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 الباب األول

 ادلقدمة
 

 خلفية البحث  .أ﴾ ﴿

كالوسيلة التعليمية، كىذاف  نبا الرريةة عنصرين ىامُت يف عملية التعليم إف
كعملة كاحدة دبعٌت أف اختيار الرريةة بًتتب عليو   افال يتجزء افراف جزءالعنص

ة يف عملية التعليم الوسائل التعليميكهبذا يتضح لنا أف اختيار الوسيلة اؼبناسية ؽبا، 
 ثناف. اىبتلف فيو  ـ الاىكالتعلم أمر 

كدكرىا  الوسيلة التعليمية كقد أثبت كثَت من الدراسات جدكل استخداـ
مستول ربصيل الرلبة، كخاصة بعد أف اتسعت اؼبناىج الدراسية كتعددت  ترقيةيف 

كأصبحت اؼبعارؼ كاؼبعلومات تزداد يوما بعد يـو كتأيت من جهات  .جوانبها
 ٔة، نظرا لترور كسائل االتصاؿ كتعدد كسائل اؼبعرفة كمصادرىا.يدككسائط عد

، حىت توّدل ة تربوية يف مواقف التعلميضركر  الوسيلة التعليميةكاستخداـ 
نتيجة انفجار اؼبعرىف التكنولوجى، كتعدد مصادر اؼبعرفة كأكعيتها، إلتاحة  إىل

من نشاط إىل آخر،  رالبكمواقف ـبتلفة ينتةل فيها الالفرصة ػبربات متنوعة، 
تنمية الثركة اللغوية لدل تعمل على  الوسيلة التعليميةك كمن إدراؾ صلة بُت شيئُت، 

 كما يصبح لكل معٌت مفهـو كاضح يف  ، كتنمى لديو اؼبهارات اليدكية،رالبال
على تعزيز اػبربة اإلنسانية كتةدـ حةائق ىادفة ذات معٌت،  الوسيلة كتعمل .الذىن

كبو اؽبدؼ اؼبنشود، كما أف  رالبكتساعد على توجيو استجابة الكتثَت االىتماـ، 

                                                           
 .    ٖٔٔـ(، ٕٓٔٓ، UIN Maliki Press)ماالنج:  تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأكريل حبر الدين.  ٔ
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كإىل  تتغلب على اغبدكد الربيعية كتتعداىا إىل اآلفاؽ  البعيدة، الوسيلة التعليمية
اؼبشكالت، كما أهنا تةدـ األدكات الىت تساعد  األزمنة الغابرة، كتساعد على حلّ 

ؼبعرفة إىل مشرؼ الدرس كملةن اشخيص كالعالج، كربمل اؼبعلم من شرح على الت
 ٕكموجو للتلميذ.

 رالبالالوسائل التعليمية تستخدـ يف صبيع اؼبراحل التعليمية كمع صبيع ك 
على اختالؼ مستوياهتم العةلية. كال يةتصر استخداـ الوسائل التعليمية على 
مرحلة تعليمية معينة دكف أخرل، فهي زبدـ أغراض التعلم يف اؼبراحل التعليمية 

األطفاؿ إىل اؼبراحل األكثر تةدما حىت اؼبراحل التعليمية  ةاؼبختلفة من مرحلة رياض
تدريب اؼبهٌت كالتعليم الشعيب كتثةيف خدـ أىداؼ الستالعالية. كىي أيضا ت

 ٖالكبار.

 التعليمية ىف ؾباؿ التعليم دبا يففبا سبق تتبُت لنا أنبية استخداـ الوسائل 
كالكتابة( حيث  كالةراءة ـالكالك ستماعال)ا ةذلك تعليم اللغة دبهاراهتا األربع

 لكل مهارة طريةتها اػباصة كالوسيلة التعليمية اؼبناسبة ؽبا.  
تلك اؼبهارات األربع تعد مهارة الكتابة أنبها، كما تعد الةدرة على  كمن

لغوم ال تةل  الكتابة ىدفا رئيسا من أىداؼ تعليم اللغة األجنبية. كالكتابة كفنّ 
أنبية عن اغبديث أك الةراءة، فإذا كاف اغبديث كسيلة من كاسائل اتصاؿ 

فكاره االتو كمشاعره كأعبغَته من أبناء األمم األخرل بو ينةل امب اإلنساف 
كيةضى حاجاتو كغاياتو، كإذا كانت الةراءة أداة اإلنساف ىف الًتجاؿ عرب 
                                                           

 .ٙٓٗـ(، ٕٜٜٔ. )الدار اؼبصرية اللبنانبة: لبناف. والتطبيقتعليم اللغة العربية بني النظرية حسن شحاتة.  ٕ
. )دار النهضة العربية : الةاىرة. الوسائل التعليمية وادلنهجأضبد خَتل كاظم ك جابر عبد اغبميد جابر.  ٖ

 .ٜٖـ( ٜٜٚٔ
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الكتابة تعترب من مفاخر  اؼبسافات البعيدة كاألزمنة العابرة الثةافات اؼبختلفة، فإفّ 
العةل اإلنساىن كدليال على عظمتو حيث ذكر علماء االنثربولوجيا إف اإلنساف 

كحافظ على  ،فبالكتابة سجل تارىبو .ابة بدأ تارىبو اغبةيةىحُت اخًتع الكت
بةائو كبدكهنا قد ال تستريع اعبماعات أف تبةى ىف بةاء ثةافاهتا كتراثها. 
كالتستفيد كتفيد من نتاج العةل اإلنساىن الذم ال بديل عن الكلمة اؼبكتوبة أداة 

 ٗغبفظو كنةلو كترويره.

علػػػى اخػػػتالؼ -عربيػػػة يف معظػػػم اؼبػػػدارستعلػػػيم اللغػػػة ال  ظر إىل كاقػػػعنّ بػػػال
لتعليمػػة كترويرىػػا قلػػة االىتمػػاـ باسػػتخداـ الوسػػائل ا يف إندكنيسػػيا هبػػد-مسػػتوياهتا

دكف مبػاالة إىل مػا جػد شػكل تةليػدم ، حيػث قػاموا بػالتعليم علػى من قبل اؼبعلػم
مػػػػن طريةػػػػة ككسػػػػيلة تعليميػػػػة، كاألمػػػػر كػػػػذلك بالنسػػػػبة إىل اؼبػػػػدارس يف فونوركغػػػػو 

 كانت أـ أىلية.حكومية  
من ىنا فاغباجة ماسة إىل تروير الوسيلة التعليمة يف تعليم اللغة العربية 
خاصة فيما يتعلق دبهارة الكتابة، أما الوسيلة التعليمية اليت أرادت الباحثة 

خوذة من اللغة أ،  فكلمة  "سايت" م(Sate Bahasa) ""سايت اللغة تروريها فهي
ية دبعٌت عملية قرع اللحم إربا إربا كتركيبو ىف مأضوذة من اللغة اإلندكنساال

ة صبع مليع يفه (Sate Bahasa) "سايت اللغة"ػخشب صغَت، أما اؼبراد ب
 )أمالوسيلة التعليمة ك الكلمات اؼبتفرقة كتركيبها حىت تصبح صبلة مفيدة، اللعب

                                                           
سيسكو ) مصر: إي طرائق تدريس اللغة العربة لغري الناتقني هبا،ؿبمد كامل الناقة كرشدل اضبد طعيمة،  ٗ
،ٕٖٓٓ  )ٜٜٔ. 
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الوسيلة  ىذه أىداؼ. اللغة تشتجيع الرالب يف تعلم جدا اللغة( مناسبة سايت
 ٘العربية بسهولة. اللغة بالرال لفهم

 اؼبدرسةاؼبدرسة الىت أرادت الباحثة تربيق ىذه الوسيلة فهى  أما 
رس لكوؽبا مثل غَتىا من اؼبدا فونوركغو، ٙ اغبكومية االسالمية اؼبتوسرة
تعلم اللغة العربية، أما مدل فعالية ىذه  الىت أنبلت الوسيلة التعليمية يف اؼبتوسط

الوسيلة لًتقية مهارة الكتابة فهو من أىداؼ البحث الىت من أحلها أجرل 
 ٙالبحث. 

 أسئلة البحث .ب﴾ ﴿

 تتمحور مشكلة البحث حوؿ األسئلة اآلتية :
 تعليم مهارة يف (Sate Bahasa) "اللغة سايت" يةوسيلة التعليمال ما موصفات -1

 اغبكومية سالميةاإل اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع للصف العربية اللغة يف الكتابة
 فونوركغو ؟ ٙ

 اللغة يف الكتابة مهارة يف ترقية يةوسيلة التعليمىذه الإىل أم مدل فعالية  -2
 فونوركغو ؟ ٙ اغبكومية سالميةاإل اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع للصف العربية

 البحث أهداف .ج﴾ ﴿

 : يلى فبا فهي البحث إليها يرمى األىداؼ الىت
                                                           
٘ Fathul mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab 

(ٕ) (0لتدريس اللغة العربية  ةاللعبة تعليمية دعم ) , (Jogjakarta: DIVA Press, ٕٕٓٔ), ٖٜ.  
بينما توجد يف  -خاصة ىف الفصل السابع–فونوركغو  ٙكدبثل ىذا اغباؿ ما يةع ىف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية  ٙ

اؼبدرسة تكنولوجيا التعليم الداعمة كاغبديثة كمختربات لغوية الشاملة كشاشات كأجهزة عرض كأجهزة كمبيوتر الىت 
فتةار ىف إعداد كسيلة التعليم اعبيدة كأيضا عدـ معرفة أمكن عليو استخدامها كوسيلة التعلم. كيرجع ذلك إىل اال

 اؼبعلم يف تصميمها.
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 يف (Sate Bahasa) "اللغة سايت"ية وسيلة التعليمال الوقوؼ على موصفات -1
 اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع للصف العربية اللغة يف الكتابة تعليم مهارة

 فونوركغو ٙ اغبكومية سالميةاإل
 يف الكتابة مهارة لًتقية يةتعليمالوسيلة ال استخداـ فعالية الكشف عن مدل -2

 ٙ اغبكومية سالميةاإل اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع للصف العربية اللغة
 فونوركغو

 فوائد البحث .د﴾ ﴿
 :كما يلي  ىافوائد رسالةال هيف ىذ

 من الناحية النظرية .ٔ

يهدؼ البحث إىل إثراء اؼبعارؼ يف ؾباؿ الًتبية، خاصة يف تربيق 
الثانوية.  رالببال الكتابةطرائق أك أساليب تعليم اللغة العربية دبا فيها تعليم 

أف مّث  ككذلك لتروير نوع من أنواع الررائق أك األساليب التعليمية اؼبوجودة.
 .مدخال لدراسة تروير الويسلة التعليمية رسالةال هيكوف ىذ

 من الناحية التربيةية .ٕ

الباحثػة يف ترقيػة ى نفسػل  رسػالةال هىػذمن األىػداؼ أف يفيػد تربيػق 
، كفهػػػم نصػػػوص العربيػػػة، ككػػػذلك غػػػَته مػػػن اؼبعلمػػػُت الكتابػػػةأسػػػاليب تعلػػػيم 

 البهػػػػم نصػػػػوص العربيػػػػة. كأف يفيػػػػد الرػػػػكف الكتابػػػػةالػػػػذين يعلمػػػػوف مهػػػػارة 
إسهامنا يف مساعدة ربسػُت  رسالةال هىذ ما يكوف نفسها أيضا عند كالدرسة

عمليػػة الػػتعّلم كالتعلػػيم فيػػو، كترػػوير مسػػتول التحصػػيل الدراسػػي لػػدل الرلبػػة 
 الدراسة.كميوؽبم يف 
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 افرتاض البحث .ه﴾ ﴿

 :فهو أسسها ىذا البحث أما فركض اليت

 اللغة العربيةؼبادة  ةاؼبصمم (Sate Bahasa) "اللغة سايت"الوسيلة التعليمية  .ٔ
 اؼبتوسرة باؼبدرسة السابعية مهارة الكتابة لرالب الصف تكوف فّعالة لًتق

 .فونوركغو ٙاإلسالمية اغبكومية 
 رلاالت التطوير .و﴾ ﴿

كليكوف موّجها كعمليّا فيمكن تركيز ؾباؿ  رسالةاله كتابة ىذلسهولة  
 كما يلى:  رسالةاله ىذاؼبشكالت اؼببحوثة ىف 

 السػػػػػابع للصػػػػػف الكتابػػػػػةحبثػػػػػت الباحثػػػػػة ىف كسػػػػػيلة تعلػػػػػيم مهػػػػػارة  ٔ
 أما اؼبادة مأخوذة من كتاب دركس اللغػة العربيػة اؼبتوسرة باؼبدرسة

 توسػػػرةمػػػدارس اؼبلل ٖٕٔٓ لدراسػػػى العػػػاـعلػػػى اؼبػػػنهج ا ؤسسػػػىاؼب
 لوزارة الشئوف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا.

 .(Sate Bahasa) "اللغة سايت"حبثت الباحثة كسيلة  ٕ
 Sate) "اللغػة سػايت" كسيلة  حبثت الباحثة ىف األخبار كاإلعالـ عن ٖ

Bahasa). 
 باؼبدرسػػػػة السػػػػابع لصػػػػفا ج لرػػػػالبئالنتػػػػا هىػػػػذ تكذبرّبػػػػ تترػػػػّور  ٗ

 .فونوركغو ٙ اغبكومية سالميةاإل اؼبتوسرة
 تعيني االنتاج .ز﴾ ﴿

  :فيما يلى رسالةاله ىذ منكانت اإلنتاجات اؼبرجّوة 
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التعريف وضوعات )الىت ربتول على اؼب الكتابةكسيلة تعليم مهارة  (أ 
 كاألدكات رافقػاؼببالنفس، التعريف بالعاملُت ىف اؼبدرسة،  

 ىذا التروير. ( كنتيجةاأللوافة، ياؼبدرس

 تشَت اؼبواد يف ىذه كسيلة التعليم إىل كتاب "دركس اللغة العربية  (ب 

" توسرةللمدارس اؼب ٖٕٔٓ دراسى العاـعلى اؼبنهج ال ئسسىاؼب
كف الدينية يف صبهورية إندكنيسيا كقدمت بشكل ؤ لوزارة الش
 .جذاب

بعد  تشمل ىذه الوسيلة اختبار التعلم الذل يبكن معرفة نتائجها (ج 
يبكن للرالب معرفة إتةاف اؼبواد اليت  حبيث اسبامو مباشرة
 يتعلموهنا.

 لعبة تعليمية.  تشمل ىذه الوسيلة (د 

تةتصر االختبارات يف ىذه الوسيلة على مبوذج االختيار من  (ق 
 متعدد.

 .(Sate Bahasa) "اللغة سايت"كسيلة  استخداـ (ك 
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 الباب الثاين

 هارة الكتابة لرتقية ادلالوسيلة التعليمية تطوير 
 

الوسيلة التعليمية : مفهومها وأمهيتها وادلعايريها وأنواعها األولادلبحث   

 التعليميةالوسيلة  مفهوم .1

يةصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج ربت ـبتلف الوسائط 
يستخدمها األستاذ يف اؼبوقف التعليمي بغرض إيصاؿ اؼبعارؼ كاغبةائق 

كقد عرفها نايف معركؼ كما نةل عنو أكريل  ٚكاألفكار كاؼبعاين للرلبة.
حبر الدين أف الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو اؼبدرس من أدكات 

كل ىذه   ٛكأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعليم كربسينها كتعزيزىا.
التعاريف تؤدم إىل مفهـو كاحد كىو أهنا كسائل تعُت على التعليم كالتعلم 

يكوف بصريا أك ظبعيا أك كالنبا. كقد ترلق على  كتؤدم إىل إسراعو إما أف
الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمى الوسائط الًتبوية كأحيانا 

 كسائل اإليضاح كأحيانا أخرل تةنيات التعليم.

عرفت الوسائل التعليمية بتسميات ـبتلفة إما اتبع ترورىا 
أك تبعا لدكرىا يف التارىبي، أك تبعا لنوع اغبواس اؼبستخدمة يف إدراكها 

                                                           
ـ(، ٕٓٓٓ)الرياض،  ٔط الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، صباؿ بن عبد العزيز الشهراف،  ٚ
ٕٓ. 
 .ٗ٘ٔ، .........، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل حبر الدين،   ٛ
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كسائل اإليضاح، كالوسائل اؼبعينة، كالوسائل البصرية،  ٜالتدريس. من ذلك
 كالوسائل السمعية، كالوسائل السمعية البصرية، كالوسائل التعليمية.

كىناؾ العديد من التعريفات للوسائل التعليمية. حيث عرفو 
أساسا على الةراءة أدرجارديل بأهنا الوسائل السمعية كالبصرية الىت تةتصر 

إىل كاستخداـ األلفاظ كالرموز لنةل اؼبعاين كاؼبفاىيم، كىي اؼبواد اليت تؤدم 
أما  ٓٔ.رالبربات ؽبا أثر كبَت على الخب علمُتجودة التدريب كتزكيد اؼب

دنت فةد عرفها بأهنا الوسائل البصرية اغبسية تستخدـ يف حجرات 
الدراسة يف اؼبواقف التعليمية، هبدؼ توضيح معاىن الكلمات اؼبنروقة 

كيعرؼ ضبداف بأهنا كافة الوسائل الىت يبكن االستفادة منها  ٔٔكاؼبكتوبة.
ىذه ربةيق األىداؼ الًتبوية اؼبنشودة من عملية التعلم، سواء أكانت 

الوسائل تكنولوجية كأفالـ أك بسيرة كالسبورة كالرسـو التوضيحية أك بيئة  
 ٕٔكااآلثار كاؼبواقع الربيعية.

خر يةوؿ بأف الوسيلة التعليمية ىي الواسرة أك األداة اليت آتعريف 
اػبربات من خالؽبا أماـ تذكرنا بالرريةة الصحيحة اليت يتم عرض 

ربات من قبلهم برريةة كاضحة، ، لكي يتم اكتساب ىذا اػبٖٔرالبال

                                                           
، )عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالرباعة تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلُّميةؿبمد ؿبمود اغبيلة،  ٜ

ٕٓٓٓ  ،)ٗ. 
 .ٖٔ(، ٕٚٓٓدار عامل الثةافة،  :، )عمافإنتاج وتصميم الوسائل التعليمية، كإخوانوؿبمد عيسى الريري  ٓٔ
 نفسو. اؼبرجع ٔٔ
 نفسو. اؼبرجع ٕٔ
 .ٚٚٔ(، ٕ٘ٔٓ )مركز الكتاب األكاديبي، ،، الرتبية ادلعاصرة قضايا وحلولخالد إظباعيل غنيم 12
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صحيحة لكي تأخذ ىذه اؼبعلومات صفة الثبات كالديبوية يف أذاهنم ؼبدة 
 طويلة قد تستمر مدة اغبياة.

يبكن تشبيو الوسيلة بأهنا الةناة أك الةنوات الىت سبر حالؽبا الرسالة 
بُت اؼبرسل كاؼبستةبل فهي باختصار عبارة عن قنوات لالتصاؿ كنةل 

كيبكن تعريفها بأهنا أجهزة كأدكات كمواد يستخدمها اؼبعلم  ٗٔاؼبعرفة.
ين كشرح األفكار، كتدريب لتحسُت عملية التعلم كالتعليم، كتوضيح اؼبعا

على اؼبهارات كغرس العادات اغبسنة يف نفوسهم، كتنمية  رالبال
 االذباىات، كذالك للوصوؿ إىل اغبةائق بسرعة كبكلفة قليلة.

