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  االستهالل
  
    :قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي  

    "ِاحِرصوا على تعلُِّم اللُّغِة اْلعرِبيِة فَِإنها جزٌء ِمن ِديِنكُم"  :قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب          )ين و غريهرواه الطربا (  "ِلثَالٍَثِ َألني عرِبي واْلقُرآنُ عرِبي وكَالَم أَهِل الْجنِة ِفي الْجنِة عرِبي أَِحبوا الْعرب :  " عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم قال         ٢ آية يوسفسورة   }  قرآنا عربيا لعلكم تعقلوننهإنا أنزل{@
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  داءـإه
  

  إىل والدي
     إجالل واحترامه تقدم  سالمة الطوية ونقاء الضمرينفسه السمحة الطيبة واملعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف   

  إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري
    تقديرا وإجالال
  إىل زوجي

  لكمن اهللا الت سهولة بك، ي حقيقة احلياة، أتعرض العرقـيعلمن
    .، يف عون اهللا على الدوامعظيم الثواب واجلزاء

  إىل ولدي
  .سعادة يف الدنيا واآلخرةحياتك، يف عون اهللا على الدوام،  سالمة يف .محة اهللا اجلميلة يف حياتـيأنت ر. فائز الرباء، جندي ثبت محاستـي

  
  مهارة الكتابة مهارة مهمة يف اللغة العربيةمنون بأن إىل الذين يؤ

الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة به و والذين مل يؤمنوا
 .سهم يف خدمة اإلنسانوبقائها رسل حضارة أسهمت وت
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  رـكر وتقديـش
  

ات لى فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثباحلمد هللا على كل حال، وأشكره ع
يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه أمجعني، 

  :والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أمابعد
 علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد أما وقد من اهللا

 –والثناء، فلك احلمد يأبـي حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفنـي 
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعال 

يكن حيدوهم إال العمل اجلاد خروج هذا البحث ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل 
  :ومنهم. املخلص

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
  .ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

صص تدريس اللغة العربية برنامج مساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس خت
  .الدارسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا الدكتور نور املرتضى املاجستريمساحة 
وعمليا ووجد خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حتـى 

خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير، وعفواً أستاذي إن االنتهاء منه، فله من اهللا 
كنت قد أثقلت عليك بكثرة أسئلتـي ولكنـي تعودت منك على سعة الصدر ورحابة 

  .العقل
 عن قاً يعجز لساينح، املشرف الثاين،  أمحدالدكتور بكري حممد خبيتمساحة 

ل فترة إعداد هذا البحث فلم  كل العون والتشجيع طواةشكره وتقديره فقد قدم للباحث
، وكان لتفضله مبناقشة ا وتوجيههةيبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث
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ي خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم ـ فله منة نفس الباحثالبحث أكرب األثر يفهذا 
  .الثواب واجلزاء
 يف ختصص تدريس  بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمنيةتقدم الباحثتكما 

 ةفلهم من الباحث. اللغة العربية برنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 خري املعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عنـيكل الشكر والتقدير على ماقدموه من العلوم و

  .اجلزاء
 – اجستري احلاج عبد اجلليل ظهري املةأستاذكما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 
ستطيع تى ـدلوه حتب ةلباحثل أدىل  الذي–رئيس املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج

  .تواجه احلياة احلقة أن ةالباحث
جي حبيبـي يف الدنيا واآلخرة، قد دفعنـي يف كل يومي وأما أسرتـي وعلى ز

كان له  وجندي فائز الرباء الذي يثبت محاستـي، وعلى والدي الكرمي الذي. ووقتـي
إمتام هذا البحث مبا غرسه ىف نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلخالص بعد اهللا تعاىل فضل 
ان دعائها املستمر خري معني يل طوق فضلها عنقي وكت ـي احلبيبة التيف العمل، ووالدتـي

  .يف حياتـي
 وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل ختـي الشقيقةأل

 الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير حيز املتواضع إىل
  .واالمتنان

  
  . التوفيقواهللا ويل
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  االعتماد من طرف جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  استخدام لوحة اجليوب يف ترقية مهارة الكتابةفعالية 
  ) ماالنجالثانوية سوريا بوواناحبث جتريبـي يف املدرسة (

  
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  

  نوفيتـا رمحـي: ةبإعداد الطال
 S2/ ٠٧٩١٠٠١٩: رقم التسجيل

  

 شرطا لنيل درجة ار قبوهليقشة وتقر عن هذا البحث أمام جلنة املناة الطالبتقد دافع
 . م٢٠٠٩ أبريل ١٥: ، بتاريخربعاءاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم األ

  : األساتذةوتتكون جلنة املناقشة من السادة
  _________: التوقيع        )رئيسا   ( يس لوبيس تورك. د. ١
  _________: التوقيع        )مناقشا   (  شهداء صاحل نور.د  .٢
  _________: التوقيع   ) ومناقشا مشرفا   ( نور املرتضى حممودي .  د.٣
  _________: التوقيع   )مشرفا ومناقشا (  أمحد   بكري حممد خبيت .  د.٤
     

  ،عتماداال
   الدراسات العليا،عميد كلية

  
  عمر منران. د.أ

 ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف
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 إقرار الطالبة
  

  :عنواناللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مـاالنج حتت عليم ت لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف ي حضراـ بأن هذه الرسالة التأقر  .، تلوغو ماس، ماالنج٤١الشارع تلوغو سوريو رقم :   العنوان S2/ ٠٧٩١٠٠١٩:    رقم التسجيل  نوفيتـا رمحـي:   االسم الكامل  :يـ كاآلتـي بيانات أدناه،ةأنا املوقع
  مهارة الكتابةرقيةاستخدام لوحة اجليوب يف تفعالية 

  )حبث جتريبـي يف املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج( 
دعـى وإذا أ. ورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرحضرا وكتبتها بنفسي وما ز جيربين أحد على  ي اخلاصة والـء على رغبتحررت هذا اإلقرار بناوهذا،   .اإلسالمية احلكومية ماالنجذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات العليا اجلامعة ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على  أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال     اإلقرارةتوقيع صاحب      م٢٠٠٩  أبريل١٣ ماالنج،    .ذلك

 S2/ ٠٧٩١٠٠١٩: رقم التسجيل                                                   نوفيتـا رمحـي
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  املستخلص
حبث  (كتابة مهارة الرقيةاستخدام لوحة اجليوب يف تفعالية .  م٢٠٠٩ي، نوفيتا رمح

) ١( :حتت إشراف).جتريبـي يف املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج   . أمحدالدكتور بكري حممد خبيت )٢( الدكتور نور املرتضى املاجستري،
  .مهارة الكتابة، لوحة اجليوب : الكلمتني األساسيتني

ولكن . الكتابة ومهارة ،القراءةمهارة الكالم، ومهارة االستماع، واألربعة، هي مهارة  ارات اللغةقد جرى تعليم اللغة العربية يف أحناء بلد إندونيسيا، يعلم فيها امله   هناك العوامل .  مل حيقق األهداف املرجوةيؤسف أن تعليم اللغة العربية فيها بصفة عامة بواسطتها تدون العلوم . العربية بعد املهارات اللغة األخرى وتطبيق مهارة األخرىالكتابة معيار جناح تعليم اللغة . وإحدى مهارات اللغة هي مهارة الكتابة  .والوسائل التعليمية، وغريها يف التدريس وخلفية الدارسني التعليم وكفاءة املعلم  وأهدافةواد الدراسياملالتعليمي و والكتاب وطرق التدريس ياملنهج التعليم: التـي تؤثر إىل حصول األهداف، منها هناك مشكالت . وجرى هذا البحث يف املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنج  . وتنتقل العلوم من جيل إىل جيلوتنتشر الثقافة سوى  مل تستخدم املُدرِّسة الوسيلة: ، منها حتتاج إىل عالجمهارة الكتابةيف تدريس  ضعف ميول  يف تدريس مهارة الكتابة، و واملمسحةلقلم الغليظالسبورة واالكتاب و هم يشعرون بامللل والسأم عندما يشتركون . مهارة الكتابة وقلة اهتمامهم مبادة الطلبة وهذا ترتب . تدريس مهارة الكتابة مادة اللغة العربية السيما  وتعلممعليعملية تيف  ة يف هذا البحث قامت الباحثة بدراسة إحدى الوسائل التعلمية هي فعالي    .ه ضعف كفاءة الطلبة يف اللغة العربيةعلي   .استخدام لوحة اجليوب يف ترقية مهارة الكتابة
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مهارة  ترقيةة استخدام لوحة اجليوب يف اليفعمدى عرفة هذا البحث ملف ويهد جمتمع البحث يف هذه الدراسة و. ـيالوصفي التجرييبوأما مهنج البحث هي   . يف املدرسة الثانوية سوريا بووانا ماالنجالكتابة الثانوية سيوريا بووانا ماالنج للسنة الدراسية  طلبة القسم الثاين باملدرسة الختبار القبلي  البيانات من نتائج اة الباحثتستخدماوملعرفة مدى الفعالية   .واالختبارأدوات املستخدمة هي املالحظة، واالستبيان، أما . ذه املدرسة طالبا ٢٣عددهم الذين يبلغ ) ب(صل  طالبا، وطلبة يف الف٢٣عددهم الذين يبلغ ) أ( طلبة القسم الثاين يف الفصل الثاينوعينته  . طالبا١٨٤عددهم يبلغ ، و٢٠٠٨/٢٠٠٩ ، والدليل ذه الوسيلة فهم الطلبة مادة مهارة الكتابة بسهولة.  هذه الوسيلةاستعمال بني تدريس مهارة الكتابة باستخدام لوحة اجليوب وتدريسها بدونيف النتيجة  اواضح ا إىل نتيجة تقول أن هناك فرقت الباحثةلصتو املدرسية سوريا بووانا ماالنج، الكتابة مهارة رقيةاستخدام لوحة اجليوب يف تفعالية  وبعد أن تبحث الباحثة عن  .فصل الضابطال التجريبـي ويف الفصل عقدما الباحثة واالختبار البعدي ة يفعالله يوب واستخدام لوحة اجل .النتيجة اجليدةعلى  أكثرهم حصلوا على ذلك أن أن النتيجة املعدل اليت حصل عليها طلبة :  هذه الوسيلة كالتايلوتظهر فعالية  .سة الثانوية سوريا بووانا ماالنج طلبة املدر لدىجلملةوإكمال اكتابة اجلمل املوازية، والفقرة املوازية، والكلمات احملذوفة، وترتيب الكلمات، ترقية يف            %.٢٠،٩٦وتعنـي أن فعاليتها تبلغ . ١٣،٦هي  النتيجة املعدل اليت حصل عليها طلبة فصل التجربة ، بينما٨،٧٨  هيفصل الضابط
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 ABSTRACT 
 

Novita Rahmi,  2009. Utilizing Effectiveness of Pocket Board to Increase the 
Writing Competence (Experiment study in  MTs Surya Buana Malang). 
Advisors: 1. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd, 2. Dr. Bakry Mohammed 
Bakheet Ahmed. 

 
Key Words : Pocket board, writing competence 
 

Arabic teaching has taken place in Indonesia. In Indonesia has touch four 
competences in language, there are listening, speaking, reading, and writing. But, 
generally arabic teaching still not yet getting the goal. There are some factors that 
influence the goal among, the curriculum, teaching aids, methods, the goal, 
background of students, subject matter, and etc. 

One of language competences is writing. Writing is one of succeed 
standard Arabic teaching. after the others language competence. It is the 
application of the another competences, with writing of arrangement knowledges, 
spread of culture, and changing knowledge in one generation to generation. 

The research goes on in MTs Surya Buana Malang. There are some 
problems in teaching writing competence, that are: Arabic teacher doesn’t use 
teaching aids except the books, white board, felt-tip marker, eraser of proclivity, 
lack of student attention in Arabic teaching, the students feel bored and surfeited 
when they take a class of Arabic teaching, even in writing, that is the cause of 
weak ability of students in Arabic language. 

In this research, the researcher focused on one of teaching aids, is utilizing 
of pocket board to increase the writing competence. 

The Research aim to obtain; know effective aspect from teach writing 
competence with the pocket board. 

This research use descriptive experiment qualitative research, Population 
of this research cover student at MTs Surya Buana Malang, year 2008 / 2009, with 
184 students. While sampel research is student in class 2A with 23 students and 
student in class 2B with 23 students in MTs Surya Buana Malang. As for research 
instrument is observation, test, inquiry, and interview.  

The process analyze in this research taken from pre-test and post-test in 
control class and experiment class. 

The result of experiment is researches get significant different from teach 
writing competence with the pocket board and teach writing competence without 
the pocket board. Student understood subject matter of writing competence be 
easy, therefore they get good grades for writing competence. And than using the 
pocket board to increase competence of students in writing the sentences, 
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paragraph, arrange the words and to complete the sentences, it means that utilizing 
effectiveness pocket board to increase the writing competence in MTS Surya 
Buana Malang. 

 
 
 

ABSTRAK 
 

Novita Rahmi, 2009. Efektivitas Penggunaan Lauhat Al-Juyub untuk 
meningkatkan Kompetensi Menulis (Studi eksperimen di MTs Surya Buana 
Malang). Pembimbing; 1. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd, 2. Dr. Bakry 
Mohammed Bakheet Ahmed. 

 
Kata Kunci : Lauhat Al-Juyub, Kompetensi Menulis. 
 

Pengajaran bahasa arab telah berlangsung di seluruh Indonesia. Di sana di 
ajarkan empat kompetensi berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan 
menulis. Tetapi sangat disayangkan, secara umum pengajaran bahasa arab belum 
mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa  faktor yang berpengaruh dalam 
mencapai tujuan tersebut, diantaranya: kurikulum, metode dan media pengajaran, 
buku dan materi pelajaran, tujuan, potensi guru, latar belakang siswa, dan lain-
lain.  

Salah satu kompetensi berbahasa adalah menulis. Menulis adalah salah 
satu standar keberhasilan berbahasa Arab setelah kompetensi berbahasa yang lain. 
Menulis merupakan aplikasi dari kompetensi lainnya, dengan menulis ilmu-ilmu 
tersusun, kebudayaan tersebar, dan ilmu-ilmu berpindah dari generasi ke generasi. 

Penelitian ini berlangsung di MTs Surya Buana Malang. Di sana ada 
beberapa masalah dalam pembelajaran kompetensi menulis, diantaranya: Guru 
bahasa arab belum menggunakan media pengajaran selain buku, papan tulis, 
spidol, dan penghapus, dan kurangnya minat dan perhatian siswa terhadap 
pembelajaran bahasa arab, siswa merasa bosan dan jenuh ketika mereka mengikuti 
pelajaran bahasa arab terlebih lagi pada pelajaran kompetensi menulis, ini akan 
berakibat kepada lemahnya kampuan siswa dalam bahasa arab. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada salah satu media 
pengajaran, yaitu efektivitas penggunaan lauhat al-juyub dalam meningkatkan 
kompetensi menulis. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek efektivitas penggunaan 
lauhat al-juyub dalam meningkatkan kompetensi menulis. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksperimen kuantitatif, populasi 
dari penelitian ini adalah para siswa MTs Surya Buana Malang tahun ajaran 
2008/2009, dengan jumlah siswa 184 orang. Sedangkan sampel penelitian ini 
adalah para siswa semester 2 kelas 2A dengan jumlah siswa 23 orang dan kelas 
2B dengan jumlah 23 orang di MTs Surya Buana Malang tahun ajaran 2008/2009. 
Adapun instrumen penelitian adalah observasi, angket, tes, dan wawancara. Proses 
analisis dalam penelitian ini diambil dari hasil tes siswa, pre-tes dan post-tes yang 
dilaksanakan di kelas control dan kelas eksperimen. 
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 Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti melihat ada perbedaan yang 
signifikan antara pembelajaran kompetensi menulis dengan menggunakan lauhat 
al-juyub dan pembelajaran kompetensi menulis tanpa menggunakan lauhat al-
juyub. Dengan media ini siswa mampu memahami materi kompetensi menulis 
dengan mudah sehingga mereka mendapat nilai yang bagus.  Penggunaan lauhat 
al-juyub efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis kalimat, 
paragrap, menyusun kata, dan menyampurnakan kalimat. Dapat diartikan bahwa 
penggunaan lauhat al-juyub efektif untuk meningkatkan kompetensi menulis 
siswa MTs Surya Buana Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii  

 
 
 
 
 

  حمتويات البحث
     ص...........................................................قائمة املالحق       ف.....................................................قائمة الرسوم البيانية       ع...........................................................قائمة اجلداول    م  ...............................   ..........................حمتويات البحث ك  ............................... ...............مستخلص باللغة اإلندونيسية  ي.........  .......................................مستخلص باللغة اإلجنليزية   ح  ..................................................    باللغة العربيةمستخلص  ز............................    .................................إقرار الطالبة      و............................................................جلنة املناقشني    ه ............................  ................................تقرير املشرفني   ج............................................................   شكر وتقدير    ب  ...................................................................  إهداء  أ.....................................   ..........................االستهالل 

  
    األولالفصل

 اإلطار العام

  ٤.............................   ..........................ف البحث   هد-ج  ٤............................   ........................... البحث   سؤال-ب  ٢............................   ................................... مقدمة  - أ



 xiv 

  ٥.................................................   . الدراسات السابقة   -ح  ٦..........   ......................................... حتديد املصطلحات  -ز  ٤.........................................................    أمهية البحث  - و  ٤...................    .................................... حدود البحث  -ه  ٤ ............................  .......................... البحث    يةض فر- د
 

   الثانـيالفصل
  اإلطار النظري

 ١٩ ....................................    إعداد بطاقات لوحة اجليوب -٥ ١٨...........................   ................  إعداد لوحة اجليوب  -٤  ١٤...........................   ................   فوائد لوحة اجليوب -٣ ١٢...........................     .............خصائص لوحة اجليوب  -٢ ١١...........................   ................  مفهوم لوحة اجليوب  -١  ١١...........................   .......................... لوحة اجليوب  -أ
 ٢٠...........   ..  .....................جماالت استخدام لوحة اجليوب  -٦

 ٣٣.....   ...................................بة   مشكالت مهارة الكتا-٧ ٣٢..............................   ...اجلوانب املهمة يف مهارة الكتابة   -٦ ٣١.....   ...............................   وسائل تعليم  مهارة الكتابة-٥ ٢٨..................................   ..  احل تعليم  مهارة الكتابة مر-٤ ٢٥...........................   ................  أنواع مهارة الكتابة -٣ ٢٤..................................   ..  ة  أهداف تعليم  مهارة الكتاب-٢ ٢٢.   ................................................  مفهوم الكتابة  -١ ٢٢..   ..................................................مهارة الكتابة    - ب



 xv 

    ٣٣....   ........................................... تصحيح الكتابة   -٨
  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  ٣٧...................   .......................................   منهج البحث - أ
 ٣٨...........................   ...............   .......جمتمع البحث وعينته - ب

  ٣٨...........................   .......................   .... متغريات البحث-ج
  ٣٩...........................   .......................  ....... أدوات البحث-د
  ٤٣...........................   ............................. مصادر البيانات  -ه
  ٤٣...........................................      ...... أسلوب حتليل البيانات-و
  ٤٤.................................   ....................  مراحل تنفيذ البحث-ز

  الفصل الرابع
   حتليل النتائج ومناقشتها

  ٤٧   .....................................املدرسة الثانوية سوريا بووانا    عنحملة - أ
 ٧٣..   ..............................ومناقشتها ها  وحتليل االختبار عرض بيانات - ج ٥١   ..................خطوات تدريس مهارة الكتابة باستخدام لوحة اجليوب   - ب

  ٧٣   ............................  .........................عرض البيانات -١
  ٧٨...   ........................................ها   مناقشت حتليل البيانات و-٢

  ٨٤....   ......................... االستبيانات وحتليلها ومناقشتها   عرض بيانات-د
  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
 ٨٦........   ...................................................التوصيات     - ب  ٨٥...........................   ................................نتائج البحث    -  أ



 xvi 

  ٨٦   ............................................................. املقترحات  -ج
  ٩٣...........................................................   املصادر واملراجع  

  قائمة اجلداول
 صفحة موضوع رقم

 ٤٣ التقدير لنتيجة الطلبة ١

 ٧٣ تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل الضابط ٢

 ٧٤ تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل التجريبـي ٣

 ٧٤ املقارنة بني عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصلني ٤

 ٧٥ تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل الضابط ٥

 ٧٦ لبعدي يف الفصل التجريبـيتقدير نتيجة االختبار ا ٦

 ٧٧ املقارنة بني الفصلني يف تقدير نتيجة االختبار البعدي ٧

٩  ٨ 

 جمموع االحنراف املربعاحلاصل من معدل النتائج واحلاصل من   عدد االحنرف وجمموع االحنراف املربع

