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 11111110: أحمد جعفر صديق
 
 
 

 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم التربية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالنج
0111 

 



 استخدام الصور المسلسلة لترقية مهارة الكتابة
 (مادوران المونجانالمتوسطة اإلسالمية فريكابايا " هداية األمة"بمدرسة  بحث تجريبي)

 

 بحث جامعي
 (S-1)حصول على درجة سرجانا المقدم إلكمال بعض شروط 

 بكلية العلوم التربية والتعليم اللغة العربية تعليم قسم من
 
 :إعداد 

 11111110 :أحمد جعفر صديق

 :المشرف
 الماجستير سيف المصطفى الدكتور
 130010110110101190: رقم التوظيف 

 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم التربية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالنج
0111 



I 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم التربية والتعليمكلية 

 ة الحكومية ماالنجاهيم اإلسالميبر مالك إ اجامعة موالن
  

 التقرير

 استخدام الصور المسلسلة لترقية مهارة الكتابة
 (المتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران المونجان" هداية األمة"رسة بمد بحث تجريبي)

 

 الطالب

 صديق جعفر أمحد
   11110000 :رقم التسجيل
 رشر امل

 

 املاجستري الدكتور سيف املصطفى
  130000010000001090: التوظيف رقم

  0011 يونيو 0, مباالنج حترير
 العربية اللغة تعليم قسم رئيسة

 

 املاجستري احلسنة ةءمملو  تورةالدك
 13000010000090001: رقم التوظيف

 



II 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 ة الحكومية ماالنجسالمياهيم اإلبر مالك إ اجامعة موالن
  

 المناقشة لجنة تقرير

 :  قدمه الذي اجلامعي البحث هذا مناقرشة متت قد
  صديق جعفر أمحد:   إسم
 11110000:   التسجيل رقم
 العربية اللغة تعليم:    القسم
 هداية مبدرسة الكتابة مهارة لرتقية املسلسلة الصور استخدام:    البحث عنوان

 .الموجنان اإلسالمية املتوسطة األمة

 العلوم لكلية العربية اللغة تعليم قسم من سرجانا درجة واستحقاقه بنجاحه اللجنة وقررت
 :املناقرشني جلنة. م 0011-0010 الدراسي العام يف والتعليم الرتبية
 رئيس اللجنة   املاجستري الدكتور احلاج حممد أسراري .1

 :...................  130310000000091001:رقم التوظيف
 السكرتري   الدكتور احلاج سيف املسطفى املاجستري .0

 :................... 130000010000001090: رقم التوظيف
 ةالرئيسيمتحنة امل   املاجستري احلسنة ةمملؤ  الدكتورة .9

   :................... 13000010000090001: رقم التوظيف
 0011 يوليو 1 ماالنج،

 والتعليم الرتبية العلوم كلية يدعم
 

 املاجستري علي نور احلاج الدكتور

 130100091330091000 :رقم التوظيف                                     



III 

 

 إهداء
 : أهدي هذا البحث الجامعي إلى

 :المحبوبة أسرتي

 "وأخيت وأخي مطمعّنة وأمي نور حميط أيب" 

 :مربي روحي

 "مرشاخيي وأساتذيت" 

 : الفاضل يمشرفو 

 "سيف املصطفى املاجستري الدكتور"
 

 جميع الحّب والرحمة في حياتيب نيوأفاضو ني بإخالص وصبر، وربّو ني و قد أرشد

 :وأختي المحبوبة

 "محيدة احلسنة"

 التي تشجعني إلكمال هذا البحث



IV 

 

 استهالل
        

 (0: العلق)  
          

 (1: القلم)
اْلِعْلُم َصْيٌد َواْلِكَتابَُة قَ ْيُدُه، قَ يِّْد ُصيُ ْوَدَك بِاحْلَِباِل اْلَواثَِقِة َأْن َتِصْيَد 

رُُكَها بَ نْيَ اْلَْاَلِئِق طَاِلَقةً   َغَزاَلًة َوتَ ت ْ
 (حكمة الرشعر لإلمام الرشافعي) 

  



V 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 ة الحكومية ماالنجاهيم اإلسالميبر مالك إ اجامعة موالن
 

 المشرف تقرير
 قدمه الّذي اجلامعي البحث هذا إنّ  وبعد، اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 :الباحث
 محد جعفر صديقأ:  سما

 11110000:  رقم التسجيل

 ية مهارة الكتابةاستخدام الصور املسلسلة لرتق : البحث عنوان
املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران " هداية األمة"مبدرسة  حبث جترييب)

 (الموجنان
واإلصالحات الالزمة ليكون على الرشكل  قد نظرنا وأدخلنا بعض التصحيحات

( S-1)متام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا ملطلوب الستيفاء شروط املناقرشة إلا
 0011-0010غة العربية يف العام الدراسى قسم تعليم الل علوم الرتبية والتعليممن كلية 

 .م

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم

 0011 يونيو 0   ماالنج،
 ر رشامل

 

 املاجستري الدكتور سيف املصطفى
 130000010000001090: التوظيف رقم

 



VI 

 

 الباحثإقرار 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :لتايلنايت كااأنا املوقع أدناه وبي

 محد جعفر صديقأ:     سما

 11110000:    التسجيل رقم

 العربية اللغة تعليم:     القسم

 الكتابة مهارة لرتقية املسلسلة الصور استخدام:   البحث عنوان
املتوسطة اإلسالمية فريكابايا " هداية األمة"مبدرسة  حبث جترييب)

 (مادوران الموجنان
أقّر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح للحصول على درجة 

 يف جامعة موالنا علوم الرتبية والتعليمبكلية يف قسم تعليم اللغة العربية  (S1)سرجانا 
 املسلسلة الصور استخدام :حتت املوضوع, ة احلكومية ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمي

 .حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي وتأليف اآلخر الكتابة مهارة لرتقية

وإذا ادعى أحد استقباال أنه من تأليفه يبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية 
ة كلية العلوم املسؤولية و من جلنة املناقرشة يف قسم تعليم اللغة العربي على ذلك ولن تكون

 .                           جبامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبرهيم ماالنج الرتبية والتعليم
  0011 يونيو 0 ماالنج،
 راإلقرا صاحب توقيع

 
 

 صديق جعفر أمحد  
 11110000: التسجيل رقم



VII 

 

 تقديرالشكر و الة  كلم

 النوال، جزيل وأسأله املتوال، فضله على وأشكره حال، كل على هلل احلمد
 آله وعلى الرشاكرين، الصابرين خري على وأسلم وأصلي واملآل، احلال يف والثبات
 :بعد أما الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني امليامني، الغر وأصحابه

 باحلمد أهلج سبحانه فله البحث، هذا إعداد من ءباالنتها علي اهلل منّ  وقد
 – ويرشرفين عطائك وعظيم نعمائك جزيل على ترضى، حىت ريب يا احلمد فلك والثناء،
 يف فضل هلم كان الذين إىل والعرفان والتقدير بالرشكر أتقدم أن – تعاىل اهلل محد بعد
 إال حيدوهم يكن ومل طلبت، برشئ أحدهم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث هذا خروج
 :  ومنهم. املخلص اجلاد العمل

 موالنا جامعة مدير ،املاجستري راهارجا موجيا احلاج الدكتور األستاذ مساحة
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك

الكلية العلوم الرتبية املاجستري، عميد  األستاذ الدكتور احلاج نور علي مساحة
 .لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا ما والتعليم

 العربية اللغة تعليم قسم ةرئيس املاجستري، احلسنة مملؤة الدكتورة األستاذة مساحة
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعة

 أفاد الذي احملرتم املرشر  ،املاجستري املصطفي سيف الدكتور األستاذ مساحة
 فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل ىف خطواته ووجه ملياً وع علمياً  الباحث
 .والتقدير الرشكر عظيم الباحث ومن اجلزاء خري اهلل من فله منه، اإلنتهاء حىت البحث

 تعليم قسم يف املعلمني األساتذ إىل والتقدير الرشكر بكل الباحث يتقدم كما 
 من فلهم.  ماالنج احلكومية الميةاإلس  إبراهيم مالك موالنا جامعة لعربيةا اللغة

 اهلل وجزاهم  والترشجيع واملعار  العلوم من قدموه ما على والتقدير الرشكر كل الباحث
 . اجلزاء خري عىن



VIII 

 

 نور الكرمي والدي رأسها وعلى أسرتى إىل والتقدير الرشكر بكل أتقدم كما
 حب من نفسي ىف غرسه مبا البحث هذا إمتام فضل تعاىل اهلل بعد له كان الذي حميط
 عنقي فضلها يطوق اليت ّنةمطمئ احلبيبة ووالديت العمل، ىف واالخالص واملعرفة للعلم
 .حياتى ىف يل معني خري املستمر دعائها وكان

 إىل املتواضع العمل هذا إخراج ىف ساهم من وكل وأصدقائي وزمالئي وألشقائي
 .واالمتنان التقدير عظيمو  الرشكر خالص مجيعاً  هلم ترشجيع، بكلمة ولو الوجود خري

 التوفيق ويل واهلل

  م 0011 يونيو 0 ماالنج،

  الباحث

 

 

 صديق جعفر أمحد

  11110000:  التسجيل رقم
 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 اللغة العربيةقسم تعليم 
 كلية علوم التربية والتعليم

 ة الحكومية ماالنجاهيم اإلسالميبر مالك إ اجامعة موالن
 

 مواعيد اإلشراف
 أمحد جعفر صديق:   االسم

 11110000:  رقم التسجيل
 استخدام الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكتابة:  عنوان البحث

 املاجستري سيف املصطفيالدكتور :   املرشر 

 التوقيع الوصف التاريخ لرقما
  املوضوع 0011ينايري  00 1
  املوضوع 0011فربايري  1 0
  الفصل األول 0011ماريس  19 9
  الفصل الثاين 0011ماريس  01 0
  الفصل الثالث 0011أبريل  0 1
  الفصل الرابع 0011أبريل  10 0
  الفصل اْلامس 0011مايو  00 0
  واإلمضاء اإلصالح 0011يونيو  3 0

 والتعليم الرتبية العلوم كلية عميد
 
 

 املاجستري علي نور احلاج الدكتور

130100091330091000 :رقم التوظيف  



X 

 

 البحث محتويات
 الغال 
 I ................................................................... التقرير

 II .............................................................. املناقرشة جلنة تقرير

 III ................................................................... إهداء
 IV ................................................................ إستهالل
 V ............................................................ املرشر  تقرير
 VI ............................................................. الباحث إقرار

 VII ..................................................... والتقدير الرشكر كلمة

 IX .......................................................... اإلشرا  مواعيد
 X .......................................................... البحث حمتويات

 XVIII ....................................................... البحث مستخلص 

 أساسّيات البحث: األول الفصل
 1 ................................................. البحث خلفية - أ

 1 .................................................. البحث أسئلة - ب

 1 ................................................ البحث أهدا  - ج

 1 ................................................. فروض البحث - د

 1 .................................................. البحث أمهية - ه

 0 ................................................. البحث حدود - و

 0 ............................................ املصطلحات حتديد - ز

 0 ............................................. السابقة الدراسات - ح

 



XI 

 

 النظرى اإلطار: الثانى الفصل
 10 ........................................ التعليمية وسيلةال:  ألولا املبحث

 10 ..................................... مفهوم الوسائل التعليمية . أ
 11 ..................................... أنواع الوسائل التعليمية  . ب
 10 ................. والتعليم التعلم عملية يف التعليمية الوسائل دور. ج
 19 ............................... التعليمية الوسائل اختيار معايري. د
 10 ............................ فواعد استخدام الوسائل التعليمية . ه
 10 .................................... مصادر الوسيلة التعليمية . و

 11 ............................................... البطاقة:  بحث الثايناحمل
 11 .............................................. مفهوم البطاقة . أ
 11 ............................ أمهية استخدام البطاقة يف التعليم  . ب
 10 ............................................... البطاقة أنواع. ج

 10 .............................................. الكتابة: احملبحث الثالث 
 10 .............................................. مفهوم الكتابة . أ
 13 ........................................ تعليم مهارة الكتابة  . ب

 13 ............................ تعليم مهارة الكتابة مفهوم .1

 00 ........................... الكتابة مهارة تعليم أهدا  .0

 01 ............................ الكتابة مهارة تعليم مراحل .9

  00 ....................................... اجلملة تكوين .0

 ثالبح منهجية: الثالث الفصل
 01 ......................................... ومنهجه البحث مدخل - أ

 01 ........................................... وعينته البحث جمتمع - ب



XII 

 

 00 ............................................... البحث متغريات - ج

  00 ............................................. البيانات ومصادرها - د

 00 ...........................................  البيانات مجع طريقة - ه

 00 .................................................. املالحظة .1

 00 .................................................... املقابلة .0

 00 .................................................. ستبانةاال .9

 03 ................................................... ختباراال .0

 90 ......................................... البيانات حتليل أسلوب - و

 99 ........................................... الدراسة تنفيذ مراحل - ز

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض: الرابع الفصل
 نبذة تارخيية عن مدرسة هداية األمة املتوسطة اإلسالمية الموجنان :املبحث األول

 91 .............................................. اجلغرايف املوقع -أ

 91 ........................................... املدرسة تأسيس -ب

 90 ............................................ املدرسة املكونة -ج

 90 ..................................................... الطلبة -د

 90 ............................................ الدراسى املنهج -ه

 90 ..... الموجنان املتوسطة األمة هداية مدرسة يف العربية اللغة تعليم -و
بالفصل الثاين مدرسة هداية  الكتابة مهارة لرتقية املسلسلة صور تطبيق: املبحث الثاين

 90 ............................ األمة املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 90 ............................................ العملية اإلجرائية -أ
 90 ........................................... ختطيط اإلجراء -ب
 90 ....................................  الفصل يف جراءإ عملية -ج



XIII 

 

 03 ..................................... وحتليلها البيانات عرض: املبحث الثالث
 03 ................................ وحتليلها املقابلة نتائج بيانات - أ

 19 ............................. وحتليلها املالحظة نتائج بيانات -ب
 10 ............................. وحتليلها ستبانةاال نتائج بيانات -ج
 03 .............................. وحتليلها االختبار نتائج بيانات -د
 31 ......................... االختبار نتائج بيانات وتفسري حتليل -ه

نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  لحتلي .1
 31 ............................................. والتجريبية

 حتليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على املقارنة بني .0

 100 .......................... اجملموعتني التجريبية والضابطة 

 100 ....................فعالية الصور املسلسلة يف تعليم مهارة الكتابة: املبحث الرابع
 101 .................................. املقياس من نتائج االختبار - أ
 100 ................................. ملقياس من نتائج اإلستبانةا - ب
 100 ................................. املقياس من نتائج املالحظة - ج

 والمقترحات والتوصيات البحث نتائج: الخامس الفصل
 100 .................................................. البحث نتائج - أ

 100 .............................................. التوصيات البحث - ب

 100 .............................................. البحث املقرتحات - ج

 901 ................................................. والمراجع المصادر قائمة
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  الجداول قائمة
 يف الموجنان اإلسالمية املتوسطة األمة هداية سةمدر  يف الطلبة عدد جدول: 1 اجلدول

 م0010/0011 الدراسي العام
حتليل آراء ورغبة الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة بعد عملية التعليم جدول : 0اجلدول 

 .باستخدام الصور املسلسلة
معيار نتيجة املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور جدول : 9اجلدول 

 .املسلسلة
 املسلسلة الصور موضوعات: 0اجلدول 
 أمثالة اجلملة: 1اجلدول 
 الصور يف فعلية واجلملة االمسية ملةاجلو  املوضوع: 0اجلدول 
 الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم إجراءات خطوات: 0اجلدزل 

 األول لقاء يف التجرييب للفصل املسلسلة
 الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم راءاتإج خطوات: 0اجلدول 

 الثاين لقاء يف التجرييب للفصل املسلسلة
 الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم إجراءات خطوات: 3اجلدول 

 الثالث لقاء يف التجرييب للفصل املسلسلة
 الصور باستخدام( اجلملة تكوين) بةالكتا مهارة التعليم إجراءات خطوات: 10اجلدول 

 الرابع لقاء يف التجرييب للفصل املسلسلة
 الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم إجراءات خطوات: 11اجلدول 

 اْلامس لقاء يف التجرييب للفصل املسلسلة
 ر املسلسلةالصو نتيجة املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام : 10اجلدول 



XV 

 

الصور جمموعة نتائج املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام : 19اجلدول 
 املسلسلة

الصور استجابات الطلبة يف االستبانة عن آراء ورغبتهم يف استخدام : 10اجلدول 
 يف تعليم مهارة الكتابةاملسلسلة 

احية رغبة الطلبة باستخدام نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ن: 11اجلدول 
 يف تعليم مهارة الكتابةالصور املسلسلة 

نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ناحية كفاءة الطلبة يف تعليم : 10اجلدول 
 (تكوين اجلملة)مهارة الكتابة 

 الصور املسلسلةنتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ناحية فعالية : 10اجلدول 
الصور نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ناحية شكل ومضمون : 10جلدول ا

 املسلسلة
يف تعليم الصور املسلسلةيف استخدام  نتيجة اإلستبانة عن آراء ورغبة الطلبة: 13اجلدول 

 مهارة الكتابة
 الضابطة اجملموعة يف للطلبة القبلي االختبار نتائج: 00اجلدول 
 الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج: 01اجلدول 
 التجريبية اجملموعة يف للطلبة القبلي االختبار نتائج: 00اجلدول 
 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج: 09 اجلدول
 والتجريبية الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتيجة بني املقارنة: 00 اجلدول
 الضابطة اجملموعة يف لطلبةل البعدي االختبار نتائج: 01 اجلدول
 الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة: 00 اجلدول
 التجريبية اجملموعة يف للطلبة البعدي االختبار نتائج: 00 اجلدول
 التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتيجة: 00 اجلدول
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 تجريبيةوال الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة بني املقارنة: 03 اجلدول
 والبعدي القبلي االختبارين يف الطلبة نتائج: 90 اجلدول
 التجريبية للمجموعة واالبعدي القبلي االختبار يف الطلبة درجة: 91 اجلدول
 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار يف الطلبة  درجة: 90 اجلدول
 يةالتجريب للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتيجة: 99 اجلدول
 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتيجة: 90 اجلدول
 القبلي االختبارين يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني الفرق داللة: 91 اجلدول

 والبعدي
 املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اجملموعتني التجريبية والضابطة: 90 اجلدول
 تبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةالفرق من نتائج االخ: 90اجلدول 
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 حقالالمقائمة 
 مثال الصور املسلسلة: 1امللحق 
 رسالة املالحظة: 0امللحق 
 رسالة املؤسسة: 9امللحق 
 املقابلة: 0امللحق 
 املالحظة: 1امللحق 
 االستبانة: 0امللحق 
 سؤال اإلختبار القبلي: 0امللحق 
 البعدي سؤال اإلختبار: 0امللحق 
 الصور: 3امللحق 
 نبدة الباحث: 10امللحق 
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 مستخلص البحث
 

ترقية مهارة وفعاليتها لالصور المسلسلة  م،0011أمحد جعفر صديق،  
(. هداية األمة المتوسطة اإلسالمية المونجانتجريبي في مدرسة  بحث)الكتابة 
اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعة والتعليم الرتبية العلوم كلية العربية اللغة متعلي قسم

 .احلكومية ماالنج
 سيف املصطفى املاجستري .د:  املرشر 

 ، مهارة الكتابةالصور املسلسلة: الكلمات األساسية
من تلك . يف تعليم اللغة األجنبية، السيما اللغة العربية يواجه املرشكالت 

من  ىكان امللل أت. بة يف التعليمالت هي شعور امللل وضياع احلماسة عند الطلاملرشك
يف األساس أن  .ملستخدمة للمعلماألسباب الكثرية، منها نقصان الوسائل التعليمة ا

 برّ ادا على ذلك، اراد الباحث أن جيإعتم .مهارة الكتابة مهمة إلتقان مهارات اآلخر
ليم لتع لصور املسلسلةبا خصوصا الوسيلة لتكوين اجلملةلتعليم اللغة العربية،  الوسيلة

 . يف مدرسة هداية األمة املتوسطة اإلسالمية الموجنان تهامهارة الكتابة وملعرفة فعالي
هو جترييب باستخدام االختبار القبلي والبعدي يف الفصل  منهج البحث املستخدم 

-0010عام  الفصل الثاينالبحث هو الطلبة يف  وجمتمع. التجرييب والفصل الضابط
. طالبا، 01 " :ب"يف الصف الثاين  وعينته فصل ظابط طالبا 03وعددهم  م0011

 .طالبا 01:" ج" الصف الثاينفصل جترييب يف 
 مالحظة حصلت على درجة جيد جدا  (1)البحث يف هذا البحث هي ونتيجة  

( 9) .09،0%مبعدل استبانة حصلت على درجة جيد جدا ( 0) .01،3%مبعدل 
. 00،0%مبعدل  جيدة جدا،كفاءة طلبة الفصل التجرييب يف مهارة الكتابة على درجة 

يف تعليم مهارة الكتابة حتصل على نتيجة تاء  الصور املسلسلةدرجة فعالية استخدام ( 0)
ويف درجة ( 0،09) 0،01أكرب من نتيجة تاء اجلدول يف درجة ( 00،1)احلساب 
 أن استخدام الصور املسلسلة اليت صنعها الباحثو هذا يدل على (. 00،0) 0،01

 .فعاليف تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكتابة 
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ABSTRACT 

Ahmad Ja’far Shodiq, 2015. The use of Image Serial To Improve Writing 

Ability (Experimental studies in the islamic junior high school Hidayatul Ummah 

of Lamongan). Department of Arabic Language Education and Teaching Faculty 

Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. 