مية تلعب دكرا ىاما يف عملية التعليم كانت الوسائل التعلي
كالتعلم، كيبكن تلخيصها دبا يلى: إثراء التعليم، ربةيق اقتصادية التعليم، 
اؼبساعدة على استشارة اىتماـ التلميذ كاشباع حاجتو للتعليم، اؼبساعدة 
على زيادة خربة التلميذ، اؼبساعدة على اشًتاؾ صبيع حواس اؼبتعلم، 

 ٘ٔالتلميذ اإلهبابية ىف اكتساب اػبربة. كاؼبساعدة ىف مشاركة
إف حسن اختيار الوسائل التعليمية لتحةيق األىداؼ التعليمية 
بدرجة عاليػة مػن الدقػة كاإلتةاف يؤدم إىل قباح اؼبوقف التعليمي، كالذم 
يعترب نظامان متكامالن كالوسائل جزء أساسػي يف ىذا النظاـ، يتفاعل مع 

لذا هبب اختيار الوسائل التعليمية  .قف التعليميباقي العناصر إلقباح اؼبو 

                                                           
 . ٖٔ، )الكويت: دار الةلم(، ٛ، طوسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسُت ضبدل الروهبي،  ٗٔ
 .ٚ٘ٔ-٘٘ٔ......، ، ....مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأنظر أكريل حبر الدين،  ٘ٔ
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 ٙٔبعناية كفق معايَت ؿبددة، أنبها ما يلي:

 ربديد األىداؼ التعليمية اليت ربةةها الوسيلة بدقة، .أ 
 معرفة خصائص الفئة اؼبستهدفة كمراعاهتا، .ب 
 ،معرفة باؼبنهج اؼبدرسي كمدل ارتباط ىذه الوسيلة كتكاملها من اؼبنهج .ج 
 ،قبل استخدامهاذبربة الوسيلة  .د 
 ،هتيئة أذىاف التالميذ الستةباؿ ؿبتول الرسالة .ق 
 ،هتيئة اعبو اؼبناسب الستخداـ الوسيلة .ك 
 .تةوًن الوسيلة .ز 

أف الوسػائل التعليميػة الباحثػة  الحػظتمن خالؿ التعريفات السابةة 
مػػادة ىامػػة للػػػتعلم، إذ بػػدكف الوسػػيلة التعليميػػػة تبةػػى اؼبػػادة ؾبػػػرد جافػػة قػػػد 

إدراكهػػا جيػػدا، فبػػا يػػؤدل لضػػعف برػػيء الػػتعلم  الرلبػػةيصػػعب علػػى بعػػ  
نشػػػػاطا  الرلبػػػػةمػػػػنهم، لػػػػذالك كجػػػػود الوسػػػػيلة التعليميػػػػة يف الػػػػدرس تعرػػػػي 

كحيوية تثَت إىتمامهم للةياـ باؼبناقشة كإلنتباه كليا ؼبوضوع الدرس فتجذب 
 كبالتايل تؤدل الفائدة للجميع.، للمشاىدة كاالستماع كاؼبشاركة الرلبة

 التعليميةسيلة الو  أمهية .0

 العمليػػػػػػة يف كدكرىػػػػػػا التعليميػػػػػػة الوسػػػػػػائل أنبّيػػػػػػة يف اثنػػػػػػاف الىبتلػػػػػػف
 إىتمػػػاـ اسػػػتثارة علػػػى كبػػػَت بشػػػكل تسػػػاعد التعليميػػػة فالوسػػػائل. التعليميػػػة
 فبّػػػا خػػػرباهتم، زيػػػادة علػػػى تسػػػاعد كمػػػا للتعلػػػيم، حاجػػػاهتم كإشػػػباع الرلبػػػة

                                                           
الدورة التدريبية للمعلمني اجلدد اإلبداع يف الوسائل ، كزارة الًتبية التوجيو الفٍت العاـ للًتبية اإلسالمية ٙٔ

 .٘-ٗـ(،  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ،) إعداد التوجيو الفٍت العاـ للًتبية اإلسالمية التعليمية
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 اغبواس صبيع اشًتاؾ أف كمعلـو. للتعّلم مزاجا كأكفق استعدادا أكثر هبعلهم
 تسػػػػاعد الوسػػػػائل. الػػػػتعّلم كتعميػػػػق ترسػػػػي  إىل يػػػػؤّدم الػػػػتعّلم، عمليػػػػات يف

 دكف دبسػػػمياهتا الرمػػػوز تػػػربط كأالّ  اللفظيػػػة يف الوقػػػوع رباشػػػي علػػػى كػػػذلك
 كمةاصػػػػػدىا معانيهػػػػػا بغػػػػػَت مفػػػػػردات كاسػػػػػتخداـ ككنههػػػػػا، غبةيةتهػػػػػا معرفػػػػػة

 .غموض أك لبس أم كتزيل الشكّ  تةرع فالوسيلة. الصحيحة
 إىل تػػػؤّدم كاختيارىػػػا توقيتهػػػا كمهػػػارة الوسػػػائل اسػػػتخداـ يف التنػػػوع

 كمػػػا التعلػػػيم، مةصػػػد كاؼبعلومػػػات اؼبفػػػردات عػػػن السػػػليمة اؼبفػػػاىيم تكػػػوين
 التعليميػػة كالوسػػيلة. الرلبػػة يكوهنػػا الػػيت األفكػػار كاسػػتمرار ترتيػػب يف تسػػاعد
 عمليػػػة تعػػػّزز كمػػػا اعبديػػػدة االذباىػػػات كتكػػػوين السػػػلوؾ تعػػػديل إىل تػػػؤّدم
 التعليميػػة الوسػػائل فػػإف ذلػػك كػػلّ  عػػن فضػػال ٚٔ.الػػتعّلم عمليػػة يف الدافعيػػة
 كىػذا. اؼبالحظػة على كقدراهتم التأّملية قدراهتم زيادة على الدارسُت تساعد
 اؼبوجبػة اػبصػاؿ كػلّ  زيػادة يف التعليميػة للوسػائل اإلهبػاي الدكر يعٍت إصباال
 .فاعليتو كزيادة التعلم عملية رفع على تعمل اليت

 التعليميةالوسيلة ادلعايري الختيار  .2

لكػػػي تػػػؤدل الوسػػػيلة دكرىػػػا يف عمليػػػة التعلػػػيم بشػػػكل فعػػػاؿ ال بػػػد 
 عدادىا:إمراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أك 

                                                           
، )الرياض: دار اؼبفردات، والتطبيقات العمليةتكنولوجيا التعليم ادلاهية واألسس عبد الرضبن كدكؾ،  ٚٔ

ٕٓٓٓ،) ٙٚ-ٙٛ. 
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توافق الوسيلة مع الغرض الذم نسعى إىل ربةيةو منها، كتةدًن  .أ 
ات أك تعديل اذباىاتو. اؼبعلومات أك اكتساب التلميذ لبع  اؼبهار 

فاألفالـ اؼبتحركة تصلح لتةدًن اؼبعلومات الىت يكوف عنصر اغبركة 
أساسيا فيها بينما تفي الصور كاألفالـ الثابتة بالةرض إذا مل تكن 
اغبركة مهمة يف اؼبوضوع. كباؼبثل إذا كاف اؽبدؼ من الدرس أف 
أف ينرق التلميذ بع  الكلمات نرةا صحيحا كاف من الضركرم 

يسجل التلميذ حديثو ليتبُت مدل اكتسابو لةواعد النرق 
 الصحيح يف اللغة.

صدؽ اؼبعلومات اليت تةدمها الوسيلة كمرابةتها للواقع كاعرائها   .ب 
صورة متكاملة عن اؼبوضوع كلذلك هبب أف نتأكد من أف ىذه 
اؼبعلومات ليست قديبة أك ناقصة أك ؿبرفة، إذ من اعبائز اال 

ه الوسائل سرعة التغَت كالتةدـ يف ؾباالت اؼبعرفة يساير انتاج ىذ
الكثَتة، كما ىو اغباؿ يف بع  اػبرائط كالكرات األرضية. فإذا 
ما تبيُت ذلك للمدرس قبل استخداـ ىذه الوسائل كجب عليو أف 
يبحث عن اعبديد منها إذا كجد، أك معاعبة ىذا النةص أك 

ة عند عرض اػبراء أك التحريف بإضافة اؼبعلومات اعبديد
 اؼبوضوع أك تصحيح ػبراء الذم جاء يف اؼبعلومات اليت تةدمها.

مدل صلة ؿبتويات الوسيلة دبوضوع الدراسة. فكثَتا ما قبد أف   .ج 
أجزاء كثَتة من األفالـ التعليمية ليست كثيةة الصلة باؼبوضوع 
الذم يدرسو التالميذ مع ما يبتاز بو الفيلم من الدقة العلمية 



 

19 
 

يد. كإماـ اؼبدرس طريةتُت ؼبعاعبة النةص، فاما كالتصوير اعب
استبداؿ الفيلم بآخر أك االقتصار على عرض جزء الفيلم الذم 
يتصل باؼبوضوع، ألف االصرار على عرض الفيلم قد يؤدم 
بالتلميذ إىل اؼبلل أك إضاعة جزء كبَت من كقت اغبصة فال يسمح 

تجارب أك إجراء الللمدرس بالوقت الكايف للشرح كاؼبناقشة ك 
 خرل.أاستخداـ كسائل 

كمستول ذكائهم كخرباهتم  رالبالائل العمار مناسبة الوس .د 
السابةة اليت تتصل باػبربات اعبديدة اليت هتيئوىا ىذه الوسائل 
كذلك من حيث اللغة اؼبستعملة كعناصر اؼبوضوع الذم تعرضو 
كطريةة العرض، فال هبب أف تكوف ىذه األبعاد أقل من مستول 
التلميذ فال يتحمس للوسيلة كال يستهويو تتبعها كاالستفادة منها،  

ما ال ينبغي أف تكوف أعلى من مستواه كثَتا حبيث يصعب عليو ك
فهمها أك تصورىا أك ربرها خبرباتو السابةة فيشعر بالعجز حياؽبا. 
ككال اغبالتُت غَت مستحبة، كاألفضل أف تكوف أعلى قليال من 
مستواه حىت تستثَت ضباسو للدراسة كلبحث كالتأمل كهبد فيها من 

سهل عليو بشيء من اعبهد دراستها التحديات كاؼبشكالت ما ي
كالتوصل إىل حلها فتزداد ثةتو بنفسو كرغبتو ىف اإلستزادة من 

 اؼبعرفة كتنمية خربتو باستمرار.

أف تكوف الوسيلة يف حالة جيدة، فاليكوف الفيلم مةرعا أك  .ق 
التصوير غَت كاضح أك اػبريرة فبزقة أك التسجيل الصويت مشوش. 
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لم كتنّفر التلميذ من الدرس كتشتت فكل ىذه العيوب تعوؽ التع
انتباىو كتةلل من اىتمامو فيدرؾ أف اؼبدرس ال يأخذ عملو دبأخذ 

ىل االستهتار كاالستهانة إعبد فينعكس ذلك على سلوكو فيميل ا
بعملو كاكتساب اذباىات سلبية كبو العمل كاالتةاف كحسن 

 األداء.

 رالبالأك  علماؼباؿ الذم يصرفو اؼبأف تساكم الوسيلة اعبهد أك  .ك 
يف إعدادىا كاغبصوؿ عليها. كينبغي أف يكوف العائد من 
استخداـ الوسيلة يتناسب مع ما ينفق عليها كاال كانت غَت 
اقتصادية ككجب البحث عن غَتىا أكثر مناسبة من الناحية 

 االقتصادية. 

على التأمل  رالبال ةأف تؤدم الوسائل التعليمية إىل زيادة قدر  .ز 
كاؼبالحظة كصبع اؼبعلومات كالتفكَت العلمي. كهبب أف لبتار منها 
أقرهبا إىل ربةيق ىذه األساليب كتأكيدىا كتنميتها. كيتوقف ذلك 
يف اغبةيةة على عاملُت، أحدنبا يتصل برريةة انتاج ىذه الوسائل 
كتةدًن اؼبعلومات كعرضها، كاآلخر يتوقف على األسلوب الذم 

 درس عند زبريط اسًتاتيجية االستفادة من ىذه الوسائل.يتبعو اؼب

أف تتناسب الوسائل مع الترور العلمي كالتكنولػوجي لكػل ؾبتمػع.  .ح 
أف بعػػػ  اعتمعػػات غػػَت مهيئػػػة اجتماعيػػا السػػػتخداـ  الحػػظفةػػد 

بعػػػ  األسػػػاليب التكنولوجيػػػة اغبديثػػػة كحسػػػن اإلسػػػتفادة منهػػػا أك 
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 ٛٔليب.تربيق األنظمة اليت تبتدعها ىذه األسا

 التعليميةالوسيلة أنواع  .6

كػػػل ؿبتػػػول تعليمػػػي هبػػػب أف   التعليميػػػة أفّ  مت االعػػػًتاؼ يف ؾبػػػاؿ
 عمليػػػة التخرػػػيط، كإىل األىػػػداؼ كالغايػػػات اؼبػػػراد فيػػػو بوضػػػوح إىليشػػػار 

ربةيةها من خاللو. ذلك أف خاصية كػل مسػتول تعليمػي يفػرض كسػائل 
مةتضػػػيات اؼبوقػػػف تعليميػػػة معينػػػة حػػػىت يػػػتم تبليغػػػو بنجاعػػػة، مػػػع مراعػػػاة 

كغالبػػػا مػػا تصػػّنف إىل ثػػالث  التعليمػػي، ؽبػػذا تنوعػػت الوسػػائل التعليميػػة،
 ٜٔؾبموعات تبعا للخربات اليت ربّةةها كىي كاآليت:

 ؾبموعة الوسائل الةائمة على اػبربة اؼبباشػرة .أ 

متفاعال مع العناصر  اؼبدرسكىي كل موقف يكوف فيو 
اؼبكونة للواقع االجتماعي كاؼبادم كاػبارجي، فيمّكنو من الوقوؼ 
فبا  على حةيةة ما يتعّلمػو، كمباشػرة النشػاط التعليمػي كفبارستو،

يا ىذه اػبربة اؼبباشرة يسمح لو بتكوين مفاىيم كاقعية. كتتلخص مزا
 فيما يلي:

الغرضية: كاؼبراد هبا ربديد الغرض من النشاط ك التخريط لو،  (ٔ
التعليمية قادرا على تصميم كتنفيػذ أنشرتو  رالبالحبيث يصبح 

 .برريةة منهجية كمنّظمة

                                                           
 .ٔٙ-ٚ٘، ............، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسُت ضبدل الروجبى، ٛٔ

(، ٕٙٔٓ، )ؾبلة اآلثر جبامعة ؿبمد خيضر بسكرة، سبتمرب دور الوسائل يف العملية التعليميةسهل ليلى، ٜٔ
ٜٔٗ-ٔ٘ٔ. 
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الواقعية: كاؼبةصود هبا مدل تفاعل اؼبتعّلم مع الواقع ك احتكاكو  (ٕ
ات التعليمية باستعماؿ اػبربة اغبسية بو، كدراسة ـبتلف النشاط

 .أ حدسيا من مبادئ التعّلم الفعاؿمبد اليت تعد
ربمل اؼبسؤكلية: دبعٌت جعل اؼبتعلم مسؤكال عن النشاطات اليت  (ٖ

يبارسها عما يًتّتب عنها من نتائج، حىت يكوف أكثر حرصا على 
الوصوؿ إىل ربةيق الغاية إقبازىا بأداء عاؿ ك فعاؿ، من أجل 

 .ا النفسي كبةيمة العمل اؼبنجزاؼبرلوبة، ك الشعور بالرض

 ؾبموعة الوسائل الةائمة على اػبربة اؼببسرة اؼبعدلة .ب 

 واقع يف البيئة الربيعيػةىي كسائل تعمل على تةريب ال
، حىت يتمّكن من استيعاب بع  اغبةائق الغامضة أك رالبال

نموذج كالعينات أك اؼبفاىيم اعردة باالعتماد على كسائل بسيرة، كػال
كسائل تعتمد على اؼبالحظة كاالستماع، كىي زبتلف باختالؼ 

، حيث تشمل تمدىا اؼبؤلفوف فػي ىػذا اؼبوضوعاألسس اليت اع
الوسائل التعليمية أنواعا ـبتلفة منها اللغة اللفظية اؼبكتوبة كاؼبسموعة، 

تعليمية، كاػبػرائط كالرسػـو البيانية كالتسجيالت الصوتية كاللوحات ال
كالنماذج كاغباسبات اإللكًتكنية اؼبستخدمة فػي التعلػيم، كالفيػديو 

 كمن ىذه التصنيفات:  ،اؼبتفاعل كشبكة اإلنًتنت
كسائل بصرية: ىي ؾبموعة الوسائل اليت يستخدمها اؼبعلم من  (ٔ

أدكات، كمواد تعليمية زباطب حاسة البصػر فػي اؼبتعلم، كتيسر 
عليو فهم ؿبتول اؼبواد التعليمية. كمنها الرموز التصويرية كالرسـو 
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 ك الصور أك اػبرائط كغَتىا. كيؤّكد علماء تكنولوجيا التعّلم أف

 .فبا يرل ٓٗإىل % ٖٓادؿ تعلم مايعاإلنساف ي
حاسة السمع من أىم اغبواس اليت أنعم اهللا  كسائل ظبعية: تعد (ٕ

ه من خالؿ اللغة على اإلنساف، فاعبميع يتصل مع غَت هبا 
ةل رسائل اؼبنروقة، اليت كانت منذ بدء اػبليةة األداة الوحيدة لن

 ذلك من اػبربات. البشرية من دين كعلم كفن كأدب، كغَت
ع الوسائل اليت تعتمد يف استةباؽبا على حاسة فتشمل صبي

جيالت الصوتية موعة كالتسسمع، كمنها اللغة اللفظية اؼبسال
  .كاإلذاعة اؼبدرسية

كسائل ظبعية بصرية: كىي كل ما يستخدمو اؼبعّلم من أدكات  (ٖ
كأجهزة كمواد تعليمية، إلكساب اؼبتعلم خبػرات تعليمية عن 

 هبا تلك الوسائل اليت تعتمد طريق حاسيت السمع كالبصر. كنعٍت
على حاسيت السمع كالبصر معا، كتشمل صبيع الوسائل اليت 
تعتمد يف استةباؽبا على حاسيت السمع كالبصر، كتشمل التلفاز 
التعليمي، كاألفالـ التعليمية الناطةة كاؼبتحركة ،ك الصور اؼبتحركة 

 إىل تتوجو ألهنا الًتبوية الوسائط أفضل من تعد كىيك الفيديو. 
 أسرع طريةها عن التعليم هبعل فبا اإلنساف عند حاسة من أكثر
حيث يةدر علماء تكنولوجيا  ٕٓ.اؼبتعلمُت أذىاف يف كأدـك

                                                           
: الدار العاليمية للنشر كالتوزيع، ، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عمر الصديق عبد هللا. ٕٓ  (،ٕٛٓٓ)خرطـو

ٕٕٜ. 
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عن  % ٓٛ% إلػى ٓٚالتعليم أف اإلنساف يتعّلم مػا يعػادؿ 
 طريق حاسيت السمع كالبصر كتعاملهما معا.

