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التجريد

ستي ليستياني ،2017 ،تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
لرتقية مهارة الكتابة طالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا ،
املشرف :الدكتور احلاج حممد طاهر املاجستري ومفلحة املاجستري.

___________________________________________
الكلمة الرئيسية :القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو  ،مهارة الكتابة.
وقد طور الرئيس فن الرتبية اإلندونيسية بوسيلة وزارة الرتبية والثقافة ،ومنه جتديد
املنهج الدراسي وإبتكاره يعين بصناعة املنهج  2013الذي قصد الرئيس به الستعداد
الطالب يف إندونيسيا ،فلذلك أمر الرئيس على كل املدرسة أن يطبق املنهج  2013عند
مجيع املواد التعليمية خاصة ملادة اللغة العربية ،ولكن الواقع كان املعلم الذي يعلم على
أساس املنهج القدمي يعين املنهج الدراسي على مستوى الوحدة املدرسية ( )KTSPلبعض
املواد ومنها مادة اللغة العربية ،ومن املمكن هذه األمر بسبب املعلم مل جيد الوسيلة التعليمية
اليت تناسب به.
بناء على ذلك ،استخدمت الباحثة الطريقة اليت تناسب باملنهج  2013وهي
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .ولذلك أخذت الباحثة البحث
العلمي حتت موضوع " تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
لرتقية مهارة الكتابة طالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا "
بقضايا البحث )1 :كيف تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
لرتقية مهارة الكتابة طالب يف الصف احلدي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا ؟
 )2كيف كفاءة مهارة الكتابة لدى الطالب يف الصف احلدي عشر يف املدرسة
الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا ؟  )3كيف فعالية تطبيق القرص املضغوط
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لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة طالب يف الصف احلدي
عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا ؟
وتستخدم هذا البحث العلمي الطريقة الكمية .وتستخدم الباحثة أربع طرائق جلمع
البيانات وهي طريقة املالحظة وطريقة تقومي الصاحب وطريقة االختبار وطريقة الوثائق.
واحلاصل هلذا البحث العلمي أن مهارة الكتابة لدى طالب الصف يف الصف
احلدي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا وجد فرق
النتيجتني بني قبل تطبيق تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
وبعد تطبيقها ،وهذا يدل على أن تطبيق هذه الطريقة فعال.
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Abstrak
Siti Listiyani, 2017, Penerapan CD Praktis Belajar Bahasa Arab untuk
Meningkatkan Keterampilan Menulis Kelas 11 di Sekolah MA Al-Islamy SedatiMojokerto, Pembimbing: Dr. H. M. Thohir, S.Ag. M.Pd. dan Muflikha, M.Pd.I.
Kata Kunci: CD Praktis Belajar Bahasa Arab, Keterampilan Menulis.
Pemerintah telah mengembangkan pendidikan di indonesia melalui menteri
pendidikan dan budaya, salah satunya yaitu memperbarui kurikulum pendidikan
dengan membuat kurikulum 2013 yang bertujuan untuk menjadikan para siswa
Indonesia siap dalam segala hal, maka dari itu pemerintah mengintuksikan kepada
setiap sekolahan untuk menerapkan kurikulum 2013 pada setiap mata pelajaran
khususnya pada mata pelajaran Bahasa Arab, akan tetapi pada kenyataannya ada
sebagian guru yang mengajar dengan menggunakan kurikulum lama yaitu
kurikulum KTSP pada sebagian mata pelajaran termasuk mata pelajaran Bahasa
arab, hal itu kemungkinan disebabkan karena guru mata pelajaran masih belum
menemukan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.
Atas dasar pemaparan di atas, maka peneliti mencoba menggunakan sebuah
media yang sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu CD Praktis Belajar Bahasa Arab.
Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan CD Praktis Belajar
Bahasa Arab untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Kelas 11 di Sekolah MA
Al-Islamy Sedati-Mojokerto” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan
CD Praktis Belajar Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa
kelas 11 di MA Al-Islamy Sedati-Mojokerto ? 2)Bagaimana kemampuan
keterampilan menulis yang dimiliki siswa di kelas 11 di MA Al-Islamy SedatiMojokerto ? 3) Bagaimana efektifitas penerapan CD Praktis Belajar Bahasa Arab
siswa kelas 11 di MA Al-Islamy Sedati-Mojokerto?
Metode penelitian ini dinamakan dengan metode kuantitatif, peneliti juga
menggunakan 4 cara dalam pengumpulan data, yaitu observasi, penilaian teman
sejawat, Test, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya ada perbedaan
kemampuan menulis siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Al-Islamy SedatiMojokerto antara sebelum diterapkannya CD Praktis Belajar Bahasa Arab dan
sesudah diterapkan metode Scaffolding. Hal ini membuktikan bahwasanya
penerapan CD Praktis Belajar Bahasa Arab ini Efektif.
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الباب األول
المقدمة
أ -خلفية البحث
إن اللغة هي نظام من الرموز الصوتية الىت هلا معىن و نطق ،موصوف باالعتباط
و التقليد ،فمعين اللغة عند الدكتور أنيس هو أهنا اكتسبت مع الزمان صفة أمسى و أرقى
من جمرد الرمزية الهنا اتصلت مبخاطر الناس و أفكارهم ،فأصبحت جزءا من هذه
األفكار .1واللغة العربية هي الكلمات اليت تعترب هبا العرب عن أغراضهم 2.وهي لغة القرآن
و إحدى وسائل االتصال الدويل ،ولذلك تعليم اللغة العربية هو حاجة جلميع الناس و
ألمة املسلمني خاصا .حىت كان يف هذا العصر قامت اللغة العربية كاللغة الثالثة يف العامل
لكثرة استعماهلا كلغة االتصال يف كثري من الدول اإلسالمية .ومن أهداف تعليم اللغة
العربية أن يستطيع الطالب يف استعمال اللغة العربية إما بلسان أو كتاب يف الناحية
3
العلمية.
ويف احلقيقة أن اللغة العربية أربع مهارات هو مهارة اإلستماع والكالم والقراءة
والكتابة .والزم على تلميذ اللغة أن يتعمق بتلك املهارات .و تنقسم هذه املهارات إىل
قسمني مها املهارة اإلنتاجية الىت تضم الكالم و الكتابة و املهارة اإلستيعابية الىت تضم
االستماع و القراءة .والكتابة هي التعبري الصحيح باللفظ عما جيول يف النفس يكون إما
 1توفيق حممد شاهني ،علم اللغة العام( ،القاهرة  :مكتبة وهة  ) 1980ص15:
 2الشيخ املصطفى الغلياين  .جامع الدروس العربية 2005 .7م (بريوت :دار الفكر) ص 7
 3ترجم من :
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), hlm. 77
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باللسان وإما بالقلم .واصطلح اللغويون على أن الكتابة احلريرية تسمى أيضا بالكتابة
والتعبري التحريري أو التعبري الكتايب وهذا خيالفنا اإلندونسيني فإن أول ما يتبادر يف أفكارنا
عندما نسمع إىل "الكتابة" هي التعبري التحرير .وأما الكتابة الشفوية فتأيت بصورة درس
اخلطابة جبانب احملادثة.

