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 إستهالل
حيِ  محِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم ّلله

 

وًة طَيّ َبَة ولََنْجزِيَ ن َُّهم َأْجَرُهْم ي  ى وُهَو ُمْؤِمٌن فَ ْلُنْحِييَ نَّه حَ َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر اَْو اُنْ ث  ﴿
 ﴾ِبَِْحَسِن َما َكانُويَ ْعَمُلْوَن 

 ﴾79سورة النحل : ﴿

 صدق هللا العظيم وصدق النيب الكرمي

 

ُر النَّاس أَنْ َفُعُهم لِلنَّاِس )روه البخاري( واملسلم(﴿  ﴾َخي ْ

 قال أمري املؤمني عمر ابن اخلطاب رضى هللا عنه:

 ﴾يم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكماحرصوا على تعل﴿
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 إهداء :

 

إىل أيب مرزوكيوأمي مسسيدارالذين ربياين صغريا حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة  -1
 الدين والدنيا واآلخرة. 

المية احلكومية، الذين قد علموين علما انفعا وإىل أساتيذيت يف جامعة الرانريي اإلس-2
 ومفيدا وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم ابلكثري تقدير وإجالل.

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، أقول  -3
شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم هللا جزاء يف 

 .الدنيا واآلخرة

 

 

      رسك أستويت
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 شكرا وتقدير

ْحم  ِحْيِ ِبْسِم هللِا الرَّ  ِن الرَّ

احلمد هللا الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات اليت ينتق اإلنسان. 
ه أمجعني ومن تبعه والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان دمحم وعلى آله وأصحاب

 هبداية وإحسان إىل يوم الدين.

فقد مت إبذن هللا وتوفيق وأتلف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية 
بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها 

سيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة استخدام و الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع: 
 Blang Bintang Acehالطلبة على مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني 

Besar 

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة ابلشكر اخلالص للمشرفني الكرميني مها 
إشراف هذه  الدكتورندا محدية املاجستري وفجرية املاجستري التني قد بذال جهود مها يف

 الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعل هللا ابركهما وجيزيهما خري اجلزاء.

وتقدم الباحثة خبالص الشكر للمدير جامعة الرانريي وعميد كلية الرتبية وأتهيل 
املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية الذين أرشدوها يف إمتام هذه الرسالة، وتقدم 

لشكر جلميع األساتذ واألساتذة الذين أشرفوا يف نيل العلوم واملعارف املتنوعة. جزيل ا
وتقدم الباحثة ابلشكر لوالديها احملبوبني قد رتبهما تربية حسنة، لعل هللا جيزمها أبحسن 
اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. وابلتايل ابلشكر رئيس املدرسة الثانوية دار املتعلمني ومجع 

 Blang Bintang Acehتذة ومجع الطلبة ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني األساتذ واألسا

Besar وجلميع أصدقائها الذين قد  الذين قد ساعدوين يف حتصيل النتيجة هذا البحث
 ساعدوها أبفكارهم إلمتام كتابة الرسالة.



 

 س
 

وأخريا ترجو الباحثة النقد واإلفرتاحات من القارئني إلكمال هذه الرسالة، إذا  
واجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب يكون هذ البحث كامال ومفيدا 

 للباحثة واقارئني مجيعا. 

           

 102ديسمرب  12بنداأتشيه،                      

 أستويت سكر  
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 مستخلص البحث

 : رسك أستويت      اإلسم

 360202051رقم القيد       : 

موضوع البحث: استخدام وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة 
 Blang Bintang Aceh)دار املتعلمني )دراسة جتريبية ابملدرسة الثانوية 

Besar 

 Blangاعتمادا على مالحظة األوىل يف الفصل الثاين )ح( ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني 

Bintang Aceh Besar  وجدت الباحثة أن الطلبة يواجهون املشكالت يف الكتابة هي
د اجلمل وصعوبة تطوير حول اهلجاء، استخدام عالمات الرتقيم، واختيار املفردات، وإعدا

أفكار القصة إىل لغة مكتوبة. بشكل عام اجلمل اليت يصدرها الطلبة حتتوي أيضا على  
كلمات متكررة حبيث يصبح مجلة غري فعالة. يهدف هذا البحث املعرفة على فعالية 
استخدام وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة  ومعرفة على  

أنشطة الطلبة عند استخدام وسيلة الصور املتسلسلة يف تعليم الكتابة. ومنهج كيفية 
البحث يف هذا البحث هو املنهج التجريب بتصميمات التمهيدية. وجلمع البياانت تعتمد 
الباحثة على املالحظة املباشرة واالختبارات. واجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة يف 

, فأخذت الباحثة مجيع الطلبة من الصف الثاين )ح( كعينة الفصل الثاين وعددهم  طالبا
طالبا. نتائج البحث إن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة  22هلذا البحث وكان عددهم 

قد حصلت الباحثة على  فعال على مهارة الكتابة ابملدرسة دار املتعلمني يكون مقبول.
جدول(، -رب من نتيجة )تاحلساب( أك-( إن النتيجة )تTest-tت )-نتيجة اختبار

وسيلة الصور  إن نتيجة أنشطة الطلبة ابستخدامو 27801>28,2.  <702,وهي: 
 ٪300-83تدل على أهنا وقعت بني حد  61,88 ٪فهي املتسلسلة يف تعليم الكتابة 

 مبعىن جيد جدا.
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ABSTRACT 

 

 

 

Full Name : Riska Astuti 

Registration Number : 150202063 

The Title : The Application of Continuous Image Media to 

ImproveStudent Skills in Writing (Experimental 

Research in Madrasah Tsanawiyah Darul Muta’allimin 

Blang Bintang Aceh Besar).   

 

 

Researchers chose this school for students in second grade (H) because some 

students had problems, which meant they faced difficulties when writing. As well 

as difficulties faced by students about spelling, use of punctuation, vocabulary 

selection, and sentences that are difficult to develop story ideas into written form. 

In general, sentences issued by students also contain repetitive words, making 

them ineffective sentences. This study aims to determine the effectiveness of the 

use of serial drawing media to improve students 'abilities in writing skills and to 

find out how student activities when using serial drawing media to improve 

students' ability in writing skills. The research method in this study is the 

experimental method (Pre-Experimental design). To collect data, researchers rely 

on direct observations and tests (One Group Pre-Post-Test Design). The study 

population was all students of class VIII from tsanawiyah schools who 

contributed 214 students and the research for this study were all 214 students in 

the second semester, and the sample in this study was students of class VIII H 

who helped 24students. This shows that the use of the continuous drawing method 

effectively against writing skills in the Darul Muta’allimin school was accepted. 

In addition, the T-Test calculation results were greater than T-Table 2.07 <19.76> 

2.81. Thus, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 

accepted. And from the results of student activities proving that the application of 

continuous drawing media on writing skills is 88.46% indicating that it lies 

between the 81-100% limit is very good. 
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ABSTRAK 

 

Nama Lengkap : Riska Astuti 

NIM : 150202063 

Judul Penelitian : Penerapan Media Gambar Bersambung untuk 

Meningkatkan   Keterampilan Siswa dalam Menulis ( 

Penelitian Eksperimen di Madrasah Tsanawiyah Darul 

Muta’allimin Blang Bintang Aceh Besar( 

Berdasarkan observasi dikelas VIII (H) di Madrasah Tsananawiyah Darul 

Muta’allimin Blang Bintang Aceh Besar. Peneliti menemukan bahwa siswa 

menghadapi masalah dalam menulis yaitu tentang ejaan penggunaan tanda baca, 

pemilihan kosa kata, serta kalimat yang sulit untuk tulisan. Secara umum kalimat 

yang dikeluarkan oleh siswa juga mengandung kata-kata yang berulang-ulang, 

sehingga menjadi kalimat yang tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis dan untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan media gambar bersambung untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. Metode penelitian 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen (Pre-Experimental Design). Untuk 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan pengamatan langsung dan tes (One 

Group Pre Test- Post Test Design. Adapun populasi penelitian adalah semua 

siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah berjumlah 214 siswa dan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas delapan H (VIII H)  yang 

berjumlah 24 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode gambar 

bersambung efektif terhadap keterampilan menulis disekolah  Darul Muta’allimin. 

Selainu ditemukan hasil kalkulasi Uji-T lebih besar dari Tabel-T 2,07 (19, 76) 

2,81. Dan  dari hasil aktivitas siswa membuktikan bahwa penerapan media 

gambar bersambung paada keterampilan menulis adalah 88,46 % menunjukkan 

bahwa itu terletak antara batas 81-100 % adalah sangat baik. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 حثمشكلة الب -أ
إن اللغة العربية هي احدى املادة اليت يتعلموهنا الطلبة يف املدارس واملعاهد 
واجلامعات يف إندونيسيا. يف تعليم اللغة العربية هلا أربع مهارة مهمة، منها مهارة 
اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. مهارة الكتابة هي واحدة من األنشطة الكتابة يف 

أرقام اليت ميكن فهمها من األخرين. ومعىن األخرى أن الكتابة شكل رموز أو حرف أو 
أدة لغوى رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيه القواعد اللغوية املكتوبة، يعرب عن 

 1فكر اإلنسان ومشاعرة، ويكون دليال على وجهة نظره وسببا يف حكم الناس عليه.
ترى الباحثة من حيث الطلبة الفصل الثاين )ح(، بعض الطلبة لديهم مشاكل 
يعين يواجهون صعوابت عند الكتابة. كذلك صعوابت اليت يواجهها الطلبة حول اهلجاء، 

فكار القصة استخدام عالمات الرتقيم، واختيار املفردات، وإعداد اجلمل صعوبة تطوير أ
إىل لغة مكتوبة. بشكل عام اجلمل اليت يصدرها الطلبة حتتوي أيضا على كلمات متكررة 

 حبيث يصبح مجلة غري فعالة.
 نقص :متنوعة، منها أسباب الكتابة. هناك مادة يف الصعوابت مث يواجهون 

 خرىاأل وصعوابت .جيدا فهما الطلبة اليفهمون حىت الطلبة اهتمام وقلة التعليم فرصة
 غري اإلنشاء تعليم عملية الطبيعية، بطريقة التعليم أبسلوب ابلسأمة وامللل الطلبة يشعر

 موضوعا املدرس كتب الكتابة الطلبة، وظيفة املدرس أعطى .التعليم بطرق مناسب
الطلبة  املدرس أمر الدرس، انتهى ان بعد .فرداي الطلبة يكتب مث .السبورة على متساواي

 املدرس صحح أن بعد إنشائهم املدرس أرجع القادمة املقابلة ويف .اإلنشاء جبمع

                                                             

 131(، ص. 0222)الرايض: در املسلم،  ئق تنميةاملهارات اللغوية ماهيتها وطراأمحد فؤد عليان، 1  
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 عام بوجه التصويبات يشرح املدرس وكان واحد منهم، لكل النتيجة وأعطى اإلنشاءهم
  .منهم واحد كل إىل توجيه دون

 للوصول املناسبة الوسائل يستخدم أن املدرس على مهارة الكتابة البد ولنجاح
 يف املناسبة الوسائل يستخدم أن املدرس على جيب لذلكف .التدريسية األهداف إىل

 .الدراسى للمنهج وفقا املرجوة على األهداف للوصول الكتابة مهارة
بناء على هذا جيب بذل اجلهود للتحسني مهارة الكتابة للطلبة، أحد اجلهود اليت 

ستخدامها يعين سيتم بذهلا يعين استخدام وسيلة تعليمية املناسبة. وأما وسيلة اليت ميكن ا
 وسيلة الصور املتسلسلة.