 تصنيف الوسائل التعليمية من حيث كظيفتها .ج 

 الوسائل التعليمية من حيث كظيفتها إىل:تصنف 
كسائل العرض: يةصد هبا كيفية بّث اؼبعلومة كعرض  (ٔ

اؼبعلومات بأشكاؿ ـبتلفة، كقد قسمت حسب شكل 
 .إىل ساكنة كمتحركة، كرسم كتصوير العرض

كسائل األشياء: كىي عبارة عن كسائل تكوف اؼبعلومات جزءا  (ٕ
كالكتلػة كالوزف منها أك موركثة فيها مثل: اغبجم كالشكل 
كأشياء مصنوعة  كاللوف، كمنها أشياء طبيعية ، حية كصبادات

 .، أداة لعبة بناء
كسائل التفاعل: كىي كسائل تعرض معلومات، كيف الوقت  (ٖ

نفسو تدفع اؼبتعلم ليتفاعل معها، كأف يكتب شيئا ما، أك 
يذكر شيئا ما، كذلك بأف يستجيب للمادة اؼبعراة، كمنها 

 .ة كاغباسوب كاؼبختربات كاأللعاب الًتبويةالكتب اؼبربؾب

 

هاطرق ها وأسستطوير الوسيلة التعليمية : خطواهتا و  الثاين ادلبحث  

 التعليميةالوسيلة  تطوير خطوات .1
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 بالتباع اؼبعلم قياـ من البد مترورة، تعليمية كسائل على كبصل حىت
 تتمثل كإنتاجها، التعلمية – التعليمية الوسائل تصميم عند اػبروات من العديد
 :يأيت دبا اػبروات ىذه
 الوسيلة من العامة التعليمية األىداؼ ربديد .أ 

 اؼبصمم تساعد أهنا يف العامة التعليمية األىداؼ ربديد أنبية سبكن
 تتفق برريةة كترتيبو كتنظيمو الوسيلة ؿبتول اختيار يف االنرالؽ على

 اإلجتماعية كخلفيتهم التحصيلية، كمستوياهتم كقدراهتم اؼبتعلمُت كاستعداد
 بأقل التعليمية األىداؼ بلوغ على اؼبتعلم يساعد الذل األمر كاالقتصادية،

 إىل نسعى الىت العامة التعليمية األىداؼ تكوف كقد. كقت كأقصر جهد
 يف الىت مهارية أك انفعالية أك معرفية الوسيلة خالؿ من اؼبتعلم لدل ربةيةها
 .كاألنشرة كاحملتول اػبصائص ربد يتم ضوئها

 اؼبستهدفة الفئة خصائص ربديد .ب 

 اؼبستفدين خصائص ربديد عملية التعليمية، األىداؼ ربديد بعد يأتى
 من عددا ىناؾ أف على التعليم تكنولوجيا خرباء كهبمع. الوسيلة من

 – التعليمية الوسائل تصميم عند اعتبارىا يبكن للمتعلمُت خصائص
 :ىي ؾبموعات أربع يف اػبصائص ىذه كتةع التعلمية،
 ،كالوزف كالروؿ جسمية خصائص (ٔ
 األقراف، مع االجتماعية كالعالقات كاقتصادية اجتماعية خصائص (ٕ

 ،اعموعات يف كالتعلمل
 ،كالنظريات كاؼببادئ كالتعميمات كاؼبفاىيم كاغبةائق معرفية تربوية (ٖ
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 .التعلم كخصائص الفردية كالفركؽ سلوكية نفسية (ٗ
كلكن يعترب ربديد كل ىذه اػبصائص بالتفصيل ألم متعلم كاف، من 
األمور الصعبة، ال بل اؼبستحيلة، كلكن من اؼبهم أف نعًتؼ بوجودىا، 

 كنعتربىا عند تصميم الوسائل التعليمية العلمية. 

 التعليمي احملتول ربليل .ج 

 الوسيلة، فيو تستخدـ الذل الصف كمعرفة األىداؼ ربديد بعد
 كاغبةائق اؼبفاىيم" اعبوانب صبيع من التعليمي احملتول ربليل من البد

 بياهنا أجل من كذالك" كاؼبهارات كاؼببادئ كالةوانُت كالتعميمات
 العرضية اػبروات أك اؼبعلم بدليل االستعانة كيبكن الوسيلة، يف كتوضيحها
 ربديد يف اؼبصمم تساعد احملتول ربليل كعملية ذالك، يف للمناىج
 .التعليمية الوسيلة مكونات

 اػباصة"األدائية"  السلوكية األىداؼ ربديد .د 

 األىداؼ وبدد أف للمصمم يبكن التعليمي احملتول ربليل بعد
 التعليمية الوسيلة تسعى الىتنفسحركة"  –انفعالية  –"معرفية  اػباصة
 من كىذ كالةيلس، للمالحظة قابلة سلوكية بعبارات الرلبة لدل لتحةيةها
 التعليمية الوسيلة ربملها اليت الرسالة مكونات ربديد يف اؼبساعدة شأنو
 . أدؽ بشكل

 سيمكن ؼبا تفصيلي كصف ىو اػباص السلكي باؽبدؼ كيةصد
 ٕٔ.ما لدرس إهنائو  بعد عملو من النتعلم

                                                           
 .ٖٗٔاؼبرجع نفسو،  ٕٔ
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 "الوسيلة إستخداـ إسًتاذبية" التعليم تخدمتاؼبس إسًتاذبية ربديد .ق 
 اعموعة، حجم مراعاة من البد التعليم اسًتاذبية ربديد أجل من
 يف تستخدـ الصفية اعموعة من أمباط ثالثة ىناؾ اؼبثالية الناحية كمن
 :ىي كالتعلم التعليم عملية
 ،اؼبعلمّ  طريق عن الغرض (ٔ
 ،رالبال طريق عن"الذاتية"  اؼبستةلة الدراسة (ٕ
 أك اعبماعية اؼبناقشات يف الرلبة بُت أك كاؼبتعلم، اؼبعلم بُت التفاعل (ٖ

 .ذالك كغَت كاألجوبة األسئلة فيها تتم حصص
 .منها اؼبصنوعة كاؼبادة الوسيلة ؿبتول ربديد .ك 
 التعليمية الوسيلة إنتاج مث كمن كربكيمو للوسيلة األكيل اؼبخرط عمل .ز 

 .كذبريبها التعلمية
 ٕٕ.كاؼبتابعة التةوًن .ح 

 كعلى التعليمي، اؼبوقف يف اؽبامة العناصر من كاؼبتابعة التةوًن كيعترب
 اعبوانب تةوًن عملية يف تستخدـ أف يبكن متنوعة طرؽ ىناؾ سيةـو من

 كبيئية كقانونية كمالية بشرية، ـبتلفة عوامل إىل إضافة للتعلم، اؼبختلفة
 .التةوًن عملية على تعمل أف يبكن

 يبارسها أف يبكن الىت النشاط ألواف فتضمن للمتابعة، بالنسبة أما
 منها، كاإلستفادة ؿبتواىا، استتيعاب لزيادة الوسيلة استخداـ بعد اؼبتعلم

 .كاؼبستةبل اؼبرسل بُت التفاعل من مزيد كاإلحداث

                                                           
 .٘ٗٔ-ٔٗٔاؼبرجع نفسو،  ٕٕ
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 مةًتحات الوسيلة مصمم يضمن أف اإلعداد مرحلة جالؿ كينبغي
 للوسيلة استخداـ بعد الدارسوف هبا يةـو أف يبكن اليت األنشرة ببع 
 .كاؼبستةبل اؼبرسل بُت التواصل أك الذايت، التةوًن خالؿ من كذالك

 وإنتاجها التعليميةالوسيلة  تصميم أسس .0

 عند اؼبعلم يرشدىا أف يبكن اليت العامة اؼببادئ بع  ىناؾ
 التعليمية الوسائل أف اؼبعلم يضمن حىت التعليمية الوسائل انتاج أك تصميم
 األىداؼ ربةيق يف كفاية ذات تكوف سوؼ إلنتاجها ىبرط اليت

 ٖٕ:اآلتية اعالت على اىتماماتو يركز أف اؼبعلم فعلى. اؼبنشودة
 الوسيلة تسعى الىت األىداؼ كضع عند كاؼبنرةية العملية اػبروات اتباع .أ 

 أسلوب باستخداـ أنتاجها لعملية التخريط مث لتحةيةها، التعليمية
 هبذه إليها ينظر أف هبب التعليمية الوسائل إنتاج عملية أف دبعٌت. النظم
 اؼبوقف بناء من جزءا التعليمية الوسيلة تعد اليت الشمولية، النظرة
 مكونات بباقي كترتبط تتأثر كإنتاجها تصميمها، عملية كأف. التعليمي
 التعليمية أغراضو ربةيق يف معها كتشًتؾ متبادال، ارتباطا اؼبوقف ىذا

 .كالًتبوية
 أنتاج ؾباؿ يف أجريت اليت كاألحباث التجريبية الدراسات بنتائج األخذ .ب 

 ضبط عادة يتم كاألحباث الدراسات ىذه مثل كيف. التعليمية الوسائل
 أك التعليمية، الوسيلة إنتاج يف تؤثر اليت كالعوامل كاؼبتغَتات، العناصر،
 إرشادات أك إجرائية تعميمات إىل التوصل يتم كبالتايل. استخدامها

                                                           
عة عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالربا، )تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيقؿبمد ؿبمود اغبيلة،  ٖٕ

ٕٓٓٓ،) ٖٔ٘-ٖٔٙ. 
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 كإنتاجها التعليمية، الوسائل تصميم يف هبا يستعاف أف يبكن عملية،
 .كالتخمُت اغبدس على االعتماد من بدال

 يتعلق ما كخباصة التعليمية، الوسائل إلنتاج النفسية األسس مراعات .ج 
 .يتعلموف ككيف حوؽبم ؼبا األشخاص إدراؾ بكيفية

 التعليميةالوسيلة  تقومي طرق .2

 اؼبصمم، الربنامج أىداؼ مع متسةا التةوًن يكوف أف الضركرم من
 دبا ربصل كالىت الربنامج، عليها يةـو الىت التصورات نفس على يةـو أف أم
 .إقبازه ينبغي

 مبو على كترتكزاف كتركيب ربليل من الربنامج لتصميم كاف كؼبا
 الفردية الفركؽ من تةلل أف ينبغي التةوًن عملية فإف لذا اؼبتعلم، شخصية
 بياف الضركرم من كاف ؽبذا اعبماعية، اؼبةارنات من كتكثر األداء يف

 قياس أدكات كاستعماؿ كالةياس للمالحظة قابلة سلوكية بعبارت األىداؼ
 ما قياس اؽبدؼ يكوف فال ما، كاألداء كاؼبالحظة كاالختبارات، ـبتلفة
 .ـبتلفة مراحل يف تؤديها كظائف لألىداؼ أف بل فةط تعلماؼب تعلمو

 كذلك التعليمي، اؼبوقف من أساسيا جزءا التةوًن عملية كتعترب
 تعديلها، طريق عن التعليمية األىداؼ ربةيق يف فاعليتها زيادة هبدؼ
 إنتاجها، أك تصميمها طريةة أك إنتاجها، يف اؼبستخدمة اؼبواد كربسُت
 من يبدأ مستمر تةوًن ىو بل معينة، مرحلة يف يكوف ال التةوًن فإف كؽبذا
 اؼبوقف من االنتهاء كبعد التعليمي، اؼبوقف تنفيذ كأثناء األىداؼ ربديد
 .التعليمي
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  وعناصرها أهدافها وأمهيتها وأنواعهامهارة الكتابة : مفهومها و  الثالث ادلبحث
التصحيحهاو   

 لكتابةمفهوم ا 1
الكتابة ىي اؼبهارة اللغوية اليت تتضمن الةدرة على التعبَت يف 
مواقف اغبياة، كالةدرة على التعبَت عن الذات جبمل متماسكة مًتابرة 

كاالتساؽ، كيتوفر فيها اللغوية كالصحة اؽبجائية كصباؿ فيها الوحدة 
 ٕٗالرسم.

كلذالك فإف تعرؼ الكتابة اعبيدة امر  ،الكتابة نشاط معةد جدا
يصعب اكصوؿ اليو كلكن قد تعريف الكتابة بأهنا رسم اغبركؼ خبط 
كاضح ال لبس فيو كال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات كفق 

العربية اؼبتفق عليها لدل اىلها حبيث تعرى ىف النهاية  قواعد الكتابة
 ٕ٘.ةنمعٌت مفيدا كداللة معي

كالكتابة عملية ذات شةُت احدنبا آىل كاالخر عةلى. كالشق 
اآلىل وبتول على اؼبهارات اغبركية اػباصة برسم حركؼ االهبدية كمعرفة 

مل اؼبعرفة التهجئة كالًتقيم ىف اللغة األجنبية. كأما اعبانب العةلى فيش
 ٕٙاعبيدة بالنحو كاؼبفردات كاستخداـ اللغة.

                                                           
، )ماالنج: مربعة اعبامعة موالنا مالك إبراىيم ، ادلوجه لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور ىادم  ٕٗ

 .ٙٓٔ(، ٕٔٔٓاإلسالمية اغبكومية، 
ىرة :دار )الةا أساس اعدادالكتابة التعليمية لغري الناتقني بالعربيةناصر عبد هللا العاىل كعبد اغبميد عبدهللا  ٕ٘

 .۷۵(، ۱۹۹۱االعتصاـ, 
)الرياض: الناشرعمادة سؤكف  ادلعينات البصرية يف تعليم اللعةؿبمد اظباعيل صيفى كعمر الصديق عبدهللا  ٕٙ

 .ٕٖٔ(، ٜٗٛٔاؼبكتبات، 
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أف الكتابة تتناكؿ ثالثة جوانب أّف  لكمن خالؿ ىذا التعرفُت نر 
 مهارة الكتابة  كىي:

 .اسم اغبركؼ خبط كاضح .أ 
 .مراعاة على التهجئو كالًتقيم .ب 
 تركيب اعبمل بالةواعد النحوية كالصرفية ىف الكتابة. .ج 

 الكتابة مهارة أهداف 0

 :يلي كما ىي الكتابة اؼبهارة هتدؼ
 األساسية اإلنسانية االحتياجات من جزء ىي الكتابة .أ 

كنت ال تزاؿ  إذا اإلنساف بةاء حيث كدبا يف ذلك من
 ترغب يف البةاء على قيد اغبياة.

آخر  كشخص شخص بُت االتصاؿ كسائل ىي الكتابة .ب 
 كالةارئ(. الكاتب )بُت

 بُت اغباضر كاؼباضي  للتواصل أداة ىي الكتابة .ج 

 السابق العلم على للحفاظ .د 

 كجود اغبدث الفعلي. على دليل ىي الكتابة .ق 

 :ىي الكتابة رة اؼبها تعليم من الغرض كأما
الكلمات كاعبمل مع اللغة  كتابة على قادرا الرالب كاف .أ 

 العربية بالصحيح.

الكلمات كاعبمل  كقراءة كتابة على قادرا الرالب كاف .ب 
 العربية اؼبتكاملة.يف اللغة 
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اللغة  نشرة لتكوف الراب من تدريب اغبواس اػبمس .ج 
كالكالـ  كالرؤية كالسمع االىتماـ، خال من العربية، إما
 .كالكتابة

 العربية جبميلة كمرتبة. اللغة كتابة تزايد .د 

 كتابة اعبمل اليت مت دراستها. الرالب معرفة اختبار .ق 

 ٕٚ.أسلوهبم باستخداـ الكتابة الرالب تدريب .ك 

 أمهية مهارة الكتابة 2
تعترب الكتابة اىم مهارات اللغة. كما تعترب الةدرة على الكتابة 
ىدفا رئيسا من أىداؼ تعليم اللغة األجنبية. كالكتابة كفن لغوم ال تةل 
أنبية عن اغبديث أك الةراءة فإذا كاف اغبديث كسيلة من كاسائل اتصاؿ 

ل امبعاالتو كمشاعره كافكاره اإلنساف بغَته من أبناء األمم األخرل بو ينة
كيةضى حاجاتو كعاياتو كإذا كانت الةرأة أداة اإلنساف ىف الًتجاؿ عرب 
اؼبسافات البعيدة كاألزمنة العابرة الثةافات اؼبختلفة فإف الكتابة تعترب من 
مفاخر العةل اإلنساىن كدليال على عظمتو حيث ذكر علماء 

كتابة بدأ تارىبو اغبةيةى فبالكتابة االنثربولوجيا اف اإلنساف حُت اخًتع ال
سجل تارىبو كحافظ على بةائو كبدكهنا قد ال تستريع اعبماعات أف 
تبةى ىف بةاء ثةافاهتا كتراثها. كالتستفيد كتفيد من نتاج العةل اإلنساىن 

كسبثل  ٕٛالذم ال بديل عن الكلمة اؼبكتوبة أداة غبفظو كنةلو كترويره.
                                                           

 .ٕٛٔاؼبرجع نفسو،   ٕٚ
مصر: إيسيسكو " ) طرائق تدريس اللغة العربة لغري الناتقني هباؿبمد كامل الناقة كرشدل أضبد طعيمة.  ٕٛ
,ٕٖٓٓ  ،)ٜٜٔ. 
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بدكر فعاؿ -لية االتصاؿ الىت قامت كمازالتالكتابة ركيزة أساسية ىف عم
ىف حفظ الًتاث البشرل من الضياع كتسجيل تاري  اإلنساف عرب األزمنة 
اؼبختلفةكما أدل اخًتاع الكتابة دكرا عظيما ىف تسجيل الةرآف الكرًن 
كاغبديث النبول الشريف كلذا حثنا الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم على 

 ٜٕ" ركاه الرربل.علم بالكتابةقيدوا التعلمها ىف قولو: "
كالكتاب كإف كانت مهمة كوسلة من كسائل االتصاؿ كالتعبَت عن 
النفس كالفكر فإهنا مهمة ايضا ىف حجرة الدراسة حيث يترلع الدارس 
للغة العربية اىل الةدرة على أف يكتب هبا كما يتحدث كيةرأ، إف الكتابة 

تساعد الدارس على التةاط ايضا كسيلة من كسائل تعليم اللغة، فهى 
اؼبفردات كتعرؼ الًتكيب كاستخدامها كما أهنا تسهم كثَتا ىف تعميق 
كذبويد مهارات اللغة األخرل كاغبديث كالةراءة كاالستماع أيضا بإتبار  
كتابة اإلمالء نوعا من انواع التدرب على اإلستماع كما ستذكر ىف 

 ٖٓمكاف آخر.
 الكتابة أنواع 6

 ينربق تربوم مبدأ التدرج ألف, التدريس تدرّج على تةـو الكتابة
 مادة أيّة تعّلم أك اللغات تعليم ذلك يف سواء, التعليم حاالت صبيع على
 الذم الرالب إنشاء بتدريج يناسب التدريس تدرج كألف, أخرل دراسية
خصائص اؼبختّص كىذا اغباؿ يساعد اؼبعّلم أف ينظم فّن قيادة يبلك 

 التدريس إلعداد الدارس أف يستلم اؼبادة كيفهمها كيسّلط عليها. 
                                                           

 .۷۵، .............، أساس إعداد الكتابة التعليمية لغري الناتقني بالعربيةناصر عبد هللا،  ٜٕ
 . ٕٓٓ، ..............، طرائق تدريسؿبمد كامل الناقة كرشدل اضبد طعيمة.  ٖٓ 
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 أما تةسيم أك أنواع الكتابة عند اػبويل, فهي:
 .اػبط أم كتابة اغبركؼ -ٔ
 .النس  -ٕ
 .اإلمالء -ٖ
 .الكتابة اؼبوجهة أك اؼبةّيدة -ٗ
 .اغبرّةالكتابة  -٘
 

 اخلط )كتابة احلروف( -1
قبل أف يتعّلم الدارس اػبط فعلى اؼبعّلم أف يهتّم ما قبل اغبرؼ, 
يف ىذه اؼبرحلة يتعّلم الدارس كيف يبسك الةلم ككيف يكوف كضع 
الدفًت أمامو. كيتعّلم أيضا كيف يتحكم بروؿ اػبط الذم يرظبو كاذباىو 

 ؼبرحلة التالية.كبدايتو كهنايتو سبهيدا لكتابة اغبركؼ يف ا
 كيستحسن أف تتّم ىذه اؼبهارة بالتدرّج التاىل:

 .تكتب اغبركؼ بأشكاؽبا اؼبنفصلة قبل كتابتها بأشكاؽبا اؼبتصلة -
 .تكتب اغبركؼ بًتتيبها األلفابييت اؼبعركؼ -
 .تكتب اغبركؼ قبل كتابة اؼبةاطع أك الكلمات -
 .يكتب حرؼ كاحد أك أثناف جديداف يف كل درس -
كتابة اؼبعّلم النموذجية على السّبورة مةدمة من الكتابة على  -

 .دفاترىم
 النسخ -0
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بعد أف يتّم تدريب التالميذ على كتابة اغبركؼ منفصلة أك متصلة 
من اؼبفيد أف يرلب اؼبعّلم من تالميذه أف ينسخوا دركس الةراءة اليت 

للعديد يتعّلموهنا يف كتاب الةراءة األساسي. كرغم أف النس  ال يركؽ 
من اؼبختصُت باألساليب, ليس من أف التالميذ ال يتعّلموف شيئا ما, إال 

 أف فيو يتعّلموف:
  تدّرب النفس أف يكتبوا لكتابة الصحيحة تناسب دبنسوخ فهو

 تدريب على اػبط اعبميل اعبّيد.

