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  إندونيسـيا ةـمجـهوريـ
  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
    العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات ةـكلي

 

 
  
  

  استخدام األفالم التعليمية لتنمية مهارة الكتابة
  )األوىل بيماحلكومية سالمية ااإل الثانويةاملدرسة ّي يف حبث إجرائّي صف(

  
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  
  

  : إعداد
  سبحان: الطالب     

 S-2/٠٧٩٣٠٠٥٢:  رقم التسجيل

  : إشراف   

  كتورنصر الدين إدريس جوهرد ال  
  فيصل حممود ادم إبراهيمالدكتور   

 

  
  

   العام
  م ٢٠٠٩ 
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  ِحيمالر  الرْمحنِ  اهللاِ  ِبْسمِ 
  

   َوالنـَهارِ  اللْيلِ  َواْخِتَالفِ  َواألْرضِ  السمواتِ  َخْلقِ  يف إنّ (
  )األلَبابِ  ألوىلِ  أليت
  :سورة آل عمران   ١٩٠

  
  
  
   

 )ن َوالَقَلُم َوَما َيْسطُُرْون(
  ١: سورة القلم 
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  االهداء
  

  إىل والدي احلاج سامع 
  مال املكرمات واآللنيل بذل اجلهد ين  و حثين على ربا يالذ

  
  إىل والديت احلاجة بينة 

  مهمتها علّي من احلنان ما مكنين من إجناز  اليت أفاضت 
  

  و إىل زوجيت احملبوبة تييت حرييت
  صدر يف كل آن و حني طيب  بسماحة وعلى اإلجتهاد ين تشجعاليت حيايت  ةشريك

  
 و إىل ولدي احملبوبني عفيف رمحن زياد وغىن صفي

  ين يف كل آن و حني اسعدأ اللذان
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  وتقديرشكر 
  

، وأسأله جزيل النوال، فضله املتوال وأشكره على، احلمد هللا على كل حال
اله  وعلى، أسلم على خري الصابرين الشاكرينو  يوأصل، والثبات يف احلال واملال

  :بعد أما ، م الدينوالتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يو ، وأصحابه الغر امليامني
فلك ، نه أهلج باحلمد والثناءفله سبحا، وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث

بعد محد اهللا  –جزيل نعمائك وعظيم أعطائك ويشرفين  وعلى، احلمد يا ريب حىت ترضى
هذا  إخبازالذين كان هلم فضل يف  والتقدير والعرفان إىل م بالشكرأن أتقد –تعاىل 

ومل يكن حيدوهم إال العمل ، لوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبتخري اإىل البحث 
  :ومنهم ، اجلاد املخلص

مالك إبراهيم  مدير جامعة موالنا، إمام سفرايوغوور احلاج مساحة األستاذ الدكت  
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ية الدراسات العليا  جامعة موالناعميد كل، ور عمر منرانتمساحة األستاذ الدك  
  .الك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجم

لية الدراسات رئيس قسم تعليم اللغة العربية ك، مساحة الدكتور توركيس لوبيس  
  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العليا جامعة موالنا

شرف األول الذي أفاد الباحث امل، دين إدريس جوهرمساحة الدكتور نصر ال  
ا البحث منذ بداية فكرة البحث خطواته يف كل مراحل إعداد هذعلميا وعمليا ووجه 

  .فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكروالتقدير، اإلنتهاء منه حىت
فحقا يعجز لساين عن ، املشرف الثاين، دم إبراهيممساحة الدكتور فيصل حممود آ  

إعداد هذا البحث فلم  شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة
له وكان لتفض، ق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيههيبخل من علمه ومل يض

فله مين خالص الشكر والتقدير ومن ، مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث
  .اهللا عظيم الثواب واجلزاء



 د 
 

م تعليم األساتذة املعلمني يف قس دم الباحث بكل الشكر والتقدير إىلكما يتق  
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم . ماالنج
  .اهللا عين خري اجلزاء

ىل والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعا تقدم بكل الشكر والتقدير إىلكما أ  
، لعلم واملعرفة واإلخالص يف العملا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب لفضل امتام هذ

  .ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايت
ي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إيل وألشقائ  

  .هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان، يعخري الوجود ولو بكلمة التشج
  واهللا ويل التوفيق
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة غـةالل تعليـم قسم العليا الدراسات ةـكلي

 

  

  تقرير المشرفين
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني وعلى 

  

      : الذي حضره الطالب ليميبعد االطالع على البحث التك
  سبحان:  االسم 

  S-2/٠٧٩٣٠٠٥٢:  رقم التسجيل
حبـث إجرائـي صـفي (استخدام األفالم التعليمية لتنمية مهـارة الكتابـة :  موضوع البحث

  )يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما
  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  

  املشرف األول

  
  الدكتور نصر الدين إدريس جوهر

 

  املشرف الثاين

  
  دم إبراهيمالدكتور فيصل حممود آ

 
  

  عتماد،اال
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  
  

  توركيس لوبيس الدكتور
 ١٥٠٣١٨٠: رقم التوظيف
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

 

  اعتماد جلنة املناقشة
 :عنوان البحث

  األفالم التعليمية لتنمية مهارة الكتابةاستخدام 
  )حبث إجرائي صفي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما(

  

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  

  S-2 /٠٧٩٣٠٠٥٢: التسجيل رقم          سبحان:    الطالب إعداد   

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  املناقشةجلنة  قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام
  م  ٢٠٠٩يونيو  ١٠:بتاريخ ، األربعاءاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 : ................التوقيع ا ومناقشاسيرئ  الدكتور توركيس لوبيس -١

 : ................التوقيع شامناق الدكتور شهداء صاحل نور - ٢

 : ................التوقيع مشرفا ومناقشا الدكتور نصر الدين إدريس جوهر -٣

 : ................التوقيع مشرفا ومناقشا  فيصل حممود آدم إبراهيم الدكتور -٤

  االعتماد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  
  
  
 

  منران عمر الدكتور األستاذ
 ١٣٠٥٣١٨٦٢: يف رقم التوظ
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  الطالب إقرار

  :وبيانايت كاآليت ، أنا املوقع أدناه
  سبحــان: االسم                 

  ٠٧٩٣٠٠٥٢:          رقم التسجيل
  ، جاتيواجني أساكوتا مدينة بيما ٣منرة ) أ(متبانا حي   BTN:    العنوان             

  
كليـة يـل درجـة املاجسـتري يف تعلـيم اللغـة  لنهذه الرسالة اليت حضـرا لتـوفري شـرط بأن  قررأ

   :اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت املوضوعموالنا مالك إبراهيم امعة الدراسات العليا ج
  استخدام األفالم التعليمية لتنمية مهارة الكتابة

  ).حبث إجرائي صفي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما(
وإذا ادعــى أحــد .  ي ومــا زورــا مــن إبــداع غــريي أو تــأليف األخــرحضــرا وكتبتهــا بنفســ

، استقباال أا من تأليفه وتبـني أـا فعـال ليسـت مـن حبثـي فأنـا أحتمـل املسـؤولة علـي ذلـك
موالنــا مالــك امعــة ولــن تكــون املســؤولية علــى املشــرفني أو علــى كليــة الدراســات العليــا ج

   اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 
  .وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك، اهذ  
                
  م ٢٠٠٩يونيو ١ماالنج،              

  
                  

  سبحـــان                                                  
   S2/٠٧٩٣٠٠٥٢: رقم التسجيل               
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  مستخلص البحث
 صــفي إجرائــي حبــث( الكتابــة مهــارة لتنميــة يــةالتعليم األفــالم اســتخدام ،٢٠٠٩ ســبحان،

  ). بيما األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف
  إبراهيم آدم حممود والدكتورفيصل الدين، نصر احلاج الدكتور: املشرف  

  
  
   الكتابة، مهارة، تنمية، التعليمية األفالم استخدام:  ساسيةاأل كلماتال

      
ميــة مهــارة الكتابــة باســتخدام األفــالم التعليميــة لطلبــة تن يفهــذا البحــث هــو حبــث   

  .يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما) ١(الصف الثالث برنامج اللغة 
كيف "والسؤال الذى يريد الباحث اإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة هي          

باستخدام األفالم التعليمية لطالب يكون حتسني عملية التعليم والتعلم يف مهارة الكتابة 
  " الصف الثالث برنامج اللغة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما

وهدف هذا البحِث هو تنمية مهـارة الكتابـة لطلبـة الصـف الثالـث برنـامج اللغـة      
  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما) ١(

، نهج البحث اإلجرائي الصفي الذي يتكـون مـن التخطـيطاستخدم الباحث  م  
 هـي مجـع البيانـات دواتوأ.مصادر بياناتـه املعلّـم والطلبـة . مث التقومي، واملالحظة، والتنفيذ

لتحليــل البيانــات، اســتخدم الباحــث حتليــل و . االســتبانة مثاالختبــار واملقابلــة و املالحظــة 
  .البيانات الكمية والكيفية

إن عملية تعليم وتعلم مهارة الكتابة ) ١: (فهي هذا البحثأما نتائج     
يف هذا البحث تنمي مستوى  املربجمةباستخدام الفيلم التعليمي وفق خطة التدريس 

. باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما) ١(طلبة الصف الثالث برنامج اللغة 
بول يف االختبار القبلي إىل وقد دل على ذلك ترقية درجة الطلبة من مستوى مق

مستوى جيد يف االختبار البعدي للدور األول وارتفع متوسط نتيجة الطلبة يف االختبار 



 ط 
 

قبل " جيد"درجة يف من الطلبة % ١٧,٥ طالب أو ٧ أو حصل، البعدي للدور الثاين
يف " جيد" من الطلبة يف درجة% ٥٨,٥طالبا أو ٢٣وحصل ، تدريسإجراءات ال
جيد يف  منهم يف درجة% ٦٥طالبا أو ٢٦وحصل ، للدور األول عدياالختبار الب

جيد " منهم يف درجة% ١٥طالب أو  ٦بل حصل ، لثايناالحتبار البعدي للدور ا
إن استخدام الفيلم التعليمي يف عملية تعليم وتعلم مهارة الكتابة وفق خطة ) ٢" (جدا

) ١(لثالث برنامج اللغة رقي رغبة طلبة الصف اييف هذا البحث  املربجمةالتدريس 
وجيذب انتباههم  ،باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما لتعلم الكتابة

وقد دل على ذلك حصيلة املالحظة أن الطلبة قد اشرتكوا يف . شوقهم إىل الدرسوي
  عملية التعليم والتعلم بكل اهتمام وجهد ونشاط 
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  يةمستخلص باللغة األجنليز 
  

Subhan, 2009. Improving of Writing Skill Using Educational Movie 
(Classroom Action Research at State Islamic Senior High School 
I Bima). 
First Supervisor: Dr. H. Nasaruddin, M.Ed. Second Supervisor: 
Dr. Faishol Mahmud Adam Ibrahim 

 

Key words: Educational Movie, Improving, Writing Skill 
 

This research is about improving efforts of writing skill using educational 
movie media for students of class three, languages department at State Islamic 
Senior High School I Bima. 

The Research problem of the study is: “How are the improvement efforts of 
writing skill using educational movie for students of class three, languages 
department at State Islamic Senior  High School I Bima”. 

The Significant of the study is to improve students writing skill of class 
three, languages department State Islamic Senior High School I Bima. 

This research is kind of Classroom Action Research consisting of four 
phases, planning, implementation, observation, and reflection that take place in 
two cycles. The Data sources are from teachers and students of class three, 
languages department at State Islamic Senior  High School I Bima  in academic 
year 2008/2009. The methods of collecting data are interview, observation, test, 
and questionnaire. Besides, the analysis is through quantitative and qualitative 
data analysis. 

The results of the study are: (1) The Improving efforts of writing skill using 
educational movie is appropriate with decided teaching planning. The effort is 
success to improve students writing skill. It is shown by evidence that 
achievement grade of student obtained by them before the activity with good 
predicate is only 17.5%, at first cycle, they who obtain good predicate are 58.5%, 
and more increasing again at second cycle activity, that is 65% student 
successfully reach good predicate, even 15% from them reach very good 
predicate. (2) Using educational movie in teaching writing is inspiring the 
students to learn writing Arabic, because the students consider that those media is 
attractive and favorability. 
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ونيسيةمستخلص باللغة اإلند  

Subhan, 2009. Peningkatan Kemampuan Menulis dengan menggunakan film   
Pendidikan (Penelitian Tindakan  Kelas di MAN I Kota Bima).  

 Pembimbing Pertama: Dr. H. Nasaruddin, M.Ed. Pembimbing         
Kedua:  Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim 

 

Kata Kunci  :  Film Pendidikan, Meningkatkan, Kemampuan menulis 
 
 Penelitian ini adalah penelitian tentang upaya peningkatan kemampuan 
menulis dengan menggunakan media film pendidikan pada siswa kelas III jurusan 
bahasa MAN I Kota Bima  
 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : " Bagaimana upaya 
peningkatan kemampuan menulis dengan menggunakan film pendidikan pada 
siswa kelas III jurusan bahasa MAN I Kota Bima 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis 
siswa MAN I Kelas III Jurusan Bahasa (1) Kota  Bima  
 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang 
berlangsung dalam dua siklus. Sumber datanya adalah guru dan siswa kelas III 
jurusan bahasa MAN I Kota Bima tahun pelajaran 2008/2009. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, tes dan 
angket. Sedangkan analisisnya melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
 
 Hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya peningkatan kemampuan menulis 
dengan menggunakan film pendidikan sesuai dengan rencana pengajaran yang 
telah ditetapkan. Upaya tersebut berhasil meningkatkan kemampuan menulis 
siswa. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam 
tes kemampuan menulis yang diperoleh sebelum tindakan hanya 7 orang siswa 
atau 17,5% yang mencapai predikat baik, dan pada siklus pertama siswa yang 
berhasil mencapai predikat baik sebanyak 23 orang atau 58,5%, dan lebih 
meningkat lagi setelah tindakan pada siklus kedua, yaitu sebanyak 26 siswa atau 
65% berhasil mencapai predikat baik, bahkan 5 orang siswa atau 15% dari mereka 
mencapai predikat sangat baik. (2) Penggunaan film pendidikan dalam pengajaran 
menulis telah membangkitkan semangat siswa untuk belajar menulis bahasa arab, 
karena media tersebut dianggap sangat menarik dan menyenangkan.  
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 حمتويات البحث

  الصفحة املوضوع 
    صفحة الغالف
    صفحة العنوان
  أ  ..........................................................االستهالل 

  ب  ..............................................................إهداء 
  ج  ........................................................شكروتقدير 
  د  ......................................................تقرير املشرفني 

  هـ .................................................اعتماد جلنة املناقشية 
  ز  .......................................................إقرار الطالب 
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  الفصل األول
  اإلطار العام

 قدمةامل  -أ

حيتاج الناس أينما كانوا بعضهم إىل بعض يف جمال حيام اليومية، االقتصـادية        
ألن اللغـة  ،التفـاهم بيـنهم حيتـاجون إىل اللغـةالسياسـية وغريهـا، وألجـل واالجتماعية و 

ولــذلك فهــم ىف أمــس حاجــة إىل املهــارات اللغويـــة . هــي وســيلة االتصــال بــني النــاس
  .  لتحقيق االتصال بينهم

إن الكتابة إحدى املهارات األساسية يف تعلم اللغة األجنبية، وهي نشاط        
ار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم ذهين يعتمد على االختي

  ١.اخلربات وعرضها بشكل حتريري
الكتابــة هــي اجلانـــب الرابــع مــن املهـــارات اللغويــة حســب ترتيبهـــا الــزمين وهـــي     

أفكــار الغــري والتعبــري عمــا  نســاين، ويــتم عــن طريقهــا التعــرف علــىوســيلة االتصــال اإل
والكتابة تشـمل . ٢م  ومشاعر وتسجيل احلوادث والوقائعلدى الفرد من معان ومفاهي

جوانب اخلط واإلمالء والتعبري، ألا األداة الرمزية املستعملة للتعبري عن األغراض من 
  ٣.األفكار أو املشاعر

لقد قررت وزارة الشؤون الدينية املنهج للمدرسة الثانويـة اإلسـالمية أن الكفـاءة        
ن يســـتوعبها الطلبـــة يف مهـــارة الكتابـــة هـــى القـــدرة علـــى كتابـــة األساســـية الـــيت البـــد أ

الكلمـــة واجلملــــة باســــتخدام عالمــــات الرتقــــيم الصـــحيحة، والقــــدرة علــــى التعبــــري عــــن 
  . األفكار واآلراء باستخدام الرتاكيب الصحيحة

املالحظة املبدئية الىت قام ـا الباحـث يف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية  اعتمادا على    
كوميــة األوىل بيمــا، وجــد الباحــث أن النتــائج التعليميــة يف مهــارة الكتابــة يف جمــال احل

                                                 
 ٥٨٩، ص )١٩٨٦جامعة أم القرى،  (، غات أخرىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلرشدي أمحد طعيمة،   ١
 ١٠٩ ص) ١٩٨٣ار املعارف، د: رياضال(سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية، عبد ايد سيد أمحد منصور ٢
 ٢٢٤، ص )١٩٨٣. دار املعارف: القاهرة. (التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان،   ٣
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تعليم اللغة العربية مل تكن ناجحة، إن عملية التدريس مل تكـن فعالـة يف حتقيـق مهـارة 
الكتابـــة، وذلـــك بـــرز يف ضـــعف كتابـــة الطـــالب يف اللغـــة العربيـــة، حيـــث أـــم وجـــدوا 

وارتكبــوا كثــريا مــن األخطــاء يف الكتابــة، و جبانــب  صــعوبة ىف تشــكيل اجلمــل وتركيبهــا
ذلـــك ميـــول الطلبـــة ودوافعهـــم يف تعلـــم الكتابـــة منخفضـــة واليشـــرتكون فيهـــا اشـــرتاكا 

ـــــم مل يســـــتخدم الطريقـــــة . نشـــــيطا ورأى الباحـــــث أن املشـــــكلة الرئيســـــية هـــــي أن املعل
هــذه . م اللغــةوالوســيلة اجليــدة اجلذابــة ممــا جيعــل الطلبــة يصــابون بامللــل والســأم يف تعلــ

ة احلقـــــائق تـــــدل علـــــى أن تعلـــــيم مهـــــارة الكتابـــــة لطـــــالب املدرســـــة الثانويـــــة اإلســـــالمي
  . التحسني احلكومية األوىل بيما حيتاج إىل

وبنــاء علـــى . وحلــل هــذه املشــكلة حيتــاج املــدرس إىل الطرائــق والوســائل املعينــة    
قية  مهارة التعليمية لرت  هذه األفكار أراد الباحث أن جيرى دراسة يف استخدام األفالم

، فــاألفالم ميكــن مــن خالهلــا تقــدمي املعلومــات  ةالكتابــة املوجهــ الكتابــة بــالرتكيز علــى
واخلـــربات واحلـــوادث بشـــكل جـــذاب ومتسلســـل يبعـــث الشـــوق للمتابعـــة دون التعـــب 

  .٤ويشجع الطلبة على التعلم وتذهب مللهم وسأمهم عند التعلم
  

  مشكلة البحث -ب
يف اللغـــة  مســـتوى الطلبـــة يف مهـــارة الكتابـــةذا البحـــث هـــي ضـــعف مشـــكلة هـــ       
  .الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيماوالسيما يف املدرسة  العربية
 

  سؤال البحث -ج
مشكلة البحث أعاله، فالسؤال الذى يريد الباحث اإلجابة عنه  بناء على        

التعليم والتعلم يف مهارة حتسني عملية  يكون كيف"من خالل هذه الدراسة هي 
الكتابة باستخدام األفالم التعليمية لطالب الصف الثالث برنامج اللغة باملدرسة 

                                                 
 ٤٥. ص، سابقمرجع  يد سيد أمحد منصور،عبد ا ٤
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  " الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما
  

  فرضية البحث  -د
أما فرضية البحث فهي إن األفالم التعليمية كوسيلة من وسائل التعليمية إذا        

 .مهارة الطلبة يف الكتابة أن تنمي استخدمت جيدا تستطيع
  

  أهداف البحث -هـ
اهلدف الذى يريد الباحث الوصول إليه هو حتسني عملية تعليم مهارة الكتابة        

وتعلمها لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما من خالل استخدام 
  األفالم التعليمية

 
  حدود البحث - و

ىل سعة املشكالت املرتبطة بالبحث ىف هذا املوضوع يقتصر هذا البحث نظرا إ           
  .على ثالثة حدود

  .ةاملوضوعي وداحلد - ١
وهي أفالم يتم إنتاجها لغرض االستعمال  األفالم التعليمية القصرية استخدام

   الكتابة املوجهة تعليم مهارة الكتابة بالرتكيز علىاملدرسي يف 
  .ةاملكاني وداحلد - ٢

 املدرسة الثانوية جري الباحث الدراسة ىف الفصل الثالث برنامج اللغة يفأ    
  احلكومية األوىل بيمااإلسالمية  

  ةالزمني وداحلد - ٣
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨جري البحث ىف الفصل الدراسي الثاىن من السنة الدراسية     

  
  

  حتديد املصطلحات  -ز
صرية تضم جمموعة املواد الىت تعتمد الوسيلة التعليمية السمعية والب: الفيلم         
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الىت تستخدم  ٥أساسا على حاسة البصر والسمع وتشمل الصورة املتحركة الناطقة
  .يف تدريس مهارة الكتابة

األفالم التعليمية هي نوع من األفالم يستخدمها املدرس يف الصف كوسيلة         
     ٦.توضيحية معينة يف تدريس مادة معينة

يقصد ا القدرة على األداء اللغوي يف الكتابة املقيدة ، : هارة الكتابة م            
ويتميز هذا األداء بالسالمة اللغوية من حيث مراعاة القواعد، وجودة عرض املضمون 

  .وتنظيم األفكار
  
 أمهية البحث    -ح

تطوير الوسائل التعليمية اجلذابة يف تعليم مهارة الكتابة خاصة : اجلانب النظري - ١
  وتدريس اللغة العربية عامة 

 : اجلانب التطبيقي  - ٢
أن تستفيد منها املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما : للمدرسة  - أ

  لرتقية مستوي تعلم اللغة العربية وتعليمها 
 أن يستفيد منها املدرس لرتقية قدرته يف تعليم مهارة الكتابة : للمدرس   -  ب

 الطلبة لتنمية مهارم يف الكتابة  أن يستفيد منها: للطلبة  -ج  
  

  الدراسات السابقة -ط
املستخدمة  مبهارة الكتابة ووسائل التعليم قام باحثون سابقون بدراسات تتعلق       

ميكن للباحث االستفادة من تلك البحوث السابقة لتيسري دراسة هذا  فيها، وحىت
  .حمورين وهذه الدراسات تنقسم إىل. البحث قام باالطالع عليها

واحملور الثاين هو الدراسات  اليت  احملور األول هو الدراسات اليت تتعلق مبهارة الكتابة

                                                 
 ٣٧. ص). ١٩٩٨دار النهضة العربية، : مصر (  ،الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد جابر،  ٥
سالمية للرتبية اإلة منشورات املنظم(، ري الناطقني ارتبوية يف تدريس اللغة العربية لغالتقنيات العلي القامسي وحممد علي السيد،  ٦

 ١٢٨. ص) ١٩٩١فة، والعلوم والثقا
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  :هي أما دراسات حول مهارة الكتابة ف، تتعلق باستخدام الوسائل التعليمية
    ٧دراسة زكية عارفة - ١

معرفة كيفية تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية . ١: أهداف البحث 
معرفة مشكالت تعليم اإلنشاء يف شعبة . ٢. باجلامعة االسالمية احلكومية جبنرب

  .تعليم اللغة العربية باجلامعة االسالمية احلكومية جبنرب وحلوهلا
إن أهداف تعليم اإلنشاء هي قدرة الطلبة علي التعبري عما . ١: نتائج البحث 