4

تعليم اللغة العربية يف املدرسة حيتاج إىل الطريقة اخلاصة و الوسائل املتنوعة ليسهل
متعلم اللغة العربية يف تعلمها ،إحداها بالوسيلة اللعب إحبث عن الزوج .عملية التعليم و
التعلم يف املدارس هي أقل فعالية  ،ألن املعلمني احملرومة إتقان أساليب التعليمة .املعلم يف
هذه املدرسة ما زال يستخدم أسلوب احملاضرة .على الرغم من أن املدرسة قد نفذت
املناهج الدراسية  .20۱3كيف ميكن أن يقال تعلم أن تكون ناجحة إذا كانت األساليب
املستخدمة التقلدية .لذالك التالميذ حيتاجون اىل أساليب اجلديدة اليت تستطيعون أن
تساعدهم لسهولة تعليمهم وخاصة يف مهارة الكتابة.
لقد أخذت هذا املوضوع بسبب مناسب حبقيقة التعليم الذي يطبق يف املدرسة
الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا أن مدرس اللغة العربية هناك يستخدم
طريقة تقليدية .حيت يسبب الطالب شعور املالل يف تعليم اللغة العربية السيما يف مهارة
الكتابة ،وهي إحدى من مهارات اللغة الصعبة ومطلوب إىل الدقة يف تركيب قواعدها .يف
تلك املدرسة ما يستخدم املعلم اللغة العربية وسائل اإلعالم اليت جتذب الطالب .ولذلك،
ستطبق الباحثة القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو كالوسيلة اجلديدة
لدوافع الغرية عند الطالب يف تعليم اللغة العربية و لتسهيلهم يف تعلم تركيب مجلة يف اللغة
العربية .إن اللغة العربية مهمة جدا ملستقبل الطالب ،إضافة إىل ذلك ،على املعلم استخدام
ستعرف الباحثة التعليم
الطرائق واسرتاجيات املتنوعة يف التعليم .فباإلضافة إىل ذلكّ ،
Afif Azhari, Al-Kitabah 1, hlm. 8
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بوسيلة اإلعالم والتيكنولوجيا ،يعين استخدام تطبيق قرص املضغوط عملي تعليم اللغة
العربية لرتقية مهارة كتابة طالب الفصل احلادي عشر يف املدرسة الثانوية عني العلوم
سيدايت-ماجاكرطا.

ب  .قضايا البحث
إستناداً اىل خلفية البحث السابقة ولتيسري الفهم ،فتقدم الباحث املسائل اليت تطلب
إجابتها ،وهي كما تلي:
-1
-2

-3

كيف كفاءة مهارة الكتابة لدى الطالب يف الصف احلدي عشر يف املدرسة
الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا ؟
كيف تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية
مهارة الكتابة طالب يف الصف احلدي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا ؟
كيف فعالية تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
لرتقية مهارة الكتابة طالب يف الصف احلدي عشر يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا ؟

ج .أهداف البحث
 -1ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة لدى الطالب يف الصف احلدي عشر يف املدرسة
الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا

4

 -2ملعرفة تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية
مهارة الكتابة طالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا
 -۳ملعرفة فعالية تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
لرتقية مهارة الكتابة طالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-
ماجاكرطا

د .منافع البحث
هبذا البحث تريد الباحثة أن تكون نافعا كما يلي :
 :ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة سرجانا ( )S.Pdبقسم
 -۱للباحثة
التعليم اللغة العربية .كذلك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة خطة البحث
ولتزديد على خزائن علومها.
 :ليعرف املدرس وسائل املتنوعة ليسهل متعلم اللغة العربية يف
 -۲للمدرس
تعلمها واحدها حمرك قرص مضغوط العلمي لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
لرتقية مهارة الكتابة لطالب
 -۳للطلبة

ليسهل التالميذ يف فهم املادة بوسيلة حمرك قرص مضغوط
ّ :

العلمي اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو

 -4لتدريس العربية  :لتنمية أساليب التعليمية اللغة العربية متفوقا جذابا.
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ه .حدود البحث
كان البحث حمدودا ،الميكن أن حيتوى مجيع املكونات يف نظام التعليم
املتنوعة .ألن من ناحية الباحثة يف املوضوع واملكان والزمان.
 .1حدود املوضوع
حتدد الباحثة املوضوع يف تدريس مهارة الكتابة للطالب يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا وباخلصوص مبادة "التسهيالت العامة
واالجتماعية".
 .2حدود املكان
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت -ماجاكرطا .الفصل
احلدي عشر
 .3حدود الزمان
أما حدود الزمانية يكون يف العام الدراسي سنة  2017-2016يف
املستوى الثاين.
و .توضيح بعض مصطلحات البحث
ستفصل الباحثة املوضوع وحتديده يف موضوع هذا البحث إبتعاد عن وقوع
اخلطاء وسوء الفهم ملا ورد يف هذا اخلطة البحث :
 .1تدريس الكتابة  :عملية اتصال بني املعلم والتالميذ بالتحريري عملية التعليمية يف
املدرسة.
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 .2مهارة  :هي احلال الذي يصور قدرة اللغة لكل شخص.
 .3الكتابة  :مهارة الكتابة هي التعبري الصحيح باللفظ عما جيول يف النفس يكون إما
6
باللسان وإما بالقلم.
 .4وسائل  :يف اللغة العربية ،وسائل اإلعالم و متوسط أو مقدمة ،أو رسوال.7
 .5فعالية  :هي كلمة فعال أي صيغة املبالغة 8.أما فعالية يف هذا البحث مبعىن التالميذ
يستطيع أن يستمعون ويهتمون املتكلم جيدا .جناح أسلوب جمموعة املسابقة يف عملية
لرتقية مهارة الكتابة حىت يستطيع الطالب أن يفهم املادة وممارسة الكتابة جيدا.
 .6هناك عدة معان  ، CDوهي القرص املضغوط و القرص املدمج .تستخدم الباحثة
"القرص املضغوط" ألن رأي الباحثة يف القاموس "آ-نار" اإلجنيليزي إىل العريب معىن CD
هو القرص املضغوط كما هو مذكور يف ويكيبيديا "املوسوعة احلرة" 9أن التعريف  CDيعين
القرص املضغوط.
 قرص مضغوط العلمي ( )CD Praktis Belajar Bahasa Arabلتدريس اللغة العربية إلبنسوطابا يووانو  :هذه ورقة الوجه صفحة استمارة الطلب وذلك لفتح صفحة جديدة
10
من كتاب مع الصوت.
11
 .7ترقية  :من رقي-يرقي-ترقية مبعىن رفعه وصعده وقدمه وحسنه.
5

يرتجم من
Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT.Remaja Casta Karya, 1998) hal. 1
6
Afif Azhari, hlm 8

 7ترجم من :
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.
25

 8مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية الدزر األول( ،بريوت  :شريف االنضاري ،الطبعة الثانية عشر 197۳ ،م)198 ،
 10ترجم من :

 . di akses pada 15 Juni 2017الصفحة_الرئيسيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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)Ibnu Sutopo, CD Praktis Belajar Bahasa Arab, (Arabuna

11

لويس مألوف  ،املنجد يف اللغة العربية( .بريوت :دار املشرق ،)1989،ص595 :
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ز .دراسة السابقة
تفقدت الباحثة البحوث يف املكتبة عن تطبيق القرص املضغوط بقسم اللغة العربية
يف كلية الرتبية جبامعة سونن أمبيل سورابايا ،أن هذه القرص املضغوط مل يطبقوا الباحثون
أو الباحثات يف املاضي .فحددت الباحثة على أنشطة التعلم لرتقية مهارة الكتابة .و
وجدت الباحثة البحثان ،مها:
 -1ليلي فرح فطرية (د ،)۲۱۱۲۱۲۲۰من كلية قسم التعليم اللغة العربية والتعليم
جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا يف السنة  ۲۰۱۶حبثت حتت

