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 الملخص

 

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثا  . 2016. أمام، أريانا ريزا أثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية  . البحث العلمى. 2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"ا

درسة العالية  مد نصرا. تواكان فاجيتان" معاريف"صف الثا  ا شرف   .ا

 .إستخدام، وسائل الصورة، مهارة الكتابة، اللغة العربية: الكلمة اأساسية

ي واقع ا  دف التعليم مفسها، وسائل التعليمية  ي أداة لتحقيق    عملية التعليم، وسائل التعليمية 
درسة، موافق  علم  الطلب كانوا قادرين على استخدام اأدوات ال تستخدمها ا كر، ولذلك وا يستطيع أن ي

ي . التطور الزمان عمول و الكتابة  دف العلمّي ا اولة يبلغ ا ؤثر  ا كن أن يستخدام آلة الرخيص و ا علم  ا
ة من التعلم الذي يؤكد على الصوت  هارات بعد ف ذ ا ب ان يتم فرز  عقدة، لذلك  هارات الغوية ا مرحلة )ا

ااتباد عن التعرض وسائل الصورة و مهارة . و اكثر تركيزا على جانب من جوانب اإستماع والتحديث (صوتية
ظر مهم جدا لدراسة كيفية وسائل الصورة على تعليم اللغة العربية و مهارة الكتابة  الكتابة على شرح الكاتب ال

درسة العالية  صورة . تواكان فاجيتان" معاريف"التحدث الذى لطاب الصف الثا  ا عرف استخدام وسائل ا و 
صورة  تعليم اللغة العربية (1): على مهارة الكتابة باللغة البحث أسئلة البحث كما يلى كيف استخدام الوسائل ا

درسة العالية العربية للصف  كيف (2 ) ؟ 2016-2015 تواكان فاجيتان العام الدراسي" معاريف"الثا  ا
درسة العالية مهارة الكتابة لطاب  تعليم اللغة العربية العربية للصف  تواكان فاجيتان العام  "معاريف"الثا  ا

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية (3)؟ 2016-2015الدراسي  ل وجد اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية للصف     ؟2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا

ميع البيانات  ذا البحث يستخدام الباحث  ثا ميدنيا يتصف بالبحث الكمى و   ذا  طريقة  وكان 
صورة استخدام يع . Regresi Linier Sederhana))التحليل اإرتداد      مهارة الكتابةو الوسائل ا
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درسة العالية للصف   تعليم اللغة العربية . 2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا
و (X)مستقل ومتغ    ". تعليم اللغة العربيةمهارة الكتابة " (Y)، ومتغ تابع "الوسائل الصورة استخدام" 

1 =     −        2−   2 

o  =   - 1     

اصل من نتائج البحث صورة  تعليم اللغة العربية للصف ( 1): و ا درسة العالية استخدام الوسائل ا الثا  ا
ستقل 2016-2015 تواكان فاجيتان العام الدراسي" معاريف" تغ ا ي جيد أن ا  (X) 77،6 و قياس 

درسة العالية مهارة الكتابة لطاب  تعليم اللغة العربية للصف B(.2 )حروفها  تواكان  "معاريف"الثا  ا
ي جيد2016-2015فاجيتان العام الدراسي  تغ التابع  جدا    ذا ا عدلة   و قياس حروفها 79،6 (Y) أن ا

A .3 ) صورة على مهارة الكتابة وجد الثا   تعليم اللغة العربية للصف  " اإنشاء"اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية  وية 2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"ا ع  B1=Ho ،5% أن  مستوى ا

مردود أو الفرض  (Ho)فالفرض الاغى  فلذلك Fhitung < Ftabel = 76.67545797<  4،26 يع ≠
  .مقبول (Ha)اإختيارى 
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 الباب اأول
 المقدمة

 خلفية البحث أ

تلفة  ي  ة  م واللغات كث ي الفاظ يعر ها كل قوم عى مقاصد اللغة 
ع و كل قوم يعرون ع بلفظ غ لفظ  من حيث اللفظ ومتحد من حيث ا

واصات  حقيقة1.ااخرين ي عملية ا واصات . عملية التعليم متعليم   عملية ا
ا امة ال تلعب دور كونات ا اك ثاثة ا و : و الة  ذ ا الرسالة نقلت  

هج التدريس و ا الة  ذ ا اول   ت علم، وا و ا الة  ذ ا واصات    ، وا
ؤثر و الفعال  . الطالب واصات مشى بالطاقة او مباشرة ا لكى عملية ا

 2.مقتضى آلة مساعد أو وسائل التعليم
دف التعليم مفسها،  ي أداة لتحقيق   عملية التعليم، وسائل التعليم 
علم  الطلب كانوا  كر، ولذلك وا ي واقع ا يستطيع أن ي وسائل التعليم 

درسة، موافق التطور الزمان علم . قادرين على استخدام اأدوات ال تستخدمها ا ا
عمول دف العلمّي ا اولة يبلغ ا ؤثر  ا  3. كن أن يستخدام آلة الرخيص و ا

كن  ذا الوسائل سهل ليفهم و  اس، أن  ي الوسائل العماة ليستخدام ال الصورة 
د القو عمة، سهل ليتحصل، و ليستقبل حيثما، وكث يعطى البيان من ع  4.ل

هارات  ذ ا ب ان يتم فرز  عقدة، لذلك  هارات الغوية ا ي ا الكتابة 
ة من التعلم الذي يؤكد على الصوت  و اكثر تركيزا على  (مرحلة صوتية)بعد ف

                                                           

وت)جامع الدروس العربية، . مصطفى غاي 1  كتبة العصرية، ب زء اأول ا  .3، (1984، ا
اب رع2 كومية ) ،Media Pembelajaran Bahasa Arab دى،يشابد الو امعة اإسامية ا ا

 .25، (2009فريس، 
مد خال 3 ،ي  دو: جوغجاكارتا) ،Media Pembelajaran Bahasa Arab ل ا ، (اسواجا فرسي

2 .
4
وج أ ساناكى    ، Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif، (كاوكابا : جوغجاكارتا

 .81، (ديبانتارا
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م من مهارة من . جانب من جوانب اإستماع والتحديث ي أ مهارة الكتابة 
هارات اللغوية اأربعة اس وا ااخرين . ا ي وسيلة للتواصل مع لغة ب ال الكتابة 

كان والزمان فالكتابة أيضا تعتروسيلة من وسائل . الذين ا تقتصر من قبل ا
كانيةإا سافات الزماني أو ا هم ا ن تفصل ع  ،  .تصال ب الفرد و غ

درسة العالية     م و معارف طاب الصف الثا با و يريد البحث ليعرف مفا
صورة على مهارة الكتابة" معاريف" يعرف الباحث . تواكان فاجيتان عن الوسائل ا

صورة  كتوبة، يع أثر استخدام الوسائل ا م و معارف الطاب بوثائق ا عن مفا
 . على مهارة الكتابة

مكن توجد أثر استخدام الوسائل  قيقية السابقة فمن ا سبة إ ا  بال
صورة على مهارة الكتابة  التعليم اللغة العربية لذلك أردت الباحثة أن تبحث . ا

وضوع  ت ا ذا البحث  أثر استخدام الوسائل المصورة على مهارة " فس 
" معاريف"الكتابة  في تعليم اللغة العربية للصف الثاني في المدرسة العالية 

 ".2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي 

 
 تحديد البحث ب

وأما  ذا البحث العلمى  ديد البحث   صورة    أثر استخدام الوسائل ا
درسة  على مهارة الكتابة  درس اإنشاء  تعليم اللغة العربية للصف الثا  ا

 .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"العالية 
 

 أسئلة البحث ج

:  فتقدم الباحث قضيات البحث عما يأ ، ا خلفية البحثسبةبالن
صورة  تعليم اللغة العربية العربية للصف  .1 الثا  كيف استخدام الوسائل ا

درسة العالية    ؟2016-2015 تواكان فاجيتان العام الدراسي" معاريف"ا
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الثا  كيف مهارة الكتابة لطاب  تعليم اللغة العربية العربية للصف  .2
درسة العالية   ؟2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي  "معاريف"ا

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية  .3 ل وجد اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية للصف   تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا
  ؟2015-2016

 

أهداف البحث  د
دافاما  ذا البحث العلمى عّما يأتىأ :   البحث ال يراد الوصول اليها  

صورة  تعليم اللغة العربية العربية للصف عرفة .1 الثا   استخدام الوسائل ا
درسة العالية   .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"ا

درسة  مهارة الكتابة لطاب  تعليم اللغة العربية العربية للصف عرفة .2 الثا  ا
 .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي  "معاريف"العالية 

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية عرفة .3  اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية للصف  تواكان فاجيتان العام الدراسي  "معاريف"الثا  ا
2015-2016. 

 
 فوائد البحث ه

 فائدة نظرية .1

ي لتوسع الثقافة العلمية والثقافة العربية عامة  ذا البحث العلمي  أما نتيجة 
درسة  .تواكان  "معاريف"العالية  وتطبيقها  ا

 فائدة عملية .2

ية للمدرسة .أ   الفوائد اأكاد
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درسة يرمي طريقةن أيرجى هذا البحث العلمي  ؤسسة  وأ ح التعليم  ا ا
 .اأخرى خاصة  تعليم اللغة العربية

 الفوائد للمدرس  .ب 

صورة على مهارة  امية استخدام  معلوما عنالبحث ذايرجى  الوسائل ا
 .الكتابة  تعليم اللغة العربية

 حثاالفوائد للب  .ج 

ية التعليمية لزيادة ه اسبة با ديدة  تعليم اللغة العربية ا عارف العلمية ا  ا
ستقبل  . ا

 
  البحث كتابة تقريرتنظيم و

ذا البحث العلمي من مسة أبواب كما يلي : يتكون 
ديد البحث، أسئلة: مقدمة، ويوجد فيها : الباب اأول  خلفية البحث، 

داف البحث، فوائد البحث صطلحات البحث، أ  تعريف ا
يكل التفك ظيم كتابة تقرير والبحوث السابقة و  ، وت

  .البحث
ي : الباب الثا ظرية و تعلقة بال  الوسائل الصورة  يشتمل على اأسئلة ا

ياستخدام الوسائل امصورة مفهوم  الوسائل تعريف :  و
، و الوسائل الصورة  ، فهم الرسالة  الصورة ، فضيلة الصورة

ياإنشاءمفهوم مهارة الكتابة  تعريف مهارة الكتابة :  و
داف و مراحل تعليم الكتابة ،اإنشاء  ، أمية مهارة اإنشاء أ
وث اإنشاء ، فضيلة مهارة الكتابة اإنشاءالكتابة   ، و

، و فروض البحث يكل التفك  .السابقة، و 
ة يشتمل على  : الباب الثالث عاي هج البحث، وفي تصميم البحث وا م
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تها) ليل  (تمع الدراسية وعل وأساليب مع البيانات و
 . البيانات

ي تاريخ قيام  : الباب الرابع درسة العالية يشتمل على العامة   "معاريف" ا
درس والطاب، تواكان فاجيتان ظمة، و أحوال ا ، تركيب ا

وجودة و أحوال اأدوات و   .فيالوسائل واأعمال ا
ي البيانات عن  اصة  استخدام يشتمل على البيانات ا

 تعليم اللغة " اإنشاء"الوسائل الصورة على مهارة الكتابة 
درسة العالية العربية العربية للصف   "معاريف"الثا  ا

 .تواكان فاجيتان
ليل البيانات عن يشتمل أيضا  الوسائل استخدام أثر على 

 تعليم اللغة العربية " اإنشاء"الصورة على مهارة الكتابة 
درسة العالية العربية للصف  تواكان  "معاريف"الثا  ا

 .فاجيتان
امس الباب ا احات :  اصة واإق  .اإختتام الذي يشمل على ا
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الباب الثانى 

 اإطار النظرى

 

 سابقةتعريف الوسائل الصورة و المهارة الكتابة  واللغة العربية العربية بحث ال أ
 ر وفروض البحثهيكل التفكيو

 تعريف الوسائل الصورة .1

 تعريف الوسائل . أ

و مع من لفظ " (Media)وسائل"لفظ  أسل من لفظ اخر 
د مع وسيط او مقدمة". (Medium)وسيلة" ولكن اآن يستعمل اللفظ . ع

و وسائل الذى وسيط او رسالة  5.للمفرد حسن للجمع او وسائل اللغة العربية 
و ما يع .  التمهيدية من مرسل إ مستلم الرسالة ي وسائل، و الوسائل لغة 

طلقى للرسالة رسل إ ا  6.وسيط أو رسالة التمهيدية من ا
ي   :قال العلماء تعريف الوسائل 

و كل اإنسان مادة، آلة او حدث  (Amir Ahsin)قال ام احس  .1 وسائل 
واقع هارة و ا كن الطاب العلم، ا ع . الذى استقرار حالة  ذا ا  

و الوسائل درسة  ص، والبيئة ا عليم، الكتاب ال  7.ا

يات (Suparno) قال سوفارنو .2 هزة والر و مزيج من ا و . وسائل التعليمية 
يات  8.بعبارة أخرى وسائل التعليمية اأجهزة ال قد  شغلها مع الر

                                                           

. 23، ليل اا خ 5
رجع  6 . نفس ا
رجع،   7  .24نفس ا
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كن استانتاج أن الوسائل كل شيئ الذى يستعمل  ذكور  اء على الرأي ا  ب
علم ا الطاب ولذلك الوسائل يفضل كآلة من . و وظيفة يرسل الرسالة من ا

ولذلك حقيقة الوسائل ا الرسالة ال . رسائل التمهيدية ا مستلم الرسالة
اح  عملية التعليم ديد     9.يبلغ ان 

 
 مفهوم الوسائل التعليمية. ب

ي  تلف الوسائط ال يستخدمها "الوسيلة التعليمية  ت  درج  ما ت
عا  قائق واأفكار را عارف را وقف التعليمي، بعرض إيصال ا اأستاذ  ا

   10".للطلبة
سائل  و تطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمى ا

يات التعليم ذ . التعليمية وأحيانا وسائل اإيضاح وأحيانا أخرى تق وكل 
وقف التعليمي،  تلف الوسائل ال يستخدمها اأستاذ  ا سميات تع  ا