الصور املتسلسلة هي الصور اليت تشكل سلسلة من القصة. وسيلة الصور  
املتسلسلة هي عدد من الصور بني صورة واحدة وصورة أخرى تتعلق ببعضها البعض 
وتشكل قصصة معينة.من خالل النظر إىل الصوار املثرية لالهتمام، وميكن للطلبة ختيل 

ه، مث إخبارهم بشكل مكتوب. ابستخدام وسيلة الصور املتسلسلة سوف تساعد مابرون
الطلبة على طرح أفكارهم يف شكل مكتوب. ميكن وسيلة الصور املتسلسلة زايدة 

   0إبداعهم ودوافعهم يف كتابة.
استخدام ولذلك، تريد الباحثة أن تقوم ببحث علمي الرسالة حتت املوضوع "

 وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة".
   أسئلة البحث -ب

 لة  فعال لرتقية قدرة الطلبة علىهل استخدام  وسيلة الصور املتسلس -1
 مهارة الكتابة؟

      كيف انشطة الطلبة ابستخدام وسيلة الصور -2
 .املتسلسلة يف الكتابة ابملدرسة دار املتعلمني -3

 
                                                             

 2 Subana dan Susanti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia: sebagai Pendekatan, 

Metode, Teknik, dan media Pengajaran, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 85  
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 أهداف البحث -ج
 أما أهداف البحث فيما يلي :  

لطلبة التعرف على فعالية  استخدام  وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة ا -1
 على مهارة الكتابة.

التعرف على انشطة الطلبة ابستخدام وسيلة الصور املتسلسلة يف الكتابة  -2
 ابملدرسة دار املتعليمني.   

 أمهية البحث   -د
 وأما أمهية هذا البحث هي:      

 للطلبة  -1
 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة -أ

 . عن األفكار يف شكل اإلنشاءتوفري الراحة الطلبة يف التعبري -ب
 للمدرس  -2

 زايدة املعلومات عن الوسيلة املتعددة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف
 مهارة الكتابة 

 للمدرسة  -3
 زايدة املسامهة واملشاركة العملية لرتقية قدرة الطلبة -أ

 مرجع يف إبداع الطرق املستخدمة فيها -ب

 للباحثة -ج

 استخدام وسيلة الصور املتسلسلة يف تعليم اللغة العربية  زايدة اخلربات عن  
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 وفروضة اإلفرتاض البحث -ه
يؤكد أن افرتاض هذا البحث استخدام وسيلة الصور املتسلسلة  يف تعليم    

اللغة العربية ميكن  أن ترقي قدرة الطلبة على مهارة الكتابة. وأما الفروض يف هذا 
 لي:البحث فتفرتض به الباحثة كما ي

: إن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة يكون فعاال (Ha )  الفرض البديل  -1
         الكتابة على مهارة الطلبة لرتقية قدرة

: إن استخدام وسيلة الصور املتسلسة مل يكون فعاال Ho))الفروض الصفري  -2
  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة 

 حدود البحث -و
عي:حتدد الباحثة هذه الرسالة مبوضوع "استخدام وسائل الصور احلد املوضو   -1

املتسلسلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة اباملدرسة الثانوية دار املتعلمني 
Blang Bintang Aceh Besar.   

 حتدد الباحثة  أن تبحث هذا البحث ابملدرسة الثانوية دار  احلد املكاين: -2
   Blang Bintang Aceh Besarاملتعلمني 

احلد الزماين: حتدد الباحثة وقت استخدام وسيلة املتسلسلة لرتقية الطلبة على  -3
 م 0202-0212مهارة الكتابة يف السنة الدراسية 

 معاين املصطلحات -ز
قبل أن تبحث الباحثة على رسالتها حتسن أن تبني بعض معاين   

 ملتسلسلة" و "مهارة الكتابة".املصطلحات اليت تضمنها وهي "وسيلة الصور ا
 وسيلة الصور املتسلسلة  -1

 3وسيلة. وسيلة )ج وسائل( معنها املواسطة، أداة

                                                             

( 0220دار العلم للمالين: طبعة جديدة ماونة، إجنليزي-املورد قاموس عريبروحي البعلبكي، 3  
  032ص:
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يقة الصور هو القرن ينفع فيه أو الربق. والصور إصطالحا هي تستجيل للحق
 2وليست حقيقة ذاهتا، وهلا وجه عام أسهل فهما من اللفظ املكتوب.

السلسلة )ج سالسل( معنها األشياء -كلمة "متسلسلة" مصدر من سلسل
اصطالحي هي احدى وسائل املسلسل هو املتتابع. صور املتسلسلة  ملرتابطة.

يف تعليم الكتابة، سيدفع ففعهم محاسة أنفسهم حىت يقدر الطلبة على التعبري 
الصحيح ما خطر أبذهاهنم تعبريا إنشائيا حىت حيصل إىل احتصال كامل من 

 5أثناء الكتابة.
 مهارة الكتابة  -2

مهور، ومهارة شيء وفيه وبه، وأهداف فهو -ميهر -مهارة لغة هي  مهر 
ماهر يقال)ماهر يف العلم ( أي كان هادقا عاملا به يف ضاعته أنفسها معرفة. 
واصطالحا: آداء لغوي )صويت أي غري صويت( يتميز ابلسرعة والدقة والكفاءة 

  6املكتوبة.والفهم واملرعاة اللغوية املنطوقة و 
فالكتابة لغة اجلمع وشد والتنظم، والكتابة اإلصطالحي أداء لغوي     

متعددة وتراعى فيه القواعد املكتوبة، بعرب عن فكر اإلنسان  رمزي يعطى دالالت
 1وجهة نظره، وسببأيف حكم الناس عليه. ، ويكون دليألومشاعره
مهارة الكتابة هي قدرة على رسم احلروف اللغة العربية األجنبية   

وعالمات الرتقيم بسرعة وسهولة، وبطريقة تبني الفروق بينها وتعني القرئ على 
جاء السليم أحد هذه األركان األساسية اليت تتمىن إىل سرعة قراءهتا. يعترب اهل

                                                             

 222(، ص:0223طبعة جديدة منقحة،  ، )بريوت:املنجد يف اللغة وأعالممجيع احلقوق حمفوظة، 4  

 31(، ص. 0221، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرهية، الوسائل التعليميةمصطفى بدران، 5  

(، 1220)الرايض: دار املسلم،  املهارات اللغوية ما هيتما وطرائق تدريسيهاأمحد فؤاد دمحم عليان،  6 
 8ص:

    131ص. املهارات اللغوية ... أمحد فؤد عليان،  7 
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الكتابة يف حالة اإلنتاج وخللق، وإن كانت تساعد القارئ أيضا على تعريف على 
 8املفردات املكتوبة.

واملراد مهارة الكتابة هي قدرة الطلبة على الكتبة قصة بسيطة اعتمادا  
 على الصور.

 الدرسات السابقة  -ح

كانت الدراسة السابقة من أهم اساسيات الباحثة اليت استخدمتها الباحثة املعرفة  
أسلوب الدراسة اجيابيتها وسلبتها. وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج 

رفة جوانب الفرق بني الدراستها احلالية والدراسات السابقة واالستفادة من خربات ومع
 الدرسني السابقني:

 2م(0215ه/1236دراسة أسرارية )  -1
وهتداف الباحثة من هذا البحث ملعرفة كيف إجراء استعمل هذه الوسيلة  

 لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة مبعهد ابب املغفرة.
وأما منهج البحث يف هذا البحث هو منهج جترييب. ويف مجع البياانت 

نتائج  أم ار القبلى واإلختبار البعدى، واملالحظة املباشرة.قامت الباحثة ابإلختب
أن إستخدام وسيلة"هل تعرف" لرتقية قدرة الطالب يف تعليم الكتابة. وهذا  

 (t.tableل )أكرب من نتيجة جدو  (t.test)كما ظهر يف نتيجة جدول
 .63،0<22،0أو

 عالقة الدراسة السابقة ابملدراسة احلالية:

                                                             

صالح عبداجمليد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والطبيق )اجلامعة األمري كية القاهرة(  8  
   182ص: 

) حبث جتريبية مبعهد  إستخدام وسيلة"هل تعرف" لرتقية قدرة الطالب يف تعليم الكتابةأسرارية، 9  
 م(. 0215بند أتشية: جامعة الرنري اإلسالمية احلكومية، ( رسالة العلمية غري منشؤرة) ابب املغفرة
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الدراسة السابقة والدراسة احلالية تبحثان عن مهارة  جوانب اإلتقاق: -أ
 الكتابة، وتستخدمان منهج جترييب.

جوانب اإلختالف:ختتلفان وسيلة املستخدمة. إن الدراسة السابقة تبحث  -ب
 يف وسيلة "هل تعرف" وأما الدراسة احلالية يف وسيلة الصور املتسلسلة.

 12م(0211ه/1230دراسة فطانة )  -2
وهتدف الباحثة من هذا البحث ملعرفة كيفية تطبيق األلعاب اللغوية يف  

عرفة فعالية األلعاب اللغوية يف تدريس الكتابة. وأما منهج ومل تدريس الكتابة
التجرييب. ويف مجع البياانت قامت الباحثة  البحث هو املنهج البحث

املالحظة املباشرة واإلختبار. أما نتائج البحث هي أن األلعاب اللغوية تكون 
 .Tungkopفعالية يف تدريس الكتابة ابملدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 عالقة الدراسة السابقة ابملدراسة احلالية:
السابقة والدراسة احلالية تبحثان يف تعليم جوانب اإلتقاق: الدراسة  -أ

 الكتابة، وتستخدمان منهج جترييب.
الدراسة السابقة وسيلة املستخدمة. إن جوانب اإلختالف: ختتلفان  -ب

يف وسيلة الصور راسة احلالية الدتبحث يف األلعاب اللغوية وأما 
 املتسلسلة.