٨١  ٧٩ 

  
  
  
  
  



 xvii  

  
  

  قائمة الرسوم البيانية
 صفحة موضوع رقم

 ١٦ ريب على حتويل اجلملرسم لوحة اجليوب للتد ١

 ١٧ رسم لوحة اجليوب للتدريب على متكلة اجلملة باملثري الصورة ٢

 ٥٣ لوحة اجليوب يف اللقاء األول ٣

 ٥٦ لوحة اجليوب يف اللقاء الثانـي ٤

 ٦٠ لوحة اجليوب يف اللقاء الثالث ٥

 ٦٤ لوحة اجليوب يف اللقاء اخلامس ٦

 ٦٧ لوحة اجليوب يف اللقاء السادس ٧

 ٧٠ لوحة اجليوب يف اللقاء السابع ٨

  
  
  
  



 xviii  

  
  قائمة املالحق

  أدوات البحث: ١امللحق   - أ
 صفحة موضوع رقم

 ٩٨ االستبيانة للطلبة قبل استخدام لوحة اجليوب ١

 ٩٩ االستبيانة للطلبة بعد استخدام لوحة اجليوب ٢

 ١٠٠ دليل املقابلة الشفهية لرئيس املدرسة ٣

 ١٠١ الشفهية ملدرسة اللغة العربيةدليل املقابلة  ٤

 ١٠٢ أسئلة التقومي األول  ٥

 ١٠٣ أسئلة التقومي الثانـي ٦

  
 البيانات: ٢امللحق   - ب

 صفحة موضوع رقم

 ١٠٥  استخدام لوحة اجليوبقبل نتيجة االستبيانة ١

 ١٠٦  بعد استخدام لوحة اجليوبنتيجة االستبيانة ٢

 ١٠٧ نتيجة الطلبة يف الفصل األول ٣

 ١٠٨ نتيجة االختبار القبلي يف الفصل الضابط: ١اجلدول  ٤

 ١٠٩ نتيجة االختبار القبلي يف الفصل التجريبـي: ٣اجلدول  ٥

 ١١٠ تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل الضابط: ٦اجلدول  ٦

 ١١١ نتيجة االختبار البعدي ىف الفصل التجريبـي: ٨اجلدول  ٧

 ١١٢ الطلبة لكل االختبارات القبلية و البعدية بني نتائج: ١١اجلدول  ٨



 xix 

 الفصلني

 ١١٤ االحنراف بني الفصلني: ١٢اجلدول  ٩

  
  
  
  
  الرسائل اإلدارية: ٣ امللحق -٣

 صفحة موضوع رقم

 بووانا ماالنجخطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل املدرسة الثانوية سوريا  ١

١١٦ 

 عقدت البحث يف تلك املدرسةة سوريا بووانا ماالنج أن الباحثة قد ورقة من رئيس املدرسة الثانوي ٢

١١٧ 

  
  
  

  
  
  
  



 xx 

  
  املراجعاملصادر و

  املصادر
 الكرمي القرآن -١

  م١٩٩٥ .التربية وعلوم التدريس لفن العايل املعهد: ماالنج. العربية تعليم يف املعينات الوسائل. أسرار إمام -٢

 وطرق إعدادها ،التعلمية التعليمية لالوسائ. الكلوب الرحيم عبد بشري -٣
  ]ت.د. [العلوم إحياء دار: بريوت. استخدامها

  م١٩٨٢ .السعودية العربية اململكة: لرياضا. العربية اللغة تدريس أساليب .اخلويل علي حممد -٤
 لغري العربية اللغة تدريس طرائق .طعيمة أمحد رشديو لناقةا كامل حممود -٥

    م٢٠٠٣ .والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة: إيسسكو .ا الناطقني
  العربية املراجع

  م١٩٨٧ .الكويت جامعة: الكويت .ومناهجه العلمي البحث أصول .بدر أمحد -٦

: مصر. واملنهج التعليمية الوسائل. جابر احلميد عبد وجابر كاظم خريي أمحد -٧    م١٩٩٧. العربية النهضة دار
االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية . محادة إبراهيم -٨

 م ١٩٨٧. دار الفكر: القاهرة. األخرى لغري الناطقني ا

   م١٩٩٦ .الثالثة الطبعة .اللبنانية املصرية دار: القاهرة .والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم .شحاتة حسن -٩



 xxi 

   م١٩٨٧ .الفكر دار: عمان .العلمي البحث .واألصدقاء دسع الرمحن عبدو عبيدات ذوقان - ١٠
: القاهرة .األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج .طعيمة أمحد رشدي - ١١    م١٩٩٨ .العريب الفكر دار
مكتبة : لبنان. تعلم اللغات احلية وتعليمها .صالح عبد ايد العريب -١٢

  م١٩٨١.لبنان
  ]ت.د. [الكتب عامل: القاهرة ،والسنة القرآن يف ربيةالت سيد، احلليم عبد - ١٣
: القاهرة .التعليمية املواد إنتاج تكنولوجيا .الفرجاين السالم عبد العظيم بدع - ١٤    م٢٠٠٢ .الغريب دار
   م٢٠٠٢ .العريب الفكر دار: القاهرة .ةالعربي اللغة فنون تدريس .مدكور أمحد علي - ١٥
 باملغرب، الكتاىب التعبري مع اإلجنليزية اللغة تذةأسا تعامل. الناصري عائشة - ١٦

   م٢٠٠٢. للتعريب واألحباث الدراسات معهد: الرباط. املتعدد والتعليم العربية اللغة تعليم
 لغري التعليمية الكتب إعداد أسس. اهللا عبد احلميد وعبد الغايل اهللا عبد ناصر - ١٧

 ]ت.د[. االعتصام دار. بالعربية الناطقني

  م١٩٩٨ .العريب الفكر دار: قاهرة .اللغوية للتربية التدريس فن .مسك صاحل مدحم - ١٨
جامعة امللك السعود، : الرياض .مباحث يف علوم القرآن .مناع اخلليل القطان - ١٩ ١٩٨٣  
  م١٩٧٩ .املصرية التهضة مكتبة القاهرة، .العربية اللغة تعليم طرق .أمحد القادر عبد حممد - ٢٠

٩٣ 



 xxii  

. أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع. طعيمة محدأ رشدي - ٢١   م ١٩٨٦. القرى أم جامعة مطابع: مكة

عامل . البحث التربية أصوله ومناهجه .وحممد منري مرسى النحيحيحممد لبيب  - ٢٢   م١٩٨٣ .القاهرة: الكتب
 تعليم يف البصرية املعينات .اهللا عبد الصديق وعمر صينـي اعيلإمس حممود -٢٣

  م١٩٨٤ .السعود امللك جامعة: الرياض. اللغة
. النفائس دار: لبنان. تدريسها وطرائق العربية خصائص .معروف حممور نايف - ٢٤   م١٩٩٨
  

 

 :كتب  األجنبية املراجع
 
25. Ahmad Fuad Afandi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: 

Misykat, 2003 
26. Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2004 
27. Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Pasuruan: Hilal Pustaka, 

2007         
28. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 
29. Suharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006 
30. Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Balai Pustaka, 

2003 
            

  :اإلنترنيت
31. Mus’ad Muhammad Ziyad, drmosad\www.drmosad.com\index99.htm 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

٩٤ 



 xxiii  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  املالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٥ 

٩٦ 



 xxiv 

  
  
  ١ امللحق

  البحث أدوات
  
  

٩٧ 



 xxv 

  
  
  ٢ امللحق

  البيانات
  
  

١٠٤ 



 xxvi 

  
  
  ٣ امللحق

  اإلدارية الرسائل
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٥ 



 1 

 
 

  األول فصلال
 العام اإلطار

 

 

 

 

 

 

  



 2 

    :يلي فيما كلها وستعرض. السابقة والدراسات املصطلحات، وحتديد وأمهيته، وحدوده، وفروضه، وأهدافه، البحث، وأسئلة مقدمة، لىع العام اإلطار يشتمل
  مقدمة - أ

الكتابة هي و. قافة وتنتقل العلوم من جيل إىل جيلبواسطتها تدون العلوم وتنتشر الث .مهارات األخرىمهارة الكتابة تطبيق . الكالم و مهارة القراءة ومهارة الكتابة األربعة، وهي مهارة االستماع ومهارة ت الكتابة مهارة من مهارات اللغةكان من لعدد  وهي ليست كتابة خطية ،معيار جناح تعليم اللغة بعد املهارات اللغوية اجلمل املركبة فقط، بل هي عملية إبداعية نشيطة تفكريية من الكلمات وأساليب  قسم اهللا مبخلوقاته لتدل أيف القرآن الكرمي . الكتابة اهتماما كثريام بويهتم اإلسال  .منظمة ن والقلم وما {:  كقوله تعاىل١.بارئها ولإلشارة إىل فضيلتها ليعترب الناس ا الذي {:  اهللا تعاىل كما قال٢.وخمرجا لألميني من أميتهم إىل العلم بالقلم، أي الكتابة قارئا بعناية اهللا تعاىل، - وهو أمي- ، وإعالم بأنه يكونصلى اهللا عليه وسلمالنبـي  للوحي، خاصا حبال ازول أول سورة العلق متهيدوإن ن). ١: ٦٨/القلم(}يسطرون ا يسي الكتابة هدفا رئارات اللغة، كما تعترب القدرة علىتعترب الكتابة من أهم مهو  )٤: ٩٦/العلق(}علم بالقلم والكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن احلديث أو . من أهداف تعلم اللغة األجنبية من أبناء األمم إذا كان احلديث، وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه و. القراءة ن الكتابة ، فإاعره وأفكاره ويقضي حاجاته وغايتهشاألخرى، به ينقل انفعاالته وم  أن  عظمته حيث نظر علماء األنثربولوجيا مفاخر العقل اإلنساين ودليال علىتعترب من
                                                 

 ٢٩٢ ص ،)١٩٨٣ السعود، امللك جامعة: الرياض (،القرآن علوم يف مباحث ،القطان اخلليل مناع 1

 ٥ ص ،)الكتب عامل: القاهرة (،والسنة القرآن يف التربية سيد، احلليم عبد2 
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  .ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة يف الكتابة مهارة رقيةت يف يوباجل لوحة استخدام فعالية عن تبحث أن املشكالت لتلك عالجا الباحثة رأت ولذلك،  .طيبا استغالال استغلت ما إذا جيدة كوسيلة ميعليالت دورها تؤدي أن ميكن خرية ميةعليت وسيلة اجليوب لوحة إن. أخرى مبادة باستبداهلا يسمح الوقت نفس ويف واالشتقاق، والتراكيب التحليل عمليات للتسهي البطاقات حتريك يف كاملة فاحلرية األخرى، وسائلال عن أمهية تقل وال الكتابة مهارة تدريس عملية يف ياامز هلا ألن" اجليوب لوحة "وسيلة الباحثة واختارت. الكتابة مهارة تدريس يف ميةعليالت الوسائل استخدام على البحث الباحثة ركزت ذلك على بناء  .والتعلم معليالت ياتعمل مجيع يف رئيسي بدور تقوم وهي. عنها االستغناء ميكن ال التعلم ضرورات من ضرورة ميةعليالت الوسائل أن وذلك. والعقلية والنفسية اجلسدية الطلبة وظروف معليالت حال ومقتضى املادة ملقتضى املناسبة ميةعليالت الوسائل استخدام طريق عن ومعاجلة حل إىل حتتاج ميةعليالت كالتاملش هذه أن الباحثة وترى  .العربية اللغة يف الطلبة كفاءة ضعف هعلي ترتب وهذا. الكتابة مهارة تدريس مادة السيما العربية اللغة معليت عملية يف يشتركون عندما والسأم بامللل يشعرون هم. الكتابة مهارة مبادة اهتمامهم وقلة الطلبة ميول ضعف بأن تدريسها يف املشكالت تدووج الكتابة، مهارة تدريس يف واملمسحة املعلمةو الكتابو السبورة سوى الوسيلة تستخدم مل أا العربية اللغة سةدرِّم قالت كما .عالج إىل حتتاج الكتابة مهارة تدريس يف مشكالت هناك ألن الباحثة واختارا. األسبوع يف حصص ثالث العربية اللغة يدرس هناك. ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة يف البحث هذا وجرى  ٣.الغري أفكار على والوقوف األفكار عن للتعبري اجتماعية وضرورة مهمة، عملية الصحيحة الكتابة تعترب مث ومن األفكار، وضوح وعدم املعىن قلب يف سببا الكتايب الرسم يف اخلطأ يكون ما وكثريا. احلقيقي تارخيه بدأ الكتابة اخترع حني اإلنسان
                                                 

 ٢٣١ ص ،)٢٠٠٢ العريب، الفكر دار: القاهرة (،العربية اللغة فنون تدريس مدكور، أمحد على  3
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  البحث سؤال - ب
    ؟ ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة طلبة لدى الكتابة مهارة ترقية يف اجليوب لوحة استخدام فعالية مدى ما: البحث سؤال

  البحث هدف - ج
    .ماالنج بووانا سوريا الثانوية ةاملدرس طلبة لدى الكتابة مهارة رقيةت يف اجليوب لوحة استخدام فعالية مدى معرفة :البحث هذا هدف أما

  البحث فرضية - د
 .ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة طلبة يف الكتابة املوجهة لدى خاصة مهارة الكتابة رقيةيف تله فعالية ستخدام لوحة اجليوب ا:  البحثفرضيةو

 
  البحث حدود - ه

    .٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسية نةللس أبريل إىل فربايري من ومها شهرين، يف البحث هذا جرى: الزمانية احلدود -٣  .ماالنج بووانا سيوريا الثانوية باملدرسة الثاين بالفصل الثاين القسم يف البحث هذا جرى: املكانية احلدود  -٢  .جهةاملو الكتابة مهارة رقيةت يف اجليوب لوحة استخدام فعالية: املوضوعية احلدود  -١
  البحث أمهية - و

   الباحثة-١  :لـكون مفيدا يا البحث أن ذ همن الناحية التطبقية، يرجى
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              .الكتابة خاصة اليت تستخدام وسائل تعليمية، مثل لوحة اجليوبرجى أن تستفيد املدرسة يف نتيجة هذا البحث يف تـدريس مهـارة             ي   املدرسة-٤   .لغة العربية مهمة صعبةمنذ زمن قدمي أن تعلم اللغة األجنبية خاصة الوسهولة يف تعليم اللغة العربية، بدال من ما كان يف فكر املتعلم للغة األجنبية              ة ودفعا  يمهارة الكتابة، ليجد املتعلم للغة العربية خاصة غري الناطقني ا جاذب          رجى أن يستفيد منه الطالب يف تدريس اللغة العربية خاصة يف تدريس            ي   الطلبة-٣  .ستعملةاملتعليمية الوسائل ال إحدىكميزة لوحة اجليوب و هارة الكتابةتعلق مبيما في  إىل املعلماخلرباتعطي يف تدريس مهارة الكتابة، وترجى أن يستفيد املعلم من هذا البحث يف تدريس اللغة العربية خاصة ي   املعلم-٢   . هذا البحث يف للنقصان  األخرى البحوثسدن ت أالتعليمية هي لوحة اجليوب، وترجو البحث العلمي اليت تبحث عن مهارة الكتابة، واليت تستخدم الوسائلرجى أن تستفيد منه الباحثة، وأن يكون هذا البحث أحد مراجع ي
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  املصطلحات حتديد - ز
وحتديدا  ٥.عائ ومشاعر، ويسجل ما يود تسجيله من حوادث ووقمفاهيموسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن على أفكار غريه، وأن يربز مالديه من وسيلة من هي الكتابة وأما . بداعيةحدى املهارات االجيابية أو اإلإهي   :مهارة الكتابة  -٢  ٤.اللوحة بعرض جيوب هيئة على مقسم ميةعليالت للمواد احلامل سطحها ألن االسم ذا وتسمى ة،متعدد ميةعليت أغراضا ختدم بصرية وسائل هاعلي تعرض ميةعليت أداة هي   :اجليوب لوحة -١     .وجهةاملكتابة اليف 

  السابقة الدراسات - ح
  .الوبرية لوحة باستخدام العربية اجلمل تركيب وتعلم معليت يف الطلبة رغبة تنمية مدى وما الوبرية، لوحة باستخدام العربية اجلمل تركيب وتعلم معليت يف الطلبة كفاءة ترقية مدى وما تاسكماليا، تاجنونج اإلسالمية توسطةامل املدرسة يف الوبرية اللوحة باستخدام العربية اللغة معليت ترقية مدى ما: املشكلة  ".تاسكماليا تاجنونج اإلسالمية املتوسطة املدرسة على بالتطبيق الوبرية اللوحة باستخدام العربية اللغة معليت ترقية: "أغوس -١

                                                 
 ١٧٨ ص ،)٢٠٠٢ الغريب، دار: القاهرة ( ،التعليمية املواد إنتاج تكنولوجيا الفرجاين، السالم عبد العظيم عبد 4
 ٣١٥  ص  ،)١٩٩٦ الثالثة، الطبعة اللبنانية، املصرية دار: القاهرة (،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 5
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" ج "العاشر الصف طلبة دافعية تنمية يف أبعاد ثالثة ذات البصرية الوسائل استخدام ةاليفع مدى أي وإىل ماالنج، الثالثة احلكومية الثانوية املدرسة يف أبعاد ثالثة ذات البصرية الوسائل استخدام يكون كيف: املشكلة  ".االنجم الثالثة احلكومية الثانوية املدرسة يف أبعاد ثالثة ذات البصرية الوسائل بواسطة العربية اللغة معليت يف الطلبة دافعية تنمية: "الصاحلة مرأة -٢  .العربية اجلمل تركيب وتعلم معليت يف الطلبة رغبة ينمي الوبرية لوحة واستخدام. العربية اجلمل تركيب يف الطلبة كفاءة يرقي الوبرية اللوحة باستخدام العربية اللغة معليت: النتائج . فعالة غري فيها املستخدمة الوسائل ألن ضعيفة العربية اللغة تعلم يف ماالنج الثالثة احلكومية الثانوية املدرسة يف" ج "العاشر الصف طلبة دافعية: النتائج  .العربية اللغة لمتع يف ماالنج الثالثة احلكومية الثانوية املدرسة يف معهد املودة االسالمي البنات جوفري  الطالبات كفاءة كانت كيف: املشكلة  .االسالمي البنات جوفري جتيس فنورواكادراسة عن مهارة الكتابة لطالبات معهد املودة " :محيدة رمسي ديوي -٣  .العربية اللغة معليت يف الطلبة دافعية تنمية يف ةيلفاع أكثر هي أبعاد ثالثة ذات صريةالب الوسائل استخدام أما . التعليمية واألوقات الوافرة وإرادة الطالبات على ترقية هذه املهارة كـبرية          أن تدريس مهارة الكتابة يف اإلنشاء جيد ومؤثر لوجود الوسـائل           : النتائج  . عند الطالباتالكتابة يف مهارة الكتابة، وما العوامل املؤثرة يف جودة مهارة جتيس فنورواكا   .الكتابة باستخدام الوسائل التعليمية وهي الصور أو البطاقات التعليميةتص يف ترقية مهارة    خيوهذا البحث   . األنشطة اللغوية الدافعة لدرس اإلنشاء    تعليم درس اإلنشاء يف كـل أسـبوع، ووجـود          لووجود جدول خاص    
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حد األساليب أالكتابة، ولذا يعد برتوفوليو من ناحية تركيب اجلملة وصحة أن استخدام برتوفوليو يف تعليم الكتابة يرقي كفاءة الطلبة من : النتائج  . باستخدام برتوفوليوبنجرماسنيالفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسان باسر السابعة الكتابة باللغة العربية لتالميذ نت كفاءة كيف كا: املشكلة. "بنجرماسنيالفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسان باسر السابعة استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ ": نور الوحدة -٤ احلكومية الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية كيف كان تدريس : املشكلة  .لومبوك الوسطى فرايا ١احلكومية تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية : "يمسرياد -٥  . يف تطوير كفاءة الكتابة باللغة العربيةاملختارة وأما شكل االختبارات فإنه . املرحلة واالختبارات يف آخر املرحلةمرات لكل أربعة أشهر وهي االختبارات اليومية واالختبارات نصف جراءات االختبارات من ناحية املدرس أقيمت بثالثة  إ:رابعاوالسبورة، التعليمية يف عملية الدراسة جمرد الوسائل املعروفة هي الكتاب املدرسى استعمال الوسائل : ثالثا. والتدريبات واألسئلة واألجوبةإعطاء الوظيفة، طريقة التعليم هي نظرية الوحدة، وأما أساليب التعليم فإا متنوعة منها  اختيار :ثانيا. كيب اجلمل املدروسةلمفردات والعبارات والقواعد وترل وفقاالتالميذ يف تركيب اجلمل والتعبري عن الفكرة شفويا كان أوحتريريا  أهداف تعليم الكتابة كما يف املنهج الدراسي هي قدرة :أوال: النتائج  .الوسائل التعليمية املستخدمة فيها، وكيف إجراءات االختبارات فيهاتعليمية املستخدمة فيها، وما ما الطريقة الأ فرايا لومبوك الوسطى، و١   .اختيارالعديد والتعبري الكتايب
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.  عند التالميذ برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابةاستخدامحبثت الباحثة عن  :الرابعة. مهارة الكتابة يف الطالبات كفاءة عن الباحثة حبثت :الثالثة. البصرية الوسائل بواسطة العربية اللغة معليت يف الطلبة دافعية تنمية عن الباحثة حبثت :الثانية. العربية اجلمل تركيب يف خاصة العربية اللغة تعليم يف الوبرية اللوحة هي ميةالتعلي الوسائل عن الباحث حبث :األوىل ،السابقة دراساتال يف
  .الكتابة مهارة ترقية يف اجليوب لوحة استخدام فعالية مدى عن البيانات يكشف البحث هذا أن الباحثة ترجى. وجهةامل كتابةال يف خاصة الكتابة مهارة رقيةت يف مهاوتستخد اجليوب، لوحة هي البصرية، التعليمية الوسائل إحدى عن تبحث الباحثة، أما.  بصفة عامةمهارة الكتابة وتدريس ،العربية اللغة معليت يف الطلبة دافعية تنمية، وحبثوا عن تركيب اجلمل، وبرتوفوليو واستخدام عامة، بصفة البصرية والسائل التعليمية والوسائل الوبرية، للوحةا عن املتقدمون ونالباحث حبث االختالف، ناحية ومن. الكتابة مهارة تدريس يف البصرية وسائلال عن والباحثة املتقدمون الباحثون حبث االتفاق، ناحية من .احلكوميةالكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية  حبث الباحث عن :اخلامسة
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  الثانـي فصلال

