
 الجامعي البحث
 

 كتابةال ةترقية مهار في  ومضيةال اتبطاقالاستخدام تأثير 

 في المدرسة "نور الهدى الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية
 بمدينة موجوكيرطا

 

 إعداد :

 رفيقة ليلة ىانوم

 (ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ)رقم التسجيل 

 

 المشرؼ :
 الدكتور الحاج عبد الوىاب رشيدي الماجستير

  27ٕٓ7ٕٕٖٖٔٓٓٓٓٔٓٓٔرقم التوظيف: 
 
 
 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية

 ماالنج
 م 7ٕٔٓ



 

 

 اجلامعي البحث
 

 كتابةال ةترقية مهار ُب  ومضيةال اتبطاقالاستخداـ تأثَت 

 ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية
 دينة موجوكَتطادب

 

 (S1)مقدـ إلكماؿ بعض شركط احلصوؿ على درجة بكالوريوس 
 من قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو الًتبية كالتعليم

 

 إعداد :

 رفيقة ليلة ىانـو

 (ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ)رقم التسجيل 
 

 ادلشرؼ :
 الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت

  ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 
 
 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علـو الًتبية كالتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

 ماالنج
ـ ٕٚٔٓ



 

 أ
 

 
 استهالل

 

 
 (ٛ-ٔ)سورة اإلنشراح : 

 
 

 ِإنَّ ْالَحَياَة َعِقْيَدٌة َوِجَهادٌ 
 

سالمي ، مؤسس ادلعهد "ركضة الناشئُت" اإل)ادلغفور لو الشيخ احلاج عارؼ حسن
 (موجوكَتطا -كمالغي   –السلفي ببَتات كولوف 

 

 

 

 

 



 

 ب
 

 
 

 اإلىداء
 
 
 

 أىدل ىذا البحث اجلامعي إىل :
 أبوّم اللذين ربياين باللطيف كالرمحة

 عين الرحمن و آمي حلمية
 مازاؿ كال يزاالف يؤدباين طوؿ حياهتما. طّوؿ اهلل عمورمها بالنجاح كالصحة

 
 

 ألخي الكبَت كأخيت الصغَتة
 مد مخلص فوزي و لطيفة فندا رحميانيأح

جزيل الشكر على دعائهم. عسى اهلل أف يسهل أمورىم كاستحاب اهلل مهتهم 
 ُب الدين كالدنيا كاألخرة

 

 

 

 

 

 



 

 ج 
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العادلُت على نعمة ظاىرة كباطنة، كالصالة كالسالـ على أشرؼ 
كشفيعنا كقرة أعيننا كموالنا زلمد صلى اهلل عليو كسلم، األنبياء كادلرسلُت سيدنا كحبيبنا 

 كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كذريتو أمجعُت. أما بعد.
قد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع "تأثَت استخداـ البطاقات 
الومضية ُب ترقية مهارة الكتابة ُب ادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية" اليت 
تقدمت لنيل درجة بكالوريوس ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.
فيسرين أف أقدـ جزيل شكرم كعظيم تقديرم إىل من الذم قد ساعدين ُب كتابة 

 ىذا البحث اجلامعي:
اج عبد احلارس ادلاجستَت، مدير جامعة موالنا مساحة األستاذ بركفيسور الدكتور احل .1

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
مساحة األستاذ الدكتور احلاج أغوس ميموف ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية  .2

 كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية مساحة األستاذة الدكتورة شللؤة احلسنة  .3

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
مساحة األستاذ الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت، ادلشرؼ اليت أفادت  .4

الباحثة علميا كعمليا ككجو خطواهتا ُب كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية 
 اإلنتهاء منوفكرة البحث حىت 

مساحة األستاذ مصباح األمم، مدير ادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية  .5
 دبدينة موجوكَتطا



 

 د 
 

الذم قد أعطاين احلماسة ككل إعانة  مساحة األستاذ عُت الرفيق كأسرارم رشدم، .6
كمساعدتكم إلنتهاء ىذا البحث فلو من اهلل خَت اجلزاء كمن الباحثة عظيم الشكر 

 كالتقدير
مساحة األستاذ زلمد غاكريس ناماس حبست، مدرس اللغة العربية ُب الفصل  .7

 اخلامس بادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا
الطالب ُب الفصل اخلامس بلغتُت من الفصل أبو حسن األشعرم كالفصل جنيدم  .8

 دائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطاالبغدادم بادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبت
مجيع أساتيذ ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم الذين جهدكا ُب  .9

 نشر العلم النافع
 مجيع إخواين كأخواٌب طالب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم .11
فواحدا ُب اسباـ ىذا من الذم قد ساعدين كمل أستطيع أف أذكر إمسهم كاحدا  .11

 البحث اجلامعي
جزاكم اهلل أحسن اجلزاء كعسى اهلل أف دين علينا برمحة ال حد ذلا كأف يثيبنا 
حبسن الثواب. كأخَتا أف ىذه الكتابة أثر من اآلثار اإلنسانية ادلائلة إىل األخطاء 

 ح.كالنقصاف، فلذالكًتجوا الباحثة من القراء النقد كاإلقًتاح على سبيل اإلصال
 

 ٕٚٔٓأغسطس  ٕٛماالنج، 
 الباحثة

 
 رفيقة ليلة ىانـو
ٖٕٔٔ٘ٓٓٔ 

 

 



 

 ق
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
لـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم عميد كلية ع لقد استلم

 :  ةو الطالبتاإلسالمية احلكومية دباالنج البحث اجلامعي الذم كتب
 رفيقة ليلة ىانـو:    االسم

 ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:    رقم القيد
 استخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةتأثَت :   موضوع البحث

 الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية ُب ادلدرسة "نور اذلدل      
  دبدينة موجوكَتطا    

ُب قسم تعليم اللغة العربية   (S-1)إلسباـ دراسة كاحلصوؿ على درجة بكالوريوس 
كومية ماالنج للعاـ كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احل

 ـ.   ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 
 

 ٕٚٔٓسطس أغ ٕٛ تقريرا دباالنج،
 عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم

 
 

 الماجستير الدكتور الحاج أغوس ميمون
ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقم التوظيف: 



 

 ك
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  

 

 سم اهلل الرمحن الرحيمب
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  لقد استلمت

 :  ةو الطالبتموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج البحث اجلامعي الذم كتب
 رفيقة ليلة ىانـو:    االسم

 ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:    رقم القيد
 ـ البطاقات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةاستخداتأثَت :   موضوع البحث

 ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية      
  دبدينة موجوكَتطا    

ُب قسم تعليم اللغة العربية   (S-1)إلسباـ دراسة كاحلصوؿ على درجة بكالوريوس 
ة احلكومية ماالنج للعاـ كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمي

 ـ.   ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 
 

 ٕٚٔٓأغسطس  ٕٛ تقريرا دباالنج،
 قسم تعليم اللغة العربية رئيسة

 
 

 الدكتورة الحاجة مملؤة الحسنة الماجستير
ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف: 



 

 ز
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 ىيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبرا
 تقرير لجنة المناقشة 

 و:تلقد اكتفت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم قدم 
 : رفيقة ليلة ىانـو   االسم

  ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:   رقم القيد
 استخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةتأثَت :   موضوع البحث

 اإلبتدائية اإلسالميةُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية"       
 دبدينة موجوكَتطا       
كقررت اللجنة بنجاحها كاستحقها درجة بكالوريوس ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  

 الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.
 ٕٚٔٓأغسطس  ٕٛربريرا دباالنج، 
 جلنة ادلناقشة:

 )..........................(  ج زلمد عبد احلميد ادلاجستَتالدكتور احلا  .ٔ
 ٖٜٜٕٖٜٚٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف: 

 )..........................(   الدكتور احلاج سيف ادلصطفى ادلاجستَت .ٕ
 ٕٖٕٕٜٓٔٗٓٙٓٓ٘ٓٚٓٚٔ رقم التوظيف:

 ..()........................  الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت .ٖ
 ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 

 تقريرا دباالنج
 عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم

 
 أغوس ميمون الماجستير الحاج الدكتور

ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقم التوظيف: 



 

 ح
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 تقرير المشرؼ

 و:تإف ىذا البحث اجلامعي الذم قدم 

 رفيقة ليلة ىانـو:    االسم
 ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:    رقم القيد

 استخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةتأثَت :   موضوع البحث
 ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية      
 دبدينة موجوكَتطا      

 

فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة  قد نظرنا
ليكوف على الشكل ادلطلوب الستفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدراسة كاحلصوؿ على درجة 

ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا  (S-1)بكالوريوس 
 ـ. ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓنج للعاـ الدراسي مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماال

 ٕٚٔٓأغسطس  ٕٛ تقريرا دباالنج،

 ادلشرؼ 

 

 دي الماجستيريشالدكتور الحاج عبد الوىاب ر 
 ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 



 

 ط
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 اإلشراؼمواعيد 

 : رفيقة ليلة ىانـو  االسم
 ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

 الثانية"ُب ادلدرسة "نور اذلدل  الومضية ُب ترقية مهارة الكتابة استخداـ البطاقاتتأثَت :  موضوع البحث
 دبدينة موجوكَتطا إلسالميةاإلبتدائية ا  

 دم ادلاجستَت يشالدكتور احلاج عبد الوىاب ر :  ادلشرؼ 
 التوقيع الوصف ريخالتا الرقم

   )اإلطار العاـ( الفصل األكؿ ٕٚٔٓ-مايو -ٔٔ  .ٔ

  طار النظرم(اإلالفصل الثاين ) ٕٚٔٓ-مايو -ٕٔ  .ٕ

  الفصل الثالث )منهجية البحث( ٕٚٔٓ-مايو -ٜٔ  .ٖ
  إصالح حطة البحث ٕٚٔٓ-مايو -ٖٕ  .ٗ

  الفصل الرابع ٕٚٔٓ-أغسطس-ٔٔ  .٘

  إصالح الفصل الرابع ٕٚٔٓ-أغسطس-ٗٔ  .ٙ

  الفصل اخلامس كمستخلص البحث ٕٚٔٓ-أغسطس-ٛٔ  .ٚ

  الفصل اخلامس –الفصل األكؿ  ٕٚٔٓ-أغسطس-ٕٔ  .ٛ

  الفصل السادس-إصالح الفصل األكؿ ٕٚٔٓ-أغسطس-ٕ٘  .ٜ

  البحث اجلامعي ACC ٕٚٔٓ-أغسطس-ٕٛ  .ٓٔ
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 الماجستير الدكتورة الحاجة مملؤة الحسنة

ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف: 



 

 م
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 ةتقرير الباحث

 أنا ادلوقع أدناه:
 رفيقة ليلة ىانـو:  االسم

 ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:  رقم القيد
فرعية براجوريت   –قرية سوراديناكاف  – ٚ٘/IIشارع كدكنج موالنج :  العنواف

  مدينة موجوكَتطا –كولوف 
 

بأف البحث الذم حضرتو لتوفَت شركط النجاح لنيل درجة بكالوريوس ُب  أقر 
قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

ية ُب ترقية مهارة الومض استخداـ البطاقاتتأثَت احلكومية ماالنج، ربت ادلوضوع : 
 دبدينة موجوكَتطا. الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية لُب ادلدرسة "نور اذلد الكتابة

حضرتو ككتبتو بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أكتأليف اآلخر. كإذا أدعى  
أحد استقباال أنو من تأليفو كتبيُت أنو فعال ليس من حبثي فأنا أربمل ادلسؤكلية على 

كوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على مسؤكيل قسم تعليم اللغة العربية كلية ذلك، كلن ت
 علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

   
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كال جيربين أحد على ذلك. 

 ٕٚٔٓأغسطس  ٕٛماالنج، 
 اإلقرار  ةصاحب

 
 ة ىانومرفيقة ليل

ٕٖٔٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 



 

 ؾ
 

 مستخلص البحث
. تأثَت استخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور 7ٕٔٓىانوم، رفيقة ليلة، 

اذلدم الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، 
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. حبث جامعي. ادلشرؼ: الدكتور احلاج عبد جامعة موالنا 

 الوىاب رشيدم ادلاجستَت.
 الكلمات األساسية : البطاقات الومضية، مهارة الكتابة

 

ُب تعليم اللغة األجنبية، السيما اللغة العربية يواجو ادلشكالت. من تلك ادلشكالت ىي شعور 
ة عند الطالب ُب أنشطة التعلم كالتعليم. كاف ادلمل أتى من األسباب الكثَتة، منها ادلمل كأقل احلماس

نقصاف الوسائل التعليمية ادلستخدمة للمعلم. ُب األساس مهارة الكتابة مهمة التقاف مهارة اآلخر. 
قات الومضية اعتمادا على ذلك، أرادت الباحثة أف ذبرب الوسيلة لتعليم اللغة العربية، خاصة الوسيلة البطا

 لًتقية مهارة الكتابة كدلعرفة فعاليتها ُب ادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا.
( دلعرفة استخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابة ُب ادلدرسة ٔكأىداؼ ىذا البحث: 

استخداـ البطاقات الومضية ُب  ( دلعرفة تأثَتَٕتطا. نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوك
 ترقية مهارة الكتابة ُب ادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا.

استخدمت الباحثة ُب كتابة ىذا البحث ادلدخل الكمي، كاستعملت البحث التجريب كىو الذم 
وؿ على البيانات احملتاجة فاستخدمت الباحثة أدكات مجعها يبحث عن اآلثار ُب حالة ادلقيدة. كللحص

بادلالحظة كادلقابلة كاالختبار. كاستخدمت الباحثة ربليل البيانات ىي اإلحصاء الوصفي الذم 
 استخدمتها لتحليل البيانات اإلحصائية بالوصف أك توضيح عن البيانات اليت قد مجعها بالفعل.

اخلطوات التالية: بدأت الباحثة تطبيق مهارة الكتابة ( تطبيق ٔكنتيجة ىذا البحث ىي )
باستخداـ البطاقات الومضية ُب الفصل التجرييب. فتحت الباحثة الدرس بالسالـ، كقرأت الباحثة ادلفردات 
ٍب تقليد الطالب ما ينطقها الباحثة، بعد انتهى البطاقات لكل الطالب يتقدـ أماـ الفصل لكتابة 

 ٖٚٗ،ٕ% = ٔ t-tableأكرب من نتيجة  ٗ٘،ٕاإلحصائي =  t( كأف نتيجة ٕادلفردات ُب السبورة )
مقبوؿ أك أف فركض  H1دبعٌت أف  ٖٗٔ،ٔ% = ٓٔكنتيجة  ٖٓٚ،ٔ% = ٘ككذالك أكرب من نتيجة 

ىذا البحث مقبوؿ، كىذا دليل أف استخداـ البطاقات الومضية فعاال ُب ترقية مهارة الكتابة ُب ادلدرسة 
 اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا. نور اذلدل الثانية
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ABSTRACT 

Hanum, Rofiqoh Laila. 2017. The Influence of Using The Flash Card Media in 

Enhancing the Writing Skills at Islamic Elementary School of Nurul 

Huda 2 Mojokerto City. Department of Arabic Language Education. 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Islamic State University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Abdul Wahab 

Rosyidi, M.Pd. 

Keywords : Flash Card, Writing Skills 

Learning foreign language, specially for arabic language will certainly 

face the problems. Among these problems is the students feel bored and less 

enthusiasm on teaching and learning activities. It is caused by many factors, such 

as the lack of learning media that used by teacher. Basically writing skills is very 

important to acquire the others language ability. Based on the description, the 

researchers wanted to test try an arabic learning media. Specially flash card media 

toenhancing the writing skills as well as knowing the effectiveness of the media at 

Islamic Elementary School of Nurul Huda 2 Mojokerto City. 

The purpose of this research are : 1) to know using the flash card media in 

enhancing the writing skills at Islamic Elementary School of Nurul Huda 2 

Mojokerto City. 2) to know the influence of using the flash card media in 

enhancing the writing skills at Islamic Elementary School of Nurul Huda 2 

Mojokerto City. 

In the writing of this research, researcher use quantitative research 

approach with the types of research experiments to achieve the purpose above. 

Data collection techniques used are observation, interviews and test. The data 

were analyzed using descriptive calculations, explain or expose data collected in 

detail. 

As for the results of the research (1) As for its application are 

as: Researchers start the application writing skills by using Flash cards in 

class experiments. Researchers open a lesson with a greeting, the researchers read 

the vocabulary then the students imitate what the spoken by researchers. After all 

the cards have finished each student to read, forward to the class to 

write vocabulary on the Board. (2) Calculation of T-count that is greater than the 

value of 2.54 t-tables with level 1% = 2, 473 and greater than the value of the t-

table with the standard of 5% = 1,703 and value level of 10% = 1,314 which 

means that the value of the count the H1 is accepted or in other words the research 

hypothesis is accepted. This proves that the use of Flash Card media effective in 

improving writing skills in Islamic Elementary School of Nurul Huda 2 

Mojokerto City. 
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ABSTRAK 

Hanum, Rofiqoh Laila. 2017. Pengaruh Penggunaan Media Kartu Flash dalam 

Meningkatkan Keterampilan Menulis di MI Nurul Huda 2 Kota 

Mojokerto. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Skripsi. Pembimbing : Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd. 

Kata Kunci : Kartu Flash, Keterampilan Menulis 

Dalam pembelajaran Bahasa Asing, khususnya bahasa Arab tentu akan 

menghadapi permasalahan-permasalahan. Di antara permasalahan-permasalahan 

tersebut adalah siswa merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam kegiatan 

belajar mengajar. Hal itu disebabkan karena banyak faktor, diantaranya kurangnya 

media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pada dasarnya keterampilan 

menulis sangat penting untuk memperoleh kemampuan-kemampuan bahasa yang 

lain. Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti ingin menguji-cobakan sebuah 

media pembelajaran bahasa Arab. Khususnya media kartu Flash untuk 

meningkatkan keterampilan menulis serta mengetahui efektifitas media tersebut  

di MI Nurul Huda 2 Kota Mojokerto. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui penggunaan media 

kartu Flash dalam meningkatkan keterampilan menulis di MI Nurul Huda 2 Kota 

Mojokerto. 2) untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Kartu Flash dalam 

meningkatkan keterampilan menulis di MI Nurul Huda 2 Kota Mojokerto. 

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen untuk mencapai tujuan di 

atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observsi, wawancara dan 

tes. Data dianalisis dengan menggunakan perhitungan deskriptif yaitu 

menjelaskan atau memaparkan data yang terkumpul secara rinci. 

Adapun hasil penelitian ini (1) Peneliti memulai penerapan keterampilan 

menulis dengan menggunakan kartu Flash di kelas eksperimen. Peneliti membuka 

pelajaran dengan ucapan salam, peneliti membaca kosakata kemudian murid 

menirukan apa yang diucapkan oleh peneliti. Setelah semua kartu selesai dibaca, 

setiap murid maju ke depan kelas untuk menulis kosakata di papan tulis (2) Dari 

perhitungan T-hitung yaitu 2,54 lebih besar dari nilai t-tabel dengan taraf 1% = 2, 

473 dan lebih besar dari nilai t-tabel dengan taraf  5%=1,703 dan nilai dengan 

taraf 10%=1,314 yang berarti bahwa nilai hitung H1 diterima atau dengan kata 

lain hipotesis penelitian ini diterima. Ini membuktikan bahwa penggunaan media 

kartu Flash efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis di MI Nurul Huda 

2 Kota Mojokerto. 
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 األول فصلال

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث  -أ

ة األجنبية خيتلف عن تعلم اللغة األـ، فادلبدأ األساسي من إف تعلم اللغ
تعليمها سلتلف ُب طريقتو كمادتو كعمليتو تقنيياتو. كاللغة شيئ خطَت ُب حياة 

كتعلم اللغة األجنبية ليس أمرا سهال ألف صعوبة تعلم اللغة األجنبية  1البشر.
لم اللغة كزبتلف صعوبة سلتلفة تبعا لسن الدارس كالبيئة اليت يعيش فيها أثناء تع

تعلم اللغة األجنبية أيضا حسب طبيعتها من حيث مشاهبتها أك اختالفها ُب 
الصوت أك الكتابة للغة الدارس األصلية كاإلختالؼ أك التشابو بُت لغة كأخرل 
يكوف ُب األصوات أك ُب طبيعة تركيب اللغة أك ُب األمناط السائدة فيها أك ُب 

 2شكل الكتابة.

ؼ األساسي لتعليم الّلغة العربية ىو اكتساب ادلتعلم القدرة على إف اذلد
اإلتصاؿ اللغول الواضح السليم، سواء كاف ىذا اإلتصاؿ شفويان أك كتابيان. ككل 

 3زلاكلة لتدريس الّلغة العربية جيب أف تؤدم إىل ربقيق ىذا اذلدؼ.

ة الكالـ، قد عرفنا أف الّلغة العربّية تتكوف من أربع مهارات، كىي مهار 
 مهارة القراءة، مهارة اإلستماع، كمهارة الكتابة.

كباحلقيقة أف ادلهارات األربع ليست منفصلة عن بعضها بعضا، كإمنا 
ىناؾ عالقات كثيقة تربطها على ضلو متكامل، فالصوت احلي جيمع بُت مهارٌب 

                                                           
1
ـ(، ٜٜٛٔ، )القاىرة : دار الفكر العريب. مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسييد أمحد طعيمة : رش  

 . ٕٙص:

2
 .ٗ-ٖيب. ب ت(، ص: ، )القاىرة : دار الكتاب العر مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العربعلي احلديد :   

3
                                                                                         .   ٖٔ(. ص ٜٗٛٔكويت،   -، )مكتبة الفالح: تدريس فنون الّلغة العربيةالدكتورعلى أمحد مدكر  
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ابة. اإلستماع كالكالـ، بينهما جيمع الرمز الكتايب بُت مهارٌب القراءة كالكت
 4كالكالـ كالكتابة مهارتا إنتاج، كالقراءة كاإلستماع مهارتا استقباؿ كاستيعاب.

أما الكتابة ُب تعليم اللغة العربية فهي إحدل مهارات اللغوية، ىي ربويل 
األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. كتأٌب مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت 

مهارة الكتابة ليست عملية سهلة خاصة ُب  بقية ادلهارات. كالشك أف تدريس
تعليم اللغة األجنبية لغَت الناطقُت هبا مثل للدارسُت اإلندكنيسُت ألف الكتابة 
باللغة العربية زبتلف عن الكتابة باللغة اإلندكنيسية ككتابة احلركؼ من اليمُت 

عليم مهارة إىل اليسار ككتابة اذلمزات ككتابة عالمات الًتقيم كغَتىا. فاإلسباـ ت
 الكتابة حيتاج ادلدرسوف إىل تنظيمها تنظيما جيدا.

كالكتابة ىي نتيجة كحصيلة العقل اإلنساين، خبالؼ اإلستماع كالقراءة، 
حيث إهنما نافذة من نوافذ ادلعرفة كأداة من أدكات تثقيف العقل. كيؤكد ىذا 

ادلعرفة، كأداة  ادلعٌت يونس كآخركف، حيث قالوا : "إذا كانت القراءة إحدل نوافذ
من أىم أدكات التثقيف اليت يقف هبا اإلنساف على نتائج الفكر البشرم، فأف 
الكتابة تعترب ُب الواقع مفخرة العقل اإلنساين، بل إهنا أعظم ما أنتجو العقل. 
كقد ذكر العلماء األنثركبولوجي أف اإلنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ تارخيو 

 احلقيقي".

عترب كسيلة من كسائل اإلتصاؿ بُت الفرد كغَته، شلن فالكتابة أيضا ت
تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أك ادلكانية، خبالؼ الكالـ الذم حيتاج إىل توحيد 

ى ىذا ادلفهـو كقاؿ بأف الكتابة ىي نشاط الزماف دكف ادلكاف. كقد أكد الناقة عل
ادلشاعر حركي كنشاط فكرم كىي كسيلة لإلتصاؿ كللتعبَت عن التفكَت. ك 

 5كاإلطباعات.
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 .ٖٓٔـ(. ص: ٜٕٓٓ: العربية للجميع.  . )الرياضتعليم اللغة للناطقين بغيرىاعمر الصديق عبد اهلل :   
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 UIN MALIKI ماالنج : ابة، )تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتأكريل حبر الدين،  

PRESS ،ٕٓٔٓ)ص: ـ ،ٙٗ. 
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كأمهية تعليم مهارة الكتابة، فإف الكتابة تعد ُب الواقع مفخرة العقل 
اإلنساين بل إهنا أعظم ما أنتجو العقل. كالكتابة عملية ضركرية للحياة العصرية 
بالنسبة للفرد أـ بالنسبة للجميع كمن ٍب تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ُب 

ىا عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة. كالكتابة ىي كسيلة من تعليم اللغة باعتبار 
كسائل اإلتصاؿ كىي كسيلة للتعبَت عما ُب النفس كاخلاطر. كىي أداة مهمة 
لبياف ما ًب ربصيلو من معلومات كىي كسيلة للتفكَت ادلنظم كاإلتقاف كقت 

  6ادلالحظة.