 

 

 

                                                             

 
تطبيق األلعب لغوية يف تدريس الكتابة )حبث التجرييب ابملدرسة الثانوية احلكوميو فطانة،  10
(Tungkop  ،م (.0211الرسالة العلمية غري منشورة )بند أتشية: جامعة الرنري اإلسالمية احلكومية   
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  11م(0215ه/1231سوراي وايت ) -3
وهتدف الباحثة من هذا البحث ملعرفة فعالة وسيلة السبورة اجليوبية لرتقية  

تعليم الكتابة.وأما منهج البحث هو املنهج البحث  قدرة الطلبة يف 
التجرييب. ويف مجع البياانت قامت الباحثة اإلختبارات واملالحظة 

ث يستطيع أن يرقي املباشرة. أما نتائج البحث احملصولة على هذا البح
قدرة الطلبة يف تعليم الكتابة، كما حصل حسبا أن درجة ت احلساب 

t.tes))  أكرب من درجة ت اجلدول(t.tabel( )0،22<2،21>0،16.) 
 عالقة الدراسة السابقة ابملدراسة احلالية: 

 يف تعليمحلالية تبحثان اجوانب اإلتقاق:الدراسة السابقة والدراسة  -أ
 تستخدمان منهج جترييب.الكتابة، و 

جوانب اإلختالف: ختتلفان وسيلة املستخدمة. إن الدراسة السابقة  -ب
تبحث يف وسيلة السبورة، وأما الدراسة احلالية يف وسيلة الصور 

 املتسلسلة.
 طريقة كتابة الرسالة -ط

أما كيفية كتابة هلذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على نظام الذي وضعته كلية  
 مية، وهذا النظام مذكور يف كتاب:ة اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكو الرتبي

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Negeri Ar-Raniry Banda  Aceh, Tahun 2016”. 

                                                             

استخدام وسائل السبورة اجليوبية لرتقية  قدرة الطلبة يف تعليم الكتابة )حبث الرتييب سوراي وايت، 11  
الرسالة العلمية غري منشورة )بند أتشية: جامعة الرنري اإلسالمية  Tungkop)ابملدرسة الثانوة احلكومية 

  م (.0216ة، احلكومي
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الثاينالفصل   

 اإلطار النظري

 وسيلة تعليمية -أ

 تعريف الوسيلة التعليمية -1
يف كتاب إمام أسرارى أن وسيلة تعليم هي كل ما    suparnoذكر سوبرنو   

يستخدم قناة إليصال الرسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف )مرسل اليه(. قد توصل 
صر )وسيلة بصرية(، أو طريق السالة عن طريقة السمع )وسيلة السمعية( أو طريق الب

االزدواج بني السمع والبصر أو طريق االنفعال )وسيلة انفعالية(. أو عن طريق التمثيل 
 1)وسيلة متثيلية(.

لوسائل التعليمية اليت تساعد على وسائل حتديد مادة الدرس وتنظيمها أييت دور ا 
حتقيق هدف أو أهداف الدرس. وسيلة التعليمية دورة مهمة لأللة يستخدم وجيعل فعالية 

 يف تعليم.

يتسم ابهلدف واملواد والطريقة والوسيلة والتقومي. استخدام  وكل عملية التعليمية
مل الطالب إىل الوسيلة تساعد الطالب يف كل حال، كي يذكر طويال ويثري تعلم وحت

وأما وسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية 2الفصل املباشرة.
كار وتدريب الداريسني على مهارات التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األف

وإكتساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساس من جانب 
املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام. وقال بريغز أن وسيلة التعليمية هي وسيلة 
املادية املواد التحتوي التعليم مثل الكتاب وألفالم، واليديو 

                                                             

 413(، ص. 0991)ماالنج: اليليب ماالنج،  الوسائل املعينات يف تعليم العربية،إمام أسرارى، 1  

 11Fathul Mujib, dkk. Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa 

Arab, (Jogjakarta:Diva Press, 2011) hal. 65-66 
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 التعليمية  فوائد الوسيلة -2

 فوائد الوسيلة خمتلفة يف تعليم اللغات األجنبية، هي:

 الرتفع الدوافع للمساهة يف عملية تعلمية -أ

 تساعد على التفكري املنسق -ب

  جيعل خربات الدرس ابقية األثر يف الذاكرة -ج

 3جتعل عملية التعلم اللغوى ذات معىن -د

فوائد الوسيلة التعليمية هي سوف جيذب التعلم حيمس الطلبة حىت ميكن  
أن يؤدي إىل حتفري الطلبة. وستكون املواد التعليمية أكثر وضوحا يف املعىن 

 حبيث يتم فهمها بشكل أفضل.

 سيلة التعليميةأغراض الو  -3
 :أغراض الوسيلة وهي  

 ليسهل املدرس يف إرسال املعلومات إىل الطلبة -أ

 ليسهل املدرس يف فهم املعلومات من املدرسة -ب

 تدفع الطلبة ملعرفة املدة التعليمية من املدرسة -ج

 4يتعد الطلبة من اإلحنراف املدة اليت يشرح املدرسة -د

إن أغراض الوسيلة هي يبسط عملية التعلم يف الفصل، حتسني كفاءة  
 .عملية التعلم، تساعد الطلبة لريكز على عملية تعليم

 

 

 

 وسيلة الصور -ب
 تعريف وسيلة الصور فأمهيتها يف تعليم  -1

                                                             

    40... ص،الوسائل املعيناتإمام أسرارى، 3 

 4Fathul Mujib, dkk. Metode Permainan-Permainam...,hal 67 
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اللغة العربية ومجيع فروعها، الصور هي أدوات أو وسيلة ميكن استعملها يف تعليم  
والصور أحسن ما تستخدم يف مرحلة األوىل من التعليم حيث تساعد الطفل مساعدة 
فعالية على فهم الكلمات واالعداد. وتتبع الشرح الذي يقوم به املدرسة مباهلا من 

 5دالالت حسبة تنسب طبيعة األطفال يف هذه املرحلة.

 أمهية وسيلة الصور هي:
 تساعد الطفل مساعدة فعالة يف فهم الكلمات وألعداد -أ

 سهيلة االستخدام  -ب

 توضيع تسلسل حدث من األحداث أو قصة من القصص على  ماذكرها. -ج

 توضح العالقات بني األشياء واملعاين خري توضيح. -د

فتصور األفكار تصويرا يتميز ابالطرافة، وخيلق يف املشاهد اجتاها مييل بيه حيث  -ه
 6متيل.

 وسيلة الصور املتسلسلة  -2
سلسلة من الصور املتتابعة تتناول موضوعا واحد، الصور املتسلسلة عبارة عن  

وعند حممود يوسف الديب على أهنا سواء ابلرسوم 7وتعرضه يف جمموعة مركزة من الصور.
املنظورة وهي تشمل  علدة على الصور اليت متثل الواقع وتتكون على تتكون على 

 8ر من ذلك يف موضوع واحد وتكون قصة البسيطة.صورتني أو أكث

فالصور املتسلسلة هي سلسلة الصور املنفصلة بعضهن بعضا وبشكل مرتبة  
بل ترتيبها حيث ترتيبها يف احلكاية. وهذه الصور املتسلسلة سوف تصعب يف فهمها ق

ألهنن ترتبط بعضهن بعضا وترتيبها تعطي املععىن. تسري وسيلة الصور املتسلسلة مبثابة  
                                                             

الطبيعة األوىل،  تعليم اللغة العربية والدين بني العلم والفىن،اع،رشدى أمحد طعبمة ودمحم السيد من5  
  041( ص. 0111)دار الفكر الريب، 

    041... ص. تعليم اللغة العربية رشدى أمحد طعبمة ودمحم السيد مناع، 6  

 34... ص.املعياانت البصريةحممود امساعيل صيين، 7  

  022(، ص.0991حممود يوسف الذيب إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمني )الكويت، 8  
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خلق جو التعلم اجليد، وحتفيز الفكر، مث كاجلسر لرتقية الطلبة خياهلم عن الصور 
واألحداث استنادا إىل موضوع من الصور املتسلسلة املكشوفة. تلك الصور تتصل 

ن سلسلة من القصة. ولكل الصور هلا الرقم التسلسلي يتوافق مع بعضها بعضا حىت تكو 
  9متواليات القصة.

الصور املتسلسلة يف هذا البحث وهي تعرض الصور املتسلسلة صورة مرتابطة  
من األحداث أو القصة، يف كل صورة سيتم منحها  فيما بينها وهي عبارة عن سلسلة

 رقم تسلسل يطابق تسلسل القصة. 

 فوائد الصور املتسلسلة  -3
 :منها الكتابة يف املتسلسلة الصور فوائد  

 الطلبة انتباه إاثرة -أ

 واحلفظ التحصيل زايدة  -ب

 الرتمجة تقليل  -ج

 للطلبة الفين التذوق تنمية  -د

 اإلسالمية العربية احلضارة من جبوانب بةالطل املام  -ه

 اجتماعية ومواقف أبوضاع الدارسني تزود  -و

 يعرض أن ميكن حيث واملكاين، الزماين البعد مشكلة حل على تساعد  -ز

 منطقة من أو الطلبة، بالد يف وأشياء التوجد ألماكن صورا لطلبته املعلم

 زمنهم غري زمن يف وقعت ألحداث مناطقهم غري

 لبعضها ابلنسبة األشياء أحجام لفهم املتعلم تساعد  -ح

                                                             
 9 Soeparno, Media pembelajaran Bahasa (Jakarta: PT Intan Pariwara, 1988), hal. 38 
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س  لغة أن إذا حدما، إىل املتعلمني بني الفردية الفروق على تقضي  -ط
 أعمارهم عن النظر متقاراب بعض فهما اجلميع يفهمهما عالية الصورة

 11ثقافتهم. حىت أو الزمانية،  أو العقلية

فوائد الصور املتسلسة يف هذا البحث وهي إضافة اهتمام الطلبة،   
 تسهيل فهم الطلبة، تسهيل الفهم التجريدي.

