادلبحث الثاين : عرض
  ٖٗ .......................................................... ادلالحظة أ.     
   ٘ٗ ........................................................... . ادلقابلةب    
 ٚٗ .................................................... خطط التدريسج.    

 ادلبحث الثالث : عرض البياانت من نتائج اإلختبار و حتليلها
      

 اخلامسالفصل 
 نتائج البحث

 ٜ٘  ...................................................... أ.نتائج البحث 
 الفصل السادس

 االختتام
 ٔٙ  .............................................. ملخص نتائج البحث. أ

 ٔٙ  ...................................................... االقًتاحات . ب
 وادلراجع ادلصادر قائمة

 ادلالحق
 



 
 

 ص
 

 قائمة اجلداول

 الرقم اجلدول عنوان اجلداول الصفحة
ٔاجلدكؿ  دراسة السابقة ٜ  ٔ 
ٕ اجلدكؿ معيار صلاح التالميذ ُب االختبار ٖ٘  ٕ 
 اإلسالميةادلتوسطة  أحواؿ ادلدرسُت دبدرسة ٓٗ

 ماالنجاحلكومية تومفانج 
ٖ اجلدكؿ  ٖ 

ادلتوسطة اإلسالمية  أحواؿ الطالب دبدرسة ٔٗ
 احلكومية تومفانج ماالنج

ٗ اجلدكؿ  ٗ 

لي كالبعدم من اجملموعة النتيجة لإلختبار القب ٛٗ
 الضابطة 

٘ اجلدكؿ  ٘ 

ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدل  ٜٗ
 الضابطةللمجموعة 

ٙ اجلدكؿ  ٙ 

بلي كالبعدل من اجملموعة النتيجة لإلختبار الق ٓ٘
 التجربة

ٚ اجلدكؿ  ٚ 

ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدل  ٕ٘
 للمجموعة التجربة

ٛ اجلدكؿ  ٛ 

النتائج عدد اإلضلراؼ ك عدد اإلضلراؼ ادلربع  ٖ٘
 من اجملموعتُت

ٜ اجلدكؿ  ٜ 

عدد اإلضلراؼ  اإلضلراؼ رلموعرلموع عدد  ٘٘
 ادلربع اجملموعتُت

ٓٔ اجلدكؿ  ٔٓ 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 

 مبحث األول : أساسيات البحث
 خلفية البحث . أ

أنزؿ هللا القراف الكرًن على النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بوسيطة جربيل عليو السالـ. كما قاؿ 
ىذا  ٔ(.ٕأنزلناه قراءان عربيا لعلكم تعقلوف ")يوسف:  ّنّ ُب كتابو العزيز " إ هللا تعاىل

الكتاب مكتوب ابللغة العربية، ككذلك األحاديث كالتفسَت كالفقو مكتوب ابللغة العربية 
 أيضا. لذلك كجب على ادلسلمُت أف يتعلموا كتاهبم بلغتهم األصلية، يعٍت اللغة العربية. 

ر اجتماعية ألف اللغة ادلستخدمة ُب اتصاؿ بُت الناس فإف اللغة ىو يشكل ظاى
جعل اجملتمع عقرب ُب دائرهتم، كلذلك كل اجملتمع فطبعا يستعمل اللغة ليواصل كدكف 

  ٕاجملتمع أف اللغة غَت موجود، كعلى العكس دكف اللغة للمجتمع غَت موجود أيضا.
اللغة الكلية، ىي ربويل أماالكتابة ُب تعليم اللغة العربية فهي إحدل مهارات 

األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. كأتٌب مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية 
ادلهارات. كال شك اف تدريس مهارة الكتابة ليست عملية سهلة خاصة ُب تعليم اللغة 

 يدا.األجنبية. فإلسباـ تعليم ادلهارة الكتابة ػلتاج ادلدرسوف إىل تنظيمها تنظيما ج

الكتابة ىي معيار صلاح تعليم اللغة بعد ادلهارات اللغوية األخرل كىي اإلستماع، 
كالكالـ، كالقراءة كىي ليست كتابة خطية لعدد من الكلمات ك أساليب من اجلمل 
ادلركبةفقط بل ىي عملية إبداعية نشيطة تفكَتية منظمة. كالكتابة ايضا كسيلة من كسائل 

 كن التلميذ أف يعرب عن أفكاره .اإلتصاؿ اليت بواستها ؽل
                                                           

 ٖٕ٘، ص.ٕٗٓٓالقراف الكرًن . شامل، جاكرات. ٔ
2
 Soeparno, Dasar- dasar Linguistik Umum, (Jogja: PT. Tiara Wacana,2002) hal.5 
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درسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دبتعليم اللغة العربية  أما ادلشكالت ُب
ىي قلة قدرة الطالب ُب مهارة الكتابة عند تعليم اللغة العربية ُب ترتيب  ماالنجتومفانج 

اجلملة، أما ادلدرس فقد يستخدـ طريقة اخلطابة ك طريقة ادلناقسة ابلوسيلة بوربوين 
فحسب. لذلك، تعمل الباحثة ىذا البحث ابستخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة 

 الكتابة.
ُب رلاؿ تعليم اللغة السيما تعليم مهارة الكتابة أمر استخداـ الوسائل التعليمية 

ُب ىذا البحث اراد الباحثة أف إستخداـ الوسائل التعليمية الصحيحية كادلناسبة  ضركرم.
أف  كاجلذابة ُب تدريس مهارة الكتابة مهم جدا لًتقية مهارة الكتابة ُب ىذه ادلدرسة.ك

تابة كثَتة، منها : الصور كاللوخات الوسائل التعليمية ادلناسبة لتدريس مهارة الك
 ٖكالبطاقات.

صورة ىي أحد كسائل مهمة لتعلم، كلذلك كسائل الصور يستعمل كجب عنده 
كمن أنواع الصورة ادلتنوعة مثل الصورة ادلركبة، ك الصور الكاريكاتورية ك الصور ادلعيار. 

ور ادلتسلسلة إختيارت الباحثة الصور ادلتسلسلة ألف الص ٗادلتسلسلة ك غَت ذلك.
متشوقات عند التالميذ ككذلك ربل زلال علا ُب عملية التعليم كذلا فيهادكر التقل أعلية 

 ادلادة نفسها.

كالصور ادلتسلسلة ىي أحد الوسائل اليت تؤدم دكرا مهما كىو يعترب الوسائل 
 .التعليمية اليت تستطيع أف تشجع الطلبة على التعلم كتذىب مللهم كسأمهم عند التعلم

كىذه الصورة ذلا مزااي كمنافع منها سهولة ُب محلها، سهولة ُب استخدامها، 
استخدامها مناسبة لفرقة صغَتة أك كبَتة، ينبت علة تعّلم التالميذ الدكافع، تساعد 
التالميذ ُب استفهاـ ادلادة الدراسية، ذبعل طريقة التدريس متنوعة ال َب اخلطابة فحسب، 

                                                           
 ٘ٛٔص:  ـ(ٜٕٓٓفتح ادلوجود. مدخل إىل تدريس اللغة العربية ملخص ابن أيب بكر) متاراـ: مؤسسة ادلًتز ٖ
ـ( ٜٜ٘ٔ-ٖٚٔٔالدكتولراندكس إماـ أسرارل ، الوسائل ادلعينات ُب تعليم العربية،) ماالنج، ادلكتب ماالنج، ٗ

 ٚٙ-٘ٙص 
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التعليم، ألهنا يطلب على تطوير الفكر، ىذه الوسيلة ابستخداـ ذبتهد التالميذ ُب نشاط 
  ٘اللعبةاجلذابة، كشلارسة التعاكف بُت الالعبُت.

ادلتسلسلة كىي  صورالبناء على ذلك، ػلاكؿ الباحثة ُب ىذا البحث أف يصمم 
رة الصورة اليت تصور ادلوقف احملكية كإظهار العالقة بُت الصور ابللغة العربية لًتقية مها

 الكتابة، خصوصا ُب تكوين اجلملة.

 أسئلة البحث . ب
 : يلى البحث كما أسئلة حسب ادلشكالت السابقة،تقدـ الباحثة

مهارة الكتابة ُب ُب ادلدرسة ادلتوسطة صور ادلتسلسلة لًتقية ما فعالية طريقة  .ٔ
 ؟ ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج 

 أهداف البحث . ج
 أىداؼ البحث ىي : استنادا على صياغو من ادلشكلة، ك

مهارة الكتابة ُب ادلدرسة ادلتوسطة لًتقية  صور ادلتسلسلة دلعرفة فعالية .ٔ
 .   ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج 

 فروض البحث . د

من الظواىر السابقة تبدك ادلشكالت كىي استخداـ الوسائل التعليمية. 
فركض البحث  كللحصوؿ على صلاح عملية تعليم مهارة الكتابة كضعت الباحثة 

مهارة الكتابة لًتقية  صور ادلتسلسلة تعليم اللغة العربية اباستخداـ كما يلي: إف
تستطيع أف تكوف  ماالنجُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج 

 فعالية.

 ٙمعيار فركض البحث :

                                                           
5
 Fatah Syukur. Teknologi Pendidikan. ( Semarang : Rasail, 2008). Hal. 126 

6
 Iqbal Hasan, analisis data penelitian dengan statistic (Jakarta: bumi aksara, 2006) hal. 146 
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 To < Table Ho مقبوؿ

 To < Table Ha مردكد

 To > Table Ho مردكد

 To > Table Ha مقبوؿ

 

Ha إف استخداـ الصور ادلتسلسلة فعالية لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل :
 .تومفانج ماالنجالثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

H0  : إف استخداـ الصور ادلتسلسلة غَت فعالية لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 .تومفانج ماالنجالثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 فوائد البحث . ه
يرجى ُب ىذا البحث أف أيٌب إغلابية من النواحي النظرية كالتطبيقية كما 

 أيٌب:
من الناحية النظرية، يرجى ُب ىذا البحث للتعريف علي تطوير كسائل اب  .1

 ة مهارة الكتابةك اسهاما ُب تنمي صور ادلتسلسلة للغة العربية
 من الناحية التطبيقية، يرجى ُب ىذا البحث أف يكوف مفيدا:  .2

أ ( للباحثة، لًتقية معرفة كفهمو بوسيلة تنمية العلـو ك كفائة   كسيعة 
  أك تدريب كفائة ك ربليل ادلشكالت الًتبوية.

للمدرسة، أف يكوف ىذا البحث بعد إصلازه مرجعا من مراجع ( ب
 .صور ادلتسلسلةتدريس مهارة الكتابة ابلستخداـ 

 للمدّرس، اف تكوف ظلوذجا لتعليم مهارة الكتابة ابستخداـ الصور( ج
للتالميذ، أف تكوف مساعدة للطلبة ُب ترقية كفائتهم ُب مهارة ( د

 الكتابة
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 دلكتبة اجلامعة للجامعة، توفر ثركة مراجع الدراسة( ق
 

 حدود البحث . و
لتسهيل الفهم عن ادلوضوع فيحّدد الباحثة كل كلمة ألف اليقع سوء الفهم 
كالتفسَتات اخلطيئة كاإلجتناب سلالفة ادلفهـو دلوضوع ىذا البحث فحدد الباحث على 

 ثالثة النقاط، كىي :
تدؿ على  أما الكتابة ادلقصودة ُب ىذا البحث ىياحلدكد ادلوضوعية :  .ٔ

على دراسة أسلوب مهارة الكتابة من اإلنشاء ُب ترتيب اجلمل ُب الكلمة 
  النحو.

فصل ُب الاحلدكد ادلكانية ىذا البحث  الباحثة ربدد احلدكد ادلكانية   :  .ٕ
ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية "ج" )الفصل التجرييب(   الثامن

 .ماالنجتومفانج 
 ـ.ٕٙٔٓ- ٕ٘ٔٓاحلدكد الزمانية  :جرل ىذا البحث للسنة الدراسى   .ٖ

 حتديد ادلصطلحات . ز
كسائل التعليم الصور يستطيع أف يفهم اليت ليواصل كغلرل   تعليم وسائل:

كليمة من مصادر خلفية الطريقة حيت سلًتع حوؿ للتعليم مؤثر فيها متلقي 
 ٚأف ذبعل من عملية التعليم ُب كفاءة ك فعالية.

مزااي لتعليم رادت الباحثة ُب ىذه ادلصطالحات عن تعليم كسائل ىناؾ كأ
 اللغة العربية يعٌت السرعة ُب العرض كالسهولة كالوضوح .

عبارة عن سلسلة من الصور ادلتتابعة تتناكؿ موضوعان الصور ادلتسلسلة: 
.تتكوف على صورتُت أك أكثر ٛكاحدان، ك تعرضو ُب رلموعة مركزة من الصور

  فيها ادلفردات ادلناسبة هبا.صور  ٙ كلكل موضوعُب موضوع كاحد 

                                                           
7
 Syaf Hikmat Agus, Media Pembelajaran Sebuah pendekatan baru, (Jakarta: Ciputan,2008), hal.8 



6 
 

 
 

ىي القياـ ابلتغيَت من أجل تنمية أحد أك بعض خواص النظاـ الرتقية: 
 ٜالتعليمي ُب اذباه إغلايب ضلو معايَت قيمية.

بواسطتها الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ اليت : مفهوم مهارة الكتابة
ؽلكن للتلميذ اف يعرب عن أفكاره كأف يقف على افكار غَته كأف يربز مالديو 

 ٓٔمن مفهومات كمساعر ك يسجل ما يود تسجيلة من حوادث ككاقائع.
كأرادت الباحثة ُب ىذه ادلصطالحات عن الكتابة ىي أفكار النشاط أك 

 األفكار ابستخداـ لغة مكتوبة كما يسلم الوسائل.
 لسابقةالدراسات ا . ح

ىذه دراسات السابقة اليت تتعلق هبذاادلوضوع البحث ُب تعليم اللغة العربية، 
 ذكرت الباحثة ىنا:

سلسلة ت( استخداـ الصور ادلٕٔٔٓخَت األمانة، ) رسالة اجملستَت ُب  -
 لًتقية مهارة الكتابة .

.)اعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبتها الباحثة ُب الفصل  منهج : -
 qualitative) األكؿ، يعٍت تتبع الباحثة ُب كتابة الرسالة ادلدخل الكيفي

approach) ك أما تصميم البحث فهو دراسة ذبريبية تقـو بتجريبة .
 استخداـ الصور ادلتسلسلة.