  النس  ينمّي إحساس التالميذ بالتهجئة الصحيحة. 
  النةط كالفواصل  تدريب التالميذ على الًتقيم, أل كضع

 .كسواىا
  يستفيذ ما تعّلمو التلميذ من مفردات كتركيب. 

 اإلمالء  -2
بعد أف يتدّرب التالميذ على النس  مدة معةولة, من اؼبمكن أف 
تبدأ مرحلة اإلمالء, كىي مرحلة الكشف عن مدل قدرة اؼبتعّلم على  

 كتاب ما يسمع.
 تنّوعة، منها: كإلمالء فوائد عديدة تتصل باؼبهارات اللغوية اؼب

 اإلمالء تدريب على الكتاب الصحيحة , أل التهجئة الصحيحة. 
  اإلمالء يكشف عن قدرة اؼبتعّلم على سبييز بُت األصوات اللغوية

 .كخاصة األصوات اؼبتةاربة مثل: ث, ذ أك س . ز كغَت ذلك
 اإلمالء يعزز معرفة اؼبتعّلم باؼبفردات كالًتاكيب اللغوية. 
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  قدرة اؼبتعّلم على الًتقيم الصحيحاإلمالء يكشف عن. 
 

 اؼبوجهة أك اؼبةيدة الكتابة  -ٗ
 أف يبكن ،كاإلمالء كالنس  اغبركؼ كتابة الرالب يتعّلم أف بعد
 تسبق مرحلة كىي, اؼبوّجهة الكتابة أيضا تسّمى اليت اؼبةيدة الكتابة تبدأ
 اغبرّة. الكتابة

يف منهج التدريس, بأف الكتابة اؼبةيدة تسّمى أيضا  ذكرتكما 
اإلنشاء اؼبوّجو, اليت فيها تدرّس الكفاءة لتكوين اعبمل اعبّيدة 
كالصحيحة مث يرتّبها لتكوف الفةرة الصحيحة يف الكالـ أك يف اعبمل 

 البسيط.
 كمن اؼبمكن أف تأخد الكتابة اؼبةيدة أحد األشكاؿ اآلتية:

 كتب الولد درسو )البنت(اعبمل اؼبوازية، مثل :. 
  الفةرة اؼبوازية، مثل: فإذا كانت الفةرة تدكر حوؿ شخص إظبو

 يرلب منو أف وبوؽبا لتدكر حوؿ فتات إظبها مرًن ،حامت

 ،مثل: ذىب الولد إىل اؼبدرسة الكلمات احملذكفة. 
 عاصم-حلوة-تفاحة -ترتيب الكلمات, مثل: أكل. 
 ،َت مرتبة من اعبمل, تعرى للتلميذ ؾبموعة غ ترتيب اعبمل

 كيرلب منو أف يرتبها ليعمل منها فةرة متكاملة.

 ،تعرى للرالب صبلة يرلب منو أف وبوؽبا إىل منفية  ربويل اعبملة
أك مثبتة أك إىل اؼباضي أك اؼبضارع, أك إىل غَت ذلك من  

 .التحويالت
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 ،تعرى للرالب صبلتاف يرلب منو أف يصلها معا  كصل اعبملة
 .فيكّوف منها صبلة كاحدة

 يعرى للرالب جزء من اعبملة كيرلب منو  ،إكماؿ اعبملة
 إكماؽبا بزيادة صبلة رئيسية أك غَت رئيسية.

 اغبرّة الكتابة -٘
 يعٌت, الكتابية اؼبهارة مبو من األخَتة اؼبرحلة يف اغبرة الكتابة تأتى
 قبلهم يف ما سكب يستريعوا أف التالميذ يرلب فيها اليت الكتابة مرحلة
 .حرّية صبلة كتصميمة بإختيارالكلمات الكتابة سبيل على

 كتابة قبل الكتابة مراحل يف ألف اؼبهارات أصعب اغبرّة الكتاب
 كإستعماؿ كاؽبجاء كاؼبفردات كاغبركؼ اؼبختّصة بالناحية هتتمّ  اغبرّة

 .جرا كىلم كالًتكيب ،اعبملة يف الكلمات
 كاالندماج اؼبختلفة بالعناصر فيها فتهتمّ  اغبرّة الكتابة مرحلة يف أما
 كعالمة كإمالءه كأسلوبو لغتو كقواعد كشكلو اإلنشاء مادل مثل
.الًتقيم

ٖٔ 
 الكتابة عناصر 5

 للكتاب أساسّية عناصر ففيها الكتابة تعريف عرفنا أف بعد
 ما على التعرؼ يف كالدارسُت اؼبعّلمُت تساعد اليت الرئيسية كمكونتها
 حذفها إىل تؤدم ـبتلفة جوانب من اؼبهارة ىذه اكتساب يترلبو
 :ىي رئيسية عناصر ثالثة من الكتابة مهارة كتتكّوف

                                                           
األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني  السجل العلمي للندوة العادليةؿبمد اظباعيل صفى كعلى ؿبمد الةاظبى،   ٖٔ
 .ٜٓٔ(، ٜٓٛٔ، ) الرياض: الناشرعمادة سؤكف اؼبكتبات،هبا
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 .كسهولة سرعة يف الًتقيم كعالمة اغبركؼ رسم إتةاف -
  منها االختيار إجادة مع كتركيب مفردات من اللغة عناصر معرفة -

 .الكتاي النظاـ بةواعد كاإلؼباـ
  .األفكار تنظيم على الةدرة -

 :اؼبذكورة العناصر يوضح التايل كالشكل
 
 
 
 
 
 

 التصحيح ىف دروس الكتابة -6
أف يتجوؿ اؼبدرس عند ما تكوف الكتابة ىف الصف يستحسن 

بُت طالبو ؾبيا عن أسئلتهم كمزيال شكهم سواء من ناحية الرسم 
 ٕٖاالمالئي أـ من ناحية الةواعد اللغوية كبذلك يةلل من أخرائهم.

كعند ما ينتهي الرالب من كتابتهم ذبمع الكراسات كيةـو 
اؼبدرس بتصحيحها بوضع خط ربت اػبرأ كقد يكتب لو الصواب أك 

مد ذلك على مستول الرالب، كمدل استعدادىم ال يكتب، كيعت

                                                           
 .ٖٜٔاؼبرجع نفسو،   ٕٖ
 

 الةدرة على تنظيم األفكار معرفة اؼبفردات كالًتاكيب

 إتةاف اغبركؼ كقواعد اإلمالء كالًتقيم
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لالعتماد على أنفسهم ىف معرفة اػبرأ كتصوية. كيفصل أف يكوف 
 تصويب اػبرأ بكتابتو ىف صبلتو

أما األخرأ الشائعة كاؼبتكررة لدل الرالب فيستحسن أف يةـو  
اؼبدرس بتجميعها ؼبناقشتها كشرحها داخل الفصل حىت ال يتكرر اػبرأ 

 فيها.
تأثر الرالب بكمية اغبرب األضبر الذم قـو بو اؼبدرس جهود، فإنو  كإذا

سوؼ يشعر بأف ىذا العمل فوؽ قدرتو، سوؼ يستمر ىف ىذا الشعور، 
-إال إذا أعرى توجيها دقيةا من البداية، ىذا التوجيو هبب أف وبتول

على اعداد شفول أك ال، حىت إذا ما كضع قلمو -كما ىف كل الكتابة
اف لديو بع  التأكد من نتيجة صحيحة معةولة. كذلك ما على الورقة ك

 ٖٖنوىنا اليو سابةا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٖٜٔاؼبراجع نفسو،   ٖٖ
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث .أ﴾ ﴿
منهج البحث الترويرل  ستخداـبا الرسالة هتصممت الباحثة ىذ
 . ىذه الرريةة مستخدمة (Barg and Gall)الذل تةدمو سوغينو من برغ كغاؿ

كىو عملية أك خروات لترور النتائج  فعالة ك ذبربة معينةللحصوؿ على نتائج 
فالبحث على ىذا النوع ؿبتاج ليحلل  ٖٗاعبديدة أك اسباـ النتائج اؼبوجودة.

االحتياجات كىبترب فعالية اإلنتاج اؼبخصوص حىت يبكن اعتمع االنتفاع هبذا 
الذل يراد  إلنتاجتول ىذا البحث على نتيجة الدراسة اؼبتعلةة باوب ٖ٘.اإلنتاج

اؼبؤسس على الدراسة اؼبيدانية، كاالختبار اؼبيداين يف  اإلنتاجترويره، كتروير 
اؼبكاف الذل أرادت الباحثة تنفيذ ىذا البحث، كالتنةيح إلصالح العيوب 

 ٖٙاؼبوجودة عند االختبار.

الترويرم ك ىى منهج البحث ه الرسالة استخدمت الباحثة يف ىذ
(Research and Development)الترويرم ىو طريةة علمية ه الرسالة ك . يف ىذ

بدأت  ٖٚللبحث كالتخريط كالتحصيل كالتجريب لصّحة اإلنتاج اؼبرّورة.

                                                           
ٖٗ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (,طرق البحث الرتبوي)  cet ٘, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, ٕٜٓٓ), ٔٙٗ. 

ٖ٘ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XI ( طرق البحث الكمي والبحث
 .ٜٕٚ ,النوعي، ,والبحث التطويري(

 .ٕٖٛ-ٛٓٗاؼبرجع نفسو، صٖٙ
ٖٚ Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development ( منهج البحث
 .ٖٓ ,(ٕٙٔٓ ,Bandung: Alfabeta) (التطويري
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دراسة الكتب اؼبتةّدمة كتصميم الكتاب بناء على  خروات البحث الترويرم
 ٖٛ نتائج البحث كذبربة الكتاب مثّ تنةيحو بعدىا.

االحتياجات كىبترب فعالية فالبحث على ىذا النوع ؿبتاج ليحلل 
تول ىذا وب ٜٖ.اإلنتاج اؼبخصوص حىت يبكن اعتمع االنتفاع هبذا اإلنتاج

 اإلنتاجالذل يراد ترويره، كتروير  إلنتاجالبحث على نتيجة الدراسة اؼبتعلةة با
اؼبؤسس على الدراسة اؼبيدانية، كاالختبار اؼبيداين يف اؼبكاف الذل أرادت 

 ٓٗلبحث، كالتنةيح إلصالح العيوب اؼبوجودة عند االختبار.الباحثة تنفيذ ىذا ا
أف ترّور الوسيلة ه الرسالة الةوؿ أرادت الباحثة يف ىذ لفة
 السابع للصفعند طلبة  " (Sate Bahasa)ؤسسة على "سايت اللغة اؼبالتعليمية 
 الكتابة. لتعليم مهارة فونوركغو ٙاغبكومية  اإلسالمية اؼبتوسرة باؼبدرسة

 البحث وعينتهرلتمع  .ب﴾ ﴿
من اؼبدرسة  السابعىم طلبة الصف ه الرسالة يف ىذؾبتمع كأما 

طالبا. كأما  ٘ٚٔالىت بلغ عددىم  فونوركغو ٙاغبكومية  اإلسالمية ؼبتوسرةا
فاختياره  .طالبا ٚ٘كبلغ عددىم  األلف كالباء السابععينتو يتكوف من الصف 

 .(Random Cluster Sampling) برريةة معاينة مساحة عشوائية
 أدوات مجع البيانات .ج﴾ ﴿

                                                           
ٖٛ Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan الرتبوي   منهج البحث) 
(والتطويري    (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, ٕٕٓٔ), ٜٔٗ-ٜٔ٘. 
ٖٜ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XI ( طرق البحث الكمي
 .ٜٕٚ ,(ٕ٘ٔٓ ,Bandung: Alfabeta) ,والبحث النوعي، ,والبحث التطويري(

 .ٕٖٛ-ٛٓٗاؼبرجع نفسو، ٓٗ
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أدكات صبع البيانات غبصوؿ على البيانات  ىذا البحث إىل احتاج
 :ساليبو فبا يليأعاؼبية. ككاف  الصحيحة كفبكن مسؤكلتو

 (Interview)اؼبةابلة  .ٔ

يةصد باؼبةابلة ىو اغبوار بُت السائلُت كاؼبخربين الكتساب 
مع  قامت الباحثة باؼبةابلةه الرسالة مبا يف ىذإك  ٔٗ.كاالستعالمات البيانات

يف تعليم اللغة  محوؿ مشكالهت ممدرس اللغة العربية كذلك الستخالص آرائه
التعليمية. كالوقوؼ على نتائج  ةليالعربية كمدل احتياجهن إيل تروير الوس

 ""سايت اللغة الوسيلة التعليميةاؼبؤسسة على  الكتابةتروير كسيلة تعليم مهارة 
(Sate Bahasa) " شبو اؼبنظمة فنموذجها اؼبةابلة. 

 (Observation)اؼبالحظة  .ٕ

ساليب صبع البيانات بالرريةة اؼبباشرة أسلوب من أاؼبالحظة ىي 
استخدمت ه الرسالة مبا يف ىذإك  ٕٗ.ككتابتها على آلة اؼبالحظة أـ غَتىا

اؼبيداف. اؼبالحظة غَت اؼبشاركة الكتساب البيانات اغبةيةة كالشميلة من بيانات 
الرلبة كاؼبدرس  البيانات عن أحواؿ الفصل إما كاستخدامها أساسا عبمع

كعملية التعليم بالوسائل التعليمية فيها ككذلك الوقوؼ على إمكانياهتم 
اليت أصبحت نةرة االنرالؽ يف ىذه  )اؼبدرسة كاؼبدرس كالرلبة( كمشكالهتم

 .الدراسة
                                                           
ٗٔ Moch Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab منهجية ) 
(حتسني جودة تعلم اللغة العربية , (Malang: CV Bintang Sejahtera, ٕٓٔٗ), ٜٔٔ. 

ٕٗ Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur (وطرقها  أنواع البحوث الرتبوية
(وإجراءاهتا  (Jakarta: Prena Media Group, ٕٖٓٔ), ٕٚٓ. 
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 (Questionnaire)االستبياف  .ٖ
االستبياف أداة مالئمة للحصوؿ على معلومات ك بيانات تعترب 
بواقع معُت، كيعةد بشكل عدد من األسئلة يرلب اإلجابة  كحةائق مرتبرة
  ٖٗ.األفراد اؼبعينُت دبوضوع االستبياف عنها من قبل عدد

بأنو عملية معرفة أحواؿ الرلبة  الباحثة فهمتمن التعريف اؼبذكور 
قبل استخداـ الوسيلة اؼبرورة كبعد استخدامها. ىذه تدخل إىل أم اعالت. 
مثال يف ؾباؿ رغبة الرلبة يف تعلم اللغة العربية كألسئلة تتعلق بعملية التعلم 

 كإجابية اإلنتاج اؼبترور.

اؼبغلةة كاؼبفتوحة.  نوع االستبيافه الرسالة ىذ تكاستخدم
الكتساب فاؼبفتوحة  الستبياف اؼبغلةة الكتساب التةوًن الكمية كأما االستبياففا

 إما من اػببَت أك عينة البحث. ٗٗالتةوًن الكيفية

بعد عملية التروير مباشرة  َتالباحثة أكراؽ االستبياف إىل اػبب يدأر 
يمة كبو ق يةالتعليم االسًتاذبّيةلتحاكم الوسيلة اؼبرورة من خبَت اؼبادة كخبَت 

اإلنتاج اؼبرورة كؼبعرفة النواحي اليت البد فيها من التصحيحات كالتعديالت. أما 
ة يعن فعال مكزعت بعد عملية التعليم ؼبعرفة آرائه ةللرلب أكراؽ االستبياف

 .الكتابةهارة ؼب يةلتعليمااستخداـ ىذه الوسيلة 

                                                           
، )الةاىرة: أساليبه-أدواته-البحث العلمي، مفهومهعدس ككايد عبد اغبق، ذكقاف عبيدات كعبد الرضبن   ٖٗ

 . ٖ٘ٔ(، ٜٚٛٔدار الفكر، 
ٗٗ Moch Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab ( منهجية حبث
(حتسني جودة تعلم اللغة العربية , ..............., ٜٔٔ. 



 

44 
 

. (Likert)كيف ىذه االستبانة استخدمت الباحثة مةايس ليكرت

ليكرت ىي أسلوب لةياس السلوكيات كالتفضيالت مستعمل يف  مةايس
 االختبار النفسية.

ىذه اؼبةايس باالستبانات يف ؾباؿ اإلحصاءات.  تكاستخدم
يعتمد اؼبةايس على دليل درجة الواقعة أك اإلعًتاض على صيغة ما. كالدرجة 

 اؼبستخدمة يف االستبانة ىي:
 صفة درجة

 اموافق جدّ /  اجّيد  جدّ  ٗ
 موافق/  جّيد  ٖ

 ما موافق إىل حدّ /  مةبوؿ ٕ

 غَت موافق/  ناقص ٔ

 ٖ.ٔ اعبدكؿ
 الدرجة اؼبستخدمة يف االستبانة

  كؼبعرفة صحة اإلنتاج البد للباحثة أف تبدؽبا إىل البيانات الكمية بالرموز التالية:
  

 البياف:

P  اؼبئوية الصالحية = 

 الةيمة احملصولة= ؾبموعة     ∑

 = ؾبموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى   ∑

 :مث تعُت صفة نتيجة االستبانة باؼبعيار التايل

P = 
∑𝒙𝒊

∑𝒙
 x 100 % 
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 التقدير الفئات ادلئوية الرقم

 اموافق جدّ /  اجّيد  جدّ  %ٓٓٔ-%ٙٚ ٗ
 موافق/  جّيد  %٘ٚ-%ٔ٘ ٖ

 ما موافق إىل حدّ /  مةبوؿ %ٓ٘-%ٕٙ ٕ

 غَت موافق/  ناقص %ٕ٘-%ٓ ٔ

 ٖ.ٕ اعبدكؿ
 معيار ربصيل االستبانة

من خالؿ أساليب صبع البيانات أف أنواع البيانات الىت  إّتضح
احتاجت إليها الباحثة جاءت على شكل البيانات الكمية كالبيانات الكيفية. 

 كقد أخذت الباحثة البيانات الكمية من اؼبصادر اآلتية:

بيانات من خبَت اؼبادة كخبَت الوسيلة التعليمية حوؿ صالحية  أ 
 باؼبدرسة السابع للصفطلبة  الكتابةالوسيلة التعليمية لتعليم مهارة 

حيث مضموهنا كلغتها  فونوركغو ٙاغبكومية  االسالمية اؼبتوسرة
 .كترويرىا

بيانات من الرلبة حوؿ مناسبة الوسيلة التعليمية كمالءمتها لتعليم  ب 
 السابع.لرلبة الصف  تابةالك

بيانات حوؿ فعالية الوسيلة التعليمية اليت جاءت من االختبار  ج 
 الةبلي كالبعدم.



 

46 
 

أما البيانات الكيفية فةد مت اغبصوؿ عليها من مدخالت 
 َتكاؼبالحظات اليت حصلت عليها الباحثة من خالؿ اؼبةابلة كاغبوار مع اػبب

 .كاؼبدرس كالرلبة
 (Test)االختبارات  .ٗ

االختبار ىو ؾبموعة من اؼبثَتات )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور 
( أُِعدت لتةيس برريةة َكّمية أك كيفية سلوكا ما، كاالختبار يعري  أك رسـو
درجة ما، أك قيمة ما، أك رتبة ما، للمفحوص، كيبكن أف يكوف االختبار 

  45ؾبموعة من األسئلة أك جهازا معيّػننا.

