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  مجـهوريــةإندونيسـيا
  وزارةالشـؤونالدينيـة

  جامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج
    كليـةالدراساتالعلياقسمتعليـماللغـةالعربيـة

 

  تقرير املشرفني
  بسم اهللا الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرفمحن الر 

  . به أمجعنياصحأله وآىاألنبياء واملرسلني وعل
  : ةه الطالبتبعد االطالع على البحث العلمي الذي حضر  

  ليليس ثويبة: اإلسم            

  ٢-s/ ٠٩٧٢٠٠٣٦:رقم التسجيل

ىف تعليم )power point(  فعالية استخدام الربنامج احلاسوىب بور بوينت: موضوع البحث

  )مباالنج جاوا الشرقية بولوالوانج ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالميةبمدرسة حبث جتريبي(الكتابة مهارة
  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

لاملشرف األو  
 
 

 حممد شيخون حممد سليمانكتور داالستاذال

 املشرف الثاين
 
 

 الدكتور نور حسن عبد الباري

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  دكتورشهداء صاحل نورال
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف  
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  مجـهوريــةإندونيسـيا
  وزارةالشـؤونالدينيـة

  جامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج
    كليـةالدراساتالعلياقسمتعليـماللغـةالعربيـة

  اعتماد جلنة املناقشة
دراسة (الكتابة ىف تعليم مهارة)power point(  بور بوينت فعالية استخدام الربنامج احلاسوىب:عنوان البحث 

  )مباالنج جاوا الشرقية بولوالوانج ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالميةمبدرسة جتريبية 

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  ٠٩٧٢٠٠٣٦/ ليلس ثويبة : إعداد الطالبة  

بحث أمام جلنة املناقشة وتقرير قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، قد دافعت الطالبة عن هذا ال
  . ٢٠١١يونيو  ٣٠وذلك يوم اخلميس، 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة 

  ...........التوقيع   رئيسا ومناقشا  الدكتور فيصل حممود ادم إبراهيم  -

  ...........التوقيع    مناقشا    الدكتور حممد شهداء صاحل -

  ............التوقيع   مشرفا ومناقشا    حممد شيخون حممد   .د.أ -

  ............التوقيع   مشرفا ومناقشا    نور حسن عبد الباري.د -

  االعتماد

  عميد كلية الدراسات العليا،

  األستاذ الدكتور مهيمن

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠ :رقم التوظيف 
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  االستهالل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لِّكَلمات ربهلَنفد الْبحر قَبلَ اَنْ 
 تنفد كَلمات ربي ولَوجِئْنا بِمثْلهمددا

 )١٠٩:الكهف (

  

 والْقَلَمِ وما يسطُرونَ ن

  )١: القلم ( 
  

  بِالْكتابة لْمالْعقَيدوا 

  )رواه الطربي(



 ب 

 

  اإلهداء

احلاجة واالب حسن بصري احلاج مها االم مسرورة فضيلة احملترمينإىل والدي ووالديت

  الباحثة الدراسات العليا على درجة املاجستري تلقيا الدوافع والدعاء حىت حصلأن الذي

ن الذي) م اغفر له وارمحهالله( أمي أم كلثوم وأيب أنوار اشعري احلاج  فضيلة احملترمني

  الباحثة الدراسات العليا على درجة املاجستري تلقيا الدوافع والدعاء حىت حصلأ

  إىل مجيع أساتيذي و أستاذايت 

  اجالال واكراما

ـّعين حممد روم املاجستري الذي اليزالإىل زوجي احملبوب ويدافعين ويربيين  أن يشج

الباحثة الدراسات العليا  تحصلعب حىت ين يف كل وقت بدون ملل وتويشتركين ويدعو

ـّاهعلى درجة امل   إىل احلق وإىل طريق مستقيم اجستري لعلّ اهللا يهديين وإي

يهديها إىل احلق اهللا  ين تشجيعا لعلاليت تسببالرومي اعائشية رمحة دينإىل بنيت احملبوبة

اللهم اغفرله ( عبد الرمحن واحد ومولودي.ولتكون مرأة صاحلة وعاملة ونافعة لسائرالناس
وإخواين وأخوايت من بنيعبد الرمحناحلاج  الذي رافقين يف هذه الدراسة ولو حلظة) وارمحه

  وبين أنوار احلاج

  القرأن ولغتهوحيرص إىل من حيب   
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  كلمة الشكر والتقدير
احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي . احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايف مزيده

أشهد أن ال إهلإال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده . انا اهللالوال أن هد
  .ورسوله

قد من اهللا علي بانتهاء كتابة هذا البحث، احلمد هللا على مجيع عنايته علي طول 
وبعد شكري ومحدي إىل اهللا سبحانه عز وجل أقدم . إعداد هذا البحث وما قبله وما بعده

إىل الذين كان هلم فضل ومساعدة وإشراف على اية هذا  الشكر والتقدير والعرفان
  :البحث، ومنهم 

فضيلة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 
  .كومية ماالنجإبراهيم اإلسالمية احل

فضيلة الدكتور شهداء صاحل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 
  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

، املشرف األول للباحثة فضيلة األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد سليمان
ن أفادا إليها علمياً وعملياً ووجه نور حسن عبد الباري املشرف الثاين الذي الدكتورو

. خطواا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منها
  .فلهما من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير



 د 
 

سائر األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة 
فلهم الشكر والتقدير على ما قدموه . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا مالك

  .من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء

أقدم كل احلب والشكر والتقدير إىل أسريت خاصة لزوجي احملبوب حممد روم 
اللهم (احد املاجستري وبنيت احملبوبة عائشية رمحة دينا الروميومولودي عبد الرمحن و

ووالديووالديت وأمي وأبيوإخواين وأخوايت مناليت كانت هلا ) اغفر له وعافه واعف عنه
فضل ودعاء مستمر للباحثة حىت انتهى هذا البحث  –بعد اهللا سبحانه وتعاىل  –

  .والدراسة يف درجة املاجستري

المية وسائر زمالئي وأصدقائيوأساتذة يف مدرسة ضة العلماء اإلبتدائية اإلس
بولوالوانج مباالنج من فضيلة حممد رفاعي حسن وفضيلة مستطيع ونور اإلندايايت 
وايف ردنا مفيدة ورشدة نظرية وغريهاوكل من ساعد علي يف إخراج هذا البحث 

  .ولو بكلمة تشجيع، فلهم خالص الشكر والتقدير العظيم

  

  واهللا يهدي إىل احلق وإىل صراط املستقيم

  م ٢٠١١يونيو  ٣٠ماالنج، 

  الباحثة

  

  ليليس ثويبة
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  إقرار الطالبة
  :نا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت أ

  ليلس ثويبة: االسم الكامل 

  ٠٩٧٢٠٠٣٦: رقم التسجيل 

  بولوالوانج ماالنج جـاوى الشرقية:         العنوان 

أقرربأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجةاملاجستري يف تعليم اللغة العربية 
  :إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت عنوانكليةالدراسات العلياجامعة موالنا مالك 

  الكتابة ىف تعليم مهارة)power Point(  فعالية استخدام الربنامج احلاسوىب بور بوينت

  )مباالنج جاوا الشرقية بولوالوانج ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالميةحبث جتريبيبمدرسة (

وإذا ادعى . أو تأليف اآلخرحضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي 
أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 
ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرفني أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

يت اخلاصة وحررت هذا اإلقرار بناء على رغب. مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
        .وال جيربين أحد على ذلك

  م ٢٠١١يونيو  ٣٠ماالنج، 

  

 ليليس ثويبة                                                        
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  مستخلص البحث

ىف )power Point(  فعالية استخدام الربنامج احلاسوىب بور بوينت،  ٢٠١١ليليس ثويبة، 

مباالنج  بولوالوانج ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالميةرسة حبث جتريبيبمد(الكتابةتعليم مهارة
، رسالة املاجستري باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوا الشرقية

املشرف الدكتور حممد شيخون حممد . كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  .نور حسن عبد الباري الدكتورسليمان و

  كتابةمهارة التعليم ، فعالية الربنامج احلاسويب بووير بووينت :لكلمات األساسية ا

تعليم كتابة اللغة العربية حيتاج إىل ما يسبب اجلذابة والرغبة لدى الدارسني يف 
التعلم لبلوغ العاعلية يف جناح عملية التعليم، واستخدام الوسائل التعليمية املناسبة واجلذابة 

ليم ينمي الدافعية، والرغبات والدوافع من جوانب النفسية لدى الطالب يف عملية التع
  .ويساعد املعلم على حتقيق فعالية التعليم ويساعد جناح عملية التعليم

وبعد أن الحظت الباحثة ومقابلة مع مدرسة اللغة العربية أن الطالب يف مدرسة 
جدت الباحثة أم الجييدون مهارة ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية بولوالونج مباالنج و

الربنامج  استخدام يفية كمعرفة : الكتابة بناء على تلك املشكلة، فأهداف هذا البحث هي

ضة لتعليم مهارة الكتابة ىف مدرسة تعليميةكوسيلة )power point(احلاسوىب بور بوينت 

الربنامج احلاسوىب استخدام فعالية  معرفة،  بولوالونج مباالنج االبتدائية اإلسالمية العلماء

ضة  مدرسةلدى طلبةمهارة الكتابة كوسيلة تعليمية لترقية)power point(  بور بوينت

فعالية استخدام  معرفة:والتفصيل كما يلي بولوالونج مباالجن االبتدائية اإلسالمية العلماء

الكتابة يف اإلمالء  كوسيلة تعليمية لترقيةمهارة)power point( الربنامج احلاسوىب بور بوينت
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 power(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت فعالية استخدام معرفة ، )كتابة الكلمات(

point( فعالية استخدام لترقية مهارة الكتابة يف ترتيب الكلمة،معرفة كوسيلة تعليمية 

لترقية مهارة الكتابة يف كوسيلة تعليمية )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت

 power(  الربنامج احلاسوىب بور بوينتفعالية استخداممعرفة ، الكلمة املوازية/حتويل اجلملة

point( لترقية مهارة الكتابة يف ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطةكوسيلة تعليمية.  
ومنهج هذا البحث هو املنهج التجرييب واملدخل الكمي جمتمع البحث الطلبة يف 

أن االدوات . ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالوانج مباالنجالفصل اخلامس مدرسة 
  .املالحظة، املقابلة، االستبانة و االختبار: جلمع البيانات يف هذا البحث 

أما نتائج البحث فتدل على أن استخدام الربنامج احلاسويب بووبري بووينت فعالة 
االبتدائية  ضة العلماءدرسةامس مبيف تعليم مهارة الكتابة لدى الطلبة يف الفصل اخل

والدليل على ذلك يف نتيجة احلساب يف االختبار البعدي . بولوالونج مباالنج اإلسالمية
 -t)ن النتيجة من االختبار إ)١:للفصل الضابط والفصل التجريب والنتيجة كما يلي 

test)احلساب -باستخدام تــــindependent  ٨،٧٣٤(احلساب " تـ"هي أن (
احلساب أكرب من " تـ"، أي النتيجة ) ١،٩٩٧(هي  (t-table)اجلدول " تـ"قدار وم
تعليم مهارة ) ٢.مقبولة( H١ )مردودة، و  ( Ho )لذلك النظرية التخمينية . اجلدول" تـ"

اجلملة /لةو ترتيب اجلم الكلمة املوازية/الكتابة يف اإلمالء، ترتيب الكلمات، حتويل اجلملة
احلساب أكرب من " تـ"هي النتيجة  independentاحلساب -تــــاملوازية باستخدام 

 مقبولة، أي أن استخدام ( H١ )مردودة، و  ( Ho )لذلك النظرية التخمينية . اجلدول" تـ"
يف تدريس مهارة الكتابة خاصة يف تدريس الكتابة  الربنامج احلاسويب بووير بووينت

الكلمة املوازية و ترتيب /ويل اجلملةترتيب الكلمات، حت(امالئيا والكتابة املقيدة 
الربنامج  فعالة من تدريس مهارة الكتابة الذي ال يستخدم فيه) اجلملة املوازية/اجلمبلة
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بعد استخدام الربنامج إن معدل النتائج يف الفصل التجريب ، احلاسويب بووير بووينت
اي قبل استخدام  يف االختبار البعدي اكرب من االختبار القبلياحلاسويب بور بوينت 

و النتائج  يف  ٥٨،٧٦، و معدل النتائج  يف االختبار القبلي الربنامج احلاسويب بور بووينت
 .٨٠،١٢االختبار البعدي 
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ABSTRACT 

Lilies Suaibah, ٢٠١١. The EffectivenessofThe Use of Power Point Computer Program 

Medium in the Writing Skill Learning (An Experiment Study at the Madrasah 

Ibtidaiyah�ahdlatulUlama, BululawangSubdistrict, Malang Regency). 

Thesis.Postgraduate Program, Islam State University (UIN) of Maulana Malik 

Ibrahim. Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syaikhoun Muhammad Sulaiman. 

Co-supervisor: Dr. NurHasan Abdul Bari 

Keywords: The Use of Power Point Computer Program Medium, Writing Skill 

Learning  

Writing is one important aspect in the teaching of Arabic Language and 

Arabic Writing Skill. Something interesting and pleasant for the students is required 

during their learning in order to have an effective and successful learning. The 

suitable and attractive learning media will stimulate students to increase the 

motivation, learning enthusiasm, happiness, and comfort, as well as to diminish the 

learning boredom, thus realizing the achievement of effective and successful learning.  

Result of the author’s observation and the interview with the Arabic Language 

teacher shows that the students of Madrasah IbtidaiyahNahdlatulUlamaBululawang 

have less capability in the writing skill of Arabic Language. In relative to this 

problem, the author attempts to use the power point program medium in the Arabic 

Language teaching, the objective of research is to understand the implementation of 

the teaching of writing skill by using the power point media at Madrasah 

IbtidaiyahNahdlatulUlamaBululawang, and to acknowledge the effectiveness of the 

use of power point media in the teaching of Arabic Language writing skill at 

Madrasah IbtidaiyahNahdlatulUlamaBululawang. 

Research methodology is an experiment study with quantitative approach. The 

population is Grade V (five) at Madrasah IbtidaiyahNahdlatulUlamaBululawang. The 

sample is Grade VA as the experiment class, while Grade VB as the control class. 

Sampling technique is purposive sampling. Research instruments for data collection 

are deep observation, interview, questionnaire, and test (pretest and posttest). 

Result of research indicates that the use of power point computer program 

medium is truly effective to improve the writing skill of the Grade V (five) students 

at Madrasah IbtidaiyahNahdlatulUlamaBululawang. It is proved by the result of test 

for control and experiment classes. (١) The result of t-test is٨,٧٣٤ , while t-table is 



 ل 

 

١.٩٩٧. It seems that t-test is greater than t-table, thus H٠ is rejected, but H١ is 

accepted. It means that the learning of Arabic Language writing skill with the power 

point medium must be more effective than without this medium. (٢) The average of 

experiment class achievement is better after than before the use of the power point 

computer program medium. The average achievement before the use of the medium 

is ٥٨,٦٧, but it changes to ٨٠,١٢. 
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ABSTRAK 

LilisSuaibah, ٢٠١١.Efektifitas Penggunaan Media Power Point 
dalampembelajaranKetrampilanMenulis( PenelitianEksperimen di Madrasah 

Ibtidaiyah�ahdlatulUlamaKecamatanBululawangKabupaten Malang) Thesis. 
Program PascasarjanaUniversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang.Pembimbing I: Prof.Dr.MuhammmadSyaikhoun Muhammad Sulaiman, 
Pembimbing II: Dr.NurHasan Abdul Bari. 

 

Kata Kunci :Penggunaan Media Power Point, PengajaranKetrampilanMenulis 

Menulis adalah salah satu aspek penting dalam pengajaran bahas aarab dan 
mengajarkan ketrampilan menulis dalam bahasa arab harus ada sesuatu yang bisa 
menarik perhatian dan menyenangkan bagi siswa agar proses pembelajaran menjadi 
lebihefektif,yang salah satunya menggunakan media pembelajaran.  

Dari pengamatan peneliti dan wawancara dengan guru bahasa arab bahwa 
siswa Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bululawang kurang mampu dalamk 
etrampilan menulis dalam bahasa arab, berdasarkan permasalahan yang ada, maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengajaran ketrampilan 
menulis dengan menggunakan media power point di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul 
‘Ulama Bululawang dan mengetahui sejauhmana efektifitas penggunaan media power 
point dalam pengajaran ketrampilan menulis pada mata pelajaran bahasa arab di 
Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul ‘UlamaBululawang. 

Metodologi penelitianini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif dengan populasi kelas V (lima) Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul ‘Ulama 
Bululawang dengan sampel kelas V (lima) A sebagai kelas Eksperimen dan Kelas V 
(lima) B sebagai kelas kontrol yang mana pengambilan sampel ini dilakukan dengan 
cara sengaja (purposive sampling). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah obsevasi yang mendalam, wawancara, angket dantes (pre tesdanpost test). 

Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa penerapan media power point 
terbukti efektif meningkatkan kemahiran menulis bagi siswa kelas V (lima) pada 
Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul ‘Ulama Bululawang, ini terbukti dilihat dari hasil 
nilai tes pada kelas control dan kelas eksperimen, yaitu (١). Hasil perhitungan nilai t-
test (٨,٧٣٤) sedangakan nilai t-table (١,٩٩٧) berarti nilai t-test lebih besar daripada 
nilai t-tabel yang artinya bahwa H٠ ditolak dan H١ diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa pembelajaran ketrampilan menulis dalam bahasa arab dengan menggunakan 
media power point lebih efektif dari pada pembelajaran ketrampilan menulis dalam 
bahasa arab tanpa menggunakan media power point. Nilai t-test pada imlak, 
menyusun kalimat, merubah jumlah mubtadak khobar menjadi khobar muqoddam 



 ن 

 

mubtadak muakhkhor dan membuat paragraph sederhana lebih besar dari nilai t-tabel, 
jadi penggunaan power point efektif digunakan dalam pembelajaran ketrampilan 
menulis imlak, menyusun kalimat, merubah jumlah mubtadak khobar menjadi khobar 
muqoddam mubtadak muakhkhor dan membuat paragraph sederhana dan  (٢). Rata-
rata nilai kelase ksperimen lebih baiks etelah menggunakan media power point dari 
pada nilai sebelum menggunakan media tersebut, yaitu yang sebelumnya rata-rata 
nilai sebesar ٥٨,٦٧menjadi ٨٠,١٢. 
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 حمتويات البحث

  صفحة  موضوع
    صفحة العنوان

  أ  االستهالل
  ب  اإلهداء

  ج  كلمة الشكر والتقدير
  هـ  تقرير املشرفني

  و  اعتماد جلنة املناقشة
  ز  صفحةإقرار الطالبة

  ح  اللغة العربية -أ: ملخص البحث 
  ك  اللغة اإلجنليزية -ب                 
  م  اللغةاإلندونيسية -ج                 

  س  حثحمتويات الب
  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة
  ١  املقدمة
  ٣  وأسئلته البحث مشكلة

  ٤  أهداف البحث
  ٥  البحث يةفرض
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  ٦  أمهية البحث
  ٦  حدود البحث

  ٧  حتديد املصطلحات
  ٨  الدراسات السابقة

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  ١٢  الكتابة مهارة: املبحث األول 
  ١٢  لكتابةمفهوم مهارة ا

  ١٢  اهداف مهارة الكتابة                 
  ١٣  مراحل تعليم مهارة الكتابة                 

  ٢٠  الوسائل التعليمية :املبحث الثاين 
  ٢٠  الوسيلة التعليمية مفهوم

  ٢٢  نواع الوسائل التعليميةأ
  ٢٣  دور الوسيلة التعليمة يف عملية التعليم والتعلم                 
  ٢٥  شروط اختيار الوسيلة التعليمية او اعدادها                 
  ٢٦  فوائد الوسيلة التعليمية                 
  ٢٧  مفهوم التعلم باحلاسوب                 
  ٢٨  أمهية احلاسوب يف عملية التعليم                 
  ٣٠  ساعدة احلاسوبارشادات جيب اتباعها عند التعليم مب                 



 ف 

 

  ٣١  تعريف الربنامج احلاسويب بووير بووينت                 
  ٣١  تصنيف الربنامج احلاسويب بووير بووينت
  ٣٤  مميزات الربنامج احلاسويب بووير بووينت

  الثالث الفصل
  منهجية البحث

  ٣٥  نهج البحث ومدخلهم
  ٣٦  جمتمع البحث وعينته و اسلوب اختيارها

  ٣٧  البحث متغريات
  ٣٨  ادوات البحث

  ٣٩  البيانات ومصادرها
  ٤٠  اسلوب حتليل البيانات
  ٤١  مراحل تنفيذ البحث

  رابعال الفصل
  عرضالبياناتوحتليلهاومناقشتها

نبذة تارخيية عن مدرسة ضة العلماء البتدائية االسالمية : ول املبحث األ
  بولوالوانج مباالنج

٤٣  

  ٤٣  مكان وموقع املدرسة
  ٤٣  اريخ تأسيس وتطور املدرسةت

  ٤٤  ادوات املدرسة
  ٤٦  عدد الفصول والتالميذ
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  ٤٧  عدد االساتيذ
  ٥٠  الرؤية ورسالة املدرسة

  ٥٠  اإلجناز املدرسية
تعليم اللغة العربية فيمدرسة ضة العلماء البتدائية االسالمية 

  بولوالوانج مباالنج 
٥١  

  ٥١  املنهج التعليمي
  ٥٢  عليم اللغة العربية يف الفصل اخلامسمعيار الكفاءة ت

  ٥٣  الكفاءة االساسية تعليم اللغة العربية يف الفصل اخلامس
  ٥٤  اهداف التدريس

  ٥٤  املادة الدراسية
عرض البيانات عن استخدام الربنامج احلاسويب بور  : ثايناملبحث ال

  بووينت يف تعليم مهارة الكتابة
٥٥  

  ٩١  املالحظة وحتليلها ومناقشتها  عرض بيانات: لثالث املبحث ا
  ٩١  املالحظة وحتليلها ومناقشتها  عرض بيانات - أ

  ٩٣  االختبار وحتليلها ومناقشتهاعرض بيانات  -  ب
  ١١٧  االستبانة وحتليلها ومناقشتهاعرض بيانات      - ج

  امساخل الفصل
  اخلامتة

  نتائج البحث والتوصيات واالقترحات
  ١٣١  نتائج البحث



 ق 

 

  ١٣٣  ثتوصيات البح
  ١٣٣  اقتراحات البحث

  قائمة املصادر واملراجع
  ١٣٤  قائمة املصادر واملراجع

  ١٣٤  املصادر
  ١٣٤  املراجع العربية

  ١٣٦  البحوث العلمية
  ١٣٧  املراجع اإلندونيسية

  ١٣٨  املالحق
  

  والرسوم البيانية لقائمة اجلداو

  صفحة  موضوع  ترتيب  رقم
  ٤٥  املدرسةأدوات  ١اجلدول   ١

  ٤٧ -  ٤٦  عدد الفصول والتالميذ  ٢جلدول ا  ٢

   ٤٩-  ٤٧  عدد األساتذة واملوظف  ٣اجلدول   ٣

  ٥١ -  ٥٠  اإلجناز املدرسية  ٤اجلدول   ٤

  إجراءات التدريس يف اللقاء األول   ٥اجلدول   ٥
اإلختبار القبلي يف الفصل ( 

  )التجربة 

٥٧-٥٦  

  ٦٠-٥٩  إجراءات التدريس يف اللقاء الثاين   ٦اجلدول   ٦



 ر 

 

بار القبلي يف الفصل اإلخت( 
  )الضابطة 

  ٦٩-٦٨  إجراءات التدريس يف اللقاء الثالث  ٧اجلدول   ٧

إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع   ٨اجلدول   ٨
  )يف الفصل التجربة ( 

٨٠-٧٩  

( إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع   ٩اجلدول   ٩
  )يف الفصل التجربة 

٨٨-٨٧  

( دريس يف اللقاء اخلامس إجراءات الت  ١٠اجلدول   ١٠
  )يف الفصل التجربة 

٩٠-٨٩  

نتائج االختبار القبلي ملهارة   ١١اجلدول   ١١
) ب(الكتابة للفصل اخلامس 

  الضابط

٩٤-٩٣  

درجة نتيجة االختبار القبلي للفصل   ١٢اجلدول   ١٢
  الضابط

٩٥  

نتائج االختبار القبلي ملهارة الكتابة   ١٣اجلدول   ١٣
  لتجريبا) أ(للفصل اخلامس 

٩٧-٩٥  

درجة نتيجة االختبار القبلي للفصل   ١٤اجلدول   ١٤
  التجريب

٩٨  

املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي   ١٥اجلدول   ١٥
  للمجموعتني الضابطة والتجربة

٩٩-٩٨  

نتائج االختبار البعدي ملهارة الكتابة   ١٦اجلدول   ١٦
  الضابط ) ب ( للمجموعة الفصل اخلامس

١٠١-٩٩  



 ش 

 

درجة نتيجة االختبار البعدي للفصل   ١٧ل اجلدو  ١٧
  الضابط

١٠١  

نتائج االختبار البعدي ملهارة الكتابة   ١٨اجلدول   ١٨
) أ ( للمجموعة الفصل اخلمس

  التجريب

١٠٣-١٠٢  

درجة نتيجة االختبار البعدي للفصل   ١٩اجلدول   ١٩
  التجرييب

١٠٤  

املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي   ٢٠اجلدول   ٢٠
  الضابط والفصل التجرييب للفصل

١٠٥  

القبلي و ( نتائج التالميذ لالختبارين   ٢١اجلدول   ٢١
ملهارة الكتابة للفصل ) البعدي 

  الضابط و الفصل التجرييب

١٠٨-١٠٦  

يف االختبار )  t-test(تــ  -االختبار  ٢٢اجلدول   ٢٢
  القبلي بني الفصل الضابط

١٠٨  

يف االختبار  ) t-test(تــ  -االختبار  ٢٣اجلدول   ٢٣
البعدي بني الفصل الضابط والفصل 

  التجرييب

١٠٩  

يف االختبار )  t-test(تــ  -االختبار  ٢٤اجلدول   ٢٤
البعدي بني الفصل الضابط والفصل 

  التجرييب يف اإلمالء

١١٠  

  ١١٢يف االختبار )  t-test(تــ  -االختبار  ٢٥اجلدول   ٢٥



 ت 

 

البعدي بني الفصل الضابط والفصل 
  رتيب الكلماتالتجرييب يف ت

يف االختبار )  t-test(تــ  -االختبار  ٢٦اجلدول   ٢٦
البعدي بني الفصل الضابط والفصل 

الكلمات / التجرييب يف حتويل اجلملة 
  املوازية

١١٣  

يف االختبار )  t-test(تــ  -االختبار  ٢٧اجلدول   ٢٧
البعدي بني الفصل الضابط والفصل 

ن تكوي/التجرييب يف ترتيب اجلملة
  اجلملة لتكون الفقرة البسيطة

١١٤  

يف االختبار )  t-test(تــ  -االختبار  ٢٨اجلدول   ٢٨
القبلي واالختبار البعدي يف الفصل 

  التجرييب

١١٥  

  ١١٦  النتيجة للمجموعة الضابطة والتجربة  ١الرسم البياين   ٢٩

االستبانة قبل عملية التعلم باستخدام   ٢٩اجلدول   ٣٠
بووير بووينت  الربنامج احلاسويب 

  للفصل التجرييب

١١٧  

قائمة قبل عملية التعلم باستخدام   ٢الرسم البياين   ٣١
الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

  للفصل التجريب

١٢٢-١٢٠  

  ١٢٤-١٢٢االستبانة قبل عملية التعلم باستخدام   ٣٠اجلدول   ٣٢



 ث 

 

الربنامج احلاسويب بووير بووينت 
  للفصل الضابط

قائمة قبل عملية التعلم باستخدام   ٣ الرسم البياين  ٣٣
الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

  للفصل الضابط

١٢٦-١٢٤  

االستبانة بعد عملية التعلم باستخدام   ٣١اجلدول   ٣٤
الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

  للفصل التجرييب

١٢٨-١٢٦  

قائمة بعد عملية التعلم باستخدام   ٤الرسم البياين   ٣٥
اسويب بووير بووينت الربنامج احل

  للفصل التجرييب

١٣٠-١٢٨  

  

 قائمة الصور

  الصفحة  موضوع الصور  رقم
  ٣٢  املثال من الشاشة يف ميكروسوب بوير بوينت  ١
مثال الشاشة من الصور التعليمي يف ميكروسوب بوير   ٢

  بوينت
٣٢  

  ٣٣  يف ميكروسوب بوير بوينتdesignبعض أشكال   ٣
يف تعليم مهارة الكتابة باستخدام  سةيف املدراملواد الدراسية   ٤