 أغراض الصور املتسلسلة -4

 يف الكتابة وهي: هناك أغراض املتسلسلة 

 يساعد الطلبة على مهارة الكتابة، وإتقاهنا يف جعل اجلمل القصرية -أ

يسهل الطلبة لرتكيب اجلمل البسيطة حىت يكون اجلمل قصة قصرية  -ب
 واضحة ومجيلة

 الفكري التعبري اىل الصور من التحريري التعبري نقل يف الطلبة يساعد  -ج

 مرتبا تعبريا

 اإلنشاء عملية يف واحدة فكرة على ةالطلب جيعل  -د

 املعلم عند اإلنشاء تعليم وسائل زايدة  -ه

 11اإلنشاء تعليم يف الطلبة والسأمة امللل ضياع  -و

إن أغراض الصور املتسلسلة هي تساعد الطلبة على الكتابة وجيعل 
  البسيطة. الطلبة سهل يف تقومي قصة

 يف تعليم مهارة الكتابة خطوات استخدام وسيلة الصور املتسلسلة -5
 تقسم اجملموعة -1

 لصق الصور عشوائيا -ب

                                                             

 :إمييسكو ،)هبا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس يف يةالرتبو  التقنيات وخلرون، القامسي علي10  

  213-212.ص ،(0990الثقافة،  والعلوم اإلسالمية املنظمة

 138الرتبوية...ص. التقنيات وخلرون، القامسي علي11  
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 يرتيب الصور املتسلسلة العشوائية -ج

 يكتب قصة البسيطة -د

 يقدم نتائج مناقشة اجملموعة -ه

 مزااي وسيلة الصور املتسلسلة  -6
 لسلة:هناك مزااي وسيلة الصور املتس

 املواد اليت يتم تعليمها هي أكثر تركيزا -أ

لتقط الطلبة مواد تعليم بشكل أسرع ألن املدرسة يعرض الصور عن املادة اليت  -ب
 تتم دراستها.

 كن أن حيسن من قوة التفكري، ألنه يتم توجية الطلبة إىل حتليل وفقا للصور. -ج

 ر اليت مت إعدادها مباشرةالتعلم ال ينس، لن الطلبة ميكنهم مراقبة الصو  -د

مزااي وسيلة الصور املتسلسلة يف هذا الكتابة هي  يلتقط الطلبة مواد تعليم 
   بشكل أسرع ألنه املدرسة يعرض الصور عن املادة اليت تتم دراستها.

 عيوب وسائل الصور املتسلسلة  -7
 من الصعب العثور على صور جيدة وجودة ووفقا للموضوع -أ

العثور على الصور اليت تتوافق مع قوة  التفكري أو كفاءة لدي من الصعب  -ب
 الطلبة

 عدم توفر أموال خاصة إلجياد أو االحتفاظ ابلصور املطلوبة -ج

حلل للعيوب من هذه الوسيلة على املدرس أن خيرت الصور املناسبة ابملوضوع 
 واملستوى الطلبة.

 

 

 

 

 الكتابة وأمهيتها وأهدافها -ج
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 الكتابة مفهوم مهارة -1

الكتابة هي رسم احلروف والكلمات واجلملة وفقا للقواعد اإلمالئية 
املتعرف عليها. والكتابة عملية ضرورية للفرد واجملتمع خصوصا يف وقتنا 
احلاضر ابعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة، ووسيلة لنقل األفكار 

 12اآلخرين، والستفادة منها.

وإذا كانت القراءة من أهم أدوات التثقيف، فإن الكتابة تعد للعقل، 
 وقد ذكر بعض العلماء أن اتريخ البشرية احلقيقي بدأ مع ظهور الكتابة.

والكتابة وعاء حيفظ اللفظ واملعىن معا، وهي الوسيلة األكثر ثباات 
ا، وتشتق الكتابة ماتتضمنه من معرفة وفكرة من الفنون اللغوية واستمرار 

األخرى، حيث ينبغي مراعة قواعد النحو والصرف والبالغة واإلمالء 
واخلط. وعندما تكون الكتابة نتاج العقل اخلالص فهي الكتابة عملية أو 
ظيفية، وعندما تكون انبعة من النفس فهي الكتابة إبداعية إنشائية تعرب عن 
وجدان الكاتب وعواطفة وانفعاالته. والكتابة يف العمل املدرسية تشمل 
اإلمالء، واخلط، والتعرب الكتايب، ومن خالل هذه األبعاد ميكن تنمية 

 13مهارات الكتابة.

بة )خمطوطة( تصور األلفاظ الدالة على إن الكتابة هي "حروف املكتو 
ما يف نفس اإلنسان، أي هي الوسيلة األكثر ثبتا واستمرارا، كما أهنا أداة 

 التصال األساسية اليت حتمل الفكر اإلنساين منذ جيل إىل جيل أخر.

مهارة الكتابة يف هذا البحث هي القدرة على تعبري عن األفكار 
ى من خالل اللغة املكتوبة. التعبري عن واالراء واملشاعر لألطراف األخر 

                                                             

 001م(، ص.0112)القاهرة، عامل الكتاب:  العربية العاصرة، تعليم اللغةسعيد اليف، 12  

  001م(، ص.0102، )القاهرة: عامل الكتاب، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  13  
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األفكار جيب أن تكون مدعومة بدقة اللغة املستخدم، واملفردات واستخدام 
 اإلمالء.

 أمهية الكتابة -2

تعد الكتابة من أهم وسائل التصال اليت يستطيع الفرد من خالهلا التعبري.  
أفكار  عن أفكاره، والوقوف على أفكار اآلخرين، وأن يربز مالديه من

ومشاعر، ويسجل مايريد تسجيله من حوادث ووقائع. وكثريا مايكون اخلطأ 
الكتايب سببا يف قاب املعىن، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب الكتابة 

 الصحيحة عملية مهمة للمتعلم يف دراسته وحياته املستقبل.

ي يرتكز وتدريب املتعلمني على الكتابة يف مراحل التعليم املختلفة ينبغي أ 
 على تنمية املهارتني الرئيسيتني التاليتني:

 القدرة على الكتابة الصحيحة  -أ

 إجادة اخلظ -ب

فالبد للمتعلم أن يكون قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحة، وإال  
اضطريت الرموز، والستحالت قراءهتا، وال بد أن تتوافر يف الكتابة قواعد 

ن مث فهم املكتوب، وينبغي أيضا أن اخلط اليت يرتتب عليها حسنة، وم
تكون هناك قدرة على اختيار الكلمات ووضعها يف النظام خاص ليتمكن 

 14القارئ من فهم املعاين واألفكار دون عناء.

كن أن يكون فكرة معروفا للمجتمع، ألننا قمنا أمهية الكتابة هي مي 
 بشكل غري املباشرة إبجراء مناقشات مع أحد املقاتلني الذين نكتبهم.

 أهداف تعليم الكتابة -3
 وقدم حممود كامال الناقة، أهداف تعليم الكتابة كما يلي:

                                                             

 
(، 0992)سعودي:جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطيق بلغات اخرى،حممود كامل الناقة، 14

    041ص.
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 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته -أ

كلمات العربية حبرف متصلة مع متييز شكل احلرف يف أول كتابة ال -ب
 الكلمات ووسطها وآخرها. 

 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضحا وسليم. -ج

 إتقان الكتاخبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل عل الدراس. -د

 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. -ه

 ا وكيفية استخدامها.معرفة علمات الرتقيم ودالالهت -و

معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك مايف اللغة العربية من بعض االختالفات بني  -ز
 النطق والكتابة والعكس.

ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدمها الرتتيب العريب املناسب  -ح
 للكلمات.

 15استخدام األسلوب املناسب للموضوع أوالفكرة املعرب عنها. -ط

أهداف الكتابة وهي أبلغ كل شيء، سواء كان ذلك احلقائق  
 البياانت أو األحداث.

 

                                                             

 044...ص. تعليم اللغة.ل الناقة، حممود كام15  
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 الفصل الثالث

 اجراءت البحث احلقل  

 منهج البحث -أ

ذي تستخدمه الباحثة هو منهج جترييب. منهج جترييب هو إن منهج البحث ال 
أحد املناهج العلمية اليت يستعملها الباحث الختيار الفروض اليت يضها خاصة عند 
الرغبة يف معرفة أتثري متغري واحد مستقل يف متغري اتبع, ومع إبعاد أو حتييد أثر املتغريات 

أما تصميمات املنهج  8تغريي  الرييسية.املستقلة األخرى اليت قد تدخل يف عالقة بني امل
 pre-experimentalالتجرييب ينقسم على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهيدية )

designsصميمات(, والت ( التجريبيةtrue-experimental designs والتصميمات العاملية ,)
(factorial designs ,لتجريبية ا والتصميمات شبة(sexperimental design-quazi).2 

 (.pre-experimental designs)والتصميمات التمهيدية   واختارت الباحثة

 وهذه التصميمات تتكون م  ثالث تصميمات أي :
 One Shot Case Study التصميم األول -أ

  One Group Pre-test Post-test Design التصميم الثاين -ب

 Static Group Comparison Designالتصميم الثالث  -ج

 one Group Pre-Testجتري الباحثة حبثها يف جمموعة واحدة, يعين  ،ا البحثويف هذ

Post-Test Design التصميم أيخذ الشكل التايل وهذا: 

 

                                                             
, )القاهرة : مكتبة الشروق مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم اإلجتماعةإبراهيم اليومي غامن, 8

 .411( ص.8002الدولية, الطبيعة األوىل, 

, )الرايض : مكتبة العبيكان, املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ب  محد العساف, 2
  .441(, ص.8000

 8خ × 4خ ت
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 وأما توضيح املدلول العلمي للرموز فهو:

 ت  : اجملموعة التجربية
 القبلي : االختبار  4خ
 3: التجربة  ×   

  : االختبار البعدي 8خ 
 

 ب.  جمتمع البحث والعينة
طالبا,  ٤١٢اجلتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة يف الفصل الثاين وعددهم   

فأخذت الباحثة مجيع الطلبة م  الفصل الثاين )ح( كعينة هلذا البحث وكان عددهم 
الصّف كعينة هذا البحث، ألن وتشمل  طالبا. وأما سبب اختيار الباحثة هذا81

صعوابت اليت يواجهها الطلبة حول اهلجاء، استخدام عالمات الرتقيم، واختيار املفردات، 
وإعداد اجلمل صعوبة تطوير أفكار القصة إىل لغة مكتوبة. بشكل عام اجلمل اليت 

 يصدرها الطلبة حتتوي أيضا على كاملات متكررة حبيث يصبح مجلة غري فعالة.

 Purpossive) وأما طريقة اختيار العينة فهي الطريقة العمدية أو الغرضية   

Sampling)   وهذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي تعىن
 4أن أساس االختيار خربة الباحثة ومعرفتها أبن هذه املفردة تتمثل جمتمع البحث.