ذ ُب تعليم مهارة أىداؼ: البحث من ىذه ىو دلعرفة اف مقدار التالمي -
ابستخداـ الصور ادلتسلسلة ُب تدريس مهارة الكتابة ُب الربانمج  الكتابة

                                                                                                                                                               
الرايض  ٙٗـ، ص: ٜٜٔٔدليل ادلعلم اىل استخداـ الصور ك البطاقة ُب تعليم العربية، د زلمود امساعيل صيٍت،  ٛ

 : مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج.
9
 .ٜٛ(، ص. ٜٓٛٔأمحد زكي بدكم، معجم ادلصطلحات الًتبوية، )القاىرة: دار غريب للطباعة،  

 ٖٜٜٔالبننية،  –مسرية  -، تعليم اللغة العربية بُت النظرية ك التطبيق، ) القاىرة : الدر دكتور حسن شحاتة ٓٔ
 ٖ٘ٔ –ـ( ص 
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اخلاص لتعليم اللغة العربية ُب جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية دباالنج. 

نتائج: البحث اليت توصل إليها الباحثة فهي أف تطبيق الصور ادلتسلسلة  -
بة بو قيمة فعالية كمدل صلاحو ػلل النتيجة اذلادفة ُب تدريس مهارة الكتا

حيث الفصل الذم يستخدـ الصور ادلتسلسلة ػلصل على الدرجة 
ُب  ُٙٚب االختبار القبلي )مستول مقبوؿ(، كالدرجة ادلعدؿ  ٘ٙادلعدؿ 

 ٚ،ٙٛاالختبار البعدم للدكر األكؿ )مستول جيد(، كالدرجة ادلعدؿ 
(. كالفصل الذم ال تستخدـ الصور للدكر الثاين )مستول جيد جدا

ُب االختبار القبلي )مستول مقبوؿ(،  ٛ،ٗٙػلصل على الدرحة ادلعدؿ
ُب االختبار البعدم للدكر األكؿ )مستول  ٛ،ٛٙكالدرحة ادلعدؿ 

ُب االختبار البعدم للدكر الثاين  ٔٚ،ٙٔمقبوؿ(، كالدرجة ادلعدؿ 
 )مستول جيد(.

( ُب jeniusابستخداـ بطاقة جانيوس ) ( . تعليم اللغة العربيةٕٛٓٓيوصي) .ٔ
تنمية مهارة الكالـ كالكتبة. حبث إجرائي صفي ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 احلكومية الثانية ببونتياانؾ. 
ربسُت أداء التعليم ُب ادلدرسة كخاصة ُب تعليم ك تقدًن  - أىدؼ: 
 ادلفردات 

بطاقة معرفة مدل فعالية تعليم اللغة العربية ابستخداـ  -
 (ُب تنمية مهارة الكالـ كالكتابة.jeniusجانيوس )

 منهج :اإلجرائ الصفي   

 إف ادلفردات التالميذ ُب مهارة الكالـ كالكتابة مرتفعة. - كالنتائج :    
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إف مقدرة تالميذ الصف األكؿ ؼ ُب ادلدرسةالثانوية  -
اإلسالمية احلكومية الثانية ببونتياانؾ ُب مهارة الكالـ 

 ة مرتفعة.كالكتاب
% يفضلوف ٜٛتلميذا أك خالؿ  ٓٗمن حصيلة اإلستبانة  -

 تعليم اللغة العربية ابستخداـ البطاقة.
 

4 استخداـ الصور ُب تعليم مهارة الكتابة ابدلدرسة ٕٔٔٓزكي حيدر . .ٕ
 الثانوية احلكومية بندكنج تولونج أكونج. البحث اجلامعي.

الكتابة ُب ادلدرسة الثانوية  لبياف استخداـ الصور ُب تعليم مهارة -أىدؼ : 
 احلكومية بندكنج تولونج أكونج.

لبياف مشكالت استخداـ الصور ُب تعليم مهارة الكتابة ُب  -             
 ادلدرسة الثانوية احلكومية بندكنج تولونج أكونج.

كادلنهج : البحث الكمي بتطبيقو ُب الفصل السابع كالثامن ُب مدرسة 
ندكنج تولونج أكونج. كجرل ىذا البحث الثانوية احلكومية ب

 ُب دكر كاحد.

كاف استخداـ الصور ُب تعليم مهارة الكتابة ثالث مرات ُب   -نتائج   : 
األسبوع، كانت الصور ادلستخدمة ىي الصور اليت اعدهتا 
ادلدرسة، أيمر ادلدرس إىل الطالب لتصويرة الصورة من 

 القصة، كانت الصور ادليتخدـ غَت ملونة. 

الفرصة لتعليم مهارة الكتابة ُب استخداـ الصور زلدكدة، لذلك  -
ليس للمدرس كقت كاؼ ُب تعليم الكتابة ابستخداـ 
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الصور، قل توفَت الوسائل التعليمية ُب ادلدرسة، الصور غَت 
 ملونة كذبعل غلة علة الطلبة. 

 ٔاجلدكؿ 

 التساكم الفرؽ الدراسات السابقة ىذالبحث
فعاليةاستخداـ 

 ادلتسلسلة الصور
لًتقية 

 مهارةالكتابة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خَتاألمانة، )رسالة 
( ٕٔٔٓاجملستَتُب 

استخداـ الصور 
سلسلة لًتقية تادل

 مهارة الكتابة

الفرؽ ُب استخداـ 
ادلدخل يعٍت 

الكيفي أما حبثي 
 الكمي

التساكم ُب تعليم 
مهارة الكتابة 
بوسيلتها يعٍت 

 ابلصور ادلتسلسلة 

 (ٕٛٓٓيوصي)
اللغة العربية  تعليم

ابستخداـ بطاقة 
( jeniusجانيوس )

ُب تنمية مهارة 
 الكالـ كالكتابة.

 

الفرؽ ُب استخداـ 
 الوسيلة ، كادلدخل

التساكم ُب تعليم 
مهارة الكتابة  

 كمتعلقة ابكسيلتها.

زكي حيدر 
4 استخداـ ٕٔٔٓ.

الصور ُب تعليم 
 مهارة الكتابة

 

الفرؽ ُب البحث 
 يعٍتمن الوسائل 

صورة العم أما حبثي 
 الصور ادلتسلسلة

ُب التساكم 
استخداـ ادلدخل 

  يعٍت الكمي
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بناء على ذلك ، يتضح لنا الدراسة اليت قاـ هبا الباحثة زبتلف عن الدراسات السابقة. 
مدخل  ألف الباحثة قاـ بدراسة ُب استخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة على

 .ماالنجادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج  ُب امنذبرييب لتالميذ الصف الث
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 الفصل الثاين
 إطار النظارى

 
 ادلبحث األوىل : الوسائل التعليمية

 مفهوم وسائل التعليمية . أ
يسل : الوِسيلُة. على أهنا أجهزة كأدكات  –الوسيلة لغة: من الفعل كسل 

كمواد تستخدمها ادلعلمة لتحسُت عملية التعليم كالتعلم كقد تّدرج ادلربوف ُب 
 تسمية الوسائل.

كانت كسائل منذ القدـ من أدكاتو ُب نقل معارفو إىل األخرين فادلشاىد 
ألم أثر اترخي خلفتو األجياؿ السبقة من سلتلف أمم األرض يستطيع احلكم 

سللفية ك مدل تقدمهم ُب مدارج بواسطتو كوسيلة تسجيل حسية على عظمة 
 ٔٔاحلضارة.

الوسائل التعليمية ىي مجيع ادلواد ك األدكات ك الربامج ك اآلآلت ك األجهزة 
ك ادلعدات ك ادلواقف التعليمية ك اللغة اللفظية اليت يستخدمها ادلعلم ُب تعليمو ك 

ل ربقيق ادلتعلم ُب تعلمو الكتساب اخلربات التعليمية ُب مجيع رلاالهتا، من أج
األىداؼ التعليمية ادلرغوب فيها كمن أجل الوصوؿ إىل تعلم أكثر فاعلية ك  

 ٕٔكفاية.

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية . ب
 كمن فوائد استخداـ الوسائل التعليمية، كمايلي:

                                                           
 ٚٔبة احملتسب،ص :بشَت عبدالرحيم الكلوب، الوسائل التعليم التعليم،عثماف : مكت ٔٔ
 ٖٕٓالوسائل التعليمية )حقيبة ذبريبية(.ص:عبد العزيز بن زيد أبو تيلي ،  ٕٔ
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 مساعدة الطالب ُب تعلم كمساعدة ادلعلم ُب التعليم. -ٔ
 تعطي اخلربة الواقعية للطالب -ٕ
 عية الطالب ُب التعلمزايدة اىتماـ كداف -ٖ
 توفَت اخلربات احلسية للتالميذ -ٗ
 جذب كتركيز انتباه التالميذ -٘
 زايدة النشاط الذاٌب للتالميذ -ٙ
 زايدة تشويق التالميذ  -ٚ
 إسراع لعملية كتوفَت كقت كل من ادلعلم كادلتعلم. -ٛ
 إكتساب التالميذ خربات أعمق كأبقى أثرا -ٜ
 توفَت الكثَت من اجلهد-ٓٔ

 ٖٔاألفكار كاخلرباتزايدة ترابط -ٔٔ
 ج. أنواع الوسائل

تناكلنا فبما سبق مفهـو الوسائل التعليمية، كبينا اهنا التقتصر على  
الصورة ك األفالـ، كإظلا تضم رلموعة كبَتة من الوسائل كاألدكات ك الطرؽ اليت التعتمد 
 أساسا على استخداـ الكلمات ك الرمز اللفظية. ثالثة أنواع كسائل بصرية، كسائل

 ٗٔمسعية، كسائل مسعية بصرية.

 ٘ٔالوسائل التعليمية اليت تستغل فيها أساسا حاسة البصر.الوسائل البصرية:  .ٔ
كمن أنواع الوسائل التعليمية البصرية ىي ادلصورات، كاجملسمات، كاللوحة الوبرية، 

 ٙٔكالبطاقات.

                                                           
 ٙـ(ص: ٜ٘ٛٔدمحم يوسف الديب، إنتاخ الوسائل التعليمية البصرية للمعلمُت، )الكويت.  ٖٔ
 ٖٚ(ص : ٜٜٚٔأمحد خيزم كاطم، الوسائل التعليمية ك ادلنهج،)مصر : دار النهضة العربية، ٗٔ
15

ٛ، ادلرجع نفسو، ص: دمحم يوسف الديب 
16

ٓٔ، ادلرجع نفسو، ص: دمحم يوسف الديب 
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 ،إذاعةمثل:  ،ٚٔالوسيلة اليت توصل الرسالة عن طريق السمعالوسائل السمعية :  .ٕ
معية غالبا لتدريب سلترب اللغة كغَتىا. تستخدـ ادلعينات الس، برمج، ك الراديو

 .النطق كاالستماع  الدارس على
 السمعية البصرية : تضم رلموعة الىت تعتمد على حاسة البصر كالسمع. الوسائل .ٖ

الوسائل  .ٛٔجهاز التلفزيوين، جهاز الفيديو، جهاز عرض األفالـ ادلتحركةمثل: 
عية البصرية ما يستعُت بو ادلدرس ُب تقدًن ادلادة الدراسية ليتناكذلا الدارسوف السم

 عرب حواس مسعهم كبصرىم معا. 

 د.مصادر الوسيلة التعليمية

الوسائل التعليمية كثَتة كأنواعها متعددة ك ؽلكن احلصوؿ عليها من مصادر 
 ٜٔمتعددة،أعلها:

التعليمية، فيمكن احلصوؿ على البيئة، كىي أغٌت مصدر من مصادر الوسائل  (ٔ
 الكثَت من األشياء كالعينات منها.

األسواؽ احمللية كاخلارجية، كذلك عن طريقة الشراء كىذا ادلصدر ػلتاج إىل توفَت  (ٕ
األمواؿ كال غٌت عنو إذ يوفر الكثَت من ادلواد كاألدكات كاألفالـ كاألجهزة 

 كأدكات ادلخترب.
اد الوسيلة التعليمية من قبل ادلعلم ابلتعاكف مع العمل احمللي ُب ادلدرسة، إف إعد (ٖ

طالبو حسب حاجتو دبا يوافق متطلبات ادلادة التعليمية ىو أفضل السبل 

                                                           
 ٖإماـ أسرارل، مرجع سابق، ص: ٚٔ

18
Abdul Hamid ddk, Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media).( Malang: UIN MALIKI PRESS, 2008), 174-178. 
.بشَت عبد  ٜٔ ـ(  ٜٙٛٔالرحيم الكلوب. الوسائل التعليمية إعدادىا كطرؽ استخدامها )بَتكت: دار إحياء العلـو

 ٖٔص: 
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للحصوؿ على العديد من الوسائل التعليمية بسعر قليل كحسب الشركط اليت 
 ؽليلها دكر الوسيلة ُب عملية التعليم.

 ه. أسس استخدام الوسائل التعليمية

معينة غلب األخذ هبا عند اإلختبار كاستخداـ الوسيلة التعليمية  ىناؾ أسس
 ٕٓؽلكن اذباز ىا هبا يلي:

 غلب ربديد األىداؼ ادلراد ربقيقها من خالؿ استخداـ الوسائل التعليمية  .ٔ
التعرؼ على الوسائل التعليمية ادلناحة كعلى إمكانية استخدامها قبل بدء  .ٕ

 احلصة الدراسية.
التعليمية ادلختارة تتناسب كادلرحلة اليت فيها التالميذ كعدـ أف تكوف الوسيلة  .ٖ

 اختيار الوسائل ادلعقدة كال يستطيع فهمها.
 أف تكوف قادرة على شد انتباه الطلبة كتشويقهم دلا يقـو من خالذلا. .ٗ
أف ربدد الفًتة الزمنية الستخداـ الوسيلة على أف تكوف ىذه الفًتة كافية  .٘

 الستعاب الطلبة.
كيقصد بو استخداـ الوسيلة مع مراعاة الفًتة الزمنية كأسلوب ابتشويق  التنفيذ .ٙ

 كجذب االنتباه.
أف يتابع ادلعلم أك ادلدرس  مدل أتثَت الوسيلة على التالميذ أك الطلبة كمدل  .ٚ

.  متابعتهم دلا ىو مفهـو
التقوًن كيقصد بو أف يقـو ادلعلم أك ادلدرس بتقييم مدل أتدية الوسيلة دلا كاف  .ٛ

 ا لو.سلطط
أف يكوف اذلدؼ من استخداـ الوسيلة كاضحا للتالميذ كالطالب كأف ال  .ٜ

 يشغلوا ابألمور اخلارجية كالشكلية للوسيلة.

                                                           
 ردينة عثماف األحد كحذاـ عثماف يوسف، طرائق التدريس منهج، أسلوب، كسيلة، سلسلة كتب تربوية ٕٓ
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 الصور التعليميةادلبحث الثاين : 

 مفهوم الصور التعليمية - أ

أف الصور ىي العامل الرئيسي ادلشًتؾ ُب معظم العركض الضوئية كادلباشرة ُب 
أساسية ُب ادلطبوعات التعليمية ادلنهجية4 كأهنا عصب العركض الضوئية كأهنا  التعليم4

بصفة خاصة4 إذ إف غالبية أجهزة العرض الضوئي تعرض الصورة التعليمية فيما عدا 
 ٕٔالنادر منها.