هارات كُب الواقع أف الكتابة ىي أصعب مهارات ُب تطبيقها من ادل
اللغوية األخرل كالسيما ُب اللغة العربية. إذا أهنا ربتاج إىل أساليب معينة ُب 

كالسيما باختالؼ نظمها الكتابية بالنسبة اللغات األخرل. تبدأ الكتابة  تدريسها
ُب اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار كىي زبتلف عن اللغات األخرل اليت تبدأ  

ليمُت. كلذلك يكوف دكر ادلدرس ُب تعليم مهارة الكتابة كتابتها من اليسار إىل ا
تعلمها كتطوير كفائتها. كمهارة الكتابة ىي من  من مهما جدا سبكُت الدارس

أكثر ادلهارات األصعب عند التالميذ، حقيقة أف ىناؾ كثَت من التالميذ ُب 
تابة ربتاج مرحلة ادلبتدئ الذين يشعركف بالصعوبة ُب كتابة اللغة العربية ألف الك

إىل ادلهارات ادلتعددة مثل القدرة على التطبيق قواعد الكتابة جيدا كصحيحا. 
ادلعارؼ كادلهارات ادلكتسبة ُب ادلرحلة ادلبتدئ تكّوف أساس الًتقية ُب مهارة 

  الكتابة.

ُب تفاعل أنشطة التعلم ُب الفصوؿ الدراسية، كادلعلم لو دكر مهم جدا. 
مرار دلساعدة الطالب على استكشاؼ كتطوير كقاؿ إنو جيب السعي باست
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-ٔٔٔـ(. ص: ٜٕٓٓ. )الرياض : العربية للجميع. تعليم اللغة للناطقين بغيرىاعمر الصديق عبد اهلل :   

ٖٔٔ. 
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قدراهتم. طريقة كاحدة للمعلمُت مساعدة ادلتعلمُت ىي إختيار كربديد طريقة 
 التعلم ادلناسبة لتحقيق أىداؼ التعلم.

( إىل ٕٚٓٓ)عبد الرازؽ،  Acep Hermawan-–كفقا ألجيف ىَتماكاف 
ل كالذم يرتبط أف األسلوب يعٍت أف مستول التخطيط كىذا ىو برنامج شام

ال يتعارض مع أف إرتباطا كثيقا خطوات تقدًن موضوع إجرائي، ال متناقضة، ك 
ىذا النهج. ُب أنشطة التعليم كالتعلم، كالطريقة ىي عملية ربديد بطريقة مركزة 

 على اذلدؼ مع إعداد مشركع من أجل ربقيق تلك األىداؼ.

صفت أعاله أف فإنو ديكن أف يقاؿ التعاريف كأساليب التعلم اليت ك 
طريقة التعلم ىو طريقة تصميم كنفاذ بصَتهتا، كعقلية ادلعلمُت ُب تنظيم زلتول 

 7الدركس، كالتسليم الدرس، كإدارة أنشطة التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم.

ُب ادلمارسة العملية نبدأ احلديث، يستند أكال إىل القدرة على اإلستماع 
 8ن ما كاف يدكر ُب ذىنو.كالقدرة كالشجاعة ادلفردات للتعبَت ع

كُب تعليم الّلغة العربية، مهارة الكتابة تستند على أمور مهم ُب األنشطة 
الّلغوية. كبالتايل فإف عدـ التمكُت من كفاءة مهارة الكتابة فتكوف عقبة ُب 
التواصل. كلكن عادة كثَت الطالب من أكثر ادلداريس اّلذين يتعلموف الّلغة 

ادللل، كيعقب إىل الطالب كاشبههم ال حيبوف الّلغة العربية العربية كىم يشعركف ب
كيعتربكف أف الّلغة العربية لغة صعبة. ىذا ىو أحد األسباب اليت ال يتم التعليم. 
فلذلك، جيب أف يكوف أساليب أك كسائل التعليمية بديلة، خاصة ُب تعليم 

 مهارة الكتابة. كأحد من كسائل التعليمية يعٍت البطاقة.

اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة ماجاكَتطا ىي  "رسة "نور اذلدل الثانيةادلد
إحدل من ادلؤسسات التعليمية ربت رعاية إدارة الدراسات الدينية ىو أكثر 
                                                           

7
 Khanifatul, Pembelajaran Inovatif Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif dan 

Menyenangkan. )Yogyakarta: AR- RUZZ MEDIA,2013). Hlm.15 
8
 Makruf, Imam. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. )Jakarta: Needs Press,2013(. 

Hlm. 103 
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تركيزا على ادلوضوعات الدينية، كخاصة العربية. أساليب ادلدرسة "نور اذلدل 
يات احلد ادلستخدمة ُب اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة ماجاكَتطا اخللف "الثانية

عملية التعلم. كما نعلم ُب تعلم اللغة العربية ىناؾ الكفاءات األساسية، حيث 
بعد تعلم الطالب كمن ادلتوقع أف ينطق العربية بشكل صحيح. كلكن كاقع 

ليت يواجهها عدد من الطالب الذين لديهم استخداـ اللغة العربية االطالب ُب 
ف الطالب ىم أقل قدرة على التحدث باللغة العربية. القليل من االىتماـ. ذلك أ

كذلك ألف ادلعلم ُب عملية التعلم رلرد استخداـ زلاضرة كترمجة النصوص العربية 
كليس علينا سول اإلنتظار لكتاب دليل دكف استخداـ الدعائم أك كسائل 

 اإلعالـ اليت ديكن أف تنمية قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية.

تقدـ ادلدرسة نور اذلدل الثانية اإلبتدائية اإلسالمية ادلذىبة كىي كقد 
بالفعل تنفذ تعليما بلغتُت ُب عمليو التعلم. األساليب ادلطبقة ُب التعلم اليومي 
ىي طريقو للحفظ. التايل فإف الطالب سوؼ نتذكر دائما مجيع الدركس اليت 

التالكة سيتم ملء كسائل تعلمها، كخصوصا الدركس ادلستفادة كاللغة العربية ك 
اإلضافة إىل ذلك، فإف ادلدرسة لديها  .التحفيظ اليت ًب احلصوؿ عليها علمت

ساسية لوسائط اإلعالـ أك الوسائط ادلتعددة ُب  بالفعل ادلرافق كاذلياكل األأيضا 
كل الفصوؿ بالكامل، كإهنا أيضا فصوؿ جيدة جدا كفقا دلعايَت الفصوؿ 

  .وب ُب أساليب التدريس ادلطبقة ُب ىذه ادلدرسةاالعدادية. كلكن ىناؾ عي

كمن بُت ادلساكئ، فإف معظم الطالب يشعركف بادللل كاإلرىاؽ ُب عملية 
التعلم بسبب أساليب التالكة اليومية كالتحفيظ اليت تطبقها ىذه ادلدرسة. ال 
تبدك لطيفة جدا عندما ادلعلم ألكؿ مرة دخلت الفصوؿ الدراسية مباشرة مع 

ـ الطالب كسوؼ يقرأ كل مفردات ككذلك اآليات القصَتة من القرآف انسجا
دائما جهاز  استخدمتدكف انتظار أمر من ادلعلم. ُب العملية الدرس الذم 

اإلسقاط إلظهار كشرح للطالب من أجل القبض عليها بسرعة من قبل 
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حبيث  الطالب. كلكن ُب ىذه ادلدرسة أيهما يأٌب أكال ىو التعلم كالتعلم كالتعلم،
  .ال ديكن للطفل التحرؾ حبريو للتعبَت عن قدرهتم ادلعرفية كاحلركة

استخداـ كسائل اإلعالـ اليت ىي  تريد اكلذلك، خلصت الباحثة أهن
متعة كليس شلال. كمن ناحية أخرل، فإف الباحثُت يريدكف أيضا أف يعرب ادلتعلموف 

و اإلعالـ العمل العملي عن القدرة ادلعرفية كالقابلية للتحقيق. ىذه الوسائط ى
كالتطبيق بسهولة جدا ُب كل مكاف كخاصة ُب الفصوؿ الدراسية ُب شكل 
البطاقات الومضية. ىذه ىي البطاقة الومضية بطاقات تتألف من الصور كأيضا 
ادلفردات الكاملة من ألواف، حبيث الطالب لن يكوف ىناؾ أكثر من ادللل 

دا أف تتذكر كديكن أيضا أف كادلشبعة ألف ىذه الوسائط من السهل ج
 .للعب اثناء التعلم ُب عملية التدريس كالتعلم استخدمت

ف الباحثُت يرغبوف ُب استخداـ البطاقات الومضية ، فإُب ىذه احلالة
دلعرفو قدرة الطالب ُب مهارة الكتابة ُب أحباثو. ىذا ىو ألف الطالب ُب ىذه 

ـ، كالقراءة ُب تعلم اللغة العربية الفئة بالفعل بطالقة جدا ُب االستماع، كالكال
كلكن ال يزاؿ أقل الصحيح ُب ادلهارة القدرة على كتابتها. ألنو ُب الواقع إذا كاف 
الطالب ديكن أف تنطق ادلفردات العربية كىي ليست بالضركرة قادرة على كتابة 
البيانات ادلبوبة بشكل صحيح. على سبيل ادلثاؿ عندما قاؿ الباحثوف عدة 

شكل عشوائي للتقدـ إىل اجلبهة، ٍب أكعز الباحثوف بعض الطالب طالب ب
لكتابة كلمة "َسبػُّْورَةه"، من ىناؾ كاف من ادللحوظ أف بعض الطالب الذين 
 يكتبوف ذلم غَت كاملة أك أقل رسالة حىت اإلرتباؾ ُب احلرؼ اجملمع لكتابة

ت الومضية ستدالؿ على استخداـ البطاقاىنا ديكن للباحثُت اإل مفردات. من
 .كاليت لًتقية مهارة الكتابة علي أحباثها ىذه ادلرة

كاستخداـ البطاقة ُب تعليم العربية للناطقُت بغَتىا يعود بفوائد تربوية 
الطالب، كىي : إشارة انتباح  وية عديدة على ادلدرسكنفسية كتعليمية كلغ
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ذلا أثر  التالميذ، زيادة التحصيل كاحلفظ ألف الصورة اليت يصاحبها الصوت
حسن على ذاكرة الطالب كىو أقول من أثر ادلادة ادلكتوبة كحدىا، تقليل 
الًتمجة، توبيح كثَت من جوانب احلياء ُب ذىن الطالب تقضي على الفركؽ 
الفرضية بُت ادلتعلمُت إىل حد ما، إذ أف لغة الصورة لغة علمية يفهمها اجلميع 

 9فهما متقاربا.

باحثُت يبحثوف عن إجابات ألسئلة مثل دلاذا ربقيقا ذلذه الغاية، فإف ال
اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة ماجاكَتطا ُب  "الطالب ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية

اتقاف مهارة الكتابة منخفضة جدا. استنادا إىل البحوث اليت ُب حاجة إىل نشاط 
تعلم الطلبة، على يقـو بو ادلعلموف مع اجلهود الرامية إىل إثارة االىتماـ كالتحفيز 

 .سبيل ادلثاؿ من خالؿ توجيو الطالب على استخداـ مفردات

انطالؽ من ادلعلومات السابقة يتضح لنا أف  من اخللفية ادلذكورة أعاله،
إحدل الوسائل ادلناسبة لتنمية مهارة الكتابة كدافعية الطالب ُب تعلم اللغة 

 ىذا البحث عن : اجراء عربية ىي البطاقات الومضية. لذلك، تريد الباحثةال

في المدرسة "نور  استخدام البطاقات الومضية في ترقية مهارة الكتابةتأثير  "
 ". الهدى الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية بمدينة موجوكيرطا

 

 سئلة البحثأ  -ب

اد إىل خلفية البحث السابقة كلتيسَت الفهم، فًتكز كتقدـ األسئلة نإست
 ُب ىذا البحث : األتية

ُب ادلدرسة "نور اذلدل  ات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةبطاقالستخداـ ا كيف .1
 ؟الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا
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، ٔالتقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية بغير الناطقين بها، ط.السيد، علي القامسي ك زلمد علي  
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ُب ادلدرسة "نور  ات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةبطاقالستخداـ ما تأثَت ا .2
 ل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا؟اذلد

 

 لبحثاؼ اأىد -ج

الباحثة أف إعتماد على أسئلة البحث السابقة فاألىداؼ اليت تريد 
 صلها كما تلي ذلذا البحث :رب

ُب ادلدرسة "نور اذلدل  ات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةبطاقالستخداـ دلعرفة ا .1
 سالمية دبدينة موجوكَتطا.الثانية" اإلبتدائية اإل

ُب ادلدرسة "نور  ُب ترقية مهارة الكتابة ات الومضيةبطاقالتخداـ تأثَت اس دلعرفة .2
 .طااذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَت 

 

 فروض البحث -د
نو، الفرضية ىي: ادلزعومة ُب حُت الذم ديكن كفقا ذلادم سوتريس 

صحيحا أك خاطئا، إهنا سيتم رفض إذا اخلطأ، كسيتم قبوؿ إذا احلقائق 
 11تربيرىا.

كلة ادلذكورة أعاله، ففي ىذه احلالة استخدمت الباحثة بناء على ادلش
ُب  ة الكتابةترقية مهار ومضية ُب ال اتبطاقالتخداـ استأثَت " ية: الفرضية التال

طيع أف طا " يستادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَت 
 . الفصل اخلامس بلغتُتترقية فّعاؿ ُب تعليم اللغة العربية لدم التالميذ ُب 
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 حدود البحث-ه

التفكَت إىل اجلهد ادلبذكؿ كالوقت التماـ ك  ف ىذا البحث يستغٌتإ
 ها على ثالثة حدكد، كىي:تة حبثالباحثالعميق، فتحدد 

 احلدكد ادلوضوعية (1

ع فيما يتعلق بتعليم اللغة ىذا ادلوضو  الباحثةلًتتيب الكتابة ىذا البحث تًتكز 
ة مهارة الكتابة خاصة ُب كتابة احلركؼ ُب ادلفردات )اإلمالئية( العربية لًتقي

ادلدرسة "نور اذلدل الثانية"  بوالية البياف ُب باستخداـ البطاقات الومضية
 اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا.

 احلدكد ادلكانية (2

 دلدرسةالباحثة ىذا البحث زلدكد ُب اعقد فيو كأما ميداف البحث الذم سوؼ ت
"نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا، كأخذت الباحثة 
الفصل اخلامس بلغتُت )العربية كاإلصلليزية( يعٍت من الفصل اخلامس أبو حسن 

بتعليم ن تلك ادلرحلة ليجرب عليو األشعرم كالفصل اخلامس جنيدم البغدادم م
 .ةاـ البطاقات الومضياللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة باستخد

 احلدكد الزمانية (3

 سط شهر أغسطسالزماف شهرا كاحدا ُب كسط شهر يوليو حىت ك  تأخذ الباحثة
باستخداـ لتسجيل األنشطة التعليمية حينما يطّبق الطالب  2117سنة 

لتطبيق تعليم اللغة العربية لًتقية كاحدا فواحدا، كالزماف الباقي  البطاقات الومضية
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓبة باستخداـ البطاقات الومضية ُب العاـ الدراسي مهارة الكتا
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 أىمية البحث -و

من ىذا البحث أف يكوف نافعا  الباحثةإف ىذا البحث لو أمهية، ترجوا 
. جيرم أف يأتيها ىذا ًتبية خاصة ُب تدريس مهارة الكتابةُب تنمية نوعية ال

 : البحث إجيابيا من النواحي النظرية كالتطبيقية

 من الناحية النظرية (1

بتعليم اللغة العربية أف يكوف ىذا البحث مداخلة كمعلومات التعليمية اليت تتعلق 
 .ية مهارة الكتابة باستخداـ البطاقات الومضيةلًتق

 من الناحية التطبيقية (2

 للمدّرس (1)

مهارة الكتابة ىذا البحث يساعد ادلدرس ليعرؼ تنمية الطالب ُب 
ادلدرس دبنهج التعليم أك  استخدـحىت  ضيةباستخداـ البطاقات الوم

 إسًتاتيجية ادلناسبة.

 للطلبة (2)

تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة باستخداـ يعرؼ الطلبة كفائتهم ُب 
كال  يفيدكف ىذا ادلواد الصعبة كالسهلة حىت ينتبهوا البطاقات الومضية ٍب

عليم اللغة العربية خاصة ُب تساىلوا فيها، كبالتايل ستوصلهم إىل النجاح ُب تي
 .يةباستخداـ البطاقات الومض تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة

 للجامعة (3)

باستخداـ  إعطاء ادلعلومات عن تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة
إلسالمية كتوفَت نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اُب ادلدرسة " البطاقات الومضية

 جع الدراسة دلكتبة اجلامعة.ثركة مرا
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 للباحثة (4)

تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة لتوسيع أفاؽ ادلعارؼ كاألفكار العلمية ُب 
ليت توجهها الكتابة باستخداـ البطاقات الومضية كتستطيع أف تعاِب ادلسألة ا

كجلعل ىذا البحث مصدرا ُب حبوث تالية كتطور اخلربة ذلا قيمة كمعرفية 
 احثة.لنفس الب

 

 الدراسة السابقة-ز

 ن الدراسة اليت تتعلق هبذا البحث، كىي كما يلي :ة عالباحثقد حبثت ل

 6102يوسف نوفل،  .1

ًتقية ل (flash cardأثر استخداـ البطاقة الومضية )" موضوع دراستها
 ". كاذلدؼ من ىذا البحث يعٍتالـ دبدرسة اإلرشاد ادلتوسطة باتومهارة الك

لًتقية مهارة الكالـ دبدرسة  ستخداـ البطاقة الومضيةفة كيفية امعر ( 1)
لًتقية مهارة  استخداـ البطاقة الومضية( معرفة أثر ٕاإلرشاد ادلتوسطة باتو )

ُب كتابة ىذا البحث  الباحث استخدـالكالـ دبدرسة اإلرشاد ادلتوسطة باتو. 
ادلدخل الكمي كيستعمل البحث التجرييب كىو الذم يبحث عن اآلثار ُب 

ربليل البيانات ىي اإلحصاء الوصفي الذم  الباحث استخدـحالة ادلقيدة. ك 
ها لتحليل البيانات اإلحصائية بالوصف أك توضيح عن البيانات اليت استخدم

قد مجعها بالفعل كما ىو بدكف التلخيص للعاـ. كنتيجة ىذا البحث ىي من 
 6ٜٖٙٔ % =ٔأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  ٙ،ٚنتيجة اإلحصائي = 

بوؿ أك أف مق H1أف % = دبعٍت ٘ككذلك أكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم 
فركض البحث ادلقبوؿ. كىذا دليل أف استخداـ البطاقة الومضية فعاال لًتقية 

 هارة الكالـ دبدرسة اإلرشاد باتو.م
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 ٕ٘ٔٓحمد جعفر صديق، أ  .2

اـ الصور ادلسلسلة لًتقية مهارة الكتابة استخد" ثموضوع البح
ؼ من اذلد". وصلاف()حبث ذبرييب دبدرسة ىداية األمة ادلتوسطة اإلسالمية الم

عرفة فعالية استخداـ الصور ادلسلسلة ُب ترقية مهارة الكتابة. البحث دلىذه 
 (Approach Quantitative)ُب ىذا البحث ادلدخل الكمى  الباحث استخدـ

 االختبارستخداـ اكب(  Experiment Method )باستعماؿ ادلنهج التجرييب 
البحث ىو القبلي كالبعدم ُب الفصل التجرييب كالفصل الضابط. كرلتمع 

ىو الطلبة ُب الفصل الثاين عاـ  ٕٗٔٓالطلبة ُب الفصل الثاين عاـ 
طالبا كعينتو فصل ضابط ُب الفصل الثاين  ٜٚكعددىم  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ
نتيجة طالبا. ك  ٕ٘طالبا، فصل ذبرييب ُب الفصل الثاين "ج"  ٕ٘"ب" 

%. 6ٜٔٛ( مالحظة حصلت على درجة جيد جدا دبعدؿ ٔالبحث ىي )
( كفاءة ٖ%. )ٕ،ٖٛ( إستبانة حصلت على درجة جيد جدا دبعدؿ ٕ)

%. ٗ،ٗٛطلبة فصل ذبرييب ُب مهارة الكتابة على درجة جيد جدا دبعدؿ 
( درجة فعالية استخداـ الصور ادلسلسلة ُب تعليم مهارة الكتابة على ٗ)

 ٘ٓ،ٓ( أكرب من نتيجة تاء اجلدكؿ ُب درجة ٘ٙ،٘احلساب ) نتيجة تاء
(. كىم يدؿ على أف استخداـ الصور ٕٚ،ٕ) ٔٓ،ٓ( كُب درجة ٖٓ،ٕ)

ُب تعليم اللغة العربية ُب ترقية مهارة الكتابة  الباحثةادلسلسلة اليت صنعها 
 فعاؿ. 

 ٕ٘ٔٓا، كارتيك .3

ادلفردات تخداـ البطاقة القصَتة لًتقية كفاءة اس" ثموضوع البح
)البحث اإلجرائي الصفي لطلبة ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

( أف تعرؼ كصفا ٔجابونج تالوف باليتار(". أما أىداؼ ىذا البحث فهي )
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لتنفيذ استخداـ بطاقة قصَتة لزيادة قدرة الطلبة ُب التمكُت مفردات ُب 
حلكومية جابونج تالوف الفصل السابع "ب" ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ا

( معرفة إتقاف مفردات الًتقية من الطالب بعد استخداـ أساليب ٕباليتار )
بطاقة قصَتة ُب الفصل السابع "ب" ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

البحث اإلجرائي الصف الذم يتكوف من  استخدمتجابونج تالوف باليتار. ك 
كادلالحظة كالتفكَت، كأما طريقة مجع أربع خطوات، ىي : مراقبة كالعمل 

كالوثائق.  االختبارالبيانات ادلستخدمة ُب البحث يعٍت ادلالحظة كادلقابلة ك 
ءة ادلفردات استخداـ البطاقة القصَتة يكوف الناجحة أك الفعالة ُب تنمية كفا

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جابونج ُب  بع "ب"ُب الفصل السا
القبلي( حصل على  اختبارار، كىي قبل استخداـ بطاقة قصَتة )تالوف باليت

البعدم ٍب ارتفع مرة أخرل  االختبارُب  ٜ٘،٘ٚارتفع إىل  ٕٛ،ٜٙالنتيجة 
البعدم للدكرة الثانية كربقيق نتائج التعلم حيصل على  االختبارُب  ٘،ٗٛ إىل

كر البعدم د االختبار% ُب ٙٙ،ٙٙالقبلي ارتفع إىل  اختبار% ُب ٕٙ،ٚٗ
البعدم للدكرة  االختبار% ُب ٘،ٚٚاألكؿ فيها ٍب ارتفع مرة أخرل إىل 

  الثانية.

 

 

 تحديد المصطلحات-ح

ومضية ُب ال اتبطاقالتخداـ استأثَت " :  وادلوضوع ُب ىذا البحث ى
ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة  ة الكتابةترقية مهار 

ادلصطلحات ُب موضوع ىذا البحث عرض بعض  الباحثةدت اَتطا ". أر موجوك
 ابتعاد عن كقوع اخلطأ كسوء الفهم دلا كرد ُب ىذا البحث العلمي :

قة صغَته ربتوم علي الصور أك النصوص أك الرموز اليت بطا:  يةالومضالبطاقات  .1
تكوف بطاقات  تذكر كترشد الطالب إىل شيء مرتبط بتلك الصورة. كعاده ما
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كاجهت.  سم، أك ديكن تعديلها مع فئة صغَتة كبَتة ٕٔ×  ٛم كمضية حج
اليت ديكن  كغَت ذلك، الومضية حيتوم على صور من الكائنات، كاحليوانية بطاقة

 11.داتاستخدامها لتدريب الطالب علي توضيح كإثراء ادلفر 

ارة الكتابة ىى تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية مه أف : ابةارة الكتمه .2
كىذا يطلب تطوير  نب األخطاء اذلجائية كاإلمالئية،وعية الدقيقة كذبادلوض

  12ة.التفكَت كزيادة حصيلة معلومات اللغوية كترقية األسلوب ُب الكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 

119-120 
12

 Ahmad Mahfud Effendy, Metodologi pembelejaran Bahasa Arab, (Malang: Al-

Misykat, 2009), Hal 170 



 
 

51 

 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 

 (وسائل التعليمية) المبحث األول : (أ

 وسائل التعليميةفهم  -1

حرفيا  الالتينية اليت تعٍت عالـكتستمد الكلمة من كسائل اإل
أك مقدمة. ُب كسائل اإلعالـ اللغة العربية ىو الوسيط أك الرسل من  متوسطة

( يقوؿ أف كسائل اإلعالـ ٜٔٚٔادلرسل إىل متلقي الرسالة. غارليج كأيلي )
عندما يكوف من ادلفهـو عموما اإلنساف، كادلادية، أك األحداث اليت بناء 

 .الكتساب ادلعرفة أك ادلهارات أك ادلواقف الظركؼ اليت ذبعل الطالب

كهبذا ادلعٍت، فإف ادلدرسُت كالكتب ادلدرسية كالبيئة ادلدرسية ىي 
كسائط اإلعالـ. دبعٍت أكثر ربديدا لوسائل اإلعالـ ُب عمليو التدريس 
كالتعلم دييل إىل أف تعرؼ على أهنا أدكات الرسم، كالتصوير التصويرم، أك 

 1.ية، كأعادة ترتيب ادلعلومات البصرية أك اللفظيةىاء للتقاط، كالعمل

كسائل اإلعالـ ىي الوسيلة ادلستخدمة حلمل أك نقل شيء من 
الرسالة، حيث ىذه الوسيلة ىي الطريقة أك أداة مع رسالة تشغيل بُت 

 اإلتصاالت مع ادلبلغوف )بليك كىارلسُت(.
لناس وف ااستخدمكسائل اإلعالـ ىي مجيع اشكاؿ الوسطاء الذين 

نشر األفكار، التايل فإف فكرة أك تلك الفكرة إىل ادلتلقي )سانتوسا س 
 2.ىاميجايا(

ها ادلعلم استخدمتديكن القوؿ إف الوسائل التعليمية: ىي كل أداة 
عملية التعليم كالتعليم، كتوضيح ادلعاين كاألفكار، أك التدريب على  تنميةل

                                                           
1
 Azhar Arsyad, Op Cit, hal 3. 

2
 Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal 2. 
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على  يعتمد ادلعلم أساسادلهارات، كغرس القيم ادلغوب فيها، دكف أف 
 3األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من جهد نظر رجاؿ الًتبية على 
أساس أمهية استخداـ حواس معينة ُب عمليات التعليم كاختالؼ ادلفهـو 

 م اليت تقدمها الوسائل ُب رلاؿ الًتبية كالتعليم.اس الوظائف كادلهعلى أس
معركؼ أف الوسيلة ىي ما يلجأ إليو مدرس من  كعند نائف زلمود

ها كتعزيزىا. كىي كسيلة تنميتأدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعليم ك 
ها ُب عملو، كىي تعلمية ألف الطالب يتعلم استخدمت ةألف ادلعلم
 4بواسطتها.