أما مشكالت . ٢. ابةجيول يف أذهام من األفكار والعشاعر عن طريقة الكت
تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية باجلامعة االسالمية احلكومية جبنرب 

. املادة عشوائية. ب. مشكالت تصميم التعليم واعداد املادة. ا:  عديدة، منها
  .استخدام الوسائل التعليمية البسيطة. د. الطريقة مملة يف بعض األحيان. ج

   ٨دراسة مسريادى - ٢
  معرفة أحوال تعليم الكتابة بالصراحة والعدالة: أهداف البحث 
اختيار . ٢. راسي أهداف تعليم الكتابة كما يف املنهج الد. ١: نتائج البحث 

استعمال الوسائل التعليمية يف عملية . ٣.  نظرية الوحدةطريقة التعليم يف
اجراءات . ٤. الدراسة جمرد الوسائل املعروفة هي الكتاب املدرسي والسبورة

  .ربعة أشهرأاإلختبارات من ناحية املدرس أقيمت بثالث مرات لكل 
  
  
  
  

                                                 
رسالة ماجستري غري . )املشكالت وحلوهلا(تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية باجلامعة االسالمية احلكومية جبنرب ،  عارفة زكية ٧

 ٢٠٠٧. اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. كليات الدراسات العليا. منشورة
كليات . رسالة ماجستري غري منشورة. فرايا لومبوك الوسطي ١تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  ،مسريادي٨

 ٢٠٠٢. امعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجل. الدراسات العليا
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   ٩دراسة والفجر - ٣
  .جراء تعليم الكتابة باملدخل البنائيمعرفة كيفية إ. ١: أهداف البحث 

  . معرفة النواحى اليت يعاجلها املخل البنائي يف تعليم املتابة باللغة العربية. ٢ 
  .دخل البنائي يف ترقية مهارة الكتابةمعرفة فعالية امل. ٣

، أن تعليم الكتابة باملدخل البنائي جيري يف ثالث مراحل. ١: نتائج البحث 
أن تعليم الكتابة . ٢. مرحلة بعد الكتابة، مرحلة الكتابة، مرحلة قبل الكتابة

بل تعاجل نواحي ، ناحية القواعد  ىباللغة العربية باملدخل البنائي اليرتكز عل
  .ارة الكتابة يصفة شاملةمه

  
  :احملور الثاين هو الدراسات اليت تتعلق باستخدام الوسائل التعليمية وهي 

   ١٠دراسة أم حممودة - ١
معرفة أية لعبة . ٢. معرفة تأثري استخدام اللعبة اللغوية. ١: أهداف البحث 

  تكون   النسبة املئوية من جمموع الدرجات للتالميذ   أرفع
لغة العربية باللعبة اللغوية إن الفصل الذي يدرس فيه املدرس ال: نتائج البحث 

  درجة من الفصل الذي يدرس اللغة الغربية بدوا أعلى
  ١١دراسة مصباح - ٢

قياس فعالية . ٢فهم استخدام الوسائل التعليمية، . ١: أهداف البحث 
  استخدام الوسائل التعليمية

ة يف تلك املدرسة جيعل عملية أن استخدام الوسائل التعليمي: نتائج البحث 

                                                 
امعة اإلسالمية اجل. ت الدراسات العلياكليا. رسالة ماجستري غري منشورة. ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية باملدخل البنائي، والفجر ٩

 ٢٠٠٧. احلكومية ماالنج
علي التوصيل الدراسي للتالميذ يف تدريس اللغة العربية باملدرسة الثانوية ) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل ، أم حممودة ١٠

  ٢٠٠٣. امعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجل. كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستري غري منشورة .اإلسالمسة األوىل ماالنج
سائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية النموذجية فالنكارايا  استحدام الو  فعالية. مصباح ١١

 ٢٠٠٣ االنجامعة اإلسالمية احلكومية ماجل. كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستري غري منشورة . كاليمنتان الوسطي
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  التعلم والتعليم   مكثفا
    ١٢دراسة شهراين - ٣

. ٢ .معرفة اسرتاتيجية تعليم الكالم باستخدام الفيلم. ١:  أهداف البحث 
معرفة استجابة الطلبة . ٣معرفة مدى فعالية تدريس الكالم باستخدام الفيلم  

  بذلك الفيلم املستخدم
الفيلم الكرتون فعالية، حيث كانت كفاءة الطلبة أن استخدام : نتائج البحث 

  .تطورت وتتقدمت، واستجابة الطلبة باستخدام فيلم الكرتون جيدا
بعد مالحظة البحوث السابقة وجد الباحث أن تلك الدراسات تتناول مهارة        

أما الباحث يريد أن جيري حبثا إجرائيا . الكتابة بالبحث الوصفي واملدخل البنائي
ومن ناحية استخدام الوسيلة لقد كتب شهراين باستخدام الفيلم الكرتون . اصفي

حتسني عملية  ث يف هذه الدراسة يريد الوصول إىلأما الباح. لرتقية مهارة الكالم
إذا هذا املوضوع مل يبحثه . مهارة الكتابة باستخدام األفالم التعليمية وتعلم تعليم

 .باحث من قبل
  
  
  
  
  
  

   

                                                 
رسالة ماجستري غري . استخدام الفيلم يف تنمية مهارة الكالم لطلبة املستوي اجلامعي يف املرحلة الرابعة بشعبة اللغة العربية. شهراين ١٢

 ١٠٠٨ امعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجل. كلية الدراسات العليا. منشورة
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  مهارة الكتابة: املبحث األول 
  مفهوم الكتابة -أ

أو Copying  يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ        
ويتسع ىف بعضها األخر حىت يشمل خمتلف العمليات العقلية  Spellingالتهجئة 

هين يعتمد على إا حسب التصور األخري نشاط ذ.. الالزمة للتعبري عن النفس
االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها 

: ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور . بشكل يتناسب مع غرض الكاتب
قدرة الدارسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط وقدرم على 

  .١٣يف وضوح ودقة التعبري عما لديهم من أفكار
  

 طبيعة الكتابة -ب

الكتابة تشري إىل جمموعة من األنشطة واملهارات الىت متيز كل منها مبطالب        
معينة تفرضها على الكاتب، هذه األنشطة تبدأ بتحويل الصوت املسموع يف اللغة 
إىل شكل مرئي متفق عليه، وهذه العملية ال تتضمن أكثر من ربط الرمووز 

بالرموز املرئية أي كتابة األصوات باحلروف الدالة عليها، يتلوذلك كتابة  الصوتية
وحدات هلا معىن كالكلمة، وكتابة اجلمل يتم الرتكيز فيها على الرسم الكتايب 

  .لرموز اللغة، وهذه العملية كلها تسمي اهلجاء واخلط
تضمن وضع احللقة الثانية من النشاط عندما تصبح الكتابة أكثر تعقيدا ف       

الرموز املرئية طبقا للنظام املتفق عليه بني أصحاب اللغة أى استخدام نظام تركيب 
اجلمل يف صياغة مجل وكتابتها، وهذا النشاط نسميه النشاط الكتايب العملي 

                                                 
   ٥٨٩. ص سابق،مرجع  ،رشدى أمحد طعيمة١٣
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تأيت بعد ذلك مرحلة النشاط الكتايب املتطور، وهي املرحلة . البسيط أو التعبري
لة للتعبري عن األفكار يف شكل مسلسل طبقا لنظام اليت ينظر فيها للكتابة كوسي

ومن التعبري واإلنشاء تتكون املهارة . تركيب اللغة، وهذه النشاط نسميه اإلنشاء
  ١٤.الثانية للكتابة وهي املهارة العقلية والفكرية

  
  أمهية الكتابة -ج

ة هـدفا تعترب الكتابة من أهـم مهـارات اللغـة، كمـا تعتـرب القـدرة علـى الكتابـ        
رئيســـا مـــن تعلـــم اللغـــة األجنبيـــة، والكتابـــة كفـــين لغـــوي التقـــل أمهيـــة عـــن احلـــديث 

وإذاكانت للغة يف حياة اإلنسان وظيفتان رئيستان مها االتصـال وتسـهيل . والقراءة
  .عملية التفكري والتعبري عن النفس، فإن الكتابة قادرة علي أداء هاتني الوظيفتني

تابة يف املستويات املتقدمة من تعلم اللغة حيث حيتاجها وقد تزداد أمهية الك       
الدارس ليعـرب ـا عـن مسـتواه يف دراسـة اللغـة، وقـد حيتاجهـا ليسـجل ـا معلوماـا 

ا يتصـــل بدراســـة اللغـــة عـــن اللغـــة،كما قـــد حيتاجهـــا للتعبـــري عـــن نفســـه كتابـــة فيمـــ
  ١٥.دااوثقافاا وآ

  
 أهداف تعليم الكتابة -د

  : ١٦متكني الدارس من تعليم الكتابة باللغة العربية إىلية دف عمل       
 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصوته  - ١

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل   - ٢        
 .احلرف  يف أول الكلمة ووسطها وأخرها

 ة خبط واضح وسليمإتقان طريقة كتابة اللغ - ٣        

                                                 
) ٢٠٠٣، مطبعة املعارف اجلديدة: مصر( طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، الناقة ورشدي أمحد طعيمة حممود كامل١٤
 ٢٠١. ص
 ١٩٩. املرجع نفسه، ص ١٥
 ٢٠٤. املرجع نفسه، ص١٦
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 الدارس الرقعة أيهما أسهل علىإتقان الكتابة خبط النسخ أو  - ٤

 اليسار إتقان الكتابة من اليمني إىل - ٥

 معرفة عالمات الرتقيم ودالالا وكيفية استخدامها - ٦

معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بني  - ٧
 كسالنطق والكتابة والع

 ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات - ٨        

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات الصحيحة يف سياقها من     -٩       
 حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعين

 ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -١٠

 استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها -١١

   .سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة -١٢
  
  الوسائل التعليمية يف تعليم الكتابة -ه 

هناك نوعان من الوسائل لتعليم وتعلم الكتابة يتناول األول منهما تعلم        
مثل اخلط واهلجاء وتنظيم الفقرات املتصلة، ويهتم النوع  النواحي الثابتة األساسية

إثراء حمتوى الكتابة   بتزويد الدارس بأفكار وحقائق وآراء تساعده علىالثاين
  . وتعرض له أمثلة لطرق عرض األفكار وتسلسلها ومناقشتها

 .اهتم املربون باخرتاع الوسائل وتطويرها لتعليم الكتابة للدارسني املبتدئني     
فمن هذه الوسائل السبورة وأشرطة التسجيل والكلمات املتقاطعة وبرامج 

  .١٧ونتناول هذه الوسائل فيما يلي. التلفيزيون والربامج اإلذاعية مث الصور والرسوم
  
  اهلجاء تعليم وسائل -١

يكتب املدرس على السبورة األحرف مث الكلمة مث اجلمل وما إىل . السبورة
                                                 

 ١٩٢. ص ) ١٩٨١، مكتبة لبنان: بريوت(تعلم اللغات احلية وتعليمها ، صالح عبد ايد العريب ١٧
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سني مع إجادة اخلط وحتسينها وصحة ذلك حسب تدرج اكتساب الدار 
القواعد اإلمالئية ليقتدي من حسن كتابته وصحتها تالميُذه مث يالحظ 

جلمال كتابة املدرس آثار ليس من . املدرس كتابام يف دفاتريهم ويقومها
  . احلكمة أن ملها على دافعية تالميذه يف تعلم الكتابة

با ملستوى الدارسني ويسجله خيتار املدرس نصا مناس .أشرطة التسجيل
بسرعة القراءة العادية مرة، مث يسجله مرة ثانية مع التوقف يف اية كل عبارة 

مث يسجله مرة ثالثة بالسرعة العادية . هلا معىن وقتا كافيا ليكتب الدارسون
ويصحب معه هذا التسجيل إىل غرفة الدراسة مث يبدأ بعرض النص املكتوب 

. تابة على السبورة أو بالعرض على شاشة جهاز عرضعلى تالميذه إما بالك
وبعد أن يقرأ املدرس النص املكتوب مع تالميذه يفتح جهاز التسجيل حبيث 

مث ميحو املدرس النص عن . بتابع الدارسون ما يسمعونه مع النص الكتايب
السبورة أو يطفئ اجلهاز ويطلب من تالميذه كتابة اإلمالء مما كما يسمعون 

ز الذي يذيع عليهم التسجيل الثاين حيث يتوقف فيه الصوت من اجلها
وبعد االنتهاء من الكتابة يذيع املعلم علهيم . املسجل بعد كل عبارة هلا معىن

ختتلف طريقة استخدام اإلمالء . التسجيل الثالث لرياجع التالميذ ما كتبوا
 على املسجل باختالف مستوى الدارسني، وقد ال يعرض املعلم النص الكتايب

قد يسمح للدارس باالستماع . تالميذه إذا كان مستوى كفاءم اللغوية عالية
الفردي لشريط التسجيل ويعيد استماع كل فقرة منه حسب رغبته دون التقيد 

  .بزمن
يسجل املدرس إحدى املقتطفات بالسرعة العادية على . احلروف الناقصة

نقص بعض كلماته ببعض شريط ويعطي لتالميذه نصا مكتوبا هلذه القطعة ت
احلروف مث يستمع الدارسون إىل الشريط ويكتبون احلروف الناقصة يف كل  

  .كلمة، مث يعيد املعلم التسجيل على الدارسني ملراجعة ما كتبوا
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يهيئ املدرس لتالميذه مربعات أفقية ومربعات . (TTS)الكلمات املتقاطعة 
ث يعد أحرفا مشرتكة بني رأسية مع إرشادات إىل نوع الكلمات املطلوبة حي

احملورين األفقي و الرأسي حتحدد اختيار الكلمات وتعني على تصحيح 
يتعلم الدارس عن طريق مثل هذه التمرينات معاين الكلمات . اهلجاء

  .وهجاءها الصحيح
تساعد الصور والرسوم كبار الدارسني وصغارهم على . الصور والرسوم

ساعدهم على ربط الكلمة باألشياء اليت التعرف على الكلمات واملعاين كما ت
تشري إليها، وقد يستطيع املعلم أن يصمم الكثري من التمرينات اليت تساعد 

وقد يطلب املدرس . الطالب على اهلجاء الصحيح مستخدما رسوما مبسطة
من الدارسني أن جيمعوا صورا لبعض املفردات الىت درسوها مستعينني باالت 

وسيحاول كل منهم أن خيتار أكثر الكلمات . لسياحةاملصورة، أونشرات ا
  .صعوبة ليتحدى ا زمالءه عند إجابة مترينات

الدف هذه األلعاب إىل مساعدة الدارس على تعلم اهلجاء  .ألعاب اهلجاء
وغالبا مايستمتع صغار الدارسني مبثل . بقدر ماختترب قدرته على اهلجاء السليم

  : وفيما يلي بعض األمثلة، فسة وطرافةهذه األلعاب ملا فيها من منا
: احلل(ل، ب، ع : كون أكرب عدد من الكلمات من احلروف اآلتية.١

  ..)لعب، بعل، علب
كون ثالث كلمات جديدة من الكلمات األتية بتغيري حرف واحد فيها  .٢

  . كل مرة
  )جلب، سلب، قلب: احلل "   (جلس: "الكلمة هي     
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  احملتوى إثراء وسائل -٢
الكبار منهم ، تشد األفالم السينمائية انتباه الدارسني .م السينمائيةاألفال

وتكامل يف ، ملا فيها من مثريات السمعية وبصرىي وحركية، والصغار
ويعترب األفالم . املوضوع، وحيل فنية تركز انتباه املشاهد علي النقاط اهلامة
  .لتلفزيونيةالسينمائية أقرب إىل واقع احلياة من العروض املسرحية أو ا

حيقق دارس اللغة األجنبية فائدة متزايدة عند قراءته . اجلرائد واالت
اجلرائد واالت اليت تكتب باللغة األجنبية اليت يدرسها بشرط أ ن يكون 
قد وصل إىل املستوى املناسب يف اللغة الذى ميكنه من قراءا واستيعاب 

ملعلومات عن األحداث اجلرائد واالت مصدر غين با. ماجاء فيها
      ١٨.واألزمات املعاصرة

يعني املدرس لتالميذه برناجما ما من برامج التلفاز ويأمرهم  .برامج تلفاز 
  .مبشاهدته وكتابة ما يستفيدون من الربنامج املختار املعني

يعني املدرس لتالميذه برناجما ما من الربامج اإلذاعية ويأمرهم  .برامج إذاعية
  .اع إليه وكتابة ما يستفيدون منهباالستم

  
 مراحل تعليم مهارة الكتابة  - و

ختتلف مراحل الكتابة عند العلماء اللغويني باختالف منطلقات النظر        
أن مراحل الكتابة تتكون من مرحلة  ١٩رأى الدكتور حممود علي السمان. إليها

. مث احلروف األجبدية التصوير املادي، مث التصوير املعنوي، مث التصوير احلريف،
ورأى الدكتور حممد علي اخلويل أن الكتابة باعتبار اكتساا تتدرج على مراحل 

وبعبارة أخرى رأى الدكتور محاده  ٢٠وهي كتابة األحرف مث الكلمات مث اجلمل،

                                                 
١٢٢٠٣-١٩٢. ص) ١٩٨١،مكتبة لبنان، بريوت.( تعلم اللغات احلية وتعليمها، يد العريبصالح عبد ا 
  ٢٢٥. سابق، صمرجع  حممود علي السمان،  ١٩
 ١٢٩ص )  ٢٠٠٠دار الفالح، : مصر ( أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل،  ٢٠
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أن الكتابة تتدرج مراحلها على مرحلة رسم احلروف مث الكلمات مث  ٢١إبراهيم
كتابة الفقرات مث    ٢٢ذين الرأيني حممد علي اخلويلرسم اجلمل مث أضاف على ه

ومراحل تعليم مهارات الكتابةعند حممد بن إبراهيم اخلطيب كما  .كتابة املقال
 :٢٣يلي
مجيـع حـاالت الـتعلم، ويقضـي مبـدأ التـدرج  مبدأ تربـوي ينطبـق علـى: التدرج  -١

الصــــعب  ظــــة مصــــممة، تبــــدأ بالســــهل وتتــــدرج إىلأن يســــري التعلــــيم وفقــــاً حل
الكتابـة، فـإن علينـا أن نبـدأ بـاخلط مث  ألصعب وإذا طبقنا مبـدأ التـدرج علـىفا

تبدأ باحلروف : ي هي النسخ و اإلمالء، والكتابة املقيدة واحلرة، وبصيغة أخر 
الكلمـــــات، واجلمـــــل، والفقـــــرة واملقـــــال وذلـــــك ألســـــباب تربويـــــة  مث تنتقـــــل إىل

 .ومنطقية
 :املدرس مراعاة مايلي  يف مرحلة كتابة احلروف حيسن: كتابة احلروف  -٢

ــــذ إىل -)أ ــــاب هــــذا الطريقــــة الصــــحيحة ملســــك القلــــ يوجــــه التالمي م، ألن غي
 .عادات غري مناسبة التوجيه يؤدي إىل

الطريقـــة الصـــحيحة للجلـــوس أثنـــاء الكتابـــة  يوجـــه املـــدرس تالميـــذه إىل -)ب
 .والظهر معتدل والدفرت أمام التالميذ بزاوية ميل خفيفة

 كتابــــة، وميكــــن تــــدريب التالميــــذ  علــــىالتناســــق يف ال إىل يوجــــه تالميــــذه  -)ج
  .كراسة اخلط  فاتر خاصة مسطرة، قبل الكتابة علىد

ضرورة توحيد املسافات بني احلروف املنفصلة يف الكلمة الواحـدة وجعـل   -)د
هذه املسافات أقصر مـن املسـافات بـني كلمـات اجلملـة الواحـدة، وتوحيـد 

  .هذه املسافات
                                                 

دار الفكر : القاهرة( واللغات احلية األخرى لغري النطقني ا، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربيةمحاده إبراهيم،   ٢١
 ٢٤٩ص ) ١٩٨٧العريب،

 ١٤٤، ص مرجع سابقاخلويل، حممد على   ٢٢
- ١١٥:ص. الرياض: مكتبة التوبة، اململكة العربية السعودية ،طرائق تعليم اللغة العربية،) ٢٠٠٣(حممد بن إبراهيم اخلطيب ،  ٢٣

١١٩ 
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  .الكتابة خبطوط مستقيمة أفقية متوازية درس تالميذه إىليوجه امل  -)ه
يستحسن أن تكون الكتابة املبتدئني بقلم الرصاص ليتمكنوا مـن تعـديل   -)و

  .أخطائهم
 يف كراســات اخلــط مــن أســفل إىل أعلــى مــن املفضــل أن يكتــب التلميــذ  -)ز

لـذي يكتبـه عنـدما يكتـب حيت يكـون تقليـده للنمـوذج، التقليـده للسـطر ا
  .أسفل ن أعلى إىلم

كتابـــــة احلــــروف منفصـــــلة ومتصـــــلة،   بعـــــد أن يتـــــدرب التلميــــذ علـــــى: النســــخ  -٣
يكلفهــــم املــــدرس بنســــخ فقــــرات معينــــة مــــن كتــــاب القــــراءة، فقــــرات حمــــددة، 

 :ليتمكن املدرس من تصويبها وللنسخ فوائد كثرية منها 
 .اخلط اجلميل تدريب على كتابة احلروف، وتدريب على -)أ 

 . الرتقيم دريب التلميذ علىيفيد يف ت -)ب
النســخ وكتابــة احلــروف مــدة مناســبة،  التلميــذ علــىبعــد أن يتــدرب : اإلمــالء  -٤

تبــدأ مرحلــة اإلمــالء الــيت تكشــف عــن قــدرة التلميــذ يف كتابــة مــا يســمع ومــن 
املفضــل أن يكــون اإلمــالء بدايــة يف مــادة مألوفــة قــد قرأهــا التلميــذ ونســخها، 

اإلمـــالء يكشــف عـــن ) أ. (ات اللغويـــة املختلفــةولإلمــالء فوائــد تتصـــل باملهــار 
: قدرة التلميـذ علـي التمييـز بـني األصـوات اللغويـة وخاصـة املتقاربـة منهـا مثـل 

يكشــــف اإلمــــالء عــــن قــــدرة التلميــــذ ) ب. (س،ث/ك،ق/غ،ق/س،ز/ث،ذ
 .الرتقيم الصحيح على

وهــــي مــــا يســــمي بالكتابــــة املوجهــــة، وتــــأيت بعــــد أن يــــتعلم : الكتابــــة املقيــــدة  -٥
 :تالميذ كتابة احلروف والنسخ واإلمالء، وتأخذ عدة أشكال منها ال
وذلـــك بتكليـــف التلميـــذ كتابـــة عـــدة مجـــل موازيـــة جلملـــة : اجلمـــل املوازيـــة  -)أ

 .معينة
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تعطــي للتلميــذ فقــرة مكتوبــة بصــيغة املــذكر، ويطلــب منــه : الفقــرة املوازيــة  -)ب          
 .إعادة الصياغة بصيغة املؤنث

يطلـب مـن التلميـذ أن ميـأل الفـراغ يف اجلملـة بالكلمـة : الكلمات احملذوفة  -)ج          
  .احملذوفة املناسبة

ترتيــب الكلمــات، تعطــي للتلميــذ جمموعــة مــن الكلمــات يطلــب منهــا أن  -)د
  .يرتبها ليعمل مها مجلة صحيحة

ب مـن ترتيب اجلمل، يعطي للتلميذ جمموعة من اجلمل غري مرتبة، ويطل -)ه
  .العالقة الزمانية أو املكانية بناء على. ن يرتبهاالتلميذ أ

املـــدرس أن  كتابـــة يف الصـــفوف االبتدائيـــة، وعلـــىويـــتم هـــذا النـــوع مـــن ال
  .يشرح املطلوب شفويًا، قبل تكليف التالميذ بالكتابة

