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 امللخص

 
تطبيق وسائل اإلعلم السمعية والبصرية يف تعليم   ، فراسيسكاانداه  ، موليارافة 

  لطلب اتندور  QUANTUM TEACHINGسرتاتيجيات ملء إباإل
مادييون  جاروابن  " البسملة "سلمية املتوسطة اإل ملدرسة اب الصف السابع
 املشرف احلاج حسن اجملستي  2019-2018سية  ايف السنة الدر 

  نتائج  ، والبصرية  السمعية  الوسائط  استخدام  اإلمالء، تعلم  : سيةالكلمة األسا 
 اتندور  QUANTUM TEACHING اسرتاتيجية  خالل من التدريس 

جاروابن  أن   لة املدرسة املتوسطة البسماب يف الصف السابع  ة وجد الباحث 
بعض الطالب مل يفهموا كيفية كتابة اللغة العربية بشكل صحيح يف تعلم اإلمالء.  
املشكالت اليت توجه الطالب يف تعلم املفردات ومعرفة الكتابة بني الطالب ، ونقص  
فهم الطالب بسبب االسرتاتيجيات الرتيبة ، وعدم استخدام الوسائط يف عملية  

املختلفة اليت يقصدها الطالب. يف هذا السياق ، يريد   التعلم. من بني املشكالت 
 QUANTUMالباحث أن يعلم إميال بتطبيق الصوتيات املرئية من خالل اسرتاتيجية 

TEACHINGجاروابن  لةاتندور، صعوابت التعلم يف الصف السابع املتوسطة البسم 
عملية التعلم وسائل اإلعالم السمعية  (1فاألهداف هلذا البحث هو )

اتندور QUANTUM TEACHINGسرتاتيجيات مالءإببصرية يف تعليم اإلوال
جاروابن يف السنة   " البسملة "سالمية املدرسةاملتوسطة اإل اب الصف السابع لطالب 

ية مهارات اإلمالء يف تدريس اإلمتحاانت  ق الرت ( معرفة 2)  2019-2018 سيةاالدر 
 2019  -2018الدراسية  الطالبية من البسنملة جاروابن يف الصف السابع



 

 

 

استخدمت الباحثة يف هذا البحث مدخل البحث اإلجرائي الصفي  
(Classroom Action Research)   من طراز كميس و تغارت الذي مقدم يف

مراحل كما يلي: اخلطة، التنفيذ، املالحظة و   ٤دورين و يف كل دور ترتيب على 
 . صورة املنعكسة. 

تطبيق وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف تعليم  من نتائج البحث اّن 
اتندور لطالب الصف   QUANTUM TEACHINGسرتاتيجيات مالء إباإل

سية  ايف السنة الدر  ماديون جاروابن  " البسملة"سالمية املدرسةاملتوسطة اإلاب السابع
أن نتيجة  التعليم اللغة   :يلي  كما  فهي الطالب تعلم نتائج أما ، 2018-2019

ستة الطليبة بتقدير " ممتاز "   2هي   ىف الدور االول العربية الطالب الصف السابع 
و اثىن    29,1وسبع الطالبة بتقدير "جيدجدا"  وابلنسبة %  25و ابلنسبة % 

وتسع الطالبة ابلتقدير"مقبل" وابلنسبة   8,3الطالبة ابلتقدير "جيد" وابلنسة % 
هي  ثالث وعشرين   ىف الدور الثان . مث أن نتيجة  الصف السابع 37,5املئوية % 

و الطلبة بتقدير "جيدجدا"  وابلنسبة   95,8الطليبة بتقدير " ممتاز " و ابلنسبة % 
 %4,1 

تطبيق وسائل اإلعالم السمعية   االستخدام بعد الطالب نشاط نتائج
اتندور   QUANTUM TEACHINGسرتاتيجيات مالء إبوالبصرية يف تعليم اإل
يف   ماديون  جاروابن  " البسملة "سالمية املدرسةاملتوسطة اإلاب لطالب الصف السابع

مخس الطليبة   هي يف الدور االول  : يلي  كما  فهي 2019-2018سية االسنة الدر 
وسبع الطالبة ابلتقدير " جيد" وابلنسبة %   20,8بتقدير "جيد جدا " وابلنسبة % 

  24هي  يف الدور الثان . مث50لبة بتقديرة "مقبل" و ابلتسبة % و اثىن الط 29,1
و عشر الطليبة   58,3أربعو و عشرون الطلبة بتقدير " جيد جدا" وابنسبة % 

 . 41,6بتقديرة "جيد" وابلنشية % 



 

 

 

 ول األالباب 
 املقدمة

 خلفية البحث﴾ أ﴿
األفراد اللغة هي اداة اتصال اليت هلا دور مهم جدا يف حياة 

أو اجلماعة. اللغة العربية هي لغة االجنبية اليت  غالبا وجدت من 
قبل اجملتمع اندونيسيا خاصة اجملتمع املسلم يستخدمها دائما يف  
الصالة. تعليم اللغة هي جهد ليس سهال وأحياان يشبع. تعليم اللغة  
هو نظام الذي ينطوى على مكوانت مرتبط وميكن أن تؤثر على  

ال عملية التعليم اللغة. املكون هو الغرض و مادة و موارد  النجاح ام 
 التعليم الطالب ومدرس

اللغة العربية هي لغة أجنبية، وهي واحدة من لغات  إن
العامل اليت ازدهربسيا واحدا مع التنمية االجتماعية واجملتمعية و  
حتصل العلمي. الكتابة هي قدرة كثي االنتاج. الكتابة هي حماولة  

اة تعربة عن األفكار واملشاعر املوجودة  لغة املستخدم من خال لعبار 
 1اللغة يف لغة املستخدم.

 
ماالنج : السالمية احلكومية امللكي  )  pembelajaran bahasa arabmedia, عبد الوهاابلرشدي1

 73 ، ص(2009فريس  



 

 

 

اّلىت ختتلف يزات خاصة اللغة العربية هي لغة أجنبية هلا مم
  اإلسالميةيف مصادر الشريعة ا اليت ستخدمألن اللغة  .بلغة أخري

إسالمية تعّلم  كانت كل مؤسة للغة العربية.  هى)القرآن واحلديث( 
اللغة العربية حىت صارت منهجار مسيا فيها. حىت كثي من الناس 

الرمسي لكل   بتعلمون اللغة العربية الرمسي لكل مؤسسة إسالمية.
كماعرفنا أن اللغة العربية هي لغة أجنّبة الىت كانت  مؤسسة إسالمية.  

اللغة  أكثر ا اجملتمعاإلندونيسيا يتعّلموهنا. الغرض الرئسي من تعليم
العربية هى لتطوير قدرة الطالب ىف استخدم اللغة إمّا بفّعالية أو  

 2سلبية. 

اللغة العربية هي واحدة من املوضوعات اليت حتتل مكانة  
هامة يف عامل التعليم يف إندونيسيا. تقوم كل من املؤسسات التعليمية 
يف إندونيسيا ، سواء احلكومية منها أو اخلاصة ، على مستوايت 
ودورات معينة ، بتدريس اللغة العربية كجزء من املوضوع الذي ينبغي  

مع املوضوعات األخرى. عالوة على ذلك ، يف  تدريسه مبا يتماشى 

 
، )يوكيا Ragam Metode & Media Pembelajaran Bahasa Arabاولني نوها، 2

 .diva pres  ،2012 ،)74كارتا: 



 

 

 

املؤسسات التعليمية اإلسالمية ، تعلم اللغة العربية أمر ال بد منه  
 3لتعلمه للمتعلمني.

يتم إعطاء متارين الكتابة من حيث املبدأ بعد متارين 
االستماع والتحدث والقراءة. هذا ال يعين أن متارين الكتابة تعطى  

ب املهارات الثالثة املذكورة أعاله. ميكن  فقط بعد أن ميتلك الطال 
إعطاء متارين الكتابة يف نفس ساعات التدريب على املهارات  
األخرى ، ابلطبع ، مع األخذ بعني االعتبار مراحل التدريب وفًقا  

 4ملستوى قدرة الطالب.  

.  اإلمالءاآلاثر هلا فوائد كثية من املواد األصلية للمادة يف 
أيضا القطارات استخدام "بوابة   اإلمالءاإلمالءسة ابإلضافة إىل ممار 

 5األذن 'ولكن أيضا يف التدريب وكذلك 
التدريس أو تعلم اللغة العربية على وجه اخلصوص،   عملية

ودور املدرسني واملخرج واملمثل. وهذا هو ، من واجب املعلم أن  
 

 pendekatan  pembelajaran bahasa arab, محد. عبد احلميد، و اخارونم3

metode,strategi, materi, dan media ، (ماالنج: ماالنج : السالمية احلكومية امللكي فريس  ، 

2008 .)157-158 . 
 ،: ميسكاتماالنج)metodologi pembelajaran bahasa arabأحمد فؤاد أفندي، 4

 138،ص(2005
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خيطط وينفذ التدريس يف املدارس. جيب على املعلمني واملهنية اليت  
لديها القدرة على تطبيق نظرايت علم يف جمال التدريس، والقدرة 
على اختيار تطبق طرق التدريس فعالية وكفاءة، والقدرة على إشراك 
الطالب املشاركة بنشاط، والقدرة على خلق بيئة تعليمية تدعم  

 6حتقيق األهداف التعليمية.

لذا املعلمني والباحثني أراد زراعة مصلحة الطالب من 
خالل استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من خالل 

 7اسرتاتيجية اتندور الكم التعليم والتعلم اليت تبدأ يف الصف 
تطبيق وسائل   ومن هذا املنطلق سيناقش. 7البسنملة املدرسة  املتوسطة 

 Quantumم اإلمالء إبسرتاتيجيات السمعية والبصرية يف تعلياإلعالم

Teaching   اتندور للطالب الصف السابع اباملدرسةاملتوسطة
 2019-2018اإلسالمية "البسملة" جاروابن يف السنة الدراسية  

 البحثمشكلت حتديد ﴾ب﴿
حث ، ان العديد من الطالب جيدون انظرا خللفيه الب

صعوبة يف كتابه اجلمل العربية عن طريق ديكر ، وخاصه يف دراسته  
 

 . 158حممد. عبد احلميد، و اخارون ،ص.  6
 مجع نتائج املقابالت مع معلم اللغة العربية  يف الصف السابعفي املدرسة املتوسطة البسملة جاروابن   7



 

 

 

، الذي يبين روح الطالب. يف  الدرسة مل تعط أبدا اسرتاتيجية من
استخدام وسائل االعالم السمعية   ة هذه الدراسة ، حدد الباحث

 Quantum Teachingيف تعليم اإلمالء إبسرتاتيجيات والبصرية 
اتندور للطالب الصف السابع اباملدرسةاملتوسطة اإلسالمية  

 "البسملة" جاروابن 

 أسئلة البحث  ﴾ج﴿
وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف تعليم تطبق  كيف .1

اتندور للطالب Quantum Teachingسرتاتيجيات إبمالءاإل
  جاروابن   " البسملة"سالمية ملدرسةاملتوسطة اإلاب الصف السابع

 ؟  2019-2018  سيةافي السنة الدر ماديون
يف تدريس اإلمتحاانت  اإلمالءالكتابة ية مهارات قكيف تر  .2

  "البسملة"سالمية ملدرسةاملتوسطة اإلاب  للطالب الصف السابع
 ؟ 2019-2018 سيةايف السنة الدر  ماديون جاروابن 
 

 البحثأهداف ﴾د﴿
والبصرية يف تعليم وسائل اإلعالم السمعية تطبقملعرفة  .1

اتندور للطالب Quantum Teachingسرتاتيجيات إبمالءاإل



 

 

 

جاروابن   "البسملة "سالمية املدرسةاملتوسطة اإلاب الصف السابع
 2019-2018  سيةايف السنة الدر 

يف تدريس اإلمتحاانت الطالبية من  اإلمالءية مهارات قتر ملعرفة  .2
  -2018الدراسية  جاروابن يف الصف السابع البسنملة
2019 

 
 فوائدالبحث﴾ه﴿

 للطالب .1
الطالب قادرة على الكتابة ابللغة العربية وفقا لقواعد حمددة   (أ

 سلفا
 اإلمالءطالب قادرين على فهم الكتابة يف اللغة العربية تعلم  (ب 

 ابستخدام وسائل اإلعالم واسرتاتيجيات 
 

 للمعلمني .2
زايدة اإلبداع املعلم يف طرق التدريس توفي ختصيب  (أ

 خصوصا العربية. 
 حتفيز املعلمني لبناء وتطوير املهارات لكتابة  (ب 



 

 

 

