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الكتابة العربية لدى تالميذ الصف  في تعليم الحروف الهجائية)بالوك( كتلة  وسائل تطوير 

 الثالث من مدرسة بستان العلوم اإلبتدائية اإلسالمية المتكاملة
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 لستي أندرياني
باستخدامالصورةوىيغةالعربيةيفتعليمالليأيتىذاالبحثمنمشكلةاستخدامالوسائلالتعليمية

إىلالكائناملباشر باإلشارة يتعلق .أو دقيقفيما حيتاجونإىلتوجيو تسبببعضالتالميذ والوسائلاحملدودة
 بتطوير الباحثة تقوم فسوف السابقة، املشكالت إىل نظرا الكتابة. وسائلمبهارهتم كتلة احلروف)بالوك(

اهلجائية تسهيل على القادرة العربية الكتابة األمورتعليم إىل واستنادا التالعبباحلروفاهلجائية. طريق عن
ومالئمتهاوفعاليتهاواستجابةكتلةاحلروفاهلجائيةوسائلتطويركيف:مشكالتىذاالبحثوىيالسابقة،ف
يفتعليمالكتابةالعربية؟التالميذ

كتلةاحلروفكذلكملعرفةفعاليةإستجابةالتالميذومعرفةتطويرالوسائلومالئمتهاىلهبدفالبحثإ
العربية. البحثمناهلجائيةيفتعليمالكتابة باستخداممنوذجالبحثأنواعىذا .ADDIEالبحثوالتطوير

بتصديقها العربية قامخبرياملادةوخبريالوسائلومعلماللغة احلروفاهلجائية، يفالختبارمالئمةوسائلكتلة
سةاملدر واملالحظة. املقابلة اإلستبيان، ىي البياناتاملستخدمة البياناتوالوثائقأدواتمجع وأساليبحتليل .

.الوصفيةحتليلالبياناتاملستخدمةىوحتليلالبيانات.بينماN-Gainمعيارليكارتوصيغةباستخدام
بتصميمالكتلةوبناءعلىنتائجالبحث،حصلتالباحثةحتليلتطوي احلروفاهلجائية روسائلكتلة

للتالميذ املفرداتوأوراقاملناسبة وبطاقة توصيلها( ميكن )منفردة اهلجائية احلروف ملصق من تتكون واليت ،
منالتصديق،59علىنتيجة%املالئمةمنخبرياملادةحصلتتصديقنتائجالنشاطتتطابقهامادةالتالميذ.

حص الوسائل %خبري نتيجة على اإل55،69لت أو والتقييم ستجابة، على حصلت املعلم نتيجةمن
نتائجاإلستجابةمنو.وىكذاتدّلالوسائلاملطورةعلىمعيارالئقجدا١5،58بنتائجمتوسط١5%،%69

% الصفالثالثحصلتعلىالنسبة 56،56تالميذ منمعيارجذاب. النتيجة وىذه الفعالية، نتيجة وأما
مبعيارمتوسط.4،890حصلتعلىنتيجةN-Gainسائلكتلةاحلروفاهلجائيةباستخدامصيغةلو

بناءعلىنتائجالبحثالسابق،فيمكناالستنتاجأنوسائلكتلةاحلروفاهلجائيةتتكونمنجانبني
تمالئمةوسائلكانمنجانبالتصميمكاملومنجانباملادةواضحة.التطوير،ومهاجانبالتصميمواملادة.

كتلةاحلروفاهلجائيةيفتعليمالكتابةالعربيةمننتائجتصديقخبريالوسائلواملادةوكذلكمناستجابةاملعلم
وىيالئقةلالستخدامكوسائلتعليمالكتابةالعربية.مثأظهرتاستجابةالتالميذأنالوسائلجذابةجداوقادرة

علىترقيةمهارةالكتابةالعربيةلدىالتالميذ. 
الكلمات المفاتيح:الوسائل،كتلةاحلروفاهلجائية،الكتابةالعربية،احلروفاهلجائية 
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ْنَساَن ِمْن َعَلق   ١ – ۚ  اِقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلقَ   ٢ - ۚ  َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ  ٤ – ۚ  الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  ٣ – ۚ  اِقْ رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرم    ٥ – ۚ  َعلََّم اْْلِ

Artinya : “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmu-lah Yang 

Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya.”
1
 

 

 

 إذا مسعت شيئا فاكتبه ولو يف احلائط
 

“ Apabila engkau mendengar sesuatu (dari ilmu) maka tulislah walaupun di atas 

tembok.” 

( HR. Abu Khaitsamah dalam Al-Ilmu no. 146) 

 

 

 

 قيدوا العلم بالكتاب

“ Ikatlah Ilmu dengan tulisan”  

(HR. At-Thabarani) 
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 إهداء

عمو الكثرية واهلداية على مجيع ن احلمد هلل رّب العاملني، بالشكر إىل اهلل تعاىل

 ىذه الرسالة العلمية إىل:قّدمت   قدرت الباحثة على إمتام ىذه الرسالة العلمية. حىت 

والرمحة  الدعاء قدماينياللذان نارسيم احملبوبة وأمي  سودراكوأيب  احملبوب والدي .1

أشكرمها شكرا جزيال على  .للوصول إىل النجاح والنصيحة بالصرب واإلخالص

والتعليم عن كل شيئ يف حيايت. عسى اهلل أن يعطين فرصة كثرية ألن  يوالتوج

 أكون مرأة صاحلة.

خيت الشقيقة احملبوبة إثنني أليفة شيفاين اليت قد أعطتين التشجيع والدافع أ .2

 .ولنشاطة

ىو حمّل  المبونجادين إينتان اإلسالمية احلكومية ر  جبامعةاملتخرجني احملبوبني  .3

 . لعلم الدراسة لطلب ا

 



 ز
 

 ةترجمة الباحث

من  1التاريخ ولدهتا يف غدينج رجيو برينجسو يف اسم الباحثة لسيت أندرياين، 

السيدة ن من ادلتزوج السيد أيب سودركو و ، وهي البنت األوىل من أخوي1991وبر أكت

 أمي نرسيم. كانت للباحثة شقيقة صغرية امسها إثنني أليفة شيفاين.

بستان العلوم اإلسالمية ادلتكاملة  الباحثة الدراسة يف روضة األطفال بدأت

استها اإلبتدائية يف . در 2004 -2002بتريبانغي بيسار المبونج الوسطى يف عام 

اإلسالمية ادلتكاملة بتريبانغي بيسار المبونج الوسطى يف  اإلبتدائيةبستان العلوم  مدرسة

اإلسالمية  ادلتوسطةبستان العلوم يف مدرسة دراستها واستمرت ، 2010 -2004عام 

 دراستها الثانوية يفالباحثة مث التحقت . ادلتكاملة بتريبانغي بيسار المبونج الوسطى

. 2012 -2013األوىل المبونج الوسطى يف عام  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة  2012ففي عام 

  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

 : نممات وهيمدة الدراسة يف اجلامعة، تشارك الباحثة بنشاط يف إحدى ادل

جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. الباحثة   UKM KSR PMI مممة



 ز
 

وذلا مسؤولية كرئيسة شعبة اخلدمات اإلجتماعية  2012كأعضاء الشاب يف عام 

ليبونج قرية برنامج خدمة اجملتمع يف عقدت الباحثة . 2019 - 2011والصحية دلرحلة 

ممارسة اخلربة ادليدانية يف المبونج اجلنوبية دلدة أربعني يوما و ساري ناحية مارباو ماتارام 

 مطلع األنوار ادلتوسطة األهلية البوهان راتو باندار المبونج دلدة مخسني يوما. مدرسة
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 تقديركلمة شكر و 

 

 اهاليت قد أعطواإلحسان  من اإلميان واإلسالمالنعمة محدا هلل عز وجل على مجيع 

. صالة وسالما على حبيبنا وموالنا حممد ىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثل

ىذه الرسالة العلمية،  موضوعصّلى اهلل عليو والسالم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

ربية لدى تالميذ الكتابة الع في تعليم ( الحروف الهجائيةلوكابكتلة ) وسائل تطوير "وىو

ربانغي بيسار يالصف الثالث من مدرسة بستان العلوم اإلبتدائية اإلسالمية المتكاملة بت

ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية  ."المبونج الوسطى

ويف . جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجاألوىل من قسم تعليم اللغة العربية 

كتابة ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثري ادلساعدات من مجيع األطراف. عملية  

 فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين ة، كعميدة   ادلاجستري  ة نريفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ .1

 . ة احلكومية المبونجإينتان اإلسالمي



 

 ح
 

ربية، حبامعة رادين قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةدلاجستري ة أمي ىجرية، االدكتور . 2

 .إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 ةالدكتور و  األول ، ادلاجستري كادلشرفشريف الدين بشاراحلاج  الدكتوراألستاذ . 3

األوقات اللذان يقدماين  ةنيالثا ةكادلشرف ةادلاجستري  ،احلاجة رمضاين سغاال

 إمتام ىذه الرسالة العلمية.باإلخالض والصرب يف  التجيهات واإلرشاداتو 

، وقد أخلصوا يف تقدمي العلوم قسم تعليم اللغة العربية. احملاضرون واحملاضرات يف 4

 وادلعرفة للباحثة.