-2

املوضوع "فعالية استخدام وسائل اإلعالم اإلجتماعية الرسالة البالكربية
( )blackberryلرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب يف الصف الثامن مبدرسة
مسلمات هنضة العلماء املتوسطة اإلسالمية بيلينجوال فوجانج سيدوارجوا" .وأما
اخلالصة من البحث العلمي هو  :جتعل املعلمة اجملموعة يف وسائل اإلعالم
االجتماعية الرسالة مث تكتب النص واألسئلة عن املادة وتصحيح كتابة الطالب
من خالل السبورة يف لقاء القادم.
والفرق بني هذا البحث العلمي يعين الطالب للقيام هبذا العمل مباشرة يف
الفصل ،ملعرفة قدرة الطالب من التفاهم ويبحث مباشرة يف هناييت الدراسة
دية فراستياوايت (د )۷۱۲۱۱۱۱۵من كلية الرتبية قسم التعليم التعليم الديين
:
اإلسالمي جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا يف السنة
 ۲۰۱۵حبثت حتت املوضوع "عالقة وسائل اإلعالم استخدام الربنامج تالوة
القرآن الكرمي على مهارة القراءة من الطالب يف التعليم الديين اإلسالمي الطالب
الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  4سيدوارجو" .وأما
اخلالصة من البحث العلمي هو  :دفع الطالب االنتباه إىل وسائل اإلعالم يف
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شكل الربنامج الذي حيتوي على نطق احلروف اهلجائية و بعض السورة مع
حكومها مث حتفظهم.
والفرق بني هذا البحث العلمي يعين بعد معلومات الدراسة يعطى الطالب
اللعب الذي يتعلق بالدرس و يعملهم مع أصدقائهم يف جمموعات.

الباب الثاني
الدراسة النظرية
الفصل األول  :القرص المضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
أ .األساس الفلسفي عن نظرية القرص المضغوط التفاعلي
القرص املضغوط التفاعلي هو أحد وسائل اإلعالم التفاعلية اليت ميكن أن
تكون جديدة إىل حدما .يف الوقوع إن هذه الوسيلة تطوير تكنولوجيا اإلنرتنت الذي
ينمو يف هذه األيام .كما املعلوم أن تكنولوجيا اإلنرتنت اليوم يكون أحد مقاييس
للتقدم للشركة .ومن البيانات املذكورة أن أكثر من  ۲۰۰مليون شخص يستخدمون
هذه الوسيلة ،ومنهم السكان اإلندونيسي.
ذكر أجي نيلسن أن  %۳من سكان إندونيسيا مستخدموا اإلنرتنت بالنشاط.
وميكن تغيري هذه البيانات اشتهار هذا التكنولوجيا يف اجملتمع أكثر مما مضى .واليعجبنا
الوقوع ،بالذكر إىل اإلنرتنت لديه املزايا أكثر من وسائل اإلعالم األخرى .سهل
استخدام هذه الوسيلة ،ولديها سرعة عالية ،وألهم من ذلك أن الشبكة اإلنرتنت
الشبكة العاملية.
ولكن ،هبذا الوقوع تشعر كل شركة أو مؤسسة تعمل يف أي جمال بامللزمة
لتملك اخلاص الذي يعمل على نقل املعلومات حول وقوعه إىل الناس يف مجيع أحناء
العامل.
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تطور شبكة اإلنرتنت الخيرج من تكنولوجيا  (personal computer) PCوتتطور
الربجميات من سنة إىل سنة أكثر مما مضى .وال سيما أن يعرف الوسائل املتعددة حول
سنة  . ۱۹۸۰نقل إنرتنت  onlineإىل ( offlineبدون شبكة اتصال) يف شكل القرص
املضغوط تفاعلي مع وجهة النظر اجلذابة.

1

اجلدول  : 1إطار التفكري
اللغة العربية

النظرية املعرفية
النظرية البنائية

مهارة اللغة

النظرية السلوكية
انتاجية

ICTالتعليم القائم على

كالم

الوسائل التعليمية

استقبالية
استماع

كتابة

النسخية

الكمبيوتر والتكنولوجيا

اإلبدائية

قراءة

التحويلية

اإلنشاء
مجلة اإلمسية

مجلة الفعلية

القرص املضغوط لتدريس اللغة
العربية إلبن سوطابا يووانا
1

file:///D:/smt%208/skripsi/Pengertian%20CD%20Interaktif%20_%20Belajar%20Multimedia.htm di
akses pada 17 Mei 2017
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ب .دور الوسائل المتعددة التفاعلية
باإلضافة إىل حتسني مزية التعليم ،فقامت الوسائل املتعددة بأن تنتفع يف
2
التطبيقني عاما ،ومها :
.1

.2

(Computer Assiated Intruction) CAI

 CAIهو شكل التعليم مبساعدة الكمبيوتر .يف  CAIتعمل الوسائل املتعددة
ملساعدة املعلمني يف عملية التعلم ،مثل اإليدر يف األدوات يف التقدمي أو املظاهرة
أو يف أداء التعليم .يف  ، CAIأخذ الكمبيوتر أكثر من أعمال املهندس أو املعلم.
وميكن تقدمي مجيع املواد بالكمبيوتر ،وبعض املواد األخرى يقدمها املدرس أو
املعلم.
(Computer Based Intruction) CBI

 CBIهو شكل من أشكال التعليم القائم على الكمبيوتر .يف ، CBI
واستخدمت الوسائل املتعددة كشكل نظام التعليم ،بل قام اداء نظام التعليم
بشكل فردي (التعلم الفردي) وتطبيق مبادئ التعلم التام (التعلم التام) ،حيث
ميكن للطالب التفاعل بشكل مباشر مع نظام الكمبيوتر الذي مت تصميمه عمدا
أو استخدامه من قبل املعلمني .سيطري يف التعلم القائم على احلاسوب يف أيدي
الطالب (مركز الطالب) ،ألنه ينفذ أمناط التعلم التعلم القائم على وسائل اإلعالم،
ككل استخدام أجهزة الكمبيوتر التام من البداية إىل النهاية.
ستفشل هذه الوسيلة املعتمدة على الكمبيوتر إذا مليكن الطالب موجهني
إىل األجهزة والربامج ،وليس هناك آلية لتقدمي املساعدةعليهم عندما يكون هناك
2