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا  -ج

 وأما أدوات البحث جلمع البياانت فتعتمد الباحثة على األدوات التالية : 

                                                             
3  

  .99..., ص.ىل البحث دخل إاملصاحل ب  محد العساف, ٢
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 االختبار -١

إن االختبار هو احدى األدوات اليت ميك  أن يستخدمها الباحث جلميع  
 بحث أو اختبار فورضه. املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة ال

وقامت الباحثة ابختبار ملعرفة قدرهتم وتنميتهم على ترقية الثروة اللغوية ابستخدام   
مري  هو االختبار القبلي واالختبار كتاب العربية بني يديك, وقامت الباحثة  ابالختبار 

 البعدي.

     (Pre-Test) االختبار القبلي -أ 

ه قبل استخدام وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة اإلختبار القبلي هو الذي خيترب  
الطلبة على مهارة الكتابة. وغرض االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي قبل 

 استخدام أداة الوسيلة على الثروة الغوية.

 (Post-Test)   االختبار البعدي -ب

ملتسلسلة وأما اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد استخدام وسيلة الصور ا 
لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة. والنتايج م  االختبار البعدي يقارن بنتايج االختبار 
القبلي, مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس. يقارن الباحثة بني االختبار القبلي 

لطلبة واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة استخدام وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة ا
 .Blang Bintang Aceh Besarعلى مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية داراملتعلمني 

 

 

 

 

 مالحظة املباشرة  -1

املالحظة املباشرة هي آدة م  أدوات البحث جلمع البياانت أو معلومات الذي  
 ميك  الباحثةم  إجابة ع  أسئلة البحث واختبار فروضة.
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قوم الباحثة ابملالحظة املباشرة يف الفصل )ح(، واجلمع البياانت هلذه البحث ت 
 حىت تستطيع أن تنظر أنشطة م  إجراء الدراسة وهي عملية التعلم الطلبة. 

 طريقة التحليل البياانت -د

 حتليل البياانت لإلختبارات -1

 (t” Test“)أما التحليل البياانت ع  نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات 
 5:ثة القاعدة كما يليفتستخدم الباح

to=
MD𝐷

SEMD

 

 البياانت :
MD    =باع أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، فهو م  إت

 اخلطوات التالية:

MD = 
∑ D

𝑁
 

∑D   ،أي جمموعة الفروق بني قيمة متغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية = 

 م  اخلطوات االتية: Dو 

D= X-Y 

  =  D = X-Yقيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 

N = أي عدد أفراد العينة 

 SEMD
وهو م   (standar eror dari mean of difference )وق = أي اخلطأ املعياري للفر 

 إتباع الرمز التايل:

 

SEMD
= 

SDD

√N−١

 

 SDD:أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية، يعين = 

                                                             
", الطبعة السادسة,  مدخل إىل مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبو عالم، "5

 .484م( ص 4929)القاهرة : دار النشر للجامعات، 
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SDD = √
∑ D

٤

N
− (

∑ D

N
) ٤ 

N  أي عدد أفراد العينة = 

 رموز:اخلطوات م  هذا ال

 كما يلي: ot أما اخلطوات للحصول 

بني نتيجة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية. إذا املغرية  (Difference= الفرقD )يبحث  -١
      D= X-Y فY واملغرية الثانية بشعار  Xاألوىل بشعار 

 D∑وحصول على    Dبتصنيف  -٤

 :بصيغة Differenceم   Meanيبحث  -3

MD = 
∑ D

𝑁
 

 D٤∑: مث إضافة وحصول على Dتربيع  -٢

 :، بصيغة differenceيبحث اإلحنراف املعياري م   -5

 

SDD = √
∑ D

٤

N
− (

∑ D

N
) ٤ 

 ، هو ابستخدام الصيغة:mean defferenceيبحث اخلطأ املعياري م   -6

SEMD
= 

SDD

√N−١

 

 

 ابستخدام الصيغة :  otيبحث  -7

to=
MD

SEMD

 

 

 ابخلطوات األتية: otفسري وتقدمي  ت
 صياغة الفرضية البديلة والصفرية -
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 otإختبار أمهية  -

 ”t“ يبحث  أن ينقد -

       tt ب otمث يقارن   -

 حصل على اإلقرتاحات والنتايج البحث. -

 

 حتليل البياانت للمالحظة املباشرة -2

سب البياانت م  واعتمد الباحثة يف حتليل البياانت على عدد القانون املقرر. وحي
 أنشطة املدرس والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستخدام القنون:

 

  

 البياانت:

 P  :النسبة املؤية 

 :N      جمموع القيمة احلصولة عليها 

 Tالنتيجة الكاملة : 

 6لم إىل مخسة احوال:وحيدد املسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتع 

 

 :ممتاز 822٪ - 18 

 :جيد جدا 12٪ - 66 

 :جيد 65٪ – 56 

                                                             
 6Suharsimi Arikanto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2002) 

hal.281. 

P=
𝑁

𝑇
× 100% 
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 :مقبول 55٪ – 48 

 :انقص 42٪ –   2 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 عرض البياانت -أ

وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية ردات الباحثة أن تبحث عن استخدام هذا الفصل أيف 
 Blang Bintang Acehقدرة الطلبة على مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني 

Besar وقد قامت الباحثة يف الفصل الثالث فيما يتعلق مبنهج البحث، يف هذا الفصل .
لباحثة نتائج البحث اليت وجدهتا بعد القيام ابلبحث التجرييب ابملدرسة الثانوية تعرض ا

للفصل الثاين )ح(. وللحصول على البياانت   Blang Bintang Aceh Besarدار املتعمني 
 One Group Pre test- Post test)احملتاج إليها فقامت الباحثة ابلبحث التمهيدي 

Design) ابملدرسة الثاينBlang Bintang Aceh Besar اعتمادا 9102/9191الدراسة
بندا  احلكومية اإلسالميةالرانريي  معةجباكلية الرتبية وأتهيل املعلمني   رسالة عميد على

 ديسمرب 01-00التاريخ يف  B- 16209/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019أتشية رقم

5102. 

 حملة عن ميدان البحث  -1

إحدى Blang Bintang Aceh Besar املتعلمني  كانت املدرسة الثانوية دار
هذه املدرسة يف سنة  وأنشأت مؤسسة .Meulayo))مواليو املدارس اليت تقع يف قرية

أو حنو  ،Lambaro كيلو مرتا من سوق  4ذه القرية حنو تقع ه  0م حىت اآلن.9112
 .Bandara Sultan Iskandar Muda يف الشارع  Banda Acehكيلو مرتا من مدينة،   09

                                                             

-00يف التاريخ   Aceh Besar Blang Bintangنتيجة  مقابلة املدرسة ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني 1 
 م 9102ديسمرب سنة   01
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أييت إليها الطلبة ويتعلمون فيها العلوم اإلسالمية والعلوم العامة. والعلوم  
ربية والفقه واحلديث وغريها، وأما العلوم العامة اليت تعلم اإلسالمية تتكون من اللغة الع

 فيها منها الرايضية واللغة اإلجنليزية واللغة اإلندونيسية وغريها من العلوم العامة األخرى.

 

 Blang Bintang Acehعدد املدرسني ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني  -أ

Besar 

مدرسا منهم من  01ملدرسة عددهم املدرسون الذين يدرسون يف هذه اوأما  
 وهذا كما يتضح يف اجلدول اآليت: ميتهون يف التدريس ومنهم من ميتهون يف اإلداري.

 

 4-1اجلدول :
  Blang Bintang Aceh Besarعدد املدرسني ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني 

 عدد املدرسني
 جملموعا

 اإلانث الذكور
50 92 21 

 

 لدرس اللغة العربية كما يف جدول الآليت:  صوأما املدرس اخلا
 4-2اجلدول 

 عدد املدرسني الذين يعلمون اللغة العربية
 متخرج مادة امساء املدرسني رقم

دوي مولدار،  0
 البكالوريوس

 جامعة الرانريي اللغة العربية

 جامعة الرانريي اللغة العربية املاجستريازهارى،  5
جامعة جوت  ة العربيةاللغجفرّيد،  9
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 كاال البكالوريوس
4 

 
اسناين، 

 البكالوريوس
 جامعة الرانريي اللغة العربية

 

 Blang Bintang Acehعدد الطلبة ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني  -ب

Besar 

، وهم جيلسون يف الصف 046كان عدد الطلبة يف املرحلة املتوسطة   
بة كما تتضح يف اجلدول طلاألول حىت الصف الثالث، ولكل صّف من عدد ال

 التايل:

 

 

 4-3اجلدول 

 Blang Bintang Aceh Besarعدد الطلبة ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني 

 

 الطالب الفصول رقم
 581 الفصل األول 0

 504 الفصل الثاين 5

 024 الفصل الثالث 9

 846 جمموع 

 

 Blang منياملتعلعدد املباين والوسائل ابملدرسة الثانوية دار  -ج

Bintang Aceh Besar  

كان املباين والوسائل اباملدرسة الثانوية دار املتعلمني له بعض الوسائل اليت تدعم  
 :جناح عملية التعليم والتعلم وهي كما ذكر يف اجلدول التلي 

 4-4اجلدول 



58 
 

 

 املباين والوسائل ابملدرسة الثانوية دار املتعلمني للسنة الدراسية
 9102-9191 

 عدد الوسائل قمالر 
 2 مسكان الطلبة 0

 50 فصول الدراسية 5

 0 املكتبة 9

 5 املصلى 4

 5 املطبخ العام 2

 01 احلمام 2

 5 امللعب 2

 2 بيوت األساتيذ 8

 5 املقصف 2

 5 إدارة املدرس 01

 0 إدارة الرئس املدرسة 00

 5 غرفة األكل 05

 0 بيت رئس املدرسة 09

 0 قاعة 04

 9 موقف 02

 0 غرفة الصحة 02

 

 استخدام وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة -2
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 Blang Bintangابملدرسة الثانوية دار املتعلمني قبل إجراء عملية البحث 

Aceh Besar  أعدت الباحثة خطوات التعليم، واإلختبار القبلي والبعدي، وورقة
   (RPP).اسةمالحظة الطلبة، وإعداد الدر 

ويف هذه املادة تقوم الباحثة بتعليم  يف الفصل الثاين )ه( لقيهم ثالث 
مرات حيث أن اللقاء األول تقدم االختبار القبلي استخدام وسيلة الصور 

تعليم وسيلة الصور املتسلسلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة واللقاء الثاين 
 االختبار البعدي.واللقاء الثالث وتقدم املتسلسلة 

 

 4- ٥اجلدول :

 توقيت التجرييب 
 تقرير اتريخ يوم اللقاء

ديسمرب   2  إثنني اللقاء األول
9102 

 تقدم االختبار القبلي

ديسمرب 01 الثالاثء اللقاء الثاين
9102 

تعليم وسيلة الصور 
 املتسلسلة

ديسمرب  00 أربعاء اللقاء الثالث
9102 

 تقدم االختبار البعدي 

 