الواسعة  عرفة ادلو  قد أخلصوا يف إعطاء العلوماللذين  مجيع احملاضرين واحملاضرات. 5

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية الدراسة يف مدة 

 المبونج .

والسيد موليدي  S.Pd.i، السيدة بدرية، ادلدرسة كرئيس  S.Pd ، السيد سوكرينو. 6

بستان العلوم اإلبتدائية اإلسالمية يف مدرسة مسعود كمدرسان اللغة العربية 

فرصة إلجراء  ة بتريبانغي بيسار المبونج الوسطى، الذين قد أعطوا الباحثةادلتكامل

 البحث.



 

 ح
 

،   S.Kom، حنيف بري عبد العزيز،  S.Pdأصحايب احملبوبني، ىم أيو لستاري . 7

، يلاجملتمع وباخلصوص إىل أخي أمحد فضكذلك أصحايب يف برنامج اخلدمة 

S.Pd  واحلماسة الثمينة. الذي قد أعطين الدافع والتشجيع والنصيحة 

، جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج UKM KSR PMI. عائليت ادلمتدة 8

 .)تاتا ناندا ريتا، م. مهزة سبوترى، م XIX UKM KSR PMIباخلصوص دلرحلة و 

م شكرا جزيال ورى ززكيا، فييت نور ىليز(، أشكركفجر سانتوسو، إذلام فتح اهلل، ل

 م.كم وتشجيعكتقدمي مساعدتعلى 

وباخلصوص إىل أخيت قسم تعليم اللغة العربية يف  2116زمالء احملبوبني دلرحلة . 9

جوري سيفريكا وأرشيد وايت وتريا ميالين اليت ساعدن الباحثة على إمتام رسالتها 

 العلمية.

مجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم . 11

 دا فواحدا.واح
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فرجت وبذلك عن الكمال والصواب.  ةبعيدأن ىذا الرسالة الباحثة  أدركت

ىذه  عسى أن تفيدوأخريا . الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية

 . آمني يا رب العادلني.للباحثني ونفس القارئني عموماالرسالة العلمية 

 م 2121 ديسمرب 12المبونج باندر 
 ةالباحث

 
   لسيت أندرياين 

1611121161 
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 الباب األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

 اوإنتاجهالكبري، ىي رموز الصوت ادلفصلية  اموس اإلندونيسيوفًقا لق للغةا

 ية للتعبري عنتصالة كوسيلة إستخدمة وموتقليدي ةتعسفي وصفاهتا بواسطة جهاز النطق

  عند النحويني الشيخ مصطفى الغالينيالعربية  بينما تعريف اللغة . ادلشاعر واألفكار

  1.عن أغراضهم العرب هبا يعرب الكلمة اللغة العربية ىي :كالتايل

 ديكن للبشر للغة يعرف أن اللغة شيء مهم لكل بشر، وبا ،من التعريف السابق

 تصال جانًبا مهًما جًدا ي، تعد مهارات االجو خاصعلى و  .التواصل وتبادل األفكار

ي عام  ية. لغات العادلالمن إحدى اللغة ي ىذه احلالة   2. اللغة العربية استيعاب

زيادة مكانة اللغة العربية ل رمسية داخل األمم ادلتحدة اللغة العربية لغة ، أصبحتٖٜٚٔ

3. نفسها
 

                                                             
1
Latifah Salim, “ Peranan Bahasa Arab Terhadap Ilmu Pengetahuan “, Jurnal Adabiyah 

Vol. 15 Nomor 2 / 2115  
2
 Zawawi Ismail, Et. Al., “ Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Di Smka 

Di Malaysia” Journal Of Language Studies, Vol. 11 (2), May 2111 
3
 M. Khalilullah, “ Strategi Pembelajaran Bahasa Aktif (Kemahiran Qiro‟ah Dan Kitabah) 

“ , Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No. 11 Januari – Juni 2111 
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4العربية، فإهنا تثّبت العقل وتزيد ي ادلروءة. : تعّلموا   قال عمر بن اخلطاب
. 

كبري، وقال اهلل سبحانو وتعاىل ي   اىتمامحالًيا إىل غة العربية م الليذلذا السبب حيتاج تعل 

 :ٕاآلية  ( ٕٔالقرآن سورة يوسف )

 اِنَّآ اَنْ زَْلنُو قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 

Artinya : sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur‟an berbahasa Arab, 

agar kamu mengerti.
5
 

كلغة    ةستخدمعترب اللغة العربية لغة أجنبية مت، ي اجملتمعمن حيث استخدامها 

على  اللغة العربية لغة أجنبية . بالنسبة للبيئة أو اجملتمع، فإن، خاصة ي إندونيسيا ثانية

نالحظ ذلك ي ادلدارس اليت وديكن  ة. اليومي إلجتماعية، ألهنا ليست لغة اشكل عام

، مبا ي ذلك تبدأ من روضة األطفال إىل الكلية، حيث توضع اللغة العربية كلغة أجنبية

كمؤشر االغًتاب ي  الشيء اآلخر ديكن استخدامو . موقعها ي ادلناىج الدراسية

 .كمادة دراسية هاولكن غة العربية ال ُتستخدم كلغة تعليميةادلدارس ىو أن الل

. الطالب هاهارات بجب أن يتقنادلأربع  لو م اللغة العربيةيعلوي تطورىا، ت

 من 6.الكتابة  ، مهارة القراءة، ومهارةالكالم ىي: مهارة االستماع، مهارةادلهارات  ىذه

رة ية تشمل مهاهارات االستيعابة، تقسمها إىل نوعني: فاألوىل، ادلادلهارات ادلذكور  أربع
                                                             

4
Azkia Muharom Albantani , “ Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah : 

Sebuah Ide Terobosan “ , Attadib Journal Of Elementary Education, Vol.2 (2), Desember 2118 
5Departemen RI , Al-Qur‟an dan Terjemah Untuk Wanita, Bandung : Jabal 
6
Haerul Ahyar, “ Penguasaan Mufrodat Dan Qowaid Sebagai Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab “ , Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 4, No. 2, 

Desember 2118/1441H 
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، ومع ذلك .والكتابة ادلهارات اإلنتاجية ، وىي مهارة الكالم :، والثانيةاالستماع والقراءة

 .، خاصة ي إندونيسياشيئا سهال ي فهم تعليم اللغة األجنبيةليس 

هناك ف، ادلهارات اللغوية السابقة أربع ، باإلضافة إىليم اللغة العربيةي تطوير تعل

( علم ٔىذه العناصر ىي: ) . العربية لغةالل متعلم إتقاهنا كبجب عناصر لغوية 

ىذه العناصر الثالثة ىي شرط أساسي لكل  7والقواعد.( ٖادلفردات، )( ٕ) األصوات،

من تعلم اللغة  ، ألن اذلدفم اللغة العربيةيأىداف تعل متعلم أن يكون قادرًا على حتقيق

 .اوسلبيأ ياالعربية ىو تطبيق وتطوير القدرة على استخدام اللغة فعال

 اللغة العربية طرق تدريس" وعبد احلميد ي كتابري مصطفى ذكر بش

يتقنها  عل اللغة العربيةجلادلعلم ىو  ناحية منتعلم اللغة العربية  واسًتاتيجياهتا" أن ىدف

8. بسهولةادلتعلم 
التعليمية  ىداففإن بعض األ ،بينما قال رشدي أمحد طعيمة .

الطالب على التواصل  ( يقدريل: أعلى النحو التاالناطقني وىي لغري  للناطقني هبا أو

لدى  كفاءة اللغويةالحتسني  ( ، ب أو مثل صاحب اللغة العربية تقريبا باللغة العربية

ة من جوانب عرف الطالب خصائص اللغة العربيي ( مهارات لغوية ، ج ٗ، أي الطالب

                                                             
7
Syaiful Mustofa, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif”, (malang : UIN-Maliki 

Press,2111), h.91 
8
Rahmat iswanto, “ pembelajaran bahasa arab dengan pemanfaatan teknologi “ , arabiyat 

jurnal bahasa arab, vol. 1 , no. 2 , 2117 
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 هاائصيعرف الطالب الثقافة العربية وخص ( ، دةوتركيب اجلملعلم األصوات والداللية 

.العرب.وبيئة 
9 

اللغة ىذه ي تعلم  ادلشكلة. وادلشكالت فصلها عن ال تنم اللغة العربية يي تعلو 

وىي مشكالت علم األصوات، وادلفردات، والكتابة،  ة،لغويال ادلشكالت منها: العربية

ادلواد ، و ىي عناصر من ادلعلمني غري اللغوية وادلشكالت والصرف ، والنحو ، والداللة. 

بني إندونيسيا  ةختلفادلاالجتماعية والثقافية الوسائل التعليمية/ البنية التحتية و  الدراسية

11. والعربية
 تجنبية ليساللغة األتعلم ألن ، ىذه ادلشكالت ليست غريبة على األذنني .

 .ةسهلمشكلة 

يزال ىناك العديد من الطالب أو  ، النظر إىل ادلشكالت ادلوجودة حولنابال

معظمهم على القراءة العربية  يؤكد. العربية وال يعرفون الكتابةال يفهمون تمع األوسع اجمل

ي ربط احلروف اذلجائية بني كتابة اللغة العربية و ي   وبعضهم يرتبكون ة. الالتيني للكتابة

، فالكتابة وىي من حيث الكتابةالكتابة  ىذه مشكلة حرف واحد واحلروف األخرى.