عا للطلبة قائق واأفكار وا عارف وا  11.بغرض إيصال ا
 

 أمية الوسائل التعليمية . ج

للوسائل التعليمية أمية تربوية و قد أثبتت كث من الدراسات جدوى 
صيل الطلبة، وخاصة بعد أن اتسعت  ا  رفع مستوى  استخدامها و دور

علومات تزداد يوما بعد  عارف وا ج الدراسية وتعددت جوانبها وأصبحت ا ا ا

                                                                                                                                                                      

رجع8   .نفس ا
رجع ،   9  .25نفس ا
ر الدين،  10 كومية فريس: ماانج)تعليم اللغة العربية، أوريل  امعة اإسامية ا  .113،(2010 ،ا
رجع11 .  نفس ا
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يوم وتأتى من جهات ووسائط عدة، نظرا لتطور وسائل ااتصال وتعدد وسائل 
ا عرفة ومصادر  12.ا

ة  كذلك تساعد الوسائل التعليمية اأستاذ  مواج أعداد الطلبة الكب
وكثافة الفصول الدراسية بعد أن أصبح التعليم ملزم  بعض مراحل وازداد 

اس ة  نفوس ال  .الوعى واحتل التعليم مكانة كب
عل الوسائل  التعليمية مهمة اها تشوق الطلبة للدرس وتوج  ا  و

م على سرعة تذكر  عل أثر ما يتعلمون باقيا ومستمرا وتساعد تمامهم إلي و ا
علومات ارتباطها بأساسي حسي ملموس كذلك فإن الوسائل التعليمية . ا

رات وتعدد  ويع ا د الطلبة أن ت تع اأستاذ على مراعاة الفروق ع
تعلمون تؤدى ا حسن استجابتهم، كل حسب  ر فيها ا اأساليب ال 

اسب  13.قدرات وما ي
 

 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكتابة . د

ابية حيث يقوم الكاتب بانتقاء كلمات وحدف ماا  الكتابة مهارة إ
ها مرجعتها اسق عضلى حركى مع . يرضى ع م وتتكون مهارة الكتابة من ت

روف والكلمات ووضع افكار   كن الكاتب من رسم ا  ، نشاط ذ
جاء وطريقة  ا، وتقتضي معررفة قواعد اللغة وا اسب تعب ع الصيغة ال ت

يث يسهل قراءها روف   . كتابة ا
هما تعلم  ول اأول م اك نوعان من الوسائل لتعليم وتعلم الكتابة يت

تصلة، ويهتم  ظيم فقرات الكتابة ا جاء وت ط ا واحي الثابتة اأساسية مثل ا ال
                                                           

رجع12  .نفس ا
رجع، 13 . 112 نفس ا
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توى  وع الثا بتزويد الدارس بأفكار وحقائق وآراء تساعد على إثراء  ال
اقشتها  14.الكتابة وتعرض ل أمثلة لطرق عرض اأفكار وتسلسلها وم

 
 تعريف وسائل الصورة . ه

تعلم اولة توضيح مفهوم ا . الصورة مهمة جدا إستخدامها  
كن أن يستمع إ اأمور أو أشياء ال   تعلم  ولذلك باستخدام الصورة ا

رتبطة الدرس داف . تشهد ا قيق اأ علم على  كن أن تساعد ا الصورة 
ي سهلة و رخيص و  ا  ذلك وسائل ال  التعليمية، وذلك أن السورة 

ة مع لتعزيز قيمة التعليم تعلم تصبح او . كب ة وفهم ا أن الصورة وا
ديدا   سع، أكثر وضوحا وليس من السهل نسياها، وبشكل أكثر 

تعلم فوائد من وسائل الصورة   عملية التعليم . الذكريات ومعيات ا
كذا دو اليك مع  علومات والرسائل واأفكار و و تبليغ و تفس ا التعليمية 

كن أن يكون أكثر يعطى التأث  15.وبدون استخدام لغات اللفظية، ولكن 
م  الصورة والرسوم، حيث تساعد الصورة والرسوم كبار الطلبة وصغار
م على ربط الكلمة بالشئ  عا كما تساعد على التعرف على الكلمات وا
ات ال  ، وقد يستطيع اأستاذ أن يصمم الكث من التمري الذي تش إلي

جاء الصحيح مستخدما رسوما مبسطة    16.تساعد الطالب على ا

ا ما يستخدم  الوسائل التعليميةرسوم أو الةالصور  ئل الوسااذ. وكث
ميع  كل مكانعمةي لغة  رسم أو صورة يعمل . ، يفهمها ويتمتع ها ا

                                                           

رجع، 14  .116-115نفس ا
15

 .76 ،أمد راحا  
ر الدين 16 . 117 ،أوريل 
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طوي على حاسة البصرةعلى نقل الرسائل من خال الصور يسكب .  ال ت
رئي تاج إ أن يكون مفهوما . الرسالة نقلت إ رموز ااتصال ا ذ الرموز 

جاح  كن أن تكون ب بشكل صحيح من أجل أن عملية تسليم الرسائل 
 17.وكفاءة 

تلفة من الصورأو دف بغي ة أنواع  يم ال ي فا م لتصور ا  
كن اةالصور 18.نقلها للطاب  من ن يوجد فضا عن أشكال بصرية أخرى 

تلفة، مثل الصحف شرات والكتب مصادر  كن أن . واجات وال كذا،  و
و فعال كوسيلة ةتكون الصور صول عليها بسهولة استخدامها على   ال  ا

ب أن يتم اختيار الصور. تعليمية  واستخدامها وفقا ةكوسيلة للتعلم، و
داف التعلم ال  وضعها كذا الصور. أ قيق وظيفتها لتوليد ةو كن   

الدافع ومصا الطاب، وتطوير قدرة الطاب على التحدث، ومساعدة 
 19 .ةالطاب على تفس وتذكر مضمون الدرس فيما يتعلق الصور

 

 صورة فضيلة الوسائل ال . و

كن استخاصها من الصورانواع فضيلة  مع اأنشطة علقة بالة ال 
 :ماالتعليمية،  ب

                                                           

اندى و بامبانج سوجيفطا، 17  ،Media Pembelajaran Manual dan Digitalجيجيف كوس
. 41، (2013غاليا إندونيسيا، : بوغور)

ار أرشاد18 . 109 ،(2014 راجاوا فريس،: جاكارتا) ،Media Pembelajaran ، أز
رجع، 19 . 123-122نفس ا
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 تاجعملي دون  أن سهل أن تستخدم  أنشطة التعليم والتعلم،  (1
  .إ أي معدات

 اآخرين يةتعليمالالسعر أرخص نسبيا من اأنواع اأخرى من وسائل  (2
 من القد يستعميل. وطريقة سهلة جدا للحصول دون تكلفة

ات، واجات والصحف ومواد الرسم اأخرى  .والتقو

ختلف مستويات التعليم ةالصور (3 كن استخدامها  العديد من الطرق،   
تلف التخصصات  .و

ردا أو فكرة يصبح أكثر واقعيةة الصور (4 جم مفهوما  كن أن ت وفقا .  
ولت  كن للصورة تغي مراحل التعليم، من مثال للكلمة  إدغار دايل، 

و رمز البصرية  20.إ مرحلة أكثر واقعية 
 

  ة الصور الوسائلضعف . ز
د ةبعض الصور (1 ا يكفي  حجم ع ا  اما ولكن ليس كب ي كافية   

توقعة دما ا ة، إا ع موعات كب  .استخدامها لغرض تدريس 

ائي اأبعاد، ولذلك فمن الصعب وصف الفعلي شكل  (2 و ث صورة 
دما مج. ثاثي اأبعاد فس الكائن ة سلسلة من الصورز باأنواعإا ع  ل

د تلفة يتم تصوير مشا شهد مأخوذ من زوايا   .أو ا

ركة، وكذلك الصور (3 مال ا يزال ا تظهر ا يةةصورة ولكن ا ومع .  ا
كن أن تعطي ةذلك، بعض من الصور  يتم ترتيب سلسلة بالتتابع 

                                                           

دو،: باندونج)، Media Pengajaran ،نانا سوجانا و أمد ريفاعي20 يسي ار بارو ا  ،(2004 سي
71-72. 
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س فعالية عملية التعليم  ركة، وذلك هدف  كن اختبار انطباعا با و
21.والتعلم

 

 

عاي  اختيار الصورأنواع . ح   ة ا

اك مسة معاي أغراض التدريس، وماة اختيار الصور  : 

بغي ةأوا، الصور  اسبة أغراض التدريس ال ي ذا يع م  لتكون كافية، و
داف واحتياجات  أن تظهر أفكار، معلومة أو مفهوم واضح أن تدعم أ

 .التدريس

ب على   يةةصورالثانيا،  ودة الف  ال تلي ةالصور.  تلبية متطلبات ا
قيق العوامل التالية بغي أيضا  ية وي ودة الف  :متطلبات ا

ا تركيز واضح وذلك لتوف  (1 ذا يع أن الصورة ال  تكوين جيد، و
ا خطوط من استخدام الضوء،  التوازن إ الصورة الشاملة، وموقف وا

و فكرة ومهمة ورسالة . والظل واللون كيز  الصورة  وبالتا فإن ال
دى ال ترسل إليها . ترسل ليست مادية ديد فعالية صورة  يتم 

يدة من خال  اةصورالاأفكار ا  . 

ذا يع استخدام األوان  وملّون  (2 ميزة لكل تفعال، و و السمة ا ام 
ية للصورة ودة الف و اانطباع صورة  الظيفة أو ملّونو. من ا  

تمام ال تشد  .الواقعية واا

اصية الثالثة من صورة جيدة أغراض تعليمية (3 دسة، وا  .ا

                                                           

رجع،  21  .72نفس ا
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ا في الكفاية واضح ة  ب على الصورة أغراض تعليمية تكون كب . ثالثا، 
ميع الطاب علها تبدو أكثر وضوحا  ا  و حجم الصورة،  . ا يقل أمية 

دما يكون حجم الصورة صغ جدا وسوف يكون من الصعب مراقبة  ع
ب انتبا الطاب إ الصورة اشد صورة تباطئت وذ م ون  .والتفا

 ال تصور أجواء درامية أو متوترة، ةمن الصور. رابعا، من صحة الصورة
د مثالية، أجدر من عرض بدا من التدريس ثلة ةذ الصور. ومشا  ليست 

اسبا  للحقل مع من الدراسة أن يعرض الرسالة الصحيحة وفقا لعلم، وم
ةةالصور  . أغراض تعليمية صا

يلون إ اأشياء ال . خامسا، يأسر انتبا اأطفال جذب انتبا اأطفال 
اك مركز جيد من ةح الصور. هتم ل و أن تكون  ي حقيقية وحية،   

عة ي صورة مق ي مألوفة جدا  حياة الطاب  تمام، واأشياء ال   22.اا

 

 ةمبادئ استخدام الصور . ط

ب ااعتبار  استخدام الصورة أنواع بادئ ال    علىبصريةوسائل الكال ا
: ما أنشطة تعليمية، بكل

ي عن طريق اختيار صورة إستعمل (1 ددة، و  الصورة أغراض مواضيع 
قاط الرئيسية   ة من شأها أن تدعم التفس اأساسية من ال معي

                                                           

رجع،  22 . 75-73 نفس ا
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قاط ماسة دل خاص يدفاأ. الدرس أو الدروس م ال  الطاب أ
 . الدرس

مع ب الصور (2  إ الدروس، أن فعالية استخدام الصورة  عملية ةا
دما الصور. التعلم يتطلب التكامل كلها، إ التفك   يستعمل  ةع

ذا الدرس قاط الرئيسية    .ااحتماات من حيث ال

 ولكن ة، بدا من استخدام الكث من الصورة صغ فقط الصورإستعمل (3
فاظ على استخدام الصور. غ فعالة عةا توي على ا ذلك .  ال 

كيز على الفكرة الرئيسية و ال هم   .الشيء ا

 مهمة جدا  تطوير ة  الصورة، أن الصوراألفاظ إضافة خفض (4
 .كلمات أو قصص، أو  تقد أفكار جديدة

مية ةتشجيع التعب اإبداعي، من خال تشجيع صور (5  للطاب لت
ا من اأنشطة اأشكال ون تصويرية وغ دثا وكتابة، وف  .مهاراهم  

ك أيضا ااستفادة من الصوروتق (6 ك جيد بالعامة  ة التقدم  الصف، 
صوص  23.او با

 
 تعريف مهارة الكتابة  .2

 مفهوم  مهارة الكتابة  درس اإنشاء . أ
هارات  ذ ا ب ان يتم فرز  عقدة، لذلك  هارات الغوية ا ي ا الكتابة 

ة من التعلم الذي يؤكد على الصوت  و اكثر تركيزا على  (مرحلة صوتية)بعد ف
رد نسخ . جانب من جوانب اإستماع والتحديث كتابة  كث من اأحيان 

                                                           

رجع، 23 . 77-76 نفس ا



17 

 

 

عرفية  وعة من عمليات ا موعة مت واإماء، ولكن الكتابة يشمل الفعلى ايضا 
موعة من اأفكار . لكشف ما يريد شخص ارسة  و مهارة  ذا  وبالتا 

عارف والتسليمها  شكل رموز الرسالة و  . وا ولكن كيف الدروس الكتابة 
تعلم اح ظروف التعلم او ا   24.الواقع يعتمد على مدى 

هارات اللغوية اأربعة م من مهارة من ا ي أ ي . مهارة الكتابة  الكتابة 
كان  اس وا ااخرين الذين ا تقتصر من قبل ا وسيلة للتواصل مع لغة ب ال

ن إ فالكتابة أيضا تعتروسيلة من وسائل ا25.والزمان  ، تصال ب الفرد و غ
كانية سافات الزماني أو ا هم ا روف 26.تفصل ع و رسم ا  وتعريف اأخر 

هج السليم للكلمات وفق قواعد  ط واضح ا لبس في وا ارتياب مع مراعة ال
هاية مع مفيدا و دالة  يث تعطى  ال لها  تفق عليها لدى أ الكتابة العربية ا

ة حو التا 27.معي كن أن تفسر على ال  :الكتابة 
روف  . أ  .(قلم اأخشاب كلس)مع القلم  (أرقام، ا)جعل ا

شاعر . ب بت اأفكار أو ا روف)أ عل ا ا   ،  .مع الكتابة (مثل التلح

 .الرسم والتلوين. ج

 28.(القماش)الباتيل .  د

                                                           

