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  الملخص

  

مهارة الكتابة للطالب الصف الثامن بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كوسيلة لترقية استخدام الصورة  

   ٢٠١٧/٢٠١٨ لعام الدراسياتانججاموس  الثالث جميرابوناألهلية 

  :الطالبة

  سيهجيونا أريانين

يف لــدى إســتنادا مــن النتــائج املالحظــة الــيت اجرا�ــا الباحثــة قبــل تنفيــذ البحــث ومل تكــن كــامال ألنشــطة تعلــيم اللغــة العربيــة 

ــة باملدرســـة الثانويـــة اإلســـالمية مفتـــاح العلـــوم مريابـــونج الثالـــث تاجنجـــاموسالثـــامن  الصـــف ، و باخلصـــوص ىف تعلـــيم الكتابـــة اللغـ

الطـــالب  ٪)٢٤.١٤( ٧هنــاك أن مهــارات الكتابــة  عرفنة نظمــا رتيبــا وهـــي طريقــة اخلطابــة.العربيــةألن إســتخدم املــدرس طريقــ

و بــذالك عـــرفن أن مهــارة الكتابـــة  .طالبـــا ٪)٧٥.٨٦( ٢٢و الـــذين مل حيصــلون نتـــائج الكاملــة  ،الــذين حصــلوا نتـــائج الكاملــة

الطـــالب. و فيـــه جيعـــل الطـــالب ناشـــطة و لـــدى مهارة الكتابـــة كوســـيلة لرتقيـــةالصـــورة  فاختـــارت الباحثـــة .لـــدي الطـــالب ضـــاعفا

مــن هــذا البحــث "هــل باســتخدام وســائل الصــورة يقــدر علــى ترقيــة مهــارة الكتابــة  مشــكلة وبــذالكمســؤولية لفهــم املــادة اجليدة.

  موس؟ "جاالثالث تاجن جمريابون مبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية الثامنلطالب الصف 

الصــورة يقــدر علــى ترقيــة وســائل هــل حديــد يل و الثــامن.للتغلــب علــى املشــاكل القائمــة يف الصــف  ا البحــثهــذ ويهــدف

ا البحــث هــو هــذ. موسجــاالثالــث تاجن جمريابــون بمدرســة مفتــاح العلــوم الثانويــة اإلســالميةالثامنالصــف   مهــارة الكتابــة للطــالب

ـــفي ــي الوصـ ــع مراحــــل  طالبــــا. ٢٩ى و الــــيت تنطــــوي علــــدورتــــني  البحثعلــــىتــــألف ي،  البحــــث اإلجرئــ ــن أربــ وتتكــــون كــــل دورة مــ

  ويتم مجع البيانات عن طريق املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق.  .واإلنعكاس ،واملىالحظة   ،التنفبذ  التخطيط، هي

ميكـن أدل علـى ذلـك مـن . لـدورة الثانيـةاىل امن الـدورة األوىل  استنادا على نتائج البحث عن حتسني مهارة كتابة الطالب

ـــورة  ـــ ــــتخدام الصـــ ــــ ــــل اسـ ــــ ــن  أننتـــــــــائج قبـ ـــــ ــــوا، هم مـــــــــن ٪)٢٤.١٤( ٧ مهالطالبـــــــــو  ٢٩مــ ـــــوالـــــــــذين مل الـــــــــذين أكملـــــ  ونيكتملــــ

الذين حصـلوا نتـائج ٪) ٤٨.٢٧(١٤يف الدورة األوىل كان هناك  ةوعالوة على ذلك، بعد استخدام الصور  ٪).٧٥.٨٦( ٢٢

 طالبــا الــذين حصــلوا نتــائج الكاملــة٪) ٩٠( ٢٦الثانيــة كــان هنــاك  الــدورة ويف طالبــا. ٪)٥١.٧٣( ١٥ ونمل يكتملــ ،الكاملــة

مهــارة صــورة يف ال٪ باســتخدام وســائل اإلعــالم ٦٥.٨٦زيــادة بنســبة بــذالك هنــاك و  ٪).١٠(ظالبــا ثالثــة ونمل يكتملــوالــذي ،

    .ةدورة الثانيالالكتابة من قبل استخدام الصورة حىت 

ــوم  الثـــامنةقدر علىرتقيـــةمهارة الكتابـــة للطـــالب الصـــف الصـــور اســـتخدام وســـائل بوميكـــن أن خنلـــص أن مبدرســـة مفتـــاح العلـ

  .٢٠١٧/٢٠١٨موس العام الدراسي جاالثالث تاجن جمريابون الثانوية اإلسالمية

  



 

 شعار

                            

  )٦(العنكبوت: 

“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah 
Mahakaya  (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.١ 

 

  

                                                             
١ Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita, (Oasit Terrace Recident:Jakarta,٢٠١٠), ٣٩٦ 



 

  إهداء

  

  :أقدم هذا البحث إىل

واألنسطة قد أعطاىن التسجيع و أصبح أفضل املعلمان الذ فونيا دةسي يأمو سونيا  سيد أيب .١

 .لنجاخي

ب و باحمل يأخديوي وياين و ، ألخيت مستيهو والتحفيز التشجيع يقدمون دائما الذيناىل إخوين  .٢

 وحيودي.

 ي.ادد وهم سم و ادين و الدافع يقدمون دائما  انون الذينيف الق وأخيت يأخ .٣

، ممتزليا، أنيسة حانون أملا سيريا إيد بتسامة،االنكاته والضحك الأبناء عمي العزيز الذي يعطي دائما  .٤

 ماجد.دييان اقص و  جنيب دكس اكمم

  . اتبو باحملمرحليت  .٥

   

   

 

  



 

 ترجمة الباحثة

   

البنــت الرابعــة ، موسجنجــاالثالــث تا يف مريابــونج١٩٩٤يوليــو  ١٤بتــاريخ  ســيهينجأريان يونــا تولــد

دئيـة احلكوميـة املدرسـة اإلبتت الباحثـةمن خترجـ .فونيـا سـيدة وسـونيا  من املتـزوج سـيد من اخلمسة البنات

مث خترجــت الباحثــة مــن املدرســة الثناويــة اإلســالمية مفــتخ  ٢٠٠٦يف الســنة  الثالــث  يف تيــوح مريابــونج ١

 ١احملمديـة  يفالعاليّـة املدرسـة وخترجت الباحثـة مـن ، ٢٠٠٩العلوم مريابونج الثالث تاجنجاموس يف السنة 

عـام اليف انتـان المبـونج  رادين اجبامعة اإلسالمية احلكوميةدراسته تمث واصل .٢٠١٢ الّسنةسيو يف جبرين

  بكلية الرتبّية والتعليم بقسم اللغة العربية. ٢٠١٣

   

 

  



 

  تقديركلمة شكر و 

  

احلمـــد هللا الـــذى جعـــل الّلغـــة العربيـــة أفضـــل اللغــــات والصـــالة والســـالم علـــى ســـيدنا حممـــد ســــيد 

ــالة  ـــة  رسـ ـــه وصـــحبه اىل يـــوم امليعـــاد. أمـــا بعـــد، فقـــد إنتهـــت الكاتبـــة مـــن كتاب العلميـــة الســـادات وعلـــى ال

مية مفـتح استخدام الصورة يف حتسني مهارة الكتابة لـدى الطـالب للصـف الثـامن باملدرسـة الثناويـة اإلسـال

شــرطا مــن شــروط النــاجح مــن الدراســة بالدرجــة . ٢٠١٧/٢٠١٨ للعامةالدراســية الثالــث جمريابــونالعلــوم 

  اجلامعة األوىل لقسم تعليم الّلغة العربية بكلية الرتبية جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

و ســاعدوا الباحثــة لكتابــة  قــدمت الباحثــةجزيل الشــكر و التقــدير علــى مجيــع جهــة الــذين شــجعوا

  حبثها و باخلصوص إىل:

الدكتور احلـاج خـري األنـوار، املاجسـتري كعميـد كلـة الرتبيـة جبامعـة راديـن انتـان اإلسـالمية احلكوميـة  .١

 المبونج.

العربيــة و ســيدة ام هجريــة ا�ســترية كنئبــة رئيســة  تعلــيمقســم  كرئيســة  اجســتريملفري ,ااالــدكتور ســ .٢

 فسم اللغة العربية

م املاجســتري  ي مســلر اخبــ أمحــد كمشــرف األول و الــدكتور ان شــهريل، املاجســتريســلطد. احلــاج أ/ .٣

 كمسرف الثاين الذان يرسدان ويشرفان الباحثة على اإلنتهاء من الكتابة هذه الرسالة العلمية

ات كافّة احملاضرين واحملاضرات جبامعة راديـن انتـان اإلسـالمّية احلكوميّـة ملبـونج علـى مجيـع اإلرشـاد .٤

 والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها.

كمــدير املدرســة مفــتح العلــوم، منــاهج الدراســية و ملكــة املســاعد،   املاجســتريأمســر ســوزيال، ســيد  .٥

 الذى أعطونىن البيانات إلنتهاء الكتابة هذه الرسالة العلمية.

 .الثالثج مريابونلظالب للصف الثامن باملدرسة الثناوية اإلسالمية مفتح العلوم  .٦

 ايل ايب وامي احملبوب .٧



 

 يديوي وياين وأخ، ألخيت مستيهو والتحفيز التشجيع الذين يقدمون دائمااىل إخوين  .٨

 .عميدوحيدي ب و باحمل

ومجيــع املدرســات واملدرســني بقســم تعلــيم الّلغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة والتعلــيم جامعــة راديــن انتــان  .٩

 .تربيتهملعلمهم و اإلسالمية احلكومية المبونج 

 اتبو باحململرحليت  .١٠

 على مجيع جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحثة لكتابة حبثها .١١

عسى أن ينفع البحث لدى . مجيعالقارئني على اإلنتقادات و اإلرشادات منتتوقع الباحثةولذلك  

  . القاؤئنيالباحثة و زيادة املعرفة لدى 

م.٢٠١٧من سبتمرب  ٢٨بندار النبونج،   

 

  سيهجأرين ايون       

                 ١٣١١٠٢٠٠٨٨   
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 األول بابال

  ةمقدمال

  

 توضيح الموضوع  .أ 

املصــــطلحات الباحثــــة عــــن شــــرح ست، أوال العلمية هذه الرســــالةاملوضــــوعولتجنــــب ســــوء الفهــــم يف تفســــري 

اسـتخدام الصـورة كوسـيلة لرفـع مهـارة الكتابـة للطـالب هو مـن هـذه الرسـالة موضـوع، كمـا هـافيوالكلمات 

ـــــة  ــاح العلـــــوم الثانويـــــة اإلســـــالمية االهلي ــــامن مبدرســـــة مفتـــ ـــــث ت جمريابـــــونالصـــــف الثـ ــــاموسالثال إن  .نججـ

  هي كما يلي: املصطلحات فيها

 صورةالاستخدام وسائل  .١

والـيت تعـين  ،املتوسـط وهي صـيغة اجلمـع مـنمن الالتنية وسائل االعالم يايت كلمة  ،لسدمن ووفقا

  ٢هو وسيط أو رسالة متهيدية من املرسل إىل املتلقي. Medoe حرفيا وسيط أو املقدمة.

ــايرودين (وفقــــا أل ةأن الصــــور  الرســــائل الــــيت ) هــــو وســــيلة لتســــليم ٧: ٢٠٠٠ســــنوير و عثمــــان بــ

الـيت سـيتم شـرحها  شـيءهذه الصورة هي أداة بصرية فعالة ألنـه ميكـن تصـور  .تهتستخدم الصورة كأدا

املعلومــات مـع نتــائج أظهــرت أقـرب إىل الواقــع هــو ويشــهل الطــالب يف فهـم  بشـكل ملمــوس وواقعـي.

 ةالصـور  .الـيت كثـرية مـن املدرساتتسـتخدمها عنـد الـدروس هـي الوسـيلةوسـائل الصـورة  ٣.للطـالبمبني 

ائط التعليميـة، جيـب يف اسـتخدام هـذه الوسـ هي لغات شائعة ميكن فهمها والتمتع �ا يف كـل مكـان.

  .الدروسلألهداف  مناسباأن تكون الصورة 

 الكتابة  ةمهارا .٢

                                                             
٢Sadiman dkk.,Media Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, ٢٠١٤), h٦ 
٣Asnawir dan Usman Bayirudin, Media Pembelajaran (Jakarta:Rineka Cipta,٢٠٠٠), h ٤٧ 



 

بسـيطة الوانـب اجلمـن العقـل، بـدءا مـن الكشف شـيء وصف أو الالقدرة على  يالكتابة ه ةمهارا

القــدرة علــى اســتخدام  يلكتابــة هــلرســني اووفقــا  ٤لفقــة.املعلــى اجلانــب املعقــد  مثــل كتابــة الكلمــات

 ةمهـــار زوهلنـــان  لفهـــم ويف الوقـــت نفســـه، وفقـــا ٥رســـالة.الفكـــرة أو الأمنـــاط اللغـــة املكتوبـــة للتعبـــري عـــن 

  ٦قال).املكتاب (اليف  تقدمهااملهارة يف التعبري عن األفكار واملشاعر اليت  يالكتابة ه

واألفكـــار يف شـــكل الكتابـــة الـــيت هـــي نشـــاط يف التعبـــري عـــن املشـــاعر يالأن الكتابةهالكاتبـــة  فهـــمت

جمهــزة القــدرة علــى تشــكيل احلــروف وإتقــان اإلمــالء، وقــادرة علــى صــب مشــاعره وأفكــاره يف شـــكل 

ه و مشــاعره خرباتــ، و همــن خــالل كتابــة شــخص ســوف تكــون قــادرة علــى استكشــاف أفكــار  الكتابــة.

  الكتابة.  يف

 الطـالب احسـنكتابـة مهـارة  علجيه احلالـة، يف هذ ٧تكثف.، أو او يرفعدرجة الزيادة  يالزيادة ه أما

  ضى.ااملمن 

 .اموسججالثالث تاناإلسالمية مفتاخ العلوم  الثانوية بالمدرسة لصف الثامن لطالب ال .٣

موسـفي جإلـري تاجن جبنجار أغـون جمريابونيف الثالث اإلسالمية مفتاخ العلوم  الثانوية تقع املدرسة 

  البحث.  موضوعمكأ�هاو في يدرسونالذين طالب الهم  أن الطالبحني 

  

  

  الموضوعأسباب اختيار ب. 

بتكرة، واحدة منها املثرية و املتعليمية التطوير وسائل علي املدرسة للتحقيق النجاح يف التعلم ينبغي  .١

 الدروس. يشهل الطالب يف فهمحبيث وسائل الصورة هو استخدام 

اإلســالمية مفتــاخ العلـــوم  الثانويـــة باملدرســة  لصـــف الثــامنلطــالب المهــارات الكتابـــة مــن يــنقص  .٢

 اموس.جالثالث تاجن

                                                             
٤Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:RemajaRosdakarya   Offset,٢٠١١),h 

٥١ 
٥ Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah,  (Malang:UIN Maliki Press,٢٠١٢), h ٩٧ 
٦Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:Rajawali Pers,٢٠١٤),h ١٩٢ 
٧ KBBI On-Line 



 

، ةالباحثـ عـن منـزلٍ هـي املدرسـة القريبـة الثالـث تانغـاموس اإلسـالمية مفتـاخ العلـوم  الثانويةاملدرسة  .٣

 لعملية البحث.تسهل الباحية و 

 

 خلفية المشكلة  . ج

جديـــد يف وذلك ألن تعلـــم اللغـــة هـــو حماولـــة لبنـــاء وضـــع تعلـــم لغـــة هـــو جهـــد لـــيس مـــن الســـهل،

تعلــم اللغــة العربيــة هــي األســاس يف تعلــم اللغــة العربيــة  شــخص للتفاعــل والتواصــل مــع صــاحب اللغــة.

  ٨.التواصل االجتماعي لغرض

يف  يقبلـهوميكـن  .اليومية جنبية، أل�ا ليست لغةاأللغة البالنسبة للبيئة أو ا�تمع اللغة العربية هي 

شــيء آخــر ميكــن اســتخدامه كمؤشــر  األطفــال إىل الكليــة.مــن ريــاض احلكوميــة و املــدارس اإلســالمية 

  ٩.الدروس على اغرتابه يف املدارس هو أن اللغة العربية ال تستخدم كوسيلة للتعليم، ولكن كموضوع

ويتضـح أثـر  .ةل املهارات واملعرفة والتكنولوجيـاليوم تتأثر التطورات واالكتشافات يف جماو يف هذا 

 التعليميــةاإلصــالح ال تلمـس املرافــق املاديةإن جهــود  التعلــيم والـتعلم.هـذه التطــورات يف إصـالح نظــم 

الـذين لـديهم املعرفـة والقـدرة  العـاملني يف جمـال التعلـيم مثـل تطـوير ولكن أيضا وسـيلة غـري املاديـةفقط 

جتـاه  واملهارات الالزمة السـتخدام التسـهيالت املتاحـة، طـرق مبتكـرة للعمـل، فضـال عـن موقـف إجيـايب

جـــزء ال يتجــزأ مـــن جهــود اإلصـــالح هـــو التطــورات يف عـــامل وســـائل  التعليميـــة يف متنــاول اليـــد. املهــام

  ولذلك، ينبغي أن يتقن وسائل اإلعالم التعلم يف حقل من قبل كل معلم حمرتف. اإلعالم التعليمية.

سـتماع يف تعلم اللغة العربية هناك أربعة أنواع من املهارات اليت جيـب أن يتقنهـا الطـالب، وهـي اال

الكتابة  ةمهار  أل�ا ترتبط ببعضها البعض.املهارات األربعة ال ميكن فصلها  والقراءة والكتابة. والكالم

الكتابــة مــن قبــل البشــر كمكــان  رةوباإلضــافة إىل ذلــك، يســتخدم مهــا.األخــر مهــاراتكلدىــدورا هامــا  

  لتحقيق الغرض.لتصب كل اخليال واألفكار، واآلراء، وجهات النظر من احلياة، واخلربة 

ويف ١٠قـال).امل( ةكتابـاليف  تقـدمهااملهارة يف التعبري عن األفكار واملشـاعر الـيت  يه ومهارة الكتابة

وصـف أو الكشـف عـن حمتويـات الالقـدرة علـى  يهـمهـارة الكتابـة  هرموان ألسفالوقت نفسه، وفقا 

                                                             
٨Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teoridan Praktek,(Malang: Misykat, ٢٠١١),h ٣ 
٩AcepHermawan, Op.Cit, h ٥٦ 



 

ـــــة الكلمـــــات  ــة.حـــــيت يكتباملالعقـــــل، بـــــدءا مـــــن جوانـــــب بســـــيطة مثـــــل كتاب الكتابـــــة أمامهـــــارة  ١١لفقـــ

  ١٢األفكار الوالدة واملشاعر مع الكتابة. وبراعة تشكيل الرسالة والثانيةيف  األوىلجانبني:  لدى

هو نشاط يف التعبـري عـن املشـاعر واألفكـار يف شـكل الكتابـة الـيت أن الكتابةالباحثة فهم وبذلك ت

هي جمهزة القدرة على تشكيل احلروف وإتقان اإلمالء، وقادرة علـى صـب مشـاعره وأفكـاره يف شـكل 

قــادرة علــى استكشــاف مــا لديــه إمــا شــكل األفكــار، املــرء كــون يســوف مــن خــالل كتابــة  .سالكتابــة

  واخلربات، واملشاعر يف الكتابة.

املهـارة هي الكتابـة ةمهـار عند رأي زوهلنان من قبل العديد من اخلرباء اآلخرين، مهارة الكتابة  فهم

  ١٣قال).امل( ةكتاباليف  تقدمهايف التعبري عن األفكار واملشاعر اليت 

القـدرة علـى اسـتخدام أمنـاط اللغـة يف الكتابـة للتعبـري  يت نفسه، وفقا لروسـيانا الكتابـة هـويف الوق

  ١٤.رسالةالرة أو فكالعن 

األفكـار الصـرحية واملشـاعر الـيت توجـد يف نطـق منهجـي ومـنظم  أداءالكتابـةكباعتبارهأليا تعرف و 

  ه هو دليل على وجهة نظر اآلخرين.كتاب  فيه.

.وتعرف محيــدة إبــراهيم رعــن األفكــا وســيلة للتواصــل والتعبــريكنشــاط   ةهيكتابــ  أن  نقــة تعــرفو 

  بالزمان واملکان. هاشخص وآخر علی الرغم من فصلالکتابه کوسيلة لالتصال بني 

كوســيلة اتصـــال مــن جانــب واحــد يف البدايـــة حــىت القــارئ مهـــتم   ةكتابــاليعــرف شــال عبــد ا�يـــد 

  .ته، وإن كان بصرف النظر عن الوقتبقراء

ــور إن كتابـــ ــيلة  يبـــل هـــ ن املهـــارات اللغويـــة للنظـــام.اجلانـــب الرابـــع مـــ يهـــ ةوقـــال أمحـــد منشـ وسـ

  خالل معرفة أفكار اآلخرين، واملفاهيم، واألفكار واملشاعر واألحداث اليت مت حجزها. لالتصال من

                                                                                                                                                                                                    
١٠Zulhannan, Op.Cit,h ١٩٢ 
١١AcepHermawan,Op.Cit, h ١٥١ 
١٢Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat,٢٠١٢), h ١٨١ 
١٣Zulhannan, Op,Cit. h ١٩٢ 
١٤ Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang:UIN Maliki Press,٢٠١٢), h ٩٧ 



 

وهي العملية اليت يقوم  بة هي نشاط تواصل يعزز املهارات اإلنتاجية.كتاوتقول طعمة والنقة إن ال

ترميــز الرتتيــب الــذي  يهــ كتابــة كتــوب.املنص الــالشــخص مــن خالهلــا بتغيــري رمــز اللغــة املنطوقــة إىل 

  ١٥يهدف املؤلف لتقدمي رسائل للقراء الذين يفصلهم الزمان واملكان.