  الربنامج احلاسويب بووير بووينت 
٦٨-٦٢  



 خ 

 

يف تعليم مهارة الكتابة  يف املكتبةاملواد الدراسية   ٥
  باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت

٧٨-٧١  

  ٨٦-٨٢  يف املقصف واملطعماملواد الدراسية يف مهارة الكتابة   ٦
 

  قائمة املالحق

  الصفحة  ع املالحقموضو  رقم

  ١٣٨ أسئلة املقابلة مع رئيس املدرسة باللغة العربية  ١

  ١٣٩-١٣٨  أسئلة املقابلة مع مدرسة اللغة العربية باللغة العربية  

  ١٤٠ أسئلة املقابلة مع رئيس املدرسة باللغة اإلندونيسية  

  ١٤٠ أسئلة املقابلة مع مدرسة اللغة العربية باللغة اإلندونيسية  

سئلة االختبار القبلي للفصل الضابط والفصل التجريب يف أ  ٢
  تعليم مهارة الكتابة

١٤٢-١٤١  

أسئلة االختبار البعدي للفصل التجريب يف تعليم مهارة   ٣
  الكتابة

١٤٣  

قبل التجربة باستخدام الربنامج احلاسوىب االستبانة للطالب   ٤
  باللغة العربية )power Point( بور بوينت 

١٤٥-١٤٤  

قبل التجربة باستخدام الربنامج احلاسوىب االستبانة للطالب   ٥
  باللغة العربية )power Point( بور بوينت 

١٤٧-١٤٦  

قبل التجربة باستخدام الربنامج احلاسوىب االستبانة للطالب   ٦
  باللغة اإلندونيسية )power Point( بور بوينت 

١٤٨  

  ١٥٠-١٤٩نامج احلاسوىب قبل التجربة باستخدام الرباالستبانة للطالب   ٧



 ذ 
 

  باللغة اإلندونيسية )power Point( بور بوينت 

مثال الصور التعليمية باستخدام الربنامج احلاسويب بووير   ٨
  يف الفصل التجريب بووينت

١٥١  

الصور يف عملية البحث يف املدرسة ضة العلماء   ٩
  بوبوالوانج

١٥٤-١٥٢  

  ١٥٥ spssاإلخراج من الربنامج   ١٠

  
 



  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة

  املقدمة  - أ

ساس كل تقدم إنساىن، وهو صفة أساسية ألي   جتمع أالتواصل اللغوى 

. ، فلذلك ارتبطت باالسالم ارتباطا كبريا٢ن آلغة القرواللغة العربية هى . ١بشرى

 كتببقية الن فحسب ولكنها لغة احلديث النبوى ولغة آواللغة العربية ليست لغة القر

  .    الدينية جلميع املسلمني ىف مجيع احناء العامل

إذا كانت اللغة العربية هلا مكانة خاصة يف قلوب املسلمني وعقوهلم فمن 

الواقع ينبغي على  اذ.اة اليوميةها يف احليتارسممها و تساردهم يلعاملمكن يسهل 

ن والكتب آليفهموا القرهم من صغارهم حىت كباراملسلمني أن يتعلموا اللغة العربية 

  .باللغة العربيةمكتوبة الدينية اليت أكثرها 

نا هذا حيث نعيش يف عصر  هذا الوقتتعليم اللغة العربية يفإىل ة بالنسبو

أنّ من  ةى الباحثتر التكنولوجيا واالنفجار التقين واملعريف والثقايفاملعروف بعصر 

 احلاسوبةمثل استخدام العصري ةجهزنستفيد مما وجدنا فيه من األالضروري جدا أن 

  .كوسيلة تعليمية لتحسني عملية التعليم

والكتابة نشاط معقد جدا، ومتتثل الكتابة ركيزة أساسية يف عملية اإلتصال 

بدور فعال يف حفظ التراث البشري من الضياع، وتسجيل  –ومازالت  –اليت قامت 

  تراع الكتابة دورا عظيما يف تسجيلتاريخ اإلنسان عرب األزمنة املختلفة، كما أدى اخ

                                            
  ٧:ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة ،: القاهرة( ، الطبعة األوىل املرجع ىف تعليم اللغة العربيةفتحى على يونس، ١
 ٢:  )سورة يوسف(، ١٢، القران الكرمي٢



القرأن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ولذا حثنا الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

٣.قيدوا العلم بالكتابة: على تعلمها يف قوله 
 

وتعد مهارة الكتابة من املهارات اللغوية املركبة حيث تتطلب أكثر من حاسة 

ابع ، والعقل يراقب وينظم، ومن أجل هذا التعقيد للعمل فيها، فاليد ختط، والعني تت

والتركيب أتى تعليم مهارة الكتابة يف اية تعليم املهارات اللغوية، ليس إقالال يف 

أمهيتها ولكن ألا مهارة الميكن السيطرة عليها إال بعد أن يستمع الدارس للغة ويألف 

  .٤لقراءة وأخريا يكتبهاأصواا، مث حيكيها نطقا وحديثا مث يعرف رموزهايف ا

لدى الدارسني ىف  طريقة جذابة ورغبةتعليم كتابة اللغة العربية حيتاج إىل و

ستطيع تعملية التعليم اليت  التعلم لبلوغ الفاعلية ىف جناح عملية التعليم، و من عناصر

الوسائل التعليمية املناسبة لتعلم  هي استخدام لدافعية الطالب شجع تونمي تأن 

يف عملية  الوسائل التعليمية املناسبة واجلذابةن استخدام أل. يف عملية التعليم بةواجلذا

ة يفعال على حتقيقساعد املعلم ي، ورغبات، ويؤدي إىل رفع الدافعية لدى الطلبةالتعليم 

  ٥.ساعد جناح عملية التعليميالتعليم، وتوضيح املعلومات املطروحة، و

 االبتدائيــةضــة العلماءرسةدميف  ةالطلبــ ةالباحثــ تبعــد أن الحظــ

بعـدم قـدرة   الكتابةهارة ال جييدومن ة أمالباحث توجدمباالجن بولوالونجاإلسالمية

مل ةاللغة العربيـة في واقع التعليم والتعلّم، معلّمالتالميذ يف اإلمالء والكتابة املقيدةألن

ل الوتستعمل الوسائل التعليمية يف عمليتهم التعليمية بل تومل تمسائل التعليميـة  فض

                                            
دار االعتصام، : دون مدينة    ( ،لغري الناطقني بالعربية ، أسس اعداد الكتب التعليمية ناصر عبد اهللا و اخرون ٣

  ٦٣. ، ص)دون سنة
  ٦٤.املرجع نفسه، ص، ناصر عبد اهللا و اخرون ٤

٥
Azhar Arsyad, Media Pengajaran,Jakarta: Ciputat Press, ٢٠٠٢, hal. ٢٠-١٩ 



باستخدام السبورة والكتاب التعليمي القاصـرين يف  إجنـاح    يكتفتالتقليدية حيث 

  .عملية التعليم والتعلّم
  

هذه املشكلة تؤثر يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم حيـث يتركـز املعلـم يف    

التعلّم استخدام ومرور الوقت املتوفربكتابة املواد الدراسية حىت جتعل عملية التعليم و

. غري فعالة حيث يشعر الدارسون امللل والكراهية الشـديدة واحلماسـة املنخفضـة   
أنّ أكثراملعلّمينلم يستفيدوا مـن الوسـائل التعليميـة     ةالباحث ترأ، واملشكلة األخرى

وحدات حاسوب ستة يف هذه املدرسة   إال يف تعليم احلاسويب فقط ولو كانت املوجودة،

 .أن تستخدم كوسائل يف عملية التعليم والتعلم ميكنو شاشات املكرب 
  

الربنـامج  استخدام فعالية تجرييب عنالبحث ال ةقدم الباحثت، وىف هذا البحث

  .تابةم مهارة الكييف تعل ٢٠١٠احلاسويب بووير بووينت 

  

  مشكلة  وأسئلة البحث -  ب

 ضة مدرسةقلة نتائج تعلّم الطلبة فى املشكلة الرئيسة يف هذا البحث هي    

  .مباالنج بولوالونجاإلسالمية االبتدائيةالعلماء

  :ا يلىأما أسئلة البحث مب

كوسيلة تعليمية )power point( الربنامج احلاسوىب بور بوينت استخدام يتم كيف  - ١

بولوالونج  االبتدائية اإلسالمية ضة العلماءمدرسةلتعليم الطلبة مهارة الكتابة في

 ؟مباالنج

كوسيلة )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت ما مدى فعالية استخدام  - ٢

 االبتدائية اإلسالمية ضة العلماء مدرسةلترقية مهارة الكتابة لدى طلبةتعليمية 

 ؟ بولوالونج مباالنج



  :ويتفرع هذا السؤال إىل األسئلة الفرعية التايل 

كوسيلة )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت ما مدى فعالية استخدام  -أ 

 ؟)كتابة الكلمات(يف اإلمالء تعليمية لترقية مهارة الكتابة 

 power(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت ما مدى فعالية استخدام  - ب 

point( لترقية مهارة الكتابة يف ترتيب الكلمة؟كوسيلة تعليمية 

كوسيلة )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت ما مدى فعالية استخدام - ج 

 الكلمة املوازية؟/لترقية مهارة الكتابة يف حتويل اجلملةتعليمية 

كوسيلة )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت ما مدى فعالية استخدام  -د 

  لترقية مهارة الكتابة يف ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة؟ تعليمية 

  

  أهداف البحث -ج

  : ما يلى البحثيهدف السابقة  األسئلة وبناء على   

كوسيلة )power point( الربنامج احلاسوىب بور بوينت  استخدام يفية كمعرفة  -١

 االبتدائية اإلسالمية ضة العلماء لتعليم مهارة الكتابة ىف مدرسة تعليمية

 بولوالونج مباالنج

كوسيلة )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت فعالية استخدام معرفة  -٢

 االبتدائية اإلسالمية ضة العلماء مدرسةمهارة الكتابة لدى طلبةلترقية تعليمية 

 :والتفصيل كما يلي  بولوالونج مباالنج

 power(  الربنامج احلاسوىب بور بوينتفعالية استخدام  معرفة -أ 

point( كوسيلة تعليمية لترقيةمهارة الكتابة يف اإلمالء)كتابة الكلمات( 



 power(  حلاسوىب بور بوينتالربنامج ا فعالية استخدام معرفة  - ب 

point( لترقية مهارة الكتابة يف ترتيب الكلمة؟كوسيلة تعليمية 

 power(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت فعالية استخدام معرفة  - ج 

point( الكلمة /لترقية مهارة الكتابة يف حتويل اجلملةكوسيلة تعليمية

 املوازية

 power(  ور بوينتالربنامج احلاسوىب بفعالية استخداممعرفة  - د 

point( لترقية مهارة الكتابة يف ترتيب اجلملة لتكون كوسيلة تعليمية

  .الفقرة البسيطة

  

  فرضية البحث  - د

فعالة يف كوسيلة تعليمية )power point(الربنامج احلاسوىب بور بوينت استخدامإن 

ولوالونج ب االبتدائية اإلسالمية ضة العلماء مدرسةلطلبة تعليم مهارة الكتابة 

  : والتفصيل كما يلي .مباالنج

 فعالة كوسيلة تعليمية)power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينتاستخدام  -أ 

 )كتابة الكلمات(لترقيةمهارة الكتابة يف اإلمالء 

 كوسيلة تعليمية)power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت استخدام  - ب 

 الكلمةفعالةلترقية مهارة الكتابة يف ترتيب 

فعالة كوسيلة تعليمية )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينت استخدام  - ج 

 الكلمة املوازية/لترقية مهارة الكتابة يف حتويل اجلملة



فعالة كوسيلة تعليمية )power point(  الربنامج احلاسوىب بور بوينتاستخدام -د 

 يطةلترقية مهارة الكتابة يف ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البس

  

  

  

  

  

  

  أمهية البحث -هـ

  :تتضمن أمهية البحث جوانب نظرية وتطبيقية     

( الربنامج احلاسوىب بور بوينتعليمية والسيما تاستخدام الوسائل الإن  نظريا، - ١

power point( ن عملية التعليم حتسالكتابة تدريس مهارة  تعليمية ىفكوسيلة

 . والتعلم

 ا ملدرسي اللغة العربية يف تطبيق إرشادا عملي حيقق هذا البحث تطبيقيا، -٢

هارة ملتعليميةكوسيلة )power point( الربنامج احلاسوىب بور بوينت استخدام 

بولوالونج  االبتدائية اإلسالمية "ضة العلماء" مدرسةىف لطلبة دى ال كتابةال

 .مباالنج

  

 حدود البحث  -و

 :احلدود املوضوعية - ١



احلاسويب    خدام الربنامج ستموضوع هذا البحث يف ا ةالباحثت حدد

و  يف اإلمالءالكتابة  أى  ىف تعليم مهارة الكتابة (power point )بوربووينت 

 االبتدائية اإلسالميةضة العلماء مدرسة لدي الطلبة يف( الكتابة املقيدة

  .بولوالونج مباالنج

 احلدود املكانية - ٢

بتدائية اإلضة العلماء  مدرسة يفالبحث  هذا مكان ةالباحث تدحد

الفصل  .التجربة يف الصف اخلامس توجر .بولوالونج مباالنج اإلسالمية

  اخلامس أ ليجعله جمموعة جتريبة والفصل اخلامس ب ليحعله جمموعة ضابطة 

 :احلدود الزمانية - ٣

-٢٠١٠من العام الدراسـي  الثاىن الفصل الدراسي ىف هذا البحث  ىجر

  .حىت يونيووتطبيق التجريب شهرين من شهر مايو  م٢٠١١

 حتديد املصطلحات  -ز

. أثرتعىن Effecأخذت من كلمة ) ىف اللغة اإلجنليزية : (  Effectivenessفعالية هى  -١

وفعالية هى فعل شيئ ليكون له أثر ىف حتقيق األهداف الكاملة بأبسط الطرق 

 .وأيسر اجلهد وأقصر الوقت

 .إستخدام هو اإلستفادة من شيئ أو من  الوسائل للوصول إىل األهداف املرجوه - ٢

 هو أحد برامج الكوبيوتر )power point( بووير بوينت حلاسويبالربنامج ا - ٣

ويرىالصوراملساعدة على أنيسمعالصوتالدارس وايستطيع. فيعمليةالعرضوالتعبري

 .ابة الصحيحةكيفية الكتحتفيظ املفردات للتالميذ وتعليمهم 



قدرة الدارسني على الكتابة هي . إحدى املهارات اللغويةمهارة الكتابة هى - ٤

مالئيا، وإجادة اخلط، وقدرم على التعبري عمالديهم من أفكار يف إالصحيحة 

الصحيحة على الكتابة  طلبةقدرة اليف هذا البحث  ةالباحثوحددت  ٦.وضوح ودقة

لتكوين اجلمل  حتويل اجلملة  وترتيب الكلمة أىيا وإمالئيا والكتابة املقيدة كتاب

  . املفيدة البسيطة بالتراكيب اللغوية

دى املدارس هي إح مباالنج بولوالوانج اإلسالمية اإلبتدائيةضة العلماء مدرسة - ٥

ماالنج جاوا الشرقية  –ونج بولوالاالسالمية املوجودة فىشارع سوراباتى رايا  ىف 

  . ينية إندونيسيةوزارة الشؤون الد إشرافحتت 

 

  

  السابقة  الدراسات -ح

 :تعلق مبهارة الكتابة والوسائل التعليمية هى تالسابقة الىت  الدراسات

م اللغة العربية بواسطة يعلتنمية دافعية الطلبة يف ت" :٢٠٠٧٧، مرأة الصاحلة: الباحثة   - ١

  ".ثالثة ماالنجالوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف املدرسة الثانوية احلكومية ال

إىل أي وكيف يكون استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد،  :املشكلة ) أ

ة استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف تنمية دافعية طلبة يلامدى فع

                                            

: مصر(تعليمالعربيةغريالناطقينبهامناهجهوأساليبه،رشديأمحدطعيمة،٦
  ١٨٦ .، ص) ١٩٨٩ املنظمةاإلسالميةللتربيةوالعلوموالثقافةإيسيسكو،منشورات

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  ة العليا،كلية الدراس:ماالنج (،  ة، رسالة ماجستري غري منشورمرأة الصاحلة ٧
  .)٢٠٠٧،  احلكومية



يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج يف تعلم اللغة " ج"الصف العاشر 

  .العربية

  استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعادمعرفة  احلصول على: األهداف ) ب

ة استخدام الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف تنمية دافعية طلبة يلامدى فعو

يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج يف تعلم اللغة " ج"الصف العاشر 

  .العربية

حبث إجرائى  مدخل البحث فيه هو املدخل الكيفى ونوعه :منهج البحث )ج

 .  فهي باملالحظة واملقابلة واإلستبيان والوثائق ياناتأما طريقة مجع  الب. وصفى

يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج " ج"دافعية طلبة الصف العاشر :النتائج) د

أما استخدام .يف تعلم اللغة العربية ضعيفة ألن الوسائل املستخدمة فيها غري فعالة

م يالبصرية ذات ثالثة أبعاد هي أكثر فعالة يف تنمية دافعية الطلبة يف تعل الوسائل

  .اللغة العربية

فعالية استخدام الصور الكريكاتورية ىف تعليم مهارة :  ٢٠١٠، ٨فوجى راهايو- ٢

  )بالتطبيق يف املدرسة الثانوية وايل سوجنو المبونج الشمالية . ( الكتابة

الكريكاتورية ىف تنمية مهارة الطالب ىف م الصور ما مدى فعالية استخدا:املشكلة ) أ

و ىف اختيار املفردات و ىف القواعد و ىف املضمون و ) كتابة الكلمات ( اإلمالء 

  ىف التنظيم؟

                                            

جامعة موالنا مالك إبراهيم  عليا،ة الكلية الدراس:ماالنج (،  ةغري منشوررسالة ماجستري فوجى راهايو ،  ٨

  .)٢٠١٠،  اإلسالمية احلكومية



الكريكاتورية ىف تنمية مهارة   مدى فعالية استخدام الصور ملعرفة : األهداف  ) ب

فردات و ىف القواعد و ىف و ىف اختيار امل) كتابة الكلمات ( الطالب ىف اإلمالء 

  .املضمون و ىف التنظيم

املدخل ىف هذا البحث هو املدخل التجريىب الكمى، أما طريقة : منهج البحث) ج

  . اإلختبار، االستبيان و املقابلة: مجع البيانات هي 

الكريكاتورية فعال ىف تنمية مهارة الكتابة خاصة ىف إن استخدام الصور :النتائج) د

و اختيار املفردات و القواعد ) كتابة الكلمات ( الطالب ىف اإلمالء  تنمية مهارة

  واملضمون والتنظيم

". فعالية استخدام احلاسوب ىف تنمية مهارة الكالم: "٩ ٢٠٠٩، أمحد زيـنـي - ٣

  )بالتطبيق على مدرسة إحتاد املتوسطة اإلسالمية مبتارام(

الصف طق السليم لدى طلبةفعالية استخدام احلاسوب لتنمية النمامدى :املشكلة ) أ

إلملام طلبة الصف الثاين باملفردات و القواعد لتدريس و الثاين يف مهارة الكالم

  .لترقية طالقة طلبة الصف الثاين يف الكالمواللغوية 

فعالية استخدام احلاسوب لتنمية النطق السليم لدى مدى ملعرفة : األهداف  ) ب

إلملام طلبة الصف الثاين و القواعد لتدريس و الصف الثاين يف مهارة الكالمطلبة

  .لترقية طالقة طلبة الصف الثاين يف الكالموباملفردات اللغوية 

: وأما تنفيذ البحث . املنهج ىف هذا البحث منهج البحث اإلجرائى:  منهج البحث) ج

  .التخطيط، التنفيظ، املالحظة، واإلنعكاس

                                            

جامعة موالنا مالك إبراهيم  ة العليا،كلية الدراس:ماالنج (،  ةغري منشوررسالة ماجستري ، أمحد زيـنـي٩

  .)٢٠٠٩، اإلسالمية احلكومية
 



دريس لتالسليم لدى الطلبة و لتنمية النطقإن استخدام احلاسوب فعالة :النتائج-د

  . لترقية طالقة الطلبة عند التحدثالتركيب الصحيح و إلملام املفردات اللغوية و 

استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية ":٢٠٠٥١٠نور الوحدة،  - ٤

لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسان باسر السابعة 

  ."سنيبنجرما

كيف كانت كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ الفصل اخلامس : املشكلة) أ

باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسان باسر السابعة بنجرماسني باستخدام 

  .برتوفوليو

كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة ملعرفة :األهداف ) ب

  .نتاسان باسر السابعة بنجرماسني باستخدام برتوفوليواالبتدائية احلكومية ا

ن استخدام برتوفوليو يف تعليم الكتابة يرقي كفاءة الطلبة من ناحية إ: النتائج)ج

 املختارةحد األساليب الكتابة، ولذا يعد برتوفوليو من أتركيب اجلملة وصحة 

 .يف تطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية

فعالية استخدام أسلوب األسئلة واألجوبة ىف تعليم مهارة : "٢٠٠٩١١ :أمحد عارفني - ٥

  .الكتابة

مدى فعالية استخدام أسلوب األسئلة واالجوبة ىف تعليم مهارة ما : املشكلة )أ

  .الكتابة

                                            
امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ج ة العليا،كلية الدراس:ماالنج (،  ةغري منشوررسالة ماجستري نور الوحدة، ١٠

  .)٢٠٠٥، احلكومية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  ة العليا،كلية الدراس:ماالنج (،  ةغري منشوررسالة ماجستري ،أمحد عارفني١١

  .)٢٠٠٩، احلكومية



ملعرفة فعالية استخدام أسلوب األسئلة واالجوبة ىف تعليم مهارة : األهداف) ب

  . الكتابة

  األسئلة واألجوبة ىف تدريس مهارة   الكتابة  فعالة  استخدام أسلوبإن :النتائج )ج

م يعلتنمية دافعية الطلبة يف تيف الدراسة السابقة األوىل، حبثت الباحثة عن 

وفيالدراسة السابقة الثانية . ذات ثالثة ابعاد اللغة العربية بواسطة الوسائل البصرية

وىف  تعليم مهارة الكتابةفعالية استخدام الصور الكريكاتورية ىف حبثت الباحثة عن

 Windowsبرنامج (الدراسة السابقة الثالثة حبث الباحث عن استخدام احلاسوب 

Movie Maker(  بور بوينت" و برنامج)"power point ( ويف يف تنمية مهارة الكالم

 استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابةالدراسة السابقة الرابعة، حبثت الباحثة عن 

ويف الدراسة السابقة اخلامسة، حبث الباحث عن فعالية استخدام . ميذعند التال

 .الكتابةأسلوب األسئلة واالجوبة ىف تعليم مهارة 

أما الباحثة، يف هذا البحث حبثت عن إحدى الوسائل التعليمية احلاسوبية، 

واستخدمتها يف تدريس  ٢٠١٠) power point(هي الربنامج احلاسوىب بوور بووينت 

وجرت الباحثة . الكتابة خاصة يف كتابة صحيحة ىف اإلمالء والكتابة املقيدة مهارة

أن كشف هذا البحث البيانات عن نتائج تدريس مهارة الكتابة قبل استخدام 

وبعده، ومعرفة مدى فعالية  ٢٠١٠) power point(الربنامج احلاسوىب بوور بووينت 

. يف تدريس مهارة الكتابة) power point(استخدام الربنامج احلاسوىب بوور بووينت 

  .لذلك رأت الباحثة أن هذا البحث غري مسبوق

  
 



  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  كتابةمهارة ال:  املبحث االول

  مفهوم مهارة الكتابة  - أ

قدرة الدارسني على الكتابة : يتركز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور 
مالئيا، وإجادة اخلط، وقدرم على التعبري عما لديهم من أفكار يف إالصحيحة 

دراك العني اموعة إالقراءة نشاط بصري يعتمد على فالكتابة مثل . وضوح ودقة
الرموز املكتوبة وهي من مث تتأخر يف مكاا بني املهارات اللغوية مثل القراءة، بل تأيت 

ذ يعتمد تعليم مهارة الكتابة على مرحلة صوتية يف بداية التعليم فتساعد إ١.بعدها
الل تعليم هذه املهارة على وجه مهارة االستماع والكالم والقراءة على الدارس من خ

  .العموم
  

  أهداف تعليم مهارة الكتابة -٢

  :٢ىل متكني  الدارس منإدف عملية تعليم الكابة باللغة العربية 
 دراك العالقة بني شكل احلروف  وصوتهإكتابة احلروف العربية و - ١

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

 تقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليمإ  - ٣

                                            

  ١٨ .ص،املرجع السابق رشدي أمحد طعيمة.١٢
سالمية للتربية املنظمة اإل: مصر(، اطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني خرون،وۤاد كامل الناقة حممو١٣

  ٢٠٤ .، ص)م ٢٠٠٣ :ايسيكو والعلوم والثقافة،
  



 سهل على الدارسأيهما ،أتقان الكتابة باخلط النسخ أول الرقعةإ  - ٤

 ىل اليسرإتقان الكتابة  من اليمني إ  - ٥

 وداللتها استخدامها قيممعرفة عالمات التر  - ٦

االختالفات بني النطق  ما يف اللغة العربية مندراك إمالء ومعرفة مبادئ اإل   - ٧
ومن خصائص ينبغي العناية ا يف الكتابة كالتنوين مثال ، والكتابة والعكس

 والتاء املفتوحة واملربوطة واهلمزات

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

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات الصحيحة حيث تغيري شكل   - ٩
فراد والتثنية واجلمع ، التذكري والتأنيث، األ( الكلمات وبنائها بتغري املعىن 

 )ضافة و الضمائر اإل

 .ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -١٠

 .كرة املعرب سلوب املناسب للموضوع أو الفاستخدام األ -١١

  .سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة -١٢
  

  مراحل تعليم مهارة الكتابة  -٣

  :ات مراحل خمتلفة نوجزها فيما يليبراهيم اخلطيب لتعليم هذه املهارإوقال حممد 
 كتابة احلروف - ١

 النسخ - ٢

 مالءاإل - ٣

 الكتابة املقيدة - ٤



 ٣الكتابة احلرة   - ٥

ىل أن األساليب اليت يتبعها املدرسون يف عرض ما لديهم من إبالنسبة 
تعلقا قويا فالبد هلم من  الدروسالدراسية ويف معاملة طلبتهم تتعلق باملتعلم و الدروس

والطريقة )  Logical Method(تني ومها الطريقة املنطيقية يساسأىل طريقتني إاملالحظة 
الدراسية  الدروسفالطريقة املنطيقية تعين بتنظيم  ٤).Psykological Method(النفسية 

وقابلياته  بتنظيم فعالية املتعلمفالطريقة النفسية تعين . ساليب عقلية ومنطيقيةأوفق 
  .الدراسية الدروسىل إواستعداداته بالقبول 

براهيم إمراحل تعليم مهارة الكتابة حسب ما قاله حممد  نأىل ذلك إضافة إ
 :اخلطيب، وهي 

  كتابة احلروف  -)أ 
ىل تعلم كتابة إبعد أن يتمرن املتعلم على تشكيل اخلطوط ، ينتقل 

  : احلروفويستحسن أن يتم هذا بالتدرج التايل 
 .تكتب احلروف بأشكاهلا املنفصلة قبل كتابتها بأشكاهلا املتصلة -)١

 .تكتب احلروف بترتيبها ألفبائي املعروف -)٢

 .املقاطع أو الكلماتتكتب احلروف قبل كتابة  -)٣

 .يكتب حرف واحد أو اثنان جديدان أو الكلمات -)٤

 ٥.بالكتابة على دفاترهم الطلبةكتابة املعلم النموذجية على السبورة تسبق بدء  -)٥

  

                                            

 ١١٩ –١١٥ :، ص )م ٢٠٠٣،  مكتبة التوبة:  الرياض(،طرائق تعليم اللغة العربية، حممد ابراهيم اخلطيب .١٤
  ٤٢. ص ،)م١٩٧٤ ،دار القلم: بريوت(، املبادئ يف طرق التدريس العامة ،ياسنيحممد حسني أل.١٥
   ١٣٠. ص ،) ١٩٨٩السعودية اململكة العربية : رياض(أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل،.١٦



  )Copying(  النسخ -)ب
على كتابة احلروف  الطلبةهذه املرحلة هي املرحلة اليت يتدرا املعلم 

منفصلة ومتصلة، ومن املفيد أن يطلب منهم أن ينسخوا دروس القراءة اليت 
 ٦. يتعلمها يف كتاب القراءة األساسي

  
  اإلمالء   -)ج

مالء نظام لغوي موضوعه الكلمات واحلروف، وهو واحد من أركان اإل
ة ويزاد مرة وأن احلرف العريب حيذف مر. اللغة العربية الذي يهتم بنظام مقاطع