 العظمي من العركض الصورة التعليمية ىي العامل ادلشًتؾ األساسي ُب الغالبية
ب ادلدرسية4 لذلك فهي إحدل دعامات أم نظاـ الضوئية4كالعركض ادلباشرة4 كالكت

تعليمي4 كلكي يتضح دكر الصورة ُب التعليم األساسي ينبغي التعرض لبعض اجلوانب 
 ادلهمة فيها4 كصلتها ابلًتبية األساسية.

 التعليمية شروط الصور - ب

ليست أية صورة ؽلكن أف يؤدم غرضان تعليميان بشكل حسن، لذلك على ادلعلم 
 اجليدة اليت تستطيع أف تسهل عليو العملية التعليمية على األسس التالية:اختيار الصور 

اف تكوف الصورة كاضحة ادلعامل جيدة االخراج ربتول على مجيع عناصر  -ٔ
 ادلوضوع بشكل يبعد الللبس عن ادلشاىد.

 اف تكوف الصورة زلدكدة ادلعلومات بعيدة عن االكتظاظ. -ٕ
 احمللية.مرتبطة دبادة الدرس كمن بيئة ادلتعلم  -ٖ
 ربتوم على الناحية اجلمالية ُب التقاطها. -ٗ

                                                           

لقاىرة: دار غريب للتباعة كالنشر )ا تكنولوحيا إنتاج ادلواد التعليمية. عبد العظيم عبد السالـ الفرجاين4  ٕٔ
 (ٕٕٓٓكالتوزيع4
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أف تكوف مساحتها مناسبة ليشاىدىا مجيع الطالب ُب الصف أثناء  -٘
 ٕٕعرضها عليهم.

 أمهية استخدام الصور التعليمية -ج

 من أعلية الصور ُب عملية التعليم كىي:
 تساعد القارلء على تفسَت كتذكر ادلعلومات ادلكتوبة الىت تصححبها. .ٔ
اعد على التعليم اإلستماع كالقراءة كالكالـ كالكتابة، كنتيجة للمعلم تس .ٕ

 أف ػلقق التكامل بُت ىذه ادلهارات بطريقة بناءة.
 ذبعل ادلدخل االتصايل لتعلم أكثر سوىولة كأقرب إىل الطبيعة. .ٖ
غلد الدارس ذكاخلياؿ اخلصب ما يتعملو من لغة سهال كشلتعا، من خالؿ  .ٗ

الذل ال يتسٍت لو من الكتب ادلدرسة أك استخداـ الصور، األمر 
 القوامس.

تثرل الفصل غللب موضوعات حقيقة من العامل اخلارجي تنقل بواسطة  .٘
 ٖٕالصورة، شلا يساعد ُب إيصاؿ ادلعلومات ك تثبيتها.

 فوائد الصور يف تعليم اللغة العربية -د 
أف استخداـ الصور ُب دركس تعليم اللغة العربية للنطقُت  ابللغات 
األخرل يعود بفواعد تربوية ك نفسية ك تعليمية كلغوية عديدة على ادلدرس 

 كالطالب على السواء كىي: 

 إئارة انتباه الطالب  .ٔ
 استطاع ادلعلم أف ػلصر انتباه الدارسية أك أيةنشاطات شفوية أخرل  .ٕ
 زايدة التحصيل كاحلفظ  .ٖ

                                                           
22

 ٖٓٔالصف : ، الوسائل التعليمية التعّلمية إعدادىا كطركؽ إستخدامها، الدكتور على عثماف 
 ٕٓزلمود امساعيل صيٍت، ادلرجع السابق، ص:  ٖٕ



17 
 

 
 

 تنمية الذكؽ الفٍت للطالب  .ٗ
 تستخدـ الصورة لتكوف زلور زلادثة أك أية نشاطات شفوية أخرل  .٘
 تستخدـ الصور لتوضيع استعماؿ بعض الًتاكيب اللغوية  .ٙ
 تستخدـ الصور لتكوف زلور كتابة كصنية أكقصصية  .ٚ
 ٕٗتستخدـ الصور لتوضيع زلتول مقاؿ أكقصة  .ٛ

  أنواع الصور -ه
 أنواع الصور التعليمية الثابتة: 
 الصور ادلعتمة -ٔ

الصور ادلعتمة ظلط من أظلط ادلواد التعليمية ال ينفذ من خالذلا الضوء أثناء 
عرضها ضوئيا على أجهزة عرض خاصة ابدلواد ادلعتمة، كعليو فإف مجيع أنواع 
الصور الفوتوغرافية ادلطبوعة على الورؽ تعترب من الصور ادلعتمة، ككذلك الرسـو 

لفنانُت كلصور ادلطبوعة ُب الكتاب البيانية كالتوضيحية كالكرككيات كرسـو ا
 .الدراسة، كيدخل ُب إطار الصور كادلواد ادلعتمة 

 الفوتوغرافيا -ٕ
تعترب الفوتوغرافيا أحد ادلصادر ادلهمة للصورة التعليمية سواء على ىيئة  

صورة معتمة أك متحركة، لذلك فمن ادلهم دلعلم الًتبية الفنية أف يكوف ملما إبنتاج 
حىت ؽلكنو إنتاج ادلواد التعليمية غَت ادلتوافرة، أك ليت يطور هبا تدريس  الفوتوغرافيا

كىي ابدئة دبعٌت ضوء  photoمكونة  من مقطعُت  photographyمقركراتو، ككلمة 
دبعٌت رسم أك زبطيط، كالًتمجة احلرفية  graphyأك سلتص ابلنور أك مسبب عنو، ك

تسميتها)ابلتصوير الضوئي(، للكلمة تغٍت الرسم ابلضوء اليت اصطالح على 

                                                           
)ايسيسكو: ادلنظمة  4 التقنيات الًتبوية ُب تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعلى القامسي كآخركف 24

 .ٖ.ٕ-ٕ.ٕـ(4 ص.ٜٜٔٔاإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة4 
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كذلك ألف الضوء يشكل العامل احلاسم ُب إنتاج الفوتوغرافيا كربسينها منذ بداية 
 ٕ٘التصوير ابلكامَتا حىت ادلعاجلة ادلعلمية.

 أظلاط استخداـ الصور ُب تعليم العربية للناطقُت ابللغات األخرل:

 إمجاؿ الوجوه اليت فيها الصور كالرسم ُب ثالثة:

 الصور ادلوضوعية -أ

إف معظم دركس الكتاب ادلدرسي تبدأ بنص لغوم أك حوار بُت شخصُت أك  
أكثر، كبعدما يرافق ىذا النص أك ذلك احلوار صورة ما سبثل الفكرة الرئيسية ُب موصوع 
الدرس، أك تصور احلوادث اذلامة ُب النص أك احلوار، يسمى ىذا النمط من الصور 

ادلقصود منها مساعدة الطالب على الكالـ أك تراكيب النحوية ابلصور ادلوصوعية، كليس 
الواردة فيو بقدر ما يقصد منها إئارة اىتمامو كشحذ رغبتو ُب قراءة النص للوقوؼ على 

كذلذا فقد يستخدـ ادلدرس الصورة لتوضيح معاين  تفاصيل األحداث اليت سبثلهاالصورة.
صورة كينبغي أف يتسم اختيار الصور بعض ادلفردات اليت كردت ُب النص كظهرت ُب ال

ادلوضوعية دبالئمتها دلوضوع الدرس، كاجلو الذم هتدؼ إىل خلقو، كاجلادبية اليت تتمتع 
هبا، كمناسبتها لذكؽ الدارسُت. كالصور ادلوضوعية تفيد كوسيلة معينة ُب التعبَت 

 الشفوم، كاحملادثة، كاألسئلة كاألجوبة.

 الصور التذكَتية -ب

الصور أك الرسـو التذكَتية جملرد تذكَت الطالب أبصوات أك كلمات أك تستخدـ 
مجل معينة، كيتم ىذا التذكَت طبقا دلبدأ الرجع ادلقًتف " البافلوُب" فعندما يقدـ ادلدرس 
الصوت أك الكلمة أك اجلملة األكؿ مرة يعرض على الطالب صورة مرافقة، كتتكرر ىذه 

ب الصورة مع ذلك اللفظ الذم سبثلو. كبعد فًتة ما العملية عدة مرات حىت يقرف الطال
                                                           

 ٕٜ-ٜٔ. عبد العظيم عبد السالـ الفرجاين، ادلراجع السابق.ص. ٕٔ
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كعندما يريد ادلدرس التذكَت يرفع صورة معينة أك يشَت إليها فيتذكر الطالب اللفظ أك 
 الًتكيب اللغوم الذم يقًتكف هبا.

 الصورة الداللية -ج

ُب ىد البحث استخداـ الصور الداللية إف كظيفة ىذا النوع من الصور ىي  
الكلمة أك اجلملة للطالب. كمن ىنا البد أف تقسم ىذه الصور كالرسـو إيصاؿ معٌت 

ابلوضوح كالبساطة كاالقتصاد. كذلذا فإف الرسـو أفضل من الصور الفوتوغرافية ُب أداء 
ىذه الوظيفة ألف إبمكاننا أف نتحكم ابلرسـو ك نصممو حبيث يكوف جامعامانعا، جامعا 

من العناصَت. كتعمد بعض كتب تعليم اللغات لعناصر ادلعٌت ادلطلوب منعا لغَتىا 
 ألجنبية للمبتدئُت إىل استخداـ صورة لكل كلمة أك مجلة لدل تقدؽلها أكؿ مرة.

  رلاالت استخدام الصور يف التعليم - و
مطابقا دبا قاؿ دمحم علي اخلويل عند استخداـ الصورة. فيمكُت للمعلم أف  

 يرعي األمور ما يلي:
تكوف مطبوعة، إذا ؽلكن أف تكوف من صنع اليشًتط ُب الصور أف  -ٔ

 ادلعلم أك الطالب.
 الصورة البسيطة أفضل من الصورة كثَتة تفاصيل. -ٕ
 اذا توفر الشيء احملسوس نفسو، فهو أفضاؿ من الصورة. -ٖ
غلب أف يكوف حجم الصورة كبَتا حبيث براىا كل طالب ُب الصف  -ٗ

 بوضوح.
  .ٕٙغلب أال يبالغ ادلعلم ُب استعماؿ الصور -٘

 
 

                                                           
26 ٖٚٔ( ص:ٜٚٛٔ)عماف: دار الفالح،  أساليب تدريس اللغة العربية . دمحم علي اخويل،   
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 مفهوم الصور ادلتسلسلة - ز
ترل نظرية تعليم الكتابة، أف مهارة الكتابة ػلتاج إىل تعليم جيد يدفع على 
كسائل التعليم ادلتنوعة ليكوف عملية التعليمية اجلذابة كال يكوف ادللل عند الطالب. 

 الباحثة الصورة ادلتسلسلة ُب تعليم مهارة الكتابة.    كبذلك تستخدـ
ارة عن سلسلة من الصور ادلتتابعة تتناكؿ موضوعان كاحدان، ك الصور ادلتسلسلة عب

ك عند زلمود يوسف الديب : الرسـو ادلنظورة ىي  ٕٚتعرضو ُب رلموعة مركزة من الصور.
تشتمل عادة على الصور اليت سبثل الواقع ك تتكوف على صورتُت أك أكثر من ذلك ُب 

 ٕٛموضوع كاحد ك تكوف قصة صغَتة.
 الصور ادلتسلسلة يف تدريس الكتابةاستخدام طريقة  -ح

 يكتب القصة ٍب يعد الصور طبقا لتطّور القّصة (ٔ
يعرض الصور كيوّجو أسئلة كل صورة غليب عليها الدارس حىت يستوعب الفكرة  (ٕ

 العامة عن القصة.
ا بعد آخر كيساعده على تطويرىا حىت  (ٖ يطلب من الّدراس أف يقّص الفّصة كاحدن

 سكة. تصبح ُب النهاية كملة متما
 ٜٕيزّكد الدراس ببعض الكلمات ادلناسبة لكل صورة دلساعدتو على تطوير القّصة. (ٗ
 أهداف الصور ادلتسلسلة  -ط

 ىناؾ أىدافف الصور ادلتسلسلة ُب تعليم مهارة الكتابة ابللغة العربية كىي:

 يساعد الطالب على تعليم مهارة الكتابة، كإتقاهنا ُب جعل اجلمل القصَتة .ٔ
 لًتكيب اجلمل البسيطة حىت يكوف اجلمل كاضحة كجيلة.يسهل الطالب  .ٕ

                                                           
 ٙٗادلراجع السابق ص: د زلمود امساعيل صيٍت،  ٕٚ
 ٕ٘٘ص:  ٖ( ط. ٜ٘ٛٔزلمود يوسف الذيب، إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمُت، )الكويت :  ٕٛ
 ٛٚإماـ اسرارل4 ادلرجع السابق ص: ٜٕ
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يساعد الطالب ُب نقل التعبَت التحريرم من الصور إىل التعبَت الفكرم تعبَتا  .ٖ
 مرتبا.

 غلعل الطالب على فكرة كاحدة ُب عملية اإلنشاء .ٗ
 زايدة كسائل تعليم مهارة الكتابة عند ادلعلم .٘
 الكتابةضياع ادللل كالسأمة الطالب ُب تعليم مهارة  .ٙ

 
 مهارة الكتابةادلبحث الثالث : 

 مفهوم  مهارة الكتابة  - أ

الكتابة لغة عملية رسم رموز األصوات كادلعاين. كاصطالحا ىي ما تشتمل على  
أف أك  ٖٓاخلط كاإلمالء كالتعبَت، ألف أداة رموزية مستخدمة للتعبَت عن األفكار ابلكتابة.

اإلنساين4 خبالؼ اإلستماع كالقراءة4 حيث إهنما الكتابة ىي النتيجة كحصيل العقل 
 31انفذة من نوافذ ادلعرفة كأداة من أدكات تثقيف العقل.

أف الكتابة ىي ما يشتمل على اخلط كاإلمالء كالتعبَت عن األفكار ابلكتابة فيها  
 تستجيل احلركؼ كالكلمات كاجلمل على األكراؽ كاأللواح كغَتىا.

كار الذىنية إىل رموز مكتوبة. كأتٌب مهارة الكتابة متأخرة حبسب كالكتابة ىي ربويل األف
ترتيبها بُت بقية ادلهارات، فهي أتٌب بعد مهارة القراءة. كللكتابة ثالث مراحل كىي 

 ٕٖالًتتيب علي رسم احلركؼ، التعبَت ادلقيد أك ادلوجو، كالتعبَت احلوار.