 

 

 م الباحثة كما يف اجلدول التايل:أما خطوات التعليم اليت تستخد

 4-6اجلدول 
 اللقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
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 يرد الطلبة السالم - تعطي املدرسة السالم -
أتمر املدرسة الطلبة بقرأءة  -

 الدعاء
 يقرأ الطلبة الدعاء -

يبدأ الطلبة الدراسة  -
 ابلدعاء

 إىل ةاملدرس تنظر -

مجيع  
بكش الطلبة وتدع الطلبة

 ف الغياب

  بدعوة الطلبة يهتم -

 كشف الغياب

يستمع الطلبة إىل اإلدراك   - تعطي املدرسة اإلدراك -
 املدرسة

تشرح املدرسة أهداف  -
 التعليم

يستمع الطلبة إىل شرح  -
 املدرسة

القب اإلختبار املدرسة تقوم -
 يل

يعمل الطلبة اإلختبار  -
 يالقبل

 يسمع الطلبة النصيحة  - تعطي املدرسة النصيحة -

أتمر املدرسة الطلبة بقرأءة  -
 الدعاء

 يقرأ الطلبة الدعاء -

 يرد الطلبة السالم - تعطي املدرسة السالم -

 

 4- 7اجلدول :
 الثاين اللقاء

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
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 يرد الطلبة السالم - املدرسة السالمتعطي  -
 يقرأ الطلبة الدعاء - املدرسة بقراءة الدعاء أتمر -
مجيع  إىل املدرسة تنظر -

الطلبة ويدع الطالب 
 بكشف الغياب

يهتم الطلبة بدعوة كشف  -
 الغياب

يستمع الطلبة إىل   - تعطي املدرسة اإلدراك -
 اإلدراك املدرسة

تشرح املدرسة أهداف  -
 التعليم

يستمع الطلبة إىل شرح   -
 املدرسة

تقسم املدرسة الطلبة اىل  -
 اجملموعة

جيلس الطلبة  -
 بلمجموعتهم

تطلب املدرسة من الطلبة  -
تالحظ الصور املتسلسلة 

 امللصقة بشكل عشوائيا

يالحظ الطلبة الصور  -
املتسلسلة امللصقة 

 بشكل عشوائيا
 تشرح املدرسة املادة: -

 يومياتنا يف البيت
يالحظ الطلبة الشرح  -

 املدرسة
ر املدرسة الطلبة  أتم -

 ليسألوا عن الوسيلة
يسأل الطلبة مما مل  -

 يفهموا
تطلب املدرسة الطلبة   -

 الصور املتعلقة ابملادة:

 يومياتنا يف البيت

يقوم الطلبة برتتيب  -
الصور املتسلسلة 

 العشوائية 
تطلب املدرسة الطلبة  -

وجمموعاهتم تقدمي نتائج 
موعاهتم تقدم الطلبة وجم -

 نتائج اجلماعي



95 
 

 

 العمل اجلماعي
يتلقى الطلبة الشاكر من  - تعطي املدرسة االشاكر -

 املدرسة واجملموعات
تطلب املدرسة الطلبة  -

 اختتام الدرس
خيتتم الطلبة املواد التعليم  -

 بتوجية املدرسة
تطلب املدرسة من الطلبة  -

تقدمي استجاابت عن 
 تعليم اليوم

يقدم الطلبة استجاابت  -
 التعليم لعملية

 يسمع الطلبة النصيحة - تعطي املدرسة النصيحة -
أتمر املدرسة الطلبة بقرأءة  -

 الدعاء
 يقرأ الطلبة الدعاء -

 يرد الطلبة السالم - تعطي املدرسة السالم -
 

 

 

 

 

 4-8اجلدول : 
 الثالث اللقاء

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
 الميرد الطلبة الس - السالم  املدرسة تعطي -
أتمر املدرسة بقراءة  -

 الدعاء
 يقرأ الطلبة الدعاء -

يهتم الطلبة بدعوة كشف  -مجيع  إىل املدرسة تنظر -
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الطلبة ويدع الطالب 
 بكشف الغياب

 الغياب

يستمع الطلبة إىل   - تعطي املدرسة اإلدراك -
 اإلدراك املدرسة

املدرسة أهداف  تشرح -
 التعليم

يستمع الطلبة إىل شرح   -
 املدرسة

تقوم املدرسة االختبار  -
 البعدي

جييب الطلبة االختبار  -
 البعدي

تطلب املدرسة الطلبة  -
 اختتام الدرس

خيتتم الطلبة مواد التعلم  -
 بتوجية املدرسة

تطلب املدرسة من  -
الطلبة تقدمي استجاابت 

 عن التعليم اليوم

يقدم الطلبة استجاابت  -
 لعملية التعليم

 يسمع الطلبة النصيحة - رسة النصيحةتعطي املد -
أتمر املدرسة الطلبة بقرأءة  -

 الدعاء
 يقرأ الطلبة الدعاء -

 يرد الطلبة السالم - اختتم املدرسة السالم -
 

 

 

 حتليل البياانت ومناقشتها -ب

 حتليل البياانت عن االختبار القبلي والبعدي -1

على ة لرتقية قدرة الطلبة استخدام وسيلة الصور املتسلسل وملعرفة فعالية
قامت الباحثة  Blang Bintang Aceh Besarمهارة الكتابة دار املتعلمني 
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وميكن عرض نتائج اختبار الطلبة كما يف اجلدول . ختبار القبلي والبعديابإل
 اآليت:

 4-9اجلدول 
 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

 الطلبة رقم
نتيجة اإلختبار 

 القبلي
 البعدي نتيجة اإلختبار

 21 21 0 الطلبة 0

 81 41 5 الطلبة 5

 81 51 9 الطلبة 9

 81 91 4 الطلبة 4

 011 21 2 الطلبة 2

 21 91 2 الطلبة 2

 81 21 2 الطلبة 2

 21 21 8 الطلبة 8

 21 21 2 الطلبة 2

 81 41 01 الطلبة 01

 81 21 00 الطلبة 00

 81 41 05 الطلبة 05

 21 21 09 الطلبة 09

 21 51 04 لطلبةا 04

 81 91 02 الطلبة 02

 21 21 02 الطلبة 02

 21 21 02 الطلبة 02
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 81 41 08 الطلبة 08

 21 21 02 الطلبة 02

 21 41 51 الطلبة 51

 81 51 50 الطلبة 50

 21 41 55 الطلبة 55

 21 21 59 الطلبة 59

 81 21 54 الطلبة 54

 

فتستخدم  (”Test “t)"ت"  وحتلل الباحثة نتيجة االختبارين ابختبار
 القاعدة كما يلي:

to=
MD

SEMD

 

  :  البياانت

to .حاصل املالحظة : 

DM ة الثانية.: متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغري 

 

𝑆𝐷𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

 

ΣD جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، و :D  من
 آلتية :اخلطوات ا

D = X- Y 

 

X .النتيجة املتغرية األوىل : 
 Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
 N.عدد العينة : 
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𝑆𝐸𝑀𝐷
 اتباع القانون التايل : : اخلطأ املعياري للفروق وهو 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1

 

DSD لنتيجة املتغرية : االحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل وا
 ية، يعين: الثان

𝑆𝐷𝐷 =D 

 

4-11اجلدول   

 جمموع الفروق بني نتيجة االجتبار القبلي والبعدي

 

D2 = 

 (X-Y)2 

 

D = X-Y 

ار نتيجة اإلختب
 البعدي

نتيجة اإلختبار 
 القبلي

 الطلبة

 0 الطلبة 21 21 -91 211

0211 41-  5 الطلبة 41 81 

9211 21-  9 الطلبة 51 81 

5211 21-  4 الطلبة 91 81 

0211 41-  2 الطلبة 21 011 

0211 41-  2 الطلبة 91 21 

211 91-  2 الطلبة 21 81 

211 91-  8 الطلبة 21 21 

211 91-  2 الطلبة 21 21 

0211 41-  01 الطلبة 41 81 

211 91-  00 الطلبة 21 81 
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يف اجلدول السابق وجدان  (t” Test“)ت  –نظرا إىل نتيجة االختبار 
 البياانت اآلتية: 

 -221= (ΣD) جمموع الفرق بني االختبارين  -0

 ΣD =40211)2(جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -9

 94عدد العينة =  -1

0211 41-  05 الطلبة 41 81 

211 91-  01الطلبة  21 21 

5211 21-  04الطلبة  51 21 

9211 21-  01الطلبة  91 81 

0211 41-  00الطلبة  21 21 

211 91-  02الطلبة  21 21 

0211 41-  06الطلبة  41 81 

0211 41-  02الطلبة  21 21 

211 91-  91الطلبة  41 21 

9211 21-  90الطلبة  51 81 

5211 21-  99الطلبة  41 21 

0211 41-  91الطلبة  21 21 

0211 41-  94الطلبة  21 011 

Σ𝐷
5  = 

4021

1 

Σ𝐷 =

 221- 

 

- - N = 54 
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فالباحثة تتبع اخلطوات  ،D(M(بني النتجتني املتغريتني وملعرفة داللة املتوسط الفرق 
 التالية:

𝑀𝐷 =
Σ 𝐷

𝑁
 =  

٠٧٩

54
 =  −٠٩,٠1   

 مث تبحث الباحثة عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجةتني املتغريتني

)D(SD  :وهذا ما ننظره يف الرموز التايل 
 

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷2

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

2

= √٠1٥٩٩ 

2٠
− (

−٠٧٩

2٠
)

2

 

= √1٧2٠,1١ − (−٠٩,٠1)5 =√1٧2٠,1١ − 1١٦2,٠١  

 = √٠١,2   =   ٠,٠٩ 

 

 

 : MD(SE(مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷 𝐷

√𝑁 − 0

 =
٠,٠٩

√ 45 − 0

 =
٠,٠٩

√ 95

 

                          =
٠,٠٩

٠,٧٠
=  2,٩٠٥ 

 

 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، ملقياس الرد: 
 Ha مقبول و Hoاحلساب. -ت <اجلدول  -ذا كان: تمردود، إ 

 Ha مردود و Hoاحلساب. -ت >اجلدول -مقبول، إذا كان: ت 
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ت عن حاصل املالحظة   –وأّما اخلطوة األخرية فتخترب الباحثة البياانت ابختبار 
(to)  :كما يلي 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
=