ترجم من:
Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 137
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مشكلة .لذلك ،جيب على الطالب اكتساب املعرفة من األجهزة والربجميات أوال،
وتقدمي املساعدة للطالب يف إجرائها ،لذا جيب أن يتم إعداد وسائل االعالم
جذابة وسهلة قدر اإلمكان إما على جانب حمتوى وسائل اإلعالم وإما على
تصميمها حبيث ميكن للطالب استخدمها.
ت .نماذج الوسائل المتعددة التفاعلية
3
بعض مناذج الوسائل املتعددة التفاعلية منها :
 -۱منوذج التدريبات
منوذج التدريبات يف التعليم القائم على الكمبيوتر هو اسرتاتيجية
التعليم اليت هتدف إىل توفري جتريبية التعلم على الطالب من خالل توفري
متارين األسئلة الختبار أداء الطالب من خالل سرعة إهناء األسئلة التمريسة
اليت يقدمها الربنامج.
على الرغم من أن هذا النموذج تقدم األسئلة ،ولكن اليهدف
إىل تقييم النتائج النهائية تعلم الطالب ،ولكن وجود ذلك االختبار تقدمي
احملتوى الدرس املقدم يف شكل متارين .إذا ازداد الطالب أكثر مما مضى يف
اإلجابة والتمرين ألداء األسئلة ،فأصبح يتمكن من حمتوى التعليم.
 -۲منوذج التعليمي
منوذج تعليمي هو تعليم من خالل الكمبيوتر حيث يتم تكييف
الطالب ملتابعة مسار التعلم الذي متت برجمته مع عرض املواد والتمارين.
التعليم يف تعلم الكمبيوتر يقصد به أن يكون بدل املعلم الذي كانت
 3ترجم من :
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Bandung: ALFABETA,2012) h. 148-149
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عمليته مقدمة بالنصوص ،والرسومات ،والصوت والفيديو والرسوم املتحركة،
اليت تعد نقاط األسئلة واملشاكل أيضا ،خطأت استجابة الطالب فيقوم
الكمبيوتر تكرار املواد السابقة .يتطلب هذا الربنامج الطالب على تطبيق
األفكار واملعارف اليت ميتلكها مباشرة يف أنشطة التعلم أيضا.
 -۳منوذج احملاكاة
منوذج حماكة هي واحدة من اسرتاتيجيات التعلم اليت هتدف إىل
إعطاء تعلم اخلربة من أكثر ملموسة من خالل إنشاء منوذج استنساخ للتجربة
أن اقرتب من احلالة الفعلية.
 -4منوذج ألعاب
منوذج ألعاب هو منوذج التعلم القائم على الكمبيوتر باستخدام
تنسيق اللعبة اليت هتدف لتوفري جو أو بيئة توفر املرافق التعليمية لزيادة قدرة
الطالب .منوذج اللعبة قد وضعت استنادا التعلم متعة  ،حيث سوف تواجه
الطالب مع بعض اإلرشادات و قواعد اللعبة.
ث .فهم القرص المضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو أحد من تطبيقات
التفاعلية تصممة لتوفري سهولة وخربة 'خمتلفة' يف تعلم اللغة العربية .هذا التطبيق تصميم
باستخدام التكنولوجيا الفالش و يعمل يف جمموعة القرص املضغوط.
يشكل هذا تطبيق على صفحة الوجه حىت يشعر الطالب أوراق فتح كتاب
أن يعلم الطالب يف فهم اللغة العربية .يف أي صفحة مصحوبة بالصوت كما تسجيل
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الوصف الذي يكرر إعادة مرات إذا كنت ال تفهم .كيفية التعلم عرضت ببسيطة،
راجع الدرسه و استماع إىل شرحه.
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يعتمد حمتوى
الدروس باللغة العربية للمؤلف أستاذ إبن سوطابا وهو خرجيي يف معهد علمي
جوغجاكرتا و اهلندسة الكيميائية من جامعة غادجاه مادا .واآلن نشط كواحدة من
4
أعضاء هيئة املعلم يف معهد "اإلرشد" تغاران-ساالتيغا.
هذا التطبيق واحد من القرص املضغوط التفاعلي .القرص املضغوط التفاعلي
هو شكل واحد من وسائل التعليم على أساس الكمبيوتر و تستخدم كمواد التعليم
التفاعلي ميلك على أشكال متنوعة.
معىن كلمة "تفاعلية" بعضها بعضا القيام هبذا العمل أو تبادل نشط .وهكذا،
القرص املضغوط التفاعلي مبعىن املواد التعليمية التفاعلية ألن صيفته تفاعلي مع
استخدمه.
ووفقا للمبادئ التوجيهية للوصف الببليوغرايف من الوسائل املتعددة التفاعلية
املبادئ التوجيهية لتطوير املواد التعليمية ،و املواد التعليمية التفاعلية هي مزيج من اثنني
أو أكثر من الوسائل (الصوت ،والنص ،والرسوم ،والصور ،والفيديو) اليت تستخدم
التالعب هبا ألوامر التحكم أو السلوك الطبيعي من عرض تقدمي.
مواد التعليم التفاعلي يوجد يف شكلني ،مها القرص املضغوط التفاعلي والشعب
القرص املضغوط التفاعلي هو واحد للوسائل املتعددة .ووفقا هوفسترت  ،تعريف كلمة
http://badar.muslim.or.id, di akses pada 17 Mei 2017
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الوسائل املتعددة يف عامل الكمبيوتر هو استخدام الكمبيوتر للجمع بني النص والرسوم
والصوت والصورة املتحركة (الفيديو والرسوم املتحركة) أصبحت واحدا مع األدوات
املناسبة وميكن للمستخدمني الوسائل املتعددة أن تتفاعل ،إنشاء ،والتواصل.
فهم التفاعلي املقرتنة باالتصال يف اجتاهني أو أكثر من مكونات االتصال .و
مكونات االتصال بالوسائل املتعددة التفاعلية هو العالقة بني الناس (كاملستخدم أو
املستخدمني للمنتج) والكمبيوتر (تطبيق/الربجميات) 5.وهكذا ،هذا املنتج له العالقات
الثنائية املتبادلة بني الربجميات مع مستخدميها .تشمل التفاعلي يف الوسائل املتعددة:
 -۱املستخدم يتورط للتفاعل مع برامج التطبيقات -۲ ،هتدف التطبيقات التفاعلية
ملستخدم ميكن احلصول على املعلومات املطلوبة دون التهام مجيع املعلومات.
القرص املضغوط التفاعلي ميكن استخدامه على التعليم يف املدرسة ألن فعالة
جدا لرتقية نتائج تعليم الطالب .وصيفة هذه الوسيلة باإلضافة إىل التفاعلية و الوسائل
املتعددة تتكون من عناصر الكامل أيضا ،الذي يشمل ذلك الصوت ،والرسوم
املتحركة ،والفيديو ،والنص والرسوم .يف القرص املضغوط وهناك تكرار ،و تعود بالتعمل
6
تكرار املواد مرارا وتكرارا إىل إتقان شامال.
ج .الخصائص القرص المضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو

5

ترجم من :

6

ترجم من :
Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Komunikasi,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 68-69

Munir, Multimedia ,(Bandung: ALFABETA, 2012), h. 110
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استخدام الوسائل املتعددة التفاعلية ميكن ترقية الدافع وفعالية نتائج الدراسة
اخلاصة باملستخدمني .لذلك ،و يف تطوير الوسائل املتعددة التفاعلية جيب أن يهتم يف
7
خصائص الوسائل املتعددة التفاعلية مبا يلي:
 -۱لديها أكثر من وسيلة متقاربة
املواد جيب أن تكون معبأة بالوسائل املتعددة و فيها توجد على النص،
والرسوم املتحركة ،والصوت و فديو املناسب .من خالل اجلمع بني العناصر
السمعية والبصرية من عملية التعليم يتكون أكثر فعالية.
 -۲التفاعلي
الوسيلة جيب أن تكون معبأة التفاعلي يف صيفته ،اليت تصميم من أجل
تنفيذ األوامر إىل مستخدم لتنفيذ نشاط حيث أن إشراك املستخدمني من تفاعل
مع املواد اليت جتري دراستها .أن وجود هذا التفاعل هو واحد من النقطة املرجعية
يف تقييم نوعية برنامج الوسائل املتعددة التفاعلية.
 -۳مستقل
جيب توفري وسائل اإلعالم سهولة واكتمال احملتويات حىت مستخدم ميكن
استخدامه دون توجيه من اآلخرين كما جتعل من السهل على املستخدمني يف
املواد التعليمية .التعليم التفاعلي ميكن أن يستخدمها الطالب فرديا ،و يف البيت
ميكن أن تفعل بنفسك .يستطيع مكررا املواد إلرادة الطالب .ميكن أن تستخدم
 7ترجم من :
Niken ariani dan dany haryanto, pembelajaran multimedia di sekolah (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya,
2009(, h. 27
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يف الكالسيكية أيضا مع عدد الطالب  ۵۰مبوجه املعلمني أو االستماع إىل
8
وصف سردي للراوي الذي يتوفر يف الربنامج.