 

 
                                                           

31
 ٚٔٔمصطفى فهم، سيكولوجية التعليم، مصدر: دار مصر للطباعة بدكف اتريخ ص  

 ٗٙنفس ادلرجع4 ص.   ٖٔ
32

 ٕٖٔ، ص ٜٜٙٔفتحي يونس، تعليم اللغة العربية للمبتدئُت )الصغار كالكبار(   
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 أهداف مهارة الكتابة - ب

كتابة ىو السيطرة على التخداـ نظاـ بناء اجلملة إف ىدفا رئيسيا من مهارة ال
العرىب ُب كتابة رسالة أك موضوع يستطيع العرىب أف يفهمو. كهتدؼ عملية تعليم الكتابة 

 ٖٖاب للغة الربية اىل سبكُت الدارس من:

 كتابة احلركؼ العربية كإدراؾ العالقة بُت شكل احلركؼ كصوهتا. -ٔ
ة ك حبركؼ متصلة مع سبييز كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصل -ٕ

 شكل احلركؼ ُب أكؿ الكلمة ككسطها كأخرىا.
 إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية خبط كاضح كسليم. -ٖ
 إتقاف الكتابة ابخلط النسخ أكالرقعة أيهما أسهل على الدارس. -ٗ
 إتقاف الكتابة من اليمُت اىل اليسار. -٘
 معرفة عالمات الًتقيم كدالالهتا ككيفية استخدامها. -ٙ
معرفة مبادئ اإلمالء كإدراؾ ما ُب اللغة العربية من بعض االختالفات  -ٚ

 بُت النطق كالكتابة كالعكس.

 أمهية مهارة الكتابة -ج

دلا كانت القراءة إحدل نوافذ ادلعرفة اليت يطل منها اإلنساف على ما انتجتو  
العقل اإلنساين العقوؿ البشرية ُب سلتلف اجملاالت، فإف الكتابة تعترب أعظم ما أنتجو 

عرب اترؼلو الطويل كاستطاع أف يسجل إنتاجو كتراثو،ليضع أماـ األحياؿ القادمة فكر 
اإلنساين مسجال ُب تقاء كصفاء "ك لقد ذكر علماء األنثركبولوجي أف اإلنساف حيث 
اخًتع الكتابة بدأ اترؼلو احلقيقي"، ك هبذا تعترب الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ 

كاليت يتم بواسطتها الوقوؼ على األفكار الغَت، ك للتعبَت عما لدينا من معاف  اإلنساين،
ك مفاىيم ك مشاعر ك تسجيلو من حوادث ك كقائع، فكثَتا ما يكوف اخلطأ ُب الرسم 

                                                           
 ٖٕٚ-ٖٕٙزلمود كامل الناقة ، مرجع سابق. ص:  ٖٖ
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ك  ٖٗاإلمالئي كعدـ جودة الكتابة ك ضعف التعبَت عما ُب النفس من أفكار ك مفاىيم.
 : ٖ٘العمل ادلدرسي، يرتكز ُب العناية أبمور ثالثة تدريب الطالب على الكتابة ُب إطار

قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة، أم البد أف يكوف التلميذ قادرا  -1
 على رسم احلركؼ رمسا صحيحا.

إجادة اخلط، أف يكوف قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق أىل  -2
 اللغة.

قدرة على التعبَت عما لديهم من أفكار ُب كضوح ك دقة، أف يكوف قادرا  -3
على اختيار الكلمات ك كضعها ُب نظاـ خاص، ك إال استحاؿ فهم 

 ادلعاين ك األفكار اليت تشتمل عليها. 
 

 أنواع الكتابة - د

 :الكتابة تنقسم إىل نوعُت، علا

ادليكانيكية رسائل/الرسم حرؼ، أم ادلهارات اليت احلركية التوتَت .أ 
كموجهة ضلو قدرة انعمة كتابة، ككضوح الكتابة، كاستعماؿ عالمات 

 الًتقيم.

إنشاء4 أم مهاراة التفكَت ادلعرفية كموجهة ضلو قدرة الطالب على .ب 
صب ىذه الفكرة، من اللغوية يتضمن ظلوذج استخداـ القاعدة 

نية اإلمالئية، كىذا النوع من الكتابة ابليد أك التحديد الكلمات كب
  .اجلملة، كاستخداـ كتطبيق التدقيق النحوم

                                                           
34

 ٘ٔٔ(، ص.ٖٕٓٓ، )رايض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةزلمود إبراىيم اخلطيب،  
(،  ٕٕٓٓ، ) القاىرة : الدار ادلصرية اللبنانية، التطبيقيةتعليم اللغة العربية بُت النظرية ك دكًت حسن شحاتة،  ٖ٘

 ٕٙٔص. 
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فيما  -كىى ىنا اللغة العربية -أما تعليم الكتابة َب اللغة األجنبية
يتصل ابجلانب الفكرل من الكتابة فنعتقد َب ضركرة االكتفاء فيو ابالذباه 
األكؿ ك يصبح مستول ادلهارة الفكرية َب الكتابة ابللغة العربية زلدكدان 

الوظيفى من الكتابة فقط4 اللهم إالَب تللك احلاالت النادرة جدان ابجلانب 
ك الىت يهدؼ فيها الدارس األجنيب من تعلمو الكتابة ابللغة العربية أف 

  36يكتب أدابن عربيان.

َب ضوء العرض السابق ؽلكننا أف ظليز بُت أنشطة الكتابة الىت 
الكتابة ابللغة العربية ك سنعملها4 ك أف ضلدد أربعة رلاالت رئيسية َب تعلم 

 ىى:

 كتابة احلركؼ العربية. .1

 كتابة الكلمات هبجاء سليم. .2

 تكوين تراكيب ك مجل عربية يفهمها القارئ. .3

استخداـ الًتاكيب كاجلمل العربية َب فقرات تعبَت عن أفكار الكاتب  .4
بوضوح. معٌت ىذا أننا سنعلم الكتابة َب اللغة العربية من خالؿ 

 :اجملاالت التالية

 :اإلمالء ) اذلجاء ( ك ينقسم إىل 

 إمالء منقوؿ. .1

 إمالء منظور. .2

 إمالء اختبارل. .3

 اخلط 

 : التعبَت ك اإلنشاء ك ينقسم إىل 

                                                           
36

 4ٔ٘ٚ دار ادلعرفة اجلامعية 4 ص طرؽ تدريس اللغة العربيةإبراىيم4 زكراي. الدكتور4  
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 التعبَت البسيط. .1

 التعبَت ادلوجو. .2

 التعبَت احلر. .3

 

 مراحل تعليم مهارة الكتابة  - ه
 الكتابة ادلوجهة، ك أشكاذلا فيما يلي : .ٔ

 اجلمل ادلوازية.أ 

أف يكتبوا عدة مجل موازية جلملة معينة، ك تعطي ذلم يطلب من الطالب 
الكلمات الالزمة لكتابة ىذه اجلمل. مثل ذلك أف تكوف اجلملة النموذج : كتب الولد 

 درسو، ك تكوف كلمة التعويض )البنت( فيكتب التلميذ : كتبت البنت درسها.

 الفقرة ادلوازنة.ب 

ةالفقرة مغَت إحدل  تعطي للطالب فقرة مكتوبة ٍب يطلب منو إعادة كتاب
كلمات الرئيسة فيها. فإذا كانت الفقرة تدكر حوؿ شخص امسو حاًب، يطلب منو أف 
ػلوذلا لتدكر حوؿ فتاة امسها مرًن مثال. ك يستدعى ىذا ابلطبع تغيَت األفعاؿ ك الضمائر 

 ك الصفات ك األحواؿ اليت تتعلق حباًب ك جعلها تتناسب مع االسم اجلديد.

 ذكفةالكلمات احمل  .ج 

يطلب من الطالب أف ؽلألكا الفراغ ُب اجلملة ابلكلمة احملذكفة اليت قد تكوف 
أداة جر أك عطف أك استفهاـ أك شرط ك غَت ذلك. ك قد تكوف الكلمة احملذكفة كلمة 

 رلتول. مثاؿ : ذىب الولد .... ادلدرسة. أراد التلميذ .... يتعلم. 

 ترتيب الكلمة.د 
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تعطي للتلميذ رلموعة من الكلمات، ك يطلب منو أف يرتبها ليكوف منها 
عاصم، فتصبح : أكل عاصم   –تفاحة   -أكل   –مجلة صحيحة. مثاؿ : حلوة 

 تفاحة حلوة. 

 ترتيب اجلمل.ه 

تعطي للتلميذ رلموعة غَت مرتبة من اجلمل، ك يطلب منو أف يرتبها ليكوف 
كلمات أك تراكيب. كل ما عليو أف يفهم اجلمل   فقرة متكاملة. فالتلميذ ىنا ال ينتج

ادلعطاة لو ك يفهم العالقات اليت بينهما، ٍب يقـو بًتتيبها زمنيا أك مهنيا أك منطقيا أك أبية 
 طريقة أخرل مناسبة.

 ربويل اجلملة.و 

تعطي للطالب مجلة يطلب منو أف ػلوذلا إىل منفية أك مثبتة أك استفهامية أك 
إىل ادلاضي أك ادلضارع أك األمر، أك إىل ادلبٍت للمعلـو أك ادلبٍت  خربية أك تعجيبية، أك

 للمجهوؿ، أك غَت ذلك من التحويل.

 كصل اجلمل.ز 

تعطي للطالب مجلتاف يطلب منو أف يصلهما معا ليكوف منهما مجلة كاحدة 
ابستخداـ أداة ربدد لو أك تًتؾ حرية ربديدىا. مثاؿ : عدا الرجل + الرجل سافر أمس. 

 تكوف اجلواب ما يلي : عاد الرجل الذم سافر أمس.ك قد 

 إكماؿ اجلمل.ح 

تعطي للطالب جزء من احلملة ك يطلب منو إكماذلا بزايدة مجلة رئيسة أك غَت 
   رئسة. مثل : إف تسألٍت.

 الكتابة احلرة  .ٕ
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تبدأ ىذه ادلرحلة ابختيار موضوعات للكتابة تتناسب مستواىم اللغوم من حيث 
م كاستخدامهم للقواعد، ك لعل أنسب موضوعات ؽلكن البدء هبا ىي مفرداهتم ك تراكيه

تلك ادلوضوعات اليت تدكر حوؿ نصوص القراءة ادلقررة ك لكنها تتعدل ما ُب ىذه 
النصوص من حقائق ك أفكار ك سبد بصرىا خارج النص كربمل تفكَت الطالب إىل كل 

راسُت على تلك األسئلة ما يتصل ابلنص من قريب أك بعيد، ك من أىم ما يساعد الد
اليت ؽلكن أف تدفعهم للبحث عن حقائق ك أفكار ك معلومات ليست موجودة ُب نص 

 ٖٚالكتاب.

 خطوات تعليم مهارة الكتابة - و

 تعليم الكتابة يعٍت اإىتماـ أبمور ثالثة رئيسية:

الكتابة بشكل يتصف ابألعلية، االقتصادية، اجلماؿ، كمناسبتو  .ٔ
 ابلتعبَت التحريرم.دلقتضى احلاؿ، كىذا يسمى 

الكتابة السليمة من حيث اذلجاء، عالمات الًتقيم كادلشكالت  .ٕ
 الكتابية األخرل.

 الكتابة بشكل كاضح مجيل .ٖ

 ٖٛإّف خطوات تعليم مهارة الكتابة ىم:

إاتحة احلرية للمتعلمُت لتحديد اجملاؿ كادلوضوع الذم يرغبوف  .ٔ
 الكتابة فيو

اجع اليت تنطوم علي ادلعارؼ توجيو ادلعلم طالبة إىل ادلصادر كادلر  .ٕ
كادلعلومات كاألفكار  اليت تعاِب ادلوضوعات ليت ًب اختيارىا من 

                                                           
 ٕٕٓ، ص. مرجع نفسودمحم كامل الناقة،  ٖٚ

دمحم علي الكامل، ادلوجو لتعليم مهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم   ٖٛ
 ٜٕٔ-ٕٛٔص  ٕٔٔٓماالنج،
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قبل الطالب، مع التأكيد أف العربة عند الكتابة أف يكوف الكاتب 
 مستقال ُب تعبَته.

ابلتعبَت الشفوم للتعبَت  –ُب احلصة التالية  –هتيئة الطالب  .ٖ
كالنقاش بُت الطالب حياؿ التحريرم، حيث تفتح دائرة احلوار 

أحد ادلوضوعات ادلختارة أك بعضها على بعض األفكار 
 كالًتاكيب كالكلمات اليت تساعدىم على الكتابة.

الكتابة التحريرية ُب احلصة التالية، حبيث يتم بلورة ما توصل عليو  .ٗ
من أفكار كمجل ك كلمات ُب الكتابة، مع مراعاة تقسيم ادلوضوع 

 إىل الفقرات
التعبَت ُب ضوء األىداؼ احملددة سلفا، كُب ضوء ادلهارات  تقوًن .٘

 ادلطلوبة سيطرة الطالب عليها.
 ترتيب اجلمل - ز

، ك mengurutkan))أما تعريف ترتيب اجلمل فيعٍت رتب لتكوف ترتيبا 
 تنقسم اجلمل العربية إىل ثالثة أقساـ:

 اجلملة البسيطة .ٔ
أك من مبتدأ كخرب ىي أليت تتألف من فعل كفاعل ) اجلملة الفعلية(، 

 )اجلملة اإلمسية(، مثاؿ:
 مبتدأ + خرب فعل+فاعل

 الطالب حاضر حضر الطالب
 

كاألصل ُب اجلملة البسيطة أف يتقدـ الفعل على الفاعل كأف يتقدـ 
 مبتدأ كخرب. على
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 اجلملة الواسعة .ٕ
ىي اجلملة البسيطة مع ما يقيد أركاهنا من مفاعل كنعوت كحاالت 

ضاؼ إليها إليضاح انحية ادلعٌت ادلراد كزبصيص كجو كما إلىذلك شلا ي
 ادلقصود منها، مثاؿ:

 فعل +فاعل + جار رلركر + جار رلركر + نعت
 لعب الالعبوف للظفر بكأس ذىبية

 
 اجلملة ادلعقدة .ٖ

ىي اجلملة اليت كاف معناىا غامضا زلتاجا إىل أتمل عميق كتفكَت 
 كغَت ذلك. دقيق، مثل: الثقة ابلنفس، اإلبتساـ للحياة

 ٜٖكتكوف ىذه اجلمل إىل ثالثة أنواع:
 ترتيب احلركؼ ُب الكلمة. أ

ىو لعب لًتكيب احلركؼ حىت تكوف كلمة مفيدة كأما أىدافو فهي 
 لنيل استيعاب ادلفردات كالتدريب الزخَت، مثاؿ:
 رتب ىذه احلركؼ لتكوف كلمة تدؿ على ادلهنة:

 م، ب، ب،ط :طبيب (ٔ
 ترتيب اجلمل ُب الكلمة . ب

لعب لًتكيب الكلمات حيت تكوف مجلة مفيدة كأما أىدافو فهي ىو 
 لتدريب تركيب الكلمات إنشاء، مثاؿ:
 رتب ىذه الكلمات لتكوف مجلة مفيدة:

 ادلستشفى -الطبيب  –يعمل  –( ُب ٔ
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 ج. ترتيب اجلمل ُب الفقرة

ىو لعب ترتيب اجلمل حيت تكوف فقرة مفيدة كأما أىدافو فهي  
 ؿ:لتدريب اإلنشاء، مثا

 رتب ىذه اجلملة لتكوف فقرة كاملة: 

 ألنفسهم كجملتممعهم (ٔ

كمن البياانت التالية نعرؼ أّف الوسيلة التعليمية الصور ادلتسلسلة لتعليم مهارة 
االكتابة ) ترتيب اجلمل ( تدؿ على مهارة الكتابة من اإلنشاء ُب ترتيب اجلمل 

ة مهارة الكتابة ابإلنشاء ُب ُب الكلمة. إذا أخذت الباحثة الصور ادلتسلسلة  لًتقي
 ترتيب اجلمل ُب الكلمة.