ها استخدمتكسيلة التعليمية ىي باختصار مجيع الوسائط اليت 
عليمي لتوصيل احلقائق، أك األفكار، أك ادلعاين للتالميذ ادلعلم ُب ادلوقف الت

جلعل درسو أكثر إثارة كتشويقا، كجلعل اخلرب الًتبوية خربة حية، كىادفة، 
 5كمباشرة ُب نفس الوقت.

كدكر الوسائل التعليمية ُب عملية التعليم كالتعليم، ىي يقصد 
كإجياد الرغبة لديو  فع،بعملية التعليم توصيل ادلعرفة إىل ادلتعلم، كخلق الدكا

د طريقة، قيب، كالعمل للوصوؿ إىل ادلعرفة، كىذا يقتضي كجو للبحث كالتع
. لذلك ال خيفى على ادلمارس لعملية التعليم أك أسلوب يوصلو إىل اذلدؼ

كالتعلم ما تنطوم عليو الوسائل التعليمية من أمهية كربل ُب توفَت اخلربات 

                                                           
3
، رياض: دار ، أساس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بهاد اهلل الغاىل كعبد احلميد عبد اهللناصر عب 

 ٚـ. ص: ٜٜٔٔالغاىل، 

4
 ٖٗ(، ص: ٜٜٛٔ، )بَتكت، لبياف: دار النفائس، ، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معركؼ 

5
. مصر:جامعة ادلنصورة، دت. ص: ةية وأساليبيمناىج، تعليم العربية لغير الناطقين بها ةرشيد أمحد طعيم  

ٕٕٓ 
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ظركؼ الطبيعة للخربة التعليمية، ككذلك ُب احلسية اليت يصعب ربقيقها ُب ال
 زبطي العوائق اليت تعًتض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسو.

يقصد بعملية التعليم توصيل ادلعرفة إىل ادلتعلم، كخلق الدكافع، 
ادلعرفة، كىذا  كإجياد الرغبة لديو للبحث كالتنقيب، كالعمل للوصوؿ إىل

أسلوب يوصلو إىل ىدفو. لذلك ال خيفى على  ، أكيقتضي كجود طريقة
لعملية التعليم كالتعليم ما تنطوم عليو الوسائل التعليمية من أمهية   ةادلمارس

كربل ُب توفَت اخلربات احلسية اليت يصعب ربقيقها الظركؼ الطبيعة للخربة 
التعليمية، ككذلك ُب زبطي العوائق اليت تعًتض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد 

 6ى الواقع نفسو.عل

كل ىذه التعاريف تؤدم إىل مفهـو كاحد كىو أهنا كسائل أك 
كسائط تعيُت على التعلم كتؤدم إىل إسراعة. ككما قد سبق ذكره أف 
الطالب يتعلموف أكثر كيصبحوف أكثر إجيابية إذا ما استخدمت ادلواد 

لبصر ُب التعليمية اليت تثَت أكثر من حاسة لديهم، فاشًتاؾ حاسيت السمع كا
 التعليم يكوف أفضل من استخداـ حاسة السمع دبفرده.

كقد تطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمى 
كسائل اإليضاح كالوسائط الًتبوية كأحيانا أخرل  لوسائل التعليمية كأحياناا

ها استخدمتتقنيات التعليم. ككل ىذه ادلسميات تعٍت سلتلفة الوسائل اليت 
كاحلقائق كاألفكار  ادلواقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ األستاذ ُب
 7لبة.كادلعاين للط

                                                           
6
 Atwi Suparman, Desain Pembelajaran, Jakarta: Depdikbud – Universitas Terbuka , 

1991. hal: 9 
7
. Uin Maliki Press. ماالنج: ةءاة كفدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربيمهارات التريل حبر الدين، أك   

 ٘٘ٔص. 
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ككسائل اإلعالـ ىي ُب األساس كل شيء ديكن أف تكوف 
تصاؿ )التعليم الوساطة اليت تعمل كوسيط، كسيلة أك أداة لعملية اإل

 .(لمكالتع

 الوسائل التعليمية اختبارشروط  -2

الذم كجدت من أجلو ُب لكي تؤدم الوسائل العلمية الغرض 
 8التعليم، كبشكل فاعل، البد من مراعاة الشركط التالية: عملية

 أف تتناسب الوسيلة مع األىداؼ اليت سيتم ربقيقها من الدرس .أ 

 دقة ادلادة العلمية كمناسبتها للدرس .ب 

 أف تناسب الطالب من حيث خرباهتم السابقة .ج 

ددية أك ناقصة أك ينبغي أال ربتوم الوسيلة على معلومات خاطئة أك ق .د 
متحيزة أك مشوىة أك ىازلة كإمنا جيب أف تساعد على تكوف صورة كلية 

 كاقعية سليمة صادقة حيثة أمينة متزنة

 أف تعرب تعبَتا صادقا عن الرسالة اليت يرغب ادلعلم توصيلها إىل ادلتعلمُت .ه 

أف يكوف للوسيلة موضوع كاحد زلدد، كمتجانس، كمنسجم مع موضوع  .و 
 ل على الدارسُت إدراكو كتتبعوالدرس، ليسه

 مها، أك مساحتها مع عدد طالب الفصلناسب حجأف يت .ز 

 أف تساعد على اتباع الطريقة العلمية ُب التفكَت، كالدقة كادلالحظة .ح 

 توافر ادلواد اخلاـ االزمة لصنعها، مع رخص تكاليفها .ط 

أف تناسب ما يبذؿ ُب استعماذلا من جهد ككقت كماؿ ككذا ُب حاؿ  .ي 
 زلليا، كجيب أف يراعى فيها نفس الشرطإعدادىا 

 ستفادة منهال اإلهأف تتناسب كمدارؾ الدارسُت، حبيث يس .ك 

 أف يكوف استعماذلا شلكنا كسهال .ل 

                                                           
8
 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa. (Jakarta: Logos, 1987). hal:79 
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الوسيلة اجليدة اليت ربقق الغرض  اختبارأف يشًتؾ ادلدرس كالطالب ُب  .م 
 كفيما يتعلق بإعدادىا يراعى اآلٌب:

 صالحيتهاالوسيلة قبل استعماذلا للتأكد من  اختبار (1

كل دارس إعداد ادلكاف ادلناسب الذم ستستعمل فيو، حبيث يتمكن   (2
 أف يسمع كيرل بوضوح تاما

هتيئة أذىاف الدارسُت إىل ما ينبغي مالحظتو أك إىل ادلعارؼ اليت يدكر  (3
حوذلا موضوع الدرس كذلك بإثارة بعض األسئلة ذات الصلة بو، إلبراز 

 ها.النقاط ادلهمة اليت ذبيب الوسيلة علي

 أنواع الوسائل التعليمية -3

تتنوع الوسائل التعليمية كتتطور األزماف، فمنها ما تعتمد على اللغة 
اللفظية أك ادلسموعة، كمنها ما تعتمد على الصور كالرسـو كالتسجيالت 

َتىا. كيرل الفوزاف د على الصور ادلتحركة كالتلفاز كغالصوتية، كمنها ما تعتم
م إىل رلموعات، كذلك حسب احلاسة اليت أف الوسائل التعليمية تنقس

 زباطبها، كىي:
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أك ادلرسومة، مثل: الكتب،  .أ 

ة، كالصورة التعليمية، كالرسومات كاخلرائط، كاللوحات التعليمي
 يات كالبطاقات، كالرموز.كالشفاى

كة، مثل: األفالـ الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية ادلتحر  .ب 
 9متحركة، كأشرطة الفيديو، كأقراص احلاسوب.

يمية، كلكننا ديكن ذبميع تعددت أنواع كتقسيمات الوسائل التعل
 منها ُب خصائص معينة ُب أقساـ التالية: ادلتشابو

                                                           
9
  ٜٓٔ – ٛٓٔأكريل حبر الدين، ادلرجع السابق، ص.   
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 القسم األول: الوسائل التعليمية

ىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر،   الوسائل البصرية، -1
لصور الفوتوغرافية كالصور ادلتحركة الصامتة كصور األفكار كالشرائح كا

كالرسـو كالتوضيحية كاللوحة الوبرية كاللوحة ادلغناطيسية كاللوحات 
 الكهربية.

اليت تعتمد على حاسيت كالسمع،   ىي تضم اجملموعة الوسائل السمعية، -2
 راديو كاألسطوانات كالتسجيالت الصوتية.ك

كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت  لبصرية،الوسائل السمعية ا -3
فالـ كالتليفزيوف كاأل، كتشمل الصور ادلتحركة الناطقة  البصر كالسمع

11كالتسجيالت الصوتية ادلصاحبة للشرائح كاألسطوانات أك الصور.
 

 القسم الثاني: مجموعات المالحظات

من  ىذه الوسائل تتيح للدارسُت عنصر ادلالحظة، كال تعٍت سلبية
جانبهم بل إهنا تتيح فرص العمل اإلجيايب. كيضم ىذا القسم أنواع الوسائل 
التالية: التوضيحات العملية كالرحالت كادلعارض كالصور كادلتحركة كالصوت 

 11كالصور الثابتة كالرسم.

 أىمية الوسائل لتعليمية -4

شرل إذا كانت الوسائل التعليمية أداة مهمة ُب عملية التواصل الب
ُب أثناء  ربقيق التواصل بُت ادلعلم كالطالب ُب فإهنا تعّد أداة رئيسة بعامة،

                                                           
11

، )الرياض: جامعة ٔالمعينات البصرية في تعليم اللغة، ط.زلمود إمساعيل صيٍت كعمر الصديق عبد اهلل،  
 ٗ(، ص:ٜٗٛٔادللك سعود، 

11
)القاىرة: دار  ،ٔلوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية، ط.، سيكو عبد اجمليد سيد منصور 

 ٗ٘-ٕ٘(، ص: ٖٜٛٔادلعارؼ، 
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العملية التعليمية بصورة خاصة، كديكن أف نلخص أىم الفوائد اليت تربز 
 أمهية الوسائل التعليمية ُب اآلٌب:

 العناية بالفروؽ الفردية (أ

ستعداد لو، ئصهم ادلتعلقة بكيفية التعلم كاإلخيتلف الطالب ُب خصا
نهم يتعلم بصورة أفضل عن طريق حاسة السمع، كلذلك هتتم فم

الوسائل التعليمية بإجياد ادلواقف التعليمية اليت تتطلب اشًتاؾ أكثر من 
حاسة ُب التعليم. كىكذا تتكوف اخلربة ادلباشرة أك ادلمثلة نتيجة إثارة 

 الوسائل احلاسة أك أكثر من حواس ادلتعلم.

 قطع رتابة المواقف التعليمية (ب

عادة ما تزدحم ادلواقف التعليمية التقليدية بالتلقُت، حيث يعتمد ادلعلم 
ُب ىذا ادلواقف على اإللقاء أك األسئلة كاألجوبة لتقدًن مادة دركسو، إال 

ات اجراءأف استخداـ ادلعلم للوسائل التعليمية ُب سياؽ متناغم ضمن 
دلوقف التعليمي التدريس، يقطع رتابة ادلواقف اللفظية التقليدية كجيعل ا

 تعلم.دم إىل مزيد من اإلجيابية لدل الأكثر تشويقا كإثارة، شلا يؤ 

 زيادة انتباه الطالب (ج

إف استخداـ الوسائل التعليمية ُب التدريس غالبا ما يؤدم إىل إثارة حاسة 
أك أكثر من حواس التعلم، شلا يدفعو إىل الًتكيز كالتدقيق ُب متابعة 

شاطو، كيظهر ذلك ُب مناقشات الطالب أحداث التعلم، كيزيد من ن
 كاستفساراهتم ُب أثناء الدرس، كما يظهر ُب نتائج تعلمهم.

 زيادة كمية اإلنجاز (د

عند العتماد على الطرؽ اللفظية ُب تدريس بعض ادلوضوععات، نالحظ 
نتباه، كما الطالب عن متابعة الدراسة أك اإل أف ىناؾ انصرافا من بعض
 دبجرد استخداـ الوسيلة التعليمية. فنجد أف يلبث ىذا األمر أف يتغَت
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عناصر احلركة كاللوف كالصوت كغَتىا شلا تتضمنو الوسائل التعليمية 
سرعاف ما ذبذب التعلمُت على اختالفهم للعمل كالتعلم، كمن ٍب تزد من  
كمية ما يقوموف بو من إصلاز، فنجد غرفة الصف كقد ربولت إىل خلية 

، بعكس ما كاف عليو احلاؿ لعمل كالنشاطضلل يتنافس أعضاؤىا ُب ا
 عتماد على التدريس اللفظي بدكف الوسائل التعليمية.عند اال

 دراسة الظواىر الخطرة والنادرة ( ه

كتستطيع الوسائل التعليمية أف توفر للطالب الفرصة لدراسة مثل ىذه 
الظواىر اخلطرة أك نادرة التكرار عن طريق الصور بأنواعها، ككذلك عن 

األفالـ ادللونة ادلتحركة اليت تقدـ صورة كاقعية ذلذه الظواىر، دكف طريق 
تعيضهم للخطورة، كدكف ترقبهم دلوعد حدكث ىذه الظواىر، كغَت 

 12ذلك.

 خصائص الوسائل الناجحة -5

لكي تنجح ىذه الوسائل ُب تأدية كظيفتها الًتبوية، ينبغي أف 
الشركط  كتابة  ذكر الدكتور نايف معركؼ ُب تتوافر فيها الشركط، كقد

 التالية:
 أف تكوف منتمية لألىداؼ الًتبوية النابعة من ثقافة األمة كحضارهتا. .أ 

 من أجلو. استخدمتأف تكوف زلققة للهدؼ ادلباشر الذم  .ب 

أف تراعي خصائص الدارسُت اجلسدية كالنفسية كالعقلية، كمن  .ج 
خصائصهم اليت البد من مراعابتها ىي السن، كاجلنس، كاخللفيات 

 يمية كالثقافية، كاذلدؼ من تعلمو اللغة.التعل

                                                           
12

، ، المنهج المدرسي المعاصر مفهوم، أسسو، مكوناتو، تنظيماتو، تقويمو وتطويرهحسن جعفر اخلليفة 
 ٛٓٔ-ٙٓٔق( ص: ٖٔٗٔ)الرياض: مكتبة الرشد، 
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أف تكوف الفائدة اليت تقدمها للمعلم كادلتعلم تفوؽ اجلهد الذم يبذؿ  .د 
 إلعدادىا، كللتكاليف اليت تصرؼ إلنتاجها.

 ستعماؿ.تتسم بالبساطة كالوضح كسهولة اإل أف .ه 

أف تراعي ُب تصميمها كإعدادىا صحة ادلعلومات، كُب إخراجها جودة  .و 
 اإلتقاف.

 أف تستعمل ُب الوقت ادلناسب، كادلكاف ادلناسب، كالشكل ادلناسب. .ز 

حيث قد  التعليمية بعد تصميم خطة الدرس، الوسائل اختباركيكوف  .ح 
حدد األىداؼ اخلاصة بالدرس كزلتواه كطريقة تنفيذه كخيتار أنسب 
الوسائل كأجداىا للدرس. فمن اخلطأ أف يبدأ ادلعلم بإعداد الوسائل 

 13ا كانت شلتعة كجذابة، ٍب يصمم بعد ذلك خطة الدرس.التعليمية مهم

 مزيا وعيوب من الوسيلة التعليمية -6

الوسيلة التعليمية مهمة ُب عملية التعليم، ألهنا إحدل من عناصر 
ُب عملية التعليم. كأنواع من الوسيلة التعليمية تتكوف من الوسيلة التعليمية 

لة التعليمية السمعية كالبصرية. السمعية كالوسيلة التعليمية البصرية كالوسي
 14كل أنواع منها:كعيوب من  كلكن لكل أنواع لديهم مزيا كعيوب. أما مزيا 

 14منها:

 مزيا وعيوب من الوسيلة التعليمية السمعية .أ

الوسيلة التعليمية السمعية ىي الوسيلة أفضل على الصوت. أما 
 مزيا على ىذه الوسيلة منها:

 السمعهايستطيع التالميذ الًتكيز كحساس على  (1

 مج التلفازعار رخيصة كأكثر من متنوعة الربناأس (2

 صفتها سهل منتقل (3

                                                           
13

 ٘ٙٔ-ٗٙٔسابق، ص:رجع الأكريل حبر الدين، ادل  
14

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, edisi 1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002) hal. 273 
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 تطوير أف زبيل التالميذ ُب الكتابة كتصوير كغَتىا  (4

 أما عيوب من ىذه الوسيلة منها:

  إىل التالميذ لذيهم فكرة ادلعنوم استخدمتىذه الوسيلة 

 جيب أف تكوف اخلَتة، إذا جيب على التعليم أكال 

 تعرض الرمز ىذه الوسيلة 

 مزيا وعيوب من الوسيلة التعليمية البصرية .ب

 أما مزيا كعيوب من الوسلة التعليمية البصرية، كما اآلٌب:

 :مزيا على ىذه الوسيلة منها 
 صفتها تستطيع ليقرأ مرة األخرل (1

 تركز ادلسودة الصحيحة (2

 ترفع اجلذابة إىل التالميذ (3

 نفعل بُت التالميذ كبيئتهات (4

 ميذتفض على خربة التال (5

 :أما عيوب من ىذه الوسيلة منها 
 أقل عملي ُب عملية التعليم (1

 ىذه الوسيلة على شكل الصور فقط (2

 مسعهالة على شكل الكتابة كال يستطيع ىذه الوسي (3

 أسعار غالية (4

 مزيا وعيوب من الوسيلة التعليمية السمعية والبصرية .ج

15أما مزيا كعيوب من الوسيلة التعليمية البصرية، كما اآلٌب:
 

 ا على ىذه الوسيلة منها:مزي 
 ديكن أف زبلق االنطباع ادلكاف كالزماف (1

                                                           
15

 ٕ٘ٚص: نفس ادلراجع   
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الصوت الناتج ديكن أف يسبب الواقع إىل الصورة ُب شكل من  (2
 أشكاؿ التعبَت النقي

 ثالثي األبعاد تصوير (3

 توفَت الوقيت كتسجيل ديكن أف تقـو مرارا كتكرارا (4

 كديكن أف يتم ُب الكالسيكية ككذلك فرد (5

 ليا(سهولة التخزين )عم (6

ابة إىل التالميذ ُب لة لديها األلواف ادلتنوعة لكي جذىذه الوسي (7
 عملية التعليم

أف تكوف تتكوف من الصوت )موسيقي( كالصور كالفنة كاألفالـ  (8
 كالفيديو كغَتىا

 أف تكوف ربرؾ الدكافع إىل التالميذ ُب عملية التعليم (9

 :أما عيوب على ىذه الوسيلة منها 
 ظة الثمنتتطلب معدات كمعققدة باى (1

 أكثر تكلف (2

قدرات ادلوارد البشرية ُب استخداـ الوسائط ادلتعددة ال يزاؿ حيتاج  (3
 إىل ربسن

 االىتماـ الكاُب من احلكومة (4

 فوائد الوسائل التعليمية -7

كىناؾ أسباب عديدة ألف التعليم اإلعالمي ديكن أف يزيد من 
عالـ ُب كؿ يتعلق بفوائد تدريس كسائل اإلتعلم الطالب. السبب األ عملية
 :ملالتعلم من الطالب كتش عملية

يكوف التعليم أكثر جذبا الىتماـ الطالب من أجل غرس الدافع س .أ 
 .لمللتع



26 

 

 

يمية معناىا حبيث ديكن فهمها على ف ادلواد التعلكوف من الواضح أسي .ب 
، كتسمح للطالب بإتقاف الغرض التعليمي ضلو أفضل من قبل الطالب

 .لبشكل أفض

، كليس رلرد االتصاؿ اللفظي من أكثر تنوعا يس ستكوفطريقو التدر  .ج 
لطالب ، لذلك ال حيصل المات من قبل ادلعلمُتخالؿ الكالـ من الك

، كخصوصا عند تدريس ادلعلمُت أك دركس بادللل كال ينفد من البخار
 .ةالساع

 يستمعوف إىل تفسَت ، الالذم يقوموف بأنشطو تعليمية أكثرب الطال .د 
أخرل مثل ادلراقبة كاألداء كاإلثبات  ةادلدرس فحسب، بل أيضا أنشط

16.ىاكغَت 
 

هنا تفًتض أربع كظائف (، فإٕٜٛٔكلينز ) ككفقا لشركو ليفي
 :ي، كىس ُب كسائط االعالـ، كال سيما كسائل اإلعالـ البصريةللتدري

يو انتباه ، كىي الرقص كتوجالوظيفة ىي جوىر اىتماـ كسائل اإلعالـ .أ 
 .ومالطالب للًتكيز علي احملت

طالع عليها من مستوم التمتع الطالب عند ن اإل، ديكظائف بفعاليةالو  .ب 
ف تثَت مشاعر كمواقف راءه النص( التصويرية اليت ديكن أالدراسة )ق

 .بالطال

ف الرمز أك ت الوظيفة ادلعرفية، اليت يتبُت من نتائج الدراسة أككشف .ج 
الصورة ادلرئية ىو التعجيل بتحقيق اذلدؼ ادلتمثل ُب فهم كتذكر 

 .ة ُب الصورةعلومات أك الرسائل الواردادل

الوظيفة اليت تقـو هبا ادلؤسسة، كالتدريس ُب كسائل اإلعالـ من نتائج  .د 
البحوث أف كسائل اإلعالـ البصرية اليت توفر السياؽ لفهم النص 

                                                           
16

 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Offset, 1990), hal 2. 
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يساعد الطالب الذين ىم ضعيفة ُب القراءة لتنظيم ادلعلومات ُب النص 
 .17كحذر منو مرة أخرل

 ي اختيار الوسائل التعليميةالمعيار ف -8

ُب اختيار كسائل اإلعالـ دلصلحة التدريس ينبغي أف تويل االىتماـ 
 :للمعايَت التالية

ادلوثوقية بغرض التدريس، ككسائل اإلعالـ التعليمية ادلختارة على أساس  .أ 
 .التطفل الذم ًب تعيينو-ادلوضوعي

الوقائع كادلبادئ  تأييد زلتوم مواد الدرس، أم ادلواد اليت تتسم بطبيعة .ب 
كادلفاىيم كالتعميما، حباجة إىل مساعدة كسائل اإلعالـ لكي يكوف 

 .مفهوما بسهولة أكرب

سهولة كسائل اإلعالـ ادلأمونة، شلا يعٍت أف الوسائط ادلطلوبة ديكن  .ج 
إسًتجاعها بسهولة، على األقل بسهولة خلقها ادلعلموف ُب ذلك الوقت  

 .كانوا التدريس

ُب استخدامها، كأم نوع من كسائل اإلعالـ ادلطلوبة  مهارات ادلعلمُت .د 
 .ىو الشرط الرئيسي للمعلمُت ديكن استخدامها ُب عملية التدريس

الوقت ادلتاحة الستخدامها، حبيث ديكن أف تكوف كسائل اإلعالـ  .ه 
 .مفيدة للطالب أثناء التدريس