 املــــدرس يرشــــد أن جيــــب الــــيت التنظيميــــة األمــــور بعــــض هنــــاك: احلــــرة الكتابــــة -٦
 مـــن عليهـــا يكتـــب الـــيت للصـــفحة التنظـــيم:  امنهـــ الكتابـــة قبـــل إليهـــا تالميـــذه
 األقـالم، أنـواع مـن نـوع بـأي والكتابـة واملوضـوع التـاريخ وكتابة اهلامش، حيث
 :  يلي ما احلرة الكتابة مناذج ومن. الكتابة وشكل

وهــــو ســــرد قصــــة خياليــــة أو واقعيــــة، وترتــــب فيهـــــا : املوضــــوع القصصــــي  -أ
  . فعل املاضياألحداث زمنياً، ويغلب عليها استعمال ال

يتنــــــاول املوضــــــوع وصــــــف احلاضــــــر أو املســــــتقبل أو : املوضــــــوع الوصــــــفي -ب 
  .املاضي، ويستخدم الفعل املناسب ملوضوع الوصف

وهو عرض فكـرة مـا مـن خـالل التعريـف أو التحليـل أو : املوضوع العرضي -ج
  .املقارنة

 يتنـــاول الوضـــوع فكـــرة خالفيـــة، ويكـــون للكاتـــب رأي: املوضـــوع اجلـــديل  -د
  .فيها وحياول إقناع القارئ بأسلوب علمي، أو عاطفي أو كالمها معاً 
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يطلـــــب مـــــن التلميــــذ أن يقـــــرأ نًصـــــا معينًــــا، ويلخصـــــه مـــــربزًا : التلخــــيص  -ه
  .األفكار الرئيسية يف حدود معينة من الكتابة

    
  تقومي مهارة الكتابة -ز

        حيبذ . ا ومزاياهاهناك طريقتان الختبار مهارة الكتابة، ولكل طريقة عيو
أتباع الطريقة  األوىل أن ميارس الدارس كتابة موضوع إنشاء مثال، كما خيصص 

ويقوم خرباء القياس . املصحح درجات اهلجاء واألسلوب واألفكار وما إىل ذلك
الذين يؤمنون بالطريقة االثانية بتحليل مهارة الكتابة إىل عناصرها من حمتوى 

قواعد اللغة واألسلوب املناسب واهلجاء وغريه من وترتيب األفكار واستخدام ل
شكليات الكتابة، مث يقيسون كل عنصر من هذه العناصر على حدة، ويكن 

  .٢٤جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الدارس تقوميا شامال لكفاءته يف الكتابة
  : ٢٥ومن املمكن أن خيترب االستيعاب بعدة طرق، منها                

 فقرة أو مقال أو قصة من املعلم إىل االستماع  - ١

 شريط تسجيل االستماع إىل - ٢

 مشاهدة فيلم سينمائي أو تلفيزيوين  - ٣

  قراءة نص مكتوب  - ٤
وبعد االستماع أو املشاهدة أو القراءة، من املمكن أن يتخذ االختبار        

  :عدة أشكال منها 
 جييب عنها الطالب كتابيا الطالب أسئلة كتابية أو شفهية توجه إىل. األسئلة - ١

الطالب أسئلة وتوضع لكل سؤال عدة أجوبة    توجه إىل. دداالختبار من متع -٢       
 . واحد منها فقط صحيح

يطلب من الطالب أن يقرر هل اجلملة صواب أم خطأ . الصواب واخلطأ - ٣
                                                 

 ٢٠٥. ص، سابقرجع م. صاحل عبد ايد ٢٤
 ١٦١.ص ،سابقمرجع  حممد علي اخلويل، ٢٥
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 وفقا للنص الذي مسعه أوقرأه

. ذف من كل مجلة كلمةتقدم مجل ذات عالقة بالنص وحت. ملء الفراغ - ٤
يطلب  من الطالب أن يضيف الكلمة احملذوفة وفقا ملا يتطلبه النص موضوع 

 االختبار

. يعطي الطالب قائمتني من الكلمات أو األشخاص أو األحداث. املزاوجة - ٥
ئمة ويطلب منه أن يزاوج كل كلمة يف القائمة األوىل مبا يناسبها من القا

 صالن الثانية يف ضوء ما فهم من
تعرض قائمة من اجلمل مأخوذة من النص دون تعديل أو بتعديل . الرتتيب - ٦

ويطلب من الطالب أن يرتبها وفقا لتسلسل حدوثها . طفيف يف الصياغة
 الزمين كما يفيد النص

يطلب من الطالب أن يلخص ما فهم من النص املسموع . التلخيص - ٧
  . أواملقروء

  ٢٦: ومن اختبارات الكتابة فيما يلي  
  املقيدة الكتابة اختبارات  - أ

 اختبار االستبدال بكلمة مرادفة -١

، تقــدم للطالــب فقــرة وتوضــع خطــوط حتــت كلمــات أو عبــارات خمتــارة
 .ويطلب من الطالب التعبري عن كل منها بكلمة مرادفة

 مضادة اختبار االستبدال بكلمة -٢

 جيري استبدال ما حتته خط بكلمة مضادة يف املعين

 عالاختبار حتويل األف -٣

يطلــــب مــــن الطالــــب تغيـــــري األفعــــال مــــن املاضــــي إىل احلاضـــــر أو إىل   
 املستقبل 

                                                 
 ١٦٢-١٣٣: ص ) ٢٠٠٠. دار الفالح: صويلح ( حممد علي اخلويل ، االختبارات اللغوية،  - ٢٦
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 اختبار حتويل الفاعل -٤

يطلب املدرس من الطالب حتويل الفاعل من املفرد إىل املثـىن أو اجلمـع 
أو بــــالعكس مــــع تغيــــري مــــا يلــــزم مــــن األفعــــال والصــــفات وســــواها مــــن 

 مكونات اجلملة 

 اختبار دمج اجلمل -٥

املــدرس مــن الطالــب دمــج مجلتــني أو أكثــر يف مجلــة واحــدة مــع  يطلــب      
 إعطائه أدوات الدمج

 إثبات أو نفي اختبار التحويل إىل -٦

حيــول الطالــب اجلمــل أو الفقــرة مــن اإلثبــات إىل النفــي أو مــن النفــي  
 إىل اإلثبات

 املعلوم أو اهول اختبار التحويل إىل -٧

لمعلــوم إىل املبــين للمجهمــل حيــول الطالــب اجلمــل أو الفقــرة مــن املبــين ل
 أو من املبين للمجهول إىل املبين للمعلوم

 .غري املباشر أو عكسه ار التحويل من الكالم املباشر إىلاختب -٨
حيول الطالـب اجلمـل أو الفقـرة مـن املباشـر إىل غـري املباشـر أو مـن غـري 

 املباشر إىل املباشر

 اختبار اإلضافة -٩

طالـب أن يضـيف كلمـة مناسـبة حيـث يوجـد تظهر فقرة ويطلـب مـن ال           
 فراغ

 اختبار احلذف املنتظم -١٠

. تظهــر فقــرة أو مقالــة وحتــذف منهــا الكلمــة الرابعــة أو اخلامــة بانتظـــام
 وعلى الطالب أن حياول إعادة الكلمة احملذوفة

 اختبار حذف حروف اجلر -١١
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 حتذف حروف اجلر فقط من الفقرة ويطلب من الطالب أن يضيفها

 وف النفياختبار حذف حر  -١٢

ويطلـب مـن . حتذف حروف النفي فقط من مجل أو من فقرة أو مقال
 الطالب مأل الفراغ حبرف النفي املناسب

 اختبار حذف األفعال -١٣

ويطلـب مـن الطالـب وضـع . حتذف األفعال من مجـل أو فقـرة أو مقـال
الفعـــل املناســـب مـــن بـــني حيـــارات عامـــة للفراغـــات كلهـــا أو مـــن بـــني 

 على حدة أو دون خياراتخيارات خاصة بكل فراغ 

 اختبار حذف أدوات الشرط -١٤

ويطلب مـن الطالـب وضـع . حتذف أدوات الشرط من الفقرة أو اجلمل
 أدات الشرط املناسبة من بني خيارات أو دون خيارات

 اختبار حذف الصفات -١٥

حتـذف صــفات األمســاء ويطلــب مــن الطالــب إضــافة الصــفة املناســبة يف  
  ياراتكل فراغ من بني خيارات أو دون خ

 
 اختبارات اإلنشاء املوجه-)ب

 فلم ىاختبار التعليق عل -١

 شاهد الطالب الفيلم ويطلب منه كتابة فقرة أو مقال عما شاهد                     

 اختبار وصف الصورة -٢

يطلــب املــدرس مــن الطالــب أن يــدقق الصــورة ويطلــب منــه كتابــة فقــرة                      
 عنها

 مقابلةاختبار التعليق علي  -٣
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يطلب املدرس من الطالب أن يستمع إىل املقالة املقروئة ويطلـب منـه 
وعليه أن يكتـب فقـرة أو مقالـة عـن ، أن يبني موظف ومرشح لوظيفة

 شخصية املرشح

 الرسالة اختبار الرد على -٤

قــرأ الطالــب الرســالة املوجهــة مــن صــديق إىل صــديقه ويطلــب منــه أن 
 يكتب رسالة جوابا عنها

 لةاختبار التكم -٥

يطلــب املــدرس مــن الطالــب قــراءة اجلملــة الرئيســية ويطلــب منــه كتابــة 
 فقرة تكملة هلا

 اختبار وصف اخلريطة -٦

تقــدم الطالــب خريطــة ويطلــب منــه كتابــة فقــرة تصــف فيهــا مــا حتتــوي 
عليـــه اخلريطـــة مـــن مـــدن وجبـــال وحبـــريات وحبـــار مبتـــدئا مـــن الشـــمال 

 متجها حنو اجلنوب

 اختبار تطوير املخطط -٧

ويطلـــب ) وهـــو خمطـــط األفكـــار الرئيســـية لفقـــرة(لـــب خمططـــا قـــرأ الطا
 املدرس من الطالب أن حيوله إىل فقرة

 اختبار وصف اجلدول -٨

  يطلب املدرس من املدرس من الطالب أن حيول اجلدول إىل فقرة 
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  األفالم التعليمية: املبحث الثاين 
  مفهوم األفالم التعليمية -أ

كما شاهدنا يف سينما بل األفالم الىت   يقصد باألفالم هنا ليس األفالم       
واألفالم املتحركة هي الوسيلة التعليمية السمعية  ٢٧.نستخدمها يف عملية التعليم

ساسا على حاسة البصر والسمع وتشمل ة تضم جمموعة املواد الىت تعتمد أوالبصري
م دف األفال. الىت تستخدم يف تدريس مهارة الكتابة٢٨الصورة املتحركة الناطقة 

   . التعليمية يف تزويد املتعلم خبربات حقيقية

  أمهية األفالم التعليمية -ب
  : ٢٩أمهية األفالم يف جماالت التعلم والتعليم هي كما يلي 
  وتوضيحه االستمرار تصوير -١
 تصوير احلركة املرئية - ٢

 تصوير املشاهد مل يراها الطالب قبلها - ٣

 توضيح العالقات اردة - ٤

 ميالتفكري العل - ٥

 التحكم يف الزمن وإعادة املاضي - ٦

  البعد املكاين التغلب على - ٧
  

 .مزايا استخدام األفالم التعليمية -ج
  :٣٠أما مزايا استخدام األفالم التعليمية فهي

 احلركية املهارات على التدريب تيسري - ١

                                                 
27 Amir Hamzah S. Media Audio Visual, (Jakarta : PT Gramedia, cet. Keempat, 1988), hal. 190 

 ٣٧. صمرجع سابق، ميد جابر،أمحد خريي كاظم وجابر عبد احل ٢٨
 ١٤٨. ص ،سابق، مرجع جابراحلميد  أمحد خريي كاظم وجابر عبد ٢٩
 )٢٠٠٩فرباير  ٢(  htt;//www.geocities.com، ، تكنولوجيا التعليمعوض حسني ٣٠
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 تكون املفاهيم املبدئية واألساسية لدى املتعلم - ٢

  احلركة تبطيئ أو تسريع ميكن - ٣
  األطفال لتعليم هامناسبت - ٤
  مراجعتها أو تلخيصها أو الدراسية الوحدات تقدمي يف تستخدم - ٥
 احلواديث وتوضيح متثيل والتكاليف واجلهد الواقع جتسد التعليمية األفالم - ٦

  املرئية غري والعمليات
  مجالية اخلربات توفر  - ٧
   تلقائي املعلومات توصيل يتم خالهلا من - ٨

   
  أنواع األفالم -د

  : ٣١نوعني رئيسني مها م بصورة عامة إىلتنقسم األفال 
  األفالم الرتفيهية - ١

وهذا النوع من األفالم هو النوع الشائع الذي يعرض يف دور السينما أو            
والغاية األصلية . من حمطات التلفاز أو من الفيديو وتنتجه الشركات السينمائية

  .ت املنتجةمن هذه األفالم هي الرتفيهية وحتقيق أرباح للشركا
ملم كفيلم  ١٦و ٨وميكن  للمعلم أن يستخدم هذه األفالم خاصة قياس            

  .ثقايف أو تقين إذا كان ما فيه حيمل فائدة للطالب
  األفالم التعليمية - ٢

        مجهور  دف إيصال رسالة إعالمية معينة إىلوهذا النوع من األفالم ينتج
ملم  ١٦أفالم قياس  األفالم التعليمية على با ما تنتجمقصود بالذات، وغال

وتقع هذه . حيث تتوفر أجهزا يف معظم املدارس واملؤسسات التعليمية املختلفة
  :األفالم يف أنواع رئيسية ثالثة هي 

وهي أفالم يتم إنتاجها لغرض االستعمال : األفالم التعليمية القصرية  -)أ
                                                 

 ١٢٧. ، صسابقمرجع ، علي القامسي وحممد علي السيد ٣١
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وسيلة توضيحية معينة يف املدرسي، حيث يستخدمها املدرس يف الصف ك
 .تدريس مادة معينة أو موضوع خمصص بالذات

 .تقدم األفالم الوثاقية تسجيال حقيقيا ألحداث  واقعية: األفالم الوثاقية  -)ب
تقوم وزارات اإلعالم بإتناج أفالم إعالمية من البلدان : األفالم اإلعالمية  -)ج 

وتقوم املدارس باالستفادة . هااليت متثلها للتعريف ا أو جلذب السياح إلي
من هذه األفالم اإلعالمية يف تدريس املوضوعات املدرسية ذات العالقة 

  . مبوضوعات األفالم
  
 فوائد استخدام الفيلم ىف تعليم مهارة الكتابة -ه

أصبح الفيلم أداة تعليمية جيدة، ذلك إنه يستطيع تقدمي املعلومات          
ذاب متسلسل يبعث الشوق للمتابعة دون التعب واخلربات واحلوادث بشكل ج

ولألفالم السينمائية التعليمية فوائد  . واجلهد اللذين يعانيهما املتعلم أثناء املذاكرة
  : ٣٢كثرية تشجع على استعماهلا منها

 للمتابعة الشوق واثارة املركز االنتباه فرض  - ١

 أكرب وبقدر السريع التعليم - ٢

 االدراك عملية تثبيت  - ٣

 ومهارات أفكار نقل - ٤

 الطارئة االمور تسجيل  - ٥

 العادي البصر حدود جناوز - ٦

 .بعيدة ومسافات سحيقة ازمان من الصف غرفة إىل العامل جلب  - ٧

  
  

                                                 
. ص ) ١٩٨٦،دار احياء العلوم: بريوت(. وسائل التعليمية التعلميةالبشري عبد الرحيم الكلوب بشري عبد الرحيم الكلوب،  ٣٢
٤٧- ٤٥ 
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  خطوات استخدام الفيلم يف تدريس مهارة الكتابة - و
أما اخلطوات اليت البد املرور ا ىف استخدام الفيلم ىف تدريس مهارة              

  : ٣٣الكتابة   فهى
   تام علم على يكون حيت عرضه قبل الفيلم مشاهدم من للمعلم البد   -١

  واملوضوعي اللغوي  مبحتواه
   وعالقتها الفيلم يتناوهلا اليت العامة األفكار للدارسني املدرس يشرح  -٢

 الدراسي باملنهج

 يتعرض اليت النحوية األمناط ويشرح اجلديدة الكلمات معاين املعلم يوضح  -٣
 الفيلم هلا

 من الشاشة املعلم عليها يعتمد اليت التدريس طرق للدارسني املعلم رضيع  -٤
 طرق من املعلم يستخدمه مبا ذلك ويربط مسرحة، أو سرد أو حوار او تكرار
 الدارسني مع

 يستخدمها اليت التعليمية والوسائل األجهزة إىل الدارسني على املعلم ينبه  -٥
 أفكار من الفيلم له يتعرض ما شرح يف أثرها ويوضح الشاشة، معلم

 والنقاط الفيلم حمتوي تتضمن األسئلة من قائمة الدارسني على املعلم ميلي  -٦
 بعد أو الفيلم عرض أثناء عنها اإلجابة منهم ويطلب فيه، اهلامة اللغوية
 مباشرة ذلك

 وثانيها،   األحداث مبتابعة احداها ختتص جمموعات إىل الصف العلم يقسم  -٧
 كل رائد كل من ويطلب، مثال للفيلم العام باألثر لثةوالثا، احلوار بتلخيص
 الفيلم عرض بعد الحظه عما يتحدث أن جمموعة

   إجابتهم ويربط، شاهدوه عما الدارسني العلم يسأل الفيلم عرض بعد  -٨
 .  الدرس مبوضوع

  
                                                 

 ٢٠٠. ص ،سابقمرجع صالح عبد ايد العريب،  ٣٣
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  األخري باللغات للناطقني العربية تعليم يف املدرس دور  -  ز
ربية للناطقني  صفوف تدريس العيف خالل األفالموتلقي كل مرحلة من 

  ٣٤املدرس مهمات معينة منها كما يلي باللغات األخري على
 التمهيدية املرحلة يف املدرس دور -١

 إختيار الكلمات الصعبة  -)أ

 الطالب الضعفاء صة مكتوبة ملوضوع الفيلم توزع علىإعداد خال -)ب           

ع الطالب لريشدهم يف متابعة قصة مجي وضع بضعة أسئلة توزع على  -)ج           
  .الفيلم وليلتفت انتباههم إىل نقاط معينة فيها

  دور املعلم يف مرحلة العرض - ٢
، يراقب املعلم الفيلم مع طالبه وقد يسجل بعض املالحظات السريعة

وقد يعلق بعض التعليقات ، شريطة أن ال تشغله الكتابة عن مشاهدة الفيلم
  .لفيلم ناطقا بلغة اليفهمها الدارسونالبسيطة وخاصة إذا كان ا

عدم اإلنشغال بالكتابة أو بغريها مما يلهيه عن  املعلم علىوجيب أن حيرص 
  .مراقبة الفيلم

 العرض مابعد مرحلة يف املدرس دور -٢

شرح املفردات الصعبة اجلديدة اليت أشار إليها يف احلصة السابقة حلصة  -)أ
 .عرض الفيلم

سئلة تتعلق بالفهم العام لقصة الفيلم وتتناول هذه إعداد سلسلة من األ -)ب
) ٢(املضمون العام للفيلم ملساعدة الطالب الضعفاء ) ١: (األسئلة 

 .التفصيالت الدقيقة فيه
 دت يف الفيلم وإعداد التمارين علىإختيار الرتاكيب اللغوية اليت ور   -)ج

 .منواهلا 
                                                 

 ١٣٢. ، صسابقمرجع ، علي القامسي وحممد علي السيد ٣٤
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  منهجهمدخل البحث و  -أ
املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي والكمي، ألا تم        

باكتشاف الوقائع واحلدوث الواقعية عن عملية التدريس يف مهارة الكتابة ونتائجها 
وأما منهج البحث املستعمل هو البحث اإلجرائي، هي . باستخدام اإلحصاء البسيط

خص ىف مشكالت معينة يف ميدان عمله أو حياته نوع من األحباث اليت يقوم ا ش
  . ٣٥العلمية ويضع خطة حلل هذه املشكالت

 Kemmisيعتمد الباحث يف تصميم هذا البحث على خطة كيميس وتيغارت        

dan Tagart   كما نقلSukardi ١: (، وهى أن تتم الدراسة يف أربع خطوات، وهى (
ورأي كيمس أن البحث . ٣٦مث التقومي) ٤( واملالحظة،) ٣(والتنفيذ، ) ٢(التخطيط، 

وهذا  ٣٧.التحسني أو اإلصالح اولة لتطبيق األفكار للحصول إىلاإلجرائي هو احمل
اإلجرائي هو البحث العملي الرتبيوي الذي يتماشي ما قاله حسب اهللا إن البحث 

  .٣٨جيرى يف الفصل ويهدف إىل حتسني عملية التعليم والتعلم
  

 عينتهجمتمع البحث و  -ب   

إن جمتمع هذا البحث هو طالب الصف الثالث برنامج اللغة باملدرسة الثانوية         
و عدد طلبة هذا . ٢٠٠٨/٢٠٠٩اإلسالمية احلكومية األوىل بيما للسنة الدراسية 

  . الصف يبلغ أربعني طالبا
  

  

                                                 
 ٣١٧. ص) ١٩٩٨، عدار أسامة النشر والتوزي، الرياض( أدواته و أساليبه، مفهومه، حث العلميالب، ذوقان عبيدات وإخوانه ٣٥

36 Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003, hal. 214 
37 Syamsuddin dan Vismania S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung, 
Rosda, cet. Kedua , 2007) hal. 191 
38 Kasihani  Kasbalah, Penelitian tindakan Kelas (Jakarta, Depdikbud Dirjen Dikti, 1998) hal. 15 



٢٨ 
 

 البيانات مجع وطريقة البحث أدوات  - ج

  :احث بأدوات البحث كما يلي البيانات احملتاجة جيمعها الب             
  

 االختبار -١

االختبار هو جمموعة من األسئلة الىت يطلب من الدارس أن يستجيب هلا،        
يهدف قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته 

كان االختبار يف هذا البحث يتكون من اختبار القبلى ملعرفة قدرة . ٣٩بزمالئه
تنمية مهارة الكتابة قبل استخدام الفيلم، واالختبار البعدى ملعرفة  لىع الطلبة

  .الطلبة بعد مشاهدة الفيلم الكتابة لدى
  
 املقابلة- ٢

تعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع  معلومات           
 :ومن وظائف املقابلة ما يلي. ٤٠وبيانات شفوية من املفحوص

  ار املستجيب بطبيعة مشروع البحث وبأن تعاونه أمر مرغوب  فيهاختب   -)أ
 تشجيع املستجيب على التعاون وحثه على ذلك  -)ب

 والبيانات املعلومات على احلصول   -  ج

يســـــتخدم الباحـــــث طريقـــــة املقابلـــــة تأكيـــــدا وتكملـــــة للبيانـــــات الـــــىت جيمعهـــــا         
لـــة هـــو مـــدرس اللغـــة العربيـــة وأمـــا املســـتجيب هلـــذه املقاب. الباحـــث بطريقـــة االختبـــار

  .والبيانات منهم ويستفيد الباحث  املعلومات، لطلبةوا
  

  املالحظة  -٣   
ع البيانـــات، وهنـــاك ة املباشـــرة وســـيلة هامـــة مـــن وســـائل مجـــتعتـــرب املالحظـــ         

   ٤١.معلومات ميكن للباحث أن حيصل عليها بالفحص املباشر
                                                 

 ٧٢٠. ص، سابقمرجع ، رشدي أمحد طعيمة ٣٩
 ١٣٥. ص.  سابقمرجع ، ذوقان عبيدات وإخوانه ٤٠
 ٣٥٤. ص) ١٩٨٢الكويت، وكالة املطبوعات عبد اهللا حرمي، الطبعة السادسة، (،أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  ٤١
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حلقـــــائق عـــــن الظـــــواهر املعروفـــــة مـــــن اســـــتخدم الباحـــــث املالحظـــــة جلمـــــع ا         
نشاطات املدرس الذي قام بعملية التعليم، وكذلك الظواهر مـن نشـاطات الطـالب 
 .مـــن اشـــرتاكهم وباهتمـــامهم ورغبـــتهم، ومجيـــع األشـــياء املتعلقـــة بالعمليـــة التعليميـــة