Supervisor : Dr.H. Saiful Mustofa, M.Pd, M.A 

 

Keywords: Serial Image, writing skill. 

   

In learning foreign languages, especially Arabic course will run into 

difficulties when learning takes place, among these difficulties is the students feel 

bored and less enthusiastic when learning. It was caused by a lack of media used 

by teachers. Therefore writing skill is very important to acquire other language 

skills. Based on the information the researchers wanted to produce a simple 

instructional media for Arabic learning, especially the media to make a sentence 

on the writing skill with Serial Pictures for learning writing skill to know the 

affectivines of using picture in learning of arabic language at MTS Hidayatul 

Ummah Lamongan. 

The method used is experiment with using pre-test and post-test on the 

experimental class and control class. The population was grade 2 school year 

2014-2015, amounting to 79 students, a sample is 25 students a class 2B and the 

control class 2C class of 25 students is a class experiment. 

Results from this study are: 1). Observation  is obtaining excellent results 

with an average of 81,9%, 2). quesionnair is obtaining excellent results with an 

average of 83,2%  3). The ability of experimental class students obtaining 

excellent results with an average of 84.4. 4)the efective use of serial image in 

writing skill learning obtaining results t0: 5.67> t0: 0:05 = 2.03 and <t0: 0:01 = 

2.72. It shows that the use of serial images made by researchers for improve 

Maharah kitabah is effective in learning Arabic 
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ABSTRAK 

 
Shodiq, Ja’far, Ahmad. 2015. Penggunaan Gambar Berseri Untuk Meningkatkat 

Kemampuan Menulis. (Studi Eksperimen di Sekolah MTS Hidayatul Ummah 

Lamongan). Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr.H. Saiful Mustofa, M.Pd, M.A 

 

Kata kunci : Gambar Berseri, Kemampuan Menulis 

 Dalam pembelajaran Bahasa Asing. Terutama bahasa arab tentu akan 

mengalami kesulitan-kesulitan di saat pembelajaran berlangsung, diantara 

kesulitan tersebut adalah siswa merasa bosan dan kurang bersemangat ketika 

belajar, hal itu disebabkan karena kurangnya media yang digunakan oleh guru. 

Pada dasarnya maharah kitabah sangat penting  untuk memperoleh kemampuan-

kemampuan bahasa yang lain. Berdasarkan keterangan tersebut peneliti ingin 

mengujicobakan sebuah media pembelajaran bahasa arab. Hususnya media untuk 

membuat kaliamat yakni dengan Gambar Berseri dalam pembelajaran maharah 

kitabah serta mengetahui efektifitas gambar tersebut di sekolah MTS Hidayatul 

Ummah Lamongan. 

 Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan menggunakan pre test 

dan post test pada kelas percobaan dan kelas kontrol. Populasinya adalah siswa 

kelas 2 tahun ajaran 2014-2015 yang berjumlah 79 siswa, samplenya adalah kelas 

2B 25 siswa merupakan kelas kontrol dan kelas 2C 25 siswa merupakan kelas uji 

coba. 

 Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Observasi memperoleh hasil baik sekali 

dengan rata-rata 81,9%. 2). Kuisioner memperoleh hasil baik sekali dengan rata-

rata 83,2%. 3). Kemampuan siswa kelas uji coba memperoleh hasil baik sekali 

dengan rata-rata 84,4%. 4). Efektifitas penggunaan Gambar Berseri dalam 

pembelajaran maharah kitabah memperoleh hasil t0: 5,67>t0: 0.05= 2,03 dan 

<t0:0.01= 2,72. Ini menunjukkan bahwa penggunaan gambar berseri yang dibuat 

oleh peneliti dalam pembelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan 

maharah kitabah adalah efektif.  
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 األول الفصل
 أساسّيات البحث

 خلفية البحث - أ
خيتلف عن تعلم اللغة األم، فاملبدأ األساسي من تعليمها إن تعلم اللغة األجنبية 

  .واللغة شيء خطري يف حياة البشر. خمتلف يف طريقته ومادته وعمليته تقنيياته
ألن صعوبة تعلم اللغة األجنبية خمتلفة تبعا لسن  ا سهال أمر وتعلم اللغة أجنبية ليس 

الدارس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء تعلم اللغة وختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية 
أيضا حسب طبيعتها من حيث مشاهبتها أو اختالفها يف الصوت أو الكتابة للغة 

ون يف األصوات أو يف الدارس األصلية واالختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يك
   .طبيعة تركيب اللغة أو يف األمناط السائدة فيها أو يف شكل الكتابة

والقراءة  (Speaking)والكالم  (listening)االستماع : وللغة أربع مهارات، هي
(Reading ) والكتابة(Writing) . والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم هي الصوت، أما

الدارس  ومنو مهارة الغوية. احلرف املكتوب مهاريت القراءة والكتابة، فوسيلتهما
   .فإذا مل يتكلم ويكتب الدارس باللغة التنمو عنده اللغة. باملمارسة والتدريبات

وباحلقيقة أن املهارات األربع ليست منفصلة عن بعضها بعضا، وإمنا هناك 
عالقات وثيقة تربطها على حنو متكامل، فالصوت احلي جيمع بني مهاريت االستماع 

والكالم والكتابة . والكالم، بينهما جيمع الرمز الكتايب بني مهاريت القراءة والكتابة
  .مهارتا انتاج، والقراءة واالستماع مهارتا استقبال واستيعاب
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  - : ص( ت ب .العريب الكتاب دار: القاهرة) العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكلة: احلديدى علي   

 0  : ص( م009 . للجميع العربية: الرياص) متخصصا كن: نالفوزا إبراهيم بن الرمحن عبد   

 99:ص( م001 . العاملية لدار: اخلرطوم) بغريها للناطقني اللغة تعليم: اهلل عبد الصديق عمر   



  
 

أما الكتابة يف تعليم اللغة العربية فهي إحدى مهارات اللغة الكلية، هي 
وتأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها . إىل رموز مكتوبة حتويل األفكار الذهنية

عملية سهلة خاصة يف  توالشك أن تدريس مهارة الكتابة ليس. بني بقية املهارات
تعليم اللغة األجنبية لغري الناطقني هبا مثل للدارسني اإلندونيسني ألن الكتابة باللغة 

ككتابة احلروف من اليمني إىل اليسار   العربية ختتلف عن الكتابة باللغة اإلندونيسية
فإلمتام تعليم مهارة الكتابة حيتاج . وكتابة اهلمزات وكتابة عالمات الرتقيم وغريها

 . املدرسون إىل تنظيمها تنظيما جيدا
وأمهية تعليم مهارة الكتابة، فإن الكتابة تعد يف الواقع مفخرة العقل اإلنساين 

ذكر علماء االنثربولوجي أن اإلنسان حني اخرتع  بل إهنا أعظم ما أنتجه العقل وقد
والكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية بالنسبة للفرد أم . الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي

بالنسبة للجميع ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف تعليم اللغة 
من وسائل االتصال والكتابة هي وسيلة . باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة
وهي أداة مهمة لبيان ما مت حتصليه من . وهي وسيلة للتعبري عما يف النفس واخلاطر

   9.معلومات وهي وسيلة للتفكري املنظم واإلتقان وقت املالحظة
لذلك، البد أن يكون الطالب قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا والبد 

را على كتابة الكلمات والبد أن يكون قادرا على اختيار الكلمات أن يكون قاد
 .  ووضعها يف نظام خاص معني وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشتمل عليها

استخدام الوسائل التعليمية يف جمال تعليم اللغة السيما تعليم مهارة الكتابة 
أصبح قادرا على استغالل كافة  وإذا كان املعلم يف اللغات األخرى قد. أمر ضروري

اإلمكانات اليت تتيحها األجهزة املعاصرة يف جمال عمله، فإن معلم اللغة العربية 
مازال بعيدا عن استيعاب مدى خطورة املعينات املختلفة يف جمال تعليم اللغة 
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الصور : مع أن الوسائل التعليمية املناسبة لتدريس مهارة الكتابة كثرية، منها 2.العربية
   .واللوحات والبطاقات

ة األمة املتوسطة اإلسالمية هدايوبعد مالحظة، عرف الباحث أن مدرسة 
وهذه املدرسة . الموجنانإحدى املدارس األهلية يف هي فريكابايا مادوران الموجنان 

هتتم بتدريس العلوم الدينية، ولكنها تتأخر يف تدريس اللغة العربية خاصة يف تعليم 
 التعليمية املستخدمة يف  أن الطريقة: ومن أسباب هذا التأخر، هي. مهارة الكتابة

بل تفقدهم الدوافع والتفاؤل يف تعليم اللغة  لتالميذباعملية التدريس التناسب 
العربية، كطريقة القواعد والرتمجة واليستخدم املعلم الطريقة التعليمية املتنوعة يف تعليم 

وكذلك، الوسائل التعليمية . مهارة الكتابة إال إعطاء الطلبة الوظيفة املنزيلة
حىت أهنم يشعرون بأن  لتعليم ليست وافية وجذابة للتالميذااملستخدمة يف عملية 

والوسائل التعليمية املستخدمة هي السبورة، الطباشري . اللغة العربية هي مادة صعبة
 .والكتاب الدراسي

هداية األمة املتوسطة مدرسة  د مالحظة ومقابلة الباحث مع رئيسوبع
لغة العربية فيها فعرف الباحث أيضا ومعلم ال اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنان

هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران يف مدرسة  ىنتالميذ الصف الثاأن 
 -هي جزء يف مراحل مهارة الكتابة–مل يتعمقوا جيدا يف الكتابة املقيدة  الموجنان

رة  البحث مهم عند التالميذ لرتقية مها خصوصا يف تكوين اجلملة، مع أن هذا
 . تشجعهم وتؤدي هبم إىل استيعاب مهارات اللغة العربية كافةكتابتهم و 

ستخدام تعليم اللغة العربية املتعلقة باهلذه الظاهرة املوجودة يف عملية 
وسيلة بسيطة رخيصة ومفيدة جلميع يستخدم الوسائل التعليمية أراد الباحث أن 
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يف املدرسة  يذ الصف الثاىنتالمدارسي اللغة العربية خاصة ملستوى املبتدئني و 
فاستخدم  ألن تالميذ فيها قد درست عن التكوين اجلملة اإلسالميةاملتوسطة 
فهي من وسائل اللعب عند الطفل لزيادة املفردات بنظام  "سلسلةالصور امل"الباحث 

 .خاص يف لعبها
منها سهولة يف محلها، سهولة يف استخدامها، ومنافع املزايا  اهل ةوهذه الصور 

 تساعد الدوافع،) التالميذ تعّلم مهة ينبت، مها مناسبة لفرقة صغرية أو كبريةاستخدا
 اخلطابة ىف ال متنوعة التدريس طريقة جتعل،الدراسية املادة استفهام ىف التالميذ
هذه  ،الفكر تطوير على يطلب ألهنا التعليم، نشاط ىف التالميذ جتتهد، فحسب

 1.، وممارسة التعاون بني الالعبنيالوسيلة باستخدام اللعبة اجلذابة
لتدريس مهارة الكالم يف بعض اللغات األجنبية  صوروقد استخدمت هذه ال

فعالية لتدريس مهارة الكالم، وكذلك قد اُستخدمت لرتقية  صوروقد حققت هذه ال
اع، ولكن ليست كل الوسيلة التعليمية اجليدة يف مهارة معينة ستحصل مهارة االستم

ة جديدلذلك، يرى الباحث أن هذه املشكلة . على النتيجة نفسها يف مهارة أخرى
 . بالبحث

صصم الصور املسلسلة يبناء على ذلك، حياول الباحث يف هذا البحث أن 
 .تكوين اجلملةلرتقية مهارة الكتابة، خصوصا يف    -باللغة العربية-
 

 
 

 

                                                           
8
Fatah Syukur. Teknologi pendidikan. (semarang : RaSail, 2008). Hlm, 126 

 



  
 

 أسئلة البحث - أ
يف  الصف الثاىن لتالميذ الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكتابة تطبيقكيف    - 

 ؟ هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنانمدرسة 
 الصف الثاىن استخدام الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكتابة لتالميذما فعالية   - 

 ؟ مادوران الموجنان مة املتوسطة اإلسالمية فريكابايارسة هداية األمد يف
 أهداف البحث  -ج

يف  الثاىنالصف لتالميذ  الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكتابة تطبيقملعرفة   - 
 .هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنانمدرسة 

لتالميذ الصف  سلسلة لرتقية مهارة الكتابةاستخدام الصور اململعرفة فعالية   - 
  .يف مدرسة هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنان الثاىن

 فروض البحث -د
 كتابةسوف ينمي مهارة  استخدام الصور املسلسلة إن تعليم اللغة العربية ب 

ية فريكابايا مادوران هداية األمة املتوسطة اإلسالمالصف الثاىن يف مدرسة  تالميذل
 .الموجنان

 أهمية البحث  -ه
جيابية من النواحي النظرية اإلنتائج ىل إيرجى يف هذا البحث أن يأيت 

 :والتطبيقية كما يأيت
 :من الناحية النظرية  -1

. الوسائل التعليمية املتعلقة بتعليم مهارة الكتابةة وتطوير النظريات تنمي -(أ
 هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة هبذا تطوير البحوث السابقة اليت

 .املوضوع



  
 

والوسائل  قبال لتطوير النظرياتجعل هذا البحث مرجعا للطلبة مست-(ب
 .التعليمية املتعلقة بتعليم مهارة الكتابة

 من الناحية التطبيقية  -2
 .تقدمي وسيلة تعليمية يستعني هبا املعلم يف تعليم الكتابة -(أ

 .بة يف مهارة الكتابةترقية مستوى الطل -(ب
 .الرتويح عن الطلبة وإزالة مللهم يف تعليم اللغة العربية -(ج

 حدود البحث -و
ر حدد الباحث موضوع هذا البحث، استخدام الصو . عيةاحلدود املوضو  - 

الكتابة أماو  الصور املسلسلة للمهنة واهلواية املسلسلة لرتقية مهارة الكتابة،
تكوين اجلملة أي اجلملة االمسية ب جعل الفقرة املقصودة يف هذا البحث هي

 .على دراسة أسلوب النحو واجلملة الفعلية
هداية األمة املتوسطة اإلسالمية جرى هذا البحث يف مدرسة . احلدود املكانية - 

يف الفصل الثاىن ألن تالميذ فيه قد درست عن  فريكابايا مادوران الموجنان
 . التكوين اجلملة

 . م  0 -9 0 جرى هذا البحث يف العام الدراسي .انيةاحلدود الزم - 
 تحديد المصطلحات -ز

مهارة الكتابة هي وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد وإهنا كما نعلم  - 
ومهارة الكتابة هلا تدرج يف تعليمها منها كتابة . ضرورة اجتماعية لنقل األفكار

  .كتابة الفقرة واملقال  مجل بسيطة، وهذه قبل أن ينقل يف مرحلة
ذلك الصور . صورمن القرطاس اليت قام هبا  تصنعوسيلة املسلسلة هي الصور  - 

كل من الصور يعطى النمرة . معالقة باألخرين حيت يشكل سلسلة من القصة
هذا الوسيلة لتدريب مهارة تعبري الكتابة أى اإلنشاء . الرتتيب بطريقة القصة



  
 

صور فيها املفردات املناسبة   ولكل موضوع  9.صةومهارة تعبري الكالم أى ق
 .هبا

 الدراسات السابقة -ح
جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  ،009  أديب خرياين، البحث العلمى  - 

ميذ على مهارة الكتابة بوسيلة صورة مسارنج حتت املوضوع حماولة قدرة التال
مبدرسة الثانوية إبتداء الفالح بقدس، حبث اجرائى " أ"املسلسلة يف الفصل الثامن 

تأثّر على ترقية مهارة  وسيلة الصور املتسلسلة ونتيجة هذ البحث يدل على أنّ 
  .لتالميذالكتابة ل

ا ملك أبراهيم جبامعة موالنم، 0 0  البحث العلمي، عارف الرمحن حكيم، - 
. املوضوع تصميم وسيلة دائرة القواعد وفعاليتها يف ترقية مهارة الكتابةماالنج، 

استخدم (. دراسة جتريبية يف مدرسة هداية املبتدئني املتوسطة اإلسالمية مباالنج)
املعرفة ( أ)الباحث املنهج الكمي الكيفي هلذا البحث وأهداف هذا البحث هي 

معرفة فعالية استخدام دائرة القواعد ( ب)دائرة القواعد التامة لتصميم وسيلة 
معرفة فعالية استخدام دائرة القواعد ( ج)لفهم الرتاكيب لطلبة الصف األول 

معرفة فعالية استخدام ( د)لرتقية كفاءة الطلبة الصف األول يف القراءة اجلهرية 
افعية الطلبة يف معرفة د( ه)دائرة القواعد لفهم املقروء لدى طلبة الصف األول 

ونتيجة هذا البحث هو ترقية مهارة . تعليم مهارة القراءة باستخدام دائرة القواعد
 .كلالقراءة للطالب باستخدام دائرة القواعد خري من تعلمهم بدون ت

 املوضوع بيونتييناك، احلكومية األسالمية جبامعة م،001 العمي، البحث يوصي، - 
 يف صفي إجرائي حبث)  (Jenius) جانيوس بطاقة باستخدام العربية اللغة تعليم

 املنهج الباحث استخدم(. ببونتيناك الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة
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 التعليم أداء حتسني( أ) هي البحث هذا وأهداف البحث هلذا الصفي اإلجرائي
 تعليم فعالية مدى معرفة( ب. )املفردات وتقدمي تعليم يف وخاصة املدرسة هذه يف

 ومن. والكتابة الكالم مهاريت تنمية يف جانيوس بطاقة باستخدام العربية اللغة
 تنمية( ب) و حسنا يكون املفردات وتقدمي تعليم( أ: )هي البحث، هذا نتائج
 تعليمهم من أحسن جانيوس بطاقة باستخدام للطالب والكتابة الكالم مهاريت
   .البطاقة تلك بدون

 التساوي الفرق السابقةالدراسات  هذا البحث
استخدام الصور 
املسلسلة لرتقية 

 مهارة الكتابة

:  اديب خرياين
حماولة قدرة التالميذ 
على مهارة الكتابة 
بوسيلة صورة 

 املسلسلة

الفرق يف استخدام 
يعين  املدخل

باإلجرائي أما حبثي 
 تجريبيةب

التساوي لرتقية 
مهارة الكتابة 
وبوسيلتها يعين 

بالصور 
 ةاملسلسل

 اللغة تعليم: يوصي
 باستخدام العربية
 جانيوس بطاقة

(Jenius)   

الفرق يف استخدام 
 الوسيلة، واملدخل 

التساوي يف 
تعليم مهارة 
الكتابة ومتعلقة 

 باوسيلتها
عارف الرمحن 

تصميم : حكيم
وسيلة دائرة القواعد 
وفعاليتها يف ترقية 

 مهارة الكتابة

الفرق يف استخدام 
 الوسيلة 

اوي يف التس
الستخدام 

املدخل، ولرتقية 
 مهارة الكتابة
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بناء على ذلك، يتضح لنا أن الدراسة اليت قام هبا الباحث ختتلف عن 
استخدام الصور املسلسلة لرتقية  ألن الباحث قام بدراسة يف. سابقةالدراسات ال
هداية األمة مبدرسة  الثاىنلتالميذ الصف على مدخل جترييب  مهارة الكتابة

 .وسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجناناملت
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

هذا اإلطار حيتوى على مفهوم الوسائل التعليمية، مفهوم البطاقة، أمهية استخدام 
رة الكتابة، مفهوم البطاقة يف التعليم، أنواع البطاقة، مفهوم الكتابة، مفهوم تعليم مها

 :منها ملة تكوين اجل
 التعليمية الوسائل:  األول المبحث

 التعليمية الوسائل مفهوم - أ
 وهناك 0 .الغري إىل به يتقرب ما ومعناها ،"وسيلة" مجع" وسائل" كلمة
 : منها التعليمية، الوسيلة عن الكثرية التعاريف