كفقا دلدم التفكَت الطاليب، جيب أف يكوف اختيار كسيلة للتعليم  .و 
لتعليم كفقا دلعيار تفكَت الطالب، التايل فإف ادلعٍت الوارد فيو ديكن أف كا

18.يفهم من قبل الطالب
 

 

 

                                                           
17

 Azhar Arsyad, Op Cit, hal 16. 
18

 Nana Sudjana, Op Cit, hal 4. 
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 (ةالبطاقات الومضي) المبحث الثاني : (ب

 فهم البطاقات الومضية -1

ٌب مع الكلمات ُب البطاقات الومضية ىي البطاقات ادلصورة اليت تأ
ف طريقو التعلم يتم  أدكماف. غلُتشكل بطاقة اليت ًب عرضها من قبل غلُت 

الومضية اليت ىي  البطاقات  مراحل باستخداـ أدكات كسائل اإلعالـُب
 .19رقةك الكلمات ادلكتوبة على 

، عادة ما ربتوم على كلمات أك صور أك تركيبوبطاقات كمضية 
 دات ُب اللغات العامة كاللغات األجنبيةكديكن استخدامها لتطوير ادلفر 

 21.اصبشكل خ

الصور أك النصوص أك الرموز اليت تذكر  ربتوم على اقة صغَتةبط
تكوف بطاقات  ما إىل شيء مرتبط بتلك الصورة. كعادةكترشد الطالب 
 سم، أك ديكن تعديلها مع فئة صغَتة أك كبَتة ٕٔ×  ٛكمضية حجم 

كغَت ، الومضية حيتوم على صور من الكائنات، كاحليوانية بطاقةالكاجهت. 
 21.اتا لتدريب الطالب علي توضيح كإثراء ادلفرداستخدامهاليت ديكن  ذلك

يتم ذبميع . بطاقات كمضية ىي البطاقات ادلصورة اليت تأٌب الكلمات
ية من ادلاش الصور على بطاقات كمضية، من بُت أمور أخرل: سلسلة

كالفواكو كادلالبس كألواف كاألشكاؿ كاألرقاـ، كغَت ذلك. يتم لعب ىذه 
فاؿ كتقرا بسرعة. الغرض من ىذا األسلوب ىو تظهر لألط البطاقات بطريقة
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 Minanur Rohmah, Peran Glenn Doman Sebagai Metode Pembelajaran Membaca Pada 

Anak yang Mengalami Cedera Otak, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hal 19-

20. 
20

 Basuki Wibawa dan Farida Mukti, Media Pendidikan, (Jakarta: Depdiknas , 1992), hal 

30. 
21

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 
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ور كالكلمات، حبيث ديكن زيادة ادلفردات األدين لنتذكر الص تدريب الدماغ
 22.هاتنميتك 

استنادا إىل أراء اخلرباء أعاله، ديكن استنتاج أف بطاقة كمضية ىو 
ربتوم على كلمة أك صورة. ديكن استخداـ بطاقات كمضية كسائل بطاقة 

جوانب تطوير اللغة. يتم لعب ىذه البطاقات  وير ادلفردات علىاإلعالـ لتط
سرعة. كديكن تصميم حجم بطاقة كمضية بطريقو تظهر لألطفاؿ كتقرا ب

عالـ لتلبية احتياجات الطبقة، كىذا ىو القوؿ حبجم بطاقة كمضية كسائل اإل
ة الضيقة زبتلف مع حجم بطاقة كمضية كسائل اإلعالـ على فئة إىل الطبق

 .َتاحملمي الكث ة كطفلةكاسع

 طاقات الومضيةالمزايا والعيوب في الب -2

مي إىل كسائل اإلعالـ البصرية. كتلعب الوسائط ينت البطاقة الومضية
، من عملية التعلم. مزايا بطاقات كمضيةعالـ ادلرئية دكرا ىاما ُب كسائط اإل

 :رلبُت أمور أخ

 هايسهل محل ( أ

حىت ُب زينها ُب حقيبة ديكن زب مع حجمها الصغَتة بطاقات كمضية
، كديكن استخدامها ُب الداخل أك ُب اذلواء جيبك لذلك ال حاجو للفضاء

 .لقالط

 ليةعم ( ب

داـ كسائل اإلعالـ، كبطاقات كمضية احلكم من الطريقة اليت خلق كاستخ
علموف ادلتوسطوف إىل مهارات جدا. كُب ىذا الوضع ال حيتاج ادل عملية

ال ربتاج إىل استخداـ الكهرباء. إذا كنا عالـ خاصة، كما أف كسائط اإل
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 كدلف تسلسل من الصور كفقا لرغباتنا، تأُب طريقنا الستخداـ احلية يؤ 
 .قبع من كضع الصورة بالضبط كليس رأسا على

 سهولة ُب التذكر ( ج

الرسائل القصَتة على   كتقدـ خصائص كسائل اإلعالـ البطاقات الومضية
ف يتذكركا السهل على الطالب أ كل بطاقة. اإلطباؽ القصَتة ذبعل من

الرسائل. مزيج من الصورة كالنص ببساطو يسهل الطالب لالعًتاؼ مثل 
 .ـوىذا ادلفه

 ادلرح ( د

بطاقات كمضية كسائل اإلعالـ ُب استخدامها من خالؿ ألعاب، على 
حثوف عن كائن كاحد أك أمساء زلددة ، الطالب يتنافسوف يبسبيل ادلثاؿ

 .شوائيام زبزينها عاليت يت من بطاقات كمضية

كمضية، ُب حُت أف الزائدة بطاقات عالـ الشرح أعاله ىو كسائل اإل
كفهم الكلمات  كمضية فقط قادرة على معرفة عالـ بطاقةضعف كسائل اإل

 .كمضيةكالصور فقط كالكلمات كالصور علي بطاقات 

 فوائد البطاقات الومضية -3

تشمل ما كمضية ت عالـ بطاقابالنسبة لفوائد التعلم كسائل اإل ماأ
 :ليي

 .قدرات األطفاؿ ُب حفظ كإتقاف ادلفردات ُب كقت سريع تنمية . أ

  ُب التدريس كإدخاؿ ادلفردات علىادلعلمُت ل من السهل علىجيع . ب
 .كراألطفاؿ ُب كقت مب

سيكوف لألطفاؿ فوائد ُب كاحد يفهم اللغة كالتعرؼ على أنواع سلتلفة  . ج
 .من ادلاشية، كالفواكة، كغَت ذلك
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 (المبحث الثالث : )مهارة الكتابة ج(

 مهارة الكتابةمفهوم  .1

كالشد كالتنظيم. كأما  فالكتابة َب اللغة من مادة )ؾ ت ب( تعٌت اجلمع
فَتل علياف أف الكتابة ىي أداء منظم كزلكم يعرب بو اإلنساف عن  اإلصطالحى،

كم كسببا َب ح كمشاعره احملبوسة من نفسو، كتكوف دليال كجهة نظره،أفكاره 
.ليوالناس ع

مهارة الكتابة ىى أف  :(A. Fuad Efendy) د أفاندمكقاؿ فؤا 23
نب األخطاء اذلجائية تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة كذب

ا يطلب تطوير التفكَت كزيادة حصيلة معلومات اللغوية كترقية كىذ كاإلمالئية،
 24األسلوب ُب الكتابة.

سابق يظهر أف الكتابة ىى النتيجة كحصيلة العقل من التعريف ال
كحيث إهنما نافذة من نوافذ ادلعرفة كأداة  اىن، خبالؼ اإلستماع كالقراءة،اإلنس

كريل حيث قل. كيؤكد ىذا ادلعٌت يونس كأخركف، كما نقلو أمن أدكات تثقيف الع
تثقيف الىت كأداة من أىم أدكات ال كانت القراءة إحدل نوافذ ادلعرفة،قالوا: "إذا 
 َب الواقع مفخرة لكتابة تعترباإلنساف على نتائج الفكر البشرم، فإف ا يقف هبا

ل إهنا أعظم ما أنتجو العقل. كقد ذكر علماء األنثركبولوجى أف العقل اإلنساف، ب
من اإلنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقى". فالكتابة أيضا تعترب كسيلة 

.نيةن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية كادلكافرد كغَته، شلكسائل االتصاؿ بُت ال
25

 

مها معان تكوناف ادلهارة الكلية الكتابة نشاطة حركية كنشاطة فكرية ك إذف ف
ىنا ة احلركية ٍب ادلهارة الفكرية. ك للكتابة الىت تنقسم بدكرىا إىل مهارتُت : ادلهار 
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هارة الفكرية ُب كتابة اللغة األـ بو بُت مفهـو ادل بنا اإلرشارة إىل أمرمهم تفرؽجيدر 
ادلستول الذل ديكن فكرية َب كتابة اللغة األجنبية كمدلوؿ ىذه ادلهارة ك ادلهارة الك 

لعل ىذا األمر يتطلب منا أف نعود إىل ما سبق أف الوصوؿ إليو َب اللغة الثانية. ك 
كتابة للتعبَت عن التفكَت. فمن خالؿ اله من أف الكتابة كسيلة لالتصاؿ ك قررنا

َت الناضج. التفكُت التفكَت الغامض ك يستطيع الفرد أف يصل إىل التمييز ب
ذبتهد لتعرب عن سلتلف ادلشاعر كادلفاىيم كالصور الىت فالكتابة تسجل فكره ك 

 َب ذلك الكلمات مسطرة على الورؽ، تريد أف زبرج من عقلو مستخدمنا
ؿ، بواسطتها ديكن على تسلسل أفكاره، هبدؼ ربقيق عملية اتصا  كمسيطران 

الكتاىب  لكان لشخصُت أك أكثر، كيعٌت ىذا أف التعبَتجعل الفكرة الواحدة م
الثانية كظيفتُت من كظائف اللغة األكىل ىي االتصاؿ، ك اإلنشاء( حيقق )التعبَت ك 

ىى التفكَت، كمن ىنا كجب أف يتجو تعليم التعبَت الكتاىب َب اللغة األـ إذباىُت 
 ا:مه

 كىو ما نطلق عليو اآلف االذباه الوظيفى َب الكتابة. اذباه االتصاؿ 

 .26اذباه تفكَت ك يطلق عليو اآلف االذباه األدىب ك االبداعى َب الكتابة 

 أىداؼ مهارة الكتابة .2

ص أىداؼ تعليم الكتابة َب ىدؼ رئيسى كاحد )السيطرة ديكن تلخي
ع يستطيع العرىب على استخداـ نظاـ بناء اجلملة العربية َب كتابة رسالة أك موضو 

أف يفهمو(. كما ديكننا من أجل توضيح أكثر نفصيل ىذا اذلدؼ َب رلموعة 
األسلوب. تعليم الكتابة من حيث الطريقة ك  من األىداؼ توجهنا َب أثناء عملية

 كديكن صياغة ىذه األىداؼ بالشكل اآلتى:
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اذلدؼ األكؿ ىو أف يكوف الطالب متمكنا من كتابة اجلمل كالفقرات  .أ 
كالتعبَت ادلصور عن األنشطة َب  عن األعماؿ كادلهن، ابة التعبَت ادلوجوككت

 27كقت الفراغ ككيفية تكوين الفقرات إىل النص أك القصة.

حيث يعرب الطالب عما يشاىده  ذلدؼ الثاىن ىو كتابة الوصف احلر،ا .ب 
.اصركيسمعو تعبَتا حرا دكف قيد بالصور كالبالعن

28 

جتماعية كاقتصادية وضوعات ا احلر َب ماذلدؼ الثالث ىو كتابة التعبَت .ج 
يث تلك ادلوضوعات مأخوذة من كاقع حياهتم كهتمهم كسياسية متنوعة. ح

 29َب معاِب ادلشكالت الىت تواجهم.

 أىمية مهارة الكتابة .3

. كما القدرة على الكتابة تابة مهارة مهمة من مهارات اللغةتعبَت الك
تقل أمهية بية. كالكتابة كفن لغول ال ىدفان أساسيا من أىداؼ تعليم اللغة األجن

اف فإذا كاف احلديث كسيلة من كسائل اتصاؿ اإلنس عن احلديث أك القراءة،
بغَته من أبناء األمم األخرل، بو ينقل انفعاالتو كمشاعره كأفكاره كيقضى 

الًتحاؿ عرب ادلسافات  إذا كانت القراءة أذاة اإلنساف َبحاجاتو كغاياتو، ك 
تعترب من مفاخر العقل فإف الكتابة  برة كالثقافات ادلختلفة،منة العااألز البعيدة ك 

بولوجى أف اإلنساف حُت على عظمتو حيث ذكر علماء األنثر  دليلاإلنساىن ك 
ع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقى. فالكتابة سجل تارخيو كحافظ على بقائو، اخًت 

راثها، كال أف يستفيد قى َب بقاء ثقافاهتا كتبدكنو ال يستطيع اجلماعات أف تبك 
ن الكلمة ادلكتوبة أداةن حلفظو تفيد من نتاج العقل اإلنساىن الذل ال بديل عك 

 31تطويره.كنقلو ك 
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كظيفتاف أساسيتاف مها االتصاؿ  إذا كاف اللغة َب حياة اإلنساف ذلاك 
فإف الكتابة قادرة على أداء ىاتُت  كتسهيل عملية التفكَت كالتعبَت عن النفس،

ل اإلتصاؿ كما أنو فنحن ديكننا بأف التعبَت الكتاىب كسيلة من كسائ ،لوظيفتُتا
كلكونو كذلك أصبح ذا أمهية كبَتة  ترمجة للفكر كتعبَت عن النفس َب ذاة الوقت،

 .َب حياة الفرد كاجلماعات

ائل اإلتصاؿ كالتعبَت عن النفس إف كانت مهمة كوسيلة من الوسكالكتابة ك 
َب حجرة الدراسة حيث يتطلع الدراس اللغة العربية إىل فإهنا مهمة أيضان  كالفكر،

. إف الكتابة أيضان كسيلة من كسائل أيقر درة على أف يكتب هبا كما يتحدث ك الق
يف الًتاكيب تعر عد الدراس على التقاط ادلفردات ك تعليم اللغة. فهى تسا

ل  ارات اللغة األخر ذبويد مهكما أهنا تسهم كثَتان َب تعميق ك  كاستخدامها،
ب ياالستماع أيضان باعتبار كتابة اإلمالء نوعا من أنواع التدر كالكالـ كالقراءة ك 

على االستماع كما سنذكر َب مكاف آخر. كلقد ذكر كثَت من علماء تدريس 
الكتابة باللغة قتان كافيان َب تعليم القراءة ك اللغات أف الطالب الذين يقضوف ك 

اللغة كيتمكنوف من توظيف ىذه األجنبية تكوف لديهم معلومات كافية عن 
31صحيحان.ادلعلومات شلا يسهل عليهم استخدامان 

 

كقد تزداد أمهية الكتابة َب ادلستويات ادلتقدمة من تعليم اللغة حيث 
كقد حيتاجها ليسجل هبا  ،حيتاجها الدراس ليعربيها عن مستواه َب دراسة اللغة

سو كتابة فيما يتصل دراسة كما قد حيتاجها للتعبَت عن نف  ،معلوماتو عن اللغة
اللغة كثقافاهتا كأداهبا. كإذا كانت الكتابة كيسلة من كسائل دراسة اللغة كترقية 

تعتمد على ىذه ادلهارات  فإهنا َب ذات الوقت ،ادلهارات اللغوية األخرل
فعن طريق االستمتاع كالقراءة يكتسب الدارس قدرة على ، كيستفيد منها

كتراكيبها ىذه القدرة الىت ال غٌت عنها للكتابة االستخداـ ادلناسب للغة 
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ال يستطيع ، فالشيئ الذل ال يستطيع الفرد أف يقولو لنفسو، الصحيحة ادلفهومة
كمن ىنا نستطيع القوؿ بأف شلارسة الكتابة بشكل ، أف يكتب بسهولة ككضوح

فعاؿ كاالستفادة منها كمهارة لغوية أمر مرىوف دبمارسة ادلهارات األخرل 
 .سيطرة عليهاكال

 ابةأساليب تعلم مهارة الكت .4

 :ثلسبكن تنمية ملكة الكتابة بأساليب أخرل كمك 

لمة زلذكفة قد تكوف أداة جر أك أف يطلب من التالميذ إمالء الفراغات بك  .أ 
 .عطف أك استفهاـ أك غَت ذلك

 ذلك ديكن تدريب الطالب على ترتيب الكلمات، كبناء اجلملة بناءك .ب 
يعطي منو ترتيبها حبث تعطي معٌت من الكلمات ك صحيح فيعطي رلموعة 

 .دامفي

رلموعة  حقة ديكن تدريب التلميذ على ترتيب اجلمل بإعطائومرحلة ال ُبك  .ج 
ىذا يقـو على من اجلمل غَت ادلنظمة، كيطلب منو تكوين فقرة كاملة، ك 

إدراؾ التلميذ للعالقات بُت اجلمل معنويا كزمانيا أك مكانيا، كذلك الربط 
32.ائرضمبُت ال

 

 لى تعليم اللغة العربية في المدرسة اإلبتدائيةمهارة كتابة ع .5

 مهارة الكتابة ميتعلفهم  ( أ

مهارات اللغوية معقدة، حيث جيب أف يتم فرز ىذه الكتابة ىي 
 تركز على الصوت )مرحلة صوتية(. ادلهارات بعد فًتة من الدركس اليت

غالبان ما يفهم إال  ـ. ادلرحلة أكثر تركيزا على اجلوانب لالستماع كالكال
الفعلية كما يشمل سلتلف العمليات ، كلكن كنسخ كالتدقيق اإلمالئي
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، )السعودية: داراألندلس المهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنونها زلمد صاّب الشنطى،  
  ٕٚٔـ(، ص  2113 – قٕٗٗٔللنشر ك التوزيع، 
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اإلدراكية لكشف ما يريد الشخص. كىكذا ىذه ادلهارات شلارسة تعيُت 
األفكار كادلعارؼ كتسليمها بعد ذلك ُب شكل رموز الرسالة. كلكن ماذا 

اسة أك ادلشارؾ على كيف حالة كأكضاع الدر  الدرس فعال اعتمادا عن
 33.ذهتلمي

 ؼ تعليم مهارة الكتابةأىدا ( ب

 ي:م الكتابة كيًتكز على ثالثة أشياء، ىيتعل

 الكتابة بالكتابة الصحيحة .1

 تنمية اخلط .2

 القدرة على نطق كضوح الفكر كالتفصيل .3

 خطوات تعليم مهارة الكتابة ( ج

 :ابةعامة تتصل بالكت كىناؾ بضعة مبادئ توجيهية

ل ليس من الطالب كتابة ، كالطالب معٌت قيتوضيح ادلواد ادلستخلصة (1
 ى التمييز بُت النطق ككاف معتاداقبل الطالب نصغي جيدا، قادرة عل

 .اتالقراء

 أف غرض تعليمة للطالب يقوؿ (2

 ةبدأ تدريس الكتابة بوقت كاف (3

 :مثاؿ مبدأ تدرجييا من بسيطة استمر كضع، تبدأ الدرس (4

 نسخ احلركؼ . أ

 نسخ الكلمات . ب

 كتابة مجلة بسيطة . ج

 تابة بعض اجلمل اليت ُب النص أك احملادثةك . د

 كتابة اإلجابات على األسئلة . ق

                                                           
33

 Munir M.Ag., Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing, yang terkumpul dalam buku 

yang berjudul Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam. Global Pustaka Utama, 

Yogyakarta: 2005. 
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 إمالء . ك

 اذباىات مناىضة . ز

 يؤلف رلانان  . ح

 حرية الكتابة . ط

 التعليم على الكتابة اليدكية . م

 34التعلم أمل . ك
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 الفصل الثالث

 ة البحثمنهجي
 

 مدخل البحث ومنهجو .أ

ج الكمي. البحث الكمي ىو استخداـ ادلنه ادلنهج ادلتبع ُب ىذه الدراسة
البحث الذم يتأثر بالبحث منوذج للطبيعة. األعراض ىي اذلدؼ، كالطبيعة غَت 
منظم، كديكن التنبؤ. سلوؾ الكائن كاف شديد التأثر بالقوانُت الطبيعية للسبب 

حافز اليت تلقاىا.  كاألثر أك التحفيز كاستجابة. أم تغيَتات للكائن سببها دائمان 
ة: نظرت إىل أف الظواىر االجتماعية للسلوؾ البشرم، كما جيدا  البحوث الكمي

كما ىو احلاؿ ُب دراسة الطبيعة، ىي موضوعية كقابلة للقياس، كديكن التنبؤ بسبب 
الظواىر االجتماعية مرتبط أيضا بقانوف الطبيعة الذم ىو سلوؾ الكائن استجابة 

 1.لولتأثَت احلافز الذم جاء 

ة كمحور لعملية العمل الذم يأخذ مكاف ُب وث الكمييتم تعريف البح
القشر، كىو زلدكد كفرز ادلشكلة كوهنا جزءا اليت ديكن قياسها أك التعبَت عنها 

، كربديد االختبارىذا البحث توضيح العالقات بُت ادلتغَتات، ك أجرل . قاـبأر 
مة نظرية كالبحث عن العموميات اليت ذلا قي اختبارالعالقة السببية للمتغَتات، ك 

 2تنبؤية )على التنبؤ أعراض(.

أساليب البحوث التجريبية. ديكن تعريف البحث  استخدمتىذا البحث 
التجرييب كأسلوب منهجي بناء عالقة تتضمن ىذه الظاىرة نتيجة لذلك. ُب 

ُت القياـ بثالثة شركط، أف أنشطة السيطرة، الباحثاألسلوب التجرييب، ينبغي أف 
ُت كائن أك موضوع الباحثذبارب حبثية، قسمت كالتالعب، كادلالحظات. ُب 

                                                           
1
 Purwanto. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hlm, 16. 
2
 Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 

Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm, 174. 
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التحقيق إىل رلموعتُت، اجلماعات اليت ربصل على ادلعاملة رلموعات العالج 
 3.ليةكالسيطرة على الذين مل حيصلوا على معاملة تفضي

ات الومضية( كمتغَت بطاقالخداـ استتأثَت كقاؿ البحث أم غَت متغَت )
تصميم رلموعة  استخدمتتصميم ذبرييب (. ة الكتابةترقية مهار مرتبط )ُب 

 األكىل. االختبار  posttestمراقبة

 

 ٔاجلدكؿ 
 4البعدم االختبارالقبلي ك  االختبار اجراءادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع 

 البعدم االختبار التجريبة القبلي االختبار اجملموعة الفصل
جنيدم  ٘

 البغدادم
 O1 X O2 اجملموعة التجريبية

أبو حسن  ٘
 األشعرم

 O3 - O4 اجملموعة الضابطة

 بق : كفيما يلي توضيح ماُب اجلدكؿ السا
O1 : القبلي للمجموعة التجريبية االختبار 
O2 : البعدم للمجموعة التجريبية االختبار 

O3 : القبلي للمجموعة الضابطة االختبار 

O4 : البعدم للمجموعة الضابطة االختبار 

X : تطبيق التجريبة 
 

 

 

                                                           
3
 Purwanto. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hlm, 203-204. 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal. 79. 
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 مكان ووقت البحث .ب

ُب ادلدرسة "نور  كأجرل ىذا البحث على طالب الفصل اخلامس بلغتُت
البحث دلدة شهر  اجراء. دبدينة موجوكَتطا اإلبتدائية اإلسالمية اذلدل الثانية"

حُت فحص تنفيذ كقت البحث، تتكيف مع دركس اللغة العربية على طالب  كاحد.
 .كالكائن  بلغتُت الفصل اخلامس

 

 عينتومع البحث و تمج . ج

ىو كل فرد أك كحدة أك األحداث اليت ًب ربديدىا   تمعكبصفة عامة، اجمل
من الناحية التقنية، السكاف ليست سول رلموعة من الوحدات  .كموضوع البحث

األكلية اليت ذلا ىذه الصفات أك اخلصائص احملددة. السكاف ىو التعميم كاذلدؼ أك 
اليت حددىا الباحثوف معرفة كمن ٍب  ادلوضوع لو بعض الصفات كاخلصائص

 Sugiyono) ،117 :2117.)5 استخالص االستنتاج 

ء من السكاف اليت لديها خصائص أك خصائص لنفس أك العينة ىي جز 
عينات ادلأخوذة جيب أف يكوف السمات، كاضحة، ككاملة حيث ال. سكافشلاثلة لل

)نفس العينة اخلصائص  أف ذلك ديثل السكاف. منوذج جيد للمتطلبات يكوف ادلمثل
 6خصائص السكاف( كالكاُب )حجم العينة كافية ضماف استقرار خصائصو(.