 النظري اإلطار
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 .اجليوب لوحة هي التعليمية اللوحات إحدى عن الباحثة تبحث الباب، هذا يف  .وعرضها املواد هذه إعداد يف واالبتكار االستخدام مرونة املعلم يعطي وما والصناعية، الطبيعية والعينات املبسطة، والنماذج والرسوم والصور الكتابات مثل املطلوبة، التعليمية املواد معظم بعرض تقوم التعليمية اتفاللوح ولذلك تكلفة، وأقل وجذابة ميسرة بطريقة للدارسني التعليمية الرسائل وتنقل التعليمية واملواد الوسائل حتمل لكي أعدت اليت التعليم أدوات ولكنها املطلوبة التعليم وسائل هي ليست ذاا حد يف العرض لوحات إن  .الفنيال ولوحات املعلومات، والوحات املثقبية، واللوحات اجليوب، ولوحات الكهربائية، واللوحات املغناطيسية، واللوحات الوبرية، اللوحات جبوارها فهناك إنتشارا اللوحات أكثر الطباشريية السبورة كانت إذا. الضوئية غري العروض حتت استخدامها يندرج اليت التعليمية اللوحات من متعددة أنواع توجد  .منهما كل تفصيل يلي فيما ونورد. بةالكتا مهارة) ٢(و اجليوب، لوحة) ١ (على النظري اإلطار يشتمل

 

 اجليوب لوحة - أ

  ٦.اللوحة بعرض جيوب هيئة على مقسم ميةعليالت للمواد احلامل سطحها ألن االسم ذا وتسمى متعددة، ميةعليت أغراضا ختدم بصرية وسائل هاعلي تعرض ميةعليت أداة هي اجليوب لوحة مفهوم -١
 ترتلق وإمنا ،االلتصاق بوساطة هاعلي تثبت ال والرسوم والصور البطاقات إن حيث من عنها ختتلف أا إال ،استعماهلا يف الوبرية وحةالل اجليوب لوحة متاثلو     

                                                 
 ١٧٨ ص ،سابق مرجع الفرجاين، السالم عبد العظيم عبد 6
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  .للدرس الفعلية االحتياجات وحسب ة،وسهول سرعة يف وترتيبها البيانات، وضع للمعلم تتيح إا ذإ ،ميزاا أهم من وهذه اجليوب، تشبه أفقيه ممرات يف ليهاع
 إنتاج تكنولوجيا هكتاب يف الفرجاين السالم عبد العظيم عبد دكتور وقال  ٧.واالشتقاق والتركيب التحليل عمليات لتسهيل البطاقات حتريك يف كاملة حرية من توفر ما على عالوة هذا اجلدران، أو الطباشري لوح على الكلمات تثبيت يف الدبابيس استعمال ليكع وتوفر املعلومات لتثبيت الفنيال أو الزجاج ورق استعمال عن تغنينا إا سابقتها عن وميزا. ذلك لتحقيق اجليوب لوحة فكانت. باحلركة هلا يسمح وبشكل عناء دون البطاقات هذه عرض على تساعد وسيلة من البد كان السبب هلذا  .استعماهلا سهولة من حتد قد اليت املشكلة هي بابيسبد بتثبيتها الطباشر لوح على أو اجلدار على عرضها طريقة أن غري. الطباشري لوح من طواعية أكثر وألا والتركيب التحليل  عملييت لتسهيل احلركة على والقدرة املسبق، كاألعداد ميزات من هلا ملا وذلك البطاقات استعمال يستحسن أنه إال العرض يف جيدة كوسيلة الطباشري لوح من االستفادة على الكامل احلرص ومع واحلروف، املقاطع نفس من جديدة كلمات على للحصول تركيبها مث أخرى، بطاقات باستعمال وحروف مقاطع إىل حتليلها ميكن مث ومن بطاقات، على اجلديدة الكلمات تعرض مثال الكتابة تعليم يف اجليوب لوحة خصائص -٢

  ٨:يلي فيما اجليوب لوحة خصائص أن التعليمية املواد

                                                 
 ١٤٢ ص ،سابق مرجع الكلوب، الرحيم عبد بشري 7
 ١٧٨ ص ،سابق مرجع الفرجاين، السالم عبد العظيم عبد 8
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            .الواحد الفصل طلبة مجيع أمام ملناقشتها املمتازة الطلبة أعمال بعض وعرض واملقارنات، احلقائق عرض يف اجليوب وحةل تفيد -)و .املتماسك البالستيك أو الورق من  الوزن خفيفة املعروضة املواد تكون وأن الصنفرة وضع بدون ولكن الوبرية باللوحة اخلاصة ميةعليالت املواد إعداد طريقة بنفس تعد اجليوب لوحة على املعدة ميةعليالت املواد - )ه .املعروضة املواد وضوح عدم على ذلك فيعمل واحد، ونل من أكثر على سطحها حيتوي ال حبيث الورق، من النوع نفس من وتستكمل الفاتح أو األبيض الورق من اجليوب لوحة تنتج أن يفضل -)د .أخرى مبادة باستبداهلا يسمح الوقت نفس ويف مية،عليالت املادة تثبيت على اجليب فيعمل اللوحة جيوب من جيب داخل عرضها املراد املصورة املواد من األسفل الضلع يوضع - )ج .لعرضها ال ميةعليالت املواد حلفظ لوحة فستكون ذلك من أعمق اجليوب كانت وإذا سم، ١٠ عن يزيد ال للجيب عمق أقصى إن بل معظمها، خيتفي أو وختتفي ميةعليالت املادة فيها تدخل حبيث عميقة اللوحات هذه يف اجليوب التكون - )ب  .أطول ملدة مقاومتها على امساحته اتساع يؤثر ال حىت الورق من أساسا مصنعة ألا وذلك النصف، إىل املساحة هذه عن تصغر ورمبا سم، x١٠٠ ٧٠ عن اجليوب لوحة مساحة تزيد ال -)أ
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  .اجلمل يف املوجودة األفعال من االخرى األفعال وصيغ الفاعل اسم بطاقة يف كذلك اكتب - )٤(  ).حتتها خطا ضع أو االمحر باللون األفعال إبراز ميكن (احلجم كبري جيد خبط واحدة بطاقات يف اجلمل كلمات من كلمة كل اكتب - )٣(  .التحويل على الدارس ا لتدرِّب مجل عدة أعد - )٢(  .الفاعل اسم إىل األفعال حتويل على الدارس يتدرب أن مثل تريده، الذي املوضوع حدد - )١(  .اإلعداد مرحلة - )أ(  .التقدمي ومرحلة اإلعداد مرحلة مرحلتني، إىل اخلطوات تنقسم  اجلمل حتويل -)١  ١٠.ثانيا اجلملة وتكملة أوال اجلمل حتويل طريقة عن التركيب لتدريس اجليوب لوحة استعمال خطوات أن العربية تعليم يف املعينات الوسائل كتابه يف أسرار إمام الدكتوراندوس وأكّد  .أخرى جديدة وكلمات مقاطع بناء يف احلروف تلك من واالستفادة ،حروف إىل مث مقاطع إىل وحتليلها اجلملة بناء يف اجليوب استعمال طريق عن اللغة قواعد تدريس - )ب  .آخر جيب يف الكلمة معىن حتمل اليت الصورة وتوضع جيب يف تعليمها املراد الكلمة وضع طريق عن وذلك األوىل، املرحلة يف املفردات تقدمي -)أ  ٩:يلي فيما اجليوب لوحة من االستفادة ميكن  اجليوب لوحة فوائد -٣
                                                 

 ،)١٩٨٤ السعود، امللك جامعة: ضالريا (،اللغة تعليم يف البصرية املعينات اهللا، عبد الصديق وعمر صيين إمساعيل حممود 9
 ٤٠ص

 ٣٣ ص ،)١٩٩٥ التربية، وعلوم التدريس لفن العايل املعهد: ماالنج (،العربية تعليم يف املعينات الوسائل أسرار، إمام 10
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 .لالستفسار للدارس الفرصة اترك -)١٠(  .فرديا أو مجاعيا اجلمل مجيع قراءة -اجلمل انتهاء عند - الدارس من اطلب - )٩(  .اجلمل تنتهي حىت مكررة األخرية الثالث اخلطى واعمل أخطأ، حني تصويبه أو أخيهم عمل على التعليق اآلخرين الدارسني من اطلب - )٨(  .جديدة اجلملة راءةق نفسه الدارس من اطلب - )٧(  .نفسها اجلملة حتت اللوحة جيب يف وعرضها إعدادها املسبق البطاقات يف املطلوبة الصيغة عن البحث بطريقة الفاعل اسم إىل الثانية اجلملة يف الفعل حتويل الدارس من اظلب - )٦(  .املعدة بالبطاقة تستعسن وأنت هلا مبثال وآت استعماهلا وكيفية الدارس وظيفة اشرح - )٥(  .اجلمل معان وضح - )٤(  .تكرارها الدارس من اطلب مث مرتني منوذجية قراءة اجلمل اقرأ - )٣(  .واحدة مجلة كل بعد واحدا جيبا تترك حيث اللوحة جيوب يف البطاقات على املكتوبة اجلمل مجيع ضع - )٢(  .الطالب أمام اجلدار على اللوحة ضع - )١(  .التقدمي مرحلة -)ب(

 

 

 

 

 



 16 

  ١ لصورةا
  اجلمل حتويل على للتدريب اجليوب لوحة رسم

  .ومضية بطاقة يف صورة كل وألصق واحدة بطاقة يف اجلمل كلمات من كلمة كل اكتب - )٣(  .املوضوع على الدارس ا لتدرب إليها حتتاج اليت والصور مجل عدة أعد - )٢(  .العددي التركيب على الدارس يتدرب أن ثلم تريده، الذي املوضوع حدد - )١(  اإلعداد مرحلة - )أ(  .التقدمي ومرحلة اإلعداد مرحلة إىل اجلملة تكملة لتدريب اجليوب لوحة استخدام خطوات تنقسم  اجلملة تكملة -)٢      السبورة    أمام    يقف   املدرس                   ____         ____      ____            _____  الفصل     يف    تدخل   التلميذة                   ____         ____      ____            _____   احلجرة     يف    جتلس    فاطمة         ____            _____ذاهب                 ____            الصيدلية    إىل    يذهب    حممد    
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  .بالبطاقات التكملة تدريب تكرار ميكن الفرصة اتسعت إذا - )٨(  .ينتهي حىت األخرى اجلملة إىل استمر - )٧(  .صاحبه أخطأ ما إذا التصويب أو للتعليق اآلخر الدارس من اطلب - )٦(  .الفراغ مكان بعد للصورة طبقا العددي بالتركيب شفهيا اجلملة تكملة الدارس من اطلب - )٥(  .شفويا هلا مثاال وهات عمله وطريقة الدارس وظيفة بني - )٤(  .كلماا معاين اشرح مث منوذجية قراءة الكاملة غري اجلمل اقرأ - )٣(  .العددى التركيب الدارس ا يبدل أن تريد اليت والصور اللوحة جيوب يف البطاقات على املكتوبة اجلمل مجيع ضع - )٢(  .الطالب أمام اجلدار على اللوحة ضع - )١(  التقدمي مرحلة -)ب(  .أخرى مرة تثىن أو وتفرد مرة، وجتمع أخرى، مرة نثوتؤ مرة تذكر حيث مرات عدة مجلة لكل واملعدود العدد من كالّ اكتب - )٤(
  

  الصورة باملثري ةاجلمل تكملة على للتدريب اجليوب لوحة رسم: ٢ الصورة
  
    _____  _____  اجللوس احلجرة يف  

  واحدة      _____  و
    واحد                ______  للنجار

  أصابع      _______  ______  رأيت
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 إنتاج تكنولوجيا كتابه يف الفرجاين السالم عبد العظيم عبد دكتور ورأى  ١١ .الكرتون أو اخلشب قطعة على الربستول تثبيت يف تقوية مادة يشكل حبيث املصمغ بالورق اللوحة طوق -)و  .الطبعة دبابيس أو الدبابيس ضاغطة بواسطة ونالكرت أو اإلبلكاس لوح على املثىن الربستول طبق ثبت - )ه  .هلا كعالقة األضابري خيط أو القنب خيط لوضع وذلك أعاله من متياويني ثقبني الكرتون أو اإلبلكاس لوح اثقب -)د  .الدبابيس بضلغطة الثنيات هذه ثبت - )ج  .املبينة األقيسة حسب الورق طبق اثن - )ب  .سم ١٥ ارتفاعه يكون األخري القسم أن ويالحظ. الربستول طبق اية حىت التوايل على سم ٤ سم ١٣: التايل الترتيب حسب سم ١٠٠ قياس ذي ضلعه على متوازية أفقية أقساما الرصاص بقلم الورق طبق قسم -)أ  :التايل بالشكل اللوحة إعداد يتم مث  .مترية مسطرة أو صغرية عادية مسطرة -)و  .تيب ماسكنج أو عادي مصمغ ورق لفافة - )ه  .إضابري خيط أو قنب خيط -)د  .طبعة دبابيس أو عادية دبابيس ضاغطة - )ج  .سم ٧٠×٨٠ قياس املضغوط الكرتون أو اإلبلكاس من لوح - )ب  .سم ٧٠×١٠٠ قياس برستول ورق طبق -)أ  :التالية املواد توفر أن بعد سهلة اللوحة هذه إعداد طريقة أما اجليوب لوحة إعداد -٤
  ١٢:يلي فيما اجليوب لوحة إعداد أن التعليمية املواد

                                                 
 ١٤٣ ص ،سابق مرجع الكلوب، الرحيم عبد بشري 11
 ١٧٩ ص ،سابق مرجع الفرجاين، السالم عبد العظيم عبد 12
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    .ةاليمج ملسة وتكسبها لتقويها اللوحة جوانب على اخلشيب اإلطار ثبت -)و  .العلوى جانبها هو واحد جانب من املفتوحة املتتابعة باجليوب تغطي قد اللوحة سطح أن فستجد التنازيل، بالترتيب الشرائط باقي مع العملية نفس كرر - )ه .أعلى إىل الالصقة املادة من ةالياخل الناحية تكون وأن سم، ٣ عن تقل ال مبسافة األول الشريط فوق الثاين الشريط يكون أن والحظ األول، الشريط أسفل الثاين الشريط ألصق -)د .U حرف الالصقة باملادة مشكال اجلانبني، ومن أسفل من فقط جوانب ثالثة من هعلي الالصقة ةاملاد ومرر الثاين، الشريط تناول - )ج .كامال لصقا اللوحة بأعلى وألصقه األول، بالشريط ابدأ - )ب  .اللوحة بطول ورقية شرائط وأحضر املنضدة على املقوى الورق من لوحة ضع -)أ
  ١٤ :باجليو لوحة يف استعماهلا ميكن اليت للبطاقات وصف يلي وفيما  ١٣.اجليوب داخل املخفي القسم وهو سم ٤ بارتفاع البطاقة من) ب (والقسم. املرسومة أو املكتوبة املادة على واحملتوي اجليب من البارز وهو سم ٨ بارتفاع البطاقة من) أ (القسم يكون حيث عليه ترسم أو ستكتب اليت املادة نوعية إىل بقياسه متروك فهو البطاقات عرض أما. االرتفاع جهة من اجليوب بتلك تتناسب مبقاييس البطاقات حتضر أن البد لذا سم، ١٣ قدره أيضا متساوي وبارتفاع سم ٤ منها كل قدر متساوية أعماق ذات جيوب على حتتوي أا اجليوب ةلوح إعداد يف لنا تبني وقد  اجليوب لوحة بطاقات إعداد -٤

                                                 
 ١٤٥ ص ،سابق مرجع الكلوب، الرحيم عبد بشري 13

14 Mus’ad Muhammad Ziyad, drmosad\www.drmosad.com\index99.htm 
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  .ومرادفها الكلمة ، "تضادها " معناها كسوع ، كلمةال عليها، الدالة والصورة اجلملة عليها، الدالة والصورة الكلمة بني املطابقة بطاقات -)ط  . إمالئية قضايا تعاجل بطاقات -)ي  . جديدة تعبريية ومواقف مجل، ضمن الدرس يف الواردة ميلةاجل اللغوية األمناط فيها توظف بطاقات - )ك  . إليها استمعوا أو التالميذ، عرفها كاملة قصة ابااإج تكون ،متسلسلة أسئلة حتمل بطاقات - )ز  . للتالميذ رويت قصة من مشاهد على حتتوي متسلسلة بطاقات -)و  . حله التالميذ من يراد لغويا ريباتد حتمل بطاقات - )ه  . متعدد من إجابات ختيارا على حتتوي بطاقات  -)د  . الصامتة القراءة بعد التلميذ ليهع جييب الاسؤ حتمل بطاقات - )ج  .الدرس يف الواردة الصعبة أو ، دةاجلدي للمفردات تفسريا حتمل بطاقات  - )ب  .القراءة على االبتدائي األول صفال تالميذ تعليم يف وتستخدم ،مجلة أو ن كلمة حتتها صورة حتمل بطاقات -)أ
 