ـــأنمـــــن بعـــــض الـــــرأي أعـــــاله  ــــة بــ ـــة هـــــي ختلـــــص الباحثـ ــــف أو   القـــــدرة الكتابــ كشــــــف علـــــى وصـ

، وطريقــة ملعرفــة اآلخــرين واملفــاهيم يلة للتواصــل والتعبــري عــن أفكــارهمالنفســي هــو وســ ونشــاط العقــل،

  عر واألحداث مت احلجز مسبقا.واألفكار واملشا

حتديـد املواقـع أن الكتابـة هـي أوال الـدافع يف الكتابـة،هناك العديد من األشـياء الـيت ميكـن أن تعـزز 

تســـتمر  وســـوف ،إن شـــاء اهللا إذا كـــان الـــدافع للكتابـــة أو كونـــه كاتبـــا هـــو العبـــادة، جـــزء مـــن العبـــادة.

إن إدراك أنشـطة الكتابـة كجـزء مـن النضـال  فإن الكتابة هي جزء من النضال. ،وثانيا أنشطة الكتابة.

  ١٦.ةللكتابنشاطاسيعطي الناس 

وجهوالكتابــة لكتابــة عــن نطــاق الســيطرة واملا ةلكتابــة العربيــة إىل ثالثــة: مهــار ا ةوميكــن تصــنيف مهــار 

  أو غالبا ما يشار اىل افتعال جمانا.احلرة

وال يزال النشاط يتطلب الرقابـة أو اإلشـراف  ابة يف مرحلة مبكرة.الكتابة املكتوبة هي نشاط الكت  . أ

 .هو أكثر مهيمنة من النشاط الطالباملعلم تشاط من قبل املعلم، لذلك يف هذه املرحلة 

  :الكتابة اليت تقدمها املدرسةيف ما يلي بعض األنشطة اليت مت إجراؤها على 

 اجلملة اللغوية هي نشاط تقليد النص .١

 املتدرجاخلطاب  .٢

 كتابةالنسخ و ال .٣

 ملةاجلإنشاء  .٤

 تلخيص .٥

                                                             
١٥ Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab (Jakarta:Prebada Media Group,٢٠١٥), h ٦٢-٦١ 
١٦Mudrajad Kuncoro, Mahir Menulis (KiatJitu Menulis Artikel Opini, Kolom & Resensi Buku), 

(Ciracas,Jakarta:Erlangga,٢٠٠٩), h ٤ 



 

  ١٧برقية. .٦

صــور، الالكتابـة املوجهـة هـو الكتابـة باسـتخدام دليـل حمـدد يرافقـه التحفيـز يف شـكل   . ب

 سئلة، املفردات أو توجيه اجلملة.األ

  الكتابة املوجهة: ةوتشمل مهار 

 ةكاملةملاجلكلمات يف جتعل ال .١

 الصورة باستخدمملة اجلإعداد  .٢

 على أساس املفردات إعداد اجلمل .٣

 فقرةالملة يف اجلتصنيف  .٤

 السؤالمناسبابالكائن أو الصورة تصنيف .٥

 صورة واحدةالتصنيف  .٦

 رسمالسلسلة التصنيف  .٧

 ١٨السؤال.مناسبابفقرة الإعداد  .٨

 الكتابة. ايلاألفكار  يف نطقنشاط الكتابة  يه الكتابة احلرة  . ج

اإلســالمية  الثانويــة باملدرسـة  الثــامنلصـف الطالبلالبحــث وفقـا لقــدرة  الباحثـةحتــد  االبحثيف هـذ

ــــارت  الباحثـــــــةالثالـــــــث تانغاموســــــأن مفتــــــاخ العلــــــوم  ــــثاختــ ـــار  لبحــ ـــــتخدام  ةمهــــ ـــــة املوجهةباســ الكتابـ

ال يـزال  ةالكتابةبسبب حالة الطالب يف هذه املدرسـ ةمهار تالباحثةهذه اخرت  وسائل اإلعالم.ةكصور ال

يــه للحصــول علــى أقصـى قــدر مــن الــتعلم وفقــا الكتابــة لـذلك حيتــاج التوج يفهنـاك كثــري مــن األخطــاء 

  .املدرسونمن قبل غرض ل

يف تعلـــم اللغـــة  ال حيـــب الطـــالب الثالـــث تانغـــاموس.اإلســـالمية مفتـــاخ العلـــوم  الثانويـــة باملدرســـة 

الكتابـة باللغـة العربيـة، وعـدم اهتمـام الطـالب  ةمهـار  العربية هي لغة أجنبيـة، باإلضـافة إىل عـدم معرفـة

فـردات اململوكـة مـن قبـل الطـالب، املالعربيـة، حبيـث عـدم وجـود يدرسـون مل أل�ـم  ربيةإىل الدروس الع

                                                             
١٧Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikasi Dan Inovatif Bebrbasis ICT), (Surabaya:PMN, 

٢٠١١), h ٦٢-٦١ 
١٨ M. Ainin, et. al, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat, ٢٠٠٦), h ١٨٠-١٧٩  



 

ال شـيء يـدعم فهمـه  وال يعرفون قواعد حىت يكون هناك اخـتالف يف مسـتوى التفـاهم بـني الطـالب.

  لدروس الكتابة العربية، لذلك يفرتضون أن تعلم اللغة العربية يشبع ويصعب فهمها.

املدرســـة،  رئيسكـــ  صـــادفييإىل مـــدرس اللغـــة العربيـــة الذ ٢٠١٧ينـــاير  ٤يـــوم واســـتنادا يف مقابلـــة 

أيضــا العديــد مــن الطــالب حــول  الباحثــة قابــلتو  يف املدرســة.البحــث للحصــول علــى  ت الباحثــةطلبــو 

ال حيبـون دروس  وبعضـهم يـزال لـديهم صـعوبة يف كتابـة اللغـة العربيـة. عملية تعلم اللغـة العربيـة الـيت ال

  هي رتيبة جدا. املستخدمة  التدريس  ألساليب اللغة العربية

املـــدرس ال يســـتخدم اللغـــة العربيـــة، يـــتم حصـــول علـــى املعلومـــات بـــأن  مـــدرسمـــن املقابالـــت مـــع 

ــتخدمة  .عنـــــــد يعلـــــــم يف الفصـــــــل ســـــــرتاتيجياتاإلســـــــاليب أو األم أو العـــــــاالوســـــــائل  ــــــة املســـــ الطريقـ

يف  وفقا ملدرس اللغة العربية .واإلنشاء  األسلوب الرتمجة يكتابة هيف الة وخاص العربية، اللغة تعلم يف

  الكتابة اللغة العربية.يف الطالب يصعب  املدرسة هذه

يف عملية تعلم اللغة العربية هو عدم وجود احلماس وعدم  املدرسيف حني أن العقبات اليت تواجه 

ن إىل التحــــدث عــــن أنفســــهم أو اللعــــب مــــع والطــــالب مييلــــو  الــــتعلموجــــود الطــــالب يف املشــــاركة يف 

  .األصدقاء

اإلســالمية مفتــاخ  الثانويــة باملدرسـة الثــامن النظــام  فقـط يف الصــفالبحــث  يف هــذ الباحثــة تنظـر 

اإلسـالمية  الثانويـة باملدرسة الثامن النظام  الصفوهذه النتائج من الطالب  الثالث تانغاموس.العلوم 

  هي كما يلي: ةالصور وسيلة قبل استخدام  الثالث تانغاموسمفتاخ العلوم 

  

   

   



 

  

  ١-١الجدول 

 الثانوية  اإلسالمية مفتاحبالمدرسة الثامن النظام  الصفنتائج اإلختبار لمهارة الكتابة من الطالب 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلاموس نججالثالث تاالعلوم 

 األمساء رقم
 النتائج

KKM معلومات عدد 
 الكتابة لغةال فرداتامل

 كاملغري  ٥٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ن سابوترااآ ١

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ٢٠ ١٥ ٢٠ آنا روستيانا ٢

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ أنغون فاديلة ٣

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٠ ٢٠ ٢٥ داين أبريانتو ٤

 كامل ٧٥ ٧٠ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ديستني مارزيانيت ٥

 كاملغري  ٦٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣٠ فيصل جونيدي ٦

 كامل ٨٥ ٧٠ ٠ ٣ ٣٠ ٢٥ فيكاياتول مهباروه ٧

 كامل ٧٥ ٧٠ ٢٥ ٣٠ ٢٠ هاريونو ٨

 كاملغري  ٦٠ ٧٠ ١٥ ٢٥ ٢٠ هيزال ألفيان ٩

 كاملغري  ٦٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣٠ إمسياتول موال ١٠

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ٢٠ ٢٠ ١٥ جوين هداية اهللا ١١

 كاملغري  ٥٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢٠ كوماالساري ١٢

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ٢٠ ١٥ ٢٠ لسيان ١٣

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ قائمة أمباروايت ١٤

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٠ ٢٠ ٢٥ نادية سيبتيانا ١٥

  كاملغري  ٥٥ ٧٠ ٢٠ ٢٠ ١٥ نيكني األمرية ١٦

 كامل ٧٠ ٧٠ ٣٠ ١٥ ٢٥ نوربيت ١٧

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ نور رمحن ١٨

 كامل ٨٠ ٧٠ ٣٠ ٢٠ ٣٠ نوفا ١٩

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٠ ٢٠ ٢٥ ريندي سابوترا ٢٠

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ٢٠ ١٥ ٢٠ ريستو زيتين فهمي ٢١

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ رضا نور عفاين ٢٢



 

 كاملغري  ٥٥ ٧٠ ١٠ ٢٠ ٢٥ ناطفة  ريكا أميين ٢٣

 كامل ٧٥ ٧٠ ٣٠ ٢٥ ٢٠ برابو  كلمة ٢٤

 كامل ٧٥ ٧٠ ٣٠ ٢٠ ٢٥ سييت مرمي ٢٥

 كاملغري  ٥٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٠ ٢ تريا أوتامي ٢٦

 كاملغري  ٦٥ ٧٠ ٣٠ ٢٠ ١٥ فييب نوفيتا ٢٧

 كاملغري  ٦٠ ٧٠ ١٥ ٢٥ ٢٠ وينغاناتو جاهارو ٢٨

 كاملغري  ٥٠ ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ الزهراء ٢٩

 

  ١.٢ الجدول

الثانوية  اإلسالمية بالمدرسة الثامن النظام   الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار  خالصة

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلاموس نججالثالث تاالعلوم  مفتاح

  .ةالصور  قبل استخدامملمهارة الكتابة نتائج اختبار املصدر:

و  ،الطـالب الـذين حصـلوا نتـائج الكاملـة ٧هنـاك أن مهـارات الكتابـة  عرفن واستنادا إىل اجلدول أعاله، 

  .و بذالك عرفن أن مهارة الكتابة لدي الطالب ضاعفا  .طالبا ٢٢مل حيصلون نتائج الكاملة  الذين

وهـــذا يشـــري إىل أن ن حصـــلوا نتـــائج غـــري الكاملـــة. الـــذي الطـــالب ومـــن املفهـــوم أن هنـــاك العديـــد مـــن

الثـامن  الصـفالطـالب الكتابـة لـدى  ةمهـار  حتسـني يذها وأقـل فعاليـة يفتنف أساليب أو التفاعل بني التعلم

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلالثالث تانغاموس خ العلوم الثانوية  اإلسالمية مفتا باملدرسة النظام 

يف  .الـدروسهـداف ةلتحقيق األالباحثحتاول جدا، لذلك  ة بالرمحةالباحثشعرت هذه الظروف و من 

باعتباره واحدا من املـوارد التعليميـة ملـزم خللـق بيئـة الـتعلم اإلبداعيـة يف النشـاط الـتعلم،  املدرسهذه احلالة 

  بة اللغة العربية.حبيث لديهم الرغبة يف كتا

 عدد الطالب KKM رقم

 ٪)٢٤.١٤( ٧ كامل ١

 ٪)٧٥،٨٦( ٢٢ كاملغري  ٢

 ٪)١٠٠(  ٢٩ عدد



 

أبدا هو كيفية فهم موقـف األسـلوب باعتبـاره أحـد املكونـات  املدرسونإن أحد اجلهود اليت ال يرتكها 

وأشــار إىل البيــان ميكــن أن وســائل اإلعــالم مهــم جــدا  ١٩والــتعلم.وأنشــطة التعلــيم  الــيت تشــارك يف النجــاح

يف تقـدمي موضـوع أو املـواد يف الفصـول الدراسـية، حبيـث  املدرسـنيلتعلم اللغات األجنبية من أجل تسهيل 

  كما تشعر املهتمة ملتابعة أنشطة التعلم.  يتمكن الطالب

الطــالب لتحســني مهــارات الكتابــة لــدى  ةأجــل اســتخدام الصــور ترغــب الباحثــة علــي و  حلـل املشــكلة،

عمليـــة  تكــون، حـــىت الثالــث تانغــاموساإلســـالمية مفتــاخ العلـــوم  الثانويــة باملدرســة الثــامن النظـــام  الصــف

نتـائج تعلـم الطـالب أفضـل مـن ذي قبـل و   ، وبالتأكيـداملواد املقدمةيسهل يف فهم و  سهلة من قبلالتعلم 

إىل يهتمونــ يف تــدريس الكتابــة الطــالب صــورة وســائل اإلعــالمب تــرج الباحثــةو  .النتائجــالطالبكمــا زادت 

د مـن الشـروط السـابقة عـدمـن ألنـه، نـرى  التعلم.عنديهتم الطالب الدروس  تابة باللغة العربية، وميكنالك

إىل وســائل يهتماملــدرس ألن املــدرس ال  وذلــك ،الــدروسيشــرح  عنــدما الــذين ال يهتمــون املــدرسالطـالب 

  املستخدمة.اإلعالم 

املفروضة على وسائل اإلعـالم تعريـف  والقيود ،املتوسطة الالتينية وهو اجلمعمن تأيت  اإلعالم وسائل

  ٢٠واسع جدا، لكننا تقييد يف استخدام أي وسيلة كوسيلة ألنشطة التعلم واملواد.

ــتعلم املعلومـــات أو قنـــاة رســـالة بينيايـــالور. عـــالم أن ميكـــن لوســـائل اإل وســـائل اإلعـــالم هـــي وســـيلة لـ

من خالل وجود وسـائل  املادة كاملةتكون الكالم او العبارات. و تصادق على ما يستطيع املعلم قوله من 

  ٢١املواد. يف فهمالطالب يسهل وبالتايل فإن  اإلعالم.

يف أنشــطة الــتعلم حبيــث يــتم تشــغيل عمليــة التواصــل بفعاليــة وكفــاءة  لتســليموســائل االعــالم هــو أداة 

تجـزأ مــن عمليــة الــتعلم هــو جــزء ال ي بصــفة عامــة، وسـائل اإلعــالم .الطــالب يف فهـم املــادرةيســهل حبيـث 

  ٢٢العام يف املدارس على وجه اخلصوص.  وغايات التعليم  أهدافحصل   من أجل

لص إىل أن الوسائل التعليمية هي أداة / وسيط اليت ميكـن اسـتخدامها ختكن أن مت والباحثة سبق، مما

  حىت يتمكنوا من حتقيق أهداف العملية التعليمية.  بللطال إليصال املوضوع

                                                             
١٩Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka Cipta,٢٠١٠), h ٧٢ 
٢٠Daryanto, Media Pembelajaran (Jakarta:Gava Media, ٢٠١٣),h٤ 
٢١Op.Cit, h ١٢٠ 
٢٢Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo,٢٠١٤), h ٢ 



 

الـتعلم هـو أن الرسـائل أو املعلومــات الـيت يـتم اسـتيعا�ا ميكــن  وســائلوالغـرض الرئيسـي مـن اسـتخدام 

املهتمـــني وال الطــالب وهكــذا يشــعرون  ٢٣اســتيعا�ا قــدر اإلمكــان مـــن قبــل الطــالب كمتلــق للمعلومـــات.

  أنشطة التعلم.بسبب مشاركتهم يف  باملل ونشعر ي

ـــاك بعـــض  يف اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم الـــتعلم ال تســـتخدم بالضـــرورة. ـــد اســـتخدام اخلطـــوات هن عن

  وسائل اإلعالم التعلم، وهي:

 جيب أن تعرف خصائص كل وسائل اإلعالم .١

 الدروسار وسائل اإلعالم اليت تتناسب مع األهداف تخيجيب أن  .٢

 اليت سوف نستخدمهاجيب أن حتديد وسائل اإلعالم وفقا للطريقة  .٣

 ار وسائل اإلعالم اليت تتطابق مع املواد اليت سيتم إبالغهاتخيجيب أن  .٤

 ار وسائل اإلعالم اليت تناسب حالة الطالب، وعدد وعمر ومستوى التعليمتخيجيب أن  .٥

 ار وسائل اإلعالم وفقا حلالة الظروف البيئية حيث تستخدم وسائل اإلعالمتخيجيب أن  .٦

 ٢٤عالم على أساس أن هذا البند هو جديد أو هذا البند هو الوحيد لدينا.ال ختتار وسائل اإل .٧

ـــة. لوســـائل) أربـــع وظـــائف ١٩٨١اقـــرتح ليفـــي ولينتـــز ( خاصـــة، وســـائل الصـــورة  اإلعـــالم التعليمي

  وهي:

لرتكيـز علـى تعلـم احملتـوى انتبـاه الطـالب وظيفةاإلعالم املرئي هـو جـوهر، ميكـن رسـم أو توجيـه   .أ 

 املرئية.يف وسائل اإلعالم 

اإلعــــالم املرئيــــة ميكــــن اســــتخدامها خللــــق شــــعور مــــن املتعــــة أو التمتــــع  فعاليــــة وســــائلالوظيفـــة   .ب 

 الطالب حملتوى التعلم.

وسائل اإلعـالم ميكـن أن تسـهل الطـالب يف فهـم الرسـالة أو املعلومـات املقدمـة  وظيفة االدراك  .ج 

 يف التعلم.

ســتيعاب الطــالب األضــعف تلقــي حمتــوى هــي ميكــن لوســائل اإلعــالم املرئيــة ا تعويضــيةالوظيفــة   .د 

 ٢٥التعلم.

                                                             
٢٣ Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op,Cit,  h ١٠٤ 
٢٤Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Malang Press,٢٠٠٩), h ٣٧ cet,١ 



 

ــني  وذلــــك ألن  اإلعــــالم هـــي أكثـــر وســـائط اإلعـــالم شـــيوعا. وســـائلالـــتعلم، فـــإن  وســـائلومـــن بـ

الطـالب حيبـون الصـورة بـدال مــن الكتابـة، وخاصـة إذا مت تقـدمي الصـورة وتقــدميها وفقـا لبيـان جيـد، فإنــه 

ــتعلم. يف اســتخدام وســائل اإلعــالم ينبغــي  بالتأكيــد ســوف تزيــد مــن روح الطــالب يف متابعــة عمليــة ال

ــذه الوســــائط ميكـــن إيــــالء االهتمـــام لعــــدد  للمدرســـني نتــــائج  أن جيــــدمـــن ســــجن حمـــددة الســــتخدام هـ

  وتشمل املبادئ ما يلي: جيدة.

 احتديد وسائل اإلعالم مناسب .١

 احتديد وحساب املوضوع مناسب .٢

 اوسائل اإلعالم احلالية مناسب .٣

  ٢٦.يف الوقت املناسب واملكان والوضعوضع أو عرض وسائل اإلعالم  .٤

، سـواء كـان ذلـك املـادةفيـدة ملسـاعدة الطـالب علـى فهـم مفـاهيم املدوات األهي أمثلة علـى  ةوالصور 

فائـدة هـذه األداة للمسـاعدة يف جعـل مـن األسـهل  تقليد األشياء واألنشـطة واألرقـام اهلامـة، أو احلـاالت.

  ٢٧للطالب لطرح األسئلة، واإلجابة على األسئلة، أو فهم حمتويات اخلطاب الشفوي واخلطي.

علـى  من األشكال واألحجام واأللوان املسـتخدمة لـتعلم مهـارات الكتابـة.جمموعة متنوعة  ةهيالصور 

طلب من الطالب لوصف، والبحث عـن املفـردات، يميكن أن ، مث صورةالسبيل املثال، وهو مدرس حيمل 

ــع مســــــاعدة مــــــن  .املعارضــــــنيوالعثــــــور  ــــؤال مكتوبــــــة مــــ صــــــورة كإجابــــــة علــــــى الأو يف شــــــكل ممارســــــة الســ

مزايـــا وســـائل اإلعـــالم  مفيـــدة جـــدا للطـــالب يف تعلـــم اللغـــة.وســـائل الصـــورة مهمـــا كـــان منـــوذج  الســـؤال.

  الصورة، من بني أمور أخرى:

 وسائل اإلعالم املرئية وحدها. املشكلة أما منموضوع ملموسة وواقعية يف جعلالصورة هي   .أ 

 تعامل مع الفضاء والزمان،ميكن   .ب 

 تغلب على تصور احلواس اخلمس.ميكن   .ج 

 أي جمال، وميكن استخدامها للجميع بغض النظر عن مستوى العمر. ميكن توضيح املشاكل يف  .د 

                                                                                                                                                                                                    
٢٥Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit, h ١٠٥ 
٢٦ Nana Sudjana, Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, ١٩٩١), h ٦٧ 
٢٧ Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit, h ٤٥ 



 

 رخيصة وسهلة للحصول.  .ه 

  باإلضافة إىل املزايا أعاله، فإن الصورة أيضا نقاط ضعف، وهي:

 .النظر مبعىن فقط ةصور التؤكد   .أ 

 هي أقل فعالية ألنشطة التعلم.ةو الصور تعقد   .ب 

  حجم حمدود جدا للمجموعات الكبرية.  .ج 

ـــتعلم،  ةاســـــتخدام الصـــــور  خطـــــواتأمـــــا  ــة الــ ـــا عنـــــد ينبغـــــيف عمليـــ ي علـــــى املـــــدرس أن يهـــــتم خطوا�ــ

أمـــا مـــا جيـــب أن يعتـــربه  اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم لتعمـــل بشـــكل جيـــد. ، لـــذلك تعلـــم كيفيـــةإســـتخدمها

  :كما يايل  هيوسائل الصورة يف استخدام  املدرس

 موضوعية .١

ال ينبغــي  املدرســنيوهــذا يعــين أن  التعليميــة. الوســائلوينبغــي جتنــب العنصــر املوضــوعي يف اختيــار 

ــــى أســــاس املتعــــة الشخصــــية، وتعلــــيم وســــائل اإلعــــالم تظهــــر النشــــاط  أن ختتــــار وســــائل اإلعــــالم عل

  .يف استخدمها بامللل املدرسنيوالكفاءة العالية حىت اليشعرون

 برنامج التدريس .٢

نهج الــذي ينطبــق علــى برنــامج التــدريس الــذي ســيتم تســليمه للطــالب وفقــا للمــجيــب أن يكــون 

  حمتواه أو هيكله.