 للمدرسة .3
لتوفي اإلهلام واملدخالت لتحسني وتطوير تعلم اللغة العربية يف  

 املدرسة 
 

 البحثتظيم كتابة تقرير ﴾و﴿
لتسهيل البحث والفهم فينقسم هذا البحث العلمى إىل 

 :  مخسة أبواب كما يلي

: مقدمة اليت حتتوي على مشاكل يف اخللفية ،  االوىلالباب 
صياغة املشكلة ،أهداف وفوائد البحوث ،  
مراجعة األدب ، األساس النظري ، طرق  

ومنهج البحث و تنظيم كتابة تقرير  البحث ، 
وظيفة هذا الباب هي مثل البحث وأما 

 املخططة األساسية الفكرية عن كل البحث.
البحث و يتحّدث ىف هذ الباب على منهج: الباب الثاىن

وموضوع البحث ووضع فاعل البحث  نوعها
  لبحث اإلجرائياألجرائّياواملتغي البحث و 

 . البياانت ب جلمع يلا أسو  طريقة حتليل البياانت و 



 

 

 

ث اإلجرائي الفصول على تقرير البح : حيتوي  الباب الثالث
تطبيق وسائل اإلعالم السمعية هو الدراسية التي

من خالل  اإلمالءوالبصرية على التدريس 
منوذج اسرتاتيجيات الكم التدريس اتندور  
)تصادم، الطبيعية، اسم، شرح، فك، واحتفال(  

النظام التجاري املتعدد األطراف   7يف الصف 
 جاروابن   املدرسة املتوسطة البسملة

كل  البياانت و البياانتيشتمل على عرض : الربعالباب 
أما عرض البياانت فهو   البياانت  حتليلو  الدورة
اإلسالمية   املتوسطةاتريخ أتسيس املدرسة من 

املوقع اجلغرايف ابملدرسة  جاروابن و " البسنملة"
الرؤية  جاروابن و "البسنملةاإلسالمية " املتوسطة
  املتوسطة تركيب منظمة املدرسة و  والرسالة

أحوال  جاروابن و " البسنملةاإلسالمية "
  املتوسطةاملدرسني واملدرسات ابملدرسة 

أحوال  جاروابن و " البسنملةإلسالمية "



 

 

 

  املتسطة اإلسالميةالطالب ابملدرسة 
 جاروابن.  " البسنملة"

اإلختمام، فيه اخلالصة من هذا البحث : لباب اخلامسا
 إلقرتاحات او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الباب الثان 

بحوث السابقة، اإلطار النظري، هيكل التفكري و فروض  ال
 البحث

 بحوث السابقةال﴾أ﴿
اندرة لدي الباحثني ،   اإلمالءعلى حد الكاتب ، ما تعليم  

ولكن قدحبث الباحثون ىف مادة أخرى ، حيث أن بعض نتائج  
 الباحثني التاليني:

ايرين امسيياتون، وحتديدا طالب الصف السابع املدرسة املتوسطة   .1
د فانداك ابنتول مع طالب الصف السابع املدرسة   2العمومية

املتوسطة وخمتلف املواقع البحثية ، خلفية البحث الذي أجراه  
ايرين امسيياتون هذه املرة هو أن أهداف التعلم مل تتحقق بعد 

طالب الصف السابع د املدرسة  لزايدة االهتمام ابلتعلم لدى 
فانداك ابنتول ، يف حني أن الدراسة احلالية    2املتوسطة العمومية

تتم بعد مالحظة الطالب واستجواهبم واستكشافهم. من خالل  
ألنه ال يزال هناك الكثي ممن ال يعرفون  اإلمالءالطريقة أو طريقة 

قواعد الكتابة الصحيحة ، سيستخدم الباحث وسائل اإلعالم 



 

 

 

إسرتاتيجية اتندور   التعليمية قوانتوم املرئية السمعية من خالل 
 لتسهيل تعلم كيفية كتابةالعربية   

ختصص يف  ,بودي اريياين سيرتيسلي اللغةاألطروحة اليت كتبها .2
( حتسني 2011عربية يف جامعة والية سسماراع )تعليم اللغة ال

تقنيات   الكمالتعليممهارات الكتابة ابللغة العربية منوذج التعلم 
اتندور يف الصف الثامن املدرسة املتوسطة االسالمية حي  

")الفصل الدراسي حبوث العمل(، يف   2011فيماالع يف عام 
ق وسائل  حني أن األحباث اليت أجريت يف هذه املرحلة هو تطبي

لتدريس  من خالال اإلمالءاإلعالم السمعية والبصرية على التعلم 
اسرتاتيجيات اتندور  يف الصف السابع من املدرسة  الكم 

املتوسطة البسملة جاروابن ، ابإلضافة إىل مستوايت خمتلفة من 
البحث الكائن ، وهي فئة السابع املدرسة املتوسطة اسالم موجا   

ن املدرسة املتوسطة البسملة ، ومواقع مع طالب الصف السابع م
حبثية خمتلفة ، اخللفية للبحوث اليت أجرهتابودي اريياين  يهدف  
هذا الربانمج إىل حتسني مهارات الكتابة العربية ابستخدام منوذج 
اسرتاتيجيات الكم التدريس اتندور يف طالب الصف الثامن ،  



 

 

 

ئط املرئية  والفرق البارز يف هذه الدراسة هو استخدام الوسا
 اإلمالءواملسموعة و التدرس 

 اإلطار النظري﴾ب﴿
 اإلمالءالتدريس  .1

 اإلمالء .أ
اللغة اليت جيب  معروف أبربعة مهارات اب

أانلطالب ، وهي مهارات االستماع )ميتلكه( ، ومهارات  
 االستمع ، ومهارات القراءة  ومهارات الكتابة. 

يف إتقان هذه املهارات اللغوية األربعة ، يفرتض بعض  
اللغويني أن القدرات اللغوية للشخص تتحدد فقط مبستوى 

عادة ما   إتقان القواعد النحوية )الرتكيب اللغوي( نفسها.
جيادل أولئك الذين ينتمون إىل هذا املفهوم يف أنه يعتمد  
أكثر على الضرورة يف إتقان بناء اجلملة  

(. ويرفض اآلخرون الرأي  الشورف()النحووالتشكيل)
ويقولون إن مستوى قدرة اللغة على الشخص يتأثر إبتقان  



 

 

 

(. تستند آراءهم أكثر على إتقان  معنا املفرااتت املفردات )
 8موس )املعىن املعجمى(. القا

 فنقدم التوجيهات أآلتية:   إلمالء أما فيما حيتص اب

الثالثة.   اإلمالء ينبغي أن يدرك املعلم الفرق بني أنواع  .1
املنقول  إلمالءاملنقول واملنظور واالختياري وبنبغي اب

تدريب الطالب على رسم احلروف والكمات العربية،  
  إلمالءونقلها من السبورة يف كراسته. بينهايقصد اب

املنظور مناقثة أحد  النصوص الفصيةمع الطالب. 
والتأكد من فهمهم له. وتدريبهم على قراءته. مث تركه 
جائبا وإمالئه للطالب. بكتابة ما ميلى عليهم دون معرفة 

 ابلنص اململى عليهم.  سابقة 
. إهناتقوم له  اإلمالءينبغي االهتمام ابملعىن يف تدريبات  .2

قدرة الدراسني على االستماع اجليد. كماتقوم مستواهم 
يف هتيئة الكلمات وتعرف خروفيها. فضال عن أهنا مبثابة  

 مراجعة للمواد الىت دروسوها من مشردات وتركيب.

 
ماالنج : السالمية احلكومية امللكي فريس  ) ، strategi pembelajaran inovatif، ءيفل املصطفياش8

  3-2 ( ، ص.2011،  



 

 

 

، إن على اإلمالءينبغي االهتمام ابملعىن يف تدريبات  .3
املعلم أاليقدم للطالب كلمات غريبة، أومجالغي مألوفة 

 جملرد توافرقاعدة إمالئيةفيها. 
أكثر من مخس  اإلمالءالينبغي أبية حال أن تستغرق   .4

عشرة دقيقة يف حصةمدعها مخسون دقيقة. وذلك حىت 
لغوي اآلخراملصاحب يتبع ابقي الوقت للنشاط اللغي ال

لإلمالء. مثل قراءة الدارسني النص. وتدريبهم على كتابة  
 9بعض الكلمات و اجلمل الصعبة، ةتصحيح أخطائهم.  

ينبغي أن بتابع املعلم مستوى أداء الطالب يف  
، وأن يتعرف أخطاءهم وأن يقوم حبصر الشائع اإلمالءكتابة 

هي فن منها، وختصيص وقت ملعاجلتهاقلنا إن الكتابة 
تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة، وإن  
اخلط هو فن حتسني شكل الكتابة وجتويدها. ولكي تكتمل  
الصورة الصحيحة للكتابة أو املعىن الشامل هلا فالبد من  
االهتمام اب إلمالء، فهو غن رسم الكلمات يف اللغة العربية 
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قة ارموز تنيح  نطو عن طريق التصوير اخلطي لألصوات امل 
نطقها طبقا لصورهتا األوىل، ويكون دلك الفارئ ان بعيد

 على وفق قواعد وضعها علماء اللغة.  
ولإلمالء فوائد عديدة تنصل ابملهارات اللغوية  
التنوعة، فهو أوال تدريب على الكتابة الصحيحة أي 
النهجئة الصحيحة، وهو اثنيا يكثف قدرة املتعلم على 

ات اللغوية، وهو اثلثا بعزز معرفة املتعلم التمييز بني األصو 
ابملفردات والرتاكيب اللغوية، وهو أخيا يكشف عن قدرة 

 املتعلم على الرتقيم الصحيح.  

 : 10بعد ذلك إىل مااييت اإلمالءويهدف تدريس 

تعليم كتابة الكلمات بصورة صحيحة حندد املعىن  .1
 وتوضح اهلدف املنشود.

استخدام عالمات الرتقيم والتعود عليها  إخادة التالميذ  .2
 مما حيدد اجلمل أو يربط فيما بينها. 

 معروفة مواضع الفصل والوصل وهناية الكالم وبدايته.  .3
 

.  طه علي حسني الدليمي, اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها, )دار الشروق للنشر والتوزيع,  9 
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املسا عدة على تدريب التالميذ على رسم احلروف   .4
 والكلمات رمسا صحيحا.  

 زايدة الثروة اللغوية والثقافية لدى التالميذ.   .5
 طبيقها تطبيقا سليما د اإلمالء وتمعرفة فواع .6

 كتابة تقنيات الكفاءة الكتابة .أ
املتأخرة هلا جانبان ، ولكن يف عالقات خمتلفة. 
الكفاءة األوىل يف تشكيل احلروف وإمالء اهلجاء ، كل 

 من الرباعة يولد األفكار واملشاعر مع الكتابة.مهارات 
 شكل احلروف  (1

إن جوهر مهارات الكتابة يف التدريس ابللغة 
العربية هو يف اجلانب الثاين. يف الواقع ، كما نرى ،  
ميكن للكثي من الناس كتابة العربية ، لكنهم ال يفهمون  
املعىن املكتوب ، انهيك عن والدة نواايهم وأفكارهم 

 ابللغة العربية. 
إن التعبي عن هذا الواقع ال يعين إنكار أمهية مهارات 

ءة يف اجلانب األول الكتابة يف اجلانب األول ، ألن الكفا
تكمن يف الكفاءة يف اجلانب الثاين. لذلك ، على الرغم 



 

 

 

من كوهنا مادة كيميائية ، فإن القدرة على كتابة األجبدية  
العربية مت تدريبها منذ البداية ، ولكن يف املراحل الالحقة 

 جيب أن يتم تنفيذها ، على األقل كنوع من النشاط.
 بة  الكفاءة يف التعبي عن الكتا  (2

هذا اجلانب ، كما هو مذكور سلًفا ، هو جوهر  
مهارات الكتابة. يتم إعطاء هذه املمارسة أساسا بعد 
متارين االستماع والتحدث والقراءة. هذا ال يعين أن  
ممارسة الكتابة هذه تُعطى فقط بعد أن يكون لدى  

 الطالب ثالث مهارات.
 اإلمالءخطوات الكتابة مترين  (3

ابإلضافة إىل التدريب اإلمالئي أيضاً   اإلمالء
بتدريب استخدام بواابت األذن. حىت يتم تدريب الفهم 

 يف وقت واحد. هناك نوعان من امالء:
بقاً ابملواد  أوال: امالء أعد مسبقا. يتم إخبار الطالب مس 

اليت ال يتم   اإلمالءيتمتخمينها: أو النصوص اليت سوف
 ذي يتم تصويره. حتضيها مسبًقا للمواد / النص ال



 

 

 

قبل العرض التقدميي ، جيب على املعلم قراءهتا 
ابلكامل ، مث كتابة بعض الكلمات الصعبة على السبورة  
وشرح املعىن. إذا لزم األمر يتم إعطاء الطالب الفرصة  
لطرح بعض الكلمات يف النص الذي ال يفهمونه. عند  

دئ  ، جيب على املعلم االنتباه إىل مبا اإلمالءقراءة نص 
 11فعالية القراءة ، سواء كانت لغوية أو غي لغوية. 