فينبغي . مالء بعد ذلك يعطي صورا بصرية للكلمات العربيةأخرى، وإن اإل
وهي املنقول واملنظور : مالء الثالثةللمعلم أن يدرك الفرقبني أنواع اإل

  ٧. واالختياري
  مالء املنقول اإل -)١

  

مالئي على السبورة أو يف مالء بعرض النص اإلهذا  النوع من اإل
البطاقة أو رمبا يف كتاب وبعد قراءة النص ومناقشته يتوىل املعلم حتليل 

مث ميلى عليهم النص، على أن . بعض الكلمات وجئتها وتوضيحها شفهيا
أو يبدأ املعلم قراءا على الدارسني ومطالبة  ٨. يظل النص معروضا أمامهم

اقشتهم فيها وأخريا يطلب منهم نقلها يف بعضهم بقراءا قراءة جهرية ومن
 .كراستهم مث يصححها

                                            

 ٦٣. صاملرجع السابقناصر عبد اهللا و عبد احلميد عبد اهللا ،.١٧
 ١٩٠. ص ،املرجع السابق، رشدي أمحد طعيمة.١٨

دار : عمـان (،الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربيـة  طه على حسني الليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،.١٩
 ٨٧ .ص، )م٢٠٠٣الشروق للنشر والتوزيع، 



  
  مالء املنظوراإل -)٢

ىل إعندما يشعر املعلم أن املتعلمني قد تقدموا شيئا ما ينتقل معهم 
ويتلخص يف أن يأيت املعلم بقطعة أو عدة مجل مناسبة . مالء املنظوراإل

ليها على السبورة إينظرون  الطلبةبعقوهلم لغويا وثقافيا مث يقرؤها عليهم، و
الكلمات ناقش املعلم معهم يذا انتهوا  فإأو يف الكتاب ويطلب منهم قراءا ف

فيمحوها الصعبة من حيث معناها وطريقة كتابتها فيكرركتابتها أو قرائتها 
أو من املفردات أو اجلمل   ٩.ويأمرهم بكتابتها على الكراسة أو على السبورة

ذا انتهى فيأمرهم أن يغلقوا الكتاب إمن قراءا، و من كتاب الدرس ويطلب
  .فيكتبواها على السبورة أو على الكراسة حسب احلاجة

  اريبمالء االختاإل -)٣
مالء الذي يكلف يف الطالب بكتابة ما مالء هو من اإلفهذا اإل

وفيه يقوم املعلم  ١٠. ميلي عليهم دون معرفة سابقة بالنص اململى عليهم
مالئها دون إباختيار قطعة من الكلمات أو اجلمل مث يقوم الدارس ب

تهاء يأخذ املعلم نمناقشتها أو التعرض لكلماا الصعبة مث بعد اال
الكراسات ويقوم بتصحيحها مث يناقش معه يف األخطاء الشائعة اليت 

ء هي أن فضل طريقة لتصحيح اإلمالأوبعض املؤهلني يقول أن . وقعوا
يقوم املعلم بتصحيح كراسة كل دارس أمامه ليعرف اخلطأ الذي وقع فيه 

 ١١.وصوابه

                                            

  ٦٣، رجع السابقامل ناصر عبد اهللا و عبد احلميد عبد اهللا ، . ٢٠
  ١٩١. ،صاملرجع السابق، رشدي أمحد طعيمة .٢١

 ٦٨ .، صاملرجع  السابق ناصر عبد اهللا و عبد احلميد عبد اهللا ،.٢٢



  
  

  قيدةالكتابة امل -)د 
  وهي مرحلة تسبق الكتابة احلرة 

  :ليي، وأشكاهلا فيما قيدةالكتابة امل 
يطلب من التالميذ أن يكتب عدة مجل موازية جلملة . اجلمل املوازية -)١(

مثال ذلك أن تكون . الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلملمعينة، ويعطي 
). البنت(وتكون كلمة التعويض . كتب الولد درسه: اجلملة النموذج
  .كتبت البنت درسها: فيكتب التلميذ

تعطي للطالب فقرة مكتوبة مث يطلب منه إعادة كتابة . الفقرة املوازية -)٢(
فإذا كانت الفقرة تدور حول . هايالفقرة مغريا إحدى الكلمات الرئيسة ف

شخص امسه حامت، يطلب منه أن حياوهلا لتدور حول فتاة امسها مرمي 
ويستدعى هذا بالطبع تغيري األفعال والضمائر والصفات واألحوال . مثال

  .اليت تتعلق حبامت وجعلها تتناسب مع االسم اجلديد
 اجلملة بالكلمة يطلب من التالميذ أن ميأل الفراغ يف. الكلمات احملذوفة -)٣(

. احملذوفة اليت قد تكون أداة جر أو عطف أو استفهام أو شرط وغري ذلك
.  املدرسة.....  املقصف: مثال. وقد تكون الكلمة احملذوفة كلمة جمتوى

  .املعمل صالة املوسيقى..... 
تعطي للتلميذ جمموعة من الكلمات، ويطلب منه أن . ترتيب الكلمات -)٤(

مطعم  –املدرسة  –كبري  –ىف : مثال. ها مجلة صحيحةيرتبها ليعمل من
  .ىف املدرسة مطعم كبري : فتصبح هذه. 



تعطي للتلميذ جمموعة غري مرتبة من اجلمل، ويطلب منه . ترتيب اجلمل -)٥(
فالتلميذ هنا ال ينتج كلمات او . أن يرتبها لتعمل منها فقرة متكاملة

ة له ويفهم العالقات اليت كل ما عليه أن يفهم اجلمل املعطا. تراكيب
انيا أو منطقيا أو بأية طريقة أخرى كبينها، مث يقوم بترتيبها زمنيا أو م

  .مناسبة
تعطي للطالب مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو مثبتة . حتويل اجلملة -)٦(

أو استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل املاضي أو املضارع أو األمر، أو 
  . للمعلوم أو املبين للمجهول، أو إىل غري ذلك من التحوبلإىل املبين

تعطي للطالب مجلتان يطلب منه أن يصلهما معا ليكوِّن . وصل اجلمل -)٧(
. منهما مجلة واحدة باستخدام أداة حتدد له أو تترك له حرية حتديدها

: وقد تكون اجلواب مايلي. الرجل سافر أمس+ عاد الرجل: مثال ذلك
  .الذي سافر أمسعاد الرجل 

يعطي للطالب جزء من اجلملة ويطلب منه إكماهلا بزيادة . إكمال اجلملة -)٨(
  .مجلة رئيسية أو غري رئيسية

  :وحيسن باملعلم أن يالحظ األمور األتية املتعلقة بالكتابة املوجهة  
  .ليست مجيع أنواع مترينات الكتابة املوجهة بنفس الدرجة من السهولة -)أ(
ن يأيت مترين الكتابة املوجهة بعد شرح املعلم للتركيب الذي جيب أ -)ب(

  .يعاجله التمرين وتدريب الطالب عليه شفويا
جيب أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدي الطالب، أي سبق هلم أن  -)ج(

  .تعلموها



يتم تصحيح التمرين عن طريق التصحيح الذايت حيث يقوم كل طالب  - )د(
مع اإلجابات النموذجية، أو عن طريق  بتصحيح ما كتب مبقارنته

  .تصحيح املعلم ملا كتب كل طالب
جيب أن يناقش املعلم مع طالبه يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيد من  -)ه(

  .التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخطاء
  .يعيد كل طالب كتابة التمرين كله أو اجلمل اخلاطئة فقط -)و(

كتابة يركز فيها علي النحوية ويشتد فيها االهتمام إن هذه املرحلة من ال
باالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلملة املكتوبة من 

وجيب أن تأخذ عملية التدريس يف هذه املرحلة شكال . حيث التركيب واملعين
ك وإلحكام ذل. متدرجا تتدرج فيه تدريبات الكتابة حبيث تبداء سهلة بسيطة

التدرج فينبغي أن تتنوع التدريبات حيكمها أيضا تدرج طبيعي بـادئني مـن   
فقد يبدأ التعلم باستحدام تدريب التكملة أو بتقدمي مجـل بسـيطة   . البسيط

وقد يبـدأ  . وقصرية تتطلب من التالميذ إطالة اجلملة بإضافة معلومات جديدة
مجلة ولكنها حتتاج إيل التعلم بتقدمي كلمات ال حتتاج إيل إعادة ترتيب لتكوين 

  ١٢.أو كلمتني حت تكتمل اجلملة ةإضافة كلم
فاملـدرس  . والكتابة يف هذه املرحلة ينبغي ان تظل حتت إشراف املعلـم 

مطالب مبتابعة كتابات الدارسني ليطمئن علي أن الطالب مل يندفع يف الكتابـة  
، أو مسـتخدما  باللغة العربية مستخدما عادة الترمجة من لغته إيل اللغة العربية

املعاجم الثنائية، وأنه جيتهد الستخدام ما يعرفه فقط وما استطاع أن يتعلمه من 
إن ترك الطالب يف هذه املرحلة . أمناط وصيغ تقوم علي أساسها كتابته املوجهة

                                            
 ٢١٥ ،صاملرجع السابقمودكاماللناقة،١٢



وشأم يف الكتابة يؤدي إيل انطالقهم السريع حنو املعجم وحماولة الوصول إيل 
علومام يلجأ فيه إيل الترمجة مما يؤدي إيل هدم مـا  مستوي من التعبري يفوق م

  .بناه املعلم من عادات الكتابة اجليدة
  

  الكتابة احلرة -)ھـ
هذه هي املرحلة األخرية من تعليم مهارة الكتابة، وهذه املرحلة اليت يترك 
للدارس فيها حرية اختيار أفكاره ومفرداته وتراكيبه عندما يكتب ، وال تعين هذه 

ىل توجيه ومساعدة أو أنه إىل مرحلة ال حيتاج فيها إاحلرية أن الدارس قد وصل 
وال بد على املعلم من تعليم  ١٣. للغةىل مرحلة االبتكار يف استخدام اإقد وصل 

  : ية املتعلقة بالكتابة احلرة وهيتالطالب بعض املهارات اآل
 اهلامش -)١

 التاريخ -)٢

 العنوان -)٣

 مئشر الفقرة -)٤

 مكان الكتابة -)٥

 ١٤أدوات الكتابة  -)٦

ويف إجراءات درس اللغة العربية ملادة مهارة الكتابة، ينبغي للمعلم أن 
تية ليه ويراعي املراحل اآلإمدى التقدم والتأخر، والذي وصلوا  الطلبة علىيتعرف 

  :قبل بداية تعليم مهارة الكتابة، وهي
 .حتديد اهلدف من تعليم الكتابة - )أ ( 

                                            

 ٢١٩ .ص ،املرجع السابق ،ود كامل الناقة ورشيد أمحد طعيمةحمم .٢٤

 ١٤١ - ١٤٠. ، صاملرجع السابقحممد علي اخلويل، ٢٥



وينبغي أن حيدد احملتوى املناس للمتعلمني . اختيار احملتوى املنشود تعليمه - )ب(
 .لغويا وفكريا وثقافيا

طرق املناسبة للدارسني لتعليمهم الكتابة، ويساعد املعلم اختيار ال  - )ج(
. تقاا عليه أال يكتفي بالتعليم التقليديإالدارسعلى تعلم مهارة الكتابة و

١٥ 

 الوسائل التعليمية: املبحث الثاين 

  مفهوم الوسيلة التعليمة  - أ

لتحسني الوسيلة التعليمية على اا أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم 
هي كل أداة يستخدمها : ميكن القول إن الوسيلة التعليمية. عملية التعليم والتعلم

املعلم لتحسني عملية التعلم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب على 
املهارات، أو تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس القيم 

  .ن أن يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقاماملرغوب فيها، دو
هناك اختالف يف تسمية الوسائل التعليمية منذُ القدم، فمنهم من أمساها وسائل   

، ومنهم من )Teaching  Aids(اإليضاح ومنهم من أطلق عليها معينات التدريس 
الرأي إىل أن كل هذه  ولقد اجته) Audio - Visual Aids(أمساها وسائل مسعية وبصرية 

  .التسميات قاصرة وتعرب عن وظيفة ضيقة
وسائل اإليضاح كان منشؤها تصور أن اللغة املنطوقة أو املكتوبة عاجزة "فتسمية 

عن أن تكون هي وحدها وسيلة التفاهم وأن الكالم وحده عاجز عن نقل احلقائق 

                                            

 ٦٦ .، صاملرجع السابق ، الغايل و عبد احلميد عبد اهللاناصر عبد اهللا.٢٦



ة أخرى باإلضافة إىل واملعلومات وهذا ما دعا املفكرين إىل استعمال وسائل إضافي
  .١٦"اللغة لتوضيح مدلوالا مثل الرسوم والصور

تعين وسائل أخرى غري اللغة اليت يستعني ا املعلمون " أما معينات التدريس 
اسم يصف الوسائل السمعية " يف تدريسهم، وكذلك الوسائل السمعية والبصرية هي 

، ١٧"ة منهما ومها السمع والبصر باحلاستني اللتني تغلبان على اإلنسان عند االستفاد
تلك املواد اليت ال تعتمد أساساً على : "يف هذا اإلطار بأا) Dale(وهنا قد عرفها ديل 

القراءة واستخدام األلفاظ لنقل معانيها وفهمها وهي مواد ميكن بواسطتها زيادة 
هذا ،  وهو يف ١٨"جودة التدريس وتزويد الطالب خبربات تعليمية باقية األثر 

التعريف أراد أن ينقل الوسائل من جمرد مواد مساعدة للتدريس إىل طرق للتدريس 
تدرك عن طريق حاسيت السمع والبصر ظناً منه أن اإلنسان يتعلم عن طريق هاتني 

وملّا كان املتعلم ال يتعلم عن طريق السمع والبصر فقط " احلاستني فقط دون غريمها، 
ولذلك وجد أنه من األفضل . للمس والتذوق،  بل هناك حواس أخرى مثل ا١٩"

التعريف الشامل يؤكد على كل اإلنسان وعلى " تسميتها بالوسائل التعليمية، ألن 
 . ٢٠"اإلمكانات املتوفرة فيبيئة املتعلم 

  ليميةعتانواع الوسائل ال  -ب
                                            

لشقري، ا مكتبة: الرياض(، ، الطبعة األوىل من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليمماهر إمساعيل يوسف، ١٦
 ٣٤: ص  )١٩٩٩

 ٣٤: املرجع نفسه، ص ١٧
مكتبة الفالح،  :الكويت(، الطبعة األوىل،تكنولوجيا التعليم يف تطوير املوافق التعليميةعبد العزيز الدشيت،١٨

 ٥: ص ) ١٩٨٨
  ٣٤: ص) ١٩٩٨دار الفكر، : األردن  ( الطبعة الثانية،،  ، مدخل إىل تكنولوجيا التعليمعبد احلافظ سالمة١٩
 )١٩٩٣دار الشروق، : عمان(الطبعة الثانية، ،لتكنولوجيا يف عملية التعلم والتعليمابشريعبد الرحيم كلوب، ٢٠

 ١٦: ص



تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميع املتشابه منها يف   
  :٢١صائص معينة يف األقسام التاليةخ

  الوسائل السمعية والبصرية:  القسم األول
هذه الوسائل تعتمد يف فهمها وإدراكها على العينات التعليمية اليت تستخدم   

  :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية. حاسيت السمع والبصر
البصر، كالصور الوسائل البصرية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة  )١

املتحركة الصامتة والصور الفوتوغرافية وصور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية 
 .واحلاسوب واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية

الوسائل السمعية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديو  )٢
 .واألسطوانات والتسجيالت الصوتية

البصرية ، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر الوسائل السمعية و )٣
وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت . والسمع

 .الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطوانات أوالصور

  وسائل جمموعات العمل: القسم الثاين
ويضم . من املالحظة هذه الوسائل تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة أكثر    

  :هذا القسم أنواع الوسائل التالية
. اخلربات املباشرة اهلادفة، وهي املواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من التلميذ )١

ويكتسب عن طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض من هذه 

                                            
سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس عبد ايد سيد أمحد منصور، عبد ايد سيد أمحد منصور، ٢١

  ٥٤ -٥١، ص )١٩٨١دار املعارف، : القاهرة ( اللغة العربية 



ية حيوانات أو زراعة مثل التجربة املعملية أو ترب. املواقف واضحا يف ذهن التلميذ
 .نباتات

هذه اسمات ختتلف عن الواقع يف احلجم ). النماذج واألشياء والعينات(اسمات  )٢
مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط البارزة . أو التعقيد أو املادة املصنوعة منها
 .والكرة األرضية واحليوانات احملنطة

ة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة وختتص باملواقف املاضية أو نادر. التمثيليات )٣
 .عند دراستها على الطبيعة

 

  جمموعات املالحظة: القسم الثالث
هذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعين سلبية من جانبهم بل إا     

التوضيحات : ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية. تتيح فرص العمل اإلجيايب
  .ت واملعارض والصور املتحركة والصوت والصور الثابتة والرسومالعملية والرحال

  
  دور الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم والتعلم-ج

يقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لديه     
للبحث والتنقيب، والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب 

لذلك ال خيفى على املمارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه . يوصله إىل هدفه
ية كربى يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها يف الوسيلة التعليمية من أمه

الظروف الطبيعية للخربة التعليمية، وكذلك يف ختطي العوائق اليت تعترض عملية 
  . اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه



وتنبع أمهية الوسيلة التعليمية، وتتحدد أغراضها اليت تؤديها يف املتعلم من طبيعة   
 يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من املادة التعليمية اليت يراد للطالب تعلمها، األهداف اليت

مث من مستويات منو املتعلمني اإلدراكية، فالوسيلة التعليمية اليت يتم اختيارها للمراحل 
التعليمية الدنية ختتلف إىل حد ما عن الوسيلة اليت خنتارها للصفوف العليا، أو املراحل 

  .قدمة، كاملرحلة املتوسطة والثانويةالتعليمية املت
  : ٢٢وميكن حصر دور الوسيلة التعليمية وأمهيتها يف اآليت

 .تقليل اجلهد، واختصار الوقت من املتعلم واملعلم - ١

 .تساعد الوسيلة التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية - ٢

  . تساعد يف نقل املعرفة، وتوضيح اجلوانب املبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك - ٣

  . تثري اهتمام وانتباه الدارسني، وتنمي فيهم دقة املالحظة - ٤

  . تثبت املعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابه - ٥

  . تنمي االستمرار يف الفكر - ٦

  . تقوم معلومات الطالب، وتقيس مدى ما استوعبه من الدري - ٧

  . تسهل عملية التعليم على املدرس، والتعلم على الطالب - ٨

 . تعلم مبفردها كالتلفاز، والرحالت، واملتاحف - ٩

  . توضيح بعض املفاهيم املعينة للتعليم -١٠

تساعد على إبراز الفروق الفردية بني الطالب يف ااالت اللغوية املختلفة،  -١١

  . وخباصة يف جمال التغيري الشفوي

                                            
  ٢٧.، صاملرجع السابق ،بشريعبد الرحيم كلوب٢٢



الة تساعد الطالب على التزود باملعلومات العلمية، وبألفاظ احلضارة احلديثة الد -١٢

  .عليها

  . تتيح للمتعلمني فرصا متعددة من فرص املتعة، وحتقيق الذات -١٣

  . تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة مع التالميذ -١٤

  . تعلم املهارات، وتنمي االجتاهات، وتريب الذوق، وتعدل السلوك -١٥

  شروط اختيار الوسيلة التعليمية، أو إعدادها -د

الوسيلة العلمية الغرض الذي وجدت من أجله يف عملية التعلم، لكي تؤدي 
  : ٢٣وبشكل فاعل، ال بد من مراعاة الشروط التالية

  . أن تتناسب الوسيلة مع األهداف اليت سيتم حتقيقها من الدرس - ١

  . دقة املادة العلمية ومناسبتها للدرس - ٢

  . أن تناسب الطالب من حيث خربام السابقة - ٣

ينبغي أال حتتوي الوسيلة على معلومات خاطئة، أو قدمية، أو ناقصة، أو متحيزة،  - ٤

أو مشوهة، أو هازلة، وإمنا جيب أن تساعد على تكوين صورة كلية واقعية سليمة 

  . صادقة حديثة أمينة متزنة

  . أن تعرب تعبريا صادقا عن الرسالة اليت يرغب املعلم توصيلها إىل املتعلمني - ٥

سيلة موضوع واحد حمدد، ومتجانس، ومنسجم مع موضوع أن يكون للو - ٦

  . الدرس، ليسهل على الدارسني إدراكه وتتبعه

  . أن يتناسب حجمها، أو مساحتها مع عدد طالب الصف - ٧

                                            
  ٢٨. ، ص، املرجع السابقبشريعبد الرحيم كلوب٢٣



  . أن تساعد على اتباع الطريقة العلمية يف التفكري، والدقة واملالحظة - ٨

  . توافر املواد اخلام الالزمة لصنعها، مع رخص تكاليفها - ٩

ن تناسب ما يبذل يف استعماهلا من جهد، ووقت، ومال، وكذا يف حال إعدادها أ -١٠

  . حمليا، جيب أن يراعى فيها نفس الشرط

  . أن تتناسب ومدارك الدارسني، حبيث يسل االستفادة منها -١١

  . أن يكون استعماهلا ممكنا وسهال -١٢

  أن يشترك املدرس والطالب يف اختيار الوسيلة اجليدة اليت حتقق الغرض، -١٣

  : وفيما يتعلق بإعدادها يراعى اآليت
  . اختبار الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها - ١

إعداد املكان املناسب الذي ستستعمل فيه، حبيث يتمكن كل دارس أن يسمع،  - ٢

  . ويرى بوضوح تامني

يئة أذهان الدارسني إىل ما ينبغي مالحظته، أو إىل املعارف اليت يدور حوهلا  - ٣

موضوع الدرس، وذلك بإثارة بعض األسئلة ذات الصلة به، إلبراز النقاط املهمة 

 . اليت جتيب الوسيلة عليها

  
  فوائد الوسيلة التعليمية -هـ

  : ٢٤اللوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها فوائد كثرية منه

                                            
  ٢٩. ،  ص، املرجع السابقبشريعبد الرحيم كلوب٢٤



تقدم للتالميذ أساسا ماديا لإلدراك احلسي، ومن مث تقلل من استخدامهم أللفاظ  - ١

  . ال يفهمون معناها

  . تثري اهتمامهم كثريا - ٢

  . جتعل ما يتعلمونه باقي األثر - ٣

  . تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت - ٤

ور املتحركة، تنمي فيهم استمرارية التفكري، كما هو احلال عند استخدام الص - ٥

  . والتمثيليات، والرحالت

  .تسهم يف منو املعاين ومن مث يف تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ - ٦

تقدم خربات ال ميكن احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى، وتسهم يف جعل ما  - ٧
  .يتعلمه التالميذ أكثر كفاية وعمقا وتنوعا

  مفهوم التعلم باحلاسوب-و

لتعليم مبساعدة احلاسوب يعين أنه بإمكان ااحليلة إىل أن  تلقد أشار
احلاسوب تقدمي دروس تعليمية مفردة إىل الطلبة مباشرة، وهنا حيدث التفاعل بني 

  .٢٥، والربامج التعليمية اليت يقدمها احلاسوب)منفردين(هؤالء الطلبة 
 وحيدد الطوجبي األسباب اليت أدت إىل ضرورة استعمال احلاسوب وسيلة

اإلنفجار السكاين واملعريف، وتطور  :تعليمية ملواجهة التغريات املعاصرة، واليت منها
فلسفة التعلم وتغري دور املعلم، وتوافر أجهزة احلاسوب، واحلاجة إىل تعلم 

  .٢٦احلاسوب يف كافة جماالت احلياة

                                            
 ٤٥٥: ص ) ٢٠٠٢دار املسرية للنشر والتوزيع ،: عمان (، مهارات التدريس الصفيحممد حممود احليلة، ٢٥
دار القلم للنشر والتوزيع ، : الكويت (، التعليموسائل االتصال و التكنولوجيا يف حسني محدي الطوجبي، ٢٦



تطور قدرات احلاسوب ودخوله جمال التعليم كوسيلة تعليمية جديدة مبا 
مميزات تعليمية كثرية ال تتوفر يف أي وسيلة تعليمية أخرى،  حاول عدد يوفره من 

من املربني منذ سنوات عديدةاالستفادة من هذه الوسيلة التعليمية اجلديدة لتحسني 
   :كفاءة العملية التعليمية ورفعها وذلك من خالل

  (Multi-Media)حتسني عرض حمتوى املادة العلمية باستخدام الوسائط املتعددة  -١

تبسيط حمتوى املادة العلمية عن طريق تصوير املفاهيم العلمية اردة  -٢
(Visualization).  