 معلومة أو رسالة إليصال قناة خدميست ما كل هي التعليمية الوسائل إن -( 
    (.إليه مرسل) هدف إىل مصدر من

 الدرس ويزيد سهولة التعليم عملية يزيد ما هي التعليمية الوسائل إن -( 
 وغريها وجمالت كتب من تعليم مواد  غالبا تشمل الوسائل هوهذ. وضوحا

   .تعليم معينات وتشمل مطبعات معلومات مصادر من
 على املعينة الوسائل هي التعليمية الوسائل أن م،0 9 " هولنجر" تعريف -( 

 التعريفات، هذه من   .احلواس مجيع وتضمن مشوال أكثر باعتبارها االدراك
 لتحسني املعلم يستخدمها أداة كل هي التعليمية الوسائل بأن القول ميكن
 وشرح املعاين لتوضيح أي املعلم كلمات معاين وتوضيح التعليم، عملية
 وتنمية العادات واكتساهبم اراتامله على الدارسني وتدريب األفكار
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 على املعلم جانب من األساسي االعتماد دون القيم وغرس االجتاهات
   .واألرقام والرموز األلفاظ استخدام

 التعليمية الوسائل أنواع -ب

 :أقسام ثالثة إىل التعليمية الوسائل وتنقسم

 حاسة أساسا فيها تستغل اليت التعليمية الوسائل هي البصرية الوسائل -( 
 الفرد يعتمد حيث البصرية املثريات تعرض اليت الوسائل وهي 9 .البصر
 اخلربات الكتساب وذلك والتعلم يمالتعل عملية يف البصر حاسة على

 واجملسمات املصورات هي البصرية التعليمية الوسائل أنواع ومن 2 .الالزمة
   .والبطاقات الوبرية واللوحة

  1 .السمع طريق عن الرسالة توصل اليت الوسيلة هي السمعية الوسائل -( 
 على السمعية املثريات عرض ميكن خالهلا من اليت الوسائل وهي

 علموالت التعليم عملية يف السمع حاسة على تعتمد حيث املتعلمني
 واالسطوانات املدرسية اإلذاعة وبرامج كالراديو. اخلربات واكتساب

 9 .الصوتية والتسجيالت
 طريق عن الرسالة توصل اليت الوسيلة هي البصرية السمعية الوسيلة -( 

  0 .واألفالم التلفزيون مثل والبصر، السمع بني االزدواج
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 والتعليم التعلم عملية في التعليمية الوسائل دور -ج

 التعليمية الوسائل واستخدام. االتصال هي والتعليم التعلم عملية حقيقة إن
 ستكون منها األدوار، هلا التعليمية الوسائل ألن مهم، والتعليم التعلم عملية يف

 يف اخلطوات ستصلح وهي املعلومات تقدمي يف مثرية التعليمية الوسائل
    .اإلستجابة
 املدارس يف وبراجمه احلاسوب مثل املعاصرة التعليمية الوسائل انتشرت وقد

 تلك باستخدام إال يتعلموا أن يستطيعوا مل فيها الطلبة حىت واملشهورة وميةاحلك
 القدرة عندها ما اليت القرية يف األهلية للمدرسة احللول ما ولكن،. الوسائل

 ولو لطالبه املناسبة الوسيلة خيتار أن املعلم يلزم لذلك الوسائل، تلك الستخدام
 هي الوسيلة  اختيار من األساسي اهلدف ألن وبسيطة، رخيصة الوسيلة كانت
 دور هلا التعليمية فالوسائل هذا، على بناء. التعليمية األهداف على احلصول
 :منها مهم،
 مباشرة الوسيلة يستخدم الطالب ألن للطالب التعليمية اخلربة تعطي -( 

 .الوسيلة باستخدام جذابا شرحا املادة شرح ألن الفهم يف ولتسهيل
 طويل وقت الحتتاج الوسيلة باستخدام والتعليم التعلم عملية نأ أي إقتصادية -( 

 التعلم سيكون يةالتعليم الوسائل استخدام بعد لذلك التعلم، ارسال يف
 .فعاال والتعليم

 شرحا سيكون الوسيلة باستخدام املعلم شرح. التعليم يف الطلبة إهتمام ترقية -( 
 اهتمام لذلك،. املباشر مالتعلي إىل تقرهبم الوسيلة ألن للطالب واضحا
 .  مرتفع التعليم يف الطالب
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 التعليم خربة الطالب ينال. قبل من أكثر التعلم استعداد هلم الطلبة جتعل -( 
 استعداد لذلك،. القيمة خري على وحصول فعالة التعليم حالة مباشرة،
 .أيضا مرتفعة التعليم يف الطالب وإرادة

 يف تشرتك اجلسم أعضاء كان إذا. التعلم عملية يف اجلسم أعضاء اشرتاك -(9
 باستخدام والتعليم التعلم وعملية املمتازة القيمة على فتحصل التعلم عملية
 الوسائل يستخدم الذي والتعليم التعلم يف موجودة هي اجلسم أعضاء
     .فيه التعليمية

 التعليمية الوسائل اختيار معايير -د

 اإلعتبارات بعض هناك وإمنا السهل باألمر ليس التعليمية الوسائل اختيار إن
 الوسيلة اختيار يف هبا االسرتشاد على ملالع االختيار يريد من على ينبغي اليت

 :منها املناسبة،
 .الرتبوية األهداف حتديد -( 
 عليها احلصول حيث من الوسيلة استخدام يتطلبها اللذان واجلهد الوقت-( 

 .وكيفيته استخدامها وأسلوب الستخدامها واالستعداد
 .الدارسني اهتمام وإثارة التشويق يف الوسيلة أثر -( 
 الفنية الناحية من ودقتها الوسيلة وجودة العلمية الناحية من احملتوى صحة -( 

 .لالستخدام وصالحيتها
    .الطالب ملستويات الوسيلة مناسبة -(9

 وسائلال والستخدام ختيارلال الكفاءة ميلك أن للمعلم البد لذلك،
 املادة التعليم، هدف منها املستخدمة، الوسائل اخلصائص ويعرف املعينة التعليمية
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 واجلو الطالب كفاءة املعلم، شخصية التعليم، تقومي التدريس، طريقة التعليمية،
     .الدراسة أثناء يف

 التعليمية الوسائل استخدام فوائد -ه

 :يلي كما التعليمية، الوسائل استخدام فوائد ومن
 التعليم يف املعلم ومساعدة التعلم يف الطالب مساعدة -( 
 للطالب الواقعية اخلربة تعطي -( 
 9 التعلم يف الطالب ودافعية اهتمام زيادة -( 
 للتالميذ احلسية اخلربات توفري -( 
 التالميذ انتباه وتركيز جذب -(9
 التالميذ تشويق زيادة -(2
  للتالميذ الذايت النشاط زيادة -( 
 واملتعلم املعلم من كل وقت وتوفري لعملية إسراع -(1
 أثرا وأبقى أعمق خربات التالميذ إكتساب -(9
 اجلهد من الكثري توفري -(0 
 2 واخلربات األفكار ترابط زيادة -(  

 التعليمية الوسيلة مصادر -و

 مصادر من عليها احلصول وميكن متعددة وأنواعها كثرية التعليمية الوسائل
   :أمهها متعددة،
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 احلصول فيمكن التعليمية، الوسائل مصادر من مصدر أغىن وهي البيئة، -( 
 . منها والعينات األشياء من الكثري على

 إىل حيتاج صدرامل وهذا الشراء طريق عن وذلك واخلارجية، احمللية األسواق -( 
 كاألفالم واألدوات املواد من الكثري يوفر إذ عنه والغىن األموال توفري

 .املخترب وأدوات واألجهزة
 بالتعاون املعلم قبل من التعليمية الوسيلة إعداد إن املدرسة، يف احمللي العمل -( 

 أفضل هو التعليمية املادة متطلبات يوافق مبا حاجته حسب طالبه مع
 وحسب قليل بسعر التعليمية الوسائل من العديد على حصوللل السبل
 . التعليم عملية يف الوسيلة دور مييلها اليت الشروط

 البطاقة:  الثاني المبحث

 البطاقة مفهوم - أ

 مايتعلق بيان عليها ويكتب وغريه الورق من الصغرية الرقعة هي البطاقة
 واملكونات الرخيصة البصرية التعليمية الوسائل إحدى وهي 1 .الدرس مبوضوع
 9 .سهلة لصناعتها

 التعليم في البطاقة ماستخدا أهمية -ب

 0 :منها التعليم، يف أمهية هلا البطاقة
 .املعينة اللغة نظريات ملعرفة الطلبة ترقية يف املعلم ملساعدة -( 
 عند املعلومة اللغة مهارات أو اللغة عناصر لتطبيق للطلبة الفرصة إلعطاء -( 

 .املعلم
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 البطاقة أنواع -ج

 :منها متعددة، البطاقات أنوع إن
 الومضية البطاقات -( 

 ولتحسني للمبتدئني القراءة لتعليم تستخدم بصرية وسيلة هي
 تكتب خمتلفة وألوان أحجام ذات البطاقات وهذه. القرائية سرعتهم
 كال على أو منها واحد وجه على مجل أشياء أو مجل أو كلمات
   .الوجهني

 "املثريات" املفاتيح بطاقات -( 

. االتصال على الدارسني تدريب يف تستخدم اليت البطاقات هي
 سيقوهلا اليت األشياء عن وصراحة دقة أكثر تفصيالت تعطي فهي

   .الشخص

 األدوار أداء بطاقات -( 

 لدى يكون أن األدوار أداء بطاقات تؤكدها اليت األساسية الفكرة
. اراحلو  أداء حلظة إال شيئا عنها اليدرى كلية معلومات من جزء التلميذ
   .الواقع يف حيدث ما إىل أقرب ذلك أن والشك

 العمل بطاقات -( 

 وذلك. بالنصوص مقرتنة البصرية املعينات العمل بطاقات تضم
 واخلرائط والرسومات املصور ريالتعب كتب أو اجملالت صور من بالستفادة
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 املستويات كافة يف البطاقات هذه وتستخدم. وغريها البيانية والرسوم
   .األغراض وملختلف

 سلسلةامل الصور بطاقات -(9

 تتناول املتتابعة الصور من سلسلة عن عبارة هي سلسلةامل الصور
 9 .الصور نم مركزة جمموعة يف وتعرضه واحدا، موضوعا

 الواقعية البطاقات -(2

 واأللعاب األندية يف االشرتاك وبطاقات اجلوازات بطاقات مثل هي
 االلتحاق واستمارات الرأي واستطالع االستبيانات ومناذج املختلفة

 وشيكات القيادة رخص على احلصول وطلبات والوظائف بالدراسات
 2 .املختلفة احلياة جماالت يف يصادفنا مما ذلك إىل وما املصارف

 الداليل احلقل بطاقة -( 
 ويف. جمموعات 0  يف بطاقة 0  من تتكون اليت اللعبة بطاقة هي

 ألفاظا فيها وتضم البطاقة أعلى العام املصطلح كتبت بطاقة كل
   .يصفها

 الرباعية البطاقة -(1

 البطاقات وهذه ، املتنوعة البطاقات انتشرت قد اليوم يف
 اللعبة. التعليم يف وسيلة هي بل فحسب للعبة ليست الستخدامها
 بالبطاقة هذه وتسمى. اجملردة اللعبة من هي الرباعية البطاقة باستخدام

                                                           
   : املرجع نفسه، ص    

 2 : املرجع نفسه، ص  9 

  9: املرجع نفسه، ص  2 

مكتب : الرياض) ام الصور والبطاقات يف تعليم العربيةدليل املعلم إىل استخد. حممود إمساعيل صيين وآخرون    
 90 : ص( م 99 . الرتبية العريب لدول اخلليج



18 
 

 أنشطة باستخدام البطاقة مضمون كانت إذا والتعليم التعلم يف الرباعية
 .التعليم وهدف

 الكتابة:  الثالث المبحث

 الكتابة مفهوم - أ

: والكتابة كاتب فهو خطه: وكتابة وكتابا كتبا-الكتاب -كتب من: لغة
 على يتوقف الكتابة تعريف إن اللغة عامل قال: واصطالحا 1 .الكاتب صناعة
 على واجلمل والكلمات احلرف تسجيل هو األول املعىن. معنيني بني الفرق إدراك
 رموز إىل املسموعة الصوتية الفونيمات حتويل فهي. وغريها واأللواح األوراق
 أو حروف صورة يف متصلة أو كانت منفصلة ةمكتوب وأشكال وخطوط
 ويقول. التحريري التعبري أو لإلنشاء مرادفة هي الكتابة أن الثاين واملعىن. كلمات

 من تتطلب فهي القراءة من أكثر وحمسوس حمدد هدف الكتابة إن جومسكي
 الكتابة إذن،. مكتوب شكل إىل يعرفها اليت املنطوقة الكلمة حيول أن التلميذ
 وبلغة منظمة بطريقة تدوينا وعرضها أفكار جمموعة عن التعبري على لقدرةا هي

 وسائل من وسيلة الكتايب التعبري بأن القول فيمكننا. سليم وأسلوب صحيحة
 كذلك ولكونه الوقت، ذات يف النفس عن وتعبري للفكر ترمجة أنه كما االتصال
 9 .واجلماعات الفرد حياة يف كبرية أمهية ذا أصبح

. التهجئة أو النسخ على ليقتصر الربامج بعض يف الكتابة مفهوم ويضيق
 عن للتعبري الالزمة العقلية العمليات خمتلف يشمل حىت اآلخر بعضها يف ويتسع
 ملا الواعي االختيار على يعتمد ذهين نشاط األخري التصور حسب إهنا. النفس
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 مع يتناسب بشكل وعرضها. اخلربات تنظيم على والقدرة. عنه التعبري الفرد يريد
 .الكاتب غرض

. املفاهيم حتديد يف الرغبة جمرد على التقتصر الكتابة مفهوم حتديد وأمهية
 من يستلزمها وما إجراءات من املفاهيم هذه عليه تنعكس ما إىل تتعداها وإمنا

 عرض وفيها. وتأمل تفكري ففيها. إجيايب نشاط بالفعل والكتابة. تربوية تطبيقات
  0 .عضلية حركات ذلك بعد وفيها. وتنظيم

 الكتابة مهارة تعليم -ب
 تابةالك مهارة تعليم مهفوم -1

الكتابة تشري إىل جمموعة من األنشطة واملهارات اليت تتميز كل منها 
يتلو ذلك كتابة وحدات هلا معىن  . مبطالب معينة تفرضها على الكاتب

وهذه العملية كلها من النشاط يف . كالكلمة واجلملة وكتابة اجلمل
   .الكتابة

وأمهية حتديد مفهوم الكتابة ال تقتصر على جمرد الرغبة يف حتديد 
ما عليه هذه املفاهيم من إجراءات، و و إمنا تتعداها إىل ما تنعكس . املفاهيم

فالذين يضيق عندهم مفهوم الكتابة يقصرون . يستلزمها من تطبيقات تربوية
. التهجئةية على تدريس الطالب على النسخ و العربجهدهم يف برامج تعلم 

بينما يلتزم األخرون بتنمية قدرة الطالب على اختيار املوضوع الذي يستحق 
مشوقة يف ان ابة فيه، والقدرة على تنظيمه، وعرضه بطريقة مقنعة و الكت
 .واحد
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 فيها عرضط إجيايب، ففيها تفكري وتأمل، و والكتابة بالفعل نشا
إذن، فالكتابة نشاط حركي    .بعد ذلك حركات عضلية فيهاوتنظيم، و 

وهذه املهارة    .ونشاط فكري ومها معا يكونان يف املهارة الكلية للكتابة
ترتكز يف تدريب الطالب على الكتابة يف العناية بثالثة أنواع من القدرات؛ 

   .قدرة يف اخلط وقدرة يف اهلجاء وقدرة يف التعبري الكتايب اجليد
 الكتابة مهارة تعليم أهداف -2

 بناء نظام استخدام على السيطرة هو الكتابة مهارة من رئيسيا هدفا إن
 وهتدف. يفهمه أن العريب يستطيع موضوع أو رسالة كتابة يف العربية اجلملة
 9 :من الدارس متكني إىل العربية باللغة الكتابة تعليم عملية

 .وصوهتا احلروف شكل بني العالقة وإدراك العربية احلروف كتابة -(أ

 شكل متييز مع متصلة وحبروف منفصلة حبروف العربية الكلمات كتابة-(ب
 .وأخرها ووسطها الكلمة أول يف احلروف

 .وسليم واضح طخب العربية اللغة كتابة طريقة إتقان -(ج
 .الدارس على أسهل أيهما الرقعة أو النسخ باخلط الكتابة إتقان -(د
 .اليسار إىل اليمني من الكتابة إتقان -(ه
 .استخدامها وكيفية ودالالهتا الرتقيم عالمات معرفة -(و
 االختالفات بعض من العربية اللغة يف ما وإدراك اإلمالء مبادىء معرفة -(ز

 .والعكس ابةوالكت النطق بني
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 املناسب العريب الرتكيب مستخدما مجل يف كتابة أفكاره ترمجة -(ح
 .للكلمات

 سياقها يف صحيحة الكلمات مستخدما مجل يف كتابة أفكاره ترمجة -(ط
 .املعىن بتغيري وبنائها الكلمة شكل تغيري حيث من

 .املناسبة النحوية الصيغ مستخدما كتابة أفكاره ترمجة -(ي
 .عنها املعرب الفكرة أو للموضوع املناسب األسلوب ماستخدا -(ك
 .معربة واضحة سليمة صحيحة لغة يف نفسه عن معربا الكتابة سرعة -(ل

  الكتابة مهارة تعليم مراحل -3
 اهلدف اللغة معلمو التزم إذا مراحل بعدة الكتابة مهارة تعليم مير

 نبدأ أن علينا فإن الكتابة يف التدرج مبدأ طبقنا وإذا تعليمها يف التدرج مببدأ
 .احلرة فالكتابة املقيدة فالكتابة فاإلمالء النسخ إىل ننتقل مث باخلط
 :مها لسببني، ضروري التدرج هذا ومثل

 .الصعب إىل السهل من االنتقال التدرج لنا يضمن إذ تربوي، سبب -(أ
 كتابة نعلم أن قبل املقال كتابة نعلم أن النستطيع إذ منطقي، سبب -(ب

 كتابة نعلم أن نستطيع وال فقرات، من يتكون املقال ألن الفقرة،
 وال. مجل من تتكون الفقرة ألن اجلملة، كتابة نعلم أن قبل الفقرة

 اجلملة ألن الكلمة، كتابة نعلم أن قبل اجلملة كتابة نعلم أن نستطيع
 نعلم أن قبل الكلمة كتابة نعلم أن والنستطيع كلمات، من تتكون
 2 .حروف من تتكون الكلمة ألن روفاحل كتابة

 :الكتابة مهارة تعليم مراحل من وهذه
 احلروف كتابة قبل ما املرحلة -(أ
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 يضع وكيف بالقلم ميسك كيف الصغار من كان إذا الطالب يتعلم
 يرمسه الذي اخلط بطول يتحكم يفوك صحيحة بصورة أمامه الدفرت
    .احلروف لكتابة متهيدا وهنايته وبدايته واجتاهه

 احلروف رسم على التدريب مرحلة -(ب
 اللغة حروف برسم اخلاصة( احلركية) اآللية املهارات على حيتوي
 يف اآللية باملهارات ويقصد. العربية يف والرتقيم التهجئة ومعرفة العربية
 الكتابة: مثل الكتابة، لغة يف الثابتة الشكلية النواحي العربية، الكتابة
 وأشكاهلا، احلروف رسم حتت، إىل الفوق ومن اليسار إىل اليمني من

  1 .وغريها الرتقيم عالمات
 اشرتك إذا فعالية أكثر تكون التعليم عملية أن النفس علماء ويقرر

 تسهل والكلمات احلروف فكتابة ذلك وعلى حاسة، من أكثر فيها
 9 .ميسورا وجتعله صورها حفظ

    املقيدة الكتابة أو املقيد التعبري مرحلة -(ج
 تسبق مرحلة وهي. املوجة التعبري مبرحلة أيضا تسمى املرحلة هذه
 األشكال أحد املقيدة الكتابة تأخذ أن املمكن ومن. احلرة الكتابة
 90:اآلتية

 موازية مجل عدة يكتب أن الطالب من يطلب: املوازية اجلمل: أوال
 ذلك مثال. اجلمل هذه لكتابة الالزمة الكلمات ويعطى معينة جلملة
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 كلمة وتكون درسه الولد كتب: النموذج اجلملة تكون أن
 .درسها البنت كتبت: الطالب فيكتب( البنت)التعويض

 منه يطلب مث مكتوبة فقرة للطالب يعطي: املوازية الفقرة: ثانيا
 كانت فإذا. فيها الرئيسية الكلمات إحدى مغريا فقرةال كتابة إعادة
 حول لتدور حيوهلا أن منه يطلب حامت، اسه شخص حول تدور الفقرة
 .مثال مرمي امسها فتاة