ُب ىذه الدراسة مجيع طالب ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية"   تمعاجمل
مجيع  ه البحثدينة موجوكَتطا رلموعها. كأما العينة ُب ىذدب ميةاإلبتدائية اإلسال
بية كاإلصلليزية( يعي من الفصل اخلامس أبو بلغتُت )العر  اخلامس طالب الفصل

درسة "نور اذلدل الثانية"  ُب ادل محسن األشعرم كالفصل اخلامس جنيدم البغداد
 purposive اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا. تقنية أخذ العينات باستخداـ "

sampling" لكن تولُب ىذه ادلرحلة/ادلس فصوؿ ُب ىذه ادلدرسة ىناؾ أربعةف أل ،
                                                           
5
 Ibid. Hlm, 231. 

6
 Ibid. 
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.  كفاءة التالميذ بُت فصل كاحد إىل فصل آخرُب ىذه ادلدرسة ىناؾ فرؽ ُب
قد اختبارات الباحثة الفصل اخلامس بلغتُت )العربية كاإلصلليزية( يعٍت من لذلك، 

ية أخذ تقن. دمالفصل اخلامس أبو حسن األشعرم كالفصل اخلامس جنيدم البغدا
ن تسهيل اختيار العينة كاف اذلدؼ كلكن ُت كديكالباحثالعينات كاف ينظر إىل 

اخلامس  استنادان إىل مرجع معُت. ادلراجع ادلستخدمة ُب ىذا البحث ربديد الفصل
بلغتُت )العربية كاإلصلليزية( يعٍت من الفصل اخلامس أبو حسن األشعرم كالفصل 

 .جنيدم البغدادم ُب تعليم اللغة العربية من قائمة السكاف احملللة اخلامس

 

 ات البحثتغير م. د

ادلتغَت ادلستقل ىو العامل الذم أف تفيس مدل تأثَت على ادلوقف. 
 كيسمى أيضا بالتغَت التجرييب. كادلتغَت ادلستقل ُب ىذا البحث ىو استخداـ

تغَت التابع فيو فهو مهارة ُب تدريس اللغة العربية أما ادل .البطاقات الومضية
 لدل التالميذ ُب ىذه ادلعلمة. الكتابة

 ا:ف ىذا البحث يوجد متغَتين كمهإ

  (Variable Independent)ادلتغَت ادلستقل  -1

يسمى ادلتغَت ادلستقل دافع أك ُب اللغة اإلندكنيسية معركؼ بادلتغَت 
ادلتغَت ادلستقل ُب ىذا البحث ىو تعليم اللغة العربية بوسيلة  7.احلر

 ( X)متغَت البطاقات الومضية ب 

  (Variable Dependent)ادلتغَت التابع  -2

أما ُب اللغة اإلندكنيسية يسمى بادلتغَت  ادلتغَت التابع ىو ادلسبب،
ادلتغَت التابع  8ادلقيد. جعل ادلتغَت ادلقيد ادلسبب من ادلتغَت ادلستقبل.

                                                           
7
 Sugiyono.2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. Hal. 61 
8
 Ibid. 
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( Yسمى ب )متغَت ي مهارة الكتابةترقية ُب ُب ىذا البحث ىو 
 .رلتمع البحث كعينة

 

 ٕاجلدكاؿ 
 متغَتات البحث

 مجموعة التجريبية تغيرالم رقم
 استخداـ البطاقات الومضية ادلتغَت ادلستقل 1

 قدرة التالميذ ُب مهارة الكتابة ادلتغَت التابع 2

 

 أدوات جمع البيانات . ه

أدكات للحصوؿ على البيانات عن استخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية 
إلسالمية دبدينة مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية ا

 تاج إليها الباحثة فاستخدمت مجعها كما يلي:موجوكَتطا اليت رب
 

 مالحظة .1

أّما إىل حادثة أك ظاىرة أك أمر ما ك  تعٍت ادلالحظة دبعناىا االنتباه العفوم
ادلالحظة العلمية فهي انتباه مقصود كمنظم كمضبوط للظاىرات أك 

 انينها.قو ر بغية اكتشاؼ أسباهبا ك احلوادث أك األمو 

ادلشكالت اقبة أك مشاىدة لسلوؾ الظاىرات ك كتعريف اآلخر: عملية مر 
اهتا، اذباىتها كعالقادلادية البيئية كمتابعة سَتىا ك كاألحداث كمكوناهتا 

كربديد العالقة دؼ، بقصد التفسَت بأسلوب عملي منظمي كسلطط كى
ض اإلنساف التنبؤ بسلوؾ الظاىرة أك توجيهها خلدمة أغرابُت ادلتغَتات، ك 
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كىي كسيلة استخدمتها اإلنساف العادم ُب اكتسابو   .9تلبية احتياجتوك 
ىده أك يسمع من خالؿ ما يشاخلرباتو كمعلوماتو حيث جيتمع خرباتو 

 11عنو.

ة هبذه ادلالحظة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الباحثقامت 
الميذ، كاستخداـ ُب عملية التعليم كالتعلم، كالتصاؿ بُت ادلعلم كالت

 البطاقات الومضية، كمشاركة التالميذ ُب عملية التعليم كالتعلم.

 االختبار .2

لتناكؿ  االختبارىي أحد من العناصر ادلهمة ُب التقوًن التعليم. يقصد 
ىنا  االختبار  11صورة فكرية عن الكفاءة اليت ديلكها الطلب ُب التعليم.

 مهارة الكتابة بعد تطبيق كسيلة دلعرفة مقياس قدرة التالميذ ككفاءهتم ُب
تطبيق ُب استخداـ البطاقات  االختبارالبطاقات الومضية. إعطاء 

الومضية. فيهدؼ دلعرفة قدرة كفاءة التالميذ ُب مهارة الكتابة. كالغاية 
بعد استخداـ البطاقات الومضية ىي معرفة صلاح  االختبارادلنشودة ُب 

جلمع البيانات  االختبارة الباحث تاستخدمالتالميذ ُب مهارة الكتابة. 
 ادلتعلقة دبهارة التالميذ ُب مهارة الكتابة.

 االختبار: أكال، االختبارة ُب ىذه الدراسة نوعُت من الباحثكاستخدمت 
قبل تطبيق البطاقات الومضية دلعرفة   االختبارة ىذا الباحثالقبلي، قامت 

 الباحثةالبعدم، كقامت  اراالختبكفاءهتم قبل أف ديركا بالتجريبة. كثانيا، 
البعدم دلعرفة فعالية تعليم ادلهارة الكتابة باستخداـ  االختبارىذه 

 البطاقات الومضية.

                                                           
9
ص  ٜٜ٘ٔ، ٔالبحث العلمي، األسس النظرية و تطبيقها في اإلدارة، ط أساليب نائل حافظ العواملة.  

 ) ُب كتايب الدكتور رجاء كحيد دكيدرم " البحث العلمي، أساسيتو النظرية ك شلارستو العملية"( ٖٓٔ

11
 .ٜٖٔ، ص: أساليبو-أدواتو-البحث العلمي: مفهوم دكقاف عبيدات، 

11
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010) hal.8-9.  
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 الوثائق .3

الوثائق ىي رسالة احلوادث القددية، أما بالشكل الكتابة أك الصور أك 
صناعة إبتكارية اإلنساف. كدراسة الوثائق ىي تكملة من ادلالحظة 

طريقة الوثاقية ىي طريقة عملية جلمع كال 12ث الكمي.بحكادلقابلة ُب ال
البيانات كادلعلومات على طريق نظر الوثائق ادلوجودة ُب مكاف معُت من 

 13الكتب كغَت ذلك.

"نور اذلدل درسة ادل تها الباحثة جلمع البيانات عن حالةكالوثائق استخدم
لق بو من خلفية عكما يت دبدينة موجوكَتطا.اإلبتدائية اإلسالمية  الثانية"

رؤيتو ادلستقبلية كرسالتو كعدد ادلعلمُت. كمجع ىذه تأسيس ادلدرسة ك 
 ة من الوثائق ادلكتوبة ُب الشبكة الدكلية.الباحثالبيانات نالت 

 المقابلة .4

ادلقابلة غالبا ما تسمى دبقابلة شفوية أك االستباف كىو حوار 
 الباحثة قامت  14قابلة.أجراه ادلقابلة للحصوؿ على معلومات من ادل

 بادلقابلة ما يلي:
 ادلعلم (أ 

ادلستخدـ ُب  استخداـ كسيلة التعليمعن  الباحثةاستفادت منها 
إىل  "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطادرسة ادل

مهارة الكتابة عن عملية تعليم  الباحثةاللغة العربية. استفادات منها  معلم
 .من حيث ادلواد

 ميذ التال (ب 

الفصل ُب  الباحثة عن صعوبة تعليم مهارة الكتابةاستفادت منها 
اخلامس بلغتُت )العربية كاإلصلليزية( يعٍت من الفصل اخلامس أبو حسن 
                                                           
12

 Sugiono, Ibid: 329 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta), hal.158 
14

 Suharsini Arikunto, Prosedur Peneletian Ilmiah, (Jakarta: Bina Aksara, 2002) hal. 155. 
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نور اذلدل "درسة ادلمن  األشعرم كالفصل اخلامس جنيدم البغدادم
 تالميذ. 4إىل  الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا

 

 البيانات صادرم . و

 Two group بطراز quasi experimental ةتصميم البحث التجريبي

Pretest-Posttest Design  إىل قسمُت، القبلي كالبعدم.  االختباراليت تقسم
كمصادر البيانات ُب ىذا البحث تصدر من ادلعلومات مثل ادلالحظة كادلقابلة 

 كما يلي:كالوثائق. أما بياف ذلك   االختبارك 

 

  3 اجلدكؿ

 ر البياناتمصاد

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث رقم

 ادلالحظة 1
 ادلعلم -

 التالميذ -

 

حالة تعليم اللغة العربية ُب الفصل  -
 .اخلامس

 طريقة التعليم اللغة العربية. -

 ادلقابلة 2
 ادلعلم -

 التالميذ -
عملية التعليم كتعلم اللغة العربية ُب  -

 ىذه ادلعلمة.

 االختبار 3
ذ ُب التالمي

 اخلامس

القبلي  اختبارنتيجة التالميذ ُب  -
 كالبعدم

 الصور التالميذ ُب عملية التعليمية - أنشطة التالميذ الوثائق 4

 االختبارك 
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 أسلوب تحليل البيانات .ز

أجرل ربليل البيانات لإلجابة على األسئلة أك أىداؼ البحث. ربليل 
ائي لإلجابة على مشكلة أك عادة فيما يتعلق بالتحليل اإلحص استخدمتالبيانات 

صياغة الفرضية. كينبغي أف تتضمن كصفان لتقنيات ربليل البيانات ادلقدمة  اختبار
 15ُب االقًتاح:

 .كصف للبيانات ربليلها .1

 كصف دلراحل عملية ربليل البيانات. .2
ذج الكمية ادلستخدمة ُب كل مرحلة من مراحل عملية تضمُت كصف للنمو  .3

 الفرضيات. اختبارل االحتياجات، ك كربلي اختباركصف البيانات 
ُب هناية الوصف لتحليل البيانات حباجة إىل طرح صياغة الفرضيات 

 اإلحصائية على أساس فرضية للبحث ادلقًتح. إحصائية فرضية كالبديل صفر.

التصميم التجرييب احلقيقي. ُب ىذا النموذج  استخدمتكُب ىذه احلالة 
 .لتجريبية، حيث اقتناء يضطلعوف بعشوائيةىناؾ اجملموعة الضابطة كاجملموعة ا

استنادان إىل عنواف ىذا البحث، ىناؾ مرتُت للتحليل. ككاف أكؿ ربليل 
االختالفات القدرة ادلبكرة بُت التجارب مع رلموعات من عناصر التحكم  اختبار

". ككاف النتائج  t-test قبل تطبيق اسًتاتيجيات التعلم. القياـ بذلك باستخداـ "
 وقعة ىناؾ ال أمهية الفرؽ بُت قدرة الفريق مبكرا للتحكم كاجملموعات التجريبية.ادلت

 الفرضية. كُب ىذه احلالة ىو الفرضية يقًتح " ختباركاقًتح التحليل الثاين ال
ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية"  ات الومضية ُب ترقية مهارة الكتابةبطاقاستخداـ ال

موجوكَتطا ". إحصائيات األسلوب الذم يتم استخدامو اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة 
 " للعينات ذات الصلة اثنُت. t-test الفرضية ىو أسلوب " ختبارال
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 Ibid. Hlm, 233. 
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استخداـ الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي كاالختبار 
 البعدم اللذين يقاماف جملموعة ذبريبية كرلموعة ضابطة، كتستعُت الباحثة ُب ربليل

 . T ىذه النتائج باختبار

 16يل:التا T-Testلًتقية مهارة الكتابة للمجموعتُت تقاـ الرموز  كلتحليل

 

t  =  
       

√(
         

       
)(

 

  
  

 

  
)   

  

Mx  =ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجريبية 

My =  الضابطةادلقياس ادلعديل من اجملموعة 

∑x
2 

  العدد التنوعي ُب كل نتائج من اجملموعة التحريبية =

∑y
2 

 العدد التنوعي ُب كل نتائج من اجملموعة الضابطة =

Nx  = عدد التالميذ ُب اجملموعة التجريبية 

Ny = الضابطة عدد التالميذ ُب اجملموعة 
 

 تالميذ ُب ىذا اجلدكؿ:أما معيار النتيجة ال 
 ٗاجلدكؿ 

 عن معيار النتيجة التالميذ ُب االختبار

 النسبة المؤوية فئات الدرجة المتقدر الرقم

 %111 -% 89 111 – 89 شلتاز 1

 %88 -% 76 88 – 76 جيد 2
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta, 

2013. Hal. 354.  
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 %75 -% 71 75 – 71 مقبوؿ 3

 %71 -% 1 71 – 1 ضعيف 4

 

 مراحل البحثح. 

 الباحثة بتنفيذ البحث ُب ادلراحل اآلتية: قامت
باحثة إىل مدير ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية ال استأذنت .1

دبدينة موجوكَتطا لتنفيذ ىذا البحث كاستخداـ البطاقات الومضية ُب ترقية 
 .مهارات الكتابة

الباحثة إىل معلم اللغة العربية ٍب تنفيذ ادلقابلة معها حوؿ كيف تدريس  استأذنت .2
 لكتابة خاصة.اللغة العربية ُب مادة ادلهارة ا

 الباحثة بادلالحظة عن تعليم ادلهارة الكتابة ُب ذلك الفصل. قامت .3

الباحثة التقييم عن قدرة التالميذ ُب مهارة الكتابة قبل باستخداـ  قامت .4
 .البطاقات الومضية

تصميم الباحثة خطوات التعليم كتستعد الوسائل ادلستخدمة ُب تدريس ادلهارة  .5
 .الومضية الكتابة باستخداـ البطاقات

 .الباحثة تدريس ادلهارة الكتابة باستخداـ البطاقات الومضية قامت .6

الباحثة التقييم عن قدرة التالميذ ُب مهارة الكتابة بعد استخداـ  قامت .7
 .البطاقات الومضية

 
 
 
 
 



 
 

49 

 الرابع الفصل
 ض البيانات وتحليلهاعر 

 

 ريخية عن ميدان البحثالمبحث األول : نبذة تا

 موقع الجغرافي .أ

تقع ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا ُب 
 .61328ل الشرقية جاك  –براجوريت كولوف  - ٖٚٔشارع سوراديناكاف رقم 

ك ادلدرسة كامال بعنواف كتستطعوف أف تنظركا موقع اجلغراُب كحوؿ تل
 Mi-nurulhuda2.sch.idالشبكة الدكلية 

 معلومات أساسية .ب

التعليم الوطٍت القائم  ٕٙٓٓلسنة  ٕٕللقوانُت كزير الًتبية الوطنية رقم كفقا 
يعمل  ٜ٘ٗٔعلى مبادئ اخلمسة الذم تقـو بو القانوف أساس مجهورية إندكنيسيا 

آالمة ُب إطار احلياة الفكرية لألمة،  على تطوير القدرة كتشكيل الشخصية ككرامة
رجال متدينا ككرعا هلل سبحانو  يهدؼ إىل تطوير إمكانيات الطالب لكي يصبحوا

كتعايل، الغالية، الصحية، اليت تعلمت الربؽ كإصلازىا كإبداعها كاستقالذلا كتصبح 
مواطنا دديقراطيا كخاضعا للمسألة. للقياـ دبهاـ احلكومة يطبق نظاما للتعليم الوطٍت 

 .ٍتلنظاـ التعليم الوط ٖٕٓٓلسنة  ٕٓعلى النحو ادلنصوص عليو ُب القانوف رقم 

كينبغي أف يكوف التعليم الوطٍت قادرا على ضماف تكافؤ الفرص التعليمية، 
كتنمية نوعية كأمهية إدارة التعليم ككفاءهتا. فرص تعليمية متكافئة تتجلى ُب برنامج 

تنمية نوعية التعليم ادلوجو إىل  التعليم إلزامي الذم مدتو تسع سنوات. كقد أدل
ة بأكملها إىل التنقل من خالؿ قلب الرياضة كالفكر تنمية نوعية الشعبة اإلندكنيسي

الرياضي كالرياضة من أجل الشعور بالقدرة على ادلنافسة ُب مواجهو التحديات 
العادلية. زيادة أمهية التعليم الرامي إىل اإلفراج عنو كفقا دلتطلبات اإلمكانات القائمة 

تنمية كفاءة التعليم اإلدارم على اإلحتياجات للموارد الطبيعية ُب إندكنيسيا. كجيرم 
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من خالؿ تنفيذ االدارة ادلدرسية كاالدارة التعليمية للتحديثات بشكل برارلي كاذباىي 
 .كمستمر للتنمية

 الهدؼ .ج

 اذلدؼ العامة (1

كبصفة عامة، فإف األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها من خالؿ تنفيذ مدكنة 
الدراسي ُب كل من تنمية قواعد السلوؾ كاالنضباط ُب ادلدرسة ىي تنفيذ ادلنهج 

 ٖٕٓٓمن سنة  ٕٓنوعية التعليم ُب ادلدارس الدينية، كذلك كفقا للقانوف رقم 
 .من نظاـ التعليم الوطٍت ُب تسع سنوات الكاملة من التعليم إلزامي

 اذلدؼ اخلاص (2

 .من أجل أف الرئيسية ديكن أف زبلق جوا مثَتا للعمل جلميع مواطٍت ادلدرسة .أ 

ينفذكا عملية التعليم كالتعلم على النحو األمثل عن  كديكن للمعلمُت أف .ب 
 .طريق االستفادة من مجيع ادلوارد ادلوجودة ُب ادلدارس كخارجها

كلكي يكوف التعاكف الوثيق بُت ادلدرسة كاألباء كادلدارس مع اجملتمع احمللي  .ج 
 .من أجل مهمة التعليم

عن لكي يكوف للمتعلمُت شخصية قاسية كمنضبطة كمستقلة، فضال  .د 
 .احًتامهم دلديرم ادلدارس كادلعلمُت كاألباء

 من أجل أف ادلتعلمُت لديهم ما يكفي من العلم .ه 

لمحة التاريخية عن المدرسة "نور الهدى الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية بمدينة  .د
 موجوكيرطا

الشيخ احلاج مهيمن، الشيخ احلاج زلسن كالشيخ احلاج  ُٜٓٗٔب السنة 
إلبتدائية شركو ادلواطنُت ادلشاركُت كيدكنج موالنج. كبسبب صادؽ تأسست ادلدرسة ا

كجود مبٍت استخدمت كمكاف لعملية التدريس كالتعلم، فإهنم حيتلوف ادلسجد البهو 
نور اذلدم كيدكنج موالنج. كمع مركر الوقت كتزايد عدد الطالب، ال ديكن لشرفو 
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ب يتعلموف ُب ادلسجد نور اذلدم أف تستوعب عدد الطالب. لذلك معظم الطال
 .ادلنازؿ حوؿ ادلسجد

، كبدأ بناء ادلدرسة، كتأسست على مساحة األرض من األكقاؼ ُٜ٘ٙٔب 
الثانية  نور اذلدل مًتا مربع من قرية سوركديناكاف كمع اجملتمع لبناء ادلدرسة ٕٚ٘ٛ

 .اإلبتدائية اإلسالمية ُب ذلك الوقت مع نظاـ ادلتبادؿ

نية" اإلبتدائية اإلسالمية من ادلدرسة اإلبتدائية ادلدرسة "نور اذلدل الثابداية 
 األىلية اليت سبكنت عند مؤسسة هبواية اآلتية :

 اإلبتدائية اإلسالمية” نور اذلدل الثانية“: ادلدرسة  اسم كعنواف ادلدرسة (1

 ٖٚٔشارع سوركديناكاف رقم   

 قرية سوركديناكاف      

 فرعية براجوريت كولوف     

 طامدينة موجوكَت      

 ٕٜٖٔٚٗ( ٕٖٔٓىاتف. )    

 : مؤسسة نور اذلدم سوركديناكاف اسم ادلؤسسة كعنواهنا (2

 قرية سوركديناكاف ٔشارع الشيخ احلاج عثماف رقم   

 براجوريت كولوف مدينة موجوكَتطا      

 ٖٕٕٖٛ٘( ٕٖٔٓىاتف. )    

 111235761112 : رقم إحصاء ادلدرسة (3

 : الدرجة ادلعتمدة أ مستوم االعتماد (4

 ٜٓٗٔيوليو  ٘ٔ:   السنو ادلنشاة (5

 1941:   سنوات التشغيل (6

 : شلتلكات ادلؤسسة  مركز األرض (7

 : شهادة ادلؤسسة نور اذلدم  خطاب ملكيو األرض - أ
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 مًت مربع ٘ٚ٘ٔ:    مساحة األرض - ب

 PAM :    اذلواء النقي (8

 : يكفي    تفريغ ادلياه (9

 : االعاهنات صناديق خدمات ادلشاريع كالرعاية (11

 : موجود   يسشهادة التأس (11

 : موجود   اجمللس التنفيذم  (12

 : موجود   شهادة ادلؤسسة (13

 نسخ الرباىُت على ادللكية األراضي كادلباين: كاف ىناؾ (14
 اإلبتدائية اإلسالمية” نور الهدى الثانية“الرؤية والرسالة المدرسة  .ه

 اإلبتدائية اإلسالمية” نور اذلدل الثانية“رؤية ادلدرسة  (1

 "الؽ الكردية كالعامل كاإلصلازاتيسجل جيل اإلسالـ بأخ"

 اإلبتدائية اإلسالمية” نور اذلدل الثانية“رسالة ادلدرسة  (2

 ابتدع بيئة تعليمية إسالمية .أ 

 تشكيل الطالب بأخالؽ الكردية اليت تتوافق مع تعاليم أىل اجلماعة .ب 

 تنظيم التعلم الذم ىو خالقة كمبتكرة كالتكنولوجيا الثاقبة .ج 

 ء الطالب بُت العاطفي كالركحي الفكريةالتحقيق كالتوازف بُت ذكا .د 

 اإلصلازات الطالبية ُب األكادديية كغَت األكادديية .ق 

  



ٖ٘ 
 

 

 المبحث الثاني : عرض البيانات عن المالحظة والمقابلة
 عرض البيانات  المالحظة .أ

ذىبت الباحثة إىل ادلدرسة "نور اذلدل الثانية"  ٕٚٔٓمايو  ُٕٕب التاريخ 
أذنت الباحثة إىل رئيس ادلدرسة. كعقدت الباحثة ادلالحظة اإلبتدائية اإلسالمية كاست

ُب ىذه ادلدرسة عند التعليم اللغة العربية. كحصلت الباحثة من ىذه ادلالحظة ىناؾ 
 بعض ادلشكالت ُب تعليم اللغة العربية خصوصا ُب تعليم مهارة الكتابة.

م اللغة أصبحت ادلادة مهارة الكتابة ىي إحدل من مواد الدراسية ُب تعلي
 العربية اليت حصلت على أقل اىتماـ عند التالميذ. ىناؾ عوامل كثَتة. 

استخداـ تعليم اللغة العربية ُب مادة مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل 
الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا ُب الفصل اخلامس بلغتُت )العربية 

حسن األشعرم كجنيدم البغدادم بوسيلة الكتب كاإلصلليزية( يعٍت من الفصل أبو 
كالسبورة. كأحيانا استخداـ ادلعلم بالشاشة إذا كاف يشعر التالميذ ال يفهم عن 
مقصوده. كلكن ال يربز ادلتشوؽ كادلمل عند التالميذ ُب ىذه ادلادة، ألف يشعر 

ب كالسبورة التالميذ ادلشبع إذا كاف ُب تعليم مهارة الكتابة باستخداـ الوسيلة الكت
الباحثة البطاقات الومضية ُب تعليم مهارة الكتابة ُب الفصل  قفط. ٍب استخدمت

اخلامس بلغتُت )العربية كاإلصلليزية( يعٍت من الفصل أبو حسن األشعرم كجنيدم 
البغدادم من ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا 

داـ ىذه الوسيلة التعليم يستطعوف التالميذ أف يفرحوا ُب الباحثة من استخ كأملت
 تعليم مهارة الكتابة.