واملالحظــة يف البحـــث اإلجرائـــي هلـــا دور هامـــة ملعرفــة جنـــاح إجـــراءات التـــدريس مـــن 
  .ة خطة التدريس وسلوك الطلبة عندما اشرتكوا فيهاحيث مناسب

  
  .االستبيان. ٤

ع البيانـــــــات عـــــــن الظـــــــروف االســـــــتبيان أداة للحصـــــــول علـــــــى احلقـــــــائق ومجـــــــ       
 ٤٢.جمموعــــة مــــن األســــئلة ويعتمــــد االســــتبيان علــــى... ة بالفعــــلواألســــاليب القائمــــ

عمليــة التعلــيم واســتخدم الباحــث االســتبانة جلمــع البيانــات عــن اهتمــام الطلبــة حنــو 
  .والتعلم باللغة العربية وخربام وموقفهم عنها

  
  مصادر البيانات -د

 الثانويــة املدرسـة طلبـة مجيــع) ١( علـى حتتـوى البحــث هـذا يف البيانـات مصـادر           
 الدراســــــية للســــــنة اللغــــــة برنــــــامج الثالــــــث الصــــــف بيمــــــا األوىل احلكوميــــــة اإلســــــالمية

  .الباحث مع شاركامل املعلم) ٢(و ،٢٠٠٩-٢٠٠٨
  
  أسلوب حتليل البيانات  -ه

وذلك بعد مجع البيانات . يقوم الباحث بتحليل البيانات يف أخر كل العمل                
وبعد أن تصبح كل املعلومات متوفرة لدى الباحث من املالحظة، وعمل الطالب يف 

  ، واالستبانة      باملدرسةاالختبار ونتيجة املقابلة 
 املئوية وملعرفة جناح تطبيق العمل الذى قام به الباحث، يستخدم طريقة النسبة               

  :٤٣بالرمز التايل
                                                 

 ٣٤٧ .، صرجع نفسهامل ٤٢
43 Suharsimi Arkunto. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hal 236. 
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   F         

                                                 P = ------     x  100 %                                          
                       N                      

                          
  :الشرح 

P  :نسبة النجاح  
F  :درجة جناح البنود  
N  :عدد البنود  
  

  : ٤٤وأما الرمز املستخدم للبحث عن متوسط نتيجة كفاءة الطلبة فهو
                                                                                

∑x 
X = -----  

   n  
  :الشرح 

x     :املتوسط  
  ∑x   :عدد النتائج احملصولة من مجيع الطلبة  

n     :عدد الطلبة  
  :هي ، وأما النسبة املئوية وتفسريها

  جيد جدا%   = ١٠٠ -% ٩٠
  جيد%     = ٨٩ -% ٧٥
  مقبول%     = ٧٤ -% ٦٠
  ناقص%     = ٥٤ -% ٥٠
  

                                                 
 .٢٦٤. ، صاملرجع نفسه ٤٤
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حلــل الباحـــث نتـــائج ، بـــةملعرفــة جنـــاح الطـــالب يف تــدريس مهـــارة الكتا       
  :  ٤٥الطلبة باملعيار  التايل

  )١(اجلدول رقم 
  حدود النجاح  معيار النتيجة  جوانب االحتبار  الرقم
  ٤٠ - ٤بني   ٤  احملتوي  ١
  ٣٠- ٣بني   ٣  القواعد  ٢
  ٢٠ - ٢بني   ٢  التنظيم واألسلوب  ٣
  ١٠ - ١بني   ١  عالمة الرتقيم واإلمالء  ٤

      
  )٢(اجلدول رقم 

  ومعيار النتيجة االختبار جوانب
  املعايري  املستوي  النتيجة  جوانب االختبار   الرقم
  فهم الطالب جيدا -  جيد جدا  ٤٠ -٣٦  احملتوي  ١

  الكتابة واسعة وشاملة -
  الكتابة مفصلة جدا -
  الكتابة مناسبة باملوضوع -

  فهم الطالب جيدا -  جيد  ٣٢ -٢٤
  الكتابة واسعة وشاملة -
بــــامل وضــــوع    الكتابــــة مناســــبة -

  إال أنه غري مفصلة
  فهم الطالب حمدود -  مقبول  ٢٠ -١٢

  قصور تفصيلية الكتابة-
  قصور مشولية الكتابة-

                                                 
 ١٦٨. ص ) ٢٠٠٠: صويلح (االختبارات اللغوية ، حممد علي اخلويل ٤٥
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  فهم الطالب ناقص-  ناقص  ٨ -٤
مضــــــــمون الكتابــــــــة اليشــــــــمل -

  على املوضوع
  

اإلستيعاب على القواعد جيد -  جيد جدا  ٣٠ -٢٨  القواعد  ٢
  جدا
 قلــة أخطــاء اســتخدام الكلمــة-

  واجلملة وتركيبها
اســــتخدام الكلمـــــات واجلمـــــل -  جيد-  ٢٤-١٨

  البسيطة وتركيبها
  قلة األخطاء القواعدية-

صـــــعوبة اســـــتخدام الكلمـــــات -  مقبول  ١٥-٩
  واجلمل البسيطة وتركيبها

  بعص األخطاء يف القواعد-
عدم اإلستيعاب على القواعـد -  ناقص  ٦-٣

اللغويـــــــــــة واســـــــــــتخدام الكلمـــــــــــة 
  يبهاواجلملة وترك

  
  الكتابة منظنمة جدا-  جيد جدا  ٢٠-١٨  التنظيم واألسلوب  ٣

  الكتابة واضحة جدا-
  االراء كثرية وجيدة جدا-
  األسلوب منطقي-
  الرتابط يف التنظيم جيد جدا-
  

    ١٦-١٢  
  

  جيد
  

  الكتابة منظمة-
  الكتابة واضحة-
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١٠ -٦  

  
  
  
  

  مقبول

  االراء جيدة-
  األسلوب منطقي-
  ظيم جيدالرتابط يف التن-
  
  قصور التنظيم يف الكتابة-
  قصور وضوحها-
  قصور االراء-

  الكتابة غري منظمة-  ناقص  ٤-٢
  الكتابة غري واضحة-
  قصور االراء-

اإلســـــــــــتيعاب علـــــــــــى قواعـــــــــــد -  جيد جدا  ١٠-٩  عالمة الرتقيم  ٤
الكتابة من حيث عالمة الرتقـيم 

  والقواعد اإلمالئية
اإلســـــــــــتيعاب علـــــــــــى قواعـــــــــــد -  جيد  ٨-٦

كتابة من حيث عالمة الرتقـيم ال
والقواعــــــــد اإلمالئيــــــــة مــــــــع قلــــــــة 

  األخطاء
قصـــور اإلســـتيعاب علـــى قواعـــد   مقبول  ٥-٣

الكتابة من حيث عالمة الرتقـيم 
والقواعـــــد اإلمالئيـــــة مـــــع بعـــــض 

  األخطاء
عـدم اإلسـتيعاب علـى قواعـد  -  ناقص  ٢-١

الكتابة من حيث عالمة الرتقـيم 
  والقواعد اإلمالئية

  صعبة للقراءة الكتابة-
  

  



٣٤ 
 

  )٣(اجلدول رقم 
  التفسري لكل النتيجة اموعة

  التقدير  النتيجة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٧٥  
٧٤ – ٦٠  
٥٩ -  ٥٠  

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ناقص

  
 النجاح معيار ومها معياران، الكتابة مهارة تدريس لعملية النجاح ومعيار    
 الباحـــث فحـــدده الفـــردي النجـــاح يـــارمع وأمـــا. الصـــفي النجـــاح ومعيـــار الفـــردي

 كمــا بيمــا األوىل احلكوميــة اإلسـالمية الثانويــة للمدرســة  معيارالنجــاح مسـتخدما
  : يلي
   املادة من% ٦٠ يستوعب أن يستطيع التلميذ كان إذا:       ناجح 

  .املدروسة  
  .       املدروسة املادة من% ٦٠ من أقل يستوعب التلميذ كان إذا:   ناجح غري

 الباحــث فحــدده الكتابــة مهــارة تــدريس لعمليــة الصــفي النجــاح معيــار أمــا  
  :يلي كما

%  ٦٠يسـتوعبوا أن يسـتطيعون التالميـذ من%  ٨٥ كان إذا:       ناجح
  املدروسة املادة من

 يسـتوعبوا أن يسـتطيعون التالميـذ من%  ٨٥ من أقل كان إذا:  ناجح غري
  .املدروسة املادة من%   ٦٠
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  اءات البحثإجر مراحل  - و
اعتمادا على أن هذا البحث هو البحث اإلجرائي، قام الباحث بإجراءات     

. مث التقومي ،واملالحظة ،والتنفيذ ،البحث حبسب املراحل التالية وهي التخطيط
  .يوضح هذه املراحل) ٤(رقم  اجلدولو 

  

  )٤(رقم  جدول
  مراحل إجراءات البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

      
   ٧٤سوحرجونو، البحث اإلجرائي، ص : املصدر 
  

تخطيط ا�جراء  شك�تالم
 ا�ولـــــ

تـنفيذ ا�جراء 
 ا�ولــــــ

 الدور ا�ول
  ا�ولى الم�حظة ا�ولــــــ التقويم

 

  المشك�ت الجديدة
 من ا#نعكاس

 تنفيذ ا�جراء الثاني الثاني تخطيط ا�جراء

 الدور الثاني
 الثانية الم�حظة الثاني التقويم

  إذا لم تحل
 تھذه المشك�

  ينتقل الباحث
  إلى الدور التالي 
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  :تفصيل فيما يليالويتناول مراحل إجراءات هذا البحث ب  
  التخطيط - ١

 مهارة الكتابةبعد أن قام الباحث بتشخيص مشكالت تعليم وتعلم 
احلكومية األويل  اإلسالمية الثانويةيف املدرسة لطلبة الصف الثالث برنامج اللغة 

ق املقابلة مع مدرس اللغة العربية فيها،قام الباحث بصفة عن طري بيما
  :باخلطوات اآلتية

لم التعليمي املناسب باملنهج باختيار الفي إعداد مادة الدرس و تصميمها -)أ
 املقرر 

 :تصميم جدول إجراءات التدريس مع املدرس كما يلي -)ب
 

  ) ٥( جدول رقم 
  جدول تنفيذ إجراءات التدريس يف هذا البحث

  التاريخ  األنشطة  اللقاء  الدور  الرقم

  ٢٠٠٩مارس  ١١  االختبار القبلي    ١

الدور   ٢
  األول

  ٢٠٠٩مارس  ١٢  إجراءات التدريس  اللقاء األول
  ٢٠٠٩مارس  ١٣  التدريبات تكرار املشاهدة و   اللقاء الثاين
  ٢٠٠٩مارس  ١٦  االختبار البعدي  اللقاء الثالث

الدور   ٣
  الثاين

  ٢٠٠٩مارس  ١٨  إجراءات التدريس  اللقاء األول
  ١٠٠٩مارس  ١٩  التدريباتتكرار املشاهدة و   اللقاء الثاين

  ٢٠٠٩ مارس ٢٠  االختبار البعدي  اللقاء الثالث
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   .تصميم خطة تدريس اللغة العربية باستخدام األفالم التعليمية -)ج

 الباحث مع املشاركة واملدرسة الباحث اختار التدريس خطة تصميم يف
 باملنهج يناسب املوضوع وهذا ،"احلديدية املرأة" املوضوع حتت التعليمي الفيلم
  . اإلسالمية الثانوية املدرسة يف اللغة برنامج الثالث للصف املقرر

  التنفيذ -٢

اللغة العربية  ةبعد تصميم خطة التدريس قام الباحث مبناقشة مع مدرس    
  .وفق خطة التدريس املقررة لكتابةمهارة ابعملية تعليم  للقيام. يف هذه املدرسة

وكل دور يتكون من ثالث . ونفذت هذه العملية التعليمية يف الدورين 
قام املدرس بإجراءات التدريس عن موضوع  والثاين ويف اللقاء األول. لقاءات

  . ويف اللقاء الثالث قام املدرس باالختبار البعدي. املرأة احلديدية
  املالحظة -٣

 داخل الباحث مع املشاركة واملدرسة الباحث ا مفقا املالحظة وأما

 اشرتاك يف الطلبة واستبشار ومحاسة التدريس بإجراءات يتعلق عما الفصل

  .البحث بيانات جلمع املالحظة دليل الباحث واستخدم، الدرس
  

   التقومي- ٤
بعد أن نفذت إجراءات التدريس يف اللقاء األول والثاين واالختبار    

اللغة  ةواملناقشة مع مدرس لتقوميقاء الثالث ، قام الباحث باالبعدي يف الل
العربية عن حصيلة املالحظة حول اإلجراءات التدريسية وحصيلة املالحظة عن 
سلوك الطلبة عندما اشرتكوا ذه اإلجراءات التدريسية كما قام الباحث 

جاح باالنعكاس واملناقشة عن حصيلة االختبار البعدي باستعمال معيار الن
  .املقرر يف هذا البحث كما سبق ذكره
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  :وعلى ضوء هذا التحليل ميكن أن يستخلص الباحث كما يلي  
إذا كانت حصيلة هذه اإلجراءات التدريسية وصلت إىل معيار النجاح  -)أ

  .املقرر فال حيتاج أن يواصل الباحث إىل الدور التايل
ل إىل معيار النجاح وإذا كانت حصيلة هذه اإلجراءات التدريسية مل تص -)ب

املقرر فينبغي على املدرس أن يقوم بتحسني اإلجراءات التدريسية وتعزيزها 
  .  يف الدور التايل
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 الرابع الفصل

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض، البحث إجراءات
    بيما األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية رسة املد عن ةنبذ  - أ

 التأسيس تاريخ  -١

م، ١٩٦٧املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما سنة أنشأت   
كو قرية سري يسل ٦ تقع يف شارع سروين، حممد سعيد أمني احلاج حتت رياسة

 . مدينة بيما نوسا تنغارا الغربية

  الدراسي املنهج -٢

استخدمت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األويل بيما املناهج   
هذه . يت قررا وزارة الشئون الدينية مجهورية إندونيسياال ٢٠٠٤الدراسية 

حتتوي على املواد الدراسية على مستوى املدرسة  ٢٠٠٤املناهج الدراسية 
ذا املنهج كان تقسيم . الثانوية حبصصها املقررة لكل مادة من املواد الدراسية

خيالف املنهج الطبيعة واإلجتماعية منذ الصف الثاىن ، الطلبة إىل برنامج اللغة
  . من قبل الذى قرر أن تقسيمهم إىل خمتلف الربامج يف الصف الثالث

 املتعلمني واملتعلمنيحالة  - ٣

يبلغ عدد طلبة املدرسة الثانوية اإلسالميةاحلكومية األويل بيما للسنة   
). ٨٨٥(حوايل مثان مائة ومخسة مثانني طالب  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوكية األوىل بيما  وفيما يلي جدول لعدد طلبة
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨للسنة الدراسية 
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  )٦(جدول رقم   
  عدد طلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسية للسنة 
   الرقم

 الصف 

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الطالبات

 اموع

 ٤٣ ٢٥ ١٨ ) ١( الصف األول  ١

 ٤٢ ٢٧ ١٥ ) ٢(األول الصف  ٢

 ٤٢ ٢٥ ١٧ ) ٣( الصف األول  ٣

 ٤٣ ٢٥ ١٨ )٤( الصف األول  ٤

 ٤٢ ٢٥ ١٧ )٥( الصف األول  ٥

 ٤٢ ٢٥ ١٧ ) ٦( الصف األول  ٦

 ٤٢ ٢٥ ١٧ ) ٧( الصف األول  ٧

 ٤٣ ٢٦ ١٧ ) ٨( الصف األول  ٨

  ٣٣٩  ٢٠٣  ١٣٦  اموع
  ٤٣ ٢٢ ٢١  )١اللغة (الصف الثاين   ٩
  ٤٤ ٢٥ ١٩  )٢اللغة (الثاين الصف   ١٠
  ٤٢ ٣٥ ٧  )١الطبيعة (الصف الثاين   ١١
  ٤٤ ٣٤ ١٠  )٢الطبيعة (الصف الثاين   ١٢
  ٤٠ ٢٠ ٢٠  )١اإلجتماعية (الصف الثاين   ١٣
  ٤١ ٢٥ ١٦  )٢اإلجتماعية (الصف الثاين   ١٤

  ٢٥٤  ١٦١  ٩٣  اموع
 ٤٠ ٢١ ١٩ )١اللغة (الصف الثالث  ١٥

 ٤٢ ٢٦ ١٦ )٢ اللغة(الصف الثالث  ١٦
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 ٤١ ٣٣ ٨ )١الطبيعة (الصف الثالث  ١٧

  ٤١  ٣١  ١٠  )٢الطبيعة (الصف الثالث   ١٨
  ٤١  ١٤  ٢٧  )١اإلجتماعية (الصف الثالث  ١٩
  ٤٣  ٢٠  ٢٣  )٢اإلجتماعية (الصف الثالث  ٢٠
  ٤٤  ٢٤  ٢٠  )٣اإلجتماعية (الصف الثالث  ٢١

 ٢٩٢ ١٦٩ ١٢٣ اموع

فيبلغ عددهم أربعة ومخسني مدرسا، تسعة أما املدرسون يف هذه املدرسة       
وكلهم متخرجون من اجلامعات . وعشرين من الذكور مخسة وعشرين من األنثى

  .بتخصصات خمتلفة
  

  تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة - ٤
يتم تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة لطلبة الصف األول  حصتان كل         

لثالث برنامج الطبيعة واإلجتماعية حصتان كل أسبوع، ولطلبة الصف الثاين وا
أما لطلبة الصف الثاين والثالث برنامج اللغة مثان حصص عربية كل ، أسبةع
ويتضمن فيها تعليم املهارات اللغوية . ربعني دقيقةل حصة مخس وأولك، أسبوع

ت األربع، وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، مبا فيها تعليم املفردا
  ). عناصر اللغة العربية(والرتاكيب 

    

  املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية - ٥

، وأما حمتوى تلك ٢٠٠٤إن املواد املدروسة تعتمد على املنهج الـدراسي     
املواد فهو يتماشى مع أهداف تعليم اللغة العربية ومهاراا األربع؛ وهي مهارة 

وتتمثل تلك األهـداف يف معايري الكفاءات . كتابةاالستماع، والـكالم، والقراءة، وال
يف اللغة العربية، والكفاءات األساسية، واملؤشرات، واملواد الدراسية، واألنشطة 
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واملواد القرائية املدروسة . ةياسر لدمي، واملصادر، والزمان أو احلصة االتعليمية، والتقو 
لغوية األربع وعناصر اللغة؛ لكل املراحل الدراسية الثالثة تشتمل على املهارات ال

  ). القواعد(املفردات والرتاكيب 
وفيما يلي املوضوعات لطلبة  الصف الثاين والثالث برنامج اللغة باملدرسة     

   :الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ، وهي

  الفصل الدراسي األول  -)أ
  واألسرة التعارف -١

  الوائج األساسية  -٢      
  ِل اْليَـْوِميةْاَألْعَما  -٣      
  املدرسة وبيئتها  -٤  
  العامة املرافق   -٤
  الوطن   -٦      
  الصحة  -٧      
  احلياة الدينية  -٨      

  الفصل الدراسي الثاين  -)ب
  الرتبية  -١   

  العالقة الدولية  -٢   

  وسائل النقل  -٣   
  اإلقتصاد واملالية  -٤   

  املهنة  - ٥      
  وسائل اإلعالك  -٦       
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  العلوم والتكنولوجيا  -٧       

كما قد سبق ذكره، أن هذه املوضوعات حتتوى علـى املهـارات اللغويـة   
مهـــارة االســـتماع، والكـــالم، والقـــراءة، والكتابـــة، وعناصـــر : األربـــع املدروســـة، وهـــي

وهــذه املوضــوعات الدراســية تتمثــل يف ). القواعــد(املفــردات والرتاكيــب : اللغــة، وهــي
  .دريبات يف الكتابةتاءة والمواد احلوار والقر 

  
  البحث إجراءات  -  ب

  األول الدور -١
  التخطيط-)أ

بعد أن قام الباحث بتشخيص مشكالت تعليم وتعلم مهارة الكتابة      
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما للصف الثالث برنامج 

، ستبانةاللغة العربية فيها، واال ةعن طريق املقابلة مع مدرس) ١(اللغة 
،  مستوي املقبول وأكثرهم على، ليت ظهرت يف النتيجةواالحتبار القبلي ا

ولتنفيذ إجراءات التدريس قام . قام الباحث واملدرسة إجراءات التدريس
  :الباحث واملدرسة باخلطوات اآلتية

  تصميم جدول إجراءات التدريس  -)١
 وزاد أســبوع كــل عربيــة حصــص ســت الدينيــة الشــئون وزارة قــررت    

 األسبوع يف عربية حصص مثان اآلن وتكون حصتاب، املدرسة مدير ها
 ولكــل دقيقــة، وأربعــون مخــس حصــة وكــل اللغــة، برنــامج الثالــث للصــف
 الباحــث قــام الشــأن هــذا علــى اعتمــادا). دقيقــة تســعون( حصــتان اللقــاء

 الـدور يف أن) ١: ( فهـي ختطيطـه وأمـا. األول الـدور يف العمل بتخطيط
 الكتابـــة مهــارة لتعلـــيم الثــاين واللقـــاء األول اللقــاء، لقـــاءات ثثــال األول

  وقـام البعـدي، باالختبار للقيام الثالث واللقاء التعليمي الفيلم باستخدام
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ــــــدور ــــــذا الباحــــــث األوقــــــات الدراســــــية  وأن) ٢. (مــــــارس شــــــهر يف ال
تتناســب جبــدول املــادة ، إلجــراءات التــدريس باســتخدام الفــيلم التعليمــي

يف املدرســـــة ) ١(ية للغـــــة العربيـــــة للصـــــف الثالـــــث برنـــــامج اللغـــــة الدراســـــ
  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما 

 
 .التعليمية األفالم باستخدام العربية اللغة تدريس خطة تصميم -)٢

 مع املشاركة املدرسةو  الباحث اختار التدريس خطة تصميم يف     
 وهذا ،"احلديدية ملرأةا" املوضوع حتت التعليمي الفيلم الباحث
 املدرسة يف اللغة برنامج الثالث للصف املقرر باملنهج يناسب املوضوع
املوضوع هي استيعاب  والكفاءة األساسية هلذا .اإلسالمية الثانوية

التعبري عن األخبار حتريريا باستخدام اجلمل البسيطة  التالميذ على
 : أما مؤشرات حتصيل اإلجنازات. املناسبة للمادة

قدرة التالميذ على كتابة اإلنشاء مستعينا باملعلومات يف الفيلم   -)أ
  التعليمي

 قدرة التالميذ على تلخيص مضمون الفيلم التعليمي حتريريا -)ب

 كتابة املعلومات غري املنطوقة  قدرة التالميذ على -)ج

 ضوء الفيلم املشهودإجابة األسئلة على  قدرة التالميذ على -)د
  

وكتب الباحث ، الدراسية مأخوذة من الفيلم التعليميواملادة     
  :القصة كما يلي 

  املرأة احلديدية
أريـد  أن  الفطور ينتظركم ، دالل يا دالل هيا أين إخوتكم:  األم                        

  هيا، العمل باكرا أسرع إىل
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، عملهاإبتسام هيا فإن أمي تنادي التكوين سببا يف تأخر أمي يف :     دالل 
  .تنامني كثريا

  دعيين أنام... أه : إبتسام     
قلت البارحة نامي مبكرا حيت تستيقظ مبكرا لكنك التسمعي : دالل     