 24،   . 126مد خاليل ا
25

ميد واخرون،    كومية ااسامية : ماانج)، Pembelajaran Bahasa Arabعبد ا معة ا ا
. 49 ،(2008ماانج فريس، 
يم 26 اطق ها  ،حامدة إبرا عاصرة  تدريس اللغة العربية و اللغة العحة اأخرى لغ ال ات ا ا  ،اا

رة)  .15 ،(1987 ،دار الفكرالعر: القا
27

ميد عبدا  و اغا ال عبد   اتق بالعربية"عبد ا  .63، "اساس اعدادالكتابة التعليمية لغ ال
 .21-19 ،(2005بلي فوستاكا، : جاكارتا)، Kamus Besar Bahasa Indonesia ، حسن الوي 28
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و فئة من الكتابة ال ترمي ا التعب عن رئيس اأفكار   اإنشاء 
كتوبة ا تصور صورة  شاعر، وغ ذلك ا اللغة ا ظر، والرسائل، وا شكل ال

ؤلف و التجربت. او حروف و كلمة او مل فقط ة ا  29. شاركت بص
اعة الكتابة ا تاليف  و كل ما رجع من ص والتعريف ااخر لإنشاء 

ات واأطاقات  سا عا من الكتابات والوايات وا الكام و ترتيب ا
كم  ان وما  مع  ذلك كتابة ا اش اإفطاعات واأمانات واإ وا

ا و ط واضح ا لبس في وا 30.و روف  و رسم ا  وتعريف اأخر 
تفق  هج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية ا ارتياب مع مراعة ال

ة هاية مع مفيدا و دالة معي يث تعطى  ال لها   31.عليها لدى أ
هارة الكتابة و تعليم ا ا . تعلبم اإنشاء  ديد مفهوم الكتابة  أن 

و ما  درسي فقط، و امر بالغ اامية، ح ا يظن ظان تعب الكتا ا
دد مفهوم الكتابة  يطلق علي التعب التحريري، لذلك أن من الضرورة أن 

ا عجمى غالبل . الشامل  عجمى، أن التعريف ا بدأ بالتعريف ا وس
 .مايكون أساسا للتعريف اإصتاحى

ا سابقا أن فن التعب الكتا نسميها ايضا باسم  فن )وقد تعارف
تمع Composition)اإنشاء  ، تكوين كل  من  (او مع الكل) ويع

ستوى  تفرقة، ويستدعي  ا فردات ا ويد الكهارات اللغوية،  : ا
اختيار األفاظ الدالة على اأشياء والوان الشعور واأفكار، والوان الصورة 

                                                           

ماوان، 29  .163، (2011رماجا روشيدا كريا، : باندونج)، Metodologi Pembelajaranأجيف 
لول: تعليم اإنشاءزكية عارفة، 30 شكات وا يم اإسامية : ماانج  )، ا مطبقة جامعة موانا ملك إبرا
كومية،    .25، (2010ا

31
ميد عبدا  و اغعبدا ال   اتق بالعربية"عبد ا  .63،  "اساس اعدادالكتابة التعليمية لغ ال
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دى الذى يصبح في للمبدع لغة خاصة  ائها وتركيبها إظلى ا وطربقة ب
ها ا تعود  عجم ولك طلق من ا اص باأشياء، ت ا من إحساس ا يستولد

رة  ذبتها ا تها و ،  التعب عن حساسيت ال فطر عليها، وأغ إلي
، وقوة  لية والقومية والعالية،من حول ية ا والتمرس، وتصفح التجارب الف

وعيأة بانتمائ الذا إ لغت وامتاك القدرة على تطويعها وتقريبيها من واقع 
ا يا ياة ال        32.ا

موا  و إحدى من مهاراة  الكتابة ال يستطيع أن ي مادة اإنشاء 
اصة هم يال ا . إبداعية اأطفال ليحصلوا رقة أو مقالة الذى يعتمد على ا

و الغاية الرئيسة  تعليم اللغة العربية ا نعرف أن اإنشاء  بل يكاد . إن
، وقّوة  ظهر الّصادق لقّوة تكف الطالب  نفس  و  اأشياء حول ا

ة عّما يكفر، وعّما يشعر بلغة سليمة      33.تعب
 

 أمية تدريس اإنشاء . ب
دفا  م مهارات اللغة، كما تعب القدرة على الكتابة  تعب الكتابة من ا

بية داف تعلم اللغة اأج والكتابة كفن لغوي ا تقل امية عن . رئيسا من ا
ديث او القراءة ديث وسيلة من وسائل اتصال اإنسان بغ . ا فاذا كان ا

قل انفعاات ومشاعر و افكار ويقضي حاجات  اء اأمم اأخرى، ب ي من اب
سافات البعيدة  حال عر ا ، وإذا كانت القراءة أداة اإنسان  ال وغايات

ختلفة، فان الكتابة تعتب من مفاخر العقل اإنسا  ة العابرة والثقافات ا واازم
ع  ودليا على عظمت حيث ذكر علماء اأنثر بولوجيا ان اإنسان ح اخ

                                                           

ر الدين، 32 . 65أوريل 
يم، 33 طّبعّية، : عّمان)الواضح  اإنشاء، خليل إبرا دمات ا   .5 ،(2002باقوت 
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، وبدوها  قيقي، فبالكتابة سجل تار وحافظ على بقائ الكتابة بدا تار ا
ماعات أن تبقى  بقاء ثقافاها وتراثها، وا تستفيد وتفيد  قد ا تستطيع ا
فظ ونقل  كتوبة أداة  من نتاج العقل اإنسا الذي ا بديل عن الكلمة ا

 .وتطوير
واذا كان اللغة  حياة اإنسان وظيفتان رئيستان ما ااتصال 

فس، فان الكتابة قادرة على أداء  وتسهيل عملية التفك والتعب عن ال
فس  ذات الوقت،  ا القول بأن التعب عن ال ك حن  ، ف ات الوطيفت

ماعات ة  حياة الفرد وا  .ولكون كذلك اصبح امية كب
والكتابة وإن كانت مهمة كوسيلة من وسائل ااتصال والتعب عن  

فس والفكر، فاها مهمة أيضا  حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة  ال
العربية إ القدرة على أن يكتب ها كما يتحدث ويقرأ، إن الكتابة أيضا 

فردات  وسيلة من وسائل تعلم اللغة فهي تساعد الدارس على التقاط ا
اكيب واستخدامها  34.وتعريف ال

 
داف تدريس اإنشاء . ج  أ

داف تعليم اإنشاء الوصول  يوضح معروف وشحات تفصيليا أن أ
 :بالطالب ما يلي

تمعا (1 يط ب بيتا، ومدرسة، و  .أن يص قادرا على وصف البيئة ال 

 أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية ال يكسبها  دراست  (2
 .للمواد ال يتعلمها باللغة العربية

                                                           

اق و رشدي امد طعيمة،  34 مود كامل ال اطق ها  مطبعة : الرياط)، طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال
ديدة،  عارف ا . 200-199، ص، (2003ا
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، وارائ  (3 ، وأفكار ، ومشاعر  أن يصبح قادرا على التعب عن احاسيس
 .بيسر وسهولة

اصة (4  .أن يص قادرا على تلخيص ما يقرأ أو يسمع بلغت ا

ية، بدأ من الوحيدة اللغوية اأو  (5 أن يتدرج  اكتساب القدرة التعب
ملة) وصوا إ . ، مرورا بالفقرة الواحدة ال تتضمن فكرة واحدة(ا

ابطة كون من أفكار متالف  فقرات متتاسقة م تكامل ا وضوع ا  .ا

يا- أن بقلل من اأخطاء اللغوية (6 ، من - تدر ظيم كتابت وأن يهتم بت
وضوع بعدد اأفكار  قيم، وتقسيم ا ط، واستعمال عامة ال حيث ا

 .الرئيسية في

وعها  (7 د وصف اأشياء واأحداثو ت احظة السليمة ع أن يتقن الطاب ا
ذ الطريقة يتعلمون سامة الذوق  اللغة سيقها، والطاب   .وت

د الطاب ااستقال  الفكر (8  .أن ي ع

ات ويتزودها، أن  (9 اكيب والتعب ، وذا ال اسبة للمع تقي األفاظ ا أن ي
 .سيحتاج  اليها  حيات اللغوية

واقف  (10 ، وكيفىة مواجهة ا  أن يتعود السرعة  التفك والتعب
 .الكتابية الطارئة

ارسها  حيات العلمية  (11 ختلفة ال  أن يتقن اأعمال الكتابية ا
درسة وخارجها  .والفكرية داخل ا

طقي، وترتيب اأفكار  (12 أن يعمق أفكار وأن يتعود التفك ا
ظيمها  كل متكامل  .وت



22 

 

 

تاج إ مهارة أخرى كإستياء نظام اللغة العربية ال   قية مادة اإنشاء  ل
فردات والقواعد ح تكون الكتابة مفهومة ضمن على ا داف تعليم . ت أما أ

ا يلى  35: الكتابة 

 .لتعويد الطاب على كتابة اللغة العربية الصحيحة (1

 .ليكون الطاب قادرا على تصوير ما يرا و ما يشعر بالضبط والدقة (2

 .ليكون الطاب قادرا على تصوير الشيء بالسرعة  (3
 .لتدريب الطاب على تعب آراء وفكرت (4
ياة  (5 اسب  ا ملة م فردات وا  .لتدريب الطاب على إختيار ا
 .لتعويد الطاب على الفكرة و التعب  الكتابة بالسرعة (6
 لتدريب الطاب على تعب الفكرة والرأى والشعور باللغة العربية (7

ي قدرة الطاب على  امة العامة  داف تعليم اانشاء ا ونلخص أن أ
شاعر باللغة الصحيحة  التعب عما  نفوسهم من حيث اأفكار وا

تطمة 36.الواضحة ا
 

 
 أساليب تدريس اإنشاء . د

ّر، أما تعريفهما  وج واإنشاء ا و اإنشاء ا قسم على رتب و اإنشاء ي
 : فمما يلى

وّج (1  اإنشاء ا

ثل  ، ا اّص بالتوجي ملة أو الفقرة الساديّة باإشراف ا عل ا و 
وّج يسّمى اآخر باسم اإنشاء . ملة غ كاملة وغ ذلك اإنشاء ا

                                                           

امد، عبد 35 كومية فريس، ) ،Mengukur Kemampuan Bahasa Arabا امعة اإسامية ا ا
2010) ،74.   

36
لول: تعليم اإنشاء ية عارفة، زك   شكات وا  .30-28، ا
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قدار من السؤال، فلذلك ا  دود  قيد، بأسباب اإنشاء الطاب  ا
ر مي فكرهم با  37.يطلب على الّطاب أن ي

جاء بضع مئات من  رحلة يكون الدارسون قد عرفو  ذ ا  
ا  اللغة يم ال درسو فا ويعطى . الكلمات، ومت لديهم كث من ا

اكيب والصياغات اللغوية . الدارس بعض لبحرية  إختيار الكلمات وال
للتدريب على الكتابة ولكن  إطار ا يسمع ل بأن يكتب تعب أعلى 

أى أو الدارس يبدأ  كتابة فقرة أو فقرت إى . من مستوا  اللغة
يات وأساليب  ، ومع زيادة قدرت علىالسيطرة على ف إطار ما مع وفقرأ

ي مرحلة كتابة التعب  الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية و
و بلغة عربية  ر كتابة موضوعات اإنشاء معرا فية عن معانية وأفكارع  ا

رحلة شكا . مقبولة ذ ا ولذلك وجب أن تأخذ عملية التدريس  
يث تبدأ سهلة بسيطة قد تبدأ  متدرجا تدرج في تدريبات الكتابة 

بكتابة ملة  تزداد و تتسع لتكون عدة مل  فقرة  فقرت 
كذا   38.و

رّ  (2   اإنشاء ا

ثل ملة غ كاملة وغ  ، ا ملة أو الفقرة بدون التوجي عل ا و 
الة . ذلك رية لعرض فكرهم  علم الطاب ا ال أعطى ا ذا ا و 

وج. خاّصة ذا اإنشاء أعلى درجة من اإنشاء ا ذا . شكل  أن 
فصل  عملية . اإنشاء إستمرار من نشط اإنشاء الكةج ولكن ي

ر  وج بأسباب اإنشاء ا ر من مهارة اإنشاء ا مهارة اإنشاء ا
                                                           

ماوان، 37  .Metodologi Pembelajaran، 26  -27أجيف 
38

اقة  مود كامل ال  .202، رشدى أمد طعيمة و 
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تشر مرّة فس يستطيع أن ي وأما أساليب التدريب  اإنشاء . ومراحلة ب
ر فهي  :ا

 التلخيص ( أ

و يكتب فكرة القراءة باللغة العربية ال  ة، و خ و تلخيص القراءة ا
تعلم  .لكها ا

 القصة ( ب

و أعمال  ظورة و و إشراح الصورة ا ظورة، و و إشراح الصورة ا و
ام وم ح سي ذ أيقظ من ال  .اليومية م

 اإيضاح ( ج

تعلم   و إشراح العمل الذى يعمل ا اص و شاط ا و إشراح ال و
 .حالة خاصة

 

داف تعليم مادة اإنشاء . ه  أ

ها   39:ورأ اأخر يهدف تعليم مادة اإنشاء اأمور اآتية م

اسبة واأسلوب  (1 القدرة على توضيح اأفكار باستخدام الكلمات ا
اسب  .ا

ا بصف عليها ماا وثوة  (2 ها  عر ع اصر الفكرة ا سيق ع القدرة على ت
 .التأث  القارئ

فس  (3 اس واإبانة ب طر إ غ من ال قدرة الفرد على نقل وجهة ال
 .بطريقة الكتابة

                                                           

39
لول: تعليم اإنشاءزكية عارفة،   شكات وا يم اإسامية : ماانج  )، ا مطبقة جامعة موانا ملك إبرا
كومية،   27.، (2010ا
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داف تعليم اإنشاء  يم أن أ امى، وإبرا ذا يرا ا يؤكد الدليمي والوائلى و
ا يأتى ا    40:كن إما

عا واأفكار بألفاظ فصيحة  (1 إكساب الطلبة القدرة على التعب عن ا
 .وتراكيب سليمة

اء بعضها على البعض  (2 إكساب الطلبة القدرة على سلسلة اأفكار وب
طقيا ابطة ترابط م  . مل م