لعيارة فعالية اإلنتاج بالبيانات الكمية  ىذا البحث يف فاستخدمها
كيهدؼ تصميم االختبارات إىل اغبصوؿ على  .من نتائج تعليم الرالب

البيانات عن كفاءات الرلبة كاستيعاهبم يف فهم النص اؼبةركءة من درس اللغة 
العربية خالؿ دراستهم كالكشف عن رغبتهم يف تعليم اللغة العربية بعد 

لتعليمية اؼبرورة. كيشتمل االختبار على الكفاءة الةرائية الوسيلة ا ماستخدامه
فهم اؼبعلومات التفصيلية، كفهم األفكار الرئيسية  ،يف فهم ؿبتول النص اؼبةركء

 .من صبل أك فةرات
 (Documentary)الوثائق  .٘

البحث ىو  األساسي اػبامس عبمع البيانات يف ىذا سلوباأل
ؼبراد بالوثائق ىي الكتب كالدكريات كتةريرات األنشرة كا. ربليل الوثائق

                                                           
)الةاىرة، دار النهضة  ،مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسجابر عبد اغبميد جابر كأضبد خَتم كاظم،  ٘ٗ

 .ٜٛٔـ(، ٜٛٚٔالعربية 
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 التةل أنبية الوثائق عن ٙٗالدرجات كاؼبخروطات كغَتىا. كاعالت ككشف

 اؼبكتوبة عن البيانات كاىتمت الباحثة بالوثائق للحصوؿ على. الوسائل األخرل

يف تعليم مهارة  (Sate Bahasa) ة""سايت اللغ األشياء اؼبهمة اؼبتعلةة بإعداد
 ٙ اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع للصفلرلبة  الكتابة
 :الوثائق يف ىذا البحث للوقوؼ على معرفة البيانات العاّمة منها فونوركغو.
 فونوركغو. ٙ اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسرة خلفية تأسيس اؼبدرسة . أ

 رؤية كبعثتها. . ب

 لوازمها التمهيدية. . ت

 اؼبوجودة.كسائلها  . ث

 ىيكلها اإلدارم. . ج

 أحواؿ طالهبا من الصف السابع. . ح
 مصادر البيانات .د﴾ ﴿

استخدمت البيانات األساسية  الرسالةالباحثة يف كتابة  لنجاح
ككتاب  اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع للصفكىي كتاب اللغة العربية للصف 
صبيع البيانات اليت كجدهتا الباحثة يف  يكى ةالتعليم. كالثاين البيانات الثانوي
 .الكتب كنتائج البحوث السابةة

 أسلوب حتليل البيانات .ه﴾ ﴿
ؼبعرفة فعالية "سايت  ةعملال َتخأيف  اؼبأخوذةربلل الباحثة البيانات 

ككمالة اؽبدؼ. اؽبدؼ اؼبهم من ىذا التحليل ىو معرفة  (Sate Bahasa) "اللغة

                                                           
 . ٖٛ٘(، ٕٜٛٔالكويت: ككالة اؼبربوعات عبد اهللا حرمى، (، أصول البحث العلمي ومناهجهأضبد بدر،  ٕٔ
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االختبار الةبلي كاالختبار البعدم. كاستخدمت الفرؽ بُت نتائج الرلبة يف 
 :الباحثة أسلوبُت لتحليل البيانات، كنبا

 التحليل الوصفي .ٔ
استخدمت الباحثة ىذا التحليل لتحديد صحة الوسائل التعليمية 
كجذابتها كمالئمتها لتدريس مادة الةراءة. فكما سبق ذكره أف البيانات اليت مت 

كمية كالبيانات الكيفية. فةد مت ربليلها عن طريق صبعها نوعاف، نبا البيانات ال
ربويلها إىل األرقاـ كحساب اؼبعدؿ اؼبئوم منها برريةة معينة حىت تتمكن 
الباحثة من ربديد جذابتها كمالءمتها. كقد مت حساب ىذا اؼبعدؿ اؼبئوم 

 بالصيغة التايل:

 اؼبعدؿ اؼبئوم =
 نتيجة كل من البند اؼبختار xاإلجابات 

x %ٔٓٓ 
 ؾبموع نتائج صبيع البنود

 

 البيان ادلستوى النسبة ادلئوية

 اجّيد  جدّ  %ٓٓٔ-٘ٛ
يبكن استخدامها يف التدريس بدكف أم 

 تعديل

 جّيد  %ٗٛ-٘ٚ
يبكن استخدامها يف التدريس بالتصحيح 

 البسيط

 ناقص %ٗٚ-ٓٙ
 كلكن يبكن استخدامها يف التدريس

 الشديدبالتصحيح 

 يبكن استخدامها يف التدريس ال اناقص جدّ  %ٜ٘-ٓ٘
 ٖ.ٖ اعبدكؿ
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 ٚٗالتةدير من نتيجة قياس صدؽ اإلنتاج

 (t-test)ت  –ربليل اختبار  .ٕ
ؼبعرفة نتائج  (t-test)ت  –استخدمت الباحثة أسلوب اختبار 

 الفرضية من االختبار الةبلي كالبعدم، فالصيغة اؼبستخدمة ىي:

 1
2






N

d

N

x

Md
 t 

 ٛٗالبياف:

 Md  =( اختبار متوسرة االكبراؼ بُت االختبارين)الةبلي كالبعدم 
Xd   : اكبراؼ نتيجة كل الرلبة، كالرموز اؼبستخدمة = d- Md 

x

2
d∑  اعبملة اؼبربعة من اكبراؼ نتيجة كل الرلبة = 

N     عدد أفراد العينة = 
d.b =  التعيُت ب - N 

 منوذج التطوير .و﴾ ﴿
النتائج الىت حصلتها الباحثة. ىو أساس لتروير  مبوذج التروير

 فاستخدمت مبوذج البحث الترويرّم اإلجرائّي كالصفّي الذل اقًتح بورغ كغاؿ
(Borg and Gall)   الذل تثّبت ىذا النموذج خروات عاّمة لتحصيل اإلنتاج

                                                           
ٗٚ Nugroho Aji Prasetiyo, Pertiwi Perwiraningtyas, “Pengembangan Buku Ajar Berbasis

Lingkungan Hidup Pada Mata Kuliah Biologi Di Uviversitas Tribhuwana Tunggadewi”( تروير
 Jurnal Pendidikan ,(الكتاب الدراسي اؼبؤسس على البئة اغبياتية ؼبادة البيولوجي يف جامعة تربوانا توقباديوم

Biologi Indonesia Vol ٖ Nomor ٔ, (ٕٓٔٚ), ٕٖ. 
ٗٛ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis)إجراءات البحث هنج علمي(, 

 .ٖٓ٘-ٜٖٗ ,(ٕٙٓٓ ,Jakarta: Rineka Cipta) ٖٔط
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كدكرات البحث الترويرم. ؽبما عشرة مراحل يف تروير اإلنتاجات. فهي كما 
 :يلى
 .مكانية كاؼبسائلاإل .ٔ
 .صبع البيانات .ٕ
 .اإلنتاج زبريط .ٖ
 .اػببَت استبشار .ٗ
 .ربسُت التخريط .٘
 .ذبربة اإلنتاج .ٙ
 .ربسُت اإلنتاج .ٚ
 .يف اؼبةياس األكسع( الثانية)ذبربة اإلنتاج  .ٛ
 .الثانية اإلنتاج ربسُت .ٜ
 ٜٗ.االنتشار كاخبار اإلنتاج .ٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٜٗ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (طرق البحث الكمي والبحث 
التطويري,والبحث  النوعي،   ................, ٗٓٛ-ٕٗٚ. 

 االمكانية 

 والمسائل
 جمع

 البيانات
 تخطيط

 االنتاج

 تحسين
 التخطيط

 

 تجربة
 االنتاج
 

 تحسين
 االنتاج
 

 تحسين
 االنتاج

االنتشار واخبار 
 االنتاج

 

 

 استبشار
 الخبير

 

تجربة 
 اإلنتاج
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 ٔ.ٖالصورة 
 عند بورغ ك غاؿ وذج الترويرمب

" (Barg and Gall) كقد استخدمت الباحثة مبوذج "برج كغاؿ
مبوذجهما الشك فيو من . ٖٜٛٔألهنما مؤسسا البحث كالتروير سنة 

 (Dick and Carrey)األكاديبيُت مث تبع بعد نبا النموذج الذم اقًتحو ديك ككار
مث ظهر كثَت فبن جدد البحث كالتروير بعدىم مثل سوغيونو  ٜٜٙٔسنة  

(Sugiono) كسوكماديناتا (Sukmadinata). 

 إجراءات التطوير .ز﴾ ﴿

بالبياف  سنوضح لكل خروة من اػبروات العشر اؼبذكورة قبلو
 :التايل
 مكانية كاؼبسائلاإل .ٔ

 كاؼبةابلة ؼبعلم اللغة العربية دبراقبة الفصل أك اؼبالحظة كىو أف تةـو الباحثة

واجهها مدّرس اللغة يكبع  اؼبسائل اليت  ةمكانية اؼبدرسإللوقوؼ على 
جراء إكقامت الباحثة دبالحظة  .العربية خاصة يف استخداـ الوسائل التعليمية

، كالحظت كذلك اؼبتوسرة باؼبدرسة السابعتعليم اللغة العربية يف الفصل 
كذلك يف التاري   فونوركغو ٙ اغبكومية االسالمية اؼبتوسرة اؼبدرسةحواؿ أب

 :من ىنا كجدت الباحثة ىذه اغبةائق .ٜٕٔٓالرابع عشر من سنة 

 .مواد اللغة العربية تدرس على شكل تةليدم أفّ  أ 
 .الوسيلة التعليمية تنوع ىف استخداـيالعربية مل  أف مدرس اللغة ب 
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ة على يةم بعملية تروير الوسيلة التعليمية الةائميأف اؼبدرس مل  ج 
 .اغباسوب

 .ؼبدرس كالرلبة يف استخداـ اغباسوب على شكل جّيداكفائة  د 
)كفصوؿ دراسية  داعمة لعملية التعليم كالتعلم ؼبدرساإمكانيات  ق 

اغباسوب. ككلو صاحل الستخداـ لعملية التعليم كمعمل اللغة كمعمل 
 .كالتعلم(

 .كفائة لغة الرلبة متفرقة بتفرؽ خلفية الدراسة ك 
 .عدـ الفرصة الكافية للتدريب كاحملاكات كاالتصاؿ الفعاؿ باللغة ز 

 صبع البيانات .ٕ

يف ىذه اؼبدرسة. ىذه  الكتابةذبمع الباحثة البيانات اؼبتعلةة بتدريس مهارة 
البيانات عن حاؿ اؼبدرسة كاؼبعلم كالوسائل التعليمية  ؿ علىللحصو اػبروة 

ستخدمها كمادة يكطريةة التدريس اليت استخدمها اؼبدّرس يف الفصل. ك 
لتخرط اإلنتاج لتحليل بع  اؼبشكالت اؼبوجودة. ىف ىذا اعبزء قامت 

 .الباحثة باؼبةابلة مع اؼبدرس كاؼبالحظة غَت مشاركة

 اإلنتاج زبريط .ٖ
 اػبروة قامت الباحثة بعدة أمور، منها:يف ىذه 
بالنظر إىل أىدافها  الكتابةربليل كتاب اللغة العربية خاصة يف مادة  أ 

 .كموادىا
 كظركؼ الرلبة الكتابةتعيُت كسائل تعليمية مناسبة لتعليم  ب 
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صبع اؼبواد للوسائل التعليمية مثل الصور كالصور اؼبتحركة  ج 
 .كاألصوات

هارة ؼب ةتعليمالوسيلة الك بعد ذلك أف تعمل الباحثة مبوذج تروير 
سعيا غبل  (Sate Bahasa) ""سايت اللغة ةتعليمالوسيلة الاؼبؤسسة على  الكتابة

 .اؼبالحظة كاؼبةابلة فبا سبق بياهنما قيامهابع  اؼبشكالت الىت عرفت بعد 
 اػببَت استبشار .ٗ

، إىل اػببَت الكتابةمهارة  يةتعليمالوسيلة المبوذجية تروير  تةدـ
 ة، كنبا:كمنو خبَت اؼبواد الدراسية كخبَت االسًتاجي

الدكتور اغباج ؿبمد مفتاح العلـو اؼباجستَت  . أ
امعة فونوركغو اإلسالمية جب احملاضر ٕٖٕٖٜٔٓٓٔٔٓٓٙٓٓٗٚٔ)

 (.اغبكومية

 :سبب اختيار سيادتو إىل ما يليكمن 
 .أنو متخصص يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية (ٔ
 أنو ؿباضر يف جامعة فونوركغو اإلسالمية اغبكومية. (ٕ

الدكتور اغباج ؿبمد منَت اؼباجستَت  . ب
امعة فونوركغو اإلسالمية جب احملاضر ٖٜٜٜٜٔٓٓٔٓٔ٘ٓٚٓٛٙٔ)

 .اغبكومية(
 :سبب اختيار سيادتو إىل ما يليكمن 
 .أنو متخصص يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية (ٔ
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للغة العربية يف جامعة  الدراسيتروير اؼبنهج  ؼبادة ؿباضرأنو  (ٕ
 .فونوركغو اإلسالمية اغبكومية

من أجل االستماع إىل  ماإىل سيادهت ةالباحث تلةد جاء
بتروير الوسيلة التعليمية للصف السابع. أما فيما يتعلق  ماكإرشاداهتما توجيهاهت

فنظّم االستبياف اؼبستخدـ لتجربة اػببَت من ناحية اؼبواد الدراسية كاالسًتاجية 
الوطنية  التعليم معايَت ىيئة ٕٗٔٓبناء على أداة التةدير للمةرر الدراسي سنة 

 .مع بع  التناسب

 الناحية الرقم
 التةييم

 د ج ب أ
 مناسبة اؼبواد بالكفاءة األساسية 
     اؼبناسبة باألىداؼ الدراسية  .ٔ
     كاسعة اؼبواد  .ٕ
     عميق اؼبواد  .ٖ
 اؼبضبوطة باؼبواد  
     مضبوطة الةواعد  .ٗ
     مضبوطة االصرالح كاألسلوب  .٘
     مضبوطة الصورة كالتوضيح بالرسـو  .ٙ
 متأّخر اؼبواد  
     مناسبة اؼبواد بنمّو اللغة العربية  .ٚ
     اؼبثاؿ كاؼبسألة مضبوطاف  .ٛ
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     الصورة كالتوضيح بالرسـو كاقعّياف  .ٜ

ٔٓ.  
باستخداـ اؼبثاؿ كاؼبسألة يف 

 كالعرباإلندكنيسيا 
    

     متأّخر اؼبراجع  .ٔٔ
 اؼبناسبة بالثةافة  
     تضّمن اؼبوضوع  .ٕٔ
     الفكرة الوطنية  .ٖٔ
 التدريبات كالتةوًن 
     التدريبات للتةويّة  .ٗٔ
     تةوًن الةدرة  .٘ٔ
 الدّقة 
     دّقة تركيب اعبمل  .ٙٔ
     مؤثّر اعبمل  .ٚٔ
     فصاحة االصرالح   .ٛٔ
 التواصلية 
     فهم التوصية  .ٜٔ
    اؼبناسبة بةواعد اللغة  
     سداد الةواعد  .ٕٓ
     سداد اؽبجاء  .ٕٔ
 اؼبناسبة بنمّو الرلبة 
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     اؼبناسبة بدرجة مبّو الرلبة اؼبثةَّفي  .ٕٕ

ٕٖ.  
اؼبناسبة بدرجة مبّو الرلبة االجتماعي 

 كالعاطفي
    

 تبياف خبَت اؼبواد الدراسيةاس ٗ.ٖاعبدكؿ 
 

 الناحية الرقم
 التةييم

 د ج ب أ
 تةنّية التةدًن 
     قواـ نظاـ التةدًن  .ٔ
     متناسق التةدًن  .ٕ

ٖ.  
متوازف تةدًن اؼبواد بُت األبواب كبُت 

 األبواب اعبزئية
    

     النظاـ يف الباب  .ٗ
     متنوعة التدريبات كالتةوًن  .٘
 مساعد التةدًن 
     اؼبوصل  .ٙ
     اؼبةدمة  .ٚ
     قائمة اؼبراجع  .ٛ
 اسًتاتيجّية تةدًن اؼبواد الدراسية 
    الدراسة البنائية على الفعالّية   .ٜ
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 اإلشًتاؾ(-)التفاعل

ٔٓ.  
يدفع توّرط الرلبة للدرس بأنفسهم 

 كفرقتهم.
    

ٔٔ.  
يدفع إىل الفكرة الناقدة اإلبكارية 

 التجديدة
    

ٕٔ.  
التةريب العلمي كعناصر الثةافات 

 اؼبتعددة
    

 كمتناسةوالفكر  سبسك تدفق 

ٖٔ.  
الركابط بُت األبواب كاألبواب اعبزئية 

 كالفةرات.
    

ٔٗ.  
كماؿ اؼبعٌت كارباده يف األبواب ك 

 األبواب اعبزئية كالفةرات.
    

 استخداـ االصرالح كالرمز أك األيةونة 
     قواـ استخداـ االصرالح  .٘ٔ
     قواـ استخداـ الرمز أك األيةونة  .ٙٔ
 الصورة البيانية 
     استخداـ اػبط  .ٚٔ
     التخريط  .ٛٔ
     عرض التصميم  .ٜٔ

 استبياف خبَت اإلسًتاتيجّية ٘.ٖاعبدكؿ 
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 ربسُت التخريط .٘

 اػببَت.بتحسُت النتاج مناسبا باقًتاحات  ةالباحث تعمل

 )التجربة الفرديّة أك الفرقة الصغَتة( ذبربة اإلنتاج .ٙ

دخالت منو، قامت الباحثة بعد مؤكد النتاج إىل اػببَت كربسينو مناسبا باؼب
كىذه . السابعبتربيةها ألكؿ مرة كبو ؾبموعة صغَتة من طلبة الصف 

مث بدأت الباحثة بالعملية التدريسية  .طلبة ٘ٔ مبرها مع التجربة
 ،عموعة التجربة (Sate Bahasa)الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" باستخداـ 

االيتبياف كاؼبةابلة ؼبعرفة مدل كيف هناية العملية ككزعت الباحثة أكراؽ 
، أما استبياف استجابة الرالب فهو كما التعليمية ةليالوس ىذه صالحية
 يلى:

 الناحية الرقم
 التةييم

 د ج ب أ

ٔ 
أفرح على تعليم اللغة العربية اؼبستخدـ 

 Sate)بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa) 

    

ٕ 
أسعى بكل جهدم التباع تدريس اللغة 
العربية اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية "سايت 

 إىل هناية الدرس (Sate Bahasa)اللغة" 
    

ٖ 
أشعر أف فهم اؼبواد اؼبستخدمة بالوسيلة 

 (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

 سهلة
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ٗ 
 Sate)الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa)  يف االتباعسهل 
    

٘ 
أشعر باؼبلل التباع التدريس اؼبستخدـ 
 Sate)بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa) 
    

ٙ 
أشعر بالسهولة يف فهم اعبمل اؼبستخدمة 
عند التدريس يف الوسيلة التعليمية "سايت 

 (Sate Bahasa)اللغة" 
    

ٚ 
أسعى بكل جهدم ألف أكوف فّعالينا يف 
التدريس اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية 

 (Sate Bahasa)"سايت اللغة" 
    

ٛ 
ال أشعر بالتحّدل عند استخداـ الوسيلة 

 (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 
    

ٜ 
أقدر على الًتكيز اعبيد على التدريس عند 
استخداـ الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

(Sate Bahasa) 
    

ٔٓ 
أريد أف أتعلم اؼبواد األخرل باستخداـ 

 Sate)الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa) 
    

ٔٔ 
أربمس يف اتباع تدريس اللغة العربية 

اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 
(Sate Bahasa) 
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ٕٔ 
أفهم على اؼبادة اؼبعرية بالوسيلة التعليمية 

 (Sate Bahasa)"سايت اللغة" 
    

ٖٔ 
أفرح بستخداـ الوسيلة التعليمية "سايت 

 (Sate Bahasa)اللغة" 
    

 استبياف استجابة الرالب ٙ,ٖاعبدكؿ 
 

 ربسُت اإلنتاج .ٚ

مؤسسا على نتيجة  عليمية اؼبرورة(تال الوسيلة) اإلنتاج تةـو الباحثة بتصحيح
 .الستبياف كاؼبةابلةاالتجربة األكىل من نتائج 

 التجربة اؼبيدانّية() ذبربة اإلنتاج الثانية .ٛ

 ةالباحث تبالتجربة األكسع. قام ةالباحث تبعد التجربة األكىل كربسينو قام
 ٚ٘ا كىذه التجربة مبره طالب الفصل السابع.من  عينية البحثكبو 
مع  (Pretest and Postest)االختبار الةبلي كاالختبار البعدم  البا، دبنهجط

