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 صالملخّ 
 

ّكتابةّالحروفّالهجائي ةّلدىّ بالوسيلةّالس معي ةّالبصري ة تأثيرّطريقةّأبانا علىّمهارة
ّالس ابعّمنّالمدرسةّالمتوس طةّالحكومي ةّاألولىّالمبونجّالجنوبي ة طلبة ّالصف 
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 إعداد

 هيزتيّيوليانتيكا
يف املدرسة الطريقة والوسيلة التعليمية ىي شيء مهم يف عملية التعليم. وكانت عملية التعليم 

المبونج اجلنوبّية مل تستفيد الوسيلة احلالية جّيدة، وخاصة يف تعليم  احلكومّية األول املتوّسطة
 صّف الّسابع، دما جتعل مهارة كتابة احلروفيف ال اهلجائّية الّلغة العربّية عن كتابة احلروف

 اهلجائّية ال تزال منخفضة.

طريقة أبانا ( ىل ىناك أي تأثري يف استخدام 1وكانت صياغة املسألة يف ىذا البحث ىي: )
بوسيلة السمعية والبصرية على حتسني مهارة كتابة احلروف اهلجائّية لدى طالب الصّف 

( كيف تغيري سلوك طالب 2المبونج اجلنوبّية؟ ) احلكومّية األول املتوّسطةالّسابع من املدرسة 
المبونج اجلنوبّية بعد تطبيق طريقة أبانا  احلكومّية األول املتوّسطةالصف السابع من املدرسة 

 بوسيلة السمعية والبصرية على حتسني مهارة كتابة احلروف اهلجائّية؟

 احلكومّية األول املتوّسطةوقد أجرى ىذا البحث يف الصف الّسابع من املدرسة 
)الفرضية الفارغة(  Hₒ. وفرضية البحث املقّدمة ىي 2119المبونج اجلنوبّية  بشهر مارس 

تأثري على استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية على حتسني مهارة كتابة  ىناك ليست
المبونج  احلكومّية األول املتوّسطةاحلروف اهلجائّية لدى طالب الصّف الّسابع من املدرسة 

)الفرضية البديلة( ىناك تأثري على استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية  Hₐاجلنوبّية، و 
والبصرية على حتسني مهارة كتابة احلروف اهلجائّية لدى طالب الصّف الّسابع من املدرسة 

 المبونج اجلنوبّية. احلكومّية األول املتوّسطة



م إّن ىذا البحث حبث كمّي، مع الطريقة املستخدمة ىي شبو التجرييب، وأّما تصمي
بتصميم اجملموعة الضابطة. وطريقة  واالختبار البعدي –البحث املستخدم ىو االختبار القبلي 

اختيار العينة املستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة أخذ العينات العشوائية، وىذه الطريقة 
يف كل موضوع إلتاحة الفرصة ليكون حمددا يف العينة.  احلكومّية األول املتوّسطةتعطي احلقوق 

تارة عشوائيا ألخذ العينة، مث انتخب صّفني ألخذ العينة، ومها الصّف ىناك ستة فصول خم
ب كالصف الّضابطي. مث تعطى سابقا  الّسابع أ باعتباره الصّف التجرييب والصف السابع

اإلختبار القبلي لتحديد احلالة األولية بني اجملموعة التجريبية )الصّف السابع أ( ما يصل إىل 
طالبا. بعد ذلك تعطي  34ما ال يقل عن  بطة )الصّف السابع ب(طالبا واجملموعة الضا 35

 االختبار البعدي للحصول على النتيجة النهائية.
من نتائج البحث تعرف أن حصول متوسط القيمة على االختبار القبلي من الصّف 

ة  مث بعد أن قام التعليم بطريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية يف مهار  64,16التجرييب ىو 
كتابة احلروف اهلجائّية، حصول متوسط القيمة على االختبار البعدي من الصّف التجرييب 

(، وأّما متوسط القيمة من االختبار القبلي للصف الّضابطي 79,37تصبح ) 15,31بالنسبة 
مّث قامت بعد ذلك التعليم التقليدي بدون استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية  64,82ىو 

مهارة كتابة احلروف اهلجائّية، وحصول القيمة املتوسطة من االختبار البعدي  والبصرية يف
 (.29, 74تصبح ) 9,47للصّف الّضابطي ىي 

وأّما من اختبار الفرضية باستخدام اختبار عينة مستقلة لالختبار القبلي يف برنامج 
 الذيل 2مع سيج  2899من  tحصل على قيمة   SPSS statistic 17 اإلحصاء
مقبول. وميكن أن نستنتج أن   Haو  H0 فرفض 1,15، وبالتايل قيمة سيج >1,115

ىناك تأثري يف استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية على حتسني مهارة كتابة احلروف 
المبونج اجلنوبّية. وخالل عملية  1اهلجائّية لدى طالب الصّف الّسابع من املدرسة الثّاويّة 

مع طريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية، أصبح الطالب  اهلجائّية هارة كتابة احلروفالتعّلم مل
حبيث تصبح عملية التعليم أكثر  اهلجائّية أكثر نشاطا ومحاسة يف التعليم لكتابة احلروف

 مالءمة ودمتعة.
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 الّشعار
 

                  

       


“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An- Nahl : 87) 
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 Departemen Agama RI,  Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Agung 

Surabaya, 2002), h. 383. 
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 اإلهداء


البحث ىذهيفشكلالبسيطعلميالإّن الشاقوىاألطروحة العمل نتيجة

باحثةلل الباحثةذلكلو، وّفرت الكثرياالمتنان وتعاىل. سبحانو اهلل ىذاىجرفأإىل
 :إىلمنالباحثةيفاالختبار،كدليلعلىاحلباليثمتالبحث
اإلخالصبماأهنجانورسيوفالسّيدسالمت,الّلسانسوالسّيدة،احملبوبنيوالدي .1

 والتنميةوالًتبيةيف واحلباشًتاالس، الرمحة، مع اإللزامي التعليم عملية يف د
دعائهماواإلخالصيف الباحثتقدحىت إىلم يفجامعةكامال التعليم هنايةة

 .المبونجاحلكومّيةاإلسالميةإنتان رادين
يلتقدميتالفييبنورسانيتوأخيتالصغريةاحملبوبةنورىاليزافوتريةالعزيزيتأخ .2

 .دائماالعاطفةوالفرحيفأيامي
 .المبونجاحلكومّيةاإلسالميةإنتان جامعةرادينبةوباحملىتجامع .3
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 ةالسيرة الذاتي

 
منىيالبنت،و1994يوليو23التاريخيفىيسيتيوليانتيكابكاليانداتولد

 .الطفلالثاينمنثالثةأشقاءيوى،جانورسيو،والسيدةاللسانسسالمتزوجنيالسيد
منتعليمالالباحثةتبدأ الكبري اجلامع بكالياندارياضاألطفاليف عاماليف

ااملإىلتواصل.مث2222عاماليفتالذياكتمل1998 1احلكومّيةبتدائيةالدرسة
املتوّسطةإىلاملدرسةتواصل،مث2226عامالحىت2222عاماليفويأورانجكالياندا

.مثيفأنشطةالرّياضةةطشا،ون2229العامّيفتانتهمث2226عاماليف1احلكومّية
الباحثةتواصل الّدراسة احلكومّيةالعإىلاملدرسة يفتواكتمل2229عامّاليف1الية

 .2212عامال
علىذلك،يف الوعالوة الباحثةتواصل2212عام إىلالّدراسة رادينجامعة

الًتبيةبكلّيةاللغةالعربيةتعليمقسمةلباكطةمسجل,والمبونج إنتاناإلسالمّيةاحلكومّية
اآلنحالتهاتتغرياليت (IAIN)المبونج ومّيةإنتاناإلسالمّيةاحلكرادينجبامعةوالتعليم

 .المبونج (UIN)إنتاناإلسالمّيةاحلكومّيةرادينجبامعةإىل
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 كلمة الّشكر والّتقدير

 
 الّسالمعليكمورمحةاهللوبركاتو

التقدرالنعمةاليتتوفيقواهلدايةوالقدأعطىالعاملنياليتكّلشيءيفاحلمدهلل،خالق
.أمجعنيبواصحأوعلىآلووصلىاهللعليووسّلمحممدالصالةوالسالمعلىنبينامن.بث
انتهاءف من أمتكن اهلل "كتابةبإذن بعنوان: األطروحة ىذه بالوسيلة أباناطريقةتأثري

املدرسةمنابعالسّالصفّ طلبةلدىكتابةاحلروفاهلجائّيةىمهارةلع الّسمعّيةالبصريّة
ىي".كما2218/2219يراسدّال يفالعامّ اجلنوبّيةاملتوّسطةاحلكومّيةاألوىلالمبونج

البكالوريوسيف بقسماملتطلباتللحصولعلىدرجة والتعليم الًتبية اللغةعلم تعليم
 .المبونج إنتاناإلسالمّيةاحلكومّية العربيةيفجامعةرادين

فكتابة األطروحة الدّصلالتنفىذه والتوجيهائعمن األطرافاتم فللكجلميع .
 إىل:شكركلمةالتقولالباحثة

الًتبيةوالتعليم عميدكليةبوصفو,املاجستري،األستاذةالدكتورةاحلاجةنرىفديياىن .1
 .المبونج إنتاناإلسالمّيةاحلكومّية ومدرسيفجامعةرادين

 .تعليماللغةالعربيةقسمرئيسااملاجستريبوصفه،جريّةالسيدةالدكتورةأميى .2
 .تعليماللغةالعربية,املاجستريبوصفوسكرتريقسماروندىنالسيدحممد .3
إلياس، سينيالاندسرولوالدكتاألوّبوصفواملشرف نان,املاجستريذواحلالدكتور .4

إىلاترشاداإلواتتوجيهالاكثريمنملديهلذان،الاملاجستريكاملشرفالثّاين
 جّيدا.ىذهاألطروحةتنتهيالصدقوالصربحىتبثةالباح

ال الًتبية بكليةيناضراحملسادات .5 فعاراملوالعلومربواينوعّلموايننيذوالتعليم
كلية يف الدراسة احلكومّية رادين جامعة والتعليم الًتبية أثناء اإلسالمّية إنتان

 .المبونج
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املتوّسطةاملدرسةرئيس بوصفهايايوكدويوحيوين,املاجستريالسيدةالدكتورة .6
إلجراءالبحثباحثةذنللاإلأعطيتقديةاليتنوباجلالمبونجاحلكومّيةاألوىل

 .يفاملدرسة
7.  ريكا بوصفهاالسيدة الّلسانس قدّلوسيا, الذي العربية اللغة تممدرس

التعل وأنشطة العربية اللغة تدريس حول ياملعلومات يف م املتوّسطةاملدرسة
 ية.نوباجلالمبونجاحلكومّيةاألول

العربّية صدقاءاألمجيع .8 الّلغة اليف يفقسمتعليم حمفزةالذينكانوا2212عام
 .أثناءعمليةإعدادأطروحةباحثةومشجعةلل

بشكلمباشرأوكانطروحةسواءاألالذينسامهوايفإعدادىذهىؤالءجلميع .9
 .غريمباشر

تكون أن عسى األىذه طروحة التعليميةباحثةللمفيدة واملؤسسات
 عاّمة.لجمهورول

 والّسالمعليكمورمحةاهللوبركاتو
 

 2219بندرالمبونج،      
 الباحثة،  
 

 ىيسيتيوليانتيكا
 1211222288رقمالطّالبة:
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 لاألو   الفصل
 مةمقد  

 
 الموضوع تحديد .أ 
شرح معٌت اظتصطلحات الواردة يف  ىو لو  فاألأبعد من ذلك، وصف ىذه األطروحة  قبل

تأثَت  "عنوان ىذه األطروحة ىو:و عنوان ىذه األطروحة من أجل جتنب سوء الفهم. 
 على مهارة كتابة اضتروف اعتجائي ة لدى طلبة بالوسيلة الس معي ة البصري ة طريقة أبانا

 الد راسي يف العام   الصف  الس ابع من اظتدرسة اظتتوس طة اضتكومي ة األوذل المبونج اصتنوبي ة
 :ن على النحو التارلاالعنو  اىذ من صطلحاتاظت شرح وأم ا، "  8118/8119

 تأثَت .1
تأثَت يعٍت "قوة من القائمة أو الناشئة عن شيء )األشخاص أو األشياء اليت ال

جهود أو إجراءات اليت أدت  وىي 1".عملي ة شخصتشكل الطابع، والثقة، أو 
 .ث التغيَت إذل شيء من حالتو األصليةو إذل حد

 أبانا ةقيطر  .8
 اليت تقوم على متعل  ال عملي ة األسلوب الذي يؤكد على يأبانا ى ةقيطر 

ق أبانا بطريقة بسيطة وسهلة يم طر صم  وقد كل طالب، من  الكتابة  لستقبلا
وىي ا ب ن  ىجائي ة حروفكتابة ثبلث فعالة اليت تستخدم فقط يف طريقة  و 

كتاب   اطريقة اليت ليست اطتط، ولكنه يأبانا ى ةقي، وطر الكر اسةوخطوط على 
 (.)بشكل عام   العربي ةكتابة اضتروف  معياردليل 

 معية والبصريةوسيلة الس   .3
( االتصاالت، مثل الصحف واجملبلت واإلذاعة وسيلةأدوات ) تعٍت وسيلةال

 البلتينية الل غة من  Mediaكلمة  أيتت 8م واظتلصقات والبلفتات.بلوالتلفزيون واألف
                                                             

1
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 747. 
2
 Ibid, hlm.640 
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medius العربي ة يف  وسيلةال وأم اوسيط أو اظتقدمة. وال ,، اليت تعٍت حرفيا الوسط
 من 3.تمهيدية من اظترسل إذل اظتتلقيال اضتروفعٌت مب" لائوسأيت من كلمة "ت

تسهيبلت أو البنية التحتية اليت يتم الوسيط يف شكل العٍت توسيلة ال ىذه اآلراء
 .ف التعليم أو التدريساىدأاستخدامها للمساعدة يف حتقيق 

 )على( ضد   .4
" اليت حصلت على hadap األساسية " الكلمة مستمدة من ضد  كلمة 

 4ة.ظتنافسا إذل االجتاه؛عبلمة ليت تعٍت الكلمة األوذل لوا-ter األو لرف اضت
 اظتهارة .5

ىي القدرة على استخدام العقل، والعقل واألفكار واإلبداع يف العمل،  اظتهارة
علم  يى هارةاظتىذا العمل.  من نتائجالقيمة  نتجمور حىت تتغيَت أو جعل األوال

اليت  هارةتطوير اظتمع الناس وحتتاج إذل دراسة معمقة  يف نفوس دوجالذي 
 اعتجائي ة اضتروف يف كتابة ىنا ىو إتقان مهارة اظتتعلمُت اظتهارة نتتلكها، كلمة
 .بشكل صحيح

  اعتجائي ة اضتروف كتابة .6
آلة ( مع غَتىارقام و األاضتروف ) جعل ىي قاموس اإلندونيسيةالالكتابة يف 

حركة الذراعُت  على اليت تشمل(. الكتابة ىي عملية معقدة، القلم) الكتابة
 5.واليدين واألصابع، وبطريقة متكاملة

االندونيسية  الل غةعتا معٌت اضتروف كما نعرفها يف  الل غةيف  اعتجائي ة اضتروف
 نعرف باسمأننا ف افحر  31العربي ة ىناك  الل غة ا يفم  وأحرفا،  86تتكون من 

 .اعتجائي ة اضتروف
 المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةمن  صف  السابعطبلب ال .7

                                                             
3
 AzharArsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm.3 

4
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Op. Cit., hlm.333 

5
 Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2001),hlm. 05 
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 سوكارنو ىاتا شارعيف  المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةوقعت 
المبونج اصتنوبي ة، مقاطعة المبونج.  منطقة، كالياندا، حي.  كيداتون  51الر قم 

 شارعيست بعيدة عن لالمبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة تقعو 
 كالياندا 8 اضتكومي ة اظتدرسة العالية اظتهنية نتاس سومطرة، مباشرة أمامم

عدد طبلب الصف السابع يف العام الدراسي وأم ا واظتستوطنات بُت السكان. 
من  8فصول،  8وطالبة. الذي ينقسم إذل  اطالب 876ىو  8118/8119

الصفوف  منفصول  6طالبة. مث  48طالبا و  85تكون من يي ذصف  ؽتتاز ال
 الصفأن  ، ىذا البحثطالبة. يف  113طالبا و  96العادية، اليت تتألف من 

، 35 الطبلب مع عددأ  السابع الصف وى ثالبح الذي يكون موضوع
 .طالبا 34مع عدد  ب الس ابع الصف  و 

تعريف ىذه األطروحة ىو بوبناء على الوصف أعبله نتكن أن يكون واضحا 
وسيلة السمعية بأبانا طريقة دراسة لكشف ومناقشة أكثر عمقا حول تأثَت ال

 من طبلب الصف السابع لدى اعتجائي ة روفاضتكتابة على مهارة  والبصرية 
 .8118/8119راسي الد   يف العام  المبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة

 
 الموضوعأسباب اختيار  .ب 

 تقدًن األسبابمع  أو موضوع ىذه األطروحة عنوانال الباحثة تاختار 
 :على النحو التارل

الذي يقوم على  متعل  ال عملي ة ؤكدياألسلوب الذي  يىأبانا طريقة  .1
طريقة أبانا بطريقة بسيطة  تمصم وقدب، الكل ط  منالكتابة  استقبلل

 الطريقةحاولة تطبيق ىذه مب تقوم ريد أنت الباحثةوسهلة وفعالة، حىت أن 
المبونج  1 اضتكومي ة يف اظتدرسة الث اوي ة اعتجائي ة م كتابة اضتروفيتعل على

 .اصتنوبي ة
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 منظورة اليت تستطيع أنوسيلة مسموعة و  يى الس معية البصري ةوسيلة  .8
يعمل على توضيح أو جعلها أسهل  الطبلب يف التعلم، والذي ساعدت
 .فهم الل غة اليت جتري دراستهال

 
 البحث خلفية .ج 

 ، وليس فقط لفهم ثقافات الناسهامىي لغة مهمة لتعل   العربي ة الل غة
تلعب دورا ىاما يف تطوير  اليتمة األاريخ و تالذين يستخدموهنا ولكن لدراسة 

تارمتي عتا ارتباط  العربي ة الل غةتدريس اإلسبلم خبلل األيام األوذل، فهذا يعٍت أن 
الية ، ونتكن أيضا أن تستخدم األوراق اظتين اإلسبلمدقوي جدا مع والدة وتطور 
الذي معظم  باعتبارىا البلد فيضاألسراري ت اإلمام 6يف دراسة القرآن واضتديث.