م على التعب الواضح السليم (3  .تزويد الطلبة بالثروة اللغوية ال تساعد

باشر إ التعب الف اجازي (4 اوزة التعب ا  .تدريب  الطلبة على 

ديدة واأفكار الطريقة (5 عا ا  .إكساب الطلبة القدرة على تواخى ا

راءة  (6 هر بالرأي أمام اآخرين، وإكساهم ا تعويد الطلبة الصراحة، وا
ديث  .اأدبية وحسن اأداء وآداب ا

احظة  (7 م حسن ا قد والتحليل لدى الطلبة وتعويد تتمية روح ال
اقشة  .ودقتها، وتشجيعهم، عل ا

داف تعليم اإنشاء الوصول  ويوضح معرفة، وشحات تفصيليا أن أ
   41:بالطالب ما يلى

تمعا (1 يط ب بيتا، و مدرسة، و  .أن يص قادرا على وصف البيئة ال 

أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية ال يكتسبها  دارست  (2
 .للمواد ال يتعلمها باللغة العربية

اصة (3  .أن يص قادرا على تلخيص ما يقرأ أو يسمع بلغت ا

                                                           

رجع، 40  .28-  27نفس ا
رجع،  41 . 30-28 نفس ا
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ية، بدأ من الوحدة اللغوية اأو  (4 أن يتدرج  امتساب القدرة التعب
ملة) وصوا إ . ، مرورا بالفقرة الواحدة ال تتضمن فكرة واحدة(ا

ابطة اسقة م كون من أفكار متآلف  فقرات مت تكامل ا وضوع ا  .ا

يا–أن يقلل من اأخطاء اللغوية  (5 ظيم كتبتهن من -تدر وأن يهتم بت
وضوع بعدد اأفكار  قيم، وتقسيم ا اط، واستعمال عامة ال حيث ا

 .الرئيسية في

د وصف اأشياء وااحداث  (6 احضة السليمة ع أن يتقن الطاب ا
ذ الطريقة يتعلمون سامة الذوق   سيقها، والطاب  وعها وت وت

 .اللغة

د الطاب اإستثال  الفكر (7  .أن ي ع

ات ويتزود  (8 اكيب والتعب ، وكذا ال اسبة للمعا تقى األقاظ ا أن ي
 .ها،أن سيحتاج إليها  حيات اللغوية

واقف الكتابية  (9 ، وكيفية مواجهو ا أن يتعود السرعة  التكف والتعب
 .الطارئة

ارسها  حيات العلمية  (10 ختلفة ال  أن يتقن اأعمال الكتابية   ا
درسة وخارجها  .والفكرية داخل ا

طقي، وترتيب اأفكار  (11 ، و أنيتعود التفك ا أن يعمق أفكار
ظيمها  كل متكامل  .وت

امة  داف تعليم اإنشاء ا ومن ميع اآراء السابقة، ونلخص أن أ
العامة عن قدرة الطاب على التعب عما  نفوسهم من حيث اأفكار 

تطمة ساعر باللغة الصحيحة الواضحة ا  .وا
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 أنواع اإنشاء  ( و
 : أما أنواع اإنشاء فهي

 العرض البسيط (1

كتابة التعريف عن الكلمة اليومية ال عارفها معها الطاب، أو : مثل
 .التعليق القص عن حالة أو واقعة

 الروايةظ القّصة (2

تيب ضبط، مثل ي كتابة كل حالة أو واقعة ب حكاية القّصة عن : و
 .التصدم

  الوصف (3
ارسة لتطبيق كلمة ملموسة، واختيار التفاصيل لدعم اإنطباع  و  و

 .باستعمال اللغة الدقيقة

 الرسالة  (4
اصر الرواية والوصف  . كتابة الرسالة ع

 اابتكار (5
ب ان يفطّر ويكتب  تقدم أن  وع مطلوب على الكتاب ا ذا ال

دال والدليل الكيفي طقيا، ويعر أو يدعم الرأي با  .م
 خيال (6

ة يال ويؤثر بالعوامل القر وع با ذا ال  .مطلوب 
يال ويتأثر  تاج ا ا و  تقدم و وع مطلوب ايضا للكاتب ا ذا ال و

بة و لكة او ا   42.با

 

                                                           

دى،   42 : مضكات: ماانج) ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أمد فواد أيفي
2004) ،140 -141.   
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 تعليم اللغة العربية  .3
و من  (Methodology)إن مصطلح الطريقة  مشتق من لغة اليونان و

هج، وكلمة  (Metodos)كلمة  ع  (Logos)طرق أو م ع العلم، وا
و علم يبحث عن طريقة التعليم للوصول إ  ذ الكلمة  ااصطاحي من 

ا التفحيص مع  (Methodentic)ذ الكلمة مرادفة بكلمة . الغاية الفّعالية ومع
تيب بأمر من الطريقة تستخدم  الفحص، بعبارة أخرى أن  ظيم وال الت

Methodologi ، يث مزيت ونقصان و علم يبحث عن أنواع طريقة التعليم   
، وما أشب ذلك فيذ اسبة لتعليم الدرس، وكيف طريقة ت من . وبأية الوسيلة ا

و طريقة  راد بطريقة تعليم اللغة العربية  بط أن ا التعريف السابق ذكر نست
و الطاب  اول وإيصال و  واد العربية ح يسهل  ت مستخدمة إيصال ا

ا وجيدا  43.استياء حس

دخل  و ا ذ الكلمة إ اللغة العربية بكلمة الطريقة، ولتقريب  جم  ن
 تساوي Aural-Oral Approachوأما عبارة . مرادف كلمة اأسلوب وكلمة وسيلة

، اختاف "دخل السمعي الشفوي"وليس " بطريقة السمعية الشفوية"
ذا البحث أن كل مصطلح ل سياق  صطاحات السابقة ايذكر   ا

 44.صوص

                                                           

، Metodologi Pengajaran Agama dan bahasa Arabتايار يوسوف و شيف اأنوار، 43
سادا، : جاكارتا) دو ف افي . 2- 1، (1997راجا ج

44
دى،      .9أمد فواد أيفي
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اصة  اللغة العربية أمر مطلوب لكل  وانب ا ام عن ا اإدراك واا
م   وضوع يؤدي إ تيس ذا ا ذ اللغة أن فهم  من يتعمق  تعليم 

عملية التعليم، وإن هتم شديدا أن اللغة العربية ليست لغة معسرة، ومن فوائد 
ذ اللغة لغة  ، و ن يتعمق في عل الصعب سها  ذ اللغة تساعد و فهم 

الف عن اللغة اأخرى، وتسمى كلية  زايا  ا ا عتيقية وكلية يقال عتيقة أن 
ذ اللغة ساوية ببعض اللغات العربية، ومن مزايا  ذ اللغة عدة اأمور ا  :أن 

تعددة  (1 ا اأساليب ا ذ اللغة   إن 
ذ اللغة قابل للتعب شفهية كانت أو كتابية (2  إن 
صوصة (3 ا قواعد ونظم  ذ اللغة   إن 

ذ اللغة بالتحويلى والرمز (4  اتصفت 

مية والتطوير حسب الزمان  (5 ذ اللغة قابلة للت  إن 

ذ اللغة العربية قضية فردية واجتماعية انسانية (6  إن 

ى وائص اأخرى و زايا السابقة كانت للغة العربية ا انب تلك ا  :و

طق (1  .كانت اللغة تطابق وتازم حروفها  ال

مية (2 ا تراكيب قابلة للتغي والت  ذ اللغة 

ذ اللغة إعراب (3   تراكيب 

الصة (4  كتابتها بأحرف العربية ا

ا التزام  اأعداد والضمائر   التذك والتأنيث (5  اللغة العربية 

اية (6 عا اجازي والك  كانت اللغة متوفرة 
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كان (7 عا مع تقدم الزمن وا ويل ا ا مزية   45.اللغة العربية 
 

ها مع ذلك وسيلة  ليست اللغة العربية مادة دراسية فحسب، ولك
ر العزلة واانفصال  ا أن نتصور شيئا من ظوا رى، وإذا استطع واد اأ لدراسة ا
ا  ذا اانفصال ب اللغة وغ ا أن نتصور  ك واد الدراسية، فلن  ب بعض ا

ية، نظرية أو عملية واد الدراسية، علمية كانت أو ف ى . من ا وإذا كانت اللغة 
درس مفتاح  سبة إ سائر ا درسى اللغة العربية، فهى بال مادة التخصص 

واد وفهمها ذ ا ى وسيلتهم اأول لقراءة مراجع  صصهم، و وشرح . واد 
م ذكرات، وتأليف الكتب  اك عاقة وطيدة . موضوعاها لطاب، ووضع ا و

دات أن تقدم الطاب  اللغة  شا ا، فقد ثبت بالتجارب وا ب اللغة وغ
م على التقدم  كث من العلوم صيلها على . العربية يساعد ال تعتمد  

صيل   القراءة والفهم، فالطالب السريع القراءة يستطيع أن يستوعب ما يراد 
ذا  متكن من اللغة يفهم ما يقرأ بسرعة، فيساعد  سرعة وسهولة، والطالب ا

واد اأخرى ا يقرأ من ا ام  طأ  إجابات الطاب . على اإ وكث من ا
ذا الفهم، أو  يرجع إ عدم قدرهم على فهم ما يقرءون أو إ خطئهم  

اذ أساسا . إ ضعفهم  التعب كن ا وضوعات الدراسية  وكث من ا
ية، ودراسة اجتمع بية الوط فعلى مدرسى اللغة . لدراسات لغوية، كالتاريخ وال

ها ما يصلح للدراسات  وا م واد، ويتخ ذ ا العربية أن يطلعوا على طرق 

                                                           

،  Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab ،دين ال رضية زين45

 .17-10، (2005بوستاكا رحاح جروف،: جوغجاكارتا)



31 

 

 

واد اأخرى باللغة العربية تتيح فرصا مستمرة متجددة  اللغوية، وكذلك دراسة ا
مو اللغوى 46.لل

 

 

 بحوث السابقة ب
ا،  .1 وضوع210507017كتبت إيسا يوليستي اثر استخدام الوسائل : ، ا

درسة العالية  البصرية على نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر با
ة الدراسية  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو الس  . 2011/ 2010ا

كن إستخدامها   ي إحدى الوسائل التعليمية ال  الوسائل البصرية 
اصل الذى قد حصل علي . عملية تعليم اللغة العربية ي ا وأما نتائج التعليم 

شاط صل الذى قد . الشخص من ال ي ا ذا البحث  ع نتائج تعليم   و ا
درسة العالية وكان الطاب .حصل علي الطاب  تعلم اللغة العربية  ا

كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو  يتعلمون اللغة العربية باستعمل ا
ها الوسائل البصرية  . الوسائل التعليمية و م

عرفة إستخدام الوسائل البصرية وضعت الباحثة أسئلة البحث كما  و
كومية العمومية كيف  (1): يلى درسة العالية ا استخدام الوسائل البصرية  ا

ة الدراسية  ؟ 2011/ 2010اأو سامبيت فونوروغو الصف العاشر الس
درسة العالية (2) كيف نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر با

ة الدراسية  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو الصف العاشر الس ا
ل وجد أثر استخدام الوسائل البصرية على نتائج  (3)؟ 2011/ 2010

                                                           

يم،  46  .52عبد العليم إبرا
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كومية العمومية  درسة العالية ا تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر با
ة الدراسية   ؟ 2011/ 2010اأو سامبيت فونوروغو الس

درسة  ذا البحث نوع من البحث الكمى، قامت الباحثة بالبحث  ا
ة  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو، وعدد العي  طالبا، و 214العالية ا

ليل  مع البايانات استخدمت الباحثة اإستخدمت الباحثة اإستبيان، و 
 : البيانات استعملت الباحثة الطريقة اإحصائية برموز مايأتى

� =

Σ ′ ′ − ′ ′′ ′  

ي  نتائج استخدام الوسائل البصرية لطاب  (1): و نتائج البحث 
ي  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو  درسة العالية ا الصف العاشر با

عدلة  تيجة ا نتائج تعليم اللغة العربية لطاب  الصف  (2). (متوسطة) 24بال
تيجة  ي بال كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو  درسة العالية ا العاشر با

عدلة ا يوجد التأث ب استخدام الوسائل البصرية و  (3). (جيد جدا) 81 ا
كومية  درسة العالية ا نتائج تعليم اللعة العربية لطاب  الصف العاشر با

ة الدراسية  � أن نتيجة 2011ظ 2010العمومية اأو سامبيت فونوروغو الس > � دول   .  ا
وضوع245042019كتبت أمى راجفة، .2  التعليمية تأث اسبخدام الوسائل: ، ا

از تعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر  كومية Fإ إ درسة العالية ا  با
ة الدراسية   . 2008-2007الثالثة فونوروغو الس
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م يستعملوها ليتكلمون مع  ي ألة مهمة  حياة اإنسان  اللغة  
ي لغة أصول دين اإسام. إخواهم إن اللغة العربية  . وكذالك اللغة العربية 

يث ا  ديدة  واد ا لية وا كومية تضمن  الدروس ا درسة العالية ا ا
يفهمها أكثر الطاب، وليزداد فهم الطاب يستخدم اأستاذ الوسائل التعليمية 

ها وسائل البصرية و وسائل السمعية.  عملية التعلم  . و أنواعها كث م

عرفة استخدام الوسائل التعليمية وضعت الباحثة أسئلة البحث كما  و
از تعلم اللغة  (1): يلى ل يوجد التأث ب استخدام الوسائل البصرية و إ

ة Fالعربية لطاب الفصل العاشر  كومية الثالثة فونوروغو الس درسة العالية ا  با
ل يوجد التأث ب استخدام الوسائل  (2)؟ و 2008-2007الدراسية 

از تعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر  درسة العالية Fالسمعية و إ  با
ة الدراسية  كومية الثالثة فونوروغو الس   .؟2008-2007ا

ذا البحث نوع من البحث الكمى التازمى، أن الباحثة تقوم بالتازم 
كومية الثالثة فونوروغو،  درسة العالية ا ، قامت الباحثة بالبحث  ا قلب ب ا

ة  مع البيانات اسبخدامت الباحثة اإستبيان40وعدد العي .  طالبا، و 
 Personولتحليل البيانات أخذت الباحثة طريقة التحليل التازمي اإحصائى 