  هيا قومي، الكالم
  أريد أن أنام..... أه : إبتسام                  

إغسلي وجهك والبسي الزي ، هيا إن أمي مستعجلة كثريا: دالل     
  املدرسي بالسرعة

  صباح اخلري يا أمي: أسامة      
  أين دالل وابتسام، صباح اخلري يابين: األم        
  ستأتيان حاال: أسامة      
  صباح اخلري يا أمي: دالل       
  ملاذا تأخرت ؟، يا دالل أين ابتسام، صباح اخلري: األم        
  ارهاأنت تعلمني بأن ابتسام حتب النوم والبد من انتظ: دالل       
  إا التسمع الكالم: األم        
  نأين هي اآل:   أسامة    
  ها هي بقادمة:    دالل    
ثانيا إذا ، أين صباح اخلري ؟ أوال جيب أن تقويل صباح اخلري:    األم    

  حرمانك من وحبة الفطور إىل تأخرت يف النوم مرة أخري أفكر
  إذا ستفطرين يف رمضان:    أسامة  

  السيارة  التتأخرون كثريا كّف يا أسامة  هيا نذهب إىل: األ        
  األم تقوم بتوصيل األوالد إيل املدرسة

  املطبخ يا دالل ؟ هل محلت الصحون للفطور إىل:    األم    
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  كال:       دالل
  ملاذا ؟: األم       

  ال وقت لدي:       دالل
   ؟األقل نزل ولو حبمل الصحون علىبعمل امل أال تسامهني معي:        األم  

  وصلت األم إيل مركز العمل
  صباح اخلري :      األم  

  صباح النور: املوظفة   
  يعلي مزدحم  يف الطريق : األم       
  أراك يف التعب:  ١املوظفة 

أسرع  الطريق مزدحم جدا .  األبناء اليقدرون املسئولية عليهم:  األم     
  الوقت احملددمركز العمل يف  إىل

  مدارسهم ؟ يف توصيلهم إىلملاذا ال يساعدهم أبوهم :  ١املوظفة              
هو يعتقد ، أبوهم ؟ أين أبوهم ؟ منذ أن طلقين هو ال يعلم شيئا  :األم       

أن مسئوليته قد إنتهت مبجرد أن حاكمت يل حمكمة بالنفقة 
  مائة  ومخسون دينارا يف الشهر

  جتلبني خادمة تساعدك يف العمل املنزل ؟ اذا المل:   ١املوظفة 
  كيف أستطيع أن أجلب اخلادمة  ، أنت متفائلة كثريا: األم        

  راتبك ونفقة األوالد ال يكفي ؟:   ٢املوظفة 
أستطيع احلصول  رتيب قليل وكما تعلمني أنا مل أكمل تعليمي كي:  األم    

ونفقة ال يكاد وما أحصل عليه من راتب . راتب أكرب على
  يكفي املأكل وامللبس وصيانة املنزل ووقود السيارة   

إذا البد من الذهب إىل احملكمة ليحميك إىل جلب خادمة :  ١ملوظفة ا
  اعدك يف عمل املنزلتس
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، أن أدفع احملامي أوال علي ، ة أسباب متنعين من ذلك هناك عد: األم       
 أن أقسي ذلك علىال أريد  اثالث، ثانيا احملكمة إجراءاا طويلة

  يف احملكمة  يزوروهاألوالد ألن 
  مشكلتك أعانك اهللا يا أخيت على:  املظفة     

  تستقبل األم األوالد من املدرسة
كم مرة قلت هلذا الولد ألال يتأخر ولكنكم كلكم هكذا ال : األم       

ل الصحون أن أجهز الغذاء  وأغس على. كالمتسمعون ال
  العمل يف املساء   ت مث أعود إىلوأنظف البي

  ها هو ذا قادم يا أمي: دالل        
  أخريا احلمدهللا: األم         
  السالم عليكم: أسامة      

  وعليكم السالم: دالل وابتسام ، األم 
  ملاذا تأحرت ؟: األم       
  كنت أتناقش مع زميلي حول بعض الدروس: أسامة    
  م  النقاش حيت هذه الساعة إنكم الترمحونوال خيلو لك: األم       

  وصلت األم وأوالدها إيل البيت
  هيا ساعديين يف محل الصحون! دالل : األم        
  كثري من الواجبات املنزلية يا أمي والبد يل أن أبدأ حاال  لدى:  دالل     

  ترب األم املائدة وتغسل املاليس وتنظف البيت وتعد الغذاء
قبل األكل . ابتسام، أسامة، هيا دالل، هيا نطعم ..... ل دال: األم       

  "بسم اهللا الرمحن الرحيم" قولوا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم:    األوالد  
  ...قالت زميلي من مدرسة :     ابتسام  
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ابتسام ال جيوز أن تتحدثي والطعام أمامك  كما أن املائدة ليست :   األم    
  مكانا مناسبا للحديث

  وخلت األم غرفة اسامة. د تناول الغذاء دخل األوالد غرفهمبع
إنكم ال .. ال ، أستدعي يوما أدخل غرفتك وأجدها نظيفة مرتبة:    األم    

ال أدري  ! قم ، أرتب الفراش! قم ، تعتمدون عليها يف كل شيئ
ال ، كيف تسمح لنفسك أن تعيش هكذا لقد أصبحت رجال

سأذهب ... التبالون بشيئ م أدري أي حياة أعيشها معكم أنت
العمل عليك أن تساعدي أختك يف مراجعة الدروس  اآلن إىل

  وال جتعلوا البيت فوضا كالعادة
  هل عادت أمي من العمل ؟: أسامة       

  وسط الوصول ليس بعد ولكنها على، ال:       دالل  
  ال تقويل إليها إنين حرص للعب مع أبناء اجلريان: أسامة       

بدال من أن تذاكر دروسك خترج للعب مع  ،هكذا أنت دائما: ل        دال
  أبناء اجلريان 

  إذا سألتك قويل هلا إنه يف غرفته، هذا ليس من شأنك: أسامة       
  أن أكذب ليس على: دالل        

 ها أنا ذاهب إىل، ين حقا يف غرفيتومن قال لك إنك تكذبني إ:      أسامة 
  غرفيت

  من العملعادت األم 
  تين كوبا من املاءآ:  األم        
  نعم يا أمي: ابتسام      
  هل تناولتم وجبة العشاء: األم         
  ال: دالل        
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كلها ، وملا مل تتناولوا العشاء؟ اجلنب واملريب واخلبز، وملاذا ال: األم       
  موجودة يف املطبخ

  إين ال أجيد إعداد العشاء: دالل       
تعب أو جهد يا دالل  لة يف غاية السهولة وال حتتاج إىلاملسئ: األم         

  جمرد أخذ اجلنب  واملريب من احلافظة واخلبز من الثالجة
  لست أدري رمبا أسامة ال يريد أخذ شيئ من يده:  دالل        
  وأين هو اآلن ؟: األم         
  يف غرفته: دالل        

  املاءجائت ابتسام بكوب من 
  احلمدهللا، أشكرك يا حبيبيت: األم         

قليال مث أعد لكم العشاء وأنت يا ابتسام ال تتأخري يف  أسرتيح               
  النوم حي ال يسبب يف التأخر غدا صباحا

  ولكين أريد لعبة جديدة يا أمي :       ابتسام 
  ولكن بشرطن شاء اهللا يا حبيبيت إ... إن شاء اهللا:  األم         

  ما هو:        ابتسام 
إذا ارتفع ، ى تقدير الشهرال أشرتي لك لعبة جديدة حىت أر : األم          

هيا سأقوم بإعداد وجبة . أشرتي لك ما تريدين  درجاتك
  العشاء

  
أما اإلجراءات التدريسية يف هذه اخلطة فتتكون من االفتتاح والنشاط         

   :الرئيسي واالختتام كما يلي
  :االفتتاح

 السالم املدرس لقيأ - ١

 احلضور كشف املدرس قرأ -٢
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 التعليمي الفيلم باستخدام العربية اللغة تعلم يف اخلطوات املدرس بني -٣

 الفــيلم قصــة متابعــة يف لريشــدهم الطــالب مجيــع علــى أســئلة بضــعة وزع -٤
 .فيها معينة نقاط إىل انتباههم وليلتفت

 : األساسية األنشطة

 وعالقتها الفيلم يتناوهلا الىت العامة األفكار للتالميذ درسامل شرح - ١
 الدراسي باملنهج

 ".احلديدية املرأة" املوضوع حتت القرص فتح مث الشاشة املدرس فتح  - ٢

 الفيلم مشاهدة أثناء اجلديدة الكلمات معاين املدرس وضح - ٣

 الفيلم حمتوي عن الطلبة املدرس سأل - ٤

 تسلسل بكتابة عةجممو  كل ختتص جمموعات، إىل التالميذ املعلم قسم - ٥
 . احلوار وبتلخيص الزمين حدوثها

  كتبوا عما ويناقشهم التالميذ أعمال املدرس فتش - ٦
  :االختتام 

   التالميذ مع ناقشه قد عما املدرس خلص  -١
 العربية اللغة تعلم يف التالميذ املدرس شجع -٢

  التنفيذ  -)ب
  اللقاء األول من الدور األول  - ) ١ 

 التعليمي الفيلم باستخدام الكتابة مهارة تعليم أنشطة املدرس بدأ    
ــــة علــــى الســــالم لقــــاءبإ  وشــــجعهم أحــــواهلم عــــن وســــأل وهنــــئهم، ، الطلب

 علـــــى جلســـــوا والطـــــالب. الـــــدرس اتبـــــاع يف واهتمـــــامهم ميـــــوهلم جلـــــذب
 تشـــجيع ومسعـــوا حبماســـة املـــدرس ســـأل كلمـــا وأجـــابوا، ـــدوء مقاعـــدهم
علـــــم اللغـــــة العربيـــــة وبـــــني املـــــدرس اخلطـــــوات يف ت .اهتمـــــام بكـــــل املـــــدرس



٥١ 
 

مجيــــــع الطــــــالب  وزع بضــــــعة أســــــئلة علــــــى .باســــــتخدام الفــــــيلم التعليمــــــي
  .لريشدهم يف متابعة قصة الفيلم وليلتفت انتباههم إىل نقاط معينة فيها

درس واألنشطة األساسية يف عملية التعليم والتعلم تبدأ بشرح امل       
تعليمي وعالقته باملنهج يتناوهلا الفيلم ال للتالميذ األفكار العامة الىت

املرأة "وفتح املدرس الشاشة مث فتح القرص حتت املوضوع . الدراسي
وسأل املدرس ، ، وشاهد الطلبة الفيلم دوء وبكل اهتمام"احلديدية

هل فهمتم ماشاهدمت ؟ وإال فاسألوه "الطلبة  أثناء مشاهدة الفيلم قائال 
املدرس معاين ووضح . وسأل بعض الطلبة املفردات الصعوبة!" 

 ،سأل املدرس الطلبة عن حمتوي الفيلم بعد املشاهدة، املفردات الصعوبة
وسأل . وفتح املدرس القرص مرة ثانية. طلب التالميذ تكرار مشاهدتهو 

. وشرح املدرس معانيها، بعض الطلبة معاين األحداث وأفعال املمثلني
كل جمموعة موعات، ختتص  جم املشاهدة قسم املدرس التالميذ إىلبعد 

تقسيم أعضاء كل  .وبتلخيص احلوار حدوثها الزمين بكتابة تسلسل
وفتش . خمتلف نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي جمموعة إضافة إىل

  املدرس أعمال التالميذ وناقشهم عما كتبوا
يلخص املدرس عما قد ناقشه مع التالميذ عن مضمون الفيلم         
ظيفة املنزيلية، ويف أخر احلصة شجع املدرس وأعطي املدرس الو . املشهود

  .بصفة عامة وتعلم الكتابة بصفة خاصة التالميذ يف تعلم اللغة العربية
  اللقاء الثاين من الدور األول   -)٢

 وهنــئهم، الطلبــة، علــى الســالم لقــاءبإ التعلــيم أنشــطة املــدرس بــدأ   
 .الـدرس عاتبـا  يف واهتمـامهم ميـوهلم جلـذب وشـجعهم أحـواهلم عن وسأل

 املــــدرس ســــأل كلمــــا وأجــــابوا، ــــدوء مقاعــــدهم علــــى جلســــوا والطــــالب
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وبــني املــدرس اخلطــوات يف  .اهتمــام بكــل املــدرس تشــجيع ومسعــوا حبماســة
  .تعلم اللغة العربية باستخدام الفيلم التعليمي

 واألنشــطة األساســية يف عمليــة التعلــيم والــتعلم تبــدأ بشــرح املــدرس       
وفــــتح املــــدرس الشاشــــة مث فــــتح القــــرص حتــــت ، بةعــــن الكلمــــات الصــــعو 

 ،، وشـــاهد الطلبـــة الفـــيلم ـــدوء وبكـــل اهتمـــام"املـــرأة احلديديـــة"املوضـــوع 
ــــاء املشــــاهدة جعــــل املــــدرس الفــــيلم املشــــهود وســــيلة لشــــرح مضــــمون  وأثن

 مضـمون عـن فقـرة فيهـا تكتـب طالـب لكـل األوراق املـدرس وزعو . القصة
 يضـــيفوا أن الطـــالب مــن وطلـــب، كلمــات منهـــا وحتــذف املشـــهود الفــيلم
 أمـــروا كمـــا وظيفــتهم الطـــالب وعمــل. فـــراغ يوجـــد حيــث  مناســـبة كلمــة

 يقـوم أو، الكرسـي علـى املـدرس يقـوم قـد. املرجـوة األهداف إىل للحصول
 الطلبــة واجههــا الــىت املشــكالت لعــالج ورائهــم أو همأوجبــانب، الطلبــة أمــام
،  احملذوفــة الكلمــة إضــافة متــاما وبعــد .الكتابــة علــي بالتــدريب القيــام أثنــاء
 اإلجابــة ملعرفــة املــدرس مــع وناقشــوها، بيــنهم األعمــال بتبــادل الطلبــة قــام

ويف أخـــر احلصـــة الدراســـية شـــجع املـــدرس التالميـــذ يف تعلـــم .  الصـــحيحة
  .بصفة عامة وتعلم الكتابة بصفة خاصة اللغة العربية

  
  اللقاء الثالث من الدور األول  -)٣

 الطلبة كفاءة عن البعدي لالختبار اللقاء هذا املدرس استخدم    
 مضمون عن املوجهة الكتابة لكتابة الفردي باالختبار وقام. الكتابة يف

 للحصول وتعليمها التعلم عملية حتسني ملعرفة  املشهود التعليمي الفيلم
  .املرجوة األساسية الكفاءة إىل

  : يلي كما االختبار هلذ األسئلة وبنود
 ! شاهدت مبا وقفا مناسبة كلمة بوضع يأيت فيما الفراغ مإلإ  . أ

 املائدة على...........  األم تعد .١
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 باكرا...........  حيت باكرا نامي!  ابتسام يا .٢

 ؟ دالل يا.........  إىل الصحون تمحل هل .٣

 ............ إىل األبناء بتوصيل األم تقوم .٤

 ............ وتنظف..........  وتغسل الغذاء األم جتهز .٥

 الثالجة يف واخلبز...........  يف واملريب اجلنب .٦

 املدرسة إىل للذهاب.........  يركبون وأسامة سامابت، دالل .٧

........  مراجعة يف أختك تساعدي أن عليك دالل يا:  األم .٨

 كالعادة.......  البيت جتعلوا وال

 

 اآلتية بالكلمات مستعينا" احلديدية املرأة" املوضوع حتت فقرة إجعل  . ب
 !كلمة ثالثني عن تقل الو 

 – الغذاء – تستقبل – العمل مركز – املدرسة – املائدة – الفطور

  .جديدة لعبة – تنظف

  املالحظة -)ج

 داخل الباحث مع املشاركة واملدرسة الباحث ا فقام املالحظة وأما

 اشرتاك يف الطلبة واستبشار ومحاسة التدريس بإجراءات يتعلق عما الفصل

  .البحث بيانات جلمع املالحظة دليل الباحث خدمواست، الدرس
  

  التقومي -)د
مث واصـــل الباحـــث بعمليـــة ، قـــد مضـــي تنفيـــذ عمليـــة التعلـــيم ومالحظنهـــا        

التقــومي علــي الــدور األول مــن اســتخدام األفــالم التعليميــة يف تنميــة مهــارة الكتابــة 
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  .ختبارويبقى البيانات احلاصلة من خالل املالحظة واالستبانة واال
  :ومن هذا التقومي حصل الباحث البيانات مما يلي   

أن اسـتخدام األفــالم التعليميــة يف تعلــيم مهـارة الكتابــة كــان الطلبــة يشــرتكون  -)١
يف عملية التدريس باملثرية كمـا اكتشـف مـن املالحظـة حيـث أـم يشـرتكون 

 بنشاط ومحاسة 

يف تعليم مهارة الكتابة قد منو  أن استخدام األفالم التعليمية كوسيلة تعليمية -)٢
حتسـني مهـارة  لكتابة وقد أثرت تنميـة الرغبـة إىلرغبة الطلية يف تعلم مهارة ا

 .الكتابة لديهم
رغـــم أن اســـتخدام األفـــالم التعليميـــة يف تعلـــيم مهـــارة الكتابـــة قـــد منـــو رغبـــة  -)٣

 الطلبـة وحســن مهــارة الكتابــة لــديهم ولكــن يف جمــال كفــاءة الطلبــة يف مهــارة
 .الكتابة فهناك طالبان اللذان مل يصال إيل معيار النجاح املقرر

فالبد للباحث أن يواصل إجراءات التدريس ، بناء على هذا االنعكاس           
   إىل الدور الثاين

  

  الثاين الدور -٢
   تخطيطال -)أ

 وأما. الثاين الدور يف العمل خطة عن باملناقشة واملدرسة الباحث قام
 ولكل لقاءات، ثالث هناك الثاين الدور يف أن) ١: ( فهي ناقشةامل نتيجة
  التدريس ءاتإلجرا األول اللقاء. دقيقة تسعني منهما كل تدوم حصتان لقاء

. البعدي لالختبار الثالث واللقاء لتدريباتو  املشاهدة لتكرار الثاين واللقاء
 من أخجل لن"  املوضوع حتت التعليمي الفيلم من الدراسية املادة أن)٢(

 كما والتعلم التعليم لتجري التدريس خطة واملدرسة الباحث وصمم" شكلي
  .يرام
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 الباحث مع املشاركة املدرسةو  الباحث اختار التدريس خطة تصميم يف      
 املوضوع وهذا ،" شكلي من أخجل لن " املوضوع حتت التعليمي الفيلم
 الثانوية املدرسة يف اللغة برنامج الثالث للصف املقرر باملنهج يناسب

 املوضوع هي استيعاب التالميذ على والكفاءة األساسية هلذا .اإلسالمية
أما مؤشرات . التعبري عن األخبار حتريريا باستخدام اجلمل املناسبة للمادة

  : حتصيل اإلجنازات
  التعليمي الفيلم يف باملعلومات مستعينا اإلنشاء كتابة على التالميذ قدرة-)١

 لتالميذ على تلخيص مضمون الفيلم التعليمي حتريرياقدرة ا -)٢

 كتابة املعلومات غري املنطوقة  قدرة التالميذ على -)٣

  ضوء الفيلم املشهودئلة على قدرة التالميذ على إجابة األس -)٤
 

  : وكتب الباحث القصة فيما يلي، واملادة مأخوذة من الفيلم التعليمي             
  
  

  لن أخجل من شكلي
نفسه واألخ  عمرتتكون من األب واألم و ، َعمر يف أسرة سعيدة  يعيش

شاطئ  هم يذهبون إىل. مها شائمة وفاطمة الصغري علي وأختان اثنتان
  .البحر للتنزه راكبني السيارة

أنظري يا فاطمة وتأملي تلك املناظر الطبيعية اختزنيها يف                          : عمر     
 ا رسوماتك وخترجني لوحات رائعةذاكرتك لتستعيين  

صدقت إن هذه امليزة من أهم ما يتميز الفنان عن غريه من : أم عمر      
إنه خيتزن ما يري ويسمع ويشاهد من جتارب  خاصة . الناس
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أليس  ، مث خيرجها يف عمل فين صادق وراع، به أوباآلخرين
  كذلك أيها املوسيقي

  ا كان يقول لنا معلم أنشطة الفنية هكذ، لك يا أميهو كذ:            عليّ 
  أليس لك رأي فيما يدور؟، وأنت يا شائمة مل أمسع صوتك:   األب

شاشة تلفزيون  أعد عرضه علىكي ، أنا أختزنه يف ذاكرة كامريا: شائمة     
  يف أي وقت وكي أستمتع به مرارا وتكرارا

  وأنا الذي كنت أظن أنك غري مهتمة مبا يدور:   األب
  منذ أن حتركنا وأنت مل تتوقفي أن تناويل تلك النشويات! فاطمة :    أم عمر

 تعلمني يا أمي أنين أحبها وأقوم باملشاركة يف حديثكم أو : فاطمة     
  استماع به

تساعد علي زيادة  ليات من أهم الوسائل الىتهذه النش لكن:      أم عمر
  الوزن

  شاطئ البحر وصلت هذه األسره إىل
  البحر ؟ ل ستغسلون إىله:      أم عمر

  ..........نعم........نعم: األوالد     
  حالنا يدل على لباسنا، طبعا: األب      

لك و لذ البحر ما بعد اخلروج من م إىلتناول الطعا نأخرإذا : األم        
  البحر خنالف تعاليم النزول إىل

  ....... تعاليم..... تعاليم.... يا أمي ...اه :       علي
  البحر  إىلماذا ستفعل لو أردت النزول ! ي علِ : األب     

  سأطبق تعاليم السباحة بالطبع:       يعلِ 
ماذا سيحدث لك لو مل تطبق تعاليم ، قلت تعاليم السباحة: األب   

  السباحة ؟
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  ........أغرق ...... أغرق ....أغرق ....... سأغرق بالطبع:        علي
ب كل جمال يف هذه احلياة تعاليم ومبادئ جيل، هكذا يا علي: األم    

..... تعاليم ...... النجاح  اتباعها حىت تستطيع أن نصل إىل
  .....تعاليم 

  أما األم فتنتظر يف شاطئ البحر، األب وأوالده يغسلون يف البحر
  : شاطئ البحر وجيري فيما يلي  وحينئذ جاء ماجد وأمه إىل

  مثلهم ؟ هل تريد أن تسبح! ماجد :   أم ماجد
  .نعم يا أمي:   ماجد

  !عبد الرمحن  أنظر ، انتبه يا علي :  أم عمر     
إذا كنت تريد أن تسبح مثلهم فاخلع هذه املالبس ! ماجد : أم ماجد   

  !وارتد لباس البحر
  ال يا أمي لن أغري مالبسي: ماجد       

  ملاذا يا ولد ؟:   أم ماجد
   ملاذاأنت تعرفني، أنت تعرفني يا أمي:   ماجد

  أمه وأخذ املنشفة  رج عِلي من البحر ويتجه إىلخي
  هل هذه منشفتك ؟:   أم عمر
  إا منشفة عمر، ال:           علي

، تفضل واستعمل منشفتك الجيب التهاون مثل هذه األشياء: األم        
أنت تعلم مدي خطوات أن نستعمل األشياء اخلاصة بغريها 

  لك ؟كذأليس   .مهما كانت صلة القرار
  حاضر يا أمي:   علي 
  أين والدك وأخوك ؟، هذه منشفتك! خذ :           األم

  الشاطئ األب وعمر متشيان إىل
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  يزيد اجلوع:           عمر
لذلك قلت لعلي أن يسبقنا ويطلب من والدتك أن حتضر لنا :   األب

  الغذاء
  ، رياوخيتزن علّي هذه الواقعة  يف ذاكرة كام، وبعدئذ يتناولون الغذاء

  ويف نفس الوقت جري احلوار بني ماجد وأمه
  هل أجهز لك الطعام يا ماجد ؟:      أم ماجد
  كل وأنا شبعانال أريد أن آ:   ماجد

وعندما ، هنا إال من أجلك أنت أنا لن أحضر إىل، يا ولد: األم        
يلحقنا والدك ويري حالك هذه سيغضب وسوف ال يوافق أن 