 .االستبيانات
 الثانية اإلنتاج ربسُت .ٜ

مناسبا على  اإلنتاجبتحسُت  ةالباحث تكبعد انتهاء التجربة الثانية قام
 .نتيجة التجربة الثانية

 االنتشار كاخبار اإلنتاج .ٓٔ

. فتم مانتهاء كل العملية يف البحث التروير  دكىذه اػبروة األخَتة بع
. الوسيلة التعليمية سايت اللغة يف اللغة العربية للصف السابعحبث إنتاج 
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 بشكل يكوفحيت  على اإلنتةاد كاالقًتاحاتقابال  ىذا النتاجكما زاؿ 
 .أفضل كأحسن

 السابقة البحوث .ح﴾ ﴿
انرالقا من البحوث الةديبة اليت تبحث فيها تروير الوسيلة 
 التعليمية الةائمة على اغباسوب، أف ىناؾ كثَتا من اإلنتاج العلمي. منها:

 "لتعليماللغة سايت" اللعبة .  تربيق ٖٕٔٓ فررة فارس ؿبمد دراسة .ٔ
 "الةرأف دار" الثانوية باؼبدرسة السابع الفصل لرالب الكتابة اؼبهارة

  .ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، "سينجوسارم
 من التعليم نوع كيف ترقية ".اللغة سايت" اللعبة تربيق الباحث قاـ

 فارس قّدمو ؿبمد "اللغة سايت" اللعبة تربيق الذم العلمي البحث ىذا
 ىذا الكتابة. أما اؼبهارة لتعليم "اللغة سايت" اللعبة تربيق فررة ىو كيفية

 سايتالوسيلة التعليمية "تروير  ىو يف كيفية الباحثة قدمت الذم البحث
السابق  كالبحث البحث ىذا بُت األخرل يف مهارة الكتابة كفرؽ"اللغة

 طريةة ربليل البيانات. استخداـ كيف البحث ىو يف مكاف
سةوار  برككوف" اللعبة تربيق فعالية، ٕٕٔٓالفة الًتار  كحي  دراسة .ٕ

(Broken square)مدرسة  السابع الفصل لراب الكتابة مهارة " لًتقية
 سورابايا: جامعة سيدكارجو. سورابايا كرياف االىلية الثانوية" األمن"

 .اإلسالمية اغبكومية
كيف  سةوار". قامت الباحثة بالبحث فعالية تربيق اللعبة "برككوف

 برككوف" اللعبة تربيق الذمترقية نوع التعليم من ىذا البحث العلمي 
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 برككوف" اللعبة تربيق الفة الًتار ىو يف فعالية كحي قّدمتو "سةوار
ىو  الباحثة قدمت الذم البحث ىذا الكتابة. أما مهارة ترقيةيف " سةوار
 كفرؽالكتابة  يف مهارة"اللغة سايتالوسيلة التعليمية "تروير  يف كيفية
 كيف البحث السابق ىو يف مكاف كالبحث البحث ىذا بُت األخرل
 .الوسيلة التعليمية استخداـ
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 الباب الرابع
 فعالية الوسيلة التعليمية على مهارة الكتابة والبحوث السابقة

 
 فونوروغو 6ادلبحث األول حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 فونوركغو ٙقصَتة عن اؼبدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اغبكومية حملة 
 اؼبدرسة خلفية تأسيس .ٔ

فونوركغو ىي إحدل اؼبدارس  ٙاؼبدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اغبكومية 
اؼبشهورة يف جاكل الشرقية، ىف أكؿ قياـ ىذه اؼبدرسة أّف ىذه اؼبدرسة ىو "سبيل 

، ٜٜٙٔية بتاكراف اؼبوجودة منذ سنة اؼبتةُت" اؼبتوسرة اإلسالمية، كىي مدرسة فرع
كالزعماء الذين قد أقاموا ىذه اؼبدرسة ىم زعماء معهد سبيل اؼبتةُت بفونوركغو 

ظبَيْت  ٜٓٚٔكزعماء اعتمع كالديٍت إىل العلماء كاؼبشايي  يف اؼبأمورية، كيف سنة 
اري  ىذه اؼبدرسة باسم مدرسة "اإلسالـ" اؼبتوسرة اإلسالمية، ؼبا كقعت عليها ت

، كظبيت باسم مدرسة "ِفْيِلَياؿ" اؼبتوسرة اإلسالمية ٜٜٛٔمن ديسمرب سنة  ٖٓ
اغبكومية جتيس. كأصبحت ىذه اؼبدرسة مدرسةن متوسرةن إسالميةن حكوميةن 
)مدرسة "بوغاـ ظبفونج" اؼبتوسرة اإلسالمية اغبكومية( بةرار الشؤكف الدينية رقم 

SK Menag ٘ٔ٘ A / ٜٜٔ٘   كتغَت اسم ٜٜ٘ٔمرب من نوف ٕ٘تاري ،
 رظبيا. ٕٙٔٓفونوركغو سنة  ٙىذه اؼبدرسة دبدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اغبكومية 

فونوركغو ىي مؤسسة تعليمية عامة ؼبستول  ٙمدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اغبكومية 
اؼبتوسرة األكىل كاؼبةيمة بالشؤكف الدينية كؾباؿ مفاىيم الدين اإلسالمية اليت تكوف 
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ؽبا، كؽبذه اؼبميزة قّوة عظمة يف األكاديبية كغَتىا، كىذا اغباؿ مناسب برؤيتها فبيزة 
 "البئوية ربةيق اؼبدرسة إسالميا إقبازا فبتلكا بالتكنولوجي كالثةافة"

نظرا إىل ناحية ىذه اؼبدرسة اعبغرافية أهنا كقعت يف مأمورية ظبفونج تةريبنا 
ة ظبفونج ليست مصدرا رئيسيا يف نيل دبأمورية سوكورجو، كىذا اغباؿ ذبعل مأموري

ىذه اؼبدرسة الرالب بل بعضهم جاءكا من مأمورية  سوكورجو، كبعد مركر ىذه 
اؼبدرسة من سنة إىل سنوات مع نيلها اإلقباز األكاديبي أك غَتىا أراد كثَت من 
 الوالدين أكالدىم ليدرسوا إىل ىذه اؼبدرسة بل بعضهم جاءكا من ؿبافظة ماغتاف.

ن حيث مؤسسية ىذه اؼبدرسة فإهنا مدرسة فبتلكة باألكاديبيُت احملًتفُت يف أما م
التفكَت كصلب اإلدارة إىل أف يةدر ىؤالء األكادميوف ربرؾ الةّوة إلنشاء إبداعيهم، 
كأيضا أف ىذه اؼبدرسة امتلك رئيس الذم يةدر على مالءمة صبيع الةوة إىل أف 

، عرضت ىذه اؼبدرسة ارتفاع جودهتا كلعل تكوف ىذه الةوة متحرمة اؼبدرسة الكافة
مع زيادة عمرىا استرعت ىذه اؼبدرسة أف تسهم أشياء هبا تةدـ التكنولوجي 

 اؼبؤسس بتعمق اإليباف كالتةول.
كمع ذلك نعلم أف أشياء تعرقل التعليم يف اؼبستةبل كلذلك علينا أف  

 learning)نصف صفا الستعداد األنفس على جزٍء من تعلم الفرقة 

community)  الذم أكصل األكاديبيُت للمدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اغبكومية
 فونوركغو على سبيل اػباص كاعتمع على سبيل العاـ أحسنا يف كل اعاؿ. ٙ
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كمع سَت األكقات تسعى ىذه اؼبدرسة يف ارتفاع اعبودات كإحدل منها 
اؼبدرسة على ارتفاع اػبدمة يف اللواـز التمهيدية يف اؼبدرسة، كهبذا الربنامج استرعت 

 ٓ٘التعليم إىل كافة الرالب.
 ٔ٘ رؤية كبعثت اؼبدرسة .ٕ

 فونوركغو ٙرؤية اؼبدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اعبكومية  . أ

 ربةيق اؼبدرسة إسالميا إقبازا فبتلكا بالتكنولوجي كالثةافة البئوية.

 فونوركغو ٙبعثة اؼبدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اعبكومية  . ب

الكامُل ذك صلة حاجة كفبتلك اؼبعرفة  ٖٕٔٓج الدراسي كجود اؼبنه (ٔ
 الوطنية.

كجود التدريس النشرُي االبداعي الفعايل اؼبسركرم إىل أف يةدر الرالب  (ٕ
 على تروير األنفس بةّوهتم.

 كجود التةييم اغبةيةي عند اؼبعريف كالنفسي كالعاطفي. (ٖ

 كجود ارتفاع اإلقباز التخرجي. (ٗ

 إنشاء الثةافة الشعبية. (٘

 .(iptek)إنشاء قّوة الرالب عند استخداـ اؼبعرفة كالتكنولوجي  (ٙ

 إنشاء قدرة الرياضة كالكشافة كالفنوف بالةوم كالتنافسي. (ٚ

 إنشاء األعماؿ العلمية للشباب كمسابةة األكؼببياد الذكية كالتنافسي. (ٛ

 اخًتاع البئة اؼبدرسية اؼبأمنة اؼبنظمة النظيفة. (ٜ

 م الصلة كمؤسس التكنولوجي.كجود مرافق اؼبدرسة اؼبتفاعلة ذ (ٓٔ
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 امتالؾ اؼبدرسُت اؼبشهودين احملًتفُت. (ٔٔ

 إنشاء اختصاص اؼبدرسُت كالًتبوين. (ٕٔ

 إقاـ اإلدارة على أساس اؼبدرسة. (ٖٔ

 إنشاء اغبماسة الثةافية بالتكثيف. (ٗٔ

 كجود إدارة مصركفات التعليم اؼبناسبة كاؼبةسرة. (٘ٔ

 ربسُت دكر اعتمع كتشكيل الصلة مع أصحاب اؼبصلحة. (ٙٔ

كجود السلوؾ كالتفاكر كاألعماؿ مناسبة باألخالؽ الكرًن مع امتالؾ  (ٚٔ
 اؼبعرفة الدينية العميةة.

 إنشاء البئة كعملية التدريس بأساس تكنولوجي اؼبعلومات. (ٛٔ

 منع الفساد كالتلوث. (ٜٔ

 إنشاء الوعي للبئة اغبياتية. (ٕٓ

كجود البئة اؼبدرسية الصحُي النظيف الشادم اعبميل ألف يكوف سعيا عند  (ٕٔ
 فظ كإدارة البئة اغبياتية.ح

البيانات من قائمة اللواـز التمهيدية للمدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اعبكومية  .ٖ
 ٕ٘فونوركغو. ٙ

 اغباؿ العدد الغرفة الرقم
 جيد ٚٔ الفصل ٔ
 جيد ٔ غرفة اؼبدرسُت ٕ

 جيد ٔ غرفة رئيس اؼبدرسة ٖ

 جيد ٔ غرفة اإلدارة ٗ
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 جيد ٔ اؼبكتبة ٘

 جيد ٔ معمل الربيعة ٙ

 جيد ٔ معمل اغباسب اآليل ٚ

 جيد ٔ معمل اللغة ٛ

 جيد ٔ كحدة الصحة الرالبية ٜ

 جيد ٕ اغبماـ للبُت ٓٔ

 جيد ٕ اغبماـ للبنات ٔٔ

 جيد ٖ اغبماـ للمدرسُت ٕٔ

 جيد ٔ مستودع البضائع ٖٔ

 
 ٖ٘فونوركغو ٙالوسائل اؼبوجودة للمدرسة اؼبتوسرة اإلسالمية اعبكومية  .ٗ

 اغباؿ العدد االسم الرقم
 جيد ٓٓٗ كرسي الرالب ٔ
 جيد ٓٓٗ مكتب الرالب ٕ

 جيد ٚٔ كرسي اؼبدرس ٖ

 جيد ٚٔ مكتب اؼبدرس ٗ

 جيد ٚٔ السبورة ٘

 جيد ٕ مبوذج اؽبيكل اإلنساين ٙ

 جيد ٕ مبوذج البدف اإلنساين ٚ

 جيد ٘ٔ اعهر ٛ

 جيد ٕ منوذج النظاـ الشمسي ٜ
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 جيد ٘ٔ اؼبعسة اؼبكربة ٓٔ

 جيد ٘ٔ اؼبرآة ٔٔ

 جيد ٘ٔ العدسة ٕٔ

 جيد ٕ٘ األنبوب االختبارم ٖٔ

 جيد ٕ اغباسوب للخادـ )معمل اغباسوؿ اآليل( ٗٔ

 جيد ٘ٙ اغباسوب للعميل )معمل اغباسوؿ اآليل( ٘ٔ

 جيد ٕ اؼبثبتات اعبهدية )معمل اغباسوؿ اآليل( ٙٔ

 جيد ٔ اغباسوب للخادـ )معمل اللغة( ٚٔ

 جيد ٓٗ اغباسوب للعميل )معمل اللغة( ٛٔ

 جيد ٕ اؼبثبتات اعبهدية )معمل اللغة( ٜٔ

 جيد ٔٗ السماعات الرأسية ٕٓ

 

 ٗ٘فونوركغو ٙ اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسرة اؽبيكل اإلدارم للمدرسة .٘

فونوركغو كما  ٙ اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسرة إف اؽبيكل اإلدارم للمدرسة
 يلي:

 أكونج درجاسبونو اؼباجستَت : رئيس اؼبدرسة
 نائب رئيس اؼبدرسة يف

 موجاَرْيٍت اؼبنهج الدراسي : 
 ألف بوديونو الرالي : 
 باركة موريت اؼباجستَت اللواـز التمهيدية : 
 إماـ خضارم اؼباجستَت مواصالت اعتمع : 
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 : أكوس عيسى أنصارم قسم اإلدارة
 : أضبد مسركر ؼ قسم ضماف اعبودة
 : شكرنا فوزم (Bina Prestasi)قباز قسم فصل بناء اإل

 : سومارنو قسم التوجيو كاإلرشادات
 : سومارنو قسم طبسة الكاؼ

 : باركة موريت اؼباجستَت قسم اؼبعمل اغباسب اآليل
 : أضبد مسركر ؼ قسم كحدة الصحة الرالبية

 كاؽبيكل اإلدرام الكاملي للمدرسة نستريع نظره يف اؼبالحق.
 اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسرة باؼبدرسة السابع أحواؿ الرالب من الصف .ٙ

 ٘٘فونوركغو ٙ

 الرالب من الصف السابع الذم أرادت الباحثة ربليلو عدد كاف
 نةسميك  طالبا ٚ٘و ى فونوركغو ٙ اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسرة باؼبدرسة
 .اؼبكتوبة الوثيةة نسخة يف كما الرالب كأظباء. فصلُت إىل

 : فهمها وكيفيتها وادلميزاهتا  (Sate Bahasa)ادلبحث الثاين "سايت اللغة" 

 (Sate Bahasa) ""سايت اللغةاللعبة  فهم وسائل .1

 مثل تامة اعبملةكاملة تكوف أف الكلمات حىت صبع الذم ألعاب ىو
 ٙ٘حىت أف يكوف مثل ساتى البامبوالكلمات يف  سايت صبع سايت، شكل

اؼبتوسرة بالتعليم  باؼبدرسة الكتابة العربية يف مهارة اللغة تعليم يعترب
 يعًتؼ .ٚ٘كسهولة ـبتلفة صعوبة من مستول لديها لغة كل أف الصعب. مع
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 اللغوية اللغة بنسبة اؼبهارات مهارات أصعب ىي الكتابة مهارة بأف الرالب
 .ٛ٘الةرأة( ك الكالـ ك اإلستماع مهارة األخرل )أم

الداخلية  عوامل العربية اليت ىي اللغة تعليم كجدت الصعوبة يف
 .التعليمية اؼبستخدمة الوسائل كجود عدـ عوامل اػبارجة ىو اما. كاػبارجة

تشتجيع الرالب  جدا اللغة( مناسبة سايت )أم اللعبة كوسائل اللعب
 ٜ٘العربية بسهولة. اللغة الراب لفهم ىذه الوسائل أىداؼ. اللغة يف تعلم

 اللعب كيفية .0

 الورؽ. على كل كلمة مكتوبة تلك مفيدة من عددا درسؼبا إعداد .أ 

 الرالب إىل فرقة عديدة. اؼبدرس يةسم .ب 

. للرالب "اللغة سايت" اللعبة كسائل كيفية التعليمات اؼبدرس يشرح .ج 
الكلمات يف  مث هبمع تلك الكلمات يف صبلة كاملة تركب فرقة كلكل
 اػبيط.

 فرقة النتائج منفرقة اؼبناقشة عن  كل قدمت, اللعب انتهاء بعد .د 
 ٓٙأخرل.

 ٔٙ(Sate Bahasa)ادلميزات والنقصان من لعبة "سايت اللغة"  .2

                                                                                                                                                               
ىف الفصل السابع اؼبدرسة  اللغة لرتقية مهارة الكتابة (Sate Bahasa) تنبيق اللعبة سايتؿبمد فاريس فًتة،   ٚ٘

الثانوية عمومية دار الةرأف سيعوسارم. حبث تكميلي لنيل درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية. )ماالنج: جامعة 
 (.   ٖٕٔٓموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، 

 .ٔاؼبرجع نفسو،   ٛ٘
ٜ٘ Fathul mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab 

(ٕ) (0اللعبة تعليمية دعمة لتدريس اللغة العربية  ) , (Jogjakarta: DIVA Press, ٕٕٓٔ), h. ٖٜ.  
 .٘ٚٔاؼبرجع نفسو،    ٓٙ
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 (Sate Bahasa)فبيزات لعبة "سايت اللغة"  .أ 

 أحواؿ التعلم أكثر فرح. (ٔ
 الرالب أنشط يف دكرىم. (ٕ

 حر الرالب يف أخذ الةرار كالتعبَت على سبيل الكافة. (ٖ

 ُعِلم الرالب على التعاكف مع غَتىم من الرالب. (ٗ
 (Sate Bahasa)نةصاف لعبة "سايت اللغة"  .ب 
 ال يركز الرالب إىل اللعبة يف األحياف. (ٔ

 التدريب على الرالب الكسالء صعب. (ٕ

 أدكات اللعبة لغَت مّدة طويلة. (ٖ

 ال يةدر استخداـ ىذه اللعبة على صبيع اؼبواد. (ٗ
 ادلبحث الثالث فعالية الوسيلة التعليمية

 غة العربية للصف السابعالوسيلة التعليمية سايت اللغة يف الل .ٔ

يف اللغة العربية  (Sate Bahasa)تروير الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  . أ
 للصف السابع

األجزاء اؼبتنوعة، منها  علىالوسيلة التعليمية سايت اللغة  هىذ ًتّكبت
 ات،كاؼبوضوعاحملتويات ك  اؼبنهج الدراسيك لعبة سايت اللغة ك  كاؼبةدمة الغالؼ

 قائمة اؼبراجعكلكل موضوع قراءة كمفردات كتركيب كلعبة كسبرينات. مث فيها 
 :يلى كمافهو   عرضهاأما . كاؼبلخص الًتكييب كالسَتة الذاتية

                                                                                                                                                               
انظر  ٔٙ : Wiwin Fachrudin dan Laylatul Masruroh, “Metode Permainan Tusuk Kata dalam
Meningkatkan Prestasi Belajar IlmuTajwiddiMadrasahDiniyahMiftahulUlumTuturPasuruan”

-al ,(طريةة طعن الكلمات يف ترقية تعلم الرالب علَم التجويد يف مدرسة مفتاح العلـو الدينية توتور فاسوركاف)
Murabbi Vol ٔ, (ٕٓٔٙ), ٖٖٙ-ٖٖٜ. 
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 الغالؼ (ٔ

 
 الغالؼ ٔ.ٗ الصورة

 

 اؼبةدمة (ٕ

 
 اؼبةدمة ٕ.ٗ الصورة
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 لعبة سايت اللغة (ٖ

 
 لعبة سايت اللغة ٖ.ٗ الصورة

 اؼبنهج الدراسي (ٗ

 
 اؼبنهج الدراسي ٗ.ٗ الصورة
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 احملتويات (٘