Product Moment  برمز ما يأتى : 

� =

Σ ′ ′ − ′ ′′ ′  

ى  التأث ب استخدام الوسائل السمعية و يوجد  (1)و نتائج البحث 
از تعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر  كومية الثالثة Fإ درسة العالية ا  با
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ة الدراسية  يوجد يوجد التأث ب  (2)و . ؟2008-2007فونوروغو الس
از تعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر   Fاستخدام الوسائل السمعية و إ

ة الدراسية  كومية الثالثة فونوروغو الس درسة العالية ا أن . 2008-2007با
صول عليها    (304،0)أكر من نتيجة   (0، 322، و 320)نتيجة ا

طورة   %.5اللوحة  مستوى ا

ذ البحث ذا البحث بالبحث   :أما خلفية البحث   و إختلف 
ذا البحث يبحث عن صورة على مهارة  السابق أن  أثر استخدام الوسائل ا

درسة العالية  تواكان " معاريف"الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثا  ا
اثر  والبحث السابق يبحث عن 2016-2015فاجيتان العام الدراسي 

استخدام الوسائل البصرية على نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر 
ة الدراسية  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروغو الس درسة العالية ا با

از تعلم اللغة العربية و تأث استخدام الوسائل  2011/ 2010  التعليمية إ إ
ة Fلطاب الفصل العاشر  كومية الثالثة فونوروغو الس درسة العالية ا  با

صص عن 2008-2007الدراسية  ذا البحث  أثر استخدام الوسائل  إذا 
صص عن الصورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية اثر  والبحث السابق 

 استخدام الوسائل البصرية على نتائج تعليم اللغة العربية و تأث اسبخدام الوسائل
از تعلم اللغة العربية  . التعليمية إ إ
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 هيكل التفكير  ج

همة ر ا تعلقة الظوا ظرية ا يم  عن ال فا از ا يكل التفك ط يكل .   
تعلقة بتغ البحث ظرية ا يد أن يب ال  .التفك ا

قارنة علق بالتغ تكتب في الفروض على وج ا فمن الفروض . البحث ا
يكل التفك أوا ويكتب فروض البحث ثانيا ذا . ان يكتب  يكل التفك 

 :البحث كما يلي
كن استخدام الصورة ختلفات من  الوسائل الصورة، و  اأشكال ا

ذا. الكتابة مهارات لتعليم  واألوان واأحجام   على مهارة الكتابة يعتمد و
علم ا . تلك وسائل الصورة استخدام  ا ات وغ دفات وا و أما ا

47.تستطيع تعليمها بوسائل الصورة
 

 

هارة الكتابة مهارة الكتابة  درس اإنشاء، و تعليم ا أن . تعليم اإنشاء 
ا امر بالغ اامية، ح ا يظن ظان التعب الكتا   ديد مفهوم الكتابة 

و ما يطلق علي التعب التحريري، لذلك أن من الضرورة أن  درسي فقط، و ا
ا عجمى، أن التعريف . دد مفهوم الكتابة الشامل  بدأ بالتعريف ا وس

عجمى غالبا ما يكون أساسا لتعريف اإصتاحى  .ا
 

يكل  ظرى السابق فتستطيع الباحثة تقد  سبة إ اأساس ال وبال
 :التفك كما يلي
 جيّد فمهارة الكتابة  تعليم اللغة استخدام الوسائل الصورة إذاكانت

 .العربية جيّدة
 

                                                           

اب ر47   .78-77، شدىاعبد الو
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 فروض البحث د

سئلة البحث واب الذى  يستحقق  ي ا كانت فروض  .فروض البحث 
ذا البحث نوعان  :البحث  

اثر استخدام الوسائل الصورة على مهارة يوجد  : (Ha)فروض إختارية  .١
الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف  الثا  

درسة العالية  تواكان فاجيتان العام " معاريف"ا
 .2016-2015الدراسي 

اثر استخدام الوسائل الصورة على مهارة ا يوجد  : (Ho)فروض اغية  .٢
الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف  الثا  

درسة العالية  تواكان فاجيتان العام " معاريف"ا
 .2016-2015الدراسي 

عروضةمن الفرو و الفرض اإختاري ،ض ا ذا البحث  قدم    فالفرض ا
(Ha)، اثر استخدام الوسائل الصورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة  يع يوجد

درسة العالية  تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"العربية للصف  الثا  ا
2015-2016. 
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 الباب الثالث

 البحث منهج
 

  تصميم البحثأ
يدانية الكمية . ( Quantitative Research  )ذا البحث من نوع الدراسة ا

هج  و نوع من البحث الذي يؤنتج اكتشاف بيستعميل م يدانية الكمية  الدراسة ا
اسبان ا من  ذا الباب كام  عن والكام  48.احصائية او غ اثر استخدام  

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف   درسة الوسائل ا الثا  ا
 .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"العالية 

ذا البحث   Regresi Linier)طريقة التحليل اإرتداد  إستخدمت الباحثة  

Sederhana)  و طق ب و ساب الذى تعلم التصميم العاقة ا وحد من طاريقة ا
هما  هما و بي ين أو أكثر م تغ  استخدام يع  49.مستقل و متغ تابعمتغ ا

صورة درسة للصف    تعليم اللغة العربية  مهارة الكتابةو الوسائل ا الثا  ا
ومتغ . 2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"العالية 

 ".مهارة الكتابة  "(Y)، ومتغ تابع " الوسائل الصورة "و  (X)مستقل 

 

 

 

 مجتمع البحث و عينته ب

                                                           

ا سوجاروا 48  .39، (2014بوستاكا بارو، : جوغجاكارتا( ،Metodologi Penelitian، ويرات
كومية : فونوروجو)، Penelitian Pendidikan، أنديتا ديسي ووانساري 49 امعة اإسامية ا ا

 .119-118، ( فونوروجو
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 المجتمع  .1

 من (Universal Set) اجموعة الكلية (Population)يقصد اجتمع 
شكلة  تائج ذات العاقة با اصر ال تسعى الباحثة إ أن يعمم عليها ال الع

دروسة  .ا
رجوة تيجة ا ذا جدير للباحثة يع بيئت ليحصل الفحص ال بغى . و في

فاجتمع أو سكان . تعي اجتمع الفحصية أو فحص كما  ذكر من قبل
يدانية مع الطاب  ذ الدراسة ا درسة العالية الصف  البحث  الثا  ا

 . طالبا25يع 2016- 2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"
 

 العينه. 2

لك من اجتمع ي بعض من ملة والطبيعة الذى  ة  قالت       50.العي
ارمى أريكونط تمع البحث ناقص من مائة : سو ة، إذا كان   إختيار العي

تمع البحث أكثر من مائة . فيأخذ كلها يع البحث اجتمع و إن كان 
 51%.٢٥-٢۰أو % ١٥-١۰فيأخذ خال 

درسة العالية الصف  وأن عدد الطاب  تواكان " معاريف"الثا  ا
ائة فأخذت 2016- 2015فاجيتان العام الدراسي   الباحثة ميع أقل من ا

م ة وعدد  . طالبا25اجتمع أو سكان ليكون عي

 
 

   أساليب جمع البياناتج

                                                           

 :نجباندو) ،Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif سوغيونو،50
Elfabeta ،١١ ،(٢٠٠٦۸. 

ارمى أريكونط،51 يكا : جاكارتا)، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis سو ري
 .١٢٠، (٢٠٠٦جيفتا، 
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يدانية استخدمت الباحثة  ذ الدراسة ا تاجة   للحصول على البيانات ا
 :بضعة الطرق ما يلى

احظة   .أ   ا

احظة  يارا باشرة بدون اأات ا ظرية ا ي الطريقة تعمل بال  .52 

امعة،  عدد كب من  راحل ال تسبق ا احظة اأسلوب الدراسي  ا وا
دارس  ها اانسان 53.(الدليل التجريي)ا ي وسيلة يسبخد احظة   و ا

ا من خال ما  مع خرات رات ومعلومات حيث  العادي  اكتسابة 
ا  هجا معي ، ولكن الباحث ح ياحظ فإن يتبع م د او نسمع ع نشا

ة رة معي عرفة واعية او فهم دقيق لظا   54.عل من ماحظات اساسا 
درسة غر  ا وقع ا احظة ليحتصل ا " معاريف"العالية  تستعمل ا

 .تواكان فاجيتان
 الوثيق  .ب 

ظر،  مع البيانات بطريق مكتوية في والكتب حول ال ي أسلوب   الوثيق 
ية  ا العاقة بأسئلة البحث او بسمى تق ا ال  والدليل، أو أجكم وغ

 55.الثيقتة

 اأسلوب التجريي  .ج 

قسم ذ   ، إ شخص اأسلوب التجريي، ي  اجموعة وما قسم
ج التجريبية دف ال اجموعة ي التجريبية اجموعة. الضابطة معةوا  صل ا

ج أن ح  ،(للتاعب خاضعة) ي معةا  صل  ال اجموعة الضابطة 

                                                           

 .٢١٢، (١۹۸۷غاليا إندونيسيا، : جاكارتا)، Metode Penelitian ر،زيمد نا 52
ج البحث العلمي، 53 ا . 173،(1985دار العربية الكتاب، )علي ادريس، مدخل إ م
اشر)ذوقان عبيدات و أخرون، البحث العلمي، 54  .149، (دار أسامة لليشر والتوزيح: ال

55
يكا جيفتا، : جاكارتا)، Metodologi penelitian pendidikan  مرغونو،   .160.، (103ري
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حية او  اأسلوب الوسفي بشكل 56.العمل س  و الباحث  الدراسات ا
 ، ات في اول إحداث اية تغي عطيات الواقع وبلتزم ها دون أن  عام يتقيد 
اول إعادة  دود الواقع إما  أما  ااسلوب التجريي فإن الباحث ا يلتزم 

دث من نتائج، فهو ا يكتفي  ات وما  تشكيلة عن طريق إدخال تغي
فيذ سلسلة من ااجراءات سح إما يقوم بت     57.با

 
 تحليل البيانات  طريقة د

عّدل  ين  من (Mean)حسب ا تغ ب شا . ( Two Variables )ا وقال 
تائج عن حدود  يف ال دّرس ليعرف التوف  إعطاء وتص وجب على ا

ّب شا  كتاب كما  يفها نتائج الطّاب قد حّدد  يف، واّما الطريقة لتص التص
 :58يلى

 3.1الجدول 

قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا
 الحرف اأرقام التصنيف  والحروفاأرقامرموز نتائج 

 جيد جدا أ 100 – 80
 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

                                                           

، ممح56 ( 2007ال فوستاكا، : ماانج )، Metodologi Peenelitian Bahasa Arabد ع
78 .

 .275ذوقان عبيدات و أخرون،  57
ب شا58  ، Psikologi Belajar، (جاكرتا: PT Raja Grafindo Persada ،2003) ،221. 
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ليل الكمية  ذا البحث طريقة  . (Kuantitative)واستعملت الباحثة  
 Regresi Linier)فتحليل البيانات أخذت الباحثة طريقة التحليل اإرتداد  

Sederhana).59 اولة ب القابل للتغ برمز ما و أحد من الطريقة لطلبت ا  
 :يأتى

 (Hipotesis)فروض البحث الطريقة اأو قّرر  .1

  =  1 = صورة على ا يوجد ) 0� اثر استخدام الوسائل ا
≠ .( لطابمهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية  1 = صورة على مهارة يوجد  )0 � اثر استخدام الوسائل ا

 .( لطابالكتابة  تعليم اللغة العربية
 (Regresi Linier Sederhana) الطريقة الثانية حساب بالرمز  .2

 1 =     −        2−   2 
o  =   - 1     

ساواة   الطريقة الثالثة يطلب  .3 +                                        =   :اإرتدادلتحصل ا  1  

غزى  .4  (Uji Signifikansi)الطريقة الرابعة اإختبار ا
 

) = SSR .أ   +  1   ) −  
   2

  
SSE =  2 .ب −    +  1      
SST =  2 .ج −  

   2

  
 

                                                           

كومية فونوروغو، : فونوروغو) ،Statistika Parametrik أنديتا ديّسي ووانساري،. 59 امعة اإسامية ا ا
2009) ،19. 
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دول  .5 امسة جعل ا   (Anova)الطريقة ا

 3.2الجدول 

Mean Squre (Ms) Sum Of Squre 

(Ss) 

Degree Of 

Freedom (df) 

Sumber Variasi 

MS regresi (MSR) 

=   

 

SS regresi 

(SSR) 
1 Regresi 

MS Error (MSE) 

=   

 

SS Error (SSE) 

 
− 2 Error 

 SS Total (SST) 

 
−  اجموع 1

،  حساب القيمة MSE  و MSRوبعد أن يتعرف القيمة 
��  :برمز كما يلى � و �
�� � = MSR

MSE
 

   �( =Fa( )n( )n-1 ) 

اصل الطريقة السادسة  .6 +  =   (Interprestasi Hasil)تفس ا  1   

 yتقدير من القيمة  =   :البيانات

 اجتمع Interceptتقدير من  =  
عامل )اجتمع  Slopeتقدير من  = 1 اإرتداد رقم ا

زيل ا  (تغتدل على اإرتقاء أو الّت
اسم  عامل العزم ا  :بالرمز ما يأتى (2)حساب القيمة ا

 2 = 
SST

 x 100% 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

  عرض البيانات العامةأ
 تاريخ تأسيس المدرسة .1

ؤسسة العامة من  درسة الذا ا تواكان فاجيتان العام " معاريف" عاليةا
 : كما يلي2016.60-2015الدراسي 

 

درسة درسة ال : اسم ا  تواكان" معاريف" عاليةا
NSS/NSM : 131 235 010 011 
Akreditasi : TERAKREDITASI B   

ون    ع

ج : شارع  09:  مرة شارع نوني

 تواكان : ناحية
ة  فاجيتان : مدي
 جاوى الشرقية : دائرة

 078 296 758 087 : مرة تيليفون
NPWP  210873451647000 

درسة  SUKIDI, S.PdI : رائس ا

 LP MA’ARIF NU :إسم مؤسسة 

ون   ب بوجانج سيوو 44شارع س بارمان مرة  :مؤسسة ع
 فاجيتان

 (0357)885635  :مؤسسة مرة تيليفون 
                                                           

ذا البحث D/ F-1/ 30-V/ 2016 /01 انظر إ نسخة الوثيقة برمز. 60   ملحق 
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ة اأنشئ     1986ُ01ُ15ُ103 :مؤسسة مرة س
 نفردة لوكة م : مركز اأرض

m 965:متوسع اأرض
2   

يان مركز  مؤسسة :  الب
 

 رؤبة المدرسة  .2

Rosul (Rajin, Agamis, Sopan, Uswatun & Logis)
 61  

 