 يف الفراغ ميأل أن الطالب من يطلب: احملذوفة الكلمات: ثالثا
 استفهام أو عطف أو جر أداة تكون قد اليت احملذوفة بالكلمة اجلملة

 .املدرسة........  الولد ذهب: مثال. ذلك غري أو طشر  أو

 الكلمات من جمموعة للطالب تعطى: الكلمات ترتيب: رابعا
-تفاحة-أكل-حلوة: مثال. صحيحة مجلة لتكون يرتبها أن منه يطلب
 .حلوة تفاحة عاصم أكل: تصبح. عاصم

 من مرتبة غري جمموعة للطالب تعطى: اجلمل ترتيب: خامسا
 . متكاملة فقرة منها ليعمل يرتبها أن نهم ويطلب اجلمل

 حياوهلا أن منه يطلب مجلة للطالب تعطى: اجلملة حتويل: سادسا
 .التحويالت من ذلك غري إىل أو استفهامية أو مثبتة أو منفية إىل

 يصلهما أن منه يطلب مجلتان للطلب تعطي: اجلمل وصل: سابعا
 حرية له ترتك أو له ددحت أداة باستخدام واحدة مجلة منهما ليكون معا

 الرجل عاد: فاجلواب. أمس سافر الرجل-الرجل عاد: مثال. حتديدها
 .أمس سافر الذي



   
 

 منه ويطلب اجلملة من جزء للطالب يعطي: اجلملة إكمال: ثامنا
 تسألين ان: مثال. رئيسية غري أو رئيسية مجلة بزيادة إكماهلا

............. 
 احلر التعبري مرحلة -(د 

 ومن. الكتابية املهارة منو من األخرية املرحلة يف احلرة الكتابة تأيت 
 القصصي، املوضوع إىل احلرة الكتابة موضوعات تقسيم املمكن
   9.ذلك وغري التلخيص اجلديل، املوضوع العرضي، املوضوع

 تكوين الجملة -4
إذا قرأنا الشرح السابق عن مراحل تعليم مهارة الكتابة فنعرف أن 

هذه املرحلة مرحلة مهمة . إحدى تلك املراحل هي مرحلة تكوين اجلملة
للطالب غري الناطقني بالعربية لتدريبهم عليها قبل وصول إىل كتابة الفقرة 

 .والنص والكتابة احلرة
 وهذا. الفعلية واجلملة االمسية اجلملة قسمان؛ العربية يف واجلملة

 يف املصدرة اجلملة هي االمسية اجلملة  9.النحويني عند شاع قد التقسيم
. أستاذ املدرسة ويف الدرس يدرس والطالب جالس أمحد: مثل باسم، األصل

 حممد ذهب: مثل بفعل، األصل يف املبدوءة اجلملة هي الفعلية ملةاجل أما
    9.القرآن وأقرأ املسجد إىل
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 الثالثالفصل 
 البحث يةمنهج

بحث ومنهجيته، جمتمع البحث وعينته، متغريات ية حتتوي على مدخل الجهذه املنه
 : حتليل البيانات، منها ها، طريقة مجع البيانات، أسلوب البحث، بيانات ومصادر 

 مدخل البحث ومنهجه - أ
إن منهج هذا البحث هو البحث التجرييب بتصميم اجملموعتني وباملدخل 

ف التأثري بني املتغري وهذا البحث يسمى بالتجرييب ألن الباحث يريد أن يعر . الكمي
وهذا املنهج منهج البحث املنظم واملعقول ملعرفة أحوال املتغري . املستقل واملتغري التابع
واجملموعة يف هذا املنهج نوعان، مها اجملموعة الضابطة   9.املستقل واملتغري التابع

 99.واجملموعة التجريبية
األرقام واخضاع  ويستخدم الباحث املدخل الكمي هو املدخل فيه مجع

وهذا املدخل له صفة املوضوعي وبعيد عن  92.البيانات للتحليل االحصائي
  91.طيع الباحث أن يركز يف مشكلة البحث احملددةوهبذا املدخل سي  9.التفسري

 مجتمع البحث وعينته - ب
هداية يف مدرسة  الثاىنيف الصف  يذتمع يف هذا البحث هو مجيع التالماجمل  

. م  0 -9 0 للسنة  األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنان
 تلميذا  9 فصول وعددهم   هذا اجملتمع من  يتكون
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جمموعة  هذه تلميذا 9 وهم " ب" عينته التالميذ يف الصف الثاىنو 
 .ة جتريبيةجمموعهذه " ج"يف الصف الثاين  تلميذا 9 و . ضابطة

 متغيرات البحث - ج
إن هذا البحث جترييب، لذلك املتغري يف هذا البحث نوعان، مها املتغري 

 تابةتعليم مهارة الكأما املتغري املستقل فهو  99.املستقل أو التجرييب واملتغري التابع
باستخدام الصور املسلسلة يف ترقية مهارة الكتابة واملتغري التابع هو نتيجة التعليم 

 .لدي الطلبة قبل التجربة وبعد التجربة
 البيانات ومصادرها - د

 :إن هلذا البحث العلمي البيانات منها
حالة تعليم مهارة الكتابة والوسائل التعليمية املستخدمة يف مدرسة  - 

 .ة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنانهداية األم
 .آراء ورغبة الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املسلسلة - 
آراء خرباء الوسائل التعليمية وتعليم اللغة العربية يف إعطاء املالحظات  - 

 .واالقرتاحات لتعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املسلسلة
بة ومحاسة الطلبة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور استجا - 

 .املسلسلة
 .   نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي -9

 20.ومصادر البيانات هي موضوع البحث حيث تنال منه البيانات
 : وإن مصادر البيانات هلذا البحث منها

                                                           
 0  : ص( م 91 . عامل الكتب: القاهرة) البحث العلمي أصوله ومناهجه. حممد لبيب النجيحي 9 

60
  Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. 

1998. Hlm: 107 



   
 

هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران رئيسة مدرسة  -(أ
 .الموجنان

هداية األمة املتوسطة اإلسالمية معلم اللغة العربية يف مدرسة  -(ب
 .فريكابايا مادوران الموجنان

م يف   0 -9 0 الثاىن العام الدراسي الطلبة يف الصف  -(ج
هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران مدرسة 
 .الموجنان

 طريقة جمع البيانات  -ه
وأما أدوات . للوصول إىل مجيع البيانات استخدم الباحث األدوات جلمعها

 :مجع البيانات املطلوبة، كمايلي
 (Observation)المالحظة  -1

ي عملية البحث ملعرفة أسلوب احلياة من نظرة الناس املالحظة ه
أي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن    2.حوهلا

واستخدم الباحث املالحظة يف هذا   2.من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه
البحث هي جلمع البيانات عن أنشطة تعليم الكتابة الذي يقوم به الباحث 

وتتمثل هذه البيانات يف استجابة الطلبة يف أثناء التعليم . يف الفصل التجرييب
  .ومحاستهم يف عملية تكوين اجلملة باستخدام الصور املسلسلة
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 (Interview)المقابلة  -2
املقابلة هي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص،  

تطرح من خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجاباهتم على تلك األسئلة 
  2.املطروحة

 :هلذ البحث مع ا الباحثهواملقابالت اليت أجر 
األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران  هدايةرئيسة مدرسة  -(أ

هداية األمة ملعرفة أحوال تعليم اللغة العربية يف مدرسة . الموجنان
 .املتوسطة اإلسالمية فريكابايا مادوران الموجنان

هداية األمة املتوسطة اإلسالمية مدرس اللغة العربية من مدرسة  -(ب
ة تعليم مهارة الكتابة يف ملعرفة حال. فريكابايا مادوران الموجنان
هداية األمة املتوسطة اإلسالمية فريكابايا الصف الثاىن يف مدرسة 

والوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة  مادوران الموجنان
 . الكتابة يف الصف الثاىن

 (Questionnaire)االستبانة  -3
ى وقد تستخدم عل. االستبانة هي وسيلة من وسائل مجع املعلومات

إطار واسع ليشمل األمة أو يف إطار ضيق على نطاق املدرسة، وبطبيعة 
إن اجلهد األكرب يف االستبانة . احلال فهي ختتلف يف طوهلا ودرجة تعقيده

  2.تنصب على بناء فقرات جيدة واحلصول على استجابات كاملة
تعليم لبة على واستخدم الباحث هذه االستبانة ملعرفة استجابات الط

 . باستخدام الصور املسلسلة يف ترقية مهارة الكتابة مهارة الكتابة
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ستبانة املستخدمة يف هذا البحث هي اإلجابات ذات وكتابة إجابة اال
املقياس يعين ماميكن بواسطتها حتديد قناعة اجمليب باملوقف أو السؤال 

  Likert Scaleاملطروح، حيث يتم حتديد اإلجابة باستخدام مقياس ليكرت
لتسجل مدى قناعة أو ( 9- )الذي يتكون من مخس درجات، تتدرج من 

موافقة اجمليب للسؤال أو الفكرة املطروحة، ويرتك له توضيح درجة قناعته 
يف احلقل ( ×عالمة )طبقا لذلك املقياس وذلك بوضع إشارة معينة 

غري "  ، "غري موافق"  ، "موافق"  ، "موافق بشدة" 9: املثال. املناسب
 29".ليس يل رأي"  و" موافق بشدة

 االختبار -4
االختبار هو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة املعدة لتناول قدرة سلوك 

ورأى  22.لدراسية املعينةميلكها يف املادة ا الشخص اليت تصور الكفاءة
أريكونتو أن االختبار هو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو 
آالت أخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء اليت ميلكها الفرد أو 

  2.اجلماعة
واالختبار املستخدم يف هذا البحث هو اإلختبار التحريري، ألن هذا  

ومن خصائص هذا . االختبار مناسب لقياس نتيجة الطالب يف مهارة الكتابة
ن يأسئلة يف ترتيب الكلمات لتكو  9عين سواال ي 0 االختبار هي تتكون من 

أسئلة يف كتابة اجلملة االمسية أو الفعلية  9درجة،  0 فيدة هلا اململة اجل
أسئلة يف تغيري اجلملة االمسية إىل  9درجة،  0 مستعينا بكلمة واحدة هلا 

أسئلة    درجة و 0 اجلملة الفعلية واجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية هلا 
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إذن، جمموع النتيجة هي  . درجة 0 ملة املفيدة مستعينا بالصور هلا كتابة اجل
 (.مائة) 00 

 :وهذا االختبار ينقسم إىل قسمني، ومها
هو اإلختبار الذي أجره الباحث للطلبة يف ( Pre-Test)االختبار القبلي  -(أ

 .أول مرة قبل عملية البحث ملعرفة كفائتهم يف تكوين اجلملة
هو اإلختبار الذي أجره الباحث  (Post-Test)ي االختبار البعد -(ب

   .للطلبة بعد تقدمي الصور املسلسلة ملعرفة كفائتهم يف تكوين اجلملة
 أسلوب تحليل البيانات -و

قق وهو حتلله وتفسره مث حي البيانات املأخوذة يف آخر عمله حلل الباحث
ة اليت تنظم أو تكون وتعريف حتليل البيانات هو العملي. بنجاح هذا البحث أو فشله

بواسطتها املالحظات الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها 
ميدان  ترك الباحث أول مجع البيانات عندوهذه العملية تتكون من  8 .على نتائج

 .البحث، ولذلك تطلب هذه العملية االجتهاد واالهتمام وقوة التفكري
 .حتليل، والنتيجةو مجع البيانات،  تمل هذا البحث علىيش
. واملالحظة واالستبانة واالختبار مجع البيانات يف هذا البحث يعين باملقابلة -1

 .حتليل البيانات من املقابلة بالتحليل الوصفي -(أ
 :حتليل البيانات من االستبانة كمايلي  -(ب
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  اجلدول 
لتحليل آراء ورغبة الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة بعد عملية التعليم باستخدام الصور 

 .املسلسلة
 التقدير النسبة المئوية فئة الرقم
 ممتاز 00% -90  
 جيد جدا 10-19%  
 جيد 9% -20  
 مقبول 90-99%  
 ودمرد %< 90 9

 
 29:الرمز باستخدام االستبانة نتائج الباحث يفتش

    

  

 

     

   :البيان
P      :مؤية قيمة لكل رقم 
xi∑     :ؤالجمموع إجابة املعنيني لكل من أرقام الس 

x ∑    :جمموع إجابة يف رقم واحد 
 :حتليل البيانات من املالحظة كما يلي -(ج

وفسرت تقدير الدرجة إىل نتيجة مقررة على أساس تقدير الدرجة 
 :، هي كما يف اجلدول اآليت(PAP)املعيارية 
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  اجلدول 
 .ةمعيار نتيجة املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املسلسل

 
 

 
  

 التحليل -2
يشتمل هذا البحث على البيانات اليت حللها الباحث بالتحليل 

الفارقتني وحلصول إىل املقارنة العينتني اإلحصائي الوصفي باملعادلة املئوية 
هو  t بأن االختبار   ". للمجموعة املستقلةt االختبار "فيستخدم الباحث

  0  .االختبار اإلحصائي إلختبار الفرض الصفري هل هو صحيح أو زائف
   .Paired-Sample T Testى أيضا بوهذا التحليل يسم

يستخدم  (Level Of Significant) وملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن 
   :   T-  Testالباحث 
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 التقدير فئات الدرجات الرقم
 ممتاز 00 -90  
 جيد جدا 10-19  
 جيد 9 -0   
 متوسط 20-29  
 مقبول 90-99 9
 ضعيف 9 -0 2



   
 

     
       

  
     

       
 

           
  

     

    
 

 

 :البيان
 قيمة املقارنة  =     
 . يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب( املتوسط)املقياس املعدل =   

  يف االختبار البعدي من الفصل  الضابظ( املتوسط)املقياس املعدل =    
    

 .عدد التنوعي يف كل النيائج من الفصل التجرييب=    
   

 .عدد التنوعي يف كل النيائج من الفصل الضابط=  
n1  =عدد الطلبة يف الفصل التجرييب. 
n2   =عدد الطلبة يف الفصل الضابط. 
 النتيجة  -3

بعد ما قدم الباحث الصور املسلسلة إما النتيجة حصل سي ثهذا البح
 .يف تطبيقها وفعاليتها على تعليم مهارة الكتابة

 مراحل تنفيذ الدراسة - ز

 األنشطة الرقم
 نيويو  يوما أبريل

1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
حتليل عملية التعلم والتعليم يف   

 امليدان 
×             

بة واملدرسني احتياجات الطل  
 واملقابلة مع رئيسة مدرسة

و معلم هداية األمة الموجنان 

 ×            



   
 

 اللغة العربية يف تلك املدرسة
             × صور املسلسلةتصميم ال  
            ×  صور املسلسلةإنتاج ال  
           ×   حتكيم اخلرباء 9
           ×   تصحيح اإلنتاج 2
          ×    ار القبلياالختب  
       × × ×     تطبيق اإلنتاج واملالحظة 1
       ×       االختبار البعدي 9

       ×       إعطاء االستبانات 0 
     ×         حتليل البيانات   
    ×          كتابة تقرير البحث   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

 الفصل الرابع
 شتهاومناق وتحليلها البيانات عرض

نبذة تاريخية عن مدرسة هداية األمة المتوسطة اإلسالمية  :األول المبحث
 المونجان

 الجغرافي الموقع -أ

 األهلية املدرسة هي الموجنان اإلسالمية املتوسطة األمة هداية مدرسة إن
 ملؤسسة تابعة املدرسة وهذه. الموجنان مادوران فريكابايا القرية يف تقع اليت

 اإلبتدائية املدرسة ،(RA) األطفال روضة من تتكون يتال األمة هداية
 اإلسالمية العالية املدرسة (MTs) اإلسالمية املتوسطة املدرسة  (MI)اإلسالمية

((MA األمة هداية معهد ((Pondok Pesantern 

 المدرسة تأسيس  -ب

 السنة يف ستأس الموجنان مادوران فريكابايا األمة هداية مؤسسة إن
 تتكون املؤسسة هذه كانت بدايتها ويف قشريي مشرور احلاج ابناه م،990 

 املتوسطة املدرسة وبنيت اإلسالمية اإلبتدائية واملدرسة األطفال روضة من
 . م0 9  السنة يف اإلسالمية

 اإلسالمية املتوسطة األمة هداية مدرسة يف الرياسة أحوال حتولت
 :يلي كما وهي تأسيسها أول منذ الموجنان

  (م990  -0 9 )     قشريي رورمس  - أ

 (م 00  -990 )     هشيم أمحد - ب

 (م  0 - 00 )     حداالو  عبد - ج

 (م  0 )     منيب - د

 (اآلن -  0 )     سعيدي - ه



   
 

 :هي املدرسة هذه يف التعليمية واألغراض واألهداف
 .كرمية بأخالق متخلقني الطلبة ليكون املدرسة تسعى أن - 

 أن يستطيعوا حىت التعليمي اجملال يف الطلبة كفاءة رسةاملد تنمية - 
 .عليا مستويات إىل دراستهم يف يستمروا

 .اإلسالمية احلضارة وبانتشار الدينية بالعلوم مناسبة الطلبة ترقية - 

 يتعاملوا أن يستطيعوا حىت الطلبة مهارات ترقية يف املدرسة سعت - 
 .اجملتمع وبني بينهم ويتعاونوا

  المدرسية وناتالمك -ج

 إدارة املدرسة، مدير إدارة: منها املكونات، من تتكون املدرسة هذه
 .الدراسية والفصول املقصف املكتبة، املصلى، األساتذة،

 الطلبة  -د

     م  0 /9 0  الدراسي العام يف املدرسة هذه يف الطلبة عدد
 .الموجنان مادوران فريكابايا أحوال من جاءوا هم. طالبا

 وهي فصول ثالثة األول للفصل فصول، تسعة إىل الطلبة هؤالء يقسم
 وللفصل". ج" إىل" أ" وهي فصول ثالثة الثاين وللفصل". ج" إىل" أ" من

 ".ج" إىل" أ" من وهي فصول ثالثة الثالث
   اجلدول

  الموجنان اإلسالمية املتوسطة األمة هداية مدرسة يف الطلبة عدد
 م9 0 /  0  الدراسي العام يف

 المجموع فصل لكل الطلبة عدد الرقم

  -
 الفصل
 األول

 ج ب أ
 2 

 2  9  9 



   
 

 الفصل-  
 الثاين

 ج ب أ
 9 

 9  9  9 

  -
 الفصل
 الثالث

 ج ب أ
9  

       1 
 242 المجموع

 الدراسي المنهج -ه

 الوحدة مستوى أساس على هو املدرسة هذه يف الدراسي منهج إن
 .والتدريس التعليم يف واملدرسة الطلبة حباجات يهتم الذي الدراسية

   المونجان المتوسطة األمة هداية مدرسة في العربية اللغة تعليم  - و

 السابعة الساعة من الدراسة تبدأ. اليوم يف حصص   هلا املدرسة هذه
 من املادة هي العربية واللغة. الظهر بعد والنصف الواحدة الساعة إىل صباحا
 حصص    الطلبة ويتعلمها. املدرسة هذه يف الطلبة تعلمها اليت اسيةالدر  املواد
 .األسبوع يف

 مث أحواهلم عن واملفردات اليومية املفردات يف العربية اللغة الطلبة يتعلم
 .والكتابة القراءة يف يستخدموهنا

بالفصل الثاني  الكتابة مهارة لترقية المسلسلة صور تطبيق :الثاني المبحث
 .ية األمة المتوسطة اإلسالمية المونجانمدرسة هدا

 ثالث من تكونت الكتابة مهارة لرتقية املسلسلة صور بتطبيق التعليمية خطوات أن
 :كمايلي فخطواهتا اإلجراء عملية ،اإلجراء ختطيط اإلجرائية، العملية هي مراحل

 اإلجرائية العملية - أ

 حلصةا يف االثنني يوم يف. دقيقة 0   ملدة األسبوع يف يومني اإلجراء جرى
 .دقية 0  الرابعة احلصة يف الرابعاء ويوم دقيقة 10 والرابعة الثالثة
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 اإلجراء تخطيط - ب

 :يلي كما الباحث أعد املرحلة هذه يف
 .واهلواية املهنة،: هي موضعني، يف املسلسلة صور وتطبيق تصميم -( 
 الكفاءات الباحث يلقي الدورة هذه يف. الدراسية واخلطة التحضري إعداد -( 

 :وهي األربع، األساسية
 (.اجلملة االمسية والفعلية)ترتيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة -أ 
 .كتابة اجلملة االمسية أو الفعلية مستعينا باالسم أو الفعل -ب
 .التغيري من اجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية أو بالعكس -ج
 .تعينا بالصوركتابة اجلملة االمسية أو الفعلية مس -د

 كما واملقابلة  واالستبانة االختبار املالحظة،: وهي البحث، أدوات إعداد -( 
 .املالحق يف