 وسائل تعليم مهارة الكتابة - ح

 ٓٗكىذه أنواع الوسائل تعليم مهارة الكتابة:

 طئةاالكلمة ادلتق .ٔ
 اجملالت .ٕ
 الصور كالرسومات .ٖ
 األلعاب اللغوية .ٗ
 السبورة .٘
 السريط ادلسجلة .ٙ
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث

 
البحث ك منهجيتو، رلتمع البحث ك عينتو، ىذه ادلنهجية ربتول على مدخل  

 متغَتات البحث، بياانت كمصادرىا، طريقة مجع البياانت، اسلوب ربليل البياانت ،منها:

 أ . مدخل البحث ومنهجه

إف منهج ىذالبحث ىو البحث التجرييب ك ابدلدخل الكمي. كىذا البحث  
دلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع. يسمى ابلتجرييب ألف الباحثة يريد أف يعرؼ التأثَت بُت ا

 ٔٗكاجملموعة ُب ىذا ادلنهج نوعاف، علا اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية.

ـ كخضاع البياانت كيستخدـ الباحثة ادلدخل الكمي ىو ادلدخل فيو مجع األرقا 
حصائ. كىذا ادلدخل لو صفة ادلوضوعى كبعيد عن التفسَت. كهبذا ادلدخل إلللتحليل ا

 سيطيع الباحثة أف يركز ُب مشكلة البحث احملددة.

 ب. رلتمع البحث و عينته

اجملتمع ُب ىذاالبحث ىو مجيع التالميذ ُب الصف الثاىن ُب ادلدرسة ادلتوسطة  
ـ. كعينتو التالميذ ُب  ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓ. للسنة ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج 

 الصف الثامن"ج" ىذه رلموعة ذبريبية.الصف الثامن " ب " رلموعة ضابطة. ك ُب 

 ج. متغريات البحث

 تغَتل كادلادلتغَت ادلستق: ٕٗمتغَتات البحث اليت استخدمتها الباحثة نوعاف علا 
ىو العامل الذل أف يقيس مدل أتثَته   (variable independen)التابع. ادلتغَت ادلستقل
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 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Hilal Pustaka. Surabaya. 2010 Hal 83. 
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 Sugiyono, op.cit, hal 39 
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ُب ىذا البحث ىو  ادلتغَت ادلستقل على ادلواقف. ك يسمى أيضا ابلتغيَت التجرييب.ك
 Variabel)استخداـ الصور ادلتسلسلة ُب تعليم مهارة الكتابة أما ادلتغَت التابع 

Dependen) ادلتغَت التابع ُب ىذا  ىو العامل الذم ينتج عن أتثَت العامل ادلستقل.ك
 البحث ىو ترقية مهارة الكتابة. 

 ادلتغَت التابع ادلتغَت ادلستقل
 ترقية مهارة الكتابة الصور ادلتسلسلة استخداـ

 

 د. البياانت ومصادرها

 إف ذلذا البحث العلمى البياانت منها: 

حالة تعليم مهارة الكتابة كالوسائل التعليمية ادلستخدمة ُب ادلدرسة ادلتوسطة  .ٔ
. رغبة الطلبة ُب تعليم مهارة الكتابة ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج 

 الصورادلتسلسلة.ابستخداـ 
خرباء الوسائل التعليمية ك تعليم اللغة العربية ُب إعطاء ادلالحظات كاالقًتاحات  .ٕ

 لتعليم مهارة الكتابة ابستخداـ الصورادلتسلسلة.
 استجابة كمحاسة الطلبة ُب أثناء تعليم مهارة الكتابة ابستخداـ الصورادلتسلسلة. .ٖ
 البعدم. نتيجة الطلبة ُب االختبار القبلى كاالختبار .ٗ

مصادر  كإف ٖٗ.كمصادر البياانت ىي موضوع البحث حيث تناؿ منو البياانت
ىي مدرس اللغة العربية كالتالميذ ُب الفصل الثامن ُب البياانت ذلذا البحث 

 .ماالنجادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج مدرسة 
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 طريقة مجع البياانت -ه

ادلعلومات كاحلقائق أك البياانت ُب ىناؾ الطرؽ الذل يستخدمو البحث ُب مجع  
 ىذه البحث. ك طرؽ ادلستخدمة فهي ما يلى:

  (Observation)ادلالحظة .ٔ

كادلالحظة ىي طريقة التحليل ك التسجيل ادلربمج كادلرتب عن أحواؿ التالميذ أك 
 ٗٗاألفراد كاجلماعات ابلطريقة ادلباشرة.

عن أنشطة تعليم الكتابة الباحثة ادلالحظة ُب ىذا البحث ىي جلمع البياانت 
الذل يقـو بو الباحثة ُب الفصل التجرييب. كتتمثل ىذه البياانت ُب استجابة الطلبة ُب 

 أثناء التعليم كمحاستهم ُب عملية تكوين اجلملة ابستخداـ الصورادلتسلسلة.

  (Interview)ادلقابلة .ٕ

ح من دلقابلة ىي عملية تتم بُت البحث كشخص آخر أك رلموعة أشخاص، تطر ا
 ٘ٗخالذلا أسئلة، كيتم تسجيل إجاابهتم على تلك األسئلة ادلطركحة.

 الباحثة ذلذالبحث مع: كادلقابالت اليت
.دلعرفة أحواؿ ماالنجرئيسة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تومفانج  -أ(

 .ماالنجتعليم اللغة العربية ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تومفانج 
مدرس اللغة العربية من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تومفانج  -ب(

ُب مدرسة الثانوية  منليم مهارة الكتابة ُب الصف الثا. دلعرفة حالة تعماالنج
 .ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج 

 الوئائق .ٖ
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 M. Ngalim Purwanto, Prinsip –Prinsip & Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung : Rosdakarya, 

1994, Hal 149. 
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 طريقة الوئائق ىي الطريقة اليت تبحث عن البياانت عن األشياء أك ادلتغَتات ُب
شكل مذكرات، زلاضر، كالكتب، كالصحف، كاجملالت، كالنقش، كزلاضر 

 ٙٗاالجتماعات، من جدكؿ األعماؿ، كغَت ذلك.

اإلسالمية احلكومية  توسطةادل كانت الباحثة ذبمع الوئائق ادلوجودة ُب ادلدرسة
اليت تتعلق دبناىج تعليم مهارة الكتابة ككسائلها كعدد الطالبات  ماالنجتومفانج 

 كادلدرسوف.

 االختبار .ٗ

االختبار ىو األلة أك اإلجراء األنشطة ادلعقدة لتناكؿ قدرة كسلوؾ الشخص 
 ٚٗكاليت تصور الكفاءة اليت ؽللكها ُب مادة دراسة معية.

ألف ىذا اإلختبار كاالختبار ادلستخدـ ُب ىذاالبحث ىو اإلختبار التحريرم، 
مناسب لقياس نتيجة الطالب ُب مهارة الكتابة. ك من ىذا اإلختبار ينقسم إىل قسمُت، 

 ك علا:

ىو الختبار الذم أجره الباحثة للطلبة ُب أكؿ مرة قبل   (Pre- Test)االختبارالقبلي -أ(
 عملية البحث دلعرفة كفائتهم ُب تكوين اجلملة.

ىو اإلختبار الذم أجره الباحثة للطلبة بعد تقدًن  (Post – Test)االختبار البعدم  -ب(
 بطاقة الصور دلعرفة كفائتهم ُب تكوين اجلملة.

 و. أسلوب حتليل البياانت

حلل الباحثة البياانت ادلأخوذة ُب أخر عملها كىو ربللها ك تفسَتىا ٍب ػلقق  
تكوف بواسطتها  بنجاح ىذا البحث. كتعريف تعليل البياانت ىو العملية اليت تنظم أك
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  ٛٗادلالحظات الناذبة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ؽلكن احلصوؿ منها علي نتائج.
كىذه العملية تتكوف من أكؿ مجع البياانت عند ترؾ الباحثة ميداف البحث، كلذلك 
تطلب ىذه العملية االجتهاد كاالىتماـ كقوة التفكَت. يشتمل ىذا البحث علي مجع 

 البياانت، كربليل.

 كاالختبار. الوئائقمجع البياانت ُب ىذا البحث يعٍت ابدلقابلة كادلالحظة ك  -ٔ
 ربليل البياانت من ادلقابلة ابلتحليل الوصفي. -أ(

 ربليل البياانت من ادلالحظة كما يلي: –ج( 

كفسرت تقدير الدرجة اىل نتيجة مقررة على أساس تقدير الدرجة ادلعيارية  
(PAP) :ىي كما ُب اجلدكاؿ األٌب 

 ادلتسلسلة. معيار نتيجة ادلالحظة ُب أثناء تعليم مهارة االكتابة ابستخداـ الصور
 

  ٕ اجلدكؿ

 إلختبارمعيار جناح التالميذ يف ا

 فئة النتائج التقدير الرقم
  ٓٓٔ – ٜٓ شلتاز ٔ
  ٜٛ – ٓٛ جيد جدا ٕ
  ٜٚ – ٙٚ جيد ٖ
  ٘ٚ – ٓٚ مقبوؿ ٗ
  ٜٙ – ٓ ضعيف ٘
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تستعمل الباحثة فيو و استخداـ الباحثة ُب ىذا البحث طريقة الكمية ابدلتغَتتُت،
(، كأما التحليل اإلحصائي analisis statistic inferensial)التحليل اإلحصائي اإلستداليل 

   ٜٗاإلستداليل يتضمن الفصل التجريبة كالفصل الظابطة.

لتحليل نتائج االختبار القبلى كاالختبار كتستخدـ الباحثة ادلقياس ادلعديل 
اللذين يقاماف جملموعة التجريبة كاجملموعة الضابطة. كلعمرفة مناسبة الداللة أكذم  البعدم
 ٓ٘اإلحصائ كما يلي: T- Test)يستخدـ الباحثة )  (level  of significant)معٌت 

   
     

√{
∑    ∑   

        
}  

  
   

 
  
  

 

 

 البياف:
 : قيمة ادلقارنة   
 : مقياس ادلعدؿ ) ادلتوسط( ُب اإلختبار البعدم من الفصل التجرييب.  

 : مقياس ادلعدؿ ) ادلتوسط( ُب اإلختبار البعدم من الفصل الضابط.  

∑  عدد التنوعي ُب كل النتائج من الفصل التجرييب.:   

∑  لضابط.: عدد التنوعي ُب كل النتائج من الفصل ا  

 : عدد الطالب ُب الفصل التجرييب.  

 : عدد الطالب ُب الفصل الضابط.  

 أما الفركض من ىذا الرمز يعٍت :

                                                           
364-ٖٖٙ( ص:ٕٜٛٔحرمي:أمحد بدر. أصوؿ احبث العلمي كمناىجو.)كويت. عبدهللا  49
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ُب الفصل  ادلتسلسلة الصور  تعليم مهارة الكتابة ابستخداـبُت الداللةتوجد الفرؽ =    
 (VIII B) ب ُب الفصل الثامن ادلتسلسلة الصور ك بدكف استخداـ (VIII C)ج  الثامن

 .ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج  توسطةادلادلدرسة ُب 

ُب  ادلتسلسلة الصور بُت تعليم مهارة الكتابة ابستخداـ الداللةال توجد الفرؽ     =
 ب الثامن ُب الفصل ادلتسلسلة الصورك بدكف استخداـ  (VIII C)ج  الفصل الثامن

(VIII B)  ماالنجاإلسالمية احلكومية تومفانج  توسطةادل ُب ادلدرسة. 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
 ماالنجاحلكومية تومفانج  ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسةمن حملة  ادلبحث األّول : 

 ماالنج تومفانج احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة أتسيس ادلدرسة - أ

 ماالنج تومفانج احلكومية اإلسالمية درسة ادلتوسطة: ادل اسم ادلدرسة
 : احلكومية  الوضع

    ٙٙٙٚٗٓٚ(ٖٔٗٓ):  رقم اذلاتف
 ٕ٘ابلرقم  فنداانجنج رااي: شارع   العنواف
 : ماالنج  ادلديرية

 ٙ٘ٔ٘ٙ:  رمز بديرمّ 
  mtsntumpang@gmail.com: الربيد اإللكًتكين

  ٜٗٛٔ:  سنة التأسيس
 : صباحا كقت الدرس

 
، ـٜٗٛٔالسنة أسست مدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاحلكومية تومفانج ماالنج ُب   

سة تعليم اإلسالـ ُب السنة   ٜٗٛٔبدعت من علة أىل السنة كاجلماعة يل يبٌت مؤسِّ
(. تلك أسست  مدرسة ادلتوسطة منباع العلـو على مساكمة احلاج زين العارفُت )ادلرحـو

  كثَت من الطالب يدخلوا إىل ادلدرسة ادلتواسطة ادلدرسة تناكلت محاسي من اجملتمع حيت
بناء على رسالة القرار اليت أخرجها رئيس  ٜٜٚٔتالميذ، حىت ُب السنة  ٕٓٔعدد 

تكوف ادلدرسة  ٜٜٚٔسنة  ٚٓٔمكتب كزارة الشؤكف الدينية مجهور اإلندكنيسيا ظلرة 
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 ٕ٘ابلرقم رية فنداصلآنج عنواف ُب ق ك جاكا الشرقية تومفانج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
 حىّت األف قد تبّدؿ رئيس ادلدرسة مخس مرات : . جاكا الشرقية إندكنيسيا االنجدب

 الدكتوراندكس احلاج دمحم منشور  .ٔ
 الدكتوراندكس زين احملمودم ادلاجستَت .ٕ
 الدكتوراندكس احلاج سوبكرم ادلاجستَت .ٖ
 الدكتوراندكس أكدم سيٍت أإلدركس ادلاجستَت .ٗ
 ىاميدة ادلاجستَتاحلاجة سييت  .٘
 الدكتوراندكس سامئي ادلاجستَت .ٙ

 كاألىداؼ كاألغراض التعليمية ُب ىذه ادلدرسة ىي:
 أف تسعى ادلدرسة ليكوف الطلبة متخلقُت أبخالؽ كرؽلة. .ٔ
تنمية ادلدرسة كفاءة الطلبة ُب اجملاؿ التعليمي حىت يستطيعوا أف يستمركا  .ٕ

 ُب دراستهم إىل مستوايت عليا.
 مناسبة ابلعلـو الدينية كابنتشار احلضارة اإلسالمية.ترقية الطلبة  .ٖ
سعت ادلدرسة ُب ترقية مهارات الطلبة حىت يستطيعوا أف يتعاملوا كيتعاكنوا  .ٗ

 بينهم ك بُت اجملتمع. 
 