  حنضر هنا مرة أخري 
  ائت أم عمر وتتحدث معهماج

  السالم عليكم:   أم عمر
   ؟من ؟ األستاذة نورة ؟ الصحفية املشهورة.  وعليكم السالم:   أم ماجد
  نعم:   أم عمر
  ابين ماجد  !تفضلي . أهال وسهال بك:   أم ماجد

  أهال وسهال يا ماجد:   أم عمر  
  أهال بك مم نورة:   ماجد

  هل تعرفين ؟:   أم عمر
ال   ،هل خيفي القمر ؟ إنه من أشد احملبني مبجلتك أشرقة الغدو :     أم ماجد

  يفوته عدد إال ويقرأه عن أخره
  إذا حنن أصدقاء :    أم عمر
  أصدقاء، نعم:    ماجد
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  ؟هل تسمح يل أن أسألك ملاذا ال تلهو وتلعب مع أقرانك:      أم عمر
  وهناك كثري من األلعاب اليت تناسبك

  رياضيا ال أريد وأنا لست:    ماجد
  كيف ؟ وأنا أشاهد جتري بالسرعة:    أم عمر
  إنه رشيق احلركة سري يسبق زمالئه مجيعا يف اجلري، نعم:    أم ماجد
هذه ما شاهدت وما أريد أن أشاهده اآلن هو أن تلعب وتلهو :      أم عمر

  وتتفوق عليهم 
  هو قادر علي ذلك:   أم ماجد
  هل ستخزنين يا ماجد ؟:   أم عمر 
  ال يا مم نورة:   ماجد

  قم وانطلق معهم:   أم عمر
 مع األوالد وهم جيرون من هنا إىل ويلعب كرة اليد ماجد جيري بالسرعة

  وأم ماجد عمروجري احلوار بني أم ، هناك
مل يستطيع أحد أن يقناه باللعب واالنطالق إال أنت وهو :     أم ماجد

  دائما خيشي عيون الناس وسخريام
  ك جزءا من املسئوليةأنا أمحل:    أم عمر
  وما هو هذه اجلزء ؟:    أم ماجد
  فأنت مسئولية مباشرة، إن كان سبب السمنة اإلفراج يف األكل:     أم عمر
  ، إن مسنه ال عالقة باألكل إمنا هي من طبيعة التكويين، ال:   أم ماجد
حيت وإن كان كما تقولني فيجب أن تساعديه بأن متنعي عنه :       أم عمر

ية اليت تسبب السمنة مثل النشويات والدهون وأن األغذ
  تشجعيها ملمارسة الرياضة
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بالنسبة باألكل فأنا أحاول قدر املستطاع أن أفعل ما ذكرت :   أم ماجد
وأما بالنسبة الرياضة فانا أعاين أشد املعاين من نظرة . متاما

بعض الناس حينما سخرون منه وهو يلعب وجعلونه يشعر كأنه 
لذلك نطر أن نؤثر السالمة وجنل سويا كما ، شخص غريب

  رأيت
ي يف جيب أن تزرع، خطأ كبري ، هذه خطأ كبري يا أم ماجد :   أم عمر

وجيب أن ، اللعب مع أقرانه ثقة النفس وجيب أن تشجعي على
خلق البدين  النحيف كما خلقم أن اهللا سبحانه وتعاىل  يفه

عيب وأن ليس هناك من ، وكما خلق الطويل خلق القصري
  خنجل منه إال ما نرتكب من أخطاء وسوء سلك

  حينما لعب الكرة سقط ماجد وضحك اآلخون وغضب ماجد
  أساعدك يا ماجد:      عمر
  !ابتعد ..... ابتعدوا عين :   ماجد

  قُربت األم وساعدته  
إنك بذلك ترتكبني ....... دعيه..... دعيه، دعيه أم ماجد:   أم عمر    

 ..تعال، تعال يا ولدي. اس يضحكون ريا  وكم من النحطأ كب
، إرجع والعب مع أصدقائك وإنك كنت أفضل الالعبني ... 

متتع باللعب مع هيا ماجد خذ الكرة و ! رة يا عليهات الك
  .اصدقائك

شجعيه على املواجهة  دعيه ينطلق شأنه شأن أي طفل يف سنه              
  النصيحة ال تشجعيه على

  األصدقاءولعب ماجد مرة أخري مع 
  خري يا شائمة ؟:    أم عمر
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  جئت أعتذر لك:    شائمة
  وهل ارتكبت خطأ يستوجب لك اعتذارا من أجله ؟:    أم عمر
  ماجد ضاحكني علىضحكت مع ال:    شائمة
  ما اخلطأ يف ذلك ؟:     األم 
ن وقد علمنا اهللا اال يسخر أحد لآلخري، ألن فيه سخرية :   شائمة

الفور أنين ارتكبت خطأ  مت علىوعل، وقد يكونوا أفضل منا
  يف حق ماجد

  بارك اهللا فيك يا بين:            األم
  هل قبلت اعتذاري ؟:   شائمة
  نعم وأشكرك يا شائمة:           األم

  هل يل أن أخذ التفاحة ؟، وشكرا لك يا أمي:   شائمة
  مقصولة  ونظيفة! تفضلي :     األم

  وأريد واحدة أخري ألخيت فاطمة:   شائمة
  وهذه أخري:           ألما

  شكرا:   شائمة
  ماجد وأمه يتناوالن الغذاء

  !تفضل يا ماجد كل هذا :   أم ماجد
  أال يوجد خبز ؟:   ماجد

ولكن مم نورة أشارت أن اخلبز أيضا يساعد . يوجد، لىب:   أم ماجد
، لطة اخلضراء وأكثر فائدة لكوأن استبداله بالس. زيادة الوزن

هل ، اخلضراء) سالطة( سلطة  كل هذا مث كل بعضوعلى  
  أغضبك كالمي 
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ال يا أمي فإنين أعلم أنك تعملني ألجل مصلحيت والبد يل :   ماجد
املياه  واجلميع نزلوا إىلأنظري يا أمي إن علي وعمر . أن أطيعك
  مرة أخري

  وهل تريد أن تسبح معهم ؟:            األم
  نعم يا أمي: ماجد         

  مينعك ؟ ذىما ال:            األم
  سأذهب، الشيئ: ماجد         

  هل ستنزل البحر مبالبسك هذه، أين ستذهب:             األم
  وملاذا ؟: ماجد         

وللبحر أيضا مالبس وأن قد عملت حسايب ، لكل مكان مالبس: األم       
  هلذه اللحظة وأحضرت لك لباس البحر

  إم يضحكون، ناسلن أخلع مالبسي أمام ال، ال يا أمي:   ماجد
أنا مل أتفق يا ماجد علي أننا ال نعري الناس ارتباحا ما دمنا ال :   أم عمر

  نفعل شيئا خطأ
  ولن أسبح إال ذه املالبس. ولكن لن أخلع مالبسي :   ماجد

ألنك تفعل ، نزولك املاء مبالبسك هذه جيعلك مضحك أكثر:       أم عمر
أما . يف هذه احلالة فعال يف غري موضعه وتكون أنت املخطأ
فاخلطأ خطأهم وال  إذا ضحكوا بعد ارتداء مالبس البحر

  الصواب تبايل وأنت على
  إن هذا يضيقين بل يؤملين... ال.. ال.. ال:   ماجد

  رغم حبه الشديد عنها، وها ما حرمه من تعلم السباحة:   أم ماجد
  هل أحضرت له مالبس البحر ؟:   أم علي
  نعم:   أم ماجد
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  اقرتاح إذا عندى:   أم عمر
 هذه، لن أخلع هذه إال بعد نزويل املاء.... ال...... ال... ال: ماجد       

  لن أخلع املالبس
  حسن. كما اتفقنا... حسن ... حسن :   أم ماجد
  أنا هنا مبساعدتك يا ولد تعال:    أب عمر

  خيلع ماجد مالبسه   ويغسل يف البحر مع األوالد ويقوم بتعلم السباحة 
  اآلن أن ماجد لن خيجل من شكلهونري 

  
  
يف هذه اخلطة فتتكون من االفتتاح والنشاط  أما إجراءات التدريس          

  : الرئيسي واالختتام كما يلي
  :االفتتاح

 السالم املدرس لقيأ - ١

 احلضور كشف املدرس قرأ - ٢

 التعليمي الفيلم باستخدام العربية اللغة تعلم يف اخلطوات املدرس بني - ٣

 الفيلم قصة متابعة يف لريشدهم الطالب مجيع على ةأسئل بضعة وزع - ٤
 .فيها معينة نقاط إىل انتباههم وليلتفت

 

  : األساسية األنشطة

 باملنهج وعالقتها الفيلم يتناوهلا الىت العامة األفكار للتالميذ املدرس شرح - ٥
 الدراسي

 ".شكلى من أخجل لن" املوضوع حتت القرص فتح مث الشاشة املدرس فتح - ٦

 الفيلم مشاهدة أثناء اجلديدة الكلمات معاين رساملد وضح - ٧
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 سلسلت بكتابة جمموعة كل ختتص جمموعات، إىل التالميذ املعلم قسم - ٨
 . احلوار وبتلخيص الزمين القصة حدوث

 كتبوا عما ويناقشهم التالميذ أعمال املدرس فتش - ٩

  الطالب  الضعفاء وزع املدرس خالصة مكتوبة ملوضوع الفيلم على -١٠
  :االختتام 

   التالميذ مع ناقشه قد عما املدرس صخل -١١
  العربية اللغة تعلم يف التالميذ املدرس شجع -١٢
  

 التنفيذ  -)ب

  اللقاء األول  -)١ 
 لقاءبإ التعليمي الفيلم باستخدام الكتابة مهارة تعليم أنشطة املدرس بدأ    

 ميوهلم جلذب وشجعهم أحواهلم عن وسأل وهنئهم، ، الطلبة على السالم
 وأجابوا، دوء مقاعدهم على جلسوا والطالب. الدرس اتباع يف واهتمامهم

وبني املدرس  .اهتمام بكل املدرس تشجيع ومسعوا حبماسة املدرس سأل كلما
 ووزع بضعة أسئلة على .اخلطوات يف تعلم اللغة العربية باستخدام الفيلم التعليمي

م إىل نقاط معينة مجيع الطالب لريشدهم يف متابعة قصة الفيلم وليلتفت انتباهه
  .فيها

واألنشطة األساسية يف عملية التعليم والتعلم تبدأ بشرح املدرس للتالميذ   
وفتح . األفكار العامة اليت يتناوهلا الفيلم التعليمي وعالقته باملنهج الدراسي

، وشاهد "لن أخجل من شكلي"املدرس الشاشة مث فتح القرص حتت املوضوع 
وسأل املدرس الطلبة  أثناء مشاهدة الفيلم ، ل اهتمامالطلبة الفيلم دوء وبك

وسأل بعض الطلبة املفردات !" هل فهمتم ماشاهدمت ؟ وإال فاسألوه "قائال 
ووضح املدرس معاين املفردات الصعوبة ، بعد املشاهدة طلب التالميذ . الصعوبة
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وسأل بعض الطلبة معاين . وفتح املدرس القرص مرة ثانية. تكرار مشاهدته
املشاهدة قسم املدرس بعد . وشرح املدرس معانيها، األحداث وأفعال املمثلني

 تسلسل حدوثها الزمينجمموعات، ختتص كل جمموعة بكتابة  التالميذ إىل
خمتلف نتيجة الطلبة يف  تقسيم أعضاء كل جمموعة إضافة إىل .وبتلخيص احلوار

تالميذ وناقشهم عما  وفتش املدرس أعمال ال. االختبار البعدي يف الدور األول
  . الطالب الضعفاء س خالصة مكتوبة ملوضوع الفيلم علىووزع املدر . كتبوا

. يلخص املدرس عما قد ناقشه مع التالميـذ عـن مضـمون الفـيلم املشـهود
وأعطي املدرس الوظيفة املنزيلية، ويف أخـر احلصـة شـجع املـدرس التالميـذ يف تعلـم 

  .ابة بصفة خاصةبصفة عامة وتعلم الكت اللغة العربية
  

   الثاين اللقاء  -)٢     
 وسأل وهنئهم، الطلبة، على السالم لقاءبإ التعليم أنشطة املدرس بدأ      

 والطالب .الدرس اتباع يف واهتمامهم ميوهلم جلذب وشجعهم أحواهلم عن
 ومسعوا حبماسة املدرس سأل كلما وأجابوا، دوء مقاعدهم على جلسوا
وبني املدرس اخلطوات يف تعلم اللغة العربية . هتماما بكل املدرس تشجيع

مجيع الطالب لريشدهم يف  ووزع بضعة أسئلة على .باستخدام الفيلم التعليمي
  .متابعة قصة الفيلم وليلتفت انتباههم إىل نقاط معينة فيها

ـــتعلم تبـــدأ بشـــرح املـــدرس عـــن         واألنشـــطة األساســـية يف عمليـــة التعلـــيم وال
لـــن "وفــتح املــدرس الشاشــة مث فــتح القــرص حتــت املوضــوع ، وبةالكلمــات الصــع

وأثناء املشـاهدة  ،، وشاهد الطلبة الفيلم دوء وبكل اهتمام"أخجل من شكلي
 األوراق املدرس وزعو . جعل املدرس الفيلم املشهود وسيلة لشرح مضمون القصة

ــــب لكــــل  منهــــا وحتــــذف املشــــهود الفــــيلم مضــــمون عــــن فقــــرة فيهــــا تكتــــب طال
. فـــراغ يوجـــد حيـــث  مناســـبة كلمـــة يضـــيفوا أن الطـــالب مـــن وطلـــب، تكلمـــا
 يقــوم قــد. املرجــوة األهــداف إىل للحصــول أمــروا كمــا وظيفــتهم الطــالب وعمــل
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 لعـــــالج ورائهـــــم أو همأوجبـــــانب، الطلبـــــة أمـــــام يقـــــوم أو، الكرســـــي علـــــى املـــــدرس
 امتــام وبعــد .الكتابــة علــى بالتــدريب القيــام أثنــاء الطلبــة واجههــا الــىت املشــكالت

 مــــع وناقشــــوها، بيــــنهم األعمــــال بتبــــادل الطلبــــة قــــام،  احملذوفــــة الكلمــــة إضــــافة
ويف أخــــر احلصــــة الدراســــية شــــجع املــــدرس . الصــــحيحة اإلجابــــة ملعرفــــة املــــدرس

  .بصفة عامة وتعلم الكتابة بصفة خاصة التالميذ يف تعلم اللغة العربية

  اللقاء الثالث  -)٣
تبار البعدي عن املادة اليت درست يف يف هذا اللقاء قام املدرس باالخ  

لن أحجل "اللقاء األول عن املادة الدراسية املأخوذة من الفيلم حتت املوضوع 
  . ٢٠٠٩هذا االختبار البعدي نفذ يف اليوم العشرين مارس ". من شكلي

  :وبنود األسئلة هلذه االختبار كما يلي 
 ! شاهدت مبا وقفا مناسبة كلمة بوضع يأيت فيما الفراغ أمإل   . أ

 ........  راكبني للتنزه البحر شاطئ إىل وأسرته عمر ذهب .١

 ومجيلة الطبيعية............  تلك وتأملي فاطمة يا أنظري .٢

 ........... وارتد املالبس هذه فاخلع تسبح أن أردت إذا .٣

 شعبان وأنا..........  أن أريد ال .٤

 ؟ البحر إىل التزول أردت إذا ستفعل ماذا:  األب .٥

  ......... تعاليم سأطبق :  علي

 البحر شاطئ يف.............  األوالد لعب .٦

 .......... يل حتضر أن والديت من وأطلب اجلوع إشتد .٧

 القصري وخلق الطويل خلق كما....... وخلق النحيف خلق اهللا إن .٨

 والدا من) الفاكهة من نوع....... ( شائمة طلبت .٩
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 تقل وال اآلتية بالكلمات مستعينا" احلديدية املرأة" املوضوع حتت فقرة إجعل  . ب
 !كلمة ثالثني عن

   تساعد - جتهز – خيجل – خيلع - يلعب – يسبح – البحر شاطئ – ركب
  

  املالحظة-ج

 داخل الباحث مع املشاركة واملدرسة الباحث ا فقام املالحظة وأما

 اشرتاك يف الطلبة واستبشار ومحاسة التدريس بإجراءات يتعلق عما الفصل

  .البحث بيانات جلمع املالحظة دليل الباحث واستخدم، سالدر 

  التقومي-د

 مــن بــالتقومي الباحــث واصــل، ومالحظتهــا التــدريس إجــراءات تنفيــذ بعــد

 حصـــل التقـــومي هـــذ ومـــن. الكتابـــة مهـــارة تعلـــيم يف التعليميـــة األفـــالم اســـتخدام

  : يلي مما البيانات الباحث

 محاس كان الكتابة مهارة تعليم يف التعليمية األفالم باستخدام أن -١
 يف واضحا ذلك ويظهر  جدا جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة

  التعليم عملية يف اشرتكوا عندما سلوكهم

 الطلبة من%  ١٠٠ أن لنا اتضح البعدي االختبار نتائج علي اعتمادا -٢
 إىل واوصل الطلبة من% ١٥ أو طالب ٦ بل، املقرر املعيار حصلوا
 .جيد مستوى إىل لواوص الطلبة من% ٦٥ و ، جدا جيد مستوى

فال حيتاج للباحث أن يواصل إجراءات التدريس ، بناء على هذا التقومي  
  .إىل الدور التايل
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  عرض البيانات وحتليلها  -ه
 وحتليلها االختبار بيانات عرض -١

 االختبار القبلي-)أ

اإلسالمية األوىل الثانوية  قام الباحث بالدراسة التمهيدية يف املدرسة          
. عن طريق املقابلة مع مدرسة اللغة العربية فيها، امسها سييت نور اهلدى، بيما

منها عرف . ودف هذه املقابلة ملعرفة عملية تعليم وتعلم مهارة الكتابة فيها
الباحث أن املشكالت يف تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي ضعف  

  العربية كتابة الطلبة يف اللغة 
م  قام الباحث بنشر ٢٠٠٩ويف اليوم احلادي عشر من مارس سنة     

باملدرسة الثانوية ) ١(االستبيانات على طلبة الصف الثالث برنامج اللغة
وبعد أن قام . ويبلغ عدد طلبة هذا الصف أربعني طالبا. اإلسالمية األوىل بيما

تخلص الباحث منها أن من هذه االستبيانات ، اس الباحث بتفيش إجابة الطلبة
ولتأكيد ذلك قام الباحث . ميول الطلبة ودوافعهم يف تعلم الكتابة منخفضة

الكتابة عن املادة  قدرة الطلبة علىوهدف هذا االختبار ملعرفة . باالختبار القبلي
  ".املهنة"الدراسية 

عــــرض نتــــائج ، قــــام الباحــــث بتفتــــيش وتصــــحيح االختبــــار القبلــــيبعــــد أن 
صف الثالـث برنـامج اللغـة باملدرسـة الثانويـة اإلسـالمية األوىل بيمـا مستوى طلبة ال

  :يتالكتابة، كما يظهر يف اجلدول اآل يف
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  )٧( رقم اجلدول
  االقبلي االختبار يف الطلبة نتائج

  
  

  الرقم
  

 أمساء الطلبة

   جوانب االختبار
  اموع

  
  التقدير

التنظيم   القواعد  احملتوي
  واألسلوب

عالمــــــــــة 
  الرتقيم

  مقبول  ٦٠  ٨  ١٠  ١٧  ٢٥  عبد الغفور  ١
  جيد  ٨٠  ٩  ١٦  ٢٢  ٣٢  خمتار أمنة  ٢
  مقبول  ٦٠  ٧  ١١  ١٨  ٢٤ أمنة  ٣
  مقبول  ٦٠  ٦  ١٣  ١٦  ٢٥ أرين  ٤
  جيد  ٧٩  ٨  ١٦  ٢١  ٣٣ خباري  ٥
  مقبول  ٦٢  ٧  ٩  ١٥  ٢٧ النسة  ٦
  مقبول  ٦٤  ٨  ١١  ١٧  ٢٨ إمساعيل فضل  ٧
  ناقص  ٥٦  ٧  ١٠  ١٤  ٢٥ فرييت  ٨
  مقبول  ٦٠  ٧  ١١  ١٥  ٢٧ فرلني  ٩
  مقبول  ٦٢  ٦  ٩  ١٤  ٢٩ فطمويت  ١٠
  مقبول  ٦١  ٨  ١٢  ١٣  ٢٨ فؤاد  ١١
  جيد  ٧٨  ٨  ١٦  ٢١  ٣٣ ح نور حسية  ١٢
  مقبول  ٦١  ٩  ١٢  ١٢  ٢٨ كسوين حسن  ١٣
  ناقص  ٥٥  ٦  ٩  ١٣  ٢٧ هداية  ١٤
  مقبول  ٦٠  ٧  ٨  ١٦  ٢٨ جبيدة  ١٥
  مقبول  ٦٠  ٨  ٩  ١٧  ٢٦ ذوالقعدة  ١٦
  مقبول  ٦٢  ٨  ١٢  ١٢  ٣٠  أرشاد حممد  ١٧
  ناقص  ٥٤  ٥  ١٠  ١٣  ٢٦ مردنغسه  ١٨
  مقبول  ٦٤  ٨  ١٢  ١٢  ٣٢ إندرا لل مست  ١٩
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  ناقص  ٥٤  ٦  ٩  ١٣  ٢٦ معمر  ٢٠
  مقبول  ٦١  ٨  ١١  ١١  ٣١ أرمنتا حممد  ٢١
  ناقص  ٥٥  ٦  ١٠  ١٣  ٢٦  عفري ملياوان  ٢٢
  مقبول  ٦٨  ٨  ١٤  ١٢  ٣٤ أجنرياين نوين  ٢٣
  مقبول  ٦٠  ٧  ١٠  ١٦  ٢٧ هداية نور  ٢٤
  مقبول  ٦٧  ٨  ١١  ١٢  ٣٤ عيين نور  ٢٥
  مقبول  ٦٤  ٦  ١٣  ١٢  ٣٣ ليلة نور  ٢٦
  مقبول  ٦٨  ٨  ١٤  ١٥  ٣١ مليايت نور  ٢٧
  مقبول  ٦٠  ٨  ٩  ١٦  ٢٧ الرمحن نور  ٢٨
  مقبول  ٦٣  ٦  ١٢  ١٣  ٣٢ واحدة نور  ٢٩
  مقبول  ٦٠  ٨  ٨  ١٥  ٢٩ راجعون رمحي  ٣٠
  جيد  ٧٩  ٨  ١٧  ٢١  ٣٣ رضوان  ٣١
  جيد  ٧٨  ٦  ١٧  ٢١  ٣٤ روبية  ٣٢
  جيد  ٧٩  ٨  ١٦  ٢٠  ٣٥ هوي سييت  ٣٣
  مقبول  ٦٢  ٦  ١٤  ١٤  ٢٨ وحيوين سري  ٣٤
  ناقص  ٥٧  ٦  ١١  ١٣  ٢٧ الدين صويف  ٣٥
  جيد  ٧٦  ٧  ١٦  ٢٠  ٣٣ سوحريت  ٣٦
  ناقص  ٥٧  ٦  ١٠  ١٥  ٢٦  الدين مشس  ٣٧
  مقبول  ٦٧  ٨  ١٣  ١٤  ٣٢ الرمحن توفيق  ٣٨
  مقبول  ٦٢  ٦  ١٣  ١٤  ٢٩ ديوي تييت  ٣٩
  مقبول  ٦٣  ٧  ١٤  ١٤  ٢٨ يولياين  ٤٠
   ٢٥٥٨         اموع  
٦٣.٩          املتوسط  

٥  
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  )٨( رقم اجلدول
  مهارةالكتابة يف الطلبة نتائج تكرار درجة 