 
 تعلم الوسائط السمعية والبصرية   (4

لوسائط األكثر اكتماال لتدريس اللغة العربية إان
  /الباسيارية -املستمعةالسمائية هي وسائل اإلعالم) 

الصوت مرئي( ألنه يف وسائل اإلعالم هذه هناك عملية 
مساعدة متبادلة بني السمع وحواس الرؤية. يتضمن هذا 
اإلعالم التلفزيون ، ديفيدي ، أجهزة الكمبيوتر وأحدث 
خمتربات اللغة. مع التلفزيون ابستخدام طبق األقمار  
الصناعية ميكن الوصول إىل البث ابللغة العربية من 

 
 138أمحد فؤاد11



 

 

 

بلدان ، مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات خمتلف ال
 12العربية املتحدة والكويت والعراق وابكستان.  

تتطلب الوسائط املستندة إىل الصوت والصورة 
اليت جتمع بني استخدام الصوت عماًل إضافًيا إلنتاجه.  
إحدى املهام املهمة املطلوبة يف الوسائط املرئية السمعية 

والقصص نصيةتتطلب هي كتابة النصوص ال
 التيإعداًدا واسًعا. املصورةوتصميًما وأحبااثً 

تتم تصفية املخطوطات اليت هي مواد سردية من  
حمتوى الدرس الذي يتم بعد ذلك توليفه إىل ما تريد  
إظهاره وقراءته. هذا السرد هو دليل لفريق اإلنتاج 
للتفكي يف كيفية وصف الفيديو أو تصور املوضوع. يف 

لتعلم ، جيب على وسائل اإلعالم إظهار شيء  بداية ا
 13ميكن أن جيذب انتباه مجيع الطالب.
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اسرتاتيجيات Quantum Teachingالتعليم يستخدم  (5
 اتندور 

 Quantum Teaching .أ

Quantum Teaching  هو عملية التعلم من خالل
توفي خلفية واسرتاتيجيات لتحسني التدريس والتعلم 

يشمالإلرشادات  الكمالتدريسلتكون ممتعة.التعلم 
إلنشاء بيئة تعليمية فعالة لتصميم التدريس، وتقدمي  

 احملتوى وتسهيل عملية التعلم.
العديد من اجلهود اليت بذهلا املعلم يف خلق 

ديدة أكثر قدرة على متكني اسرتاتيجيات تعلم ج
الطالب ، واليت ال تتطلب حفظ احلقائق ، ولكن 
االسرتاتيجيات اليت تشجع الطالب على بناء املعرفة يف 
ذهن الطالب أنفسهم ، واحد منهم عن طريق تطبيق 

 .الكوانتومتعلم 
  Quantum Teaching(3: 2000بورتر )

طرق  Quanntum Teachingيوضحُيظهر أنك معلم جيد. 
جديدة تسهل عملية التعلم من خالل عنصر الفن توجيه  
وتوجيه اإلجنازات ، أاي كانت املواد اليت تدرسها.  



 

 

 

ستتمكن من  ،Quantum Teachingوابستخدام طريقة
دمج امتيازات التعلم يف شكل من أشكال ختطيط  

 ب.الدروس اليت ستعزز حتصيل الطال

هناك بعض الورق اليت عملت سابقا على التعلم 
 اسرتاتيجيات اتندور:  Quantum  Teachingمن خالل

الرسالة اليت أدىل هبا وزارة التعليم امسييات إيرين 
اإلسالم، اجلمعية حكمية سوانن كليياغا يوجياكرات 

لزايدة االهتمام يف دراسة يف  QuantumTeaching"تطبيق 
د فانداك  2الصف السابع املدرسة املتوسطة العمومية

ابنتول" )البحث اإلجرائي(، تناقش هذه 
مع خلفية اخنفاض طالب  Quantum Teachingالدراسة

د  2مصلحة الطبقة السابع املدرسة املتوسطة العمومية
فانداك ابنتول لزايدة االهتمام يف التعلم، يف حني 

 رشيدي، 

عملية تعلم عن طريق توفي  Quantum Teachingتعد 
خلفية واسرتاتيجيات لتحسني عملية التعليم والتعلم 

يقة أسلواًب يف  وجعل العملية أكثر متعة. توفر هذه الطر 



 

 

 

التعليم يعمل على متكني الطالب من حتقيق أكثر مما  
ميكن اعتباره ممكًنا. كما يساعد املعلم على توسيع  

الطالب ، حبيث حيصل املعلم  وحتفيزمهارات الطالب 
إطار تصميم على قدر أكرب من الرضا عن عمله. 

اسرتاتيجية اتندور   التعليم الكّمية التعليميالتعّلماإلطار 
 14للكموم

 اتندور  اسرتتيجية .2

)اللكمات، الطبيعية، اسم، التظاهر،  التعليمييعرف 
. ميكن هلذا اإلطار أن جيعل الطالب وصف، واحتفال( 

مهتمني ومهتمني ابلدرس ، وميكنهم أيًضا أن يضمنوا  
للطالب جتربة التعلم ، واملمارسة ، وتقدمي حمتوايت 
الدروس احلقيقية للطالب أنفسهم ، وحتقيق النجاح 

 : قمQuantumTeachingالتعلمي.فيما يلي اإلطار 

 بتنمية  (1

 
ruang -Quantum Teaching mempraktikan Quantum Learning di ruangبوبي ديفوتر, 14

kelas  93-88( ص  200, )باندوع : كائيفا                             



 

 

 

قدرات الطالب من خالل املعلم لطرح أسئلة حول 
االستفادة من خربات الطالب والبحث عن 
االستجاابت والفوائد والتزام الطالب. يضع املعلم 
اسرتاتيجية من خالل تطبيق التطبيق أو القصة حول 

 الدرس املعين.
 جتربة (2

املعلم تستخدم املعرفة وفضول الطالب على أساس  
أجل  جتربة الطالب وقادرة على صقل دماغ الطالب من

حل املشاكل. ميكن للطالب فهم املعلومات أو األنشطة 
 واستخدام املرافق املوجودة وفًقا الحتياجات الطالب. 

 اسم  (3
االسم )الرموز( أو اهلوية وحتديد سؤال. يعلم املعلم 
املفاهيم ومهارات التفكي واسرتاتيجيات التعلم ابستخدام 

األدوات. الصور واأللوان واألدوات والورق أو غيها من 
ميكن للطالب معرفة املعلومات واحلقائق والصيغ  
واألفكار واألماكن وما إىل ذلك على أساس اخلربة حىت 

 تكون املعرفة ذات مغزى.



 

 

 

 تظاهر  (4
املعلمون توفر الفرص للطالب لرتمجة وتطبيق املعرفة 
يف التعلم األخرى ويف احلياة. ميكن للطالب إظهار أو  

 لدرس.تطبيق مستوى املهارة مع ا
 كرر   (5

املعلم تكرار األشياء األقل وضوًحا للطالب. ميكن 
للطالب بسهولة فهم ومعرفة الدرس. يوفر املعلم الفرص  

 للطالب لتعليم املعرفة للطالب اآلخرين.
 االحتفال  (6

إبقامة احتفال للطالب سيشجع الطالب على تعزيز 
شعورهم ابملسؤولية ومراقبة عملية التعلم أبنفسهم. سيعّلم 

الحتفال الطالب عن حافز التعلم والنجاح واخلطوات ا
حنو النصر. سيشجع احلمد الذي مت احلصول عليه 
الطالب على البقاء يف حالة من احلماس يف عملية 

 التعليم والتعلم.
عادة عندما حيقق الطالب شيًئا ما ، يتابع الطالب  
النشاط التايل فقط ، دون خلق القوة الدافعة لتكرار هذا 



 

 

 

اح. كمعلم ، من املمكن غرس بذور النجاح ، وربط  النج
التعلم دائًما ابالحتفال. ميكن أن يتم االحتفال ابلتصفيق 

 15والثناء وإعطاء احلكم. 
إستخدمت الصياغة أهداف الرتبية يف النظامة الرتبية 
القومية تصنيف نتائج التعليم من بييامني بلوم 

(Benyamin Bloom ) الناحية املعرفة  :النحيات يف الثالث
(kognitif) و الناحية الوجدانية (afektif)   و الناحية

. الناحية املعرفة منها املعرفة (psikomotorik)النفسحركية 
و الفهم التطبيق و التحليل و التوليف و التقومي. الناحية  
الوجدانية منها قبول او اإلهتمام و الرد و املكافأة و  

لناحية النفسحركيةمنها بوى و  التنظيم التخصيص.ا
 16إختالس و البدقة و املفصل و الطبيعي. 
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 هيكل التفكري ﴾ ج﴿
لتسهيل تصميم خطة عمل ، جيب عليك 
أواًل فهم اإلطار التفصيلي. يوضح هذا اإلطار أن  

 خطة العمل اخلاصة بك ينبغي أن تكون: 

اشرح ابختصار املشاكل يف تعلم اللغة العربية 
  الصفالسابع املدرسة املتوسطة البسنملة جاروابنيف 

كتابة  شهدت مدرسة بعض الصعوابت يف فهم و 
، ألنه يف تعلم اللغة العربية ، كان مطلواب  اإلمالء
لتلبية أو تسهيل الطالب يف تعلم اللغة  اإلمالء

عندما يكون القرع ،   أيضاً  اإلمالءالعربية. يؤثر هذا 
، سيؤثر  اإلمالءيف حالة عدم معرفة املعىن أو تعلم 

حيتاج   اإلمالءعلى فهم الطالب. من هناك تنشأ أن 
 إىل دراسة.

 فروض البحثال﴾د﴿
استخداممن وسائل اإلعالم السمعية والبصرية 

اسرتاتيجيات   Quantum Teachingمن خالل دراسة 
لتحسني مهارات الكتابة  اإلمالءاتندور على تعلم 



 

 

 

املدرسة املتوسطة حني لنوع من  السابعلطلبة الصف 
هو دعوى مجاعية الفصول الدراسية عمل  البحث

 البحوث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الباب الثالث 
 منهج البحث

 ثالبح  منهج ﴾أ﴿
لتعليم يف حبث إجرائي صفي هو عملية حبث املشكلة ا

يف حماولة حلل املشكلة التعليم  الفصل ميّر بصورة منعكسة النفس
بطريقة الفعل مبختلفة اإلجرائي املخطط هلا يف موقف حقيقية و  
حتليل كل أتثي  

.  البحثاإلجرائيدورمهملرتقيةدرجةالتعليمإذاخيتنفيذها17املعاملة.
(  س)املدرّ معنىمنخينتفيذهاهيشخصالتيتتعلقفىالبحثاإلجرائي

ايدةاملهاراتفيالنظرويوجباملسئلةالذييوقعفيالتعليمالصفيمنالعمليةالتحياوللز 
.  ييجدجواابملسئلةأوتصلحاحلالثمتالحظعمليتهالتقيسنتيجتها

يرجو بدورها جيعل  .صحيحتنفيذهاهيصحيحبالقاعدةالبحثاإلجرائي
البحث  حبث إجرائي صفي هو 18الثقافة التعليم بني املدرس. 

احلدث يف الفصل له طرف اىل   التعليمحلل املشكلة األهداف 

 
 . ٢٦(، ٢۰١١)جاكرات: كنجاان،  Penelitian Tindakan Kelasوينا ساجنااي،  17
 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagaiكوانندار،   18

Pengembangan Profesi Guru  ( ٢٠١٦،فرس راجاواىل : جاكرات  ،)٤١ . 



 

 

 

هو كطريقة  إجرائي صفياألهداف حبيث  19إصالح او اإلرتقاء. 
لرتقية جتريبة التعليم الطالب، كطريقة لرتقية جودة التعليم يف  

 20املدرسة. 
،  صفيالجرائي اإلبحث أّما الفوائد من التنفيذ ال

 21وهي كما يلى: 
سيحصل ترقية املهارات  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي . ١

املدّرس يف اجلواب املسألة التعليم الذي جعلتها املهّمات 
 الواجبة للمدّرس. 

ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي سيحصل ترقية املهارات  . ٢
 املدّرس.

سيصلح او ترقية العملية   ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٣
 التعليم واملهارات الطالب.