 عرض البيانات المقابلة .ب

 ٛقابلت الباحثة مع معلم اللغة العربية ىو األستاذ غاكريس ُب التاريخ 
، كحصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة أف التالميذ يستطيعوف أف ٕٚٔٓأغسطس 

العربية جيدا. كلكن إذا كاف سأؿ ادلدرس إىل التالميذ  يتبعوا عملية التعليم اللغة
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لكتابة أماـ الفصل لديهم ثقة النفس ناقصا، إذف مكافأة من التالميذ 
يستطيعوف أف يكتبوا أماـ الفصل بثقفة النفس لديهم، كالتعليقات اجلانبية 

 عامل اآلتية ُب تطبيق كسيلة التعليم مهارة الكتابة خاصة. 
ادلستخدمة ُب تعليم مهارة الكتابة ىي الكتب كالسبورة ككسيلة التعليم 

استخدمت ادلعلم بوسيلة التعليم األخرم كمثل البطاقات  كالشاشة. كلكن ما
ُب ىذه ادلواد. كال استخدمت ادلعلم ُب الوسائل أك اإلسًتاتيجية كالنموذج 

اسبة ادلناسبة ُب التعليم. كمن ىذا السباب أخذت الباحثة كسيلة التعليم ادلن
لتعليم مهارة الكتابة ىي بالبطاقات الومضية من الباحثة عن ادلوضوكع ُب ىذا 
اللقاء. كتطوير الكتابة كفقا ُب قدرة التالميذ. كعدد التالميذ ُب الفصل 

  التالميذ أيضا.  ٕٚكُب الفصل الضابط  ٕٚالتجرييب 

 ٜعقدت الباحثة ادلقابلة مع التالميذ من اجملموعة التجريبية ُب 
أماـ ادلصلى. كحصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة أف شعر  ٕٚٔٓأغسطس 

التالميذ الصعب كادللل ُب عملية تعليم اللغة العربية، ألف موجود نقص ُب 
كسيلة التعليم ادلتنوعة، كصعب لفهم كلمة العربية. كلكن رببوف التالميذ بوسيلة 

ف ىذه الوسيلة يستطيع أف التعليم البطاقات الومضية ُب تعليم مهارة الكتابة. أل
تعزيز قدرة التالميذ ُب مهارة الكتابة خاصة. كاإلضافة أيضا بستخداـ ىذا 

  .الوسيلة لتغيَت ُب عملية تعليم اللغة العربية

 ٜعقدت الباحثة ادلقابلة مع التالميذ من اجملموعة الضابطة ُب 
عر أماـ ادلصلى. كحصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة أف ش ٕٚٔٓأغسطس 

التالميذ الصعب كادللل ُب عملية تعليم اللغة العربية، ألف موجود نقص ُب 
كسيلة التعليم ادلتنوعة، كصعب لفهم كلمة العربية. كلكن رببوف التالميذ أف 

 تتعلم مهارة الكتابة بستخداـ الوسيلة التعليم األخرل. 



٘٘ 
 

 

ريخ قابلت الباحثة مع مدير ادلدرسة ىو األستاذ مصباح األمم ُب التا
أف ادلناىج الدراسية  ، كحصلت الباحثة من ىذه ادلقابلةٕٚٔٓيوليو  ٛٔ

جلميع ادلواضيع، كليس استثناء. غَت أف اىتماـ  K-13بالفعل باستخداـ 
األطفاؿ باللغة العربية ال يزاؿ مفتقدا ألف األطفاؿ دييلوف اآلف إىل اللغة 

لغة العربية ىي السلطة االصلليزية. كالعوامل األخرل ضد العقبات ُب تعليم ال
الكامنة كراء كلية التعليم بالعربية ال تزاؿ أقل بكثَت كال تزاؿ ىناؾ حاجة ماسة. 
كلذلك، فإف ادلدرسة تستقبل كل سنة طالبا من مدارس التعليم الداخلي 
احلديثة ُب غونتور دار السالـ كل سنة لتنفيذ التفاين ُب ادلؤسسات التعليمية 

أخَتا من عامل ادلدارس الداخلية كادلربيُت دللء اللغة العربية  قبل اف زبرج الوكالة
 .من الفصل الثاين إىل الفصل اخلامس سنة كاحدة كاملة

  

 المبحث الثالث : تطبيق وسيلة التعليم البطاقات الومضية في تعليم مهارة الكتابة 
 في الفصل الضابط .أ

ربعاء ُب الساعة ُب يـو األ ٕٚٔٓيوليو  19ُب التاريخ  في اللقاء األول
قامت الباحثة خبطوات التدريس ُب الفصل اخلامس بلغتُت أبو  17.45-18.45

 حسن األشعرم يعٍت الفصل الضابط كما يلي:
 االفتتاح( ٔ)

فتحت الباحثة أنشطة التعلم كالتعليم بنطق السالـ كاستحضرت اسم  ( أ
 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

 كالباحثة الطالب بُت كتعارؼ الطالب أخبار عن الباحثة سألت (ب 

 كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت (ج 

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ادلعلومات
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 األساسية أنشطة (2)

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة الباحثة سألت (أ 

 ُب ادلفردات الباحثة ككتبت التدريس كتاب ُب ادلفردات الباحثة قرأت (ب 
  السبورة

 الكتاب ُب مناسبة السبورة ُب ادلفردات كتابة الطالب اىتماـ (ج 

 التدريس

 ُب السبورة ُب الباحثة كتبتها اليت ادلفردات كتابة الطالب تقليد (د 
 الطالب كراسة

 كاضح غَت/مبهم اليت ادلادة عن الطالب سأؿ (ه 

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة ادلدة عن اخلالصة التأكيد الباحثة اعطاء (و 

 االختتاـ (3)

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس جراءا (أ 

 القبلي االختبار الباحثة ستجرم بأف الطالب إىل الباحثة أخربت (ب 

 للطالب ألسبوع األٌب

 اختتاـ الباحثة أنشطة التعلم كالتعليم بالدعاء كنطق السالـ (ج 

لساعة ُب يـو األربعاء ُب ا ٕٚٔٓيوليو  ُٕٙب التاريخ  في اللقاء الثاني
قامت الباحثة خبطوات التدريس ُب الفصل اخلامس بلغتُت أبو  ٘ٗ.ٛٓ-٘ٗ.ٚٓ

 حسن األشعرم يعٍت الفصل الضابط كما يلي:
 االفتتاح (1)

 اسم كاستحضرت السالـ بنطق كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة فتحت (أ 

 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

 اليـو ىذا الطالب أخبار عن الباحثة سألت (ب 
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 كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن ةالباحث شرحت (ج 

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ادلعلومات

 األساسية أنشطة (2)

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة الباحثة سألت (أ 

 الفصل أماـ التدريس الكتاب ذبمع لكي الطالب إىل الباحثة أمرت (ب 

 إىل كنصحت الطالب إىل القبلي االختبار لةأسئ الباحثة كزعت (ج 

 بقدرهتم كمناسب بالصدؽ لإلجابة الطالب

 بالًتتيب القبلي االختبار أسئلة الطالب اجابة (د 

 األسئلة اجابة الذم الطالب الباحثة حرست (ه 

 ُب الطالب فيجمعها القبلي االختبار أسئلة بإجابة الطالب انتهى إذا (و 
 ادلدرس مكتب

 االختتاـ (3)

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت كسادلنع اجراء (أ 

 غرفة عن ادلادة تعليم أف تنسى ال بأف الطالب إىل الباحثة أخربت (ب 

 األٌب ألسبوع ادلنزؿ ُب ادلذاكرة كغرفة اجللوس

 اختتاـ الباحثة أنشطة التعلم كالتعليم بالدعاء كنطق السالـ (ج 

ـو األربعاء ُب الساعة ُب ي ٕٚٔٓأغسطس  ُٕب التاريخ  في اللقاء الثالث
قامت الباحثة خبطوات التدريس ُب الفصل اخلامس بلغتُت أبو  ٘ٗ.ٛٓ-٘ٗ.ٚٓ

 حسن األشعرم يعٍت الفصل الضابط كما يلي:
 االفتتاح (1

فتحت الباحثة أنشطة التعلم كالتعليم بنطق السالـ كاستحضرت اسم  .أ 
 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

  الطالب أخبار عن الباحثة سألت .ب 
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 ادلعلومات كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت .ج 

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة

 األساسية أنشطة  (2

 ادلاضي بوعبأس ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة الباحثة سألت .أ 

 ُب ادلفردات احثةالب ككتبت التدريس كتاب ُب ادلفردات الباحثة قرأت .ب 
  بورةالس

 التدريس الكتاب ُب مناسبة السبورة ُب ادلفردات كتابة الطالب اىتماـ .ج 

 كراسة ُب السبورة ُب الباحثة كتبتها اليت ادلفردات كتابة الطالب تقليد .د 

 الطالب

 كاضح غَت/مبهم اليت ادلادة عن الطالب سأؿ .ه 

 عن الكلمة/ادلفردات لكتابة الفصل أماـ لتقدًن الطالب إىل الباحثة أمرت .و 

  فواحدا كاحدا تبادال ادلذاكرة كغرفة اجللوس فةغر 

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة ادلدة عن اخلالصة التأكيد الباحثة اعطاء .ز 

 االختتاـ (3

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس اجراء .أ 

 للطالب البعدم االختبار الباحثة ستجرم بأف الطالب إىل الباحثة أخربت .ب 

 ٌباأل ألسبوع

 أنشطة التعلم كالتعليم بالدعاء كنطق السالـ الباحثة اختتاـ .ج 
 

ُب يـو األربعاء ُب الساعة  ٕٚٔٓأغسطس  ُٜب التاريخ  في اللقاء الرابع
قامت الباحثة خبطوات التدريس ُب الفصل اخلامس بلغتُت أبو  ٘ٗ.ٛٓ-٘ٗ.ٚٓ

 :يلي كما الضابط الفصل يعٍت حسن األشعرم
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 االفتتاح (1)

 اسم كاستحضرت السالـ بنطق كالتعليم التعلم أنشطة ةالباحث فتحت .أ 

 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

 اليـو ىذا الطالب أخبار عن الباحثة سألت .ب 

 كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت .ج 

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ادلعلومات

 األساسية أنشطة (2)

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادةادل الباحثة سألت .أ 

 الفصل أماـ التدريس الكتاب ذبمع لكي الطالب إىل الباحثة أمرت .ب 

 الطالب إىل كنصحت الطالب إىل البعدم االختبار أسئلة الباحثة كزعت .ج 

 بقدرهتم كمناسب بالصدؽ لإلجابة

 بالًتتيب البعدم االختبار أسئلة الطالب إجابة .د 

 األسئلة إجابة الذم الطالب ةالباحث حرست .ه 

 ُب الطالب فيجمعها البعدم االختبار أسئلة بإجابة الطالب انتهى إذا .و 
 ادلدرس مكتب

 االختتاـ (3)

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس اجراء .أ 

 أراد قد ألف الشكر كلمة الفصل ىذا ُب الطالب إىل الباحثة قالت .ب 

 العلم البحث ُب ادلساعدة

 السالـ كنطق بالدعاء كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة اختتاـ .ج 
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 التجربي الفصل في .ب

 الساعة ُب األربعاء يـو ُب 2117 يوليو 19 التاريخ ُب األول اللقاء في

 بلغتُت اخلامس الفصل ُب التدريس خبطوات الباحثة قامت 18.45-19.45

 :يلي كما التجرييب الفصل يعٍت البغدادم جنيدم

 تتاحاالف (1)

 اسم كاستحضرت السالـ بنطق كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة فتحت (أ 

 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

 كالباحثة الطالب بُت كتعارؼ الطالب أخبار عن الباحثة سألت (ب 

 كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت (ج 

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ادلعلومات

 سيةاألسا أنشطة (2)

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة الباحثة سألت (أ 

 ُب ادلفردات الباحثة ككتبت التدريس كتاب ُب ادلفردات الباحثة قرأت (ب 
  السبورة

 التدريس الكتاب ُب مناسبة السبورة ُب ادلفردات كتابة الطالب اىتماـ (ج 

 اسةكر  ُب السبورة ُب الباحثة كتبتها اليت ادلفردات كتابة الطالب تقليد (د 

 الطالب

 كاضح غَت/مبهم اليت ادلادة عن الطالب سأؿ (ه 

 ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة ادلدة عن اخلالصة التأكيد الباحثة اعطاء (و 

 االختتاـ (3)

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس اجراء (أ 

 القبلي االختبار الباحثة ستجرم بأف الطالب إىل الباحثة أخربت (ب 

 األٌب عألسبو  للطالب
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 السالـ كنطق بالدعاء كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة اختتاـ (ج 

 الساعة ُب األربعاء يـو ُب 2117 يوليو 26 التاريخ ُب الثاني اللقاء في

 بلغتُت اخلامس الفصل ُب التدريس خبطوات الباحثة قامت 18.45-19.45

 :يلي كما التجرييب الفصل يعٍت البغدادم جنيدم

 االفتتاح (1)

 اسم كاستحضرت السالـ بنطق كالتعليم التعلم أنشطة باحثةال فتحت .أ 

 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

 اليـو ىذا الطالب أخبار عن الباحثة سألت .ب 

 كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت .ج 

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ادلعلومات

 األساسية أنشطة (2)

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ةالباحث سألت .أ 

 الفصل أماـ التدريس الكتاب ذبمع لكي الطالب إىل الباحثة أمرت .ب 

 الطالب إىل كنصحت الطالب إىل القبلي االختبار أسئلة الباحثة كزعت .ج 

 بقدرهتم كمناسب بالصدؽ لإلجابة

 بالًتتيب القبلي االختبار أسئلة الطالب اجابة .د 

 األسئلة إجابة الذم الطالب باحثةال حرست .ه 

 ُب الطالب فيجمعها القبلي االختبار أسئلة بإجابة الطالب انتهى إذا .و 
 ادلدرس مكتب

 االختتاـ (3)

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس اجراء .أ 

 غرفة عن ادلادة تعليم أف تنسى ال بأف الطالب إىل الباحثة أخربت .ب 

 األٌب ألسبوع ادلنزؿ ُب رةادلذاك كغرفة اجللوس
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 السالـ كنطق بالدعاء كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة اختتاـ .ج 

 ُب األربعاء يـو ُب 2117 أغسطس 2 التاريخ ُب الثالث اللقاء في
 اخلامس الفصل ُب التدريس خبطوات الباحثة قامت 19.45-18.45 الساعة

 :يلي كما التجرييب الفصل يعٍت البغدادم جنيدم بلغتُت

 االفتتاح (1)

 اسم كاستحضرت السالـ بنطق كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة فتحت .أ 

 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

  الطالب أخبار عن الباحثة سألت .ب 

 ادلعلومات كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت .ج 

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة

 األساسية أنشطة (2)

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة الباحثة تسأل - أ

 :يلي كما التجرييب للفصل الومضية البطاقات التعليم كسيلة الباحثة تطبيق - ب

 قبل التقدًن (1
 إستعد النفس - أ

أتقن ادلعلم ادلواد التعليمية جيدا، سبلك مهارات إلستخداـ تلك 
 ر لو ال أماـ التالميذالوسيلة. عند اإلقتضاء لتنعيم ادلمارسة تكرا

  إعداد البطاقات الومضية - ب

قبل بدأ التعليم تأكد عدده يكفي، النظاـ صحيح، كجيب أـ ال 
 الوسيلة للمساعد
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 إعداد ادلكاف - ج

موقف الباحثة جيد أـ ال، كيف كضوح الضوء ىل الطالب 
يستطيعوف أف ينظركا بالوضوح كتأكد ُب الغرفة ما فيو الصوت 

 ادلزعج

 البإعداد الط - د

موقف الطالب ينبغي أف ينظم جيدا لكي الطالب يستطيعوف أف 
 ينظرا تلك البطاقات الومضية

 عند التقدًن (2

مًتا تقريبا أماـ الفصل لكي كل الطالب  ٘،ٔ-ٔقم بادلسافة  .أ 
 يستطيعوف أف ينظركا ادلعلم

إعداد ادلعلم البطاقات، ٍب قرأ ادلفردات كاحدا فواحدا مع عرض  .ب 
 مع ادلفردات البطاقات نفس الصورة

 طلب ادلعلم إىل الطالب للتقليد أك التكرار ما ينطقو ادلعلم .ج 

كبعد ذلك، أخذ ادلعلم البطاقات الثانية من البطاقات ادلنظمة ُب  .د 
 موقف األخَت

 اجرم بادلرتب حىت البطاقات األخَتة لكل الصورة كادلفردات  .ه 

بعد انتهى كل البطاقات، أعطي ادلعلم البطاقات إىل الطالب  .و 
 فهموا مرات أخرللي

ٍب تقدـ لكل الطالب اماـ الفصل لكتابة ادلفردات ُب السبورة  .ز 
 عشوائيا بالتبادؿ

 ٍب استمر بادلناقشة ُب الفصل لقوة ذاكرهتم .ح 

 كغرفة اجللوس غرفة ادلادة عن اخلالصة التأكيد الباحثة اعطاء .ط 

 ادلذاكرة
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 االختتاـ (3)

 كالتعليم مالتعل أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس اجراء .أ 

 البعدم االختبار الباحثة ستجرم بأف الطالب إىل الباحثة أخربت .ب 

 األٌب ألسبوع للطالب

 السالـ كنطق بالدعاء كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة اختتاـ .ج 

 ُب األربعاء يـو ُب 2117 أغسطس 9 التاريخ ُب الرابع اللقاء في
 اخلامس الفصل ُب التدريس خبطوات الباحثة قامت 19.45-18.45 الساعة

 :يلي كما التجرييب الفصل يعٍت البغدادم جنيدم بلغتُت

 االفتتاح (1)

 اسم كاستحضرت السالـ بنطق كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة فتحت .أ 

 فواحدا كاحدا كلهم الطالب

 اليـو ىذا الطالب أخبار عن الباحثة سألت .ب 

 كاستخالص اليـو ىذا ُب التدريس خطوات عن الباحثة شرحت .ج 

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة ماتادلعلو 

 األساسية أنشطة (2)

 ادلاضي بأسبوع ادلذاكرة كغرفة اجللوس غرفة عن ادلادة الباحثة سألت .أ 

 الفصل أماـ التدريس الكتاب ذبمع لكي الطالب إىل الباحثة أمرت .ب 

 إىل كنصحت الطالب إىل البعدم االختبار أسئلة الباحثة كزعت .ج 

 بقدرهتم كمناسب بالصدؽ لإلجابة الطالب

 بالًتتيب البعدم االختبار أسئلة الطالب إجابة .د 

 األسئلة إجابة الذم الطالب الباحثة حرست .ه 

 ُب الطالب فيجمعها البعدم االختبار أسئلة بإجابة الطالب انتهى إذا .و 
 ادلدرس مكتب



ٙ٘ 
 

 

 االختتاـ (3)

 كالتعليم التعلم أنشطة عن كالباحثة الطالب بُت ادلنعكس اجراء .أ 

 أراد قد ألف الشكر كلمة الفصل ىذا ُب الطالب إىل الباحثة قالت .ب 

 العلم البحث ُب ادلساعدة

 السالـ كنطق بالدعاء كالتعليم التعلم أنشطة الباحثة اختتاـ .ج 

 كخالصة تلك اللقاءات من الفصل الضابط كالفصل التجرييب، يعٍت:

دمة لتحليل ادلعايَت اليت تكوف عالمات لتحديد كسائل التعليمية ادلستخ
مشكالت ناجحا أـ ال معُت كميا كنوعيا. أما نوعيا نظرا من أنشطة الطالب حُت 
التعلم كالتعليم. كيف ادلعلم/الباحثة تفاعال بالطالب كبوسائل التعليمية، محاسة 

ختبار إىل الطالب الطالب ُب أنشطة التعليم كغَت ذلك. أما كميا جيرم باعطاء اال
 نظرا من نتائج االختبار الطالب.حىت ادلعايَت النجاحات 

ُب اللقاء األكؿ ُب أكؿ أنشطة التعليمية شرحت الباحثة ادلادة عن غرفة اجللوس 
كادلذاكرة اليت مناسبة بالكتاب التعليمي من ادلدرسة كحوؿ مهارة الكتابة بدكف كسيلة 
البطاقات الومضية. ُب ىذا اللقاء أف حالة الطالب من الفصل الضابط كالفصل 

. لتجرييب ىم يشعركف بادللل كبالصعوبة ُب تعليم اللغة العربية خاصة ُب مهارة الكتابةا

حُت شرحت الباحثة عن ادلادة حالة الطالب ُب الفصل مزدحم جدا، كحُت أمرت 
الباحثة لكتابة ادلفردات ُب السبورة بال نظر الكتاب التعليمي شعر الطالب الصعوبة 

 ُب كتابتها.

، بينت الباحثة بعض ادلفردات قبل توزيع كرقة االختبار القبلي ُب اللقاء الثاين
ُب الفصل الضابط كالفصل التجرييب. كىناؾ ادلشكالت، منها كاف بعض الطالب 
ال يريد إجابة األسئلة ُب كرقة االختبار كتركها الفارغة بأسباب الصعوبة كنسيا كال 

 ُب لقبلي ليعرؼ قدرة الطالبُب ىذا اللقاء الثاين باالختبار ا يعرؼ عن كتابتها.
 كهبذا. التجرييب الفصل ُب الومضية البطاقات كسيلة استخداـ قبل الكتابة مهارة
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 من العربية اللغة بادلواد كفاءهتم ضعف على الباحثة عرفت أيضا القبلي االختبار

 الكتابة. مهارة ناحية

العادة   ُب اللقاء الثالث ُب الفصل الضابط أنشطة التعليمية اجراءا كما
ُب ىذا اللقاء الثالث كجدت الباحثة مشكلة قليلة ُب كتابة . كاللقاء األكؿ

الكلمات ألف الباحثة شرحت كيف كتابة ادلفردات صحيحة مناسبة بالكتاب 
التعليمي مرات كثَتة كأمرت الباحثة إىل الطالب لتقدـ أماـ الفصل لكتابة ادلفردات 

 كتابة عن الطالب زيادة بالفهم حىت ُب السبورة بالتبادؿ مراتا كثَتة

كُب الفصل التجرييب أكلو شعر الطالب متحَتا ألهنم مل . صحيحة ادلفردات/الكلمة
يعرؼ عن كسيلة ادلستخدمة الباحثة. ٍب شرحتها إىل الطالب عن استخداـ ىذه 

ُب ىذا اللقاء نظرا ُب الفصل التجرييب أف كفاءة مهارة  الوسيلة كفهم الطالب عنها.
بة ترقيا بعد استخداـ البطاقات الومضية، ألف ُب اللقاء قبلو كاف كثرة الكتا

اخلطايات عند كتابة ادلفردات ُب السبورة تبادال. كُب ىذا اللقاء كتابة ادلفردات أماـ 
الفصل ُب السبورة الطالب كاحدا فواحدا بالتبادؿ قلما اخلطايات حىت ما فيو 

 شعر ألف مشكلة الباحثة كجدت ما الثالث اللقاء ىذا ُب. اخلطايات عند كتابتها

 الومضية البطاقات التعليم كسيلة باستخداـ العربية اللغة تعليم ُب فرحا الطالب

كتابة ادلفردات/الكلمة العربية كُب ترقية  ُب خاصة كجذابة باحلماسة الطالب كتعليم
 مهارة الكتابة نظرا بالنجاح.