 ا.ذاهت ىو ضرورة يف حد   العربي ة الل غةم تعل  ل ُتسلماظت من الناس
 ة واحدة ال نتكنيعملمن جانبُت  االعربي ة واإلسبلم قت الل غةوذلك ألن 

أيضا باعتبارىا  العربي ة الل غة. يدرس اإلسبلم يعٍت تعلم ابعضبعضها أن يفص لها 
من  اكثَت ، و مُتسلمن اظتشرطا إلزاميا إلتقان القرآن، باعتبارىا دولة ذات أغلبية 

 العربي ة الل غة أن   إنشاء اظتدارس الدينية أو اظتدارس القائمة على الدين حبيث
 7دراستها.ابة اظتوضوعات وينبغي ليست خلفها لتكون مبث

 العربي ة الل غةن أن ـتلص إذل أن من الناحية النظرية اظتذكورة أعبله نتك
، باإلضافة العربي ةالل غة ن اظتسلمُت، مم، وخاصة بالنسبة لنا ىي لغة أساسية للتعل  

إذل كوهنا واحدة من لغة عاظتية نتكن أن تستخدم أيضا حكما بالنسبة لنا يف 
اظتدارس الداخلية واطتارجية  ا مناآلن كثَت و استعراض ودراسة القرآن واضتديث، 

 .القراءة والكتابة من القرآنيف اإلسبلم من سن مبكرة، وخاصة  اليت تدرس

                                                             
6
 Asrori, Imam, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori Dan Praktek  ( Malang: Misykat, 2012), 

hlm. 5 
7
 Machmudah. Umi, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang; UIN 

Malang Press, 2008), hlm.69 
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بالنسبة  لنا لزمياظتبادئ التوجيهية الرئيسية،  أو سلمُتدليل اظتالقرآن ك
 ، وتعلم القرآن الكرًن وفهم ما يعٍت ذلك بطبيعة اضتال، تبدأهاتعلملمسلمُت لل

 كتابة القرآن الكرًن. ةعرفمقراءة القرآن وفقا للقانون وقادرين على 
 :على ما يلي 5-1 ة. يف سورة العلق اآليتعاذل بقول سباامنىذا ىو 

 اقرأباسم ربك الذى خلق .1
 خلق االنسان من علق .8
 اقرأ ور بك األ كرم .3
 الذى علم با لقلم .4
 علم اال نسان مادل يعلم .5

ىو "أداة" ولكن السؤال ىو نتيجة  4اآلية  سورة العلقيف معٌت القلم 
ص ستخلسوف ت اظتقروءة اظتنطقي ىو الكتاباتو "الكتابة".  تعٍت الستخداما

 8.الدروس
نو يدرس أذه السورة سورة العلق اهلل يؤكد الرابعة من ى اآليةوىكذا، يف 

 .القلمب الناس
ف من اىدأزتد أن األ اضتاج ػتمد شاطري الوصف أعبله، قالبودتشيا 

أن األطفال يستطيعون القراءة وكتابة ( 1) ي:ل ىحتفيظ القرآن الكرًن لؤلطفا
 ملتعريف نفسه ونسعدي( أن األطفال لتبون و 8القرآن الكرًن بشكل صحيح. )

القصَتة يف القرآن  أن لتفظون السوريستطيعون ( أن األطفال 3قراءة القرآن. )ب
 9اليومي ة. اليت يتحدث هبا يف الصلوات

                                                             
8
 M. Quraish Shihab, Tafsir Alquran Al-Karim Tafsir Berdasarkan Surat-Surat Pendek 

Berdasarkan Urutan  Turunnya Wahyu, (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1997), Cet ke 2, 

hlm.  98. 
9
 M. Syatiri Ahmad dkk, Pedoman Pengajaran Al-Qur’an bagi Anak-anak, (Jakarta: Ditjen 

Bimas Islam 1982), hlm.33. 
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كن أيضا مبا يف ذلك ، ولفقط قراءةالالقرآن ليس غترد  تعليميف حال 
فهم آيات القرآن  يكونكتابة القرآن حىت ػتتويات أكثر عمقا من احملتوى الذي ب

 .الكرًن
م يف يمن أىداف التعل ةكون واحدت اصتيدةالكتابة  ة يفار هاظتو  ةدر قال

 ة يفصاخ، ةرسدرس يف اظتديي ذواحد الفرشتية. وغَت  كانت  رشتية إم ا، ةرساظتد
 الكرًن. كتابة القرآندراسة طريقة  ىو  يةاإلسبلم اظتدارس
رصاص أو ال( مع القلم )قلم غَتىارقام و األاضتروف ) ىي إنشاء كتابةال 

   11غَتىا(.الطباشَت و 
 11مها لبلتصال غَت مباشر.ستخدت اليت ةويالل غ هارةاظتالكتابة ىي  

سوف ال تأيت  الكتابة مهارةو . اومعب  امثمر يكون  الكتابة ىي النشاط الذي
 18.الكثَت وبشكل منتظم ةمارسواظت التدريبات تلقائيا، ولكن من خبلل

الواردة يف  العربي ةعبارة عن غتموعة من اضتروف  ياعتجائي ة ى اضتروف 
وفقا  العربي ةىو كتابة اضتروف  اعتجائي ة اضتروفكتابة   والغرض منالقرآن الكرًن. 

 (.للقواعد اظتعمول هبا أو وفقا للنص األصلي )نص القرآن
الذي كتب كون جزء واحد ت اعتجائي ة اضتروفالقدرة والكفاءة يف كتابة  

القرآن الكرًن يف وقت مبكر من اظتتوقع م كتابة يتعل بدأ. هانتقي أن اظتتعلمُت على
 اظتعلمُت حبيثيتطلب جهودا جادة من للوصول إليها أن يعطي نتائج أفضل. 

 ا.، ومرتبايف كتابة القرآن الكرًن دقيق ينىر امطبلب قادرين و ال على
 اظتدرسة الث اوي ة من الس ابع الصف   طبلب على الباحثةوبناء على مراقبة  
زال صعوبات يف كتابة يال  الطبلبأن معظم  المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة

ا واحد من العوامل اليت تدفع بشكل صحيح. وقد أصبح ىذاضتروف اعتجائي ة 
                                                             

10
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, hlm. 1219 
11

 Henry Guntur tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, 1986), hlm.3 
12

 Ibid., hlm. 4. 
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السمعية والبصرية يف حتسُت  وسيلةبأبانا  طريقة باستخدامالباحثة إلجراء البحث 
 .الصف   ايف ىذ اعتجائي ةضتروف امهارة كتابة 
 اليت تقوم على متعل  ال عملي ة األسلوب الذي يؤكد على يأبانا ى ةقيطر 

أبانا بطريقة بسيطة وسهلة ق يم طر صم  وقد كل طالب، من  الكتابة  لستقبلا
وىي ا ب ن  ىجائي ة حروفكتابة ثبلث فعالة اليت تستخدم فقط يف طريقة  و 

كتاب   اطريقة اليت ليست اطتط، ولكنه يأبانا ى ةقي، وطر الكر اسةوخطوط على 
 13(.)بشكل عام   العربي ةكتابة اضتروف  معياردليل 

ألسلوب إذل أن ىذا امن الناحية النظرية اظتذكورة أعبله نتكن أن ـتلص  
 ألن و اعتجائي ة اضتروفم كيفية كتابة تعل  ب يبدأون طبلب الذينيبدو مناسبا جدا لل

 .عمل بسيطة وسهلة وفعالةي
كون أن ياظتهٍت  لمعلملب طليتنص على أن: ي (1: 8118كوستياوان ) 

 وسيلة اليتالستفادة غتموعة متنوعة من اظتصادر و على حتديد وفرز وكذلك ا اقادر 
 .اظتعمول هبا اظتنهج الدراسيمن ظتطالب ا مبناسبةصا و صممت خص

من العوامل اليت تؤثر على حتقيق أىداف  اكثَت  والتعل م ميتعلاليف عملية  
والبيئة والطرق  الطبلب، عوامل اظتدرسُت واظتربُت واألطفال كهام، منيالتعل

السمعية والبصرية يف  وسيلةم ستخدليت تا يةميالتعل وسيلةالواألساليب وكذلك 
 .اعتجائي ة اضتروفتعليم كيفية كتابة 

 ن :التعليمية أل وسيلة يوضح أقتية ال، أرشاد أزىرإبراىيم، نقبل عن  رأى 
جتلب السرور للتبلميذ وجتدد نشاطهم ..... اهنا تساعد على تثبيت 

 اضتقائق يف اضهان التبلميذ ..... اهنا حتيي الدرس
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 Ummu Jasmin Laila,  ABANA,( Semarang: Ashhabulhadits Publishing, 2015) hlm. 01 
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شعور من اظتتعة والفرح الد تولو  ية حتملميلتعلا وسيلةال إن  : الغرض
تساعد على تعزيز اظتعرفة يف أذىان الطبلب، فضبل و للطبلب وجتديد معنوياهتم، 

 14الدروس. حيرو تعن 
 يةالتعليمأن  الوسية وآخرون، يف كتابو يكشف أيضا: سادنتان  عارف، 

اليت تساعد على التغلب على ىذا، والفرق يف  اضتروفن تنقل أكمورد اليت نتكن 
م، واظتصاحل، واالستخبارات، والشعور أسلوب قيود العجز أو حواجز يأفتاط التعل

من خبلل  ةساعدماظتسافة اصتغرافية واظتسافة والوقت نتكن لآلخرين أن تكون 
 15.التعليمية وسيلة استخدام ال

التعليمية  وسيلة تخدام البعض الفوائد العملية الس، ىجريةووفقا ألومي 
 :يف التدريس والعملية التعليمية على النحو التارل

ح عرض اضتروف واظتعلومات وذلك وض  ي ية أنميوسيلة التعللنتكن ل .1
 .مالتعل   جائنتو لتسهيل وتعزيز عملية 

افع و دو انتباه الطفل وذلك لتوليد ز وتوج  عز  ت أن وسيلة التعليميةلنتكن ل .8
 .ملتعل  ا

شعور اظتكان من تغلب على القيود اظتفروضة أن  وسيلة التعليميةلنتكن ل .3
 .والزمان

 عرضالا حبيث ال نتكن جد   اكون كبَت يي ذأو الكائن ال اظتوضوع (أ 
ل مع الصور، والشرائح، واألفبلم تبد   أن نتكن الصف   يفمباشرة 

 .نموذجالواإلذاعة أو 
ى عل نظرغَت بجدا  الصغَت  كونيي ذأو الكائن ال اظتوضوع (ب 

اضتواس نتكن تقدنتها مبساعدة اجملهر، واألفبلم، والشرائح، أو 
 .الصور
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 AzharArsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm.16. 
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 Arief S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,2017) hlm. 9 



9 

 

نتكن عرض حدث نادر اليت وقعت يف اظتاضي أو اضتال يف  (ج 
 .العقود عب التسجيبلت ومقاطع الفيديو واألفبلم، أو الصور

كن أن عقدة للغاية من الدورة الدموية نتاظتعملية الأو  اظتوضوع (د 
ػتاكاة األفبلم والصور تظهر بشكل ملموس من خبلل 

 .والشرائح، أو الكمبيوتر
نتكن  لرب اليت نتكن أن هتدد ىذه الوسائاألحداث أو التجا (ه 

 .ػتاكاة مع أجهزة الكمبيوتر، واألفبلم، أو الفيديو
تجربة للطبلب حول أحداث ال ر مشًتكةوف  ي ية أنميوسيلة التعللنتكن ل .4

عن دتكُت التفاعل اظتباشر مع اظتعلمُت واجملتمع والبيئة. بيئتهم، فضبل 
زيارات للمتاحف أو العلى سبيل اظتثال، من خبلل الرحبلت اظتيدانية، و 

 16.حديقة اضتيوان
 كلمة من البلتينية وىي صيغة اصتمع الل غةتأيت من media  كلمة

Medium ، اضتروفوسيط أو ال يوسيلة ىالوسيط أو اظتقدمة. ال يعٍتحرفيا و 
 17.تمهيدية من اظترسل إذل اظتتلقيال

م دتيل إذل أن تفسر تعل  ال عملي ة يف وسيلةال، فإن مفهوم خاص  وبشكل 
على أهنا أدوات الرسومات، والتصوير الفوتوغرايف، أو إلكًتونيا اللتقاط الصور، 

 18.عملية، وإعادة بناء اظتعلومات البصرية أو اللفظيةوال
رية، وىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت السمعية البص وسيلة ال"

واألذن معا، وأقتهما: التلفاز، والصور اظتتحركة، والدروس النموذجية اظتسجلة، 
 19"...والتمثيليات اظتتلفزة، إخل
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 Umi Hijriyah, Media Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber, (Bandar lampung: Fakta Press 

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2009), hlm 25. 
17

 Ibid , hlm. 6 
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 Arsyad. Azhar. Media Pembelajaran, ( Jakarta: PT Grafindo Persada,2013,) hlm.3. 
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ة ظتساعدة اظتنظور السمعية والبصرية ىي الدعائم اظتسموعة و  وسيلة
 الل غةفهم ها أسهل لتساعد على توضيح أو جعلالطبلب يف عملية التعلم اليت 

 .اليت جتري دراستها
اليت حتتوي على عناصر  وسيلةنوع من  يوسيلة السمعية والبصرية ى

عناصر الصورة. على سبيل  أن نرى منأخرى غَت صوت لتتوي أيضا نتكن 
. غَت ذلكتسجيل الفيديو، وؼتتلف تسجيل األفبلم، والشرائح الصوتية، و اظتثال، 

 81.على ؿتو أفضل وأكثر إثارة لبلىتمام وسيلةوتعتب قدرة 
السمعية والبصرية وفقا ظتوسوعة البحوث الًتبوية عتا قيمة أو  وسيلةفوائد 

 :فوائد على النحو التارل
طناب )معرفة اإلوضع األساسات اطترسانية للتفكَت. ولذلك يقلل من  (أ 

 (اظتدى لكنها ال تعرف معٌت، تعرف اسم ال أعرف ماذا يعٍت ذلك
 انتباه الطبلبتكبَت  (ب 
 نسياهنا على سهلال تجعل الدروس أكثر مستقرة و  (ج 
 تجربة اضتقيقية اليت نتكن أن تنمو يف أنشطتها بُت الطبلبالتوفَت  (د 
 تزايد التفكَت اظتنتظم واظتستمر (ه 
 ساعد على تعزيز التفاىم واظتساعدة يف تنمية اظتهارة اللغوية (و 

 :ىي غَتىا والفوائد
 .مالتعل   الطبلب يف ىتماممثَتة جدا ال (أ 
 واأن يعرف ونيريد مناقشة ألهناظتتشجيع الطبلب على طرح األسئلة و  (ب 

 .أكثر
كثَت من الكلمات، ا بشيئ شرح إذل نو اظتعلم لتتاج وقت الدراسة.توفَتا ل (ج 

 81.فعلية أو أي جهاز آخرآلة و صورة، الولكن من خبلل إظهار 
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 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), 

hlm. 57. 
21
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السمعية والبصرية  وسيلةج أن ستنتن أن نتكن أعبلهمن الناحية النظرية  
السمعية والبصرية نتكن أن تزيد  وسيلةمن خبلل  م، ألن  يجيدة جدا لدعم التعل

تشجيع الطبلب على طرح و أو تكبَت انتباه الطبلب، والتقليل من الوقت، 
اد مو سيكون من األسهل على امتصاص  لطبلبلعلى األرجح فناقشة اظتاألسئلة و 

 .وسيلة السمعية والبصريةل من خبل اظتعل م سهادر ي الدروس اليت
قاببلت مع مدرسي اظت ةالباحث يتعندما أجر  يةقبلال وبناء ما الدراسة 

ؽتارسة العملية التعليمية من كتابة ريكا( قال ذلك؛ يف  السيدة) العربي ةمواد 
ستخدم أي اليستخدم األساليب التقليدية و ي اظتعل م زاليال  اعتجائي ة اضتروف

عديد من اظتتعلمُت الذين ىم أقل اىتماما وصعوبة ك ىناك وسيلة إعبلمية، لذل
 88.اعتجائي ة اضتروفيف كتابة 
 العربي ة الل غةلدرس ـتفاض قيمة االختبار اليومي ويتضح ذلك أيضا من ا 

 :على النحو التارلوىي ، األو ل الصف السابع الفصل الدراسي من
 1.1الجدول 

الدراسي  الفصل فيالعربي ة  لدرس الل غةاليومي  المتوس طة من نتائج االختبارقيمة ال
 المبونج الجنوبي ة 1المدرسة الث اوي ة  ب من الس ابعأ و السابع األو ل للصف  

 8112/8112 راسيالعام  الد  
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 العربي ة الل غة ظتعلمالقيم الصرفية قائمة  كتاباظتصدر:  

 8118/8119 العام  الدراسي
 

من  االختبار اليومي نتائج تعل م دل على أنتواستنادا إذل البيانات أعبله  
 . معةتلفؼت ب الصف  ابع الس   والصف   العربي ة الل غة رسد طبلب الصف السابع أ

 نالذيو طالبا(  69: )111 اظتئوي ة نسبةال أن   حيث 78 معيار الكمال األدىن
 نطالبا( والطبلب الذي 83: )33,3فقط  معيار الكمال األدىن فوق حصلوا
 83با(.طال 46: )66,7بقدر  معيار الكمال األدىن حتت حصلوا

 ةالباحثا زالت منخفضة، وجدت ؽت  باإلضافة إذل نتائج تعلم الطبلب  
طبلب  ( لدىاعتجائي ة اضتروف) العربي ةاضتروف  من كتابةاظتنخفضة  اظتهارةأيضا 

ال يزال لذلك و ، المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةالصف السابع من 
  العربي ة الل غةالسيادة يف تعلم  وا إذلققلتمن الطبلب الذين ال  اكثَت ىناك  

 84.بلامك
ث يف إجراء البح ةمهتم حثةابالفواستنادا إذل اظتشاكل اظتذكورة أعبله،  

اليت  المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة من الس ابع الصف   طبلب على
عنوان: تأثَت طريقة أبانا الطروحة حتت األشكل ب علمي حبثتصاغ يف  سوف

ى طبلب الصف دل اعتجائي ةوف اضتر كتابة مهارة  السمعية والبصرية على  وسيلةب
 يراسد  العام  ال اصتنوبي ة المبونج 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة من ابعالس  

كفاءة ُت االعتبار لزيادة  نتكن أن تؤخذ بعما بعد ، وذلك في8118/8119
 .اعتجائي ة اضتروفيف كتابة  الطبلب
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 المسألةتحديد  .د 
عرف اظتشاكل ن أن يمكنفواستنادا إذل خلفية اظتشاكل اظتذكورة أعبله، 

 :النارتة عن ذلك، على النحو التارل
 ابعلدى طبلب الصف الس   اعتجائي ة نتائج مهارة كتابة اضتروفاـتفاض  .1

 .اصتنوبية المبونج 1اضتكومي ة  اظتدرسة الث اوي ة من
اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة  يف الصف  السابع معلمالطريقة اظتستخدمة من  .8

 اعتجائي ة الل غة العربي ة، وخاصة يف كتابة اضتروف ةادظتاصتنوبية  المبونج 1
 .أقل متنوعة

 
 البحث حدود .ه 

 اضتروفكتابة   مهارةفقط على  ةالباحث دسوف حتد ىذا البحثيف 
 المبونج 1اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة  من الس ابع الصف   لدى طبلب اعتجائي ة
 ا.تطبيقه عندالسمعية والبصرية  وسيلةبأبانا  يف طريقة اصتنوبية

 
 المسألةصياغة  .و 

واستنادا إذل خلفية اظتشاكل اظتذكورة أعبله، نتكن اضتصول على صياغة 
 :على النحو التارل اظتسألة
السمعية والبصرية على  وسيلةبطريقة أبانا ىناك تأثَت بعد تطبيق  ىل .1

اظتدرسة  من ابعى طبلب الصف الس  دل اعتجائي ةاضتروف كتابة مهارة  
 ؟اصتنوبي ة المبونج 1 اضتكومي ة الث اوي ة
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 1اضتكومي ة  كيفية تغيَت سلوك طبلب الصف السابع من اظتدرسة الث اوي ة .8
السمعية والبصرية على  وسيلةبطريقة أبانا تطبيق المبونج اصتنوبي ة بعد 

 ؟ةاعتجائي  اضتروف كتابة مهارة  
 ثأهداف وفوائد البح .ز 

  أهداف البحث .1
من ىذا البحث  األىداف اظتذكورة أعبله، فإن   اظتسألةوبناء على صياغة 

 ي:ى
 ابعى طبلب الصف الس  دل اعتجائي ةاضتروف كتابة مهارة   ترقية وصف (أ 

طريقة أبانا بعد تطبيق  اصتنوبي ة المبونج 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة من
 .والبصريةوسيلة السمعية ب