 
(،  ٢٠١٤)ابندونج: رماجا روسداكراي،  Penelitian Tindakanنوسا فوترا،  19

١٠٤ . 
)يوكياكرات:    an Praktiknelitian Tindakan Kelas Teori dPeمفتاح اهلدى،  20

 . ٤٦(، ٢٠١٥فوستاكا فالجار، 
21 



 

 

 

سيصلح او ترقية الكفاية   اإلجرائي الصفيابلتنفيذ البحث . ٤
 اإلجرتائي التعليم والتعلم يف الفصل.

سيصلح او ترقية الكفاية   ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٥
 لة التعليم، واملواد التعليم أخرى. آيستخدمي الوسائل، 

سيصلح او ترقية الكفاية   ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٦
 لة التقومي الذي يستخدمي لقيس نتيجة الطالب.آاإلجرتائية و 

سيصلح او منو النفس  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٧
 الطالب يف املدرسة. 

سيصلح او ترقية الكفاية   ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٨
 التنفيذ املنهج التدريس. 

كأداة لرتقية كفاية التعليم يف حبث إجرائي صفي وظيفة 
الفصل الدراسي. فوائد البحث اإلجرائي الصفي للمدّرس واحلديد 
يعين يساعد مدّرس حتسني جودة التعليم، ترقية مهارة مدّرس، ترقية  

 22من ثقة املدّرس، ميكن مدّرس العملي بتطوير معرفته ومهارته.
سبيل استجدمت الباحثة نوع البحث هلذا البحث العلمي على 

 
)ابندونج: الف بيتا،   Penelitian Tindakan Kelasفيزال الدين و إيرماليندا،  22

٢٢(، ٢٠١٤ . 



 

 

 

. تستخدمي  (Classroom Action Research)اإلجرائي الصفيالبحث 
، (Taggart)وتغارت  (Kemmis)الباحثة يف هذا الطراز من كميس

وهي تكوين كل الدور من أربعة مرحلة وهي اخلطة والتنفيذ 
 23واملالحظة والصورة املنعكسة. 

حيث   منهج نوع  ةراسة، سيستخدم الباحثيف هذه الد
سيصف الباحث استخدام الوسائط السمعية البصرية من خالل 

الصف السابع   اإلمالءاسرتاتيجية تدريس اتندور الكمية يف تعلم 
 املدرسة املتوسطة البسملة جاروابن 

هو إجراء حبث عملي ألنشطة التعلم من العمل ، واليت تثار  
لم أو  عمدا وحتدث يف الصف معا. يتم إعطاء اإلجراء من قبل املع

 من خالل توجيه املعلم من قبل الطالب.
إحدى خصائص الفصول الدراسية عمل البحث هي 
التعاون )التعاون( بني املمارسني )املدرسني ، املدراء ، الطالب  

)احملاضرين ،ويديياوي( يف فهم ، االتفاق على  ةوغيهم( والباحث
اءات مماثلة  املشاكل ، اختاذ القرارات اليت تلد يف هناية املطاف إجر 

 
(،  ٢۰۰۹)ابندونج: يراما ويداي،   Penelitian Tindakan Kelasزينل عاقب،  23

٢٢ . 



 

 

 

(. كأحباث تعاونية ، جيب أن تكون األدوار واملهام اليت جيب  عمل)
 24القيام هبا بوضوح بني املعلم والباحث معروفة بوضوح.

الغرض الرئيسي من الفصول الدراسية عمل البحث هو حل  
املشاكل احلقيقية اليت حتدث يف الفصول الدراسية ، بينما تبحث 

ن حلها من خالل اإلجراءات عن إجاابت علمية لسبب ميك
املتخذة. ابإلضافة إىل ذلك ، يهدف إىل حتسني األنشطة احلقيقية 

 25للمعلم يف تطوره املهين.
سيؤدي اهلدف النهائي من خالل الفصول الدراسية عمل  
البحث إىل حتسينات يف جودة ونوعية وجودة نتائج تعلم الطالب. 

من املتوقع أن   من خالل التحسني املستمر لطريقة التدريس ،
يتمكن املعلم من حل املشكالت احلقيقية اليت حتدث يف الفصل 

 26الدراسي.
 منوذ التعليم البحث .1

 

( ، ص.  2008جاكرات: بومي سكارا ، )، penelitian tindakan kelas،  سوهارسيمي ، وآخرون15
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منوذجنموذج العمل منوذج العمل الدراسي )الفصول 
،  والطبقة، البحث ، والعملالدراسية عمل البحث( ، وهو 

البحث األول هو عملية حل املشكالت اليت تتم بشكل 
منهجي وجترييب ومراقب. ميكن تفسي املنهجية على أهنا عملية  
متماسكة وفًقا لقواعد معينة. وهذا يعين أن عملية البحث جيب 
أن تتم تدرجييا من البداية إىل إدراك وجود مشكلة يف عملية  

 تخالص النتائج.   حلها من خالل تقنيات حتليلية معينة الس
ميكن تفسي كال اإلجراءين على أهنما نوعان من 
املعاجلات اليت يقوم هبا الباحثون ، أي املعلمني ، واإلجراءات 
املوجهة لتحسني أداء املعلم. وابلتايل ، ال يتم تشجيع الفصول 
الدراسية عمل البحث فقط على الرغبة يف معرفة شيء ما ،  

الرغبة يف حتسني األداء لتحقيق ولكن يتم تشجيعه من خالل 
 أفضل نتائج التعلم ،

حيث تظهر الفئات الثالث أين تتم عملية التعلم. هذا 
يعين أن الفصول الدراسية عمل البحث قد مت تنفيذه يف فصول مل 
يتم إعدادها خصيًصا ألغراض البحث ، ولكن الفصول الدراسية  



 

 

 

أن   عمل البحث حيدث يف ظروف ظروف وظروف حقيقية دون
 27يتم هندستها 

. منوذج البحث العملي للصف الدراسي املستخدم يف 
مج اتغارت حيث توجد   معهذه الدراسة هو طرازات كيميس 
(  3( التنفيذ 2( التخطيط 1أربع مراحل مشرتكة مرت ، وهي 

يكون منوذج وشرح كل مرحلة كما   28( انعكاس. 4املالحظة 
 يلي:
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الفصول الدراسية عمل : خمطط دورة1.1الشكل 
 غرات ات  ووكيميس   لمرحلة منوذجالبحث

 (خطةالتخطيط) اخلطة: 1املرحلة 

يف هذه املرحلة ، يشرح الباحث ما ، وملاذا ، ومىت 
اإلجراء. يف البحث ، وأين ، ومن ، وكيف مت تنفيذ 

التعاوين ، يكون الطرف الذي يتخذ اإلجراء هو املعلم 
نفسه ، يف حني أن أولئك الذين يُطلب منهم مراقبة 
عملية العمل اجلارية هم الباحثون وليسوا املعلمني الذين 
يتخذون إجراءات. ميكن أيًضا أن يتم التعاون من قبل 

لتناوب. أثناء  اثنني من املعلمني الذين يراقبون ذلك اب
 التدريس كان معلًما ، بينما كان يالحظ أنه كان ابحثًا.

يف مرحلة إعداد هذا التصميم ، حيدد الباحث  
نقطة أو حمور احلدث الذي حيتاج إىل اهتمام خاص ليتم 
مالحظته. مث قم بعمل أداة مراقبة تساعد الباحثني على 

 تسجيل الوقائع اليت حتدث أثناء احلركة. 

 تنفيذ العمل:املرحلة)التمثيل(ال: 2املر حلة 



 

 

 

وكانواملرحلة الثانية من البحث والعمل إىل حد كبي 
تنفيذ الذي هو مضمون مشروع تنفيذ أو التطبيق الذي  

.الشيء الذي جيب تذكره هو أنه يف 2يرتدي يف الطبقة 
هذه املرحلة الثانية جيب على املعلم أن يتذكر وأن حياول 

التصميم ، ولكن جيب أن يكون  إطاعة ما مت صياغته يف 
 صحيًحا أيًضا وليس مصطنًعا.

 )مراقبة(ة : مالحظ3املرحلة 

املرحلة الثالثة هي مراقبة األنشطة اليت يقوم هبا 
املراقب. يف الواقع ، هو أقل دقة إذا مت فصل هذه 
املالحظة من تنفيذ اإلجراء ألنه جيب إجراء املالحظات 

نفذ الذي لديه صفة  عند تنفيذ اإلجراء. للمدرس امل
مراقب لعمل "مالحظة خلفية" عما حيدث عندما حيدث 
الفعل. قدم ساميب هذه املالحظة العكسية ، الحظ  
املعلم املنفذ عرًضا صغيًا ملا حدث للحصول على 

 اانت دقيقة لتحسني دورة اإلصالح. بي

 (االنعكاس: االنعكاس )4املرحلة 



 

 

 

مناسًبا للغاية عندما  يعترب نشاط التفكي هذا 
ينتهي املعلم املنفذ من اختاذ اإلجراء ، مث يواجه الباحث 
ملناقشة تنفيذ خطة العمل. االنعكاس هنا هو نفس 
"االرتداد" حيث يشع وحيدق يف الزجاج. يف هذه احلالة  
، يعكس املعلم املنفذ جتربته على الباحثني الذين راقبوا  

 29أنشطتهم يف العمل.

 ( كانتإعدادات ت والبحوث )البحثمصادر البياان .أ
موضوعات الدراسة من طالب الصف السابع يف  
املدرسة املتوسطة البسملة جاروابن حىت الفصل الدراسي  

يف جامعة املنصورة   2019-2018من العام الدراسي 
املدرسة املتوسطة البسملة جاروابن. ويستند حتديد هذا 
املوضوع على اعتبار مدرس اللغة العربية البسملة ، عند 

معلمي اللغة العربية وأهداف التعلم  إجراء املقابالت مع
اليت مل يتم حتقيقها ، وخاصة مهارات الكتابة منخفضة 
للغاية لذا من الضروري استخدام طريقة لتحسينها.  
الصف السابع من املدرسة املتوسطة البسملة  وهو 
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حبثالدراسي يقع مشال عن إعداد عبارةعملي للفصل 
طالًبا   30هناك  من الغرب. 2غرفة املعلم ، الفصل رقم 

طالبة   17طالًبا و  13يف هذا الصف يتألفون من 
 لديهم قدرات متفاوتة أو ذكاء.

 اإلجراء )خطوات البحث( .ب 
 تتمثل خطة العمل يف هذه الدراسة فيما يلي: 

 إعداد أدوات التعلم أدوات التعلم  (1
ومت   ة اليت أعدها الباحث -وهي خطة تنفيذ التعلم 

 التشاور مع معلمي مواد اللغة العربية. 
 سيناريوهات العمل (2

 ة طاخل( 1)
يف هذه املرحلة ، يالحظ الباحث بشكل مباشر  
وجيد أن مهارات الكتابة لدى الطالب منخفضة جًدا  
لدرجة أهنم مل حيققوا بعد أهداف التعلم. مث أجرت مقابلة 
مع مدرس اللغة العربية ملتابعة املشكلة ، وحلل املشكلة 
القائمة ، اختار الباحث أخيًا طريقة مع وسائل اإلعالم 



 

 

 

اسرتاتيجية  ، الكم التدريسلسمعية من خالل املرئية ا
 اتندور  

وسيتم إجراء أحباث العمل يف الفصل الدراسي يف  
دورتني ، دورة واحدة تتكون من اجتماعني. كما هي 

 مبا يف ذلك: ، Iالتحضيات لدورة التنفيذ 
إنشاء خطة الدرس خطط التنفيذي التعلم واستخدام  (أ

خالل  وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من
 اسرتاتيجيات الكم التدريس اتندور 

 جعل أدوات املراقبة ملراقبة عملية التعلم تتكون من: (ب 
 قبالختباروآخراختبارمشكلة  (1)
مهارات الطالبورقة مراقبةل تعرف على مهارات الطالب ) (2)

 ( يف العملية التعليمية. هللا
قم إبعداد وسائل التعلم اليت ستكون مطلوبة يف خطة  (3)

 العمل.
 التنفيذ .2

يف هذه املرحلة ، يقوم الباحثون بتنفيذ التعلم 
ابستخدام الوسائط املرئية السمعية من خالل  اإلمالء



 

 

 

كجهد لتحسني مهارات اللغة  تدريستعلم  الكم 
 العربية. يف حني أن املعلم هو مراقب.

 املالحظة )املالحظة(  (أ
هذا النشاط هو نشاط جلمع البياانت من خالل  

إجراء يتم مبا يف ذلك: نشاط املعلم ، تفاعل مراقبة كل 
الطالب ، تفاعل الطالب مع املواد التعليمية أو مجيع  
احلقائق املوجودة أثناء عملية التعلم. مت تنفيذ هذه  

املالحظة من قبل مجيع فرق الفصل الدراسية عمل  
 البحوث.