  .احلروف بعض تغيري أو احلروف أماكن تغيري يف جديدة كلمات تركيب ويف صور عليها تدل كلمات على بالتعرف االجنليزية اللغة تدريس يف استعماهلا ميكن الطريقة نفس  .جديدة وكلمات مقاطع تكوين يف احلروف تلك من واالستفادة حروف مث مقاطع إىل وحتليلها مجلة وضع ميكن كما. يليه اجليب أو اجليب نفس يف الصورة على الدالة والكلمة اللوحة جيوب أحد يف صورة وضع ميكن للمبتدئني العربية القراءة تعليم يف  اجليوب لوحة استخدام جماالت  -٥
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        .طيبا استغالال استغلت ما إذا جيدة كوسيلة التعليمي دورها تؤدي أن ميكن خرية تعليمية إداة اجليوب لوحة أن لنا يتبني سبق ما كل من  .وغريها تبة،املك بطاقات نيفتص أو ،وجمالت كتب، حافظة أو بريد، كصندوق باستعماهلا وذلك واإلدارة، املدرسني، وغرف املدرسية، واملكتبة املدرسة، داخل كثرية أغراض يف مهااستخدا ميكن كما. اجليب يف وضعها عند البطاقة على املكتوبة املادة تظهر وحبيث ،اجليوب الرتفاع مناسبة مقاسات ذات بطاقات على صور من رمسه يريد ما وكل ،أرقام أو حروف، أو كلمات، من يريده ما كل كتابة علمامل يستطيع حيث ،الدنيا الصفوف سيما وال االبتدائية، املرحلة لتالميذ العربية، والقراءة واحلساب، اللغات، تعليم يف عادة اجليوب وحةل تستخدم لذلك،  .للصف روزنامة ولعمل قش ا مليستع اليت جيوب ذات والعشرات اآلحاد ولوحة للبطاقات والعشرات اآلحاد كلوحة اجليوب للوحة إخرى أشكال وهناك. واملالعق والسكاكني الشوك حلفظ اإلدراج بدل املرتيل التدبري غرف يف استعماهلا ميكن احلالة هذه ويف القماش من إلعدادها آخر إجتاه وهناك  .األمور من ذلك غري أو ةاملكتب بطاقات لتصنيف أو وجمالت كتب حافظة أو بريد كصندوق باستعماهلا وذلك واإلدارة املدرسني وغرف واملكتبة املدرسة يف كثرية أغراض يف استعماهلا إمكان إىل باإلضافة هذا  .املادة هذه تدريس يف الوقت توفري على قدرة من هلا ما مدى يرينا واملبني. احلركة أمهها ميزات من هلا ملا جيدة وسيلة اجليوب لوحة تشكل احلساب يف األربع العمليات تعليم يف
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  الكتابة مهارة - ب
تبدأ مراحلها الدنيا . بداعيةمهارة الكتابة هي إحدى املهارات اإلجيابية أو اإل الكتابة مفهوم -١ د ما حتتاج ي يشاان إىل حد بعيحركحتتاج إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي و وهذه املهارة ١٥.حلروف والكلمات واجلمل وتنتهي بالتعبري احلر اخلالقبرسم ا ولذا تعترب الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية .  فهم ما يعينهوسيلة اتصال تعينه على أو القارئ منطوقة يف حالة احلديث ومدونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع رموز كاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل مهارة النطق واحلديث، فالبد للإليه ب من املعىن املقصود، كمـا حيـاول        حياول الكاتب أن يعرب بألفاظ مالئمة للتقر      أساسا على املراجعة، يدخل فيها تفاعل نشيط بني السياق واللغة املستعملة حيث             ، إذ يؤكد أن الكتابة عملية اكتشافية تعتمد        )Taylor(  كما يرى تايلور      ١٧.الكتابةقدرة الطلبة يف التعبري عما يتعلق يف ذهنه من األفكـار واملـشاعر عـن طريقـة                 تعليمها هي قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة باللغة العربية، وتعليمها على            أهداف والكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات اللغوية، على وجه عام              ١٦.اليت يريد الكاتب التعبري عنهاحسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار   تامة علىمقدرةمن قواعد ومفردات وة بعناصر اللغة تتطلب فيمن يزاوهلا معرف أو  Copying النـسخ    لكتابة يف بعض الربامج ليقتـصر علـى       يضيق مفهوم ا    ١٨. ألفكاره ويدخل عليها حتسينات باستمرار إلفادة املعىنالكاتب أن يضع هيكال ويتسع يف بعضها اآلخر حتـى يشمل خمتلف العلميات العقلية         . Spellingالتهجئة  

                                                 
 الفكر، دار: القاهرة (،ا الناطقني لغري األخرى احلية واللغات العربية اللغة تدريس يف املعاصرة االجتاهات إبراهيم، محادة 15

 ٢٤٩ ص ،)١٩٨٧
 ١٨٠ ص ،)١٩٨١ لبنان، مكتبة: لبنان (،وتعليمها احلية اللغات تعلم العريب، ايد عبد صالح  16

17Ahmad Fuad Afandi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2003), h 132 
: الرباط (،املتعدد والتعليم العربية اللغة تعليم باملغرب، الكتاىب التعبري مع اإلجنليزية اللغة أساتذة تعامل الناصري، عائشة 18

   ١٤٢:ص ،)٢٠٠٢ للتعريب، واألحباث الدراسات معهد
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والوقوف علـى   . إا ضرورة اجتماعية لنقل األفكار    . االستماع والكالم والقراءة   بني األفـراد، مثلـها يف ذلـك         ة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي     الكتابو  ١٩. والقدرة على تنظيم اخلربات. بري عنهاالختيار الواعي ملا يريد الفرد التعإا حسب التصور األخري نشاط ذهنـي يعتمد علـى         . الالزمة للتعبري عن النفس    مالئيـا، وإجـادة اخلـط،       الكتابة الصحيحة إ   قدرة الدارسني على  : (بثالثة أمور  ويتركز تعليم الكتابة يف العناية    . ان امتداد بعدي الزمان واملك    أفكار اآلخرين، على   يكـون  أي ال بد أن     .  التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة        وقدرم على  ـ  اخت وأن يكون قـادرا علـى     . أهل للغة، وإال تعذرت ترمجتها إىل مدلولتها       كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها       ن يكون قادرا على   أو. واستحالت قراءا  الرمـوز،   تب اضـطر   رسم احلروف رمسـا صـحيحا، وإال       الدارس قادرا على   ار ي مل تووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تش          . الكلمات يـة  شاط فكري ومها معا يكونان املهارة الكل       نشاط حركي ون   أيضاالكتابة  و   ٢٠).عليها فكرية، وهنـا  املهارة احلركية مث املهارة ال  :  مهارتني   للكتابة اليت تنقسم بدورها إىل     املهارة واملستوي الـذي    لغة األجنبية ومدلول هذه     لاألم واملهارة الفكرية يف كتابة ا      أمر مهم نفرق به بني مفهوم املهارة الفكرية يف كتابة اللغـة             جيدر بنا اإلشارة إىل    التـصال وللتعـبري عـن      أن الكتابة وسيلة ل    من – أي الكاتب    –أن قررناه   سبق   مـا   علـى لب منا أن نعود     ط األمر يت  اميكن الوصول إليه يف اللغة الثانية، ولعل هذ        م ير واملفاه عج، فالكاتب يسجل فكره وجيتهد ليعرب عن خمتلف املشا        والتفكري الناض  التمييز بني التفكري الغامض     يصل إىل ن   فمن خالل الكتابة يستطيع الفرد أ      التفكري، تصال، بواسـطتها   اال تسلسل أفكاره، دف حتقيق عملية       الورق، ومسيطرة على  يد أن خترج من عقله مستخدما يف ذلك الكلمات مـسطرة علـى             ريوالصور اليت   
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ري الكتـايب   ميكن جعل الفكرة الواحدة ملكا لشخص أو أكثر، ويعين هذا أن التعب                ٢١.هي التفكري هي االتصال، والثانيـة     األوىل:  وظيفتني من وظائف اللغة      حيقق) التعبري واإلنشاء (
م احلروف والكلمات بطريقة جيدة، شيء مهم       عالمات الترقيم يف مواضعها، ورس    حياولون تنمية مهارام الكتابية عندما يفهمون أن اهلجـاء الـصحيح، ووضـع             فاألطفال . رير العريب ضروري لالتصال املكتوب    ها أن اكتسام ملهارات التح    امؤد  فهم حقيقة بـسيطة    تابة أيضا، أن نساعد التالميذ على     هداف تعليم الك  ومن أ   الكتابة مهارة  تعليم أهداف  -٢ ذلك مـن شـأنه     ف. الشكل املكتوب للرموز اللغوية   إشباع رغبته يف تعرف      -)ب  .انتباه بني مهارااإزالة حالة التوتر اليت يشعر ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية، وعـدم              -)أ  : تية ويستهدف تعليم الكتابة األمور اآل    .يف حيام وذلك بتمكني الطالب مـن     . تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل      -)ج .فته بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلاادة ثقزيا يسجلها الطالب من النطق املشوه للغة عندما ال يسجلها يف حينها، أو عندما             وال شك أن التبكري يف هذا سـوف حيمـي          . ممارسة نطقها منفردا يف البيت     . تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد ال ترد يف احلصة             -)د .بكتابة صوتية خاطئة  .فيشعر بشيء من االستقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض عليه
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  ٢٢. بعد ذلك يف حياتهحيتاجها وظيفية مبهارات الطالب يزود أن شأنه من الكتابة على التدريب فإن وأخريا -)ح .املهارات هذه قياس ميكن خالهلا فمن. األخرى املهارات تعليم يف الطالب تقدم مدى على لوقوفا نستطيع ملامتك لغوي نشاط الكتابة إن -)ز .األخرى املهارات تدعيم شأنه من الكتابة على التدريب أن شك وال. كتابتها يف الشروع قبل وذلـك . وقرائتها ونطقها مساعها عند األصوات متييز على القدرة يستلزم إذا مركب لغوي نشاط الكتابة إن. األخرى اللغوية املهارات لتعليم طالبال يئة -)و . إليها احلاجة عند واسترجاعها الفصل يف تعلمها اليت اللغوية املادة حفظ من متكينه -)ه
    

 أنواع مهارة الكتابة -٣
إذن . كفاءة اإلنشاء بعد أن تنتهي كفاءة اخلط اجليد وفهم قواعد اإلمالء الصحيحةولكن تأيت . هم األنواع يف جمال مهارة الكتابةكتابة اإلنشاء العريب اليت تصري أو عدة أنواع، منها اخلط العريب واإلمالء الصحيح لكتابة تنقسم إىلمهارة ا . ة والصرفية لتكون مفهومة عند القارئ فهم القواعد النحويكتابة اإلنشاء حتتاج إىل إن . مالء والتعبريىل يف تعلم مهارة الكتابة قبل اإليعترب اخلط املرحلة األو اخلط -)أ  :أما توضيح أنواع مهارة الكتابة فهي كما يلي اض اإلمالء هي تدريب التالميذ رتباط، وأغراخلط واإلمالء مرتبطان غاية اال أما أساس تعليم اخلط هو احملاكاة . واضحة مجيلة تسهل قراءا ويفهم مرادها، فإن اخلط يكمل هذه الناحية وجيعل الكتابة  أن يكتبوا كتابة صحيحةعلى
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ضلية من شأا ادات عولتدريس اخلط غرضان، األول فسيولوجي وهو تنمية ع  .تقان والوضوح واجلمالاإلوالتدريب العملي لكسب املهارات اليدوية والسرعة يف الكتابة مع توافر  ه، والثاين  السرعة يف عملية الكتابة وجتويد اخلط وجتميلأن تساعد على ، ومن الصعوبة ءناك عالقة بني تدريس اخلط واإلمالكما سبق القول، ه الكتابة اهلجائية - )ب    ٢٣. تدوين األفكار بطريقة منظمةقدرة علىالسيكولوجي وهو   ٢٥.إمالئها عليهممناسبة تكفي ألن ترسخ يف أذهام، حتجب عنهم ويأخذ املدرس يف كلماا شفويا من النص مث من الذاكرة، وبعد أن تظل أمامهم فترة أو بطاقة ويكلفهم بقراءا ويناقشهم يف معناها ويطالبهم بتهجي بعض يها يف كتاب  السبورة أو ينظرون إلىاملدرس القطعة املالئمة للتالميذ عل اإلمالء املنظور، وفيه يعرض ىاملنقول فعليه أن يبدأ يف تدريبهم علاإلمالء املنظور، إذا أحس املدرس أن تالميذه  قد تقدموا يف اإلمالء  -)٢  ٢٤. والنسخمبرحلة النقل رسم احلروف والكلمات العربية، وتسمى هذه اخلطوة الطالب على هذه اخلطوة يف تدريس الكتابة إىل حتسني قدرة اإلمالء املنقول، دف -)١  :مراحل ينقسم اإلمالء إىل. أن نفصل تدريس اخلط والتدريب عليه وهو اإلمالء
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التعبري ليس فرعا لغويا معزوال عن باقي فروع اللغة، بل هو متشابك  )اإلنشاء(التعبري  - )ج   ٢٦. الدارسنيومي منو وتقدم ذاكرة االستماع لدىهو اختبار وتقالعالقات بني األصوات والرموز اليت تعلمها الدارس يف القراءة، والثاين يز  حتقيق أمرين، األول هو تعز ويهدف هذا اإلمالء االختباري إىل.واحد أن تعمل هذه القدرات يف آن على وضع ما مسع يف رمسه الكتايب علىرة على االستماع واملتابعة، والقدرة على االحتفاظ مبا مسع، والقدرة القد أساس ثالث قدرات، هي اري، تقوم الكتابة االختبارية علىالء االختبم اإل-)٣ لمهارات املخصصة لكل خيطط كوحدة متكاملة تراعي املستوى اللغوي لالتخطيط للربنامج اللغوي يف أية مرحلة تعليمية أو صف دراسي البد أن بالتايل تقدم للطالب ومنو له يف بعض مهارات التعبري الكتايب، وهذا يعين أن هو ومعىن ذلك أن تقدم الطالب ومنوه يف احد هذه الفروع اللغوية . والبيانمتشابك مع األدب والنصوص النثرية والشعرية، متشابك مع البالغة والبديع متشابك مع القواعد النحوية والصرفية، متشابك مع اإلمالء، واخلط،  حد كبري، فهو اللغوية مع فروع اللغة األخرى إىلخل يف مهاراته ومتدا عبري هو احملصلة  املستويني الرأسي واألفقي معا،  باعتبار التفرع لغوي على   . عند الكتابة الطالقة اللغويةالطالبآخر غري هذا البعد اللغوي، وهو البعد املعريف، وهذا البعد املعريف يكسب الطالب حىت يصبح متمكنا مما يريد أن يعرب عنه يف يسر، بل إن للتعبري بعدا والتعبري ليس جمموعة من املهارات اللغوية املتنوعة اليت جيب أن يتقنها   .النهائية للدراسة اللغوية
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ها، األمر الذي الشفوي هو القدرة علي بناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتضروري يف تدريس التعبري الكتايب واحلديث الساسي واألمر األأما  الكتابة، والربط بني تنوع األفكار وعمقها وما يتم التدريب عليه عند  الطالب، والربط بني ما يقرءونه يدعو املدرسني إىل االهتمام بالقراءة لدى تصال بني  التعبري الكتايب هو وسيلة لال٢٧.قبل تكليفهم الكتابة أو احلديثويصبح التحضري قبل التعبري، أي حتضري الطالب وإعدادهم بالقراءة املوجهة تكليفهم بالكتابة أو احلديث تفتق أذهام وتزودهم مبا سيكتبون عنه،  حتديد تعيينات قرائية للطالب قبل احلديث، األمر الذي يدعو املدرسني إىلمقولة أساسية واجبة عند تعليم التعبري، وهي القراءة قبل البدء يف الكتابة أو والتقدير املمنوح للطالب عقب االنتهاء من التعبري، وتبىن  وطرافتها وترتيبها وهذا التعبري . اننسان بغض النظر عن بعدي الزمان واملكاإلنسان وأخيه اإل . االجتماعات وملء االستمارات وكتابة املذكرات والنشرات والتقاريرلتنظيم حيام وقضاء حاجام، مثل كتابة الرسائل والربيد وحماضر التعبري الوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض، . بداعيوظيفي وإ: نوعان     ٢٨.والقصص األدبيةبأسلوب أديب مشوق ومثري، مثل  كتابة الشعر والتراجم والتمثيليات  اآلخرين ر واألحاسيس واخلواطر النفسية إىلبداعي ينقل املشاعالتعبري اإلو
  الكتابة مهارة  تعليم مراحل -٤

مثال ذلك أن . الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلملهلم عطي تمعينة، و عدة مجل موازية جلملة واطلب من التالميذ أن يكتبي.  اجلمل املوازية-)١  :، وأشكاهلا فيما بلي الكتابة املوجهة- )أ
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وتكون كلمة التعويض . كتب الولد درسه: تكون اجلملة النموذج يطلب منه إعادة كتابة تعطي للطالب فقرة مكتوبة مث .  الفقرة املوازية-)٢  .كتبت البنت درسها: فيكتب التلميذ). البنت( فإذا كانت الفقرة تدور . الفقرة مغريا إحدى الكلمات الرئيسة فيها وهلا لتدور حول فتاة امسها ل شخص امسه حامت، يطلب منه أن حيحو ذهب : مثال. وقد تكون الكلمة احملذوفة كلمة جمتوى. وغري ذلكبالكلمة احملذوفة اليت قد تكون أداة جر أو عطف أو استفهام أو شرط  الفراغ يف اجلملة وايطلب من التالميذ أن ميأل. ذوفة الكلمات احمل-)٣  .يدواألحوال اليت تتعلق حبامت وجعلها تتناسب مع االسم اجلدويستدعى هذا بالطبع تغيري األفعال والضمائر والصفات . مرمي مثال تعطي للتلميذ جمموعة من الكلمات، ويطلب منه .  ترتيب الكلمات-)٤  .يتعلم..... أراد التلميذ . املدرسة..... الولد  وة، أكل، تفاحة، حل: مثال. كون منها مجلة صحيحةأن يرتبها لي   .أكل عاصم تفاحة حلوة: فتصبح هذه. عاصم
تعطي للتلميذ جمموعة غري مرتبة من اجلمل، ويطلب .  ترتيب اجلمل- )٥ نتج كلمات فالتلميذ هنا ال ي.  منها فقرة متكاملةيكونمنه أن يرتبها ل   .التحوبلاألمر، أو إىل املبين للمعلوم أو املبين للمجهول، أو إىل غري ذلك من ة، أو إىل املاضي أو املضارع أو مثبتة أو استفهامية أو خربية أو تعجبيتعطي للطالب مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو .  حتويل اجلملة-)٦  .أخرى مناسبةاليت بينها، مث يقوم بترتيبها زمنيا أو مهنيا أو منطقيا أو بأية طريقة كل ما عليه أن يفهم اجلمل املعطاة له ويفهم العالقات . او تراكيب
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. منهما مجلة واحدة باستخدام أداة حتدد له أو تترك له حرية حتديدهاتعطي للطالب مجلتان يطلب منه أن يصلهما معا ليكوِّن .  وصل اجلمل-)٧ كون اجلواب يوقد . الرجل سافر أمس+ عاد الرجل: مثال ذلك   . كل طالب كتابة التمرين كله أو اجلمل اخلاطئة فقط يعيد-)٦  .من التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخطاء جيب أن يناقش املعلم مع طالبه يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيد -)٥  .طريق تصحيح املعلم ملا كتب كل طالبطالب بتصحيح ما كتب مبقارنته مع اإلجابات النموذجية، أو عن  التمرين عن طريق التصحيح الذايت حيث يقوم كل  يتم تصحيح-)٤  .تعلموها جيب أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدي الطالب، أي سبق هلم أن -)٣  .يعاجله التمرين وتدريب الطالب عليه شفويا جيب أن يأيت مترين الكتابة املوجهة بعد شرح املعلم للتركيب الذي -)٢  .السهولةليست مجيع أنواع مترينات الكتابة املوجهة بنفس الدرجة من  -)١  :وحيسن باملعلم أن يالحظ األمور اآلتية املتعلقة بالكتابة املوجهة    .______إنْ تسألين : مثال ذلك. بزيادة مجلة رئيسة أو غري رئيسةيعطي للطالب جزء من اجلملة ويطلب منه إكماهلا .  إكمال اجلملة-)٨  .عاد الرجل الذي سافر أمس: مايلي
وجيب أن تأخذ عملية التـدريس يف       . املكتوبة من حيث التركيب واملعنـى     االهتمام باالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلملـة          النحوية ويشتد فيها   القواعد   املرحلة من الكتابة يركز فيها على     إن هذه     سـهلة   ج فيه تدريبات الكتابة حبيث تبـدأ      ملرحلة شكال متدرجا تتدر   هذه ا 
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فاملدرس . والكتابة يف هذه املرحلة ينبغي أن تظل حتت إشراف املعلم           ٢٩. تكتمل اجلملة أو كلمتني حىتة إضافة كلملتكوين مجلة ولكنها حتتاج إىل إعادة ترتيـب  وقد يبدأ التعلم بتقدمي كلمات ال حتتاج إىل     . معلومات جديدة  أو بتقدمي مجل بسيطة وقصرية تتطلب من التالميذ إطالـة اجلملـة بإضـافة             فقد يبدأ التعلم باستحدام تدريب التكملـة       . تدرج طبيعي بادئني من البسيط    وإلحكام ذلك التدرج فينبغي أن تتنوع التدريبات حيكمهـا أيـضا           . بسيطة   .يؤدي إيل هدم ما بناه املعلم من عادات الكتابة اجليدةالوصول إىل مستوي من التعبري يفوق معلومام يلجأ فيه إىل الترمجة ممـا             املرحلة وشأم يف الكتابة يؤدي إىل انطالقهم السريع حنو املعجم وحماولـة            لطالب يف هذه   إن ترك ا  . من أمناط وصيغ تقوم على أساسها كتابته املوجهة       املعاجم الثنائية، وأنه جيتهد الستخدام ما يعرفه فقط وما استطاع أن يتعلمه            باللغة العربية مستخدما عادة الترمجة من لغته إل اللغة العربية، أو مستخدما             كتابات الدارسني ليطمئن على أن الطالب مل يدفع يف الكتابة         مطالب مبتابعة 
  