ف من اليسار إىل ، ي اللغة اإلندونيسية تكتب احلرو اإلمالء واخلطبية متعلقة بالعر 

حللول مشكلة الكتابة بتقدمي   .احلروف العربية تكتب من اليمني إىل اليسار ، لكناليمني

                                                             
9
Mochamad ismail , “ peranan psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Arab “ , jurnal 

at-ta‟dib , vol. 8 , no. 2 , desember 2113 
11

Nandang Sarip Hidayat , “ Problematika Pembelajaran Bahasa Arab “ , Jurnal 

Pemikiran Islam, Vol. 37, No. 1 , Januari – Juni 2112 
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ن خالل ادلراحل التالية: التعرف على احلروف الكتابة العربية مالتدريبات القادرة على 

لقمرية والشمسية، والتعرف على احلروف الشّدة اذلجائية، والتدريب على احلروف ا

11والتنوين.
، ديكن ممارستها العربية ي ربط احلروف اذلجائية مبشكلة الكتابةيتعلق  افيم .

 .خاصة لطالب ادلدارس االبتدائية قدر اإلمكان

، وىي على النحو ب حتقيقها ي تعليم اللغة العربيةبجيوجد العديد من العناصر 

واألىداف والطالب  األساليب واالسًتاتيجيات والوسائلالتايل: ادلناىج وادلواد و 

حيتاج تطبيق مجيع العناصر احلالية، واحدة منها الوسائل ، . لذلكعلمون والتقييموادل

وىناك  ية ىي أداة لنقل ادلعلومات،مسائل التعليالو  ية. ميىداف التعلالداعمة على األ

 ىي ، فإن الوسائلElyو  Gerlachكما ذكر  ية. معريف أوسع من الوسائل التعليت

12.ياتادلعرفة وادلهارات والسلوك اكتسابي ف شخص أو مادة أو حدث يهيئ الظرو 
. 

ائح اإلذاعية أو ادلواد ليست وسيطًا مثل التلفزيون أو الشر  ذا ادلعٌت، فإن الوسائلوهب

، ولكنها تشمل األشخاص أو البشر كمصادر تعليمية أو أنشطة مثل ادلناقشات ادلطبوعة

، واليت مت تكييفها لزيادة ادلعرفة والبصرية ادليدانية واحملاكاة وغريىاوالندوات والرحالت 

أمرا الزما ي استخدام إبداع ادلعلم م. وكان الطالب، أو إلضافة مهاراهت وتغيري مواقف
                                                             

11
Nanin Sumiarni , “ Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Mahasiswa Pemula Di Pusat 

Bahasa Dan Budaya (PBB) IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Problematika Dan Solusinya ) “, 

Holistic, Vol. 15, No. 1 2114 
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ع اهلل سبحانو وتعاىل فلذلك يدف، إلبداع ارتباطًا وثيًقا بالتفكرييرتبط ا الوسائل التعليمية،

 : ٜٕٔكما يناسب بكالم اهلل ي سورة البقرة اآلية   الناس دائًما على التفكري

 ِٜٕٔت لََعلَُّكم تَ تَ َفكَُّروَن  أليَ ٱللَُّو َلُكُم ٱ ِلَك يُ بَ نِيُ .........َكذَ  

مبدعني ليكونوا   لبشرو فيما يتعلق باإلبداع ، تقدم الفرصة لأنبني اآلية السابقة ت

. من خالل االستفادة من احلياة بعقوذلم وضمريىم )قولبوهبم( ي حل مشكالت

 أشياء مفيدة ألنفسهم ولآلخرين. الناس  خيلق ،العقل

ي استخدامها.   مهمة وظيفة إن استخدام الوسائل التعليمية ليس تعسفياً، وىناك

( إثارة دافع التعلم، ٔفإن الوسائل التعليمية ذلا ست وظائف وىي:  Rowntreeكما قال 

( تقدمي ٘استجابة الطالب ، ( تنشيط ٗ، ( توفري مثري التعلمٖ، ( تكرار ما مت تعلموٕ

، وأما دور الوسائل ي التعليم 13. توافقادلالتمرين  ( تعزيزٙ، و  فوريةالعالقة ادلتبادلة ال

ضيح أىداف التعلم ادلراد وتو  ب من الطالب،فهي يربط ادلعلم حمتوى ادلادة بأي جهاز أقر 

من النقاط أعاله،  . حتديد ادلثابرة ي التعلم، و وحتديد التحكم ي حمفزات التعلم ،حتقيقها

. ألنو باستخدام سيةواد الدراادلمفيًدا جًدا للمعلمني ي تقدمي  وسائلاستخدام الفكان 

ن حمتوى ادلادة. باإلضافة إىل ذلك، أو إعادة البيان عتكرار الوسائل، ال يقوم ادلعلم ب

 .فهم ادلواد ادلقدمة وتذكرىاعلى الطالب  تسهل الوسائل
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M. Miftah , “ Fungsi Dan Peran Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan 
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لنظام  يةمثابة تكامل ىي وسائلالو  ،علمذلا دور ووظيفة مهمة عند ادل وسائلإن ال

عزز عملية تعلم أن ت للوسائلديكن  . االستخدام وأم كأساس ي اختيار التطوير يالتعل

 الوسائل دور وباإلضافة إىل أن . نتائج التعلمترقية  ا قادرة على أهن الطالب بالرجاء 

بأحسن ما  ابجب استخدامه ةدر تعليميامصوىي أيضا كوسيلة مساعدة ووظيفتها ك

 .ةمتعادلو  ةفعالالو  ةالئمادل ظروف التعلم ديكن لتحقيق

وىي: أ(  ها إىل  ثالث تصنيفاتفاحلواس تصنعلى تصور  يةمالوسائل التعلي

مثل الكتب ووسيلة الرسوم ادلتحركة، ب( الوسائل السمعية مثل ، البصريةوسائل لا

14.موالفيل الراديو، ج( الوسائل السمعية البصرية مثل التلفاز
الوسائل ادلستخدمة كثريا  .

الوسائل إال باستخدام حاسة ىي  الوسائل البصرية البصرية.  التعلم ىي الوسائلي 

ي عملية  . وفًقا ألرشاد، فإن الوسائل البصرية ذلا دور مهم، وىي حاسة البصرواحدة

15.ميالتعل
بإجراء  ذاكرة الطالب وتعزز اىتمامهمأن تقوي  ديكن للوسائل البصرية .

احلايل. ىذه أنواع م يي التعل ةمتعددلو أنوع  إن استخدام الوسائل البصرية . التعلم

 .ادلواد اليت سيتم تسليمها أساس على  اذلىا وتعدر الوسائل البصرية تطو 
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من مدرسة  ي الصف الثالث الباحثةهبا  تبناًء على نتائج ادلالحظات اليت قام

، من ادلعروف بستان العلوم اإلبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة تريبانغي بيسار المبوج الوسطى

مريح، وعدم استخدام الوسائل ادلتنوعة  غري العربية ي الصف الثالثاللغة  م يتعل أن

دات مباشرة من خالل إظهار الكائن القريب من وإعطاء ادلفر  . ادلستخدمة ي التعليم

واليت تسبب إىل صعوبة ادلعلم ي تقدمي  حمدودة ي الفصل األشياء ادلوجودة .الطالب

األخرى  ربية ي الفصولم اللغة العيي حني أن تعلو  .تعليميةال الوسائلدات بدون ادلفر 

ىناك  ية وإمنا ىي إال يستخدم الكتاب ادلدرسي.ميالتعل الوسائلوال يستخدم  رتيب

 خلفياهتمألن  وبجدون صعوبة ي مقابلة الدروسادلقدمة  ادلادة طالب ال يفهمون

ىم يعتربوهنا  و اللغة العربية  دةال حيب العديد من الطالب ما .قراءة القرآن منخفضة ي 

كل أسبوع يوم م اللغة العربية  يتعل. ىناك استخدام اإلسًتاتيجية ي كمادة حملية 

. وىكذا يستوعب الطالب ادلفردات من التعبريات العربية اسًتاتيجية ، وىياخلميس

 اسًتاتيجية اللغة العربية.

هارات اللغوية لطالب الصف ادلأن ، مع مدرس اللغة العربية نتائج ادلقابلةأظهرت 

، ولكن حتتاج الفصول األخرى جيدةالتحفيظ ىي مثل فصل  ىو الصف اإلمتيازالثالث 

 لطالباخلفية إن  إىل توجيو عميق فيما يتعلق مبهاراهتم اللغوية مثل مهارة الكتابة. 

قراءة ال مهارة قراءة القرآن تعيق عملية ادلهارات اللغوية مثلخفضة ي وادلن  احملدودة
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يصعبون ي العديد من الطالب ن ، ألالتأكيد على استيعاب ادلفردات بجب  . ووالكتابة

 16 .داتتذكر ادلفر 

لكتابة ا ة بتطوير وسائل تعليمقوم الباحثست، إىل ادلشكالت السابقة بالنظر

ىي لعبة بني " balok" للحروف اذلجائية. وسائل "balokوسائل " وىي باستخدام  العربية

العربية من خالل التالعب   خشبية تسهل كتابة الدروسكتلة األجيال على شكل  

17. األجبدية جبميع أشكاذلا باحلروف
عية والفكرة لعبة الكتلة قادرة على ممارسة اإلبدا .