 اجلودة التقنية .٣

 الوضع والظروف .٤

  ٢٨فعالية وكفاءة استخدام وسائل اإلعالم. .٥

الصــورة وفقــا لنمــو وتطــور الطــالب، يظهــر يســتخدم املــدرس هــي وســائل الصــورة خطــوات اســتخدام 

 ، يوجــهالصــورةالــدرس باســتخدام وســائل اإلعــالم  املــدرسالصــورة للطــالب أمــام الصــف، يشــرح املــدرس 

 املــدرسصــورة يف حــني طــرح األســئلة علــى الطــالب واحــدا تلــو اآلخــر، يقــوم الب إىل الانتبــاه الطــ املــدرس

  .لطالباألخري بتعيني التنازل 

                                                             
٢٨Syaiful Bahri, Op.Cit, h ١٣٠-١٢٨  



 

وبـالنظر إىل وسـائل اإلعـالم صــورة أداة بصـرية فعالـة ألنــه ميكـن تصـور شـيء مــن شـأ�ا أن تفسـر مــع 

هم املعلومات املقدمـة بسـهولة بسـبب النتـائج أقـرب إىل الواقـع مـن وميكن ف أكثر واقعية والتهاب احلقيقي.

عنـد  اللغـة للـتعلم  كوسـيلة  ستخدام وسـائل اإلعـالمووافقت الباحثة ال ،لطالبخالل الصور اليت تظهر 

اسـتخدام   للمـادة سـوف يكـون واضـحا بعـد ذلك أن حجم فهم الطـالب .املوجهة الكتابة مهارات تعلم

  .ةوسائل اإلعالمالصور 

ث العمــل علــى شــكل حبــ ةأن تفعــل البحــثالباحثــ أردتمــن بعــض األســباب املــذكورة أعــاله، بنــاءا 

ــــــــع  ــــــــية مـ ــــــوعالفصـــــــــول الدراسـ ـــــورة اســـــــــتخدام  املوضـــ ــــــائل الصــــ ـــــــــدى يف حتســـــــــني وســـ ــــة ل ـــــ مهـــــــــارة الكتاب

  باملدرسة الثانوية  اإلسالمية مفتح العلوم الثالث تانغاموس.الثامن   لصفل  الطالب

  

  البحثمشكلة د. 

علــى أمــا مشــكلة مــن هــذا البحــث هــي أعــاله،  ةلفيــة املشــكلة الــيت وصــفها الباحثــوبنــاء علــى خ

مبدرســة الثــامن   لصــفل  الطــالبقــدر علــى رفــع مهــارة الكتابــة لــدى وســائل الصــورة هــل النحــو التــايل: "

  ؟ "ج الثالث تاجنجاموسمريابونالثانوية اإلسالمية مفتح العلوم 

  

  ية البحثفرضه. 

الفرضــية هـي إجابــة مؤقتــة علــى  ٢٩الفرضــية هـي إجابــة مؤقتــة لتشـكل املشــاكل..رونط ف.سووفقـا جلــ

  ٣٠صياغة مشاكل البحث، حيث مت التعبري عن صياغة مشاكل البحث يف شكل أسئلة.

أن الفرضية ميكن قبوهلا إذا كانت مدعومة باحلقيقة اليت مت احلصول عليها من  لذلك ميكن أن ميفهوم

يتفــق  نتــائج البحــث، ولكــن أيضــا ميكــن رفضــها إذا تبــني يف وقــت الحــق نتــائج البحــث والتعبــري املؤقــت ال

اســـتنادا إىل اخللفيـــة وصـــياغة املشـــاكل الـــيت مت عرضـــها أعـــاله ميكـــن  .احصـــوهلمـــع نتـــائج البحـــوث الـــيت مت 

  ا البحثيف حني للرد على املشاكل يف هذ استخالص النتائج

                                                             
٢٩Djarwanto PS, Pokok-Pokok dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi,(Yogyakarta:Liberty,  ١٩٩٨), h ١٢ 
٣٠Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,  ٢٠١١), h ٦٣ 



 

ميكــن  ةلصــور اســتخدام ا "إن الفرضــية التاليــة:الباحثــة تقــرتح و الدراســية  الوصــفييف البحــث اإلجرائــي 

ــــة  ـــارة كتابــ ـــى رفــــــع مهـــ ـــوم طـــــالب الصــــــف الثــــــامن علــ ـــاح العلـــ ـــة اإلســـــالمية مفتـــ ج الثالــــــث مريابــــــونمبدرســـ

  ".تاجنجاموس

  

 هوفوائد البحث هدافا  . و

 أهداف البحث .١

لـــدى الطـــالب اإلعالمية ةالصـــور باســـتخدام وســـايل للطـــالب حتســـني مهـــارة الكتابـــة ميكـــن  حبيـــث

  .الثالث تاجنجاموس جمريابونباملدرسة اإلسالمية مفتح العلوم الصف الثامن 

 فوائد البحث .٢

 الفوائد النظرية  . أ

وخصوصـا عنـد تعلـيم مهـارة الكتابةباسـتخدام  تنفيذ تعلـم اللغـة العربيـةاردت الباحثة أن تعرف  .١

 ة.صور ال وسائل

 .باستخدامها  الكتابة قدرة الطالبمهارة زيادة اردت الباحثة أن تعرف عن  .٢

 ةالصور ميكن حتسني نوعية ممارسات التعلم يف الفصول باستخدام وسائل  .٣

 الفوائد العملية  . ب

مهـارة  لـى وجـه اخلصـوص علـىميكن احلصول على معلومات حول عملية تعلـم اللغـة العربيـة ع .١

 واملشاكل اليت تواجهها.الكتابة

 .مهارة الكتابة على تعلمالوسيلة عن  للمدرستقدمي حملة عامة  .٢

يف تعلم اللغة العربية قبـل االنغمـاس مباشـرة يف عـامل التعلـيم العـريب  ةإضافة رؤى وجتارب للباحث .٣

 يف وقت الحق.

  

 نطاق البحث  . غ

باملدرســـة اإلســـالمية مفـــتح يف تعلـــم اللغـــة العربية املهـــارة الكتابـــةالباحثـــة البحـــث عـــن اســـتغرقت 

   :يايلكما   البحث ، مث تقتصر نطاق الثالثتانغاموسمريابونغ العلوم 



 

 كائن البحث .١

مبدرســة اإلســالمية مفــتح العلــوم يف تعلــم اللغــة العربيــة فهــو مهــارة الكتابــة  ثالبحــالكــائن أمــا 

  الثالث تاجنجاموس. جمريابون

  البحثموضوع  .٢

الثالـــث  جمريابــونمبدرســة اإلســالمية مفــتح العلــوم  موضــوع البحــث هــو طــالب الصــف الثـــامن

  تاجنجاموس.

 منطقة البحث .٣

  .ج الثالث تاجنجاموسمريابوناملدرسة اإلسالمية مفتح العلوم وقد أجري هذا البحث يف 
 

  



 

  الثالث بابال

  يقة البحثطر 

  

 البحث طريقةأسلوب   .أ 

 ثأنواع البح .١

هو اإلجرئـي الوصــفيالبحـث اإلجرئـي الوصـفي. سـتخدمة يف هـذا البحـث هـو البحـث املنـوع البحـوث 

) أن ٢٠٠٢وفقـا لسوهارسـيمي ( حلل مشاكل التعلم يف الفصول. املدرسوننوع من البحوث اليت أجراها 

اإلجرئــي البحــث  .اإلجرئــي والصــفيتمعــة مــن ثــالث كلمــات "البحــث و جماإلجرئــي الوصــفي هــو البحــث 

  ٣١البحوث اليت أجريت يف الصف.و هالوصفي

ديــدة أو �ــج الــتعلم وحــل املشــاكل مــع اجلعادة لتطــوير مهــارات اإلجرئــي الوصــفيومــن مث، فإنالبحــث 

هو انعكاس ألنشطة التعلم يف شكل عمل، واليت تثري اإلجرئي الوصفيالبحث .ةباشر مالتطبيق يف الفصول 

  الذي أجراه الطالب. املدرسأو بتوجيه من  درسامليتم إعطاء العمل من قبل  عمدا وحيدث يف فئة معا.

ز ركـــي حتســـني نوعيـــة املمارســـات الصـــفية.الـــذي املتخـــذة �ـــدف البحثهـــو  اإلجرئـــي الوصـــفيالبحـــث 

ــي الوصــــفيالبحــــث  ــدث يف الفصــــول الدراســــية.اإلجرئــ "اهلــــدف الرئيســــي مــــن  على الطــــالب أو مب الــــيت حتــ

ــادة األهو حـــل املشـــاكل احلقيقيـــة اإلجرئـــي الوصـــفيالبحـــث  ــطة الـــيت حتـــدث يف الفصـــول الدراســـية وزيـ نشـ

  ٣٢.لتطوير املهيناحلقيقية للمعلم يف أنشطته 

البحـــث ث اخلاصـــة لبحـــلإجـــراء  يعـــين أن البـــاحثني مل تعاونيـــة وتشـــاركية، وهـــذاا البحثهـــذ أجـــري وقـــد

حـــث يف هـــذه احلالـــة كمعلـــم كمراقـــب وبا ولكن العمـــل مـــع املعلمـــني الصـــفوف األخـــرىاإلجرئـــي الوصـــفي

وخلــق التعــاون أو املشــاركة بــني البــاحثني واملستشارين.ويشــارك البــاحثون مباشــرة يف  ا البحــثهــذ الصــف.

ـــة إىل النتيجـــــة ــــذ التخطـــــيط البحـــــوث  البحـــــث يف شـــــكل تقـــــارير. عمليـــــة البحـــــث مـــــن البدايــ ــــذا منـ وهكـ

                                                             
٣١Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah Beserta Contoh-Contohnya, 

(Yogyakarta:Gave Media, ٢٠١١), h ٣ 
٣٢Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: 

RajawaliPres,  ٢٠١١),  h ٤٥ 



 

الصــفوف  م البــاحثون جنبــا إىل جنــب مــع معلــممث قــا البيانــات. تشــارك دائمــا، وتســجيل ومجــع والبــاحثني

  لتحليل البيانات وتنتهي مع التقارير نتائج البحوث. مراقب األخرى بصفة

  هذا املوضوع هو كالتايل: ولكن ،اإلجرئي الوصفيالبحث خطوات تنفيذ  وتتنوع

 حتديد وحتليل املشاكل  . أ

 صياغة املشكلة  . ب

 صياغة فرضية العمل  . ت

 راقبة املعمل و الإنشاء خطة   . ث

 راقبة املتنفيذ اإلجراء و   . ج

 وتفسري البياناتعملية   . ح

 ليل البياناتحت  . خ

 اإلجرئي الوصفيالبحث التحقق من صحة البيانات ومصداقية  . د

 ٣٣.ذكر نتائج الدراسةي  . ذ

ســتيفن   صــورة للــدورةالباحثــة ووضــع بعــض اخلــرباء منــوذج البحــوث لرســم عمــل خمتلفــة، ولكــن أخــذت 

النموذج الذي وضعه ستيفن كيميس وروبن ماك تيجارت يبدو ال يزال قريبا  كيميس وروبن ماك تيغارت.

جولــــة تتكــــون مــــن أربعــــة أو  األوىلدورة الــــجــــدا مــــن النمــــوذج الــــذي قدمــــه كــــورت ليوين.ويقــــال أنــــه، يف 

  تلك اليت نفذها كورت ليوين حبيث ال يوجد أي تغيري. مكونات و

 التخطيط  .أ 

  العمل  .ب 

  املراقبة  .ج 

 ٣٤.انعكاس  .د 
 

 

                                                             
٣٣Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠١١),  h ١٠٩-٨٢ 
٣٤Samsu Somadayo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta:Graha Ilmu,٢٠١٣), h ٤٠ 



 

  
  

  

  

  التخطيط: ١المرحلة 

  ما يلي: التخطيطدورة 

 مجيع خطوات العمل بالتفصيل  .أ 

 التعليمية وطرق التدريس، فضال عن تقنيات وأدوات املراقبة)(املواد البحث أي حاجة لتنفيذ   .ب 

  تقدير القيود املمكنة على التنفيذ.  .ج 

  تنفيذدورة ال: ٢المرحلة 

  ٣٥تخطيط هلا سابقا.الس واإلجراءات (العالج) اليت مت : حتقيق النظرية وتقنيات التدريتنفيذال

  : المراقبة٣المرحلة 

                                                             
٣٥Kunandar, Op.Cit,.  h ٩٨ 



 

وهـو يف الواقـع أقـل دقـة إذا فصـل املالحظـات عـن  أنشطة املراقبة اليت يضـطلع �ـا املراقبـون. ، أي٣ املرحلة

ــس الوقــــت. ــل ألن املالحظــــات جيــــب أن تــــتم يف نفــ ــوفري فــــرص  ٣ تســــمية املرحلــــة طــــىوتع طريــــق الفعــ لتــ

   ٣٦.ةمراقبكالتنفيذية   تكونللمعلمني الذين هم أيضا 

  انعكاس: ٤المرحلة 

ــن  انعكـــاس املرحلـــة الرابعـــة هـــي نشـــاط لتكــــرار مـــا مت القيـــام بـــه. وتــــرجم   اإلجنليزيـــة،كلمـــة  يــــأيت مـ

املنفـذ اإلجـراء، مث يتعامــل  املـدرسويعتـرب هـذا النشـاط انعكاســا مناسـبا جـدا عنـدما ينجــز  .اإلندونيسـيإلى

  مع الباحث ملناقشة تنفيذ مشروع اإلجراء.

واحـــدة، والـــيت الط جولـــة اخلـــالنشـــاط  هـــويف البحـــث اإلجرائـــي هـــو عنصـــر لتشـــكيل دورة،  ٤مرحلـــة 

نســـبت إىل هــي مــن مرحلــة الصــياغة إىل التفكــري، وهو  واحــدة ودورة وهكــذا، ترجــع إىل اخلطــوة األصــلي.

  ٣٧.دورةال كور يف هذا الوصف، بل شكل من أشكال العمل هوكما هو مذ أشكال العمل

ط البيانـات يف امليـدان ومـع ذلـك، لبدايـة ضـب عـدد الـدورات. الباحثونال يستهدف ا البحث يف هذه

  فعل الدورة التالية.يسوف  والباحثإذا كان ما حيدث يف امليدان يتطلب أكثر من ذلك   .تنيدور المع 

واملراقبــة يف وقــت واحــد، أي عنــدما يــتم تنفيــذ العمــل يف نفــس الوقــت يــتم اجلمــع بــني أنشــطة العمــل 

مث  كبـــاحثني وكـــذلك القيـــام مبالحظـــات ملراقبـــة التغـــريات يف ســـلوك الطـــالب.  املدرســـني نفـــذت املالحظـــة.

بشــكل مســتمر حــىت يــتم  االنعكــاسيــتم إجــراء دورة  .ةامللحوظــة لتخطــيط املرحلــة التاليــ تــنعكس النتــائج

  يتم حل املشكلة وحتسني نتائج التعلم هو القصوى أو مل تعد حباجة إىل حتسني. استيفاء الباحث،

ــب  جــــراءتنفيــــذ اإل والنجــــاح احلــــواجز ــــدورة األولــــی، جيــ لتصــــميم  امهتصــــميمث إعــــادة ، تقييمهــــايف ال

اإلجـــراء يف الـــدورة الثانيـــة هـــو إجـــراء تصـــحيحي للعمـــل يف الـــدورة األوىل  اإلجـــراءات علـــی الـــدورة الثانيـــة.

ويـــتم تكـــرار العمـــل إلقنـــاع  ن ال يســـتبعد اإلجـــراء يف الـــدورة الثانيـــة هـــو تكـــرار عمـــل الـــدورة األوىل.ولكـــ

  ٣٨.ال الباحث بأن اإلجراء املتعلق بالدورة األوىل كان ناجحا أو

 طريقة تحديد الموضوع .٢

                                                             
٣٦Suharsimi Arikunto dkk,Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: BumiAksara,٢٠١٢),  h ١٧ 
٣٧Ibid., h ١٨ 
٣٨Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, ٢٠١٣), h ٧٠ 



 

ويف الوقـت نفسـه، وفقـا  .البحـثمصادر البيانات يف ك يصبحشيء أو أي شحص هو موضوع البحث

إمــا يف شــكل  هـو املوضــوع الـذي يــتم احلصـول علــى البيانـات البحــثأن موضـوع  لسوهارسـيمي أريكونتــو

  ٣٩عملية.ال حركة الكائن أو

التقنيــة مــن الســكان، أي مجيــع األفــراد الــذين احلقــائق  هــومث أســلوب حتديــد املوضــوع الــذي اســتخدم 

مصـادر  أوالذي أصـبح موضـوع  أما بالنسبة ٤٠الحق. يف وقت يمهاتعم اليت مت احلصول عليها من عينة مت

  ما يلي: االبحثالبيانات يف هذ

 .املدرسة الثانوية  اإلسالمية مفتاح العلوم ميارابوعج الثالث تاجناموس مدير  . أ

 .طالب املدرسة الثانوية  اإلسالمية مفتاح العلوم ميارابوعج الثالث تاجناموس  . ب

 

   البيانات جمع أداة  .ب 

ـــع البيانـــــات البحثيـــــة. أداة ـــتخدامها جلمــ ـــن اســ ألن هـــــذه األدوات أو األدوات  البحـــــث هـــــو أداة ميكــ

  ٤١.ما يطلق عليه أيضا تقنيات البحث تعكس أيضا طريقة التنفيذ، وغالبا

  يف هذا البحث سوف تستخدم عدة طرق جلمع البيانات خالل عملية البحث، وهي:

 مالحظة .١

من خالل مراقبة كل حدث مسـتمر وتسـجيله مـع أدوات املراقبـة  املالحظة هي تقنية جلمع البيانات

ميكـن القيـام بـه ملراقبـة البحث اإلجرئي  يف املالحظات حول األشياء اليت جيب مراعا�ا أو البحث فيها.

، تســـتخدم املالحظـــة لتســـجيل كـــل إجـــراء يقـــوم بـــه املدرســـنيوكـــأداة لرصـــد نشـــاط  الطـــالب. املدرســـينو

   املركز نفسه.وفقا للمشكلة يف املدرس

  مقابلة  .٢

ــة هـــــــــي ـــــــتخدام اللغـــــــــة احملكيـــــــــة إ املقابلــــــ ــــــع البيانـــــــــات باســ ـــــــن تقنيـــــــــة جلمـــ ـــــــه أو مــ ــا وجهـــــــــا لوجــ مـــــــ

املعلومـات الـيت مت احلصـول الت للتحقـق مـن صـحة البيانات/وميكن استخدام املقـاب عينة.املالقنوات خالل

                                                             
٣٩ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢), h 

١٠٧ 
٤٠ Sutrisno Hadi, Metodologi Research ١ (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi GM, ١٩٨٦),  h ٧٠ 
٤١Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:Kencana, ٢٠٠٩), h ٨٤ 



 

ول عليهـا علــى نطـاق أوســع، املقــابالت ميكـن أن تســمح البيانـات الـيت مت احلصــو خرى، ةاألعليهـا بطرقـ

قـــابالت لتمكـــني املقـــابالت لشـــرح األســـئلة الـــيت مل مبميكـــن حـــىت طـــرح شـــيء مل يكـــن يعتقـــد مـــن قبـــل، 

  ٤٢.متت مقابلتهميفهمها الطالب الذين 

ني البــاحثني مــع املوضـــوعات ومــن املتوقــع مــن خــالل أنشــطة املقابلــة احلصـــول علــى نفــس الفهــم بــ

  يف خمتلف املسائل املتعلقة باملعلومات املطلوبة. البحث

قابلـة أو املبـادئ املاملقابلـة تسـتخدم دليـل  احلـرة، املوجـه مقابلـة ةالباحثـ تاسـتخدم ،البحث ايف هذ

ألسـئلة الـيت طرحهـا هم وسهال بكم يف اإلجابة أو الرد، ولكـن وفقـا لالتوجيهية اخلطوط العريضة ومقابلت

الطريقــة للحصــول علــى املعلومــات مــن املبحــوثني (مــدرس اللغــة العربيــة ورئــيس وتســتخدم هــذه  املقابلــة.

  باملدرسة الثانوية  اإلسالمية مفتاح العلوم.مهارات الكتابة لطالب الصف الثامن   تدريس املدرسة) عن

 اختبار .٣

كأســـلوب أو أدوات القيـــاس ويســـتخدم سلســـلة مـــن األســـئلة الـــيت جيـــب   ميكـــن تعريـــف االختبـــار

يها، أو املهام اليت جيـب القيـام بـه عمـدا وحالـة الـيت مت تصـميمها خصيصـا لتحديـد إمكانـات اإلجابة عل

وجيـــري هـــذا االختبـــار ٤٣،النتـــائج عشـــرات البيانـــات أو تفســـري ميكـــن حبيـــث الطـــالبومهـــارات وقـــدرات 

  .ةباستخدام الصور  الطالبلتحديد حتسني مهارات الكتابة لدى 

 توثيق .٤

طريقة التوثيق هي العثور على بيانات حول األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظـات، النصـوص، 

 ٤٤رباســايت، حمضــر االجتمــاع، ليجــرز، جــدول األعمــال وهكــذا دواليــك.الالكتــب، الصــحف، ا�ــالت، 

ذه يـتم اسـتخدام هـ طريقة التوثيق هو أسلوب مجع البيانات من خـالل االسـتفادة مـن الوثـائق املوجـودة.