البعدم، نظرا الطالب محاسة ككثَت  ُب ىذا اللقاء الرابع قبل كبعد االختبار
السؤاؿ عن ادلفردات كالكتابة كالوسيلة. شعر الطالب فرحا كمحاسة جدا من أسبوع 
ادلاضي. بعد التفاعل بُت الباحثة كالطالب، ُب احلقيقة قد استعب كثرة الطالب  
كتابة ادلفردات صحيحا. بأف ىذا دليل كاف ترقيا ُب كفاءة الكتابة ادلفردات 

العربية من  اللغة ادلواد ترقية على الباحثة نظرت البعدم االختبار كهبذا ب.للطال
  ناحية مهارة الكتابة.
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 المبحث الرابع: عرض البيانات نتائج االختبار وتحليلها
 االختبار نتائج البيانات عرض .أ

. البحث ُب ادلوجودة األسئلة إجابة استيفاء إىل تفيذ االختبار نتائج إف

 رلموعتُت من كالبعدم القبلي اختبارين نتائج البحث ىذا ُب الباحثة كعرض

 .اإلحصائي الرمز باستخداـ حللتها ٍب كالضابطة التجريبية

 التحريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج .1

 الضابطة اجملموعتُت ُب كالبعدم القبلي االختبار اجراء من كحيصل

 كما التجريبية للمجموعة القبلي الختبارا نتائج أما. االختبار نتائج كالتجريبية

 : يلي

 5 اجلدكؿ

 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج

 التقدير الدرجة االسم الرقم

 جيد 81 أديندا تَتطا أكليفيا زىرة 1

 ضعيف 51 أغنيا التقيا ىانا 2

 ضعيف 66 ألفي شفاء الرمحة 3

 ضعيف 46 عاليا فيازا 4

 ضعيف 34 أرزؽ رمحة موالنا 5

 ضعيف 19 أفَتكش بايانو 6

 ضعيف 64 أييشة إنارة الدجى 7

 ضعيف 6 باغوس بودم أكطومو 8
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 ضعيف 45 جينتا أكلياء الزىرة 9

 ضعيف 3 دافنكا فالرياف أغاتا 11

 ضعيف 62 إيكا ليلة الرشيدة 11

 ضعيف 68 فاليا رمحتك سافطرم 12

 ضعيف 1 حفل ادلمتزا أكرثة 13

 ضعيف 3 و إذليىندم كحي 14

 ضعيف 1 حنفاء أناندرا يسمن 15

 ضعيف 57 إرمحنا نظيفة أكرسيديا 16

 ضعيف 49 لوسي ألوؾ نور النساء 17

 ضعيف 6 ميزا زىرينا حلول 18

 ضعيف 49 زلمد أنديكا أبيمانيو 19

 ضعيف 33 زلمد أدـ احلبشي 21

 ضعيف 64 زلمد كايساف نوفاؿ أكرب 21

 ضعيف 53 زؽ اهللزلمد نوفاؿ أزكى ر  22

 ضعيف 31 زلمد عليا سلطاين 23

 ضعيف 49 ضللة نافلة 24

 مقبوؿ 74 نبيلة شفاعة العلم 25
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 ضعيف 44 أكليفيا يسمن رمضاين 26

 ضعيف 59 سافرا ساىاراين فوترم 27

 ٕٙ،ٔٗ ادلعدلة

 النتائج الباحثة حصلت التجريبية، جملموعة القبلي االختبار ىذا نتائج فمن

 مستول كُب تالميذ، 25= ضعيف مستول ُب:  بتفاصيل. ٕٙ،ٔٗ = ادلعدلة الدرجة

 اغلبية الكتابة مهارة ُب قدرهتم فإف السابقة نتائج كمن. تلميذ 1= كجيد مقبوؿ

 . ضعيف

 6 اجلدكؿ

 التجريبية للمجموعة البعدم االختبار نتائج

 التقدير الدرجة االسم الرقم
 تازشل 111 أديندا تَتطا أكليفيا زىرة 1

 جيد 81 أغنيا التقيا ىانا 2

 مقبوؿ 72 ألفي شفاء الرمحة 3

 ضعيف 68 عاليا فيازا 4

 جيد 78 أرزؽ رمحة موالنا 5

 جيد 77 أفَتكش بايانو 6

 شلتاز 92 أييشة إنارة الدجى 7

 ضعيف 27 باغوس بودم أكطومو 8

 ضعيف 69 جينتا أكلياء الزىرة 9
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 يفضع 13 دافنكا فالرياف أغاتا 11

 شلتاز 111 إيكا ليلة الرشيدة 11

 جيد 78 فاليا رمحتك سافطرم 12

 ضعيف 65 حفل ادلمتزا أكرثة ادللة 13

 ضعيف 34 ىندم كحيو إذلي 14

 جيد 78 حنفاء أناندرا يسمن 15

 ضعيف 66 إرمحنا نظيفة أكرسيديا 16

 شلتاز 89 لوسي ألوؾ نور النساء 17

 ضعيف 57 ميزا زىرينا حلول 18

 شلتاز 93 زلمد أنديكا أبيمانيو 19

 جيد 76 زلمد أدـ احلبشي 21

 شلتاز 93 زلمد كايساف نوفاؿ أكرب 21

 ضعيف 62 زلمد نوفاؿ أزكى رزؽ اهلل 22

 ضعيف 56 زلمد عليا سلطاين 23

 جيد 81 ضللة نافلة 24

 شلتاز 111 نبيلة شفاعة العلم 25

 جيد 78 أكليفيا يسمن رمضاين 26
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 شلتاز 92 ساىاراين فوترم سافرا 27

 ٔٔ،ٖٚ ادلعدلة

 النتائج الباحثة حصلت التجريبية، جملموعة البعدم االختبار ىذا نتائج فمن

 مستول كُب تالميذ، 11= ضعيف مستول ُب:  بتفاصيل. ٔٔ،ٖٚ = ادلعدلة الدرجة

 كمن. تالميذ 8 شلتاز مستول كُب تالميذ، 8= جيد مستول كُب تلميذ، 1= مقبوؿ

 . ادلقبوؿ من كشلتاز جيد اغلبية الكتابة مهارة ُب قدرهتم فإف السابقة جنتائ

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج .2

 الضابطة اجملموعتُت ُب كالبعدم القبلي االختبار اجراء من كحيصل

 كما الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج أما. االختبار نتائج كالتجريبية

 :يلي

  7اجلدكؿ 

 الضابطة نتائج االختبار القبلي للمجموعة

 التقدير الدرجة االسم الرقم

 ضعيف 21 أمحد أديتيا رمضاين 1

 ضعيف 21 أمحد فيصل عبيد نور الفؤادم 2

 ضعيف 1 أليشا نور العزٌب 3

 ضعيف 52 بلقيس يـز الفاز السكينة 4

 ضعيف 42 كاليا رناتا رماضاين 5

 ضعيف 55 ديال كامليا رمحة 6
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 جيد 77 فرياؿ نيل رشدة 7

 ضعيف 41 حفيظة زىرة سنيا 8

 ضعيف 28 ىسيت أيودية ليلة علي 9

 ضعيف 9 إذلاـ رمحة موالنا 11

 ضعيف 36 كنار عز الدين فخريانشة 11

 ضعيف 45 حلة الربيرة 12

 ضعيف 24 لفرنا نورا الشفاء 13

 ضعيف 65 مارتفانو رمضياف كوسوما 14

 ضعيف 3 راشا فضل الرمحن موالنا 15

 ضعيف 18 زلمد حكم نور الصفا 16

 ضعيف 18 زلمد راُب احلكيم 17

 ضعيف 12 زلمد ريفا فراغاتا فوترا 18

 مقبوؿ 71 نفيسة أمندا لبيبة 19

 مقبوؿ 71 نيل رمحة كافية 21

 ضعيف 12 فوترم مرديت سابينا غريسيا 21

 ضعيف 51 رغيتا أفزا نفيسة 22

 ضعيف 62 ينتا نوريةسيدة س 23
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 ضعيف 54 شارين فياسا إذلي حبث 24

 ضعيف 31 ربت زياف أمحدا أمحد 25

 ضعيف 51 زىرة إقلما زكانيدا 26

 ضعيف 56 زسكيا عُت الرشيدة 27

  ٘ٛ،ٖٚ ادلعدلة

 النتائج الباحثة حصلت الضابطة، جملموعة القبلي االختبار ىذا نتائج فمن

 مستول كُب تالميذ، 24= ضعيف مستول ُب فاصيلبت. ٘ٛ،ٖٚ = ادلعدلة الدرجة

 الكتابة مهارة ُب قدرهتم فإف السابقة نتائج كمن. تلميذ 1= كجيد تلميذاف 2= مقبوؿ

 .ضعيف اغلبية

 8اجلدكؿ 

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة
 التقدير الدرجة االسم الرقم

 ضعيف 43 أمحد أديتيا رمضاين 1

 ضعيف 36 نور الفؤادمأمحد فيصل عبيد  2

 ضعيف 52 أليشا نور العزٌب 3

 ضعيف 64 بلقيس يـز الفاز السكينة 4

 ضعيف 45 كاليا رناتا رماضاين 5

 ضعيف 43 ديال كامليا رمحة 6
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 مقبوؿ 75 فرياؿ نيل رشدة 7

 ضعيف 42 حفيظة زىرة سنيا 8

 شلتاز 93 ىسيت أيودية ليلة علي 9

 يفضع 36 إذلاـ رمحة موالنا 11

 مقبوؿ 71 كنار عز الدين فخريانشة 11

 جيد 84 حلة الربيرة 12

 ضعيف 65 لفرنا نورا الشفاء 13

 جيد 82 مارتفانو رمضياف كوسوما 14

 ضعيف 27 موالنا راشا فضل الرمحن 15

 ضعيف 19 زلمد حكم نور الصفا 16

 ضعيف 59 زلمد راُب احلكيم 17

 ضعيف 22 زلمد ريفا فراغاتا فوترا 18

 مقبوؿ 72 نفيسة أمندا لبيبة 19

 شلتاز 111 نيل رمحة كافية 21

 ضعيف 47 فوترم مرديت سابينا غريسيا 21

 ضعيف 65 رغيتا أفزا نفيسة 22

 جيد 81 سيدة سينتا نورية 23



ٚ٘ 
 

 

 مقبوؿ 72 شارين فياسا إذلي حبث 24

 ضعيف 38 ربت زياف أمحدا أمحد 25

 مقبوؿ 71 زىرة إقلما زكانيدا 26

 ضعيف 59 زسكيا عُت الرشيدة 27

 ٔٛ،ٚ٘ ادلعدلة

 النتائج الباحثة حصلت الضابطة، جملموعة البعدم االختبار ىذا نتائج فمن

 مستول كُب تالميذ، 17= ضعيف مستول ُب:  بتفاصيل. ٔٛ،ٚ٘=  ادلعدلة الدرجة

. تلميذاف 2= شلتاز مستول كُب تالميذ، 3=  جيد مستول كُب تالميذ، من 5 مقبوؿ

 .ضعيف اغلبية الكتابة مهارة ُب قدرهتم فإف السابقة نتائج منك 

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة .3

 للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار نتائج الباحثة شرحت كبعد

. اجملموعة لتلك كالبعدم القبلي االختبار بُت ادلقارنة الباحثة فقدـ التجريبية،

 يلي: كما كادلقارنة

 9اجلدكؿ 

 النتيجة المستوى  الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

 النسبة المئوية عدد التالميذ النسبة المئوية

 %ٖٙ،ٜٕ 8 %1 - 111-89 شلتاز 1

 %ٖٙ،ٜٕ 8 %ٚ،ٖ 1 88-76 جيد 2

 %ٚ،ٖ 1 %ٚ،ٖ 1 75-71 مقبوؿ 3
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 %ٗٓ،ٖٚ 11 %ٙ،ٕٜ 25 71-1 ضعيف 4

 %111 27 %111 27 لعددا

 التجريبية للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار بُت ادلقارنة بياف إىل كبالنسبة 

 ُب% ٚ،ٖك  ضعيف، مستول ُب التالميذ من% ٙ،ٕٜ القبلي االختبار ُب أف فظهر
 ُب كأما. شلتاز مستول ُب% 1 ك جيد، مستول ُب% ٚ،ٖك  مقبوؿ، مستول
 ُب% ٚ،ٖك  ضعيف، مستول ُب التالميذ من%  ٗٓ،ٖٚ أف ظهر البعدم االختبار
 كىذا. شلتاز مستول ُب% ٖٙ،ٜٕ ك جيد، مستول ُب% ٖٙ،ٜٕ ك مقبوؿ، مستول

 القبلي.  االختبار نتيجة من أكرب البعدم االختبار نتيجة أف يعٍت البياف

 الضابطة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة .4

 للمجموعة كالبعدم القبلي الختبارا نتائج الباحثة شرحت كبعد

. اجملموعة لتلك كالبعدم القبلي االختبار بُت ادلقارنة الباحثة فقدـ الضابطة،

 كادلقارنة كما يلي:

 11اجلدكؿ 

 النتيجة المستوى  الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

 النسبة المئوية عدد التالميذ النسبة المئوية

 %ٗ،ٚ 2 %1 - 111-89 ازشلت 1

 %ٔٔ،ٔٔ 3 %ٚ،ٖ 1 88-76 جيد 2
 %ٕ٘،ٛٔ 5 %ٗ،ٚ 2 75-71 مقبوؿ 3

 %ٜٚ،ٕٙ 17 %ٜ،ٛٛ 24 71-1 ضعيف 4

 %111 27 %111 27 العدد
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 فظهر الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار بُت ادلقارنة بياف إىل كبالنسبة 

 ُب% ٗ،ٚ ك ضعيف، مستول ُب التالميذ من% ٜ،ٛٛ القبلي االختبار ُب أف
 ُب كأما. شلتاز مستول ُب% 1 ك جيد، مستول ُب% ٚ،ٖ ك مقبوؿ، مستول
% ٕ٘،ٛٔ ك ضعيف، مستول ُب التالميذ من% ٜٚ،ٕٙأف  ظهر البعدم االختبار

 كىذا. شلتاز مستول ُب% ٗ،ٚ ك جيد، مستول ُب% 11،11 ك مقبوؿ، مستول ُب

 القبلي.  االختبار نتيجة من أكرب مالبعد االختبار نتيجة أف يعٍت البياف

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية  .5
 11اجلدكؿ 

 الرقم
أسماء التالميذ من  
 المجموعة الضابطة

نتائج 
االختبار 
 البعدي

أسماء التالميذ من  
 المجموعة التجريبية

نتائج 
االختبار 
 البعدي

 111 أكليفيا زىرة أديندا تَتطا 43 أمحد أديتيا رمضاين 1

أمحد فيصل عبيد نور  2
 الفؤادم

 81 أغنيا التقيا ىانا 36

 72 ألفي شفاء الرمحة 52 أليشا نور العزٌب 3

 68 عاليا فيازا 64 بلقيس يـز الفاز السكينة 4

 78 أرزؽ رمحة موالنا 45 كاليا رناتا رماضاين 5

 77 أفَتكش بايانو 43 ديال كامليا رمحة 6

 92 أييشة إنارة الدجى 75 يل رشدةفرياؿ ن 7

 27 باغوس بودم أكطومو 42 حفيظة زىرة سنيا 8
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 69 جينتا أكلياء الزىرة 93 ىسيت أيودية ليلة علي 9

 13 دافنكا فالرياف أغاتا 36 إذلاـ رمحة موالنا 11

 111 إيكا ليلة الرشيدة 71 كنار عز الدين فخريانشة 11

 78 سافطرم فاليا رمحتك 84 حلة الربيرة 12

 65 حفل ادلمتزا أكرثة ادللة 65 لفرنا نورا الشفاء 13

 34 ىندم كحيو إذلي 82 مارتفانو رمضياف كوسوما 14

 78 حنفاء أناندرا يسمن 27 موالنا راشا فضل الرمحن 15

 66 إرمحنا نظيفة أكرسيديا 19 زلمد حكم نور الصفا 16

 89 اءلوسي ألوؾ نور النس 59 زلمد راُب احلكيم 17

 57 ميزا زىرينا حلول 22 زلمد ريفا فراغاتا فوترا 18

 93 زلمد أنديكا أبيمانيو 72 نفيسة أمندا لبيبة 19

 76 زلمد أدـ احلبشي 111 نيل رمحة كافية 21

فوترم مرديت سابينا  21
 غريسيا

 93 زلمد كايساف نوفاؿ أكرب 47

 62 زلمد نوفاؿ أزكى رزؽ اهلل 65 رغيتا أفزا نفيسة 22

 56 زلمد عليا سلطاين 81 سيدة سينتا نورية 23

 81 ضللة نافلة 72 شارين فياسا إذلي حبث 24
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 111 نبيلة شفاعة العلم 38 ربت زياف أمحدا أمحد 25

 78 أكليفيا يسمن رمضاين 71 زىرة إقلما زكانيدا 26

 92 سافرا ساىاراين فوترم 59 زسكيا عُت الرشيدة 27

N 0791 موعالمج 0620 المجموع 

=  التجريبية للمجموعة البعدم االختبار نتائج أف السابق اجلدكؿ من ظهر 

 ٔٙ٘ٔأكرب من نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة =  1974
 (uji T)عرض تحليل البيانات عن االختبارين باالختبار اإلحصائي  .6

 نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت  . أ

 الضابطة اجملموعة بُت البعدم االختبار نتائج مقارنة كبعد

كالتجريبية فشرحت الباحثة بتقدًن نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ 
 ادلربع من اجملموعتُت. كىي كما يلي: 

 12اجلدكؿ 

 الرقم
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

Y1 Y2 (Y) Y
2 

X1 X2 (X) X
2 

1 21 43 23 529 81 111 21 411 

2 21 36 15 225 51 81 29 841 

3 1 52 52 2714 66 72 6 36 

4 52 64 12 144 46 68 22 484 

5 42 45 3 9 34 78 44 1936 
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6 55 43 -12 144 19 77 58 3364 

7 77 75 -2 4 64 92 28 784 

8 41 42 1 1 6 27 21 441 

9 28 93 65 4225 45 69 24 576 

11 9 36 27 729 3 13 11 111 

11 36 71 34 1156 62 111 38 1444 

12 45 84 39 1521 68 78 11 111 

13 24 65 41 1681 1 65 65 4225 

14 65 82 17 289 3 34 31 961 

15 3 27 24 576 1 78 78 6184 

16 18 19 1 1 57 66 9 81 

17 18 59 41 1681 49 89 41 1611 

18 12 22 11 111 6 57 51 2611 

19 71 72 2 4 49 93 44 1936 

21 71 111 29 841 33 76 43 1849 

21 12 47 35 1225 64 93 29 841 

22 51 65 15 225 53 62 9 81 
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23 62 81 18 324 31 56 26 676 

24 54 72 18 324 49 81 32 1124 

25 31 38 7 49 74 111 26 676 

26 51 71 21 441 44 78 34 1156 

27 56 59 3 9 59 92 33 1189 

156 1122 المجموع

1 

53

9 

1916

1 

1114 1974 861 3538

6 

N   Y∑ Y
2

∑   X∑ X
2

∑ 

   كفيما يلي توضيح ما ُب اجلدكؿ السابق: 

X1 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية : 
 X2 نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجريبية : 

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

X2∑ رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 
Y1

 : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
Y2

 بطة : نتائج االختبار البعدم من اجملموعة الضا 
(y)  عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 
Y2  عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

y∑  رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 
Y2∑  رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 
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النتائج اآلتية كىي  بعد توضيح اجلدكؿ السابق، تلخص الباحثة بعرض
رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة، كىي كما 

 ُب ىذا اجلدكؿ: 

 13اجلدكؿ 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

رلموعة عدد 
 االضلراؼ

X∑ 

 عدد االضلراؼ ادلربع
X2∑ 

رلموعة عدد 
 االضلراؼ

y∑ 

 عدد االضلراؼ ادلربع
Y2∑ 

621 36362 637 07020 

 

Mx  = 
  

 
 

= 
   

  
   

= ٖٔ،ٛ٘ 

∑x2 = ∑x2 –  
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 = 35386 – 27393 

 = 7993 
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 =ٜٔ،ٜٙ 

∑y2 = ∑y2 –  
     

 
 

 = 19161 – 
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 = 19161 – 11761 

 = 8411 
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= 2.54 
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d.f  = (Nx+Ny) - 2 

= (27+27) - 2 

= 52 

ts 0.01 = 2.473 

ts 0.05 = 1.703 

ts 0.10 = 1.314 

6.61 > 2.473 > 1.703 > 1.314  

. ٍب قامت ٗ٘،ٕاإلحصائي= tمن اجلدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة  
  (degree of  freedom) ٍب حبثت الباحثة نتيجة ُب القائمة احلرية  t-tableالباحثة بتعيُت

ُب  10713%، ك ُٔب ادلستول ادلعنوم  ٖٚٗ،ٕفوجد أف نتيجة =  t-tableمن 
%. كألف نتيجة ُٓٔب ادلستول ادلعنوم  ٖٗٔ،ٔ%، ك نتيجة ٘ادلستول ادلعنوم 

% = ٘ ك ٖٚٗ،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم  ٗ٘،ٕاإلحصائي =
. كذلك دبعٌت أف ٖٗٔ،ٔ% = ٓٔادلعنوم  كذلك أكرب من نتيجة ادلستول  ٖٓٚ،ٔ

H1  مقبوؿ أم أف فركض ىذا البحث مقبوؿ، كخالصتها أف استخداـ كسيلة التعليم
 البطاقات الومضية فعاؿ ُب ترقية مهارة الكتابة.
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 سالخام الفصل
 المناقشة

 

اـ البطاقات الومضية ُب ترقية كيف استخدبناء على أسئلة البحث، يعٍت األكىل  
ة موجوكَتطا، مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدين

مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور داـ البطاقات الومضية ُب ترقية استخ كالثانية كيف تأثَت
 الباحثة تشرحا. كُب ىذا الفصل دينة موجوكَتطاذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دب

مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" داـ البطاقات الومضية ُب ترقية عن استخ
 اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا كفعاليتها.

  

مهارة الكتابة في المدرسة "نور ضية في ترقية تطبيق استخدام البطاقات الوم .أ
ية اإلسالمية بمدينة موجوكيرطا في الفصل الخامس الهدى الثانية" اإلبتدائ

 بلغتين

مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور داـ البطاقات الومضية ُب ترقية تطبيق استخ
 اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا ُب الفصل اخلامس بلغتُت فهي:

 قبل التقدًن (1)
 إستعد النفس .أ 

جيدا، سبلك مهارات إلستخداـ تلك الوسيلة.  أتقن ادلعلم ادلواد التعليمية
 عند اإلقتضاء لتنعيم ادلمارسة تكرار لو ال أماـ التالميذ

  إعداد البطاقات الومضية .ب 

قبل بدأ التعليم تأكد عدده يكفي، النظاـ صحيح، كجيب أـ ال الوسيلة 
 للمساعد
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 إعداد ادلكاف .ج 

ستطيعوف أف موقف الباحثة جيد أـ ال، كيف كضوح الضوء ىل الطالب ي
 ينظركا بالوضوح كتأكد ُب الغرفة ما فيو الصوت ادلزعج

 إعداد الطالب .د 

ا ك موقف الطالب ينبغي أف ينظم جيدا لكي الطالب يستطيعوف أف ينظر 
 تلك البطاقات الومضية

 عند التقدًن (2)

ي كل الطالب يستطيعوف أف مًتا تقريبا أماـ الفصل لك ٘،ٔ-ٔة قم بادلساف .أ 
 ينظركا ادلعلم

قرأ ادلفردات كاحدا فواحدا مع عرض البطاقات نفس البطاقات، ٍب  ادلعلم إعداد .ب 
 الصورة مع ادلفردات

 ادلعلم ينطقوأك التكرار ما  للتقليدإىل الطالب  طلب ادلعلم .ج 

 البطاقات الثانية من البطاقات ادلنظمة ُب موقف األخَت ادلعلم خذأذلك،  كبعد .د 

 ورة كادلفرداتخَتة لكل الصاجرم بادلرتب حىت البطاقات األ .ه 

يفهموا مرات ادلعلم البطاقات إىل الطالب ل كل البطاقات، أعطيلبعد انتهى  .و 
 أخرل 

 ٍب تقدـ لكل الطالب اماـ الفصل لكتابة ادلفردات ُب السبورة عشوائيا بالتبادؿ .ز 

 ذاكرهتمٍب استمر بادلناقشة ُب الفصل لقوة  .ح 

 ادلذاكرة فةكغر  اجللوس غرفة دةاادل عن اخلالصة تأكيد ادلعلم اعطاء .ط 

لك الفوائد الوسيلة التعليمية سببناء على ادلالحظة عند عملية التعليم، ىذه 
( يستطيعوف أف يعرضوا التالميذ ٔمنها: ) اخلامس بلغتُتالكثَتة لتالميذ ُب الفصل 

( يستطيعوف التالميذ أف يعرض ٕعن كل شيء ُب شخصهم بدكف مرذبف، )
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ذ السعادة عند تعليم مهارة الكتابة باستخداـ مي( يشعر التالٖالتعبَت على قدرهتم، )
 .الوسيلة التعليمية ىذه

 

مهارة الكتابة في المدرسة "نور دام البطاقات الومضية في ترقية استخ تأثير .ب
الهدى الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية بمدينة موجوكيرطا في الفصل الخامس 

 بلغتين 

 اجراء، ةاجملموعة التجريبيطة ك االختبار القبلي للمجموعة الضاب اجراءبعد 
كاجملموعة  ةالبعدم للمجموعة الضابط االختبار اجراء، ك ةالتجربة للمجموعة التجريبي

مهارة  داـ البطاقات الومضية ُب ترقيةاستخ نتيجة تقييم التالميذ بعدلنيل  ةالتجريبي
وجوكَتطا ُب الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة م

 ٍب. ٗ٘،ٕ =اإلحصائي t نتيجة أف الباحثة. ٍب كجدت الفصل اخلامس بلغتُت
 degree of) احلرية القائمة ُب نتيجة الباحثة حبثت ٍب  t-tableبتعيُت الباحثة قامت

freedom)  من t-table ك ٔعنوم ادل ادلستول ُب ٖٚٗ،ٕ=  نتيجة أف فوجد ،%
%. ُٓٔب ادلستول ادلعنوم  ٖٗٔ،ٔنتيجة  %، كُ٘ب ادلستول ادلعنوم  ٖٓٚ،ٔ

 ٖٚٗ،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم  ٗ٘،ٕكألف نتيجة اإلحصائي =
. ٖٗٔ،ٔ% = ٓٔكذلك أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم   ٖٓٚ،ٔ% = ٘ك 
 . أم أف فركض البحث مقبوؿ أك فعاؿمقبوؿ  H1ك  H0ذلك دبعٌت أف مردكد ك 

كسيلة التعليم البطاقات الومضية فعاؿ استخداـ  من ربليل تلك النتيجة، أف
ك نتيجة  %ُٔب ترقية مهارة الكتابة، ألف نتيجتها أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم 