18.الدقيقة  احلركيةالطالب مهارات وتنمية  ادلفاىيموالتعرف على 
باستخدام لعبة  .

واحد مع حرف بني ب احلروف اذلجائية يتالكتلة، بجب أن ديتلك الطالب إبداعا بًت 

 .خالل االنتباه إىل شكل الكتابةاحلروف األخرى من 

( balokكتلة ) وسائل بحث" تطويربناًء على ىذا البيان، فتقوم الباحثة بال

لدى تالميذ الصف الثالث من مدرسة بستان الكتابة العربية  ميي تعل وف اذلجائيةاحلر 

 العلوم اإلبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة بًتبانغي بيسار المبونج الوسطى".
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 تعيين المشكالت ب.

بناًء على ادلالحظات ادليدانية ي مدرسة بستان العلوم اإلبتدائية ادلشكالت  تعيني

اليت  فهناك العديد من ادلشكالت، كاملة بًتبانغي بيسار المبونج الوسطىاإلسالمية ادلت

 كالتايل:  ها ، وىيتعيينديكن 

مدرسة بستان  م اللغة العربية ييتطبيق تعلي  ادلتنوعةاستخدام الوسائل  عدم .ٔ

 العلوم اإلبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة بًتبانغي بيسار المبونج الوسطى.

 ي دروس اللغة العربيةدائما ادللل ب الطالب يشعر .ٕ

 .كتبالي شكل  سائلباستخدام الو  إال بيةم اللغة العر يتعل .ٖ

 بتعلم اللغة العربية ألهنم يشعرون بالصعوبة قلة رغبة الطالب .ٗ

 ال يفهمون دروس اللغة العربية طالب ىناك .٘

 إىل التوجيو لدى الطالب حباجة  الكتابة العربية مهارة .ٙ

 يد المشكالتتحدج. 

فتحدد ، ي عملية البحثنحرف كثريًا على حبث دقيق وال ي حىت يرتكز البحث

 األمور اآلتية : على الباحثة

 .م اللغة العربيةيي تعل ( احلروف اذلجائيةbalokكتلة ) الباحثة وسائل ستطور .ٔ

 .تربط احلروف اذلجائية ي تكوين ادلفردا ي تعلم الطالب الكتابة لدى مهارة .ٕ
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( احلروف اذلجائية ادلطورة ي مهارة الكتابة لدى balokكتلة ) فعالية وسائل .ٖ

 الطالب.

 مشكالت البحثد. 

فمشكالت ىذا البحث وىي ، من نتائج وصف تعيني ادلشكالت وحتديدىا

 :النحو التايل على

 ؟العربية  يم الكتابةي تعل ( احلروف اذلجائيةbalokكتلة ) وسائلتطوير  كيف .ٔ

 ( احلروف اذلجائية ادلطورة؟balokكتلة ) كيف مالئمة وسائل .ٕ

لدى العربية  يم الكتابةتعل ( احلروف اذلجائية يbalokكتلة ) كيف فعالية وسائل .ٖ

 ؟طالب الصف الثالث

 كيف فعالية .ٗ

 البحث أهدافه. 

الوسائل ومالئمتها  ية تطويركيف عرفةدل أما األىداف من ىذا البحث فهي

( احلروف balokكتلة ) بعد تطوير وسائل ي تعلم اللغة العربية عند الطالب وفعاليتها

 اذلجائية.
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 فوائد البحثو. 

 :ىذا البحث ىي كما يلي وفوائد

 للمعلمني .1

     الكتابة لدى الطالب دلعرفة مهارة ( أ

 لًتقية مهارة الطالب اللغوية دلعرفة الوسائل ادلطورة  ( ب

ية اجلذابة وادلناسبة ميالتعل الوسائلي استخدام م وإبداعو لًتقية احًتاف ادلعلج( 

      الطالب حتياجاتال

 للطالب .2

 الكتابة العربيةيقدر الطالب على ترقية  ( أ

 ية اجلذابةميالتعل ة الستخدام الوسائلبديلكطريقة   ( ب

      العربية أكثر جذابةم اللغة يتصبح أنشطة تعل  ج( 

 للمدرسة .3

الكتابة  ي حماولة معرفة مهارة حث مسامهة فعالةع أن يقدم ىذا البادلتوق من

 .اللغة العربية ميالطالب ي تعل لدى
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 للباحثني .4

احلروف  كتلةوسائل   فإنو ديكن إضافة البصرية وادلعرفة حول من ىذا البحث،

 .م اللغة العربيةيي تعل الطالب مهارة كتابة و اذلجائية

 للباحثني اآلخرين .5

 وث التالية.م ىذا البحث كمرجع للبحوث ذات الصلة ي البحن يستخدأ

 مواصفات المنتجز. 

 :مواصفات ادلنتج اليت سيتم إنتاجها ىي

 .األبعاد ةثالثي ةبصريىي الوسائل الالناجتة  الوسائل  .ٔ

جلذب اىتمام  أللوان الزاىيةي كتابة احلروف اذلجائية با اختيار األلوان .ٕ

 .مبالتعل الطالب

 ٗ×  ٗ×  ٗمكعب ) .الصغرية ومكيف حلجم اليد اخلشب ادلستخدم خفيف .ٖ

 (ٕ×  ٗ×  ٗونصف مكعب 

)ي بداية  ختلفةادل بأشكال الكتابة ومهةفهاحلروف العربية ادلستخدمة م  .ٗ

 (، وهنايتهاالكلمات، ووسطها

ديكن وضعها حتت احلروف أو و كعب ادلنصف كتلة الوجود ب القراءة أسهل .٘

 .ىاأعال
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 لباب الثانيا

 اإلطار النظري

 مفهوم تطوير النموذجأ. 

تكون أكثر حىت ادلنتجات احلالية  أو تكميل حتسُت يعٍت تكار(االب) التطوير 

 Borg and Gall "we mean not only. وادلنتج عند  يف االستخدام إنتاجية وكفاءةو عملية 

such things as textbooks, instructional films, and computer software, but also  

methods, such as a method of teaching, and program, such as a drag education 

program or a staff development program ."ادلنتجات األخرى اليت ديكن إنتاجها ىي 

،  جودة احلفر ، ومنوذج اإلشراف ، وادلناىج الدراسيةالقيادة ،  ،التنظيم، منوذج التخطيط

، وأدوات البحث / التقييم ،  والنماذج التعليمية، والوسائل التعليمية، والكتب ادلدرسية

 1إلنتاج ادلنتجات أن خترج عن ادلشكلة أو اإلمكانة. ديكن للبحث التطوير .وغَتىا

 .يمية والتحقق من صحتهاادلنتجات التعل لتطوير ةستخدمىو عملية م التطوير

طور، عن نتائج حبث ادلنتج ادل دراسةالالبحث أو عملية التطوير من ىذا تتكون خطوة 

استخدام ادلنتج،  لفية وتطوير ادلنتج بناًء على ىذه النتائج، وإجراء التجربة ادليدانية وفًقا خل

 2.نتائج االختبارات ادليدانية واصالح

                                                             
1
 Sugiyono ,  metodepenelitian & pengembangan reseach and development, ( Bandung : 

Alfabeta , 2112) h. 54 
2
 Punaji Setyosari,  Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan , ( Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2113), h. 222 - 223 
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اسم  Brog and Gall يستخدم . ىناك عدة مصطلحات حول البحث والتطوير

تصميم  ستخدم ي Richey dan Kelin(، Reseach and Development) البحث والتطوير

منوذج  Thiaragajan(، يستخدم Design and Development Researchالبحث والتطوير )

مصطلح م استخدبا ديك وكاري  (. وأماالتعريف والتصميم والتطوير والنشر) 4Dالبحث 

ADDIE  3.ميالتقو ، التطبيق، التطوير، التصميم، فهو التحليل 

، أحدىا ىو طورىا اخلرباءد من النماذج اليت العدييوجد البحث والتطوير  يف

عملية تطبيقو  البحث يسهل القيام بو ألنىذا النموذج ىو منوذج . ADDIE  منوذج

لدعم عملية  ادلبتكرو واإلبداع فعال النتج ادلواضحة إلنتاج ال منهجية مع خطوات األداء

 .التعلم

ADDIE ذج ظهر ىذا النمو  . ميتحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقو ال يعٍت

لتعلم ومت تصميمو لتسهيل أنشطة ا Mollendayangو  Reiserالذي طوره  ٜٜٓٔعام  يف

 وأ كانت  مرنة ادلوجو إىل عملية التنفيذتعديل جو التعلم ة بيف تطوير العمليات العلمي

ة يفعالال يةميدوات التعلهية يف إنشاء األد ادلبادئ التوجيوظيفة كأحولديو  4.تعاونية

                                                             
3
 Op. cit., h. 22 

4 N.W. Shiwardani, “ Pengaruh Model Pembelajaran ADDIE Terhadap Pemahaman 

konsep fisika dan keterampilan berfikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 2 Mengwi Tahun 

Pelajaran 2114/2115” , E-Jurnal Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesa, Vol.6 No.1, 2115. 
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، وىي إجراء ادلراحل ستس مراحلمنوذج البحث  يف ىذا . ديناميكية لالستخدامالو 

 .تحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقوميالمرحلة األولية 

 ADDIEخطوات نموذج التطوير  1.2الصورة 

 

 تطوير وسائل كتلة الحروف الهجائية في تعليم مهارة الكتابة العربية ب.