كتابة مهارة  السمعية والبصرية على  وسيلةبطريقة أبانا ظتعرفة مدى تأثَت  (ب 
 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة من ابعى طبلب الصف الس  دل اعتجائي ةاضتروف 

 .اصتنوبي ة المبونج 1
 البحث فوائد .8

 :ىذا البحث لو الفوائد التاليةإن  
 الفوائد النظرية (أ 

م الل غة بشكل عام يفوائد لتطوير نظرية تعلالومن اظتتوقع أن توفر 
وسيلة السمعية بأبانا  باستخدام طريقة م كتابة اضتروف اعتجائي ةيوتعل

والبصرية، فضبل عن بديل لتحسُت نوعية التعليم وزيادة اظتعرفة حول 
 ا.صحيحجي دا و  اعتجائي ة تعليم كتابة اضتروف

 الفوائد العملية (ب 
يم اظتنافع اظتستمدة من ىذا البحث ومن الناحية العملية، مت تقس
 .إذل فوائد للطبلب واظتعلمُت واظتدارس
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لطبلب اسهل ت ىي الفوائد اليت نتكن اضتصول عليها :لطبلبل (1
 ا.صحيح اعتجائي ة اضتروفكتابة لتحسُت مهارة  

 وىي مبثابة جتديد اصتهود تعلم كيفية كتابة اضتروف :للمعلمُت (8
فيز الطبلب على مهارة الكتابة، اعتجائي ة، واصتهود اظتبذولة لتح

العربي ة،  ةالدراس تحقيق، وخاصة يف غتالالوحتسُت اصتودة، و 
الطبلب على التفكَت بشكل خبلق، بشكل منهجي  وتنمية

 .ومنطقي
 من أجل تعزيز وحتسُت األداء اظتدرسي عتبي أن نتكن ة:للمدرس (3

 خرى، أن  األناسبات اظتاليت نتكن تقدنتها من اظتعلمُت أو 
وسيلة بطريقة أبانا م مع يق فتوذج التعلطب  ي أن اظتعلمُت نتكن

م تعل  التعليمية من أجل حتسُت نتائج  السمعية والبصرية واظتواد
 .األقصى مع اضتد   لدى الطبلب اعتجائي ة اضتروف

 ظترش خ ةم النافعو العل من وفر نظرة ثاقبةتومن اظتتوقع أن  ة:للباحث (4
 اظتدر سُت.
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 انيالث   الفصل
 نظريال اإلطار

 
 الهجائي ة الحروفكتابة   مهارة تعريف .أ 

 المهارةتعريف  .1
الكتابة ىي األنشطة  مهارةأو  هارةمشَتا إذل أن اظت حملبُت ووفقا

 األلياف العصبية والعضبلت )العضلية( اليت تظهر عادة يف أنشطةباظترتبطة 
مثل الكتابة، والكتابة، والرياضة، وىلم جرا. على الرغم من أن  اصتسمية

 85العارل. الوعيو التنسيق اضتركي الدقيق  إذل تتطلب هارةاظتف طبيعة حركيةال
ىي القدرة على استخدام العقل، والعقل واألفكار واإلبداع  اظتهارة

 هارةيف العمل، تغيَت أو جعل االمور حىت تولد قيمة نتائج ىذا العمل. اظت
وجودة يف الناس وحتتاج إذل دراسة معمقة من خبلل الظهَتية اظتم و ىي العل
 .نتتلكها مهارةتطوير 

 ،الكبلمرة امهو االستماع  مهارةوىي  مهارةأربع  على اظتهارةوتشمل 
من  ةانب ىامو بعة ىي جر األ اتاظتهار ىذه  .الكتابةمهارة القراءة و ومهارة 

مركز و . بعضها بعضا ألن كل أربعة ال ينفصلالعربي ة،  الل غةم يجوانب تعل
 86.اللغوية اتهار للغاية يف حتقيق اظت دعمتبعة ر األ اتاظتهار ىذه 

                                                             
25

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendidikan Baru, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 117. 
26

 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : PMN, 2011), hlm.  43. 
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الكتابة ىي القدرة على وصف أو الكشف عن ػتتويات  مهارة
 العقل، بدءا من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات على اصتانب اظتعقد

 87االنشاء. وىي
 

 الهجائي ة كتابة الحروففهم   .8
أنشطة كتابة  يفركز نشاط الكتابة يالعربي ة، و  الل غةكتب القرآن ب

 العربي ة الل غةالعزيز، كانت  حتي د بوفيسور الدكتوراعتجائي ة. ووفقا ل اضتروف
باعتبارىا  العربي ة خدمت الل غةستالغة يف العادل".  -غة اظتصدر األول ىي ل

 88تها.م، والقراءة والكتابة، ودراسلتعللغة القرآن أن البشرية قد ترغب يف ا
وباإلضافة إذل الدعوة لقراءة القرآن أكد النيب أيضا على أقتية تعليم 

كتابة توقع أن الطفل لديو القدرة على  األطفال لكتابة حروف القرآن، ومن اظت
أو عن طريق  سواء عن طريق االمبلء القرآن الكرًن بشكل صحيح، على حد  

 89اظتصحف.من  نسخال
 :اهلل قال

 (ن. والقلم وما يسطرون )ا
 ".Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis : "اظتعٌت

 
عٌت رطب اظتتسجيل )البشرية لكتابة و ال و إذلدعتكلمة "القلم" 

 31(.فكرةوال

                                                             
27

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 143 
28

 Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an,(Jakarta: 

Gema Insani Press,2004), hlm. 70 
29

 Ibid,  hlm. 68 
30

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 960 
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الكتاب اظتقدس القرآن نفسو اسم آخر ال يقل شهرة ىو 
احملافظة على يعٍت شيء مكتوب. اسم ضمنا على أقتية  الذي كتابال

 .العربي ةالقرآن الكرًن لتعزيز أنشطة الكتابة األجبدية 
 

 :يف اضتديثذكر 
إن التزام اآلباء إذل األبناء ىو اختيار اسم جيد، ويعلم الكتابة، وتزوج "

 ". )رواه ديبلين من أبو رافع(.عندما يبدأ العمل
 ".تدوين اظتبلحظات والكتابة إذل فظ، دعواضتفمن دل يقدر على 

 
رقام األاضتروف ) جعل ىي اإلندونيسية الل غة الكتابة يف قاموس

اليت قبلم(. الكتابة ىي عملية معقدة، وىلم جرا( مع القرطاسية )األ
 31.حركة الذراعُت واليدين واألصابع، وبطريقة متكاملة على تشمل

و األفكار، واألفكار، واألفكار الكتابة ىي وسيلة كما توج
التعبَت  وسيلة  تعٍت كتابةال 38.تم تسليمها الكاتباضتروف ليواظتعارف و 

 .عن أفكارىم اطتاصة واظتشاعر لآلخرين يف الكتابة
جعل األحرف أو األرقام مع القلم، قلم  يمهارة الكتابة ى

اليت تعتب  هارةىي اظت العربي ةالكتابة  مهارةرصاص، الطباشَت وغَتىا. ال
قتا طويبل جدا الختاذ ىذه أيضا يتطلب و  هارةم واظتيصعوبة يف التعل

 33.هارةاظت
وىكذا، فإنو نتكن القول بأن الكتابة ىي كل األنشطة اليت يقوم 
هبا الشخص عن أفكاره من خبلل الكتابة ألشخاص آخرين لقراءهتا 

                                                             
31

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2001),hlm. 05 
32

 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011),hlm.  01 
33

 aufik,Op.Cit, hlm.44 
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وفهمها. الفكر ال نتكن أن يكون جتربة واآلراء واظتعرفة، والرغبات 
 .واظتشاعر على النحو اظتبُت يف شكل مكتوب

 الل غةعتا معٌت اضتروف كما نعرفها يف  الل غةيف  اعتجائي ة اضتروف
حروف أننا  31ىناك  العربي ةحرفا، بينما يف  86االندونيسية تتكون من 

 .اعتجائي ة اضتروفعلى دراية 
 العربي ةعبارة عن غتموعة من اضتروف  ياعتجائي ة ى اضتروفإن  

أو  اعتجائي ة اضتروفمع كتابة الواردة يف القرآن الكرًن. ىذا ىو اضتال 
وفقا للقواعد اظتعمول هبا أو وفقا للنص األصلي )نص  العربي ةاضتروف 

 (.القرآن
ب اظتهارة والقدرة على وضعها. طلتتاعتجائي ة،  اضتروفيف كتابة 

شخص غَت مدربُت بشكل مستمر وثابت، مث يتم الإذا كانت إمكانات 
يف كتابو "الوعظ من خبلل  انكوسناو  فقدان القدرة ببطء. كما كشفت

وإمكانات يف الكتابة، إال أن  مهارةالكتابة" يف األساس كل من لديو 
 34.والقدرة على وضعها هارةاظت

قدرة معقدة تتطلب بعض  الكتابة ىيولذلك، فإن القدرة على 
. ومع ذلك، فإن أعضاء ىيئة التدريس ال تنتمي فقط هارةاظتعرفة واظت

 35.لديهم موىبة الكتابة فقط لفئات من الناس الذين
تعطى لؤلطفال، وخاصة  مهم جدا اعتجائي ة م كتابة اضتروفيتعل

 اضتروفابتداء من اظتدرسة االبتدائية. مع الكتابة، نتكن للطفل أن يقرأ 
. وباإلضافة إذل ذلك، سوف يكون األطفال أكثر سرعة ودائم ةبو كتاظت

من نتارس ػتتويات لتذكر. وىذا بدوره سوف يسمح للطفل أن يعيش و 

                                                             
34

 Aep Kusnawan, Berdakwah Lewat Tulisan, (Bandung: Mujahid Press, 2004) hlm. 25 
35

 Ibid, hlm. 25 
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ػتتوى القرآن واضتديث. وعبلوة على ذلك، إذا كان الطفل قادرا على 
 .تررتتها

منفردة )كل على حدة(  العربي ةأو  اعتجائي ة اضتروفعند كتابة 
، مث شكل كل حرف دتت كتابتو ليكون وسيلة ؼتتلفة لكتابة ةومتصل

والفرق  اليت تبدو ىي نفسها، اضتروفحرف واحد حبرف آخر. ىناك 
 ةؼتتلف كونتسأ  اضتروف البلتينيةمن النقاط. دتاما مثل شكل ىو عدد 

كتابة اجة إذل ؽتارسة حقيقية يف تعلم  ب. ولذلك، فإننا حب اضتروفمع 
 ة.لديو القدرة على الكتاب حىت تكون اضتروفىذه 

الكفاءات اظتطلوبة من الطبلب (، 8114:14يودي )وحووفقا ل
 ها:من م كتابة القرآن،ييف تعل

 اعتجائي ة واحد؛ القدرة على كتابة اضتروف كتابة حرفالقدرة على   (أ 
 الياء".كل واحد من حرف "األلف" إذل "

القدرة على جتميع اضتروف يف اصتملة. القدرة على جتميع حرف  (ب 
واحد. وستكون قدرة ىذا الًتتيب يكون مرئيا من القدرة على التمييز 

ن تكون أكن توصيلها وحيث اضتروف ال نتكن بُت اضتروف اليت نت
مرتبطة، وكيف أن التغيَتات اليت ستحدث عندما تكون يف عملية 

 .التجميع
القدرة على تطبيق الًتقيم يف كتابة القرآن. القدرة على إعطاء حرف  (ج 

من الفتحة, أو الكسرة, أو الضمة, أو السكون  علة، سواء كانال
 36.قصَتةالو  ةطويلوكذلك ال

 
 (العربي ة )القرآن الحروفكتابة كيفية   .5

                                                             
36

 Hendry Wahyudi, Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur’an , ( Pontianak:  2004) hlm. 

14 
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 :)القرآن(، وىي العربي ة اضتروفىناك عدة طرق لكتابة 
 ى.ر من جهة اليمٌت إذل اليس انطبلقالقرآن( االعربي ة ) اضتروف كتابة (أ 
 اكون مرتبطيمتصبل، ال نتكن أن و  موص بل كونؽتا يف ىناك و ر اضت (ب 

 .لتصم غَتولكن 
 

تكون مرتبطة ولكن  اليتىجائي ة، وفيما يلي اضتروف  حروف 31ومن 
 :على االتصال. وىي ةقادر  تليس

  ا د ذ ر ز و
 اعتجائي ة اضتروفمذكورة أعبله، نتكن صتميع حروف  ةباإلضافة إذل ست

 .و مرتبطة ةبطار  أن تكون
أو لفي ، اطتواظتتوسط ماميوقف )األمناسب باظتشكل  حرفولكل  (ج 

 .بشكل منفصل(
 الياءو والواو عربي ة ىي اضتروف الساكنة، مبا يف ذلك األلف، كل حروف  (د 

عبلمات حرف العلة  عتا ، فبل بدحبروف العل ة()غالبا ما تسمى 
 37الش كل(.)
 

 (مؤشرات كتابة القدرة العربي ة )سورة القرآن .3
 نها:القرآن، م حروفمؤشرات القدرة على كتابة 

 .صحيحبالتتابع بشكل  كتابة اضتروف اعتجائي ة دقة (أ 
 .وعبلمات الًتقيم ةواصلاظت كتابة اضتروف اعتجائي ة دقة (ب 

قادرين على التمييز بُت اضتروف اليت ترتبط عندما  الطبلبدقة ىنا، ال
 .كلمةالأو  اللفظ تكون يف البداية، يف الوسط، أو يف هناية

                                                             
37

 H.M. Nur Fauzan Ahmad, S.S, M.A dihttp://staff.undip.ac.id/sastra/fauzan/ 

2009/07/22/menulis-huruf-arab/. Dikutip Tanggal 26 Februari 2019 
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 دقة اضتروف (ج 
ضبط اضتروف الواردة يف اآلية أن يكتب ب لطبلبل ىنا نتكن يقصد
مبساعدة  ةحثة دون النظر إذل النص والقراءة فقط من الباالقرآني

 شرف.اظتألستاذ ا
 .يات من القرآن الكرًناآلطهارة كتابة  (د 
 مهارة الكتابةأهداف  .3

 ها:الكتابة، من مهارةم يمن تعل األىدافبشكل عام، فإن 
قادرة على و علة المع حرف  اعتجائي ة القدرة على كتابة اضتروف (أ 

 نطقها.
وتكون قادرة  أو متصبل منفصبل اعتجائي ة كتابة اضتروفالقدرة على   (ب 

 .نهايةالوسط و البداية و اليف  اعتجائي ة اضتروف فرقعلى معرفة 
 .فهم صحيح لنظرية الكتابة العربي ة (ج 
 .معرفة أشكال الكتابة (د 
 ى.ر مث إذل اليس ٌتالقدرة على الكتابة من اليم (ه 
 تها.وظيفو معرفة عبلمات الًتقيم  (و 
القدرة على تفعيل الفكرة أو األفكار يف لغة مكتوبة مع بناء اصتملة  (ز 

 38ة.يداصت
 

 طريقة أبانافهم  .ب 
اصتواب  يعٍت طريقة منهجية وعامة، كما عمل يف العلوم. ىتطريقة ال

(، methodologyمرادفا ظتنهجية ) (Methodentic) الطريقةعلى السؤال "كيف". 
يف ىذه . وصياغة منهجية يف البحثالتحقيق سيتم استخدام أساليب  يوى

                                                             
38

 Taufik,Op.Cit , hlm. 63. 
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أسلوب واسًتاتيجية تقدًن اظتادة أو اظتواد التعليمية احملددة على  يى الطريقةاضتالة 
فهم، واستخدام كلمات أخرى وال، هاعرفأن نت اظتوضوع حبيث نتكن للطبلب

 39.إلتقان مادة الدرس
ف عن  عر تطريقة الالطريقة يف استخدام اظتشًتك، و  تعٍت الطريقة حرفيا

كيفية القيام بنشاط أو تأدية كيفية قيام هبذا العمل باستخدام اضتقائق واظتفاىيم 
عٍت طريقة إجراء منهجي )بشكل متتابع( تبشكل منهجي. يف عادل علم النفس، 

الذي يستخدم للتحقيق يف الظواىر )األعراض( ىذه الطرق التجريبية النفسية، 
 41.وىلم جرا

 Strategi Pembelajaran Berorietasi " ااهبوأوضح فيينا ساؾتايا يف كت

Standar Proses Pendidikan"   الوسيلة اظتستخدمة لتنفيذ اطتطة  يى الطريقة أن
اليت مت إعدادىا يف األنشطة اظتلموسة اليت مت إعدادىا لغرض حتقيقها على النحو 

 41".األمثل
أسلوب أو وسيلة  يى الطريقةنص على أن ي الؾتولونج ووفقا ضتسن

 48.للذىاب إذل حتقيق األىداف التعليمية
طريقة اإلسبلم،  تعليم عثمان، يف كتابو منهجية مد بشَت الد ينووفقا حمل

: وسيلة إليصال اظتواد التعليمية لتحقيق غتموعة من األىداف، ىي ميالتعل
جزء م وىو يالتعل عملي ة م حتدد ؾتاح أو فشليتعلال طريقةساعدت وظيفة ىذه 
 43.ميال يتجزأ من نظام التعل
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م ىي كما يالتعل طريقةيف استخدام  اظتعل ماظتتطلبات اليت كتب النظر فيها 
 :يلي

لطبلب أو ل الطريقة اظتستخدمة كتب أن تكون ػتفزة، مصلحة .1
 .العاطفة

م أكثر، مثل الطريقة اظتستخدمة لتحفيز رغبة الطبلب للتعل   .8
 واالستطبلع. االبتكار

الطريقة اظتستخدمة قادرة على توفَت الفرص كتب أن تكون  .3
 .للطبلب لتحقيق العمل

ون قادرة على ضمان سَت الطريقة اظتستخدمة كتب أن تك .4
 .ببلشخصية الط

الطريقة اظتستخدمة كتب أن تكون قادرة على تثقيف الطبلب  .5
أنفسهم وكيفية اكتساب اظتعرفة من خبلل ب يف تقنيات التعليم

  .جهد شخصي
اظتستخدمة كتب أن تكون قادرة على غرس وتنمية الطريقة  .6

 44.القيم
 

كتاب بعنوان أبانا الذي لديو الم الذي يرد يف يأسلوب التعل يأبانا ى
 :ستسة غتلدات
تعلم كتابة أبانا وأساليب  طريقةحول شرح لتتوي على  1اجملل د  .1

" ءلياا إذل فالاأل تعريف اضتروف اعتجائي ة ، و هاتدريس
 التمرينات.التدريبات أو و 
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 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar, Cet,II, (Ciputat: Ciputat Press,2007), hlm . 50. 
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لتتوي على توجيهات طريقة أبانا يف ؽتارسة كتابة  8اجمللد  .8
 التدريبات أو التمرينات.و  اظتتصلة األمامية اعتجائي ة اضتروف

لتتوي على توجيهات طريقة أبانا يف ؽتارسة كتابة  3اجمللد  .3
 التدريبات أو التمرينات.و  اظتتصلة الوسطي ة اعتجائي ة اضتروف

كتابة توجيهات طريقة أبانا يف ؽتارسة  ى لتتوي عل 4اجمللد  .4
التدريبات و  اضتركة ةإشار  انهاية ويرافقهاظتتصلة ال اعتجائي ة اضتروف

 أو التمرينات.
 ة أبانا يف ؽتارسة كتابة اصتمللتتوي على توجيهات طريق 5اجمللد  .5

 كتابة األرقام العربي ةو  مناسبا بالقواعديف القرآن الكرًن بدقة و 
ليلى يف  ياشتُت تأليف أم  ب ت أو التمرينات.التدريباأيضا و 