ح .الخطوات التعليم تطبيق القرص لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
وسائل التعليم اليت اختارت أن تستخدم بفعالية وكفاءة ،جيب أن يقطع
خطوات منهجية .هناك بعض اخلطوات فيما يلي :
• حتية املعلم
• يشرح املعلم مادة دراسي
• املعلم اإلدراك بالرتابط

• طلب املعلم إىل الطالب لفتح الفصل هذا اليوم

• معلم سأل أحد الطالب لقراءة واالستماع اآلخرين
• وبعد ذلك ،املعلم إعداد مسالط وحتريف قرص املضغوط لتدريس اللغة
العربية إلبن سوطابا يووانو
• طلب املعلم لالستماع شرحه جبيد
• املعلم مكرر دور قرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
بثاللثة مرات

• مث أن أعطى املعلم لعب قصاصات من الورق على كل طالب
8

ترجم من :
Rudi susilana dan cepi riyana, media pembelajaran (bandung: CV Wacana Prima, 2007), h. 129

18

• يف كل ورقة وجود مجلة إمسية و مجلة فعلية

• طالب حيمل الورق لفرتة من الوقت ال ينبغي إفشاؤها على صديقه حىت
مجيع الطالب احلصول عليها
• بعد أن هناك تعليمات من املعلم للبحث عن األزواج مجلة يف ورقه
• يتكون من يف أي جمموعة يتكون على الطلبان

• وبعد وجود األزوجه ،طلب املعلم الطالب إلنشاء على فقرتني
• مت إكمال املهمة و اجملمعة
• يعطي املعلم التعزيز يف هناية التعلم

• وأعطى املعلم واجبة املنزيلي لواجه القادم

خ.

مزايا و عيوب قرص المضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
قرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو هو أحد الفروع من
قرص املضغوط التفاعلي يشتمل من مواد التعليم القائم على الكمبيوتر .كما هو احلال
مع أية وسائل أخرى ،قرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو له مزايا
9
وعيوب :
 -1مزايا قرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو :
• ميكن أن تكون معلومات التعليم يف منوذج النص

 9ترجم من :
Andi Prastowo, Panduan kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 2011) h.
332
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• التفاعلي مع الطالب
• ميكن تكييفها وفقا حلاجة الطالب
• ميكن تكرارا مرارا حىت يفهم الطالب
 -۲عيوب قرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
• يتطلب الكمبيوتر ومعرفة الربنامج
• يتطلب االجهزه خاصة لعملية التنمية واالستخدامها
• تقرير الرسومات صورة نظم املعاجلات الدقيقة حمدودة جدا
الفصل الثاني :مهارة الكتابة
أ .مهارات اللغة

اللغة العربية هى مفتاح العلوم الدينية وال ينسى ألي طالب ان جيري ىف
العلوم الدينية بغري اتقان اللغة العربية .فاللغة العربية هي لغة املسلمني ىف اجناز العلم.
هذه اللغة تصادر من كتاب اهلل وهبذه اللغة ايضا نتعبد اىل اهلل سبحانه وتعاىل.
فيجعل كل مسلم ان جيتهد يف دراسة اللغة العربية بكل جهد وجد ليحصل اىل كل
ما يتمناه من العلوم الدينية.10
يعرف دريفر يف قاموسه بأن املهارة هي السهولة والسرعة والدقة (عادة)
يف أداء عمل حركى.

10

لوس مالوف ،1996 ،املنجد ىف اللغة وإلعالم ،بريوت؛ داراملشرق ،صفحة12 :

20

ويعرف مان بأن املهارة تعين الكفائة يف أداء مهمة ما .ومييز بني نوعني
من املهام :األول حركي والثاين لغوي .ويضيف بأن املهارات احلركية هي إىل حد
11
ما ،لفظية وأن املهارات اللفظية تعترب يف جزء منها حركية.
وللغة أربع مهارات ،هي االستماع والكتابة والقراءة والكتابة .والوسيلة
اليت تنقل مهارة الكالم هي الصوت عرب االتصال املباشر بني املتكلم واملستمع .أما
12
مهارتا القراءة والكتابة فوسيلتهما احلرف املكتوب.
ب.مفهوم الكتابة
املهارة مصدر من مهر -مهر – مهارة واملراد فيها اإلستطاعة .وأما الكتابة
يف اللغة تعين اجلمع وابشد والتنظيم ،وأما الكتابة يف الصطالح جبمع الدالالت
املتنوعة. 13
الكتابة لغة مصدر من كتب يكتب كتابة ،تشري الكتابة إىل أحد اجلوانب
االنتاجية يف اللغة ،أو أحد فنون االرسال ،حيث يشرتك فن الكالم مع الكتابة يف
هذه الناحية ،بينما ميثل االستماع والقراءة الناحية االستقبالية من بني فنون اللغة.14
هي احدى من املهارات اللغوية االربعية الفعالية االنتجية وهي مهارة القراءة
واإلستماع والكتابة والكالم ،وهي حتويل االصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على

11

رشدي أمحد طعيمة ،املهارات اللغوية (القاهرة :دار الفكر العريب )2004 ،ص29.

 12عبد الرمحن ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( ،العربية للجميع )2010 ،ص203.
 13أمحد فؤاد حممود عليان ،املهارات اللغوية( ،الرياض :دار املسلم للنشر والتوزيع۱۴۱۳ ،ه).۱۵۶ ،
 14نور هادي ،املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا( ،ماالنج :جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك
إبراهيم ۲۰۱۱ ،م).۱۰۵ ،
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الورق أو غريه متعارف عليها بقصد نقلها إىل االخرين مهما تناءى الزمان واملكان
وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة.15
مهارة الكتابة هي تدريب العاملني على الكتابة االدارية املوضوعية الدقيقة
وجتنب االخطاء اهلجائية واإلمالئية ،وهذا يطلب تطوير التفكري وزيادة حصيلة
املعلومات اللغوية وترقية األسلوب يف الكتابة.16
تأيت بعد ذلك مرحلة النشاط الكتاب املتطور ،وهي املرحلة اليت ينظر فيها
للكتابة كوسيلة للتعبري عن االفكار يف شكل مسلسل طبقا لنظام تركيب اللغة،
واهلدف النهائي من هذا النشاط بالنسبة للكتاب هو القدرة على التعبري عن نفسه
يف صيغة مهذبة راقية تتطلب االستخدام الفعال الثروة اللفظية وسائر تراكب اللغة،
وهذا النشاط نسميه االنشاء ومن التعبري واالنشاء تتكون من املهارة الثانية للكتابة
17
وهي املهارة العقلية والفكرية
ومييز تشار لز بروجرز ورونالد يف كتاهبما "الكتابة فن اكتساف الشكل
واملعىن" والذي نشر تقرير عنه مبجلة الفيصل السعودية ،ميزا بني ثالثة أنواع رئيسية
من الكتابة هي:

 15حممد صاحل الشنطي ،املهارات اللغوية( ،اململكة العربية السعودية :دار األندلس للنشر والتوزيع ۱۹۹۵ ،م)،
.۲۰۵
16

ترجم من

Ahmad Fuad Effendy, Metodology Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Al-Misykat, 2009), 170.