تعميق حمتوى املادة العلمية بواسطة حماكاة احلاسوب لألنظمة املعقدة                  -٣
(Computer-Simulation) 

  .(On-Line Learning) إجياد طرق تدريس جديدة -٤

يقات التربوية اليت أمكن فيها استخدام احلاسوب ومت أجياد العديد من التطب
: لتطوير العملية التعليمية وحتسينها على أمناط واستراتيجيات خمتلفة ومتنوعة مثل

-Computer(، احملاكاة باحلاسوب )Drill and Practical(برامج التدريب واملمارسة 

Simulation( حل املشكلة ،(Problem Solving)التعلم الذايت ،(Self Study).  
هذه  كما أجريت العديد من الدراسات واألحباث العلمية اليت تؤكد فاعلية

التطبيقات يف تأكيد االجتاهات التربوية احلديثة القائمة على التعلم الذايت، تعلم 
كيفية التعلم  وزيادة مسؤولية الفرد عن تعلمه هذا باإلضافة إىل تزايد احلاجة إىل 

ع قدرات الفرد واحتياجاته ومراعاة الفروق الفردية بني تفريد التعلم ليتماشى م
  .٢٧املتعلمني

                                                                                                                             

 ١٦٤: ص) ١٩٩٦
   ٥١٦: ص) ٢٠٠١دار الفكر ، : عمان (، وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمعبد احلافظ حممد سالمة، ٢٧



  
 التعليم والتعلم ةفي عمليأمهية احلاسوب-ز

نظرا لتقدم احلاسوب وتطوره السريع ونظرا ملا ميتاز به من ميزات فريدة فقد دخل 
التعليمية احلاسومبعظم ااالت وامليادين فهو يستخدم يف النواحي التجارية ويف النواحي 

ويف جماالتالبحث العلمي ويف املستشفيات، وال يوجد جمال من جماالت احلياة مل خيله 
 : ٢٨احلاسوب من أوسعأبوابه ويرجع سبب هذا االنتشار الواسع ألسباب عدة أمهها

السرعة العالية يف املعاجلة واحلصول على النتائج حيث يستطيع احلاسوب تنفيذ  - ١

 .واحدماليينالعمليات يف ثانية 

حيث يقوم احلاسوب بإعطاء النتائج وبدقة عالية جدا تضم عشرات : الدقة العالية - ٢

 .اخلاناتالكسرية

حبيث يستطيع احلاسوب العمل بتواصل لفترات طويلة من الزمن دون : الوثوقية - ٣

 .تعبوال يتأثر باحمليط اخلارجي

 إي إمكانية هائلة يف التخزين آميات من البيانات ميكن الرجوع إليها يف - ٤

سهولة التعامل معه نظرا لتوفري الربجميات اجلاهزة و بإمكان إي شخص .حلظة

 استخدامه

هناك مثة سؤال يطرح . وعلى الرغم من هذا االنتشار الواسع الذي غدا ظاهرة عاملية
أي األدوار يبغي أن يلعبها احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم؟ فمنذ عام :نفسه

يف موضوع احلاسوب يف التعليم، ال يعين التفكري يف  ما زالتأن التفكري ١٩٧٦
حتتفظ بصواا ويف معرض هذا اهود الفكري "احلاسوب،بل التفكري يف التعليم 

                                            
 ٣٠٠: ،  ص املرجع السابق،  حممد حممود احليلة٢٨



قدمتحججا وبراهني شىت لصاحل استخدام احلاسوب و تكنولوجيا املعلومات وميكن 
 :٢٩إمجاهلا علىالنحو اآليت

التعلم حيسن من فرص العمل املستقبلية إن استخدام احلاسوب يف عملييت التعليم و )١

 .بتهيئةالتالميذ لعامل يتمحورحول التكنولوجيااملتقدمة

إن استخدام احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم يسمح للتالميذ بأن يألفوا  )٢

آما من شأن  ،معاجلةاملعلومات ويقيسوا يف آن واحد إمكانات احلاسوب وحدوده

ت طابع تكنولوجي بيئة غري منغلقة متفتحة حمليا ذلك أن يعدمهللعيش يف بيئة ذا

 .وعامليا

أن استخدام احلاسوب من شأنه أن حيسن نوعية التعليم والتعلم والوقوف على  )٣

  .افة ااالتكأحدث ماوصل إليه العلم يف 

ت متضاربة فيما بينها بل تكمل بعضها البعض سومن املالحظ أن هذه احلجج لي
إحداها مبثابة مدخالت لألخرى، هنا البد لنا من الرجوع وتصبح فيالنهاية خمرجات 

عن سؤال عناألدوار أو ااالت اليت ينبغي أن يلعبها احلاسوب يف عملييت التعليم 
جماالت استخدام احلاسوب يف التعليمإن استخدامات احلاسوب يف عملييت .والتعلم

  .بالتعليم والتعلم تعد من أحدث ااالت اليت اقتحمهااحلاسو
  
  إرشادات جيب اتباعها عند التعليم مبساعدة احلاسوب -ط

الربنامج التعليمي هو عبارة عن سلسلة من عدة نقاط مت تصميمها بعناية فائقة حبيث   
تقود الطالب إىل إتقان أحد املواضيع بأقل وقت وجهد متفادياً لألخطاء، لذلك 

                                            
 ٢٣٣: ص) ٢٠٠٢دار الفكرالعريب،  :عمان ( ،التعليم،  استخدام احلاسوب يف إبراهيم عبد الوكيل الفار٢٩



تعليم الطلبة باستخدام احلاسوب هنالك جمموعة من اإلرشادات على املعلم اتباعها يف 
 :وهي

 .توضيح اهلداف التعليمية املراد حتقيقها من الربنامج - ١

 .إخبار الطلبة عن املدة الزمنية املتاحة للتعلم على احلاسوب - ٢

تزويد الطلبة بأهم املفاهيم أو اخلربات اليت يلزم التركيز عليها وحتصيلها يف أثناء  - ٣

 .التعلم

الب اتباعها إلجناز الربنامج وحتديد املواد والوسائل شرح اخلطوات اليت على الط - ٤

 .كافةً، واليت ميكن للطالب االستعانة ا إلاء دراسة الربنامج

 .تعريف الطلبة بكيفية تقومي حتصيلهم ألنواع التعلم املطلوب - ٥

 .٣٠حتديد األنشطة اليت سيقوم ا الطالب بعد انتهائه من تعلم الربنامج -٦

تعليم التالميذ على اكمل وجه وبشكل أفضل جيب على املعلم أن لذلك لكي يتم     
يتبع اإلرشادات املذكورة اليت متكن من تقدمي افضل ما لديه وبالتايل حتسني أداء 

 .التالميذ

  
 مكروسوف فوير فويني: الربنامج املستخدمة يف هذا البحث   -ي

  مايكروسوفت باور بوينت هي الربامج اليت تساعد يف إعداد    
  . ىف استخدامه عرض تقدميي فعال واملهنية، وسهلة جدا

 تعريف بالربنامج احلاسوبية بوور بوينت -١

                                            
 ٣٦.ص) ٢٠٠٢دار املسرية للنشر والتوزيع، : عمان (، ، مهارات التدريس الصفيحممد حممود احليلة٣٠



مج كمبيوتر وضعتها عرض باور بوينت هو عبارة عن برنا مايكروسوف
يف مكاتبها تطبيقات حزمة مايكروسوفت أوفيس، وغريها من  مايكروسوف

. ٣١دةمايكروسوفت وورد ، إكسل ، والوصول وبرامج أخرى عدي
وهيإحدىالربجميةباحلاسوب 

. املستعملةفيعمليةعرضالنصوصواألفالمواألصواتوالصوروغريهافيالتعليم
". slide"وتتكوذهالربجميةباألجزاءأوالصفحةاملتنوعةويسمىب
  . وميكنأنيعرضاجلداولوأشكاهلاأواألناشيدفيأوسطالتعليم

 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٠ )Power point( ميكروسوب بوير بوينت تصنيفالربناجمفي -٢

بوير بوينت  يكروسوفمفيربجمية
 :وجدبرناجمخاصةوعلىاألقلستةبراجمكماتليت

  
 "home"الصفحة الرئيسية   - أ

بوير بوينت  فميكروسووهيالربجميةمن
ميكروسوف لبدءالكتابةأوالعرضهناكنظممثلفيربجمية

ميكروسوب بوير بوينت منحيثالتفاصيإلالأنفيوورد
  : فيبدو الصورة كالتايل  ".new slide"تزيدباجلزءاجلديدويسمىأيضاب

                                            
٣١

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikrosoft power point، didownlod tanggal ١٥ April ٢٠١١ jam ١٢.٠٠ 



  )١(الصورة 

 
فالتفاصيلمنهذااجلزءمثلنوعاألحرفمعصغريهاأوكبريهاوتصويرالنصو

 .صأوالصورأواألجزاءوإزالتها

 
 

 "insert"  -  ب

منهذهالربجميةميكنلناأنندخالألشياءمناجلدوألواألشكاألوالصورأواأل
بوير ميكروسوب فالمأواألصواتأواملداخالألخرىالتينريدأنندخلهافيعرض

  :فيبدو الصورة كالتايل.بوين
  )                   ٢(الصورة                  

  



 

منهذهالربجميةهلامنفعةفيتشويقالعرضأوتلوينهأوبدلصدرالعرضبالصور

  

 "design"-  ج

منهذهالربجميةهلامنفعةفيتشويقالعرضأوتلوينهأوبدلصدرالعرضبالصور
  ، كالتايل

 
 
 
 
 
 
 

  :او الصور األخرى كالتايل 
  )٣(الصورة 



 

بوير بوينت  
 . املستعملةلتنوعاحلركةأوالبدءفيعرضالنصوصواألصواتوالصوروغريها

يف  املستعملةلتنوعاحلركةبوير بوينت 

وهيالربجميةلتغيريأوسعالعرضأوتضييقهبشكلخاصفياملائةوكذلكلتغيريا
 .ملونأىمناألسودواألبيضفحسب

 "animations"تنشيط   -  ح

فميكروسووهيالربجميةفي
املستعملةلتنوعاحلركةأوالبدءفيعرضالنصوصواألصواتوالصوروغريها

  transition ”"  -  خ

بوير بوينت  فميكروسووهيالربجميةفي
 فقط عرضالنصوص

 "review"و" view"  - د

وهيالربجميةلتغيريأوسعالعرضأوتضييقهبشكلخاصفياملائةوكذلكلتغيريا
ملونأىمناألسودواألبيضفحسبلعرضامللونبالعرضغري

 
 
 
 
 

 "format"بنية   - ذ



بوير بوينت  فميكروسوأماهذهالربجميةفتكوحنينماتوجدفيعرض
  ٣٢."home" الصفحة الرئيسية صورأوشكلخاصكاألمثلةيف

  
 مميزات الربنامج احلاسويب بور بوينت -٣

  :٣٣أما مميزات الربنامج احلاسويب بور بوين كوسيلة التعليمية كما يلي
 الربنامج كثري من التصنيفات لذالك جذابةيف هذا   -أ 

 لذالك فعالة ألقصر األوقاتإدخال الصور واألفالم واألصوات   - ب 

 أوبالبيانامتنالربناجماألخرى) Hyperlink( االتصالبينالصفحةالسابقةبالتالية  - ج 

  السهولة يف استخدامها يف الفصل أو يف خارج الفصل  -د 

  

  

  

  
 

                                            
٣٢

.http://www.tik.tp.ugm.ac.id/site/index.php?option=com_content&view=article&id=٧٠:mengenalpowerpoint&catid=٣

٥:microsoft-powerpoint&Itemid=٧٠ didownlod tanggal ٢٧ April ٢٠١١ jam ٠٣.٠٠ 
٣٣

Abdul WahabRosyidi,(Media PembelajaranbahasaArab,UIN Malang Press,Malang 
٢٠٠٩)hal.١٠٦ 



  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 منهج البحث ومدخله  - أ

املنهج الذي انتجهته الباحثة يف هذه الدراسة هو املنهج التجرييب، وهـو  إن 

اليت تكون موضـوعا   –ددة للواقعة أو للظاهرة احملتغري معتمد ومضبوط للشروط 

 ١.ثار يف هـذا الواقـع الظـاهرة   ومالحظة ما ينتج عن هذا التغري من ۤا -للدراسة 

و تصـميم  ) ٢(تصميم اموعـة الواحـدة،   ) ١: (واملنهج التجرييب يتكون من 

  ٢.وتصميم اموعة املتكافئة) ٣(اموعتني، 

أما التعبري الكمي  الكمي، هذا البحث هو املدخل يف املدخل املستخدم و

يصف وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة  أو حجمها أو درجات ارتباطها فإنه 

  ٣.ظواهر املختلفة األخرىمع ال

) أ(و يف تصميم هذه الدراسة اختارت الباحثة فصالن، الفصـل اخلـامس   

ليكون اموعة الضابطة مث اعطتهما ) ب(ليكون اموعة التجريبة والفصل اخلامس 

) العامل املستقل( االختبار القبلي، و ادخلت علىاموعة التجريبة املتغري التجرييب 

ة الضابطة ما ادخلها املتغري التجرييب ، مث بعد ذلك قاست مستوامها وبقيت اموع

  .التحصيلي باالختبار البعدي

                                            
  ٢٧٦: ، ص  املرجع نفسه، ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وۤاخرون  ١
جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج ( قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا، دليل كتابة البحث العلمي، ٢

  ١١.، ص )٢٠٠٩حلكومية، اإلسالمية ا
اخلامس : طبعة مزيدة تشمل الفصلني  ،، البحث العلميذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وۤاخرون ٣

 ١٨٧، ص )١٩٨٧دار الفكر،  :عمان(والسادس



الربنامج احلاسويب بوور بووينـت يف   باستخدامبتجريبة هذا البحث  جرت

ـ بيجمموعتني، جمموعة تكون جمموعـة التجر  تعليم مهارة الكتابة باستخدام  ٣٤(ة ي

ة تدرس فيها مهـارة  يموعة التجربا). طالبا ٣٢( ةوأخرى جمموعة الضابط) طالبا

.   كوسيلة تعليمية) power point(الربنامج احلاسوبية بور بوينت الكتابة باستخدام

 power(الربنامج احلاسوبية بور بوينت تدرس فيها بدون استخدام  ةوجمموعة الضابط

point (كوسيلة التعليمية  .  

ر القبلي و االختبار البعدي موعة واستخدمت هذا البحث تصميم االختبا

متكاملة يعين أن تعيني فعالية اربة وعدمها يف تعليم مهارة الكتابة، والدراسة على 

قصدية او غرضية يف اختيار جمموعة التجربة : هذا التصميم تستخدم غري عشوائية 

) power point(فعالية استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت . وجمموعة الضابطة

تقاس حسب نتيجة اموعة وتظهر يف فروق املقياس املعديل نتيجـة التالميـذ يف   

نتيجة االختبار القبلي تصور سلوكا مسـتجدا  . االختبار القبلي واالختبار البعدي

  .ونتيجة االختبار البعدي تصور سلوكا أخريا للتالميذ

وم باالختبـار  من أجل ذلك، التصميم املستخدم يف هذا البحث هو أن يق

القبلي يف اموعة التجربة واموعة الضابطة قبل السلوك، مث السلوك يعين عمليـة  

 power(التدريس يف اتمع التجربة باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينـت  

point (  موعة الضابطة دون استخدامها، مث االختبار البعديوعملية التدريس يف ا

  .  بعد عملية التدريس يف اموعة التجربة واموعة الضابطةبعد السلوك أي 

  

  وعينتهواسلوب اختيارهاجمتمع البحث   - ب

باملدرسة  اخلامسإن جمتمع البحث يف هذه الدراسة طلبة  يف الفصل 

. م ٢٠١٠/٢٠١١االنج للسنة الدراسية االبتدائية بولولونج ضة العلماء مب



 تلميذا ٣٤احثة جمموعتني من الفصلني منهمويتكون من ثالثة فصول مث تأخذ الب

للمجموعة ) ب(من الفصل  تلميذا ٣٢للمجموعة  التجريبية و) أ ( من الفصل  

  .الضابطة

قصدية او غرضية ألن : واسلوب اختيارها استخدمت الباحثة غري عشوائية 

والفصل ) أ ( يف كل فصل غري متجانس، تأخذ الباحثة طلبة من  الفصل اخلامس 

  ).ب ( مس اخلا

  

  ثمتغريات البح -ج

قبل أن تقوم الباحثة ذا البحث، مل تستخدم مدرسة اللغة العربية الربامج     

احلاسوبية كوسيلة تعليمية عندما تبحث الباحثة ىف هذه املدرسة، تستخدم الباحثة 

  .كوسيلة تعليمية) power point(الربنامج احلاسوبية بور بوينت 

  :عتالباحثةأنتحققهاتنقسمحسبوظيفتهاكالتاىلتطاسمتغرياتالبحثالتيا  

  )Independent Variabel( املتغرياملستقل -١

املتغري املستقل فهو العامل الذي تريد الباحثة أن تقيس أثره على املـتغري  

ــابع  ــتغري التـ ــتقل. املـ ــرييب   املتغرياملسـ ــتغري التجـ او املـ

ـ  فيهذاالبحثهوتدريسمهارةالكتابةباستخدام ور بوينـت  الربنامج احلاسـويب ب

)power point (كوسيلة تعليمية  

  )Dependent Variabel( املتغريالتابع -٢

هو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل املستقل أو املتغري املتغريالتابع    

كفاءة الطلبة الدارسني ذا الربنامج  فيهذاالبحثهوالتجرييب، واملتغري التجرييب 

مهارة الكتابة لقياس مدى تأثر املتغري ىف ) power point(احلاسويب بور بوينت 

 .ستخدام املتغري املستقلالنتيجةالتابع 



  أدوات البحث -د

  :أدوات البحث التالية ةستخدم الباحثت

  املالحظة -)١

قبل أن تعرض املادة و يف بيانات الاملالحظة جلمع  ةالباحث تستخدما

يف  لتجريبةذه او  أنشطة الطلبة عندما يشتركون ذه العملية التعليمية

والتقرير امليداين  وأدوات املالحظة املستخدمة هي منط املالحظة. هاتدريس

  .  أو دليل املالحظة املستعدة

  املقابلة -)٢

استخدمت الباحثة باملقابلة مع مدير املدرسة جلمع البياتنات املتعلقة 

ة عن واملقابلة جلمع البيانات مع مدرس اللغة العربي. بأحوال هذه املدرسة

  . موقفه يف تدريس مهارة الكتابة

  انةاالستب -)٣

طلبة  رغبةت املتعلقة باالستبيانات جلمع البيانا ةالباحث تستخدما

ماالنج ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالوجنبدرسة مب امسالصف اخل

 كتابةمهارة الوخربم طوال تعلم  لكتابةواهتمامهم بتدريس مهارة ا

الربنامج احلاسويب بور باستخدام  كتابةمهارة التدريس وموقفهم من 

  . كوسيلة تعليمية) power point(بوينت 

  االختبار -)٤

( واالختبارهو جمموعة من املثريات    ٤.االختبار احد وسائل القياس         

اعدت بطريقة كمية أو كيفية ) اسئلة شفوية او كتابية او صور او رسوم 

                                            

  ٩: ص )  ٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع،:األردان( الطبعة االوىل ، االختبارات اللغويةحممد على اخلوىل، ٤



االختبار جلمع البيانات املتعلقة  ةالباحث تستخدما  ٥.سلوكا ما

هذا االختبار يتكون من االختبار . كتابةمهارة المبهارةالطلبة يف تدريس 

  .القبلي واالختبار البعدي

االختبار القبلي يعين اختبار اعطت قبل اجراء التجربة، واالختبار           

وهذه االختبارات تناسب . البعدي يعين اختبار اعطت بعد اجراء التجربة

. باملادة اللغة العربية املستخدمة يف املدرسة االبتدائية االسالمية ضة العلماء

يف الكتابة ومدى فعالية  استخدامت الباحثة االختبار ملعرفة كفاءة الطلبة

كوسيلة تعليميةيف ) power point(استخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت 

  .تدريس مهارة الكتابة

  

  هامصادروالبيانات - ــه

. البيانات الكميـة و البيانـات الكيفيـة   : البيانات احملتاجة يف هذا البحث 

قبل اسـتخدام  الكتابـة رة مهـا البيانات الكمية هي نتائج اإلختبار من التالميذ يف 

ونتـائج  ، بعـده  و) power point(الوسائل التعليمية برناجماحلاسويب بور بوينـت  

والبيانات الكيفية . فإن هذه النتائج فهي نتاجات استخدام ادوات البحث .املالحظة

  : فمن البيانات اليت حتتاج ا الباحثة هي . هي الوصف والتفسري من تلك النتائج

ن أحوال املدرسة، تاريخ نشأا، املنهج الدراسي وحالـة املعلمـني   البيانات ع - ١

 والطلبة

التعليميـة  آراء املدرس والطلبة عن عملية التـدريس ووسـيلة    البيانات عن - ٢

  )power point(احلاسويب بووير بووينت 

                                            
   ١٨٩: ص  ، رجع السابق، املعبيدات واخرون ذوقان. ٥



  : من تمصادر البيانات يف هذا البحث صدر

 امسبية وطلبة يف الصف اخللغة العرال ةمدير املدرسة ومدرسصدرت من :األولية 

  يف املدرسة املذكورة 

اسـتخدام  عـن  والبحوث العلميـة  املعلومات مثل الكتب صدرت من : الثانوية 

و تدريس ) power point(الوسائل التعليمية  الربناجماحلاسويب بور بوينت 

  .  مهارة الكتابة

  

  أسلوب حتليل البيانات -و

) Eksperimenriserch(و دراسة جتريبيةأسلوب البحث املطبق ىف هذا البحث ه  

املتغري احلر : واملتغري كل شيئ غري ثابت . يهدف مقارنة العالقة القوية بني املتغريات

وهذا . هو عنصر يرجى أن يتأثر، واملتغري املعقد هو عنصر يعتمد على املتغري احلر

ىف ) power point(البحث إعتمد على جتريبة استخدام الربناجماحلاسويب بور بوينت 

  .تدريس مهارة الكتابة

أسلوب حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث  هو أسلوب اإلحصاء 

االستداليل،البيانات احملللة عن هذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم الطلبة اليت 

تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة الطلبة حىت ختترب فروض البحث تؤخذ داللة 

ستخدم تعتني ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم للمجمو. يف املائة ٥وق الفر

  :٦)t-test(ت -باإلختبار الرموز الباحثة

 

                                            
٦Sanapiah faisal, metodologi penelitian pendidikan, balai pustaka, Jakarta, ٢٠٠٣, hlm: ٣٥٣ 
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  املقياس  املعديل من الفرقة التجربة=  ١

  ضابطةاملقياس املعديل من الفرقة ال=  ٢

  عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة التجربة= 

  عدد التنوعي النتائج من الفرقة الضابطة= 

nعدد الطلبة يف الفرقة التجربة=  ١  

nعدد الطلبة يف الفرقة الضابة=  ٢  

يف SPSSversi١٦استخدمت الباحثة الربنامج احلاسويب ف واما يف هذا البحث   

  ). t-test(اب االختبار تـــــ حس

  

  مراحل تنفيذ البحث -ز

  :بتنفيذها باخلطوات اآلتية ةالباحث تماوهذه اإلجراءات ق

 االستعدادية - ١

  : تشمل هذه املرحلة على اخلطوات االتية 

الباحثة باملالحظة امليدانية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ضة  تالحظ  )أ 

  اوا الشرقيةالعلماء بولوالوانج مباالنج ج

التعرف على املشكالت يف تعليم مهارات الكتابة فىي تعليم اللغة العربية   )ب 

  باملالحظة يف الفصل



من رئيس املدرسة أن يقوم البحث عن تطبيق استخدام   ةالباحث تستأذنا  )ج 

ىف )  power point(الوسائل التعليمية احلاسوب الربنامج بور بوينت 

  تدريس مهارة الكتابة

توجيهات وإرشادات من مدير املدرسة عن تطبيق   ةاحثالب تكتسبا  )د 

) power point(الوسائل التعليمية احلاسوب الربنامج بور بوينت استخدام 

  .ىف تدريس مهارة الكتابة

 موعة التجريبية وجمموعة الضابطةوتعني جمموعتني وهي جم التحديد)  هــ

 االختبار القبلي - ٢

موعتني، وهذا بإعطاء التالميذ قامت الباحثة باالختبار القبلي على ا  ) أ

 األسئلة من املوضوع يف املدرسة، وكانت األجوبة على شكل الكتابة

 توزيع االستبانة على اموعتني  ) ب

 التجريبة - ٣

  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات االتية 

واملواد الدراسية واالختبار اليت تتعلق  خطة التدريس ةالباحث تصمم) أ

  .)power point(خدام الربنامج احلسويب بور بوينت مبهارة الكتابة باست

ىف )power point(احلاسوب الربنامج بور بوينت  تعليم باستخدام) ب

لقاءات حيث أن يف كل  ٣موعة التجريبية  اىلتدريس مهارة الكتابةا

و يف " يف املمكتبة"و " يف املدرسة"دقيقة باملوضوع  ٣٥ x ٣لقاءات 

 .عليم بدون استخدامه موعة الضابطةوت".  املقصف واملطعم"

تني ومها جمموعة التجريبية اليت باالختبار البعدي هلاتني اموع ةالباحث قامت - ٤

يف تدريس مهارة  )power point(احلاسوب الربنامج بور بوينت تاستخدام



احلاسوب الربنامج بور بوينت تماستخدا موجمموعة الضابطة اليت  كتابةال

)power point( كتاب تدريس مهارة اليف 

 املقابلة مع مدير املدرسة ومدرسة اللغة العربية - ٥

  

  

  

  
 

 



  الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها و مناقشاا

 بولوالوانج  ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالميةنبذة تارحيية عن مدرسة :  األولاملبحث 

  وتطورها مباالنج

مك  - أ

 ان وموقع املدرسة

يف شارع سورابايت  ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالميةمدرسة وقع م         

  قرية بولوالوانج ماالنج جاوا الشرقية  63رقم )  Jl. Suropati Raya (رايا 

تار  - ب

 يخ تأسيس وتطور املدرسة

ع -1

 )1942 – 1924(صر قبل اإلستقالل 

بولوالونج الذي قد  يةإن هذه املدرسة تكون من مؤسسة ضة العلماء  قر   

بعد تعلم العلوم بولوالوانج ميالدية، وقد أسسه املسلمون  1924أقيم يف سنة 

من كياهي مساعي وكياهي متييز من قرية يوينو بايت يف أول تعلمه   الدينية 

تقل إىل بيت أمينة احلاجة مث أقام مسلمون بولوالوانج ناستخدام املصلى الصغري مث ا

مكان التعليمية الدينية على األرض الذي أعطاه طاهر احلاج وساعد املسلمون 

مسي بنهضة الوطن مث تاجنان ووجع وجندنج جلي و باكيس أجي  ويف سنتني 

  .انتقل بنهضة العلماء بولوالونج ماالنج وتعلمه دينية ورئيس املدرسة سرواين

ع -2

 ) 1945 – 1942(  صر استعمار اجلابان



يف تطوره بدل رئيس املدرسة جبماعة و استمر التعليمية ولو يف استعمار 

  .جابان

ع -3

 )حىت األن  1945( صر اإلستقالل 

الشؤون الدينية ماالنج جاوا الشرقية  ارةوزشراف إ حتتهذه املدرسة 

عرض األرض . ماالنج جاوا الشرقية) LP MA’ARIF(واملؤسسة التعليمية معاريف 

يف أول تأسيسها الطلبة من قرية بولوالونج . مترا 1022مترا واملباين  40228

فقط، مث تطورت هذه املدرسة يوما بعد يوم، حىت كثري من األغنياء احملسنني الذين 

يف كل سنة ازدادت الطلبة من قرية . ينفقون بعض أمواهلم لتطور ومنو املدرسة

ويف اواخر السنوات بنت املدرسة فصوال . بولوالوانج وغريها من خارج القرية

للطلبة اجلديدة قبل الدراسة يف هذه املدرسة هلم إختبار قبلي ملعرفة . لزيادة الطلبة

  .كفاءة الطلبة

ة السابعة إال الربع حىت الساعة الثانية عشرة ومخسة تبدأ الدراسة من الساع

يف الساعة السابعة إال الربع حىت : وثالثني ذقيقة إال فصل األول والفصل الثاين 

الساعة السابعة لقراءة القرأن و من الساعة السابعة حىت الساعة الثانية عشرة 

حىت الساعة الثانية الساعة الثانية عشرة ومخسة ذقائق  ومخسة ذقائق للتعلمية ومن

).  conversation bahasa inggris (ذقيقة حملادثة اللغة اإلجنليزية و أربعني عشرة 

الساعة الثانية عشرة ومخسة ويف كل يوم السبت من الساعة احدى عشرة اىل 

مثل قراءة ) kegiatan ekstra kurikuler(ذقائق أن خيتار الطلبة األنشطة الالصفية 

باللغة العربية، اخلطابة باللغة اإلجنليزية، اخلطابة يف اللغة  القرأن، اخلطابة

  .، كرة اليد و البدمينتون وغريهاdrum bandاإلندونيسية، الكشافة ، 

  



  ادوات املدرسة  -ج

تكون من عشرين فصال، تقد كانت ادوات يف هذه املدرسة للدراسة 

املكتبة ، معمل   اإلدارة ملدير املدرسة واإلدارة للكاتب واإلدارة للمدرس،

  .الكوبيوتر، املقصف، املطعم ، محامات و مصلى

  

  

  )1(جدول 

  اجلملة  ادوات املدرسة   النمرة
  1  ادارة مدير املدرسة  1

  1  إدارة للكاتب  2

  1  إدارة للمدرسني  3

  1  معمل احلاسوب  4

  1  معمل الطبيعية  5

  1  إدارة املدرسة  6

  1  مصلى  7

  1  املكتبة  8

  2  عماملقصف واملط  9

  1  املستوصف  10

  1  احلديقة والربكة  11

  1  مكان الرياضية  12

  20  الفصول  13



  

  

  

  

  

  

  

  

عد  - د

 د الفصول والتالميذ 

  تلميذا 652الفصول يف هذه املدرسة تتكون من عشرين فصال، وعدد الطالب كلهم 

  )2(ل جدو

النمر

  ة
  عدد الغرفة  الفصل

  عدد التالميذ

  التلميذة  التلميذ
  19  14  1  ألول أالفصل ا  1

  17  14  1  الفصل األول ب  2

  13  20  1  الفصل االول ج  3

  22  20  1  الفصل األول د  4

  20  13  1  الفصل الثاين أ  5

  13  14  1  الفصل الثاين ب  6

  12  15  1  الفصل الثاين ج  7

  16  11  1  الفصل الثاين د  8



  25  13  1  الفصل الثالث أ  9

  11  21  1  الفصل الثالث ب  10

  9  22  1  الثالث ج الفصل  11

  23  16  1  الفصل الرابع أ  12

  16  19  1  الفصل الرابع ب  13

  19  16  1  الفصل الرابع ج  14

  29  7  1  الفصل اخلامس أ  15

  13  19  1  الفصل اخلامس ب  16

  14  17  1  الفصل اخلامس ج  17

  20  15  1  الفصل السادس أ  18

  15  16  1  الفصل السادس ب  19

  15   16  1  الفصل السادس ج  20

  652  20  العدد

  

  عدد األساتذة - هـ

أساتذة و موظف يف املكتبة و موظفان  28عدد األساتذة يف هذه املدرسة 

  .للنظافة

  )3(جدول 

  عدد األساتذة واملوظف

  الفصل  الوظيفة/ يعلم   امساء املدرسني  النمرة

1  M.Rifa’I Hasan,S.Ag مدير املدرسة  

  الفقه

  

  السادس



2  M.Sukadi,S.Pd ملنهجقسم ا  

  اللغة اإلندونيسية

  الصالة

  

  السادس

  السادس-الرابع

3  M.Romadlon,S.Ag قسم الطلبة  

  ديثاحلاحلساب و القرأن 

  

  الرابع والسادس

4 M.Aksin.L,S.P قسم الوسائل  

  الطبيعية

  

  اخلامس والسادس

5 Mustatik عقيدة أخالق  

  اللغة العربية

 -اخلامس

  السادس

  اخلامس

6 H.Sholeh,SH الرابع  لسنة واجلماعةأهل ا  

7 H.Sirojuddin,Hs السادس-اخلامس  التاريخ الثقافية اإلسالمية  

8 Abidah 

Mufarrikah,S.Ag 
    معلم فصل الثالث أ

9 Nadlrotus Sunnah,S.Ag معلم فصل األول أ    

10 Toha Mahmudi,S.P.di اخلامس والسادس  احلساب  

11 Miftahul Fajri,SH معلم فصل الثالث ب    

12 M.Jazuli,S.Ag معلم فصل الثالث ج    

13 Nurul Indayati,S.Ag معلم فصل الثاين أ    

14 Evi Ratna 

Mufidah,S.Pd 
  الرابع واخلامس  اللغة اإلندونيسية

15 Budi Sutomo اخلامس والسادس   احلاسوب والكاتب  

16 H.Syihabuddin,S.Ag الرابع  اإلجتماعي  



17 Lilis Suaibah,S.Ag العربية اللغة  

  فقه

  السادسو  الرابع

  اخلامس

18 Nenin Rismawati,S.Ag معلم فصل األول ب  

  اللغة اجلاوية

  