 .السبورة وملحقاا - )ب  اختالفهاالكتاب املدرسي وغري املدرسي، االت والدوريات، والنشرات على  -)أ  :ستفاد منها يف تعليم مهارة الكتابة، كما يايل وهي اليت ي  ٣٠.تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتهاوهي وسيلة ألن املعلم يستخدمها يف عمله، وهي . عملية التعلم وحتسينها وتعزيزها املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل ما يلجأ إليهالوسائل التعليمية هي   الكتابة مهارة  تعليم وسائل -٥
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اللوحة املمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة االخبارية، (اللوحات اجلدارية  - )ج   ٣١).اخل..املفاتيحاملطابقة، بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة واألجوبة، وبطاقات بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، وبطاقات ( البطاقات - )ه ).ة، واملسلسلةاملفردة، املركب(الصور  -)د ).لوحة اجليوب

    
ية تعليما سليما فإنه ينبغـي علـى        إذا أراد الدارسني يف تعليم الكتابة العرب         الكتابة مهارة يف املهمة اجلوانب -٦   . معرفة أماكن كتابة اهلمزات املختلفة-)ي    . مراعاة احلركات القصرية والطويلة-)ط    . مراعاة عالمات الترقيم-)ح    .  كتابة احلروف والكلمات بسرعة وسهولة-)ز    . التاء املربوطة والتاء املفتوحة وهاء التأنيث والتاء املربوطة  مراعاة الفرق بني-)و    . مراعاة كتابة الكلمات اليت حتتوي على حروف منقوطة وال تكتب-)هـ  . السليم حلروف الكلمات دون حذف أو زيادة للحروفيهج  الت-)د  . مراعاة التنقيط للحروف املنقوطة من غريها-)ج  . أن يدرك الفروق الدقيقة بني احلروف املتقاربة واملتشاة-)ب  .غريها   أن يعرف رسم احلروف رمسا صحيحا واحلروف اليت تتصل مبا بعدها مـن              -)أ   ٣٢:الطالب أن ميلكوا معرفة عن
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    .لسليمة مراعاة التراكيب النحوية والصرفية ا-)ق  
  .اإلبدائية واملتوسطة يف أذهان املدرسني عدم وضوح املنهج أو املستوي اخلاص بكل مرحلة من مراحل التعليم -)د  .ومسابقام) دفاترهم(الب يف يكتبه الط إرهاق املدرسني ورم من تدريس اللغة العربية، هربا من تصحيح ما - )ج  . الضعف الشديد يف كتابة معظم التالميذ- )ب  . نفور التالميذ من درس التعبري وانصرافهم عنه-)أ  :حصرا للمشكالت، وحتديدا ألبعادها، ميكن تلخيصها مبا يلي    الكتابة مهارة مشكالت -٧
  

  تصحيح الكتابة -٨
وليس الشكل، مث يبدأ االهتمام بالـشكل        هو املضمون    احل األوىل االهتمام يف املر   أن يكون حمـور     ومي يف ضوء املعايري السابقة، على     جيب أن تتم عملية التق    و ا مل يستطيع، فليقسم التالميذ     جيب أن يصحح املدرس كتابات تالميذه، فإذ        .مع املضمون مع بداية املرحلة الثانوية والعربة هنا،  . و ثالثة، ويصحح كتابات كل جمموعة منهم بالتبادل       إىل جمموعتني أ     ٣٣.يـي واملعنـاملبنالكتابات اجليدة لبعض التالميذ وقراءا أمامهم، مع بيان نواحي اجلمال فيهـا يف             جيب مراجعة  و.  األخطاء اإلعرابية  تصحيح الكراسات على أال يكون التركيز على       التالميذ بعـد    مع جيب أن خيتار املدرس ما يراه شائعا من األخطاء ويعاجله           .ت بطريقة جيدةأن يصحح املدرس ما يستطيع تصحيح من الكراسا
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ار التلميذ املوضوعات املناسبة لـه يف        من الكتابة لن يأت إال إذا اخت       تحسنيالف لميذ، مبعين أن يكـون     ا دائما من الت   يبلون من الكتابة، بشرط أن يكون املدرس قر        رشاد فرديا، فهنا كل تلميذ خمتلف عن اآلخر ولن يكون التقومي جيدا            التوجيه واإل  ، ويعـرف اهتماماتـه      الكتابة اإلبداعية إال إذا كان املدرس يعرف كل تلميذ         يف كتابة إال فيمـا     املدرس أال يكلف التالميذ بال     ومستواه، وعلى كل حال جيب على      عات التعبري الكتايب وتـصحيحها      موضو  الرغم من ذلك كله حيتل نقومي      وعلى  .يف كتابام مواطن القوة والضعف    ذ سوف يتعرف التالميذ بأنفسهم على     ئوحين. يعرفونه جيدا  لقصور يف كتابام، وال    مهية الكربى، إذا ال بد من تبصري الناشئة مبواطن القوة وا          األ مـالء  االومتكن الطالب من توضيح الفكرة اليت يتكلم عنها، ومن مث النحو و           لفـاظ والتراكيـب    يضع الصواب جبانب اخلطأ، وأن يراعي يف تصحيحه األ        ح املوضوعات اليت كتبها طالبه عـل أن         مطلع العام الدراسي بتصحي    يقوم يف  -)أ  :ذلك كله، وميكن أن يتبع ما يلي يف تصحيح املوضوعات وتقوميهاخذ بأيدي املوهوبني والنهوض م، والتقومي هو سبيل املدرس لتعـرف           بد من األ   نحو السابق، على   ح عدة موضوعات على ال    صحوميكن للمدرس أن ي    اخل...واخلط وهندسة الصفحة ـ  األ يكتب موضوعا جديدا عـاد إىل      أن   الطالب أراداية الدفتر، يسجلون فيه الكلمة اليت وقع فيها اخلطأ وصواا حـيت إذا               وضع جدول يف اية املوضوع املـصحح أو يف          أن يعود الطالب بعدها إىل     اء الـيت ارتكبـها يف      خط ضوع اجلديد، وبـذلك تقـل    تالفيها يف املو علىابقة فيعملاملوضوعات الس  وال بد للمدرس من أن يزود الطالب بتعليل يف اية كل موضـوع               .أخطاؤه بالتدريج  قوته وضعفه، وأن يكتب عبارات تشجيعية إذا كان الطالب يـستحق            اطلنق
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ألن يف  ذعـة   ر الكلمات اجلارحة والتعليقات الال     ذك  ال يعمد إىل   ذلك، وأن  ار العـام    مـد  ن يكتب جبانب كل اخلطأ الصواب على      ال ميكن للمدرس أ    -)ب  . لطالب اقدرة اإلبداعية لدى للذلك وأد خطاء هم مع طالبه أن يضع رموز إزاء األ       تفاق والتفا الدراسي، إذا ميكنه باإل    ) ـــ( احلذف، و  ترمز إىل ) x( الغموض، و    ترمز إىل ) ؟(اخلطأ يف اللغة و      ترمز إىل ) ل(إىل اخلطأ يف النحو، و      ) ن(مالئي، و    اخلطأ اإل  ترمز إىل ) م(ف   كتشف اخلطأ بتفسه، ألن الوصـول       التفكري فيها حيت ي    عه إىل فوضعها هو د  وال بد أن تكون هذه الرموز مفهومة من الطالب، والغـرض مـن              .اخل...سلوب ركاكة التعبري واألترمز إىل إليـه   لو قدم     تالفيه مستقبال أكثر مما    إىل معرفة اخلطأ من الطالب يؤدي إىل       خطـاء  تابات الطلبة، وعرف أي نوع من األ       ك يكون املدرس قد أطلع على     الشائعة بعـد أن     خطاءصيص حصة معينة لتدريب الطالب على تاليف األ       خت -)ج .عمال الفكرجلهد أو أالصواب من غري بذل ا ات عالجية يعقبها تقومي ملعرفـة مـدي        نير، فيقوم باجراء مت   اكان أكثر تواتر   بعض احلصص لقراءة ميكن للمدرس أن يراوح يف التصحيح فيخصص   .ا االالتقدم احلاصل يف هذ وج عن املوضوع، مث من حيث تقرأ من حيث التقيد باملطلوب وعدم اخلراملوضوعي بعد وضع عدة معايري، ينقد الطالب يف ضوئها املوضوعات اليت لوان النقد اهلاديء أ إياهم علىم يف الصف مدربا الطالب موضوعا سلوب وسالمة التراكيب وخلوها من األخطاء ووضوح املعاين  األصحة        عناصر املوضوع وأقسامه، وعدم فكار، والتوازن واالنسجام بنيواأل
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. البحث تنفيذ ومراحل البيانات، حتليل وأسلوب البيانات، ومصادر وأدواته، ومتغرياته، وعينته، وجمتمعه البحث، منهج على البحث منهجية يشتمل     : يلي فيما كلها وستعرض
  البحث منهج - أ

  .تستخدمها ال الضابطة اموعة أما التجريبية، اموعة يف اجليوب لوحة تستخدم إذن، ٣٥.اخلاص السلوك ا جيري ال جمموعة هي الضابطة جمموعة أما اخلاص، السلوك ا جيري جمموعة هي التجريبية موعةا. )تلميذا ٢٤( الضابطة موعةاو )تلميذا ٢٣( التجريبية موعةا من اموعتني هاتني تتكون جمموعتني، باستخدام البحث هذا ريجي. نتائج من حتدث وما التغيريات هذه أثر وقياس هعلي تغيريات إدخال طريق عن تشكيله إعادة حتاول إمنا الواقع حبدود تلتزم ال الباحثة ألن يـببالتجري ويسمى  ٣٤.األخرى املختلفة الظواهر مع ارتباطها درجات أو مهاحج أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقميا فاوص يصف الكمي التعبري أما خصائصها، ويوضح الظاهرة عن يصف يالكيف فالتعبري. كميا أوتعبريا كيفيا تعبريا عنها ويعرب دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الظاهرة، أو الواقعة دراسة على يعتمد الوصف كان. الصف يف  والتعلم معليالت أنشطة أثناء ةاملوجود املعلومات حيث من وصفية صورة على الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام كيفية تصف الباحثة ألن بالوصفي ويسمى الكمي، التجريييب الوصفي املدخل هو البحث هلذا املستخدم املدخل إن
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     ٣٦.األخرى املختلفة الظواهر مع ارتباطها ودرجات أوحجمها الظاهرة هذه قدارم يوضح رقميا وصفا يعطي أو العددية، صورةال على تكون الباحثة هاإلي حتتاج البيانات ألن بالكمي، ويسمى  
  اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع  - ب

    .التجريبية للمجموعة) ب( الثانـي والصف الضابطة للمجموعة) أ (الثانـي الصف لذلك). ب (الثانـي الصف يف طلبة من العربية اللغة يف أمهر) أ (الثانـي الصف يف طلبة. خمتلفة خصائص هلا التـي اموعات من يتكون البحث جمتمع ألن الطبقية، العشوائية العينة بأسلوب الباحثة اختارا. طالبا ٢٣ يبلغ همعدد) ب (الثانـي الصف يف وطلبة طالبا، ٢٣ يبلغ همعدد) أ (الثانـي الصف يف طلبة عينته أما. طالبا ١٨٤ يبلغ وعددهم ،٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسية للسنة نجماال بووانا سيوريا الثانوية باملدرسة الثاين القسم طلبة الدراسة هذه يف البحث جمتمع إن
  البحث متغريات - ج

املتغري : األول: ي ينقسم إىل القسمني ومهاـبياملتغري يف البحث التجر التغيري ومنظمة و فيه الباحث عن قصد يف التجربة بطريقة معينة الذي يتحكم  كما يسمى أيضا باملتغري التجريب )Independent Variable(املستقل 
)Experimental Variable( .السلوك الناتج عن املتغري ونوع الفعل أ: الثاينو املتغري و ٣٧.عتمداملتغري املو أ)Dependent Variable(املستقل فيسمى باملتغري التابع 
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    . مهارة الكتابةواملتغري التابع من هذا البحث ه وأما و استخدام لوحة اجليوب يف ترقية مهارة الكتابة،املستقل من هذا البحث ه
  البحث أدوات - د

. الدراسـية  ألهـداف  وفقا وزمنها مكاا وبيان املالحظة جمال حتديد -)أ(  :يلي فيما اإجراءا وأما .تدريسها يف اإلجـراءات  هـذه  تنفذ حينما املالحظة الباحثة قامت. ميةعليالت العملية ـذه  يـشتركون  عندما الطلبة أنشطة عن بيانات جلمع املالحظة الباحثة تسـتخدم ا. وهي طريقة مجع البيانات مبالحظة املواقـف مباشـرة          ٣٨.الوضعية املواقف أو الواقعية املوقف ىف مالحظتها تستطيع اليت احلوادث وقوع وعمالية الفردية السلوك ىف والبحث طبيعيا الفرقة واتصال السلوك وأمنط الظواهر لفهم عادة تستخدم املالحظة  املالحظة -)١  :ةاليالت البحث أدوات الباحثة تستخدم . يالحظهـا  التـي املعلومات عليها لتسجيل املالحظة بطاقة إعداد -)ب(  .للمالحظة مكانا الصف غرفة فاختـارت  وطلبتها املُدرِّسة بني اللفظي التفاعل دراسة الباحثة أرادت : مثال مالحظتها، أرادت الذي السلوك بأمناط القائمة الباحثة وضعت   .املالحظة أثناء يف الباحثة الحظته ما تسجيل إمتام -)د(  .مرة كثرأ املالحظة إعادة بطريقة املالحظة صدق من التأكيد -)ج(  .وغريها اجليوب، لوحة استعمال يف التصويب الـصحيحة،  الكتابة األسئلة، إجابة يف الفعلي التدريس، يف االهتمام
                                                 

38 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penilaian dan Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Sinar Baru, 
1989), h. 109 



 40 

      .)الثامن واللقاء الرابع اللقاء يف التقوميني من الطلبة نتيجة (البعدي واالختبار) األول القسم يف لبةالط نتيجة( القبلي االختبار من يتكون االختبار هذا. الكتابة مهارة تدريس يف الطلبة مبهارة املتعلقة البيانات جلمع االختبار الباحثة تستخدما  االختبار -)٣    .جذابة الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام ألن اجليوب لوحة باستخدام تدريسها وأحبوا تدريسها، بعد ربيةالع اللغة كتابة ودربوا بسهولة، مادا وفهموا بسرور، تدريسها اشتركوا الطلبة أكثر أن وجدت الكتابة، مهارة تدريس يف اجليوب لوحة الباحثة تستخدم أن بعد أما  .بسهولة الكتابة مهارة مادة يفهموا مل هم: مثال تدريسها، يف املشكالت وجدوا ألم املمتازة النتيجة حيصلوا ومل اجليوب، لوحة باستخدام الكتابة مهارة يدرسوا مل ولكنهم الكتابة، مهارة أحبوا الطلبة أكثر أن اجليوب لوحة استخدام قبل االستبيانات نتيجة يف الباحثة وجدت   !املالحق إىل انظر االستبيانات يف الطلبة أجوبةو .اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس من وموقفهم الكتابة مهارة تدريس طوال وخربم الكتابة مهارة بتدريس واهتمامهم ماالنج بووانا سوريا الثانوية باملدرسة يـالثان الصف طلبة بأراء املتعلقة البيانات جلمع املغلقة االستبيانات الباحثة تستخدما  االستبيانات -)٢
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. اإلجابات كتابة من فبدال شفويا استبيانا كبري حد إىل املقابلة تعترب  املقابلة -)٤   الكتابة؟ مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام عن رأيكم ما -)٦  ؟ كتابةال مهارة ناحية من الطلبة مستوى ما -)٥  ؟ املدرسة هذه يف املستخدم املنهج ما -)٤  ؟ املدرسة هذه جودة لترقية حماوالتكم ما -)٣  ؟ اإلخرى املدرسة يف توجد ال التـي املدرسة هذه مزية ما -)٢  ؟ ماالنج بووانا سوريا املدرسة أسست متـى -)١  .املدرسة مدير مع املقابلة أسئلة ةالباحث تقدم وبالتايل .وتطورها املدرسة كتاريخ ماالنج، بووانا سوريا الثانوية املدرسة أحوالب املتعلقة البيانات جلمع املدرسة مدير الباحثة تقابل   املدرسة مدير -  )أ   :من املقابلة تتكونو.  الكتابة مهارة ترقية يف اجليوب لوحة داماستخ فعالية عن واألراء والبيانات املعلومات على للحصول املسحية املقابلة استخدمت األهداف وحبسب. املقررة األسئلة بإعطاء املقيدة املقابلة الباحثة استخدمت   ٣٩.كتابة ا اإلدالء يف بوجستامل سيتردد ةالسري الطبيعية ذات املعلومات من معينة أنواع على حيصل أن املمكن من وبجاملست مع طيبة عالقة باملقابلة القائم يقيم أن وبعد كتابيا، ال شفويا فكرم عن يعربوا أن الناس حيب فيه األسباب إحدى األخرى، البيانات مجع طرق من وأعلى أفضل تصبح املقابلة فإن ماهر، شخص مبقابلة قام ما وإذا ،مواجهة عالقة يف شفويا معلوماته يعطي املستوجب فإن
                                                 

 ٣٥٠  ص ،)١٩٨٧ الكويت، جامعة: الكويت (،ومناهجه العلمي احبث أصول بدر، أمحد  39
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      ؟ الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة الستخدام اقتراحاتك ما -)د(  ؟ ملاذا ؟ الكتابة مهارة تدريس يف فعالة اجليوب لوحة استخدام هل -)ج(  ؟ الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب ةلوح استخدام بعد الكتابة يف الطلبة قدرة عن رأيكم ما -)ب(  ؟ الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام عن رأيك ما - )أ(  .اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس بعد -)٢    ؟ الكتابة مهارة تدريس يف استخدمِتها هل -)د(  ؟ اجليوب لوحة عرفِت هل -)ج(  ؟ الكتابة مهارة تدريس يف تستخدميِنها التـي الوسيلة ما -)ب(  ؟ الكتابة مهارة تدريس يف وجدِت التـي املشكالت ما - )أ(  .اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس قبل -)١    .املدرسة هذه يف العربية اللغة مدرسة مع املقابلة أسئلة الباحثة تقدم وبالتايل .العربية اللغة تدريس يف وكفاءم واهتمامهم كميوهلم الطلبة وأحوال يستخدمها اليت ميةعليالت والطرق الكتابة مهارة تدريس وخطوات الدراسية باملنهج املتعلقة البيانات جلمع العربية اللغة ةمدرس الباحثة تقابل  العربية اللغة ةمدرس - )ب
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  البيانات مصادر - ه
  .بعده وما اجليوب لوحة استخدام قبل الكتابة مهارة امتحان ونتائج املذكورة املدرسة يف الثاين الصف لبةوط العربية اللغـة  ومدرس املدرسة مدير من تصدر البحث هذا يف البيانات مصادر

  البيانات حتليل أسلوب - و
    :التايل (t-test)  الرمز يقام الفصلني بني التعليم نتيجة فروق ولتحليل. الضابط فصلالو لتجريبـيا لفصلل يقومان لذينا البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج من البيانات ةالباحث ستخدمت فلذلك. الفصلني بني التعليم نتيجة فروق تعريف ةالباحث تأراد البحث، هذا ويف ٤٠.نتائج على منها احلصول ميكن حبيث معينة حبث خطة تطبيق عن الناجتة املالحظات بواسطتها تكون أو تنظم اليت العملية هي البيانات حتليل

                                                                                
M    =معدل النتائج لكل الفصل  
N    =جمموع العينية  
x
  راف مربعا الفصل الضابط جمموع االحن=   ∑2

y
        راف مربعا الفصل التجريبـيجمموع االحن=   ∑2

                                                 
 ٢٥٠. ، ص)م١٩٨٣، عامل الكتب: القاهرة(، البحث التربية أصوله ومناهجهلبيب النحيحي وحممد منري مرسى، حممد  40
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  :التقدير لنتيجة الطلبة كما يف هذا اجلدول  وأما
 التقدير التنيجة الرقم