 واالستبانة اإلختبار نتيجة على املعيار هذا ويعتمد. اإلجراء معيار تعيني -(1
 واإلستبانة اإلختبار نتيجة بلغت إذا اإلجراء هذا وينجح. واملالحظة
 .ممتاز أو جدا جيد جيد، مستوى على واملالحظة

 الفصل في جراءاإل عملية - ج
 هداية مدرسة يف م9 0  سنة أبريل شهر يف بالبحث الباحث قام

 اخلطوات على التجريبة هذه وجرت. الموجنان اإلسالمية املتوسطة األمة
 :اآلتية

 .األول اللقاء يف القبلي االختبار -( 
 .الرابع اللقاء إىل الثاين اللقاء من التجربة -( 
 .اخلامس اللقاء يف البعدي االختبار -( 
 الدراسية اخلطة هي وهذه
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 الدراسية الخطة
 (1) األول اللقاء
(الكتابة مهارة) العربية اللغة:  املادة   
م9 0  أبريل    نني،ثاإل: اليوم   

القبلي االختبار:    املوضوع   
 دقيقة 0 ×  :  الزمن

 املتوسطة:   املستوى
 "ب" والضابطة التجريبية اجملموعة "ج" الثاين:    الفصل

 :األهداف
 .اجلملة تكوين يف الطلبة قدرة ملعرفة - 
 .والتجرييب الضابطة الفصل بني اجلملة تكوين على الطلبة قدرة ملقارنة - 

   اجلدول
 الوقت واألنشطة المادة الرقم

  -

 المقدمة
 لةبالبسم االفتتاح مث والتحية السالم إلقاء -أ

 التعارف -ب
 واملعلومات القبلي االختبار عن توجيهات -ج

 املستهدفة

 دقائق 9

  -

 التعليم إجراءات
 .باهلدوء يالكراس على الطلبة جيلس -أ

 القبلي االختبار أسئلة ورقة الباحث/املعلم يوزع -ب
 .الطلبة جلميع

 دقيقة 0 
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 .حتريريا القبلي االختبار الباحث نفذ -ج

  -
 االختتام

 واحلمدهلل السالم إلقاء -أ
 الفصل والطلبة الباحث يغادر -ب

 دقائق 9
 

 ةالضابط اجملموعة بني املتساوي اليوم يف اجملموعة، أفراد على قبلي إختبار جيري
 االختبار الباحث عقد. اجلملة تكوين يف كفائتهم فةملعر  االختبار هذا. ةوالتجريبي
 من" ج" ةالتجريبي لمجموعةول بطةالضا للمجموعة" ب" الثاين الفصل يف القبلي
 يوم يف االختبار هذا وعقد. الموجنان اإلسالمية املتوسطة األمة هداية مدرسة
 .م9 0  أبريل    ،ننياإلث

 متوافقة نقاط على حتتوي -املالحق يف كما-القبلي االختبار أسئلة وكانت
كلمات لتكون مجلة ترتيب ال: منها ،(اجلملة تكوين) الكتابة ملهارة املرجوة بالقدرة
،كتابة اجلملة االمسية أو الفعلية مستعينا باالسم أو (اجلملة االمسية والفعلية)مفيدة 

الفعل، التغيري من اجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية أو بالعكس، كتابة اجلملة االمسية 
 .أو الفعلية مستعينا بالصور

 (2) الثاني اللقاء
(االمسية اجلملة تكوين/ الكتابة رةمها) العربية اللغة: املادة   
م9 0  أبريل 9  ،بعاءاألر : اليوم   

 املهنة:   املوضوع
 دقيقة 0  :  الزمن

 املتوسطة:   املستوى
 التجريبية اجملموعة:   لفصلا
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 : األهداف
 :يستطيع الطالب يكون أن يرجى والتعليم التعلم عملية إنتهاء بعد

 اجلملة) مفيدة مجلة لتكون املسلسلة الصور يف الكلمات يرتب أن -1
 (.االمسية

 املهنة باملوضوع املسلسلة الصور من اجلديدة املفردات يستخدم أن -2
 .االمسية اجلملة كتابة يف

 1 اجلدول
 املسلسلة الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم إجراءات خطوات

 التجرييب للفصل
 وقتال واألنشطة المادة الرقم

  -

 المقدمة
 بالبسملة االفتتاح مث والتحية السالم إلقاء -أ

 ويركز يوجه الذي (appersepsi) بالرتابط اإلدراك -ب
 .املادة موضوع إىل الطلبة
 .التدريس وأهداف املادة موضوع املعلم يشرح  -ج

 دقائق 9

  -

 التعليم إجراءات
 9 فرقة لكل فرق، مخس إىل الطلبة املدرس قسمي -أ

 .طالب بطال
 الصور من جمموعة فرقة لكل املدرس يوزع -ب

 .مجلة فرقة ولكل املهنة باملوضوع املسلسلة
 املسلسلة الصور من اجلديدة املفردات املدرس يلقي -ج

 .اجلديدة املفردات ذكر يف الطلبة ويقلد

 دقيقة 9 



   
 

 املهنة جمموعة يف املسلسلة الصور عن املدرس بيان -د
 .استخدامها وطريقة

 ،املسلسلة الصور باستخدام اللعبة طلبةال ربجت -ه
 الصورة يرتب أن الفرقة مجيع يف طالب لكل ومباشرة

 املرتبة الكلمات ذات مرتبة صورة لتكون  مرتب غري اليت
 9 جيلس: اجملال هذا يف اللعبة طريقة هي هذه أي

 -متبادال/فواحدا واحدا– الطلبة يغري فرقتهم، يف طالب
 الصور -فواحدا واحدا-الطلبة يرتب مث عشوائيا، الصورة
 تكون يعين املرتبة الكلمات ذات مرتبة صورة لتكون
 .الصحيحة االمسية اجلملة

 املسلسلة الصور من االمسية اجلملة الطلبة يكتب -و
 .القرطاس يف املرتبة

 

  -

 االختتام
 باستخدام االمسية اجلملة الطالبان أو الطالب يكتب -أ

 الصور من املوجودة املفرادات من ةاملأخوذ املفردات
 .السبورة على املسلسلة

 .الطالب مجلة كتابة تصحيح -ب
 اجلملة اىل االمسية اجلملة التغيري عن املعلم يشرح -ج

 .الفعلية
 واحلمدهلل السالم إلقاء -د

 دقائق 0 
 

 



   
 

 (3) الثالثاللقاء
(عليةالف اجلملة تكوين/ الكتابة رةمها) العربية اللغة:  املادة   
م9 0  مايو    ،ننياإلث: اليوم   

 اهلواية :    املوضوع
 دقيقة 0 ×  :  الزمن

 املتوسطة:   املستوى
 التجريبية اجملموعة:     الفصل

 : األهداف
 :يستطيع الطالب يكون أن يرجى والتعليم التعلم عملية إنتهاء بعد
 اجلملة) مفيدة مجلة لتكون املسلسلة الصور يف الكلمات يرتب أن - 

 (.الفعلية
 اهلواية باملوضوع املسلسلة الصور من اجلديدة املفردات يستخدم أن - 

 .الفعلية اجلملة كتابة يف
 9 اجلدول

 املسلسلة الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم إجراءات خطوات
 التجرييب للفصل

 الوقت واألنشطة المادة الرقم

  -

 المقدمة
 بالبسملة االفتتاح مث والتحية السالم إلقاء -أ

 ويركز يوجه الذي (appersepsi) بالرتابط اإلدراك -ب
 .املادة موضوع إىل الطلبة
 .التدريس وأهداف املادة موضوع املعلم يشرح  -ج

 دقائق 9



   
 

  -

 التعليم إجراءات
 9 فرقة لكل فرق، مخس إىل الطلبة املدرس قسمي -أ

 .طالب 9 طالب
 الصور من جمموعة فرقة لكل ساملدر  يوزع -ب

 .مجلة فرقة ولكل اهلواية باملوضوع املسلسلة
 املسلسلة الصور من اجلديدة املفردات املدرس يلقي -ج

 .اجلديدة املفردات ذكر يف الطلبة ويقلد
 اهلواية جمموعة يف املسلسلة الصور عن املدرس بيان -د

 .استخدامها وطريقة
 ،املسلسلة الصور باستخدام اللعبة الطلبة ربجت -ه

 الصورة يرتب أن الفرقة مجيع يف طالب لكل ومباشرة
 املرتبة الكلمات ذات مرتبة صورة لتكون  مرتب غري اليت
  9 جيلس: اجملال هذا يف اللعبة طريقة هي هذه أي

 -متبادال/فواحدا واحدا– الطلبة يغري فرقتهم، يف طالب
 الصور -فواحدا واحدا-الطلبة يرتب مث عشوائيا، الصورة
 تكون يعين املرتبة الكلمات ذات مرتبة صورة لتكون
 .الصحيحة الفعلية اجلملة

 املسلسلة الصور من الفعلية اجلملة الطلبة يكتب -و
 .القرطاس على املرتبة

 

 دقيقة 20

  -
 االختتام

 باستخدام الفعلية اجلملة الطالبان أو الطالب يكتب -أ
 دقائق 9 



   
 

 الصور من وجودةامل املفرادات من املأخوذة املفردات
 .السبورة على املسلسلة

 .الطالب مجلة كتابة تصحيح -ب
 اجلملة اىل الفعلية اجلملة التغيري عن املعلم يشرح -ج

 .االمية
 واحلمدهلل السالم إلقاء -د

 
 (4) الرابع اللقاء
(ةالفعلي واجلملة االمسية اجلملة تكوين/ الكتابة مهارة) العربية اللغة:  املادة   
م9 0  يوما 1  ،ننياإلث: اليوم   

 واهلواية املهنة:    املوضوع
 دقيقة  ×  0 :   الزمن

املتوسطة: املستوى   
 التجريبية اجملموعة:    الفصل

 : األهداف
 :يستطيع الطالب يكون أن يرجى والتعليم التعلم عملية إنتهاء بعد
 اجلملة) فيدةم مجلة لتكون املسلسلة الصور يف الكلمات يرتب أن - 

 (.الفعلية اجلملةو  االمسية
 باملوضوع املسلسلة الصور من اجلديدة املفردات يستخدم أن -3

 .(الفعلية واجلملة االمسية اجلملة) واهلواية املهنة

 

 



   
 

 0  اجلدول
 املسلسلة الصور باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة التعليم إجراءات خطوات

 التجرييب للفصل
 الوقت واألنشطة مادةال الرقم

  -

 المقدمة
 بالبسملة االفتتاح مث والتحية السالم إلقاء -أ

 ويركز يوجه الذي (appersepsi) بالرتابط اإلدراك -ب
 .املادة موضوع إىل الطلبة
 .التدريس وأهداف املادة موضوع املعلم يشرح  -ج

 دقائق 9

  -

 التعليم إجراءات
  9 فرقة لكل ق،فر  مخس إىل الطلبة املدرس يقسم -أ

 .طالب
 الصور من جمموعة فرقة لكل املدرس يوزع -ب

 .مجلة فرقة لكل املهنة اهلواية، باملوضوع املسلسلة
 املسلسلة الصور من اجلديدة املفردات رساملد لقيي -ج

 .اجلديدة املفردات ذكر يف الطلبة ويقلد
  جمموعة يف املسلسلة الصور عن املدرس بيان -د

 .واملهنة اهلواية باملوضوع هااستخدام وطريقة
 ،املسلسلة الصور باستخدام اللعبة الطلبة جيرب -ه

 مجلة يكتب أن الفرقة مجيع يف طالب لكل ومباشرة
 صورتان و االمسية من مجلتان صورتان يعين مفيدة
 السابق املثال يف كما الفقرة جيعل مث الفعلية من مجلتان

 دقيقة 20



   
 

   اجلدوال
 بالصحيح القرطاس على الفقرة تلك الطلبة يكتب -و

  -

 االختتام
 باستخدام الفقرة تلك الطالبان أو الطالب يكتب -أ

 الصور من املوجودة املفرادات من املأخوذة املفردات
 .السبورة على املسلسلة

 .الطالب مجلة كتابة تصحيح -ب
 واحلمدهلل السالم إلقاء -ج

 دقائق 9 
 

 
 (5) الخامس اللقاء
(الكتابة مهارة) العربية للغةا:  املادة   
م9 0  مايو 9  ني،االثن: اليوم   

 البعدي االختبار:     املوضوع
 دقيقة 0 ×  :   الزمن

املتوسطة: املستوى   
 "ب"و" ج" الثاين:   الفصل

 :األهداف
 .اجلملة تكوين يف الطلبة قدرة ملعرفة - 
 .والتجرييب الضابطة الفصل بني اجلملة تكوين على الطلبة قدرة ملقارنة - 
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    اجلدول
 الوقت واألنشطة المادة الرقم

  -

 المقدمة
 بالبسملة االفتتاح مث والتحية السالم إلقاء -أ

 واملعلومات البعدي االختبار عن توجيهات -ب
 املستهدفة

 دقائق 9

  -

 التعليم إجراءات
 .باهلدوء الكراسي على الطلبة جيلس -أ

 البعدي االختبار أسئلة قةور  الباحث/املعلم يوزع -ب
 .الطلبة جلميع
 .حتريريا البعدي االختبار الباحث نفذ -ج

 دقيقة 0 

  -
 االختتام

 واحلمدهلل السالم إلقاء -أ
 الفصل والطلبة الباحث تغادر -ب

 دقائق 9
 

 الصور استخدام بعدم( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة تعليم تطبيق بعد
( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة تعليم الباحث تطبيقو  الضابط الفصل يف املسلسلة
 البعدي باالختبار الباحث قام التجرييب، الفصل يف املسلسلة الصور باستخدام

 .اجلملة تكوين يف الطلبة كفاءة لقياس
 أبريل    نني،اإلث  يوم يف والتجرييب الضابط للفصل البعدي االختبار عقد
 نقاط على حتتوي -املالحق يف كما-ديالبع االختبار أسئلة وكانت. م9 0 
ترتيب الكلمات : منها ،(اجلملة تكوين) الكتابة ملهارة املرجوة بالقدرة متوافقة

،كتابة اجلملة االمسية أو الفعلية (اجلملة االمسية والفعلية)لتكون مجلة مفيدة 
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 مستعينا باالسم أو الفعل، التغيري من اجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية أو
 .بالعكس، كتابة اجلملة االمسية أو الفعلية مستعينا بالصور

 املتوسطة األمة هداية مدرسة يف الباحث هبا قام قد اليت امليدانية الدراسة يف
 مهارة تعليم يف املسلسلة الصور استخدام جتربة على حصل الموجنان، اإلسالمية
 الباحث قدم التجربة ههذ ويف. التجريبية اجملموعة لدى( اجلملة تكوين) الكتابة

 لدى الكتابة مهارة ترقية يف فعال املسلسلة الصور استخدام أن مها الفرضني،
 مهارة ترقية يف فعال غري املسلسلة الصور استخدام أن و املدرسة تلك يف الطلبة
 من البيانات الباحث مجع احلالة هذه ويف. املدرسة تلك يف الطلبة لدى الكتابة
 جتربة بعد) البعدي واالختبار( املسلسلة الصور جتربة قبل) قبليال االختبار نتيجة
 مقارنة البيانات أيضا ومجع. التجريبية اجملموعة يف لباطا 9  من( املسلسلة الصور
 .    الضابطة اجملموعة يف طالبا 9  من والبعدي القبلي االختبار نتيجة من

 وتحليلها البيانات عرض: الثالث المبحث
 املقابلة نتائج بيانات: األول وحتليلها، بيانات أربع على بحثامل هذا يتضمن

 اإلستبانة نتائج بيانات: الثالث وحتليلها، املالحظة نتائج بيانات: الثاين وحتليلها،
 .وحتليلها االختبار نتائج بيانات: والرابع ،وحتليلها

 وتحليلها المقابلة نتائج بيانات - أ

 اإلسالمية املتوسطة األمة هداية ةمدرس رئيسة مبقابلة الباحث قام
 يف الثاين للفصل العربية اللغة مدرس ومبقابلة سعيدي ستاذاأل امسه الموجنان،

 الوقت نفس يف املقابلتان هاتان وجرت. الرزق عبد األستاذ امسه املدرسة، تلك
قوم بتطبيق وقابلهما الباحث قبل أن ي. 9 0 -9-9 اإلسنني،  يوم يف يعين

 املقابلتني حصل الباحث ويف هذتني. يف تعليم مهارة الكتابةسلة الصور املسل
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 ني تتصوران يف احلوار بني الباحث ورئيسوحمتويات املقابلت. على عدة مشكالت
 :املدرسة واملدرس، كما يلي

 (املقابلة مع رئيس املدرسة)
 ما خلفية بناء هذه املدرسة؟: السؤال -( 

 عن الشباب ولتبعد اإلسالم دين اساألس على املدرسة هذه بنيت: اجلواب
 .آخر دين أي

 ما مقدار التعليم يف العلوم الدينية والعلوم األخرى؟: السؤال -( 
 حوايل األخرى العلوم من أكرب الدينية العلوم يف التعليم مقدار: اجلواب
 0 : % 0% 

 كيف نتيجة الطلبة يف العلوم الدينية؟: السؤال -( 
 العلوم الدينية على مستوى جيد نتيجة الطلبة يف: اجلواب

 ماموقع تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟: السؤال -( 
موقع تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة مهم جدا ليس إال أهنا : اجلواب

من املواد الدراسية بل اللغة العربية هي األساس األعلى من تعليم علوم 
يف هذه املدرسة أن حيب اللغة لذلك، أريد كل طالب . الدينية األخرى

 .العربية
 ما هي حالة تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟: السؤال -(9

حالة تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ضعيفة وبطيئة، ألن : اجلواب
مدرس اللغة العربية متبدل يف كل مرحلة أي يتبادل مدرس العربية مبدرس 

لبة يف هذه املدرسة ضعيفون يف مهارة وكذلك، الط. جديد يف كل مرحلة
الكالم والكتابة ومن ناحية الوسائل التعليمية، ماعندنا الوسائل التعليمية 
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الكثرية لرتقية كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العربية إال الكتاب الدراسي، 
 . السبورة والطباشري

 كم معلما يعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟: السؤال -(2
 .معلمان: واباجل

 كيف جهد ومحاسة معلمي اللغة العربية يف هذه املدرسة؟: السؤال -( 
 .جهد ومحاسة معلمي اللغة العربية يف هذه املدرسة ضعيفان: اجلواب

هل قد ُعملت األنشطة التعليمية لتحسني حالة تعليم اللغة العربية : السؤال -(1
 يف هذه املدرسة؟

 يف العربية اللغة تعليملتحسني حالة  خرىاأل األنشطة هناك نعم،: اجلواب
 الساعة يف) الدراسة قبل اجلمعة يوم يف بالعربية احملاورة يعين املدرسة هذه

 السادسة الساعة يف) ليال اإلثنني يوم يف اإلضايف ودرس( السادسة
 .نود كما جتر مل األنشطة هذه ولكن(. والنصف

 (املدرس مع املقابلة)
 اف العامة يف تدريس مهارة الكتابة؟ما األهد: السؤال -( 

يستطيع الطلبة أن يستخدموا املفردات يف كتابة اجلملة وكتابة : اجلواب
 .النص

 كيف عملية تعليم مهارة الكتابة يف الصفالثاين؟: السؤال -( 

عملية تعليم مهارة الكتابة يف الصفالثاين ناقصة ألن بعض الطلبة : اجلواب
 .يميشعرون مبلل يف هذا التعل

 يف مهارة الكتابة؟ الثاينكيف كفاءة طلبة الصف: السؤال -( 
 .يف مهارة الكتابة ناقصة الثاينإن كفاءة طلبة الصف: اجلواب

 هل تدريس مهارة الكتابة حيتاج إىل إهتمام كبري؟: السؤال -( 



   
 

نعم، تدريس مهارة الكتابة حتتاج إىل إهتمام كبري ألن هبذا التدريس : اجلواب
 .لطلبة التعبري عن ما يف أذهاهنمسيستطيع ا

 ؟الثاينما مشكلتك لرتقية مهارة كتابة طلبة الصف: السؤال -(9
قد فهموا كتابة احلروف العربية كتابة صحيحة  الثاينالطلبة يف الصف: اجلواب

 .ولكنهم مل يستطعوا يف كتابة اجلملة املفيدة
 ما احللول لتخرج من تلك املشكلة؟: السؤال -(2

 .أعطيت الطلبة الواجب املنزيل لكتابة تلك اجلملة: اجلواب
 هل تستخدم الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكتابة يف الصف: السؤال -( 

 ؟الثاين
 نعم، أستخدم الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكتابة يف الصف: اجلواب
 .الثاين

هارة الكتابة يف ما أنواع الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم م: السؤال -(1
 ؟الثاين الصف
 .قلمهي الكتاب الدراسي، السبورة وال: اجلواب