  الطريقة للحصول على بيانات حول:

 اخللفية  . أ

 .املدرسة واملوظفني واهليكل التنظيمياملدرسني بيانات   . ب

                                                             
٤٢Ibid., h ٩٦ 
٤٣Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar Teori dan Aplikasi, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, ٢٠١٢), h ٤٣ 
٤٤Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta,٢٠١٣), h ٢٧٤ 



 

 بيانات عن الربامج املدرسية املخططة يف التعلم  . ت

 قيمة خمرجات تعلم الطالب  . ث

 إخل  . ج

 

 تحليل البيانات طريقة  .ج 

هو حتليـل البيانـات النوعيـة االسـتقرائي، أي حتليـل بنـاء علـى  ةسوف يتم تنفيذها الباحث البيانات حتليل

واسـتنادا إىل الفرضـية  البيانـات الـيت مت احلصـول عليهـا، مث وضـعت بعـض أمنـاط العالقـة أو إىل الفرضـيات.

اليت صيغت استنادا إىل البيانات، مث حبثت البيانات مرة أخرى بشكل متكرر حبيـث ميكـن اسـتنتاج مـا إذا  

ـــت الفرضـــــــ ـــــات الـــــــيت مت مجعهـــــــا.كانــــ ـــى البيانــ ـــــة بنـــــــاء علــــ ــــات بشـــــــكل  ية مقبولـــــــة أو مرفوضــ ــــع البيانـــ مجـــ

تصــبح فرضــية نظريــة  وفــإن فرضــية ميكــن أن يكــون مقبــوال،  وبالتــايل ،التثليــث تقنيــات باســتخدام متكــرر

  ٤٥املتقدمة.

االنتهـاء مــن مت إجـراء حتليـل البيانــات يف البحـث النـوعي، الــذي أجـري يف وقــت مجـع البيانـات، وبعــد 

  وفيما يلي اخلطوات اليت سيتم القيام �ا يف حتليل البيانات. مجع البيانات يف فرتة معينة.

 احلد من البيانات .١

، وتبحـث عـن املهـمالبيانات يعين تلخيص، واختيار الضروريات، مـع الرتكيـز علـى األشـياء من احلد 

البيانــات الــيت مت ختفيضــها ســتوفر صــورة أوضــح وبالتــايل فــإن  ا.شــيء الــذي ال املواضــيع واألمنــاط وإزالــة 

  ٤٦وتسهل على الباحثني مجع املزيد من البيانات.

مـــع الرتكيـــز علـــى التبســـيط، والتجريـــد،  مثـــل عمليـــة االنتخابيـــة، مـــن البيانـــات ا احلـــدوهـــذ وهكـــذا،

امن مـن الصـف الثــ ةالصـور  املتعلقـة باسـتخدام يف جمــالالبيانـات اخلارجـة مـن السـجل املكتـوب  والتحـول

  .باملدرسة الثانوية  اإلسالمية مفتاح العلوم مياربوع الثالث تاعغموس

 البياناتعرض .٢

                                                             
٤٥Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan, (Bandung: Alfabeta,٢٠١٣),h٣٣٥  
٤٦Endang Mulyatiningsih, Op.Cit,. h ٤٦ 



 

يف و  مرتبــة ممــا يعطــي إمكانيــة اســتخالص النتـــائج. ويعــرض البيانــات، وجمموعــة مــن املعلومـــات مــع

الـذي يــتم حتليـل مجيــع املفـاهيم الــيت هلـا عالقــة  وصــفيلحتليال، ســيتم حتليـل البيانــات هـو عـرض البيانـات

  مناقشة البحوث. مع

ــــذا ا�ــــــــال ـــــيتم حتليلهــــــــا لــــــــذلك مجيــــــــع البيانــــــــات يف هــــ ــــــائج ســـ املراقبــــــــة  علــــــــى شــــــــكل وثيقــــــــة نتــ

يف حتســـني مهـــارة الكتابـــة لـــدى الطـــالب   ةالصـــور   الســـتخدام وذلـــك لطـــرح وصـــفا والتوثيـــق واالختبـــار

  .سالمية مفتاح العلوم مياربوع الثالث تاعغموسباملدرسة الثانوية  اإللصف الثامنل

)، واقـرتح يف أداء عـرض البيانـات، باإلضـافة إىل أن يـتم يف شـكل الـنص، ١٩٨٤ميال وهوبرمان (

ال تـزال بيانـات عرض الإذا كـان .بيانيـة، املصـفوفات، الشـبكاتالرسـوم الوميكن أيضا أن تكون يف شكل 

  ٤٧غرض من البيانات.شرح أن ياملفاهيم، يطلب من الباحثني خريطة لألفكار/

  

  

 االستنتاج .٣

على صياغة املشـاكل الـيت صـيغت مـن البدايـة، ولكـن  كاجابةيتم إجراء استنتاجات يف البحث النوعي  

قد ال أيضا، ألنه كما قيل أن املشكلة وصياغة املشكلة ال تزال مؤقتة وسوف تتطور بعد البحـث يف هـذا 

عومـــة بأدلــة صـــحيحة ومتســقة عنـــدما يعـــود البــاحثون إىل امليـــدان جلمــع البيانـــات، واالســـتنتاج مد ا�ــال.

وسـائل الصـورة لـدى اسـتخدام عـن البيانات اليت مت التحقق منهـا هـو البيانـات  املطروح هو نتيجة موثوقة.

  موس.مريابونغ الثالث تانغا باملدرسة الثانوية  اإلسالمية مفتاح العلومالثامن الطالبالصف

وتســــتند عمليـــــة اســــتخالص النتـــــائج إىل العالقــــة بـــــني املعلومــــات مرتبـــــة يف شــــكل جيمـــــع بــــني عـــــرض 

وحتديـــد االســـتنتاج الصـــحيح كهـــدف  حبثهـــارؤيـــة  ةالل هـــذه املعلومـــات، ميكـــن للباحثـــمـــن خـــ البيانـــات.

مـــا داميتقـــدم البحـــث ، وقـــد يكـــون التحقـــق مـــوجزا مثـــل  كمـــا يـــتم التحقـــق مـــن االســـتنتاجات للبحـــث.

  ٤٨ا�ال. راجعة السجالت يف هذاامل مير يف تفكري الباحث أثناء الكتابة وهوالذي  الفكر

  

                                                             
٤٧Ibid,. 
٤٨Sugiyono, Op.Cit. ٣٤١ 



 

 مؤشرات النجاح  .د 

ســيكون ناجحــا إذا كــان هنــاك حتســن يف نتــائج تعلــم  اإلجرئــي الصــفيوســوف يقــال إن هــذا البحــث 

وسائل املصورة وأيضا متيـزت بزيـادة متوسـط  باستخدامكتابة يف تعلم اللغة العربية مهارة الالطالب حول 

  الدورة الثانية. ايلدرجات الطالب من الدورة األوىل 

وف العربيــة بشــكل منفصــل وتشــمل املؤشــرات الــيت يتعــني حتقيقهــا الطــالب القــادرين علــى كتابــة احلــر 

، وقــادرة علــى معرفــة أشــكال الكتابــة، ومعرفــة عالمــات الرتقــيم ووظيفتهــا، وكتابــة الكلمــات مــع واملتصــل

ـــور، أمــــا بالنســــبة  ــــب تكــــوين اجلمــــل العربيــــة مفهومــــة مــــن خــــالل النظــــر يف الصـ احلــــرف الصــــحيح، وترتي

  ٪.٨٠شرات، حيث بلغت كتب وفقا للمؤ يأن  ح هو عندما املتعلم قادرا يلللمؤشرات النجا 

  

  

  

  

  

  

   



 

 الثاني بابال

  األساس النظري

  

 صورةالوسائل  عننظرة عامة   . أ

عن أمهية وسائل اإلعالم يف  أو وسيلة للتعليم الباحثة عن  تشرحأوال الصورة و وسائل قبل شرح عن 

  درس.الكل 

 تدريس وسائل اإلعالم .١

 التعليميةفهم وسائل   . أ

والـيت تعـين حرفيـا وسـيط  ،املتوسـط وهي صيغة اجلمع مـنمن الالتنية وسائل االعالم يايت كلمة 

 وكمــا ذكــر أزهــر رســالة إىل مســتلم الرســالة.التســليم  هــو اإلعــالم وســائل العربيــة، باللغــة أو املقدمــة.

يتجـزأ مـن العمليـة التعليميـة لتحقيـق اأهلـداف التعليميـة بشـكل عـام  الجـزء  وسائل هـو ، فإن رسيد

    ٤٩والغرض من التعلم يف املدارس بشكل خاص.

رسـالة المن املفهوم أعاله، ميكن استنتاج أن وسائل اإلعالم هي أداة يستخدمها شـخص لنقـل 

ــك  يف شــــرح املــــواد التعليميــــة املــــدرسأو كــــائن الــــيت يســــتخدمها  إىل متلقــــي الرســــالة؛ للطــــالب وذلــ

  أكثر مالءمة وفعالية.و جدا   لتحقيق جو من عملية التعلم قريبا

ويشـــري  )، فإنـــه يـــوفر وســـائل اإلعـــالم إحساســـا واســـعا وضـــيقا.١٩٧١وفقـــا جلـــارالش وإيلـــي ( )١

شـــخص أو مـــادة أو حـــدث يــوفر فرصـــة للطـــالب الكتســـاب  هــي يـــةميوســـيلة التعل أنعمومــا 

بــاملعىن الضــيق هــو وســيلة غــري شخصــية (غــري بشــرية) يســتخدمها  املعرفــة باملهــارات واملواقــف.

 الذين يلعبون دورا يف عملية التدريس لتحقيق األهداف. املدرسون

م اســتخدامها فعليــا ووفقــا جلانيــه وبرجيــز وقــالوا أن الوســائل التعليميــة ويشــمل األدوات الــيت يــت )٢

التعليمية مثل تتألف من الكتب واملسجالت، واألشرطة، وكامريا الفيـديو،  لنقل حمتويات املواد

 واألفالم، والشرائح، والصور، والصور، والرسومات، والتلفزيون، والكمبيوتر 

                                                             
٤٩ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, ٢٠٠٩), h ٣  



 

ـــائل اإلعــــــالم أخـــــرى، وبعبـــــارة .والربجميـــــات ومتوســـــطة مـــــن األجهـــــزة) ١٠٨٧ســـــوفرنو ( )٣  وســ

 .الربجميات مع هزةاألج هو

يف حني أن مجعية تكنولوجيا التعليم واالتصاالت يف أمريكا على سبيل املثال، حتد مـن وسـائل  )٤

 اإلعالم ومجيع أشكال وقنوات يستخدمها املعلم لتوزيع الرسائل أو املعلومات.

ا تـنص علـى أن وسـائل اإلعـالم هـي وسـائل االتصـال، سـواء حرفيـ الوطنيـة الرتبية معيةجلووفقا  )٥

 .�اوقراء هاوينبغي تالعبها، ينظر إليها، مسعت .اعداتموكذلك  تاوبصري تاومسعي

ويذكر داغن أن وسائل اإلعالم هـي أنـواع خمتلفـة مـن املكونـات يف بيئـة الطالـب الـيت ميكـن أن  )٦

   ٥٠تكون حتفيز للتعلم.

  استنتاجات خمتلف اآلراء الواردة أعاله وفيما يلي:

  توجيهها إىل مستلم الرسالة.ان وسائل اإلعالم عبارة عن حاوية من الرسائل اليت يريد  )١

 تعليمية.الأن الرسالة اليت سيتم نقلها هي رسالة   )٢

 واهلدف الذي ينبغي حتقيقه هو حدوث عملية التعلم على متلقي الرسالة (املتعلمني) )٣

 التعليميةاختيار وسائل في معايير   . ب

  املعايري التالية: ان يالحظعند اختيار وسائل اإلعالم التعليمية جيب 

  مع أهداف التعليمية احملددة. مناسبا )١

حتتـاج إىل مسـاعدة و مـواد الـدرس واملـواد الـدرس الـيت هـي احلقـائق واملبـادئ واملفـاهيم  علـىدعم  )٢

 وسائل اإلعالم لتكون أكثر سهولة الفهم.

سائل اإلعالم الالزمـة مـن السـهل احلصـول عليهـا، علـى سهولة على حصول وسائل اإلعالم، و  )٣

 يف وقت التدريس. املدرساألقل بسهولة من قبل 

عمليـة  عنـدقـادرون علـى اسـتخدامها بشـكل جيـد  واملدرسـونيف استخدامه،  املدرسنيمهارات  )٤

 التعلم.

 هناك وقت الستخدامه. )٥

                                                             
٥٠ Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang:UIN Maliki Press,٢٠١٢), h ١٠١ 



 

  ٥١.هالوارد فيوفقا ملستوى التفكري الطالب حبيث ميكن فهم الطالب املعىن  )٦

 وظائف وفوائد تدريس وسائل اإلعالم  . ج

تعليميـة قــادرة علــى تــأثري علــى الوضــع واملنــاخ  كــأداة وتتمثـل املهمــة الرئيســية لوســائل اإلعــالم هــي

الصـــور كمســـاعدات بصـــرية ال تعمـــل فقـــط كـــدعائم،  فعالـــة.التعليميـــة الالفصـــول الدراســـية، وبيئـــة 

ة وسائل اإلعالم يف التعلم هي مبثابة حافز أو مقدمي وذلك ألن وظيف ولكن لديها وظائف معينة.

  املعلومات، وحتسني االنسجام يف قبول املعلومات.

ويف  واقــع.أب لتكــون ىــومــن املهــم أن تكــون وســائل الــتعلم وســيلة لتحســني جتربــة الــتعلم لــدى الط

  ) الوظائف اإلعالمية التالية.٢٠٠١الوقت نفسه، اقرتح هدايت ورمحينة (

 حالة التعلم الفعال. خللق كأداة  . أ

 خمرجات التعلم. لتعزيز وكجزء ال يتجزأ من الوضع التعلم الشامل، وذلك  . ب

 تشري إىل غرض التدريس.الىت تعليمية الأداة   . ت

 الصورة واستكماال لعملية التعلم للفت انتباه  . ث

 .الدروس لفهم   لتسريع وتسهيل سري التدريس، حىت يتمكن الطالب  . ج

  ٥٢التعليم. ةوجودحصول لتحسني   . ح

  التالية: يةالتعليم وسائلوبوجه عام، تضطلع 

  صول على الرسالة.حل توضيح عرض الرسالة لكي ال يكون الصورة، مما يسهل على الطالب )١

 تغلب على قيود املفروضة على الزمان واملكان. )٢

 جذب انتباه الطالب يف عملية التدريس. )٣

 زيادة شغف الطالب يف عملية التدريس.  )٤

 ل مباشرة بني الطالب والبيئة والواقع.يسمح تفاع )٥

 لطالب بالتعلم بشكل مستقل وفقا لقدرا�م ومصاحلهم.ايسمح  )٦

 جتربة متساوية واإلدراك بني الطالب يف تلقي الرسائل.  )٧
                                                             

 ٥١ Nana Sudjana, Rivai, Media Pengajaran, (Sinar Baru:Bandung,١٩٩١), h ٥-٤ 
٥٢ Novi Resmini dan Dadan Juanda, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas 

Tinggi, (Bandung: UPI PRESS, ٢٠٠٧), h ٢١٠-٢٠٣ 



 

ــة التـــدريس كفــــاءة، ولكـــن ميكــــن  ــل عمليــ ــتخدام وســـائل اإلعــــالم لـــيس فقــــط قـــادرة علــــى جعـ اسـ

سيكون أفضل  فهم ذلك ولكن مشاكل مع شرح املعلم،ميكن للطالب فهم  عمق.أاستيعا�ا بشكل 

  من خالل وسائل اإلعالم. إذا املخصب مع النشاط لرؤية واللمس، ويشعر

 صورة وسائل الفهم  .٢

وســيلة ميكــن لوســائل اإلعــالم أن يكــون  تعلــم أو توجيــه الرســائل.ليقــدم  وســائل االعــالم هــو وســيلة

املـواد ميكـن أن تكـون ملموسـة و  عبـارات معينـة. يقـول مـن خـالل كلمـات أولهـو أقـل قـدرة  مـا ملـدرس

  ختلفة، مثل تركيز آراء الطالب.املفوائد الرئية هلا امل الوسيلةالصورة هي  وسائل اإلعالم. باستخدام

  املدرس:صورة جيدا، شيئني ميكن أن يكون االهتمام أو إشارة المن أجل استخدام وسائل اإلعالم 

خلـق  للمدرسـني ميكـن  النسـخة املطبوعـة. طباعـةسـكل  املسـتخدمة يف الصـورووسـائل وال جييب   . أ

صــورة أفضـل مــن وسـائل ال الطلقـات اخلاصـة �ــا، حـىت إذا لـزم األمــر للطـالب الـذين جعلــوا ذلـك.

 رسم.ال

   ٥٣مجيع الطالب. ينظرهاكبرية مبا   ةجيب أن تكون الصور   . ب

والـيت ميكــن  وهـو أمـر شـائع للغــةهـي ا حركـة اتشـيه احلـرة شــريط أكثـر شـيوعا. هـي صـورةالوسـائل 

التعليميــة، جيــب أن تكــون الصــورة مصــممة وســائل يف اســتخدام هــذه  فهمهــا ومتتعهــا يف كــل مكــان.

  تعليمية:الاإلعالم كوسيلة  وسائلوفيما يلي بعض أسباب استخدام   .الدروسللهدف 

عــن أو تكــون قــادرة علــى رؤيــة الشــيء واضــحة الــذي حتــدث  الطــالب ســوف فــإن غــري ملموســة، .١

 مناقشتها.

 ميكن تغلب على الفضاء والوقت، من خالل الصورة ميكن أن تظهر احلدث الذي مت متريره. .٢

على سـبيل املثـال، واألشـياء  رؤية اإلنسان. الشعور ميكن تغلب على نقص الطاقة غري قادرة على .٣

ها وميكـن أن يف توسـيع مـن مديريـة إدارة السـجون البصـر احلـواس الصغرية اليت ال ميكـن رؤيتهـا مـع

 ينظر إليه.

 ميكن استخدامها لشرح املشكلة. .٤

                                                             
٥٣ Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Sleman Yogyakarta:Basan 

Publishing,٢٠١٠), h ١٧٤ 



 

 من السهل حلصول على ورخيصة التكلفة، ألنه حيتوي على القيمة االقتصادية. .٥

 سهلة االستخدام لكال األفراد، وكذلك للمجموعات. .٦

 مزايا وسائل اإلعالم الصورة .٣

  مزايا وسائل اإلعالم الصورة، من بني أمور أخرى:

 وسائل اإلعالم املرئية وحدها. املشكلة أما منموضوع  وواقعية يف جعل ملموسةالصورة هي   .و 

 ميكن تعامل مع الفضاء والزمان،  .ز 

 ميكن تغلب على تصور احلواس اخلمس.  .ح 

 ميكن توضيح املشاكل يف أي جمال، وميكن استخدامها للجميع بغض النظر عن مستوى العمر.  .ط 

 رخيصة وسهلة للحصول.  .ي 

 وسائل اإلعالم الصورة عيوب .٤

  :و، وههلا العيوباإلضافة إىل املزايا أعاله، فإن الصورة أيضا ب

 .النظر مبعىن فقط ةصور التؤكد   .د 

 هي أقل فعالية ألنشطة التعلم.و  ةالصور تعقد   .ه 

 .حجم حمدود جدا للمجموعات الكبرية  .و 

  الجيدة ةمعايير اختيار الصور  .٥

 جيب أن تكون أصيلة  . أ

  جيب أن تصف الصورة بصدق الوضع كما هو حقا.

 بسيط  . ب

 جيب أن يكون تكوين واضح مبا فيه الكفاية إلظهار النقاط يف الرسم.

 وضوح احلجم   . ت

واضــــحة، وعلــــى نفــــس القــــدر مــــن األمهيــــة هــــو حجــــم الصــــورة، مصــــممة  ةجيــــب أن تكــــون الصــــور 

  خصيصا لالحتياجات، لذلك يبدو واضحا جلميع الطالب.

 جيب أن حتتوي على حركة أو إجراء  . ث

  ن من خالل عرض نشاط معني.هذه هي الصورة اليت تعرض الكائ



 

 غرضلوفقا ل  . ج

  حتقيقها. ينبغي وفقا ألهداف التعلم اليت ةجيب أن تكون الصور 

 ممتع  . ح

 اليت جتذب انتباه األطفال. ةجيب أن تكون الصور 

  صورةالوسائل  مبادئ استخدام .٦

، يف كــل التــدريس، مــن ةبعــض املبــادئ الــيت جيــب أن تؤخــذ يف االعتبــار يف اســتخدام وســائل الصــور 

  بني أمور أخرى:

حتديــد صــورة معينــة مــن شــأ�ا أن  عــن طريــق اســتخدم الرســومات ألغــراض مواضــيع حمــددة، وهــي  .أ 

 .ستدعم التفسري األساسية يشري الدرو 

ــة الـــتعلم حيتـــاج إىل   .ب  اجلمـــع بـــني الرســـومات يف الـــدرس، ألن فعاليـــة اســـتخدام الرســـومات يف عمليـ

 التماسك.

 صور ذات مغزى.الستخدام قليال، ولكن انتقائي ا ةاستخدام الصور   .ج 

 تقليل الكلمات يف الصورة، ألن الصورة مهمة جدا يف تطوير الكلمات واألفكار.  .د 

علـى تطـوير املهـارات اللغويــة  شـجع الطـالب سـوف ةالصـور ياسـتخدام تشـجيع التعبـري اإلبـداعي،   .ه 

 الشفوية والكتابية، والفن الرسم، وأشكال أخرى من النشاط.

علـى حـد سـواء بشـكل عـام وعلـى وجـه  ةوميكـن أيضـا اسـتخدام الصـور تقييم التقدم يف الفصـول،   .و 

 اخلصوص.