 المدرسة رسالة .3

تعلم يكون   ( أ علم و ا ضبطا  .نشيط و م

درسة ( ب ارج ا درسة أو  ا  .مسك إ الدين  البيئة ا

 .جريء العمال، حسن اللسان ( ج

درسة ( د ظم ا  .يكون  أسوة  ي

طق الفكر، أعلم العلمي ( ه  62م

 
63.تواكان فاجيتان" معاريف" عاليةالمدرسة التركيب المنظمة  .4

 

 4.1الجدوال 

 مهنة اسم
درسة سوكيدي   رئس ا
درسة ساموري  الوكيل ا
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ذا البحث D/ F-2/ 30-V/ 2016 /02 انظر إ نسخة الوثيقة برمز    ملحق 

رجع.62  نفس ا
ذا البحثD/ F-3/ 30-V/ 2016 /03 انظر إ نسخة الوثيقة برمز. 63    ملحق 
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هج التدريس أي سيتيووا  قسم ا
 قسم الطاب سوسانطا

 قسم وسائل الدراسة أيدي سوفريانطا
 قسم العامة علوم الدين

 قسم اإدارة اريانطا
 رئيس الفصل اأو تيتوك دامايان

ا لوسيان  IPAرئيس الفصل الثا  دياح رات

 IPS رئيس الفصل الثا أنيس واحدة
ارتي  IPA رئيس الفصل الثالث ليليك 

ايو  IPSرئيس الفصل الثالث أفري فرا را
 

64تاميذ البيانات .5
 

 4.2الجدول 

الفصل  سنة الدراسى
 اأولى

 الجملة الفصل الثالث الفصل الثانى

1013/2012 32 61 57 150 
2014/2013 29 36 61 126 
2015/2014 44 46 48 138 

 

 

 

 

 
                                                           

64
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65 بياناتالّلوازم الّتمهيديّة الوسائل .6
 

 4.3الجدول 

درسة ال باالّلوازم الّتمهيديّةالوسائل   تواكان فاجيتان" معاريف" عاليةا

البيان العدد  اإسمالرقم 
متوسط  5 فصول الدراسية. 1
كتبة .2  جيد 1 ا
 جيد 1 معمل العلم العا. 3
 - - معمل العلم اأحياء .4
 - - معمل العلم الطبيعية .5
 - - معمل العلم الكيمياء .6
جيد  1 معمل الكمبيوتر .7
 - - معمل اللغة .8
درسةغرفة  .9 جيد  1 رئيس ا

دّرس .10 جيد  1 غرفة ا
- -  غرفة اإدارة .11
 - - غرفة اإستشارة .12
 - - مصلى .13
درسية .14  جيد 1 غرفة وحدة الصحة ا
رحاض .15  جيد 3 ا
ستودع .16  - - غرفة ا
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رجع    نفس ا
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البيان العدد  اإسمالرقم 
 - - غرفة الرواج .17
 جيد 1 غرفة الرياضة .18
ّظمة الطاب .19  - - غرفة م
 جيد 1 غرفة اإجتماع .20

 
66التعليم و المعلم البيانات  .7

 

 4.4الجدول 

 جملة تقرير نمرة
 معلم

 1   تأكدPNSمدرس  .1
 24 مدرس مؤسسة تأكد .2
رتب .3  - مدرس ا
 - مدرس غ تأكد .4

 عمل التعليم
 1 مكتبة .1
 1 بواب .2
 

 

 
                                                           

66
رجع   نفس ا
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  عرض البيانات الخاصةب
الثاني في المدرسة استخدام الوسائل المصورة للصف  البيانات عن  .1

 .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"العالية 

صورة على مهارة الكتابة  تعليم عرفة أثر ب  استخدام الوسائل ا
درسة العالية اللغة العربية للصف   ، تواكان فاجيتان " معاريف"الثا  ا

صورة باأسلوب التجرييعرضت الباحثة من نتائج   استخدام الوسائل ا
(Eksperimen)  مهارة  اليوميةو التقمهارة الكتابة باللغة العربية منونتائج  

عّلم،باللغة العربية الكتابة   . طالبا25 وأخذت الباحثة من ا
ذا البحث  صورة للصف    درسة استخدام الوسائل ا الثا  ا

    اأسلوب التجريي، ونتائج من تواكان فاجيتان" معاريف"العالية 
صورة صورة و غ استخدام الوسائل ا ذا استخدام الوسائل ا   كما يذكر  

دول اأ  :ا
 4.5الجدول 

صورة للصف   غ اأسلوب التجريينتائج   الثااستخدام الوسائل ا

درسة العالية   تواكان فاجيتان" معاريف"  ا
 النتائج اإسم النمرة

1 .AR 60 

2 .CA 81 

3 .EAS 70 

4 .IM 38 

5 .ML 60 

6 .NNB 67 
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 النتائج اإسم النمرة
7 .PS 55 

8 .QA 68 

9 .SA 1 64 

10 .SA 2 71 

11 .S 51 

12 .SA 3 55 

13 .SS 69 

14 .W 1 70 

15 .W 2 59 

16 .YS 58 

17 .BPA 58 

18 .FRE 72 

19 .PNK 55 

20 .RMT 65 

21 .YTC 67 

22 .DA 80 

23 .ETL 74 

24 .GDU 63 

25 .SM 64 
 

راد من  داولا و عداد الطاب25-1 السابق أن الرقم ا  . 
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استخدام الوسائل  تكرار عن نتائج اأسلوب التجريي على غ البياناتأما 
صورة للصف   درسة العالية ا تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا

 :كما يلى 2015-2016
 4.6الجدول 

 استخدام الوسائل الصورةعن نتائج اأسلوب التجريي على غ تكرار 
 تكرار النتيجة الرقم

1. 83 1 

2. 81 1 

3. 74 1 

4. 72 1 

5. 71 1 

6. 70 2 

7. 69 1 

8. 68 1 

9. 67 2 

10. 65 1 

11. 64 2 

12. 63 1 

13. 60 2 

14. 59 1 

15. 58 2 
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 تكرار النتيجة الرقم
16. 55 3 

17. 51 1 

18. 38 1 

 25 اجموع
 

الثاني في مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية للصف   عنالبيانات  .2
-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"المدرسة العالية 

2016. 

مهارة الكتابة     اليوميةوالتقنتائج  من البياناتعرضت الباحثة 
درسة العالية تعليم اللغة العربية للصف   تواكان " معاريف"الثا  ا

عّلم،باللغة العربية   مهارة الكتابة  اليوميةوالتقنتائج من  ،فاجيتان  من ا
 . طالبا25وأخذت الباحثة 

ذا البحث  الثا   الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف  مهارة 
درسة العالية     اليوميةوالتق ، ونتائج من تواكان فاجيتان" معاريف"ا
عّلمباللغة العربيةمهارة الكتابة  دول اأ من ا ذا ا  : كما يذكر  

 4.7 الجدول
 الثامهارة الكتابة  تعليم اللغة العربيةللصف     اليوميةوالتقنتائج 

درسة العالية   تواكان فاجيتان" معاريف"  ا
 النتائج اإسم النمرة

1 .AR 80 

2 .CA 70 
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 النتائج اإسم النمرة
3 .EAS 85 

4 .IM 70 

5 .ML 75 

6 .NNB 86 

7 .PS 86 

8 .QA 68 

9 .SA 1 70 

10 .SA 2 75 

11 .S 85 

12 .SA 3 87 

13 .SS 80 

14 .W 1 86 

15 .W 2 86 

16 .YS 85 

17 .BPA 80 

18 .FRE 75 

19 .PNK 80 

20 .RMT 85 

21 .YTC 68 

22 .DA 86 

23 .ETL 87 

24 .GDU 85 
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 النتائج اإسم النمرة
25 .SM 70 

 

داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 
الثا مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف  أما البيانات تكرار عن 

درسة العالية   2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف" ا
 :كما يلى

 4.8الجدول 
  اللغة العربية تعليم مهارة الكتابة   اليوميةو التقنتائجتكرار عن 
 تكرار النتيجة الرقم

1. 87 2 

2. 86 5 

3. 85 5 

4. 80 4 

5. 75 3 

6. 70 4 

7. 68 2 

 25 اجموع
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  تحليل البياناتج
استخدام الوسائل المصورة اأسلوب التجريبي على غير تحليل البيانات  .1

متغير ) تواكان فاجيتان" معاريف"الثاني في المدرسة العالية للصف  
 ( (Variabel X)مستقل 

موع نتيجة  دول اأسلوب التجريي من  سب 4.7 ا  فخطوة بعد 
ّدل  تغ (Mean)ا دّرس ليعرف  .X من ا ب شا وجب على ا وقال 

يفها  يف، واّما الطريقة لتص تائج عن حدود التص يف ال التوف  إعطاء وتص
ّب شا  كتاب كما يلى : 67نتائج الطّاب قد حّدد 

 4.9 الجدول
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا

  والحروفاأرقامرموز نتائج 
 التصنيف

 الحرف اأرقام
 جيد جدا أ 100 – 80

 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

                                                           

 .221، (PT Raja Grafindo Persada ،2003 :جاكرتا) ،Psikologi Belajar ،ب شا. 67
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 4.10الجدول 

روف عن اأسلوب التجريي على غ  يف قياس ا  استخدامتص

صورة للصف   درسة العالية  الوسائل ا  تواكان فاجيتان" معاريف"الثا  ا
 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AR 60 متوسط ج 

2 .CA 81 جيد جدا أ 

3 .EAS 70 جيد ب 

4 .IM 38 مردود ه 

5 .ML 60 متوسط ج 

6 .NNB 67 متوسط ج 

7 .PS 55 ناقص ج 

8 .QA 68 متوسط ج 

9 .SA 1 64 متوسط ج 

10 .SA 2 71 جيد ب 

11 .S 51 ناقص د 

12 .SA 3 55 ناقص د 

13 .SS 69 متوسط ج 

14 .W 1 70 جيد ب 



57 

 

 

 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

15 .W 2 59 ناقص د 

16 .YS 58 ناقص د 

17 .BPA 58 ناقص د 

18 .FRE 72 جيد ب 

19 .PNK 55 ناقص د 

20 .RMT 65 متوسط ج 

21 .YTC 67 متوسط ج 

22 .DA 80 جيد جدا أ 

23 .ETL 74 جيد ب 

24 .GDU 63 متوسط ج 

25 .SM 64 متوسط ج 

 1594 المجموع
 

عّدل  عرفية(Mean)سب ا احية ا ستقل من ال تغ ا   من ا
=  

 
  

 =
1594

25
 

= 63.76 

عّدل  عيار ا اأسلوب التجريي على   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
صورة للصف  غ  درسة العالية استخدام الوسائل ا تواكان " معاريف"الثا  ا

تيجة فاجيتان و جيد بال عرفية  احية ا   .63.76 من ال
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الثاني في مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية للصف  تحليل البيانات عن  .2
  ((Variabel Y)متغير تابع ) تواكان فاجيتان" معاريف"المدرسة العالية 

موع نتيجة    باللغة العربية  مهارة الكتابةالتقو اليومية عن من 
دو عّدل 4.9 لاا سب ا تغ (Mean) فخطوة بعد  وقال . Y من ا

دّرس ليعرف التوف  إعطاء   ب شا وجب على ا

يفها نتائج  و يف، واّما الطريقة لتص تائج عن حدود التص يف ال تص
ّب شا  كتاب كما يلى : 68الطّاب قد حّدد 

 4.11 الجدول
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا
  والحروفاأرقامرموز نتائج 

 التصنيف
 الحرف اأرقام

 جيد جدا أ 100 – 80
 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 

 

                                                           

 .221، (PT Raja Grafindo Persada ،2003 :جاكرتا) ،Psikologi Belajar ،ب شا. 68
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 4.12 الجدول
روف عن  يف قياس ا  مهارة الكتابة  على  اليوميةوالتقنتائج تص

درسة العالية  تعليم اللغة العربية للصف    تواكان فاجيتان" معاريف"الثا  ا
 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AR 80 جيد جدا أ 

2 .CA 70 جيد  ب 

3 .EAS 85 جيد جدا أ 

4 .IM 70 جيد  ب 

5 .ML 75 جيد  ب 

6 .NNB 86 جيد جدا أ 

7 .PS 86 جيد جدا أ 

8 .QA 68 متوسط ج 

9 .SA 1 70 جيدا ب 

10 .SA 2 75 جيد  ب 

11 .S 85 جيد جدا أ 

12 .SA 3 87 جيد جدا أ 

13 .SS 80 جيد جدا أ 

14 .W 1 86 جيد جدا أ 

15 .W 2 86 جيد جدا أ 
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عّدل  تغ تابع(Mean)سب ا عرفية  من ا احية ا  من ال
=  

 
  

=  
1990

25
 

= 79.6 

عّدل  عيار ا  والتقنتائج   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
درسة العالية   تعليم اللغة العربية للصف   مهارة الكتابة اليومية الثا  ا

تيجة تواكان فاجيتان" معاريف" و جيد بال عرفية  احية ا  .79.6 من ال
 

16 .YS 85 جيد جدا أ 

17 .BPA 80 جيد جدا أ 

18 .FRE 75 جيد  ب 

19 .PNK 80 جيد جدا أ 

20 .RMT 85 جيد جدا أ 

21 .YTC 68 متوسط ب 

22 .DA 86 جيد جدا أ 

23 .ETL 87 جيد جدا أ 

24 .GDU 85 جيد جدا أ 

25 .SM 70 جيد ب 

 1990 المجموع
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اثر استخدام الوسائل المصورة على مهارة الكتابة فى تعليم تحليل البيانات  .3
تواكان " معاريف"الثاني في المدرسة العالية اللغة العربية للصف  

 .2016-2015فاجيتان العام الدراسي 

صورة على مهارة الكتابة لتحليل البيانات عن  اثر استخدام الوسائل ا
ي " اإنشاء" درسة العالية  اللغة العربية للصف  تع " معاريف"الثا  ا

  واستخدمت الباحثة برمز.2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي 
(Regresi Linier Sederhana). 