 
 احملتويات ٘.ٗ الصورة

 اؼبوضوع (ٙ

 
 اؼبوضوع ٔٙ الصورة
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 الةراءة (ٚ

 
 الةراءة ٚ.ٗ الصورة

 اؼبفردات (ٛ

 
 اؼبفردات ٛ.ٗ الصورة
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 الًتكيب (ٜ

 
 الًتكيب ٜ.ٗ الصورة

 اللعبة (ٓٔ

 
 اللعبة ٓٔ.ٗ الصورة
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 التمرينات (ٔٔ

 
 التمرينات ٔٔ.ٗ الصورة

 اؼبراجعقائمة  (ٕٔ

 
 قائمة اؼبراجع ٕٔ.ٗ الصورة
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 اؼبلخص الًتكييب (ٖٔ

 
 اؼبلخص الًتكييب ٖٔ.ٗ الصورة

 السَت الذاتية (ٗٔ

 
 السَتة الذاتية ٗٔ.ٗ الصورة

يف اللغة العربية  (Sate Bahasa)ؿبتول الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  . ب
 للصف السابع

 اؼبتنّوعة، فهي كما يلى :من األبواب  تتكّوف الوسيلة التعليمية سايت اللغة
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 الدرس األكؿ: اعبملة االظبية باسم اإلشارة (ٔ

 اؼبوضوع: التعريف بالنفس

 الدرس الثاين: اعبملة االظبية بالضمائر (ٕ

 اؼبوضوع: التعريف بالعاملُت يف اؼبدرسة

 الدرس الثالث: اعبملة االظبية باعبر كاعركر (ٖ

 اؼبوضوع: اؼبرافق كاألدكات اؼبدرسية

 ع: اعبملة االظبية بالتذكَت كالتأنيثالدرس الراب (ٗ

 اؼبوضوع: األلواف

 عرض بيانات التجربة .ٕ

 استجاب اػببَت .أ 

 Sate)الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  هىذ ةالباحث تْ عرأ

Bahasa) الدكتور اغباج ؿبمد مفتاح العلـو  إىل للصف السابع
 اؼباجستَت كخبَتكالدكتور اغباج ؿبمد منَت اؼبواد الدراسية  اؼباجستَت كخبَت

االسًتاتيجية، كبعد الةراءة كالبحث كالتصحيح، أعرى اػببَتاف التةييم 
 كبع  اإلقًتاحات يف االستبياف، فهي كما يلى:

 استجاب خبَت اؼبواد الدراسية (ٔ

من أجل االستماع إىل اؼبواد الدراسية خبَت تةدمت الباحثة إىل 
التعليمية "سايت اللغة"  بتروير الوسيلةكإرشاداتو فيما يتعلق  توجيهاتو

(Sate Bahasa)  للصف السابع. أما التوجيهات كاإلرشادات من
 Sate)اػببَت فإنو غَت موجود ألف ىذه الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 
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Bahasa)  فةد مستعدة للتجربة، كلكن من اؼبمكن على أهنا ؿبتاجة
و من الةارئُت إىل اإلصالح كاؼبدخالت كالتعليةات كاالقًتاحات لتكميل

 اآلخرين.
الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  هذأما التةييم يف االستبياف للنتاج أك ؽب

(Sate Bahasa) :للصف السابع، فهو كما يلي 

 التةييم الناحية الرقم

 مناسبة اؼبواد بالكفاءة األساسية 
 ٕ اؼبناسبة باألىداؼ الدراسية  .ٕٗ
 ٕ كاسعة اؼبواد  .ٕ٘
 ٕ عميق اؼبواد  .ٕٙ
 اؼبضبوطة باؼبواد  
 ٖ مضبوطة الةواعد  .ٕٚ
 ٖ مضبوطة االصرالح كاألسلوب  .ٕٛ
 ٕ مضبوطة الصورة كالتوضيح بالرسـو  .ٜٕ
 متأّخر اؼبواد  
 ٕ مناسبة اؼبواد بنمّو اللغة العربية  .ٖٓ
 ٖ اؼبثاؿ كاؼبسألة مضبوطاف  .ٖٔ
 ٕ الصورة كالتوضيح بالرسـو كاقعّياف  .ٕٖ
اإلندكنيسيا باستخداـ اؼبثاؿ كاؼبسألة يف   .ٖٖ

 كالعرب
ٖ 
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 ٖ متأّخر اؼبراجع  .ٖٗ
 اؼبناسبة بالثةافة  
 ٕ تضّمن اؼبوضوع  .ٖ٘
 ٕ الفكرة الوطنية  .ٖٙ
 التدريبات كالتةوًن 
 ٖ التدريبات للتةويّة  .ٖٚ
 ٖ تةوًن الةدرة  .ٖٛ
 الدّقة 
 ٕ دّقة تركيب اعبمل  .ٜٖ
 ٖ مؤثّر اعبمل  .ٓٗ
 ٕ فصاحة االصرالح   .ٔٗ
 التواصلية 

 ٖ فهم التوصية  .ٕٗ

 اؼبناسبة بةواعد اللغة  

 ٖ سداد الةواعد  .ٖٗ

 ٖ سداد اؽبجاء  .ٗٗ

 اؼبناسبة بنمّو الرلبة 

 ٕ اؼبناسبة بدرجة مبّو الرلبة اؼبثةَّفي  .٘ٗ

اؼبناسبة بدرجة مبّو الرلبة االجتماعي   .ٙٗ
 ٕ كالعاطفي

 ٚ٘ اعموع
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 االسًتاجيةاستجاب خبَت  (ٕ

االستماع إىل من أجل االسًتاتيجية خبَت تةدمت الباحثة إىل 
بتروير الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" كإرشاداتو فيما يتعلق  توجيهاتو

(Sate Bahasa)  للصف السابع، أما التوجيهات كاإلرشادات
 فهي:

 الكتابة صغَتة. ( أ)

 اػبروات يف اللعبة لوضوحها ناقص. ( ب)

الوسيلة التعليمية  هذكأما التةييم يف االستبياف للنتاج أك ؽب
 للصف السابع، فهو كما يلي: (Sate Bahasa) "سايت اللغة"
 التةييم الناحية الرقم
 تةنّية التةدًن 
 ٗ قواـ نظاـ التةدًن  .ٕٓ
 ٗ متناسق التةدًن  .ٕٔ
متوازف تةدًن اؼبواد بُت األبواب كبُت األبواب   .ٕٕ

 ٗ اعبزئية

 ٗ النظاـ يف الباب  .ٖٕ
 ٖ متنوعة التدريبات كالتةوًن  .ٕٗ
 مساعد التةدًن 
 ٖ اؼبوصل  .ٕ٘
 ٖ اؼبةدمة  .ٕٙ
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 ٖ قائمة اؼبراجع  .ٕٚ
 اسًتاتيجّية تةدًن اؼبواد الدراسية 
-الدراسة البنائية على الفعالّية )التفاعل  .ٕٛ

 ٗ اإلشًتاؾ(

 ٗ يدفع توّرط الرلبة للدرس بأنفسهم كفرقتهم.  .ٜٕ
 ٖ يدفع إىل الفكرة الناقدة اإلبكارية التجديدة  .ٖٓ
 ٗ التةريب العلمي كعناصر الثةافات اؼبتعددة  .ٖٔ
 الفكر كمتناسةو سبسك تدفق 
الركابط بُت األبواب كاألبواب اعبزئية   .ٕٖ

 كالفةرات.
ٖ 

كماؿ اؼبعٌت كارباده يف األبواب ك األبواب   .ٖٖ
 ٗ اعبزئية كالفةرات.

 استخداـ االصرالح كالرمز أك األيةونة 
 ٗ قواـ استخداـ االصرالح  .ٖٗ
 ٗ قواـ استخداـ الرمز أك األيةونة  .ٖ٘
 الصورة البيانية 
 ٕ استخداـ اػبط  .ٖٙ
 ٖ التخريط  .ٖٚ
 ٖ عرض التصميم  .ٖٛ

 ٙٙ اعموع
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االسًتاتيجية فأّدت الباحثة  بعد أف قامت الباحثة باستجاب خبَت
بتحسُت النتائج مناسبا باقًتاحاتو. أما ربسُت الوسيلة التعليمية "سايت 

 للصف السابع فهو كما يلى: (Sate Bahasa)اللغة" 

 كربت الباحثة الكتابة ( أ)

 Sate)يف أكؿ تروير ىذه الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa)  فكربْت الباحثة قياس كتابتها إىل ٛٔأف قياس كتابتها ،
 من بداية إىل هنايتها، أما الةائمة اآلتية فهي من بع  مبوذجها. ٕٕ

 
 اإلصالحبعد  اإلصالحقبل 
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 اػبروات من ىذه اللعبة لوضوحها ناقص ( ب)

أف اػبروات ألكؿ تروير ىذه الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 
(Sate Bahasa)  ،ستّّ مث أكضحْت الباحثة إىل شباين خرواٍت

كأّف للخروة الثالثة "َشرََح اْلُمَدرُِّس َعمَّا يَػتَػَعلَُّق ِبَكْيِفيَِّة ىِذِه اللُّْعَبِة ِإىَل 
ْيِع اْلِفَرِؽ، مُثَّ أََمَر اْلِفَرَؽ بِأَ  ْف ذَبَْمُع اْلَكِلَماِت مُثَّ َتْرَعنُػَها ُمَناِسبنا صبَِ

دبَْجُمْوَعاهِتَا َكِىَي ....."، أكضَحْت إىل عدد اػبروات على كىو إىل 
ثالث خروات ىي "َشرََح اْلُمَدرُِّس َعمَّا يَػتَػَعلَُّق ِبَكْيِفيَِّة ىِذِه اللُّْعَبِة ِإىَل 

ْيِع اْلِفَرِؽ، مُثَّ أََمَر اْلُمدَ  رُِّس اْلِفَرَؽ بَِأْف ذَبَْمَع اْلَكِلَماِت السَّاِبَةَة صبَِ
ُمَناِسبنا دبَْجُمْوَعاهِتَا مُثَّ َتْرَعنُػَها" ك "أَمَّا ؾَبُْمْوَعُة اْلَكِلَماِت الَّيِت ذبَُِب 
َعَلى اْلِفْرَقِة صَبُْعَها َكطَْعنُػَها َفِهَي....." كيليها "اْخَتاَر اْلُمَدرُِّس أَْمرنا 

 ا )ؾَبُْمْوَعةن َكاِحَدةن ِمَن اْلَكِلَماِت( ِلُكلِّ ِفْرَقٍة".َكاِحدن 
 اإلصالحبعد  اإلصالحقبل 
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 استجاب الرالب .ب 

 استجاب الرالب يف التجربة األكىل )التجربة الفردية أك احملددة( (ٔ

طالبا بالةياـ  ٘ٔكيف التجربة األكىل قد سألت الباحثة إىل 
 Sate)على االستجاب عن الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa):أما نتيجتهم فهي كما يلى . 

 التةييم الناحية الرقم

أفرح على تعليم اللغة العربية اؼبستخدـ بالوسيلة  ٔ
 (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٗٚ 

ٕ 
أسعى بكل جهدم التباع تدريس اللغة العربية 
اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

(Sate Bahasa) إىل هناية الدرس 
ٜٗ 

أشعر أف فهم اؼبواد اؼبستخدمة بالوسيلة التعليمية  ٖ
 ٗٗ سهلة (Sate Bahasa)"سايت اللغة" 

 ٗٗ Sate)الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  ٗ
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Bahasa) االتباعسهل يف  

أشعر باؼبلل التباع التدريس اؼبستخدـ بالوسيلة  ٘
 ٕٙ (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٙ 
أشعر بالسهولة يف فهم اعبمل اؼبستخدمة عند 
التدريس يف الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

(Sate Bahasa) 
ٗ٘ 

ٚ 
أسعى بكل جهدم ألف أكوف فّعالينا يف التدريس 

اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 
(Sate Bahasa) 

ٖ٘ 

ٛ 
ال أشعر بالتحّدل عند استخداـ الوسيلة التعليمية 

 ٜٕ (Sate Bahasa)"سايت اللغة" 

ٜ 
أقدر على الًتكيز اعبيد على التدريس عند 

 Sate)للغة" استخداـ الوسيلة التعليمية "سايت ا

Bahasa) 
ٗٙ 

أريد أف أتعلم اؼبواد األخرل باستخداـ الوسيلة  ٓٔ
 ٖٗ (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٔٔ 
أربمس يف اتباع تدريس اللغة العربية اؼبستخدـ 

 Sate)بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa) 
ٗٙ 

أفهم على اؼبادة اؼبعرية بالوسيلة التعليمية "سايت  ٕٔ
 ٜٖ (Sate Bahasa)اللغة" 

أفرح بستخداـ الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  ٖٔ
(Sate Bahasa) 

ٜٗ 

 ٓٙ٘ اعموع
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من  (Sate Bahasa)أما ىذه الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 
كىذا   ٕٙحيث تةديبها يسَتة يف الفهم كيسّرين يف التدريس اللغة العربية،

 كما تةوؿ سكار أرـك فيتالوكا.
كيةوؿ إندرا كورنياكاف على أنو يتحّدل أف يكوف فائزا يف كل اللعبة 

 Sate)كىذه الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  ٖٙاليت أقامها اؼبدرس.

Bahasa) ال هبعل تدريس اللغة العربية ساءمنا
ىذا كما يةوؿ رايف  ٗٙ

 رزؽ العرالة.

 استجاب الرالب يف التجربة الثانية )التجربة األكسع( (ٕ

طالبا كالفرقة التجربة  ٜٕكيف التجربة الثانية قد سألت الباحثة إىل 
 Sate)بالةياـ على االستجاب عن الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa)نتيجتهم فهي كما يلى: . أما 

 التةييم الناحية الرقم

أفرح على تعليم اللغة العربية اؼبستخدـ بالوسيلة  ٔ
 (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٜٓ 

ٕ 
أسعى بكل جهدم التباع تدريس اللغة العربية 
اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

(Sate Bahasa) إىل هناية الدرس 
ٛٛ 

 ٚٛأشعر أف فهم اؼبواد اؼبستخدمة بالوسيلة التعليمية  ٖ
                                                           

 يف ملحق ىذا البحث ٜٕٔٓ/W/ٕٛ-IIX/ٖٓاسم اػبابر، اؼبةابلة، التاري  :   ٕٙ
 يف ملحق ىذا البحث ٜٕٔٓ/W/ٕٛ-IIX/ٕٓاسم اػبابر، اؼبةابلة، التاري  :   ٖٙ
 يف ملحق ىذا البحث ٜٕٔٓ/W/ٕٛ-IIX/ٔٓاسم اػبابر، اؼبةابلة، التاري  :   ٗٙ
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 سهلة (Sate Bahasa)"سايت اللغة" 

 Sate)الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  ٗ

Bahasa) سهل يف االتباع ٜٛ 

أشعر باؼبلل التباع التدريس اؼبستخدـ بالوسيلة  ٘
 ٔ٘ (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٙ 
أشعر بالسهولة يف فهم اعبمل اؼبستخدمة عند 
التدريس يف الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

(Sate Bahasa) 
ٛ٘ 

ٚ 
أسعى بكل جهدم ألف أكوف فّعالينا يف 

التدريس اؼبستخدـ بالوسيلة التعليمية "سايت 
 (Sate Bahasa)اللغة" 

ٕٛ 

ال أشعر بالتحّدل عند استخداـ الوسيلة  ٛ
 ٓٚ (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٜ 
أقدر على الًتكيز اعبيد على التدريس عند 
استخداـ الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

(Sate Bahasa) 
ٕٛ 

ٔٓ 
أريد أف أتعلم اؼبواد األخرل باستخداـ الوسيلة 

 ٜٔ (Sate Bahasa)التعليمية "سايت اللغة" 

ٔٔ 
أربمس يف اتباع تدريس اللغة العربية اؼبستخدـ 

 Sate)بالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" 

Bahasa) 
ٖٛ 

ٕٔ 
أفهم على اؼبادة اؼبعرية بالوسيلة التعليمية 

 ٖٛ (Sate Bahasa)"سايت اللغة" 

 ٜٓأفرح بستخداـ الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"  ٖٔ
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(Sate Bahasa) 
 ٔٚٓٔ اعموع

كمن الرالب من يةوؿ أف تدريس اللغة العربية هبعلو متحمسنا مع 
أنو ال وبب درس اللغة العربية يف اؼباضي كلكن بعد أف أقاـ اؼبدرس تدريس 

( هبعلو منجذبا Sate Bahasaاللغة العربية بلعبة "سايت اللغة" )
 ٘ٙبالعربية.

الوسيلة كيةوؿ مدرس اللغة العربية على أنو يريد أف يبارس ىذه 
( يف التدريس، كالرجاء منو أف Sate Bahasaالتعليمية "سايت اللغة" )

 ٙٙيكوف ىذا الكتاب كتابا طالبيا يف تدريس اللغة العربية.
عند ذبربة ىذه الوسيلة التعليمية، يكوف الرلبة عمليُت كناشرُت 
 ٚٙيف أنشرة التعليمية. كىم متحمسوف التباع التديس إىل هنايتو الكافة.