 جيد جدا ١٠٠ -  ٩٠ ١

 جيد ٨٩ -  ٧٥ ٢

 مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 ناقص ٥٩ -  ٤٥ ٤

 ضعيف ٤٤أقل من  ٥

  
  حثالب تنفيذ مراحل - ز

 .للتقومي املعلومات مجع يف  الوسائل إحدى ألا الكتابة مهارة لتنمية الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام خالل من العميقة باملالحظة الباحثة تماق  -٦ .الضابطة موعة استخدامها بدون معليوت التجريبية موعة اجليوب لوحة باستخدام معليت  -٥ .استخدامها وبدون الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة باستخدام يعين املستخدمة ميةعليالت الوسيلة  -٤ .الضابطة وجمموعة التجريبية جمموعة وهي جمموعتني وتعيني حتديد  -٣ .الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة ستخداما تطبيق عن ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة مدير من وإرشادات توجيهات إىل الباحثة تستمعا  -٢  .الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام تطبيق عن بالبحث تقوم أن املدرسة رئيس من الباحثة تستأذنا  -١  :اآلتية باخلطوات بتنفيذها الباحثة تماق اإلجراءات وهذه
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  .الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة تطبق ال اليت الضابطة واموعة الكتابة رةمها تدريس يف اجليوب لوحة تطبق  اليت التجريبية اموعة ومها اموعتني هلاتني والبعدي القبلي باالختبار الباحثة تمقا  -٩ .التدريس خطة الباحثة تصمم  -٨ . للتقومي املعلومات مجع يف الوسائل إحدى االختبار إلن وايتها، الدراسة أثناء التقومي قيموأ  معليالت حصيلة م،عليالت عملية يشمل اليت التعليمية املظاهر مجع يف الباحثة تمقا  -٧
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   الرابعفصللا
 حتليل النتائج ومناقشتها
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. ض البيانات وحتليلها ومناقشتهاتدريس مهارة الكتاية باستخدام لوحة اجليوب، وعر وخطوات يشتمل هذا الفصل على حملة عن املدرسة الثانوية سوريا بووانا،   :وستعرض كلها فيما يلي

  
 ة عن املدرسة الثانوية سوريا بوواناحمل  - أ

أسسها إيكو .  املدرسة سوريا بووانا هي إحدى املدارس املمتازة يف ماالنج درسة سوريا أسست امل. اجلليل ظهري املاجستري، وميد إلفني فجر اجلايا سابوترااحلاج سري أستويت ماميك املاجستري، واحلاج عبد : هممن، واطننيمن الضيوف وامل يف احتفال حضره كثري مت افتتاحهاو. م١٩٩٩ مارس ٥هاندوكو وجيايا يوم الثالثاء،  تكنولوجيا املزود باملعارف والعلوم والسلم، واملثقف امل  لصياغة الطالب- )ب  . لنيل أحسن الوجاهة-)أ  :درسة سوريا بووانا لألهداف اآلتيةأسست امل  أهداف املدرسة -١  .والطلبة من النهضيني يف ماالنجإذن، أسست املدرسة سوريا بووانا لالعتدال وعدم الفرق بني الطلبة من احملمديني .  التـي تستخدم يف إشارة ضة العلماء(Bumi)األرض : إشارة احملمدية، وبووانا التـي تستخدم يف (Matahari)مشس : وانا مأخوذ من سوريااسم سوريا بو  .، ماالنج ٤: يف شارع غاجايانا رقم التـي تسكن (Bahana Cita Bersada)سسة باهانا جيتا بريسادا بووانا حتت رعاية املؤ   .اهلادئة لتربويةا البيئة لقيام - )ه  .لتصميم النشاطات التـي ترقي ابتكار الطلبة-)د  . الطلبةوتدريسفعالة ال لتصميم أمناط التدريس - )ج  .كرميةالخالق األ باملتحليفنون والو
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  .العلمية والفكرة اإلسالمية البيئة لتصميم - )ز  .العلمي والفكر االختصاص لقيام -)و
االبتكار  يف تقدمة، ومالتوجيهأما رؤية هلذه املدرسة هي ممتازة يف   .املدرسة سوريا بووانا ورسالة رؤية -٢   .اتمع يف والنظام باملسؤولية شعورال لتنمية - )ز  .العميق الدينـي السلوك وقاعدة ة،اخلرب على مؤسسة علمية، فكرة لتنمية -)و  .الكرمية األخالق واملتحلي الدين يف املثفقة الفرد لصياغة - )ه  .الطلبة ابتكار لتطوير -)د  .التدريس أمناط لتطوير - )ج  . يف كل برنامجاالبتكاري الناقدفكر ال لصياغة - )ب  .التوجيهسلوك  لصياغة -)أ  :ورسالتها فيما يلي. واإلبداع
    . القيمة العالية على تنوع كفاءة الطلبة-)٥  . التنوع يف طريقة التدريس والتعليم-)٤  .بة هو أساس لكل الربنامج سرور وجناح الطل-)٣  . الطلبة هم فاعلون يف التعليم والتعلم-)٢  . حال املدرسة ممتع، واملدرسة هي بيت وملعب للطلبة- )ا  : أسس التربية، هي-)أ  :املدرسة سوريا بووانا على يف التدريس منهخ يعتمد  لمدرسة سوريا بووانال التدريس منهج -٣
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  .(Independent skill) بنفسه مستقل -)٨ . (soft skill) االتصال -)٧  . (discipline skill) اجليد النظام -)٦ .(Moral and Etic development) الكرمية األخالق -)٥  . (Social and emosional quotient) االجتماعية -)٤  . (Creativity) االختراع قوة -)٣  .(Intelligences) الفكرة قوة -)٢  .(Spiritual) الدين -)١  التربية أهداف أسس - )ب

  .اللعبـي باملدخل التدريس -)٧  .التطبيق سبيل على التدريس -)٦  .العلمي رحامل سبيل على التدريس -)٥  .املشكلة حتليل -)٤  .الفصل يف املناقشة -)٣  .الشخصي التدريس -)٢  .العاملي التدريس -)١  التدريس منهج - )ج
  ٤١."الطلبة مستقل بأنفسهم على أحوال بيئة املدرسة وأحوال بيئة اتمع املدرسة، ويدرب املدرسة الطبيعية الوحيدة يف ماالنج، التـي توحد بيئة العامل وبيئةاملدرسة سوريا بووانا هي : "احلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري أستاذ قال

                                                 
 ٢٠٠٩ فربايري ٢٣ تاريخ شخصية، مقابلة ماالنج، بووانا سوريا املدرسة رئيس ظهري، اجلليل عبد 41
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عوامل هذا ما ف. املدرسة سوريا بووانا هي إحدى املداريس املمتازة يف ماالنج عوامل التـي حياوهلا من ن إاحلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري  أستاذ ؟ قالالنجاح  بداية السنة من رئيس املدرسة واملعلمون، واحلسوة األروح اجلهاد يف النفس، و: منها داع اب، و) االكتساب٤( وإخالص ومتام يف االكتساب ، وقوةبإصالح النفوس أوال   ٤٢.وملةوإرادة يف التطرير مناسبة بتكنولوجيا يف الع
احلاج عبد اجلليل ظهري  أستاذولترقية جودة املدرسة يويا بووانا ماالنج، صمم   Silih Tanya dengan bantuan Kartu Model dan Pembelajaran dengan -٢  .احلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري: املعلم ، Alphhabetical Learning -١  :الذين يقومون بتعليمهاوبالتايل طرائق التدريس و.  م٢٠٠٩- ٢٠٠٨ األخرى يف السنة الدراسية التدريس التـي مل توجد يف املدارساملاجستري طرائق 

Media Pohon Matematika ، ٣ .املاجستري سوباجني: املعلم- Maping Domino IPA ، ٤ .بارنيدي: املعلم- Bermain Matematika Phytagoras dan RME: Menghitung Volume Bola ، ٥ .سووارنو جوكو: املعلم- Problem Solving ، ٦ .هيندراواتـي لوسي: املعلمة- Media Kartun dan Kartu Matematika ، ٧ .رييادي أمحد: املعلم- Pribahasa dengan Papan Bahasa ، ٨ .أغوستني دية: ةاملعلم- Matching Card ، ٩ .سوبريهاتني إندنج: املعلمة- Gambar Cerita Bersambung ، ١٠ .يونيتا سيلفي هرينـي: املعلمة -   Multimedia Interaktif Ala Tandur ، ٤٣.دارييادي وهيب حممد: املعلم    
                                                 

 ٢٠٠٩ فربايري ٢٣ تاريخ شخصية، مقابلة ماالنج، بووانا سوريا املدرسة رئيس ظهري، اجلليل عبد 42
 ٢٠٠٩ فربايري ٢٣ تاريخ ،شخصية مقابلة ماالنج، بووانا سوريا املدرسة رئيس ظهري، اجلليل عبد 43
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 خطوات تدريس مهارة الكتابة باستخدام لوحة اجليوب - ب

والتايل تقدم . لتطبيق لوحة اجليوب يف تدريس مهارة الكتابة ولقائَني للتقوميعقدت الباحثة مثانية لقاءات يف تدريس مهارة الكتابة، عقدت ستة لقاءات    .ام لوحة اجليوبالباحثة خطوات تدريس مهارة الكتابة باستخد
  كم الساعة ؟:  املوضوع.اللقاء األول - )أ

. سيدرسوا التـي املادة يف لتركيزهم الطلبة ةسدرِّاملُ وجهت  ".؟ اعةالس كم "املوضوع حتت املادة إىل الطلبة ةسدرِّاملُ توجه -)ب(  .اليوم ذلك الطلبة ِمن غاب ومن حضر من تعلم حتـى احلضور كشف وقرأت الطلبة رتبت مث السالم، وألقت الفصل ةسدرِّاملُ دخلت  .السالم  - )أ(  التمهيد -)١   . يصححها أن اآلخر الطالب ةسدرِّاملُ طلبت اإلجابة يف الطالب أخطأ لو ؟ بيتك يف عندك ساعة كم ؟ ساعة فصلنا يف هل: هي واألسئلة الساعة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت مث. احلياة يف استعماهلا وكثرة أمهيتها الطلبة يعلم حتـى الساعة أمهية ةسدرِّاملُ شرحت
: هي اجلديدة، املفردات املدرسة شرحت املادة، تشرح أن قبل  الشرح –)أ(  واملناقشة الشرح -)٢   ).١٢- ١ الساعة (و) ؟ الساعة كم (التركيب ةسدرِّاملُ شرحت -)ب(  .عشرة والثانية عشرة احلادية الثانية، الواحدة،
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    .وبطاقاا اجليوب لوحة أشكال الباحثة تقدم وبالتايل. معا والطلبة ةسدرِّاملُ صححت مث. بالرقم مناسبا اجليوب لوحة على) الكلمة فيها كتبت (البطاقة يضع مث الفصل، أمام يتقدم أن جمموعة كل يف طالبا ةسدرِّاملُ طلبت  .اجليوب لوحة على اجلملة هذه وضع جمموعة كل من تطلب مث جمموعة لكل القرطاس قطع من أرقاما ةسدرِّاملُ توزع - )و(  .األسئلة إجابة فـي للتعاون جمموعات مخس إلـى الطلبة ةسدرِّاملُ قسمت  .جمموعات مخس إىل الطلبة بتقسيم التدريبات ةسدرِّاملُ عقدت -)هـ(  .والكلمة الرقم تكوين الطالب  ةسدرِّاملُ طلبت:  مثال اجليوب، لوحة باستخدام الطلبة ةسدرِّاملُ دربت مث. األرقام على تدل التـي والكلمات األرقام فيها اجليوب، لوحة ةسدرِّاملُ عرضت  .اجليوب بلوحة املوضوع حول املوجهة الكتابة على الطلبة ةسدرِّاملُ دربت -)د(  .؟ الظهر صالة تصلي مىت ؟ املدرسة إىل تذهب متـى ؟ الساعة كم: هي واألسئلة ،الساعة عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت الفهم لتعميق. يقرؤوها أن الطلبة من طلبت مث ١٢-١ الساعة ةسدرِّاملُ قرأت  .شفويا املوضوع عن الطلبة املدرسة دربت -)ج(  .متنوعة أمثلة ةسدرِّاملُ أعطت الفهم لسهولة. استعماهلا وكيفية الساعة األرقام تغيري وكيفية الساعة عن التركيب ةسدرِّاملُ شرحت
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  _____  =٦  _____  =٢:         اجليوب وحةل
٨  _____  =٥=  _____  
  ٧        _____  =٩=  _____       
       ٤  _____  =١١=  _____  
      ٣  _____  =١٢=  _____  

  :البطاقات
  الساعةالثامنة     الساعةاخلامسة     السادسة الساعة     الثانية الساعة    
  عشرة احلادية الساعة     السابعة الساعة     التاسعة الساعة    
  الثالثة الساعة     عشرة الثانية الساعة     الرابعة الساعة    

  
  العاشرة الساعة  ____________:         اجليوب لوحة

  احلائط على الساعة  ___________
  ساعة مدرستـي يف نعم،  ___________

  فيك اهللا بارك  ____________
  :البطاقات

   !يوسف يا مربوك     ؟ ساعة مدرستك يف هل     ؟ الساعة ينأ     ؟ الساعة كم
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  .ةسدرِّملُا وأرشدم اآلخر الطالب أجاب الطالب سأل إذا. املادة عن ليسألوا فرصة للطلبة ةسدرِّاملُبعد التدريبات، أتاحت   للطلبة أسئلة - )ز(
  .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث صديقه، بكراسة كراسته تبديل طالب كل من ةسدرِّاملُ طلبت  .ةسدرِّاملُ مورشد الفصل يف أصدقائهم أجوبة الطالب فحص -)ب(  .كتابيا األسئلة الطلبة وأجاب املادة، حول األسئلة ةسدرِّاملُ أعطت - )أ(  التقومي -)٣
    .الفصل من خرجت مث السالم، بإلقاء والتعلم التعليم إجراءة ةسدرِّاملُ اختتمت  .السالم -)ب(  .رسوخا أذهام يف املادة ترسخ حتـى اليوم يف ولتطبيقها البيت يف دروسهم ملراجعة الطلبة ةسدرِّاملُ دفعت الفصل، من خترج أن وقبل  .للطلبة املقترحات - )أ(  امتاالخت -)٤
  العربية اللّغة أتعلّم: ضوعاملو. يـالثان اللقاء - )ب

  .السالم -  )أ(  التمهيد -)١
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. سيدرسوا التـي املادة يف لتركيزهم الطلبة ةسدرِّاملُ وجهت  ".العربية اللغة أتعلم "املوضوع حتت املادة إىل الطلبة ةسدرِّاملُ توجه -)ب(  .اليوم ذلك الطلبة ِمن غاب ومن حضر من تعلم حتـى احلضور كشف وقرأت الطلبة رتبت مث السالم، وألقت الفصل ةسدرِّاملُ دخلت   . يصححها أن اآلخر الطالب ةسدرِّاملُ طلبت اإلجابة يف الطالب أخطأ لو ؟ العربية اللغة تعلم ملاذا ؟ العربية اللغة حتب هل ؟ العربية اللغة تعلم هل: هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت مث. تدريسها وأمهية العربية اللغة حول ةسدرِّاملُ شرحت
: هي اجلديدة، املفردات شرحت املادة، املدرسة تشرح أن قبل  .الشرح - )أ(  واملناقشة الشرح -)٢   .شفويا عاملوضو على الطلبة ةسدرِّاملُ دربت -)ج(  .متنوعة أمثلة ةسدرِّاملُ أعطت الفهم لسهولة ...) هل (و...)  إالّ/و ... الساعة (ةسدرِّاملُ شرحت مث. اجلملة يف استعماهلا وكيفية بفاعله مناسبا مضارع فعل تغيري كيفية ةسدرِّاملُ شرحت). مضارع فعل + حنن/أنِت/أنت/أنا (التركيب ةسدرِّاملُ شرحت   ...).هل (و ...) إالّ/و ... الساعة( و) مضارع فعل + حنن/أنِت/أنت/أنا (التركيب ةسدرِّاملُ شرحت -)ب(  .النصف الربع، دقيقة،
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: مثال املادة، عن السؤال الطلبة ةسدرِّاملُ سألت الفهم لتعميق   .وبطاقاا اجليوب لوحة أشكال وبالتايل. إجابة فيها تكتب التـي والبطاقات كاملة غري مجل فيها وب،اجلي لوحة ةسدرِّاملُ عرضت  .اجليوب بلوحة املوضوع حول املوجهة الكتابة على الطلبة ةسدرِّاملُ دربت -)د(  ؟ أمحد يا املدرسة، إىل تذهب هل). ٦،٠٥( ،)٦,٣٠ (،)٦,١٥ ..... (الساعة يف املدرسة إىل نذهب
   :اجليوب لوحة

            العربية باللغة  تتكلم أنت  
  العربية باللغة    _____أنا
  العربية باللغة    _____أنِت
  العربية باللغة    _____ حنن

  التفسري  تتعلمني أنِت
التفسري    ____أنت  
  التفسري    ____أنا
  التفسري    ____حنن
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  :البطاقات
  نتعلم     أتعلم     تتعلم     نتكلم     تتكلمني     أتكلم

. املادة عن ليسألوا فرصة للطلبة ةسدرِّاملُبعد التدريبات، أتاحت   .للطلبة أسئلة -)هـ(   .ةسدرِّملُا وأرشدم اآلخر الطالب أجاب الطالب سأل إذا
  .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث صديقه، بكراسة كراسته تبديل طالب كل من ةسدرِّاملُ طلبت  .ةاملدرس ويرشدهم الفصل يف أصدقائهم أجوبة الطالب يفحص -)ب(  .كتابيا األسئلة الطلبة وأجاب املادة حول األسئلة املُدرِّسة أعطت - )أ(  التقومي -)٣
        .الفصل من خرجت مث السالم، بإلقاء تعلموال التعليم إجراءت ةسدرِّاملُ اختتمت  .السالم -)ب(  .رسوخا أذهام يف املادة ترسخ حتـى اليوم يف ولتطبيقها البيت يف دروسهم ملراجعة الطلبة ةسدرِّاملُ دفعت الفصل، من خترج أن وقبل  .للطلبة املقترحات - )أ(  امتاالخت -)٤
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  ؟ صباحا نعمل ماذا: املوضوع. الثالث اللقاء -)ج
. سيدرسوا التـي املادة يف لتركيزهم الطلبة ةسدرِّاملُ وجهت  ".؟صباحا نعمل ماذا  "املوضوع حتت املادة إىل ةالطلب ةسرِّداملُ توجه -)ب(  .اليوم ذلك الطلبة ِمن غاب ومن حضر من تعلم حتـى احلضور كشف وقرأت الطلبة رتبت مث السالم، وألقت الفصل ةسدرِّاملُ دخلت  .السالم - )أ(  التمهيد -)١   .يصححها أن اآلخر الطالب ةسدرِّاملُ طلبت اإلجابة يف الطالب أخطأ لو ؟ الصباح يف تعمل ماذا ؟ النوم من تستيقظ متـى: هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت مث. الصباح يف األعمال حول ةسدرِّاملُ شرحت
  .متنوعة أمثلة ةسدرِّاملُ أعطت الفهم لسهولة... ). ماذا/متـى (ةسدرِّاملُ شرحت مث. اجلملة يف استعماله وكيفية بفاعله تبعا املضارع فعل تغيري كيفية ةسدرِّاملُ شرحت). مضارع فعل + هي/هو (التركيب ةسدرِّاملُ شرحت  )؟...ماذا/متـى( و) مضارع فعل + هي/هو (التركيب ةسرِّداملُ شرحت -)ب(  .حليب خبز، رز، الفطور، تناول مرتيل، واجب تذاكر،: هي اجلديدة، املفردات شرحت املادة، تشرح أن قبل  .الشرح –)أ(  واملناقشة الشرح -)٢
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: هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت الفهم لتعميق  .شفويا املوضوع على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)ج(   .وبطاقاا اجليوب لوحة أشكال وبالتايل. إجابة فيها تكتب التـي والبطاقات كاملة غري كلمات فيها اجليوب، لوحة ةسدرِّاملُ ضتعر  .اجليوب لوحة على اجلملة هذه وضع جمموعة كل من تطلب مث جمموعة لكل القرطاس قطع من عددا ةسرِّداملُ توزع - )و(  .األسئلة إجابة فـي للتعاون جمموعات مخس إلـى الطلبة ةسدرِّاملُ قسمت  .جمموعات مخس إىل الطلبة بتقسيم التدريباتب ةسرِّداملُ قامت -)هـ(  .بأجوبة أسئلة نتكوي الطالب  ةسدرِّاملُ طلبت مث. وأجوبة أسئلة فيها اجليوب، لوحة ةسدرِّاملُ عرضت  .اجليوب بلوحة املوضوع حول املوجهة الكتابة على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)د(  ؟ الصباح يف تقرأ ماذا الدروس؟ تذاكر متـى ؟ الصبح تصلي متـى
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  :اجليوب لوحة
  القرآن  _____  هو طالب، ذلك

    _____و دروسه  _____  مث
  املرتيل الواجب

  املسجد يف الصبح_____  
  البيت إىل  _____  و مجاعة، يف

  الفطور  _____  مث
  :البطاقات
  أصلي     أتناول     أرجع     يصلي     يذاكر     يقرأ  