. كما قاؿ سوغيونو "أف %ٓٔكنتيجة ادلستول ادلعنوم  %٘ادلستول ادلعنوم 
دبعٌت  فذلك  t-tableاإلحصائي أكرب من  t مقياس التجرييب ىو: إذا كجد النتيجة
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فذلك  t-tableاإلحصائي أصغر من  t مقبوؿ. كإذا كجد النتيجة H1مردكد  H0أف 
 1مردكد." H1مقبوؿ  H0دبعٌت أف 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 

99-100. 
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 السادس الفصل
 خاتمةال

 

 الخالصة .أ

داـ البطاقات الومضية ُب استخ تأثَت البحث العلمي حوؿ اجراءكبعد انتهاء 
ة" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل الثانيترقية 

 إىل نتائج التالية: الباحثةصلت جوكَتطا ُب الفصل اخلامس بلغتُت حمو 
مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اـ البطاقات الومضية ُب ترقية تطبيق استخد .1

اذلدل الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا ُب الفصل اخلامس بلغتُت، 
 كىي كما يلي: 

قرأ ادلفردات كاحدا فواحدا مع عرض  إعداد ادلعلم البطاقات، ٍب .أ 
 البطاقات نفس الصورة مع ادلفردات

 ادلعلم ينطقوأك التكرار ما  بتقليدإىل الطالب  طلب ادلعلم .ب 

البطاقات الثانية من البطاقات ادلنظمة ُب  ادلعلم خذأذلك،  كبعد .ج 
 موقف األخَت

 كل الصورة كادلفردات خَتة لاجرم بادلرتب حىت البطاقات األ .د 

يفهموا ادلعلم البطاقات إىل الطالب ل كل البطاقات، أعطيلبعد انتهى  .ه 
 مرات أخرل

ٍب تقدـ لكل الطالب اماـ الفصل لكتابة ادلفردات ُب السبورة عشوائيا  .و 
  بالتبادؿ

 ذاكرهتمٍب استمر بادلناقشة ُب الفصل لقوة  .ز 

 ادلذاكرة كغرفة لوساجل غرفة دةاادل عن اخلالصة تأكيد ادلعلم اعطاء .ح 
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مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور اذلدل داـ البطاقات الومضية ُب ترقية استخ ثأثَت .2
  الثانية" اإلبتدائية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا ُب الفصل اخلامس بلغتُت

مهارة الكتابة ُب ادلدرسة "نور داـ البطاقات الومضية ُب ترقية أف استخ
ئية اإلسالمية دبدينة موجوكَتطا ُب الفصل اخلامس بلغتُت اذلدل الثانية" اإلبتدا

 ٍب  t-tableبتعيُت الباحثة قامت ٍب. ٗ٘،ٕ =اإلحصائي t نتيجة أف فعاؿ
 فوجد t-table من  (degree of freedom)احلرية القائمة ُب نتيجة الباحثة حبثت

 ادلستول ُب ٖٓٚ،ٔك %، ٔنوم ادلع ادلستول ُب ٖٚٗ،ٕ = نتيجة أف

 نتيجة كألف%. 11 ادلعنوم ادلستول ُب 10314 كنتيجة ،%5 نومادلع

ك  ٖٚٗ،ٕ % =1 ادلعنوم ادلستول نتيجة من أكرب ٗ٘،ٕ = اإلحصائي
.  ٖٗٔ،ٔ% = ٓٔ ادلعنوم ادلستول نتيجة من أكرب كذلك  ٖٓٚ،ٔ% = ٘
، أم أف فركض البحث مقبوؿمقبوؿ  H1ك  H0لك دبعٌت أف مردكد كذ

لة التعليم البطاقات الومضية فعاؿ لًتقية مهارة كسيكخالصتها أف استخداـ 
 .الكتابة

 

 المقترحات .ب

 : التالية ادلقًتحات الباحثة فتقدـ البحث نتائج على بناء

 الكتابة مهارة بتعليم ادلناسبة التعليمية كسائل خيتار أف العربية اللغة ادلعلم يرجو .1

 .الومضية البطاقات مثل

 األخرل نوعية من البطاقات التعليم كسيلة خيتاركا أف ادلستقبل ُتالباحث على .2

 استخداـ عند كدبرحلتهم دبادهتم كادلناسبة كغَتىا الصور البطاقة كمثل

 بة.الكتا مهارة تعليم ُب الومضية البطاقات
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 قائمة المراجع
 

الرياض. دار ادلسلم  .المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها .امحد فؤاد علياف
 .ٖٔٗٔ. للنشر كالتوزيع

ماالنج عليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابة، تطوير منهج تأكريل حبر الدين، 
 :UIN MALIKI PRESS ،ٕٓٔٓ.ـ 

. ماالنج: مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية كفاءاأكريل حبر الدين، 
UIN MALIKI PRESS. 

 UIN :، ماالنجعلى مهارة الكتابةتعليم اللغة العربية وتطبيقو  ,الدين أكريل حبر

MALIKI PRESS ٕٓٔٓـ. 

، المنهج المدرسي المعاصر مفهوم، أسسو، مكوناتو، تنظيماتو، حسن جعفر اخلليفة
 ق.ٖٔٗٔ، الرياض: مكتبة الرشد، تقويمو وتطويره

 .ٜٗٛٔكويت،   -، مكتبة الفالح، تدريس فنون الّلغة العربيةعلى أمحد مدكر الدكتور
الرياض : دار أسامة البحث العلمي مفهومو، أدواتو، أساليبو،  كزمالؤه، ذكقاف عبيدات

 ق. ٙٔٗٔللنشر كالتوزيع، 

. مصر:جامعة ، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجية وأساليبيةرشيد أمحد طعيمة
 ادلنصورة، دت.

ر الفكر ، القاىرة : دامناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشيد أمحد طعيمة، 
 ـ.ٜٜٛٔالعريب. 

دروس دورات التدربية لمعلمي اللغة العربية لغير  عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاين،
 ىػ. ٕٗٗٔالرياض: مؤسسة الوؼ اإلسالمي، الناطقين، 

، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية، عبد اجمليد سيد منصور
 .ٖٜٛٔالقاىرة: دار ادلعارؼ،  ،ٔط.



ٜٕ 
 

 

، القاىرة : دار الفكر العريب، ٔط.تدريس الفنون اللغة العربية،  علي أمحد مذكور،
 ـ. ٕٕٓٓ

، القاىرة : دار الكتاب العريب. ب مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العربعلي احلديد، 
 ت.

التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية بغير علي القامسي ك زلمد علي السيد، 
 ـ. ٜٜٔٔ، إيسيسكو، ٔن بها، ط.الناطقي

. الرياض : العربية للجميع. تعليم اللغة للناطقين بغيرىا عمر الصديق عبد اهلل،
 ـ.ٜٕٓٓ

، المهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنونها زلمد صاّب الشنطى،
 ـ. 2113 – قٕٗٗٔالسعودية: داراألندلس للنشر ك التوزيع، 

 .1995 األردف: دار الفالح للنشر كالتوزيع. .إلى علم اللغةمدخل  .زلمد على اخلويل

، ادلملكة العربية تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  ,زلمد كامل الناقة
 .01985 السعودية: حقوؽ الطبع كإعادتو زلفوظة جلامعة أـ القرل

م اللغة، المعينات البصرية في تعليزلمود إمساعيل صيٍت كعمر الصديق عبد اهلل، 
 .4ٜٛٔ، الرياض: جامعة ادللك سعود، ٔط.

 -مداخلو–تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسو  زلمود كامل الناقة،
 ـ.٘ٓٗٔمكة ادلكرمة : جامعة أـ القرل، طرؽ تدريس، 

، أساس إعداد الكتاب التعليمية لغير ناصر عبد اهلل الغاىل كعبد احلميد عبد اهلل
 ـ. ٜٜٔٔرياض: دار الغاىل،  ،الناطقين بها
، بَتكت، لبياف: دار النفائس، ، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معركؼ

ٜٜٔٛ. 
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أساليب البحث العلمي، األسس النظرية و تطبيقها في اإلدارة،  نائل حافظ العواملة.
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 المالحق
  



 
 

 

 السيرة الذاتية

 

 : رفيقة ليلة ىانـو   اإلسم

 ٕٖٔٓٓ٘ٔٔ:   رقم القيد

 ٖٜٜٔيونيو  ٕٕ: موجوكَتطا،  كاف ادليالد كتارخيوم

 : علـو الًتبية كالتعليم   كلية

 : تعليم اللغة العربية   قسم

 ٖٕٔٓ:  سنة بداية الراسة

  –قرية سوراديناكاف  – ٚ٘/II: شارع كيدكنج موالنج  العنواف

 مدينة موجوكَتطا –فرعية براجوريت كولوف   

 ٜٖٕٖٚ٘٘ٗٚ٘ٛٓ:    اذلاتف

 

 

 ٕٚٔٓأغسطس  ٕٔالنج، ما

 الطالبة

 

)  )رفيقة ليلة ىانـو



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Soal untuk Pretest dan Posttest 

 

 : َضِع ْالُمْفَرَداِت ِفي اْلَمَكاِن ْالَفَراِغ ُمطَابَِقًة بِتَػْرَجَمِتَها ! ٔالتَّْدرِْيُب 
Latihan 1: Tulislah kosakata dari kata-kata berikut ! 

No Mufrodat Huruf Kunci Arti 

 Rendah م  1

 Banyak ك  2

 Sedikit ق  3

 Dinding ج  4

 Pekerjaan Rumah الو  5

 Seseorang ش  6

  Rak ر  7

 Atap س  8

 Kecil ص  9

 Tinggi م  10
  

  : ِصْل بَػْيَن اأْلَحُرِؼ اْلِهَجائِيَِّة لَِتُكْوَن َكِلْيَمًة َصِحْيَحًة ! ٕالتَّْدرِْيُب 
Latihan II : RangkailahHuruf Hijaiyah Berikut Agar Menjadi Kata Yang Benar ! 

 =  ته  –َب  –. ْم 5
 = ُغ  –ْر  –ةه  –. َؼ ٕ
 = مٌّ  –ُؾ  –ْر  –. ِس ٖ
 = ةه  –َس  –َع  –. ا ٗ
 = عه  –ا  –ِس  –. َك ٘
 = ره  –َؾ  –ِب  –. ْم ٙ



 
 

 

 = َت  –به  –ا  –. ِؾ ٚ
 =  دَ  –ْر  –. سه ٛ
 َب = –حه  –ا  –ْص  –. ـِ ٜ

 =   ضَ  –ؽه  –. مِّ ٓٔ
 

 تِّْب َىِذِه اْلَكِلَماَت لَِتُكْوَن ُجْمَلًة ُمِفْيَدًة !  : رَ  ٖالتَّْدرِْيُب 
Latihan III : Urutkan kata – kata berikut agar menjadi kalimat yang bermakna ! 

 = اْلبَػْيُت  –َىَذا  –. َكِبيػْره 5
 = َىِذهِ  –ُة اْلُغْرفَ  –. َكاِسَعةه ٕ
َفةه  –. تِْلَك ٖ  َحِديْػَقةه= –َنِظيػْ
 =  طَاِلبه  –َأمْحَُد  –. َماِىره ٗ
 = تِْلِمْيَذةه  –َنِشْيطَةه  –.ِىَي ٘

 

 : تَػْرِجْم ِإَلى الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة !  ٗالتَّْدرِْيُب 
Latihan IV : Teremahkan ke dalam Bahasa Arab ! 

1. Ini ruang belajar 

2. Itu ruang tamu yang bersih 

3. Ini ruangan yang sempit 

4. Itu lapangan yang luas 

5. Itu perpustakaan yang rapi 

  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN[RPP] 

TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018 

 

Madrasah  : MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA 2 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : V / I 

Materi Pokok  : Menulis (الكتابة)غرفةالجلوسوالمذاكرة  

Pertemuan  :  

Alokasi Waktu : 2x30 Menit x 4 (Tema Per Bab)   

  

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleransi), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata.  

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis 

dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah. 

2.3 Menunjukan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.4 Menunujukan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan berbahasa arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 

2.5 Mengungkapkan informasi secara tertulis yang berkaitan dengan tema: المذاكرةغرفة الجلوس و  

2.6 Menyusun teks sederhana tentang غرفة الجلوس والمذاكرة dengan memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. 

2.7 Memahami bentuk kata dan makna kata, frasa, kalimat sederhana sesuai dengan unsur 

kebahasaan dan terkait topik غرفة الجلوس والمذاكرة baik secara lisan maupun tertulis. 

 

 

 

 



 
 

 

C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  

TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati,  menanya,  mencoba, 

menalar dan mengomunikasikan tentang 

topik غرفة الجلوس والمذاكرة. Siswa dapat 

melengkapi kalimat dengan ungkapan yang 

benar dan menyusun kata-kata acak menjadi 

kalimat sempurna. 

 

4.1.1 Melengkapi kaimat bahasa arab 

dengan kata dan ungkapan yang tepat. 

4.2.1 Menyusun kalimat acak menjadi suatu 

paragaf yang benar. 

4.2.2 Menulis kalimat sederhana tentang 

topik غرفة الجلوس والمذاكرة. Yang 

mengandung struktur kalimat  

 اإلشارة للمفردات + اإلسن + الصفات.

 

D. MATERI POKOK / ESENSIAL  

 .غرفة الجلوس والمذاكرة tentang topik ( keterampilan menulis) مهارة الكتابة 

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

1. Struktural dan Scientific Method (metode ilmiah) 

2. Cooperative Learning. 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (60 MENIT) 

 

1. Pendahuluan (10 Menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa, 

kemudian berdo’a bersama. 

Siswa menjawab ucapan salam, 

kemudian berdo’a bersama. 

Rasa hormat, religius 

Guru mengabsen siswa  Siswa menjawab dan menyebutkan 

siswa yang tidak hadir. 

Jujur  

Guru  menyampaikan informasi 

tentang materi yang akan 

disampaikan. 

Siswa memperhatikan dengan 

seksama. 

Rasa ingin tahu, Kritis. 

 

2. Kegiatan Inti (Waktu 40 Menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Membagi kelompok siswa, tiap 

kelompok terdiri 4 orang 

Mendengarkan guru tentang 

pembagian kelompok  

Tanggung Jawab  

Mengarahkan siswa untuk 

berkumpul dengan 

kelompoknya 

Berkumpul dengan 

kelompoknya 

Mandiri 

Memberi intruksi tentang tugas 

kelompok dan mengawasi kerja 

kelompok siswa  

Mengamati intruksi yang 

diberikan guru dan menanya  

hal-hal yang kurang jelas 

Kerja Keras dan Kreatif. 



 
 

 

tentang tugas kelompok yang 

diberikan guru. 

Memberikan tugas kelompok  Secara berkelompok, masing-

masing mengamati teks tulis 

sebagai bahan diskusi. 

Rasa Ingin Tahu 

Memberikan tugas kelompok  Secara berkelompok, masing-

masing berdiskusi tentang 

materi yang menjadi tugasnya 

(penggalian data) 

Kerja Keras dan bekerja sama 

Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan tugas 

kelompoknya tentang menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

sederhana yang telah dipelajari. 

Secara berkelompok, 

menemukan konsep dalam 

menyelesaikan tugasnya 

(menalar) 

Kreatif 

Meminta setiap kelompok 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

Secara berkelompok, 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

(mengkomunikasikan) 

Toleransi 

Meminta setiap kelompok untuk 

mengkritisi hasil kerja 

kelompok lain. 

Secara bergantian, mengkritisi 

hasil kerja kelompok lain 

Kreatif dan Rasa ingin tahu 

 

3. Penutup (Waktu 10 menit) 

Nilai Karakter Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari. 

Mendengarkan kesimpulan dari 

guru 

Kerja Keras 

Memberikan pertanyaan/soal 

latihan tentang materi yang 

sudah dipelajari 

Menjawab pertanyaan guru 

tentang materi yang sudah 

dipelajari 

Tanggung Jawab 

Menjelaskan dan meluruskan 

konsep jika ada yang tepat 

Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

Tanggung Jawab 

Merefleksi proses pembelajaran 

yang telah berlangsung, 

bersama siswa, meliputi; 

kelemahan dan 

kelebihan,perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi siswa 

Mengungkapkan releksi proses 

pembelajaran: kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi dalam 

memahami materi 

Kreatif 

Memberikan motivasi kepada 

siswa agar lebih memahami 

ateri yang dipelajari 

Memperhatikan dengan 

khidmat 

Taat dan Hormat 



 
 

 

Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah0do’a 

dan salam 

Berdo’a bersama menjawab 

salam 

Religius 

 

Tugas Terstruktur  

1. Melengkapi kalimat yang belum sempurna sehingga menjadi kalimat yang benar dan dapat 

dipahami. 

2. Menyusun kalimat acak, sehingga menjadi paragraf yang benar dandapat dipahami. 

3. Menyusun kalimat sederhana yang mengandung struktur kalimat tentang  + اإلشارة للمفردات

مس  + الففات اإل  

 

Tugas Tidak Terstruktur 

 Menulis 5 ayat atau dari sumber lain yang mengandung struktur kalimat tentang  اإلشارة

 للمفردات + اإلمس  + الففات 

 

G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Buku Paket 

2. Kamus  

3. Papan Tulis 

4. Microsoft Power Point 

5. LCD 

6. Laptop  

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik  : Tes dan Non Tes 

2. Bentuk  : Tertulis dan Observasi  

3. Instrumen :  

 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran 

(Melengkapi kalimat yang belum lengkap,menyusun kata acak dan menulis kalimat sederhana 

sesuai struktur yang diprogramkan ) 

 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1. 

Ketepatan melengkapi kalimat dengan kata/ungkapan 1-4 

a. Sesuai dan tepat. 4 

b. Cukup Sesuai dan cukup tepat. 3 

c. Kurang Sesuai dan kurang tepat. 2 

d. Tidak Sesuai dan tidak tepat. 1 

2. 

Menyusun Kalimat 1-4 

a. Tepat  4 

b. Cukup tepat 3 

c. Kurang tepat  2 

d. Tidak tepat 1 



 
 

 

3. 

Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1-4 

a. Tepat dan sesuai struktur 4 

b. Cukup Tepat dan sesuai struktur 3 

c. Kurang Tepat dan sesuai struktur 2 

d. Tidak Tepat dan sesuai struktur 1 

 Skor Maksimal 12 

 

Pedoman Penskoran : 

 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan x 100 = ........ x 100 = ...... 

  Jumlah Skor Maksimal         12 

 

 

Non Tes 

Tugas (menulis 5 ayat Al-Quran atau sumber lainnya yang mengandung struktur kalimat yang 

diprogramkan) 

 

b. Penilaian Sikap (observasi) 

No Aspek yang Diobservasi 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli      

3 Percaya diri dalam berinteraksi      

4 Menghargai orang lain      

5 Santun       

 JUMLAH      

 

Rentang Skor Sikap 

 

No Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik sekali/selalu 88-100 

2 Baik/sering 76-87 

3 Cukup/kadang-kadang 70-75 

4 Kurang/tidak pernah 0-70 

 

Penskoran : Nilai = Jumlah Skor Jawaban 

    5 

 

I. REMEDIAL 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk memperbaikinya 

sesuai dengan indikator pembelajran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas atau 

dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka 

guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh 



 
 

 

kebanyakan siswa (remidial teaching), selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 

indikator soal yang sejenis. Remidial pembeljaran dilakukan pada waktu dan hari tertentu atas 

kesepakatan antara siswa dan guru. 

 

J. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penelitian kepada orang tuanya dengan 

memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 

penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan prilaku siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Kota Mojokerto, 17 Juli 2017 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 
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Guru Penelitian 
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Form Wawancara Untuk Kepala Madrasah MI Nurul Huda 2 

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai proses pembelajaran Bahasa Arab di MI Nurul 

Huda 2 dengan menggunakan media Flash card ? 

2. Terdapat kendala apa saja dalam pembelajaran Bahasa Arab di MI Nurul Huda 2 ini ? 

3. Bagaimana solusi bapak dalam menyikapi kendala tersebut ? 



 
 

 

Form Wawancara Untuk Kepala Bidang 

1. Apa tujuan pembelajaran Bahasa Arab di MI Nurul Huda 2 ? 

2. Persiapan apa saja yang harus dilakukan seorang guru sebelum mengajar? 

3. Kendala apa saja yang sering ditemui dalam proses pembelajaran Bahasa Arab ? 

4. Apa solusi yang bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut ? 

5. Apa saja yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Arab ? 

6. Bagaimana cara bapak mengevaluasi para siswa dengan menggunakan Flash Card ?   



 
 

 

 

Form Wawancara Untuk Guru Mata Pelajaran kelas 5 Bilingual 

1. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab di kelas ini ? 

2. Bagaimana keadaan pembelajaran Bahasa Arab di kelas ini ? 

3. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas ini ? 

4. Apa saja yang menjadi kendala saat pembelajaran Bahasa Arab ? 

5. Bagaimana proses pembelajaran maharah kitabah ? 

6. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab ? 

7. Apa kendala dalam pembelajaran maharah kitabah ? 

8. Bagaimana keaadan siswa ketika proses pembelajaran maharah kitabah? 

9. Menurut bapak bagaimana penggunaan Flash Card di kelas ini ? 

10.  Apakah Flash Card ini efektif untuk pembelajaran maharah kitabah ? 

11.  Apakah Flash Card ini bisa meningkatkan kemampuan kitabah siswa ? 

  



 
 

 

Form Wawancara Untuk  Murid kelas 5 Bilingual 

1. Kesulitan apa yang dihadapi ketika belajar maharah kitabah ? 

2. Menurut kalian pembelajaran Bahasa Arab itu seperti apa ? 

3. Kalian sudah menggunakan media apa saja untuk pembelajaran Bahasa Arab ? 

4. Pernah tidak kalian belajar Bahasa Arab menggunakan media Flash Card ? 

5. Jika maharah kitabah dirasa sulit, yang kalian inginkan bagaiamana agar belajar 

maharah kitabah mudah ? 

6. Pendapat kalian apa, kalau belajar maharah kitabah menggunakan media Flash Card ? 

7. Setelah belajar kitabah dengan menggunakan media Flash Card, ada kendala selama 

itu ? 

8. Cocok tidak jika media Flash Card digunakan untuk meningkatkan kitabah? 

9. Jika selama proses belajar kitabah menggunakan Flash Card, gimana pendapat kalian? 

10.  Senang tidak dengan media Flash Card dalam pembelajaran Bahasa Arab ? 

11.  Sudah pahamkah kalian mengenai maharah kitabah setelah menggunakan Flash 

Card? 

  



 
 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1 

Foto bersama kepala madrasah (kanan) dan kepala bidang (kiri) saat dokumentasi wawancara 

 

 

Gambar 2 

Foto ketika para siswa kelas 5 Junaidi Al-Baghdadi (kelas eksperimen) sedang mengerjakan 

soal Pretest 

 

 



 
 

 

 

Gambar 3 

Foto ketika sedang berlangsung kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga di kelas 5 Abu 

Hasan Al-Asy’ari )kelas control(  

 

 

Gambar 4 

Foto ketika penerapan media Kartu Flash di kelas 5 Junaidi Al-Baghdadi (kelas eksperimen) 



 
 

 

 

Gambar 5 

Foto ketika latihan keterampilan menulis di kelas 5 Junaidi Al-Baghdadi (kelas eksperimen) 

setelah penerapan media kartu Flash 

 

 

Gambar 6 

Foto ketika para siswa kelas 5 Junaidi Al-Baghdadi (kelas eksperimen) sedang mengerjakan 

soal Posttest 



 
 

 

 

Gambar 7 

Foto bersama guru mata pelajaran bahasa arab kelas 5 saat wawancara (kiri) dan foto bersama 

para siswa kelas 5 Abu Hasan Al-Asy’ari )kelas control( )kanan) 

 

 

Gambar 8 

Foto ketika para siswa kelas 5 Abu Hasan Al-Asy’ari )kelas control( sedang mengerjakan 

soal Posttest 

  



 
 

 

Bentuk Flash Card yang Sudah Bisa Digunakan 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

ٌر  َسْقفٌ  َرةٌ   –َكِبيػْ  َكِبيػْ

ٌر  َرةٌ  –َصِغيػْ  َواِسَعةٌ  –َواٍسٌع  َصِغيػْ



 
 

 

 

 ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرةِ  اْلُجُلْوسِ  ُغْرَفةُ 

 َساَعُة اْلِجَدارِ  ِجَدارٌ 



 
 

 

 َضْيفٌ  ِليُّ اْلَواِجُب اْلَمْنزِ 

 َرؼٌ  َشْخصٌ 



 
 

 

 

َفةٌ  –َنِظْيٌف  َضيػَِّقةٌ  –َضيٌِّق   َنِظيػْ

 ُمْرَتِفَعةٌ  -ُمْرَتِفٌع  َوِسَخةٌ  –َوِسٌخ 
  



 
 

 
 

 ُمَرتػََّبةٌ  –ٌب ُمَرتَّ  ُمْنَخِفَضةٌ -ُمْنَخِفضٌ 

ٌر  َرةٌ   –َكِثيػْ َلةٌ  –َقِلْيٌل  َكِثيػْ  َقِليػْ