 ( reflexingاإلنكاس ) (ب 
مالحظات التعلم بياانتتم احلصول عليها بناًء على 

اليت مت تنفيذها ، واليت متت مناقشتها من قبل الباحثني  
 واملدرسني كخطوة للتقدم يف الدورة التالية. 

 تقنيات مجع البياانت  (3
يف البحث اإلجرائي تعترب فصول املعلم هي 
األداة الرئيسية يف مجع البياانت. يعترب هذا البحث 



 

 

 

تعاونًيا ، حيث تكون مهمة الباحث عبارة عن مراقب 
 بينما يكون املعلم هو املنفذ.

وفيما يتعلق بتقنيات مجع البياانت ، يصف  
الباحثون بوضوح املالحظة التشاركية ومراقبة أنشطة 

م داخل الفصل وما إىل ذلك. يف هذه الدراسة  التعل 
استخدم املؤلفون أربعة أنواع من تقنيات مجع البياانت ،  
وهي املراقبة واملقابالت واالختبارات والتوثيق. سيتم شرح 

 التفاصيل على النحو التايل:
 وجود (أ

( ويف الوقت نفسه جامع أداة بشريةالباحث كأداة )
 البياانت. 

 املالحظة   (ب 
، يعترب مفهوم املراقبة طريقة جلمع مواد  بشكل عام 

املعلومات )البياانت( اليت تتم عن طريق عمل 
املالحظات والتسجيل املنهجي للظواهر املستهدفة 

 30للرصد.
 

 2007بيسادا    راجا غارفيندو:  جاكارات  ، pengantar evaluasi pendidikan،    التاس سودجيونو21



 

 

 

حمتوايت ورقة املالحظات حول عملية التعلم عندما 
حتدث يف الفصل الدراسي ، وكيف يتفاعل املعلم 

النشاط األول إىل النشاط والطالب بشكل مباشر ، من 
النهائي. ابإلضافة إىل ذلك ، فإنه يسجل األنشطة 

 ومدى تطور الطالب يف تعلم اللغة العربية.
إن نوع املالحظة املستخدمة هو املالحظة املشرتكة  
، وهي عملية املراقبة اليت يقوم هبا املراقبون عن طريق 

عبارة  املشاركة يف حياة الناس الذين سيتم مالحظتهم. وب
أخرى ، يشارك املعلم كباحث أيًضا يف تعليم ومراقبة  

 الطالب.
 ج( مقابلة

املقابلة هي طريقة للحصول على البياانت من 
املقابالت املستخدمة  31عالقات.وجًها لوجه خالل عقد 

هي املقابالت املفتوحة ، وهي املقابالت اليت تستند إىل 
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األسئلة اليت ليست حمدودة )غي ملزمة( إجاابت أو مع 
 اإلجاابت املرجوة من قبل الشخص الذي متت مقابلته.  

استهدفت املقابالت اليت أجريت يف هذه 
الدراسة طالب الصف السابع يف البسملة فيما يتعلق 

قيودهم يف تعلم اللغة العربية إىل جانب خلفية طالهبم ب
يف اللغة العربية وكذلك إىل مدرسي املواد العربية حول 

 الطرق املستخدمة وكيفية القيود عند التدريس. 
 االختبارات  (د

هي طرق )ميكن استخدامها( أو إجراءات  
)واليت حتتاج إىل أخذ شكل الواجبات أو سلسلة من 

ة جيب اإلجابة عليها أو األوامر اليت املهام يف شكل أسئل 
 32جيب أن يقوم هبا املتقدم لالختبار. 

يف هذه الدراسة ، يكون نوع االختبار  
املستخدم اختبارًا أتهيلًيا هو اختبار نتائج التعلم لتحديد 
جناح عملية التعليم والتعلم اليت يقوم هبا املعلم ، من أجل 

يس اليت قام احلصول على تغذية راجعة من جهود التدر 
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هبا املعلم يف كل فصل أو الكفاءة األساسية  
)االختصاص األساسي(. حبيث يتم يف تطبيق هذا 
االختبار التكويين إجراء كل اجتماع سيتم تنفيذه يف  

ويف هناية االجتماع  كاختبار مسبق بداية االجتماع 
 . كاختبار ما بعد االختبار

ديد  شفوية ومكتوبة( لتحما قبل االختبار بداية) 
مدى مهارات التحدث وإتقان املواد من قبل 

أيخذ( شكل ما بعد االختبار الطالب.االختبار النهائي )
اختبارات مكتوبة وشفوية ملعرفة ما إذا كانت مجيع املواد 
أو املواد من الدرس املراد تدريسه قد أتقنت من قبل 

 الطالب.
وبعد  قبل االختبار ومبجرد أن البياانت 

فإنه سيتم احتساب متوسط قيمة مع  كاملة،االختبار  
الصيغة الواردة يف التحليل الفين من البياانت الكمية يف 
الصفحة التالية واملقارنة بينهما، حبيث ميكن رؤية زايدة  
يف مهارات الطالب الذي كان يتحدث عربأساليب 

 مباشرة



 

 

 

 الواثئق (ه
الواثئقفي هذه الدراسة هي مجيع املكوانت  
التسجيل خالل الدراسة. هذه الواثئق هي يف شكل 

وبعد اختبار ما قبل قائمة من درجات الطالب يف 
جنبا إىل جنب مع صور ألنشطة التعلم. من  اختبار

نتائج هذه الوثيقة ميكن استخدامه كدليل ونظر يف تنفيذ  
 جة.  مزيد من التعلم أو التفكي والنتي

 و( حتليل البياانت 
من حيث النوع ، فإن حتليل البياانت هو 
عملية إجياد وجتميع بياانت منهجية يتم احلصول عليها 
من املقابالت ، واملالحظات امليدانية ، والواثئق ، من 
خالل تنظيم البياانت يف فئات ، ووصفها إىل وحدات ، 

يت سيتم  توليفها ، ترتيبها يف أمناط اخرت أيها مهمة وال
دراستها ، واستنتاجها حبيث يسهل فهمها أبنفسها  

لتحليل البياانت يف هذه الدراسة  33واآلخرين.
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استخدمت تقنيات حتليل البياانت النوعية وبياانت 
 التحليل الكمي.

 تقنيات التحليل النوعي .أ
يف هذا البحث العملي يف الفصول الدراسية ، مت  

النوعية بشكل وصفي قبل الدخول إجراء حتليل للبياانت 
إىل احلقل ، بينما كان يف امليدان وانتهى يف اجملال. ومع 
ذلك ، فإن هذا التحليل أكثر تركيزًا أثناء العملية يف  
احلقل مع جتميع البياانت. الفصول الدراسية عمل 
البحوث هو دراسة تفاعلية نوعية واليت سيتم تقدميها  

 على النحو التايل:
 قبالألرض التحليل (1

التنفيذ علىيتم إجراء التحليل على بياانت من 
الدراسات األولية ، أو البياانت الثانوية ، واليت سيتم  
استخدامها لتحديد تركيز الدراسة. ومع ذلك ، مع هذا 
الرتكيز ، ال يزال البحث مؤقًتا ، وسيتطور بعد دخول 

 الباحثني يف هذا اجملال. 
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 امليداين (2
التحليلتحليل البياانت يف امليدان ، اليت نفذت يف 
وقت مجع البياانت اليت جتري وبعد مجع البياانت يف فرتة  
معينة. يف وقت املقابلة ، أجرى الباحث حتلياًل لألجوبة  
اليت متت مقابلتها بعد أن مت حتليلها ، شعرت أهنا غي 
مرضية ، وواصل الباحث هذه املسألة إىل حد معني ،  

ل على البياانت اليت اعتربت ذات مصداقية. يقرتح وحص
( أن األنشطة يف حتليل البياانت 1984مايلز وهوبرمان )

النوعية تتم بشكل تفاعلي وجتري بشكل مستمر حىت 
اكتماهلا ، حبيث تكون البياانت مشبعة. األنشطة يف 

 احلد من البيااناتحلد منحتليل البياانت ، وهي 
وخامتة  البياانت )البياانت(  وعرضعرض)البياانت( ، 

سيتم استخدام النموذج يف هذه  34.التحقق/  الرسم
 الدراسة بتفاصيل مثل يف الشكل التايل:
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: مكوانت يف حتليل بياانت مايلز 1.2الشكل 
 (منوذج تفاعليوهوبيمان )

 ( البياانتدمج البياانت تقليل) (3
تقليل البياانت يعين التلخيص ، واختيار  
األشياء الرئيسية ، والرتكيز على األشياء أشياء مهمة ،  
احبث عن موضوعات وأمناط ، وختلص من األشياء غي 
الضرورية. وابلتايل ، فإن البياانت املخفضة ستوفر صورة  

الباحثني إجراء املزيد من عمليات واضحة وتسهل على 
 مجع البياانت والبحث عنها إذا لزم األمر.

 مجع البيات

عرض 
 البياانت

ختفيض 
 البياانت

 استنتاج البياانت



 

 

 

 (تقليل البياانتتخفيضعرض البياانت )  (4
بعدالبياانت ، تتمثل اخلطوة التالية يف تقدمي  
البياانت. يف هذه الدراسة ، يتم عرض البياانت بسرد 
موجز. من خالل عرض البياانت ، سيكون من األسهل 

، وختطيط اخلطوة التالية استناًدا إىل ما مت   فهم ما حيدث 
 فهمه أو التفكي فيه. 

االستنتاج ابلرسم /  استخالص االستنتاجات أو التحقق ) (5
 (التحقق

اخلطوة التالية هي استخالص االستنتاجات أو  
التحقق. ال تزال االستنتاجات األولية املقدمة مؤقتة  

قوية كداعم يف املرحلة وستتغي إذا مل يتم العثور على أدلة 
التالية من مجع البياانت. ولكن إذا كانت االستنتاجات 
الواردة يف املرحلة األولية مدعومة أبدلة صحيحة عندما 
يعود الباحث إىل امليدان جلمع البياانت ، فإن  

 االستنتاجات املطروحة هي استنتاجات موثوقة. 
 ب(تقنيات التحليل الكميالكمية من



 

 

 

احلصول على البياانختالل نتائج  يتم 
االختبار. تتألف هذه الدراسة من دورتني، يف كل دورة  

االجتماعات وكل لقاء هناك نوعان من  2تتكون من 
احلد االختبار(.وبعد ما قبل االختبار )االختبارات 

يف  100األقصى للنتائج اليت حصل عليها الطالب هو 
مهارات  شكل جدول وحتليلها وصفًيا لتحديد مستوى

الطالب يف التحدث ابللغة العربية. بينما ميكن حساب 
 درجات اختبارات الطالب ابلصيغة:متوسط 

 x  =  قيمة متوسطة   
𝑥 =

∑𝑥

𝑁
∑𝑥 =  جمموع النقاط 

 𝑁   = عدد الطالب 
يف املرحلة التالية ، ميكن معرفة زايدة القدرة على 
التحدث ابللغة العربية من خالل مقارنة متوسط 

الدرجات مجيع اجملموعات يف بداية املالحظة ، وتقدم 
الدورة األوىل والدورة الثانية يف شكل خمططات النسبة 

 املئوية. 