. املادة عن ليسألوا فرصة للطلبة ةسدرِّاملُبعد التدريبات، أتاحت   .املادة حول أسئلتهم لطرح فرصة للطلبة ةسرِّداملُ تحتا أ- )ز(   .ةسدرِّملُا وأرشدم اآلخر الطالب أجاب الطالب سأل إذا
    .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث صديقه، بكراسة كراسته تبديل طالب كل من ةسدرِّاملُ طلبت  .ةسرِّداملُ مرشدأو الفصل يف أصدقائهم أجوبة الطالب فحص -)ب(  .كتابيا األسئلة الطلبة وجييب املادة، حول األسئلة ةسرِّداملُ أعطت - )أ(  التقومي -)٣
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    .الفصل من خرجت مث السالم، بإلقاء والتعلم التعليم اءتإجر ةسدرِّاملُ اختتمت  .السالم -)ب(  .رسوخا أذهام يف املادة ترسخ حتـى اليوم يف ولتطبيقها البيت يف دروسهم ملراجعة الطلبة ةسدرِّاملُ دفعت الفصل، من خترج أن وقبل  .للطلبة املقترحات - )أ(  امتاالخت -)٤
  .لثالثا اللقاء إىل األول اللقاء من املوجهة الكتابة مواد عن األسئلة الباحثة تقدم وبالتايل .كتابيا األسئلة الطلبة وأجاب املوجهة الكتابة مواد عن املقررة األسئلة ةسرِّداملُ أعطت - )ا  التقومي :الرابع اللقاء - )د

  .................... )١٣ ( ؟ اآلن الساعةُ كَِم  - ب  ....................... )٨ ( ؟ اآلن الساعةُ كَِم  -  أ  !القوسني بني التـي باألرقام مناسبة اآلتية األسئلة عن أجب -١

 ساعةٌ بيِتي ِفي نعم، ؟ ...................-ب  ةالتاِسع الساعة ؟..................... - أ  !اآلتية إجابات من األسئلة أكتب -٢

  ........ ٦،٣٠ الساعة يِف الَمدرسِة ِإلَى. .  .......طَاِلب أَنا. دأَحم أَنا  !اآلتية اجلمل كمل -٣
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ِة ِمن. ........وسرِفي املَد ةالس١:٠٠ اع دعب......... .  
    ..................... أَنِت -                 ..................... أَنت -    .الَمدرسِة ِإلَى نذْهب نحن -ب  .................... نحن -                 ....................... أَنا -     . العرِبيةَ اللُّغةَ تتكَلَّم أَنت - أ   !فاعلهاب تبعا اآلتية اجلمل بدل -٤
  .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث صديقه، بقرطاس قرطاسه تبديل طالب كل من ةسدرِّاملُ طلبت  .الفصل يف الطلبة أجوبة ةسرِّداملُ تفحص -)٢    ...................................................      الكَِريم – وبعد – أَقْرأُ – القُرآنَ – الصالَِة -ب  ....................................................          أَقُوم – ِفي – الساعِة – ِمن – النوِم – الراِبعِة - أ   !مفيدة مجال لتكون يةاآلت الكلمات رتب -٥

  
  املدرسة إىل الذهاب: وضوعامل. اخلامس اللقاء - هـ

  .السالم - )أ(  التمهيد -)١
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  .يصححها أن اآلخر الطالب ةسدرِّاملُ طلبت الطالب أخطأ لو ؟ املدرسة إىل تذهب من مع ؟ املدرسة إىل تذهب كيف: هي واألسئلة املدرسة، إىل الذهاب حول الطلبة ةسدرِّاملُ سألت مث. سيدرسوا التـي املادة يف لتركيزهم الطلبة ةسدرِّاملُ وجهت  ".املدرسة إىل الذهاب "املوضوع حتت املادة إىل الطلبة ةسرِّداملُ توجه -)ب(  .اليوم ذلك الطلبة ِمن غاب ومن حضر من تعلم حتـى احلضور كشف وقرأت الطلبة رتبت مث السالم، وألقت الفصل ةسدرِّاملُ دخلت
: هي اجلديدة، املفردات املدرسة شرحت ملادة،ا تشرح أن قبل  .الشرح –)أ(  واملناقشة الشرح -)٢ : هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت الفهم لتعميق  .شفويا املوضوع على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)ج(  .متنوعة أمثلة ةسدرِّاملُ أعطت الفهم لسهولة) ؟ ... ساعة أي يف/كيف (بـ ةسدرِّاملُ ربطتها مث. بالضمائر مناسبا مضارع فعل صياغة وكيفية) مضارع فعل + حنن/أنِت/أنت/أنا (عن التركيب ةسدرِّاملُ شرحت  )؟ ... ساعة أي يف/كيف( و) مضارع فعل + حنن/أنِت/أنت/أنا (التركيب ةسرِّداملُ شرحت -)ب(  .باكرا مكتبة، أقدام، مشيا،   ن؟تسك أين ؟ املكتبة من خترج ساعة أي يف ؟ املدرسة إىل تذهب كيف
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  .وبطاقاا اجليوب لوحة أشكال وبالتايل. إجابة فيها تكتب التـي والبطاقات كاملة غري مجل فيها اجليوب، لوحة ةسدرِّاملُ عرضت  .اجليوب بلوحة املوضوع حول املوجهة الكتابة على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)د(
  :اجليوب لوحة

  صباحا بيته من خيرج أمحد
  صباحا  ____  من  ____  عائشة
  صباحا  ____  من  ____  هو
  صباحا  ____  من  ____  هي
صباحا  ____ من  ____  أنت  
  صباحا  ____  من  ____  أنِت

  
  خترج     بيته     خيرج     بيتها     خترج  :البطاقات

  بيتِك     خترجني    بيتك     خترج     بيتها
. املادة عن ليسألوا فرصة الطلبة ةسدرِّاملُتاحت بعد التدريبات، أ  .للطلبة أسئلة -)هـ(   .ةسدرِّملُا وأرشدم اآلخر الطالب أجاب الطالب سأل إذا
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  .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث صديقه، بكراسة كراسته تبديل الطالب كل ةسدرِّاملُ طلبت  .املدرس مرشدأو الفصل يف أصدقائهم أجوبة الطالب فحص -)ج(  .كتابيا األسئلة الطلبة أجاب -)ب(  .املادة حول األسئلة ةسرِّداملُ عطت - )أ(  التقومي -)٣
    .الفصل من خرجت مث السالم، بإلقاء والتعلم التعليم إجراءت ةسدرِّاملُ اختتمت  .السالم -)ب(  .رسوخا أذهام يف املادة ترسخ حتـى اليوم يف ولتطبيقها البيت يف دروسهم ملراجعة الطلبة ةسدرِّاملُ دفعت الفصل، من خترج أن وقبل  .للطلبة املقترحات - )أ(  امتاالخت -)٤

  ؟ نتوضأ كيف: املوضوع. السادس اللقاء - )و
  ".؟ نتوضأ كيف "املوضوع حتت املادة إىل الطلبة ةسرِّداملُ توجه -)ب(  .اليوم ذلك الطلبة ِمن غاب ومن حضر من تعلم حتـى احلضور كشف وقرأت ةالطلب رتبت مث السالم، وألقت الفصل ةسدرِّاملُ دخلت  .السالم - )أ(  التمهيد -)١
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. سيدرسوا التـي املادة يف لتركيزهم الطلبة ةسدرِّاملُ وجهت    !ترتيبا الوضوء كيفية أذكر ؟ جيدا الوضوء كيفية تعرف هل: هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت مث. لوضوءا وكيفية أمهيتها الطلبة يعلم حتـى الوضوء أمهية ةسدرِّاملُ شرحت
: هي اجلديدة، املفردات ةسرِّداملُ شرحت املادة، تشرح أن قبل  .الشرح - )أ(  واملناقشة الشرح -)٢   .األسئلة إجابة فـي للتعاون جمموعات مخس إلـى الطلبة ةسدرِّاملُ قسمت  .جمموعات مخس إىل الطلبة بتقسيم التدريبات ةسرِّداملُ عقدت -)هـ(  .املعدة بالبطاقات اجلمل تكميل الطالب ةسدرِّاملُ طلبت:  مثال اجليوب، لوحة باستخدام الطلبة ةسدرِّاملُ دربت مث. كاملة غري مجل فيها اجليوب، لوحة ةسدرِّاملُ عرضت  .اجليوب بلوحة املوضوع حول املوجهة الكتابة على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)د(  ؟ الوضوء دعن وجهه أمحد ميسح هل ؟ أمحد يغسل ماذا: هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت الفهم لتعميق  .شفويا املوضوع عن الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)ج(  .متنوعة أمثلة ةسدرِّاملُ أعطت الفهم لسهولة). به واملفعول الفاعل (التركيب ةسدرِّاملُ شرحت  ).به واملفعول الفاعل (التركيب ةسرِّداملُ شرحت -)ب(  .اجلرس يدق، ميسح، يغسل،
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    .وبطاقاا اجليوب لوحة أشكال الباحثة تقدم وبالتايل. معا والطلبة ةسدرِّاملُ صححت مث. اجلمل لتكميل اجليوب لوحة على) الكلمة فيها كتبت (البطاقة يضع مث الفصل، أمام يتقدم نأ جمموعة كل يف طالبا ةسدرِّاملُ طلبت  .اجليوب لوحة على اجلملة هذه وضع جمموعة كل من تطلب مث جمموعة لكل القرطاس قطع من عددا ةاملدرس توزع - )و(
  :اجليوب لوحة

  يتوضأ وهو ، !الطالب إىل انظر
    ____و الوجه  ____   هو

    ____ويغسل  ____  وميسح
  اهللا  ____  الوضوء وبعد
  املسجد  ____  مث

  نتوضأ كيف اآلن،____  
  :البطاقات
  يدخل     اليدين     الصور     الرجلني     ميسح     يغسل     الرأس  
  نعرف     يدعو     يتوضأ     جيدا  
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  .ةسدرِّملُا ورشدم اآلخر الطالب أجاب الطالب سأل إذا. املادة عن ليسألوا فرصة الطلبة ةسدرِّاملُبعد التدريبات، تاحت   .الطلبة أسئلة - )ز(
  .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث ه،صديق بكراسة كراسته تبديل طالب كل من ةسدرِّاملُ طلبت  .املدرس مورشد الفصل يف أصدقائهم أجوبة الطالب تفحص -)ج(  .كتابيا األسئلة الطلبة أجاب -)ب(  .املادة حول األسئلة ةسرِّداملُ أعطت - )أ(  التقومي -)٣
              .الفصل من خرجت مث السالم، بإلقاء والتعلم التعليم إجراءت ةسدرِّاملُ اختتمت  .السالم - )ب  .رسوخا هامأذ يف املادة ترسخ حتـى اليوم يف ولتطبيقها البيت يف دروسهم ملراجعة الطلبة ةسدرِّملُا دفعت الفصل، من خترج أن قبل  .للطلبة املقترحات -)أ  امتاالخت -)٤
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  ؟ نصلّي كيف: املوضوع. السابع اللقاء - )ز
. سيدرسوا التـي املادة يف لتركيزهم الطلبة ةسدرِّاملُ وجهت  ".نصلي؟ كيف "املوضوع حتت املادة إىل الطلبة ةسرِّداملُ وجهت -)ب(  .اليوم ذلك الطلبة ِمن غاب ومن حضر من تعلم حتـى احلضور كشف وقرأت الطلبة رتبت مث السالم، وألقت الفصل ةسدرِّاملُ دخلت  .السالم - )أ(  التمهيد -)١   . يصححها أن اآلخر الطالب ةسدرِّاملُ طلبت اإلجابة يف الطالب أخطأ لو ؟ الصبح صالة تصلي متـى ؟ اليوم يف تصلي صالة كم: هي واألسئلة الصالة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت مث. وكيفيتها الصالة أمهية ةسدرِّاملُ شرحت
: هي اجلديدة، املفردات ةسرِّداملُ شرحت املادة، تشرح أن قبل  .الشرح - )أ(  واملناقشة الشرح -)٢ ). ظرف/اجلر أدوات + مضارع فعل (التركيب ةسدرِّاملُ شرحت  ).ظرف/اجلر أدوات + مضارع فعل (بالتركي ةسرِّداملُ شرحت -)ب(  .يقف يكرب، فوق، خلف، منضدة، مصباح،   .الصالة آخر ... نتشهد. الظهر صالة ... املسجد...  نذهب: هي واألسئلة املادة، عن الطلبة ةسدرِّاملُ سألت الفهم لتعميق  .شفويا املوضوع على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)ج(  .متنوعة أمثلة ةسدرِّاملُ أعطت الفهم لسهولة
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  .وبطاقاا اجليوب لوحة أشكال وبالتايل. اجلملة كتل لترتيب الفصل أمام يتقدم أن طالبا املُدرِّسة أمرت. مرتبة غري كلمات فيها تكتب التـي والبطاقات كاملة غري مجل فيها اجليوب، لوحة ةسدرِّاملُ عرضت  .اجليوب بلوحة املوضوع حول املوجهة الكتابة على الطلبة ةسرِّداملُ دربت -)د(
    ___________________أقوم       :اجليوب لوحة 

    ___________________يذهب
    ____________________يكرب
    ____________________يقرأ

    ___________________أرجع
  :البطاقات 

     أخي     إىل     املسجد    النوم     الرابعة     صباحا     يف     الساعة     من
  بعض     اإلمام     بعده     ويكرب     اإلمام     املأموم     الصالة     مجاعة     لـ
  من     املدرسة     الظهر     بعد     صالة     الكرمي     القرآن     آيات     من
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. املادة عن ليسألوا فرصة الطلبة ةسدرِّاملُبعد التدريبات، أتاحت   .الطلبة أسئلة -)هـ(   .ةسدرِّملُا وأرشدم اآلخر الطالب أجاب الطالب سأل إذا
  .اخلاطئة واإلجابة الصحيحة اإلجابة الطلبة يعلم حتـى الفصل، يف ةسدرِّاملُ بإرشاد أصدقائهم أجوبة الطلبة صحح مث صديقه، بكراسة كراسته تبديل البالط كل ةسدرِّاملُ طلبت  .املدرس مرشدأو الفصل يف أصدقائهم أجوبة الطالب فحص -)ج(  .كتابيا األسئلة الطلبة أجاب -)ب(  .املادة حول األسئلة ةسرِّداملُ أعطت - )أ(  التقومي -)٣

  .الفصل من خرجت مث السالم، بإلقاء والتعلم التعليم إجراءات ةسدرِّاملُ اختتمت  .السالم -)ب(  .رسوخا أذهام يف املادة ترسخ حتـى اليوم يف ولتطبيقها البيت يف دروسهم ملراجعة الطلبة ةسدرِّاملُ دفعت الفصل، من خترج أن قبل  .للطلبة املقترحات - )أ(  امتاالخت -)٤
  

 .كتابيا األسئلة الطلبة أجاب -)٢  .املوجهة الكتابة مواد عن املقررة األسئلة ةسرِّداملُ أعطت -)١   التقومي: الثامن اللقاء -)ح
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    .السابع اللقاء إىل اخلامس اللقاء من املوجهة الكتابة مواد عن األسئلة الباحثة تقدم لتايلوبا
  ........................... ؟ املَدرسِة ِإلَى تذْهب كَيف-ب ........................................... ؟ تتعلَّم أَين - أ  !اآلتية األسئلة عن أجب -١
 .الظُّهِر بَعد املَدرسِة ِمن أَرِجع ؟.. .........................-ب  ".سوِديرمانْ "شاِرع ِفي أَسكُن ؟................... ..........- أ  !اآلتية األجوبة من األسئلة باكت -٢

  .ِللصِالِة املَسِجِد ِإلَى......  .........هو! محمٍد. . .......أُنظُر  .ِللصالَِة....  .......نَفَأَذَّ.....  ....وقْت وجاَء. ٦،٠٠ اآلن الساعةُ  !اآلتية اجلمل كمل -٣
    ................. : ...............................حسن  الكَِريم القُرآنَ آِمنةُ رأُتقْ -ب  ........ : .......................................فَاِطمةُ  .واليديِن الوجه أَحمد يغِسلُ  - أ   !بفاعلها تبعا اآلتية اجلمل بدل -٤
  املَسِجِد – ِللصالَِة – جماعةً – يونس – ِإلَى – يذْهب -ب   ..........................................................  ويكَبر – يكَبر – بعده – اِإلمام – املَأْموم  -  أ   !مفيدة مجال لتكون اآلتية الكلمات رتب -٥
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  حتليلها ومناقشتها البيانات وعرض - ج
وأما هدفـه لتعريف كفاءة األساسية .  القبلي للطلبةة االختبار الباحثتدمق  عرض البيانات -١   :الفصلني بني اجلدول اآليت فهي نتيجة الطلبة يف االختبار وأما .لبة عن مهارة الكتابةلكل الط

   ! انظر إىل املالحق : ١اجلدول 
  الضابطيف الفصل  تقدير نتيجة االختبار القبلي: ٢اجلدول 
 ويةالنسبة املن عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - جيد جدا ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٥٢،٢ ١٢ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٣٣،٣ ٨ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 %١٢،٥ ٣ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - ضعيف ٤٤أقل من  ٥

 %١٠٠ ٢٣ اموع
مل %) ١٢،٥(وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف الفصل الضابط      خر حصلوا اآلبعض الوأما . وا مادة مهارة الكتابة، ألن نتيجتهم يف درجة ناقصةيتقن     %).٣٣،٣(، واملقبولة %)٥٢،٢(درجة اجليدة العلى 
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   !انظر إىل املالحق : ٣دول اجل
  التجريبـييف الفصل  تقدير نتيجة االختبار القبلي: ٤اجلدول 

 املنوية النسبة الطالب عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - جدا جيد ١٠٠ – ٩٠ ١
 %١٧،٤ ٤ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢
 %٥٦،٥ ١٣ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣
 %٢٦،١ ٦ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤
 - - ضعيف ٤٤ من أقل ٥

١٠٠ ٢٣ موعا% 
مل %) ٢٦،١(ظهر يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف الفصل التجريبـي      وأما بعض آخر حصلوا . يفهموا مادة مهارة الكتابة، ألن نتيجتهم يف درجة الناقصة   :بني الفصلني، كما يتصور يف اجلدول التايل القبلي لف يف تقدير نتيجة االختبارت الباحثة خمتمث من البيانات السابقة، وجد  %).٥٦،٥(والنتيجة املقبولة %) ١٧،٤(على درجة النتيجة اجليدة 

  
   :٥اجلدول 

  الفصلنييف   القبليعدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختباربني املقارنة 
  

 املنوية سبةالن الطالب عدد املنوية النسبة الطالب عدد التقدير النتيجة الرقم التجريبـي الفصل  الضابط الفصل

 - - - - جدا جيد ١٠٠ – ٩٠ ١
 %١٧،٤ ٤ %٥٢،٢ ١٢ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢
 %٥٦،٥ ١٣ %٣٣،٣ ٨ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣
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 %٢٦،١ ٦ %١٢،٥ ٣ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤
 - - - - ضعيف ٤٤ من أقل ٥

تقدير نتيجة  على  حيصلواوالفصل التجريبـي مل ة يف الفصل الضابطبالطل  
حصلوا على  ة يف الفصل الضابطبطل ٨ هناك و.  طلبة يف الفصل التجريبـي٤ ، وجيدتقدير نتيجة حصلوا على  ا يف الفصل الضابط طالب١٢ هناكمث . جيد جدا

 يف  طلبة٣ هناكمث . طالبا ١٣التجريبـي  وأما يف الفصلمقبول، تقدير نتيجة 
.  طلبة يف الفصل التجريبـي٦ ، وناقصتقدير نتيجة حصلوا على  الفصل الضابط تقدير نتيجة ي على ـ الفصل التجريبأو  يف الفصل الضابطبالطأي  وا حيصلمل و

    .اللقاء الرابع واللقاء الثامن الذي أخذت من التقومي يف ي للطلبةة االختبار البعددم الباحثوبالتايل تق  .ضعيف
  ! انظر إىل املالحق  : ٦اجلدول 
  ضابطاليف الفصل  تقدير نتيجة االختبار البعدي: ٧اجلدول 

 النسبة املنوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

 %٢٠،٨ ٥ جيد جدا ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٥٦،٢ ١٣ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %١٢،٥ ٣ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 %٤،٢ ١ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 %٤،٢ ١ ضعيف ٤٤أقل من  ٥

 %١٠٠ ٢٣ اموع
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، %٢٠،٨لبة أو ط ٥ حصل عليها جيد جداويف هذا الفصل، النتيجة 
 حصل عليها مقبول، مث النتيجة %٥٦،٢ أو طالبا ١٣حصل عليها جيد النتيجة و
نتيجة  و،%٤،٢حصل عليها طالب أو  ناقصأما النتيجة ، و%١٢،٥لبة أو ط ٣