وسيلة اللعبة ادلصنوعة من ة ير، تعد وسائل كتلة احلروف اذلجائييف ىذا التطو 

مكتوب باحلروف اخلشب، ذات شكل مستطيل عادي أو ملون، وعلى كل جانب 

يم الكتابة العربية عن طريق التالعب تعل ، يسهل شكل الكتلةيف ىذه الوسيلة 5اذلجائية. 

النقطة ادلهمة ىي أن ىذه الوسيلة تتكون من  6.األجبدية جبميع أشكاذلا باحلروف

 .اذلجائية يف كلمة واحدة التالعب باحلروف
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تحليل االحتياجات )التحليل 
(إلى المعلم والطالب  

مرحلة تصميم )التصميم 
 (المنتج األول

مرحلة اختبار )التطوير 
المنتج بالتصديق من الخبراء 

(ومدرس اللغة العربية ) 

مرحلة التطبيق أو )التطبيق 
 تجربة المنتج نحو الطالب

 

مرحلة تقويم المنتج )التقويم 
من نتائج التجربة إلى الطالب 

وهي كإصالحات المنتج 
( النهائي  

http://www.daradam.com/en/produit/arabicubes-arabic-alphabet-blocks/
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ابة العربية لتسهيل م الكتيية يف تعلكان تطوير وسائل كتلة احلروف اذلجائ

، حبيث قل أو متصلالطالب على تعّرف احلروف اذلجائية حسب ادلوقع وإذا كان مست

ة ناسبادلكتلة الالتصميم ادلصمم حبجم  .كلمة مث كتابتهاالديكن للطالب تكوين 

النشاط لسهولة الطالب صورة وأورا  ادلفردات ادل وبطاقة زيادة بطاقة اإلشارةب لألطفال،

 يف استخدام ىذه الوسائل

 اإلطار النظري ج.

 وسائل التعليميةال. 2

 يةميالتعل الوسائل تعريفأ( 

 مبعٌت "أوساط".   ”medius“تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

 "الوسيلة "الوسائل" أو " يف اللغة العربية لنقل الرسالة.ىي أداة ذلا وظيفة الوسائل  

ىي مصدر التعلم،  وسائلال  2.تلقيادلمن ادلرسل إىل لنقل الرسلة ىي الوسيلة و 

فها على أهنا أشخاص وأشياء وأحداث تسمح للطالب باكتساب وبالتايل فتعرّ 

ب وادلعلمُت بُت الطال يةم ىو عملية اتصاليالتعل . بينما ادلعرفة وادلهارات أو ادلواقف

فعالة العالقة الذلا وظيفة تتمثل يف تنظيم  يةميكانت الوسائل التعل   وادلواد الدراسية.

 الوسائلتتضمن  . سو الدر  سيُت يف عملية تعلم الطالب وزلتوىبُت الطرفُت الرئي
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لنقل زلتوى ادلواد التعليمية من الكتب وادلسجالت، ية األدوات ادلستخدمة ميالتعل

، واذلاتف، مات الفيديو، واألفالم، والشرائح، والصور والرسو واألشرطة، وكامَت 

 2.والكمبيوتر

بعض واجبات ادلعلم  استبدال قادرة على وسائل التعليمية باإلضافة إىل أن ال

أيًضا بإمكانيات فريدة ديكن أن تساعد الطالب يف  كمقدم ادلواد، فتتمتع الوسائل

ىي ية ميالتعل الوسائلأن  الباحثة ستنتجبناًء على ىذا البيان السابق، ت . التعلم

الرسائل  ديكن استخدامها يف عملية التعليم والتعلم لنقل رتيع أشكال الوسائل

)ادلواد التعليمية( وذلك لتحفيز اىتمامات الطالب وأفكارىم ومشاعرىم باستخدام 

 .يةميالتعل الوسائل

 هاودور ية ميالتعل الوسائلوظيفة  ب( 

فهو ادلعلم م يالتعل ية. وأماميالتعلليمية ىي أداة لنقل ادلواد التع الوسائل

كما   نقل الرسائل أو الوسائل. لوسائل الاالتصال بدون  لن يسَت ، ادلواد التعليميةو 

( إثارة دافع التعلم، ٔفإن الوسائل التعليمية ذلا ست وظائف وىي:  Rowntreeقال 

                                                             
2
 Ibid, h.4 
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( ٘استجابة الطالب ، ( تنشيط ٗ، ( توفَت مثَت التعلمٖ( تكرار ما مت تعلمو، ٕ

 2.توافقادلالتمرين  ( تعزيزٙفورية ، و القة ادلتبادلة التقدمي الع

أي جهاز أقرب من فهي يربط ادلعلم زلتوى ادلادة ب، دور الوسائل يف التعليم

، وحتديد التحكم يف زلفزات التعلم ،ضيح أىداف التعلم ادلراد حتقيقهاوتو  الطالب،

أو إعادة تكرار الوسائل، ال يقوم ادلعلم بألنو باستخدام  . و حتديد ادلثابرة يف التعلم

الطالب على فهم ادلواد  البيان عن زلتوى ادلادة. باإلضافة إىل ذلك، تسهل الوسائل

عن أوضح إبراىيم يف التعليم، . كانت للوسائل دور ووظفة مهمة دمة وتذكرىاادلق

 : لألسباب التالية يةميالتعل الوسائلأمهية 

جتلب السرور للتالميذ وجتدد نشاطهم .... اهنا تساعد على تثبيت احلقائق يف 

 11.اذىان التالميذ .... اهنا حتيي الدرس 

نظام التعليمي كأساس السياسة يف اختيار التطوير أو الوسائل ىي تكامل ال

لطالب واليت بدورىا إثارة عملية تعلم ا ية قادرة علىميوسائل التعلاالستخدام. وال

وسيلة ووظيفتها ك  يةميالتعل الوسائلدور فإن وبالتايل  لتحقيق األىداف التعليمية.

 ةالئمادل حوال التعلملتحقيق أ ة مستخدمةمورد تعليميالتعليم، أهنا ك ساعدةدل

 .ةمتعادلو  ةفعالالو 
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قها أثناء أنشطة التعليم الستخدامها أو تطبي  مهمة يةميالتعل إن الوسائل

. يشرح سوجانا والتعلم أن تدعم عملية التعليمذلا فوائد والتعلم، ألن الوسائل 

 :، وىيالوسائل لعملية تعلم الطالبفوائد ورفاعي عن 

 .لطالب حبيث ديكن أن يعزز دافع التعلم ا اىتمام ميجيذب التعل (1

أن يكون معٌت ادلواد الدراسية أكثر وضوحا حىت يفهمها الطالب فهما جيدا  (2

  ية.ميىداف التعلاستيعاب األنهم وديك

خالل نطق  من ةفظيادلواد الدراسية متنوعة وليست تواصلية لتكون أن   (3

، دللل وال تنفد طاقة ادلعلمعلم با، حىت ال يشعر ادلالكلمات من قبل ادلعلم

   يف كل ساعة دراسية ؛ خاصة إذا كان ادلعلم يعلم

بيان األنشطة التعليمية ألهنم ال يستمعون فقط إىل بأداء لطالب أن يقوم ا (4

، األخرى مثل ادلالحظة، والقيام إىل األنشطةيستمعون  ادلعلم، ولكنهم ا

 11.والعرض ، والتمثيل ، وما إىل ذلك

 يةمالوسائل التعليتصنيف  ج( 

 ن أشكال الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعليمالعديد م ىناك

 :، وىيإىل ستس رلموعات  يةمالوسائل التعليبعض اخلرباء  يصنف . والتعلم
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 (.، إخلالبشرية )ادلعلمُت وادلدربُت وادلشرفُت وسائلال (1

 (إخل ادلصنفات ، الكتب ،) ادلطبوعة ئلالوسا (2

 (والشرائح الوسائل البصرية )الصور والرسوم (3

 (واألفالم والفيديو تلفازالسمعية والبصرية )ال الوسائل  (4

 12(. النص التشعيبو مبساعدة الكمبيوتر  ة )التعليماحلاسوبالوسائل   (5

 ( الوسائلٔنواع، وىي: )الوسائل إىل ذتانية أ Kemp & Dayton يصنف

( تسجيالت األشرطة ٗ( الشفافة العلوية، )ٖائل العرض، )( وسٕ، )ادلطبوعة

( ٚ)ة، ض ادلتعددو ( العر ٙ، )( سلسلة الشرائح وشرائط األفالم٘، )الصوتية

 13.كمبيوترال( أجهزة ٛفيديو وأفالم حية ، و )التسجيالت 

 كننا نالح  أن معظم عمليات التعليمبناًء على رأي اخلرباء أعاله، دي

 & Leshin, Pollockاليت يصنفها  باستخدام أنواع الوسائلل عام شكعلى   والتعلم

Reigeluthعلم من أنواع الوسائلىذه الوسائل مفهومة عند ادلنواع . وتصنيف أ 

 .اليت تتطلب مساعدة من األدوات إىل الوسائلالبسيطة 
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  يميةاختيار الوسائل التعل د( 