 

 

 

ليس فقط على نتائج االختبار ، وسيتم حتليل 
نتائج بياانت املالحظة واملقابلة يف النسبة املئوية  بعض 

وصفية مث عرض يف شكل رسوم بيانية. مثل بعض 
املؤشرات على حتسني مهارات الطالب ، وهي: حتية  

 إجابة محاسية ، وردود على

املعلم ، واالنتباه إىل تعليالت املعلم ، 
ونشاط األسئلة ، والقدرة على اإلجابة عن األسئلة ،  

ة يف املمارسة ، والقدرة على التحدث ابللغة العربية  والقدر 
، والتعبي )الصوت ، والتعبي ، واحلركة( ، ومهارة  

 املفردات. 
 البجث موضوع ﴾ب ﴿

نقص املعرفة لدى الطالب ، عدم فهم 
، عدم استخدام طالب بسبب االسرتاتيجيات الرتيبةال

وسائل اإلعالم يف عملية التعلم. من خمتلف املشاكل اليت 
 أماّ موضوع البحث. .الطالبيعاين منها 

مشاكل كثية يف الصف السابع مثل طريقة 
التعليم املستخدمة أقل مناسب. الطالبة أقل الفعلّي حىت 



 

 

 

نتائج تعليم منخفض. أّما موضوع البحث يف هذا 
السمعية و البصرية استخدام الوسائطالبحث هو 
 اتندور QUANTUM TEACHING ابسرتاجيات 

 وضع فاعل البحث﴾ج ﴿
هذا فاعل البحث هو الطالبات يف الصف 

قرية  يف ال املتوسطةالبسنملة جاروابن يف املدرسة  السابع
ومجيع   أربعة و عشرونالذي مبلغ  فلومفوع رجيو

خيتار   املتوسطة طالبات. بفعل البحث يف تللك املدرسة 
هي مؤسة تربوية حتت  املتسطةمن النظر ان مدرسة 

ذللك املعهد هو  البسنملة جاروابن الظّل مبّوسة معهد 
معهد السلفية الىت بدأ ابلتقدم حيتار ذلك الفصل مع 

 النظرة:
الطلبة الصف السابع يف املدرسة املثوسطة البسنملة   (1

 جاروابن نقص املعرفة لدى الطالب.
عدم فهم الطالب جيّدب الطالبات الصعب يف   (2

 . بسبب االسرتاتيجيات الرتيبة
 عدم استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعلم. (3



 

 

 

 املتغريات امللحوظة  ﴾د﴿
 يالحظ متغّي يف هذا البحث فيما يلى: 

متغّي العملية يف هذا البحث يتعلق ابلنشاط تعليم . 1
الطالب، نشاط الطالب،  املتعلم مثل املناقشات، تعاون 

خطة لتنفيذ التعليم او صنع خطة تطبيق يف تنفيذ  
التعليم. يدير مدّرس التعليم بتطبيق الطريقة اللعبة  

 الرتبية. 
نتائج البحوث االجرائيه يف هذه الفئة هي تعزيز  .2

نتائج تعليم الطالب يف شكل علم النفس العاطفي 
ة تغيي  واملعرفة واحملرك. يف شكل اجلوانب العاطفي

وحتسني ما يتوقع ان حيدث بعد الطالب القيام بعمليه 
السمعية و البصرية يف تعليم اإلمالء   التعليم ابستخدام
 (اتندورQUANTUM TEACHINGإبسرتاتيجيات )

 
 جدول البحث اإلجرائي ﴾ د﴿

 التاريخ التنفيد  العملية الرقم 
 2019فرباير  2 أتليف اخلطة اإلجرائي  1



 

 

 

 2019فرباير  9 اإلعداد 2
تنفيد التدريس الدور  3

 األّوال
ماريس   4فرباير و  25

2019   
  18ماريس و 11 تنفيد التدريس الدور الثاين  4

   2019ماريس  
  1ماريس  و  20 التقومي   5

   2019ابريل
كتابة التقرير البحث  6

 اإلجرائي
ابريل   8ابريل و  4

2019 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 الباب الرابع 

 البياانتعرض 

 عرض البياانت العامة﴾أ﴿
"  البسنملةاإلسلمية "املتوسطة  اتريخ أتسيس املدرسة  .1

 جاروابن
يف عملية حتضر املسلمني ، يعد وجود  
املؤسسات التعليمية يف اجملتمع شرطا مطلقا بواجبات 
ومسؤوليات تثقيفية جتاه الطالب واجملتمع واليت تزداد 

هذا هو املكان الذي جيب أن يعمل فيه دور   .ثقلها
املؤسسات التعليمية بكل املعدات فعلًيا بفعالية وكفاءة  

 لتوجيه األهداف التعليمية 
مناخللفيةأعاله،لدى الشيخ انوار  

. زينالدين. افاندىرغبةفيتأسيسمدرسةرمسية
  10 ولديف. مثذهبفيحلةحجوقامبتغييامسهإلىأنورأفندي

قبإلنشاءمدرسةرمسية،كانقدبنىمدرسةداخليةتس 19أكتوبر
.  امسهاحلقيقيهوحممدزينالدين. مىالبسملة

 . 1962  أكتوبر 4 مثانتقإللىقريةفلومفوعرجيويف



 

 

 

.  مثأنشأاملساجدومدرسةداخليةفيالقرية
بعدأنبنىالكوخأسسلتومهدرسةرمسيةتقعفيقريةفلومفوعرجيو 

 . ،مقاطعةونواسري،جاروابمناديون
رئيًساملؤسسةالبسملةحتىالت الشيخأنورأفنديبصفته

درساألجيااللقادمةالعلومالدينيةفقط،ومنثم،ولتحقيقهذهال
رغبة،دعاالعلماءوقادةاجملتمعواجملتمعللتشاورإلنشاءمؤسسةت

فيهذااالجتماع  . عليميةتسناويةالبسملةالتعليمية
(  10) 10 الشيخأنورأفنديو

.  أشخاصقادرينعلىتلقيوحتقيقنتائجاملداوالتفيوقتالحق
 :شخاصهمالعشرةأ

 . األستاذحممد اوحسني1
 األستاذامتاريفهرالدين. 2
 األستاذالدكتورة،مصطفى. 3
 األستاذالدكاترة،كوماريساموري .4
 األستاذالدكاترةسواينتورضوان . 5
 األستاذابجوريبكالوريوس .6
 . األستاذصوريدي 7



 

 

 

 . األستاذبسري8ا
 األستاذليليك،بكالوريوس. 9

 األستاذحيدابيدهوي . 10

فياالجتماع،قيلحوألمهيةاملدرسة املتوسطة  
.  جاروابن  التيلمتكنموجودةفيقرية فلومفوعرجيو

إضافةإلىذلك،يُقرتحأيًضادراسةالعلومالعامةوالعلومالدينيةب
طريقةمتوازنة،حبيثيكونتواتردراسةالدينمساًواأومساواًيلتواترالع

. ركينفياملداوالت متاالتفاقعلىاالقرتامحنقبالملشا. لومالعامة
أسفراتملداوالتعنقراربتأسيسمؤسسةعلىمستواىملدرسةالثانوية

ومبوجنرجيو،فيحيونوافل البسملةفيقريةاملتوسطةحتتامساملدرسة
 سرمياديونوحتتإشرافوزارةالدين

،متتأسيس املدرسة   1988 لذلكفيعام
املتوسطةالبسملة،وفيذلكالوقتكامنوقعالتعلماليزالفيالشيخأن

  1990 لذلكفيعام. استمرالتعلملمدةعامني. ورأفندي
،تعاوجنيًدابينإدارةاملؤسسةواملتعاطفينمعها،ومتكنتمنبناءمبنى

جديدفيالشماملنثالمثناطقعلىأرضالوقفمنمؤسسةالبسملةالتيت 
 مرتمربع 2800 بلغمساحتهاحوايل



 

 

 

  1991 فيوقتالحقفيعام
جملساألمناءواحملققينتمكنوامنطرحبناءاجلنوبوالبالغةثالمثدارس

 . احملليةوتعاونيةواملكاتب
معمرورالسنني،واصلتاملدرسةالبسملةأيضاتقدميإضا

.  التعليموالتعلمأواملرافقالتعليميةفاتلكلمنعملية
متكلذلكمنأجلعمليةالتعليموالتعلمالسلسةوحتقيقاألهدافالتع

 35. ليميةاملطلوبة
اإلسلمية املتوسطة  املدرسة املوقعاجلغرايف  .2

 جاروابن " البسنملة"
تقعمدرسةتسناويةالبسملةفيقريةبلومبوجنرجيو،مقاط

. عةونواسري،كاروابمناديون 
. كم 5 إذاأخذمتنمدينةكاروابننحواجلنوأبكثرأوأقل

  2،800 تشغلهذهاملدرسةمساحة
.  مرتمربع،وهذهاألرضعبارةعنأرضواقفةمنمؤسسةالبسملة

متإنشاءاملبنىبناًءعلىالتعاوانجليدبينإدارةاملؤسسةوقادةاجملتمعون
 سبةاملعلمينوأوصياءالطالبوالدعممنوكالةتنفيذالتعليم
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اجلغرافيااجلغرافيةللمدرسةتسناويةالبسملةهلااحلدودا 
 : لتالية

 فوعرجيواملتامخةلطريققريةفلوم: اجلانبالشمايل. أ

 حيدهاحقوالألرز: اجلانبالشرقي. ب 

حيدهااملدرسة االبتدئية احلكومية  : اجلنوب . ج
 01فلومفوعرجيو

 حيدهاقريةجاالنبلومبوجنرجيو: اجلانبالغريب. د

مبدرسة املتوسطة البسملة  الرؤيةوالرسالةواألهداف .3
 جاروابن  

جيبأنيكونلدىكلمؤسسةرؤيةورسالةوأهدافلتحقيقأه
رؤيةومهمةوأهدافاملدرسة  . دافاملؤسسة

 .املتؤسطةالبسملةهيعلىالنحوالتايل
 الرؤية •

 . صلبةفيامتاق،التفوقفياإلجناز،شخصيةنبيلة

 مؤشر •



 

 

 

1  .
 يستخدمالطالبلممارسةالعبادةواإلشارةإلىاإلمياانلصلبة 

 حتقيقإجنازااتلطالابملتفوقني. 2

 اعتادالطالبعلىاختاذموقفأخالقيفيالسلوكاليومي.3

 الرسالة •
1  .

تشجيعالطالمبنخاللعمليةالتعلم،حبيثيكونلداىلطالإبميانث 
 ابتوجادفيالعبادة 

2  .
حاوألنيكوانلطالمبنضبطينومثابرين،حتىيتمكنوامنتحقيق

 . إجنازاتالتزاملتفوقة

3  .
التعرفعلىالطالمبنخاللعمليةالتعلمبحيثيكوانلطالحبكيمين 
فيالتمثيل،ومهذبينفيالتحدثومهذبينفيالتصرفأوالتصرففيا

 ومية حلياةالي



 

 

 

احوال املدرسني و املوظفني مبدرسة املتوسطة البسملة  .4
 36جاروابن

 املعلمون (أ
 مدرسي العوائد

 9:  مذكر
 7:  مؤنث
 16:  عدد

 15التعليم املضى : العامل : 
 املوظفون اإلداريون  (ب 

 موظفي اخلدمة املدنية 
 1:  مذكر
 2:  مؤنث
 3:  عدد

 3التعليم املضى : مدرسة اثنوية عليا : 
 الطالب مبدرسة املتوسطة البسملة جاروابن أحوال  .5

 صف السابع  (أ
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 14:  مذكر
 24:  مؤنث
 38:  عدد

 صف الثامن  (ب 
 18:  مذكر
 26:  مؤنث
 44:  عدد

 صف التاسع  (ج
 17:  مذكر
 25:  مؤنث
 42:  عدد

 البياانت كل الدور ﴾ب﴿
 البسنملة وقع البحث اإلجرائي مبدرسة املتوسطة 

فلومففوعرجيو جاروابن، يعين يف الصف السابع علمو الدين.  
 كان هذا إختبار قبلّى  

 
 4,1اجلدول 



 

 

 

 يف الدور األول
 

 رقمال االسم القيمة تقدير
 1 الفينا غامااينيت رامضان  60 مقبول
 2 اميلييا رامضان 70 جيد

 3 انغي ديستيا رامحاوايت 50 مقبول
 4 ايرليسا انغي دوي  50 مقبول
 5 انيندييا فوتري ووالن داري  80 جيد
 6 ديسي الف فييا ايكي لينداوايت  70 جيد

 7 دينار اينداه زوليين   50 مقبول
 8 فامتى لطيفة ازيزاه  70 جيد

 9 غالوه ايرسي  50 مقبول
 10 جاسوا ريتنو كاليستا   50 مقبول
 11 ليلة املرفوعة  70 جيد

 12 ليستييا فوتري اووايل  90 جيد جدا 
 13 ماهاراين 70 جيد

 14 مارييا فوتري خمالس نور خاليص 50 مقبول



 

 

 

 15 موليدييا فوتري رييانتو    60 مقبول
 16 اندييال فوسفيتا نيعروم   50 مقبول
 17 نفيسة فانزاة 50 مقبول
 18 انندا سوليستييا   60 مقبول
 19 رميا زاهاتو  80 جيد
 20 سيلفي بيما أوكتافيياين   80 جيد

 21 سييت نور  راضيية  50 مقبول
 22 سييت صلحة    70 جيد

 23 امي زوليحة 90 جيد جدا 
 24 فينا فيانندا  70 جيد

 

 البسنملةوقع البحث اإلجرائي مبدرسة املتوسطة 
فلومففوعرجيو جاروابن، يعين يف الصف السابع علمو الدين.  