 الرؤية ادلتقبلة  - ب

ابألخالؽ الكرؽلة دبأسسة أسواجي كيتفوقوف ربقيق التالميذ كالطالبات ادلتخلقُت   
 .ابلنموكذج الوطٍت ُب العلـو كالدينية

 بعثة ادلستقبلة    - ج
 .تزكيد التالميذ ابألخالؽ الكرؽلة، للوالدين كادلعلمُت، كاجملتمع -ٔ
 .ضي لفعالية مجيع األنشطات ُب مدرسة أك ادلدرسة الدينيةفْ هتيئة مناخ يػُ  -ٕ
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 .تزكيد التالميذ ابلعلـو كالتكنولوجيا كالدينية -ٖ
 شلرسة علـو اإلسالمية ُب احلياة اليومية . -ٗ
 تنمو ركح الوطنية الذم لديو حب الشخصية ذلذا البالد كاألمة. -٘

 التنظيمي حوال ادلدرسني و اذليكالأ     - د

 ٖٗ ماالنجاحلكومية تومفانج  ادلتوسطة اإلسالمية كاف عدد ادلدرسُت ُب مدرسة 
مدرسا. كاف بعضهم قد حصلوا على الدرجة ادلستول األكىل ك ادلاجستَت ك بعضهم كانوا 

 ُب الدراسة. 

 ٖؿ اجلدك 
 – ٕ٘ٔٓعاـ  ماالنجاحلكومية تومفانج  ادلتوسطة اإلسالمية أحواؿ ادلدرسُت دبدرسة

ٕٓٔٙ 
 ادلواد الدراسية أمساء ادلدرسني الرقم
 مدير ادلدرسة مسائي ٔ
 سُلتًَت ِىسبوهللا  ٕ

 ُمغٍت فطاىن
 اللغة العربية

 سيت ىليمة ٖ
 أنيك مفلحة

 عقيدة أخالؽ

 اللغة اإلندكنيسي  أستيا رنوا ٗ
 اللغة إلصلليزم سوليستياين ٘
 اتريخ الثقافة اإلسالمية سيت نور فوزية ٙ
 القرأف احلديث فطنة ٚ
 العلم اجلغرافيا دايه نونيار ٛ
 الرايضيات موديّة ٜ
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 ىاللن
 العلم األحياء حافظ مسلم ٓٔ
 الرايضة ىرم جوكو ٔٔ
 احلسوبتطبيق  سيفوؿ األنوار ٕٔ

 

 اذليكال التنظيمي
STRUKTUR ORGANISASI   

MTS NEGERI TUMPANG MALANG    

 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
                   : garis Instruksi 

                   : garis Koordinasi 
 

 أحوال الطالب مبدرسة" ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنج".  -ه  

 ٗاجلدكؿ 
 ) الفصل السابع (

 اجملموع عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 ٖٓ ٚٔ ٖٔ السابع  )أ(

 ٖٔ ٘ٔ ٙٔ السابع )ب(

BPPP KEPALA SEKOLAH 

Drs. Sama’i M.Ag 
Depag Kab. Malang 

Ka. TATA USAHA 

Wahyudi djoko 

WK. KURIKULUM 

Chafid Muslem S.Pd 

 

HUMAS 

Hisbulloh Muhtar S. Ag 

SARANA PRASARANA 

Kurdiantoro S.Pd 

Wali Kelas 

WK.KESISWAAN 

Tri Muhandoko S.Si 

 

OSIS 

GURU PIKET 

BP / BK 
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 ٖٔ ٙٔ ٘ٔ السابع )ج(
 ٖٓ ٙٔ ٗٔ السابع )د(
 ٖٔ ٙٔ ٘ٔ السابع )ق(
 ٖٔ ٙٔ ٘ٔ السابع )ك(
 ٖٓ ٙٔ ٗٔ السابع )ز(

 602 006 016 اجملموع
 ) الفصل الثامن (

 اجملموع عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 ٕٚ ٜٔ ٛ الثامن ) أ(
 ٕ٘ ٔٔ ٗٔ الثامن )ب(
 ٜٕ ٗٔ ٘ٔ الثامن )ج(
 ٕٛ ٖٔ ٘ٔ الثامن )د(
 ٖٓ ٘ٔ ٘ٔ الثامن ) ك(

 ٕٚ ٓٔ ٚٔ )ز( الثامن
 044 46 42 اجملموع

 

 ) الفصل التاسع (

 اجملموع عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 ٖٓ ٚٔ ٖٔ التاسع )أ(

 ٖٔ ٖٔ ٛٔ التاسع )ب(
 ٖٔ ٕٔ ٜٔ التاسع )ج(
 ٖٔ ٕٔ ٜٔ التاسع )د(
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 061 32 46 اجملموع
 

 ادلنهج الدراسي -و

احلكومية تومفانج  اإلسالميةمدرسة ادلتوسطة  ُب مستخدـ ادلنهج الدراسي
  ٕٙٔٓ  - ٕ٘ٔٓللعاـ الدراسي   (Kurikulum 2013)ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  ماالنج

 ـ. ك تقـو ىذه ادلدرسة بتدريس العلـو الدينية ك العلـو الرمسية. 

ككانت عملية التعليم ُب تعليم اللغة العربية للفصل الثامن تستخدـ ادلنهج الدراسي 
التعليم ُب ىذه ادلدرسة أربعوف دقيقة ُب احلصة. تبدأ ُب الساعة . ك عملية ٖٕٔٓ

 السادسة كالنصف ك ربتتم ُب الساعة ئانية.

 ادلكوانت ادلدرسة -ز   

ىذه ادلدرسة تتكوف من ادلكوانت4 منها: إدارة مدير ادلدرسة، إدارة األساتذ ك   
ادلوسيقي، حدةالصحة ادلصلى، ادلكتبة، ادلقصف، الفصوؿ الدراسية، غرفة  أساتذة،
 ، كاحلماـ للتالميذ.ادلدرسة

 عرض البياانت وحتليلهاادلبحث الثاين : 
 ادلالحظة   . أ

دبدرس ٕٙٔٓ أبريل ُٕٓب التاريخقبل إبتداء ىذالبحث، تعمل الباحثة ادلالحظة 
 درسة ادلتوسطةادلُب العربية اللغة العربية )األستاذ ىسبوهللا سلتار( دلعرفة حالة تعليم اللغة 

ُب . أما احلاصل من ادلالحظة تعليم اللغة العربية احلكومية تومفانج ماالنج اإلسالمية
في مهارة الكتابة ىي أّف مدرس احلكومية تومفانج ماالصل درسة ادلتوسطة اإلسالميةادل

ُب تعليمهم، كادلشكلة  ( power pointاللغة العربية تستخدـ الوسيلة التعليمية ابككر بوين )
م ىي ليس مجيع الطالب قد تعلمت اللغة العربية من مدرستهم ادلاضية. ُب تعليمه
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الطالب اليت قد تعلمت اللغة العرية ىم يقدركف على ايصاؿ ادلعلومات من الدرس 
بشرية، أما الطالب اليت مل تتعلم اللغة العربية ىم تتعلموف اللغة العربية زلال لوجوهبم أف 

بق ادلدرس ُب عملية التعليم كالتعلم بشكلُت من تتعلموف من اللغة البسيطة. إذا يط
التعلم، ُب داخل الفصل ك دلن مل تتعلم اللغة العربية ىم تتعلموف اللغة العربية زايدهتم 

 التدريبات خارج الفصل كخارج اخلصة. 

. تبدأ الدراسة من الساعة ةحص ٜىذه ادلدرسة ذلا تعليم اللغة العربية     ُب اليـو
بعد الظهر. كاللغة العربية ىي ادلادة من انية ثالساعة الصباحا إىل  السادسة كالنصف

 ُب دقيقة ٓٗ  xٖ البالطادلواد الدراسية اليت تعلمها الطلبة ُب ىذه ادلدرسة. كيتعلمها 
 يتعلم الطلبة اللغة العربية ُب ادلفردات اليومية كادلفردات عن أىواذلم ٍب األسبوع.

 .يستخدموهنا ُب القراءة كالكتابة

 إّن ادلالحظةيف تعليم مهارة الكتابة ابستخدام الصور ادلتسلسلة كما تلى:

، ٕٙٔٓ أبريل ٕٚقامت الباحثة ابإلختبار القبلي ُب يـو األربعاء ُب التاريخ  
يعٍت ُب حصة الثالثة الساعة الثامنة ك عشركف دقيقة للمجموعة التجريبة، ككذلك يـو 

ُب حصة الثالثة الساعة الثامنة كمخسة ثالثوف  ٕٙٔٓ  أبريل ٖٓالسبت ُب التاريخ 
دقيقة للمجموعة الضابطة. دبالحظة الباحثة ُب ىذا للقاء، أف حالة التالميذ يشعركف 

 األسئلة اإلختبار. ابلصعوبة ُب إجابة 

شرحت الباحثة عن ادلهنة، ُب  ٕٙٔٓمايو  ُٗب يـو األربعاء،ُب التاريخ  ٍب 
األكؿ أعطت الباحثة ادلفردات ابلكتابة علي السبورة، ك كانت التالميذ نقصاف اإلىتماـ 
ابدلدّرسة، كبعد ذلك علقت الباحثة الصور ادلتسلسلة ، كشرحت فيها. كاف الصور 

التالميذ يشعركف ابلتعجب كالنشاط عند الدراسة. كحُت سألت الباحثة  ادلتسلسلة جعل
أكثرىم غليبوف األسئلة صحيحا، كحُت أمرت الباحثة بكتابة ابللغة العربية أكثرىم 

 يكتبوف صحيحا أيضا.
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ُب احلصة الثالثة، الرابعة، ك التاسعة ، ُب  ٕٙٔٓمايو  ٔٔيـو األربعاء الًتيخ  ُب 
باحثة بتدريب صناعة مجلة مفيدة. كأمرت الباحثة إيل الطالب ألف ىذا اللقاء قامت ال

يتقدـ بعض من التالميذ لصناعة اجلملة مفيدة. مناسبا إبحدل الصورة كتكتبها علي 
السبورة. كأصلحت الباحثة ما كتبها التالمبذ علي السبورة. ٍب أمرت الباحثة إيل مجيع 

لتالميذ يسئلوف عن ادلفردات، ك بعدد إنتهاء التالميذ لكتابة اجلملة ُب كراستهم، ككاف ا
كظيفتهم أصلحت الباحثة الكتابة ادلخطئة من كظيفة التالميذ. بعد أف ال حظت الباحثة 
ُب اللقاء الثالثة أف التالميذ ليس فيو ادلشكالت عند عملية التعليم الكتابة. ىم ك 

لية التعليم الكتابة يفهموف ك يستطيعوف ُب كتابة مجلة مفيدة. كىم يفرحوف عند عم
 ابستخداـ الصور ادلتسلسلة. 

 ٕٙٔٓمايو   ٗٔختبار البعدم ُب يـو السبت ُب التاريخ حثة اإلقامت البا
اجملموعتُت يعٍت ُب يـو السبت حصة الثالثة الساعة الثامنة كمخسة ثالثوف دقيقة 

قيقة ثالثوف دبعد األخرة الساعة السانية ك  للمجموعة الضابطة، ككذلك ُب حصة
 للمجموعة التجريبية.

 ادلقابلة  . ب
 

عقدت الباحثة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ) األستاذ ىسبوهللا سلتار( ُب يـو  
حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة  ٖٓ:ٛٓالساعة  ٕٙٔٓ أبريل ٕٚاألربعاء ُب التاريخ 

خصوصا  تومفانج ماالنجاحلكومية  درسة ادلتوسطة اإلسالميةادلُب أّف تعليم اللغة العربية 
.ك ُب عملية التعليم ىناؾ ادلشكلة ُب موجهة ُٖٕٔٓب الفصل الثامن تستخدـ ادلنهج 

الطالب ألف ىناؾ الطالب ادلتخرج من ادلدرسة اإلبتدائية.فليس مجيع الطالب قد 
تعلمت اللغة العربية من قبل. قبل بداية ادلادة الـز على ادلدرس أف تؤٌب األنشطة ادلفرح 

دلشجع ما ذلا العالقة ابدلادة. كطريقة ادلوجهة الطالب الذين اليهتموا ابلدركس إبشارتو كا
لتقدـ أماـ الفصل إلجابة السؤاؿ، كؽلكن ىذه ادلشكلة أتٌب من نفس ادلدرس من صوت 
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ادلدرس، اىتماـ ادلدرس، أم طريقة ايصاؿ ادلادة. خصوصا ُب مهارة الكتابة زايدة 
يب األسئلة ُب كراسة التدريبات. ك طريقة تقوًن الدركس ادلدرس التدريبات أف ذب

 ابدلناقسة على مجيع األخطاء ادلوجودة.
ادلقابلة حصلت الباحثة علي عدة ادلشكالت. كزلتوايت ادلقابلة ُب  ُب ىذا ك

 احلوار بُت الباحثة كرئيس ادلدرسة كادلدرس، كما يلي:

 )ادلقابلة مع ادلدرس(  

 كيف عملية تعليم مهارة الكتابة ُب الصف الثامن؟   : السؤاؿ -ٔ
عملية تعليم مهارة الكتابة ُب الصف الثامن انقصة ألف بعض  : اجلواب 

 الطالب يشعركف دبلل ُب ىذاالتعليم.
 ما األىداؼ العامة ُب تدريس مهارة الكتابة؟ : السؤاؿ -ٕ

يستطيع اطالب أف يستخدموا ادلفردات ُب كتابة اجلملة ك   : اجلواب    
 كتابة النص.