 وكذلك الوسائل ادلستخدمة . م الفعال يتطلب التخطيط اجليديالتعلكان 

الواقع يف اجملال يظهر  ، فإنومع ذلك اجليد.  أهنا تتطلب التخطيط مييف عملية التعل

أساس االعتبارات التالية : يف أنشطتو يف الفصل على  أن ادلعلم خيتار أحد الوسائل

ادلعلم أن  اليت خيتارىا ( الوسائلٕ، ) ائل التعليميةعر بأنو على دراية بالوس( يشٔ)

جتذب رغبة الطالب واىتمامهم.  ادلختارة وسائل( الٖتصفها بشكل أفضل منو، )

يرجى من ادلعلم قادر على تلبية احتياجاتو يف حتقيق  ، مع كل االعتبارات احلالية

 14.األىداف احملددودة

اهتا عند الظروف وادلبادئ النفسية جيب مراعهناك ف، من ناحية نظرية التعلم

 كما يف التايل: اختيار واستخدام الوسائل

اجة إىل االىتمام أو الرغبة يف التعلم من جانب الطالب وجود احل . الدافع (1

   تباىو للقيام بالواجبات والتدريبات.قبل أن يطلب ان

   ختلفة ادل يتعلم الطالب بطرقهم وسرعتهم . الفرو  الفردية (2

ا يأملون يف تعلمو من خالل الوسائل إذا مت إخبار الطالب مب .أىداف التعلم (3

   التعلم، فإن فرصة النجاحواسعة.
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سوف يفهم الطالب ويتذكرون ادلواد األطول اليت يتم ترتيبها  . تنظيم احملتوى (4

   .منتظمبشكل منطقي 

الطالب ادلواد األساسية كشروط  يف احلقيقة قد فهم  .قبل الدراسة االستعداد (5

  .بنجاح أساسية الستخدام الوسائل

إىل استجابات عاطفية  ديكن أن يؤدي استخدام الوسائل . العاطفة (6

  للطالب

  ادلشاركة (2

 العالقة ادلتبادلة  (2

 مواصلة التعلم ،  إذا صلح الطالب، فلديهم دوافع يفالتعزيز  (2

 التمرين والتكرار (11

 15.بيقالتط (11

جيب مراعاهتا عند اختيار ادلعايَت بعض  بالنظر إىل البيان أعاله، فيوجد

الوسائل  (ٕ، )( الوسائل مناسبة لألىداف احملصولةٔمبا يف ذلك: ) الوسائل،

( ادلعلم قادر على ٗة، )ودائمالوسائل عملية، مرنة ( ٖ، )مالئمة لدعم زلتوى ادلادة

 16.( اجلودة التقنيةٙ، )( جتميع األىداف٘) استخدامها،
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 كتلة الحروف الهجائية. 1

 الحروف الهجائيةتعريف كتلة  أ( 

 ديكن تطبيقها على األطفال يةميوسائل التعلالبلوك ىي إحدى كتلة أو 

لعبة كتلة الًتاص  . التعلمة مع اللعب هم تستخدم طريقةعلمتم اىيادلبكرة ألن مف

حيث ادلهارات ادلعرفية واحلركية، وىي أيًضا قادرة على حتسُت  من يدة لألطفالمف

، وىي على الذكاء العاطفي. كتلة احلروف اذلجائية ىي لعبة مصنوعة من اخلشب

باحلروف  ةمكتوب هاجوانبعلى متنوع  أو ملونعادي شكل مستطيل ملون 

 12اذلجائية.

ىي لعبة بُت األجيال كتلة احلروف اذلجائية  لعبة ، فإنيف التعريف اآلخر

خالل التالعب  غة العربية منابة الدروس باللعلى شكل عوارض خشبية تسهل كت

على  ةم اللعباىييف مف تستخدم ىذه الوسائل 12.األجبدية جبميع أشكاذلا باحلروف 

يعّرف فرديان السعادة.  جلأل متكرر نشاط . يرى فيجات، اللعبة ىيأساس اخلرباء

 البدين النمومن  سواء كاملنشاط يساعد األطفال على حتقيق منو   ابأهن ةاللعب
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أي  مفاىيم اللعبة عند ىارلوك وىي . عاطفيالخالقي و واأل جتماعيالفكري واالو 

 12.نشاط يتم تنفيذه دون مراعاة النتيجة النهائية

، سواء فزاتة لألطفال دلمارسة دخول احملوسيل أما اللعبة عند سينغَت، فهيو 

يشعرون بادللل ال جيعل األطفال ال حيضنون و  ةاللعبي. الداخلي أو اخلارجالعامل من 

 21ان التحفيز أو ادلثَت.بسبب نقص

ة يف تطوير ىذه ادلستخدم ةم اللعباىيية مفبناًء على آراء اخلرباء حول نظر 

نشاط كامل يقوم بو األفراد لتدريب تضمُت  ة ىيستنتاج أن اللعبال، ديكن االوسائل

فكري الو سواء من النمو البدين  لتحقيق منو كامل كوسيلةادلمتعة ووظيفتها  احملفزات 

  . عاطفيالخالقي و واأل جتماعيالوا

 لهجائية وعيوبهامزايا وسائل كتلة الحروف ا ب( 

( يتعلم الطالب ٔ)منها:  للعبة الكتلة، ىناك عدة مزايا وفًقا ألزتد صاحلُت

بشكل أسرع ألطفال ل، والتفكَت ادلنهجي ألداء النشاط بإجراءات ومراحل العمل

( يدفع الطالب ٖلديهم القدرة على رتع التخطيط، )و  الطالب تعلم( يٕوأفضل، )

ط على على رسم اخلرائ ( تشجع قدرة الطالبٗ، )بدافع إجيايب للعمل  اجلماعي
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اللغوية لتكون أكثر حتسيًنا  الطالب مهاراتمنو مهارات التفكَت الرمزي حىت تطور 

تتناسب الكتلة لعدد الطالب، ىي: جيب أن وعيوب ىذه اللعبة  21.وأكثر تنظيًما

ادلشاركة مع ال يريدون يف انتظار دورىم عند لعب الكتلة، و ينفد صربىم فالطالب 

 .أصدقائهم

 الحروف الهجائية ةفوائد كتلج( 

إيصال  ل عام يفبشكبالوسائل ادلستخدمة  يةمالوسائل التعلي تشبو ىذه

 ذلا فوائد للطالب، وىي باللغة العربية يقدر الطالب على : الوسائل ادلواد، فهذه

بداية الكلمات أو وسطها أو يف حتديد احلروف وفهم أشكال الكتابة ادلختلفة ) (1

 (.هنايتها

 تشكيل الكلمات من خالل عدة مكعبات  (2

لكلمات ادلكتوبة باللغة العربية من خالل عناصر النطق على يف اقراءة سهلة ال (3

 السفلى(. على أويف احلروف األ شكل نصف مكعب )ديكن وضعهاب
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 مهارة الكتابة. 3

 الكتابة مهارةتعريف  أ( 

" مهارة" ادلصدرتغيَت إىل وت "مهر" اللغة العربية من أصل كلمةارة يف هادل

الكتابة أي رلموعة   مصدر من "كتب" مبعٌت  بةاالكت. بينما ادلهارة الكفاءة أو تعٍت

رتبة ادلكلمات من ال رلموعة  ابأهن ةعرَّف الكتابت الكلمات ادلنظمة وادلنهجية. 

أن  بالكتابة يستطيع  وال تشكل الكتابة إال بوجود الكلمات ادلرتبة.  نهجية،وادل

التعبَتات ، ومن خالل يفكرون بوما  قلوهبم حبرية حسب عّما يف  لبشريعرب ا

  22.فهم ما يريد ادلؤلف التعبَت عنوادلكتوبة، يتوقع من القارئ أن ي

ويف احلياة لن نفصل أبدا عن القراءة والكتابة. قال اهلل يف القرآن سورة العلق 

ٔ-٘: 

ْنَساَن ِمْن َعَلق   ٔ – ۚ  اِقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلقَ   ٕ - ۚ  َخَلَق ااْلِ

ْنَساَن َما مَلْ يَ ْعَلمْ  ٗ – ۚ  لََّم بِاْلَقَلمِ الَِّذْي عَ  ٖ – ۚ  اِقْ رَْأ َورَبَُّك ااْلَْكَرم    ٘ – ۚ  َعلََّم ااْلِ
Artinya : “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmu-

lah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”  
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 من سورة العلق على تعاليم أمهية القراءة والكتابة يف ٘-ٔحتتوي اآليات 

أمر اهلل الناس   ٖإىل  ٔ، يف اآليات من . عند الزىيليم أو طلب العلميعملية التعل

م البشر أي أن اهلل علّ  .يعلم البشر بالقلميذكر اهلل تعاىل أنو  ٗ، ففي اآلية بالقراءة 