  
  التقدير   املئوية نسبة  الطلبة عدد  الدرجة  الرقم
١٠٠ - ٩٠  ١   -   -   -  
   جيد  % ١٧.٥  ٧  ٨٩ – ٧٥  ٢
   مقبول  % ٦٥  ٢٧  ٧٤ – ٦٠  ٣
   ناقص  % ١٧.٥   ٧  ٥٩ - ٥٠  ٤

    % ١٠٠  ٤٠  عامو 

) ١(اعتمادا على هذا اجلدول يتضح أن مستوى طلبة الصف الثالث     
  :باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما يف الكتابة كما يلي

  من الطلبة وصل إىل مستوى جيد ،% ١٧.٥ـ  
  من الطلبة وصل إىل مستوى مقبول،% ٦٥ـ  
  اقص،من الطلبة وصل إىل مستوى ن%  ١٧.٥ـ  

 يعىن%  ٨٢.٥ مهارةالكتابة تعليم يف الصفي جناح درجة أن يتضح هنا ومن    
 الناجحني غري الطلبة عدد وأما طالبا، ٤٠ من طالبا ٣٣ الناجحني الطلبة عدد
 من أقل االختبار نتيجة حصلوا ألم  الطلبة من%  ١٧,٥ أو أشخاص سبعة
  .املقرر  النجاح معيار

باملدرسة ) أ(وى طلبة الصف الثالث برنامج اللغة ونعرف أيضا أن مست     
  . الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما أكثر هم حصلوا على مستوى مقبول

إذا نظرنا إىل املعيار املقرر يف هذا البحث يستطيع الباحث أن يستنبط     
الثانوية  باملدرسة) أ(أن حصيلة االختبار القبلي من طلبة الصف الثالث برنامج اللغة 
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وهذا يدل على . اإلسالمية احلكومية األوىل بيما مل تصل إىل معيار النجاح املقرر
  .التحسني وحيتاج إىل .ضعف مستوى طلبة هذا الصف يف الكتابة 

 االختبار البعدي للدور األول-)ب

عرض نتائج   البعديوبعد أن قام الباحث بتفتيش وتصحيح االختبار           
لصف الثالث برنامج اللغة باملدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل بيما يف مستوى طلبة ا

  :الكتابة، كما يظهر يف اجلدول األيت
  )٩( رقم دولاجل

 )الدور األول(نتائج الطالب يف االختبار البعدي 
  

  الرقم
  

  أمساء الطلبة
   جوانب االختبار

  اموع
  

  التقدير
التنظـــــــــــــــــــــيم   القواعد  احملتوي 

  واألسلوب
مــــــــــة عال

  الرتقيم
  جيد ٧٨  ٨  ١٥  ٢٠  ٣٥  عبد الغفور  ١
  جيد جدا ٩٣  ٩  ١٩  ٢٧  ٣٨ خمتار أمنة  ٢
  جيد ٨٠  ٨  ١٥  ٢١  ٣٦  أمنة  ٣
  جيد ٨٣  ٨  ١٦  ٢٢  ٣٧ أرين  ٤
 جيد جدا ٩٠  ٩  ١٨  ٢٦  ٣٧ خباري  ٥

  جيد ٨٢  ٧  ١٥  ٢١  ٣٧ النسة  ٦
  جيد ٨٥  ٨  ١٨  ٢٣  ٣٦ إمساعيل فضل  ٧
  مقبول ٦٨  ٨  ١٣  ١٤  ٣٣ فرييت  ٨
  مقبول ٧٠  ٧  ١٥  ١٧  ٣١ فرلني  ٩
  مقبول ٧٦  ٧  ١٧  ١٩  ٣٣ فطمويت  ١٠
  مقبول ٧٣  ٨  ١٥  ١٨  ٣٢ فؤاد  ١١
  جيد جدا ٩٢  ٩  ١٨  ٢٧  ٣٨ ح نور حسية  ١٢
  جيد ٧٧  ٨  ١٧  ٢٠  ٣٢ كسوين حسن  ١٣



٧٣ 
 

  مقبول ٧٠  ٩  ١٦  ١٦  ٢٩ هداية  ١٤
  جيد ٧٦  ٩  ١٧  ١٩  ٣٢ جبيدة  ١٥
  جيد ٨٢  ٧  ١٦  ٢٣  ٣٦ ذوالقعدة  ١٦
  جيد ٧٨  ٨  ١٧  ١٩  ٣٣  شادأر  حممد  ١٧
  ناقص ٥٨  ٦  ١٠  ١٣  ٢٩ مردنغسه  ١٨
  جيد ٧٨  ٨  ١٦  ٢٠  ٣٤  مست  ١٩
  مقبول ٧٠  ٧  ١٥  ١٧  ٣١ معمر  ٢٠
  جيد ٨٠  ٨  ١٧  ٢٠  ٣٥ أرمنتا حممد  ٢١
  مقبول ٦٨  ٧  ١٥  ١٦  ٣٠   ملياوان  ٢٢
  جيد ٨٢  ٨  ١٦  ٢٢  ٣٦ أجنرياين نوين  ٢٣
  مقبول ٧٦  ٨  ١٧  ١٩  ٣٢ هداية نور  ٢٤
  جيد ٨٢  ٨  ١٨  ٢٢  ٣٤ يينع نور  ٢٥
  جيد ٨٠  ٧  ١٧  ٢٢  ٣٤ ليلة نور  ٢٦
  جيد ٨٥  ٨  ١٨  ٢٣  ٣٦ مليايت نور  ٢٧
  مقبول ٧٢  ٨  ١٥  ١٩  ٣٠ الرمحن نور  ٢٨
  جيد ٧٨  ٧  ١٨  ٢١  ٣٢ واحدة نور  ٢٩
  مقبول ٦٨  ٨  ١٣  ١٨  ٢٩  رمحي  ٣٠
  جيد جدا ٩٢  ٩  ١٨  ٢٥  ٣٨ رضوان  ٣١
  جيد ٨٤  ٨  ١٨  ٢١  ٣٦ روبية  ٣٢
  جيد جدا ٩٠  ٩  ١٨  ٢٥  ٣٨ هوي سييت  ٣٣
  جيد ٨٠  ٨  ١٧  ٢١  ٣٤ وحيوين سري  ٣٤
  ناقص ٥٨  ٦  ١١  ١٣  ٢٨ الدين صويف  ٣٥
  جيد ٨٥  ٨  ١٩  ٢٣  ٣٥ سوحريت  ٣٦
  مقبول ٧٤  ٨  ١٦  ٢٠  ٣٠  الدين مشس  ٣٧
  جيد ٨٢  ٨  ١٧  ٢١  ٣٦ الرمحن توفيق  ٣٨
  مقبول ٧٢  ٧  ١٥  ١٧  ٣٣ ديوي تييت  ٣٩
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  جيد ٧٨  ٨  ١٨  ٢٢  ٣٠ يولياين  ٤٠
٣١٢٥  موعا   

   ٧٨.١٣  املتوسط

  
 عــرض الكتابــة مهــارة يف الطلبــة نتــائج عــن التكــرار درجــة ملعرفــة وتوضــيحا    

  : اآليت اجلدول يف ذلك الباحث
  )١٠( رقم اجلدول

  مهارةالكتابة يف الطلبة نتائج تكرار درجة 
  التقدير  املئوية نسبة  الطلبة عدد  الدرجة  الرقم
  اجد جيد  %   ١٢.٥  ٥  ١٠٠ - ٩٠  ١
  جيد  % ٥٧.٥  ٢٣  ٨٩ – ٧٥  ٢
  مقبول  % ٢٥  ١٠  ٧٤ – ٦٠  ٣
  ناقص  % ٥  ٢  ٥٩ - ٥٠  ٤

    % ١٠٠  ٤٠  اموع

) أ(اعتمادا على هذا اجلدول يتضح أن مستوى طلبة الصف الثالث 
  :باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةاألوىل بيما يف الكتابة كما يلي

  جدا ، من الطلبة وصل إىل مستوى جيد% ١٢,٥  -
  من الطلبة وصل إىل مستوى جيد،% ٥٧,٥  -
  من الطلبة وصل إىل مستوى مقبول،%  ٢٥  -
 ناقص مستوى إىل وصل الطلبة من%   ٥ -

%  ٩٥ مهارةالكتابـــة تعلـــيم يف الصـــفي جنـــاح درجـــة أن يتضـــح هنـــا ومـــن
 غـــري الطلبـــة عـــدد وأمـــا طالبـــا، ٤٠ مـــن طالبـــا ٣٨ النـــاجحني الطلبـــة عـــدد يعـــىن
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 مــن أقــل االختبــار نتيجــة حصــلوا ألــم  الطلبــة مــن%   ٥ أو البــانط النــاجحني
  .املقرر  النجاح معيار

باملدرسـة ) ١(ونعرف أيضا أن مستوى طلبة الصـف الثالـث برنـامج اللغـة 
  . الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما أكثر هم حصلوا على مستوى جيد

ذا البحـث يسـتطيع الباحـث إذا نظرنا إىل معيـار جنـاح الصـفي املقـرر يف هـ
أن يســتنبط أن حصــيلة االختبــار البعــدي مــن طلبــة الصــف الثالــث برنــامج اللغــة 

باملدرســــة الثانويــــة اإلســــالمية احلكوميــــة األوىل بيمــــا قــــد حصــــلوا إىل معيــــار ) ١(
ولكـن إذا نظرنــا إىل معيــار جنـاح الفــردي وجـد الباحــث طــالبني مل . النجـاح املقــرر

  ح املقررإىل معيار النجا  يصال
  

  االختبار البعدي للدور الثاين-)ج
وبعد أن قام الباحث بتفتيش وتصحيح االختبار البعدي  عرض نتائج 
مستوى طلبة الصف الثالث برنامج اللغة باملدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل بيما 

  :يت يف الكتابة، كما يظهر يف اجلدول األ
  

  )١١( رقم دولاجل

  )الدور الثاين(تبارالبعدي الطالب يف االخ نتائج

  
  الرقم

  
  أمساء الطلبة

    جوانب االختبار
  اموع

  
  التقدير

التنظـــــــــــــــــــــيم   القواعد  احملتوي
 واألسلوب

عالمـــــــــــة 
  الرتقيم

  جيد ٨٠  ٨  ١٥  ٢٠  ٣٥  عبد الغفور  ١
  جيد جدا ٩٤  ٩  ١٩  ٢٧  ٣٨  خمتار أمنة  ٢
  جيد ٨٢  ٨  ١٥  ٢١  ٣٦ أمنة  ٣
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  جيد ٨٥  ٨  ١٦  ٢٢  ٣٧ أرين  ٤
  جيد جدا ٩٢  ٩  ١٨  ٢٦  ٣٧ اريخب  ٥
  جيد ٨٤  ٧  ١٥  ٢١  ٣٧ النسة  ٦
  جيد ٨٨  ٨  ١٨  ٢٣  ٣٦ إمساعيل فضل  ٧
  مقبول ٧٠  ٨  ١٣  ١٤  ٣٣ فرييت  ٨
  مقبول ٧٥  ٧  ١٥  ١٧  ٣١ فرلني  ٩
  جيد ٧٨  ٧  ١٧  ١٩  ٣٣ فطمويت  ١٠
  مقبول ٧٥  ٨  ١٥  ١٨  ٣٢ فؤاد  ١١
  جيد جدا ٩٣  ٩  ١٨  ٢٧  ٣٨ ح نور حسية  ١٢
  جيد ٧٨  ٨  ١٧  ٢٠  ٣٢ كسوين حسن  ١٣
  مقبول ٧٤  ٩  ١٦  ١٦  ٢٩ هداية  ١٤
  جيد ٨٠  ٩  ١٧  ١٩  ٣٢ جبيدة  ١٥
  جيد ٨٤  ٧  ١٦  ٢٣  ٣٦ ذوالقعدة  ١٦
  جيد ٨٠  ٨  ١٧  ١٩  ٣٣  أرشاد حممد  ١٧
  مقبول ٦٨  ٦  ١٠  ١٣  ٢٩ مردنغسه  ١٨
  جيد ٨٢  ٨  ١٦  ٢٠  ٣٤  مست  ١٩
  مقبول ٧٤  ٧  ١٥  ١٧  ٣١ معمر  ٢٠
  جيد ٨١  ٨  ١٧  ٢٠  ٣٥ أرمنتا حممد  ٢١
  مقبول ٧٢  ٧  ١٥  ١٦  ٣٠  عفري ملياوان  ٢٢
  جيد ٨٤  ٨  ١٦  ٢٢  ٣٦ أجنرياين نوين  ٢٣
  جيد ٨٠  ٨  ١٧  ١٩  ٣٢ هداية نور  ٢٤
  جيد ٨٨  ٨  ١٨  ٢٢  ٣٤ عيين نور  ٢٥
  جيد ٨٥  ٧  ١٧  ٢٢  ٣٤ ليلة نور  ٢٦
  جيد ٩٠  ٨  ١٨  ٢٣  ٣٦ مليايت نور  ٢٧
  مقبول ٧٦  ٨  ١٥  ١٩  ٣٠ الرمحن نور  ٢٨
  جيد ٨٢  ٧  ١٨  ٢١  ٣٢ واحدة نور  ٢٩



٧٧ 
 

  )١٢(رقم  اجلدول
  مهارةالكتابة يف الطلبة نتائج تكرار درجة 

  التقدير  املئوية ةنسب  الطلبة عدد  الدرجة  الرقم
  جدا جيد  % ١٥  ٦  ١٠٠ - ٩٠  ١
  جيد  % ٦٥  ٢٦  ٨٩ – ٧٥  ٢
  مقبول  % ٢٠  ٨  ٧٤ – ٦٠  ٣
  ناقص  -   -   ٥٩ - ٥٠  ٤

    % ١٠٠  ٤٠  اموع
   

) ١(اعتمادا على هذا اجلدول يتضح أن مستوى طلبة الصف الثالث   
  :يلي باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بيما يف الكتابة كما

  من الطلبة وصل إىل مستوى جيد جدا ،% ١٥ـ  

  مقبول ٧٣  ٨  ١٣  ١٨  ٢٩ راجعون رمحي  ٣٠
  جيد جدا ٩٤  ٩  ١٨  ٢٥  ٣٨ رضوان  ٣١
  جيد ٨٧  ٨  ١٨  ٢١  ٣٦ روبية  ٣٢
  جيد جدا ٩١  ٩  ١٨  ٢٥  ٣٨ هوي سييت  ٣٣
  جيد ٨٢  ٨  ١٧  ٢١  ٣٤ وحيوين سري  ٣٤
  مقبول ٦٧  ٦  ١١  ١٣  ٢٨ الدين صويف  ٣٥
  جيد ٨٨  ٨  ١٩  ٢٣  ٣٥ سوحريت  ٣٦
  جيد ٨٠  ٨  ١٦  ٢٠  ٣٠  ينالد مشس  ٣٧
  جيد ٨٦  ٨  ١٧  ٢١  ٣٦ الرمحن توفيق  ٣٨
  مقبول ٧٥  ٧  ١٥  ١٧  ٣٣ ديوي تييت  ٣٩
  جيد ٨٥  ٨  ١٨  ٢٢  ٣٠ يولياين  ٤٠

   ٣٢٦٠  اموع          
   ٨١.٥  املتوسط          
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  من الطلبة وصل إىل مستوى جيد،% ٦٥ـ  
  من الطلبة وصل إىل مستوى مقبول،%  ٢٠ـ  

 تعليم يف ودرجة جناح الفردي الصفي جناح درجة أن يتضح هنا ومن        
ألن مجيع الطلبة حصلوا نتيجة االختبار أكثر من %  ١٠٠ مهارةالكتابة

  .ار النجاح املقرر من قبلمعي
ــــامج اللغــــة  ــــة الصــــف الثالــــث برن ) ١(ونعــــرف أيضــــا أن مســــتوى طلب

باملدرســــة الثانويــــة اإلســــالمية احلكوميــــة األوىل بيمــــا أكثــــر هــــم حصــــلوا علــــى 
  .ناقص مستوي يف الطلبة من أحد وال. مستوى جيد

  

 وحتليلها املالحظة بيانات عرض -٢

  . اللقاء األول للدور األول-)أ

 املدرسة الحظت.  مهارةالكتابة تعليم عملية مبالحظة املدرسة قامت        
  أن على يدل الشأن وهذا  يرجى، كما جتري األول الدور يف  التعلم أنشطة أن

 سلوك املدرسة والحظت). ١٤ رقم جدول أنظر( جيدة التدريس إجراءات
. األول الدور من األول اللقاء يف التعليمية العملية يف اشرتكوا حينما الطلبة

 وكذلك التعليمية، العملية ذه كبرية بصورة الطلبة انتباه املدرسة الحظت
 أوجنحت.  جيد وابداعهم جدا، جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة محاس
 اشرتكوا عندما سلوكهم يف واضحا ذلك ويظهر، املقررة املؤشرات من% ٧٠
  :يلي كما فيها
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  )  ١٣(   دول رقم اجل
  الحظة للطلبة حصيلة امل

  ضعيف  متوسط  جيد  مؤشر  نوع السلوك  الرقم

  االهتمام  ١

  احلماسة يف مشاهدة الفيلم .١
  احلماسة يف استماع الشرح. ٢

√ 
√ 
 

    

     √  احلماسة يف رد السؤال. ٣
     √  احلماسة يف القيام بالواجب. ٤
    √   احلماسة يف املناقشة. ٥

  البشاشة  ٢

     √  االستبشار عند التعلم. ١
     √  االستبشارعند القيام بالواجب. ٢
    √   االستبشارعند املناقشة. ٣
        

  االبتكار  ٣

عرض السؤال  عما  .١
  اليفهمونه

√     

    √   شكلةالتعاون يف حل امل. ٣

    %٣٠  %٧٠  معدل النسبة املئوية
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  )١٤(رقم  اجلدول
  )الدور األولاللقاء األول من  ( حصيلة املالحظة حول إجراءات التدريس

جيد  نشاطات املدرس  الرقم
سط  

متو
  

ف
ضعي

  

        االفتتاح             
      √  يلقي املدرس السالم  ١
      √  يقرأ املدرس كشف احلضور  ٢

يبـــــــــني املـــــــــدرس اخلطـــــــــوات يف تعلـــــــــم اللغـــــــــة العربيـــــــــة   ٣
  باستخدام الفيلم التعليمي

√      

      √  باملواد من قبل يربطهايوفر املدرس املواد املدروسة و   ٤
        األنشطة األساسية  
يشرح املدرس للتالميذ األفكار العامة اليت يتناوهلا   ٥

  الفيلم وعالقتها باملنهج الدراسي
√      

يفتح املدرس الشاشة مث يفتح القرص حتت املوضوع   ٦
  ".املرأة احلديدية"

√      

يوضح املدرس معاين الكلمات اجلديدة أثناء   ٧
  مشاهدة الفيلم

√      

جمموعات، ختتص كل  علم التالميذ إىلمليقسم ا  ٨
  جمموعة بكتابة مسلسلة األحداث وبتلخيص احلوار

  √    

      √  يفتش املدرس أعمال التالميذ ويناقشهم عما كتبوا  ٩
        االختتام                        
      √  يلخص املدرس عما قد ناقشه مع التالميذ   ١٠
    √    ة العربيةيشجع املدرس التالميذ يف تعلم اللغ  ١١
         

    %١٧  % ٨٣  معدل النسبة املئوية
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اعتمادا على حصيلة هذه املالحظة كما يتضح يف هذا اجلدول أن املدرس قد        
  :كما يلي   املربجمة أجرى عملية التعليم وفق خطة التدريس

ووصل إىل مستوى  ،املربجمةوفق خطة التدريس  ـ أجرى املدرس إجراءات التدريس
 %.٨١,٨نشاطات أي حوايل  تسعجيد يف 

ووصل إىل مستوى  ،املربجمةوفق خطة التدريس  ـ أجرى املدرس إجراءات التدريس
  %  ١٨,٢أي حوايل  نشاطني متوسط يف

 

 اللقاء الثاين للدور األول-)ب

 قامـت التعليمـي، الفـيلم باسـتخدام الكتابة مهارة بتعليم املدرس قام أن بعد           

  الـتعلم أنشـطة أن املدرسـة الحظـت.  مهارةالكتابـة تعلـيم عمليـة ةمبالحظـ املدرسة

 التـدريس إجـراءات  أن علـى يـدل الشأن وهذا  يرجى، كما جتري الثاين اللقاء يف

 يف التعليميـــة العمليـــة يف اشـــرتكوا حينمـــا الطلبـــة ســـلوك املدرســـة والحظـــت. جيـــدة

 جــــدا، جيــــد لبــــةالط محــــاس املدرســــة الحظــــت. األول الــــدور مــــن والثــــاين اللقــــاء

. املقــررة املؤشــرات مــن% ٨٠ أوجنحــت ،جيــد وابــداعهم ،جــدا جيــد واستبشــارهم

  :يلي كما فيها اشرتكوا عندما سلوكهم يف واضحا ذلك ويظهر
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  )   ١٥(  رقم اجلدول     
  حصيلة املالحظة للطلبة

  ضعيف  متوسط  جيد  مؤشر  نوع السلوك  الرقم

  االهتمام  ١

  الفيلم مشاهدة يف احلماسة .٢
  احلماسة يف استماع الشرح .٢

√ 
√ 
 

    

     √  احلماسة يف رد السؤال. ٣
     √  احلماسة يف القيام بالواجب. ٤
     √  احلماسة يف املناقشة. ٥

  البشاشة  ٢

     √  االستبشار عند التعلم. ١
     √  االستبشارعند القيام بالواجب. ٢
    √   االستبشارعند املناقشة. ٣
        

  االبتكار  ٣

 عما  السؤال عرض .٢
  اليفهمونه

√     

    √   شكلةالتعاون يف حل امل. ٣

    %٢٠  %٨٠  معدل النسبة املئوية

  
 ممتعـــون وهــم الــتعلم يف متحمســون الطلبـــة  أن واملــدرس الباحــث والحــظ  
ــــــدريبات القيــــــام يف ونشــــــيطون فيــــــه،  املدرســــــة كتبــــــت املالحظــــــة ورقــــــة ويف. بالت

 الوســــيلة هــــذه أن وكتبــــت وعيوــــا، لوســــيلةا هــــذه مبزايــــا تتعلــــق الــــيت التعليقــــات
 الصـعوبة ومـن ،وفريالـ الوقـت إىل حتتـاج ولكنهـا، الكتابـة مهـارة تنمي أن تستطيع
  . الدرس مبوضوع املناسبة التعليمية األفالم اختيار أيضا
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 اللقاء األول للدور الثاين-)ج

 أن املدرسـة الحظـت.  مهارةالكتابة تعليم عملية مبالحظة املدرسة قامت  

 يــدل الشــأن وهــذا  يرجــى، كمــا جتــري األول الــدور يف  الــتعلمو  التعلــيم أنشــطة

 املدرسـة والحظـت. ) ١٧ رقـم جدول أنظر( جيدة التدريس إجراءات  أن على

 الــــدور مــــن األول اللقــــاء يف التعليميــــة العمليــــة يف اشــــرتكوا حينمــــا الطلبــــة ســــلوك

 التعليميـــة، العمليـــة ـــذه كبـــري اهتمـــام يف الطلبـــة أن  املدرســـة الحظـــت. الثـــاين

 مـن% ٩٠ أوجنحـت، جـدا جيـد واستبشـارهم جـدا، جيـد الطلبة محاس وكذلك

  : التايل اجلدول يف واضحا ذلك ويظهر، املقررة املؤشرات

  )   ١٦(   رقم دولاجل
  حصيلة املالحظة للطلبة

  ضعيف  متوسط  جيد  مؤشر  نوع السلوك  الرقم

  االهتمام  ١

  الفيلم مشاهدة يف احلماسة .٣
  احلماسة يف استماع الشرح. ٢

√ 
√ 
 

    

     √  احلماسة يف رد السؤال. ٣
     √  احلماسة يف القيام بالواجب. ٤
     √  احلماسة يف املناقشة. ٥

  البشاشة  ٢

     √  االستبشار عند التعلم. ١
     √  االستبشارعند القيام بالواجب. ٢
     √  االستبشارعند املناقشة. ٣
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  كاراالبت  ٣