 ما مشكالت لًتقية مهارة الكتابة طلبة الصف الثامن؟ : السؤاؿ -ٖ
الطلبة الصف الثامن قد فهموا كتابة احلركؼ العربية كتابة  : اجلواب 

 صحيحة كلكنهم مل يستطيعوا ُب كتابة اجلملة ادلفيدة.
 لتخرج من تلك ادلشكلة؟ ما احللوؿ : السؤاؿ -ٗ

 أعطيت الطالب الواجب ادلنزيل لكتابة تلك اجلملة. : اجلواب 
ما أنواع الوسائل التعليمية ادلستخدمة لتعليم مهارة الكتابة ُب  : السؤاؿ -٘

 الصف الثامن؟
 ىي الكتاب الدراسي، السبورة كالقلم.: اجلواب 
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 ج. خطط التدريس
 طالب ٚالطالب إيل أربع فرؽ، لكل فرقة  ةسيقسم ادلدرّ  -
كلكل فرقة  لكل فرقة رلموعة من الصور ادلتسلسلة ابدلوضوع ادلهنة  ةسيوزع ادلدرّ  -

 .كلمة
ادلفردات اجلديدة من الصور ادلتسلسلة كيقلد الطالب ُب ذكر  ةسيلقي ادلدرّ  -

 ادلفردات اجلديدة.
 عن الصور ادلتسلسلة ُب رلموعة ادلهنة كطريقة استخدامها. ةسبياف ادلدرّ  -
ذبرب الطالب اللعبة ابستخداـ الصور ادلتسلسلة كمباشرة لكل طالب ُب مجيع  -

 الفرقة أف يرتب الصورة اليت غَت مرتب لتكوف الصورة مرتبة ذات الكلمات ادلرتبة
 .يعٍت تكوف اجلملة الصحيحة

 لصور ادلتسلسلة ادلرتبة علي القرطاس.يكتب الطلبة اجلملة ادلفيدة من ا -
 

الحظت الباحثة مجيع أنشطة الطالب حينما ذبرم عملية تدريس اللغة العربية ُب  
 مهارة الكتابة ابلوسيلة الصور ادلتسلسلة فوجدت الباحثة األحواؿ كما يلي:

 سلوك الطالب ( أ)

هبذه ادلالحظة من العملية، ظهرت أف الطالب يرغبوف ُب تعليم اللغة   
العربية ابلوسيلة التعليمية الصور ادلتسلسلة . يتعاكنوف الطالب بعضهم بعضا ُب فهم 
الدرس حىت يستطيعوا أف يفهموا اجلمل كترتيبها جيدا. كىذا الدليل على أف الطالب 

 التعليمية الصور ادلتسلسلة .  يرغبوف ُب تعليم اللغة العربية ابلوسيلة
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 كفاءة الطالب ( ب)

بعد استخداـ الصور ادلتسلسلة ظهر أهنم قد زادكا كفاهتم ُب تدريس   
اللغة العربية خصوصا ُب مهارة الكتابة. كالدليل منو إبجابة بعض الطالب عن اإلختبار 

 البعدم. قد ترقي نتيجتهم ُب اإلختبار البعدل

 من نتائج اإلختبار و حتليلهااانت ادلبحث الثالث : عرض البي

قامت الباحثة ابإلجتبار القبلي دلعريفة قدرة التالميذ ُب اللغة العربية خاصة ُب 
مهارة الكتابة قبل إستخداـ صورة ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة، كىذا اإلختبار اتبع 

 يلي:رلموعتُت كعلا رلموعة التجربة ك رلموعة الضابطة. كأما النتائج كما 

 ٘ جدكؿ
 النتيجة لإلختبار القبلي كالبعدم من اجملموعة الضابطة 

 التقدير اإلختبار بعدم التقدير اإلختبار قبلي إسم التالميذ  الرقم 
 جيدجدا ٘ٛ جيد ٙٚ نوفيا خَتالنساء ٔ
 جيدجدا ٓٛ جيد ٖٚ ريكا داينيت ٕ
 شلتاز ٜٓ جيدجدا ٗٛ زكلتا سفًتايين  ٖ
 مقبوؿ ٗٚ ضعيف ٓٙ نورماينيت ٗ
 جيد ٜٚ جيد ٗٚ فَتا سوغيارٌب ٘
 مقبوؿ ٘ٚ ضعيف ٘ٙ راين افيلينيت ٙ
 شلتاز ٜٙ جيدجدا ٘ٛ نوفييا اريستا ٚ
 شلتاز ٖٜ جيدجدا ٘ٛ انّيسا زاىَتا ٛ
 جيدجدا ٓٛ مقبوؿ ٘ٚ ليفاعوؿ ٜ
 جيدجدا ٖٛ مقبوؿ ٗٚ زينوؿ األريفُت ٓٔ
 شلتاز ٜ٘ شلتاز ٜٓ دمحم رزقي ٔٔ
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 مقبوؿ ٗٚ ضعيف ٓٙ شهركدمحم  ٕٔ
 شلتاز ٜٓ جيدجدا ٗٛ دمحم إزكؿ  ٖٔ
 جيد ٙٚ ضعيف ٘ٙ دمحم دؽلاس ٗٔ
 جيدجدا ٘ٛ جيدجدا ٓٛ امحد فوزم ٘ٔ
 جيدجدا ٘ٛ جيد ٛٚ جفرم ٙٔ
 شلتاز ٓٓٔ شلتاز ٜٗ موزاكي  ٚٔ
 جيدجدا ٜٛ جيدجدا ٗٛ ألفياف ابغوس ٛٔ
 مقبوؿ ٗٚ ضعيف ٘ٙ فرماف ىادم  ٜٔ
 مقبوؿ ٗٚ ضعيف ٓٙ غالوه أغوستيا  ٕٓ
 شلتاز ٜ٘ جيدجدا ٘ٛ دمحم عفوا ٕٔ
 جيدجدا ٗٛ مقبوؿ ٗٚ لقماف ىادم ٕٕ
 جيد ٖٚ ضعيف ٓٙ دمحم نور ىد ٖٕ
 جيدجدا ٙٛ جيدجدا ٓٛ فيكا أيو ٕٗ
 جيد ٜٚ جيد ٗٚ رمحاد غيالنج ٕ٘
 ٜٕٗٓ ٗٛٛٔ العداد
 ٙٚ،ٖٛ ٖٙ،٘ٚ ادلعداؿ

اإلختبار القبلي كالبعدل للمجموعة الضابطة، قدمت الباحثة كبعد معرفة أف نتائج 
 جملموعة، كأما ادلقارنة كما يلي:مقارنة بُت نتائج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدل لتلك ا

 ٙ اجلدكؿ
 ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدل للمجموعة الضابطة

 ختبار البعدماإل اإلختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم
عدد 

 طالبال
النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 طالبال

النسبة 
 ادلؤية
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 %ٕٛ ٚ %ٗ ٔ شلتاز ٓٓٔ – ٜٓ ٔ
 %ٖٙ ٜ %ٕٖ ٛ جيد جدا ٜٛ – ٓٛ ٕ
 %ٙٔ ٗ %ٕٗ ٙ جيد ٜٚ – ٓٚ ٖ
 %ٕٓ ٘ %ٕٔ ٖ مقبوؿ ٜٙ – ٓٙ ٗ
 - - %ٕٛ ٚ ضعيف ٜ٘ – ٓ  ٘

 %ٓٓٔ ٕ٘ %ٓٓٔ ٕ٘ العدد
ختبار ادلؤية ىناؾ ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كاإلبنظر إيل جدكؿ النسبة  

% من التالميذ ُب مستول  ٕٛهر أف اإلختبار القبلي ظالبعدم للمجموعة الضابطة ف
% ُب مستول ٕٖ % ُب مستول جيد. ٕٗ% ُب مستول مقبوؿ،  ٕٔضعيف، 
% من تالميذ ُب ٓكأما النتيجة اإلختبار البعدل  % ُب مستول شلتاز.ٗجيدجدا،
% ُب ٕٛ% ُب مستول جيد جدا،  ٖٙ % ُب مستول جيد،ٙٔ،ضعيفمستول 

مستول شلتاز. كمن ىذا البياف يعرؼ أف النتيجة اإلختبار البعدل أكرب من النتيجة 
 اإلختبار القبلي.

 

 ٚ اجلدكؿ
 النتيجة لإلختبار القبلي كالبعدل من اجملموعة التجربة

 اإلختبار إسم التالميذ الرقم
 القبلي

اإلختبار  التقدير
 البعدل

 التقدير

 شلتاز ٜٙ جيدجدا ٓٛ أمحد يوغي ٔ
 شلتاز ٖٜ مقبوؿ ٖٚ أليا صافية ٕ
 شلتاز ٖٜ جيدجدا ٓٛ أمساء موفدة ٖ
 مقبوؿ ٖٚ ضعيف ٖ٘ ديكي أردينسة ٗ
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 شلتاز ٖٜ مقبوؿ ٖٚ فينسي ألفاديال ٘
 جيدجدا ٓٛ ضعيف ٓٙ إيفا نوريٍت ٙ
 شلتاز ٖٜ جيدجدا ٓٛ إنداه فوترم ٚ
 شلتاز ٓٓٔ جيدجدا ٘ٛ جوفاف أرم  ٛ
 جيد ٙٚ ضعيف ٘ٙ ميباح ادلنَت ٜ
 جيد ٜٚ جيد ٖٚ ميتا فراتيوم ٓٔ
 مقبوؿ ٖٚ ضعيف ٖٙ ترم أكسبي ٔٔ
 جيد ٜٚ ضعيف ٘ٙ ألوؿ خَتية ٕٔ
 شلتاز ٜٗ جيدجدا ٘ٛ فرانند فراموداي ٖٔ
 جيدجدا ٙٛ جيد ٖٚ سيلفي أغوستنا ٗٔ
 مقبوؿ ٗٚ ضعيف  ٓٙ سيفوؿ درمواف ٘ٔ
 جيد ٜٚ مقبوؿ ٗٚ ريو يوغي ٙٔ
 مقبوؿ ٖٚ ضعيف ٘ٙ دمحم فجر ٚٔ
 شلتاز ٜٛ جيدجدا ٓٛ دمحم رازقُت ٛٔ
 جيدجدا ٙٛ جيدجدا ٓٛ ايليفيا فيالين ٜٔ
 مقبوؿ ٓٚ ضعيف ٓٙ دمحم ىلمي ٕٓ
 مقبوؿ ٓٚ ضعيف ٚٙ دمحم أليف  ٕٔ
 مقبوؿ ٗٚ ضعيف ٘ٙ إنتاف رامحاكاٌب ٕٕ
 جيدجدا ٘ٛ جيد ٜٚ إمسد عبدكؿ  ٖٕ
 جيدجدا ٙٛ مقبوؿ ٘ٚ فرداينيت زمرتوؿ ٕٗ
 جيدجدا ٘ٛ جيد ٚٚ فرل كردة ٕ٘
 جيدجدا ٚٛ جيدجدا ٗٛ أرفينا دكيينا ٕٙ
 جيد ٜٚ ضعيف ٖٙ ديندا صفية ٕٚ
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 شلتاز ٜٓ جيدجدا ٗٛ إكا نور افريليا ٕٛ
 شلتاز ٜٚ شلتاز ٜٗ بيما سفوترا ٜٕ

 ٕٔٗٗ ٕ٘ٔٔ رلموع
 ٚٔ،ٗٛ ٘ٚ،ٕٚ ادلعدؿ

ك بعد معرفة أف نتائج اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدل للمجموعة التجربة، قدمت 
الباحثة مقارنة بُت نتائج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدل لتلك اجملموعة، كأما ادلقارنة 

 كما يلي:

 ٛ اجلدكؿ
 كاإلختبار البعدل للمجموعة التجربةادلقارنة بُت اإلختبار القبلي 

 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم
عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلؤية

 %٘،ٖٗ ٓٔ % ٗ،ٖ ٔ شلتاز ٓٓٔ – ٜٓ ٔ
 %ٖٔ،ٕٗ ٚ %ٖٔ ٜ جيد جدا ٜٛ – ٓٛ ٕ
 %ٕٗ،ٚٔ ٘ %ٛ،ٖٔ ٗ جيد ٜٚ – ٓٚ ٖ
 %ٖٔ،ٕٗ ٚ %ٛ،ٖٔ ٗ مقبوؿ ٜٙ – ٓٙ ٗ
 - - %ٖٛ ٔٔ ضعيف ٜ٘ – ٓ  ٘

 % ٓٓٔ ٜٕ % ٓٓٔ ٜٕ العدد
بنظر إيل جدكؿ النسبة  ادلؤية ىناؾ ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار 

% من التالميذ ُب مستول  ٖٛ البعدم للمجموعة الضابطة فطهر أف اإلختبار القبلي
% ُب مستول  ٖٔ، % ُب مستول جيدٛ،ٖٔ% ُب مستول مقبوؿ،  ٛ،ٖٔ، ضعيف

% من تالميذ ُب  ٓكأما النتيجة اإلختبار البعدل  % ُب مستول شلااتز.ٗ،ٖجيدجدا،
% ُب مستول جيد جدا، ٖٔ،ٕٗ% ُب مستول جيد، ٕٗ،ٚٔ مستول ضعيف
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% ُب مستول شلتاز. كمن ىذا البياف يعرؼ أف النتيجة اإلختبار البعدل أكرب من  ٘،ٖٗ
 تبار القبلي.النتيجة اإلخ

 ٜ دكؿاجل
 النتائج عدد اإلضلراؼ ك عدد اإلضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت

 الرقم اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
Y

2 
(Y) Y2 Y1 X

2 
(X) X2 X1 

ٛٔ ٜ ٛ٘ ٚٙ ٕ٘ٙ ٔٙ ٜٙ ٛٓ ٔ 
ٜٗ ٚ ٛٓ ٖٚ ٗٓٓ ٕٓ ٜٖ ٖٚ ٕ 
ٖٙ ٙ ٜٓ ٛٗ ٜٔٙ ٖٔ ٜٖ ٛٓ ٖ 
ٜٔٙ ٔٗ ٚٗ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٖٚ ٖ٘ ٗ 
ٕ٘ ٘ ٜٚ ٚٗ ٗٓٓ ٕٓ ٜٖ ٖٚ ٘ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٙ 
ٕٔٔ ٔٔ ٜٙ ٛ٘ ٜٔٙ ٖٔ ٜٖ ٛٓ ٚ 
ٙٗ ٛ ٜٖ ٛ٘ ٕٕ٘ ٔ٘ ٔٓٓ ٛ٘ ٛ 
ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٕٔٔ ٔٔ ٚٙ ٙ٘ ٜ 
ٛٔ ٜ ٖٛ ٚٗ ٖٙ ٙ ٜٚ ٖٚ ٔٓ 
ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ ٔٓٓ ٔٓ ٖٚ ٖٙ ٔٔ 
ٜٔٙ ٔٗ ٚٗ ٙٓ ٜٔٙ ٔٗ ٜٚ ٙ٘ ٕٔ 
ٖٙ ٙ ٜٓ ٛٗ ٛٔ ٜ ٜٗ ٛ٘ ٖٔ 
ٕٔٔ ٔٔ ٚٙ ٙ٘ ٜٔٙ ٖٔ ٛٙ ٖٚ ٔٗ 
ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ ٜٔٙ ٔٗ ٚٗ ٙٓ ٔ٘ 
ٜٗ ٚ ٛ٘ ٚٛ ٕ٘ ٘ ٜٚ ٚٗ ٔٙ 
ٖٙ ٙ ٔٓٓ ٜٗ ٜٔٙ ٖٔ ٖٚ ٙ٘ ٔٚ 
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ٕ٘ ٘ ٜٛ ٛٗ ٖٕٗ ٔٛ ٜٛ ٛٓ ٔٛ 
ٛٔ ٜ ٚٗ ٙ٘ ٖٙ ٙ ٛٙ ٛٓ ٜٔ 
ٛٔ ٜ ٚٗ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٕٓ 
ٔٓٓ ٔٓ ٜ٘ ٛ٘ ٜ ٖ ٚٓ ٙٚ ٕٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٛٗ ٚٗ ٛٔ ٜ ٚٗ ٙ٘ ٕٕ 
ٙٗ ٛ ٖٚ ٙٓ ٖٙ ٙ ٛ٘ ٜٚ ٕٖ 
ٖٙ ٙ ٛٙ ٛٓ ٕٔٔ ٔٔ ٛٙ ٚ٘ ٕٗ 
ٕ٘ ٘ ٜٚ ٚٗ ٙٗ ٛ ٛ٘ ٚٚ ٕ٘ 
    ٜ ٖ ٛٚ ٛٗ ٕٙ 
    ٕ٘ٙ ٔٙ ٜٚ ٖٙ ٕٚ 
    ٜٔٙ ٔٗ ٜٓ ٛٗ ٕٛ 
    ٜ ٖ ٜٚ ٜٗ ٕٜ 