  اخلامس

19 Wiwik Sri 

Handayani,S.Pd 
  اللغة اإلجنليزية

SBK 

  الرابع و اخلامس

20 M.Al Amin,S.Ag الرياضية  

  عقيدة أخالق

  الطبيعية

  األول و الثاين

  الرابع

  الرابع

21 Luky Muttaqin احلاسوب  

  الكاتب

  الرابع

22 Anisatur Rahmah,S.S معلم فصل األول ج  

  اللغة اإلجنليزية

  

  السادس

23 Risyda Nadliroh,S.Pd اإلجتماعية  

  الوطنية

  السادس-اخلامس

  اخلامس-الرابع

24 Nur Aisyah,S.Ag معلم فصل الثاين ج  

  الفقه

  

  الرابع

25 Ely Susanti,S.P.d معلم فصل األول د   

  الوطنية

  

  السادس

26 Lilis Saadah,S.Pd معلم فصل الثاين ب  

  التاريخ اإلسالمية

  

  اخلامس

27 Sarah Lutfiyah,S.Si معلم فصل الثاين ج    



  اخلامس  الطبيعية

28 Umi Nur Hasanah,Amd اللغة اجلاوية  

  احملادثة يف اللغة اإلجنليزية

  السادس

اخلأمس -الرابع أ

  أ

29 Muamar Al Sadad وظف املكتبةم    

30 Kasbi موظف النظافة    

31 Suharjito موظف النظافة    

  

  

  

  

  

  

  

  الرؤية و رسالة املدرسة -و

  الرؤية املطروحة
  التخلق خبلق كرمية و التفوق يف التعليم وقادرة على املنافسة  إدراك أن اجليل

 الرسالة املرجوة

  .تنفيذ التوجيهات لتعلم قراءة القرآن -1



للتعلم والتوجيه ، حبيث ميكن وضع كل طالب على النحو التنفيذ الفعال  -2

   .إلمكاناته األمثل وفقا

 .يئة بيئة املدرسة اإلسالمية -3

 .سالميةاإلتنفيذ األنشطة الالصفية  -4

 .إجراء ساعات إضافية للتعلم   -5

 Wiyata( مانداال ويياتاخلق بيئة مدرسية نظيفة وصحية ومستدامة حنو  -6

Mandala( 

 .لغة اإلجنليزيةتطوير مهارات ال  -7

 

  اإلجناز املدرسية -ز

  :االتية  دولنالت املدرسة اإلجناز كما يف اجل   

  )4(جدول 

  املرحلة  الفائز  نوع اإلجناز  السنة  النمرة
  ماالنج  3  اخلط  2008  1
  ماالنج  2  الطلبة اجلمباز  2008  2
  ماالانج  1  البدمينتون  2008  3
  ماالنج  1  كرة اليد  2008  4
  ماالنج  1  قةاملساب  2009  5
  ماالنج  2  البدمينتون  2010  6
  ماالنج  1  اخلطابة يف اللغة االجنليزية  2010  7
  ماالنج  2  األلومبية يف اللغة االندونيسية  2011  9

  ماالنج  2  األلومبية يف اللغة االجنليزية  2011  10



  ماالنج  3  اخلطابة يف اللغة العربية  2011  11

  

ة ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية  بولوالوانج تعليم اللغة العربية يف مدرس -ح

  مباالنج

املن - 1

 هج التعليمي

تعليم اللغة العربية يف مدرسة ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية  بولوالوانج   

سنة   )KTSP(مباالنج على املنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية 

غة العربية  تستخدم املدرسة بأي طريقة ، وعملية التعليمية يف تعليم الل2006

وأسلوب والسيما القواعد والترمجة و القراءة ويف كل قبل الدراسية يف اللغة العربية 

قرأت الطلبة املفردات بالتغين واسخدمت الوسائل التعليمية التقليدية كالسبورة 

  .والطباشري

" ادته من الكتاب تعليم اللغة العربية من الفصل الرابع إىل الفصل السادس وم

من الوزارة الشؤون   LKSالفه عبد املغين وأسوة حسنة و " تعريف  باللغة العربية 

ويف كل اسبوع ثالثة حصة يف كل حصة مخسة . م2010الدينية مباالنج سنة 

  .وثالثون ذقيقة

  

  

  

  



معي - 2

  الفصل اخلامسيف ار الكفاءة 

  :  املرحلة األوىل

 أو يف شكل االستماع من خالل أنشطة اللفظية فهم املعلومات: مهارة االستماع 

  يف البيت، يف احلديقة: املادة  حوار حولالتعرض لل

 حول أو احلوار التعرض يف شكل شفويا الكشف عن املعلومات: مهارة الكالم 

  يف البيت: املادة 

  يف البيت، يف احلديقة: املادة  حولنص القراءة و احلوار  فهم: مهارة القراءة 

: املادة  قصرية عنال بسيطةالالنصوص والعبارات و الكلمات كتابة: لكتابة مهارة ا

  يف البيت، يف احلديقة

  صفة+ اسم + ال + هذه /هذا: وكلها يتكون من القواعد 

  : املرحلة الثانية

يف  االستماع من خالل أنشطة اللفظية فهم املعلومات:   مهارة االستماع

يف املدرسة، يف املكتبة، يف  :املادة  حوار حولالتعرض لل أو شكل

  املقصف

 حول أو احلوار التعرض يف شكل شفويا الكشف عن املعلومات:   مهارة الكالم

  يف املدرسة، يف املكتبة، يف املقصف: املادة 

يف املدرسة، يف املكتبة، يف : املادة  حولنص القراءة و احلوار  فهم:   مهارة القراءة

  املقصف

: املادة  قصرية عنال بسيطةالالنصوص والعبارات و لكلماتا كتابة:   مهارة الكتابة

  يف املدرسة، يف املكتبة، يف املقصف

  ) جار جمرور/ ظرف (خرب + نعت + مبتدأ : وكلها يتكون من القواعد 



  نعت+ مبتدأ مؤخر ) + جار جمرور / ظرف (او خرب مقدم 

 

الك -3

 الفصل اخلامسيف  فاءة االساسية

  :  املرحلة األوىل

    )الكلمة واجلملة(والعبارات  اهلجائية حتديد أصوات احلروف - : االستماع  مهارة

  املعلومات  من معىن الكلمات فهم -

  يف البيت، يف احلديقة: املادة  حول البسيطة احلوارتطبيق   -   : مهارة الكالم 

  مجلة بسيطة املعلومات يف شفويا ينقل -

  و الكلمة واجلملة ونص القراءةنطق احلروف اهلجائية   -   : مهارة القراءة 

  مجلة مفيدةلتكون  الكلمات وترتيب اجلمل معىن العثور على -

  نسخ الكلمة واجلملة وترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة - :   مهارة الكتابة 

: يتكون من القواعد يف البيت، يف احلديقة و : كلها من املادة 

  صفة+ اسم + ال + هذه /هذا

  : املرحلة الثانية

  ) الكلمة واجلملة(والعبارات  اهلجائية حتديد أصوات احلروف - : هارة االستماع م

  املعلومات  من معىن الكلمات فهم -

  يف البيت، يف احلديقة: املادة  حول البسيطة احلوارتطبيق   -   : مهارة الكالم 

  مجلة بسيطة املعلومات يف شفويا ينقل -

ة و الكلمة واجلملة ونص نطق احلروف اهلجائي  -     : مهارة القراءة 

  القراءة

  مجلة مفيدةلتكون  الكلمات وترتيب اجلمل معىن العثور على -



نسخ الكلمة واجلملة وترتيب الكلمة لتكون مجلة  -     : مهارة الكتابة 

 مفيدة

يتكون من و  يف املدرسة، يف املكتبة، يف املقصف :املادة  حولكلها 

او خرب مقدم ) ار جمرور ج/ ظرف ( خرب + نعت +  مبتدأ: القواعد 

  نعت+ مؤخر  مبتدأ) + جار جمرور / ظرف (

 

أهد - 4

 اف التدريس

يف البيت، يف احلديقة، يف املدرسة، قدرة التالميذ حفظ املفردات عن املواد   -أ 

  يف املكتبة، يف املقصف

قد  - ب 

يف البيت، يف احلديقة، يف املدرسة، يف رة التالميذ حفظ املفردات عن املواد 

 ملقصفاملكتبة، يف ا

قد  - ج 

 رة التالميذ تطبيق احلوار البسيطة

قد  - د 

 رة التالميذ قراءة نص القراءة

قد  -ه 

 رة التالميذ يترجم نص القراءة واحلوار

قد  -و 

 رة التالميذ النسخ من الكلمة واجلملة



قد  -ز 

 رة التالميذ ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة

قد  - ح 

 رة التالميذ ترتيب اجلملة لتكون فقرة بسيطة

 

املاد - 5

 ة الدراسية

 :ادة الدراسية يف تعليم اللغة العربية تتكون من امل

املقصف يف املكتبة، يف املدرسة، يف  ،يف البيتاحلديقة، يف : الفصل اخلمس 

جار / ظرف ( خرب + نعت +  مبتدأ و صفة+ اسم + ال + هذه /هذا .واملطعم

 .نعت+ مبتدأ مؤخر ) + جار جمرور  /ظرف (او خرب مقدم ) جمرور 

 

عرض البيانات عن استخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت كوسيلة :  املبحث الثاين

تعليمية يف تعليم مهارة الكتابة مبدرسة ضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية 

  بولوالنج مباالنج 

 power(لكتابة باستخدام الربنامج احلاسويب بويوير بووينت اخطوات تدريس   - أ

point (  

يف تدريس مهارة الكتابة ويف كل لقاءات ثالثة عقدت الباحثة مثانية لقاءات 

استخدام  حصص ويف كل حصة مخسة وثالثون دقيقة ، عقدت ثالثة لقاءات لتجربة

يف تدريس مهارة الكتابة واربعة  )power point(الربنامج احلاسويب بويوير بووينت 

باحثة قامت ال. لقاءات لإلختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب والفصل الضابط



بالتعليم يف اموعة التجريبة يف اليوم السبت يف احلصة األوىل حىت احلصة الثالثة ملدة مائة 

والتايل خطوات تدريس . ومخسة دقائق يف الساعة السابعة حىت الساعة التاسعة إال الربع

  .يف كل لقاءات يف الفصل التجريبة والفصل الضابطة

  

  يف الفصل التجريبة:  اللقاء األول

  2011مايو  7السبت ، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       املادة 

  دقيقة 105:   الزمن        يف املدرسة:    املوضوع 

  أ اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 
 

 : األهداف  - أ

  :يهدف هذا التعليم إىل حتقيق ما يلي 

 قدرة التالميذ يف كتابة الكلمة بدون نظر النص - 1

 ة التالميذ انواع حرف اجلر والظرفمعرف - 2

  معرفة التالميذ عالمة االعراب للمبتدأ واخلرب - 3

جار / ظرف واملظروف( اجلملة من مجلة مبتدأ خرب  قدرة التالميذ يف حتويل - 4

 مؤخر  مبتدأو ) جار وارور / ظرف واملظروف(إىل خرب مقدم )  وارور 

 فيدةقدرة التالميذ يف ترتيب الكلمة لتكون مجلة م - 5

 قدرة التالميذ يف ترتيب أو تكوين اجلملة لتكون الفقرة البسيطة - 6

  

  الوسائل   - ب

السبورة، الطباشري، املعجم، : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي 

 .ألفه عبد املغين وأسوة حسنة ، املمسحة"  2تعريف باللغة العربية " الكتاب 



  )5(جدول 

  )اإلختبار القبلي يف الفصل التجربة ( ول إجراءات التدريس يف اللقاء األ - ج

  املالحظة  الوقت  املادة واألنشطة  الرقم
  املقدمة  1

 إلقاء السالم - 1

كشف احلضور حتـى تعلم من املدرسة  قراءة -2

 .حضر ومن غاب من الطلبة ذلك اليوم

تطلب املدرسة قراءة املفردات للدراسة السابقة  - 3

 بالتغين

  تشجيع الطلبة للتعلم - 4

15 
  دقيقة

  

  

  العرض 2

 تقدمي كتابة املفردات اجلديدة - 1

 تدريب كتابة املفردات باإلمالء - 2

 البيان عن حرف اجلر والظرف - 3

تدريب حفظ حرف اجلر والظرف باأللعاب  - 4

 اللغوية والتغين

ظرف / جار جمرور ( البيان عن املبتدأ واخلرب  - 5

جار ( وحتويله إىل خرب مقدم   ) مظروف 

( مؤخر و مبتدأ ) ظرف مظروف / جمرور 

 وعكسه )ظرف مظروف / جار جمرور 

جار ( تدريب حتويل اجلملة  عن املبتدأ واخلرب   - 6

80 
  دقيقة

  



وحتويلها إىل خرب ) ظرف مظروف / جمرور 

و ) ظرف مظروف / جار جمرور ( مقدم 

ظرف / جار جمرور ( مبتدأ مؤخر وعكسه

 )مظروف 

 تدريب ترتيب الكلمات واجلملة  - 7

  إعطاء اإلختبار القبلي  - 8
  اإلختتام  3

 مجع الطلبة اإلختبار القبلي - 1

 البيان عن اإلجابة الصحيحة - 2

  إلقاء السالم - 3

10 
  دقيقة

  

  

   

اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقات السالم والطلبة جييبون   

قرأت الباحثة كشف احلضور ليعرف من حضر ومن غاب من الطلبة يف ذلك . السالم

وتدريب كتابة الكلمات باإلمالء والبيان يف املدرسة قراءة املفردات اليوم مث تطلب الباحثة 

عن املبتدأ واخلرب وحرف اجلر والظرف وتدريب حتويل اجلملة وتدريب ترتيب الكلمات 

واجلملة مث إعطاء اإلختبار القبلي و طلبت الباحثة من الطلبة ويف النهاية مجع اإلختبار 

 .و إلقاء السالم القبلي والبيان عن اإلجابة الصحيحة

  يف الفصل الضابطة: اللقاء الثاين 

  2011مايو  12اخلميس، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       املادة 

  دقيقة 105:   الزمن        يف املدرسة:    املوضوع 

  ب اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 
 



 :األهداف   - أ

  : يهدف هذا التعليم إىل حتقيق ما يلي

 قدرة التالميذ يف كتابة الكلمة بدون نظر النص -1

 معرفة التالميذ انواع حرف اجلر والظرف -2

  معرفة التالميذ عالمة االعراب للمبتدأ واخلرب -3

جار / ظرف واملظروف( اجلملة من مجلة مبتدأ خرب  قدرة التالميذ يف حتويل -4

 دأ مؤخر و مبت) جار وارور / ظرف واملظروف(إىل خرب مقدم )  وارور 

 قدرة التالميذ يف ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة -5

  قدرة التالميذ يف ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة -6

  

  الوسائل   - ب

" السبورة، الطباشري، املعجم، الكتاب : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي 

 .ألفه عبد املغين وأسوة حسنة ، املمسحة"  2تعريف باللغة العربية 

 
 
 
 
 
 
 

  )6(جدول 

  )ة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط( إجراءات التدريس يف اللقاء الثاين  -ج

  املالحظة  الوقت  املادة واألنشطة  الرقم



  املقدمة  1

 إلقاء السالم -1

كشف احلضور حتـى املدرسة  قراءة -2

تعلم من حضر ومن غاب من الطلبة ذلك 

 .اليوم

الدراسة تطلب املدرسة القراءة املفردات  -3

 السابقة بالتغين

  تشجيع الطلبة للتعلم -4

    دقيقة 15

  

  العرض 2

 تقدمي كتابة املفردات اجلديدة -5

 تدريب كتابة املفردات باإلمالء -6

 البيان عن حرف اجلر والظرف -7

تدريب حفظ حرف اجلر والظرف  -8

 باأللعاب اللغوية والتغين

/ جار جمرور ( البيان عن املبتدأ واخلرب  -9

( له إىل خرب مقدم وحتوي) ظرف مظروف 

و مبتدأ ) ظرف مظروف / جار جمرور 

ظرف / جار جمرور ( مؤخر وعكسه

 )مظروف 

تدريب حتويل اجلملة  عن املبتدأ  -10

) ظرف مظروف / جار جمرور ( واخلرب 

/ جار جمرور ( وحتويله إىل خرب مقدم 
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( و مبتدأ مؤخر وعكسه) ظرف مظروف 

 )ظرف مظروف / جار جمرور 

 لمات واجلملة تدريب حتويل الك -11

  إعطاء اإلختبار القبلي  -12
  اإلختتام  3

 مجع الطلبة اإلختبار القبلي - 1

 البيان عن اإلجابة الصحيحة - 2

  إلقاء السالم - 3

  دقيقة 10

  

  

  

اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقات السالم والطلبة جييبون 

ن غاب من الطلبة يف ذلك قرأت الباحثة كشف احلضور ليعرف من حضر وم. السالم

وتدريب كتابة الكلمات باإلمالء والبيان يف املدرسة اليوم مث تطلب الباحثة قراءة املفردات 

عن املبتدأ واخلرب وحرف اجلر والظرف وتدريب حتويل اجلملة وتدريب ترتيب الكلمات 

ع اإلختبار واجلملة مث إعطاء اإلختبار القبلي و طلبت الباحثة من الطلبة ويف النهاية مج

  .القبلي والبيان عن اإلجابة الصحيحة و إلقاء السالم
 
 
 
 
 
 
 

  



  يف الفصل التجربة: اللقاء الثالث 

  2011مايو  14السبت ، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       املادة 

  دقيقة 105:   الزمن        يف املدرسة:    املوضوع 

  ب اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 
 

 :األهداف   - أ

  :يهدف هذا التعليم إىل حتقيق ما يلي 

 قدرة التالميذ يف كتابة الكلمة بدون نظر النص - 1

 معرفة التالميذ انواع حرف اجلر والظرف - 2

  معرفة التالميذ عالمة االعراب للمبتدأ واخلرب - 3

جار / ظرف واملظروف( اجلملة من مجلة مبتدأ خرب  قدرة التالميذ يف حتويل - 4

 و مبتدأ مؤخر ) جار وارور / ظرف واملظروف(إىل خرب مقدم )  ر وارو

 قدرة التالميذ يف ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة - 5

  

  الوسائل   - ب

الشاشة، احلاسوب، استخدام الربنامج : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي 

  احلاسويب بووير بووينت 
 
 
 
 
 
 



  

يف تعليم مهارة الكتابة باستخدام الربنامج  املدرسةيف الدراسية  وادامل. )4(الصورة 

   احلاسويب بووير بووينت

  يف املدرسة ملفردات اجلديدة ا - 1

  
  

  
  



  
  

  
  

  القواعد

 أحرف اجلر - 2



  
 مبتدأو) جار جمرور ( إىل خرب مقدم ) جار جمرور ( خرب  مبتدأحتويل اجلملة  - 3

 مؤخر 

  
  أحرف الظرف  - 4

  



) ظرف مظروف( إىل خرب مقدم ) ظروف ظرف م( خرب  مبتدأحتويل اجلملة  - 5

  مؤخر مبتدأو

  
  

  
 

  

  تدريب اإلمالء  - 6



    
    

    
    

    
  



  

  

  

 
  

  تدريب حتويل اجلملة  - 7

    



    

    

    

    



  
  

   

 تدريب ترتيب الكلمات - 8

    

    



    
 

  )7(جدول 

  ثالث لاإجراءات التدريس يف اللقاء   - ج

  املالحظة  الوقت  املادة واألنشطة  الرقم
  املقدمة  1

 إلقاء السالم - 1

كشف احلضور حتـى تعلم املدرسة  قراءة -2

 .من حضر ومن غاب من الطلبة ذلك اليوم

 تشجيع الطلبة للتعلم - 3

  تقسيم الطلبة إىل سبعة جمموعات - 4

    دقيقة 10

  

  العرض 2

 تقدمي املفردات اجلديدة - 1

 تدريب كتابة املفردات باإلمالء - 2

 اتالتصحيح عن كتابة كل جمموع - 3

 ذكر حرف اجلر والظرف بالتغين  - 4

تدريب حفظ حرف اجلر والظرف  - 5
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 باأللعاب اللغوية 

/ جار جمرور ( البيان عن املبتدأ واخلرب  - 6

( وحتويله إىل خرب مقدم ) ظرف مظروف 

و مبتدأ ) ظرف مظروف / جار جمرور 

ظرف / جار جمرور ( مؤخر وعكسه

باستخدام الربنامج احلاسويب  )مظروف 

 تبووير بووين

تدريب كل جمموعة حتويل اجلملة  عن  - 7

ظرف مظروف / جار جمرور ( املبتدأ واخلرب 

/ جار جمرور ( وحتويله إىل خرب مقدم ) 

( و مبتدأ مؤخر وعكسه) ظرف مظروف 

 )ظرف مظروف / جار جمرور 

 التصحيح عن الكتابة كل جمموعات  - 8

تدريب كل جمموعة ترتيب الكلمات  - 9

 واجلملة 

 كل جمموعاتالتصحيح عن الكتابة  -10

  
 اإلختتام  3

 التعقيد عن املادة الدراسية - 1

  إلقاء السالم - 2

  دقيقة 10

  

  

   



اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقات السالم والطلبة جييبون 

قرأت الباحثة كشف احلضور ليعرف من حضر ومن غاب من الطلبة يف ذلك . السالم

وتدريب يف املدرسة ة إىل سبعة جمموعات و تعطي املفردات اليوم مث تقسم الباحثة الطلب

كتابة الكلمات باإلمالء مث تصحيحها والبيان عن املبتدأ واخلرب وحرف اجلر والظرف 

وتدريب حتويل اجلملة وتصحيحه وتدريب ترتيب الكلمات وتصحيحه باستخدام 

  الدراسية و إلقاء السالم الربنامج احلاسويب بووير بووينت ويف النهاية التعقيد عن املادة

  

  يف الفصل التجربة: اللقاء الرابع 

  2011مايو  21السبت ، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       املادة 

  دقيقة 105:   الزمن        يف املكتبة:    املوضوع 

  أ اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 
 

 :األهداف   - أ

  :يق ما يلي يهدف هذا التعليم إىل حتق

 قدرة التالميذ يف كتابة الكلمة بدون نظر النص -1

 معرفة التالميذ انواع حرف اجلر والظرف -2

 معرفة التالميذ عن النعت -3

  معرفة التالميذ عالمة االعراب للمبتدأ واخلرب -4

ظرف ( خرب + نعت + اجلملة من مجلة مبتدأ  قدرة التالميذ يف حتويل -5

و ) جار وارور / ظرف واملظروف(مقدم إىل خرب ) جار وارور / واملظروف

 نعت+ مبتدأ مؤخر 

 قدرة التالميذ يف ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة والفقرة البسيطة -6



خرب + نعت + تكوين اجلملة من مجلة مبتدأ / قدرة التالميذ يف الكلمة املوازية  -7

جار / ظرف واملظروف(أو خرب مقدم ) جار وارور / ظرف واملظروف( 

نعت+ مبتدأ مؤخر ) + روروا 

   

  الوسائل   - ب

الشاشة، احلاسوب، استخدام الربنامج : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي 

 احلاسويب بووير بووينت 

يف تعليم مهارة الكتابة باستخدام الربنامج  ةكتبيف املالدراسية  وادامل. )5(الصورة 

   احلاسويب بووير بووينت

  يف املكتبةاملفردات اجلديدة  - 1

  
  



 

  
  

  
  



  
  

  

  



  

  القواعد

 أحرف اجلر - 2

 

  
  نعت - 3

 
  



  
  

 مبتدأو) جار جمرور ( إىل خرب مقدم ) جار جمرور ( خرب  مبتدأحتويل اجلملة  - 4

 مؤخر 

 
 أحرف الظرف  - 5



  
) ظرف مظروف( إىل خرب مقدم ) ظرف مظروف ( خرب  مبتدأحتويل اجلملة  - 6

  مؤخر مبتدأو

 
 تدريب اإلمالء  - 7

  
  



  
) ظرف مظروف / جار جمرور ( خرب + نعت +  مبتدأتكوين اجلملة من  تدريب - 8

 أو عكسه

  

    
    

    
  



  
  

 تدريب ترتيب الكلمات و تكوين الفقرة البسيطة - 9

 
 

    



    
  

  
 تدريب ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة  -10

 
 

 

 

 



 

 

  )8(جدول 

  ) ربةيف الفصل التج( إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع  -ج 

  املالحظة  الوقت  املادة واألنشطة  الرقم
  املقدمة  1

 إلقاء السالم -1

قراءة املدرسة كشف احلضور حتـى  -2

تعلم من حضر ومن غاب من الطلبة ذلك 

 .اليوم

 تشجيع الطلبة للتعلم -3

  تقسيم الطلبة إىل سبعة جمموعات -4

    دقيقة 10

  

  العرض 2

 تقدمي املفردات اجلديدة -1

 اإلمالءتدريب كتابة املفردات ب -2

 التصحيح عن كتابة كل جمموعات -3

 ذكر حرف اجلر والظرف بالتغين  -4

تدريب حفظ حرف اجلر والظرف  -5

 باأللعاب اللغوية 

/ جار جمرور ( البيان عن املبتدأ واخلرب  -6

( وحتويله إىل خرب مقدم ) ظرف مظروف 

و مبتدأ ) ظرف مظروف / جار جمرور 
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ظرف / جار جمرور ( مؤخر وعكسه

دام الربنامج احلاسويب باستخ )مظروف 

 بووير بووينت

تدريب كل جمموعة حتويل اجلملة  عن  -7

/ جار جمرور ( اخلرب + النعت + املبتدأ 

( وحتويله إىل خرب مقدم ) ظرف مظروف 

+ نعت ) + ظرف مظروف / جار جمرور 

 مبتدأ مؤخر وعكسه

 التصحيح عن الكتابة كل جمموعة -8

الكلمة املوازية / تدريب تكوين اجلملة  -9

جار ( اخلرب + نعت + يتكون من املبتدأ 

 وعكسه ) ظرف مظروف / جمرور 

 التصحيح عن الكتابة كل جمموعات  -10

تدريب كل جمموعة ترتيب الكلمات  -11

 واجلملة 

  التصحيح عن الكتابة كل جمموعات -12
 اإلختتام  3

 التعقيد عن املادة الدراسية - 1

  إلقاء السالم - 2

  دقيقة 10

  

  

   

اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقات السالم والطلبة جييبون اعتمادا على هذه 

قرأت الباحثة كشف احلضور ليعرف من حضر ومن غاب من الطلبة يف ذلك . السالم



وتدريب ة كتبيف املاليوم مث تقسم الباحثة الطلبة إىل سبعة جمموعات و تعطي املفردات 

حرف اجلر (اخلرب + نعت + أ كتابة الكلمات باإلمالء مث تصحيحها والبيان عن املبتد

+ نعت + وتدريب حتويل اجلملة وتصحيحه وتدريب الكلمة املوازية من املبتدأ ) والظرف

مث تصحيحه وتدريب ترتيب الكلمات وتصحيحه باستخدام ) حرف اجلر والظرف(اخلرب 

  سالمالربنامج احلاسويب بووير بووينت ويف النهاية التعقيد عن املادة الدراسية و إلقاء ال
 

 

  يف الفصل التجربة: اللقاء اخلامس 

  2011مايو  28السبت ، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       املادة 

  دقيقة 105:   الزمن    يف املقصف ويف املطعم:    املوضوع 

  أ اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 
 

 :األهداف   - أ

  :يهدف هذا التعليم إىل حتقيق ما يلي 

 قدرة التالميذ يف كتابة الكلمة بدون نظر النص -1

 معرفة التالميذ عن النعت -2

  واخلرب مبتدأمعرفة التالميذ عالمة االعراب لل -3

ظرف ( خرب + نعت +  مبتدأقدرة التالميذ يف حتويل اجلملة من مجلة  -4

) جار وارور / ظرف واملظروف(إىل خرب مقدم ) جار وارور / واملظروف

 نعت+ مؤخر  مبتدأو 

 قدرة التالميذ يف ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة -5



خرب + نعت +  مبتدأتكوين اجلملة من مجلة / قدرة التالميذ يف الكلمة املوازية  -6

جار / ظرف واملظروف(أو خرب مقدم ) جار وارور / ظرف واملظروف( 

 .نعت+ مؤخر  مبتدأ) + وارور

  