 17حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( ،اململكة العربية السعودية :حقوق الطبع وإعادته حمفوظتة جلامعة أم
القرى۲۳۳ ،)۱۹۸ ،
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 -۱الكتابة التعبريية  :وفيها يعرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية ،ويبين أفكاره
وينسقها وينظمها يف موضوع معني بطريقة تسمح للقارئ أن مير باخلربة
نفسها اليت مرهبا الكاتب (وهذه هي ما تسمى يف الرتبية بالكتابة االبتداعية).
 -۲الكتابة املعرفية  :وفيها يستهدف الفرد نقل املعلومات واملعارف وإخبار القارئ
بشيئ يعتقد الكاتب أن من الضروري إخباره به ،وتستلزم هذه الكتابة املعريفية
تفكريا حتليليا وقدرة على إكساب معىن الشياء المعىن هلا يف حد ذاهتا.
واملطلوب من كاتب املقال املعرفيأن يعرف قارئه جيدا ،وأن يدرك حاجته
ورغابته .إن الكتابة املعرفية تفقد أمهيتها ومغزاها إذا مل تتضمن معلومات
وحقائق وأخبارا (وهذه الكتابة تشبه ما يسمى بالكتابة الوظيفية).
 -۳الكتابة االقتناعية  :وهي تتفرع من الكتابة املعرفية ،ويف الكتابة االقتناعية
يستعمل الكتابة العديد من الطرق القناع القارئ بوجهة نظره ،مثل احملاججة
وإثارة العطف ونقل املعلومات بطريقة تؤثر لصاحل موفق معني واستخدام
األسلوب األخالقي .إنه يلحأ إىل املنطق والعاطفة أو األخالق ،ورمبا إىل
الدين القناع القارئ بارائه.18

ت.أنواع الكتابة

قد اختلف العلماء يف تقسيم الكتابة .وذلك االختالف باختالف نظرهم
فيها .و رأى كمال إبراهيم بدري بأن الكتابة أشكال خمتلفة .ومنها هو نسخ أو

 18رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة ،تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات‘( ،يسيسكو  :الرتبية والعلوم واثقافة،
۲۰۰۹م)۶۷ ،
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نقل زمنها ما ابداعى .ومنها ما هو حتويلي (كمال إبراهيم بدري ،الوجه يف تعليم
19
اللغة العربية لغري الناطقني هبا).
 -۱الكتابة النسخية
يتخذ هذا النوع من الكتابة عدة اشكاهلا امهها نسخ احلروف اهلجائية
والكلمات واجلمل والنصوص املختلفة وهي عملية حماكاة للرموز الكتابية واعادة
تصويرها .فهي ال تتطلب تفكريا ذهنيا عميقا بقدرما تتطلب مهارة حركية وقوة
مالحظة وقدرة على التقليد.
 -۲الكتابة االبداعية
وتشتمل على االنشاء بشكل عام حيث يقوم الكاتب ببناء لغوي
يعرب فيه عن افكاره أو افكار غريه يف صورة رسالة او مقالة او قصيدة .وقد
يقوم ايضا بتلخيص كتابة لكاتب اخر باستخدام اسلوبه اخلاص املتميز.
 -۳الكتابة التحويلية
وهي صياغة لغوية جديدة تعتمد على حتويل أفكار األخرين من لغة
إىل لغة أخرى .وتتمثل يف ترمجة املقاالت والكتب والبحوث .والكاتب يف هذا
النوع و إن كان مقيدا بأفكار األخرين فإنه مازال حرا يف اختيار املفردات
االنسب واالساليب االصلح اليت تساعده على نقل املعاين امينا .ويندرج حتت
الكتابة التحويلية االمالء وتدوين احملاضرات وتسجيل املالحظات حيث يقوم
الكاتب بتحويل الصوت املسموع إىل مكتوبة وهذا حيتاج إىل عمليات ذهنية
امهها تذكر صورة الكلمات وقفا لقواعد كتابتها .هلذا يعد مرحلة اعلى من
جمرد النسخ.
19

تدريس مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربيةKT- 1997 011 PBA ،
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ث.أهمية مهارة الكتابة
قال حلدي :فيعلم احلديث أن لغة الكتابة هلا فوائد يف احلياة اليومية كما يلي:
 -۱لالعمال ،منها العالمات يف املكان العام كاشارة املرور ،ورقعة املنتاج
واالرشاد كاالدوات املنزيلية ،وقائمة الطعام ودليل اهلاتف والرسالة يف
اإلنتخابات العام والكمبيوتر اليدوية .واالختصار لالتصال االجتماعي.
 -۲لالخبار ،منها اجلريدة واجمللة والكتب بدون اخليايل واالعالن والكراس
السياسي والتقرير العلمي وكتاب الدليل.
 -۳للتسهيل ،منها اجمللة السلوانية والكتاب اخليايل والشعر والدراما وانشاء
اجلريدة وايضاح االفالم واللعبة فيها اللعبة يف كمبيوتر.20
والكتابة هي مهمة كوسيلة من الوسائل االتصال والتعبري عن النفس
والفكر ،فإهنا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدراس للغة العربية
إىل القدرة على أن يكتب هبا كما يتحدث ويقرأ.
إن الكتابة أيضا وسيلة من وسائل تعليم اللغة .فهي تساعد الدراس
على التقاط املفردات وتعريف الرتاكيب واستخدامها ،كما أهنا تسهم كثريا يف
تعميق وجتويد مهارات اللغة االخرى كالكالم والقراءة واالستماع أيضا باعتبار
كتابة االمالء نوعا من أنواع التدرب على االستماع كما سنذكر يف مكان
اخر.
ليس من شك أن الكتابة من أهم املهارات اللغوية وتكمن أمهيتها فيما
يلي:
20

ترجيم من
Furqonul Aziz Cahaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif: Teori dan Praktek, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 129.
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 -۱الكتابة هي ذاكرة الفراد والشعوب ،حيث حتتفظ حتتفظ خبالصة فكر
األمة وترائها وتصونه من الضياع ،فهي اليت تستوعب التاريخ ،وتدون
أحداثه وحقائقة ،وأمة بال تاريخ ضائعة ليس هلا مكانة ،كذلك فإن
الكتابة حتفظ ما يريد االفراد حفظه من ذكاريات وخواطر وما إىل ذلك.
 -۲الكتابة أداة االبداع ووسيلته ،فهي اليت بوساطتها ينقل إلينا األدباء
والشعراء ما تفيض به قرائحهم من عذب القول ومجيل القصيد ،وهي
اليت حفظت لنا أروع النماذج االدبية وأرفعها.
 -۳الكتابة أداة من أدوات االعالم والدعوة خصوصا يف عصرنا احلاضر حيث
انتشرت املطبوعات واجلرائد واجملالت والكتب وأصبح أمر االستغناء
عنها عنها غري ممكن على االطالق ،فهي تلعب دورا هاما يف خمتلف
اجملاالت.
وهكذا يتضح لنا أن الكتابة ذات أمهية قصوى يف حياتنا مبختلف
جوابنا اخلاصة والعامة.