 عما  السؤال عرض .٣
  اليفهمونه

√     

    √   شكلةالتعاون يف حل امل. ٣

    %١٠  %٩٠  معدل النسبة املئوية

 
  )١٧(رقم  اجلدول

   ظة حول إجراءات التدريسحصيلة املالح
  يف اللقاء األول من الدورالثاين

جيد  نشاطات املدرس  الرقم
سط  

متو
  

ف
ضعي

  

        االفتتاح  
      √  يلقي املدرس السالم  ١
      √  يقرأ املدرس كشف احلضور  ٢
ــــــة   ٣ يبــــــني املــــــدرس اخلطــــــوات يف تعلــــــم اللغــــــة العربي

  باستخدام الفيلم التعليمي
√      

يبـــــــــني املـــــــــدرس األهـــــــــداف التعليميـــــــــة والكفـــــــــاءة   ٤
األساسية ومؤشرة نتيجة عملية الـتعلم وفقـا بـاملواد 

  املدروسة

√      

        األنشطة األساسية  
فكار العامة اليت يتناوهلا يشرح املدرس للتالميذ األ  ٥

  الفيلم وعالقتها باملنهج الدراسي
      

يفتح املدرس الشاشة مث يفتح القرص حتت   ٦
  "لن أخجل من شكلي"املوضوع 

√      
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يوضــــح املــــدرس معـــــاين الكلمــــات اجلديــــدة أثنـــــاء   ٧
  مشاهدة الفيلم

√      

يقســم املعلــم التالميــذ إيل جمموعــات، ختــتص كــل   ٨
ة األحـــــداث وبتلخـــــيص جمموعـــــة بكتابـــــة مسلســـــل

  احلوار

  √    

يفــــتش املــــدرس أعمــــال التالميــــذ ويناقشــــهم عمــــا    ٩
  كتبوا

√      

يوزع املدرس خالصة مكتوبة ملوضـوع الفـيلم علـي   ١٠
  الطالب الضعفاء

√      

        االختتام  
      √  يلخص املدرس عما قد ناقشه مع التالميذ   ١١
      √  يشجع املدرس التالميذ يف تعلم اللغة العربية  ١٢

    %٧,٧  %٩٢,٣  معدل النسبة املئوية

اعتمادا على حصيلة هذه املالحظة كما يتضح يف هذا اجلدول أن              
  :املدرس قد أجرى عملية التعليم وفق خطة التدريس ، كما يلي

وفق خطة التدريس املقررة ووصل إىل مستوى  ـ أجرى املدرس إجراءات التدريس
 %.٩١,٧أي حوايل نشاطات  ةعشر إحدى جيد يف 

وفق خطة التدريس املقررة ووصل إىل مستوى  ـ أجرى املدرس إجراءات التدريس
  %  ٨,٣أي حوايل  نشاط متوسط يف

  اللقاء الثاين للدور الثاين-)د
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 التعليمـــي، الفـــيلم باســـتخدام الكتابـــة مهـــارة بتعلـــيم املـــدرس قـــام أن بعـــد      
 أنشــطة أن املدرســة الحظــت.  بــةمهارةالكتا تعلــيم عمليــة مبالحظــة املدرســة قامــت
 إجــراءات  أن علــى يــدل الشــأن وهــذا  يرجــى، كمــا جتــري الثــاين الــدور يف  الــتعلم

 التعليمية العملية يف اشرتكوا حينما الطلبة سلوك املدرسة والحظت. جيدة التدريس
 ـذه كبـري اهتمـام يف الطلبـة أن املدرسـة الحظـت. الثـاين الدور من الثاين اللقاء يف
 جــــدا، جيــــد واستبشــــارهم جــــدا، جيــــد الطلبــــة محــــاس وكــــذلك التعليميــــة، مليــــةالع

كمـــا يظهـــر يف اجلـــدول ، املقـــررة املؤشـــرات مـــن% ٩٠ أوجنحـــت، جيـــد وابـــداعهم
  :التايل

  )   ١٨(   رقم اجلدول
  حصيلة املالحظة للطلبة

  ضعيف  متوسط  جيد  مؤشر  نوع السلوك  الرقم

  االهتمام  ١

  الفيلم مشاهدة يف احلماسة .٤
  احلماسة يف استماع الشرح. ٢

√ 
√ 
 

    

     √  احلماسة يف رد السؤال. ٣
     √  احلماسة يف القيام بالواجب. ٤
     √  احلماسة يف املناقشة. ٥

  البشاشة  ٢

     √  االستبشار عند التعلم. ١
     √  االستبشارعند القيام بالواجب. ٢
     √  االستبشارعند املناقشة. ٣
        

  االبتكار  ٣
     √  اليفهمونه عما  السؤال عرض .٤
    √   شكلةالتعاون يف حل امل. ٣

    %١٠  %٩٠  معدل النسبة املئوية
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  عرض بيانات االستبانة وحتليلها -٣

قــــام الباحــــث بنشــــر ، وبعــــد أن نفــــذت االختبــــار البعــــدي، يف هــــذا اللقــــاء         
وقفهم بعــد أن ومــ) ١(االســتبيانات ملعرفــة ميــول طلبــة الصــف الثالــث برنــامج اللغــة 

  . اشرتكوا بعملية تعليم وتعّلم مهارة الكتابة باستخدام الفيلم التعليمي
نتــائج البيانــات مــن أجوبــة االســتبيان الــذي وزعــه الباحــث لــدى  وفيمــا يلــي        

ومــوقفهم بعــد أن ) ١(أفــراد الطلبــة ملعرفــة ميــول طلبــة الصــف الثالــث برنــامج اللغــة 
والبيــان التــايل ، اللغــة العربيــة باســتخدام الفــيلم التعليمــي اشــرتكوا بعمليــة تعلــيم وتعلّــم

وبيــــان األجوبــــة مــــن . يوّضــــح مــــوقفهم  فيمــــا يتعلــــق باســــتخدام األفــــالم التعليميــــة
  :االستبيان ما يلي 

  )١٩( رقم اجلدول
   التعليمية األفالم باستخدام الكتابة مهارة  تعليم عن الطلبة جاباتتاس     

 ةاالستجاب العبارة الرقم
 مؤوية ونسبة الطلبة عدد

 مؤوية نسبة الطلبة عدد

 مهــــــــــارة تعلــــــــــم أحــــــــــب ١
 باســــــــــــــتخدام الكتابــــــــــــــة
 التعليمية األفالم

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
 أوافق ال

٢٠  
١٦  
٤  
 -  
 

٥٠ %  
٤٠ %  
١٠ %  
 - 

 مل التعليميـــــــــــة األفـــــــــــالم ٢
ـــــــــــــيم يف يســـــــــــــتخدم  تعل

 هــــذه يف الكتابــــة مهــــارة
 املدرسة

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

١٨  
١٩  
٣  
 -  
 

٤٥  %  
٤٧.٥ %  
٧.٥ %  
 -  
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 األفــــــــــــــالم باســــــــــــــتخدام ٣
 تعلـــــم أصـــــبح التعليميـــــة
 جّذابـــــة الكتابـــــة مهـــــارة
 مملة وغري

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

٢٦  
٩  
٥  
 -  
 

٦٧.٥ %  
٢٢.٥ %  
١٢.٥ %  
 -  
 

 التعليميـــــــــــــــــة األفـــــــــــــــــالم ٤
 فهـــــــــــــــم يف تســـــــــــــــاعدين

 الكتابة مهارة مهارة

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
  أوافق ال

 

٢٦  
٨  
٦  
 -  
 

٦٥ %  
٢٠ %  
١٥ %  
 -  
 

 األفــــــــــــــالم باســــــــــــــتخدام ٥
 مهـــارة أتعلـــم، التعليميـــة
 رسرو  بكل الكتابة

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق

  متأكد غري
 قأواف ال

١٨  
١٥  
٧  
 -  
 

٤٥ %  
٣٧.٥ %  
١٧.٥ %  
 -  
 

  
 جيدة التعليمية األفالم باستخدام لكتابةا مهارة تعلم أن يتضح هنا ومن      

 وممتعــة جذابـة الوسـيلة هــذه أن واسـتجابوا الكتابـة، مهـارة تعلــم حيبـون هـم. جـدا
  .بالسآمة وامللل وال يشعرون

  
  

   البيانات مناقشة  -د
 مهارة تعليم يف االختبار ونتائج واالستبانة املالحظة حصيلة على بناءا      

إن األفالم التعليمية  "  البحث فرضية أن يتضح التعليمية، األفالم باستخدام الكتابة
مهارة الكتابة  كوسيلة من وسائل التعليمية إذا استخدمت جيدا تستطيع أن تنمي

) ١(لطلبة املدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل بيما يف الصف الثالث برنامج اللغة 
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 نتائج على اعتمادا الكمية النجاح مؤشرات ذلك على وتدل .توافق نتيجة البحث
 الطلبة عدد كان) ١٢( ورقم) ١١( رقم اجلدول يف كما الكتابة، مهارة اختبار

 حصلوا منهم% ٦٥و، % ١٠٠ الثاين للدور الكتابة مهارة اختبار يف الناجحني
 واالختبار القبلي االختبار يف الطلبة ونتيجة املئوية نسبة مقارنة وملعرفة. جيد مستوي
  : التايل اجلدول يف ظهري للدورين البعدي

  )٢٠(اجلدول رقم 
  نسبة املئوية نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي

  
  الرقم

  
  التقدير

  ٢االختبار البعدي   ١االختبار البعدي   االختبار القبلي
عدد 
  الطالب

النسبة 
  املئوية

عدد 
  الطالب

النسبة 
  املئوية

عدد 
  الطالب

النسبة 
  املئوية

  
١  

  
  يد جداج

  
-  

  
٠ %  

  
٥  

  
١٢,٥%  

  
٦  

  
١٥%  

  
٢  

  
  جيد

  
٧  

  
١٧,٥%  

  
٢٣  

  
٥٨,٥%  

  
٢٦  

  
٦٥%  

  
٣  

  
  مقبول

  
٢٧  

  
٦٥%  

  
١٠  

  
٢٥ %  

  
٨  

  
٢٠%  

  
٤  

  
  ناقص

  
٧  

  
١٨,٥%  

  
٢  

  
٥%  

  
-  

  
٠%  

      
 النجاح مؤشرات ذلك على تدل املذكورة، الكمية املؤشرات جبانب       

 ذه كبرية بصورة الطلبة اهتمام هناك .واالستبانة املالحظة حصيلة يف كما الكيفية
. جدا جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة محاس وكذلك التعليمية، العملية

. جدا جيد الكتابة مهارة لتنمية التعليمية األفالم استخدام عن الطلبة واستجاب
  . وممتعة جذابة الوسيلة هذه أن واستجابوا الكتابة، مهارة تعلم حيبون هم
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 إىل حتتاج  الوسيلة ذه الكتابة مهارة تعليم أن يبدو لإلنعكاس ولكن       
 لطالب املقرر باملهج املناسبة املواد ميكن ما بأكثر واستعداد، املستمر الوقت
 أنه الفكرة ونشأت. الكتابة مهارة  تعليم ينجح لكي اللغة برنامج الثالث الصف
  .التعليمية املادة فيها الفيلم يشكل برامج إعداد للمدرس ميكن
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  الفصل اخلامس
  اخلامتة
  

 نتائج البحث -أ

بعد أن قام الباحث بالبحث اإلجرائي حول تعليم مهارة الكتابة لطلبة     
 بيما باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل) ١(الصف الثالث برنامج اللغة 

ختبار القبلي واالختبار البعدي حصل عليها الطلبة يف اال وإعتمادا علي النتائج الىت
  :ميكن للباحث يف هذا البحث أن يتلخص فيما يأيت، يف الدور األول والثاين

 خطة وفق التعليمي الفيلم باستخدام الكتابة مهارة وتعلم تعليم عملية إن -١
 اللغة برنامج الثالث الصف طلبة مستوى تنمي البحث هذا يف املربجمة التدريس

 ترقية ذلك على دل وقد. بيما األوىل احلكومية اإلسالمية نويةالثا باملدرسة) ١(
 االختبار يف جيد مستوى إىل القبلي االختبار يف مقبول مستوى من الطلبة درجة

 للدور البعدي االختبار يف الطلبة نتيجة متوسط وارتفع األول للدور البعدي
 بلق" جيد" درجة يف الطلبة من% ١٧,٥ أو طالب ٧ حصل أو، الثاين

" جيد" درجة يف الطلبة من% ٥٨,٥أو طالبا ٢٣ وحصل، تدريسال إجراءات
 درجة يف منهم% ٦٥أو طالبا ٢٦ وحصل، األول للدور البعدي االختبار يف
 منهم% ١٥ أو طالب ٦ حصل بل، لثاينا للدور البعدي االحتبار يف "جيد"
 ."جدا جيد" درجة يف

 خطة وفق الكتابة مهارة وتعلم تعليم عملية يف التعليمي الفيلم استخدام إن -٢
) ١( اللغة برنامج الثالث الصف طلبة رغبة ترقي البحث هذا يف ملربجمةا التدريس
 انتباههم اهتمامهم وجتذب بيما األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة
 اشرتكوا قد الطلبة أن املالحظة حصيلة ذلك على دل وقد. الدرس إىل وتشوقهم

 .ونشاط واهتمام محاسة بكل والتعلم لتعليما عملية يف
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 التوصيات  -ب

بناء على أن استخدام الفيلم التعليمي يف عملية تعليم وتعلم مهارة       
باملدرسة الثانوية ) ١(الكتابة يرقي مستوى طلبة الصف الثالث برنامج اللغة 

م إىل اإلسالمية احلكومية األوىل بيما وينمي رغبتهم وجيذب انتباههم ويشوقه
  :الدرس، يوصي الباحث مبا يلي

 األفالم يستخدم أن املقصودة املدرسة هذه يف العربية اللغة مدرس على ينبغي - ١
 خطة يراعي وأن، األخري الوسائل جبانب الكتابة مهارة تعليم عملية يف التعليمية
  .البحث هذا يف املربجمة التدريس

ملقصودة عندما يستخدم   ينبغي على مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة ا - ٢
 .األفالم التعليمية أن يراعي املوضوعات اللغوية املناسبة باملنهج

 التعليمية األفالم يوفر أن املقصودة املدرسة ناظر على ينبغي -٣

  التعليمية الوسائل توفري يف جهدهم يبذلوا أن تربويني مسؤولني على ينبغي -٤
  .املدرسة يف اجلذابة املناسبة

  
 املقرتحات  - ج

، التعليمية األفالم بوسيلة الكتابة مهارة تنمية علي يركز البحث هلذا نظرا     

 األفالم استخدام عن بالبحث البحث هذا يطوروا أن اآلخرين للباحثني فينبغي

  .ايعادهل وما الثانوية املدارس يف  األخري اللغوية املهارات لتنمية التعليمية
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  املراجعو  املصادر قائمة
  املصادر

  قران الكرمي ال .١
  املراجع العربية

  كتب -
، الكويت، وكالة املطبوعات عبد اهللا أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  .٢

  ١٩٨٢حرمي،   الطبعة السادسة، 
دار : ، مصر الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد جابر،  .٣

  .١٩٩٨النهضة  العربية، 
، دار احياء العلوم: بريوت. لوسائل التعليمية التعلميةابشري عبد الرحيم الكلوب،  .٤

١٩٨٦ 

الكويت، دار . وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدى الطوجبى،  .٥
  ١٩٨٧القلم، 
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  )١(ملحق رقم 
  راسيةتصميم اخلطة الد

  ٢٠٠٩مارس ١١، األربعاء:التاريخ /اليوم)      مهارة الكتابة(اللغة العربية : املادة    
  دقيقة ٤٥ X ٢:   املرأة احلديدية                    النصاب: املوضوع 
  الثالث برنامج اللغة: الفيلم التعليمي                  الفصل       : الوسيلة   

  
التعبــري عــن األخبــار حتريريــا باســتخدام اجلمــل  ســتيعاب التالميــذ علــىا: ة األساســيةالكفــاء

 . البسيطة املناسبة للمادة
 مؤشرات حتصيل اإلجنازات

  قدرة التالميذ على كتابة اإلنشاء مستعينا باملعلومات يف الفيلم التعليمي �
 قدرة التالميذ على تلخيص مضمون الفيلم التعليمي حتريريا �

 بة املعلومات غري املنطوقةكتا  قدرة التالميذ على �

 ضوء الفيلم املشهوددرة التالميذ على إجابة األسئلة على ق �

  
  الزمن  وظيفة الدارسني  وظيفة املدرس  الرقم
  :االفتتاح  ١

 يلقي املدرس السالم .١

يقرأ املدرس كشف  .٢
 احلضور

يبني املدرس اخلطوات  .٣
يف تعلم اللغة العربية 
باستخدام الفيلم 

 التعليمي

  
 يرد التلميذ السالم من املدرس .١

 يرفع كل التلميذ املذكور امسه يده .٢

يستمع ويستفيد التالميذ بيان   .٣
 املدرس

  
  
  

  دقيقة ٢٠



 ب 
 

 
األهداف  يبني املدرس .٤

التعليمية والكفاءة 
األساسية ومؤشرة نتيجة 
عملية التعلم وفقا باملواد 

 املدروسة

يوفر املدرس املواد  .٥
باملواد  ويربطهااملدروسة 
  من قبل

ن املدرس بكل يستمع التالميذ بيا .٤
هتمام واإلرادة القوية للحصول ا

 األهداف املرجوة إىل

  
  
يستعد التالميذ ملشاركة املادة  .٥

  اجلديدة 

  :األنشطة األساسية   
درس للتالميذ يشرح امل .١

 األفكار العامة الىت
يتناوهلا الفيلم وعالقتها 

 باملنهج الدراسي

يفتح املدرس الشاشة مث  .٢
يفتح القرص حتت 

املرأة "وضوع امل
 ".احلديدية

يوضح املدرس معاين  .٣
الكلمات اجلديدة أثناء 

 مشاهدة الفيلم

 يقسم املعلم التالميذ إىل .٤
جمموعات، ختتص كل 
جمموعة بكتابة مسلسلة 
األحداث وبتلخيص 

 .احلوار

  
ع ويستفيد التالميذ شرح يستم  .١

 املدرس

 

  
 يستعد التالميذ ملشاهدة الفيلم  .٢

  

  
  
يسأل بعض التالميذ الكلمات   .٣

 اجلديدة والصعوبة

  
 

ويكتب التالميذ عما الحظوا يف  .٤
 الفيلم

  
  

  دقيقة ٦٠



 ج 
 

يسأل املدرس التالميذ  .٥
 عن حمتوي القيلم 

 
يفتش املدرس أعمال  .٦

التالميذ ويناقشهم عما 
  كتبوا

 جييب التالميذ األسئلة .٥

  
  
 
  يناقش التالميذ املدرس عما كتبوا .٦

  :االختتام   
يلخص املدرس عما قد  .١

  التالميذ  ناقشه مع
يشجع املدرس التالميذ  .٢

  يف تعلم اللغة العربية 

  
يستمع الدارسوت اخلالصة من  .١

  املدرس
يرغب الدارسون يف تعلم اللغة  .٢

  العربية

  دقيقة ١٠
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  )٢(ملحق رقم 
  تصميم اخلطة الدراسية

  ٢٠٠٩مارس١٨، اخلميس:التاريخ  /اليوم)      مهارة الكتابة(اللغة العربية : املادة   
  دقيقة ٤٥ X ٢:    لن أخجل من شكلي           النصاب: املوضوع 
  الثالث برنامج اللغة: الفيلم التعليمي                  الفصل        : الوسيلة   

  
اســتيعاب التالميــذ علــي التعبــري عــن األخبــار حتريريــا باســتخدام اجلمــل : الكفــاءة األساســية

 . البسيطة املناسبة للمادة
 ات حتصيل اإلجنازاتمؤشر 

  قدرة التالميذ على كتابة اإلنشاء مستعينا باملعلومات يف الفيلم التعليمي �
 قدرة التالميذ على تلخيص مضمون الفيلم التعليمي حتريريا �

 قدرة التالميذ علي كتابة املعلومات غري املنطوقة �

 ضوء الفيلم املشهودعلى قدرة التالميذ على إجابة األسئلة  �

  
  الزمن  وظيفة الدارسني  ة املدرسوظيف  الرقم
  :االفتتاح  ١

 يلقي املدرس السالم .١

يقرأ املدرس كشف  .٢
 احلضور

يبني املدرس اخلطوات يف  .٣
تعلم اللغة العربية 
 باستخدام الفيلم التعليمي

يوفر املدرس املواد  .٤
باملواد  يربطهااملدروسة و 

  
 يرد التلميذ السالم من املدرس .١

 امسه يده يرفع كل التلميذ املذكور .٢

يستمع ويستفيد التالميذ بيان   .٣
 املدرس

  

يستعد التالميذ ملشاركة املادة  .٤
  اجلديدة 

  دقيقة ٢٠
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  من قبل
  :األنشطة األساسية   

يشرح املدرس للتالميذ  .١
األفكار العامة اليت يتناوهلا 
الفيلم وعالقتها باملنهج 

 الدراسي

يفتح املدرس الشاشة مث  .٢
يفتح القرص حتت 

لن أخجل من "املوضوع 
 "كيش

يوضح املدرس معاين  .٣
الكلمات اجلديدة أثناء 

 مشاهدة الفيلم

يسأل املدرس التالميذ عن  .٤
 حمتوي القيلم 

يقسم املعلم التالميذ إيل  .٥
جمموعات، ختتص كل 
جمموعة بكتابة مسلسلة 
األحداث وبتلخيص 

 . احلوار
يفتش املدرس أعمال  .٦

التالميذ ويناقشهم عما  
  كتبوا

وزع املدرس حالصة  .٧
وضوع الفيلم مكتوبة مل

  علي الطالب الضعفاء

  
يستمع ويستفيد التالميذ شرح   .١

 املدرس

 

  
 يستعد التالميذ ملشاهدة الفيلم  .٢

  

  
  
يسأل بعض التالميذ الكلمات   .٣

 اجلديدة والصعوبة

  
 

 جييب التالميذ األسئلة .٤

 
ويكتب التالميذ عما الحظوا يف  .٥

 الفيلم

  
  
  
 يناقش التالميذ املدرس عما كتبوا .٦

 
لضعفاء خالصة قرأ الطالب ا .٧

  مكتوبة من املدرس

  دقيقة ٦٠
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  :االختتام   
يلخص املدرس عما قد  .١

  ناقشه مع التالميذ 
يشجع املدرس التالميذ  .٢

  يف تعلم اللغة العربية 

  
يستمع الدارسوت اخلالصة  .١

  من املدرس
يرغب الدارسون يف تعلم  .٢

  اللغة العربية

  دقيقة ١٠
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  الباحث بني السطور
   سبحــان:           سماال

  ببيما ١٩٧١يونيو  ١٠: مكان وتاريخ الوالدة 
  جاتيواجني ٣منرة ) أ(متبانا حي   BTN: عنوان                

  ، أساكوتا مدينة بيما                        
  ٠٨١٣٣٩٧٢٠٠٤٠: اهلاتف                

  
  :خربة تعليمية 

 – غابر سوجنو وايل معهد يف م١٩٩١ عام الثانوي التعليم شهادة علي حصل �
  فونوروغو

 اإلسالمية اجلامعة يف اآلداب بكلية م١٩٩٦ عام الليسانس درجة على حصل �
 يوكياكرتا كاليجاجا سونان احلكومية

 

 : عملية خربة

 م٢٠٠٠ عام بيما األويل احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف مدرسا عني �
  العربية اللغة ملادة

 اللغة ملادة م٢٠٠٠ عام بيما سنجوليال اإلسالمية الثانوية املدرسة يف مدرسا عني �
 العربية

 

  التدريبات
 احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف)  Akta IV(  املعلمني تأهيل برنامج يف اشرتك �

    م٢٠٠٠ عام ماكسر لدين ءعال