  الوسائل   - ب

الشاشة، احلاسوب، استخدام الربنامج : ا التعليم هي أما الوسائل املستخدمة يف هذ

  .احلاسويب بووير بووينت 

  

  

  

  استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت

  واملطعم يف املقصفاملواد الدراسية يف مهارة الكتابة .)6(الصورة 

   قصفيف املاملفردات اجلديدة  - 1

  
  



  
  

  

  
  



  
  

  
  

  



  

  نعت  -  ت

  
  

  
 مبتدأو) جار جمرور ( إىل خرب مقدم ) جار جمرور (  خرب مبتدأحتويل اجلملة   -  ث

 مؤخر 



  
  

 تدريب اإلمالء   -  ج

  

    
  



) ظرف مظروف / جار جمرور ( خرب + نعت +  مبتدأتدريب تكوين اجلملة من   -  ح

  أو عكسه

  
 تدريب ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة  -  خ

  
  



  
  )9(جدول 

  )لتجربة يف الفصل ا( إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع   - ج

  املالحظة  الوقت  املادة واألنشطة  الرقم
  املقدمة  1

 إلقاء السالم -1

قراءة املدرسة كشف احلضور حتـى تعلم  -2

 .من حضر ومن غاب من الطلبة ذلك اليوم

 تشجيع الطلبة للتعلم -3

  تقسيم الطلبة إىل سبعة جمموعات -4

    دقيقة 10

  

  العرض 2

 تقدمي املفردات اجلديدة -1

 ت باإلمالءتدريب كتابة املفردا -2

 التصحيح عن كتابة كل جمموعا -3

جار ( اخلرب + النعت + البيان عن املبتدأ  -4

وحتويله إىل خرب ) ظرف مظروف / جمرور 
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و ) ظرف مظروف / جار جمرور ( مقدم 

نعت وعكسه باستخدام + مبتدأ مؤخر 

 الربنامج احلاسويب بووير بووينت

تدريب كل جمموعة حتويل اجلملة  عن  -5

/ جار جمرور ( اخلرب + عت الن+ املبتدأ 

( وحتويله إىل خرب مقدم ) ظرف مظروف 

و مبتدأ ) ظرف مظروف / جار جمرور 

نعت وعكسه باستخدام الربنامج + مؤخر 

 احلاسويب بووير بووينت

 التصحيح عن الكتابة كل جمموعات  -6

تدريب كل جمموعة ترتيب اجلملة لتكون  -7

 الفقرة البسيطة

  عاتالتصحيح عن الكتابة كل جممو -8
 اإلختتام  3

 التعقيد عن املادة الدراسية - 1

  إلقاء السالم - 2

  دقيقة 10

  

  

   

اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقات السالم والطلبة جييبون 

قرأت الباحثة كشف احلضور ليعرف من حضر ومن غاب من الطلبة يف ذلك . السالم

 املقصف ويف املطعم يفعة جمموعات مث تعطي املفردات اليوم مث تقسم الباحثة الطلبة إىل سب
وتدريب كتابة الكلمات باإلمالء مث تصحيحها والبيان عن املبتدأ واخلرب وحرف اجلر 

والظرف وتدريب حتويل اجلملة وتصحيحه وتدريب ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة 



نهاية التعقيد عن املادة وتصحيحه باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت ويف ال

  الدراسية و إلقاء السالم

  

  يف الفصل الضابطة: اللقاء السادس 

  2011يو ما 27اخلميس ، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       املادة 

  دقيقة 105:   الزمن    يف املقصف ويف املطعم:    املوضوع 

  ب اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 

  

  
 

 :األهداف   - أ

  :يهدف هذا التعليم إىل حتقيق ما يلي 

 قدرة التالميذ يف كتابة الكلمة بدون نظر النص -1

 معرفة التالميذ عن النعت -2

  واخلرب مبتدأمعرفة التالميذ عالمة االعراب لل -3

ظرف ( خرب + نعت +  مبتدأقدرة التالميذ يف حتويل اجلملة من مجلة  -4

و ) جار وارور / ظرف واملظروف(م إىل خرب مقد) جار وارور / واملظروف

 نعت+ مؤخر  مبتدأ

 قدرة التالميذ يف ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة -5

( خرب + نعت +  مبتدأتكوين اجلملة من مجلة / قدرة التالميذ يف الكلمة املوازية  -6

جار / ظرف واملظروف(أو خرب مقدم ) جار وارور / ظرف واملظروف

 .نعت+  مؤخر مبتدأ) + وارور



  

  الوسائل   - ب

السبورة، القلم، الكتاب ألفه عبد : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي 

  .املغين واسوة حسنة 
  )يف الفصل التجربة (  امسإجراءات التدريس يف اللقاء اخل) 10(جدول   - ج

  املالحظة  الوقت  املادة واألنشطة  الرقم
  املقدمة  1

 إلقاء السالم -1

حلضور حتـى تعلم قراءة املدرسة كشف ا -2

 .من حضر ومن غاب من الطلبة ذلك اليوم

 تشجيع الطلبة للتعلم -3

  تقسيم الطلبة إىل سبعة جمموعات -4

    دقيقة 10

  

  العرض 2

 تقدمي املفردات اجلديدة -1

 تدريب كتابة املفردات باإلمالء -2

جار ( اخلرب + النعت +  بتدأالبيان عن امل -3

وحتويله إىل خرب ) ظرف مظروف / جمرور 

و ) ظرف مظروف / جار جمرور ( دم مق

 نعت وعكسه + مؤخر  مبتدأ

النعت +  بتدأتدريب حتويل اجلملة  عن امل -4

) ظرف مظروف / جار جمرور ( اخلرب + 

/ جار جمرور ( وحتويله إىل خرب مقدم 

    دقيقة 85



نعت + مؤخر  مبتدأو ) ظرف مظروف 

 وعكسه 

  تدريب ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة -5
 ختتاماإل  3

 التعقيد عن املادة الدراسية - 1

  إلقاء السالم - 2

  دقيقة 10

  

  

اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقات السالم والطلبة جييبون 

قرأت الباحثة كشف احلضور ليعرف من حضر ومن غاب من الطلبة يف ذلك . السالم

الكلمات باإلمالء مث  وتدريب كتابة املقصف ويف املطعم يفاليوم مث تعطي املفردات 

تصحيحها والبيان عن املبتدأ واخلرب وحرف اجلر والظرف وتدريب حتويل اجلملة 

وتصحيحه وتدريب ترتيب اجلملة لتكون الفقرة البسيطة وتصحيحه و يف النهاية التعقيد 

  .عن املادة الدراسية و إلقاء السالم

  

  األختبار البعدي يف الفصل الضابطة: اللقاء السابع 

  2011 نيويو 2اخلميس ، :   اليوم     اإلمالء و الكتابة املقيدة :       ملادة ا

  دقيقة 90:   الزمن    يف املقصف ويف املطعم:    املوضوع 

  ب اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 

 

  األختبار البعدي يف الفصل التجربة: اللقاء الثامن 

  2011 نيويو 4السبت، :   اليوم     دة اإلمالء و الكتابة املقي:       املادة 

  دقيقة 90:   الزمن    يف املقصف ويف املطعم:    املوضوع 



  ب اخلامس:   الفصل        بتدائيةاإل:    املستوي 

  

  عرض البيانات ومناقشتها: املبحث الثالث 

  عرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها  - أ

 األوىل الحظةامل  -أ 

ذا البحث فبدئت باملالحظـة امليدانيـة يف   قبل أن قامت الباحثة يف عملية ه

ويف هذه املالحظة امليدانيـة عملـت    . م 2011ماريس سنة  15اليوم الثالثاء 

  :الباحثة مما يلي 

اليت قد درسوا ها من قبل   حول املوادكفاءم يف مهارة الكتابة مي وقياس أو تق - 1

يف الفصل   ).م 2011سنة  مايو  7(عن املواد الدراسية الكتابة يف املدرسة 

 .التجربة

اليت قد درسوا ها من قبل  حول املوادكفاءم يف مهارة الكتابة مي وقياس أو تق - 2

يف   ).م 2011سـنة   مـايو   12(عن املواد الدراسية الكتابة يف املدرسة 

 .الفصل الضابطة

عملية التعلـيم  يف  الطلبة إشتراك اللغة العربية عن مستوى ةمدرساملقابلة مع  - 3

 )..م 2011ماريس سنة  19( .موالتعلّ

ومن هذه املالحظة نالت الباحثة البيانات اليت تتعلق بكفاءة الطلبة يف مهارة 

وهذه البيانات . هافي ة الطلبةومحاس تابةعن تعليم مهارة الك ائ املدرسةآرالكتابة و

  :كمايلي

  . االيت قد درسواها سابق حول املوادكفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة  ميوقت - 1



لكفاءة الطلبة  اميوقتالباحثة  متاق م 2011من مايو سنة  7يف اليوم 

اليت قد درسوها من قبل يف الفصـل   "يف املدرسة" حول املواديف مهارة الكتابة 

لكفاءة الطلبة  اميوقتالباحثة  متاق م 2011من مايو سنة  12التجربة واليوم 

ليت قد درسوها من قبل يف الفصـل  ا "يف املدرسة" حول املواديف مهارة الكتابة 

  )يف البيانات عن نتيجة اإلختبار . ( الضابطة

 ة الطلبةومحاس تابةعن تعليم مهارة الك ائ املدرسةآرطلبت الباحثة عن   - 2

م يف  2011من أبريـل   9ها باملقابلة واإلشتراك يف عملية التعليم يف اليوم في

 الفصل الضابطة ويف هذه م يف 2011أبريل  14الفصل التجربة  ويف اليوم 

.( املالحظة ظهر أن أكثرهم من الطلبة يشتركون يف عملية التعليم غري تشجيع

 )البيانات عن املقبلة 

 املالحطة يف عملية التعليم باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت  -  ب

عملية التعليم يف تدريس مهارة الكتابة باسـتخدام الربنـامج احلاسـويب    

الفصل التجربة ثالثة لقاءات ويف كل لقاء ثالثة حصص ويف كـل  بووينت يف 

.( ويف عملية التعليم أكثرهم من الطلبة تشجيع جدا وغري ملل. دقيقة 35حصة 

  البيانات عن اإلستبان

 

 عرض بيانات االختبار وحتليلها ومناقشتها  -ب 

 عرض بيانات اإلختبارات  - 1

 ضابطةنتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال  - أ



قدمت الباحثة االختبار القبلي للطلبة دفه ملعرفة الكفاءة األساسية لكل الطلبة 

والرمز ملعرفة مقارنة نتيجة االحنـراف املعيـاري يف االختبـار    . عن مهارة الكتابة

  :للمجموعة الواحدة كما يلي 

  الضابط) ب(نتائج االختبار القبلي ملهارة الكتابة للفصل اخلامس . )11(جدول 

 اموع البيان

 نقاط االختبار والدرجات

 /ترتيب اجلملة الرقم أمساء الطلبة

 اجلملة املوازية

 /جلملةاحتويل 

 الكلمة املوازية

ترتيب 

 الكلمات 
 امالء

  ريسا ليلينج فرماديانيت 10 15 10 10 45 راسب

 2 مفتاح فاضل 10 15 10 15 50 راسب

 3 رايب ويدودو 10 13 12 10 45 راسب

 4 حممد علي هرزمي 15 15 15 15 60 مقبول

 5 حممد سيف الدين  15 10 10 10 45 راسب

 6 حممد فخر رمحن 17 20 18 20 75 جيد

 7 رفان اردييان رمحوان 10 15 10 10 45 راسب

 8 ادي أمحد يوسوف 10 10 12 15 47 راسب

 9 دسي هريانيت 10 15 8 10 43 راسب

 10 وي مولديةد 20 20 18 20 78 جداجيد 

 11 فردييان بايو براستيو 15 15 12 10 52 راسب

 12 حممد توفيق رييو  10 10 18 10 48 راسب

 13 حممد إرزا أرفاين 10 10 13 15 48 راسب

 14 حممد حزيين 10 15 12 10 47 راسب

 15 قرة االعيني 10 15 10 10 45 راسب



 16 رناتا أمالية جيانيت 15 13 10 12 50 راسب

 17 ريفلييا نور رمحة 10 10 12 10 42 راسب

 18 أمحد معتصم باهللا 13 13 12 15 53 راسب

 19 حسنة نور عيين 20 20 25 20 85 جيد جدا

 20 ديية ألفينا داماينيت 15 20 20 15 70 جيد

 21 حممد رزا املزكريا 10 10 15 10 45 راسب

 22 حممد حفيظ نور رمحن 10 10 12 10 42 راسب

 23 ساندي إهلام فرمانشة 15 20 15 20 70 جيد

 24 شفرزل هدية اهللا 15 15 13 15 58 راسب

 25 أويل األمر الكهفي 13 15 17 15 60 مقبول

 26 تييا أننداوايت 20 20 22 20 82 جيد جدا

 27 دمياس ستيياجي 10 10 13 10 43 راسب

 28 فييوليتا فرح مولدية 10 15 13 15 53 راسب

 29 فائقة اجلنة 15 15 12 15 57 راسب

 30 بوجنا فاندا ملياين 10 15 17 15 57 راسب

 31 أرفتا أولياء رزقي 10 15 10 15 50 راسب

 32 حفيظ العارف 8 10 10 10 38 راسب

  1730 432 436 459 
40

3 
 العدد

  54.06 13.5 13.6 14.3 
12.

6 
 املعدل



  54،06ميذ نالوا الدرجة املعدلةظهررت من نتائج هذا االختبار القبلي، أن التال

ومن هنا يتضح أن . معىن ذلك أن قدرة التالميذ على الكتابة العربية يف املستوى املقبول 

 .قدرة التالميذ على الكتابة العربية بصفة عامة مقبول

 

  نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابطدرجة . )12(جدول 

  ةالنسبة املئوي  عدد  التقدير  النتيجة  الرقم
   0  ممتاز  100 -  88  1
 %9.38 3  جيد جدا  87 -  76  2
 %9.38 3  جيد  75 -  64  3
 %25.00 8  مقبول  63 -52  4
 %56.25 18  راسب  40-51  5

  %100  32  اموع

  

من  %56،25وجند يف اجلدول السابق أن أكثرهم من الطلبة يف اموعة الضابطة

منهم من ) %25،00(و. راسب عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكتابة، ألن درجتهم

منهم من درجة جيد )  %9،38(منهم من درجة جيد و )  %9،38(درجة مقبول، و 

  .جدا
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

  تجريبال) أ(نتائج االختبار القبلي ملهارة الكتابة للفصل اخلامس . )13(جدول 

 اموع البيان

 نقاط االختبار والدرجات

 ترتيب الرقم أمساء الطلبة

 اجلملة

حتويل 

 اجلملة

ترتيب 

  الكلمات
 امالء

 1 أديندا مغفرة 20 20 15 20 75 جيد

 2 أناندا دوي أيوين 15 15 10 15 55 راسب

 3 أنيمةرمحتك بوتري 20 20 15 15 70 جيد

 4 أنيسةإحدى فجرينيت 15 20 15 20 70 جيد

 5 أوىف فجر احلكمة 15 20 13 15 63 مقبول

نابيلة أنوارخيسيت  5 20 5 10 40 راسب  6 

 7 خليفة الزهرة 10 15 10 10 45 راسب

 8 دهلية السعادة 10 10 12 15 47 راسب

 9 فردوسية زهرة 10 15 8 10 43 راسب

 10 معريفة العلم إسالمية 20 20 18 20 78  جيد



 11 حممد هشام مزكي 15 15 12 10 52 راسب

 12 حممد أفريزال جيالين 10 10 18 10 48 راسب

 13 حممد رزقي 10 10 13 15 48 راسب

 14 نابيلة فرية سوجيبتو 10 15 12 10 47 راسب

 15  ناوانج إندري 10 15 10 10 45 راسب

 16  نيلوه ماهاراين 15 20 18 20 73 جيد

 17 برافيتا كرتيكا ساري 15 15 12 15 57 مقبول

 18 قطر الندى عينية 20 15 20 20 75  جيد

زقي دوي أجنجرايينر 10 15 10 5 40 راسب  19 

 20 سلسبيلة رمحة 20 20 20 20 80 جيد جدا

 21 صافىي أولياء جاتيم 10 15 10 10 45 راسب

 22 وحيو فقه فريديانشة 10 10 12 10 42 راسب

 23 يصيلة رحيمة 15 20 15 20 70 جيد

 24  يوين جاندرا 20 20 13 20 73  جيد

ياينأجنجيتا ولدة ألي 10 10 12 10 42 راسب  25 

جدا جيد  26 دوي أملييانشة 20 20 17 20 77 

 27 دييان ليلية فطري 5 10 15 10 40 راسب

 28 دمياس أحسن موالنا 10 15 18 15 58 مقبول

 29  ليسمو ديتا 15 15 17 15 62 مقبول



جدا جيد  30 ليزة روفانية سلسبيلة 20 20 17 20 77 

اهللاحممدأردييان فرجة  15 15 13 15 58 مقبول  31 

 32 حمي الدين زهري 20 20 23 20 83 جيد جدا

 33 نابيلة أمرية العائش 10 15 13 10 48 راسب

 34 زيدة حلمية زهرية 20 15 22 15 72 جيد

 العدد  475 545 481 495 1996  

   املعدل 13.97 16.03 14.15 14.56 58.71  

  

 58,71نالوا الدرجة املعدلة  ظهررت من نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ

ومن هنا يتضح أن . معىن ذلك أن قدرة التالميذ على الكتابة العربية يف املستوى الراسب  

 .قدرة التالميذ على الكتابة العربية بصفة عامة راسب

 

  تجريبنتيجة االختبار القبلي للفصل الدرجة . )14(جدول 

  النسبة املئوية  عدد  التقدير  النتيجة  الرقم
      ممتاز  100 -  88  1
 % 14،71  5  جيد جدا  87 -  76  2
 %23،53 8  جيد  75 -  64  3
 % 20،59 7  مقبول  63 -52  4

 %55.88 19  راسب    40-51  5

  %100  34  اموع



 %55،88وجند يف اجلدول السابق أن أكثرهم من الطلبة يف اموعة التجربة  

منهم من )  %20،59(و. تهم راسبمن عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكتابة، ألن درج

منهم من درجة ) %14،71(منهم من درجة جيد و )  %23،53(درجة مقبول، و 

 .جيد جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي للمجموعتني الضابطة والتجربة. )15(جدول 

  التقدير  النتيجة  الرقم

  الفصل التجريب  الفصل الضابط

عدد 

  الطلبة
  ة املئويةالنسب

عدد 

  الطلبة
  النسبة املئوية

1  88  - 
100  

  -  -  -  -  ممتاز

 % 14،71  5 %9.38 3  جيد جدا  87 -  76  2
 %23،53 8 %9.38 3  جيد  75 -  64  3
 % 20،59 7 %25.00 8  مقبول  63 - 52  4

 %55.88 19 %56.25 18  راسب  51 - 40  5



      32  100%  34  100%  

طلبة  19طلبة من اموعة الضابطة و  18ن اعتمادا على اجلدول السابق جند أ  

طلبة  2طلبة من اموعة الضابطة و  8من جمموعة التجربة حصلوا على درجة راسب، 

طلبة  11طلبة من اموعة الضابطة و  3من جمموعة التجربة حصلوا على درجة مقبول، 

طلبة من  2و طلبة من اموعة الضابطة 3من جمموعة التجربة حصلوا على درجة جيد، 

  .جمموعة التجربة حصلوا على درجة جيد جدا

  

  

  

  

  

  

  

  

 وبالتايل قدمت الباحثة االختبار البعدي للطلبة يف اللقاء النهائي

ب (    نتائج االختبار البعدي ملهارة الكتابة للمجموعة الفصل اخلامس) .16(جدول 

 الضابط ) 

 اموع البيان

 نقاط االختبار والدرجات

ترتيب  الرقم بةأمساء الطل

 اجلملة

حتويل 

 اجلملة

ترتيب 

 الكلمات 
 امالء

 15 15 10 10 50 راسب
ريسا ليلينج 

 فرماديانيت
1 



 2 مفتاح فاضل 15 15 10 10 50 راسب

 3 رايب ويدودو 15 10 10 10 45 راسب

 4 حممد علي هرزمي 15 20 15 15 65 جيد 

 15 10 10 10 45 راسب
حممد سيف الدين 

 فرشة
5 

 6 حممد فخر رمحن 20 20 15 20 75 جيد 

 7 رفان اردييان رمحوان 15 10 15 10 50 راسب

 8 ادي أمحد يوسوف 15 10 15 10 50 راسب

 9 دسي هريانيت 15 10 10 10 45 راسب

 10 دوي مولدية 20 20 20 20 80 جيد جدا

 11 فردييان بايو براستيو 15 10 15 10 50 راسب

 12 حممد توفيق رييو  15 10 13 10 48 راسب

 13 حممد إرزا أرفاين 10 10 10 15 45 راسب

 14 حممد حزيين 10 15 15 15 55 مقبول

 15 قرة االعيني 15 10 15 10 50 راسب

 16 رناتا أمالية جيانيت 15 10 10 15 50 راسب

 17 ريفلييا نور رمحة 10 10 12 10 42 مقبول

 18 هللاأمحد معتصم با 15 13 15 10 53 مقبول

 19 حسنة نور عيين 20 20 25 20 85 جيد جدا



 20 ديية ألفينا داماينيت 20 20 20 15 75 جيد

 21 حممد رزا املزكريا 10 10 15 10 45 راسب

 22 حممد حفيظ رمحن 10 10 12 10 42 راسب

 23 ساندي إهلام فرمانشة 20 20 10 20 70 جيد 

 24 شفرزل هدية اهللا 20 20 10 10 60 مقبول

 25 أويل األمر الكهفي 10 20 15 15 60 مقبول

 26 تييا أننداوايت 20 20 25 20 85 جيد جدا

 27 دمياس ستيياجي 10 10 10 15 45 راسب

 28 فييوليتا فرح مولدية 10 15 15 15 55 مقبول

 29 فائقة اجلنة 10 15 20 15 60 مقبول

 30 بوجنا فاندا ملياين 10 15 17 15 57 مقبول

 31 أرفتا أولياء رزقي 10 15 15 15 55 لمقبو

 32 حفيظ العارف 10 10 10 10 40 راسب

 العدد 455 448 454 425 1782  

 املعدل 14.22 14.00 14.19 13.28 55.69  

 

  نتيجة االختبار البعدي للفصل الضابطدرجة . )17(جدول 

  النسبة املئوية  عدد  التقدير  النتيجة  الرقم
    ممتاز  100 -  88  1
 %9.38 3  جيد جدا  87 -  76  2



 %12.50 4  جيد  75 -  64  3
 %25.00 8  مقبول  63 – 52  4
 %53.13 17  راسب  51 -  40  5

  %100.00  32  اموع

  

 %53،13وجند يف اجلدول السابق أن أكثرهم من الطلبة يف اموعة الضابطة 

منهم من )  %25.00(و. من عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكتابة، ألن درجتهم راسب

منهم يف درجة )  %9،38(منهم من درجة جيد و )  %12،50(درجة مقبول، و 

  .جيد جدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

)  أ( اخلمسنتائج االختبار البعدي ملهارة الكتابة للمجموعة الفصل ) 18(لجدو

  تجريبال



 اموع البيان

 نقاط االختبار والدرجات

ترتيب  الرقم أمساء الطلبة

 اجلملة

يل حتو

 اجلملة

ترتيب 

 الكلمات 
 امالء

 1 أديندا مغفرة 25 20 23 25 93 ممتاز

 2 أناندا دوي أيوين 20 20 20 20 80 جيد جدا

 3 أنيمةرمحتك بوتري 20 20 30 25 95 ممتاز

 4 أنيسةإحدى فجرينيت 25 20 30 25 100 ممتاز

 5 أوىف فجر احلكمة 18 20 25 25 88 ممتاز

 6 خيسيت نابيلة أنوار 15 20 23 20 78 جيد

 7 خليفة الزهرة 18 15 23 15 71 جيد

 8 دهلية السعادة 20 20 22 20 82  جيد جدا

 9 فردوسية زهرة 15 15 23 20 73 جيد

اممتاز  10 معريفة العلم إسالمية 25 20 23 20 88  

 11 حممد هشام مزكي 18 20 20 15 73 جيد

الينحممد أفريزال جي 13 15 20 15 63 مقبول  12 

 13 حممد رزقي 18 15 23 20 76 جيد

 14 نابيلة فرية سوجيبتو 15 20 23 15 73 جيد

 15  ناوانج إندري 15 20 20 25 80 جيد جدا

 16  نيلوه ماهاراين 20 20 22 25 87 جيد جدا



 17 برافيتا كرتيكا ساري 20 20 22 15 77 جيد

 18 قطر الندى عينية 20 20 25 20 85 جيد جدا

اسبر  19 رزقي دوي أجنجرايين 15 15 13 10 53 

 20 سلسبيلة رمحة 20 20 25 20 85 جيد جدا

 21 صافىي أولياء جاتيم 20 15 25 15 75 جيد

 22 وحيو فقه فريديانشة 15 15 23 15 68 مقبول

 23 يصيلة رحيمة 15 20 20 20 75 جيد

 24  يوين جاندرا 25 20 23 20 88 ممتاز

 25 أجنجيتا ولدة أليياين 23 15 25 20 83 جيد جدا

 26 دوي أملييانشة 20 20 20 20 80 جيد جدا

 27 دييان ليلية فطري 20 20 23 20 83 جيد جدا

 28 دمياس أحسن موالنا 18 15 23 15 71 جيد

 29  ليسمو ديتا 20 20 23 20 83 جيد جدا

 30 ليزة روفانية سلسبيلة 20 20 25 20 85 جيد جدا

 31 حممدأردييان فرجة اهللا 15 15 23 20 73 جيد

 32 حمي الدين زهري 25 20 23 20 88 ممتاز

 33 نابيلة أمرية العائش 17 15 23 20 75 جيد

 34 زيدة حلمية زهرية 25 20 27 25 97 ممتاز

 العدد  475 545 481 495 2724  



   املعدل 13.97 16 14.2 14.56 80.12  

البعدي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة  ظهررت من نتائج هذا االختبار

ومن . معىن ذلك أن قدرة التالميذ على الكتابة العربية يف املستوى جيد جدا 80،12

  .هنا يتضح أن قدرة التالميذ على الكتابة العربية بصفة عامة جيد جدا
 

  نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب درجة.)19(ل جدو

  النسبة املئوية  عدد  رالتقدي  النتيجة  الرقم

 %23،3 8  ممتاز  100 -  88  1

 %41.18 14  جيد جدا  87 -  76  2
 %32.35 11  جيد  75 -  64  3
 %2.94 1  مقبول  63 – 52  4
   راسب  51 -  40  5

  %100  34  اموع

    

)  %2،94(وجند يف اجلدول السابق أن أكثرهم من الطلبة جيد جدا يف اموعة التجربة 

منهم يف ) % 41،18(منهم من درجة جيد و )  %32،35(مقبول، و منهم من درجة 

  .منهم يف درجة ممتاز) % 23،3(درجة جيد جدا و 

  

  املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي للفصل الضابط والفصل التجرييب) 20(جدول 

  التقدير  النتيجة  الرقم
  الفصل التجريب  الفصل الضابط

  النسبة املئويةد عد  النسبة املئويةعدد 



  الطلبة  الطلبة
1  88  - 

100  
 %23،3 8    ممتاز

 %41.18 14 %9.38 3  جيد جدا  87 – 76  2
 %32.35 11 %12.50 4  جيد  75 – 64  3
 %2.94 1 %25.00 8  مقبول  63 – 52  4
    %53.13 17  راسب  51 – 40  5

      32  100%  34  100%  

عة الضابطة حصلوا على طلبة من امو 17اعتمادا على اجلدول السابق جند أن 

طلبة من جمموعة التجربة حصلوا على  1طلبة من اموعة الضابطة و  8درجة راسب، 

طلبة من جمموعة التجربة حصلوا على  11طلبة من اموعة الضابطة و  4درجة مقبول، 

طلبة من جمموعة التجربة حصلوا على  14طلبة من اموعة الضابطة و  3درجة جيد،  

 .طلبة من جمموعة التجربة حصلوا على درجة ممتاز 8د جدا، و درجة جي

  