 كان هذا البحث اإلجرائي كما يلي: 
 

 دورة األول  ال .1
 خطّة



 

 

 

حبث  تطوير خطة تنفيذ التعلم البحثي الصف )
مل األنشطة األولية واألساسية  ت( اليت تش اجراّي صفي 

عداد املصدر أو املادة املستخدمة يف أنشطة ، اوالنهائية 
إعداد أدوات البحث اليت سيتم استخدامها لقياس  ، التعلم

إعداد معايي احلد األدىن من الكمال   كفاءات،حتقيق ال
( لتحقيق الكفاءات وإعداد أدوات لقياس  اعداد التدريس)

عداد ورقة تسجيل لعملية مجع البياانت  ، إجناح اإلجراءات 
 املستخدمة يف عملية التعلم.

 التنفيذ  .أ
. تنفيذ اإلمالءاألول يبحث عن تعلم يف الدور 

 اإلمالءوسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف تعليم 
، أما اخلطوات  اتندورQuantum Teachingابسرتاتيجيات 

 التعليم يف حبث اإلجرائي الدور األول كما يلي: 

 عملية األول (1
تفتع املدرّسة ابلسالم و الدعاء. ختّلف املدّرسة   

عن احلضور. تسئل املدرّسة من الطالب الذين يعرفن 



 

 

 

. مث حتقيق املدّرسة عن املادة يف اإلمالءو عن املفردات
 هذا اليوم

 عملة الثانية  (2
امنح الطالب ورقة ، مث  .اإلمالءتبدأ املدّرسة عن  
املادة ، واطلب من الطالب إعداد  اإلمالءتقدمي 

القرطاسية ، واالستماع إليها من خالل السمعية 
والبصرية على السماعات ، وتشغيل الصوت ثالث 
مرات ، مث يُطلب من الطالب الكتابة على كل ورقة ،  
بعد االنتهاء من مجيع املواد. ميكن للطالب أن  

 .غي معروفمفردات يسألوا
حيث ميكن   اتندوريستخدم املعلم اسرتاتيجية 

للطالب تعزيز محاس الطالب للتعلم من خالل توفي 
التعلم من خالل الوسائط السمعية والبصرية ودعوة 

العربية عن طريق  مفردات الطالب لتجربة كيفية كتابة 
من أجل بناء فضول الطالب ، وخلق أسئلة يف  اإلمالء

الب من معرفة كل أذهان الطالب حىت يتمكن الط
حرف أهنم االستماع والطالب قادرون على إعطاء  



 

 

 

أمساء أو ذكر رسائل يف كل مفرود يسمعها الطالب ،  
ومنح الطالب فرصاً لرتمجة وتطبيق معىن معاين املفردات 
اليت يكتبوهنا ، وتكرار املفردات املكتوبة من قبل 
الطالب لتعزيز شعور "أعرف أنين أعرف هذا" واألخي 

 تفل مبثابرة الطالب وجناحهحي
 الثالثة  عملية (3

و ختتتم املدرسة   اإلمالءاملادة  تكّرر املدّرسة عن
 ابلدعاء و السالم 

 امللحظة .ب
يف هذا التعليم قام املالحظة يف عملية التعليم أو 
نتائج التعليم. مبا أن قام املالحظة و التقومي لتعريف نتائج  

 اإلمالءالتعليم الطالب بعد عملية التعليم اللغة العربية عن 
 اإلمالءوسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف تعليم تنفيذ 

ما نتائج عملية  . أاتندورQuantum Teachingابسرتاتيجيات 
الطالب الصف السابع التعليم اللغة العربية مبدرسة املتوسطة  

 جاروابن  كما يلي: البسنملة

 2,4اجلدوال:



 

 

 

 عملية الطالب الصف السابع يف التعليم اللغة العربية
 جاروابن   البسنملةمبدرسة املتوسطة 

 دورة األول

 تقدير
 الناحية 

 الرقم االسم
 ب  أ

 1 الفينا غامااينيت رامضان  4 5 جيد جدا 
 2 اميلييا رامضان 3 5 جيد جدا 
 3 انغي ديستيا رامحاوايت 4 2 مقبول
 4 انغي دوي ايرليسا  4 4 جيد

 5 انيندييا فوتري ووالن داري  6 2 جيد جدا 
ديسي الف فييا ايكي   5 3 جيد

 لينداوايت 
6 

 7 دينار اينداه زوليين   5 4 جيد جدا 
 8 فامتى لطيفة ازيزاه  4 4 جيد

 9 غالوه ايرسي  5 4 جيد جدا 
 10 جاسوا ريتنو كاليستا   5 4 جيد جدا 
 11 ليلة املرفوعة  4 5 جيد جدا 



 

 

 

 12 ليستييا فوتري اووايل  2 4  مقبول
 13 ماهاراين 5 4 جيد جدا 

مارييا فوتري خمالس نور   4 2  مقبول
 خاليص

14 

 15 موليدييا فوتري رييانتو    4 4 جيد
 16 اندييال فوسفيتا نيعروم   4 2  مقبول

 17 نفيسة فانزاة 4 5 جيد جدا 
 18 انندا سوليستييا   4 4 جيد
 19 رميا زاهاتو  4 4 جيد
 20 سيلفي بيما أوكتافيياين   3 3  مقبول

 21 سييت نور  راضيية  4 4 جيد
 22 سييت صلحة    3 3  مقبول

 23 امي زوليحة 5 3 جيد  
 24 فينا فيانندا  4 2  مقبول

 
 معلومات:

 أ: نظر إىل عملية األسئلة الطالبة



 

 

 

 ب:نظر إىل حبث جديل الطالبة
 معلومات التعقومي:

 10-9: جيد جدا 
 8-7: جيد

 6-4:  مقبول
 3-1:  نقص

أما نتائج البحث اإلجرائي يف الدور األول   
تطبيق وسائل اإلعالم السمعية بتنفيذ الطريقة اإلستقرائية 

 Quantumابسرتاتيجيات  اإلمالءوالبصرية يف تعليم 

Teaching كما يلي:اتندور ، 
 6،4اجلدوال: 

نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع يف التعليم 
العربية  مبدرسة املتوسطة البسملة جاروابن يف الدور  اللغة 

 الثاين
 

رقمال االسم القيمة تقدير  
 1 الفينا غامااينيت رامضان  70 جيد



 

 

 

 2 اميلييا رامضان 80 جيد
 3 انغي ديستيا رامحاوايت 70 جيد
 4 انغي دوي ايرليسا  70 جيد
 5 انيندييا فوتري ووالن داري  80 جيد
الف فييا ايكي لينداوايتديسي  70 جيد  6 
 7 دينار اينداه زوليين  60 مقبول
 8 فامتى لطيفة ازيزاه  70 جيد
 9 غالوه ايرسي  60 مفبول
 10 جاسوا ريتنو كاليستا  60 مقبول
 11 ليلة املرفوعة 70 جيد
 12 ليستييا فوتري اووايل  90 جيد جذا 
 13 ماهاراين 70 جيد
خمالس نور خاليصمارييا فوتري  60 مقبول  14 
 15 موليدييا فوتري رييانتو  70 جيد
 16 اندييال فوسفيتا نيعروم 60 مقبول
 17 نفيسة فانزاة 60 مقبول
 18 انندا سوليستييا  70 جيد



 

 

 

 19 رميا زاهاتو  80 جيد
 20 سيلفي بيما أوكتافيياين 80 جيد
 21 سييت نور  راضيية  60 مقبول
 22 سييت صلحة 70 جيد
 23 امي زوليحة 90 جيد جذا 
 24 فينا فيانندا  70 جيد
 

 . صور املنعكسةج
من البيان املاض عن التنفيذ و املالحظة يف تنفيذ  

وسائل اإلعالم السمعية البحث اإلجرائي اللغة العربية 
 QUANTUM)ابسرتاتيجيات  اإلمالءوالبصرية يف تعليم 

TEACHING)تنتاج الباحثة يعين أن العملية و نتيجة  .اتندور
التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع دور األول مل يبلغ  
كما أراد املدّرس، فلذالك حنتاج دور الثاىن لرتقية نتبيجة  

 التعليم اللغة الطالب. 

 دورة الثان  .2
 خط ة .أ



 

 

 

حبث  تطوير خطة تنفيذ التعلم البحثي الصف ) 
مل األنشطة األولية واألساسية  ت ( اليت تش اجراّي صفي 

عداد املصدر أو املادة املستخدمة يف أنشطة ، اوالنهائية 
إعداد أدوات البحث اليت سيتم استخدامها لقياس  ، التعلم

إعداد معايي احلد األدىن من الكمال   كفاءات،حتقيق ال
لقياس  ( لتحقيق الكفاءات وإعداد أدوات اعداد التدريس)

عداد ورقة تسجيل لعملية مجع البياانت  ، إجناح اإلجراءات 
 املستخدمة يف عملية التعلم.

 التنفيذ﴾ب﴿
تطبق و سائل   تعلم يف الدور الثاين يبحث عن

.  اإلعالم السمعية و البصرية يف تعليم اإلمالء
، أما اخلطوات  اتندورQuantum Teachingابسرتاتيجيات 

 التعليم يف حبث اإلجرائي الدور الثاين كما يلي: 

 عملية األول (1
و الدعاء.ختّلف املدّرسة   ابلسالمتفتع املدرّسة 

عن احلضور. تسئل املدرّسة من الطالب الذين يعرفن 



 

 

 

. مث حتقيق املدّرسة عن املادة يف هذا اليوم، اإلمالءعن 
 .اإلمالءيعنيستبحث عن 

 عملة الثانية  (2
امنح الطالب ورقة ،  تبدأ املدّرسة عن الطريق. 

مث سّلم املادة ، واطلب من الطالب إعداد القرطاسية  
، واالستماع إليها من خالل السمعية والبصرية على 
  السماعات ، وتشغيل الصوت ثالث مرات ، مث

يُطلب من الطالب الكتابة على كل ورقة ، بعد 
 االنتهاء من مجيع املواد. قراءة وكتابة من قبل الطالب.

 مفردات ميكن للطالب بعد ذلك أن يسألوا 
اليت مل تُعرف بعد ، حبيث يسهل على الطالب تعلم 

ابستخدام الصوت املرئي حبيث يقسم املعلم  اإلمالء
اجملموعة حبيث ميكن للطالب مناقشة نتائج كتابة 

اليت مت االستماع إليها من خالل الصوت  مفردات 
  اتندوراملرئي ، وبعد ذلك يستخدم املعلم اسرتاتيجية 

حيث ميكن للطالب تعزيز احلماس تعلم الطالب من 
السمعية   خالل توفي التعلم من خالل الوسائط 



 

 

 

 مفرداتوالبصرية ودعوة الطالب لتجربة كيفية كتابة 
 .اإلمالءالعربية عن طريق 

من أجل بناء فضول الطالب ، وخلق أسئلة 
يف أذهان الطالب حىت يتمكن الطالب من معرفة كل 
حرف يسمعونه ويستطيع الطالب تسمية أو ذكر 

اليت يسمعها الطالب ، ومنح   مفردات  احلروف يف كل
اليت  مفردات فرًصا لرتمجة وتطبيق معىن كلمة  الطالب 

يكتبوهنا ، وتكرار املفردات اليت كتبها الطالب لتعزيز 
شعور "أعرف أنين أعرف هذا" واألخي الذي يعطي 

 احتفااًل مبثابرة الطالب وجناحه 

 عملية الثالثة  .3
تكّرر املدّرسة عن يف الطريق مث الدعاء و تسّلم 

 عليهم.