 عن المهارة الكتابةنظرة عامة   . ب

  الكتابة ةمهارا فهم .١

بسـيطة الوانـب اجلمـن العقـل، بـدءا مـن الكشـف شـيء وصـف أو الالقدرة علـى  يالكتابة ه ةمهارا

  ٥٤.لفقةاملعلى اجلانب املعقد   مثل كتابة الكلمات

                                                             
٥٤ Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:Remaja Rosdakarya Offset,٢٠١١),h 

٥١ 



 

 أو فكــرة عــن للتعبــري املكتوبــة اللغــة يف األمنــاط اســتخدام علــى القــدرة هــي الكتابــة Rusyana وفقــا

 الرسـالة الكاتـب يفهـم أن ميكـن حبيـث لغـة عملية يصف كما الكتابة Tarigan عريفي حني يف. رسالة

  ٥٥ .القارئ لدى

 تصـور الـيت والرمـوز الرسـوم وصـف هـو Aziz Fahrurozi ل الكتابـة ملهـارات وفقـا نفسـه، الوقـت ويف

  ٥٦ .اآلخرين لقراءة ما لشخص مفهومة بلغة

 يلـم، أن جيـب الـيت املهـارات مـن نوعـان هنـاك الكتابـة أنشطة أن  Ahmad Fuad Efenddy قال بينما

  .الكتابة يف واملشاعر األفكار املهارة من كل وقدم اإلمالء، وإتقان احلروف تشكيل األوىل إتقان وهو

 مــا عــن لتعبــري هــو قــدرة الشــحص الكتابــة مهــارة تعريــف أن االســتنتاج ميكــن ســبق، مــا علــى بنــاء

  ٥٧ .القارئ قبل من فهمها أو الرسالة تسليم يتم أن ميكن حبيث الكتابة، يف خلد يف يدور كان

  الكتابة تعلم .٢

  صحيح بشكل العربية اللغة لكتابة تستخدم تالميذال جيعل  .أ 

 وبشـــكل بعنايـــة يواجـــه أنـــه أو رآه الـــذي الشـــيء وصـــف علـــى قـــادرون لتالميـــذا يـــتمكن حـــىت  .ب 

 صحيح

 بسرعة شيء وصف على قادرون جيعل التالميذ  .ج 

 حبرية واألفكار اآلراء عن للتعبري تالميذال بتدريب   .د 

 احلياة لسياق املناسبة واجلمل املفردات اختيار على اعتادوا الذين التالميذ تدريب  .ه 

 بسرعة كتابيا ذلك عن والتعبري التفكري على اعتادوا الطالب يتمكن حىت  .و 

                                                             
 ٥٥ Ibid, h. ٩٧.  
 ٥٦ Aziz Fahrurozi dan Erta Wahyudi, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Departemen Pendidikan Agama RI, ٢٠٠٩), h. ٣٠٨. 
 ٥٧ Ahmad Fuad Efenddy, Op. Cit. h. ١٣٧. 



 

ــار، األفكـــار، عـــن للتعبـــري الطـــالب تـــدريب  .ز  ــري العربيـــة يف واملشـــاعر واألفكـــار واألفكـ  عــــن تعبـ

 واخليال وأعجب الواضح، من صحيح،

 الظروف من متنوعة جمموعة يف العربية الكتابة يف بعناية التالميذ يتمكن حىت  .ح 

 املنطقـي التفكري على وتستخدم وعميق، واسع متزايد حنو على الطالب يعتقد تالميذال جيعل  .ط 

 ٥٨.ومنهجية

  الكتابة مهارة فوائد .٣

 مـا فهـم على اآلخرين مشاركات جعل ميكن. األفكار تفسري يف تساعد عام بشكل الكتابة ميكن

  .شيء عن ومشاعرنا أفكارنا يف موجود هو

 الكتابـة، فوائـد أو اسـتخدامات مثانية وهناك ، Zhul Fahmy Hasani ذكرها اليت Akhadiah ووفقا

ـــة ميكـــن) ١( وهـــم ــه االعـــرتاف الكتاب  جمموعـــة تطـــوير يف ممارســـة للمؤلـــف ميكـــن) ٢( وطاقاتـــه، قدراتـ

 رئيسـية معلومـات و عـن البحـث ذلـك، مـن أكثـر متـتص أن للمؤلـف ميكـن) ٣( األفكـار، مـن متنوعة

 بوضــوح، األفكــار عــن والتعبــري تنظــيم منهجــي مــن مؤلــف تــدريب) ٤( مكتوبــة، مبوضــوع يتعلــق فيمــا

 علـى شـيء لكتابـة) ٦( موضـوعية، أكثـر يف أفكـارهم وتقيـيم اسـتعراض علـى قـادرة تكون سوف) ٥(

 أكثـر سـياق يف صـراحة حتليـل خـالل مـن وهـي املشـكلة، حلـل األسـهل مـن يكون الكاتب فإن الورق،

 انشـطة مـع) ٨( النشـط، الـتعلم يف االسـتمرار على وتشجيعهم الكتاب كتابة خالل من) ٧( واقعية،

  .وتنظيما منظم بشكل والتحدث التفكري تعريف املؤلف له املخطط غري اليت الكتابة

 ومهــا الكتابــة، علــى املرتتبــة الفوائــد أن ، Zhul Fahmy Hasani نقلــت Komaidi رأي مــع ومتشــيا

 كتابـة،ب) ٢( خفيـة، أكثـر مشـاعر يف الغـوص علـى شـخص قـادرة تكـون سوف كتابة طريق عن) ١(

 الـذي النفسـي شـخص أي جيعـل كتابـة) ٣( احليـاة، يف للمشاكل إجابة على للعثور للتفكري ستضطر

                                                             
٥٨ Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang, Uin-maliki Press, ٢٠١٠), h ٧٤. 



 

 ألننـا اقتصـادنا احتياجـات الكتابـة أنشـطة من اآلخر اجلانب الوفاء يتم) ٤( و إجيابية، أكثر تصبح مل

  ٥٩ .نفسهال خاص بشكل اإلعالم وسائل يف ونشرت اجليدة، الكتابة إنتاج من متكنا

 جتعلنــا أن ميكــن املســتمرة الكتابــة املمارســةاذا كــان  اســتنتاج ميكــن ســبق مــا علــى اآلراء بعــض مــن

 فائـدة. بأنفسـنا الثقـة مسـتوى فيـزد الكتابـة، يف الطالقـة مـن لـدينا مستوى زيادةب و. بسالسة ككتاب

 ال قــد الــيت املزايــا مــن بعــض علــى حتصــل ســوف أننــا هــو مــنهم ىواحــد. هنــاك يــزال ال بــالطبع أخــرى

  .متوقعة غري تكون

 هم: عام بشكل الكتابة من غرض

  .ميلةاجل اجلملة بعناية وبناء الكلمات ختتار أن أجل من .١

 .صياغته يف واضحة اجلمالية القيم اجلميلة واملشاعر اجلملة من لطيفة لرتتيب .٢

 ٦٠ .وصحيحة حقيقية اآلراء تشكل أن ميكن اليت تالميذال تعريف .٣

  :وهو كتابةاجلوانب ال ثالثة هناك لعبد احلميد وفقا

 احلروف و إكتساب اهلجاء مهارة لتسكل .١

 مهارة حتسني االمالء .٢

 ٦١ الكتابة. خالل من واملشاعر األفكار تعبري عن .٣

  :التايل النحو على العربية اللغة عند املنهج السابع الصف يف الكتابة اتاملؤشر  أما

  .والصحيحة املناسبة ألمثلة وفقا اجلمل/  املفردات كتابة/  نسخ .١

 .املناسب بشكل الىت تدرسها البسيطة اللغة اهلياكل مفهوم عرفي .٢

                                                             
 ٥٩ Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas 

Vii C MTs Muhammadiyah ٠٢ Pemalang, (semarang: ٢٠١٣), h. ٢٦-٢٥. 
٦٠ Zulhannan, Teknik Pembelajarran Bahasa Arab Interaktif, Op. Cit. h. ١٠٦-١٠٥. 

 ٦١ Abdul Wahab, Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: Uin-Maliki Press, Cet: II, ٢٠١٢) h. ٩٩-٩٨.  



 

 .املناسب بشكل بسيطة اللغة اهلياكل عن خصائص يعرف .٣

 اجلملة/  شكل الكلمة أمناط من اثنني بني متييز .٤

  ٦٢ .اللغة املنظم قرء اجلملةي  .٥

املهــارة يف التعبــري عــن األفكــار واملشــاعر  يالكتابــة هــ ةمهــار زوهلنــان  لفهــم ويف الوقــت نفســه، وفقــا

   ٦٣قال).املكتاب (اليف  تقدمهااليت 

ــــة هــــلرســــني اووفقــــا  ـــن  يلكتاب ــة للتعبــــري عـ ــ ــرة أو الالقــــدرة علــــى اســــتخدام أمنــــاط اللغــــة املكتوب فكــ

  ٦٤رسالة.ال
 األفكـار الصـرحية واملشـاعر الـيت توجـديف نطـق منهجـي ومـنظم  أداءالكتابـة كـ باعتبارهأليا تعرف و 

  كتابه هو دليل على وجهة نظر اآلخرين.  فيه.
وتعــرف محيــدة إبــراهيم  .روســيلة للتواصــل والتعبــري عـن األفكــاكنشـاط   هــي ةكتابــ  أن  نقـة تعــرفو 

  بالزمان واملکان هاالکتابه کوسيلة لالتصال بني شخص وآخر علی الرغم من فصل

لبدايـــة حـــىت القـــارئ مهـــتم كوســـيلة اتصـــال مـــن جانـــب واحـــد يف ا  ةكتابـــاليعـــرف شـــال عبـــد ا�يـــد 

  .بقراءته، وإن كان بصرف النظر عن الوقت
ــ ــيلة  يبــــل هــــ اجلانــــب الرابــــع مـــن املهــــارات اللغويــــة للنظـــام. يهــــ ةوقـــال أمحــــد منشــــور إن كتابـ وســ

  لالتصال من خالل معرفة أفكار اآلخرين، واملفاهيم، واألفكار واملشاعر واألحداث اليت مت حجزها.
وهي العمليـة الـيت يقـوم  بة هي نشاط تواصل يعزز املهارات اإلنتاجية.كتاوتقول طعمة والنقة إن ال

ترميــز الرتتيــب الــذي  يهــ كتابــة كتــوب.املنص الــالشــخص مــن خالهلــا بتغيــري رمــز اللغــة املنطوقــة إىل 

   ٦٥يهدف املؤلف لتقدمي رسائل للقراء الذين يفصلهم الزمان واملكان.

                                                             
 ٦٢ Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Silabus Mata Pelajaran PAI Dan Bahasa 

Arab Kurikulum ٢٠١٣ Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII, (Jakarta: ٢٠١٤), h. ٥١   
٦٣ Zulhannan, Op,Cit,h ١٩٢ 
٦٤ Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit, h ٩٧ 
٦٥ Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab (Jakarta:Prebada Media Group,٢٠١٥), h ٦٢-٦١ 



 

ــــض الــــــرأي أعــــــاله  ــــن بعــ ــــف أو   القــــــدرة الكتابــــــة هــــــي ختلــــــص الباحثــــــة بــــــأنمــ كشــــــف علــــــى وصــ

النفســي هــو وســيلة للتواصــل والتعبــري عــن أفكــارهم، وطريقــة ملعرفــة اآلخــرين واملفــاهيم  ونشــاط العقــل،

   واألفكار واملشاعر واألحداث مت احلجز مسبقا.

  ومراحلها مهارة الكتابةأنواع من  .٤

والكتابــة  وجــهالكتابــة عــن نطــاق الســيطرة وامل ةالكتابــة العربيــة إىل ثالثــة: مهــار  ةوميكــن تصــنيف مهــار 

  أو غالبا ما يشار اىل افتعال جمانا. احلرة

وال يزال النشاط يتطلب الرقابـة أو اإلشـراف  الكتابة املكتوبة هي نشاط الكتابة يف مرحلة مبكرة.  . ت

 املعلم هو أكثر مهيمنة من النشاط الطالب.تشاط من قبل املعلم، لذلك يف هذه املرحلة 

  :الكتابة اليت تقدمها املدرسةما يلي بعض األنشطة اليت مت إجراؤها على يف 

 اجلملة اللغوية هي نشاط تقليد النص .٧

 اخلطاب املتدرج .٨

 كتابةالنسخ و ال .٩

 ملةاجلإنشاء  .١٠

 تلخيص .١١

   ٦٦برقية. .١٢

صــور، الالكتابـة املوجهـة هـو الكتابـة باسـتخدام دليـل حمـدد يرافقـه التحفيـز يف شـكل   . ث

 توجيه اجلملة.سئلة، املفردات أو األ

  الكتابة املوجهة: ةوتشمل مهار 

 كاملة ةملاجلكلمات يف جتعل ال .٩

 الصورة باستخدمملة اجلإعداد  .١٠

 إعداد اجلمل على أساس املفردات .١١

 فقرةالملة يف اجلتصنيف  .١٢

                                                             
٦٦ Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikasi Dan Inovatif Bebrbasis ICT), (Surabaya:PMN, 

٢٠١١), h ٦٢-٦١ 



 

 السؤالب مناسباالكائن أو الصورة  تصنيف .١٣

 صورة واحدةالتصنيف  .١٤

 رسمالسلسلة التصنيف  .١٥

  ٦٧ل.السؤاب مناسبافقرة الإعداد  .١٦

 الكتابة. ايلاألفكار  يف نطقنشاط الكتابة  يه الكتابة احلرة  . ج

  :وهي ،تالميذال إتقان لتسهيل مراحل Aziz Fahruroziإىل  وفقا نفسه، الوقت ويف

   الرسائل كتابة تعليم .أ

 املرحلـة هـذه يف. احلـروف كتابـة كيفيـة تعلـم يف تبـدأ فإ�ـا املشـارب، جيعـل مما التالميذ ميارس بعد

  :التالية اخلطوات اتباع علينا جيب

  اتصال احلروف كتابة ممارسة أن قبل منفصل بشكل احلروف الكتابة ممارسة تبدأ  .أ 

 التشــابه يف النظـر خـالل مـن أو األحـروف احلـروف لرتتيـب وفقـا مـنظم بشـكل احلـروف كتابـة  .ب 

  الشكل حيث من

  كلمة كتابة قبل املقاطع أو احلروف كتابة  .ج 

   درس كل على جديدة رسالتني أو واحدة كتابة  .د 

  .كّراستهم الكتابة التالميذ بدأ مث ،كتب املدرس كتابة مثالية  .ه 

  النسخ تدريسب.

 تــدرس أن جيــب وأ�ــا منفصــلة، أو متصــلة إمــا الرســائل، كتابــة التالميــذ ممارســة مــن االنتهــاء بعــد

 درسـوا الـذين ألولئـك بالنسـبة غريـب أمـر املـوادليس مـن  أنه حني يف. القراءة تعلم اليت الدروس لنسخ

  :بينها من املزايا من عدد فإنه ذلك ولكن مجيلة، الكتابة جماالت التحديد وجه على

                                                             
٦٧ M. Ainin, et. al, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat, ٢٠٠٦), h ١٨٠-١٧٩  



 

 على التالميذ املدرس يشجع عندما. باليد رسائل كتابة يف للتالميذ إضافية ممارسة هو نسخة  .أ 

  رائعة لكتابة مترينا الواقع يف نسخ مث نسخه،

  الصحيح اإلمالء باستخدام املهارات زراعة ميكن نسخة  .ب 

   صحيح بشكل الرتقيم عالمات استخدام على التالميذ تدريب نسخة أن ميكن  .ج 

 وأمنــاط املفــردات شــكل يف علمــت قــد كــان الــذي املوضــوع مــن الــتمكن ترســيخ ميكــن نســخة  .د 

  .اجلملة

   اإلمالء تدريس  .ك 

ـــدأ فإ�ـــا الوقـــت، مـــن كافيـــة لفـــرتة نســـخة كتابـــة يف التالميـــذ تـــدريب بعـــد  االمـــالء تـــدريب يف تب

 ممارسـة بدايـة مـع. يسمعونه ما مدى على الكتابة مهارات الختبار العملية هذه أجريت وقد. االمالء

  .معا على املهارات هذه من كل عمل وينبغي. نسخة ممارسة عن تتوقف أ�ا يعين ال �م االمالء

 أو القـراءة احلـالتني كلتا ويف بالفعل، معروفة هي اليت املوضوعات على االمالء منح يتم ما وعادة

 أن شـــأ�ا مــن الـــيت القــراءة مـــواد لتحديــد مبكـــر وقــت يف املـــدرس كــان إذا أفضـــل ســيكون. املفــردات

 هــو هــذا. املــواد هــذه قــراءة خــالل مــن مســبقا لــه حتضــري للتالميــذ ميكــن حبيــث هلــا اإلمــالء مــع متــارس

 الفرصـــة تعطــي أن ميكــن ســابق وقــت يف أعلــن االمــالء. متوقــع غــري بشــكل نظــرا االمــالء مــن أفضــل

. كافيـــة إعـــداد مـــع وسيســـبق فجـــأة نظـــرا االمـــالء أن حـــني يف. املمارســـة مـــع مقـــدما إلعـــداد للتالميـــذ

 مجلــة مــن واجلملــة الكلمــات اختيــار - االمــالء كلمــة مــن خمتلفــة أشــكال مــع االمــالء يــتم أن وميكــن

  .ومتصلة خيارات االمالء وفقرة

  د. انواع اإلمالء

  املنقولأ. امالء 

 النصــوص قـراءة طريـق عـن العربيــة، والكلمـات الرسـائل كتابـة يف التالميــذ قـدرة حتسـني إىل يهـدف

 مراجعــة إلعــادة الفعليــة كتابــات مــع قــارن مث. الكتــاب يف الــوراء إىل النظــر دون عليــه أعــاد مث العربيــة

  .كتاباته من احلقيقة



 

  ب.امالء املنظور

 الــيت الطريقــة مــع العربيــة، اللغــة يف والكلمــات احلــروف كتابــة يف التالميــذ قــدرة حتســني إىل يهــدف

  .األمر لزم إذا النص لرؤية ويسمح دراستها مت اليت اجلمل بعض لكتابة التالميذ من طلب �ا يتم

  ج. امالء اإلختبار

 علـى والقـدرة القـدرة، حفـظ مسـاع، علـى القـدرة وهـي الـثالث، التنفيـذ اختاذ على القدرة عدم هذا

  .الوقت نفس يف وجوده أثناء مسع ما كتابة

  د. تدريس اإلنشاء الموجة

 كتابـــة( كتابـــة املقيـــدة تعلـــم يف تبـــدأ فإ�ـــا والفقـــرة، ونســـخ، الرســـائل، لكتابـــة التالميـــذ تعلـــم بعـــد

 وميكـن. املوسـوعة كتابـة قبـل ،أوال .الكتابـة مـن النـوع هـذا إعطـاء يـتم. مبوجحـة أيضـا وتسمى) منظم

 ومطابقــة الفقــرة، تســتحق، عبــارة: وهــي املهيكلــة، العناصــر أشــكال اتبــاع خــالل مــن الكتابــة يــتم أن

 أكثــر أو اثنــني بــني واجلمــع اجلمــل، تــأليف الكلمــات، ويؤلــف فارغــة، كلمــة ومــلء إزالتهــا، الكلمــات

  .احلكم حتسني أو وتغري اجلملة، حتوالت األحكام، من

  ه. تدريس اإلنشاء الحرى

 مهـــارة التالميـــذ يـــدرس أن جيـــب. الكتابـــة مهـــارات تطـــوير مـــن األخـــرية املرحلـــة هـــي احلـــرة الكتابــة

 إعـداد: وهـي العناصـر، خطواتـه تتبـع أن ميكـن وحنـن احلـرة، الكتابـة ةمهـار  لتعلـيم. تلقائيـا احلرة الكتابة

  .ا�انية الصحف وتصحيح العملية، والكتابة احلرة الكتابة

  :اإلنشاء/ الكيتابة هي كما يليوفقا ملا قاله حفيظ ماغفور أن طريقة تدريس 

 .جيب أن يكون املوضوع مناسبا لقدرات الطالب وتطوير تفكريهم وعمرهم .١

يف الطبقـات األساســية مــن دروس اإلنســاء ميكــن أن تعطـى عــن تشــكيل الكلمــات أو اجلمــل الــيت   .٢

 .كانت معروفة (تسيطر) الطالب إىل مجل بسيطة



 

إنشــاء ميكــن حتســينها علــى تشــكيل اجلمــل الكمــال، الــيت يف حــني أنــه يف الطبقــات العليــا، وتعلــيم  .٣

 .حتتوي على املعىن كله

وحيــث أن الطبقــات العليــا / املســتويات العليــا، فــإن مــواد إنســاء ملزمــة بالفعــل بأحكــام قــد تكــون  .٤

مثل بعض القصص من احلكمة  .ومع ذلك، املعلمني فقط حتديد موضوع املقال أو إنساء .ملزمة

 .والطالب تطويره .رى من إملياوالشعر أو أعمال أخ

بعـــد 'فعاللطـــالب إنشـــاء، جيـــب علـــى املعلـــم عقـــد ســـؤال، ومناقشـــة حـــول عملهـــم لتبـــادل اآلراء  .٥

 .وتكمل بعضها البعض

 يصحيح املعلم إنشاء الطالب، من خالل إعطاء تفسريات خمتلفة وتفسريات للطالب .٦

 .يسجل املعلم ويكمل عمله .٧

الل إعطــاء تلميحــات أو املشــورة املختلفــة الــيت هــي مفيــدة ينهــي املعلــم احلــدث إنشــاء �يــا مــن خــ .٨

  ٦٨.للطالب

  و. تدريس الكتابة الخاط

 ةومهــار  اجلميلــة، العربيــة الكتابــة هــي خاصــة عنايــة إىل حتتــاج الــيت الكتابــة مهــارة مــن واحــد شــكل

 تسـمى أو) جعـل احلسـن( العـريب اخلـط. اخلـط أو اليدوية الكتابة القاعدة، مبصطلح تعرف اليت الكتابة

 تشـكيل بـأحرف املوقـف أو مظهـر علـى فقـط لـيس تؤكـد الـيت الكتابـة مـن فئـة هـي) الـورق تـزيني( أيضا

 هــو اليـد خـط دراسـة أهـداف مـنو ). اجلمـل( اجلماليـة اجلوانـب يتنـاول أيضـا ولكـن واجلمـل، الكلمـات

 مــــن متنوعـــة جمموعـــة مـــع. ومجيلــــة الصـــحيح مـــع العربيـــة واجلمـــل الرســــائل كتابـــة رةامهـــ التالميـــذ مـــن

 بـالطبع ،إعـراب حـىت الكتابـة اجتـاه مـن بـدءا إندونيسيا، خطابات مع كثريا خيتلف العربية الشخصيات

                                                             
٦٨ Hafidz Magfur, Terampil Berbahasa Arab, (Bandung;Jagatama, ٢٠٠١),h ٣٥ 



 

 مـــا وممارســـة وقـــت اىل حتتـــاج ا�ـــا إلتقـــان مث ،اخلـــط قواعـــد مـــع جـــدا صـــارمة هـــي العـــريب اخلـــط إرســـال

 ٦٩.يكفي

  مهارة الكتابةالتعلم في  مبادئ .٥

  هي: من بني مبادئ تعلم مهارات الكتابة

 وينبغي أن تكون املوضوعات واضحة.  .أ 

 .الطالبوينبغي أن تكون املواضيع من احلياة احلقيقية أو جتربة مباشرة من   .ب 

نشا بالقويـد واملثلثـة ألن إنشـا هـي الوسـيلة املناسـبة لتنفيـذ القويـد الـيت اإلجيب أن يرتبط تعليم   .ج 

 اشتقت فكر�ا من املطالعة.