ملهارة الكتابة للفصل ) القبلي و البعدي ( نتائج التالميذ لالختبارين . )21(ل جدو

 الضابط و الفصل التجرييب

  الرقم
االمساء للفصل 

  الضابط

النتائج للفصل 

  الضابط
االمساء للفصل 

  التجرييب

النتائج للفصل 

  التجرييب

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

 93 75 أديندا مغفرة 50 45 ريسا ليلينج  1

 80 55 أناندا دوي أيوين 50 50 مفتاح فاضل 2



 95 70 أنيمةرمحتك بوتري 45 45 رايب ويدودو 3

 100 70 أنيسةإحدى  65 60 حممد علي هرزمي 4

 88 63 أوىف فجر احلكمة 45 45 حممد سيف الدين  5

 78 40 خيسيت نابيلة أنوار 75 75 حممد فخر رمحن 6

7 
رفان اردييان 

 رمحوان
 71 45 خليفة الزهرة 50 45

 82 47 دهلية السعادة 50 47 ادي رضا يوسوف 8

 73 43 فردوسية زهرة 45 43 دسي هريانيت 9

 88 78 معريفة إسالمية 80 78 دوي مولدية 10

 73 52 حممد هشام مزكي 50 52 فردييان بايو براستيو 11

 63 48 حممد أفريزال جيالين 48 48 حممد توفيق رييو  12

 76 48 حممد رزقي 45 48 حممد إرزا أرفاين 13

 73 47 نابيلة فرية سوجيبتو 55 47 حممد حزيين 14

 80 45 ناوانج إندري  50 45 قرة االعيني 15

 87 73 نيلوه ماهاراين  50 50 رناتا أمالية جيانيت 16

17 
 ريفلييا نور رمحة

42 42 
برافيتا كرتيكا 

 ساري
57 77 

 85 75 قطر الندى عينية 53 53 أمحد معتصم باهللا 18

 85 85 حسنة نور عيين 19
رزقي دوي 

 أجنجرايين
40 53 

 85 80 سلسبيلة رمحة 75 70 ديية ألفينا داماينيت 20



 75 45 صافىي أولياء جاتيم 45 45 حممد رزا املزكريا 21

 42 42 حممد حفيظ نور رمحن 22
وحيو فقه 

 فريديانشة
42 68 

23 
ساندي إهلام 

 فرمانشة
 75 70 يصيلة رحيمة 70 70

 88 73 يوين جاندرا  60 58 شفرزل هدية اهللا 24

 83 42 أجنجيتا ولدة أليياين 60 60 أويل األمر الكهفي 25

 80 77 دوي أملييانشة 85 82 تييا أننداوايت 26

 83 40 يلية فطريدييان ل 45 43 دمياس ستيياجي 27

 71 58 دمياس أحسن موالنا 55 53 فييوليتا فرح مولدية 28

 83 62 ليسمو ديتا  60 57 فائقة اجلنة 29

 85 77 ليزة روفانية سلسبيلة 57 57 بوجنا فاندا ملياين 30

 55 50 أرفتا أولياء رزقي 31
حممدأردييان فرجة 

 اهللا
58 73 

 88 83 ريحمي الدين زه 40 38 حفيظ العارف 32

 75 48 نابيلة أمرية العائش     33

 97 72 زيدة حلمية زهرية     34

 2724 1996   1782 1730  العدد  

  
54.0  املعدلة

6 

55.6

9 
  58.71 80.12 

  



 حتليل وتفسري بيانات االختبار - 2

  : SPSS versi 16احلساب باستخدام الربنامج احلاسويب وبالتايل 

  

  يف االختبار القبلي بني الفصل الضابط )  t-test(تــ  -االختبار) 22(لدوج

  والفصل التجرييب

  

نتيجة   اجلملة  اموعة

  املعدلة

Standar 
deviasi 

تــ ـــ 

  0احلساب 
t0 

 

  12،54  54،00  32  الفصل الضابط
1،44  

  14،26  58،76  34  الفصل التجرييب

  

 54،00من اجلدول السابق ظهرت للباحثة أن نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط 

يف الفصل  والفرق بني نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط و 58،76و يف الفصل التجرييب 

 standarو ). الوسائل التقليدية( التجرييب ألن الوسائل املستخدمة الوسائل املتساوية 

deviasi  و قيمة احلساب  14،26و يف الفصل التجرييب  12،54يف الفصل الضابط

  :بالرمز dfمث حسبت الباحثة  1،443هي  )t-hitung(تــــ 
  
df = ( nx – 1 ) + ( ny – 1 ) 

  )1    = ( 34 – 1 ) + ( 32 –     

= 64   



جدول عند  - جدول واتضح أن درجة تـــ  -و قارنت الباحثة إىل درجة تـــ 

   1،997تدل %  5مستوى الداللة 

  :ومعيار االختبار 

 1،997من  < "تـــــــــ"إذا كانت  مقبول،  0هــــــ  -1

 1،997من  >" تــــــــ"، إذا كانت مردود 0هــــــ  -2

، فلذلك  1،997أصغر من  1،44" تــــ"ألن درجة اإلختبار 

مردود وال فرق قوية بني الفصل 1، وأما هـــــمقبول  0هــــــ 

   الضابط والفصل التجرييب 
 

  فصل الضابط يف االختبار البعدي بني ال)  t-test(تــ  -االختبار 23دول ج

  والفصل التجرييب

نتيجة   اجلملة  اموعة

  املعدلة

Standar 
deviasi 

تــ ـــ 

 1احلساب 

t1 

  12،706  55،69  32  الفصل الضابط
8،734  

  9،720  80،12  34  الفصل التجرييب

  

 55،69من اجلدول السابق ظهرت للباحثة أن نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط 

 كان الفرق القوي بني نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط و 80،12و يف الفصل التجرييب 

يف الفصل التجرييب ألن الوسيلة املستخدمة يف الفصل التجرييب الربنامج احلاسويب بور 

يف الفصل  standar deviasiو . بوينت و يف الفصل الضابط استخدمت الوسائل التقليدية



قيمة احلساب تــــ        و  80،12و يف الفصل التجرييب   12،706الضابط 

)t-hitung(  مث حسبت الباحثة  8،734هيdf بالرمز:  
df       = ( nx – 1 ) + ( ny – 1 )   

  = ( 34 – 1 ) + ( 32 –)      
          = 64         

جدول عند  - جدول واتضح أن درجة تـــ  -و قارنت الباحثة إىل درجة تـــ 

   1،997تدل %  5مستوى الداللة 

  :ومعيار االختبار 

إذا كانت  مقبول،  0هــــــ  -1

 1،997من  <" تـــــــــ"

، إذا كانت مردود 0هــــــ  -2

 1،997من  >" تــــــــ"

، فلذلك  1،997أكرب من  8،734" تــــ"ألن درجة اإلختبار 

مقبول و وجد الفرق القوي بني 1ردود، وأما هـــــم  0هــــــ 

أي فرضية البحث مقبولة ويدل على أن استخدام .رييب الفصل الضابط والفصل التج

فعالة يف ترقية تعليم مهارة الكتابة )  power point( الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

 .يف املدرسة االبتدائية االسالمية ضة العلماء بولوالوانج مباالنج

 الفصل التجرييب يف اإلختبار البعدي يف)  t-test(تــ -والتفصيل من نتيجة اإلختبار

  :والفصل الضابط يف مهارة الكتابة كما يلي 

  )كتابة الكلمات(اإلمالء  -أ

  يف االختبار البعدي بني الفصل الضابط )  t-test(تــ  -االختبار 24دول ج 

  والفصل التجرييب

 Standarنتيجة   اجلملة  اموعة
deviasi 

تــ ـــ 



 1احلساب   املعدلة

t1 

  3،833  12.6  32  الفصل الضابط
5،476  

  3،549  13.97  34  الفصل التجرييب

و  12،6من اجلدول السابق ظهرت للباحثة أن نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط 

يف  كان الفرق القوي بني نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط و 13،97يف الفصل التجرييب 

نامج احلاسويب بور بوينت الفصل التجرييب ألن الوسيلة املستخدمة يف الفصل التجرييب الرب

يف الفصل  standar deviasiو . و يف الفصل الضابط استخدمت الوسائل التقليدية

-t(و قيمة احلساب تــــ         3،549و يف الفصل التجرييب 3،833الضابط 

hitung(  مث حسبت الباحثة  5،476هيdf بالرمز:  
df       = ( nx – 1 ) + ( ny – 1 )   

  = ( 34 – 1 ) + ( 32 –)      
          = 64         

جدول عند  - جدول واتضح أن درجة تـــ  -و قارنت الباحثة إىل درجة تـــ 

   1،997تدل %  5مستوى الداللة 

  :ومعيار االختبار 

إذا كانت  مقبول،  0هــــــ  -1

 1،997من  <" تـــــــــ"

، إذا كانت مردود 0هــــــ  -2

 1،997من  >" تــــــــ"

، فلذلك  1،997أكرب من  5،476" تــــ"ألن درجة اإلختبار 

مقبول و وجد الفرق القوي بني 1ردود، وأما هـــــم  0هــــــ 

أي فرضية البحث مقبولة ويدل على أن استخدام .الفصل الضابط والفصل التجرييب 



 ة الكتابةفعالة يف ترقية تعليم مهار)  power point( الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

 .يف املدرسة االبتدائية االسالمية ضة العلماء بولوالوانج مباالنج يف اإلمالء

 
 
 
 
 
 
 

  ترتيب الكلمات  -ب

  يف االختبار البعدي بني الفصل الضابط )  t-test(تــ  -االختبار 25دول ج

  والفصل التجرييب

نتيجة   اجلملة  اموعة

  املعدلة

Standar 
deviasi 

تــ ـــ 

 1 احلساب

t1 

  4،321  14.00  32  الفصل الضابط
5،006  

  2،374  16  34  الفصل التجرييب

و  14.00من اجلدول السابق ظهرت للباحثة أن نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط 

يف  كان الفرق القوي بني نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط و 16يف الفصل التجرييب 

 الفصل التجرييب الربنامج احلاسويب بور بوينت الفصل التجرييب ألن الوسيلة املستخدمة يف

يف الفصل  standar deviasiو . و يف الفصل الضابط استخدمت الوسائل التقليدية

-t(و قيمة احلساب تــــ         2،374و يف الفصل التجرييب 4،321الضابط 

hitung(  مث حسبت الباحثة  5،006هيdf بالرمز:  



df       = ( nx – 1 ) + ( ny – 1 )   
  = ( 34 – 1 ) + ( 32 –)      

          = 64         
جدول عند  - جدول واتضح أن درجة تـــ  -و قارنت الباحثة إىل درجة تـــ 

   1،997تدل %  5مستوى الداللة 

  :ومعيار االختبار 

إذا كانت  مقبول،  0هــــــ  -1

 1،997من  <" تـــــــــ"

، إذا كانت مردود 0هــــــ  -2

 1،997من  >" ــــــــت"

، فلذلك  1،997أكرب من 5،006" تــــ"ألن درجة اإلختبار 

مقبول و وجد الفرق القوي بني 1ردود، وأما هـــــم  0هــــــ 

أي فرضية البحث مقبولة ويدل على أن استخدام .الفصل الضابط والفصل التجرييب 

 يف ترقية تعليم مهارة الكتابة فعالة)  power point( الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

يف املدرسة االبتدائية االسالمية ضة العلماء  الكلمة املوازية/ يف ترتيب اجلملة 

 .بولوالوانج مباالنج

  

  الكلمة املوازية/ حتويل اجلملة  -ج

  يف االختبار البعدي بني الفصل الضابط )  t-test(تــ  -االختبار 26دول ج

  والفصل التجرييب

نتيجة   اجلملة  ةاموع

  املعدلة

Standar 
deviasi 

تــ ـــ 

 1احلساب 

t1 



  4،231  14.2  32  الفصل الضابط
9،686  

  2،990  14.19  34  الفصل التجرييب

و يف 14.2من اجلدول السابق ظهرت للباحثة أن نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط 

يف  الفصل الضابط وكان الفرق القوي بني نتيجة املعدلة يف  14.19الفصل التجرييب 

الفصل التجرييب ألن الوسيلة املستخدمة يف الفصل التجرييب الربنامج احلاسويب بور بوينت 

يف الفصل  standar deviasiو . و يف الفصل الضابط استخدمت الوسائل التقليدية

-t(و قيمة احلساب تــــ         2،990و يف الفصل التجرييب 4،231الضابط 

hitung(  مث حسبت الباحثة  9،686هيdf بالرمز:  
df       = ( nx – 1 ) + ( ny – 1 )   

  = ( 34 – 1 ) + ( 32 –)      
          = 64         

جدول عند  - جدول واتضح أن درجة تـــ  -و قارنت الباحثة إىل درجة تـــ 

   1،997تدل %  5مستوى الداللة 

  :ومعيار االختبار 

انت إذا ك مقبول،  0هــــــ  -1

 1،997من  <" تـــــــــ"

، إذا كانت مردود 0هــــــ  -2

 1،997من  >" تــــــــ"

، فلذلك  9،686أكرب من 5،006" تــــ"ألن درجة اإلختبار 

مقبول و وجد الفرق القوي بني 1ردود، وأما هـــــم  0هــــــ 

دام أي فرضية البحث مقبولة ويدل على أن استخ.الفصل الضابط والفصل التجرييب 

 فعالة يف ترقية تعليم مهارة الكتابة)  power point( الربنامج احلاسويب بووير بووينت 



يف املدرسة االبتدائية االسالمية ضة العلماء  الكلمة املوازية/ يف ترتيب اجلملة 

  .بولوالوانج مباالنج

  

  تكوين اجلملة لتكون الفقرة البسيطة/ترتيب اجلملة -د

  يف االختبار البعدي بني الفصل الضابط )  t-test(ـ تـ -االختبار 27دول ج

  والفصل التجرييب

نتيجة   اجلملة  اموعة

  املعدلة

Standar 
deviasi 

تــ ـــ 

 1احلساب 

t1 

  3،726  13.28  32  الفصل الضابط
6،803  

  3،767  14.56  34  الفصل التجرييب

و 13.28لضابط من اجلدول السابق ظهرت للباحثة أن نتيجة املعدلة يف الفصل ا

يف  كان الفرق القوي بني نتيجة املعدلة يف الفصل الضابط و14.56يف الفصل التجرييب 

الفصل التجرييب ألن الوسيلة املستخدمة يف الفصل التجرييب الربنامج احلاسويب بور بوينت 

يف الفصل  standar deviasiو . و يف الفصل الضابط استخدمت الوسائل التقليدية

-t(و قيمة احلساب تــــ        3،767و يف الفصل التجرييب 3،726الضابط 

hitung(  مث حسبت الباحثة  6،803هيdf بالرمز:  
df       = ( nx – 1 ) + ( ny – 1 )   

  = ( 34 – 1 ) + ( 32 –)      
          = 64         

 جدول عند - جدول واتضح أن درجة تـــ  -و قارنت الباحثة إىل درجة تـــ 

   1،997تدل %  5مستوى الداللة 

  :ومعيار االختبار 



إذا كانت  مقبول،  0هــــــ  -1

 1،997من  <" تـــــــــ"

، إذا كانت مردود 0هــــــ  -2

 1،997من  >" تــــــــ"

، فلذلك  9،686أكرب من  6،803" تــــ"ألن درجة اإلختبار 

بني  مقبول و وجد الفرق القوي1ردود، وأما هـــــم  0هــــــ 

أي فرضية البحث مقبولة ويدل على أن .الفصل الضابط والفصل التجرييب 

فعالة يف ترقية تعليم )  power point( استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت 

يف املدرسة االبتدائية االسالمية  الكلمة املوازية/ يف ترتيب اجلملة  مهارة الكتابة

  .ضة العلماء بولوالوانج مباالنج
 

 يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل)  t-test(تــ  -االختبار 28دول ج

  التجرييب

  احتمال  الفصل التجرييب
(probabilitas)  

نتيجة 

  املعدلة

Standar 
deviasi 

تــ ـــ 

 احلساب 

t 

  اإلختبار القبلي
0,00  

58،76  14،26
2  11،564  

  9،720  80،12  اختبار البعدي
  

  : بالرمز ) df( ب)t-tabel(جدول -حثة تحسبت البا
df =  n – 1 

  = 34 –    1  
                                      = 33 



جدول عند مستوى الداللة  -تـــ احلساب اتضخ أن درجة -قائمة تـــــمن 

 -تـــ–احلساب  باإلختبار -و قارنت الباحثة تــــ 2،034تدل %  5

  جدول

  :ومعيار الكفاءة هو

من  < احلساب- إذا كانت تـــــــــ مقبول،  0هــــــ    - أ
2،034 

من  >احلساب  ، إذا كانت تــــــــمردود 0هــــــ  
2،034  

 0،05من   >   (probabilitas) احتمال إذا كان مقبول،  0هــــــ   -  ب

 0،05من  <  (probabilitas) احتمال، إذا كان مردود 0هــــــ    

ب ) 11،564(احلساب  -للباحثة أن نتيجة تـــ من اجلدول السابق ظهرت

نتيجة مقبول ألن  1مردود و هــ 0فكان هـــ 0،000  (probabilitas) احتمال

أقل   (probabilitas) احتمالاجلدول و نتيجة  -احلساب أكرب من نتيجة تـــ -تـــ

هارة وهذا يدل على أن استخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت يف تعليم م0،000من 

الكتابة يف تعليم اللغة العربية فعالة  و ظهرت ترقية النتيجة من نتيجة اإلختبار القبلي 

 34و هذه يف الفصل التجرييب يتكون من ) 80،12(واإلختبار البعدي ) 58،86(

  .طلبة

 power( استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت لتحقيق فعالية استخدام     

point  (ضة العلماء فعالة يف ترق ية تعليم مهارة الكتابة يف املدرسة االبتدائية االسالمية

  بولوالوانج مباالنج 



 
  

  عن النتيجة للمجموعة الضابطة والتجربة) 1(الرسم البياين 

 

 

 

  

 عرض بيانات االستبانة وحتليلها ومناقشتها  -ج

يم مهارة لتحقيق فعالية استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووبنت يف تعل

الكتابة، قامت الباحثة باالستبانة للتالميذ الذين يطبقون استخدام الربنامج 

احلاسويب بووير بووبنت يف تعليم مهارة الكتابة، وكان اكثرهم يشعرون بسهولة 

  . ونشاط و رغبة يف االشتراك يف تعليم مهارة الكتابة

مج احلاسويب بووير وقد وجدت الباحثة اراء الطلبة عن فعالية استخدام الربنا

االستبانة تتكون من االستبانة للمجموعة الضابطة . بووبنت يف تعليم مهارة الكتابة

يف بداية اللقاء و االستبانة للمجموعة التجربة يف بداية اللقاء او قبل التجربة و 

استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووبنت يف تعليم مهارة الكتابة،  االستبانة بعد

 عدد العينة

النتيج

 ة



استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووبنت يف تعليم  بعد يف أي مدى فعالية ملعرفة

 : فالبيان عنها كما يلي . مهارة الكتابة

 

  )29(جدول 

االستبانة قبل عملية التعلم باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت   -أ -4

 للفصل التجرييب

( النسبة املئوية 

( % 
 النمرة األسئلة اإلجابة العدد

38.24% 

44.12% 

17.65% 

0.00% 

0.00% 

13 

15 

6 

0 

0 

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

 غري موافق جدا

 1 رغبت يف مهارة الكتابة

23.53% 

35.29% 

20.59% 

20.59%% 

8 

12 

7 

7 

 

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

 غري موافق جدا

 2 النتيجة يف الكتابة ممتازة



2.94% 

32.35% 

32.35% 

20.59% 

11.76% 

1 

11 

11 

7 

4 

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

غري موافق  

 جدا

الوسائل املستخدمة 

السبورة والطباشري أو (

تدافع يف تعليم ) القلم

 الكتابة

3 

32.35% 

29.41% 

32.35% 

5.88% 

11 

10 

11 

2 

  

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

غري موافق  

 جدا

تابة باللغة مااستطعت الك

 العربية بدون نظر النص
4 

11.76% 

44.12% 

20.59% 

23.53% 

 

4 

15 

7 

8 

 

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

غري موافق  

 جدا

مااستطعت يف ترتيب 

 الكلمات
5 



23.53% 

35.29% 

38.24% 

2.94% 

 

8 

12 

13 

1 

 

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

غري موافق  

 جدا

 ترتيب مااستطعت يف

 الكلمة املوازية/ اجلملة 
6 

35.29% 

35.29% 

14.71% 

8.82% 

5.88% 

12 

12 

5 

3 

2 

 موافق جدا

 موافق

 أقل موافق

 غري موافق

غري موافق  

 جدا

مااستطعت يف حتويل 

نعت +  مبتدأاجلملة من 

+ خرب إىل خرب مقدم + 

نعت + مؤخر  مبتدأ

 وعكسه

7 

   العدد   34 100.00%

  

 الكتابة رغبت يف مهارة  -1

 
  النتيجة يف الكتابة ممتازة -2



 
 تدافع يف تعليم الكتابة) السبورة والطباشري أو القلم(الوسائل املستخدمة  -3

  
  

 مااستطعت الكتابة باللغة العربية بدون نظر النص -4

  
  مااستطعت يف ترتيب الكلمة  -5



 
  

  الكلمة املوازية/ مااستطعت يف ترتيب اجلملة  -6

 
خرب إىل خرب + نعت +  مبتدألة من مااستطعت يف حتويل اجلم -7

 نعت وعكسه+ مؤخر  مبتدأ+ مقدم 

  
قائمة قبل عملية التعلم باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت ) 2(الرسم البياين 

 للفصل التجريب



  

  ) 30(جدول 

االستبانة قبل عملية التعلم باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت  -أ -5

 للفصل الضابط

 النمرة األسئلة اإلجابة العدد ( % )نسبة املئوية ال

56.25% 
 موافق جدا 18

 1 رغبت يف مهارة الكتابة

18.75% 
 موافق 6

25.00% 
 أقل موافق 8

  
 غري موافق  

  

غري موافق   

 جدا

40.63% 
 موافق جدا 13

 2 النتيجة يف الكتابة ممتازة

25.00% 
 موافق 8

21.88% 
 قأقل مواف 7

12.50% 
 غري موافق 4

  

غري موافق   

 جدا

3.13% 
الوسائل املستخدمة  موافق جدا 1

السبورة والطباشري أو (

تدافع يف تعليم ) القلم

 الكتابة

3 21.88% 
 موافق 7

34.38% 
 أقل موافق 11

28.13% 
 غري موافق 9



12.50% 

4 
غري موافق  

 جدا

37.50% 
 موافق جدا 12

ت الكتابة باللغة مااستطع

 العربية بدون نظر النص
4 

31.25% 
 موافق 10

25.00% 
 أقل موافق 8

6.25% 
 غري موافق 2

  

  
غري موافق  

 جدا

28.13% 
 موافق جدا 9

مااستطعت يف ترتيب 

 الكلمات
5 

56.25% 
 موافق 18

12.50% 
 أقل موافق 4

3.13% 
 غري موافق 1

  

  
غري موافق  

 جدا

37.50% 
 موافق جدا 12

مااستطعت يف ترتيب 

 الكلمة املوازية/ اجلملة 
6 

25.00% 
 موافق 8

34.38% 
 أقل موافق 11

3.13% 
 غري موافق 1

  

  
غري موافق  

 جدا

37.50% 
مااستطعت يف حتويل  موافق جدا 12 7 



43.75% 
نعت +  مبتدأاجلملة من  موافق 14

+ خرب إىل خرب مقدم + 

نعت + مؤخر  مبتدأ

 وعكسه

15.63% 
 أقل موافق 5

3.13% 
 غري موافق 1

6.25% 

2 
غري موافق  

 جدا

  
32 

  
   العدد

  

 رغبت يف مهارة الكتابة -1

 
  

  النتيجة يف الكتابة ممتازة -2

 
 تدافع يف تعليم الكتابة) السبورة والطباشري أو القلم(الوسائل املستخدمة  -3



  
  العربية بدون نظر النص مااستطعت الكتابة باللغة -4

  
  مااستطعت يف ترتيب الكلمة  -5

  
  الكلمة املوازية/ مااستطعت يف ترتيب اجلملة  -6

 
  



+ خرب إىل خرب مقدم + نعت +  مبتدأمااستطعت يف حتويل اجلملة من  -7

 نعت وعكسه+ مؤخر  مبتدأ

  
ير بووينت قائمة قبل عملية التعلم باستخدام الربنامج احلاسويب بوو)3(الرسم البياين 

 للفصل الضابط

 

  )31(جدول 

االستبانة بعد عملية التعلم باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت  -أ -6

 للفصل التجرييب

 النمرة األسئلة اإلجابة العدد ( % )النسبة املئوية 

 موافق جدا 19 55.88%

شعرت التشجيع جدا يف مهارة 

الكتابة باستخدام احلاسوىب بور 

 )power point ( بوينت 

1 
44.12% 

 موافق 15

 أقل موافق     

  
 غري موافق  

  
 غري موافق جدا  

  باستخدام احلاسوىب بور بوينت  موافق جدا 21 61.76%

   )power point ( تعليم مهارة

 الكتابة جذابة والملل

 موافق 13 38.24% 2

 أقل موافق     



 غري موافق     

  
 فق جداغري موا  

 موافق جدا 18 52.94%

    باستخدام احلاسوىب بور بوينت

 )power point ( كفائيت مهارة

 الكتابة ترقية

3 
 موافق 13 38.24%

 أقل موافق 3 8.82%

 غري موافق     

 غري موافق جدا      

 موافق جدا 10 29.41%
 باستخدام احلاسوىب بور بوينت  

  )power point  (عت استط

الكتابة باللغة العربية بدون نظر 

 النص

4 
 موافق 18 52.94%

 أقل موافق 3 8.82%

 غري موافق 1 2.94%

 غري موافق جدا      

 موافق جدا 13 38.24%

 باستخدام احلاسوىب بور بوينت  

  )power point  ( استطعت يف

 ترتيب الكلمات

5 
 موافق 18 52.94%

 أقل موافق 3 8.82%

 غري موافق     

 غري موافق جدا      

 موافق جدا 12 35.29%

 باستخدام احلاسوىب بور بوينت  

   )power point  ( استطعت يف

 الكلمات املوازية/ ترتيب اجلملة

6 
 موافق 15 44.12%

 أقل موافق 6 17.65%

 غري موافق 1 2.94%

 غري موافق جدا      

 7 باستخدام احلاسوىب بور بوينت   داموافق ج 19 55.88%



استطعت يف ) power point(   موافق 14 41.18%

خرب إىل +  مبتدأحتويل اجلملة من 

 مؤخر وعكسه مبتدأ+ خرب مقدم 
 أقل موافق 1 2.94%

 غري موافق     

 غري موافق جدا  2 5.88%

    عدد العينة      34  

  

  

     الكتابة باستخدام احلاسوىب بور بوينت شعرت التشجيع جدا يف مهارة  -1

)power point( 

  
  تعليم مهارة الكتابة جذابة والملل )power point(باستخدام احلاسوىب بور بوينت  -2

 
  

 كفائيت مهارة الكتابة ترقية) power point( استخدام احلاسوىب بور بوينت ب -3



  
ت الكتابة باللغة العربية استطع )power point( باستخدام احلاسوىب بور بوينت   -4

 بدون نظر النص

  
  استطعت يف ترتيب الكلمات)  power point( باستخدام احلاسوىب بور بوينت   -5

 
  

/ استطعت يف ترتيب اجلملة)  power point( باستخدام احلاسوىب بور بوينت   -6

  الكلمات املوازية



  
ويل اجلملة استطعت يف حت) power point( باستخدام احلاسوىب بور بوينت   -7

  مؤخر وعكسه مبتدأ+ خرب إىل خرب مقدم +  مبتدأمن 

  
قائمة بعد عملية التعلم باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت ) 4(الرسم البياين 

 للفصل التجرييب

 

مدرسة اللغة العربية يف هذه املدرسة ان استخدام الربنامج احلاسويب بووير  تاكد  

كما شاهدت أن الطلبة يتعلمون حبماسة، ألن . الكتابة فعالة بووينت يف تدريس مهارة

استخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت ساعدهم بسهولة الفهم عن التراكيب وكيفية 

الكتابة بالصور اجلذابة واملناسبة بأي موضوع كانوا حيصلون تنيجة جيدة، ونتيجة الطلبة 

  .  وير بووينتاحسن من قبل استخدام الربنامج احلاسويب بو



وذا البيان، أثبتت الباحثة فرضييتها اليت ترى أن استخدام الربنامج احلاسويب   

ومع أن هذا الربنامج احلاسويب بووير بووينت . بووير بووينت فعالة يف تعليم مهارة الكتابة

  :ومن مزايا هذه الربنامج احلاسويب بووير بووينت هي . فعالة مزايا وعيوب

احلاسويب بووير بووينت يشجع الطلبة يف التعلم ألن هذه الوسائل  هذا الربنامج -1

 التعليمية جذابة فأصبحوا يتعلمون بنشاط و سرور و محاسة

تسهيل الطلبة للتعلم يف بيوم الن الربنامج احلاسويب بووير بووينت يقدر ان  -2

 ينسخ

عليمية يف سهلت هذه الوسائل التعليمية على الطالب للفهم واحلفظ عن املواد الت -3

 مهارة الكتابة حىت يستطيعوا سهولة بالكتابة

  :ومن عيوب هذه الوسائل التعليمية هي 

للمعلم مهارة يف احلاسوب والسيما الربنامج احلاسويب بووير بووينت واال  -1

فغري مستطيع أن تطبيق عملية التعليمية باستخدام الربنامج احلاسويب بور 

 بوينت

 افئا العداد املواد الدراسية قبل عملية التعليمحيتاج املعلم وقتا واسعا وك -2

 إذا طفئ الكهربائي فاليستطيع تطبيق عملية التعليم باستخدام احلاسوب  -3

 