 .ارانجشت
 

ونتكن تطبيق ىذا األسلوب صتميع مناحي اضتياة، ونتكن أن تبدأ من 
. وىذا ىو دليل الكتب القياسية يف كتابة اضتروف إذل األعلىسنوات  7سن 
ي يكثر ذالقياسي ال طاطتسبيل اظتثال على عام المت تضمينها يف  العربي ة

 45.العربي ة الل غةاستخدامها يف الكتب ب
ر، ابشكل صحيح ومعيكتابة ال تدريب يف ىذا الكتاب ىو الًتكيز يف

 ةقيالكتابة يف طر  اظتعلم يف الكتابة أو تدريس خطوة السريعة. الكتابة توليس
 ي:أبانا ى

وال  ب8رصاص الاضتد األدىن من قلم  عدأن يكتب على كل طالب  .1
 .ؽتحاة جيدة أن يعد  ، أيضا أال تكون مستدقة بد
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رصاص يف اظتوضع الحىت يتسٌت للطبلب نتكن أن تعقد قلم  .8
 .الصحيح

إذل أن تتذكروا دائما أن الكتابة العربي ة ىي من اليمُت إذل اليسار،  .3
بد من االجتاه بُت اليمُت واليسار. اللكتابة حرف علة على الرغم 

 .ر إذل اليمُتألننا غالبا ما جتد كتابة حرف العلة من اليسا
 :الطريقة الصحيحة لعقد قلم رصاص الحظ

 
 

)الكبلسيكية /  تهاوطريقة كتاب من شكلا واحدفواحد  اشرح .4
 طريقة كتابة اضتروف(، ينبغي على اظتعلمُت لشرح كيفية يةفردال

 .اعتجائي ة
ؽتارسة الكتابة، وفرت عمود القيمة، ىناك نتكن إعطاء  يف كل   .5

كتابة كامل اظتبلغ ىناك خطأ ما يصل إذل ال تصلة. إذا دتتالقيمة اظت
 عطأ .إعادةيف ورقة  : مث كتب على الطالب كتابة مرة أخرى51

دائما الدافع للطبلب الذين ؾتحوا أو دل ينجحوا يف الكتابة بشكل 
 46.اظتعلومات يف عمد جيد،

 :وىي 1أبانا اجمللد  بطريقة كتابةالؽتارسة  دليل
 .البسملة بقراءةبدأ الكتابة إ (أ 
 -1ضمن من  1 يف اجملل د ل الكتابةستكمي للطبلب أن توقعي (ب 

  .أشهر 1,5
على كتابة اضتروف  اكون قادر يأن للطبلب  توقعي 1اجمللد  (ج 

 أبانا لقواعد وفقا اوصحيح جي دا اعتجائي ة
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" ال يرافقو إذل الياءاضتروف "األلف  من اعتجائي ةتعريف اضتروف  (د 
كتابة جيدة  علىيرك زون  ذلك أن الطبلبو علة الحرف 
 .أوال ةوصحيح

ب  أ ةلحروف األساسيلثبلث مرات يعطي مثاال  1أبانا اجمللد  (ه 
الكتابة، حبيث نتكن تشكيل وظائف ب ونشقار يالطبلب مث   ن

الكتب  يف ورقة ثابتة، لذلك نتكن للطبلب مواصلة العمل
 .اظتثال ونتبعيو تاحة اظتخطط اظت

إذا أعطى اظتعلم التحيز الضروري مظاىرة يف اجمللس أو يف   (و 
كتابة و ، رصاصالكتاب، وانتباه الطريقة الصحيحة لعقد قلم 

 .وضع الصحيحاظت
ورقة واحدة على األقل، وإذا   يف اجتماع ون يف كل  كتبيالطبلب  (ز 

سابقة ىناك العديد من األخطاء اليت كتب أن ال ت يف الورقةكان
 ىا.تتكرر 

 
 :ىي الباءو األلف  ةاألساسي اضتروف اليت تتبع اعتجائي ة اضتروف

  ت ث د ذ ط ظ ك ل م ه ع غ ف ال ء ي
 

 ي:ى النونو  الباء األساسية اضتروفاليت تتبع  اعتجائي ة اضتروف
 ر ز س ش ص ض ق و

  
 :ىي الباء والنونو األلف  ةاألساسي اضتروفاليت ال تتبع  اعتجائي ة اضتروف

 32.ج ح خ
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 وسيلة السمعي ة البصري ةتعريف  .ج 

يجب علينا أن نعرف ف السمعية والبصرية إذل تعريف وسيلةقبل أن ينتقل 
 .أوال معٌت الوسيلة نفسها

 وسيلةالتعريف  .1
 ,، اليت تعٍت حرفيا الوسط medius البلتينية الل غة من  Mediaكلمة تأيت

عٌت مب" لائوسأيت من كلمة "تالعربي ة يف  وسيلةال وأم اوسيط أو اظتقدمة. وال
، وآخرون ىانيك ووفقا لروبرت 48.تمهيدية من اظترسل إذل اظتتلقيال اضتروف

الشيء الذي لتمل اظتعلومات بُت  يوسيلة ىالذكرىا فيينا ساؾتايا لتدد 
 49(.متلقي اظتعلومات )اظتتلقيدر( و اظتصدر )اظتص

 اليت تستخدمها كالوسيط من شكالاألرتيع  ىي وسيلةاللذلك، و 
 .اظتعلومات إذل مستلم اظتعلوماتمصادر 

شيئا كتلب اظتعلومات  انتكن تعريف باعتبارى وسيلةال يف أنشطة التعليم
 اندوسر و توفقا للدك 51دث بُت اظتعلمُت والطبلب.واظتعرفة يف التفاعل الذي لت

اظتواد باصتميع على نطاق واسع  رتفس ةالًتبوي الوسيلة أن  إذل  أحسن يشَت أمَت
هارة األحداث اليت تؤسس أحوال الطلبة يف اكتساب اظتعارف واظتواألدوات، أو 

موجودة يف رتيع  التعليمية ىي وسيلةالأن  بريدرلاقًتح روسي و  51.من اظتوقف
أؿتاء األدوات واظتواد اليت نتكن استخدامها لتحقيق األىداف الًتبوية مثل 

 58.اإلذاعة والتلفزيون والكتب والصحف واجملبلت وىلم جرا
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 ,، اليت تعٍت حرفيا الوسط medius البلتينية الل غة من  Mediaكلمة تأيت
 اضتروفعٌت مب" لائوسأيت من كلمة "تالعربي ة  الل غة وسيط أو اظتقدمة. يفوال
 .تمهيدية من اظترسل إذل اظتتلقيال

 يوسيلة يف اطتطوط العريضة، ىالإذا مت فهم  أن أيلي ووفقا غَتالخ و
من  ىي بيئةالاظتعلمُت والكتب و  أن   قف. يف ىذا اظتعٌتااظتادية والبشرية، أو اظتو 

تعلم وال عملية التعليم يف وسيلةال. وبشكل أكثر حتديدا، فإن مفهوم الوسيلة
دتيل إذل أن تفسر على أهنا أدوات الرسومات، والتصوير الفوتوغرايف، أو 

 .إلكًتونية
وسيلة لتوجيو  يوسيلة ىالن أ ىذا التعريف مع اإلشارة إذل

لتعلم أو أنواع ؼتتلفة حىت  جتعل الطبلب ل للتعل م أو اظتعلومات الرسالة
، بناء على نطاق والتعل مم يمن اظتوارد اليت نتكن دتكُت عملية التعل

 يتم اليجزء من موارد التعل يى يةميالتعل وسيلةالم أعبله، يمصادر التعل
 (.hardwareجهزة )األ( أو softwareالبامج )ؤكد على ت

مرسل الرسالة  تكنولوجيا يى يةميالتعل سيلةأن  الو  Scharmm رأى
 سيلةالو عرف يم. بريغز ياظتعلومات اليت نتكن استخدامها ألغراض التعل أو

 53ية.ميواد التعلاظت احملتوى أووسيلة اظتادية لنقل المن  يةميالتعل
( يعرف بأنو Education Associationوفقا صتمعية الًتبية والتعليم )

الكائنات اليت نتكن التبلعب هبا، رأيت، شتعت، وقراءة أو مناقشتها مع 
م، نتكن أن تتأثر فعالية برنامج ياألدوات اظتستخدمة جيدا يف أنشطة التعل

 54.تعليمي
 :على النحو التارل ىي التعليمية وسيلةلل العام ةاطتصائص و 
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الذي أصبح اليوم يعرف باسم مادي معٌت  اعت يةميالتعل سيلةالو  (أ 
، ها(، أي بعض الكائنات اليت نتكن أن يرىhardwareاألجهزة )

 ة.اضتواس اطتمس يسمع أو نتكن ظتسها من
مادي، واظتعروفة باسم البغتيات إحساس غَت  اعت يةميالتعل سيلةالو  (ب 

(softwareومضمون اضتروف الواردة يف األجهزة اليت ىي ،) من 
 .احملتوى الذي سوف يتم تسليمها للطبلب

 .الواردة يف البصرية والسمعية يةميالتعل سيلةالو ز ترك (ج 
م داخل يفهم األدوات يف عملية التعل الديه يةميالتعل سيلةالو  (د 

 .وخارج الفصول الدراسية على حد سواء
يف سياق التواصل والتفاعل بُت  يةميالتعل سيلةالو ستخدم ت (ه 

 .ميعملية التعل اظتعلمُت والطبلب يف
ل، نتكن استخدامها يف الكتلة )على سبيل اظتثا يةميالتعل سيلةالو  (و 

كبَتة واجملموعات الصغَتة، ال موعاتاجملاإلذاعة والتلفزيون(، 
)على سبيل اظتثال، واألفبلم، والشرائح، والفيديو، وجهاز عرض 
الشفافيات( أو الفرد )على سبيل اظتثال، وحدات وأجهزة 

 (.وأجهزة الراديو وشريط / كاسيت، ومسجل فيديوالكمبيوتر 
دارة ذات الصلة اإلاظتواقف واإلجراءات والتنظيم واالسًتاتيجية، و  (ز 

 55.مو بتنفيذ العل
أو  اضتروفلتوزيع  هاي شيء نتكن أن تستخدمىوسيلة ال إذن

، وقدرة الطبلب، وذلك واظتشاعرػتتوى اظتوضوع، وحتفيز العقل، 
 .ميعليم والتعلم يف عملية التعللتشجيع وحتسُت أنشطة الت

 يةميوسيلة التعلالفوائد   .8
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م ليست سوى تسريع عملية ييف عملية التعل وسيلةالفوائد 
م تعل  الساعد الطبلب على ت االتفاعل بُت اظتعلمُت والطبلب، حيث أهن

د ما ال يقل عن ذتانية فوائد من د  لتالنحو األمثل. كيمب ودايتون، 
 ي:م، وىييف أنشطة التعل وسيلةال

 توحيدالتسليم اظتواد التعليمية نتكن أن يكون يف  (أ 
وسيلة، الن شيء، من خبلل  امتنوع اقد يكون اظتعلمون تفسَت 

وىذا تفسَت ؼتتلف نتكن تسليمها للطبلب يرتدون الزي 
 .العسكري

 م أكثر جاذبيةيتصبح عملية التعل (ب 
 هاسمعتصل اضتروف اليت نتكن أن تو  أن وسيلةلنتكن ل

فهوم، واظت)البصرية(، وذلك لوصف اظتشكلة،  تنظرىا)الصوت( و 
ة وتصبح غَت مكتملة أكثر وضوحا عملية أو إجراء غَت غترد  و 

 .واكتماال
 تكون أكثر تفاعليةعملية التعلم لدى الطبلب  (ج 

وسيلة أن لوسيلة بشكل صحيح، نتكن لالكتب أن تصمم 
صال يف اجتاىُت. تساعد اظتعلمُت والطبلب يؤدون دتكُت االت

ن نتيلون إذل التحدث يف اجتاه واحد و اظتعلم كانبدون وسيلة،  
 منظي أن وسيلة نتكن للمعلمُتبالللطبلب فقط. ولكن 

من اظتعلم أو اظتعلمُت  صفوفهم حبيث ليس فقط الصف  ىيمن
دورا  والعبيشاطا، ولكن أيضا نتكن للطبلب أن الذين ىم أكثر ن

 .نشطا
 ميلتعلاتدريس ووقت ونتكن ختفيض عدد ال (د 



33 

 

ن يقضون وقتا طويبل لشرح و اظتعلم , كانيف كثَت من األحيان
ة، ولكن الوقت الذي يقضيو ال ينبغي أن يكون من ذلك اد  اظت

 .بكثَت إذا كانت تستخدم وسيلة أيضا
 ونتكن حتسُت جودة تعلم الطبلب (ه 

وسيلة ال كتعل عملية التعلم تصبح أكثر كفاءة، الاستخدام 
 تساعد أيضا الطبلب استيعاب اظتزيد من اظتواد يف التعلمولكنها 

 .سلمأو  أعمق
  أي مكان وزمان يف عملية التعلم نتكن أن لتدث (و 

وسيلة نتكن أن تكون مصممة حبيث نتكن القيام بو أن التعلم ال
 .يف أي مكان يريدون، دون االعتماد على وجود اظتعلم

اد تعليمية ن موقف إكتايب من الطبلب ؿتو مو سلت أن نتكن (ز 
م أكثر يوسيلة، تصبح عملية التعلالم نفسها. مع يوعملية التعل

إثارة لبلىتمام. ىذا نتكن أن تزيد من اضتب والتقدير من 
 .نفسها عن العلوم عملية البحث الطبلب ؿتو العلوم و

 اتغَت دور اظتعلم ؿتو أكثر إكتابيقد ت (ح 
استخدام مرارا وتكرارا عند  شرحو اظتعل م يكررالأوال، سوف 

وسيلة يف غتال التدريس. ثانيا، عن طريق اضتد من األوصاف 
وفر أكثر من جوانب أخرى ينتكن أن  علماظت( شفوي االلفظية )
م. ثالثا، دور اظتعلم دل يعد غترد أن يكون اظتعلم ولكن يمن التعل

 56يم.، مدير التعلفار شأيضا نتكن أن يكون مستشارا، م
 

 التعليمية تصنيف الوسيلة .5
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التعليمية إذل أربع غتموعات رئيسية، من بُت أمور  وسيلة نقسم التو 
 :أخرى

 وسيلة السمعية (أ 
السمعية فقط قادرة  علىوسيلة اليت تنطوي ال ىي وسيلة السمعية

 الصوت وحده. وسيلة السمعية نتكن على التعامل مع قدرات
أنواع وسيلة السمعية ىي وغَت األفعال.  واألفعال الرسالةاستبلم 

عها من توز ( اليت softwareتسجيل )الوسيلة  برنامج إذاعي وبرنامج
 .خبلل األجهزة مثل أجهزة الراديو واظتسجبلت

 البصري ة وسيلة (ب 
ىذه  أنواعتنطوي فقط على حاسة البصر. اليت  البصري ة وسيلة

اظتطبوعة اللفظية، وسيلة اظتقروءة الطباعة،  ىي الوسائل ةلسالو 
 البصري ة األفعال. وثانيا، وسيلة رسائلى وسيلة اليت حتتوي علالو 

أو العناصر  البصري ةاصترافيك غَت اللفظي والبصري ىو وسيلة 
 وسيلة البصري ة يىاألفعال غَت  ا, وسيلة البصري ةثالثالرسومية. 

 .ثبلثة أبعاد اليت عتا ثبلثي األبعادب
 وسيلة السمعية والبصرية (ج 

السمع والبصر يف عملية اضتواس من على فقط  نطويتوسيلة اليت ال
 .واحدة

 اظتتعددة لالوسائ (د 
رتيع اضتواس يف عملية  على وسيلة اليت تشملالاظتتعددة ىي  لالوسائ

كل ما يوفر جتربة مباشرة نتكن   يى لم. ومشلت يف ىذه الوسائيالتعل
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أن يكون من خبلل أجهزة الكمبيوتر واإلنًتنت، نتكن أن يكون من 
 57.بلىتمامخبلل القيام وجتربة مثَتة ل

 
 تعريف السمعية والبصرية .3

)تقدم  ور الزمانوسيلة التعليمية اضتديثة وفقا ظتر ال يالسمعية والبصرية ى
، ىر تنتكن أن  اليت وسيلةال من ر التكنولوجي(، مبا يف ذلكيتطو الالعلم و 

 58.سمعوت
عناصر باإلضافة الاليت حتتوي على  وسيلةال ىي السمعية والبصرية وسيلة
سبيل على ، ىهار تأن نتكن  اليت توي على عناصر الصورةحت اكما أهن  إذل الصوت،

غَت ، والشرائح الصوتية، و ألفبلما عديد من تسجيلو  تسجيل الفيديو اظتثال،
 59.أفضل وأكثر إثارة لبلىتمام وسيلةالك. وتعتب قدرة ذل

مت  اليت مالسمعية والبصرية ىي قيمة التعل   تعليمالًتكيز الرئيسي يف 
 61.كبلمالاضتصول عليها من التجربة اظتلموسة، وليس فقط على أساس غترد 

نقل اظتواد باستخدام آالت ىو طريقة بصرية السمعية و التكنولوجيا 
السمعية  تعليمأجهزة شتعية وبصرية.  رسائلكًتونيا لتقدًن لميكانيكيا واال

عملي ة  خبلليز بوضوح عن طريق استخدام األجهزة يتمالوالبصرية من خبلل 
. وىكذا، البصريفيلم واظتسجبلت، وأجهزة العرض  ، مثل آلة عرضالتعليم

بصرية ىو إنتاج واستخدام اظتواد وامتصاص والسمعية الالتدريس من خبلل وسيلة 
 .من خبلل البصر والسمع

 :السمعية والبصرية ىي كما يلي وسيلةتكنولوجيا اطتصائص الرئيسية ل
 متساوية.عادة ما يكون وسيلة السمعية والبصرية  (أ 
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 ديناميكيةال يقدم عادة البصرية (ب 
 .نعاصالتستخدم بطريقة ػتددة من اظتصمم /  (ج 
 .ردةاجملقيقية أو اضتدتثيل اظتادي لؤلفكار  (د 
 .اظتعرفيةو السلوكية  اظتبادئ النفسيةباظتدرسة  تطو رىااليت  (ه 
للمعلمُت مع مستوى اظتشاركة التفاعلية للطبلب  هةموج (و 

 61.نخفضةاظت
ا إذا استوىف شرط د جد  السمعية والبصرية جي   وسيلةاستخدام بم يالتعل

أساسي الذي مت تعيينو لتسهيل الطبلب على فهم واستيعاب اظتواد اليت يتم 
 .تدريسها لرؤية ملموسة

 فوائد السمعية والبصرية .3
قيمة أو فوائد  االسمعية والبصرية وفقا ظتوسوعة البحوث الًتبوية عت وسيلة

 :على النحو التارل
 طناباإلوضع األساسات اطترسانية للتفكَت. ولذلك يقلل  (أ 
 تكبَت انتباه الطبلب (ب 
 سهولةالمستقرة أم ال ينسى بعل الدروس أكثر ج (ج 
 .بتوفَت جتربة اضتقيقية اليت نتكن أن تنمو يف أنشطتها بُت الطبل (د 
 تزايد التفكَت اظتنتظم واظتستمر (ه 
 ساعد على تعزيز التفاىم واظتساعدة يف تنمية اظتهارة اللغوية (و 

 :الفوائد األخرى اظتذكورة أعبله ىيو 
 ماىتمام الطبلب جذابة جدا يف التعل   (أ 
واظتناقشة ألنو كان يريد أن  طرح األسئلة تشجيع الطبلب على (ب 

 أكثريعرف 
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شرح بكبلم كثَت، التوفَت الوقت للتعلم، ال لتتاج اظتعلم إذل  (ج 
 ولكن من خبلل إظهار الصور والكائنات الفعلية أو األدوات

 68األخرى.
 