من خالل  .نعمة عظيمة من اهلل سبحانو وتعاىل ىي الكتابةبوسيلة القلم. ومهارة 

ك ، ولكن إذا مل يكن ىنايستطيع البشر التواصل مع بعضها البعض ادلنطوقة  اللغة

 23.لكتابة ، فيمكن أن خيتفي العلم ، ولن يًتك أي أثرنشاط ا

بُت صور نعمة اهلل أنو من و ، ذه اآلية  الرابعةتفسَت وزارة الدين فيما يتعلق هب

ىنا يعٍت منحو القدرة على  . التعليميعلم البشر القدرة على استخدام أدوات الكتابة

ديكن للبشر كتابة النتائج اليت  مع القدرة على استخدام أدوات الكتابة ، .استخدامو

من خالل قراءهتا من  .توصلوا إليها حىت ديكن قراءهتا من قبل اآلخرين واجليل القادم

شر يعرفون ما مل يعرفوه وبالتايل ، ديكن للب .، ديكن تطوير ىذه ادلعرفةقبل اآلخرين

راءة وظيفة الق شكل ىذا ىو . شلا يعٍت أن ادلعرفة ستستمر يف التطور من قبل،

 24.والكتابة
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الشيء  إنتاج ، هتدف إىلة ىي مهارة لغوية متكاملةمهارة الكتاب

صل مع اللغة بُت الناس واألشخاص الكتابة ىي وسيلة للتوا 25الكتابة.  يسمى

بعدة  ، يتعلقيف تطبيق مهارة الكتابة 26.اآلخرين غَت ادلقيدين بادلكان والزمان

 22( واإلمالء واخلط.النحو والصرف) جوانب منها القواعد

التعبَت عن األفكار وادلشاعر  القدرة على  الكتابة فهنا  مبهارةأما ادلقصود 

الكتابة من ديكن حتقيق  . بالنسبة للمستوى ادلبتدئ،كما ىو موضح يف الكتابة

اإلنشاء احلّر.  يث يتطور يف النهاية إىل، حبالتدرجي توجيوبالخالل اإلنشاء ادلوجو و 

: اإلنشاء ادلوجو ادللموس وىو أن ي طلب من الطالب نسخ على سبيل ادلثال 

 22.، واستبدال أحد العناصر يف اجلملة ، وما إىل ذلكاجلمل

 أنواع الكتابة ب( 

ثالثة أقسام، الكتابة بشكل عام إىل  يم اللغة العربية، تنقسم مهارةيف تعل

 اإلنشاء.وىي: اإلمالء، واخلط، و 

   اإلمالء (1
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Syaiful Mustofa, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif”, (malang : UIN-Maliki 

Press,2111), h.121 
26

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, “ Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, 

(Malang: UIN Malang Press,2111), h. 114 
22

Mu’allim Wijaya dan Lailil Muharromah, Op.Cit., h. 5 
22

 Zulhanan, “ teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif”, (Jakarta: PT. Raja 

Grafinda,2114), h. 122 
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حلروف يف تكوين على شكل / وضعية اىو نوع الكتابة اليت تؤكد 

ابة كت ىياإلمالء  ، فإنالكلمات أو اجلمل، وحبسب تعريف زلمود معروف

. احلروف حسب موقعها بشكل صحيح ويف الكلمات دلنع األخطاء يف ادلعٌت

مالء وىي ادلالحظة اإل يم مهارةىناك ثالث مهارات أساسية مت تطويرىا يف تعل 

ع من التقنيات أربعة أنوا  اإلمالءم يتعليف  . وكتابةاليف اليد مرونة واالستماع و 

 :، منهااليت جيب مراعاهتا

ول: ىو نقل الكتابة من بعض الوسائل يف كتب الطالب، أو نقادلمالء اإل ( أ

 . وىذا اإلمالء؛ ألهنا تتم بنسخ الكتابةباإلمالء ادلنسوخسمى أيًضا ي

 .للمبتدئُتمناسب 

ادلعينة، مث تنقلها إىل كتب  ىو نظر الكتابة يف والوسائل نظورادلمالء اإل  ( ب

   .دون النظر إىل الكتابة مرة أخرىب الطالب

 وصإىل الكلمات أو اجلملة أو النص ي ىو اإلستماععاستماإل اإلمالء ( ج

 ادلقروءة مث الكتابة. 

ىو اإلمالء يهدف إىل قياس قدرة الطالب وتقدمهم  تبارياإلخ ءمالاإل د( 

 .من قبل يف اإلمالء الذي تعلموه

 ( اخلطٕ
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احلروف يف تكوين  ؤكد على مظهر / وضعيةاخلط ىو نوع الكتابة ال ت

 .اجلوانب اجلمالية  على أيًضا واجلمل،  لكنها تؤكد كلماتال

 اإلنشاء( ٖ

التعبَت عن األفكار الرئيسية يف  ادلوجهة إىلكتابة اإلنشاء ىو نوع ال

شكل احلروف أو ، وليس تصور يف اللغة التحريريةشكل أفكار ورسائل ومشاعر 

. يقسم الكتابة نوع ىذه مشاركة، كما بدأ إشراف ادلؤلف يف الكلمات أو اجلمل

 :، ومهااإلنشاء إىل قسمُت

بسيطة مع توجيهات معينة ال الفقرةأو  ةملاجلادلوجَّو ىو تأليف  اإلنشاء ( أ

 مثلة ورتل غَت مكتملة وغَتىا.على شكل اجتاىات وأ

أمثلة  مثل: ،التوجيوبدون  الفقرةأو  ةملاإلنشاء احلّر ىو تأليف اجل  ( ب

 22اجلملة غَت كاملة ، وغَتىا.

 الكتابةم مهارة يعلأهداف ت ج(

صطفى أن تعليم ادلد سيف أكّ  . أىداف عديدة  ةم مهارة الكتابييف تعل

 :يهدف إىل ةكتابالمهارة 

 .الطالب قادرين على كتابة الكلمات واجلمل العربية بإتقان وصحيح  (1
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 بشكل متكاملوقراءهتا الكلمات واجلمل العربية  قادرين على كتابةالطالب  (2

 لدى الطالب لينشطوا يف اللغة العربية ةتدريب احلواس اخلمس (3

 تشجيع الكتابة العربية اجلميلة وادلتقنة (4

 .ىاو تعلمة اليت قد معرفة الطالب حول كتابة اجلمل إعادة إختبار  (5

باللغة العربية باستخدام أسلوب لغتهم  اإلنشاء كتابةتدريب الطالب على   (6

 31.اخلاصة

     الكتابة م مهارةيمراحل تعلد( 

 :عدة خطوات جيب القيام هبا ةكتابمهارة ال م ييف تعل

 تابة احلروف العربية من اليمُت إىل اليسارتوجيو ك (1

ستقيمة ادلطوط اخلإظهار كيفية كتابة ة كتابة احلروف اذلجائية بطريقدتثل  (2

 قية بأطوال قصَتة وتنوعات سلتلفةرأسية وأف

 ذلا نفس الشكل تقريًبا يف نفس اللقاء تقدمي احلروف  (3

 هاارجالب دتييز سلبيان االختالف يف نطق احلروف اليت يصعب على الط  (4

 ىجائية ديكن توصيلها ولكن ال ديكن االتصال هبا حروف ٙتقدمي    (5

 أخرى ا آخر ديكن توصيلها وربطها حبروف حرفً  ٕٕادلعلم  يقدم (6
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 Syaiful mustofa, Op. Cit., h. 152 
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ومتصلة تبدأ من ادلوضع منفصلة اذلجائية  يف حالة   فو ر يعرض أمثلة احل (2

 .وضع األوسط وادلوضع النهائيوادل األول

 يم القراءةباختيار منوذج تعلادلزدوجة كيفية استخدام احلروف اذلجائية   تعليم (2

 .يف القرآن

كل مرحلة لضمان تقدم فهم الطالب ضلو يف  الطالب عمل إعداد أورا   (2

 31ة.سادلادة ادلدرو 

 الحروف الهجائية. 4

      الحروف الهجائية تعريف أ( 

"ىجائية" تأيت كلمة . العربية تسمى أيضا احلروف اذلجائية احلروف

ف و سمى احلر . تحبرفحرفا رف و احلقراءة و  عد احلروف " يعٍت هتجئة،ىجى" من

 32. تهجيةالوف ر باحلأيًضا  ةاذلجائي

ة العربية تأيت كلمة األجبدي .األجبدية العربيةبتسمى احلروف اذلجائية أيًضا و 

ان عدد .  كعربيةنفسها من اللغة العربية "أ، ب، ت"، ويذكر اآلخرون أجبدية 
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 زدوجةادل حرفًا إذا قمت بتضمُت احلروف ٖٓأو  حرفًا منفرًدا ٕٛاذلجائية فو ر احل