ج .أهداف تعليم مهارة الكتابة

أمهية التعرف على دوافع الدارسني لتعليم اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف
حتقيق أهداف تغليم املهارة على هذه اللغة خاصة تعليم مهارة الكتابة ويف زيادة
فاعلية التعليم والتعلم عند املعلمني.
حيث يقوم املعلم بتحديد األهداف التعليمية لكل درس يدركه الطالب،
ويسعى هو إىل حتقيقه بالتدريس كما يسعى إىل قياسه مع هناية كل درس .ولكي
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يكون حديثنا عن األهداف إجرائيا ،نقدم مناذج لبعض األهداف العامة واخلاصة
من مهارة الكتابة يف املستويات الثالثة لتعلم اللغة كما يلي:
 -۱أهداف عامة :
• أن يكتب الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة
• أن يعرف قواعد الكتابة العربية ويطبقها يف كتابه
 -۲أهداف خاصة :
• املستوى املبتدئ:
 أن يكتب احلروف العربية من اليمني إىل اليسري أن يكتب بعض اجلمل البسيطة عن طريق النقل• املستوى املتوسط:
 أن يكتب بطاقات الدعوات والتهاين أن يدون بعض األفكار واملذكرات البسيطة• املستوى املقدم:
 أن يكتب موضوعا مقاليا حول فكرة يود التعبري عنها أن يكتب بعض املوضوعات الوظيفية ،كارسائل والتقارير...إخل.21ميكن ختليص أهداف تعليم الكتابة يف هدف رئيسى واحدة (السيطرة على
استخدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن يفهمه).
ومن أهم األهداف املرجتاة من تعليم مهارة الكتابة كما يلي:
21

رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة ،تعليم اللغة التصاليا بني املناهج واالسترياجيات( ،إيسيسكو :الرتبية والعلوم واثقافة.۱۲۷ ،)۲۰۰۶ ،
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 -۱إقدار التالميذ على التعبري عن كل ما خيتلج يف نفسهم بعبارة سليمة يف مبناها
معناها حتقق الغرض وباملطلوب.
 -۲من االستجابة للمواقف االجتماعية اليت تلح عليهم للتفاعل معها والكتابة فيها
مثل :كتابة املذكرات وامللخصات والرسائل وغري ذلك
 -۳تدريب التالميذ على دقة املالحظة عند توظيف ما يعرض هلم من اخلربات
 -4تدريب التالميذ على احلصول والتصورات وامعارف واملعلومات اليت يريد أن
يكتب عنها من مظاهنا الصحيحة
 -۵تعويد التالميذ على السرعة يف التفكري والتعبري ،وكيفية مواجهة املواقف الكتابية
الطارئة.22

ح .طريقة تدريس مهارة الكتابة
أما تدريس مهارة الكتابة يف اللغة األجنبية – وهي هنا اللغة العربية – فيما
يتصل باجلانب الفكري من الكتابة فنعتقد يف ضرورة االكتفاء فيه باالجتاه األول
ويصبح مستوى املهارة الفكرية يف الكتابة باللغة العربية حمدودا جبانب الوظيفي من
الكتابة.
عندما ننادى باعتداد الطالب اعدادا سليما قبل تكليفه كتابة موضوع يف
اإلنشاء فاننا نرمي إىل عدم جره إىل حالة من الفشل الحتمد عاقبتها.

22

نور هادي ،املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا( ،ماالنج :جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم.۱۷۶-۱۷۸ ،)۲۰۱۱ ،
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وكي يستطيع التالميذ أن يكتب يف اللغة األجنبية جيب أن مير بطريقة مرتبة
منسقة خالل مخس مراحل من التحسن:
 -۱النسخ
هذه املرحلة غالبا ما يستهان هبا من قبل مدرسي اللغة األجنبية وينظر إليها
على أهنا غري جديرة باالهتمام من قبل التالميذ الشباب .وهذا املوقف جيهل
احلقيقة اليت تشري إىل أن هناك كثريا من املظاهر يف اللغة األجنبية تكون غربية
على التلميذ وحيتاج ألن يعود نفسه عليها إذا أراد أن يكتب اللغة بثقة وأمان.23
 -۲االعادة دون الرجوع إىل األصل
خالل هذه املرحلة الثانية سوف حياول التلميذ أن يكتب بدون أصل ما تعله
شفويا ،وقراءة يف كتابه املدرسي ،ومما يساعده على عمل ذلك بنجاح أن يكون
قد تدرب جيدا على عادات االتقان يف مرحلة النسخ .ومن املهم أن ختتلف الطرق
خالل هذه املرحلة وأن يتطلب نشاط الكتابة من جانب التلميذ تنوعا يف مجل
املتعلمة ،وأن يكون الرتكيز على دقة االعادة ،وأن يعقب التصحيح كل عمل يقوم
به التلميذ.24

 -۳اعادة تركيب األمثلة

23
24

نفس املراجع۱۸۵ ،
نفس املراجع۱۸۶ ،
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حيتاج التلميذ يف هذه املرحلة إىل هتيئة بسيطة ،وجيب أن يكون العمل املطلوب
اعادة تركيبه قد درس شفويا أو أخد يف القراءة ،وأن يكون املعلم مقتنعا بأن التلميذ
يستطيع أن يقول لنفسه بدقة ما يؤد كتابته ،عندما يستطيع أن يكفله باعادة تركيب
االمثلة ،وبذلك يهيئ له احلظ يف كتابة صحيحة .وللوصول إىل 25مزيد من الدقة
والنجاح تبين هذه التمرين شفويا يف الصف أوال ،وتستبعد التمارين اليت التكون
مستوعبة من قبل الطالبات.

26

 -4الكتابة املوجهة
هذه املرحلة هامة ألهنا تشكل مرحلة العبور إىل االنشاء احلر ،حيث يعطي
التلميذ بعض احلرية الختيار عبارات معجمية ومناذج تركيبية لكتابة التمرين .ومن
املمكن يف هذه املرحلة أن جييب التليذ على سلسلة من األسئلة اهلامة حول قطعة
مقروءة ،على أن توضع هذه األسئلة يف تتابع منطقي حبيث تكون االجابات قطعة
27
مصاغة بشكل جيد.
 -۵اإلنشاء
هذه املرحلة اخلرية من االنشاء تشمل اختيارا فرديا للمفردات والرتاكيب من
أمجعل التعبري عن معىن شخصي .والبد من التنبه إىل خطأ يكثر وقوع التالميذ فيه
عندما حياولون أن يكتبوا بلغتهم القومية مث يرتمجوا ما كتبوا إىل اللغة األجنبية ،ظانني

25

 26نفس املراجع.۱۸۷ ،
 27نفس املراجع.۱۸۹-۱۸۸ ،
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أن ذلك سوف يقود إىل تعبريات اللغة االجنبية .ولكن بطريقة التدريب املنظم الذي
28
عرض سابقا سوف حني الطالب من االنزالق إىل هذا العمل.

28

نفس املراجع.۱۹۰ ،

الباب الثالث
طريقة البحث
طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمها الباحثة يف إجراء وحتليل حبثه 1.طريقة
البحث بشكل عام هي فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة من أجل الكشف
عن احلقيقة ،فيتعرض هنا إىل كيفية العرض ،وطرح قضايا املوضوع ،والوسائل اليت ستسلكها
الباحثة ليصل هبا إىل النتائج املطلوبة ،حبيث يبدو البحث ،وطرقة ،ووسائل واضحة املعلم،
2
وبالتحديد بيان نوعه.
إذن ينبغي للباحثة أن تعني مصادر احلقائق اليت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت
تقصد هبا يف هذا البحث العلمي .والطريقة املعينة اليت استخدمها الباحثة كما يلي:
أ .نوع البحث
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية والطريقة
الكمية .والطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت تستغين عن األرقام العددية .وعكسها
طريقة كمية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام العدديّة.
وأما هذا البحث العلمي استخدمت الباحثة الطريقة الكمية خمتلط بالطريقة
الكيفية .وصفتها هي حبث املكتبة والدراسات امليدانية .وهي الطريقة العملية لنيل
املعرفة باستخدام البيانات الرقمية كألة اكتشاف البيانات عن الشرح املنشود 3.وأما
جنس هذا البحث فهو البحث التجرييب وإهدافه يعين لإلستقصاء على تطبيق القرص
 1يرتجم من:
Suharsimi Arikunto, Metodologi Peneleitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 245