 ؟(تكوين اجلملة)كيف استجابة الطلبة يف تدريس مهارة الكتابة : السؤال -(9
هو مهارة ( تكوين اجلملة)يقول الطلبة أن تدريس مهارة الكتابة : اجلواب
 .صعبة

يشعرون بالصعوبة يف تكوين من هاتني املقابلتني أن الطلبة  عرف الباحث
واملدرس . اجلملة ويشعرون مبلل عند اشرتاكهم عملية تعليم مهارة الكتابة

دريس، وهذا مناسب مبالحظة اليستخدم الوسائل التعليمية املتنوعة يف عملية الت
أن املدرس اليزال يستخدم الكتاب  وجد الباحث. الباحث قبل التطبيق

 .الدراسي، السبورة والطباشري



   
 

 وتحليلها المالحظة نتائج بيانات -ب
 الكتابة مهارة تعليم فيه يعقد الذي التجرييب الفصل يف الطلبة توكان
 على واالبتكارات الوجه طالقة احلماسة، فلهم املسلسلة الصور باستخدام
 تعليم أثناء يف املالحظة عملية من مأخوذة النتيجة هذه. جدا جيد مستوى
 :التايل اجلدول يف كما النتيجة وهذه. التجريبية ةاجملموع يف الكتابة مهارة

    اجلدول
 الصور املسلسلةنتيجة املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام 

 مهارة الكتابة: المادة       الثاني : اللقاء

 المؤشرات العناصر

 التقدير
 ضعيف مقبول متوسط جيد جيد جدا ممتاز

00-
10

0
% 

00-
00

% 

20-
20

% 

00-
00

% 

50-
50

% 

0-
40

% 

 الحماسة

  .
االستماع 
إىل شرح 
 املعلمة

 19     

احلماسة .  
يف ترتيب 
 الكلمات

 10     

احلماسة .  
يف كتابة 

 10     



   
 

اجلملة يف 
 اجلدول

 01،0 المجموع

طالقة 
 الوجه

يفرح .  
يف مشاركة 

 اللعب

   9    

يفرح .  
يف قراءة 
الكلمات 

الصور من 
 لسلةاملس

 10     

 22،5 المجموع

 االبتكارات

صحة .  
ترتيب 

 الكلمات

 1      

صحة .  
تكوين 
 اجلملة

   9    

 20،5 المجموع
 يف احلماسة هلم الطلبة أن الثاين اللقاء يف املالحظة نتيجة إىل رانظ
 وهو جيد مستوى على الوجه وطالقة %0،01 وهو جدا جيد مستوى

 %.5،20 وهو جيد مستوى على الطلبة وابتكارات 5،22%

 

 



   
 

 مهارة الكتابة: المادة        الثالث:اللقاء

 المؤشرات العناصر

 التقدير
جيد  ممتاز

 جدا
 ضعيف مقبول متوسط جيد

00-
10

0
% 

00-
00

% 

20-
20

% 

00-
00

% 

50-
50

% 

0-
40

% 

 الحماسة

االستماع إىل .  
 شرح املعلمة

 19     

احلماسة يف .  
 ترتيب الكلمات

 19     

احلماسة يف  .  
كتابة اجلملة يف 

 اجلدول

 10     

 03،3 المجموع

 طالقة الوجه

يفرح يف .  
 مشاركة اللعب

 10     

يفرح يف قراءة .  
الكلمات من 
 الصور املسلسلة

 1      

 01 المجموع

 االبتكارات
صحة ترتيب .  

 الكلمات
 1      

     10 صحة تكوين .  



   
 

 اجلملة
 01 عالمجمو 

 يف احلماسة هلم الطلبة أن الثايناللقاء يف املالحظة نتيجة إىل نظرا
 جدا جيد مستوى على الوجه وطالقة %3،03 وهو جدا جيد مستوى
 وهذه%. 01 وهو جدا جيد مستوى على الطلبة وابتكارات %01 وهو

 .الثاين اللقاء يف النتيجة من أرفع النتيجة
 هارة الكتابةم: المادة       الرابع : اللقاء

 المؤشرات العناصر

 التقدير
 ضعيف مقبول متوسط جيد جيد جدا ممتاز

00-
10

0
% 

00-
00

% 

20-
20

% 

00-
00

% 

50-
50

% 

0-
40

% 

 الحماسة

االستماع .  
 إىل شرح املعلمة

 19     

احلماسة يف .  
 ترتيب الكلمات

 19     

احلماسة يف .  
كتابة اجلملة يف 

 اجلدول

 19     

 05 موعالمج

 طالقة الوجه
يفرح يف .  

 مشاركة اللعب
 1      

      1 يفرح يف .  



   
 

قراءة الكلمات 
الصور من 

 املسلسلة
 02 المجموع

 االبتكارات

صحة .  
 ترتيب الكلمات

 19     

صحة .  
 تكوين اجلملة

 1      

 03،5 المجموع
 يف احلماسة هلم الطلبة أن الثايناللقاء يف املالحظة نتيجة إىل نظرا
 وهو جدا جيد مستوى على الوجه وطالقة %05 وهو جدا جيد مستوى

 وهذه%. 5،03 وهو جدا جيد مستوى على الطلبة وابتكارات 02%
 .الثالث اللقاء و الثايناللقاء يف النتيجة من أرفع النتيجة

    اجلدول
 ر املسلسلةالصو جمموعة نتائج املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة باستخدام  

 العناصر النتيجة اللقاء الرقم
طالقة  الحماسة

 الوجه
 االبتكارات

 الثاين  

النسبة 
 املئوية

1 ،2   ،9  1،9 

جيد  التقدير
 جدا

 جيد جيد

  1  1  ، 1النسبة  الثالث  
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 املئوية
جيد  التقدير

 جدا
 جيد جدا جيد جدا

 الرابع  

النسبة 
 املئوية

19 19 1 ،9 

جيد  ديرالتق
 جدا

 جيد جدا جيد جدا

  1 9، 1  ، 1 المجموع
 9، 1 المجموع الكلي

 ،(جدا جيد مستوى على%0،01) املالحظة نتائج بيانات هذه من
 الكتابة، مهارة ترقية يف فعال املسلسلة الصور استخدام أن الباحث فيأكد
 جلملا تكوين يف بالسهولة ويشعرون واحلماسة بالسرور يشعرون الطلبة ألن
 .التعليم عملية عند

 وتحليلها اإلستبانة نتائج بيانات -ج
 تكوين) الكتابة ارةمه تعليم يف املسلسلة الصور استخدام فعالية لتحقيق

اللغة العربية عن  بري الوسائل التعليمية وتعليمخل باالستبانة الباحث قام ،(اجلملة
يف تعليم صور املسلسلة الوللطلبة الذين يطبقون استخدام الصور املسلسلة جودة 

 . مهارة الكتابة
الصور اللغة العربية هلما رأي بأن هذه  وكان خبري الوسائل التعليمية وتعليم

 (. إجيايب)على مستوى جيد جدا املسلسلة 
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 الصورفرضيتها اليت ترى أن  باحثال بناء على هذه النتيجة، أثبت
 املدرسة لطلبة الكتابة هارةم لرتقية ومناسبة جذابة وسيلة هي املصممة املسلسلة
 .الثاين الصف يف اإلسالمية املتوسطة

وإن أكثر الطلبة يشعرون برغبة يف عملية تعليم مهارة الكتابة باستخدام 
 :وهذا كما يف اجلدول التايل. الصور املسلسلة

    اجلدول
 استجابات الطلبة يف االستبانة عن آراء ورغبتهم 

 تعليم مهارة الكتابة يفالصور املسلسلة يف استخدام 
رقم 
 الطالب

 رقم البنود واختيار اإلجابة
1 2 3 4 5 0 2 0 0 10 

                      
                      
                      
                      
9                     
2                     
                      
1                     
9                     
 0                     
                       
                       



 1 
 

                       
                       
 9                     
 2                     
                       
 1                     
 9                     
 0                     
                       
                       
                       
                       
 9                     

 
 :وهذه نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب

 9 اجلدول 
الصور من ناحية رغبة الطلبة باستخدام  نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب

 يف تعليم مهارة الكتابةاملسلسلة 
 التقدير المئوية البيان النتيجة الكمية رقم بنود األسئلة الرقم
موافق    0   -  

 بشدة
جيد  % 0 

 جدا
 % 9  موافق   9 



 1 
 

 % 05   25 المجموع
موافق        -  

 بشدة
جيد  % 1 

 جدا
 % 2  موافق     
غري     

 موافق
  % 

 % 00   25 المجموع
 05،5 اجملموع الكلي

% 
جيد 
 جدا

: يعرض يف اجلدول السابق، إجابة الطلبة يف بنود األسئلة األول بالسؤال
يف % 0 حتصل على " ؟الصور املسلسلةهل حتب مهارة الكتابة باستخدام "

وهذه % 19وع بينهما يف إختيار موافق واجملم% 9 إختيار موافق بشدة و
 .النتيجة على مستوى جيد جدا

هل ترجو أن يستخدم :" وإجابة الطلبة يف بنود األسئلة السابع بالسؤال
يف إختيار % 1 حتصل على " يف تعليم مهارة الكتابة؟الصور املسلسلةمعلمك 

واجملموع . يف إختيار غري موافق%  يف إختيار موافق و% 2 موافق بشدة و
 . على مستوى جيد جدا% 12 هذه النتيجة

على مستوى جيد % 9،19تيجة من البنود األول والسابع هو وجمموع الن
 .جدا
 
 
 



   
 

 2 اجلدول 
نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ناحية كفاءة الطلبة يف تعليم 

 (تكوين اجلملة)مهارة الكتابة 
 التقدير المئوية البيان النتيجة الكمية رقم بنود األسئلة الرقم
موافق        -  

 بشدة
جيد  % 92

 جدا
 % 1  موافق   2
غري     

 موافق
2 % 

ليس يل     
 رأي

 % 

 % 01   25 المجموع
موافق        -  

 بشدة
جيد  % 9

 جدا
 %   موافق    
غري     

 موافق
1% 

ليس يل     
 رأي

 % 

 % 02   25 المجموع
وافق م      9-  

 بشدة
جيد  % 1 



   
 

 جدا %    موافق     
غري      

 موافق
 % 

ليس يل      
 رأي

 % 

 % 04   25 المجموع
جيد  %02،33 اجملموع الكلي

 جدا
: " يعرض يف اجلدول السابق، إجابة الطلبة يف بنود األسئلة الثاين بالسؤال

الصور بعد استخدام   هل تستطيع أن تكتب اجلملة االمسية واجلملة الفعلية
يف إختيار موافق % 1 يف إختيار موافق بشدة و% 92حتصل على " ؟املسلسلة

واجملموع بينها يف إختبار ليس يل رأي %  و يف إختيار غري موافق % 2و
 .جيد جداوهذه النتيجة على مستوى %  1

لة هل تستطيع أن تغري اجلم:" وإجابة الطلبة يف بنود األسئلة الرابع بالسؤال
يف %  9حتصل على " ؟الصور املسلسلةاالمسية إىل اجلملة الفعلية بعد استخدام 

%  يف إختبار غري موافق و% 1ويف إختيار موافق %   إختيار موافق بشدة و
 . جيد جداعلى مستوى %  1واجملموع هذه النتيجة يف إختبار ليس يل رأي 

ل تستطيع أن تغري ه:" وإجابة الطلبة يف بنود األسئلة اخلامس بالسؤال
حتصل على " ؟الصور املسلسلةاجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية بعد استخدام 

يف إختبار غري %  ويف إختيار موافق %   يف إختيار موافق بشدة و% 1 
على مستوى %  1واجملموع هذه النتيجة يف إختبار ليس يل رأي %  موافق و
 .ممتاز



   
 

على %  1،  ، الرابع واخلامس هو لبنود الثاينوجمموع النتيجة من ا
 .جيد جدامستوى 

   اجلدول 
 الصور املسلسلةنتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ناحية فعالية 

 التقدير المئوية البيان النتيجة الكمية رقم بنود األسئلة الرقم
موافق        -  

 بشدة
جيد  % 1 

 جدا
 %    موافق   1
غري     

 فقموا
2% 

ليس يل     
 رأي

  % 

 % 00   25 المجموع
موافق       2-  

 بشدة
جيد  %   

 جدا
 % 2  موافق     
غري     

 موافق
  % 

 % 04   25 المجموع
جيد  %02 اجملموع الكلي

 جدا



   
 

: " بالسؤال الثاينيعرض يف اجلدول السابق، إجابة الطلبة يف بنوداألسئلة
حتصل " ؟الصور املسلسلةيد كثريا من تعليم اللغة العربية باستخدام هل أنت تستف

 يف إختيار% 2يف إختيار موافق و%   يف إختيار موافق بشدة و% 1 على 
وهذه النتيجة % 10ليس يل رأي واجملموع بينها  يف إختبار%  غري موافق و

 .على مستوى جيد جدا
هل هذه الوسيلة فعالة :" الوإجابة الطلبة يف بنود ااألسئلة السادس بالسؤ 

يف إختيار %   حتصل على " لتعليم مهارة الكتابة خاصة يف تكوين اجلملة؟
واجملموع هذه  غري موافقيف إختيار %  يف إختيار موافق و% 2 موافق بشدة و

 . على مستوى جيد جدا%  1النتيجة 
 .اعلى مستوى جيد جد%  1والسادس هو  الثاينوجمموع النتيجة من البنود

 1 اجلدول 
الصور نتيجة استبانة الطلبة يف الفصل التجرييب من ناحية شكل ومضمون 

 املسلسلة
 التقدير المئوية البيان النتيجة الكمية رقم بنود األسئلة الرقم
موافق    9  1-  

 بشدة
جيد  % 20

 جدا
 %    موافق   1
غري     

 موافق
  % 

 %00   25 المجموع
وافق م      9-  

 بشدة
 جيد  %   



   
 

 %    موافق   1
غري    9

 موافق
 0 % 

ليس يل     
 رأي

 % 

 % 20   25 المجموع
موافق       0 -  

 بشدة
جيد  % 1 

 جدا
 %    موافق   9
غري     

 موافق
2 % 

ليس يل     
 رأي

  % 

 % 02   25 المجموع
جيد  %03 اجملموع الكلي

 جدا
رض يف اجلدول السابق، إجابة الطلبة يف بنود األسئلة الثامن يع
حتصل " سهلة؟ الصور املسلسلةهل الكلمات يف كل جمموعة : " بالسؤال
 يف%  يف إختيار موافق و%   يف إختيار موافق بشدة و% 20على 
وهذه النتيجة على مستوى جيد % 11واجملموع بينها  غري موافق إختبار
 .جدا



   
 

هل حتب الصور يف :" ة يف بنود األسئلة التاسع بالسؤالوإجابة الطلب
يف %   يف إختيار موافق بشدة و%   حتصل على " ؟الصور املسلسلة
يف إختبار ليس يل رأي %  ويف إختيار غري موافق % 0 إختيار موافق و 

 . على مستوى جيد% 9 واجملموع هذه النتيجة 
الصور هل ألوان :" ؤالوإجابة الطلبة يف بنود األسئلة العاشر بالس

يف %   يف إختيار موافق بشدة و% 1 حتصل على " جذابة؟املسلسلة
يف إختيار ليس يل رأي %  يف إختيار غري موافق و% 2إختيار موافق و

 .على مستوى جيد جدا%  1واجملموع هذه النتيجة 
على %  1وجمموع النتيجة من البنود الثامن، التاسع والعاشر هو 

 .امستوى جيد جد
 :وهذه النتيجة كما يف اجلدول التايل
 9 اجلدول 

 نتيجة اإلستبانة عن آراء ورغبة الطلبة
 يف تعليم مهارة الكتابةالصور املسلسلةيف استخدام 

 اجملموعة خيارات اإلجابة بنود أسئلة اإلستبانة الرقم
4 3 2 1 

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

افق 
 مو

غير
رأي 

لي 
س 

لي
 

لكتابة باستخدام هل حتب مهارة ا-  
 ؟الصور املسلسلة

 0  9    9 

 05   45 40 النسبة المئوية
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هل تستطيع أن تكتب اجلملة -  
االمسية واجلملة الفعلية  بعد 

 ؟الصور املسلسلةاستخدام 

   2      9 

 02 2 0 10 50 النسبة المئوية
هل أنت تستفيد كثريا من تعليم -  

 الصوراللغة العربية باستخدام 
 ؟املسلسلة

   1      9 

 00 2 0 24 40 النسبة المئوية
هل تستطيع أن تغري اجلملة االمسية -  

إىل اجلملة الفعلية بعد استخدام 
 ؟الصور املسلسلة

          9 

 02 1 0 21 52 النسبة المئوية
هل تستطيع أن تغري اجلملة الفعلية - 9

إىل اجلملة االمسية بعد استخدام 
 ؟سلسلةالصور امل

           9 

 04 1 2 33 40 النسبة المئوية
هل هذه الوسيلة فعالة لتعليم مهارة - 2

 الكتابة خاصة يف تكوين اجلملة؟
          9 

 04  4 30 44 النسبة المئوية 
هل ترجو أن يستخدم معلمك -  

يف تعليم مهارة الصور املسلسلة
 الكتابة؟

          9 



 9 
 

 00  2 30 40 النسبة المئوية
الصور هل الكلمات يف كل جمموعة - 1

 سهلة؟املسلسلة
 9 1     9 

 00  4 24 00 النسبة المئوية
الصور هل حتب الصور يف - 9

 ؟املسلسلة
   1 9    9 

 20 1 10 24 44 النسبة المئوية
 9      9    جذابة؟الصور املسلسلةهل ألوان - 0 

 02 1 0 22 40 النسبة المئوية
03،2 ملعدلا

% 
 جيد جدا البيان

ية ومقبولة ألن إجيابالصور املسلسلة وشرحت النتيجة السابقة أن 
 .وهي على مستوى جيد جدا%   ، 1النتيجة حصلت على 

  وتحليلها االختبار نتائج بيانات  -د
 مهارة ترقية يف املسلسلة الصور استخدام فعالية عن املعرفة على للحصول

 الفصل يف والبعدي القبلي االختبارين لكل النتائج باحثةال فتعرض الكتابة،
 . والتجرييب الضابط

 0  اجلدول
 الضابطة اجملموعة يف للطلبة القبلي االختبار نتائج

 األسماء الرقم 
 المؤشرات

 التقدير النتيجة
كتابة التغيير كتابة ترتيب 



 1 
 

الجملة  الكلمات
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
باالسم 

أو 
 الفعل

من 
لجملة ا

االسمية 
إلى 

الفعلية 
أو 

 بالعكس

الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
 بالصور

أمحد نور   
 سوترسنو

 مقبول 99 0  9  9  9 

 جيد 0  9  0  0  9  أمحد وهيب  
 جيد 0  0  9  0  9  أماندا ساري  
إندري  اأكي  

 يانيت
 جيد 0  0  0  0  0 

 توسطم 29 0  9  0  0  أنزلة 9
أرديانسة  2

 فاناين
 0  0  0  0 10 

جيد 
 جدا

 جيد 9  0  9  0  0  فيا رمحة ويت  
مةاكر  1  جيد 9  9  0  0  0  
فردا  اكيرتاك 9

 نور زلة
 0  0  0  0 10 

جيد 
 جدا

 جيد 0  0  0  0  0 كي كي  0 
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 جهيونو
حممد شيف    

 الدين
 جيد 9  9  0  0  0 

ر احمد أزه   
 اخللوقي

 جدا 9  0  9  0  0 

 جيد 9  9  0  0  0  حمد إخوان   
حمتفية    

يستيا لسو 
غسيهين  

 جيد 9  9  0  0  0 

نرملة نور  9 
 رمحة

 متوسط 20 0  0  0  0 

 2 
 10 0  0  0  0  نور إستقامة

جيد 
 جدا

 جيد 0  0  0  0  0  نورول رمحة   
 جيد 9  0  9  0  0  رستيكا 1 
رزال مسش  9 

 الدين
 متوسط 20 0  0  0  0 

صحفة  0 
 األمامي

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

سييت خريية    
 النعمة

 جيد 0  9  0  9  0 

 متوسط 20 0  9  9  0 الفي نور    



   
 

 فاطمة
زدان أرس    

نطااو   
 جيد 0  0  9  9  0 

   
ين نور اه

 فاتية
 ممتاز 90 0  0  0  0 

ساندي أدي  9 
 سافوترا

 جيد 0  9  9  0  0 

 1205 305 455 420 405 المجموع
 جيد

 21،0 15،4 10،2 10،0 10،4 المعدل
 املعدلة الدرجة نالوا الطلبة أن ظهر القبلي، االختبار هذا نتائج فمن

 ومن. جيد املستوى يف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة أن ذلك معىن ،0،21
 .جيدة عامة بصفة( جلملةا تكوين) الكتابة مهارة على الطلبة قدرة فإن هنا