 33.  بذاهتااحلروف بقيام  كما )ء( زةومه )ال(

سلسلة أو صفوف من رموز احلروف العربية.   ىي العربيةة يف احلروف اجلمل

حروف روف العربية يف بعض احل وبالتايل ففي كتابة الكلمات ذلا شكل، إذا جيمع

 34ادلقروءة من قبل بواين.تكون رلموعة من الكلمات ل

      ة كتابة الحروف الهجائيةكيفيب(  

 :، فإن كتابة احلروف العربية ديكن أن تتبع القواعد التاليةوفًقا لسوسيانتو

 كتابة احلروف العربية من اليمُت إىل اليسار (1

   حرفًا ٕٛاذلجائية  عدد احلروف العربية أو (2

كن ، والبعض اآلخر ديبعض احلروف السابقة من احلروف ادلتصلة وادلنفصلة (3

وف حسب موضعها ر احلشكل  لكل منهاأو ال ديكن التوصيل.  اتوصيله

 (.، خلفي أو منفصلي، وسط)أمامي

الياء  واو و األلف، ال ، مبا يف ذلكحلروف العربية ىي احلروف الساكنةرتيع ا (4

 احلروف الصائتة لذا فهي حباجة إىل )حرف العلة(. 
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Ibid , h. 5 
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 Hari Murti, et.al., “ Model pengubahan Aksara Hijaiyah Menjadi Aksara Latin dengan 

Metode pengindekan” , Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. 16, No. 1 , Januari 2111. h. 
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 (ئيةروف الهجاكيفية ربط الحروف العربية )الح ج( 

، ىناك احلروف ادلتصلة وادلنفصلة، حرفًا من احلروف اذلجائية ٕٛمن بُت 

فيما يلي احلروف اليت ديكن أو ال ديكن التوصيل.  والبعض اآلخر ديكن توصيلو

 .غَت متصلة هاتوصيلها ولكن

 ا         د       ذ        ر        ز        و

ا أو ال ديكن توصيله احلروف رتيعباإلضافة إىل ستة احلروف السابقة، أن 

 35: يف اجلدول التايل. تظهر احلروف اذلجائية ادلتصلة  ديكن التوصيل

 أمثلة توصيل الحروف العربية )الحروف الهجائية( 1.2جدول 
 المنفصلة المتصلة المنفصلة المتصلة

 ا   خ   ذ اخذ ح  م  ل حمل

 س  أ  ل سأل ب  ي  ن بين

 ر  ز  ق رزق ق  ل  م قلم

 ج  و  ب جوب ن  ص  ح نصح

 و  ا  ح  د واحد س  ه  ل سهل

 س  ر  و سرو ك  ب  س كبس
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الراء، ، الذالدال ، ال، حرفًا من احلروف ادلتصلة، عدا األلف ٕٕيوجد 

أو  ىابعد احلروف مااالثنان وعشرون مع  ديكن توصيل ىذه احلروف . واوال، و الزاء

36ها.قبل
 .فيما يلي أشكال احلروف اذلجائية عند الوقوف مبفردىا وعند االتصال  .

 37الحروف الهجائية عند الوقوف بمفردها وعند االتصال 1.1الصورة 
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  الدراسات السابقة . د

 ٕٛٔٓيونيو  ٕرقم  ٙٔ  اجمللد ،، رللة الًتبيةران طيببيبيه صوفيا وبح .2

 B3 يف اجملموعة تعلم احلروف اذلجائيةلًتقية  وسائل الكتلة "تطبيقبعنوان: 

PAUD "اح يف النتائج أن معدل النجوأظهرت  . سندي فطرى تلكوم ترنايت

. بينما يف الدورة طالباً  ٕٛطالب( من  ٓٔ) ٝٙٓ.ٚٗإىل األوىل بلغ  الدورة

وبالتايل، ديكن االستنتاج  (. طالًبا ٕٕ) ٝٙ.ٛٚإىل النجاح  الثانية، بلغ معدل

 32.الطالب تعلمترقية  أن لعبة الكتلة قادرة على

بعنوان "تطبيق وسائل  ٕٚٔٓيناير  ٔ رقم ٘ٔاجمللد  ، رللة الًتبية بحران طيب .1

روضة   B ة يف اجملموعةاألطفال على تعلم احلروف اذلجائيقدرة قية الكتلة لًت 

ترقية  أن لعبة الكتلة قادرة على مع النتائجاألطفال ساندي فطرى تلكوم ترنايت. 

 32احلروف اذلجائية. علمقدرة الطالب يف ت

لًتقية إبداع  " ألعاب الكتلةبعنوان  البحث لقسم تعليم روضة األطفال ،نوفياني .3

". أظهرت ندر المبونجاب سوكاراميب  بَتتيوي دوي روضة األطفال يف األطفال

، ٝٓٔالنسبة بمل يتطور واحد طالب  طالًبا، ىناك ٘ٔعدد  من نتائج البحث
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Belajar Huruf Hijaiyah Pada Kelompok B3 PAUD Sandhy Putra Telkom Ternate “ , Jurnal 
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، ٝٓ٘طالب جيًدا بالنسبة  ٗيتطور ، و  ٝٓٗنسبة البطالب   ٖالتطوير  وبدأ 

 يمكن. من ىذا البيان، فٝٓٛطالب بالنسبة  ٚحسب الواقع  ويتطور

روضة  يفاألطفال إبداع قادرة على تطوير  الكتلة أن وسائل االستنتاج

 41. ندر المبونجاب سوكاراميب  بَتتيوي دوي األطفال

رللة الًتبية  ، إيكا وحيو ستي ريني، إيكا راتيح سولستياني، محمد سولستيون .4

 احلروف اذلجائية لًتقية معرفة بعنوان "استخدام وسائل كتلة ٜٕٔٓلعام  ٕرقم 

من مدرسة طريق مة( والكسرة والضوعالمات ترقيمها )الفتحة احلروف اذلجائية 

 وسائل كتلة البحث أن نتائج اذلدى اإلبتدائية األىلية كوتا باتو". أظهرت

وعالمات ترقيمها احلروف اذلجائية احلروف اذلجائية قادرة على ترقية معرفة 

من نشاط  ٝٛ.ٔ٘ادلرحلة األوىل يف مة( كما يتضح والض، )الفتحة، الكسرة

ىي لدى الطالب متوسط  ت نتائجبينما كان .ٝٛٛلثانية ادلرحلة اويف ، الطالب

 ٕ٘مع  ٘ٚمتوسط  ت نتائجكان  يف ادلرحلة األوىل ناجحا.  طالًبا ٗٔمع  ٘ٙ
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 Noviani, “ Permainan Balok Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak di Taman 

Kanak-Kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung “ , Skripsi Pendidikan Guru Roudhotul 

Athfal, UIN Raden Intan Lampung 
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 طالًبا ٕٗمع  ٘.٘ٛ متوسط بنتائج ويف ادلرحلة الثانية ىناك زيادة ، أي  .طالًبا

 41ناجحا.

 احملمدية ، جامعةبويةرللة البحوث وادلقاالت الًت  . الليلي طيفة ، تويل ، حسنل .5

 ماالنق بعنوان "ترقية القدرة على قراءة احلروف اذلجائية من خالل وسائل كتلة

كتلة احلروف اذلجائية قادرة على ترقية قدرة أن   ". وأظهرت نتائج البحثاحلروف

. تَتتو بارديونو اذلجائية يف بستان األطفال العيشيةاحلروف قراءة الطالب يف 

، من جانب القراءة  ٕٝٚ.ٜ٘الناجحُت  لتقييم أن الطالب وأظهرت نتائج ا 

بعد  ٕٝٚ.ٜٓالدورة األوىل و نتيجة بعد  ٖٖٝ.ٖٚوارتفعت ىذه النسبة إىل 

 42.الثانية الدورة

 . تصميم الوسائله

ادلنهج   . ىذا منهج البحث ىو البحث والتطوير يستخدم ىذا البحث منهج

من ىذا البحث والتطوير ىو إنتاج ادلنتجات . اذلدف عينةادلنتجات ادلستخدم إلنتاج ادل

مع اجملتتتعامل يف ختبار فعالية ىذه ادلنتجات حىت الو االحتياجات  حتليل بصفتها 

كتلة احلروف  قامت الباحثة بتطوير وسائل، ويف ىذا البحث . األوسع
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طالبًا يف الفصل  ان موضوع االختبار يف ىذا البحثك .العربية الكتابة ميتعلل اذلجائية

 .الثالث

 Robert Maribe منوذجمن أنواع البحث والتطوير على شكل  ىذا البحث

Branch  أو ما يسمى بنموذجADDIE (ميوالتصميم والتطوير والتطبيق والتقو تحليل ال .)

 ادلعلممها أن يستخد ديكن احلروف اذلجائية كتلة ادلنتج الناتج ىو يف شكل وسائل 

بناًء على  .الكتابة لدى الطالب ة تعليمية لًتقية مهارةوالطالب كوسيل

من أجل اإلجابة  طواتىذه اخل بتنفيذ رتيع  ةقوم الباحثة، ستاخلمس اخلطوات ىذه

يف ادلؤسسات التعليمية  ادلنتجات ادلستخدمةوإنتاج  البحث مشكالتى رتيع عل

يف  كتلة احلروف اذلجائيةوسائل   النهائية ذلذا البحث ىو ادلنتج .الحًقا

 .العربية لطالب الصف الثالث الكتابة ميتعل

 تصميم المنتج .1
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 ةتصميم ملصق الحروف الهجائي 1.3الصورة 

 
 cm  ×4 cm   ×4 cm 4كتلة التصميم شكل  1.4 الصورة
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 تمفرداالعند تجميعها في  تصميم كتلة الحروف الهجائية 1.5الصورة 
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