ذا البحث،  ل وجد اثر استخدام  الباحثة ان تبحث أرادت 
صورة على مهارة الكتابة  درس اإنشاء  تعليم اللغة العربية  الوسائل ا

درسة العالية للصف   تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا
تغ   .2015-2016 و  (x)ا ذا البحث  صورة  تغ  الوسائل ا وا

(Y)  و ذا البحث   .مهارة الكتابة 

سب و قيمة  أخوذ   هز البيانات ا ي  ذكرة  ليل اأثر ا وطريقة 
 :تعب الباحثة الفرض اإختياري والفرض الاغي، كما يلى

 (Hipotesis)فروض البحث الطريقة اأول قّرر  .7

  =  1 = صورة على ا يوجد ) 0� اثر استخدام الوسائل ا
≠ .( لطابمهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية  1 = صورة يوجد  )0 � اثر استخدام الوسائل ا

 .( لطابعلى مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية
صورة على مهارة   حسابالطريقة الثانية .8 اثر استخدام الوسائل ا

دول العمل كما يلى الكتابة  تعليم اللغة العربية  :ا
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 4.13 الجدول

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة  حساب اثر غ استخدام الوسائل ا
درسة العالية العربية للصف   تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا

2015-2016. 

   X Y XY الرقم

1 .60 80 4800 3600 6400 

2. 81 70 5670 6561 4900 

3. 70 85 5950 4900 7225 

4. 38 70 2660 1444 4900 

5. 60 75 4500 3600 5627 

6. 67 86 5762 4489 7921 

7. 55 86 4730 3025 7921 

8. 68 68 4625 4624 4624 

9. 64 70 4480 4096 4900 

10. 71 75 5325 5041 5625 

11. 51 85 4335 2601 7225 

12. 55 87 4785 3025 7569 

13. 69 80 5520 4761 6400 

14. 70 86 6020 4900 7396 

15. 59 86 5074 3481 7396 
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16. 58 85 4930 3364 7225 

17. 58 80 4640 3364 6400 

18. 72 75 5400 5184 5625 

19. 55 80 4400 3025 6400 

20. 65 85 5525 4225 7225 

21. 67 68 4556 4489 4624 

22. 80 86 6880 6400 7396 

23. 74 87 6438 5476 7569 

24. 63 85 5355 3969 7225 

25. 64 70 4480 4096 4900 

 1594 2018 126840 103740 159566 

 

 =  � :  و  �الطريقة اأو تطلب  . أ
 

=  
1594

25
= 63.76   = 

 
= 

1990

25
= 79.6 

سب  . ب � :�الطريقة الثانية   = 
   −        −    

= 
126840  −  25  63.76  79.6 

103740  −  25   63.76 2
 

  = 126840  −126882 .4

103740  −  101633 .44
  

 = 
−42.4

2106.56
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 =−0.0202  

سب .  ج � :�الطريقة الثالثة   =   - �     = 79.6 –   −0.0202   63.76  

  = 79.6 – (−1.287952) 

  = 80.887952 

ساواة   الطريقة الثالثة يطلب  .9 � =   :اإرتدادلتحصل ا + �   = 80.887952 + (−0.0202x( 
غزى  .10  (Uji Signifikansi)الطريقة الرابعة اإختبار ا

 SSRسب القيمة  . أ

SSR = (�   + �   ) −  
   

 

 =   80.887952  1990 +  −0.0202 (128688) − (1990)2

25
  

= 160967.0245 + (−2562.168) −  
3960100

25
 

= 158404.8565 − 158404 

= 0.8565 

 SSEسب القيمة  . ب

SSE =  −   �  + �     

=  159566 −    80.887952  1990 +  −0.0202 (128688)  
= 159566 −   158404.8565  
= 1161.1435 

 SSTسب القيمة .  ج

SST =  −  
   

 = 159566 −  
 1990 2

25
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   = 159566 −  158404 

   = 1162  

 MSRسب القيمة .  د

MSR = ��  = 
0.8565

1
 

  = 0.8565 

 MSEسب القيمة .  ه

MSE = 
���  = 

�−  = 
1161.1435 25−2  

  = 
52.6512

23
 

  = 50.4845 
 

 

امسة  .11 دول الطريقة ا ، كما (Anova)عل ا اصل حساب الذي تؤاخذ  با
 :يلي

12.  
 4.14 الجدول

Mean Squre 

(Ms) 

Sum Of Squre (Ss) Degree Of 

Freedom (df) 

Sumber Variasi 

MS regresi 

(MSR) 

= 0.8565 

SS regresi (SSR) 

= 0.8565 
1 Regresi 

MS Error (MSE) 

= 50.4845 

SS Error (SSE) 

= 1161.1435 
− 2 Error 

 SS Total (SST) 

= 1162 
− 1  
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F hitung = 
�� � = 

0.8565

50.4845
 = 0.016965603 

F tabel = F (a) (n) (n-1)  = F (0.05) (1) (24) = 4.26 

تيجة اأحصائية  اء على ال =     FHitung  >   FTabelب

ذا البحث يع 4.26 <0.016965603 قدم     اللوحة، فالفرض ا
باط . مقبول( Ho ) ودودمر  (Ha)الفرض اإختياري  اثر ا يوجد " واإست

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية الثا للصف  استخدام الوسائل ا
درسة العالية   .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف" ا

اصل الطريقة السادسة  .13  (Interprestasi Hasil)تفس ا

 : برمز كما يلي2سب 
 2 = 

SST
 =  0.8565

1162
 

 = 0.000737091 

 = = 0.000737091x  100% 

 = 0.073709122 % 

غزىN = 25  F tabel( pengujian hipotesis)ربة الفرضية   ، درجة ا
 < F hitung  0.016965603   .Fhitung، و 4.26 تؤاخذ % 5

Ftabel  فالفرض الاغى(Ha)  ودودمر ( Ho )باط . مقبول اثر ا يوجد " واإست
صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية الثا للصف  استخدام الوسائل ا

درسة العالية   . تواكان فاجيتان" معاريف" ا
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   التفسيرد

 (Ha)الفرض اإختياري  .1

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة وجد  اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية العربية للصف   تواكان فاجيتان العام " معاريف"الثا  ا

 .2016-2015الدراسي 
 (Ho)الفرض الاغي  .2

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة ما وجد  اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية العربية للصف   تواكان فاجيتان العام " معاريف"الثا  ا

 .2016-2015الدراسي 
Ftabel  == (n-1) (n) (a) F  F  =(0.05)( 1( )24= )4.26  

دول توزيع  وF (Distribusi F)يستشر   : و
مردود أو الفرض ( Ho)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabel   إذا -

 . مقبول(Ha)اإختيارى 

 مقبول أو الفرض (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung < Ftabel   إذا -
 . مردود(Ha)اإختيارى 

 FHitung = 0.016965603>   FTabel4.26 درجة ذات مع 
 مقبول أو الفرض اإختيارى (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabelفلذلك 

(Ha)باط .  مردود صورة على مهارة ما وجد " واإست اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف   تواكان " معاريف"الثا  ا

  ".2016-2015فاجيتان العام الدراسي 
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الثاني في استخدام الوسائل المصورة على مهارة الكتابة للصف   حساب ه
 .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"المدرسة العالية 

 
الثاني في المدرسة العالية استخدام الوسائل المصورة للصف البيانات عن   .1

  .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"
 4.15الجدول 

صورة للصف   اأسلوب التجريينتائج   الثا استخدام الوسائل ا

درسة العالية   تواكان فاجيتان" معاريف" ا
 النتائج اإسم النمرة

1 .AR 80 

2 .CA 60 

3 .EAS 80 

4 .IM 60 

5 .ML 70 

6 .NNB 90 

7 .PS 90 

8 .QA 70 

9 .SA 1 70 

10 .SA 2 80 

11 .S 90 
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12 .SA 3 90 

13 .SS 80 

14 .W 1 90 

15 .W 2 90 

16 .YS 90 

17 .BPA 70 

18 .FRE 60 

19 .PNK 90 

20 .RMT 80 

21 .YTC 60 

22 .DA 80 

23 .ETL 80 

24 .GDU 80 

25 .SM 70 

 
داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 

استخدام الوسائل أما البيانات تكرار عن نتائج اأسلوب التجريي على 
صورة للصف   درسة العالية ا تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا

 :كما يلى 2015-2016
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 4.16الجدول 
صورةعن نتائج اأسلوب التجريي على تكرار   استخدام الوسائل ا

 تكرار النتيجة الرقم
1. 90 8 

2. 80 8 

3. 70 5 

4. 60 4 

 25 اجموع
الثاني في المدرسة مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية للصف  البيانات عن  .2

 .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"العالية 

مهارة الكتابة  تعليم    اليوميةوالتقنتائج  من البياناتعرضت الباحثة 
درسة العالية اللغة العربية للصف   من  ،تواكان فاجيتان" معاريف"الثا  ا

عّلم،باللغة العربية   مهارة الكتابة  اليوميةوالتقنتائج   25 وأخذت الباحثة من ا
 .طالبا

ذا البحث  درسة مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف    الثا  ا
  مهارة الكتابة  اليوميةوالتق ، ونتائج من تواكان فاجيتان" معاريف"العالية 

عّلمباللغة العربية دول اأ من ا ذا ا  : كما يذكر  
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 4.17 الجدول

درسة العالية مهارة الكتابة   تعليم اللغة العربية للصف     اليوميةوالتقنتائج  الثا  ا
 تواكان فاجيتان" معاريف"

 النتائج اإسم النمرة
1 .AR 80 

2 .CA 70 

3 .EAS 85 

4 .IM 70 

5 .ML 75 

6 .NNB 86 

7 .PS 86 

8 .QA 68 

9 .SA 1 70 

10 .SA 2 75 

11 .S 85 

12 .SA 3 87 

13 .SS 80 

14 .W 1 86 

15 .W 2 86 

16 .YS 85 

17 .BPA 80 

18 .FRE 75 
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19 .PNK 80 

20 .RMT 85 

21 .YTC 68 

22 .DA 86 

23 .ETL 87 

24 .GDU 85 

25 .SM 70 
 

داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 
الثا  مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف  أما البيانات تكرار عن 

درسة العالية  كما  2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"ا
 :يلى

 4.18الجدول 

  باللغة العربية تعليم مهارة الكتابة مهارة الكتابة   اليوميةو التقنتائجتكرار عن 
 تكرار النتيجة الرقم

1. 87 2 

2. 86 5 

3. 85 5 

4. 80 4 

5. 75 3 

6. 70 4 

7. 68 2 

 25 اجموع
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  تحليل البياناتو
استخدام الوسائل المصورة للصف اأسلوب التجريبي على تحليل البيانات  .1

متغير مستقل ) تواكان فاجيتان" معاريف"الثاني في المدرسة العالية 
(Variabel X) ) 

موع نتيجة  دول اأسلوب التجريي من  سب 4.7 ا  فخطوة بعد 
ّدل  تغ (Mean)ا دّرس ليعرف  .X من ا ب شا وجب على ا وقال 

يفها  يف، واّما الطريقة لتص تائج عن حدود التص يف ال التوف  إعطاء وتص
ّب شا  كتاب كما يلى : 69نتائج الطّاب قد حّدد 

 4.19 الجدول
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا

 الحرف اأرقام التصنيف  والحروفاأرقامرموز نتائج 
 جيد جدا أ 100 – 80

 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 

 

 

 

 

                                                           

 .221، (PT Raja Grafindo Persada ،2003 :جاكرتا) ،Psikologi Belajar ،ب شا. 69
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 4.20الجدول 
روف عن اأسلوب التجريي على  يف قياس ا صورة تص  استخدام الوسائل ا

درسة العالية للصف    تواكان فاجيتان" معاريف"الثا  ا
 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AR 80 جيد جدا أ 

2 .CA 60 متوسط ج 

3 .EAS 80 جداجيد أ  

4 .IM 60 متوسط ج 

5 .ML 70 جيد  ب 

6 .NNB 90 جيد جدا أ 

7 .PS 90 جيد جدا أ 

8 .QA 70 جيد ب 

9 .SA 1 70 جيد  ب 

10 .SA 2 80 جيد جدا أ 

11 .S 90 جيد جدا أ 

12 .SA 3 90 جيد جدا أ 

13 .SS 80 جيد جدا أ 

14 .W 1 90 جيد جدا أ 

15 .W 2 90 جيد جدا أ 

16 .YS 90 جيد جدا أ 

17 .BPA 70 جيد  ب 

18 .FRE 60 متوسط ج 
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19 .PNK 90 جيد جدا أ 

20 .RMT 80 جيد جدا أ 

21 .YTC 60 متوسط ج 

22 .DA 80 جيد جدا أ 

23 .ETL 80 جيد جدا أ 

24 .GDU 80 جيد جدا أ 

25 .SM 70 جيد ب 

 1940 المجموع
 

عّدل  عرفية(Mean)سب ا احية ا ستقل من ال تغ ا   من ا
=  

 
  

 =
1940

25
 

= 77.6 

عّدل  عيار ا  التجريياأسلوب   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
صورة للصف  على  درسة العالية استخدام الوسائل ا " معاريف"الثا  ا

تيجة تواكان فاجيتان و جيد بال عرفية  احية ا  .77.6 من ال
الثاني في   للصفمهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية تحليل البيانات عن  .2

  ((Variabel Y)متغير تابع ) تواكان فاجيتان" معاريف"المدرسة العالية 

موع نتيجة    باللغة العربية مهارة الكتابة عن  اليوميةوالتقمن 
داول  عّدل 4.9ا سب ا تغ (Mean) فخطوة بعد  ب . Y من ا وقال 

تائج  يف ال دّرس ليعرف التوف  إعطاء وتص  شا وجب على ا
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يفها نتائج الطّاب قد حّدد  يف، واّما الطريقة لتص عن حدود التص
: 70ّب شا  كتاب كما يلى

 4.21 الجدول
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا
  والحروفاأرقامرموز نتائج 

 التصنيف
 الحرف اأرقام

 جيد جدا أ 100 – 80
 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 4.22 الجدول
روف عن  يف قياس ا مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية  على  اليوميةوالتقنتائج تص