 أنواع السمعية والبصرية .9
 :وىي أنواع إذل عدة وسيلةال ىذه وتنقسم

الصوت  على ضمتوسيلة  ىي ،ةصامتالوسيلة السمعية والبصرية  (أ 
، (شعرية الزجاج الشرائح) والصور الثابتة مثل إطار الفيلم الصويت

 .صوتالطباعة حزمة الصوت و فيلم 
 ضمت اليت نتكن أن وسيلةال، وىي اضتركةيف السمعية والبصرية  (ب 

صوت وأفبلم ال مثل أفبلم عناصر الصوت والصور اظتتحركة على
 .الفيديو

 ي:وسيلة ىالم آخر من يقست
 وأعناصر الصوت  من ي عنصرىبصرية النقية، السمعية وال (أ 

 .الفيديو أفبلم صدر مثلاظتالصورة اظتستمدة من 
عناصر الصوت لبصرية ليست نقية، وىي عنصر من السمعية وا (ب 

 أفبلموالصورة اظتستمدة من مصادر ؼتتلفة، على سبيل اظتثال 
من عرض الشرائح  مستمدالصوت اليت كانت عناصؤ صورىا 

 أفبلم تسجيل. مثال آخر ىوالوعناصر الصوت من جهاز 
 .صوتالشريط صوت الفيلم وطباعة 

 :السمعية والبصرية أو ال يزال اضتركة، وىي وسيلةبعض األمثلة من  
 والفيديو األفبلم (أ 
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حركة يف اإلطار حسب اإلطار تالصور اظت يى األفبلم
إلسقاط ميكانيكيا أن االطار من خبلل عدسة ابتوقع تحيث 

حبيث تبدو الشاشة صورة منو على قيد اضتياة. كما ىو اضتال مع 
الفيلم، الفيديو نتكن وصف كائن يتحرك جنبا إذل جنب مع 

 .األصوات الطبيعية أو يبدو مناسبا
فعالة السيلة الو والفيديو ىي واحدة من  األفبلم

 نأ نتكن للطبلبع الفيلم م. مياظتستخدمة يف عملية التعل
 جذبو صيد إعتام جديد، و ل اطتبات األساسية، ستكمي

 .ردة مع العبلج يظهر الكائن الفعلياالنتباه، لشرح األشياء اجمل
 غتموعة الشرائح والصوت (ب 

يط الصوت ىو ( مع شر يطار اإل الشرلتة اظتدغتة )الفيلم
نظام و اظتتعددة تصنيعها أكثر سهولة.  لنوع من أنظمة الوسائ

، وسهلة االستخدام، وفعالة جملموعة ةتنوعماظتتعددة ىو  لالوسائ
 .م أو التعلم الفردي والتعلم الذايتيالتعل

 ازالتلف (ج 
نقل الصور والصور تعيش جنبا يي ذىو نظام إلكًتوين ال ازالتلف

الصوت عب األسبلك أو الفضاء. ونتكن الوصول مع إذل جنب 
بلل يمية من خبسهولة التلفزيون اليوم تستخدم لؤلغراض التعل

عب األقمار  ن تكون مرتبطةأبث اعتواء إذل اعتواء ونتكن 
الًتبوي ىو استخدام برنامج الفيديو الذي مت  ازالصناعية. التلف

التخطيط لو لتحقيق أغراض تعليمية ػتددة بغض النظر عمن 
 .بثو

 الكمبيوتر (د 
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مصممة خصيصا ظتعاصتة اظتعلومات  ةآل ىو الكمبيوتر
كًتونية للقيام لالكمبيوتر، آلة أوتوماتيكية ا أجهزةبز  يتم ترماليت

أجهزة و هبذا العمل والعمليات اضتسابية البسيطة واظتعقدة. 
الكمبيوتر اليوم لديها القدرة على اصتمع بُت ومراقبة ؼتتلف 

تسجيل الشريط فيديو و و شغبلت، اظتاألجهزة األخرى، مثل 
سجل ي أن يوترصويت. وباإلضافة إذل ذلك، نتكن صتهاز الكمبال
ل واستجابة عضوا يف رد فعل على اظتدخبلت من اظتستخدم للتو 

 .أو الطالب
م الفعال ياستخدام الكمبيوتر كأداة يف عملية التعلإن  

والكفء، ألن التعلم مع أجهزة الكمبيوتر سوف تساعد 
 63.مالطبلب على تذكر اظتواد اظتقدمة من اظتعل  

 
 وسيلة السمعية والبصرية مزايا .2

غَت قادرة على توفَت أجواء  ىي بشكل عام   يلةمزايا ىذه الوس (أ 
أكثر إثارة لبلىتمام، وباإلضافة إذل ذلك يف عرضها ب أكثر حيوية

 .عملية معينة يف أكثر ملموسةتقدًن فإنو نتكن استخدامها ل
 م غرفة مظلمةستخداليم استخداال (ب 
 تسجيل نتكن أن تقوم مرارا وتكراراالتوفَت الوقت و  (ج 
 64.ل اصتوانب اللفظية على الطبلبلت وسيلةىذه الم استخدا (د 

 
 عيوب وسيلة السمعية والبصرية .2
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وسيلة، تكمن أساسا يف اظتصطلحات التقنية ال ىذه ضعف (أ 
والتكاليف. استخدام ىذه الوسيلة يتطلب بعض اظترافق والبنية 

 ةسهل تالتحتية مثل الطاقة واظتعدات أو اظتواد اطتاصة اليت ليس
 .لى بعض يف تلك األماكنلحصول علدائما 

 تكلفة باىظة الثمنال اتتطلبمدتيل إذل اظتشًتيات والصيانة،  (ب 
 أقل قدرة على إظهار تفاصيل اصتسم اليت قدمت دتاما (ج 
 65.عقدةاظتكلفة و يتطلب اظتعدات اظت (د 

 
 م كتابة الحروفيوسيلة السمعية والبصرية في تعلبأبانا  طريقةتطبيق  .د 

 الهجائي ة
التعليم  عملية التعليمية السمعية والبصرية يف وسيلةأبانا وال ةقيطر إن  

مهارة   يف خاصة العربي ة من الل غة على اظتواضيع مبا يف ذلك دور ىام عتا والتعلم
طلوب يف عملية فاظت ةدعقإذل األىداف التعليمية اظت انظر و . اعتجائي ة اضتروفكتابة 
ة أداكاألىداف، ولذلك،  اظتسألة وحتقيق يعٍت الدعم للمساعدة يف توضيح  التعلم

م. وىذا يعٍت يوظيفة دتهد الطريق لتحقيق أىداف التعل عتا وسيلةال اظتساعد
 .أفضل تعليمالوسيلة سوف تولد عملية ونتائج الب مبساعدة بلطالتعلم أنشطة 

 وسيلةبباستخدام طريقة أبانا  اعتجائي ة اضتروفم كتابة يتعل اظتثال من
 :السمعية والبصرية ىي كما يلي

  عداداإل .1
سمعية الأبانا ومعدات  ةقيمواد طر من االستخدام الفعال 

ال كتب أن يكون اعتدف التحضَت اظتتأين. أو  إذل بصرية حتتاج الو 
ُت األىداف والدروس أو اظتعلومات اليت تع أن واضحا. كتب
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، ومن مث اختيار األداة ةكون مستعدتكتب أن  هاتقدمتس
ء وسيلة السمعية والبصرية وفقا اظتواد. أمثلة على إنشاباألنسب 

ما يلي: تسجيل الفيديو، ك اعتجائي ة لتعليم كتابة اضتروف
 عرضتتطلب أجهزة اليت صوت )باور بوينت(، الشرائح و 

 (.ومكب الصوت )مكب الصوت الشاسة
 عرضال .8

ل، انتقل إذل ماكلعداد ااإلمبجرد حتديد األىداف و 
اختيار  حتاول إذل , ينبغي أنالعرض التقدنتي. يف ىذا العرض

الكلمات للمقدمة يف التدريس وجذب انتباه الطبلب، على 
 اضتروفالطبلب لذكر  اىتمام سبيل اظتثال، اظتعلم يدعو

 .اعتجائي ة
 تطبيقال .3

يوفر اظتعلم التوجيو للطبلب وشاىد , يف مرحلة التنفيذ
 كتابة اضتروفم  يتعل عن الفيديو / الشرائحمن الضوضاء 

 اضتروف كتابة  الطبلب لتقليد أمر اظتعل مأن بعد . اعتجائي ة
قد لعبت من خبلل وسيلة  اليتاعتجائي ة كل ما ىو يف الظهور 

السمعية والبصرية، ولكن من خبلل الذاكرة اليت حصل عليها 
 .الطبلب بعد مشاىدة العرض

م الل غة يتطبيق وسيلة السمعية والبصرية يف عملية تعل
توضيح وتبسيط الافع لدى الطبلب، و و توقع أن تعزز الدت العربي ة

متصاص والتأكيد للطلبة على أقتية الاظتفاىيم اجملردة، وتعزيز ا
 ةالباحثاألطروحة ستقوم يف ىذه و اعتجائي ة،  تعلم كتابة اضتروف

وسيلة السمعية والبصرية بأبانا  ةقيطر  قياس مدى تأثَت استخدامب
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الصف طبلب  لدى اعتجائي ة اضتروف على استيعاب كتابة
 .المبونج اصتنوبي ة 1ة اضتكومي ة السابع من اظتدرسة الث اوي  

 
 البحثهيكل  .ه 

ىو النموذج اظتفاىيمي لكيفية ارتباط النظرية إذل غتموعة  ىيكل البحث
يف ىذا  66.مهمةهنا مشكلة متنوعة من العوامل اليت سيتم حتديدىا على أ

 السمعية والبصرية كمتغَت مستقلوسيلة  و أبانا طريقة قتا ،ينمتغَت ىناك البحث، 
العبلقة  ةالباحث كمتغَت تابع. يف ىذه اضتالة سوف تصف اعتجائي ة اضتروفوكتابة 

 .بُت متغَتين
نتكن أن  فهيكل البحث الذيأعبله  النظري اظتذكور اإلطارواستنادا إذل 

ب بلم الطن تعل  حتس أن نتكن السمعية والبصرية وسيلةأبانا و  ةقيطر  أنبصاغ ي
حتقيق الطبلب وحتسن  اعتجائي ة اضتروفن التمكن من كتابة قع أن حتسو تيالذي 

 السمعية والبصرية وسيلةنتكن ل الذيأبانا  ةقيطر  م. ىناك سببان وراءينتائج التعل
 قتا:، اعتجائي ة اضتروف كتابةمهارة  ن حتس أن

 .أبانا مصممة بطريقة بسيطة وسهلة وفعالة ةقيأوال، طر 
ظتساعدة  اظتنظورةسموعة و اظت وسيلةىي الالسمعية والبصرية  وسيلة ثانيا،

 الل غةفهم يعمل على توضيح أو جعلها أسهل ل الذي والتعل م ميالطبلب يف التعل
السمعية والبصرية  وسيلةدم ختوسيلة األخرى كما كانت الاليت جتري دراستها.  

نطوي على ت ةمستخداظتقناة وال اظتصدر إذل مستسلم الر سالة.من  الرسالةلتوجيو 
وسيلة سيما افة إذل ىذه الوظائف العامة، والحاسة السمع وحاسة البصر. وباإلض

توضيح و ق األفكار، يطبتلتوضيح و دم أيضا صتذب االنتباه، ختالسمعية والبصرية 
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السمعية  وسيلةر، أو تزيُت اضتقيقة اليت قد نسي بسرعة أو جتاىلها إذا دل يصو  
 .رخيصة نسبيا وبأسعار معقولة وسيلةذلك وكوالبصرية 
الواردة  العربي ةعبارة عن غتموعة من اضتروف  ياعتجائي ة ى اضتروف ،الثاث

 كتابة اضتروف ىو اعتجائي ة اضتروفكتابة ب حيث أن  الغرضيف القرآن الكرًن. 
وفقا للقواعد اظتعمول هبا أو وفقا للنص األصلي )نص  العربي ةأو اضتروف  اعتجائي ة

 .(القرآن
السمعية  وسيلةبأبانا  طريقةوبناء على الوصف أعبله، وذلك باستخدام  

 ، فإنو نتكن(اعتجائي ة كتابة اضتروفمهارة  ) العربي ة الل غةم يوالبصرية يف عملية تعل
وثوابتها، يف ىذه اضتالة  ةكتابيف الذب انتباه الطبلب وفهم أكثر سهولة كت أن
 تتحس ن.لطبلب سوف ل اعتجائي ة اضتروف كتابةمهارة  ف

 البحث ضو فر  .و 
اضتقيقة  على تبقى اليتالبحث ىي إجابة مؤقتة ظتشكلة البحث  ضو فر 

 67.لفحصها جتريبيا
 :ىي ىذا البحث ضو فر و 

1. Hₒ وسيلة بأبانا  طريقةاستخدام  يف تأثَت يس ىناك(: لالفارغة ضو فر )ال
طبلب الصف لدى  اعتجائي ة اضتروف كتابة  مهارةالسمعية والبصرية على 

 .المبونج اصتنوبي ة 1السابع من اظتدرسة الث اوي ة اضتكومي ة 
8. Hₐ وسيلة بأبانا  طريقةاستخدام  يف تأثَت ىناك(: البديلة ضو فر )ال

طبلب الصف لدى  اعتجائي ة اضتروف كتابة  مهارةالسمعية والبصرية على 
 .المبونج اصتنوبي ة 1السابع من اظتدرسة الث اوي ة اضتكومي ة 
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 الثالفصل الث  
 البحثمناهج 

 
 نوع البحث .أ 

إكتاد البيانات يف شكل من اظتنهج الكمي، وىي عملية  ستخدمي ىذا البحثإن  
 68ها.وسيلة إلكتاد اظتعلومات حول ما نريد أن نعرفال اظتعرفة اليت تستخدم األرقام أشك

فتوذج  ي ىيت(، والQuasi Eksperimenالطريقة اظتستخدمة ىي طريقة شبو التجربة )و 
واحد من التصميم التجرييب الذي يهدف إذل الكشف عن العبلقات السببية من خبلل 

 69.االـتراط مع اجملموعة الضابطة باإلضافة إذل اجملموعة التجريبية
 pretest-possttestىو  ىذا البحثيف  تصميم البحث التجرييب اظتستخدموكان 

control group designتُتؼتتار  تُتغتموعأن ىناك  سوجيونو . يف ىذا التصميم، قال 
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 التجريبية اجملموعة اضتالة األولية بُتاالختبار القبلي ظتعرفة  ىعطأ ها، مث قبلعشوائيا
 من االختبار القبلي نتائج ةعرفم بعدوعبلوة على ذلك،  71.واجملموعة الضابطة

 اظتعاصتة الصف الضابطي اليعطي وأم ا، (X) اظتعاصتة يعطي الصف  التجرييبفغتموعتُت، 
(X). 

غتموعة العينة )اجملموعة التجريبية(،  حدأعبلج معُت أو العبلج يف  إعطاء بعد
يرمز تأثَت و اظتستخدمة.  ةغتموعتُت من العينأو  ُتصف إذل االختبار البعدي تليها إعطاء

 ىو العبلج على أساس أقتيتهاوبعد ذلك ظتعرفة تأثَت   (O3-O4)-(o2-o1)العبلج بواسطة
دودي أو االختبار اإلحصائي غَت بارامًتية. إذا كان اضتستخدام االختبار اإلحصائي لب

. ظتزيد اكبَت   تأثَتا رث  ؤ عاملة تفاظتاجملموعة الضابطة، التجريبية و  موعةاجملبُت كبَت ق  ىناك فر 
أن ينظر إليها يف  ، نتكنىذا البحثمن التفاصيل حول تصميم الدراسة اظتستخدمة يف 

 :على النحو التارل 3.1اصتدول 
 5.1الجدول 

 تصميم المجموعة الضابطةلاالختبار البعدي -القبلي االختبار تصميم البحث
 

     
 ة:بلحظاظت

R  =  ختارة عشوائيااظتموعات اجمل 

X  =   تبؼتاظتعاملة أو شيء 

O₁  =   لصف  التجرييبل االختبار القبلينتائج  

O3  =   الض ابطيلصف  ل االختبار القبلينتائج 

O₂  =   لصف  التجرييبلالبعدي االختبار نتائج 

O4  =   الض ابطيلصف  لالبعدي االختبار نتائج 
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R          O1      X         O2 

R           O3                 O4 
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إذا كان ىناك حتقيق يف ما لتحديد و  ىي دراسة التجربةال ىذه من ىدافاألو 

 ةن قبل الباحثتأثَت وفتوذج العبلقة السببية أو طريقة التدريس اليت تتم أو اختبارىا م
 ، وىي اجملموعة التجريبيةإذل بعض اظتموعة اظتختبة عينةاظتتوفَت العبلجات  بطريقة

 ة.دو دواجملموعة الضابطة احمل
 
 
 
 
 

 ثبحال ووقت قعمو  .ب 
 قع البحثو م. 1

لدى المبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومية اظتدرسة الث اوي ةالبحث يف  ىذا وقد أجري
، منطقة كالياندا 51 الر قم رنو ىاتاسوكا قع يف شارع، اليت تالصف  السابع طبلب

 .المبونج اصتنوبي ة
 
 البحث وقت. 8
ث ىي يف الفصل الدراسي إلجراء البح ةالباحث الذي استخدمتها وقتال إن  

 .8118/8119الدراسي الثاين من العام 
 

 ات البحثسكان وعين .ج 
 سكانال. 1 
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"كل األفراد الذين يصبحون مصدر أخذ العينات، إما يف  يالسكان ى
 السكان يونوجسو لالوقت، وفقا  نفس شكل الناس، واألشياء، واألحداث". ويف

ينة وخصائص منطقة تعميم تتكون من الكائنات / اظتواد اليت عتا صفات مع يى
ظتعرفة واالستنتاجات مث رشتها على أساس اظتصاحل يف  ةالباحثػتددة من 

من رتيع طبلب الصف السابع ىم  ىذا البحثوكان السكان يف  71الدراسة.
.  8118/8119يف العام الدراسي  المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة

 :كما يف اصتدول التارل
 
 
 

 5.8الجدول 
 أعضاء السكانعدد 

 عددال امرأة رجل الصف   الر قم
 35 81 15 الس ابع أ 1
بالس ابع  8  11 84 34 
 34 83 11  ج الس ابع 3
دالس ابع  4  19 15 34 
هالس ابع  5  85 11 36 
والس ابع  6  16 81 36 

 812 115 29 عددال
    

 عينات. ال8
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الصف  من  اء من عدد وخصائص اليت دتتلكها ىذالعينة ىي جز 
 ىي تقنية أخذ العينات العشوائية، البحث التقنية اظتستخدمة يف ىذا 78.السكان

لفرصة ليكون يف كل موضوع إلتاحة ا اوىذا األسلوب يعطي حقوقا متساوي
ػتققُت متضع م كانوا، مث االفًتاض ىو أن كل أهنبواسطة  73.ػتددا يف العينة

 .نفس القدرات واظتيزات متوازنة تقريبا
خضعوا لعملية  قداليت أجراىا بالتعادل  بحثىذا الأخذ العينات يف 

نتائج السحب الذي خضع لعملية التوزيع العشوائي لعينة و التوزيع العشوائي. 
 .ثسيتم استخدامها يف البحؼتتارة اليت 
 أ طبلب الصف السابع ىي كانت العينات اظتستخدمة  ىذا البحثيف 

 34ا يصل اذل ؽت ب الصف  السابعو  التجرييب الصف  كطالبا   35 هاغتموع عم
 :، كما ىو مبُت يف اصتدول أدناهكاجملموعة الض ابطةطالبا  

 
 5.5الجدول 

 عينةال معالجةنتائج 
 البيان عددال امرأة رجل الصف   الر قم

 يبيتجر ال شخصا 35 81 15 الس ابع أ 1

الس ابع  8
 ب

 الض ابطي شخصا 34 84 11

  شخصا 92 33 83 عددال
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 ىذا البحثيف  اظتختارة ستنتاج أن مت العينةالأخذ انمن اصتدول أعبله نتكننا أن 
م يالتعل معالتجريبية  كاجملموعةطالبا   35 اغتموعه عم أ الصف السابع طبلب ىي

 34ا يصل إذل ؽت   ب الس ابع الصف  السمعية والبصرية و  وسيلةبباستخدام طريقة أبانا 
 .عطى العبلجيي ال ذالصف  ال يىو  اجملموعة الض ابطةطالبا يف 

 
 بحثال متغير .د 

، لبحثراقبة اكل األشياء اليت من شأهنا تكون موضوعا ظت  واظتتغَت ى
عراض األوغالبا ما يعب عنو دراسة العوامل اظتتغَتة تلعب دورا يف الدراسة أو 

 :ىي كما يلي ىذا البحثاظتتغَتات اظتستخدمة يف  74لدراستها.
 الحر   المتغيرالمتغير المستقل أو  .1

سبب التغيَت أو ظهور  يكونؤثر أو يي ذاظتتغَت ال واظتتغَت اظتستقل ى
 وسيلةبىو طريقة أبانا  ىذا البحثيف  اظتتغَتو   75اظتتغَت التابع )التابعة(.