    اجلدول
 الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتيجة

عدد  النتيجة التقدير الرقم
 الطالب

النسبة 
 المائوية

 %    00 -90 ممتاز  
 % 2    19-10 جيد جدا  
 % 20 9  9 -0  جيد  
 % 2    29-20 متوسط  
 %    99-90 مقبول 9
- -  9 -0 ضعيف 2



   
 

 %00  طالبا 9  اجملموعة
%(  )  الضابطة اجملموعة يف الطلبة بعض أن السابق اجلدول يف وجد

 متوسطة درجة يف منهم %(2 )و مقبول درجة يف الطلبة عدد من
 جدا جيدة درجة يف منهم%( 2 )و جيدة درجة يف منهم%( 20)و
 .ممتاز درجة يف منهم%(  )و

    اجلدول
 التجريبية موعةاجمل يف للطلبة القبلي االختبار نتائج

 األسماء الرقم 

 المؤشرات

 التقدير النتيجة

ترتيب 
 الكلمات

كتابة 
الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
باالسم 

أو 
 الفعل

التغيير 
من 

الجملة 
االسمية 

إلى 
الفعلية 

أو 
 بالعكس

كتابة 
الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
 بالصور

أريس فتح   
 الرزق

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

دوي روضة   
 اجلنة

 متوسط 20 0  0  0  0 

 متوسط 20 0  0  0  0  فتح اهلداية  



   
 

 جيد 9  0  9  0  0  جنة النعمة  
 جيد 9  9  0  0  0  ليلي كارلينا 9
حممد هشيم  2

 برهاين
 0  0  0  0 10 

جيد 
 جدا

مسيطة نور   
 ملة

 متوسط 20 0  0  0  0 

موال نور  1
 سافرتي

 جيد 9  0  9  0  0 

حممد ياين  9
 رايف أدتيا

 جيد 9  9  0  0  0 

حممد عميل  0 
حكام 
 السعاف

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

حممد سيف    
 الدين زهري

 جيد 9  9  0  0  0 

 جيد 0  0  0  0  0  ناسيكني   
   

 10 0  0  0  0  نوفيا
جيد 
 جدا

رتنا ساري    
 أيو

 0  0  0  9 19 
 جيد
 جدا

رجال حبر  9 
 الدين

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا



   
 

صوفل فرحا  2 
 املؤمنني

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

سييت حمفظة    
 اللطيفة

 متوسط 29 9  0  0  0 

سييت نور  1 
 فائزة

 جيد 0  0  0  0  0 

يايوك  9 
 سوكرييت

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

 جيد 9  9  0  0  0  زنوار 0 
   

 10 0  0  0  0  زلينيت
جيد 
 جدا

سري    
 ولنداري

 متوسط 20 9  9  0  0 

أيو ولدى    
 أستوتيك

 متوسط 29 0  9  0  0 

سلي دوي    
 جهياين

 جيد 0  0  9  9  0 

 جيد 0  9  0  9  0  نور شفاعة 9 
 جيد 1025 420 425 420 400 المجموع
 23 10،0 10 10،0 4،10 المعدل



   
 

 املعدلة الدرجة نالوا الطلبة أن ظهر القبلي، راالختبا هذا نتائج فمن
 هنا ومن. جيد املستوى يف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة أن ذلك معىن ،23
 .جيدة عامة بصفة( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة على الطلبة قدرة فإن

    اجلدول
 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتيجة

 عدد النتيجة التقدير الرقم
 الطالب

النسبة 
 المائوية

- -  00 -90 ممتاز  
 % 2  9 19-10 جيد جدا  
 % 0  0  9 -0  جيد  
 %    2 29-20 متوسط  
- -  99-90 مقبول 9
- -  9 -0 ضعيف 2

 %00  طالبا 9  اجملموعة
%( 2 ) اجملموعةالتجريبية يف الطلبة بعض أن السابق اجلدول يف وجد

%(   )و جيدة درجة يف منهم%( 0 )و متوسطة درجة يف الطلبة عدد من
 .جدا جيدة درجة يف منهم

     اجلدول
 والتجريبية الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتيجة بني املقارنة

 النتيجة التقدير الرقم
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المائوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المائوية



   
 

- -  %    00 -90 تازمم  
 % 2  9 % 2    19-10 جيد جدا  
 % 0  0  % 20 9  9 -0  جيد  
 %    2 % 2    29-20 متوسط  
- -  %    99-90 مقبول 9
- - - -  9 -0 ضعيف 2

 %00  طالبا 9  %00  طالبا 9  اجملموعة
 ضابطة جمموعة من واحدا طالبا أن يوجد السابق اجلدول على إعتمادا

 من طالب 2و الضابطة اجملموعة من طالب   مقبول، درجة على حصل
 اجملموعة من طالب 9  متوسطة، درجة على حصلوا التجريبية اجملموعة
   و جيدة درجة على حصلوا التجريبية اجملموعة من طالب 0 و الضابطة
 على حصلوا التجريبية اجملموعة من طالب 9و الضابطة اجملموعة من طالب
 .ممتاز درجة على حصل ضابطة جمموعة من فقط طالب   ،جدا ةجيد درجة

  9  اجلدول
 الضابطة اجملموعة يف للطلبة البعدي االختبار نتائج

 األسماء الرقم 

 المؤشرات

 التقدير النتيجة

ترتيب 
 الكلمات

كتابة 
الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 

التغيير 
من 

الجملة 
االسمية 

 إلى
الفعلية 

كتابة 
الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
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باالسم 
أو 
 الفعل

أو 
 بالعكس

 بالصور

أمحد نور   
 سوترسنو

 جيد 9  9  0  0  0 

 جيد 9  9  0  0  0  أمحد وهيب  
 جيد جدا 10 0  0  0  0  أماندا ساري  
إندري  اأكي  

 يانيت
 جيد 0  0  0  0  0 

 متوسط 29 0  9  0  0  أنزلة 9
ة أرديانس 2

 فاناين
 جيد جدا 10 0  0  0  0 

 جيد 9  9  0  0  0  فيا رمحة ويت  
مةاكر  1  جيد 9  9  0  0  0  
فردا  اكيرتاك 9

 نور زلة
 جيد جدا 10 0  0  0  0 

كي كي  0 
 جهيونو

 جيد 9  9  0  0  0 

حممد شيف    
 الدين

 جيد 9  9  0  0  0 

ر احمد أزه   
 اخللوقي

 جدا جيد 10 0  0  0  0 
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 جيد 9  9  0  0  0  حمد إخوان   
حمتفية    

يستيا لسو 
غسيهين  

 جيد 9  9  0  0  0 

 جيد 0  0  0  0  0  نرملة نور رمحة 9 
 جيد جدا 10 0  0  0  0  نور إستقامة 2 
 جيد 9  0  9  0  0  نورول رمحة   
 1 

 10 0  0  0  0  رستيكا
-جيد
 جدا

رزال مسش  9 
 الدين

 جيد 9  0  9  0  0 

صحفة  0 
 األمامي

 جيد جدا 10 0  0  0  0 

سييت خريية    
 النعمة

 جيد 0  9  9  0  0 

الفي نور    
 فاطمة

 جيد جدا 10 0  0  0  0 

زدان أرس    
نطااو   

 جيد 0  9  9  0  0 

ين نور فاتيةاه     ممتاز 90 0  0  0  0  
ساندي أدي  9 

 سافوترا
 جيد 9  9  0  0  0 
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 1000 305 505 500 500 مجموعال
 جيد

 20 15،0 20،2 20 20 المعدل
 املعدلة الدرجة نالوا الطلبة أن ظهر البعدي، االختبار هذا نتائج فمن

 هنا ومن. جيد املستوى يف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة أن ذلك معىن ،20
 .يدةج عامة بصفة( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة على الطلبة قدرة فإن

 2  اجلدول
 الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة

عدد  النتيجة التقدير الرقم
 الطالب

النسبة 
 المائوية

 %    00 -90 ممتاز  
 %    1 19-10 جيد جدا  
 % 20 9    9 -0  جيد  
 %     29-20 متوسط  
- -  99-90 مقبول 9
- -  9 -0 ضعيف 2

 %00  طالبا 9  اجملموعة
 على حصلوا الطلبة من%(  ) أن لنا يوضح السابق اجلدول إىل انظر 

 منهم%(   )و جيدة درجة على حصلوا منهم%( 20)و متوسطة درجة
 .ممتاز درجة على حصلوا منهم%(  )و جدا جيدة درجة على حصلوا
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     اجلدول
 التجريبية اجملموعة يف للطلبة البعدي االختبار نتائج

 األسماء الرقم 

 اتالمؤشر 

 التقدير النتيجة

ترتيب 
 الكلمات

كتابة 
الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
باالسم 

أو 
 الفعل

التغيير 
من 

الجملة 
االسمية 

إلى 
الفعلية 

أو 
 بالعكس

كتابة 
الجملة 
االسمية 

أو 
الفعلية 
مستعينا 
 بالصور

  
أريس فتح 
 الرزق

 ممتاز 90 0  0  0  0 

  
دوي روضة 

 اجلنة
 جيد 9  9  0  0  0 

 10 0  0  0  0  فتح اهلداية  
جيد 
 جدا

 19 9  0  0  0  جنة النعمة  
جيد 
 جدا

 19 9  0  0  0  ليلي كارلينا 9
جيد 
 جدا
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2 
حممد هشيم 

 برهاين
 ممتاز 90 0  0  0  0 

  
مسيطة نور 

 ملة
 جيد 0  0  0  0  0 

1 
موال نور 
 سافرتي

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

9 
حممد ياين 
 رايف أدتيا

 0  0  0  9 19 
جيد 
 جدا

 0 
حممد عميل 
حكام 
 السعاف

 0  0  9  0 19 
جيد 
 جدا

   
حممد سيف 
 الدين زهري

 ممتاز 90 0  0  0  0 

 ممتاز 90 0  0  0  0  ناسيكني   
 ممتاز 90 0  0  0  0  نوفيا   

   
رتنا ساري 

 أيو
 0  0  9  0 19 

جيد 
 جدا

 9 
رجال حبر 
 الدين

 ممتاز 90 0  0  0  0 

 2 
صوفل فرحان 

 املؤمنني
 0  0  9  0 19 

جيد 
 جدا

 جيد 9  9  0  0  0 سييت حمفظة    
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 اللطيفة

 1 
سييت نور 
 فائزة

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

 9 
يايوك 
 سوكرييت

 0  0  0  9 19 
جيد 
 جدا

 19 9  0  0  0  زنوار 0 
جيد 
 جدا

لينيتو ز      ممتاز 90 0  0  0  0  

   
سري 
 ولنداري

 0  9  0  0 19 
جيد 
 جدا

   
أيو ولدى 
 أستوتيك

 0  0  0  0 10 
جيد 
 جدا

   
سلي دوي 
 جهياين

 ممتاز 90 0  0  0  0 

 19 9  0  0  0  نور شفاعة 9 
جيد 
 جدا

جيد  2110 510 025 405 400 المجموع
 04،4 20،4 25 10،4 10،0 المعدل جدا

 املعدلة الدرجة نالوا الطلبة أن ظهر بعدي،ال االختبار هذا نتائج فمن
. جدا جيد املستوى يف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة أن ذلك معىن ،4،04

 عامة بصفة( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة على الطلبة قدرة فإن هنا ومن
 .جدا جيدة
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  1  اجلدول
 التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتيجة

عدد  يجةالنت التقدير الرقم
 الطالب

النسبة 
 المائوية

 %    1 00 -90 ممتاز  
 % 92    19-10 جيد جدا  
 %      9 -0  جيد  
- -  29-20 متوسط  
- -  99-90 مقبول 9
- -  9 -0 ضعيف 2

 %00  طالبا 9  اجملموعة
 على حصلوا الطلبة من%(   ) أن لنا يوضح السابق اجلدول إىل نظرا

 منهم%(   )و جدا جيدة درجة على حصلوا منهم%( 92)و جيدة درجة
 .ممتازة درجة على حصلوا

  9  اجلدول
 والتجريبية الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة بني املقارنة

 النتيجة التقدير الرقم
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المائوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المائوية

 %    1 %    00 -90 ممتاز  
 % 92    %    1 19-10 جيد جدا  
 %      % 20 9  9 -0  جيد  
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- -  %     29-20 متوسط  
- - - -  99-90 مقبول 9
- - - -  9 -0 ضعيف 2

 %00  طالبا 9  %00  طالبا 9  اجملموعة
 اجملموعة من واحدا طالبا أن يوجد السابق اجلدول على إعتمادا

  و الضابطة اجملموعة من طالبا 9  متوسطة، درجة على حصلوا لضابطةا
 من طالب 1 و جيدة درجة على حصلوا التجريبية اجملموعة من طالب
 جيدة درجة على حصلوا التجريبية اجملموعة من طالبا   و الضابطة اجملموعة
 1و ممتازة، درجة على حصلوا الضابطة اجملموعة من واحد طالب. جدا

 .ممتازة درجة على حصلوا التجريبية اجملموعة من طالب
 االختبارين يف والتجريبية الضابطة للمجموعة الطلبة نتائج الباحث قارن

 :يأيت فيما والبعدي القبلي
 0  اجلدول

 والبعدي القبلي االختبارين يف الطلبة نتائج

 لرقم 
األسماء للفصل 

 الضابط

النتائج 
للفصل 
 الضابط

األسماء 
للفصل 

 ريبيالتج

النتائج للفصل 
 التجريبي

 بعدي قبلي بعدي قبلي
أمحد نور   

 سوترسنو
 90 10 أريس فتح الرزق 9  99

 9  20 دوي روضة اجلنة 9  0  أمحد وهيب  
 10 20 فتح اهلداية 10 0  أماندا ساري  
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إندري يانيت اأكي    19 9  جنة النعمة 0  0  
 19 9  ليلي كارلينا 29 29 أنزلة 9
2 

 10 10 أرديانسة فاناين
حممد هشيم 

 برهاين
10 90 

 0  20 مسيطة نور ملة 9  9  فيا رمحة ويت  
مةاكر  1  10 9  موال نور سافرتي 9  9  
فردا نور  اكيرتاك 9

 زلة
10 10 

حممد ياين رايف 
 أدتيا

 9 19 

 0 
 9  0  كي كي جهيونو

حممد عميل 
 حكام السعاف

10 19 

حممد شيف    
 الدين

 9  9 
حممد سيف 
 الدين زهري

 9 90 

ر احمد أزه   
 اخللوقي

 90 0  ناسيكني 10 9 

 90 10 نوفيا 9  9  حمد إخوان   
يستيا لحمتفية سو    

غسيهين  
 19 19 رتنا ساري أيو 9  9 

 90 10 رجال حبر الدين 0  20 نرملة نور رمحة 9 
 2 

 10 10 نور إستقامة
صوفل فرحان 

 املؤمنني
10 19 

   
رول رمحةنو    0  9 

سييت حمفظة 
 اللطيفة

29  9 
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     اجلدول

 التجريبية للمجموعة واالبعدي القبلي االختبار يف الطلبة درجة
 الرقم

 االختبار القبلي أسماء الطلبة
االختبار 
 البعدي

فتح الرزقأريس     10 90 
 9  20 دوي روضة اجلنة  
 10 20 فتح اهلداية  
 19 9  جنة النعمة  
 19 9  ليلي كارلينا 9

 10 0  سييت نور فائزة 10 9  رستيكا 1 
 19 10 يايوك سوكرييت 9  20 رزال مسش الدين 9 
 19 9  زنوار 10 10 صحفة األمامي 0 
سييت خريية    

 النعمة
لينيتو ز  0  0   10 90 

 19 20 سري ولنداري 10 20 الفي نور فاطمة   
   

نطااو زدان أرس    0  0 
أيو ولدى 
 أستوتيك

29 10 

   
ين نور فاتيةاه  90 90 

سلي دوي 
 جهياين

 0 90 

ساندي أدي  9 
 سافوترا

 19 10 نور شفاعة 9  0 
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 90 10 حممد هشيم برهاين 2
 0  20 مسيطة نور ملة  
 10 9  موال نور سافرتي 1
 19 9  حممد ياين رايف أدتيا 9
 19 10 حممد عميل حكام السعاف 0 
ن زهريحممد سيف الدي      9 90 
 90 0  ناسيكني   
 90 10 نوفيا   
 19 19 رتنا ساري أيو   
 90 10 رجال حبر الدين 9 
 19 10 صوفل فرحان املؤمنني 2 
 9  29 سييت حمفظة اللطيفة   
 10 0  سييت نور فائزة 1 
 19 10 يايوك سوكرييت 9 
 19 9  زنوار 0 
لينيتو ز      10 90 
 19 20 سري ولنداري   
 10 29 أيو ولدى أستوتيك   
 90 0  سلي دوي جهياين   
 19 10 نور شفاعة 9 
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 :هو الكتابة مهارة يف التجريبية املموعة درجة ومتوسط
  1،                  0             البعدي لالختبار النتائج جمموعة
 9           التجريبية اجملموعة يف الدارسني عدد

 الطلبة لدى الكتابة مهارة كفاءة أن على تدل(  1، ) الدرجة ذهه
 معتمدا البعدي االختبار من التقدير هذا. "جدا جيد" التجريبية اجملموعة يف

 .السابق املعيار على
     اجلدول

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار يف الطلبة  درجة
 الرقم

 االختبار القبلي أسماء الطلبة
ختبار اال

 البعدي
 9  99 أمحد نور سوترسنو  
 9  0  أمحد وهيب  
 10 0  أماندا ساري  
إندري يانيت اأكي     0  0 
 29 29 أنزلة 9
 10 10 أرديانسة فاناين 2
 9  9  فيا رمحة ويت  
مةاكر  1   9  9 
فردا نور زلة اكيرتاك 9  10 10 
 9  0  كي كي جهيونو 0 
 9  9  حممد شيف الدين   
ر اخللوقياحمد أزه      9 10 

= = 
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 9  9  حمد إخوان   
غسيهييستيا نلحمتفية سو       9  9 
 0  20 نرملة نور رمحة 9 
 10 10 نور إستقامة 2 
 9  0  نورول رمحة   
 10 9  رستيكا 1 
 9  20 رزال مسش الدين 9 
 10 10 صحفة األمامي 0 
 0  0  سييت خريية النعمة   
ور فاطمةالفي ن     20 10 
نطاازدان أرس و       0  0 
ين نور فاتيةاه     90 90 
 9  0  ساندي أدي سافوترا 9 
 

 :هو الكتابة، مهارة يف الضابطة اجملموعة درجة ومتوسط
 2              900            البعدي لالختبار ئجالنتا جمموعة
 9           الضابطة اجملموعة يف الدارسني عدد

 يف الطلبة لدى الكتابة مهارة كفاءة أن على تدل( 2 ) الدرجة هذه
 على معتمدا البعدي االختبار من التقدير هذا ".جيد" الضابطة اجملموعة
 .السابق املعيار

 جمموعة كل يف الطلبة درجة للباحث اتضح قد السابقني جلدولنيا من
 .والبعدي القبلي االختبار يف

= = 
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 االختبار نتائج بيانات وتفسير تحليل  -ه
 القبلي االختبار نتيجة بتحليل البيانات حتليل إىل الباحث وصل قد
 اجملموعتني هاتني بني املقارنة وحتليل والضابطة، التجريبية للمجموعة والبعدي
 .الصادقة البيانات لنيل كالمها
 :اآلتية اخلطوات التحليل عملية يف الباحث ويتبع

 بار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبيةتحليل نتيجة االخت -(1
نتيجة   املتغري التجرييب والتابع، حلل الباحثملعرفة التأثري بني

االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة برعاية اخلطوات 
 :اآلتية
بني نتيجة االختبار القبلي ( Dمرسوم بعالمة )معرفة الفرق  -(أ

( yمرسوم بعالمة )ونتيجة االختبار البعدي  (x مرسوم بعالمة)
 .D= x-y: لكل جمموعة

   مجع الفرق حىت ينتج  -(ب
 : بالرمز( MD بعالمة مرسوم) الفرق متوسط معرفة -(ج

MD=  
 
 
 

  

 ∑   ينتج حىت جتمع مث للفرق ثانية درجة ارتقاء -(د
( SDD بعالمة مرسوم) قالفر  من املعياري االحنراف معرفة-(ه

 :بالرمز

SDD=  
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 وهو الفرق متوسط من( Standar Error) املعياري خطأ معرفة -(و
SEMD بالرمز: 

SEMD=         
    

 
 :الرمز باستخدام t0 معرفة -(ز

t0=   

     
 
    اجلدول

 التجريبية موعةللمج والبعدي القبلي االختبار نتيجة

 الطالب
(N) 

 االختبار
 الفرق

(D= x-y)  
 القبلي  

(x) 
 البعدي
(y) 