درسة العالية للصف    تواكان فاجيتان" معاريف"الثا  ا

                                                           

 .221، (PT Raja Grafindo Persada ،2003 :جاكرتا) ،Psikologi Belajar ،ب شا. 70

 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AR 80 جيد جدا أ 

2 .CA 70 جيد  ب 

3 .EAS 85 جيد جدا أ 

4 .IM 70 جيد  ب 

5 .ML 75 جيد  ب 
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6 .NNB 86 جيد جدا أ 

7 .PS 86 جيد جدا أ 

8 .QA 68 متوسط ج 

9 .SA 1 70 جيدا ب 

10 .SA 2 75 جيد  ب 

11 .S 85 جيد جدا أ 

12 .SA 3 87 جيد جدا أ 

13 .SS 80 جيد جدا أ 

14 .W 1 86 جيد جدا أ 

15 .W 2 86 جيد جدا أ 

16 .YS 85 جيد جدا أ 

17 .BPA 80 جيد جدا أ 

18 .FRE 75 جيد  ب 

19 .PNK 80 جيد جدا أ 

20 .RMT 85 جيد جدا أ 

21 .YTC 68 متوسط ب 

22 .DA 86 جيد جدا أ 

23 .ETL 87 جيد جدا أ 

24 .GDU 85 جيد جدا أ 

25 .SM 70 جيد ب 

 1990 المجموع
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عّدل  تغ تابع(Mean)سب ا عرفية  من ا احية ا  من ال
=  

 
  

=  
1990

25
 

= 79.6 

عّدل  عيار ا  اليومية والتقنتائج   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
درسة العالية مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف   " معاريف"الثا  ا

تيجة تواكان فاجيتان و جيد بال عرفية  احية ا  .79.6 من ال
 

اثر استخدام الوسائل المصورة على مهارة الكتابة فى تعليم تحليل البيانات  .3
تواكان فاجيتان " معاريف"الثاني في المدرسة العالية اللغة العربية للصف  

 .2016-2015العام الدراسي 

صورة على مهارة الكتابة  لتحليل البيانات عن  اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية تعليم اللغة العربية للصف   تواكان فاجيتان " معاريف"الثا  ا

 Regresi Linier)  واستخدمت الباحثة برمز.2016-2015العام الدراسي 

Sederhana). 

ذا البحث،   الوسائل استخدامل وجد اثر  الباحثة ان تبحث أردت 
صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف   درسة العالية ا الثا  ا

تغ   .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"   (x)ا
و  صورةذا البحث  تغ  الوسائل ا و  (Y)وا ذا البحث   .مهارة الكتابة 

سب و قيمة  أخوذ   هز البيانات ا ي  ذكرة  ليل اأثر ا وطريقة 
 :تعب الباحثة الفرض اإختياري والفرض الاغي، كما يلى
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 (Hipotesis)فروض البحث الطريقة اأول قّرر  .1

  =  1 = صورة على مهارة ا يوجد ) 0� اثر استخدام الوسائل ا
≠ .( لطابالكتابة  تعليم اللغة العربية  1 = صورة على مهارة يوجد  )0 � اثر استخدام الوسائل ا

 .( لطابالكتابة   تعليم اللغة العربية
صورة على مهارة الكتابة     حسابالطريقة الثانية .2 اثر استخدام الوسائل ا

دول العمل كما يلى تعليم اللغة العربية  :ا

 4.23 الجدول
صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف   حساب اثر استخدام الوسائل ا

درسة العالية   تواكان فاجيتان العام الدراسي" معاريف"الثا  ا
 2015-2016. 

   X Y XY الرقم

1. 80 80 6400 6400 6400 

2. 60 70 4200 3600 4900 

3. 80 85 6800 6400 7225 

4. 60 70 4200 3600 4900 

5. 70 75 5250 4900 5627 

6. 90 86 7740 8100 7921 

7. 90 86 7740 8100 7921 

8. 70 68 4760 4900 4624 

9. 70 70 4900 4900 4900 
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10. 80 75 6000 6400 5625 

11. 90 85 7650 8100 7225 

12. 90 87 7830 8100 7569 

13. 80 80 6400 6400 6400 

14. 90 86 7740 8100 7396 

15. 90 86 8010 8100 7396 

16. 90 85 7650 8100 7225 

17. 70 80 5600 4900 6400 

18. 60 75 4500 3600 5625 

19. 90 80 7200 8100 6400 

20. 80 85 6800 6400 7225 

21. 60 68 4080 3600 4624 

22. 80 86 6880 6400 7396 

23. 80 87 7380 6400 7569 

24. 80 85 6800 6400 7225 

25. 70 70 4200 4900 4900 

 1940 1990 156740 154900 159566 

 

 

 =  � :  و  �الطريقة اأو تطلب  . أ
 

=  
1940

25
=    77.6  
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   = 
 

= 
1990

25
= 79.6 

سب  . ب � :�الطريقة الثانية   = 
   −        −    

 

= 
156740  −  25  77.6  79.6 

154900  −  25   77.6 2
 

 

  = 156740  −154424

154900  −  150544   

 

 = 
2316

4356    

 =0.5317  

سب .  ج � :�الطريقة الثالثة   =   - �     = 79.6 –   0.5317   77.6  

  = 79.6 – 41.25992 

  = 38.34008 

ساواة   الطريقة الثالثة يطلب  .3 � =   :اإرتدادلتحصل ا + �   = 38.34008 + (0.5317) 

غزى  .4  (Uji Signifikansi)الطريقة الرابعة اإختبار ا

 SSRسب القيمة  . أ

SSR = (�   + �   ) −  
   

 

 =   38.34008  1990 +  0.5317 (156740) − (1990)2

25
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= ((76296.7592 +  83338.658 ) −  
3960100

25
 

= 159635.4172 − 158404 

= 1231.4172 

 SSEسب القيمة  . ب

SSE =  −   �  + �     

= 159566 −    38.34008  1990 + (0.5317)(156740)  

= 159566 −   159635.4172  
= 69.4172 

 SSTسب القيمة .  ج

SST =  −  
   

 = 159566 −  
 1990 2

25
 

   = 159566 −  158404 

   = 1162 

 MSRسب القيمة .  د

MSR = ��  = 
1231.4172

1
 

  = 1231.4172 

 MSEسب القيمة .  ه

MSE = 
���  = 

�−  = 
69.4172 25−2  

  = 
69.4172

23
 

  = 3.01813913 

   

امسة  .5 دول الطريقة ا ، كما (Anova)عل ا اصل حساب الذي تؤاخذ  با
 :يلي

 4.24الجدول 
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Mean Squre (Ms) Sum Of Squre (Ss) Degree Of 

Freedom (df) 

Sumber Variasi 

MS regresi (MSR) 

= 1231.4172 

SS regresi (SSR) 

=1231.4172 
1 Regresi 

MS Error (MSE) 

= 

3.01813913 

SS Error (SSE) 

= 69.4172-  
− 2 Error 

 SS Total (SST) 

= 1162 
− 1  

 

 

F hitung = 
�� � = 

231.4172

3.01813913
 = 76.67545797 

F tabel = F (a) (n) (n-1)  = F (0.05) (1) (24) = 4.26 

تيجة اأحصائية  اء على ال =      FHitung  <   FTabelب

ذا البحث يع 4.26 >76.67545797 قدم     اللوحة، فالفرض ا
باط . دودمر( Ho )و مقبول (Ha)الفرض اإختياري  اثر استخدام وجد "  واإست

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية الثا  للصف  الوسائل ا
درسة العالية   .2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"ا

 

 

 

 
اصل الطريقة السادسة  .6  (Interprestasi Hasil)تفس ا

 : برمز كما يلي2سب 
 2 = 

SST
 =  231.4172

1162
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 =0.199154216 

 = 0.199154216x  100% 

 = 19.91542169  

غزىN = 25  F tabel( pengujian hipotesis)ربة الفرضية   ، درجة ا
 > F hitung  76.67545797 .  Fhitung، و 4.26 تؤاخذ % 5

Ftabel    فالفرض الاغى(Ha)  ومقبول ( Ho )باط . دودمر اثر وجد " واإست
صورة على مهارة الكتابة   تعليم اللغة العربية للصف  استخدام الوسائل ا

درسة العالية   .تواكان فاجيتان" معاريف"الثا  ا
 

 التفسير. ز
 (Ha)الفرض اإختياري  .1

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية وجد  اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية للصف   تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا
2015-2016. 

 (Ho)الفرض الاغي  .2

صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة ما وجد  اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية العربية للصف   تواكان فاجيتان العام " معاريف"الثا  ا

 .2016-2015الدراسي 

Ftabel  == (n-1) (n) (a) F  F  =(0.05)( 1( )24= )4.26 يستشر  
وF (Distribusi F)دول توزيع   : و
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مردود أو الفرض اإختيارى  (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabel   إذا -
(Ha) مقبول. 

مقبول أو الفرض  (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung < Ftabel   إذا -
 .مردود (Ha)اإختيارى 

 FHitung = 76.67545797<    FTabel4.26 درجة ذات مع 
مردود أو الفرض اإختيارى  (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung  < Ftabelفلذلك 

(Ha) باط . مقبول صورة على مهارة الكتابة وجد " واإست اثر استخدام الوسائل ا
درسة العالية  تعليم اللغة العربية للصف   تواكان فاجيتان " معاريف"الثا  ا

  ".2016-2015العام الدراسي 

صورة  ساب استخدام الوسائل ا تيجة من ا اثر استخدام وجد "و ه ال
الثاني في الوسائل المصورة على مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية للصف  

 و ".2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"المدرسة العالية 
و  صورة  ساب غ استخدام الوسائل ا تيجة من ا اثر استخدام ما وجد "ال

الثاني في الوسائل المصورة على مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية للصف  
 "2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"المدرسة العالية 

  



86 

 

 

 الباب الخامس
 اإختتام

 
صورة على مهارة الكتابة  تعليم " قد سبقة البيانات عن  أثر استخدام الوسائل ا

درسة العالية  تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"اللغة العربية للصف الثا  ا
ذا البحث كما يا" 2016- 2015 تيجة   :ف

 
  نتائج البحثأ

تاج، و ذلك   سائل يقوم الباحثة باإست احظات لتلك ا وبعد البحوث و ا
 : فيما يلى
صورة  تعليم اللغة العربية للصف  .1 درسة استخدام الوسائل ا الثا  ا

ي جيد 2016-2015 تواكان فاجيتان العام الدراسي" معاريف"العالية   
ستقل  تغ ا  .B و قياس حروفها 77،6 (X)أن ا

درسة العالية مهارة الكتابة لطاب  تعليم اللغة العربية للصف  .2 الثا  ا
ي جيد2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي  "معاريف"  جدا   

تغ التابع  ذا ا عدلة   .A و قياس حروفها 79،6 (Y) أن ا
صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية وجد  .3 اثر استخدام الوسائل ا

درسة العالية للصف   تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا
وية 2015-2016 ع  > Fhitung يع ≠ B1=Ho،  5% أن  مستوى ا

Ftabel = 76.67545797<  4،26 فالفرض الاغى  فلذلك(Ho) مردود 
 .مقبول( Ha)أو الفرض اإختيارى 
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احاتب   اإق
علم يستخدم الوسائل الصورة  .1 بغي ا لزيادة مهارات اأخرى، مثل مهارة القراءة ي

د الباحثأن . و مهارة اإستماع و مهارة الكام  صورة ع  استخدام الوسائل ا
  تعليم اللغة العربية ح يكون التعليم الطاب لزيادة مهارات الطابجيدة 

 .   تز

و كث من الطاب  مهارة الكتابة  تقو ولكن كان من بعض الطاب  .2
هارة ليحسن الطاب  مهارة الكتابة و يستطيع على فهم . ب على زيادة ا

 .قواعد الكتابة

درسة الطاب باستخدام الوسائل لسهولة الطاب  .3 بغى للمدرسة ان يهتم  ا ي
باشرة.  تعليم   .ليحسن الطاب  الدراسة ا
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 الباب الخامس
 اإختتام

 
صورة على مهارة الكتابة  تعليم " قد سبقة البيانات عن  أثر استخدام الوسائل ا

درسة العالية  تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"اللغة العربية للصف الثا  ا
ذا البحث كما يا" 2016- 2015 تيجة   :ف

 
  نتائج البحثأ

تاج، و ذلك   سائل يقوم الباحثة باإست احظات لتلك ا وبعد البحوث و ا
 : فيما يلى
صورة  تعليم اللغة العربية للصف  .4 درسة استخدام الوسائل ا الثا  ا

ي جيد 2016-2015 تواكان فاجيتان العام الدراسي" معاريف"العالية   
ستقل  تغ ا  .B و قياس حروفها 77،6 (X)أن ا

درسة العالية مهارة الكتابة لطاب  تعليم اللغة العربية للصف  .5 الثا  ا
ي جيد2016-2015تواكان فاجيتان العام الدراسي  "معاريف"  جدا   

تغ التابع  ذا ا عدلة   .A و قياس حروفها 79،6 (Y) أن ا
صورة على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية وجد  .6 اثر استخدام الوسائل ا

درسة العالية للصف   تواكان فاجيتان العام الدراسي " معاريف"الثا  ا
وية 2015-2016 ع  > Fhitung يع ≠ B1=Ho،  5% أن  مستوى ا

Ftabel = 76.67545797<  4،26 فالفرض الاغى  فلذلك(Ho) مردود 
 .مقبول( Ha)أو الفرض اإختيارى 
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احاتب   اإق
علم يستخدم الوسائل الصورة  .4 بغي ا لزيادة مهارات اأخرى، مثل مهارة القراءة ي

د الباحثأن . و مهارة اإستماع و مهارة الكام  صورة ع  استخدام الوسائل ا
  تعليم اللغة العربية ح يكون التعليم الطاب لزيادة مهارات الطابجيدة 

 .   تز

و كث من الطاب  مهارة الكتابة  تقو ولكن كان من بعض الطاب  .5
هارة ليحسن الطاب  مهارة الكتابة و يستطيع على فهم . ب على زيادة ا

 .قواعد الكتابة

درسة الطاب باستخدام الوسائل لسهولة الطاب  .6 بغى للمدرسة ان يهتم  ا ي
باشرة.  تعليم   .ليحسن الطاب  الدراسة ا

 