جتعـل خطـأ  لـن موا�ـ ماخطـائه ونال يعرفـ الطـالبال فـإن اذا جيب تصـحيح عمـل الطالـب، و   .د 

 ٧٠.آخر

 مهارة الكتابة أهداف تعلم .٦

  الكتابة هي: ةبعض أهداف تعلم مهار هناك 

مــن أجـــل أن يكــون الطـــالب قــادرين علـــى كتابــة الكلمـــات والعبــارات العربيـــة واجلمــل العربيـــة   . أ

   ةصحيح

 بطريقة متكاملة كن الطالب من كتابة وقراءة الكلمات واجلمل العربيةمي  . ب

ســـواء مـــن خـــالل االهتمـــام  مـــن الطـــالب أن تكـــون نشـــطة يف اللغـــة العربيـــة. احلـــواس تـــدريب  . ت

 والسمع والبصر والنطق والكتابة

 تنمو كتابة العربية مجيلة وأنيقة  . ث

 يعيد ميغوجي معرفة الطالب بكتابة اجلمل اليت متت دراستها  . ج

 اخلاصة. اللغة وبهأسل الطالب طبخه مع اللغة العربية باستخدام  تدريب  . ح

  هي:مصطفي  لسيافول والغرض من تعلم الكتاب وفقا

                                                             
٦٩ Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, Dirjen Pend.Islam DEPAG RI, Jakarta, 

٢٠٠٩, hal ١٤٩ 
٧٠ Ibid, h ٩٨ 



 

 حبيث اعتاد الطالب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح  . أ

 لكي يتمكن الطالب من وصف شيء شاهده بعناية أو بشكل صحيح  . ب

 يتمكن الطالب من وصف شيء بسرعة  . ت

 تدريب الطالب على التعبري عن أفكارهم حرية  . ث

 سياق احلياةبتدريب الطالب الذين اعتادوا على اختيار املفردات واجلمل اليت تناسب   . ج

 الطالب على التفكري والتعبري عنها مع الكتابة بشكل صحيح اعتاد  . ح

تــدريب الطــالب علـــى التعبــري عــن أفكـــارهم ومشــاعرهم للتــداول يف تعبـــريات عربيــة صـــحيحة   . خ

 وصرحية ومثرية لإلعجاب وخيال

 النص العريب يف ظروف خمتلفة أن يدرس الطالب  . د

  ٧١أن عقول الطالب على نطاق واسع وعميقة واعتادوا على التفكري املنطقي واملنهجي.  . ذ

   هي: عن املهارة الكتابةاألهداف العامة األخرى 

 لفظهية مع هاراكات، وقادرة على ائجحرف اهلقادرة على كتابة   .أ 

تمر، وقــادرة علــى معرفــة احلــروف يــة بشــكل منفصــل أو بشــكل مســائجاهلقــادرة علــى الكتابــة   .ب 

 اهلجائية تكون يف البداية، الوسط، والنهاية

 حول نظرية الكتابة العربيةجيدا فهم   .ج 

 تعرف على أشكال الكتابة  .د 

 إىل اليسار اليمنقادرة على الكتابة من   .ه 

 ٧٢.معرفة عالمات الرتقيم ووظائفها  .و 

 مهارة الكتابة مؤشر .٧

ومعقـدة أل�ــا تنطـوي علــى العديـد مــن  الســابق يف األسـاس، فــإن عمليـة الكتابــة هـي شــركات غايـة

وبالتــايل فــإن عمليــة الكتابــة  األنشــطة، ســواء يف شــكل مــن أشــكال النشــاط البــدين والنشــاط العقلــي.

                                                             
٧١ Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN-Maliki Press,٢٠١١), h ١٨٤-١٨٢ 
٧٢ Taufik, Op.Cit, h ٦٣ 



 

 ةمهـار تتكون من أربعة أشياء الرئيسية اليت سيصار إىل أن يكون مؤشرا علـى أن مـن املتوقـع أن حتسـني 

  .باملدرسة الثناوية اإلسالمية تاعغاموسيف الصف الثامن لدى الطالب  املوجحة  الكتابة

  النقاط الرئيسية األربعة هي:

 كتابة احلروف العربية.  .أ 

 كتابة الكلمات مع احلرف الصحيح.  .ب 

 معرفة عالمات الرتقيم، إما رمز أو وظيفة.  .ج 

 .امفهوم ترتيب اجلمل العربية  .د 

بالعربيــة يف عــدة فقــرات وذلــك مــن أجــل الكشــف عــن جــوهر الرســالة اســتخدام ترتيــب اجلمــل   .ه 

  ٧٣.من املؤلف

 مهارة الكتابةتعلم  اتخطو  .٨

 :التايل النحو على الكتابة، تدريسمع  املتعلقة العامة التوجيهية املبادئ بعض هناك

 تالميـذال االسـتماع قبـل كتابـةال يامر التالميـذ علـى الو  دراستها، تالميذال جيري اليت املواد توضيح  . أ

 .القراءات علم على ويكون اللفظ بني التمييز على قادرة جيد، بشكل

 .للتالميذ التعلم أهداف إعالم  . ب

 .الوقت من يكفي ما مع الكتابة لتعليم بدأت  . ت

 :ب يبدأ عينة درس معقدة، استمرار إىل البسيط من تدرجيية، مبدأ  . ث

 الكتابة احلرية  . ج

 تعلم اخلاط  . ح

 ٧٤ تعلم االمالء  . خ

  التايل: للتعليم الكتابة ينبغي أن نبدأ مع مراحل النحوأما بالنسبة 

 تدرج  . ه

                                                             
٧٣ Ibid., h ٥٩   
٧٤ Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Uin- Maliki Press, 

٢٠١٢), Cet. Ke II, h. ١٠٥. 



 

علــى أســاس التخطــيط الــدقيق الــذي يبــدأ مــن الســهل إىل ينــدء عمليــة الــتعلم أن يف مبــدأ التــدرج 

إذا مت تطبيـق مبـدأ تـدرج لتعلـيم الكتابـة، وبعـد ذلـك ميكننـا البـدء  صعب.أالصعب ومن الصعب إىل 

مث  أخـرى، وبعبـارة رة.احلـوجـه و امل إنشـاءمث  ،احل، مث مراحل االمـالءطوط، نسخ مر اخليف عملية بناء 

 واخلطاب. يف احلكم، الفقرة التالية، مث، احلروف منمراحل تعلم الكتابة ميكن أن تبدأ 

 قبل كتابة الرسالة  . و

كتــاب أمامــه، وجعـــل الرصـــاص، ووضــع القلــم باســتخدام يف هــذه املرحلــة يبــدأ الطـــالب يف تعلــم 

 ائل.املطول، أو أو القصري النحين، خط املستقيم، خط املط، إما خط اخل

 كتابة الرسائل  . ي

من  يعترب الطالب ناضجة يف رسم خطوط مع مجيع االختالفات، فإن اخلطوة التالية هي الكتابة.

  بني مراحل تدريس كتابة احلروف هي:

 تدريب رسائل الكتابة بشكل منفصل قبل احلروفا. 

 التوايل حسب الرتتيب األجبديتدريب كتابة احلروف على  .٢

 تدريب كتابة احلروف قبل املقاطع والكلمات .٣

 تدريب كتابة واحد أو اثنني من الرسائل اجلديدة على كل درس .٤

كتابــة احلــروف علــى لوحــة قبــل أن يطلــب مــن  كيفيــة أن تعطــي مثــاال علــى املدرســنيينبغــي علــى  .٥

 .هاالطالب أن يكتبوا

 نسخة .٦

 نســخ ممارســة هــي التاليــة اخلطــوة فــإننفصــلة، املة احلــروف واحلــروف بعــد االنتهــاء مــن ممارســة كتابــ

 .املربجمة القراءة كتاب من تدرس املواد قراءة من الكتابة

 ءاإلمال .٧

اإلمـــالء، وهـــي  ميكـــن أن تنتقـــل إىل مرحلـــة الكتابـــة بعـــد ممارســـة الطـــالب النســـخ يف وقـــت كـــاف،

 مسع. ما مرحلة لقياس قدرة الطالب على كتابة

 املوجه شاءنإ .٨



 

رحلــة املميكــن للمدرســني انتقــال إىل  ،ءنســخ واإلمــالالبعــد االنتهــاء مــن الطــالب كتابــة الرســائل، و 

 احلرة. هذه املرحلة هي إعداد ملرحلة إنشاء .املوجه ، وهي تعلم إنشاءالتالية

 انشاء احلرة .٩

    ٧٥احلرة هي أعلى مرحلة يف تعلم الكتابة.إنشاء 

لتــدريس الكتابــة لــديها العديــد مــن املراحــل الرئيســية، وهــي تــدرج، كــن أن نفهــم أن اإلجــراءات مت

ويتم ذلك بالتتابع من أسـهل املراحـل  .إنشاء املوجه مث إنشاء احلرةء، قبل كتابة الرسائل، وكتابةاإلمال

  ايل أصعب.

 والكــالموفقــا ألمحــد فــؤاد أفنــدي، مــن حيــث املبــدأ، يــتم إعطــاء التــدريبات بعــد ممارســة االســتماع 

املهــارة الثالثــة، ولكــن  الطــالبالكتابــة متــنح إال بعــد أن يكــون مهــارة  هــذا ال يعــين أن هــذه راءة.والقــ

مـع براعـة مـن غريهـا مـن التـدريبات، وبطبيعـة احلـال، مــع  الوقـت نفـس ميكـن إعطـاء متـارين الكتابـة يف

    ٧٦مراحل الصدد املمارسة وفقا ملستوى القدرة الطالب.

هـارات ملفهـم أن الكتابـة ميكـن قيامـه يف وقـت واحـد مـع التـدريب نمن وجهة نظر أعاله ميكن أن 

وممارسـة الكتابـة املثـايل  الطـالبحالـة أو قـدرة  وجب علـي املدرسـني أن تالخـظومع ذلك،  األخرى.

  يف �اية دورة التعلم من التدريب على املهارات األخرى.

   
 

  

  

  

  

  

  

                                                             
٧٥ Muhammad Ali Al-Khuli, Op.Cit,  h ١٣١ 
٧٦Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat,٢٠١٢), h ١٨٣ 
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 ١٠٨١٦٧٣٥:   رقم اساس املدرسة    . ح

 ١٩٨٦:     سنة الوقوف  . خ

 املاجستري: أمسر سوزيال،        املدرسةاسم رئيس   . د

 ٠٨١٣١٨٥٨٤٨٥٤:       هاتف  . ذ

  

 اموسججالثالث تان جميرابون الموجحةمن المدرسة مفتح العلومتاريخ ال .٢

دراســـة  مكـــان، والـــيت كانـــت ١٩٨٦اموس منـــذ عـــام جـــتاجن جمريابـــون مفـــتح العلـــومتأسســـت مدرســـة 

وقــد بــدأ إنشــاء هــذا التجمــع مــن قبــل تــاميري الــذي كــان يعــرف يف ذلــك  األطفــال يف مســجد بــاب ســالم.

  الوقت من قبل والد سيامسودين (يف وقت متأخر) وكذلك مدرس.

مــن  العلــوممت افتتــاح نظــام الصــف مث أنشــأ هيئــة إداريــة حتــت اســم مؤسســة مفتــاح  ١٩٨٦يف عــام 

، الذي كان يرأسه السيد نورياين با، حممود و جـوهري أمـني الثناويةوكذلك  يةاملدرسة اإلبتدئخالل إنشاء 

  ميكنهم بناء األساس حىت اآلن. حبفضل الثبات اخلزانة فقيه.

  



 

  اموسججالثالث تان جميرابونويةانالثمن المدرسة الغرض، الرؤية والرسالة  .٣

الطـالب مـن الشخصـية اإلسـالمية، إىل تقدمي  اموسجالثالث تاجن جمريابون املدرسة الثناويةويهدف 

  واألخالق، واملهارة حبيث تصبح متقيني على استعداد ملواجهة العصر.

ــةرؤيـــــة  ويوجــــه ـــث تاجن جمريابــــون املدرســــة الثناويـــ وكوســــيلة لوقـــــف  والشـــــعوبية، اإلســــالماموسجالثالــ

  .اجليدة املدرسةتكون األخالقية اليت تكسب ثقة اجلمهور حبيث 

  اموسجالثالث تاجن جمريابون املدرسة الثناوية بعثة

 ، واملوظفني التقنيني، وفقا خلربا�م.املدرسني هنيةمزيادة   .أ 

 تعزيز وحتسني أداء املوظفني  .ب 

 حتسني التحصيل الدراسي  .ج 

 حتسني العالقات الداخلية واخلارجية.  .د 

 .ال املرافق والبىن التحتية لدعم �استكما  .ه 

 

  .اموسججالثالث تان جميرابون ويةانالثالمدرسون المدرسة   بيانات .٤

ــغ عــــــــدد  ــــــنيبلــــــ ــــــة الث يف املدرســ ــةاناملدرســ  ١٧بلــــــــغ جمموعهــــــــا  غــــــــاموسججالثالــــــــث تا جمريابــــــــون ويــــــ

اسـم املعلـم وكـذلك املكاتـب والتعليميـة و  واملـدربني الكشـفية العـاملني ،املدرسة رئيسيتكون منال شخصا،

  األساسية على النحو التايل:

  

  

  ٣-١الجدول 

  اموسججالثالث تان جميرابون مفتح العلوممن المدرسون البيانات 

   

 المادة الدراسة الدبلومات المدرسون رقم

 العربية/مدير IAIN S١ املاجسرتسوزيال،  أمسر ١



 

 علم العامل IAIN S١ املاجسرتسوبريانتو،  ٢

 اللغة اإلندنسية IAIN ١ S املاجسرتإسواندي،  ٣

 IAIN  SBK ١ S املاجسرتةسارة إيفي  ٤

 علم العامل STKIP ١ S املاجسرتأمريودين،  ٥

 علم الرتبية املدنية UNILA ١ S املاجسرتة، مياين ٦

 ورشة العمل STAIN ١ S املاجسرتةإندري ليستامي،  ٧

 الرياضيات STKIP ١ S املاجسرتةسيين مايا ساري،  ٨

 اللغة المبونج UNILA ١ S املاجسرتةديين كورنيا،  ٩

 علم العامل IAIN  ١ S املاجسرتةسري هانداياين،  ١٠

 إيبس / فقيه   SMA إين يوليستيانا ١١

 اإلجنليزية UNILA ١ S املاجسرتهريوان،  ١٢

 القرآن احلديث  IAIN ١ S املاجسرتأمحد دحالن،  ١٣

 الرياضيات STKIP ٢ S املاجسرت ،السندي ١٤

 اإلندنسية اللغة STKIP ١ S املاجسرتةريين سوجياريت،  ١٥

 الرياضة STIMIK ١ S املاجسرت ويندي نشار ١٦

  م.أ هيسيت واهيوين ١٧
  

  عدد الطالببيانات  .٥

  ٤-١الجدول 

 عدد الطالب الفصل رقم

٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٥/٢٠١٦ 

 ٢٤ ٢٤ ١٨ السابعة الفصل ١

 ٢٩ ٣١ ٢٦ لثامنةالفصال ٢

 ٣٠ ٣١ ٤٦ لتاسعةالفصال ٣



 

 ٨٣ ٨٦ ٩٠ عدد 

 

  اموسججالثالث تان جميرابون المدرسة مفتح العلوممن  التحتية يةالبنحالة  .٦

  المدرسةحالة  .١

  ٥-١الجدول 

    رقم

 اسم المبنى

   

 عدد

 حالة

 مكسور مكسور خير

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 - ٤ - ٤ الفصول الدراسية / التعلم ١

 - ١ - ١ غرفة املكتبة ٢

 - - - - خمترب ٣

 - ١ - ١ درسةاملهادروم ٤

 - ١ - ١ غرفة املعلم ٥

 - ١ - ١ خمزن ٦

 - ١ - ١ املساجد ٧

 - ١ - ١ ضعو المكان  ٨

 - - - - قاعة ٩

 - ١ - ١ الكمبيوتر املخترب ١٠

 - - - - خمترب اللغة ١١

 - ١ - ١ املخترب ١٢

 

 وصف موضوع البحث  .ب 



 

 ١٠طالبــة و  ١٩مــن طالبــا وطالبــة يف الصــف الثــامن، وتتكــون  ٢٩وكانــت املواضــيع يف هــذا البحــث 

ا يف هــذ علــى النحــو األمثــل. اخلامســلم جتــر يف الصــف مهــارات الكتابــة الطــالب النشــاط هــذا يف طــالب.

مجيـع أنشـطة هـذا املشـروع يف البدايـة،  .باستخدامالصـورةمهارات الكتابة  تحسنيحماولة ل قامت ، البحث

  أغسطس. ١٩ و ١٢ ،٥ ،٢٩سبت علىجوهر، كسر، أو �اية لألنشطة اإلمنائية جهة املقابلة كل يوم 

 

 وصف نتائج البحوث  .ج 

  الطالب قبل تنفيذ البحث الكتابة ةمهار  .١

الباحث األحباث اليت تقوم مالحظا�ا األولية من األنشطة السـابقة  البحث محعتاخلطوة األوىل قبل 

يف الكتابـة ال  الطـالبمـن نتـائج الرصـدات، مـن املعـروف أن قـدرة  الدولـة. قـدرات األوليـة للعمل لتحديـد

وترد نتائج هذه املالحظات يف  وال يعرفون األساليب.ململكة  فراداتاملعدم وجود  تزال تواجه صعوبات،

  اجلدول التايل:

  ١.٦ الجدول

وية اإلسالمية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار   خالصة

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلموس ججاالثالث تانمفتاخ العلوم 

  

  طــالب طالبــا مــن املعــروف أن مــا ال يقــل عــن ســبعة ٢٩ يبلــغ عــددهمواســتنادا إىل اجلــدول أعاله،

و الــذين مل حيصــلون نتــائج  ،٪٢٤.١٤أو مــا يقــرب مــن الطــالب الــذين حصــلوا نتــائج الكاملــة  ٧هنــاك 

 عدد الطالب KKM رقم

 ٪)٢٤.١٤( ٧ كامل ١

كاملغري  ٢  ٧٥،٨٦( ٢٢(٪ 

 ٪)١٠٠( ٢٩ عدد



 

مل ٪ مــن طــالب الصــف الثــامن ٥٠وهــذا يعــين أن أكثــر مــن  ٪.٨٦،  ٧٥أو حــوايل طالبــا  ٢٢الكاملــة 

  .حيصلون نتائج الكاملة

عــل جتالشــرط  وهــذا  ل صــحيح،بشــك املدرســني مل يــتم تــدريبالطــالب وميكــن اجلــزم بــأن مهــارات 

  .باستخدام الصورةاألساس للعمل على حتسني مهارات الكتابة  ةالباحث

  

 دورة األولىتنفيذ ال.٢

 ١ دورةالتخطيط  .أ 

  بأنشطة مثل: ةقوم الباحثتخطيط من إجراءات الدورة األوىل، يف مرحلة الت

 الثامن. الصفالطالب والظروف  املواد اللغة العربية عن مع مدرسةالباحثحتدثت  .١

 املواد اليت سيتم تدريسها ةدد الباحثحت .٢

 .الصورة وهي ها يف عملية التدريس.وسائل اإلعالم الستخدام ةدد الباحثحتو  .٣

 التعلم تنفيذخطة ةالباحثخلقت  .٤

 املالحظةاملدرس والطالبأدوات  ةالباحثتإعداد .٥

 وسائل اإلعالم اليت سيتم استخدامها، والصورة وفقا للمادة اليت سيتم تدريسها ةالباحثتإعداد .٦

 سؤال. مع شكل عن أداة تقييم التعلم ةتعيني الباحث .٧

 

 ىتنفيذ إجراءات الدورة األول  .ب 

 مقدمة )١

لقـراءة طلبـت الباحثـة الطـالب  مث .الطـالب سـالم وأجـاب مـن قبـلبالنشـاط األويل  ت الباحثةبدأ

ــــافز ــــــوفري احلـــــــ ــــرمي، مث تـــــ ــــــرآن الكـــــــ ــائل القـــــ ــــــــز الرســــــــ ــة وحتفيـــ ـــــــــالبمـــــــــــن  روح حالـــــــــ ـــــــق  الطــ ــــــن طريــــ عـــــ

ـــذي مت اجتيـــازه. اإلخباريـــة واالســـتعراض املـــادة اساســـه طـــرح إعطـــاء وصـــف لألنشـــطة الـــيت يتعـــني  مث ال

 .يف حتسني مهارة الكتابة األمهية اضطالعها، وهي

 األنشطة األساسية )٢



 

ــــتعلم و  ــــــــطة الــــــ ــدء أنشــ ـــــل بــــــــ ــــــدادت قبـــــ ــــــثالباعــــ ــــــــالم احــــ ـــــــائل اإلعــ ــــتخدام  أدوات وســـ  هاالســــــ

وســوف  درسـةامل حـول الطــالبإىل مقدمــة القليـل مـن  ةشـري البحثـتوعـالوة علـى ذلــك،  التـدريس. يف 

األوىل مــن الـدورة األوىل، علــى  املقابلـةصــورة يف الخطــوات اسـتخدام  ،درسـةامل الصـور حــوليشـاهدون 

 النحو التايل:

ـــرهم  .أ  ــدرات الطـــــــالب وتطـــــــوير تفكـــــــريهم وعمــــ ـــبا لقـــــ ــــوع مناســــ ـــون املوضـــ ــــــح ت.جيـــــــب أن يكــــ وضـ

 املدرسةاليت حتتوي على مواد  ةالصور  املدرسة

 ماإلعال املدرس وسائلإعداد    .ب 

   

ِة. ىف الّساعة الّسادسة و َهَدا َحَسٌن. ُهَو يـَُقْوُم ِمَن النَـْوِم ُمَبكًِّرا ُمثَّ َيْذَهُب ِاَىل املَْدَرَسِة بالّدرّاَجِة ِىف السَّاَعِة السَّاِدسَ 

 النِّْصِف َيِصُل حسٌن اىل املدرسِة. املَْدَرَسُة َكِبريٌَة, اََماَم املَْدَرَسِة َساَحٌة َواِسَعٌة. 