 رلموع ٕ٘ٔٔ ٕٔٗٗ ٜٖٖ ٖ٘ٚٗ ٗٛٛٔ ٜٕٗٓ ٕٓٓ ٛٚٚٔ
∑γ2 ∑γ   ∑х2 ∑x   N 

 
 توضيح ماُب اجلدكؿ السابق:

X1 اإلختار القبلي من اجملموعة التجريبية : نتائج 

X2 نتائج اإلختار البعدم من اجملموعة التجريبية : 

(X) عدد اإلضلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية :  

X2 عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية :  

∑X رلموع عدد اإلطلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية : 
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∑X2  اإلطلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية: رلموع عدد 

Y1 نتائج اإلختار القبلي من اجملموعة الضابطة : 

Y2 نتائج اإلختار البعدم  من اجملموعة الضابطة : 

(Y) عدد اإلضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 

Y2 عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابط : 

∑Y  من نتائج اجملموعة الضابطة: رلموع عدد اإلطلراؼ 

∑Y2 رلموع عدد اإلطلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

بعد توضيح اجلدكؿ السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية ك ىي رلموعة 
اإلطلراؼ ك رلموع عدد اإلطلراؼ ادلربع من اجملموعة التجربية ك اجملموعة الضابطة، كما 

 ُب ىذا اجلدكؿ:

 ٓٔ ؿدك اجل
 رلموع عدد اإلضلراؼ رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع اجملموعتُت
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية

رلموع عدد 
∑хٕافنحراؼ  

رلموع عدد 
∑хاإلضلراؼ   

رلموع عدد اإلضلراؼ 
∑γٕادلربع   

 رلموع عدد
∑γاإلضلراؼ   

ٖٗٚ٘ ٖٖٜ ٔٚٚٛ ٕٓٓ 
 السابقة إىل الرمز  اإلحصائي اآلتية :ك بعد ذلك قامت الباحثة إبدخاؿ النتائج 

Mx = 
∑ 

 
 

 = 
333
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 =  11،68 

2
х∑  = 2

х∑  - (
∑ 

 
) 2 

 =  4753  - 
     ٕ

  
 

 =4753– 3962679 

 = 79،621 

My = 
∑ 

 
 

 = 
   

  
 

 =  8  

∑y = ∑y2- (
∑ 

 
) 2 

 =   2973   - 
     ٕ

  
 

 = 1778 - 
     

  
 

 = 1778 – 16،، 

 = 178 

 

t = 
     

√{
∑    ∑   

        
}(

 

  
 

 

  
)           
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 = 
  6       
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   621       

        
}(

 

  
 

 

  
)           

 

  = 
 6  

√{
   6  

  
}(

  

   
)           

 

 = 
 ،  

√{
     ، 
     

}          

 

 =
 6  

√   6     
 

 = 
 ،  
 ،   

 = 3614 

db = (Nx + Ny – 2) 

 = 29 +  25 –  2  

 = 52 
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t.s0.001 = 2,42 

t.s0,005 = 2668 

ما فيو تغيَت ُب مهارة الكتابة بعد اجراءت صور ادلتسلسلة ُب تعليم = h0  :  الفركض
  مهارة الكتابة

           h1  =   ىناؾ تغيَت فب مهارة الكتابة بعد اجراءت صور ادلتسلسلة ُب تعليم مهارة
 الكتابة

ٍب قامت  ٗٔ،ٖي = اإلحصائ  tك من اجلدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة 
 degree of) 51بعد ذلك حبثت الباحثة بنتيجة ُب القائمة احلرية t-table الباحثة بتعيُت

fredoom )من t- table  في  2668% و 1 ُب التقدير ادلعنول 2642 فوجدت أف نتيجة

    ’‘ t’‘   : ك ىذا تقرير% 5 التقدير ادلعنول

T.test  (t  احلسايب )t-table <  (اجلدكيل =)حصلت التجريبة = مقبوؿ 
T.test  (t  احلسايب )t-table >  (اجلدكيل =)فشلت التجريبة = مردكد  

ككذلك أكرب   ,2 42% = ٔكألف نتيجة اإلحصائي =  اكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم 
مقبوؿ أك أف فركض ىذا   H1كذلك دبعٌت أف  ٛٙ،ٕ% = ٘من نتيجة التقدير ادلعنوم 

البحث مقبوؿ. ك خالصتها أف استخداـ كسيلة الصور ادلتسلسلة فعالية ُب تعليم مهارة 
الكتابة ك تنمية رغبة الطالب ُب تعليم اللغة العربية، ألف الصور ادلتسلسلة ذبعل التالميذ 

 .م كىم يعرفوف كيفية كتابة اجلملةنشيطة ُب التعلي

 

 
                                                           

51
 . statistical tables for biological, agricultural and medical research, fisher, R.A dan yates f . table 

111, oliver & boyd ltd. Edinburgh.( suharsimi arikunto, prosedur penelitian,(مرجعالسابق 
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 الفصل اخلامس
 البحثنتائج 

 
 نتائج البحث - أ

اعتمادا على ىذا البحث، أخذت الباحثة االستنتاج من استخداـ الصور  
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالميةادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن " ج" ُب 

 . كأما خالصة النتائج كما تلى:ماالنجاحلكومية تومفانج 
اعتمادا على نتائج الطلبة ُب اإلختبار القبلي كإلختبار البعدل ُب الفصل  .ٔ

الضابط كالتجرييب، إف الصور ادلتسلسلة فس تعليم مهارة الكتابة فعاؿ لًتقية مهارة 
الكتابة )تكوين اجلملة(.بوجود حاصل نتيجة "ت" بُت فصلُت يعٌت رلموعة التجريبة ك 

ككذلك أكرب من  ٕٗ،ٕ% = ٔتيجة ادلعنول أكرب من ن ٗٔ،ٖ رلموعة الضابطة = 
, مقبوؿ أم أف فركض البحث مقبولة Haمردكد ك  Ho دبعٌت أف ٛٙ،ٕ%= ٘نتيجة 

التالميذ ُب تعليم مهارة  لو أئار لًتقية كفاءةالصور ادلتسلسلة كاخلالصة أف استخداـ 
 .الكتابة

 احلكومية تومفانج ماالنج مدرسة ادلتوسطة اإلسالميةإف الصورة دلهارة الكتابة ُب 
فعالية بطريقة البحث التجرييب ُب الصف الثامن "ج". كاستخدـ الباحثة ادلالحظة، 

 كاإلختبار لقياس صلاح تعليم مهارة الكتابة ) ترتيب اجلمل( ابستخداـ الصور ادلتسلسلة.
 اإلسالمية مدرسة ادلتوسطةكدبالحظة الباحثة أف استخداـ الصور ادلتسلسلة ُب   

تنمو زايدة احلماس للتعلم التالميذ، ألف الصور ادلتسلسلة جعل حلكومية تومفانج ماالنج ا
 التالميذ نشيطة ُب التعليم كىم يعرفوف كيفية كتابة اجلملة.
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 اإلسالمية ادلتوسطةمشكالت استخداـ الصور ُب تعليم مهارة التابة ابدلدرسة إف  -
 كما اييل:  احلكومية تومفانج ماالنج

أ.الفرصة لتعليم مهارة الكتابة ُب استخداـ الصور ادلتسلسلة زلدكدة، لذلك ليس 
 للمدرس كقت كاؼ ُب التعليم الكتابة ابلستخداـ الصور.

 ب. قلت الوسائل التعليمية ُب ادلدرسة.

 ج. قلت الوسائل التعليمية ُب ادلدرسة، الصور غَت متنوعة كذبعل قلة علة الطلبة.

للوسائل التعليمية ىو ربقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس دبستول فاذلدؼ الرئيس 
من جانب النظر ُب ىذا الظركؼ فعاؿ أبقل قدر من التكلفة ُب الوقت كاجلهد كادلصادر.

األحساف ادلدرس يستخدـ الوسائل التعليمية ُب ربقيق أىدافها كذبعل تشوؽ الطالب 
ابقيا ك مستمرا كتساعدىم على سرعة للدرس كتوجيو اىتمامهم أليو كذبعل ما يتعلمومو 

 تذكَت.
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 الفصل السادس
 االختتام

 
 أ.ملخص نتائج البحث

إف الصور ادلتسلسلة فس تعليم مهارة الكتابة فعاؿ لًتقية مهارة الكتابة )تكوين 
اجلملة(.بوجود حاصل نتيجة "ت" بُت فصلُت يعٌت رلموعة التجريبة ك رلموعة الضابطة 

 ٛٙ،ٕ%= ٘ككذلك أكرب من نتيجة  ٕٗ،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة ادلعنول  ٗٔ،ٖ= 
كاخلالصة أف استخداـ , فركض البحث مقبولةمقبوؿ أم أف  Haمردكد ك  Ho دبعٌت أف

 .التالميذ ُب تعليم مهارة الكتابة لو أئار لًتقية كفاءةالصور ادلتسلسلة 
  االقرتاحات -ب

كبعد أف نعرؼ استخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة يؤثر إىل التالميذ  
كأرادت الباحثة تقدًن  ماالنجاحلكومية تومفانج  مدرسة ادلتوسطة اإلسالميةُب 

 اإلقًتاحات فيما يلي:

يرجو إىل مجيع ادلدرسُت كادلدرسات أف يهتم جيدا إىل ادلواد كاستخداـ كسائل  .ٔ
التعليمية الفعالية للحصوؿ على أقصى تستفادة من التدريس خصوصا ُب تعليم 

 مهارة الكتابة.
مدرسة ادلتوسطة ُب أف استخداـ الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكتابة للتالميذ  .ٕ

جّيدا ألف زايدة احلماسة كالنشاطة، كىم ُب  ماالنجاحلكومية تومفانج  اإلسالمية
 ػلبوا الصور ككذلك اصلذبوا ابلصور التعليمية.

كىذا البحث ػلتاج إىل استمرار كتعميقة ُب تطبيق الوسائل اللغوية األخرل ُب  .ٖ
 ة.تدريس اللغة العربية خصوصا ُب تعليم مهارة الكتاب
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يرجى من ىذا البحث أف تقاـ حبث أخرل دبثل استخداـ الصور ُب تدريس  .ٗ
 مهارة الكتابة، أك مهارات أخرل.

إف ىذا البحث مل يكوف كامال ُب البحث ككثَتا النقصاف4 فلذلك ترجو الباحثة  .5
لكي يكوف   الوسائلمن الباحثُت األخرين أف غلعل أحسن عملية البحوث هبذه 

البحث. كامالُب



 

 
 

 

 قائمة ادلصادر وادلراجع

 

 قائمة ادلصادر و ادلراجع العربية .أ 

 ادلصادر
 ٕالقرآف الكرًن، يسف : 

 ادلراجع
 ـ( ٜٜ٘ٔ)ماالنق: ايكيب.  الوسائل ادلعينات ُب تعليم العربيةإماـ أسرارم. 

 ـ( ٜٓٛٔ، )القاىرة: دار غريب للطباعة. معجم ادلصطلحات الًتبويةأمحد زكي بدكم. 
أكريل حبر الدين. مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء. ) ماالنق، 

-ٗ٘ٔـ(، ص: ٕٔٔٓاإلسالمية احلكومية،  مبطعة جامعة موالان مالك إبراىيم
ٔ٘٘. 

. بَتكت: دار الوسائل التعليمية إعدادىا كطؤؽ استخدامهابشَت عبد الرحيم الكلوب. 
 .  ـ( ٜٙٛٔإحياء العلـو
لدار ادلصرية ، ) القاىرة : اتعليم اللغة العربية بُت النظرية ك التطبيقيةدكًت حسن شحاتة، 

 .( ٕٕٓٓاللبنانية، 
. ) جامعة أـ القرل. تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلزلمود كامل الناقة. 

 ـ( ٜ٘ٛٔ

 ـ(ٕٚٓٓ)كلية الًتبية جامعة السلطاف. قابوس.  أساس البحث العلميمنذر الضامن. 

)الرايض: جامعة ادللك سعود.  ادلعينات البصرية ُب تعليم اللغةزلمود إمساعيل صيٍت: 
 ـ( ٖٜٛٔ



 

 
 

 ـ( ٜ٘ٛٔ، )الكويت. إنتاخ الوسائل التعليمية البصرية للمعلمُتدمحم يوسف الديب، 
 .(ٖٕٓٓ، )رايض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةزلمود إبراىيم اخلطيب، 

) متاراـ: مؤسسة مدخل إىل تدريس اللغة العربية ملخص ابن أيب بكر فتح ادلوجود. 
 ـ(ٜٕٓٓادلًتز

 
 اإلندونسيةقائمة ادلراجع  .ب 

 

Arikunto, Suharsimi. Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, 

Jakarta.2002 

Arikunto,Suharsimi, 2005, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta 

: Rineka Cipta 

Djwandoro, Soenardi, M. 1996, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, Bandung 

: ITB 

Fatah Syukur. Teknologi Pendidikan. ( Semarang : Rasail, 2008). 

 

Hamid, Abdul. H, H.Uril Baharuddin Dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa 

Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, UIN-Press. 

Malang.2008 

 

Moch, Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007. 

M, Ngalim, Purwanto. Prinsip- Prinsip & Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: 

Rosdakarya, 1994. 

Syaf Hikmat Agus, Media Pembelajaran Sebuah pendekatan baru, (Jakarta: 

Ciputan,2008). 

 

 

 

 

 

 

 