  10 90  0 - 00 
  20  9  9 -  9 
  20 10  0 - 00 
   9 19  0 - 00 
9  9 19  0 - 00 
2 10 90  0 - 00 
  20  0  0 - 00 
1  9 10 9 - 9 
9  9 19  0 - 00 
 0 10 19 9 - 9 
    9 90  9 -  9 
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    0 90  0 - 00 
   10 90  0 - 00 
   19 19 0 0 
 9 10 90  0 - 00 
 2 10 19 9 - 9 
   29  9  0 - 00 
 1  0 10  0 - 00 
 9 10 19 9 - 9 
 0  9 19  0 - 00 
   10 90  0 - 00 
   20 19  9 -2 9 
   29 10  9 -  9 
    0 90  0 - 00 
 9 10 19 9 - 9 
   

 
 
 

 19-     =     = 
   9 
 

   MD=  
 19- : 9 =

 ،   -
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 9   و =   -19   أن للباحث اتضح السابق اجلدول من
 الفرق من املعياري االحنراف من حسب مث ، =MD -  ، و =    

 :بالرمز

SDD= 
        

 

          
             

 

SDD=  
                

              

             

 

     =               

   =             

   =        
  =  5,92 

 :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ حساب مث
 

SEMD=        
    

  

 SEMD=     

     
 

               =     
   

 

         =     
    

 
         =      

 :الرمز امباستخد t0 حساب مث
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t0=   

     
 

t0=      
    

 
= 9,42 

 وإمنا احلساب، عالمة ليست العدد يف( -) النقص عالمة إن: املالحظة)
 (.العددين بني الفرق عالمة هي
 :أن الباحثة وجدت قد السابق احلساب من

 11,4 هو والبعدي القبلي االختبار بني (MD) الفرق متوسط -
  5,92 هو (SDD) املعياري االحنراف -
 1,21 هو (SE MD) املعياري اخلطأ -
  9,42 هو (t0) حساب تاء درجة -
- Df بالرمز:df= N-1  9 - =  أن ووجد df=العدد مث    

 اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد. املعترب اجلدول يف t تاء درجة إىل يرجع
 الداللة مستوى وعند  ،09 العدد على تدل %5 الداللة مستوى عند

 t0 احلساب تاء درجة أن الباحث فعرف.  ،12 العدد على تدل 1%
 (. ،12<9،  > ،09) اجلدول تاء  درجة  من أكرب

 والبعدي القبلي االختبار نتيجة بني ظاهر فرق هناك ذلك على اعتمادا
 أن أخرى وبعبارة. عليهم املسلسلة الصور تطبيق بعد التجريبية للمجموعة

 الصور تطبيق بعد التجريبية للمجموعة البعديو   القبلي االختبار نتيجة
 (. اجلملة تكوين) الكتابة مهارة لرتقية فعال املسلسلة
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     اجلدول
 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتيجة

 الطالب
(N) 

 االختبار
 الفرق

(D= x-y)    القبلي 
(x) 

 البعدي
(y) 

  99  9  0 - 00 
   0  9 9 - 9 
   0 10  0 - 00 
   0  0 0 0 
9 29 29 0 0 
2 10 10 0 0 
   9  9 0 0 
1  9  9 0 0 
9 10 10 0 0 
 0  0  9 9 - 9 
    9  9 0 0 
    9 10 9 - 9 
    9  9 0 0 
    9  9 0 0 
 9 20  0  0 - 00 
 2 10 10 0 0 
    0  9 9 - 9 
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 1  9 10 9 - 9 
 9 20  9  0 - 00 
 0 10 10 0 0 
    0  0 0 0 
   20 10  0 - 00 
    0  0 0 0 
   90 90 0 0 
 9  0  9 9 - 9 
   90 -    =     = 

990 
    90-MD=  

90: 9-=  
2، = 

 

 990و =    -90  أن للباحث اتضح السابق اجلدول من
 الفرق من املعياري االحنراف من حسب مث ، =MD ،2 و =    

 :بالرمز

SDD= 
        

 

          
             

 

SDD=  
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     =             
   =     12.96 
   = 25,04 

 :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ حساب مث

SEMD=        
    

  

 SEMD=      
     

 

               =      
   

 

               =      
    

 
               =      

 :الرمز باستخدام t0 حساب مث

t0=   

     
 

t0=    
    

 
= 0,70 

 احلساب، عالمة ليست العدد يف( -) النقص عالمة إن: املالحظة)
 (.العددين بني الفرق عالمة هي وإمنا
 :أن الباحثة وجدت قد السابق احلساب من

 3,6هو والبعدي القبلي االختبار بني (MD) الفرق توسطم -
 25,4 هو (SDD) املعياري االحنراف -
 5,12 هو (SE MD) املعياري اخلطأ -
  0,70 هو (t0) حساب تاء درجة -
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- Df بالرمز:df= N-1  9 - =9 أن ووجد df=العدد مث    
 اجلدول ءتا درجة أن اتضح وقد. املعترب اجلدول يف t تاء درجة إىل يرجع
 الداللة مستوى وعند  ،09 العدد على تدل %5 الداللة مستوى عند

 t0 احلساب تاء درجة أن الباحث فعرف  ،12 العدد على تدل 1%
 (. ،12>0،0 < ،09) اجلدول تاء درجة من أصغر

 نتيجة بني االختالف فيها ليس األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
 الصور استخدام بدون الضابطة وعةللمجم والبعدي القبلي االختبار
 املسلسلةاليؤثر الصور استخدام بدون التعليم أن أخرى وبعبارة. املسلسلة

 (.اجلملة تكوين) الكتابة مهارة تعليم يف تفاعليا تأثريا
 االختبارين نتيجة يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني الفرق داللة ومها

 :التايل اجلدول يف مرسومة هي كما والبعدي القبلي
  9  اجلدول

 والبعدي القبلي االختبارين يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني الفرق داللة
وعة

جم
الم

 
 والبعدي القبلي االختباران

 متوسط
 الفرق

(MD) 

 االنحراف
 المعياري

(SDD) 

 الخطأ
 المعياري
(SEM

D) 

 قيمة
 ت

(t0) 

 ف.د
(N
-1) 

 في تاء درجة
 عند الجدول
 لةالدال مستوى

1% 5% 
  ،90  ،12    9،    ،   9، 9   ،  التجريبية
  ،90  ،12    0،0  9،   9 ،   ،2 الضابطة
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 اتضح قد جمموعة كل من عديوالب القبلي االختبار نتيجة إىل نظرا
  تاء درجة بلغت حيث جهة كل من إحصائية داللة ذا فرقا هناك أن للباحث

 عند اجلدول يف تاء درجة من أكرب العدد اهذ التجريبية، للمجموعة 9،  
 الضابطة، للمجموعة 0،0  تاء ودرجة. %1 و   %5    الداللة مستوى
. %1 و   %5  الداللة مستوى اجلدول يف تاء درجة من أصغر العدد وهذا
 جمموعة، كل يف والبعدي القبلي االختبارين يف الطلبة درجات لصاحل وذلك
 وأن فعالة، جتريبية جمموعة يف املستخدمة لسلةاملس الصور أن على ولداللة
 .الكتابة مهارة ترقية يف تأثريا أحسن املسلسلة الصور استخدام

تحليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على المقارنة بين المجموعتين  -(2
 التجريبية والضابطة

على نتيجة االختبار البعدي وحدها،  يف هذا التحليل اعتمد الباحث
مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اجملموعة التجريبية وتأثري املتغري ألهنا 

  (x1)عالمة  وقبل أن حيللها رسم الباحث. وعة الضابطةالتابع يف اجملم
لالختبار البعدي  (x2)لالختبار البعدي للمجموعة التجريبية وعالمة  

 .للمجموعة الضابطة
 :بالتحليل كمايلي مث بدأ الباحث

 :بالرمز  x1معرفة متوسط  -(أ

M1=    
  

 
 :بالرمز x2معرفة متوسط  -(ب

M2=    
  

 
 :بالرمز  x1معرفة نتيجة    -(ج

X1= x1-M1 
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 :بالرمز  x2معرفة نتيجة    -(د
X2= x2-M2 

 مث جيمع وينال   x1ارتقاء درجة ثانية  -(ه
     

 مث جيمع وينال   x2ارتقاء درجة ثانية  -(و
     

 :بالرمز  t0فة  معر  -(ز

     
       

  
     

       
 

           
  

     

    
 

 

 
  2  اجلدول

 املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اجملموعتني التجريبية والضابطة
 االختبار البعدي

 ط
(N) 

 التجريبية
(x1) 

 الضابطة
(x2) 

(x1) (x2)     )       

  90  9 9،2   -  ، 2   
   9  9  ،9 -  -11، 2   
  10 10  ،  -   9، 2  2 
  19  0 0،2 2 -0، 2  2 
9 19 29 0،2    -0، 2     
2 90 10 9،2     ، 2  2 
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   0  9  ،   -  - 0 ، 2   
1 10  9  ،  -  - 9، 2   
9 19 10 0،2   0، 2  2 
 0 19  9 0،2   -0، 2   
   90  9 9،2   -  ، 2   
   90 10 9،2     ، 2  2 
   90  9 9،2   -  ، 2   
   19  9 0،2   -0، 2   
 9 90  0 2،9 2 -  ، 2  2 
 2 19 10 0،2   0، 2  2 
    9  9  ،9 -  -11، 2   
 1 10 10  ،  -   9، 2  2 
 9 19  9 0،2   -0، 2   
 0 19 10 0،2   0، 2  2 
   90  0 9،2 2 -  ، 2  2 
   19 10 0،2   0، 2  2 
   10  0  ،  -2 - 9، 2  2 
   90 90 9،2      ، 2  92 
 9 19  9 0،2   -0، 2   
N= 
25 

∑X1=  
2110 

∑X2= 
1900 

∑X1= 
0 

∑X2= 
0 

    = 
716 

    = 
600 
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 =x2 900 و ∑=0x1   أن  ظهر للباحثمن اجلدول السابق 
 .=9N  و     =  200و  =    2  و ∑

 :وعة وحصل على العدد التايلمث حساب املتوسط من كل جمم

M1=    
  

 

M1=     
  

 
     = 84,4 

M2=    
  

 

M2=     
  

 
  = 76 

 :بالرمز t0مث حساب  
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t0=    
    

 
t0= 5,67 

 اجملموعة من املتوسط على الباحث حصل قد السابق احلساب من
 هو (M2) الضابطة اجملموعة من واملتوسط  1،  هو (M1) التجريبية

 =df: بالرمز df الباحث حسب مث. 9، 2 هو (t0) تاء ودرجة 2 
(N1+N2)-2 على وحصلت df=(25+25)-2=48 العدد هذا مث 

 يف تاء درجة أن اتضح وقد. اجلدول يف املوجودة t قيمة إىل يرجع 1 
 %1 الداللة مستوى وعند  ، 0 تدل %5 الداللة مستوى عند اجلدول
 تاء درجة من أكرب (t0) حساب تاء درجة أن الباحث فعرف.  ،   تدل

t (. ،  <9، 2> ، 0: )اجلدول يف 
 بني واضحا فرقا كهنا أن عرفنا األخرية النتيجة حساب على اعتمادا

 الصور جتريب بعد والضابطة التجريبية للمجموعتني البعدي االختبار نتيجة
 يف تأثريا وأحسن فعال املسلسلة الصور استخدام أن أخرى وبعبارة. املسلسلة

 .الكتابة مهارة ترقية
 فعالية الصور المسلسلة في تعليم مهارة الكتابة:  المبحث الرابع

تعليم مهارة الكتابة لدى الطلبة يف مدرسة هداية يف  ر املسلسلةالصو عرفة فعالية مل
" ج"األمة املتوسطة اإلسالمية الموجنان، قام الباحث البحث التجرييب يف الصف الثاين 

واستخدم الباحث االختبار واالستبانة واملالحظة لقياس جناح تعليم مهارة الكتابة 
 .باستخدام الصور املسلسلة
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 من نتائج االختبارالمقياس   -أ
 من نتائج االختبار القبلي قبل تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املسلسلة
ونتائج االختبار البعدي بعد تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املسلسلةللفصل 

 :التجرييب هناك فرق كثري، كما يف اجلدول
   اجلدول 

 لمجموعة التجريبيةالفرق من نتائج االختبار القبلي والبعدي ل
 المجموعة التجريبية الفصل الرقم

 االختبار
    االختبار القبلي-  
  ، 1 االختبار البعدي-  

 11،4 االرتفاع
وذلك ، 11،4تأسيسا على اجلدول السابق أن نتيجة جتريج يف االختبار 

ا حينم( خاصة تكوين اجلملة)تدل على ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة 
وجتريب هذا البحث قدم . ة الكتابةيف تعليم مهار  استخدموا الصور املسلسلة

املصممة فعال أو غري فعال  فرضية البحث، أن استخدام الصور املسلسلة الباحث
 :ولتصديقها تستعمل املعيار التايل. يف ترقية مهارة الكتابة

ض العملية إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرو  -( 
مقبولة، وهذا يعين أن استخدام الصور املسلسلة يف ترقية مهارة الكتابة 

 .فعال
وإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني  -( 

فالفرض الصفر مقبول، وهذا يعين أن استخدام الصور املسلسلة يف ترقية 
 .مهارة الكتابة غري فعال



11  
 

 ختبار الفرض السابق وجد الباحثاحملصولة والقواعد الإعتمادا على النتائج 
أكرب من درجة تاء جدول على (  5،02)أن درجة تاء حساب يف هذا البحث 

(.   ، % ) ومن درجة تاء اجلدول على مستوى (  0، % )9مستوى 
فعرفنا أن الفروض العملية مقبولة والفرض الصفر مرفوض، وهذا يشري إىل أن 

 . فعال( تكوين اجلملة)يف ترقية مهارة الكتابة  سلسلةاستخدام الصور امل
 ستبانةالمقياس من نتائج اال -ب

حينما ( إجيايب)ستبانة الطلبة تدل على مستوى جيد جدا وأما نتيجة ا
 . %03،2 استخدموا الصور املسلسلةيف تعليم مهارة الكتابة وهي

الكتابة لدى الطلبة وتلخص الباحثة أن فعالية الصور املسلسلةيف ترقية مهارة 
يف مدرسة هداية األمة املتوسطة اإلسالمية الموجنان وخرباء الوسائل التعليمية 

 significant.وتعليم اللغة العربية ذي معىن 
 المقياس من نتائج المالحظة -ج

ونتيجة املالحظة مأخوذة من عملية املالحظة يف أثناء تعليم مهارة الكتابة 
وهذه النتيجة على مستوى جيد . ةيف اجملموعة التجريبيةباستخدام الصور املسلسل

وهذه تدل على أن الطلبة يشعرون بسرور وهلم احلماسة . %01،0جدا وهي 
وهم يستطيعون تكوين اجلملة االمسية والفعلية بعد استخدام الصور املسلسلةيف 

 .  تعليم مهارة الكتابة
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 الفصل الخامس
 رحاتنتائج البحث والتوصيات والمقت

 نتائج البحث -أ
ملهارة الصور املسلسلة بناء على عرض البيانات السابقة وحتليلها عن استخدام 

 :يف مدرسة هداية األمة فريكابايا مادوران الموجنان فنتائج البحث كما يلي الكتابة
أن باستخدام الصور املسلسلة ( تكوين اجلملة)بعد تطبيق تعليم مهارة الكتابة  - 

  :هداية األمة الموجنان حصلت على" ج"الثاين  تالميذ الصف
 .مفيدة مجلة لتكون الكلمات ترتيب على قدرة -(أ

 .الفعل أو باالسم مستعينا الفعلية اجلملة أو االمسية اجلملة كتابة -(ب
 .بالعكس أو الفعلية اجلملة إىل االمسية اجلملة من التغيري على قدرة -(ج
 .بالصور مستعينا الفعلية اجلملة أو يةاالمس اجلملة كتابة على قدرة -(د
 .وسيلتها على بامللل وال لعبها على باملمتعة التالميذ شعر -(ه

 فعالة هداية األمة فريكابايا مادوران الموجنان مدرسة يف الكتابة ملهارة  الصورة إن - 
 املالحظة، الباحث واستخدم". ج" الثاين الصف يف التجريي البحث يقةبطر 

 باستخدام( اجلملة تكوين) الكتابة مهارة تعليم جناح لقياس واالختبار االستبانة
 .املسلسلة الصور

 الضابط الفصل يف والبعدي القبلي االختبار يف الطلبة نتائج على اعتمادا( أ)
 مهارة لرتقية فعال الكتابة مهارة تعليم يف املسلسلة الصور إن والتجرييب،
 .02،5 املعنوي املستوى درجة إىل هذه وتصل(. اجلملة تكوين) الكتابة

 على الكتابة مهارة ترقية يف املسلسلة الصور عن الطلبة ستجاباتا ونتيجة( ب)
 %.2،03 وهو( إجيايب) جدا جيد املستوى
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تدل على الصور املسلسلة ونتيجة املالحظة يف أثناء عملية التعليم باستخدام ( ج)
 .%0،01وهي ( إجيايب)املستوى جيد جدا 

 البحث توصياتال -ب
 :التوصيات التالية قدم الباحثقة يانات الساببناء على العرض والبي

ينبغي على املدرسة اليت تريد أن تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة  - 
وعلى معلميها أن يستخدموا الوسائل التعليمية املتنوعة واجلذابة مع أن تلك 

عليم مرحيا وحيصل الطلبة على كفاءة الوسيلة بسيطة ورخيصة، حىت يكون الت
جيدة يف اللغة العربية السيما يف مهارة الكتابة وتكوين اجلملة اليت هي إحدى 

على معلمي اللغة العربية أن يطبقوا الوسائل املهارات يف تعلم اللغة العربية، و 
 .ةالتعليمية يف مهارة الكتابة لرتقية كفاءة الطلبة يف مهارة كتابة اللغة العربي

كون نتائج البحث مفيدة للقراء من الذين يهتمون كثريا أن ت رجى الباحثي - 
ج إنتا  ثالباح يف املدرسة ألن يف هذا البحث جربباللغة العربية وتعليمها 

أن يكثر املدرس من لتعليم مهارة الكتابة، و ( الصورة)الوسيلة التعليمية البسيطة 
  . الصور املسلسلةتخدام تدريب الطلبة على الكتابة وممارستها باس

 البحث المقترحات -ج
 :بناء على نتائج البحث يقدم الباحث املقرتحات التالية

البحث رجو الباحث أن يواصل هذا الصور املسلسلة ويإن هذا البحث يهتم ب - 
 .و الصور التعلمية األخرىيف أوجه أوسع من البطاقات أ

ملتوسطة ويرجو الباحث أن يتم مثل إن هذا البحث التجرييب قام يف املرحلة ا - 
 (.املبتدئني)هذا البحث يف املرحلة اإلبتدائية 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر

 القرآن الكرمي
 

 المراجع العربية
 (م  9 . القاهرة. الطبعة الثانية) املعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون

 (م999 . ايكيب: ماالنج) العربية تعليم يف املعينات الوسائل. أسرارى إمام
: بريوت)الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق استخدامها. بشري عبد الرحيم الكلوب

 ( م912 . دار إحياء العلوم
. الرياض) الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم. مجال بن عبد العزيز الشرهان

 (م 00 
. إيسسكو: مصر) الناطقني هبا مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغري . رشدي أمحد طعيمة
 (م919 

 الفكر دار: القاهرة) األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج: طعيمة أمحد رشدي
 ( م991 . العريب

مكتبة : الرياض) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. صاحل بن محد العساف
 (.م000 . العبيكان

 (م009 . للجميع العربية: الرياص) متخصصا كن: الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد
. دار املعارف: الرياض). سيكولوجية الوسائل التعليمية. عبد اجمليد سيد أمحد منصر

 (م 91 
 ب .العريب الكتاب دار: القاهرة). العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكلة: احلديدى علي

 (ت
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 ( م001 . العاملية لدار: اخلرطوم) .بغريها ناطقنيلل اللغة تعليم: اهلل عبد الصديق عمر
. مؤسسة املرت: متارام) .مدخل إىل تدريس اللغة العربية ملخص ابن أيب بكر. فتح املوجود

 (م009 
 (م000 . دار املشرق: بريوت) .املنجد يف اللغة واألعالم. لويس مألوف

. دار املعارف: األسكندرية) .اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية. حممد إبراهيم عبادة
 (م 91 
: القااهرة) .معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية. حممد إبراهيم عبادة

 (م 00 . مكتبة اآلداب
 ( م000 . دار الفالح: األردن) .أساليب تدريس اللغة العربية. حممد علي اخلويل

. عامل الكتب: رةالقاه) .البحث العلمي أصوله ومناهجه. حممد لبيب النجيحي
 (م 91 
 (م919 . الكويت). إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمني. حممد يوسف الديب

دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم . حممود إمساعيل صيين وآخرون
 (م 99 . مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج: الرياض) .العربية

. سعود امللك جامعة: الرياض) اللغة تعليم يف البصرية يناتاملع: صيين إمساعيل حممود
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر

 القرآن الكرمي
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