 الصورة وفقا للمواد التعليميةاملدرسة فسر ت  .ج 

 الصورة وناىلينظر  الطالبكل   .د 

 مع احلروف واإلمالء وعالمات الرتقيم املناسبة مجل يف الصورة كتابة على  الطالب ةدرستطلبامل  .ه 

يف الطبقات األساسية من دروس اإلنسـاء ميكـن أن تعطـى عـن تشـكيل الكلمـات أو اجلمـل الـيت    .و 

 لطالب إىل مجل بسيطةكانت معروفة (تسيطر) ا

 کتابة الطالب  , يفطشاملدرسةفعاللطالب إنشاءبعد   .ز 

 يصحيح املعلم إنشاء الطالب، من خالل إعطاء تفسريات خمتلفة وتفسريات للطالب  .ح 

 اجلزء األول الصورة حمتويات  عن طريق طرح أسئلة حول  الطالب فهم ت املدرسةاختبار   .ط 

  الفصل؟ ماذا امام



 

  املكتبة؟ اين

 االستاذ؟ اين

   .الطالبمعلومات إضافية لتشجيع  املدرسةوفر ت  .ي 

 يسجل املعلم ويكمل عمله  .ك 

بعــد أن ميــر مــن خــالل املــادة الرســم األول، يــتم تنفيــذ العمــل مــن خــالل إظهــار الــرقم مــن اجلــزء  .ل 

  الثاين.

                                                 

املكتبة ُكُتٌب كثريٌة. التَّالميد جيلسون على الكراسيِّ, األستاُذ حسن يدخل الفصل ويضع حقيبة على املكتبز, يف 

.يدخل الفصل ويسلم على الطالب مث يبدأ ىف الشرح. األستاُذ يقوم امام الفصل, ألستاُذ سشرُح الدَّرس  

 املتعلم، كما هو احلال يف القسم األول. املدرسةترب خت  .م 

 يسأل املعلم أسئلة عن اجلزء الثاين من املادة.  .ن 

  الفصل؟ ماذا امام

  املكتبة؟ اين

 االستاذ؟ اين

 .الطالبمبراقبة وتقييم أداء  املدرسةقوم توخالل هذا النشاط،   .س 

 

 



 

 غطاء )٣

ينهـــي املعلـــم احلـــدث إنشـــاء �يـــا مـــن خـــالل إعطـــاء تلميحـــات أو املشـــورة املختلفـــة الـــيت هـــي   . أ

 مفيدة للطالب

 إعطاء استنتاجات حول ما مت تعلمه  . ب

 .السالماالنتهاء مع   . ت

 المالحظة  .ج 

الــيت مت الكشــف عنهــاويتم تنفيــذ  العربيــة ةحتديــد الكلمــات واللغــيف   الطــالبفهــم املدســة اختبــار 

 ١٢وعقــد االجتمــاع الثــاين يف  ٢٠١٧أغســطس  ٥(االجتمــاع األول يف  األوىل مــع اجتمــاعني الــدورة

املـواد الـيت ينبغـي نقلهـا عـن  تناسـب، الـتعلمأو جعـل خطـط  ت الباحثـةأوال إعـداد  )٢٠١٧أغسـطس 

ــــــتخدام ـــــــــ ــــــتخدام ال ،ةالصـــــــــــــــــور  باســ ـــــــــ ــــتعلم باســ ــــــــــ ـــ ــــــــذ ال ـــــــالل تنفيـــــــــ ـــــــــ ـــــن خـ ــــــــــ ــرة، مــ ـــــــــ ــــــــة املباشــــــ طريقـــــــــ

  .ةالباحث املعروضة من قبلة الصور ملشاهدة وطالب  ةالباحثي

  

  األولىدورة الفي  انعكاس  .د 

ماحلظـة  إىل واسـتنادا .األوىلدورة الـيف  الـتعلمهو تقييم لعمليـة  االبحثوالتفكري املشار إليه يف هذ

  أملور اليت تصبح عقبات أو عوائق يف الدورة األوىل هي:واملتعاونني، فإن  ةومناقشة الباحث

 .الكتابة تركيز يفال الذين حيب أن يزعج غريه، حىت  الطالبهناك   . أ

الصـورة، كمـا أن هنـاك كـانوا  املدرسـةشـرح تأيضا أن ال تويل اهتماما عنـدما  الطالبتوجد معظم   . ب

 .هغري  األضواء إزعاج وبالتايل كون،يتحدثون ويضح

نتــائج كتابــا�م، فــإ�م أقــل قــدرة علــى التفســري بســبب عــدم فهمهــم للكتابــة  الطــالبقــدم تعنـدما   . ت

 العربية، والبعض ما زالوا يشعرون باحلرج للتحدث أمام الصف.

  .أهلداف اليت سيتم احلصول عليها من العملية يف الفصول الدراسيةيتطابقون مع الطالبفإن   . ث

وقــع يف تنفيــذ علــى املرحلــة األوىل ال يــزال لديــه الكثــري مــن النــواقص، لــذلك حنــن حباجــة إىل حتســني املت

كتابــة الكلمــات والعبــارات، واجلمــل مــع احلــروف  جوانــب يكــون أحســن مــنحــىت املرحلــة الثانيــة مــن العمل



 

ــيم ــوات  والصــــحيح. الســــليم واإلمــــالء وعالمــــات الرتقــ ــدة خطــ لتحســــني تنفيــــذ وهلــــذا الغــــرض، اختــــذت عــ

  املضطلع �ا يف الدورة الثانية. األنشطة

ــــــــــى مهار  ــاء علــ ــــــــــةوبنــــــــــ ــ ــــــــاع ةالكتاب ــــد يف اجتمــــ ــــدورة تسرتشــــــــ ـــــــل، األوىل الــــــــ ـــــــــــروف  للعمـــــ ـــــــــــن املعـ فمـ

ر تناســـب  الكتابـــة والعبـــارات، واجلمـــل مـــع احلـــروف واإلمـــالء وعالمـــات الرتقـــيم تيبـــا مؤشـــر الكلمــات أن

يف هـــذا املؤشـــر أن  أن يقـــوللـــذلك ميكـــن  .القواعـــد لإرســـا للطـــالب ميكـــن ، احلـــروف الصـــورة واالتصـــال

  اكن متابعة عملية التعلم بشكل جيدمي الطالب

قـادرون علـى حتديـد  الطـالبأما بالنسبة ملؤشرات كتابة احلروف العربية من خالل ربط احلـروف، فـإن 

ــلة أو ال،  ـــيت جيـــب أن تكـــون متصـ لمـــات علـــى اجلمـــع بـــني الك ونقـــادر  الطـــالباحلـــروف أو الكلمـــات ال

حياولون فهـم الـدروس  الطالبأنه يف هذا املؤشر الثاين ال يزال  أن نقوللذلك ميكن  واحلروف يف اجلملة.

  .الصورةوسائل باستخدام املقدمة 

واستنادا إىل نتـائج االجتمـاع األول مـن الـدورة األوىل، مهـارات الكتابـة لـدى الطـالب، ومعـايري بعـض 

   حيقق مؤشر مهارة الكتابة.الطالب ملتابة، وعدد الذين حققوا مؤشر مهارة الك الطالب

األول كمــا هـو موضــح أعــاله، مث يف  تنفيـذواسـتنادا إىل مهــارة الكتابـة يف االجتمــاع األول مــن دورة 

االجتمــاع الثــاين مـــن هــذه الــدورة األوىل اختبـــار نتــائج مهــارات الكتابـــة اخلاصــة �ــم مـــن وســائل اإلعـــالم 

إىل إيـالء االهتمـام ودعـو�م لتحديـد وكتابـة الكلمـات أو اجلمـل  الطـالبوذلك عن طريـق دعـوة  الصورة.

  مكتوب. بعد املدرساليت يرو�ا من الصورة بشكل فردي ومجعها إىل مكتب 

بعد ذلك يناقش املعلم نتائج كتابا�م، وخيتربهم واحدا تلو اآلخر لفضـح فهـم الكتابـة الـيت يقومـون 

  �ا بناء على الصور اليت يرو�ا.

هـي هـذه  األوىلوميكن إثبات نتيجة عمل مهارة الكتابة املوجهة باستخدام الصورة يف إجراء الـدورة 

 يف اجلدول أدناه:النتائج الدورة األوىل 

 

 

 

  



 

  ١.٧ الجدول

وية اإلسالمية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار نتائج 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلاموس ججالثالث تانمفتاخ العلوم 

 الطالب رقم
 النتائج

 معلومات
KKM ١الدورة  البيانات األولية 

 كامل ٧٠ ٥٠  ٧٠ آن سابوترا ١

 كاملغري  ٥٠ ٥٥ ٧٠ آنا روستيانا ٢

 كاملغري  ٦٠ ٥٥ ٧٠ أنغون فاديلة ٣

 كامل ٧٠ ٥٥ ٧٠ داين أبريانتو ٤

 كامل ٧٥ ٧٥ ٧٠ ديستني مارزيانيت ٥

 كاملغري  ٥٠ ٦٠ ٧٠ فيصل جونيدي ٦

 كامل ٨٠ ٨٥ ٧٠ فيكاياتول مهباروه ٧

 كامل ٨٠ ٧٥ ٧٠ هاريونو ٨

 كاملغري  ٦٠ ٦٠ ٧٠ هيزال ألفيان ٩

 كاملغري  ٥٥ ٦٠ ٧٠ إمسياتول موال ١٠

 كاملغري  ٦٠ ٥٥ ٧٠ جوين هداية اهللا ١١

 كامل ٧٠ ٥٠ ٧٠ كوماالساري ١٢

 كاملغري  ٦٠ ٥٥ ٧٠ لسينا ١٣

 ملاكغري  ٥٠ ٥٥ ٧٠ قائمة أمباروايت ١٤

 كامل ٧٠ ٥٥ ٧٠ نادية سيبتيانا ١٥

  كاملغري  ٦٥ ٥٥ ٧٠ نيكني األمرية ١٦

 كامل ٧٥ ٧٠ ٧٠ نوربيت ١٧

 كاملغري  ٦٠ ٥٥ ٧٠ نور رمحن ١٨

 كامل ٨٠ ٨٠ ٧٠ نوفا ١٩

 كاملغري  ٦٠ ٥٥ ٧٠ ريندي سابوترا ٢٠



 

 كامل ٧٠ ٥٥ ٧٠ ريستو زيتين فهمي ٢١

 كامل ٧٠ ٥٥ ٧٠ نور عفاين رضا ٢٢

 كاملغري  ٦٠ ٥٥ ٧٠ ناطفة  ريكا أميين ٢٣

 كامل ٨٠ ٧٥ ٧٠ برابو  كلمة ٢٤

 كامل ٧٥ ٧٥ ٧٠ سييت مرمي ٢٥

 كاملغري  ٦٠ ٥٠ ٧٠ تريا أوتامي ٢٦

 كاملغري  ٦٠ ٦٥ ٧٠ فييب نوفيتا ٢٧

 كاملغري  ٦٥ ٦٠ ٧٠ وينغاناتو جاهارو ٢٨

 كامل ٧٠ ٥٠ ٧٠ الزهراء ٢٩

  

  ١.٨ الجدول

وية انبالمدرسة الثالثامن النظام   الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار نتائج  خالصة

  ةقبل استخدام الصور اموس ججالثالث تاناإلسالمية مفتاخ العلوم 

   

   

  

ـــــتنادا و  اســــــ   

 ١٤هنـــاك   طـــالب طالبـــا مـــن املعـــروف أن مـــا ال يقـــل عـــن ســـبعة ٢٩ يبلـــغ عـــددهمإىل اجلـــدول أعاله،

ــائج الكاملــــة ــائج الكاملــــة  ،الطــــالب الــــذين حصــــلوا نتــ % ٥١،٧١أو  طالبــــا ١٥و الــــذين مل حيصــــلون نتــ

ــايل  ـــامن مهـــــارات  نعرفوبالتـــ ـــــوم هنـــــاك كتابةاملوجهـــــة لطـــــالب الصـــــف الثـــ زيــــــادة مـــــن املدرســـــة مفـــــتح العل

  ع قبل استخدام الصورة.م األوىل دورةالعلى  ٪٢٤.١٣

  

  نفيذ الدورة الثانيةت .٢

 الدورة األوىل البيان األول  KKM رقم

 ٪)٤٨.٢٧شخصا ( ١٤ ٪)٢٤.١٤( ٧ كامل ١

 ٪)٥١.٧٣(شخصا  ١٥ ٪)٧٥،٨٦( ٢٢ كاملغري  ٢

   ٪)١٠٠( ٢٩ عدد



 

األوىل، أن مهــــارة الكتابـــة املوجهــــة الطــــالب يف  الـــدورةواســـتنادا إىل نتــــائج التفكـــري الــــذي أجــــري يف 

ـــغ الثالـــث تانغـــاموس مل حيقـــق جناحـــا جمموعـــة، وهـــذا هـــو  ــذا ميكـــن الطـــالب٪ مـــن عـــدد ٨٥مريابون ، وهـ

ــدرة علـــــى الكتابـــــة باســـــتخدام وســـــائل  ـــات القـــ ــى إثبــ ــورةتصـــــنيفها ال تشـــــمل قـــــادرة علـــ ـــيل  الصـــ يف توصــ

لــذلك جيــب أن يســتمر اســتخدام  ات وفهــم املعــىن.وحماكــاة حمتويــات، وحتديــد احلــروف والكلمــ الرســائل،

  ملصورة يف إجراء الدورة الثانية.ا

  

 تخطيط الدورة الثانية  .أ 

  بأنشطة مثل:ة قوم الباحثتحلة التخطيط يف الدورة الثانية، يف مر 

 الثامن. الصفالطالب والظروف  املواد اللغة العربية عن مع مدرسةالباحثحتدثت  .١

 املواد اليت سيتم تدريسها ةدد الباحثحت .٢

 .الصورة وهي ها يف عملية التدريس.وسائل اإلعالم الستخدام ةدد الباحثحتو  .٣

 التعلم تنفيذخطة ةالباحثخلقت  .٤

 املالحظةاملدرس والطالبأدوات  ةالباحثتإعداد .٥

 وسائل اإلعالم اليت سيتم استخدامها، والصورة وفقا للمادة اليت سيتم تدريسها ةالباحثتإعداد .٦

  مع شكل سؤال. عن أداة تقييم التعلم ةتعيني الباحث .٧

  تنفيذ إجراءات الدورة الثانية  .ب 

  المقدمة  . أ

لقـــراءة طلبـــت الباحثــة الطـــالب  مث .الطـــالب ســالم وأجـــاب مـــن قبــلبالنشـــاط األويل  ت الباحثـــةبــدأ

ــــــافز ــــــوفري احلــــــ ــــرمي، مث تــــــ ــــرآن الكــــــــ ــــــــائل القــــــــ ــز الرســــ ـــــــــ ــــــة وحتفيـ ـــــن  روح حالــــــ ــــــالبمـــــــ ـــــــق  الطــــــ ـــــن طريـــــ عـــــــ

ـــتعراض املــــادة اساســــه طــــرح ــة واالسـ ـــازه اإلخباريــ ــــذي مت اجتيـ ـــاء وصــــف لألنشــــطة الــــيت يتعــــني  .ال مث إعطـ

  .يف حتسني مهارة الكتابة األمهية اضطالعها، وهي

  

  األنشطة األساسية  . ب



 

ــــــــتعلم و  ـــ ــطة ال ــــدء أنشـــــــــ ـــــــ ــــــل ب ــدادت قبـــــ ـــــــالماعـــــــــ ــــائل اإلعــــ ــــتخدامها  الباحـــــــــــث أدوات وســـــــ  الســـــــ

وســـوف  املدرســـة حــول الطـــالبإىل مقدمـــة القليــل مـــن  ةالبحثــشـــري توعـــالوة علــى ذلـــك،  التــدريس. يف 

، علــى الثانيــةاألوىل مــن الــدورة  املقابلــةخطــوات اســتخدام الصــورة يف  ، املدرســة يشــاهدون الصــور حــول

  النحو التايل:

ـــرهم  .أ  ــدرات الطـــــــالب وتطـــــــوير تفكـــــــريهم وعمــــ ـــبا لقـــــ ــــوع مناســــ ـــون املوضـــ ــــــح ت.جيـــــــب أن يكــــ وضـ

 املدرسةاد اليت حتتوي على مو  ةالصور  املدرسة

 ماإلعال املدرس وسائلإعداد    .ب 

   

ِة. ىف الّساعة الّسادسة و َهَدا َحَسٌن. ُهَو يـَُقْوُم ِمَن النَـْوِم ُمَبكًِّرا ُمثَّ َيْذَهُب ِاَىل املَْدَرَسِة بالّدرّاَجِة ِىف السَّاَعِة السَّاِدسَ 

 النِّْصِف َيِصُل حسٌن اىل املدرسِة. املَْدَرَسُة َكِبريٌَة, اََماَم املَْدَرَسِة َساَحٌة َواِسَعٌة. 

 الصورة وفقا للمواد التعليميةاملدرسة  فسرت  .ج 

 الصورة وناىلينظر  الطالبكل   .د 

 مع احلروف واإلمالء وعالمات الرتقيم املناسبة مجل يف الصورة كتابة على  الطالب ةدرستطلبامل  .ه 

يف الطبقات األساسية من دروس اإلنسـاء ميكـن أن تعطـى عـن تشـكيل الكلمـات أو اجلمـل الـيت    .و 

 الطالب إىل مجل بسيطةكانت معروفة (تسيطر) 

 کتابة الطالب  , يفطشاملدرسةفعاللطالب إنشاءبعد   .ز 

 يصحيح املعلم إنشاء الطالب، من خالل إعطاء تفسريات خمتلفة وتفسريات للطالب  .ح 

 اجلزء األول الصورة حمتويات  عن طريق طرح أسئلة حول  الطالب فهم ت املدرسةاختبار   .ط 

  الفصل؟ ماذا امام



 

  املكتبة؟ اين

 االستاذ؟ اين

   .الطالبمعلومات إضافية لتشجيع  املدرسةوفر ت  .ي 

 يسجل املعلم ويكمل عمله  .ك 

بعــد أن ميــر مــن خــالل املــادة الرســم األول، يــتم تنفيــذ العمــل مــن خــالل إظهــار الــرقم مــن اجلــزء  .ل 

  الثاين.

                                                 

املكتبز, يف املكتبة ُكُتٌب كثريٌة. التَّالميد جيلسون على الكراسيِّ, األستاُذ حسن يدخل الفصل ويضع حقيبة على 

.يدخل الفصل ويسلم على الطالب مث يبدأ ىف الشرح. األستاُذ يقوم امام الفصل, ألستاُذ سشرُح الدَّرس  

 املتعلم، كما هو احلال يف القسم األول. املدرسةترب خت  .م 

  من املادة.يسأل املعلم أسئلة عن اجلزء الثاين  .ن 

  الفصل؟ ماذا امام

  املكتبة؟ اين

 االستاذ؟ اين

 .الطالبمبراقبة وتقييم أداء  املدرسةقوم توخالل هذا النشاط،   .س 

 غطاء )٤



 

ينهـــي املعلـــم احلـــدث إنشـــاء �يـــا مـــن خـــالل إعطـــاء تلميحـــات أو املشـــورة املختلفـــة الـــيت هـــي   . ث

 مفيدة للطالب

 إعطاء استنتاجات حول ما مت تعلمه  . ج

 .السالماالنتهاء مع   . ح

ــــــذ ـــــدورة تنفي ـــــاعني األوىل الـ ــع اجتمـ ـــطس  ١٩(االجتمــــــاع األول يف  أفعــــــل مــــ وعقــــــد  ٢٠١٧أغســـ

اىل املناســباملواد التعلمــأو جعــل خطــط  ت الباحثــةأوال إعــداد  )٢٠١٧أغســطس  ٢٦االجتمــاع الثــاين يف 

ــــذ الــــتعلم باســـــتخدام ال .الصـــــورة ان تنقــــل وســــائل ـــالل الباحثــــتنفي  والدارســـــني  ةطريقــــة املباشــــرة، مـــــن خـ

  ة.املعروضة من قبل الباحث الصور ةملشاهد 

  

  الثانيةدورة الانعكاس   . ه

ــتعلمهــو تقيــيم لعمليــة  االبحثوالتفكــري املشــار إليــه يف هــذ ماحلظــة  واســتنادا إىل .األوىلدورة الــيف  ال

يف عمليـة الـتعلم، ألنـه يف هـذه الـدورة الثانيـة  املشكلةواجز أو احلأن هناك أي  واملتعاونني ةومناقشة الباحث

والطــالب هــم أكثــر نشــاطا أثنــاء عمليــة الــتعلم،  ،ةالطــالب هــم أكثــر محاســا يف الــتعلم باســتخدام الصــور 

إمجـاع  والطالب هم العاطفة جدا يف الكتابة، فإنه ميكن أن ينظر إليها من غياب طالب واحـد مل يكتـب.