 .السمعية والبصرية
 المرتبطالمتغير التابع أو المتغير  .8

بسبب اظتتغَت  ،العقيبةصبح ياظتتغَت التابع ىو اظتتغَت الذي يتأثر أو 
 اعتجائي ة اضتروف مهارة كتابة وىذا البحث ىيف  تأثر اظتتغَتوي 76اظتستقل.

 .المبونج اصتنوبي ة 1 اظتدرسة الث اوي ةمن  الس ابعالصف   طبلبلدى 
 

 إجراءات البحث .ه 
مصادر البيانات رتعها من خبلل عدة مراحل. وىذه اظتراحل ىي كانت 

 :على النحو التارل
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 يةعدادالمرحلة اإل .1
 جبامعة والتعليم الًتبية من كلية دراسة األو ليةال إلجراءتصريح الرعاية  (أ 

 .المبونجإنتان  رادين
مع مدير  ةواظتقابلالمبونج اصتنوبي ة  1على اظتدرسة الث اوي ة  ةأداء اظتبلحظ (ب 

تصريح والوقت الن عالسابع  الصف  من اظتدرسة ومدرس الل غة العربي ة 
اليت  السابع الصف   األو ل منيف  الطبلبللدراسة واضتصول على بيانات 

 بحث.مشكلة النتكن استخدامها كخلفية 
 سيدر توضع خطة ال (ج 
 ألداة البحث شعريات األسئلة حتديد (د 
 الواردةشعرية ال بناء على أدوات البحث حتديد (ه 
 .ثالبح أدواتو س يدر تخطة الن اظتشرف ع عملية اإلشراف إذل (و 
اطتطوة التالية ىي  لبحث، فإن  اوأداة س يدر تخطة ال بعد أن مت إعداد (ز 

 األدوات. للتنسيق مع مدير اظتدرسة الختبار
معاصتة البيانات مع نتائج التجارب من خبلل البحث مث  بعد االختبار،  (ح 

 .وثوقيةاظتصحة و العن 
 .ثالبح تاو اظتؤىلة الستخدامها كأد بنود األسئلة حتديد (ط 

 بحثال تنفيذمرحلة  .8
 والتعليم الًتبية من كليةدراسة ال إلجراء مر ة أخرى  تصريحرعاية ال (أ 
التجريبية،  كاجملموعة أالصف  السابع  العينة قتا د غتموعتُت منيدحت (ب 

)القبلي(  ، مث عقد االختبار األولكاجملموعة الض ابطة ب السابعوالصف  
دوات أل االختبارحتليل من نتائج  سئلةاأليف كبل اجملموعتُت باستخدام 

 .ثالبح
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أنشطة التعليم والتعلم من مث نتكن تنفيذ بعد تنفيذ االختبار القبلي،  (ج 
وسيلة السمعية ب أبانا طريقة م باستخداميتعلالىو و  العبلج خبلل إعطاء

وسيلة بأبانا  طريقة التجريبية، ودون استخدام اجملموعةوالبصرية يف 
 الض ابطة.اجملموعة السمعية والبصرية يف 

الدراسة باستخدام من إجراء االختبار النهائي )البعدي( لكبل الفريقُت  (د 
 .القبلي عملية االختبارعند االختبار  أسئلة نفس

 بحثال أخيرمرحلة  .5
ئج بعد مرحلة تنفيذ البحث ناجحة، فإن اطتطوة التالية ىي معاصتة نتا

 .البحث
 من كبل اجملموعتُت االختبار القبلي والبعدي من نتائجحتليل البيانات  (أ 

 .باستخدام االختبار اإلحصائي
 ستنتاجالظتناقشة وااذلك  بعدو  (ب 
 .ثيف إجراء البح األخَتة طوةاطتاالستنتاج ىو  (ج 

 
 جمع البيانات طرق .و 

 مالحظةال .1
فيها اظتراقبة وتسجيل  ةالباحث رىجتاظتراقبة الىت  طريقةاظتبلحظة ىي 

ىذه الطريقة تستخدم للحصول على  77.وجوه البحث إذلنظر بالاألعراض 
م )كتابة يوعملية التعل العربي ة الل غةبيانات عن حالة اظتدرسة وكذلك تعليم ال

 .ةواظتدرس يف بيئة الصف  ( اعتجائي ة اضتروف
 مقابلةال .8
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اظتقابلة ىي وسيلة صتمع اظتعلومات عن طريق طرح عدد من األسئلة 
ا اظتخب م  وأ  78طريق الفم على أي حال.اليت كتب اإلجابة شفويا عن 

 م:ى ةقابلاظتإلجراء 
علومات عن اظت، للحصول على ةرساظتد ر / نائب مديريمد (أ 

 .المبونج اصتنوبي ة 1تاريخ والغرض من إنشاء اظتدرسة الث اوي ة 
الل غة العربي ة، للحصول على معلومات حول فتط  مدرس (ب 

والنتائج ( جائي ةاعت تعليم الل غة العربي ة )كتابة اضتروف
 العربي ة )كتابة اضتروف من تعل م الل غة واإلؾتازات اظتستفادة

م يتعل حاالتوطالبة، وكذلك حملة عامة عن طالبا ( اعتجائي ة
 (.اعتجائي ة الل غة العربي ة )كتابة اضتروف

 توثيقال .5
ىذا يف  .وجوداظتوسيلة صتمع البيانات مع بيانات السجل  التوثيق يعٍت

 يف عامة عن اظتدرسة، وقيمة البياناتالبيانات ال ةالباحث ترتع، البحث
 أ السابع الصف  من  الطبلب أشتاء قائمةاالختبارات اليومية من قبل، و 

 .المبونج اصتنوبي ة 1 اظتدرسة الث اوي ة ب من والسابع
 ختبارأدوات اال .3

، ىذه األداة نتكن ةستخدماظت دوات أو اإلجراءاتىو األ االختبار
أو اظتهمات اليت كتب تنفيذىا ونتكن أيضا  الواجباتكون يف شكل تأن 

، مت ىذا البحثيف  79أسئلة اضتالية أو األسئلة اليت كتب اإلجابة عليها.
 أداة ألفراد العينة تبختاظترحلة التحضَتية اليت  ىوطريقة االختبار األول 

اختبار   يمت إنشاؤىا ى اع االختبارات اليتوثوقية. أنو اظتصحة و اللقياس اختبار 
اظتواد  شعريات أسئلة االختبار التس تشمل علىمع  اعتجائي ة اضتروف كتابة
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 اختبارو ختبار الانتهاء ابعد  الياء(. حىت األلف من اعتجائي ة اضتروف)كتابة 
 بلختبارل يستخدم االختبار سوففهبا،  ةنتائج صحيحة وموثوقالو  التجارب
 .راسةوقت الد  يف البعدي القبلي و 

 
 البحث تأدواتحليل اختبار  طرق .ز 

 صحةال .1
أداة  تصحيح صحة أوالصحة ىي مقياس لئلشارة إذل مستويات ال
أقل صاضتة عتا ب األدواتالعكس من ذلك، و  ,عالية ا صحةلديهو صاضتة 

هتدف إذل اضتصول على أداة  تاو داألاختبار صبلحية و صبلحية منخفضة. 
قال أداة لتكون صاضتة إذا كانت تو  81قياس الذي ىو أصيل وموثوق هبا.ال

بيانات متغَت صارم  قادرة على قياس ما يريده الناس ونتكن أن تكشف عن
 االختبار أدواتالصيغة اظتستخدمة لتحديد صبلحية و  81.بشكل مناسب

 :مع الصيغة التالية. اظتنتج باستخدام ضتظة ارتباط ىي
 

    
               

√                           
 

 
 ة:بلحظاظت

  Y و X معامل االرتباط بُت اظتتغَت  :    
 X  متغَت  :  
 Y  متغَت  :  

 X  اظتربع  :   
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 Y  اظتربع  : ²  
  Y مع X عدد الضرب  :    
 عدد العينات  :    
 

 جدوليف ضتظة اظتنتج  من r رتشاور مع سع  حصلت عليها سوفيتالrxy  قيمة
 مستوى صحيح. لتفسَت هذا البندف rxy  > rtab(. عندما 1,15ستوى اظتعنوي )اظت
 :يصنف معامل االرتباط على اظتعايَت التاليةفصحة، ال

 
 5.3الجدول 

 rقيمة الجدول ترجمة 
 ترجمة r ة قيم
 جدا عالية 1,11 – 1,81
 عالية 1,81 – 1,61
 يةكاف 1,61 – 1,41
 ةمنخفض 1,41 – 1,81
 اجد   منخفضة 1,81 – 1,11

 
 الموثوقية .8

فيو الكفاية  جدير بالثقة مباىي  األدواتشَت إذل فهم أن ت اظتوثوقية
صيغة  تماستخد ةالباحثف 88الستخدامها كوسيلة رتع البيانات ألداة جيدة،

Cronbach Alpha وفيما يلي الصيغة .Cronbach Alpha. 
  r11 = 

























2

2

1
1

t

b

k

k
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 :حيث
r11 =   األدوات اظتبحوثةمعامل موثوقية 

k  األسئلة أو كمية األسئلة بنود= عدد 
 2

b  =   البنودمن قيمة غتموع التباين 
2

t  =  الفرق غتموع  
 مث   مت اضتصول عليها من حساب صيغة كرونباخ ألفااليت  r قيمةوكانت 

عدد = dk   = N-8  =  (N و   =1,15 ولجد r بسعر ستشرت
ا بالنسبة ظتعرفة أم   أن تكون موثوقية. داة نتكنفاأل rhit > rtab الطبلب(. عندما

 :فئات على النحو التارل ستخدمت ,مستوى االعتماد على األداة
 

 
 

 5.3الجدول 
 rقيمة الجدول ترجمة 

 ترجمة r ة قيمعدد 
 جدا عالية 1,11 – 1,81
 عالية 1,81 – 1,61
 يةكاف 1,61 – 1,41
 ةمنخفض 1,41 – 1,81
 )ليست ىناك عبلقة( اجد   منخفضة 1,81 – 1,11

 
 البحث بياناتطرق تحليل  .ح 
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ى صياغة اظتشكلة واختبار د علمستخدمة للر  طرق حتليل البيانات إن  
القبلي والبعدي يف  االختبار . وقد مت حتليل البيانات يف شكل قيمةالفرضي

اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية هبدف إثبات قبول أو رفض الفرضية 
اختبار اظتتطلبات اظتسبقة يف ب، الذي أجرى يف وقت سابق الباحثةاظتقًتحة من 

 .اضتياة الطبيعية واختبار التجانس اختبار شكل
 متطلبات الفرضية اختبار .1

 اختبار اضتياة الطبيعية (أ 
عينة من اليتم تنفيذ اختبار اضتياة الطبيعية لتحديد ما إذا تأيت 

الختبار اضتياة الطبيعية يف و  83ال. مأ ة طبيعيةتوزيع تكون يتالسكان ال
 برنامج يف one kolmogorof smirnovاستخدام اختبار  ىذا البحث

SPSS 17   5اللة مع مستوى الد:. 
 :على النحو التارلوىي  one kolmogorof smirnov فرضية اختباروأم ا 

H0   =طبيعيتوزيع  للبيانات 
Ha   =طبيعي عيوز تالبيانات  ليست. 

 ختبارقاعدة اال
 H0فقوبل  1,15<  (sigحتمال )الإذا كان ا
 H0  رفضف 1,15 ( >sigحتمال )الإذا كان ا

 
 5.9الجدول 

 Uji One Kolmogorof Smirnov االختبار يدحدت
 المعنى البيان حتمالاال
 طبيعي لبيانات توزيعل H0قبل   1013 < سيج
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 طبيعي توزيع غير لبياناتل H0  رفض  1013 > سيج
 

 اختبار التجانس (ب 
ختبار الا ومث اختبار التجانس، وىبعد اختبار اضتياة الطبيعية و 

 84أم ال. متساويالتحديد ما إذا كانت الفروق لعدد من السكان 
أي  اختبار جتانس الفروقم ىذا البحث استخدالختبار التجانس يف 

homogeneity of variances يف SPSS 17.00  5مع مستوى الداللة .:
 :على النحو التارل وىو جتانس الفروق اختبار فرضيةوأم ا 

H0  ُتالصف  يس ىناك فرق يف قيمة الفرق من = ل 
Ha  ُتالصف  فرق يف قيمة الفرق من  = ىناك 

 
 

 5.2الجدول 
 Homogeneity of Variances االختبار يدحدت

 المعنى البيان حتمالاال
 صف ُت التباين من قيمة بُت فرق يوجد ال H0قبل   1,15 < سيج
 صف ُت التباين من قيمة بُت فرق يوجد H0  رفض  1,15 > سيج

 
 اختبار الفرضية .8

اختبار بعملي ة  تستمر  طبيعي ومتجانس، مث  توزيعقيل البيانات  ذافإ
independent sample t-test  يف SPSS 17 وأم ا :. 5، مع مستوى الداللة

 :لى النحو التارلوىي ع  independent t-testاختبار ة فرضي
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 Ibid., hlm. 174. 
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Hₒ  =على   والبصرية السمعيةة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثَت ىناك ليس
اظتدرسة اضتروف اعتجائي ة لدى طبلب الصف  الس ابع من كتابة كفاءة مهارة  

 المبونج اصتنوبي ة. 1الث انوي ة اضتكومي ة 
Hₐ  =على كفاءة  والبصرية السمعيةة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثَت ىناك

اضتروف اعتجائي ة لدى طبلب الصف  الس ابع من اظتدرسة الث انوي ة كتابة مهارة  
 المبونج اصتنوبي ة. 1اضتكومي ة 

 
 5.2الجدول 

 Independent t-Test االختبار يدحدت

 
 
 

 المعنى البيان حتمالاال

 H0قبل   1,15 < سيج

ة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثير هناك ليس
كتابة على كفاءة مهارة   والبصرية السمعية

الحروف الهجائي ة لدى طالب الصف  
 1الس ابع من المدرسة الث انوي ة الحكومي ة 

 المبونج الجنوبي ة.

 H0  رفض  1,15 > سيج

ة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثير هناك
كتابة على كفاءة مهارة   والبصرية السمعية

الحروف الهجائي ة لدى طالب الصف  
 1الس ابع من المدرسة الث انوي ة الحكومي ة 

 المبونج الجنوبي ة.
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 ابعالفصل الر  
 تهامناقشو  البحث نتائج

 
 المبونج الجنوبي ة  1المدرسة الث اوي ة الحكومي ة  ننظرة عامة ع .أ 
 الموقع الجغرافي .1

سوكارنو  شارعيف  وقعت المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةإن  
، الرمز المبونج اصتنوبي ة مدينة، كالياندا فرع، كيداتون  51الرقم  54مسافة ىاتا 

المبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة الث اوي ةاظتدرسة و قاطعة المبونج. مب، 3555البيدي 
اظتدرسة العالية اظتهنية  أمام تقع دتاماسومطرة، و  شارع كبَتوقفت ليست بعيدة عن 

 .بُت مستوطنات السكان و كالياندا 8 اضتكومي ة
 تاريخ إنشاء .8
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 كالياندا أو قامت حكومة 1 اضتكومي ة اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةأنشئت 
 و 117عن افتتاح  1997عام ال، وفقا لقرار وزير الشؤون الدينية 1997 عام  اليف 

 .إندونيسيا رتهورية اظتدارس يفاحكام 
برئاسة  كالياندا 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة قامت، 1997 سار م 17 التاريخ يف

شارع فراتو عشاء فرع كالياندا  تقع كالياندا 1 اظتدرسة الث اوي ةو الكفل. ذو اندس الدكًت 
معايَت  19لديها ف من معايَت الكمال األدىن األم. كماىي المبونج اصتنوبي ة مبدينة

 :تكون من ثبلث مناطق، وىيت يت، الالكمال األدىن
 كالياندامنطقة   .1
 سيداموليامنطقة  .8
 ناتار منطقة .3

عنوان اظتوقع يف  كالياندا إذل  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة، انتقل 8113عام اليف 
 تيف ذلك الوقت أيضا جعلكالياندا.  كيداتون فرع  ، قريةسيمفورسوكارنو ىاتا،  شارع

 رئيس لالمبونج اصتنوبي ة، وحتو  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة تكونتغيَت االسم  ةرساظتد
ل استبدمث   ناساتار. يوىان اندس اضتاجر و تالدك ولبد  و  اندس ذوالكفلر و تمن الدك اظتدرسة

. واآلن يف 8117حىت  8115 العان رضوان اعتواري من اضتاجالحقا من قبل السيد 
حىت نوفمب أنصاري الل سانس  اضتاجاستبدال السيد  8118/8119 الدراسيعام ال

 مايري اللسانس. ديارػتلو السيد  ، وحل  8118
 يرأسها ي ةالمبونج اصتنوب 1 اظتدرسة الث اوي ةكانت  8119فباير  14 مث  يف التاريخ

 اظتدرسة الث اوي ة , كانتواآلن اللسانس اظتاجستَت.، يايوك دوي وحيوين السيدة الدكتورة
، مناطق تكون من أربعت يت، المعايَت الكمال األدىن 83ديها ل المبونج اصتنوبي ة  1

 :وىي
 كالياندامنطقة    .1
 سيداموليامنطقة  .8
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 ناتار منطقة .3
 راجا باسامنطقة  .4

 واألهداف والرسالةالرؤية  .5
 رؤيةال ( أ

 "المبونج اصتنوبي ةوالقيادة يف  ةاظتعبود ةرساظتد "تكون
 الرسالة ( ب

 اظتنظمةحتسُت مهارة الطبلب يف األكادنتية و  (1
 هتمتوجيو وحتسُت الكفاءة اظتهنية للمعلمُت يف غتاال (8
 إنشاء جو اإلسبلمي من أجل تعزيز اإلنتان والتقوى (3
 ةرساظتدقف منضبط صتميع اظتكونات يف إنشاء مو  (4
 الطابع اإلسبلميبحتسُت اظتوارد البشرية  (5
 إنشاء عبلقة متناغمة مع اجملتمع (6

  فاهدج( األ
 على أساس اإلنتان والتقوى للمدرسة يلتعليمااألساس وضع  (1
 كل عام دراسي  يف خترج الطبلبكذلك التعلم و  عملي ة تعزيز (8
 هتميف غتاال ُتعلممهنية اظتزيادة حتسُت نوعية و  (3
اظتدرسة العالية العام ة زيادة حتسُت نوعية وكمية الطبلب الذين التحقوا يف  (4