−٠٩,٠1

2,٩٠٥
= −1٠,٧١ 

ويكون الفرض الصفري على   ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية
 من درجة احلرية يف هذا البحث.  ٪0و ٪1مستوى الداللة 

db =  N-0 

 = 54-0  

= 59 

يعين  ٪0وحدد مستوى الداللة  ٩٧،2يعين  ٪1فحدد مستوى الداللة 
-احلساب( أكرب من )ت-. وذلك )ت٧١،1٠يعين (to)أّما حاصل املالحظة  2،٩٧

 .٠1،2<٧١،1٠> ٩٧،2اجلدول( :

اجلدول( فيكون الفرض -احلساب( متساوية أو أكرب )ت-كانت النتيجة )ت  إذا
احلساب( مل تبلغ إىل -مردودا وفرض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة )ت  الصفري

 5اجلدول( فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.-النتيجة )ت

احلساب( أكرب من النتيجة -فوجدت الباحثة يف هذا البحث أّن النتيجة )ت
اجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين استخدام -)ت

 الطلبة على مهارة الكتابة. وسيلة الصور املتسلسلة تكون فعاال لرتقية قدرة

أنشطة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة الصور  -2
 املتسلسلة 

الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بياانت البحث هي املالحظة املباشرة. 
فتالحظ املالحظة أنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة الصور 

عليم مهارة الكتابة. وتعتمد املالحظة على ورقة املالحظة من بنود انحية املتسلسلة يف ت
                                                             

2Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Cetakan ke-24. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2012). Hal 312-313 
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امللحوظة ألنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام هذه الوسيلة فهي كما يف 
 اجلدول التايل:

 

 معايري التقييم
 : انقص0
 : مقبول9
 : جيد1
 : جيد جدا4

 

 

 

 4-11اجلدول 
ابستخدام وسيلة الصور ملية تعليم والتعلم قيمة ألنشطة الطلبة يف ع -1

 املتسلسلة يف تعليم مهارة الكتابة

 النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة رقم
0 9 3 4 

 √    إجابة الطلبة السالم 0

 √    الدعاء قبل التعلم قراءة الطلبة 5

  √   استعداد الطلبة يف متابعة عملية التعليم ٦

٠ 
ملدرسة عن املواد اليت يناقش الطلبة مع ا

 تتم دراستها

  √  

 √    يسمع الطلبة شرح من املدرسة ٥

 √    يسأل الطلبة عن املفردات غري معروفة ١

  √   يرتب الطلبة يف تقسيم اجملموعة ٧
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٠ 
يستمع الطلبة إىل تعليمات املدرسة 

 للتعلم يف الفرقة

  √  

  √   نشاط الطلبة يف الفرقة ٠

1٩ 
لبة املادة اليت تقدمها املدرسة يناقش الط
 يف اجملموعة

  √  

 √    يقدم الطلبة نتائج املناقشة 11

 √    الطلبة إعطاء املنعكس 12

 √    قراءة الطلبة الدعاء ابلرتتيب 1٦

 ٦٤ اجملموع

تعليم والتعلم ابستعمال وحتسب البياانت من األنشطة الطلبة عند عملية 
 القانون:

 

                                    𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100% 

 

 : النسبة املؤية  P:  البيان
   F جمموع القيمة احلصولة عليها : 
   N النتيجة الكاملة : 

وحيدد املسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة  
 احوال:

 = ممتاز ٪ 011 – 80

 = جيد جدا  ٪ 81 – 22

 جيد=   ٪ 22 – 22
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 = مقبول  ٪ 22 – 40

 9= انقص   ٪ 41 – 1

  الطلبة يف عملية تعليم والتعلم.وأما قيمة أنشطة 

𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 1٩٩%     

𝑃 = 
٠١

٥2
 X 1٩٩%   

𝑃 =
٠١٩٩%

٥2
   

𝑃 = ٠٠٬٠١% 

بتقدير  ٪011 -60تدل على أهنا وقعت ما بني حد  ٠١،٠٠=  𝑝وبنتيجة  
جيد جدا. ألن أكثر من األنشطة الطلبة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة الطلبة 

 نتيجتها جيد. 

وكذلك ابستخدام وسيلة الصور املتسلسلة جتعل الطلبة حبا يف تعليم اللغة العربية   
 يم الكتابة.وتسهل الطلبة يف إبقاء املعلومات أي يف تعل

 

 حتقيق الفروض -ب

 وأّما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي :  
إن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة تكون فعاال : (Ha)الفرض البديل  -1

  الكتابة على مهارة الطلبة لرتقية قدرة

فعاال إن استخدام وسيلة الصور املتسلسة مل تكون  :(Ho) الفرض الصفري  -2
  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة

 

( t :1٠،٧١)o (احلساب-ت )ت -قد حصلت الباحثة على نتيجة اختبار 
ومستوى ٩٧،t.ts.5%(t :2( ٪1اجلدول مستوى الداللة -أكرب من نتيجة اجلدول )ت

                                                             
3Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 

281. 
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مردود وعكسه  ((Ho(. فتدل على أن الفرض الصفري٠1،t :2)t.ts.1%( ٪0الداللة 
البديل مقبول، مبعىن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة على مهارة الكتابة. أن الفرض 

مقبول أى إن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة فعال على   (Ha)مردود والفرض البديل
 مهارة الكتابة.
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 الفصل اخلامس
         اخلامتة

 

 ائج البحثنت -أ

وبعد ما حبثت الباحثة يف الفصل السابق ابستخدام وسيلة الصور املتسلسلة 
 ملدرسة الثانوية دار املتعلمني لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة )دراسة جتريبية اب

Blang Bintang Aceh Besar:حتسن به أن تلخص النتائج كما يلي 
. ألن نتيجة  فعال على مهارة الكتابةاستخدام وسيلة الصور املتسلسلة إن  -1

 .١1،٢ >٠٧،1١< ٧٠،٢ت احلساب اكرب من نتيجة ت اجلدول

على مهارة  وسيلة الصور املتسلسلة إن نتيجة أنشطة الطلبة استخدام -٢
 ٪011-88حد اتدل على أهنا وقعت بني  46,88٪فهي الكتابة 

مبعىن جيدجدا.
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 اتاملقرتح -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة إقرتاحات البحث وهي:
 ابملدرسة الثانوية دار املتعلمنيترجو الباحثة من مدرسني اللغة العربية  -1

Blang Bintang Aceh Besar  أبن يستخدموا وسيلة الصور املتسلسلة يف
ة رغبة تعليم والتعلم ألن هذه وسيلة الصور املتسلسلة تقدر على تنمي

 الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة على مهارة الكتابة.

ينبغي للمدرسني أن يعلموا استخدام وسيلة التعليمية املناسبة واجلذابة أثناء  -٢
وممتعة، كما أن العامل  التعليم والتعلم ليجعلها جناحة  إجراءعملية

  يتيح الوسائل اجلذابة والطرق املتنوعة. اليوم 

 وممارسة الكتابة ابللغة العربيىة وحفظ على الطلبة لزايدة متارينينبغي  -٣
    املفردات. 

ينبغي على القارئني الذين يقرؤن هذا البحث يتفضلوا ابلنقد، إذا وجدوا  -4
فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب يكون هذا البحث كامال 

 ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah :MTs Darul Muta’allimin Blang Bintang Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/ I (Ganjil) 

Materi Pokok          : املدرسة يومياتنا يف  ،البيت يومياتنا يف  

Alokasi Waktu :6 x 40 menit ( 3 Pertemuan ) 

  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkunan sosial dan alam sekitarnya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.  

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret 

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

(menulis, membaca menghitung, menggambar, dan megarang)sesuaidengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

4. 4.4   Menyusun teks sederhana 

tentang topik: 

مياتنا يف يومياتنا يف البيت، يو 

4.4.1   Mampu membuat teks 

sederhana berdasarkan gambar 

yang berkaitan dengan: 



 

 

 dengan املدرسة

memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan 

yang benar sesuai konteks 

 

 

  املدرسةيت، يومياتنا يفيومياتنا يف الب

 

 

 

4.4.2 Mampu mendeskripsikan teks 

sederhana yang terdapat pada 

gambar yang berkaitan 

dengan: 

  املدرسةيومياتنا يف البيت، يومياتنا يف

 

 

 

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 يومياتنا يف البيت، يومياتنا يف املدرسة
D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan 

mengkomunikasikan. Siswa dapat menulis karangan sederhana dengan 

tepat dan benar berdasarkan gambar. 

 

E. Metode/Metode Pendekatan Saintifik 

 Cooperative Learning  

 Diskusi 

 Penugasan 

 

F. Media 

Gambar bersambung 

 

 

 



 

 

G. Alat 

 Gambar 

 Karton 

 Gunting 

 Spidol 

 Double Tip 

 

F. SumberBelajar 

 Buku Siswa Bahasa Arab untuk MTs kelas VIII kurikulum 2013, Kamus 

Ma’hadi Arab-Indonesia 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan 1 (  البيتيومياتنا يف)   

Langkah 

Pembelaja

ran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Ket 

Pendahulu

an 

 Guru memberikan 

salam 

 Siswa menjawab salam 15 

 Menit 

  Guru meminta siswa 

membaca doa 

 Siswa membaca doa  

  Guru mengabsen 

siswa  

 Siswa menjawab absen  

  Guru memeriksa 

kebersihan kelas 

 Siswa membersih-kan 

kelas 

 

  Guru memberikan 

apersepsi 

 Siswa mendengar-kan 

apersepsi dari guru 

 

  Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengar-kan 

penjelasan dari guru  

 

 

 

  Guru memberikan 

pre test yang 

berkaitan dengan 

materi yang akan 

 Siswa menerima pre test 

yang dibagikan oleh 

guru 

 



 

 

diabahas 

  Guru membagikan 

kelompok 

 

 Siswa duduk secara 

berkelompok 

 

Kegiatan 

inti 

Mengamati: 

 Guru meminta siswa 
untuk mengamati 

gambar bersambung 

yang ditempelkan 

 

 Siswa mengamati 

bersambung yang 

ditempelkan secara acak 

55 

Menit 

  Guru menjelaskan 

materi: 

تيومياتنا في البي  

 Siswa mengamati 

penjelasan dari guru 

 

 Menanya: 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

apa saja yang belum 

 

 Siswa menanyakan apa 

saja yang belum 

dipahami 

 

 Mengumpulkan 

informasi: 

 Guru meminta siswa 

untuk menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan judul 

 

 

 Siswa menulis karangan 

sederhana dan dibimbing 

oleh guru 

 

 Mengasosiasi: 

 Guru meminta siswa 

untuk menyelesaikan 

kan tugas 

 

 Siswa menyelesai-kan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

 

 Mengkomunikasikan: 

 Guru meminta siswa 

bersama 

kelompoknya 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 siswa bersama 

kelompoknya 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

 