  ٪.٤٨.٢٧٪ إىل ٢٥ونتائج تعلم الطالب زادت من  الطالب يف االهتمام مرتفع جدا،

 مؤشـر  الكلمـات فمـن املعـروف أن للعمـل، الثانيـة الـدورة تسرتشد يف اجتماع ةالكتابةوبناء على مهار 

ــيم تيبـــا ــارات، واجلمـــل مــــع احلـــروف واإلمـــالء وعالمـــات الرتقــ  ر تناســـب الصـــورة واالتصــــال الكتابـــة والعبـ

كـن متابعـة مي الطـالبيف هـذا املؤشـر أن  أن يقـوللـذلك ميكـن  .اعـدالقو  إرسـال للطالب ميكن ، احلروف

  اعملية التعلم بشكل جيد

قـادرون علـى حتديـد  الطـالبأما بالنسبة ملؤشرات كتابة احلروف العربية من خالل ربط احلـروف، فـإن 

ــلة أو ال،  ـــيت جيـــب أن تكـــون متصـ ــع بـــني الكلمـــات  ونقـــادر  الطـــالباحلـــروف أو الكلمـــات ال علـــى اجلمـ

حياولون فهـم الـدروس  الطالبأنه يف هذا املؤشر الثاين ال يزال  أن نقوللذلك ميكن  واحلروف يف اجلملة.

  .الصورةوسائل باستخدام املقدمة 



 

واستنادا إىل نتـائج االجتمـاع األول مـن الـدورة األوىل، مهـارات الكتابـة لـدى الطـالب، ومعـايري بعـض 

   حيقق مؤشر مهارة الكتابة.الطالب ملقوا مؤشر مهارة الكتابة، وعدد الذين حق الطالب

األول كمــا هـو موضــح أعــاله، مث يف  تنفيـذواسـتنادا إىل مهــارة الكتابـة يف االجتمــاع األول مــن دورة 

االجتمــاع الثــاين مـــن هــذه الــدورة األوىل اختبـــار نتــائج مهــارات الكتابـــة اخلاصــة �ــم مـــن وســائل اإلعـــالم 

إىل إيـالء االهتمـام ودعـو�م لتحديـد وكتابـة الكلمـات أو اجلمـل  الطـالبذلك عن طريـق دعـوة و  الصورة.

  مكتوب. بعد املدرساليت يرو�ا من الصورة بشكل فردي ومجعها إىل مكتب 

بعد ذلك يناقش املعلم نتائج كتابا�م، وخيتربهم واحدا تلو اآلخر لفضـح فهـم الكتابـة الـيت يقومـون 

  ر اليت يرو�ا.�ا بناء على الصو 

هـي هـذه  األوىلوميكن إثبات نتيجة عمل مهارة الكتابة املوجهة باستخدام الصورة يف إجراء الـدورة 

  يف اجلدول أدناه:النتائج الدورة الثانية 

  ١.٩ الجدول

وية اإلسالمية انبمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطالب ااختبار نتائج 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلاموس ججالثالث تانمفتاخ العلوم 

 الطالب رقم

 النتائج

 معلومات
KKM 

البيانات 

 األولية
 ١الدورة 

الدورة 

 الثانية

 كامل ٧٥ ٧٠ ٥٠  ٧٠ آن سابوترا ١

 كامل ٧٠ ٥٠ ٥٥ ٧٠ آنا روستيانا ٢

 كامل ٧٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ أنغون فاديلة ٣

 كامل ٧٠ ٧٠ ٥٥ ٧٠ داين أبريانتو ٤

 كامل ٨٠ ٧٥ ٧٥ ٧٠ ديستني مارزيانيت ٥

 كاملغري  ٦٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ فيصل جونيدي ٦

 كامل ٨٠ ٨٠ ٨٥ ٧٠ فيكاياتول مهباروه ٧



 

 كامل ٨٠ ٨٠ ٧٥ ٧٠ هاريونو ٨

 كامل ٨٠ ٦٠ ٦٠ ٧٠ هيزال ألفيان ٩

 كاملغري  ٦٥ ٥٥ ٦٠ ٧٠ إمسياتول موال ١٠

 كامل ٧٥ ٦٠ ٥٥ ٧٠ جوين هداية اهللا ١١

 كامل ٨٠ ٧٠ ٥٠ ٧٠ كوماالساري ١٢

 كامل ٧٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ لسيان ١٣

 كامل ٧٥ ٦٥ ٥٥ ٧٠ قائمة أمباروايت ١٤

 كامل ٧٥ ٧٠ ٥٥ ٧٠ نادية سيبتيانا ١٥

 كامل ٧٠ ٦٥ ٥٥ ٧٠ نيكني األمرية ١٦

 كامل ٧٥ ٧٥ ٧٠ ٧٠ نوربيت ١٧

 كامل ٨٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ نور رمحن ١٨

 كامل ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٧٠ نوفا ١٩

 كامل ٧٥ ٦٠ ٥٥ ٧٠ سابوترا ريندي ٢٠

 كامل ٧٥ ٧٠ ٥٥ ٧٠ ريستو زيتين فهمي ٢١

 كامل ٨٠ ٧٠ ٥٥ ٧٠ رضا نور عفاين ٢٢

 كامل ٧٥ ٦٠ ٥٥ ٧٠ ناطفة  ريكا أميين ٢٣

 كامل ٨٠ ٨٠ ٧٥ ٧٠ برابو  كلمة ٢٤

 كامل ٦٥ ٧٥ ٧٥ ٧٠ سييت مرمي ٢٥

 كاملغري  ٦٥ ٦٠ ٥٠ ٧٠ تريا أوتامي ٢٦

 كامل ٨٠ ٦٠ ٦٥ ٧٠ فييب نوفيتا ٢٧

 كامل ٧٥ ٦٥ ٦٠ ٧٠ وينغاناتو جاهارو ٢٨

 كامل ٧٥ ٧٠ ٥٠ ٧٠ الزهراء ٢٩

 ١.١٠ الجدول



 

  

وية انبالمدرسة الثالثامن النظام   الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار خالصة نتائج 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلاموس ججالثالث تاناإلسالمية مفتاخ العلوم 

 الدورة الثانية الدورة األوىل البيانات األولية KKM رقم

 ٪)٢٤.١٤( ٧  كامل ١
شخصا  ١٤

)٤٨.٢٧(٪ 
 ٪)٩٠شخصا ( ٢٦

 ٪)٧٥.٨٦( ٢٢ كاملغري  ٢
شخصا  ١٥

)٥١.٧٣(٪ 
 ٪)١٠( اشخص ٣

 ٪)١٠٠شخصا ( ٢٩ ٪)١٠٠شخصا ( ٢٩ ٪)١٠٠( ٢٩ عدد

     

ــــة ــــدورة الثاني ــــائج ال ــر إىل مــــن وبنــــاء علــــى نت ــن أن ينظــ ــــة للطــــالب أعــــاله، ميكــ   أن مهــــارات الكتاب

الــدورة األوىل،  تنفيــذشخصــا يف  ١٤٪) مــن ٩٠شخصــا ( ٢٦شخصــا أو مــا يصــل إىل  البحــث١٠ قبــل

مـن  مهارات الكتابة   أنه من املعروف أن ارتفعت وبنظر من هذا البيان ٪).١٠( ٣ اقل منيف حني بلغ 

نـات األوليـة، وارتفعـت يف الـدورة الثانيـة مقارنـة مـع البيا يف الدورة األوىل من عمـل ٪٢٤.١٣الطالب اىل 

 ٪.٣٤.٤٨  إىل

  تحليل البيانات ومناقشة نتائج البحوث   .د 

ــونالطـــالب للصـــف الثــــامن هـــارة كتابـــة مــــن ملاســـتنادا البيانـــات األوليــــة  اموس جــــتاجن لـــثالثا جمريابـ

ذلــك يف اجلــدول مث ميكــن إثبــات  .ةوالثانيــ دورة األوىلالــاحلصــول عليهــا مــن قبــل العمــل، مث البيانــات بعــد 

  أدناه:

  ١.١١ الجدول

وية انبالمدرسة الثالثامن النظام   الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار خالصة نتائج 

ة قبل استخدام الصور  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية لسنةلموس ججاالثالث تاناإلسالمية مفتاخ العلوم 

  الى الدورة األولى والثانية

 الدورة الثانية األوىل الدورة البيانات األولية KKM ال.



 

 ٪)٢٤.١٤( ٧ كامل ١
شخصا  ١٤

)٤٨.٢٧(٪ 
 ٪)٩٠شخصا ( ٢٦

 ٪)٧٥.٨٦( ٢٢ كاملغري  ٢
شخصا  ١٥

)٥١.٧٣(٪ 
 ٪)١٠أشخاص ( ٣

 ٪)١٠٠شخصا ( ٢٩ ٪)١٠٠شخصا ( ٢٩ ٪)١٠٠( ٢٩ عدد

  

وية انالثبالمدرسة الثامن النظام   الصفلمهارة الكتابة من الطالب اختبار نتائج   الرسم البياني

  ة الى الدورة األولى والثانيةقبل استخدام الصور اموسججالثالث تاناإلسالمية مفتاخ العلوم 

  الصورة

  
  

قبـل اسـتخدام الصـورة  استنادا إىل الوصف أعـاله ميكـن مالحظـة أن هنـاك زيـادة يف مهـارات الكتابـة.

وعـالوة  مل.كغري  ٪)٧٥.٨٦( ٢٢و الذين أكملوا،  الطالبمن  ٪)٢٤.١٤( ٧ الطالب وهم ٣٩من 

الذين حصلوا على النتائج ٪) ٤٨.٢٧( ١٤على ذلك، بعد استخدام الصور يف الدورة األوىل كان هناك 

الـــذين حصــــلوا علـــى النتــــائج ٪) ٩٠( ٢٦الثانيـــة كــــان هنـــاك  الــــدورةويف  ٪)٥١.٧٣( ١٥ فاشـــل ،جتـــح

0

5

10

15

20

25

30

data awal siklus I siklus II

tuntas

tidak tuntas

24,14% 

75,86% 

48,27% 

15 

51,73% 

90 % 

10 % 7 

22 

14 

26 

3 



 

٪ باســـتخدام ٦٥.٨٦وهـــذا يعــين زيـــادة بنســبة  .الــذين فاشـــل علــى النتـــائج جتــح٪)١٠( ثالثـــةو  ،الكاملــة

     صورة يف مهارات الكتابة املوجهة.الوسائل 

ـــدى طـــــالب الصـــــف الثـــــامن تالبيانـــــات املتـــــوفرة حقق بنظــــر اىل باملدرســـــة الثناويـــــة مهـــــارات الكتابـــــة لـ

ــاعغموس  ــغ الثالـــــث تـــ وبـــــذالك  .طالبـــــا ٢٩ واىل ٢٦ طالبـــــا اىل ٧اكتمـــــال كبـــــريا مـــــن اإلســـــالمية مريابوعـــ

 الطالب.كتابة ة  حتسني مهار  قدرت على وسائل الصورةاستخدام ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  
 



 

 الخامس لبابا

  إختتام

 خالصة  . أ

، ميكــــن اســــتنتاج أن هــــا الباحثــــةواســــتنادا إىل نتــــائج البحــــث والتحليــــل ملناقشــــات البيانــــات الــــيت أجريت

ــــة  ترقيــــةاســــتخدام الصــــورة كوســــيلة  ــوم الثانوي مهــــارة الكتابــــة لطــــالب الصــــف الثــــامن مبدرســــة مفتــــاح العلــ

  .ج الثالث تاجنجاموسمريابوناإلسالمية األهلية 

ــورة اإلعالميـــــة  ـــتخدام الصـــ ــل اســ  مهـــــالطـــــالب و  ٢٩مـــــن  أنميكـــــن أدل علـــــى ذلـــــك مـــــن نتـــــائج قبـــ

بعـــــد وعـــــالوة علـــــى ذلـــــك،   ٪).٧٥.٨٦( ٢٢ والـــــذين غريكامـــــل، كامـــــلالـــــذين  هم مـــــن ٪)٢٤.١٤( ٧

ــتخدام الصــــور   غريكامــــل، الــــذين حصــــلوا نتــــائج كامــــل٪) ٤٨.٢٧(١٤يف الــــدورة األوىل كــــان هنــــاك  ةاســ

ــــــاك  الــــــــدورةويف  طالبـــــــا.٪)٥١.٧٣( ١٥ ـــــة كــــــــان هنــ ــــــلوا نتــــــــائج ٪) ٩٠( ٢٦الثانيـــ ــذين حصــ طالبــــــــا الــــــ

٪ باســـتخدام وســـائل ٦٥.٨٦زيــادة بنســـبة بـــذالك هنـــاك و  ٪).١٠(ظالبــا ثالثـــة والــذي غريكامـــل،الكاملة

    .ةدورة الثانيالالكتابة من قبل استخدام الصورة حىت مهارة صورة يف العالم اإل

 اقتراح  . ب

  أمرين:ا البحث تضمن االقرتاحات املقرتحة يف هذواستنادا إىل نتائج البحث املذكورة أعاله، ت

  :تأمر مبا يليينبغي على املدرسني باملدرسة مفتخ العلوم أن  .١

لــــدعم جنــــاح الكتابــــة، حبيـــث الــــدافع الــــتعلم ســــوف تنمــــو ولــــيس  ةجيدةاســـتخدام الصــــور   . أ

 املشبعة.

 للطالبالكتابة املوجهة للغة العربية  ةيف حماولة لتحسني مهار  وسيلة التعليميةاستخدام   . ب

 للمدرسة .٢



 

يف كــل  ةبالنســبة للمــدارس لتنفيــذ وحتســني مهــارات الكتابــة العربيــة باســتخدام وســائل الصــور 

   .املدرسة مفتح العلوم  جمموعة أو فئة يف

 للباحثين المتقدمين .٣

البحث عن اجلهود املبذولة لتحسني مهارة الكتابة املوجهة على الطالب واحد منهم يـتم مـن 

  صورة كما أجريت يف هذا البحث.الخالل استخدام وسائل 
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LAMPIRAN 
  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan  : MTs Miftahul ‘Ulum Merabung III Tanggamus  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester : VIII/١ (Satu) 

Tema  : المدرسة 

Alokasi Waktu       :  ٢ Jam Pelajaran (٢x٤٠ menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI  

KI ١ :    Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI ٢    : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI ٣    :   Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI ٤    :  Mencoba, Mengolah, menyajikan dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  (KD) 

١.١. Mampu meyakini adanya motivasi internal (instrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa.  

٢.١. Mampu menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan   

kemampuan berbahasa.  

٤.١.Mampu mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik 

 .baik secara lisan/tulisan  المدرسة



 

٤.٢. Mampu melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang المدرسة 

٤.٣. Mampu menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat tentang 

 المدرسة

٤.٤. Mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  المدرسة  dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

٤.٥. Mampu menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan menanya dan 

merespon tentang المدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai konteks 

٤.٦. Mampu menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  

 المدرسة

٤.٧. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang  

  dalam berbagai struktur dan unsure kebahasaan yang benar sesuai konteks المدرسة 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

١.٢.١ Menunjukkan keyakinan bahwa motivasi sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan bahasa Arab.  

٢.٢.١  Menunjukkan perilaku termotivasi untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dengan bahasa Arab.  

٢.٢.٢ Menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan kemampuan 

berbahasa.  

٤.١.١ Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik المدرسة 

baik secara lisan/tulisan. 

٤.١.٢ Melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang لمدرسةا  

٤.١.٣ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat tentang المدرسة 

٤.١.٤ Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang المدرسة  dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks  



 

٤.١.٥ Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan menanya dan 

merespon tentang المدرسة  dengan memperhatikan teks mufradat dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

٤.١.٦ Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 

   المدرسة

٤.١.٧ Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang  المدرسة dalam berbagai struktur 

dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

١. Dengan belajar tentang teks المدرسة siswa mampu menceritakan dan memahami 

tentang  dengan menggunakan bahasa Arab  المدرسة 

٢. Dengan mengamati tentang teks المدرسة siswa dapat menuliskan kosa kata bahasa 

Arab 

٣. Dengan memahami teks المدرسة  siswa dapat menuliskan ide pokok dalam teks.  

٤. Dengan memahami teks المدرسة siswa dapat menyebutkan dan menulis tentang waktu 

dengan bahasa Arab  

٥. Dengan memahami teks المدرسة  siswa dapat menjawab soal dari teks mufradat bahasa 

Arab  

٦. Dengan memahami teks المدرسة siswa dapat mendapatkan pengetahuan melalui empat 

keterampilan berbahasa yaitu mendengar, membaca, berbicara, dan menulis.  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

 املدرسة

هذا حسن. هو يقوم من النوم مبكرًا مث يذهب اىل املدرسة بالّدرّاجة ىف الّساعة الّسادسة. ىف  

الّساعة الّسادسة و النصف يصل حسٌن اىل املدرسة. املدرسة كبرية. امام املدرسة ساحة 

اًحا. هؤالء طالب ىف الفصل, هم جيلسون على واسعة, اخلرس يدّق ىف الّساعةاّالبعة صب

 .الكراسّي, حسن يدخل الفصل ويضع حقيبتة على املكتب



 

  
F. METODE, STRATEGI PEMBELAJARAN  

Pendekatan  :  Pendekatan ilmiah (Scientifict Approach) 

Model  :   mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi(menalar), 

dan mengkomunikasi 

Metode   : Qiroah (membaca), Demonstrasi Diskusi dan Tanya Jawab. 

 

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

١. Spidol/white board 

٢. Buku Bahasa Arab  

٣. gambar 

 

H. SUMBER BELAJAR 

 Materi terdapat di Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum ٢٠١٣  

kelas VIII.   

 Gambar dari internet 

I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
١ Pendahuluan 

a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 
salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 

b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan belajar dengan 
bahasa sederhana dan dapat dipahami  

d. Guru menanyakan pelajaran yang telah lalu dan mengaitkan dengan 
pelajaran yang baru 

e. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai.  

f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, 
menyimak, berdiskusi. Mengkomunikasikan dengan menyampaikan, 
menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi. 

 

١٠ Menit 

٢ Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
 Peneliti  menerangkan secara garis besar materi المدرسة 
 Siswa diminta untuk membaca teks bacaan mufradat tentang المدرسة 

Peneliti  melafalkan atau mengucapkan teks yang berkaitan dengan tema 

٥٥ Menit 



 

 siswa diminta menyimak dan menirukan serta membaca ujaran المدرسة
mufradat yang diucapkan oleh peneliti dengan suara yang keras. 

 Siswa diminta untuk membentuk kelompok dan masing-masing kelompok 
dibagikan gambar tentang المدرسة beserta soal-soal yang harus dijawab 
oleh peserta didik.  

 Pendidik membagi gambar dan meminta sisiwa untuk menulis sesuai 
dengan gambar yang didapatkan 

 Pendidik meminta siswa untuk menuliskan kata, frasa,dan kalimat dengan 
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat yang terdapat digambar 

 Pendidik memeriksa satu per satu hasil tulisan peserta didik 
b. Menanya  
 Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

tentang materi yang belum di pahami 
c. Mengeksplorasi 

 Peserta didik diminta menjelaskan tulisan beserta artinya pada masing-
masing kelompok 

 Peserta didik membuat kalimat sederhana dari kata yang telah dipelajari tersebut 
kemudian dibacakan didepan temannya dengan baik dan benar. 

 Pendidik mengklarifikasi materi yang telah dipelajari 
 

e. Mengkomunikasikan 
 Pendidik memberikan reward (hadiah) kepada kelompok yang memiliki 

nilai tertinggi dan telah mencapai tujuan pembelajaran 
 Dengan Bimbingan guru, siswa merefleksi kegiatan pembelajaran guna 

menggali pengalaman belajar yang telah dilakukan. 
 Sebagai bahan evaluasi, pendidik memberikan soal latihan kepada peserta 

didik  
٣ Penutup  

 Pendidik memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah 
berlangsung  

 Guru  bertanya  kepada  peserta  didik  tentang  manfaat/hikmah 
mempelajari materi yang telah dipelajari. 

 Pendidik mengajak peserta didik menutup kegiatan belajar dengan 
bersama-sama membaca Hamdallah 

 Pendidik mengucapkan Salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas 
 

١٥ menit 

 

J. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Adapun penilaian lain yaitu penilaian 

diri dan penilaian teman sejawat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkapa 

pencapaian spiritual dan sosial siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini digunakan 



 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 

Tugas 

 Melafalkan bunyi, kata, frase, kosakata dan kalimat bahasa Arab tentang المدرسة 

 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat tentang المدرسة   

Observasi 

 Mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 

terkait dengan:  

١. Pelafalan ujaran, kata, frase, dan kalimat dalam mufradat tentang materi 
 المدرسة

٢. Sikap yang ditunjukkan peserta didik saat melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

Materi المدرسة  

Soal tes lisan  

No Instrument Indikator 

١. Artikan mufradat yang ada pada gambar yaitu: 

 امام املدرسة ساحة, املدرسة كبرية , حسٌن اىل املدرسة         

.هم جيلسون على الكراسيّ , حقيبتة على املكتب, واسعة  

Pemahaman  

٢. Ucapkanlah/sebutkanlah yang berkaitan dengan tema  
  المدرسة

, واسعة امام املدرسة ساحة, املدرسة كبرية , حسٌن اىل املدرسة

  .الكراسيّ هم جيلسون على , حقيبتة على املكتب

Pengucapan  

٣ Buatlah wacana pendek sesuai tema! 
  المدرسةالحوار عن 

              

Membuat wacana 

pendek  



 

٤ Buatlah contoh kalimat dengan melihat gambar! 

  

Penulisan  

 

   

 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

Asmara Susila,S.Pd.I                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggamus,  ٢٩ Juli ٢٠١٧ 
Peneliti 
 
 
 
Yuna Aryaningsih  
 

 

 