وبالتايل، ننظر البيانات يف  الفصل %. ٤،٢حصل عليها طالب أو  ضعيف   :التجريبـي، وهذا جدوله 
  ر تقدي! انظر إىل املالحق  : ٨اجلدول  
  التجريبـييف الفصل  تقدير نتيجة االختبار البعدي: ٩اجلدول 

 النسبة املنوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

 %٤،٣ ١ جيد جدا ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٧٨،٢ ١٨ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٨،٦ ٢ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 %٨،٦ ٢ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - ضعيف ٤٤أقل من  ٥

 %١٠٠ ٢٣ اموع
النتيجة ، و%٤،٣ أو ابال ط١ حصل عليها جيد جدافصل، النتيجة يف هذا ال  
 أو  حصل عليها طالبانمقبولالنتيجة ، و%٧٨،٢ أو  طالبا١٨ حصل عليها جيد
      :بني الفصلني، كما يتصور يف اجلدول التايل البعدي  نتيجة االختبار يف تقديراختالفقة، وجدت الباحثة من البيانات الساب    .نتيجة ضعيفة من حصل علىوال يوجد من الطلبة ، %٨،٦ أو طالبان ناقص، مث النتيجة %٨،٦
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  املقارنة بني الفصلني يف تقدير نتيجة االختبار البعدي : ١٠اجلدول 
  

 املنوية النسبة الطالب عدد املنوية النسبة الطالب عدد التقدير النتيجة الرقم التجرييب الفصل  الضابط الفصل

 %٤،٣ ١ %٢٠،٨ ٥ اجد جيد ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٧٨،٢ ١٨ %٥٦،٢ ١٣ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٨،٦ ٢ %١٢،٥ ٣ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 %٨،٦ ٢ %٤،٢ ١ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - %٤،٢ ١ ضعيف ٤٤ من أقل ٥
ما يف ، وأجيد جدا نتيجة  طلبة يف الفصل الضابط حصلوا على٥كان    تقدير وا على حصل  طالبا يف الفصل الضابط١٣مث .  طالبالتجريبـيالفصل 

الضابط   طلبة يف الفصل٣و. التجريبـيا يف الفصل  طالب١٨ ، وجيدنتيجة 
 يف مث طالب.  طالبانالتجريبـي ويف الفصلمقبول، تقدير نتيجة حصلوا على 
 التجريبـي طالبان يف الفصل، وناقصتقدير نتيجة حصل على  الفصل الضابط

الضابط حصل على تقدير مث طالب يف الفصل . ناقصنتيجة حصل على تقدير 
  .، وال يوجد من طلبة يف الفصل التجريبـيضعيفنتيجة 

وقال حممد . الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائجحتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات أما   حث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج الناذير أن حتليل البيانات فهو شيئ مهم يف الب  .ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث  -  أ  : وأما أهدف حتليل البيانات فهو ٤٤.يف حتليل املسألة املبحوثة

                                                 
44 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 346 
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  ٤٥. للباحث يف البحث التايلقتراحات اليت تعني ليأخذ اخلالصة واال- د . يف البحثت طلبيتليعطى األجوبة ال  - ج .حث بني الظواهر الذي يوجد يف البالعالقةليبحث   - ب
اختبار  ( الرمز اإلحصائيةقدم الباحثت هذا البحث، فوأما حتليل البيانات يف  .مناقشتها حتليل البيانات و-٣     :ات القبلية و البعدية يف اجلدول التايل االختبار نتائج الطلبة لكل ةعرض الباحثت، س"تـ"ختبار  الباحثة باللحتوقبل أن   .(t-test)  الرمز الباحثة استخدمت الفصلني بني التعليم نتيجة فروق ولتحليل. الضابط فصلالو التجريبـي الفصل يف قاما لذينا البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج من البيانات ةالباحث تستخدما فلذلك. الفصلني بني التعليم نتيجة فروق تعريف ةالباحث تأراد البحث، هذا ويف . يف هذا البحثستخدمة املالوسيلة لتعريف فعالية أو عدم فعالية") تـ"

          :كما اجلدول التايل ") تـ"ختبار ا(الرموز  هذه البيانات تتدخل يف  لكل النتائج مث(Variance)راف حن االلإلحصائيةالنتائج  هذه ةدخل الباحثتات بني الفصلني، االختبار نتائج ة الباحثتقدمأن وبعد     !حق انظر إىل املال: ١١اجلدول 
                                                 

45Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2004), 
h.30   
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  :بيان    ! انظر إىل املالحق  :١٢اجلدول 
X1 = القبلي للفصل التجريبـي  االختبار نتائج  
X2 =  البعدي للفصل التجريبـي االختبارنتائج  

(X) = ات القبلية والبعدية للفصل التجريبـياالختبارف من نتائج ارحناال 

Y1 =  القبلي للفصل الضابطاالختبارنتائج  

Y2 =  البعدي للفصل الضابطاالختبارنتائج  

(Y) = ية والبعدية للفصل الضابط ات القبلاالختبارف من نتائج ارحناال 

N =عدد الطلبة لكل الفصل   
، وأما ٢٠٢حنرف يف الفصل الضابط فهو د االإذن، من البيانات السابقة، عد

حنرف يف الفصل التجريـيب فهو مث عدد اال. ٦١٠٠حنراف املربع فهو جمموع اال
    :أنظر يف اجلدول التايل. ٧٢٢٠حنراف املربع فهو  وجمموع اال٣١٢

 الفصل الضابط يـبالتجريالفصل 

  )∑ x(     حنرفاال عدد

   حنراف املربع جمموع اال
 )  x

2∑( 

  )∑ y(     حنرفعدد اال

y(  حنراف املربعجمموع اال
2∑( 

٦١٠٠ ٢٠٢ ٧٢٢٠ ٣١٢ 
x∑)  راف مربعا الفصل التجريبـيحنجمموع اال - ج  (My)ضابطمعدل النتائج الفصل ال  - ب (Mx)معدل النتائج الفصل التجريبـي   -  أ  :فمن البيانات يف اجلدول السابق، سنطلب  

y∑)  راف مربعا الفصل الضابطحنجمموع اال -  د    (2
2) 
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  :ى ـ يف اموع، هناك بعض عدد من البيانات يعنكما ننظر
x∑  = ٣١٢  
x
2∑  = ٧٢٢٠  

y∑  = ٢٠٢  
∑y

2  = ٦١٠٠ 

N  = فلذلك، سنعرف     ٢٣:  
 (MX)بـي معدل النتائج الفصل التجري  - أ

  

24
203=   

                                       1,8=  
 
X∑) راف مربعا الفصل التجريبـيحنجمموع اال  - ب  

2) 

  

 2

24

)0203(
22945−=  

 
24

41209
29045−=  

  171729045−=   (MY) معدل النتائج الفصل الضابط -  ج 
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23

146=   
 
 

Y∑) راف مربعا الفصل الضابطحن جمموع اال -  د
2)  

 

                           ( )
23

1406
20629

2

−=  

                           
23

21316
20629−=  

                          8,92620629−=  
                          2,1702=  
 
واحلاصل  ١٣،٦إذن، احلاصل من معدل النتائج يف الفصل التجريـيب فهو    

، مث احلاصل من معدل النتائج يف الفصل ٢٩٨٧،٧حنراف املربع فهو من جمموع اال
لبيانه . ٤٣٢٥،٩ حنراف املربع فهوموع االحلاصل من جم وا٨،٧٨الضابط فهو    :يوجد يف هذا اجلدول التايل

 الفصل الضابظ الفصل التجريـيب

 معدل النتائجاحلاصل من 

 االحنراف املربعاحلاصل من جمموع 

 معدل النتائجاحلاصل من 

 االحنراف املربعاحلاصل من جمموع 

٤٣٢٥،٩ ٨،٧٨ ٢٩٨،٧ ١٣،٦ 
  " :تـ"ختبار  السابقة إىل الرموز اخل البياناتلتايل، ندوبا  
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القائمة أوال، جيب علينا أن نعرف . (T-table)" تـ"مث سنطلب نتيجة قائمة     :  فلذلك،d.f = (N-1) :يف الرموز األتية(Degree of Freedom) ة أو احلر

d.f  = (N-1)           = (٢٣-1) 

وثانيا، ننظر نتيجة قائمة ). ٢٢( فهي Degree of Freedomة إذن، القائمة احلر ٢٢ =       و مستوى ) ٠،٠١(أو % ١ مستوى املعنوية ةاحث البت، وأخذ(T-table)" تـ "    :االختبارومعيار  ٢،٠٧٤ فهو )d.f ٢٢( بـ ٠،٠٥مستوى املعنوية  - )ب ٢،٨١٩  فهو)d.f ٢٢ ( بـ٠،٠١مستوى املعنوية  -)أ  :فلذلك). ٠،٠٥(أو % ٥املعنوية 



 83 

  ٢،٠٧٤/ ٢،٨١٩ من ≥ "تـ"مردود، إذا كانت  oهـ - )ب ٢،٠٧٤/ ٢،٨١٩ من ≤" تـ"مقبول، إذا كانت  oهـ -)أ
، فلذلك، ٢،٠٧٤/ ٢،٨١٩ أكرب من  ٢،٩٧" : تـ "االختبارألن نتيجة   وخالصتها أن . ة مقبول أي أن فروض البحث مقبول١هو مردود، وأما هـ oهـ     ٤٦.ونتيجتهم اآلن أفضل من نتيجتهم قبل عقد البحثيتعاونون مع أصدقائهم يف إجابة األسئلة املطروحة، حتـي حيصلوا نتيجة جيدة متعة، ألم اهدت أن الطلبة يتعلمون حبماسة وكما ش.  فعالةتدريس مهارة الكتابة اجليوب يف استخدام لوحة أن املدرسة هذه يف العربية اللغة مدرِّسة أكدت  .  فعالةاستخدام لوحة اجليوب يف تدريس مهارة الكتابة

  .منهما تعرض وبالتايل. املهارة هذه تدريس يف استخدامها بعد واالستبيانات الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام قبل االستبيانات على االستبيانات تتكون  ومناقشتها وحتليلها االستبيانات بيانات عرض - د
  .الكتابة مهارة تدريس أحب: ١ سؤال الكتابة مهارة تدريس يف يوباجل لوحة استخدام قبل االستبيانات -١

 مئوية نسبة عدد إجابة

 %٢١،٧٤ ٥ جدا أوافق  

 %٦٩،٥٦ ١٦ أوافق  

 %٨،٦٩ ٢ أوافق ال  

 - - جدا أوافق ال  

                                                 
 م ٢٠٠٩ أبريل ٣٠ تاريخ شخصية، مقابلة العربية، اللغة مدرسة فريأنديكا، بيتربك 46
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١٠٠ ٢٣% 
  .الكتابة مهارة تدريس يف املمتازة النتيجة على حصلت: ٢ السؤال    .الكتابة مهارة تدريس حيبون أم وافقوا أكثرهم  أي. بالسؤال وافقواي ال وطالبان السؤال، ذا وافقوا%) ٦٩،٥٦ (طالبا ١٦ و األول، بسؤال جدا وافقوا%) ٢١،٧٤ (طلبة ٥ أن اجلدول هذا يف يتضح  

 مئوية نسبة عدد إجابة 

 %٨،٦٩ ٢ جدا أوافق  

 %٢١،٧٤ ٥ أوافق  

 %٦٩،٥٦ ١٦ أوافق ال  

 داج أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 
  .الكتابة مهارة تدريس يف املمتازة النتيجة على حصلوا أم يوافقوا ال أكثرهم  أي. بالسؤال يوافقوا ال %)٦٩،٥٦ (طالبا ١٦ و السؤال، ذا وافقوا%) ٢١،٧٤ (طلبة ٥ و ،نـيالثا بسؤال جدا وافقوا%) ٧،٦٩ (طالبني أن اجلدول هذا يف يتضح  

  .الكتابة مهارة تدريس يف املشكالت وجدت: ٣ السؤال  
 مئوية نسبة عدد إجابة 

 - - جدا أوافق  

 %٧٨،٢٦ ١٨ أوافق  

 %١٣،٠٤ ٣ أوافق ال  
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 جدا أوافق ال   %٨،٦٩ ٢

١٠٠ ٢٣% 
  .بسهولة الكتابة مهارة مادة فهمت: ٤ السؤال    .الكتابة مهارة تدريس يف املشكالت وجدوا أم وافقوا أكثرهم  أي. بالسؤال جدا يوافقوا ال بانطال و السؤال، ذا يوافقوا ال%) ١٣،٠٤ (طلبة ٣ و ،الثالث بسؤال وافقوا%) ٧٨،٢٦ (باطال ١٨ أن اجلدول هذا يف يتضح  

 مئوية نسبة عدد إجابة 

 %٨،٦٩ ٢ جدا أوافق  

 %٢١،٧٤ ٥ أوافق  

 %٦٩،٥٦ ١٦ أوافق ال  

 جدا أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 

  .بسهولة الكتابة مهارة مادة فهموا أم يوافقوا ال أكثرهم  أي. بالسؤال يوافقوا ال طالبا ١٦ و السؤال، ذا وافقوا%) ٢١،٧٤ (طلبة ٥ و ،الرابع بسؤال جدا وافقوا%) ٧،٦٩ (طالبني أن اجلدول هذا يف يتضح  
  .اجليوب لوجة باستخدام الكتابة مهارة درست: ٥ السؤال  

 ويةمئ نسبة عدد إجابة 

 - - جدا أوافق  

 - - أوافق  
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 - - أوافق ال  

 جدا أوافق ال   %١٠٠ ٢٣

١٠٠ ٢٣% 
  .اجليوب لوحة استخدامب الكتابة مهارة درسوا أم جدا يوافقوا ال مجيعهم أي. اخلامس بسؤال جدا افقوايو ال%) ١٠٠ (طالبا ٢٣ أن اجلدول هذا يف يتضح  

  
  .سرورا اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس اشتركت: ١ سؤال .الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب ةلوح استخدام بعد االستبيانات -٢

 مئوية نسبة عدد إجابة

 %٨٢،٦١ ١٩ جدا أوافق  

 %١٧،٣٩ ٤ أوافق  

 - - أوافق ال  

 جدا أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 
        .سرورا اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس اشتركوا أم جدا وافقوا أكثرهم أي. السؤال ذا وافقوا%) ١٧،٣٩ (طلبة ٤ و األول، بسؤال اجد وافقوا%) ٨٢،٦١ (طالبا ١٩ أن اجلدول هذا يف يتضح  
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  .بدوا فهمها من أسهل اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة مادة فهم عندي: ٢ السؤال
 مئوية نسبة عدد إجابة 

 %٩١،٣ ٢١ جدا أوافق  

 %٨،٦٩ ٢ أوافق  

  - أوافق ال  

 جدا أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 
  .العربية اللغة كتابة أدرب باستخدامها الكتابة مهارة درست بعد: ٣ السؤال    .ابدو فهمها من أسهل اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة مادة فهم همعند أن وافقوا أكثرهم أي. بالسؤال وافقوا %)٨،٦٩ (وطالبني الثانـي، بسؤال جدا وافقوا%) ٧،٦٩ (طالبني أن اجلدول هذا يف يتضح  

 مئوية نسبة عدد إجابة 

 %٥٢،١٧ ١٢ جدا أوافق  

 %٣٩،١٣ ٩ أوافق  

 %٨،٦٩ ٢ أوافق ال  

 جدا أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 
. بالسؤال يوافقوا ال طالبني و السؤال، ذا وافقوا%) ٣٩،١٣ (طلبة ٩ و ،الثالث بسؤال جدا وافقوا%) ٥٢،١٧ (طالبا ١٢ أن اجلدول هذا يف يتضح  
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  .جذابة الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام: ٤ السؤال    .العربية اللغة كتابة دربوا اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة درسوا بعد أن جدا وافقوا أكثرهم  أي
 مئوية نسبة عدد إجابة 

 %٨٦،٩٦ ٢٠ جدا أوافق  

 %١٣،٠٤ ٣ أوافق  

 - - أوافق ال  

 جدا أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 
  .جذابة الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة استخدام أن جدا وافقوا أكثرهم أي. السؤال ذا وافقوا%) ١٣،٠٤ (طلبة ٣ و ،الرابع بسؤال جدا وافقوا%) ٨٦،٩٦ (طالبا ٢٠ أن اجلدول هذا يف يتضح  

  .اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس أحب: ٥ السؤال  
 مئوية نسبة عدد إجابة 

 %٧٨،٢٦ ١٨ جدا أوافق  

 %٢١،٧٤ ٥ أوافق  

 - - أوافق ال  

 جدا أوافق ال   - -

١٠٠ ٢٣% 
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              .جذابة تعليمية وسيلة ألا اجليوب لوحة أحبوا وهم اليومية، أنشطتهم يف العربية اللغة كتابتهم ودربوا ة،بالسهول الكتابة مهارة مادة وفهموا باحلماسة، الكتابة  مهارة درسوا أم باالستبيانات، الكتابة مهارة تدريس يف اجليوب لوحة فعالية عن الطلبة أراء عرفنا السابقة اجلداول من  .اجليوب لوحة باستخدام الكتابة مهارة تدريس حبوا أم جدا وافقوا همأكثر أي. السؤال ذا فقواوا%) ٢١،٧٤ (طالبا ٥ و. اخلامس بسؤال جدا افقواو%) ٧٨،٢٦ (طالبا ١٨ أن اجلدول هذا يف يتضح
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  اخلامس الفصل
 واملقترحات نتائج البحث والتوصيات
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، وستعرض قتراحاتاالالتوصيات وو البحث  نتائجيشتمل هذا البحث على       : فيما يليكلها
طلبة الفصل  جليوب يف تدريس مهارة الكتابة، حصلقبل استخدام لوحة ا .هذه الوسيلةفرقا واضحا بني تدريس مهارة الكتابة باستخدام لوحة اجليوب وتدريسها بدون الكتابة املدرسية سوريا بووانا ماالنج، وصلت الباحثة إىل نتيجة تقول أن هناك استخدام لوحة اجليوب يف ترقية مهارة  فعالية عن الباحثة تبحث أن بعد نتائج البحث -  أ :  على النتيجةلفصل التجريبـيحصل طلبة ا، و١٦٧١: نتيجةالضابط على ال وحصل طلبة الفصل التجريبـي على ، ١٨٥٢: الفصل الضابط على النتيجةبعد استخدام لوحة اجليوب يف تدريس مهارة الكتابة، حصل طلبة أما . ١٤٩٤ " تـ" راومقد) ٢،٩٧(احلساب " تـ" أن : هي(t- test)ختبار االنتيجة و .النتيجة التـى حصلها الطلبة قبل استخدامها أكرب من يف تدريس مهارة الكتابة بعد استخدام لوحة اجليوبالتـى حصلها الطلبة  أن النتيجة أي. ١٨٠٢: النتيجة من احلساب أكرب " تـ" النتيجة أي، )٢،٠٧٤/ ٢،٨١٩(هي  (t-table)اجلدول  استخدام لوحة  أي أن ،%٢٠،٩٦ تبلغ فعاليتها أن وتعنـي. ١٣،٦ هي التجربة فصل طلبة عليها حصل اليت املعدل النتيجة بينما ،٨،٧٨ هي الضابط فصل طلبة عليها حصل اليت املعدل النتيجة أن: كالتايل الوسيلة هذه فعالية وتظهر  . مقبولةالفروض لذلك .اجلدول" تـ" ) اجلملة وإكمال الكلمات، وترتيب احملذوفة، والكلمات املوازية، والفقرة املوازية، اجلمل كتابة(ة يف ترقية مهارة الكتابة خاصة يف الكتابة املوجهة اجليوب له فعالي   .ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة طلبةلدى 
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    .التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخطاء جيب أن يناقش املعلم مع طالبه يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيد من -٣  .باملعلم ملا كتب كل طالبتصحيح ما كتب مبقارنته مع اإلجابات النموذجية، أو عن طريق تصحيح  يتم تصحيح التمرين عن طريق التصحيح الذايت حيث يقوم كل طالب -٢  .التمرين وتدريب الطالب عليه شفويا جيب أن يأيت مترين الكتابة املوجهة بعد شرح املعلم للتركيب الذي يعاجله -١  :تية نالحظ األمور اآل كفاءة الطلبة يف الكتابة املوجهةلترقية التوصيات -  ب
  .األخرى املوضوعات يف الوسيلة هذه استخدام يطوروا أن وأيضا. العربية اللغة تدريس واقع يف األخرى اللغوية مهارات تطبيق يف البحث هذا يطوروا أن اآلخرين للباحثني فينبغي. ماالنج بووانا سوريا الثانوية املدرسة على الباحثة طبقتها الكتابة، مهارة ترقية يف باجليو لوحة استخدام فعالية :املوضوع حتت ،العربية اللغة تدريس يف التعليمية الوسائل إحدى استخدام على الباحثة ركزت ،البحث هلذا نظرا  حاتاملقتر  -  ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