 اضتكومي ة
 اجملتمع من وعي اجملتمع إذل الصف  الوسطىزيادة  (5

 
 المدرسين والموظفين أحوال .3

السيدة  المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة ةمع رئيس ةاظتقابل نتائج من
 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة ُت يفاظتعلم أن   يايوك دوي وحيوين, اللسانس اظتاجستَت الدكتورة
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، ُت وقسم اإلدارةموظف 11من اظتعلمُت واظتوظفُت  شخصا 49 بلغ المبونج اصتنوبي ة 1
ىناك بعض اصتودة األكادنتية، نظافة. مع تتفاوت الو  يف قسم األمنوأربعة أشخاص 

أكملت معظم و  يف اظتستوى العليا من يف طور استكمال التعلال يزالو  اظتعلمُت الذين
يف ، وبعضها ال يزال االنتهاء من عملية التعليم مستوى اللسانساظتعلمُت تعليمهم حىت 

المبونج  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة. من أجل دعم اظتناىج الدراسية يف مستوى اللسانس
يف يف جتنيد غتلس اظتعلمُت  ةر يمدكانت إلسبلمية،  التعليمية ا ةاظتؤسس يى اأهن اصتنوبي ة 

التعليم الديٍت حبيث يكون ىناك توازن من واظتوظفُت ىناك أخذ يف االعتبار أيضا  ةرساظتد
 من مجلس اظتعلمُت واظتوظفُتفيم الديٍت. حتقيقا عتذه الغاية، بُت التعليم العام والتعل

اصتامعات اإلسبلمية.  معظم اطتركتُت منالمبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة
المبونج  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة منواإلداريُت  أشتاء اظتعل مُت واظتوظفُت قائمة وأم ا

 :على النحو التارل ىياصتنوبي ة 
 

 3.1الجدول 
 المبونج الجنوبي ة 1لمدرسة الث اوي ة الحكومي ة لبيانات ال قائمة

 المواد  الد راسية االسم الر قم
1 Yayuk Dwi wahyuni  العربيةالل غة 
8 Khairuddin  الفقوعلم 
3 Subaikhah  اإلؾتليزيةالل غة 
4 Rodliyah Umi Hanik االجتماعية العلوم 
5 Ena Julaiha الرياضيات 
6 Ratna Dwi Lestari  العربيةالل غة 
7 Nursiah االجتماعية العلوم 
8 Rusmani  ندونيسيةاإلالل غة 
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9 Sri Wahyuni  اإلؾتليزيةالل غة 
11 Upik Rosdiana االجتماعية العلوم 
11 Muhammad Haris الطبيعية العلوم 
18 Drajat Kuncoro االجتماعية العلوم 
13 Umbaryati الرياضيات 
14 Lasimin  ندونيسيةاإلالل غة 
15 Mahfudz Mandala الطبيعية العلوم 
16 Eka Maherdasari  اظتشورةعلم 
17 Heru Kuncoro الًتبية الوطنية 
18 Suwarni العقيدةو  األخبلق 
19 Tri Enggraini الًتبية الوطنية 
81 Zaitun العقيدة األخبلق 
81 Denda  اإلؾتليزيةالل غة 
88 Misla Wardah SBK 

83 Marfuah SBK 
84 Vandi Juniardi الطبيعية العلوم 
85 Rahmatullah اضتديثو  القرآن 
86 Rika Lusia  العربيةالل غة 
87 Sri Wahyuni التاريخ اإلسبلمي 
88 Suwandi األخبلقو  العقيدة اضتديث،و  القرآن 
89 Nursiah الفنون 
31 Evan Andri prima Amadea  اإلؾتليزيةالل غة 
31 Nurmalia Fitriana الرياضيات 
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38 Restu Adilla Resmi الرياضيات 
33 Indrawati القرآنحتفيظ و  اضتديث 
34 Abraham Lencolen تربية اصتسم والصحة 
35 Esy Okta Utami اإلؾتليزيةالل غة  المبونج، لغة 
36 Arifin Efendi  اإلؾتليزيةالل غة 
37 Tuti Sartika  ندونيسيةاإلالل غة 
38 Suzanna اإلؾتليزية الل غة المبونج، لغة 
39 Marzuki  الفقوعلم 
41 Fitriansyah  العربيةالل غة 
41 Afrizal األخبلق والعقيدة التحفيظ 
48 Heni Deka Pratiwi اإلرشاد و التوجيو 
43 Ami Zamzami ةتربية اصتسم والصح 

44 Muhammad Irfan Saputra ةتربية اصتسم والصح 

45 Hayatun Munawarah الطبيعية العلوم 
46 Galuh Citra pratiwi الطبيعية العلوم 
47 Ferliy Yansyah تربية اصتسم والصحة 
48 Detia Utami  ندونيسيةاإلالل غة 
49 Kholisatul Ukhrawiyah اضتديثو  القرآن 

 
 3.8الجدول 

 المبونج الجنوبي ة 1المدرسة الث اوي ة الحكومي ة  منواإلدارية قائمة الموظ فين 
 8112/8112راسي الد   العام  في 

 الوظيفة سماإل الر قم
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1 Rohani اإلدارة قسم رئيس 
8 Septi Suharwita صندوقال أمُت 
3 Desi Sopriyanti ةياإلدار  السلطة رئيس 
4 Oom Komariyah طبلبال بيانات إدارة 
5 Novi Yanti عاملال 
6 Faridawaty اظتكتبة أمُت 
7 Irwansyah وخارج الوارد البيد إدارة 
8 Tri Handayani اظتكتبة أمُت 
9 M Riyaldi Al Nugraha إنتيس و سيمفاتيكا مشغل 

11 Novi Santika الذكية وبوس اضتضور مشغل 
11 Sumardi نظافةال 
18 Zainal Abidin نظافةال 
13 Irzan مناأل 
14 Hendriansyah النظافة و ارساضت 
15 Denda إنتيس مشغل 

 
 الطالب أحوال .3

طبلب الذين ال مالمبونج اصتنوبي ة  ى 1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة ُت يفاظتتعلمإن  
 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةذىبوا إذل  .واظتناطق احمليطة هبا منطقة كالياندا يأتون من اجملتمع

غراض أخرى من دراسة التعليم العام، ويهدف أيضا إذل دراسة ألالمبونج اصتنوبي ة  1
 عام  الالمبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ة يف إرتارل الطبلبوعدد الدين. 
 :على النحو التارل 8118/8119 الد راسي
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 3.5الجدول 
 المبونج الجنوبي ة 1بيانات طالب المدرسة الث اوي ة الحكومي ة 

 8112/8112 الد راسي عام  ال
 عددال مرأةاال ذكرال الصف   الر قم

 875 155 181 الس ابع 1
 878 863 115 الث امن 8
 868 154 118 الت اسع 3

 213 328 535 عددال
  المبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةوثائق من الاظتصدر: 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي .9
على النحو  ىوالمبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة الث اوي ةلمدرسة ل اعتيكل التنظيمي 

 :التارل
 الهيكل التنظيمي

 المبونج الجنوبي ة 1لمدرسة الث اوي ة الحكومي ة ل
 8112/8112 الد راسي عام  ال

 
 
 
 

 هيئة  المدرسة
Mudois Sumardi 

 مدير المدرسة
Hj. Yayuk Dwi Wahyuni 
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 رئيس قسم اإلدارة

Rohani SH 

 أمينة الصندوق
Hj, Septi Suharwita M,Pd 

 

 اإلدارة
Suzanna S.Pd 

 

 المكتبة
Dra. Upik 

Rosdiana 

 الطالب

 المعل مون
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 نتائج البيانات .ب 
تائج التعلم يف شكل ن علىالبيانات الكمية  ة ىيالباحث هاستخدمت اليتبيانات ال

 المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة الث اوي ةاظتدرسة  من الصف  السابع لطبلباجملال اظتعريف 
 ىذه تلحص .اعتجائي ة كتابة اضتروف  مواد العربي ة درس الل غةمن  األو ل الفصل الدراسي

طالبا يف الصف  34و طالبا يف الصف التجرييب 35 معطالبا  69بيانات من ال
لصف يف ا 8119مارس  85-11، بدءا من ُتجتماعابقدر  عقديم ي. التعلالض ابطي

السمعية والبصرية، ويف  وسيلةبأبانا  طريقة من خبلل تطبيق التجرييب الصف  ك أ السابع
السمعية والبصرية.  وسيلةبدون تطبيق طريقة أبانا  الصف الضابطيك  ب الصف السابع

والبعدي على النحو  االختبار القبلي جائنت حصل على ،البحث نتائج واستنادا إذل
 :التارل

 3.3الجدول 
 للصف التجريبي والضابطي االختبار القبلي والبعدي قيم بيانات

 الث اني المبونج الجنوبي ة  الفصل الدراسي 1المدرسة الث اوي ة الحكومي ة من 
 8112/8112 عام  الد راسيال

 الصف الضابطي )الس ابع ب( الصف التجريبي )الس ابع أ(

 اسم الطالب الر قم
االختبار 

 القبلي

االختبار 

 البعدي
 اسم الطالب الر قم

االختبار 

 القبلي

االختبار 

 البعدي

1 
 
 
 

Ahmad 

Juliansyah 
61 76 1 Aprita Sari 66 76 

8 
Andini Sri 

Pertiwi 
68 76 8 

Alfino 

Syahputra 
51 66 

3 
Aprilia Dinda 

Pratiwi 
71 86 3 Alfy Fatmala 68 71 
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4 
Arif  

Faturrahman 
51 66 4 Alia Azizah 71 76 

5 Burhanudin A Z 66 88 5 
Amelia Puspita 

Sapta 
78 86 

6 Deni Saputra 66 76 6 
Andrea 

Syairena 
51 66 

7 
Dhika Wahyu 

Dwi Y 
78 86 7 Anggi Pradita P 61 71 

8 Dika Wijaya 71 88 8 Anisa Lutfia H 61 71 

9 
Dza Syiffa 

Sulha 
51 71 9 Anwarul Ihsan 71 88 

11 Eni Yul Sakinah 66 88 11 Arien Ariannie 66 71 

11 Fathurahman 68 76 11 Ayu Natalia 76 88 

18 Fauziyah Putri 58 76 18 
Dea Mulyanda 

I 
71 76 

13 
Fibriana Az-

Zahra 

71 88 13 
Desmita Najwa 

Putri 
71 76 

14 
Ferdi 

Ramadhani 

71 81 14 Fidya Zulfa A 55 66 

15 Firyal Zulfa A 71 86 15 Fika Maria K D 58 71 

16 
Ikhsan Raditya 

Putra 
78 88 16 

Hessa Nadira 

Aulia 
66 71 

17 Irma Anjelina 68 81 17 
Intan Nur Afni 

A 
71 88 

18 
Kayla Qismi 

Hanifa 
78 86 18 

Ismitria 

Angraini 
78 86 
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19 
Lutfia Hajja 

Syifana 
71 86 19 Karina Cinta 66 76 

81 M Bilal Abidin 61 76 81 
M Dimas Al-

Ghifari 
66 88 

81 
M Dzakwan 

Rieza A 
66 86 81 

M Daffa 

Anggana 
58 71 

88 M Fauzan Ilham 51 71 88 M Farid 78 86 

83 Mafilia Aprilia 61 76 83 M Sidik W 61 66 

84 Nia Endriani 78 86 84 Nabil Riansyah 66 71 

85 Rahma Aulia 61 88 85 
Nuzul 

Romadoni 
71 88 

86 
Rena Jelita 

Wulandari 
58 71 86 Putri Aisyah S 58 61 

87 
Rizki Amalia 

Adhani 
61 76 87 Putri Nur Qolbi 66 71 

88 Rizki Julia A 58 66 88 
Quthlayu 

Ammar 
78 86 

89 
Syazada 

Fedrosa 
78 86 89 Riska Oktafia 66 71 

31 Syifa Safira 61 78 31 
Shindy Maisya 

P 
61 66 

31 Ulya Raysa 71 88 31 
Sintia 

Rahmadita 

71 71 

38 
Wahidah Evi 

Yana 
76 98 38 

Yulia Indah 

Agustin 
76 98 

33 Winda Eka F 66 88 33 Yulia Arfah 66 71 
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34 
Winda 

Marsyalinda 
58 78 34 

Zahra Dwi 

Putri 
78 71 

35 
Zakwan 

Fadhillah 
71 88 35    

 8586 8814 العدد  8778 8848 العدد 

 74,89 64,88 اظتتوس ط  79,37 64,16 اظتتوس ط 

اظتدرسة من  للصف التجرييب والضابطي االختبار القبلي والبعدي قيم بياناتاظتصدر: 
 عام  الد راسيال الث اين المبونج اصتنوبي ة  الفصل الدراسي 1الث اوي ة اضتكومي ة 

8118/8119 
 

 علىالسمعية والبصرية سيلة و بأبانا  باستخدام طريقةالطالب  تعل م نتائج .ج 
 الهجائي ة الحروفكتابة   مهارة

 عطاءالسمعية والبصرية، بدءا من إ وسيلةبأبانا  طريقةستخدام بام ييف عملية التعل
استخدام بم يتعلال ليومث  يهدف إذل حتديد القدرة األولية للطبلب، ي االختبار القبلي الذي

كيفية كتابة   عن ميتعلمن الشرائح فيديو وسيلة السمعية والبصرية وإعطاء بطريقة أبانا 
ػتتويات الفيديو  مرة أخرى عنأبانا مث طرح الطبلب أن يكتبوا  بطريقة اعتجائي ة اضتروف

 الباحثةيف حُت تعطي و اليت أعطيت،  فواحدا يف ورقة اإلجابةاليت مت عرضها واحدا 
بشكل صحيح وفقا  باستخدام طريقة أبانا اعتجائي ة اضتروفيفية كتابة شرحا عن ك

 .البعدي االختبار أو تقييمال ةالباحث يت. مث أجر لقواعدىا
 ادة ألناظتالسمعية والبصرية لتعزيز فهم الطبلب يف  وسيلةثبت استخدام وقد 

طبلب تبدو سلبية، ولكن الحظوا والالطبلب أكثر اىتماما يف الدروس. أن   يلةذه الوسهب
م، ي، وينظر إليها أيضا حريصة يف عملية التعلوسيلةالبنشاط وتظهر يف ػتتوى اظتواد يف 

 اضتروفالطبلب يف كتابة  ليست ؽتلة. حتسُت فهم الصف  وجعل الغبلف اصتوي يف 
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حو رؤية من قيمة االستحواذ على االختبار القبلي والبعدي على النالنتكن اعتجائي ة 
 :التارل

 3.3الجدول 
 لصف  التجريبيللقبلي والبعدي ا نتائج اإلختبار خالصة

 البعدي االختبار نتائج القبلي االختبار نتائج القيمة نوع
 98 76 أعلى القيمة

 66 51 القيمة أدىن
 8778 8848 عددال
 79,37 64,16 توسطاظت

 السمعية والبصرية وسيلةبأبانا  طريقة م باستخداميالتعل نتائج اظتصدر: قيم
 

 الصفأعبله، حصلت على نتائج االختبار القبلي والبعدي يف  4.5يف اصتدول 
وأم ا ، 76طالبا على أعلى الدرجات يف االختبار القبلي من  35مع عدد  تجرييبال

حصل أدىن الدرجات يف االختبار القبلي و . 98قيمة من االختبار البعدي حصل على ال
. لذا ىناك بلغت 66 من قيمةاالختبار البعدي حصل على ال ، ويف51قيمة من على ال

 64,16 االختبار القبلي مع متوسط 8778والبعدي من  8848كمية االختبار القبلي 
 .79,37 والبعدي

 
 الض ابطي تعل م طالب الصف   نتائج .د 

تبدأ عملية وسيلة السمعية والبصرية، بأبانا  طريقة دون استخدام الصف الضابطي
ادة اظتتوفَت ب ستمرفا االفتتاح فعل اظتعلم أن االختبار القبلي، بعد عطاءم مع إيالتعل

 اعتجائي ة اضتروفكتابة   ونديعيكتوب على السبورة، والطبلب اظت اعتجائي ة اضتروفلكتابة 
 .البعدي االختبار أو تقييمال ةالباحث يتأجر  ذلك بعدو ة اليت أعطيت. الواجبعلى ورقة 
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الذي  الصف  التجرييببدو أكثر سلبية من ي الصف  الضابطيم يف يتعلال جو
. ونتكن رؤية نتائج تعلم الطبلب من قيمة االستحواذ على االختبار القبلي نشطأ يكون

 :والبعدي على النحو التارل
 

 3.9الجدول 
 الض ابطيلصف  للقبلي والبعدي ا نتائج اإلختبار خالصة

 البعدي االختبار نتائج القبلي االختبار نتائج القيمة نوع
 98 76 أعلى القيمة

 61 51 القيمة أدىن
 8586 8814 عددال
 74,89 64,88 توسطاظت

 السمعية والبصرية وسيلةبأبانا  طريقة م باستخداميالتعل نتائج اظتصدر: قيم
 

أعبله، حصلت على نتائج االختبار القبلي والبعدي  4.6استنادا إذل اصتدول 
يف و ، 76طالبا أعلى الدرجات يف االختبار القبلي من  34بعدد  الضابطيالصف يف 

درجة يف االختبار القبلي من ال. ألدىن 98قيمة الل على حص أن  االختبار البعدي حُت
لذا ىناك بلغت كمية االختبار و . 61قيمة الل على حص االختبار البعدي ، ويف51

 والبعدي 64,88 تبار القبلياالخ مع متوسط 8586والبعدي  8814القبلي من 
74,89. 
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 ثبحنتائج ال بياناتتحليل  .ه 
 دواتاأل بيانات اختبار .1

 الأو   ةالباحثفقامت تجرييب لصف الضابطي والل تاو داألبيانات قبل صدور 
ات صداقية. عدد الطبلب يف الصف السابع اليت تتبع أدو اظتصحة و الالختبار مدى 

بنود على وصف تصنيف  31صل إذل تما  األدوات ةالباحث تنتشر اطالبا،  81االختبار 
 :الوزن

 جيد جدا (أ 
 جيد  (ب 
 كاف (ج 
 أقل   (د 

 األسئلة اختبار صالحية .8
مع ستخدام ضتظة ارتباط صيغة اظتنتج با األسئلة متتباختبار صبلحية  وكان

نتكن أن ينظر إليها يف األسئلة نتائج اختبار صبلحية و ، SPSS 17برنامج  استخدام
 .A4اظتلحق  نتائج اضتساب يفأن ننظر . ونتكن 4.7اصتدول 

 
 3.2الجدول 

 األسئلة ةيحالتحليل صنتائج 
 معلوماتال R hitung R tabel الر قم

 صاحل 1,468 1,478 1
 صاحل 1,468 1,587 8
 صاحل 1,468 1,485 3
 صاحل 1,468 1,549 4
 صاحل 1,468 1,563 5
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 صاحل 1,468 1,561 6
 صاحل 1,468 1,673 7
 صاحل 1,468 1,483 8
 صاحل 1,468 1,485 9

 صاحل 1,468 1,514 11
 صاحل 1,468 1,587 11
 صاحل 1,468 1,478 18
 صاحل 1,468 1,581 13
 صاحل 1,468 1,544 14
 صاحل 1,468 1,519 15
 صاحل 1,468 1,531 16
 صاحل 1,468 1,619 17
 صاحل 1,468 1,537 18
 صاحل 1,468 1,618 19
 صاحل 1,468 1,647 81
 صاحل 1,468 1,699 81
 صاحل 1,468 1,471 88
 صاحل 1,468 1,689 83
 صاحل 1,468 1,631 84
 صاحل 1,468 1,575 85
 صاحل 1,468 1,643 86
 صاحل 1,468 1,598 87
 صاحل 1,468 1,618 88
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 صاحل 1,468 1,488 89
 صاحل 1,468 1,613 31

 األدواتحساب حتليل اختبار صبلحية  اظتصدر: نتائج
 

طالبا  18=  8-81ىو  (N) اظتذكورة أعبله أن عدد العينات 4.7يف اصتدول 
 من األسئلة رتيع : وبالتارل فإن5مع سيج  1,468( ىو N=18) r حيث كان جدول

 .rجدول < rحساب صحيحة، ألن قيمة  سؤاال تكون 31
 
 األسئلةموثوقية اختبار  .5

 استخداممع صيغة كرونباخ ألفا  باستخدام وصفال موثوقية أسئلةت قيمة ويبين
SPSS 17   ونتكن رؤية نتيجة اضتساب يف4.8عن نتائج اختبار اظتوثوقية يف اصتدول . 