  

 

 

 

 



 



١ 

 

 
 

  اخلامس بابال

  اخلامتة
 نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

 والتوصيات ةنتائج البحثالباحث تقدموبالتايل  ،البحث لباحثةاعقدت قد  

  :قتراحات وامل

 نتائج البحث  - أ

  : البحث فيما يلي أما نتائج

: تعليم مهارة الكتابة باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت كما يلي - ١

تعيني االهداف، اعداد املواد باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت و 

جراءات التدريس باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت يف الفصل إ

باستخدام الربنامج تعليم مهارة الكتابة و إعداد االختبار وتطبيق  التجريب

واملالحظة للطلبة ومدرسة اللغة العربية  يف عملية  احلاسويب بووير بووينت

و اعطاء النتيجة يف  باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينتالتعليم 

االختبار وأكثرهم من الطلبة يشعرون رغبة والملل يف عملية التعليم 

 .باستخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت 

 : فعالة  تعليم مهارة الكتابة باستخدام الربنامج احلاسويب بووير بووينت - ٢

احلساب -باستخدام تــــ(t- test)ن النتيجة من االختبار إ  - أ

independent اجلدول " تـ"ومقدار ) ٨،٧٣٤(احلساب " تـ"هي أن

(t-table)  تـ"احلساب أكرب من " تـ"، أي النتيجة ) ١،٩٩٧(هي "

مقبولة، أي  ( H١ )مردودة، و  ( Ho )ظرية التخمينية لذلك الن. اجلدول

يف تدريس مهارة الكتابة  الربنامج احلاسويب بووير بووينت أن استخدام



٢ 

 

 
 

فعالة من تدريس  امالئيا والكتابة املقيدةخاصة يف تدريس الكتابة 

 .الربنامج احلاسويب بووير بووينت مهارة الكتابة الذي ال يستخدم فيه

يف اإلمالء، ترتيب الكلمات، حتويل  الكتابةتعليم مهارة   -  ب

اجلملة املوازية باستخدام /الكلمة املوازية و ترتيب اجلمبلة/اجلملة

احلساب أكرب " تـ"النتيجة ي هindependentاحلساب -تــــ

 ( H١ )مردودة، و  ( Ho )لذلك النظرية التخمينية . اجلدول" تـ"من 

يف تدريس  ويب بووير بووينتالربنامج احلاس مقبولة، أي أن استخدام

ترتيب ( امالئيا والكتابة املقيدةمهارة الكتابة خاصة يف تدريس الكتابة 

اجلملة /الكلمة املوازية و ترتيب اجلمبلة/الكلمات، حتويل اجلملة

الربنامج  فعالة من تدريس مهارة الكتابة الذي ال يستخدم فيه) املوازية

 احلاسويب بووير بووينت

احلساب  -باستخدام تــــ(t- test)ن االختبار ن النتيجة مإ  -  ج

paired sample t test   ومقدار ) ١١،٥٦٤(احلساب " تـ"هي أن

احلساب " تـ"، أي النتيجة ) ٢،٠٣٤(هي  (t-table)اجلدول " تـ"

 )مردودة، و  ( Ho )لذلك النظرية التخمينية . اجلدول" تـ"أكرب من 

Hفي الفصل الربنامج احلاسويب بووير بووينت مقبولة، أي أن استخدام ( ١

امالئيا يف تدريس مهارة الكتابة خاصة يف تدريس الكتابة التجرييب 

الربنامج قبل استخدام فعالة من تدريس مهارة الكتابة  والكتابة املقيدة

 احلاسويب بووير بووينت

االختبار أن معدل النتائج يف الفصل التجريب يف االختبار البعدي اكرب من   - د 

والنتائج  يف  ٥٨،٧٦ القبلي، و معدل النتائج  يف االختبار القبلي

 ٨٠،١٢االختبار البعدي 



٣ 

 

 
 

إن الطلبة يف الفصل التجريب حصلوا درجة ممتازة  -هــــــ 

 .وال وجدت الطلبة يف الفصل التجريب حصلوا درجة راسبا%٢٣،٣

% ٥٣،١٣و  درجة ممتازةويف الفصل الضابط اليكون الطلبة فيه 

  .حصلوا درجة راسبا

 

 البحث توصيات  - ب

 :انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي 

الربنامج احلاسويب بووير أن تستمر مدرسة اللغة العربية أن يطبقوا استخدام  - ١

  يف تعليم اللغة العربية يف كل املهارات بووينت

أن تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة ترى الباحثة علي أن املدرسة اليت تريد  - ٢

الكتابة وعلى معلميها أن يستخدموا الوسائل التعليمية اجلذابة ، حىت يكون 

التعليم مرحيا وحيصل التالميذ على كفاءة جيدة يف اللغة العربية والسيما يف 

 .مهارة الكتابة

تبو الغة أن تم املدرسة كتابة الطلبة يف االمالء والكتابة املقيدة لكي يك - ٣

 العربية بكتابة صحيحة

 أن تعد املدرسة املواد التعليمية املناسبة لتدريس مهارة الكتابة - ٤

  

  البحث اقترحات  - ج

  :بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة املقترحات التالية  

اعداد املواد التعليمية املتنوعة واملناسبة الستخدامها بوسيلة الربنامج  - ١

لتدريس مهارة الكتابة حىت ميكن ان يستفيد احلاسويب بووير بووينت 

 منها معلم اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة العربية



٤ 

 

 
 

علي الباحثني االخرين أن يطورروا و يقارنوا هذا الربنامج احلاسويب  - ٢

بالوسائل التعليمية االخرى وتطبيق هذه الوسائل يف املوضوعات 

  االخرى



١ 

 

 
 

  قائمة املصادر و املراجع

  املصادر - أ

  لقران الكرمي ا - ١

  

  العربية املراجع -  ب

دار الفكرالعريب، ، استخدام احلاسوب يف التعليم،  إبراهيم عبد الوكيل الفار - ١

  ٢٠٠٢عمان،  

  ١٩٨٧، جامعة الكويت، الكويت، أصول احبث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  - ٢

دار الشروق، عمان، ، يمالتكنولوجيا يف عملية التعلم والتعلبشري كلوب،  - ٣

 ١٩٩٣الطبعة الثانية، 

دار  :، عمانالبحث العلمي، وقان عبيدات وعبد الرمحن عدس واألصدقاءذ - ٤

 ١٩٨٧الفكر، 

،  تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه ،رشدي أمحد طعيمة  - ٥

  )م ١٩٨٩املنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة، : ايسيسكو(

الطرائق العملية يف تدريس  حسني الليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،طه على  - ٦

  )م٢٠٠٣دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان(،اللغة العربية

، مكتبة تكنولوجيا التعليم يف تطوير املوافق التعليميةعبد العزيز الدشيت،  - ٧

  ١٩٨٨الفالح، الكويت، الطبعة األوىل، 

، دار تصال و التكنولوجيا يف التعليموسائل االعبد احلافظ حممد سالمة،  - ٨

  ٢٠٠١الفكر، عمان، 

،  دار الفكر، األردن، ، مدخل إىل تكنولوجيا التعليمبد احلافظ سالمةع - ٩

  ١٩٩٨الطبعة الثانية، 

  )عامل الكتب: القاهرة(، التربية يف القرآن والسنة، عبد احلليم سيد -١٠



٢ 

 

 
 

والتطبيقات  املاهية واألسس: ، تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك -١١

  ٢٠٠٠دار املفردات للنشر والتوزيع، : ، الرياضالعملية

دار الفكر : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربية ،على أمحد مدكور -١٢

  )٢٠٠٢العريب، 

مكتبة : ، القاهرةاملرجع ىف تعليم اللغة العربيةفتحى على يونس،  -١٣

   ٢٠٠٣وهبةالطبعة األوىل،

ليم اللعة العربية والتربية أساسيات تعفتحي علي يونس وأخرون،  -١٤

  ) ١٩٩٣دار الثقافة، : القاهرة(، الدينية

منشوارت جامعة دمشق، ، حمو األمية وتعليم الكبار، فخر الدين القال -١٥

  ٢٠٠٣دمشق، 

دار الكتاب  ،طرائق التدريس العامة يف عصر املعلومات، فخر الدين القال -١٦

  ٢٠٠٦،  اإلمارات العربية املتحدة ، اجلامعيجامعة العني

، من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليمماهر إمساعيل يوسف،  -١٧

  ١٩٩٩مكتبة الشقري، الرياض، الطبعة األوىل، 

، ، دار املسريةللنشر والتوزيع،مهارات التدريس الصفيحممد حممود احليلة -١٨

 ٢٠٠٢، عمان

دار :  بريوت(، املبادئ يف طرق التدريس العامة ،حممد حسني أل ياسني -١٩

  )م١٩٧٤ ،مالقل

طرائق تدريس اللغة العربية لغري ،حممود كامل الناقة و رشيد أمحد طعيمة -٢٠

 سالمية للتربية والعلوم والثقافة، املنظمة اإل: ايسيسكو(، االناطقني

 )م ٢٠٠٣

 مكتبة التوبة:  الرياض(،طرائق تعليم اللغة العربية، حممد ابراهيم اخلطيب -٢١

 م ٢٠٠٣، 



٣ 

 

 
 

رق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية طحممد رشدى خاطر وأخرون،  -٢٢

  ١٩٨١دار املعرفة، : القاهرة(، ىف ضوء اجتاهات احلديثة

  )الرياض(، مباحث يف علوم القرآنمناع اخلليل القطان،  -٢٣

أسس اعداد الكتب التعليمية لغري ناصر عبد اهللا و عبد احلميد عبد اهللا ، -٢٤

  )ب س ،دار االعتصام(، الناطقني بالعربية 

  

  :حبوث 

م يتنمية دافعية الطلبة يف تعل" :بعنوان( رسالة املاجستري  ،مرأة الصاحلة -٢٥

اللغة العربية بواسطة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد يف املدرسة 

كلية الدراساة العليا، غري : ماالنج  .)"الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج

 .٢٠٠٧منشور، 

فعالية استخدام الصور :بعنوان (  ،رسالة املاجستريفوجى راهايو ،   -٢٦

الكريكاتورية ىف تعليم مهارة الكتابة، بالتطبيق يف املدرسة الثانوية وايل 

 كلية الدراساة العليا، غري منشور،: ماالنج )  سوجنو المبونج الشمالية

٢٠١٠ 

فعالية استخدام احلاسوب " :بعنوان ( رسالة املاجستري،  ، أمحد زيـنـي -٢٧

بالتطبيق على مدرسة إحتاد املتوسطة اإلسالمية " الكالمىف تنمية مهارة 

 ٢٠٠٩كلية الدراساة العليا، غري منشور، : ماالنج  ،)مبتارام

استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة "بعنوان (:رسالة املاجسترينور الوحدة،  -٢٨

الكتابة باللغة العربية لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية 

كلية الدراساة : ماالنج  .)"ن باسر السابعة بنجرماسنياحلكومية انتاسا

 ٢٠٠٥ العليا، غري منشور



٤ 

 

 
 

فعالية استخدام أسلوب : "بعنوان ( رسالة املاجستري،أمحد عارفني  - ٢٩

كلية الدراساة : ماالنج  . )األسئلة واالجوبة ىف تعليم مهارة الكتابة

 ٢٠٠٩ العليا، غري منشور

  

  املراجع األجنبية - ج

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

٢٠٠٧ 
٣١ Arsyad,Azhar.Media Pengajaran, Jakarta: Ciputat Press, ٢٠٠٢ 
٣٢ Abdul WahabRosyidi,(Media PembelajaranbahasaArab,UIN Malang Press,Malang 

٢٠٠٩ 
٣٣ Dirjen Pendidkan Islam Departemen Agama RI, Model Pengembangan Silbus 
PAI dan Bahasa Arab, Jakarta : Departemen Agama RI, ٢٠٠٦ 

٣٤ Faisal,Sanapiah. metodologi penelitian pendidikan, balai pustaka, Jakarta, 
٢٠٠٣ 

٣٥ Sadiman, Arief. Et.al, Media Pendidikan, Jakarta: Grafindo, ٢٠٠٨ 
٣٦ Sulaiman, Amir Hamzah. Cet III, Media Audio Visual untuk Pengajaran, 
Penerangan dan Penyuluhan, Jakarta: Gramedia, ١٩٨٨ 

٣٧ Usman, Basyirudin. Cet.١, Media Pembelajaran, Jakarta: Ciputat Pers,٢٠٠٢. 

 

 املراجع من الشبكة الدولية
١. http://en.wikipedia.org/wiki/Mikrosoftpower point 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 



 

 

١٣٨ 

 

)اسئلة املقابلة ( ١ملحق  

 أسئلة املقابلة مع رئيس املدرسة

 مبدرسة ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالونج مباالنج جاوا الشرقية

    ٢٠١١مايو  ١٦االثنني، :     اليوم والتاريخ 

  حممد رفاعي حسن:   م رئيس املدرسةاس

اإلبتدائية اإلسالمية بولوالوانج مدرسة ضة العلماء وتطور كيف نبذة تارخيية  - ١

 مباالنج ؟

 ما املنهج يف تعليم اللغة العربية ؟ - ٢

 ؟ مارأيك عن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة - ٣

  

مدرسة اللغة العربية أسئلة املقابلة مع  

 مبدرسة ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالونج مباالنج جاوا الشرقية

  ٢٠١١يونيو  ٩اخلميس ، :       اليوم والتاريخ 

  مستطيع:   اسم مدرسة اللغة العربية

 ؟ مااألهداف يف تعليم مهارة الكتابة يف الفصل اخلامس - ١

 إستطاعة الطلبةبالكتابة اإلمالئية والكتابة املقيدة

 ؟ كيف تشجيع الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة - ٢

 يف الكتابة غري تشجيع ألن كثري من الطلبة غري مستطيع يف القراءة والسيما



 

 

١٣٩ 

 

 ؟ ماالوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة - ٣

 السبورة، والطباشري

 ؟ ما املشكلة يف تعليم مهارة الكتابة - ٤

 كثري من الطلبة غري مستطيع يف الكتابة والوسائل التعليمية حمددة

 ؟ كيف العالج يف املشكلة - ٥

 التدريب يف اإلمالء

 ؟) power Point( حلاسوىب بور بوينت ما رأيكم تعليم مهارة الكتابة باستخدام ا - ٦

 جيد جدا وهذا الربنامج ينمي دافعية وتشجيع وكفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة

) power Point( تعليم مهارة الكتابة باستخدام احلاسوىب بور بوينت ما املشكلةيف  - ٧

 يف إعداد املواد حيتاج الوقت الطويل غري مستطيع باستخدام هذا الربنامج ؟

 فعالة ؟) power Point( هل تعليم مهارة الكتابة باستخدام احلاسوىب بور بوينت  - ٨

 نعم

( كيف رأيك يف حتسني  تعليم مهارة الكتابة باستخدام احلاسوىب بور بوينت  - ٩

power Point( ؟ 

  التعجلي العرض يف الشاشة 

 

 

 

 

 



 

 

١٤٠ 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

١. Bagaimana keadaan sejarah berdirinya MI Nahdlatul Ulama bululawang ? 

٢. Kurikulum apa yang digunakan dalam pengajaran bahasa arab ? 

٣. Bagaimana pendapat bapak pengajaran bahasa arab disekolah ini ? 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

١. Apa tujuan pengajaran maharoh kitabah dalam bahasa arab dikelas V ( lima ) 

? 

٢. Bagaimana motivasi siswa dalam mengikuti pengajaran maharoh kitabah ? 

٣. Media apa saja yang digunakan dalam pengajaran maharoh kitabah ? 

٤. Apa kesulitan dalam mengajar maharoh kitabah ? 

٥. Bagaimana mengatasi kesulitan tersebut ? 

٦. Bagaimana pendapat ibu tentang pengajaran kitabah dengan menggunakan 

media program power point ? 

٧. Kesulitan apa yang dihadapi dalam menggunakan media power point? 

٨. Apakah penggunaan media cukup efektif dalam pengajaran maharoh kitabah ? 

٩. Bagaimana saran ibu agar penggunaan media ini menjadi lebih baik? 

 

 

 



 

 

 

  ل الضابط والفصل التجريب يف تعليم مهارة الكتابة

٢٠١١-٢٠١٠مبدرسة ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالونج مباالنج 

  اخلامس:   

 دقيقة ٧٠:   

A. Gambar apa ini, tulislah dengan bahasa arab 

  

………………………… ………………… 

 

B. Ubahlah susunan berikut menjadi khobar muqoddam 

 

 

١٤١ 

  )اسئلة االختبار القبلي(  ٢

ل الضابط والفصل التجريب يف تعليم مهارة الكتابةللفص االختبار القبلي

مبدرسة ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالونج مباالنج 

    الفصل         :   اليوم والتاريخ

    املوعد      طالب ٦٦:   الطلبة

  !اكتب �للغة العربية من هذه الصورة 

tulislah dengan bahasa arab !  

  

………………………… …………………… ………………………. ………………………….

Ubahlah susunan berikut menjadi khobar muqoddam – mubtada’ muakhkhor ! 
 اَلَْمْعَمُل َجاِنَب الَْفْصلِ 

 اَلت(لِْمْيُذ ِيفْ الَْمْدَرَسةِ 

 اَلَْمْقَصُف َوَراَء +َِْداَرةِ 

يِقي   اَلُْمْصتَوَصُف َجاِنَب َصا2َِ الُْمْوسـِ

  املَلَْعُب اََماَم الَْمْطَعمِ 

٢ملحق 

االختبار القبلي

 مبدرسة ضة العلماء االبتدائية االسالمية بولوالونج مباالنج 

اليوم والتاريخ

الطلبةعدد 

اكتب �للغة العربية من هذه الصورة 

…………………………

 
اَلَْمْعَمُل َجاِنَب الَْفْصلِ  - ١

اَلت(لِْمْيُذ ِيفْ الَْمْدَرَسةِ  - ٢

اَلَْمْقَصُف َوَراَء +َِْداَرةِ  - ٣

يِقي - ٤ اَلُْمْصتَوَصُف َجاِنَب َصا2َِ الُْمْوسـِ

املَلَْعُب اََماَم الَْمْطَعمِ  - ٥
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C. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat sempurna ! 

 اََماَم    - +َِْداَرِة  –فَْصٌل  - ١

 الَْمْعَملِ  –+َِْداَرُة  –َجاِنَب  - ٢

تَاُذ  - ٣  يفْ  –الْمْدَرَسِة  –+ُسـْ

 الَْمْطَعمِ  -احلَديْقَُة  –َوَراَء  - ٤

 اََماَم   -+ِداَرِة  –' ُمَصىلّ  - ٥
D. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar sehingga mnjadi paragaraf sederhana! 

 َما ِتHَْ ؟ - ١

 َماَذا ِيفْ الَْمْدَرَسِة ؟ - ٢

 اَْيَن فَْصُل الَْخاِمُس ؟ - ٣

 َماَذا َوَراَء الَْفْصِل ؟ - ٤

 ِمْن ِيفْ الَْفْصِل ؟ - ٥
  

  

 

 

 

 



 

 

 

  لفصل التجريب يف تعليم مهارة الكتابة

  ٢٠١١-٢٠١٠االسالمية بولوالونج مباالنج 

Nama :     
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  )ختبار البعدي اسئلة اإل(  ٣

لفصل التجريب يف تعليم مهارة الكتابةالبعديل ختباراإل

االسالمية بولوالونج مباالنج مبدرسة ضة العلماء االبتدائية 

   No : 

 

Buatlah ٥ kalimat dari susunan mubtadak 

khobar atau khobar muqoddam mubtada’ 

muakhkhor  shingga menjadi paragraf 

sederhana 

٣ ملحق

مبدرسة ضة العلماء االبتدائية 

kalimat dari susunan mubtadak 

khobar atau khobar muqoddam mubtada’ 

muakhkhor  shingga menjadi paragraf 



 

 

١٤٤ 

 

  )االستبانة للطالب(  ٤ ملحق

  )power Point( قبل التجربة باستخدام الربنامج احلاسوىب بور بوينت 

:اإلرشادات   

 اكتب االسم والنمرة  - ١

 √إختراألجوبة املناسبة برأيكم بإعطاء عالمة  - ٢

 :املعىن من كل األجوبة كالتايل  - ٣

SS     :موافق جدا  

S     :موافق  

TS     :غري موافق  

STS     :غري موافق جدا  

  :.....................................االسم 

  ..: ...................................النمرة 

موافق   االسئلة  النمرة

  جدا

غري   موافق

  موافق

غري 

موافق 

  جدا

          رغبت يف مهارة الكتابة  ١

          النتيجة يف الكتابة ممتازة   -٢

السبورة والطباشري (الوسائل املستخدمة   ٣

  تدافع يف تعليم الكتابة) أو القلم

        

        مااستطعت الكتابة باللغة العربية بدون   ٤
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  نظر النص

          مااستطعت يف ترتيب الكلمات  ٥

الكلمة / مااستطعت يف ترتيب اجلملة   ٦

  املوازية
        

مااستطعت يف حتويل اجلملة من   ٧

خرب إىل خرب مقدم + نعت + مبتداء 

  نعت وعكسه+ مبتداء مؤخر + 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

١٤٦ 

 

  )power Point( التجربة باستخدام الربنامج احلاسوىب بور بوينت  بعد

:اإلرشادات   

 اكتب االسم والنمرة  - ١

 √إختراألجوبة املناسبة برأيكم بإعطاء عالمة  - ٢

 :املعىن من كل األجوبة كالتايل  - ٣

SS      ) :power Point(موافق جدا  

S     :موافق  

TS      :غري موافق  

STS    :غري موافق جدا  

  :.....................................االسم 

  : ...................................النمرة 

موافق   االسئلة  النمرة

  جدا

غري   موافق

  موافق

غري 

موافق 

  جدا

شعرت التشجيع جدا يف مهارة الكتابة   ١

 power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت 

Point(  

        

 power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت    -٢

Point (تعليم مهارة الكتابة جذابة والملل  

        

         power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت   ٣
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Point (كفائيت مهارة الكتابة ترقية  

 power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت    ٤

Point( Point  استطعت الكتابة باللغة

  العربية بدون نظر النص

        

 power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت    ٥

Point  (ستطعت يف ترتيب الكلماتا  

        

 power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت    ٦

Point  (استطعت يف ترتيب اجلملة /

  الكلمات املوازية

        

 power( باستخدام احلاسوىب بور بوينت    ٧

Point ( استطعت يف حتويل اجلملة من

مبتداء + إىل خرب مقدم  خرب+ مبتداء 

  مؤخر وعكسه

        

  !  )power Point(  نامج احلاسوىب بور بوينت اكتب رأيكم عن نقائص الرب

..................................................................................

..................................................................................  
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PEDOMAN INSTRUMEN ANGKET UNTUK SISWA SEBELUM TINDAKAN 

Petunjuk pengisian angket 

١- Tulislah nama dan no absen 
٢- Pilihlah alternative jawaban yang sesuai menurut pendapatmu dari pernyataan 

yang ada dalam angket dengan memberikan tanda √  pada kotak yang telah 
tersedia 

٣- Arti dari masing-masing jawaban adalah  
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju 

       Nama :  

No.Absen :   

Sebelum tindakan 

N
o 

Daftar pernyataan 
Pilihan jawaban 

SS S KS TS STS 
١ Saya senang dengan pelajaran maharoh kitabah      
٢ Perolehan nilai pelajaran  dalam maharoh kitabah 

sudah memuaskan 
     

٣ Media ( papan tulis, kapur tulis)  yang digunakan 
selama ini dalam proses pembelajaran maharoh 
kitabah sudah sangat mendukung  

     

٤ Saya tidak bisa menulis kata dalam  bahasa arab 
tanpa melihat teksnya 

     

٥ Saya tidak bisa menyusun kalimat acak menjadi 
kalimat /membuat kalimat bahasa arab sederhana 
dengan benar   

     

٦ Saya sulit menyusun kalimat sehingga menjadi 
paragraph sederhana dalam bahasa arab dengan 
benar  

     

٧ Saya tidak bisa merubah jumlah dari mubtada’ +      
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khobar + na’at menjadi khobar muqoddam + 
mubtada’ muakhkhor =+ na’at  

 

PEDOMAN INSTRUMEN ANGKET UNTUK SISWA SETELAH TINDAKAN 

Petunjuk pengisian angket 

١- Tulislah nama dan no absen 
٢- Pilihlah alternative jawaban yang sesuai menurut pendapatmu dari pernyataan 

yang ada dalam angket dengan memberikan tanda √  pada kotak yang telah 
tersedia 

٣- Arti dari masing-masing jawaban adalah 
 

SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju 

       Nama :  

No.Absen : ____________________________ 

 

Setelah tindakan 

N
o 

Daftar pernyataan 
Pilihan jawaban 

SS S KS TS STS 
١ Saya merasa lebih bersemangat saat 

mengikuti pelajaran maharoh kitabah 
dengan menggunakan media program 
power point  

     

٢ Dengan menggunakan media program 
power point pembelajaran maharoh kitabah 
menjadi sangat menarik dan tidak 
membosankan 

     

٣ Setelah mengikuti pelajaran maharaoh 
kitabah dengan menggunakan media 
program power point, Kemampuan saya 
dalam maharoh kitabah mengalami 
peningkatan 

     

٤ Penggunaan media program power point 
sangat membantu saya menulis bahasa arab 
tanpa melihat teksnya 
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٥ Penggunaan media program power point 
sangat membantu saya menyusun kalimat 
yang masih acak menjadi kalimat yang 
benar 

     

٦ Penggunaan media program power point 
membuat dan merubah jumlah menjadi 
mudah 

     

٧ Setelah mengikuti pelajaran maharaoh 
kitabah dengan menggunakan media 
program power point, saya merasa lebih 
mudah membuat parafraf sederhana 

     

 

٤. Tuliskan pendapatmu mengenai kekurangan dari program power point ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

يف الفصل  احلاسويب بووير بووينت

  القواعد                                    

 تدريب ترتيب الكلمة

  

١٥١ 

احلاسويب بووير بووينت جالربنامالصور التعليمية باستخدام (  ٥

يف املدرسةمثال الصورة  

                                    املفردات  

 

تدريب ترتيب الكلمة          تدريب االمالء

  

٥ملحق 

)التجريب  

    

 
  

تدريب االمالء

  



 

 

 

  الصور يف عملية البحث يف املدرسة ضة العلماء بولوالوانج

  

٢صورة   

يف االختبار  الضابطالطلبة يف الفصل 

 القبلي

١٥٢ 

الصور يف عملية البحث يف املدرسة ضة العلماء بولوالوانج:  ٦

  

١صورة   

الطلبة يف الفصل التجريب يف االختبار 

 القبلي

الطلبة يف الفصل 

  

٦ملحق 

الطلبة يف الفصل التجريب يف االختبار 



 

 

 

  

  

  

  ٥الصورة 

تصحيح كتابة الطلبة يف 

 الفصل التجريب

١٥٣ 

  

٣صورة   

باستخدام الوسائل عملية التعليم 

يف الفصل الضابطالتقليدية 

٤صورة 

عملية التعليم باستخدام 

الربنامج احلاسويب بووير 

فصل التجريبالبووينت يف 

  ٦الصورة 

  الطلبة يف الفصل التجريب

 يف االختبار البعدي

  

عملية التعليم 

 التقليدية 

 صورة 

عملية التعليم باستخدام 

الربنامج احلاسويب بووير 

 بووينت يف 

الطلبة يف الفصل التجريب

يف االختبار البعدي
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٧الصورة   

مدير املدرسة امام االجناز 

 املدرسية

  ٧ الصورة

 مدير املدرسةالقابلة مع  

 ومدرسة اللغة العربية
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Lampiran ٦. Output SPSS Uji t Independent untuk Kelas Kontrol dan 

Eksperimen pada Pembelajaran Bahasa Arab  di MINU Bululawang  

  ٩ الصورة

ضة العلماء  مدرسة

االبتدائية االسالمية 

بولوالوانج مباالنج جاوا 

 الشرقية
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Lampiran ٦. Output SPSS Paired Sample t Test untuk Kelas Eksperimen pada 

Pembelajaran Bahasa Arab dengan Menggunakan Media Power Point di 

MINU Bululawang  
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