 ج االختبار الةبلي كالبعدمنتائ .ج 

 الفرقة الضابرة (ٔ

 االسم الرقم
االختبار 

 القبلي
االختبار 

 البعدي
 ٓٚ ٘ٙ أقبغي فوسفيتا مهاراين ٔ

 ٕٓ ٘ٔ أريبيب تريا ستيو أكتامي ٕ

 ٘ٗ ٘ٗ جياسا عملية أغوستُت ٖ

 ٖٓ ٓٗ جياشا تريا أنوفا ٗ

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث ٜٕٔٓ/W/ٔٚ-IX/ٙٓاسم اػبابر، اؼبةابلة، التاري  :   ٘ٙ
 يف ملحق ىذا البحث ٜٕٔٓ/W/ٜٔ-IX/ٚٓاسم اػبابر، اؼبةابلة، التاري  :   ٙٙ
 يف ملحق ىذا البحث ٜٕٔٓ/O/ٔٓ-IX/ٚٓ: اسم اػبابر، اؼبةابلة، التاري    ٚٙ
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 ٓٙ ٘٘ ديباس أكي أرفيديانرا ٘

 ٓٙ ٘ٙ ديرغاىايو دارمايودا ٙ

 ٘٘ ٓ٘ ديستا صينوالفيا ريفالياطا ٚ

 ٘ٚ ٘ٚ فضلي إيكا حلماداين ٛ

 ٓٗ ٖ٘ فردا كورنيا نافعة ٜ

 ٘٘ ٘٘ إؽباـ نور سامل ٓٔ

 ٓٙ ٓ٘ حامد رمضاين ٔٔ

 ٓٛ ٘ٚ ميغاف ريتنو أريانا ٕٔ

 ٘ٚ ٘ٚ ميزا تاتا كورنيا شهداء ٖٔ

 ٘ٚ ٓٚ ؿبمد عّمر ليِّا الذاين ٗٔ

 ٓٙ ٓ٘ مبارؾؿبمد فضل ري  ٘ٔ

 ٓٙ ٘٘ نادلة رزقياين ٙٔ

 ٘ٚ ٘ٚ ناتاشا زلفى بينتانج الزىراء ٚٔ

 ٘ٗ ٓ٘ ناكانج كالف فارينجسيو ٛٔ

 ٓٗ ٖٓ نيا رضبداين ٜٔ

 ٓٗ ٖ٘ فوفوت دكم أتامي ٕٓ

 ٘ٚ ٓٙ ريفا لرفي إيكامورا ٕٔ

 ٓٙ ٘٘ ريفاف نور أفاندم ٕٕ

 ٘ٚ ٓٙ رضا نور الرحيَم أكلياء ٖٕ

 ٘ٗ ٖ٘ أقبيليا سوكما غػستيفاين  ٕٗ

 ٓٙ ٘٘ طاريتزا أفينا أقبي مّسى ٕ٘

 ٓٚ ٓٚ زين الدين رضبة هللا ٕٙ

 ٘ٙ ٓٙ زىراء ليلة النور ألفياين ٕٚ
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 ٘ٚ ٘ٚ سافرا زىراء إيلفانورم ٕٛ

 

 الفرقة التجربة (ٕ

 االسم الرقم
االختبار 

 القبلي
االختبار 

 البعدي
 ٘ٛ ٓ٘ ألبَتت زكيا ىانرارك ٔ
 ٘ٛ ٓ٘ فورناما نينجتاسأنغونج  ٕ

 ٘ٛ ٘٘ أتفي أعيوف الزاحة ٖ

 ٓٚ ٘ٙ أزرل أنبينديتا فوترم ىػ ٗ

 ٘ٛ ٓٙ باغوس دكم ريسفايت مػ ٘

 ٓٙ ٖٓ بلةيس فاشا فرمينانرورك فوترم ٙ

 ٘٘ ٖٓ جليو جليوديا جيفاين ٚ

 ٓٙ ٓٗ ديوم عملية ٛ

 ٘٘ ٘ٗ دكم ركحٍت أنداياين ٜ

 ٓٚ ٓ٘ إيكا فوترم إندرياكايت ٓٔ

 ٓٙ ٘٘ إيرا أدم فرديا ٔٔ

 ٓٚ ٘٘ إيرالقبغا نور سواردانا ٕٔ

 ٓٛ ٘ٗ فدكو عفيةة ىداية النساء ٖٔ

 ٓٚ ٓ٘ فيليسا زىراء رضبة نصوحا ٗٔ

 ٓٓٔ ٜٓ فرغينا زكيتا بلةيس ٘ٔ

 ٓٚ ٓ٘ حلمى حارس اإلحراـ ٙٔ

 ٓٓٔ ٜٓ إيبيلدا موليديا رضبة ٚٔ

 ٘ٛ ٓٛ ليفينا رضبة نبوم ٛٔ
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 ٓٙ ٘٘ زىراء موليدا ٜٔ

 ٓٚ ٖ٘ ـ. جندرا فوراناندا نور ٕٓ

 ٘٘ ٕ٘ ـ. فالينتينو أكلياف مركءة ٕٔ

 ٘ٚ ٘٘ نور إحساف أفرياف سانتوسو ٕٕ

 ٘ٙ ٖ٘ نور عزيزة ترافيرو ٖٕ

 ٓٙ ٓٗ قيشى قينارا جيًتا ٕٗ

 ٓٚ ٘٘ ريفالينا عملية فوترم ٕ٘

 ٘ٚ ٓٙ سيندم أقبغي فانيت ٕٙ

 ٘٘ ٓٗ جانديكاكيهانغا مهايا  ٕٚ

 ٓٙ ٖ٘ كلداف يودا شاحفوترا ٕٛ

 ٓ٘ ٕٓ أكلياء اؼبنورة ٜٕ

 

 ادلبحث الرابع حتليل البيانات ومناقشتها 

التجربة ك  اػببَتتحليل البيانات من تةييم ب ةالباحث تةـو اؼبذكورةىل البيانات إبةدر 
 :يلى كماىو  ك اؼبيدانية كالتجربة  احملددة التجربةإما 

 البيانات من من تةييم اػببَتربليل  .ٔ

 خبَت اؼبواد الدراسية: .أ 

 

P = 
∑  

∑ 
 x ٔٓٓ % 

= 
۷۵
   x ٔٓٓ % 

= ٓ.ٜٙٔ٘ x ٔٓٓ % 
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=ٙٔ.ٜ٘ %  

 خبَت االسًتاجية: .ب 

P = 
∑  

∑ 
 x ٔٓٓ% 

= 
  
   x ٔٓٓ % 

= ٓ.ٛٙٛٗ x ٔٓٓ% 
=ٛٙ.ٛٗ %  

 النتيجة اآلخَتة: .ج 

P  =آخَت ٔ  ٕ
ٕ 

=                
  

=    ۵  %
 

 

ٚٗ.ٖٜ = % 
% كىذا ٜ٘.ٔٙفمن ربليل البيانات من تةييم اؼبواد الدراسية ىو 

مدخوؿ يف الفئة اؼبذكورة يف الباب الثالث على تةدير "جيد" أم دبعٌت 
يستخدـ بالتحسُت الةليل. أما ربليل البيانات من تةييم االسًتاجية فهو 

تةديره "جيد % ككما ىو اؼبعلـو يف الفئة اؼبذكورة يف الباب الثالث أّف ٗٛ.ٙٛ
 .بدكف أم تعديلجدا" أم دبعٌت يستخدـ 
 Sateىذه الوسيلة التعليمية "سايت اللغة" )ّف قيمة أمن ذلك عرؼ 

Bahasa) قد ك %.  ٜٖ.ٗٚبةيمة  أم يستخدـ بالتحسُت الةليل جيد
 و.كتصحيحات َتىل نصائح اػببإنسبة الب التحسُت ةالباحث تدّ أ

 ربليل البيانات من التجربة .ٕ
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 احملددةربليل البيانات من التجربة  . أ

 من البيانات اؼبذكورة يعرؼ أّف:
 ٖٔصبلة معيار االستبياف:  (ٔ

 ٓٛٚ=  ٖٔ x ٗ x )صبلة الرالب( ٓٔالةيمة األعلى:  (ٕ

P = 
∑  

∑ 
 x ٔٓٓ % 

= 
۷  
۵   x ٔٓٓ % 

= ٓ.ٜٚٔٚ  x ٔٓٓ % 
= ٚٔ.ٜٚ  % 

استجاب الرالب على الوسيلة التعليمية  فّ أعرؼ احملددة  التجربةنتائج من 
 أم يستخدـ بالتحسُت الةليلجيد ( Sate Bahasa"سايت اللغة" )

 %. ٜٚ.ٔٚ بةيمة

 ربليل البيانات من التجربة اؼبيدانّية . ب

 من البيانات اؼبذكورة يعرؼ أّف:

 ٖٔصبلة معيار االستبياف:  (ٔ

=  ٖٔ x ٗ x )صبلة الرالب( ٜٕالةيمة األعلى:  (ٕ
ٔ٘ٓٛ 

P = 
∑  

∑ 
 x ٔٓٓ % 

= 
  ۵ 
 ۷   x ٔٓٓ % 

= ٓ.ٕٚٔٓ ٔٓٓ % 
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= ٚٔ.ٕٓ   % 
استجاب الرالب على الوسيلة  فّ أعرؼ  اؼبيدانية التجربةنتائج من 

أم يستخدـ بالتحسُت جيد ( Sate Bahasaالتعليمية "سايت اللغة" )
 %. ٖٔ.ٛٚ بةيمة الةليل

 االختبار الةبلي كاالختبار البعدم ربليل البيانات من .ٖ

االختبار الةبلي كاالختبار البعدم للفرقة  ربليل البيانات من . أ
 الضابرة

 -Xٔ Xٕ D= Xٔ الرقم

Xٕ Dٕ 

ٔ ٙ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ 
ٕ ٔ٘ ٕٓ -٘ ٕ٘ 
ٖ ٗ٘ ٗ٘ ٓ ٓ 
ٗ ٗٓ ٖٓ ٔٓ ٔٓٓ 
٘ ٘٘ ٙٓ -٘ ٕ٘ 
ٙ ٙ٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ 
ٚ ٘ٓ ٘٘ -٘ ٕ٘ 
ٛ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٜ ٖ٘ ٗٓ -٘ ٕ٘ 
ٔٓ ٘٘ ٘٘ ٓ ٓ 
ٔٔ ٘ٓ ٙٓ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ ٚ٘ ٛٓ -٘ ٕ٘ 
ٖٔ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
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ٔٗ ٚٓ ٚ٘ -٘ ٕ٘ 
ٔ٘ ٘ٓ ٙٓ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٙ ٘٘ ٙٓ -٘ ٕ٘ 
ٔٚ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٔٛ ٘ٓ ٗ٘ ٘ ٕ٘ 
ٜٔ ٖٓ ٗٓ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٓ ٖ٘ ٗٓ -٘ ٕ٘ 
ٕٔ ٙٓ ٚ٘ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٕ ٘٘ ٙٓ -٘ ٕ٘ 
ٕٖ ٙٓ ٚ٘ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٗ ٖ٘ ٗ٘ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٕ٘ ٘٘ ٙٓ -٘ ٕ٘ 
ٕٙ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 
ٕٚ ٙٓ ٙ٘ -٘ ٕ٘ 
ٕٛ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
 ٕٖ٘ٔ ٓٔٔ- اعموع

نظرا إىل اعبدكؿ السابق أف نتائج الرلبة يف االختبار الةبلي يبكن تصنيفها 
 إىل:

 ٘ٔ:  الدرجةأصغر  (ٔ

 ٘ٚ:  الدرجةأكرب  (ٕ

 ٕٛ.ٗ٘:  اؼبعدلة الدرجة (ٖ

 :يمكن تصنيفها إىلفأما يف االختبار البعدم 
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 ٕٓ:  الدرجةأصغر  (ٔ

 ٓٛ:  الدرجةأكرب  (ٕ

 ٘ٚ.ٛ٘:  اؼبعدلة الدرجة (ٖ

مدرس اللغة العربية استخدمت  أقاموؼبعرفة فعالية التعليم الىت 
 :، كحصلت على ىذه النتيجةSPSSالباحثة الربنامج 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre-test & Post-test 22 ,434 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

459 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre-test - 

Post-test 
-32424 52664 120,1 -6212, -12,30 -3266, 2, ,001 

عندما قارنت الباحثة بُت نتائج االختبار الةبلي كاالختبار البعدم،  
يف ىذا البحث  sig (ٕ-tailed)كما يف اعبدكؿ السابق اتضح أف نتيجة 

 اللغة العربية. كمن ذلك تستنتج الباحثة أف تعليم ٘ٓ،ٓمن  أقل( ٔٓٓ.ٓ)
يف   (Sate Bahasaالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" )ستخداـ من غَت ا

ر بةد للفرقة الضابرة ىذه الفرقة ناجح، كالدليل  بوجود ارتةاء نتيجة التعلم
 .٘ٓ،ٓمن  أقليف ىذا البحث  sig (ٕ-tailed)كأف نتيجة . ٜٕٜ.ٖ

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-test 54222 22 152604 22444 

Post-test 522,5 22 152612 22450 
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 االختبار الةبلي كاالختبار البعدم للفرقة التجربة البيانات منربليل  . ب

 -Xٔ Xٕ D= Xٔ الرقم

Xٕ Dٕ 

ٔ ٘ٓ ٛ٘ -ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٕ ٘٘ ٛ٘ -ٖٓ ٜٓٓ 
ٖ ٙ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ 
ٗ ٙٓ ٛ٘ -ٕ٘ ٕٙ٘ 
٘ ٖٓ ٙٓ -ٖٓ ٜٓٓ 
ٙ ٖٓ ٘٘ -ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٚ ٗٓ ٙٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٛ ٗ٘ ٘٘ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٜ ٘ٓ ٚٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٓ ٘٘ ٙٓ -٘ ٕ٘ 
ٔٔ ٘٘ ٚٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٔ ٗ٘ ٛٓ -ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٖٔ ٘ٓ ٚٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٗ ٜٓ ٔٓٓ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٔ٘ ٘ٓ ٚٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٙ ٜٓ ٔٓٓ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٚ ٛٓ ٛ٘ -٘ ٕ٘ 
ٔٛ ٘٘ ٙٓ -٘ ٕ٘ 
ٜٔ ٖ٘ ٚٓ -ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٕٓ ٕ٘ ٘٘ -ٖٓ ٜٓٓ 
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ٕٔ ٘٘ ٚ٘ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٕ ٖ٘ ٙ٘ -ٖٓ ٜٓٓ 
ٕٖ ٗٓ ٙٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٗ ٘٘ ٚٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕ٘ ٙٓ ٚ٘ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٙ ٗٓ ٘٘ -ٔ٘ ٕٕٓ 
ٕٚ ٖ٘ ٙٓ -ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٛ ٕٓ ٘ٓ -ٖٓ ٜٓٓ 
ٕٜ ٗ٘ ٛ٘ -ٗٓ ٔٙٓٓ 

 ٜٓ٘٘ٔ ٓ٘- اعموع
 نظرا إىل اعبدكؿ السابق أف نتائج الرلبة يف االختبار الةبلي يبكن تصنيفها إىل:

 ٕٓ:  الدرجةأصغر  (ٔ

 ٜٓ:  الدرجةأكرب  (ٕ

 ٙٙ.ٜٗ:  اؼبعدلة الدرجة (ٖ

 :يمكن تصنيفها إىلفأما يف االختبار البعدم 
 ٓ٘:  الدرجةأصغر  (ٔ

 ٓٓٔ:  الدرجةأكرب  (ٕ

 ٖٗ.ٓٚ:  اؼبعدلة الدرجة (ٖ

مدرس اللغة العربية استخدمت الباحثة  أقاموؼبعرفة فعالية التعليم الىت 
 :، كحصلت على ىذه النتيجةSPSSالربنامج 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 
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Pair 1 Pre-test 44266 24 162452 32142 

Post-test ,0234 24 132352 22421 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre-test & Post-test 24 ,,4, ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

459 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre-test - 

Post-test 
-202640 102240 12402 -242525 -162,44 -102220 22 ,000 

عندما قارنت الباحثة بُت نتائج االختبار الةبلي كاالختبار البعدم،  
يف ىذا البحث  sig (ٕ-tailed)كما يف اعبدكؿ السابق اتضح أف نتيجة 

 اللغة العربية. كمن ذلك تستنتج الباحثة أف تعليم ٘ٓ،ٓمن  أقل( ٓٓٓ.ٓ)
يف ىذه الفرقة   (Sate Bahasaالوسيلة التعليمية "سايت اللغة" )ستخداـ با

 sig،  كأف نتيجة ٜٓٙ.ٕٓناجح، كالدليل  بوجود ارتةاء نتيجة التعلم بةدر 

(ٕ-tailed)  ٓمن  أقليف ىذا البحث،ٓ٘. 
كبعد ذلك قامت الباحثة حبساب نتيجة اؼبعدؿ لفرقة التجربة كفرقة 

كحصلت على  SPSSضابرة ؼبعرفة الفرؽ بينهما. استخدمت الباحثة برنامج 
 يجة:ىذه النت
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Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil 

Belajar 

Bahasa Arab 

Kelas 

Eksperimen 
24 ,0234 132352 22421 

Kelas Kontrol 22 522,5 152612 22450 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

459 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Bahasa 

Arab 

Equal 

variances 

assumed 

,652 ,421 32016 55 ,004 112545 32244 32241 
14224

4 

Equal 

variances 

not assumed 

  32002 
53202

4 
,004 112545 32255 32264 

14232

6 

 

فإنو أقل من  ٗٓٓ.ٓ sigمن اعبدكؿ السابق تعرؼ الباحثة أف نتيجة 
لفرقة لالباحثة أف ىناؾ فرؽ ىاـ بُت معدؿ نتيجة االختبار . إذنا تستنتج ٘ٓ،ٓ

أف عملية  الباحثة ستنبطتفرقة ضابرة. من ىنا لالتجربة كمعدؿ نتيجة االختبار ل
 (Sate Bahasa) الوسيلة التعليمية "سايت اللغة"باستخداـ  اللغة العربيةتعليم 

لفرقة التجربة أكرب كأكثر من لجّيدة كفعالة. كالدليل أف ارتةاء نتيجة االختبار 
 .ضابرةالفرقة ال
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 
 نتائج البحث .أ﴾ ﴿

أقامت الباحثة بالتحليل كالكتابة تستريع أف تلّخص ىذا بعد أف 
 البحث فبا يأتى:

األجزاء  علىتًتكب  ( Sate Bahasa"سايت اللغة" )أّف ىذه الوسيلة التعليمية  .1
احملتويات ك  اؼبنهج الدراسيك لعبة سايت اللغة ك  كاؼبةدمة منها الغالؼ، اؼبتنوعة
كلكل موضوع قراءة كمفردات كتركيب كلعبة كسبرينات. مث فيها  ات،كاؼبوضوع

كاؼبلخص الًتكييب كالسَتة الذاتية، أما اؼبواد يف كل موضوع  قائمة اؼبراجع
الدرس األكؿ اعبملة االظبية باسم اإلشارة باؼبوضوع التعريف بالنفس، فهي: 

املُت يف كالدرس الثاين اعبملة االظبية بالضمائر باؼبوضوع التعريف بالع
اؼبدرسة، كالدرس الثالث اعبملة االظبية باعبر كاعركر باؼبوضوع اؼبرافق 
كاألدكات اؼبدرسية، كاألخَت ىو الدرس الرابع: اعبملة االظبية بالتذكَت 

 كالتأنيث باؼبوضوع األلواف.

 (t - test)اختبار ت أما فعالية ىذه الوسيلة التعليمية فتحصل من نتيجة  .0
 sigأف نتيجة على ىذا االختبار دؿ ك لفرقتُت )فرقة ذبربة كفرقة ضابرة( 

ىاـ بُت معدؿ الباحثة أف ىناؾ فرؽ تستنتج  ف. إذ٘ٓ،ٓاقل من  ٗٓ،ٓ
من ىنا  نتيجة االختبار لفرقة ذبربة كمعدؿ نتيجة االختبار لفرقة ضابرة.
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 Sate)"سايت اللغة" باستخداـ  كتابةتستنبط الباحثة أف عملية تعليم ال

Bahasa)  جيدة كفعالة. كباإلضافة إىل ذالك أف ىذه الوسيلة التعليمية
. كذلك سهولة االستخداـ كمشوقة كتساعد الرلبة يف التعلم كما أهنم وببوهنا

بالنظر إىل إجابات الرلبة يف أكراؽ االستبانة. فهذه اغبةائق اليت أكضحت 
 تعليمية.الباحثة مدل فعالية ىذه الوسيلة ال

 قرتاحات البحث .ب﴾ ﴿

 االقًتاحات التالية : انرالقا من نتائج البحث تةدـ الباحثة
 Sate)الوسػيلة التعليميػة "سػايت اللغػة" الرجاء من الباحثة  أف تكوف ىػذه  .ٔ

Bahasa)  أساسػا للبحػوث اؼبسػتةبلة لترويرىػا يف اعػاؿ األكسػع ألف ىػذا
البحػػػث ؿبػػػدكد ؼبػػػادة اللغػػػة العربيػػػة لرػػػالب الفصػػػل السػػػابع فحسػػػب مػػػن 

الوسػػػيلة األحسػػػن أف يرػػػور ؼبػػػادة اللغػػػة العربيػػػة بعػػػدىا حػػػىت تكػػػوف ىػػػذه 
اؼبرػػػّورة كاملػػػة يف صبيػػػع مراحػػػل ( Sate Bahasa)التعليميػػػة "سػػػايت اللغػػػة" 

 اللغة العربية.تعّلم مادة 
يرجػػى اؼبعلػػم أف يسػػتخدـ ىػػذا النتػػائج يف العمليػػة التعليميػػة لتنميػػة مهػػارة  .ٕ

 الكتابة الرالبية يف اللغة العربية.
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 المراجع

 

 المراجع العربية .1

 اللوائح الداخلية للمواد البشرية اذلياكل التنظمية، .ضبدأؿبمد  ،اظباعيل
 .مصر: د س

 .د س ،مصر: دار اؼبعارؼ( ادلعجم الوسيط .إبراىيم كإخوانو ،أنيس
 UIN Maliki: ماالنج ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية .أكريل ،حبر الدين

Press ،ٕٓٔٓ 
مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية  .أكريل ،________

 .نج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، ماالالكفء
ٕٓٔٔ. 

، الكويت: ككالة اؼبربوعات عبد أصول البحث العلمي و مناهجه .أضبد ،بدر
 . ٕٜٛٔاهللا حرمى، 

الدورة التدريبية للمعلمين الجدد اإلبداع في الوسائل وزارة،  ،التربٌة التوجٌه الفنً العام للتربٌة اإلسالمٌة

 .2116/2117إعداد التوجٌه الفنً العام للتربٌة اإلسالمٌة  ،التعليمية

مناهج البحث يف الرتبية وعلم  .جابر عبد اغبميد كأضبد خَتم كاظم ،جابر
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