  Guru memberikan 

apresiasi 

 Siswa menerima 

apresiasi dari guru dan 

siswa kelompok lain 

 

Penutup   Guru meminta siswa 

menyimpulkan 

pelajaran 

 Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran dan 

dibimbing oleh guru 

10 

menit 

  Guru meminta siswa  Siswa memberikan  



 

 

untuk memberikan 

tanggapan tentang 

pembelajaran hari ini 

tanggapan terhadap 

proses pembelajaran 

  Guru memberikan 

nasehat kepada siswa 

terkait topik 

 Siswa memperhati-kan 

nasehat/ pesan moral 

dari guru 

 

  Guru menyuruh siswa 

membaca doa 

 

 Siswa membaca doa  

  Guru mengucapkan 

salam 

 Siswa menjawab salam  

 

2. Pertemuan ke 2  (تيومياتنا يف البي)  

Langkah 

Pembelaja

ran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Ket 

Pendahulu

an 

 Guru memberikan 

salam 

 Siswa menjawab salan 15  

Menit 

  Guru meminta siswa 

membaca doa 

 Siswa membaca doa  

  Guru mengabsen 

siswa  

 Siswa menjawab absen  

  Guru memeriksa 

kebersihan kelas 

 Siswa membersihkan 

kelas 

 

  Guru memberikan 

apersepsi 

 Siswa mendengarkan 

apersepsi dari guru 

 

  Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 

  Guru membagikan 
kelompok 

 Siswa duduk secara 
berkelom-pok 

 

  Guru memberikan 

post test yang 

berkaitan dengan 

materi yang akan 

diabahas 

 Siswa menerima post test 

yang dibagikan oleh guru 

 

Kegiatan 

inti 

Mengamati:  

 Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

 

 Siswa mengamati 

gambar bersambu-ng 

55 

Menit 



 

 

gambar bersambung 

yang ditempelkan 

yang ditempel-kan oleh 

guru secara acak 

  Guru menjelaskan 

materi: تيومياتنا في البي  

 Siswa mengamati 

penjelasan dari guru 

 

 Menanya: 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

 

 Siswa menanya-kan apa 

saja yang belum 

dipahami tentang media 

tersebut 

 

 Mengumpulkan 

informasi: 

 Guru meminta siswa 

untuk mengurutkan 

gambar yang 

berkaitan dengan 

materi: 

تيومياتنا في البي   

Secara benar 

 

 

 Siswa mengurut-kan 

gambar bersambu-ng 

yang diacak sesuai 

dengan perintah guru 

 

  Guru meminta siswa 

untuk menentukan 

topik berdasarkan 

gambar 

 

 Siswa menentukan topik 

dari tiap-tiap gambar dan 

dibimbing oleh guru 

 

  Guru meminta siswa 

untuk menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan gambar 

 

 Siswa menulis karangan 

sederhana berdasarkan 

gambar 

 

 Mengasosiasi: 

 Guru meminta siswa 

untuk 

menyelesaikankan 

tugas 

 

 Siswa menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh 

guru 

 

 Mengkomunikasikan: 

 Guru meminta siswa 

bersama 

kelompoknya 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

 

 siswa bersama 

kelompok-nya 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

 



 

 

  Guru memberikan 

apresiasi 

 Siswa menerima 

apresiasi dari guru dan 

siswa kelompok lain 

 

Penutup   Guru meminta siswa 

menyimpulkan 

pelajaran 

 Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran dan 

dibimbing oleh guru 

10 

 Menit 

  Guru meminta siswa 

untuk memberikan 

tanggapan tentang 

pembelajaran hari ini 

 Siswa memberi-kan 

tanggapan terhadap 

proses pembelaja-ran 

 

  Guru memberikan 

nasehat kepada siswa 

terkait topic 

 Siswa memperhatikan 

nasehat/pesan moral dari 

guru 

 

  Guru menyuruh siswa 

membaca doa 

 

 Siswa membaca doa  

  Guru mengucapkan 

salam 

 Siswa menjawab salam  

 

3. Pertemuan ke  3 

Langkah 

Pembelaja

ran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Ket 

Pendahulu

an 

 Guru memberikan 

salam 

 Siswa menjawab salan 15 menit 

  Guru meminta siswa 

membaca doa 

 Siswa membaca doa  

  Guru mengabsen 

siswa  

 Siswa menjawab absen  

  Guru memeriksa 

kebersihan kelas 

 Siswa membersihkan 

kelas 

 

  Guru memberikan 

apersepsi 

 Siswa mendengarkan 

apersepsi dari guru 

 

  Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru 

 

  Guru memberikan 
post test yang 

berkaitan dengan 

materi yang akan 

 Siswa menerima post test 
yang dibagikan oleh guru 

 



 

 

diabahas 

Kegiatan 

inti 

Mengamati:  

 Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

gambar bersambung 

yang ditempelkan 

 

 Siswa mengamati gambar 

bersambu-ng yang 

ditempelkan oleh guru  

55 menit 

  Guru menjelaskan 

materi: يف يومياتنا
 املدرسة

 Siswa mengamati 

penjelasan dari guru 

 

 Menanya: 

 Guru memberikan 

kesempatan untuk 

siswa untuk bertanya 

 

 

 Siswa menanya-kan apa 

saja yang belum 

dipahami tentang media 

tersebut 

 

 Mengumpulkan 

informasi: 

 Guru meminta siswa 

untuk menentukan 

topik berdasarkan 

gambar 

 

 

 

 Siswa menentu-kan topik 

dari tiap-tiap gambar dan 

dibimbing oleh guru 

 

  Guru meminta siswa 

untuk menulis 

karangan sederhana 

berdasarkan gambar 

 Siswa menulis karangan 

sederhana berdasarkan 

gambar 

 

 Mengasosiasi: 

 Guru meminta siswa 

untuk 

menyelesaikan kan 

tugas 

 

 

 

 

 

 Siswa menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh 

guru 

 

 Mengkomunikasikan: 

 Guru meminta siswa 

bersama 

kelompoknya 

 

 siswa bersama kelompok 

nya mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

 



 

 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

  Guru memberikan 

apresiasi 

 Siswa menerima 

apresiasi dari guru dan 

siswa kelompok lain 

 

  Guru meminta siswa 

mengerjakan post 

test 

 Siswa mengerja kan post 

test yang diberikan oleh 

guru 

 

Penutup   Guru meminta siswa 

menyimpulkan 

pelajaran 

 Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran dan 

dibimbing oleh guru 

10 menit 

  Guru meminta siswa 

untuk memberikan 

tanggapan tentang 

pembelajaran hari 

ini 

 Siswa memberi 

kan tanggapan terhadap 

proses pembelajaran 

 

  Guru memberikan 

nasehat kepada 

siswa terkait topik 

 Siswa memperhatikan 

nasehat/pesan moral dari 

guru 

 

  Guru menyuruh 

siswa membaca doa 

 

 Siswa membaca doa  

  Guru mengucapkan 

salam 

 Siswa menjawab salam  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRIK PENILAIAN MAHARAH KITABAH 

NO 
Nama Peserta 

Didik 

Keterampilan Yang Dinilai 

Kesesuaian 

isi karangan 

dengan judul  

Kesesuaian 

kalimat 

dengan 

gambar 

Penggunaan 

mufradat 

yang tepat  

Ket 

30 40 30  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      



 

 

23      

24      

 

Keterangan Skor : 

 

Total Skor 
Keterangan 

 

86 - 100 A 

76 - 85 B 

66 – 75 C 

50 – 65 D 

 

      Banda Aceh.....,........................,2019  

      Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab  

  

       Riska Astuti   

          150202063 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pre test 

 

Kelompok  : 

Nama kelompok : 

Kelas   : 

 

 

1. Buatlah karangan sederhana tentang : يومياتنا يف البيت 

 

 



 

 

Post Test 

 

Kelas  : 

Kelompok : 

Nama Kelompok : 

 

1. Perhatikan gambar berikut ! 

2. Urutkan gambar tersebut menjadi sempurna ! 

3. Buatlah karangan sederhana sesuai dengan urutan gambar yang 

benar dan logis/masuk akal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS SISWA 

 

Hari / Tanggal   : 

Kelas                  :VIII MTsN Darul Muta’allimin 

Tujuan                : Melihat aktifitas belajar siswa selama        

penerapan media gambar bersambung 

Petunjuk: 

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar bersambung. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

1 : kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : sangat baik 

 

No. Pernyataan  

(aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Siswa menjawab salam √    

2. Siswa membaca doa sebelum belajar √    

3. Kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran  

 √   

4. Siswa berdiskusi dengan guru tentang 

materi yang dipelajari 

 √   

5. Siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru 

√    

6. Siswa bertanya tentang mufradat yang 

belum diketahui 

√    

7. Ketertiban siswa dalam membentuk 

kelompok 

 √   

8. Siswa mendengarkan arahan dari guru 

untuk belajar dalam kelompok 

 √   

9. Keaktifan siswa dalam kelompok  √   

10. Siswa mendiskusikan materi yang 

diberikan guru dalam kelompok 

 √   

11. Siswa mempresentasikan hasil diskusi √    

12. Siswa memberi refleksi √    

13. Siswa membaca doa dengan tertib √    

 



 

 

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf Signifikansi 

 

 

5% 

 

1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 



 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 



 

 

200 

300 

400 

500 

1000 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار القبلي

اختبار القبلي                     بيسمع الكشف الغيا  

 

               

 

 

 

 

 

 جيلس ابجملموعة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشرح وسيلة الصور املتسلسلة
 

 

 

 

 

                                 االختبار البعدي

ر البعدياالختبا                                  يقدم نتائحج املناقشة   

  

  



 

 

 السرية الذاتية

 البياانت الشخصية

 سك أستويتاإلسم الكامل            : ر 

 360202051رقم القيد                : 

 3991أغسطس Panto Cut ،20حمل واتريخ امليالد      : 

 : اإلانث                  اجلنس

 الدين                  : اإلسالم

 اجلنسية               : إندونيسيا

 احلالة اإلجتماعية     : غري متزوجة

 ، بندا أتشيهجولنكيالعنوان               :

 العمل                : الطلبة 

 gmail.comiskaastuti0R@الربيد األلكرتوين    :

 مرزوكيإسم األب          : 

 العمل              : فالح

 اإلسم األم         : مسسيدار

 العمل             : ربة البيت

 Desa Panto Cut, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Dayaنوان           : الع

mailto:Riskaastuti0@gmail.com


 

 

 اثنيا: خليفة التعليم

 )MIN Lama Inong)  ،2009املدرسة اإلبتدئية :

 (MTsN Kuala Batee ،2032املدرسة الثانوية : )

 (MAN Blang Pidie ،2036املدرسة العالية : )
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