 .A5اظتلحق 
 3.2الجدول 
 األسئلة موثوقية نتائج تحليل اختبار

 رامعيال الموثوقيةنتائج  سؤال الماد ة الر قم
 اجد   قوي 1983 اعتجائي ة روفاضت كتابة 1

 األدوات موثوقية حتليل اختبار حسابنتائج اظتصدر: 
 

وبعد أن يتم  1,983نتائج اختبار اظتوثوقية ى حصل عل أعبله 4.8يف اصتدول 
 .هبا ةموثوق دواتنتكن القول أن عناصر االختبار يف األ rجدول التفسَت  معتفسَته 
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 متطلبات الفرضية اختبار .3
  الحياة الطبيعيةاختبار  ( أ

. ألداء اختبار التجرييبو  الضابطي الصف  الطبيعية على كل  اضتياة ختبارام اق 
برنامج  يف one kolmogorof smirnov باستخدام اختبار ىذا البحثاضتياة الطبيعية يف 

SPSS 17 .عادة إذا كانت قيمة  توزيعا طبيعيا موزعة:. البيانات 5ة مع مستوى الدالل
، والبيانات اظتوزعة ليست طبيعية. 1,15قتية >األ. إذا كانت قيمة 1,15<  قتيةاال

. ونتكن رؤية نتيجة اضتساب 4.9ىنا يتم عرض نتائج اختبار اضتياة الطبيعية يف اصتدول 
 .C2اظتلحق  يف

 3.2الجدول 
 One Kolmogorof Smirnovالحياة الطبيعية  اختبارنتائج 

 ستنتاجاال سيج عينةال مجموعة
 طبيعي 1,184 االختبار القبلي للصف التجرييب

 طبيعي 1,164 االختبار البعدي للصف التجرييب
 طبيعي 1,873 االختبار القبلي للصف الض ابطي

 طبيعي 1,871 االختبار البعدي للصف الض ابطي
 One Kolmogorof Smirnovحساب حتليل اختبار اضتياة الطبيعية نتائج اظتصدر: 

 
 اضتروفأعبله على أن  بيانات قيمة االختبار من كتابة  4.9اصتدول أظهر 

حبيث نتكن  1,15لديها سيج<  الضابطي الصف  و الصف  التجرييب  يف الصف اعتجائي ة
 .بيانات وزعت بشكل طبيعيالأن ـتلص إذل أن 
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 اختبار التجانسب( 
برنامج  يف test o homogeneityم اختبار داستخىذا البحث اختبار التجانس يف 

SPSS 17   .واليت هتدف إذل حتديد ما إذا كانت العينة اظتستخدمة عتا نفس اطتيار أم ال
<  قتيةالإذا كانت قيمة او . 1,15<  قتيةاللديها بيانات نفس التباين إذا كانت قيمة ا

ة يف ي، ليس لديها بيانات نفس متغَت. ونتكن مبلحظة نتائج اختبار التجانس التال1,15
 .C3اظتلحق  اضتساب يف جائ. ونتكن رؤية نت4.11اصتدول 

 
 3.11الجدول 

  Homogeneity of Variances الحياة الطبيعية اختبارنتائج 
 ستنتاجاال F Sig البيانات

 متجانس 1,789 1,178 االختبار القبلي
 متجانس 1,868 1848 االختبار البعدي

 Homogeneity of Variances نتائج حساب حتليل اختبار:  اظتصدر 
 
واالختبار لبلختبار  التجانس نتائج اختبارأن  أعبله  4.18ظهر اصتدول أ
 الديه الض ابطي الصف  و  الصف  التجرييب من اعتجائي ة كتابة اضتروف  تقييم عنالبعدي 

 ة.متجانس ةموعاجملإذل أن الفرق بُت حبيث نتكن أن ـتلص  1,15<  سيج
 

 اختبار الفرضيةج( 
توزيعها بشكل طبيعي ومتجانس، مث الشروع يف اختبار  تدتقد فإن قيل البيانات 

تم ظتعرفة ىل ىناك أي يالفرضية . واختابر SPSS 17 اختبار مع t ختبارالمستقل عينة ا
 الض ابطي. الصف  و  الصف  التجرييب من اعتجائي ة كتابة اضتروف مهارةفرق يف متوسط 
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نتكن رؤية نتيجة اضتساب و . 4.11وأظهرت نتائج اختبار الفرضية يف اصتدول. 
 .c4اظتلحق  يف

 3.11الجدول 
 Independent Sample t-Testفرضية  اختبارنتائج 

 ستنتاجاال F Sig البيانات
 كبَت فرق يوجد ال 1,678 1,417- االختبار القبلي
 كبَت فرق ىناك 1,115 8,899 االختبار البعدي

  independent sample t-test ختباراالحتليل نتائج حساب : اظتصدر 
 

قيمة من ال أعلى (، مت العثور علىtأن اختبار ) أعبله 4.11ويبُت اصتدول 
، (H0) رفض فرضية العدمف، 1,15 ، مع سيج >sig 2-tailed 1,115مع  8.899

الصف  ولذلك، فإن متوسط قيمة . اعتجائي ة اضتروفوىناك فارق متوسط يف تقييم كتابة 
من استخدام  كبَت  تأثَت، نتكن االستنتاج أن ىناك ضابطيال الصف  أعلى من  التجرييب
 .اعتجائي ةاضتروف  كتابةمهارة  تحسُت لالسمعية والبصرية سيلة و بأبانا طريقة 

 
 البحث مناقشة نتائج .و 

المبونج  1 اضتكومي ة الث اوي ةاظتدرسة يف يف الصف السابع  العربي ة الل غةم يتعلإن  
 ىدقيقة. وقد أجر  4x41يف األسبوع مع ختصيص غتموع الوقت  ُتتمر  قد عقداصتنوبي ة 

المبونج  1 اضتكومي ة اظتدرسة الث اوي ةيف  العربي ة الل غةدروس بساعة  موافقا البحثىذا 
ولكل  ضابطي.ال الصفك ب والسابع التجرييب الصفك السابع أ الصف  ، يف اصتنوبي ة

 اضتروف، سيتم منح الطبلب تعليم كتابة التجرييب الصفمعاملة ؼتتلفة. يف  لو صف
 ، الالصف الضابطيا يف م  وأ. بوسيلة السمعية والبصري ةأبانا  طريقةباستخدام  اعتجائي ة

 يم.يف عملية التعل وسيلةمن الطرق  ةأيبيتم منح الطبلب 
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 بوسيلة الس معية والبصري ةأبانا  طريقةباستخدام  يبير تجال الصف م فييتعلال .ز 
 يفاألول  ُت قتاجتماعابقدر  عقد أ يف الصف السابع وتجرييب ىال الصفيف 

لوقت امع ختصيص  11.81 -11.11 الساعة يف 8119 مارس 11االثنُت يوم 
4x41 يف نفس الوقت  8119 مارس 85االثنُت  يوم االجتماع الثاين يفو . دقيقة

 .والتخصيص
اطتطوة األوذل ىي م، يمن خبلل ثبلث خطوات التعل التعليم أنشطةعقدت 

م إلعداد الطبلب ها اظتعل  ىل، األنشطة األولية اليت أجر . يف االجتماع األو  نشاط األولال
م نتهاءابعد و القبلي،  االختبار سؤالللدراسة وإعطاء  ىداف األاظتعلم  االختبار القبلي قد 

 اعتجائي ة عن اضتروف شكل الفيديو يفالسمعية والبصرية  وسيلةم وإعداد يومؤشرات التعل
إلعداد  شطة األولية اليت أجرىا اظتعلماألنالثاين،  االجتماعأبانا. ويف  طريقةباستخدام 

 عن طريقة بوير فوين السمعية والبصرية يف شكل غتموعة من الفيديو مع شرائح وسيلة
 .اعتجائي ة اضتروف

 اظتدرسة الث اوي ةيف  األنشطة األساسية. اظتنهج اظتستخدمىي  ةالثاني التعليم خطوة
األنشطة األساسية  أن   حيث 8113عام الىو اظتنهج يف المبونج اصتنوبي ة  1 اضتكومي ة

، ةوتكوين اصتمعي والتجربةل، ؤاسال، و اظتبلحظةنفذت من خبلل ستس عمليات: 
 عن الفيديو يبلحظ أنم من الطبلب طلب اظتعل  االتصاالت. يف االجتماع األول، و 

السمعية والبصرية،  وسيلةب قد عرضمع طريقة أبانا الذي  اعتجائي ةطريقة كتابة اضتروف 
من مشاىدة  أن تعرفها أعطى اظتعلم األسئلة للطبلب: "عن أي شيء نتكنك ذلك وبعد

مشاىدة  من والحص قدا ؽتلكتابة ااظتعلم الطبلب يف ػتاولة  طلب الفيديو". للتجربة
عملية االتصال من قبل الطبلب، وطلب من  قد مت  . وأخَتا اصحيحو  جي داديو الفي

 عنها. مالطبلب ما دل يكن مفهوما وأوضح اظتعل  
أنشطة من ل . يف االجتماع األو  االختتام ي عملي ةى ةس الثالثيدر تخطوة ال

م اظتواد يف للطبلب لتعل   الواجبةاظتعلم  م وأعطىياستعراض نتائج التعلبتقوم  االختتام
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يؤديها مع العمل على  االختتامأنشطة من يف االجتماع الثاين  وأم ااالجتماع اظتقبل، 
 ة.مقد  يف ورقة الواجبة اظتالبعدي  أسئلة االختبار

 بوسيلةأبانا  طريقة باستخدام يبير تجال الصف يف العربي ة الل غةم ييف عملية تعل
 .سريعة الستيعاب اظتواد التعليميةالو  متحمسُتبدو أكثر ي أن  الطبلب السمعية والبصرية

 
وسيلة أبانا من خالل  طريقةبدون استخدام  الض ابطي الصفم في يالتعل .ح 

 الس معية البصري ة
بقدر  عقد ب يف الصف السابع وتجرييب ىال الصفيف تعليم الل غة العربي ة 

 19.31 -18.11 الساعة يف 8119 مارس 11االثنُت يوم  يفاألول  ُت قتاجتماعا
 8119 مارس 85االثنُت  يوم االجتماع الثاين يفو . دقيقة 4x41لوقت امع ختصيص 

 .يف نفس الوقت والتخصيص
م إلعداد الطبلب للدراسة ها اظتعل  ىل، األنشطة األولية اليت أجر يف االجتماع األو  

اف ىداألاظتعلم  االختبار القبلي قد م نتهاءابعد و القبلي،  االختبار سؤالوإعطاء 
إلعداد  ىو ها اظتعلمىثاين، واألنشطة األولية اليت أجر ، يف االجتماع الميومؤشرات التعل

 .ميومؤشرات التعل ىدافاأل قدًنتم و الطبلب للتعل  
األنشطة األساسية يف االجتماع األول، طلب اظتعلم من الطبلب أن يكتبوا 

يطلب  ةاظتساعدو  ية التجريبيةالعربي ة، وبالنسبة للعمل الل غةيف كتاب  اعتجائي ة اضتروف
من تقليد الكتاب. وأخَتا  يهامت اضتصول علاليت  اظتعلم الطبلب بتقدًن نتائج الكتابة

 مع ابعض همل بعضاءستالطبلب وخلص كل من كتاباهتم ون منعملية االتصال عقدت 
 اطتطوة.ظتعلم. يف االجتماع الثاين عقد بنفس ا

أنشطة من ل . يف االجتماع األو  االختتام ي عملي ةى ةس الثالثيدر تخطوة ال
م اظتواد يف للطبلب لتعل   الواجبةاظتعلم  م وأعطىياستعراض نتائج التعلبتقوم  االختتام
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يؤديها مع العمل على  االختتامأنشطة من يف االجتماع الثاين  وأم ااالجتماع اظتقبل، 
 ة.مقد  يف ورقة الواجبة اظتالبعدي  أسئلة االختبار

أبانا  طريقة دون استخدامب الصف الضابطييف  العربي ة الل غةم يتعل يف عملية
 .طيالنش الصف  التجرييبأكثر سلبية من  بوسيلة السمعية البصري ة رأى أن  الطبلب

 
 الهجائي ة نتائج استيعاب مهارة كتابة الحروف .ط 

ىو  التجرييب الصف الذي حصل عليو توسطأن  اظت، البحثوبناء على نتائج 
الطبلب يف كتابة  مهارة أن   وىذا يدل على .64,88 الضابطي والصف 64,16
د نسخ غتر   فقط اعتجائي ة تعليم كتابة اضتروف اضتد األدىن ألن   يف ال يزال اعتجائي ة اضتروف

على فهم د اعتم االختبار القبلي فقط اميكتابة، قال ونديعيمث الطبلب من الكتاب 
. وانطبلقا من نتائج االختبار القبلي مهتمعرفعلى أساس قليل من  ب بشكل عام  بلالط

فهم الطبلب تعتب أو اظتستوى اظتعريف  ب من السابع والصف  الصف الس ابع أ بُت 
 التجرييب الصف  من البعدي،  نتائج االختبار متوسطوأم ا متساوية ومناسبة لعينة البحث. 

نظرا إذل نتائج االختبار  ,74,89 الصف الضابطي و 79,37توسط اظت على حصل
القبلي والبعدي الذي قام بو وأخذ اطتبلصة بأن  حتسُت الصف التجرييب أكب من حتسُت 

 الصف  الض ابطي.
برنامج  يف  independent sample t-testاختبار باستخدام  ةاختبار الفرضي من
SPSS 17  قيمة الل على حصt  مع  8.899منsig 2-tailed 1,115 سيج  ن  قيمةأل، و

مهارة كتابة اضتروف توسط يف اظترق ، وىناك ف(H0) رفض فرضية العدمف، 1,15>
وسيلة استخدام بمن طريقة أبانا  تأثَتنتكن أن نستنتج أن ىناك  . ولذلكاعتجائي ة

 اظتدرسة الث اوي ة من يف الصف السابع اعتجائي ة على مهارة كتابة اضتروف السمعية البصري ة
 .المبونج اصتنوبي ة 1 اضتكومي ة
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 الفصل الخامس
 ختتامالوا واالقتراحات الخالصة

 
 الخالصة .أ 

 :بناء على نتائج البحث واظتناقشة نتكن أن ـتلص إذل ما يلي
وسيلة السمعية بأبانا  مع طريقة اعتجائي ة مهارة كتابة اضتروفإن  تعليم  .1

طبلب  لدى اعتجائي ة اضتروف كتابةلبصرية نتكن أن تؤثر على مهارة  وا
 ة.المبونج اصتنوبي   1ة الث اوي ة اظتدرس منابع الس   الصف  

وسيلة بأبانا  مع طريقة اعتجائي ة مهارة كتابة اضتروف ميتعلأثناء عملية  .8
تعلم لكتابة ح الطبلب أكثر نشاطا وزتاسة يف صبأ لبصرية،السمعية وا

 .م أكثر مبلءمة وؽتتعةيحبيث تصبح عملية التعل اعتجائي ة اضتروف
الصف  من  قيمة على االختبار القبليالمتوسط  حصول منلك معروف ذو 
 السمعية والبصرية يف وسيلةبطريقة أبانا بم يتعلال أن قام مث بعد 64,16 ىو التجرييب

الصف  من قيمة على االختبار البعدي المتوسط  حصولاعتجائي ة، مهارة كتابة اضتروف 
 القبلي من االختبارقيمة المتوسط  وأم ا(، 79,37تصبح ) 15,31نسبة الب التجرييب

استخدام بدون  م التقليدييقامت بعد ذلك التعلمث   64,88ىو  للصف الض ابطي
قيمة حصول ال، و اعتجائي ةمهارة كتابة اضتروف  السمعية والبصرية يف وسيلةبأبانا  طريقة

 (.89 ,74صبح )ت 9,47ىي  الض ابطي لصف  لاالختبار البعدي ة من توسطاظت
يف ة لبلختبار القبلي مستقل اختبار عينة اختبار الفرضية باستخداموأم ا من 

الذيل  8مع سيج  8899من  tل على قيمة حص  SPSS statistic 17 اإلحصاء برنامج
. ونتكن أن نستنتج أن مقبول  Ha و H0 رفضف 1,15سيج > قيمة ، وبالتارل1,115

كتابة مهارة  حتسُت  علىالسمعية والبصرية  وسيلةباستخدام طريقة أبانا  تأثَت يف ىناك
 .المبونج اصتنوبي ة 1 اظتدرسة الث اوي ة منابع الس   الصف   طبلبلدى  اعتجائي ةاضتروف 
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وسيلة السمعية بمع طريقة أبانا  اعتجائي ة اضتروفكتابة هارة  م ظتعملية التعل   وخبلل
حبيث  اعتجائي ة اضتروفم لكتابة يصبح الطبلب أكثر نشاطا وزتاسة يف التعلأ، ةوالبصري

 .م أكثر مبلءمة وؽتتعةيتصبح عملية التعل
 

 اتقتراحاال .ب 
م تقد   باحثة أنبناء على االستنتاجات اليت مت ذكرىا أعبله، نتكن لل

 :التالية االقًتاحات
 لبحوثالعاظتي  .1

 الًتبية / يف حتسُت إبداع البيئة اظتدرسيةبىذا البحث  زعز  يمن اظتتوقع أن 
 .التعليم بشكل مستمر

 للمعلمُت .8
م يعملية التعل عندلمعلمُت ل اىذا البحث مساقت كونيومن اظتتوقع أن 

، حىت يتمكن الطبلب ةرسل يف اظتدائوسالساليب و األستفادة الصف ال يف
 .متعل  لمتحمسُت لىم أكثر 

 ةحثللبا .3
 ،ةاالنتهاء من اإلبداع من الباحث ال يعٍتىذا البحث االنتهاء من إن  

 يف ترقيةبداية اظتعلمُت  ىياليت مت اضتصول عليها  وولكن البحث ونتائج
 م.إبداعه

 خريناآلللباحثُت  .4
لباحثُت فلزال أقل من الكمال، تال  ةالباحث اليت قامت هبا راسةالد  إن  
 أبانا طريقةمزيد من البحوث حول استخدام جراء إ لتتاجون إذل اآلخرين

 .معية والبصريةالس   وسيلةب
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  االختتام .ج 
االمتنان هلل سبحانو وتعاذل واضتمد  , تشكر الباحثةيف ىذا القسم األخَت

من كتابة ىذا  هينتتستطيع أن تحىت  الباحثة اعتداية إذل أعطى قد هلل، الذي
 البحث.

عن الكمال،  ةزال بعيدتال  األطروحةدتاما أن ىذه  ت الباحثةدركأو 
. اليت تستوعبها الباحثةنظرية الم أو و علالوذلك بسبب القيود اظتفروضة على 

واالقًتاحات  اظتداخبلتولذلك، فإن القارئ سوف تكون قادرة على تقدًن 
 ة.كون مثاليتتتوقع أن  األطروحةىذه  حبيث تكون البنائي ة

 حثةابة لل، وخاص  ةمفيد األطروحةأن ىذه ب ةالباحث تأملتوأخَتا، 
 يا رب  العاظتُت. . أمُتُت عام ةللقارئو 
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