 امللحظة﴾ج﴿
يف هذا التعليم قام املالجظة يف عملية التعليم أو  
نتائج التعليم. مبا أن قام املالحظة و التقومي لتعريف نتائج  



 

 

 

االإمالء التعليم الطالب بعد عملية التعليم اللغة العربية عن 
. أما نتائج  اتندورQuantum Teachingابسرتاتيجيات  تنفيذ

رسة  العربية مبد عملية الطالب الصف السابع التعليم اللغة
 جاروابن كما يلي:  البسنملةاملتسطة 

 7،4اجلدوال: 
 يف التعليم اللغة العربيةالسابع عملية الطالب الصف 

 البسنملة مبدرسة املتوسطة 
 يف الدور الثاين 

 تقدير
 الناحية 

 الرقم االسم
 ب  أ

 1 الفينا غامااينيت رامضان  4 5 جيد جدا 
 2 رامضاناميلييا  3 5 جيد جدا 

 3 انغي ديستيا رامحاوايت 4 4 جيد
 4 انغي دوي ايرليسا  4 5 جيد جدا 
 5 انيندييا فوتري ووالن داري  6 3 جيد جدا 

ديسي الف فييا ايكي   5 3 جيد
 لينداوايت 

6 



 

 

 

 7 دينار اينداه زوليين   5 4 جيد جدا 
 8 فامتى لطيفة ازيزاه  4 5 جيد جد 
 9 غالوه ايرسي  5 4 جيد جدا 
 10 جاسوا ريتنو كاليستا   5 4 جيد جدا 
 11 ليلة املرفوعة  4 5 جيد جدا 

 12 ليستييا فوتري اووايل  4 4  جيد
 13 ماهاراين 5 4 جيد جدا 

مارييا فوتري خمالس نور   4 4  جيد
 خاليص

14 

 15 موليدييا فوتري رييانتو    5 4 جيد جدا 
 16 اندييال فوسفيتا نيعروم   4 4  جيد

 17 نفيسة فانزاة 4 5 جيد جدا 
 18 انندا سوليستييا   4 4 جيد
 19 رميا زاهاتو  4 4 جيد

 20 سيلفي بيما أوكتافيياين   3 5  جيد
 21 سييت نور  راضيية  4 4 جيد

 22 سييت صلحة    5 4 جيد جدا 



 

 

 

 23 امي زوليحة 5 3 جيد  
 24 فيانندا فينا  4 5  جيد جدا 

 

 معلومات:
 أ: نظر إىل عملية األسئلة الطالبة
 ب:نظر إىل حبث جديل الطالبة

 معلومات التعقومي:
 10-9: جيد جدا 

 8-7:  جيد
 6-4:   مقبول
 3-1:   نقص
أما نتائج البحث اإلجرائي يف الدور األول بتنفيذ  

م السمعية والبصرية يف تعليم اإلمالء وسائل اإلعال
، كما   اتندور(QUANTUM TEACHING) سرتاتيجيات إب

 يلي:               
 8،4اجلدوال: 



 

 

 

نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع يف التعليم 
 البسنملةاملتوسطة اللغة العربية  مبدرسة 

 جاروابن 
   يف الدور الثاين 

 

رقمال االسم القيمة تقدير  
جيد  
 جذا

غامااينيت رامضان الفينا  90  1 

 2 اميلييا رامضان 80 جيد
جيد  
 جذا

 3 انغي ديستيا رامحاوايت 90

 4 انغي دوي ايرليسا  80 جيد
 5 انيندييا فوتري ووالن داري  80 جيد
جيد  
 جذا

ديسي الف فييا ايكي   100
 لينداوايت 

6 

جيد  
 جذا

 7 دينار اينداه زوليين   90



 

 

 

جيد  
 جذا

ازيزاه فامتى لطيفة  100  8 

 9 غالوه ايرسي  80 جيد
جيد  
 جذا

 10 جاسوا ريتنو كاليستا   100

جيد  
 جذا

 11 ليلة املرفوعة  100

 12 ليستييا فوتري اووايل  80 جيد
جيد  
 جذا

 13 ماهاراين 100

مارييا فوتري خمالس نور   80 جيد
 خاليص

14 

 15 موليدييا فوتري رييانتو    80 جيد
 16 اندييال فوسفيتا نيعروم   60 مقبول
 17 نفيسة فانزاة 80 جيد
جيد  
 جذا

 18 انندا سوليستييا   90



 

 

 

جيد  
 جذا

 19 رميا زاهاتو  90

جيد  
 جذا

 20 سيلفي بيما أوكتافيياين   90

جيد  
 جذا

 21 سييت نور  راضيية  100

جيد  
 جذا

 22 سييت صلحة    100

جيد  
 جذا

 23 امي زوليحة 100

جيد  
 جذا

 24 فينا فيانندا  100

 

 صور املنعكسة﴾د﴿
من البيان املاض عن التنفيذ و املالحظة يف تنفيذ البحث 

اإلجرائي اللغة العربية عن الوسائل ، تنتاج الباحثة يعين نتيجة  
 التعليم اللغة العربية دور الثاين اتّم و أكمل من الدور األول. 



 

 

 

 حتليللبياانت كل الدور ﴾ ه﴿
ذكرت سوهارمسى أريكونطا عن قرار نتائج الدراسية يف  

 37: كما يلي"  dasar evaluasi-dasar "pendidikanالدراسية يف كتابه 

 9،4اجلدوال: 
 تقدير قياس حروف  10قياس  100قياس  رقم
 ممتاز   أ 8،0-100 80-100 1
جيد   ب  6،6-7،9 66-79 2

 جدا
 جيد ج 5،6-6،5 56-65 3
 مقبول د 4،0-5،5 40-55 4
 انقص ه 3،0-3،9 30-39 5

 

استخدامت الباحثثة عن ذالك القرار لتحليل البياانت عن 
نتيجة التعليم الغة العربية الطالبة الصف اسابع يف املدرسة املتوسطة  

 جارؤابن كل الدور.  البسنملة
 

243( ، 1996)جاكرات: بومي أكسارا،  dasar-dasar evaluasi pendidikan سوهارمسى   
 أريكونطا، 37



 

 

 

 دور األول ال .1
 العملية (أ

 4،10اجلدول:
 عملية الطالب الصف السابع  

 يف الدور األوال
 نسبة املؤية  عدد الطالب تقدير

 20,8%  5 جيد جدا 
 29,1%  7 جيد
 50%  12 مقبل
 - - انقص
 100% 24 عدد

 

  البسنملةنعرف أن عملية الطالب الصف السابع 
جاروابن ىف الدور األول هي مخس الطليبة بتقدير "جيد  

وسبع الطالبة ابلتقدير " جيد"   20,8جدا " وابلنسبة % 
و اثىن الطلبة بتقديرة "مقبل" و ابلتسبة   29,1وابلنسبة % 

 %50   



 

 

 

 نتيجة التعليم  (ب
 4،11اجلدول :

نتيجة التعليم الغة العربية الطالب الصف السابع املدرسة  
 جاروابن يف الدور األول  سنملةالباملتوسطة 

تقدير 
عدد  قيمة القيدة  الكلمة

 نسبة املئوية  الطالب

   25%  6 100-80 ممتاز 
 29,1%  7 79-66 جيد جدا 

 8,3%  2 65-56 جيد
 37,5%  9 55-40 مقبول
 - - 39-30 انقص

 100%  24 عدد
 

نعرف أن نتيجة  التعليم اللغة العربية الطالب السابع 
جاروابن ىف الدور األول هي ستة   البسنملة املدرسة املتوسطة 

وسبع الطالبة   25الطليبة بتقدير " ممتاز " و ابلنسبة % 



 

 

 

و اثىن الطالبة    29,1بتقدير "جيدجدا"  وابلنسبة % 
وتسع الطالبة   8,3ابلتقدير "جيد" وابلنسة % 

 . 37,5دير"مقبل" وابلنسبة املئوية %  ابلتق

 دور الثان ال (ت
 العملية (أ

 4،12اجلدول :

 البسنملةعملية الطالبة الصف السابع املدرسة املتوسطة 

 يف الدور الثاىن  

 نسبة املؤية  عدد الطالب نقدير
 58,3%  14 جيد جدا 
 41,6%  10 جيد  
 - - مقبول
 - - انقص
 100%  24 عدد

 



 

 

 

عملية الطليبة الصف السابع يف الدور الثاىن نعرف أن 
هي أربعو و عشرون الطلبة بتقدير " جيد جدا" وابنسبة %  

 41,6ة بتقديرة "جيد" وابلنشية %  و عشر الطليب 58,3

 نتيجة التعليم  (ب
 4،13اجلدول:

نتيجة تعليم اللغة العربية الطليبة الصف السابع املدؤسة  
 ر الثاىن جاروابن يف الدو   البسنملةاملتوسطة 

تقدير 
 الكلمة

تقدير  قيمة القيدة 
 احلروف

عدد 
 الطالب

 نسبة املئوية 

 95,8%  23 أ 100-80 ممتاز 
 4,1%  1 ب  79-66 جيد جدا 

 - - ج 65-56 جيد
 - - د 55-40 مقبول
 - - ه 39-30 انقص

 100%  24 عدد
 



 

 

 

نعرف أن نتيجة  التعليم اللغة العربية الطالب السابع 
ىف الدور الثاىن هي ثالث   البسنملةاملدرسة املتوسطة 

و   95,8وعشرين الطليبة بتقدير " ممتاز " و ابلنسبة % 
 4,1الطلبة بتقدير "جيدجدا"  وابلنسبة %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 درجة النشاط الطالبات 
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 الطالباتنتائج التعلم  
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 الباب اخلامس

 اإلختتام

ينكون اإلختتام من اخلالصة و االقرتاحات. اخلالصة هذا البحث  
هونتائج البحث الىت جتيب أسئلة البحث. و اعطت االقرتاحات اىل 

 مؤسسة لتحّسن كيفية الربّية ابلبحث كهذا اإلجرائي. 

 اخللصة (أ
اإلختتام ترتكب على اخلالصة واالقرتاحات. قائمة على 

  املتوسطة البحث الذى ينفذ يف الصف السابع يف املدرسة 
وسائل اإلعالم بتطبيق "البسملة" جاروابن ماديون االسالمية 

 Quantumسرتاتيجيات إبمالءالسمعية والبصرية يف تعليم اإل

Teaching سطة  ملدرسةاملتو اب الصف السابع لطالباتندور
  سية ايف السنة الدر  مادييون  جاروابن "البسملة"سالمية اإل

 على اخلالصة كما يلي: 2018-2019
العملية التعليمية للنشاط األول ابلرتحيب والصالة االفتتاحية   تبدأ .1

، وتستمر الغياب ، مث تقرأ الرتتيب وتبدأ يف قراءة املواد وتلعب 
الصوت وتستمع مجيع الطالب لالستماع وبعد ذلك يتم إعطاء 



 

 

 

الطالب وقًتا للكتابة ، واالنتهاء من كتابة مجيع الطالب مدعوون 
ظهار نتائج تعلم الطالب ، مث عند االنتهاء  إىل طرح األسئلة ، وإ

، يتم التفكي يف   2والدورة  1من مجيع الدروس يف كل من الدورة 
التعلم ، مث التقييم عن طريق تقسيم االستبيان على الطالب ، مث  

أن  :أمانتائجتعلمالطالبفهيكمايلييغلق التعلم ابلصالة والتحية
ىف الدور  لصف السابع نتيجة  التعليم اللغة العربية الطالب ا

  25ستة الطليبة بتقدير " ممتاز " و ابلنسبة %  2هي   االول
و اثىن    29,1وسبع الطالبة بتقدير "جيدجدا"  وابلنسبة % 

وتسع الطالبة   8,3الطالبة ابلتقدير "جيد" وابلنسة % 
. مث أن نتيجة  الصف  37,5ابلتقدير"مقبل" وابلنسبة املئوية % 

هي  ثالث وعشرين الطليبة بتقدير " ممتاز   لثانىف الدور االسابع 
و الطلبة بتقدير "جيدجدا"  وابلنسبة %   95,8" و ابلنسبة % 

4,1 
وسائل اإلعالم السمعية  تطبق حتسني نتائج تعلم الطالب من قبل  .2

 Quantumسرتاتيجيات مالءإبوالبصرية يف تعليم اإل

Teaching ملدرسةاملتوسطة  اب اتندور للطالب الصف السابع
-2018 سية اجاروابن يف السنة الدر  "البسملة"سالمية اإل



 

 

 

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف تعليم و بعد تطبق 2019
اتندور للطالب الصف Quantum Teachingسرتاتيجيات مالءإباإل

جاروابن يف السنة  "البسملة"سالمية ملدرسةاملتوسطة اإل باالسابع
 هي يف الدور االول:هيكمايليف 2019-2018 سيةاالدر 

وسبع   20,8مخس الطليبة بتقدير "جيد جدا " وابلنسبة % 
و اثىن الطلبة   29,1الطالبة ابلتقدير " جيد" وابلنسبة % 

  24هي  يف الدور الثان . مث 50بتقديرة "مقبل" و ابلتسبة % 
  58,3أربعو و عشرون الطلبة بتقدير " جيد جدا" وابنسبة % 

 . 41,6و عشر الطليبة بتقديرة "جيد" وابلنشية %  

 االقرتاحات  (ب
 تقّدم الباحثة اإلقرتاحات بقدر اىل نتائج البحث االتية:

 املدرس .1
ينبغي على املدرس أن يعطي اإلحتبارات و التمرينات إىل  .أ

 الطالب
د املفردات اجلديدة، حىت يكون  ينبغي للمدرس أن يزي .ب 

 الطالب يشعون ليتكلم و الكتبة اللغة العربية. 
 للطالب .2



 

 

 

ينبغي على الطالب أن يدركوا الصعوبة اليت يوجهها عند  .أ
 عملية تعليم املهارة الكتبة و املفردات وحفظا صحيحا.

 ينبغي على الطالب أن يتعلمو بلجيد كل اإلجتهاد   .ب 
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