 2عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ,كتابة حبث العلم صياغة جديدة (مكتبة الرشد 1423 ,هـ) .60

 3يرتجم من:
Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung, alfabeta,2006),h.14
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املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب
املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا .فيمكن على الباحثة أن
ترجم املادة العلمية على األرقام اليت يتم حتليلها بوسيطة احلاسوب اآللية املتطورة
باستعمال برنامج س.ب.س.س .أو بطريقة اإلحصائية اليدوية والشرح للطريقة
الكيفية.
ب.مجتمع البحث وعينته
يقصد مبجتمع البحث جمموعة من األشخاص أو األشياء اليت نريد دراستها،
إما لوصفها أو الستقراء السامات العامة هلا ،أو الستقراء العالقة بينها للوصول إىل
العالقة الكونية 4.أن اجملتمع ذات أحجام خمتلفة .فقد يكون اجملتمع صغريا ،ميكن
دراسة أفراده مجيعا يف حبث واحد ،وقد يكون كبريا أو الهنائيا ،حبيث حنتاج إىل عينة
متثله ،جيعل باإلمكان دراسته كله يف حبث واحد.
اجملتمع البحث هو مجيع األفراد أو األحداث أو األشياء الذين يكونون موضوع
مشكلة البحث 5.واجملتمع يف هذا البحث هو طالب الفصل االحدى عشر "العلوم
الطبعية" مبدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا.
العينية هي جزء من اجملتمع األصلي حيتوي على بعض العناصر اليت مت اختيارها
بطريقة معينة 6،وهبا ميكن دراسة الكل بدراسة اجلزء بشرط أن تكون العينية ممثلة

 4سعيد إمساعيل صيين ,قواعد أساسية يف حبث العلمي (شبكة األلوكة)2010 :ص.282 .
 5حممد عبد الفتاح الصرييف ,البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثني( ,عمان :دار وائل.185 ,)2001 ,
 6نفس املرجع.186 ,
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للمجتمع املأخوذة منه 7.وأما عينية يف هذا البحث فجميع طالب يف الفصل احدى
عشر "العلوم الطبيعي" مبدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا ألن
اجملتمع الذي أقل من  ۱۰۰فعلى األحسن أخذ مجيع اجملتمع ،وكان البحث هو حبث
اجملتمع.

8

ت.فروض البحث
فروض البحث هو إجابة مؤقت على مسألة البحث و مقررة بالبيانات
9
اجملموعة .قالت سوهرسيمي :إن فرضية البحث نوعان ومها الفرضية البدلية )(Ha
10
والفرضية الصفرية ).(Ho
 .1الفرضية البدلية
دلّت الفريضة البدلية أ ّن فيها العالقة بني متغري املستقل " "Variabel Xومتغري
غري مستقل ” .“Variabel Yوالفريضة البدليّة هلذا البحث هي دلّت وجود ترقية مهارة
الكتابة لدى طالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"
سدايت-ماجاكرطا بعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو.

 7عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل ,البحث العلمي (وزارة املعارف اململكة العربية السعودية.52 )1999 :
 8مرتجم من:
Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hal. 91

 9يرتجم من:
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
hal.110
 10نفس املراجع ،ص11 .
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 .2الفرضية الصفرية
ن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل " Variabel
دلّت الفرضية الصفرية أ ّ
 "Xومتغري غري مستقبل ” .“Variabel Yوالفرضية الصفرية هلذا البحث هي دلّت على
عدم وجود ترقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا بعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة
العربية إلبن سوطابا يووانو.
ث.طريقة جمع البيانات
مجع البيانات هو عمل مهم إلجراء عملية البحث العلمي ،وهبذا العمل
يستطيع الباحثة أن حتصل هبا املعارف واملظاهر ليتم حبثه .والباحثة اليستعمل الوسيلة
الواحدة هلذا البحث ،بل تستعمل الباحثة الوسائل املوافقة ،كما يلي:
 .1طريقة املالحظة
طريقة املالحظة هي عملية مشاهدة وتدوين بنظام على
11
الظواهر الىت حبثه الباحثة.
وتستخدم الباحثة هذه الطريقة جلمع البيانات كفاءة مهارة
الكتابة لدى الطالب و حول أنشطة الطالب عند تطبيق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة
لدى طالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا ،خاصة ملعرفة عملية تعلم الطالب يف
الفصل.
 11نفس املرجع ،ص109.
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وتنال الباحثة هبذه الوسيلة بيانتني ،وهي قدرة الطالب عندما
فهم احملتوى من املواد يف القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن
سوطابا يووانو بشرحه الذي يقدمه أمام أصدقائه  ،وتنال الباحثة على
روح الطالب يف إنشائه.
 .2طريقة االختبار
االختبار هو بعض السؤال أو التمرينات أو األدوات األخرى
الذي تستخدمها الباحثة ملعرفة مقدار املهارة و املعرفة والقدرة أو
12
املوهبة لكل فرد أو اجملموعة.
وتستخدم الباحثة وسيلة االختبار القبلي و االختبار البعدي.
أما االختبار القبلي هو جيري قبل تطبيق القرص املضغوط لتدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو
كفائتهم اللغوية قبل تطبق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن
سوطابا يووانو .و أما االختبار البعدي هو جيري بعد تطبيق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو ملعرفة مهارة الطالب
اللغوية أو كفائتهم اللغوية بعد تطبق هلم الباحثة وسيلة القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .ونتيجة هذان
اإلختبارين ملقارنة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احدى عشر يف
مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا و ملعرفة
وجود فعالية تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا

 12نفس املراجع ،ص١٥٠ .
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يووانو يف الصف احدى عشر"العلوم الطبيعي" يف مدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا.
وتنال الباحثة ستة بيانات يف حبثها هبذه الوسيلة ،وهي ملعرفة
الباحثة قدرة الطالب بكتابتهم على تلخيص توضيح الدراسة بوسيلة
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو ،وملعرفة
الباحثة على فهم الطالب برتكيب يف كتاهبم ،وملعرفة الباحثة على قدرة
الطالب باختالف بني الكلمة اإلمسية والكلمة الفعلية ،وملعرفة الباحثة
قدرة الطالب على معرفتهم حبول مجلة إمسية إىل مجلة فعلية وضدها،
وملعرفة الباحثة على قدرة الطالب باإلنشاء مجلة إمسية و مجلة فعلية.
 .3طريقة الوثائق
هي طريقة مجع البيانات مصادرها املكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد
والبحوث املوجودة واحلكايات وغريها 13.هذه الطريقة لنيل البيانات عن
خلفية املدرسة وبيئتها واملعلومات األخرى حول املدرسة.
ج .بنود البحث
بنود البحث هو آلة أو األدوات استخدام الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت
يدعم عملية البحث .واستعمل الباحثة البنود اآلتية:

 13يرتجم من
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hal
.1
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-1

صفحة املالحظة ملعرفة أنشطة الطالب يف تطبيق القرص املضغوط يف تدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة طالب الصف احدى
عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا .

-2

-3

الوثائق املكتوبة للوصول إىل البيانات واملعلومات عن املدرسة الذي يطبق فيها
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة
لدى الطالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"
سدايت-ماجاكرطا.
جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن نتائج الطالب ملعرفة
كفائة مهارة الكتابة الطالب يف الدراسة القدمية .وملعرفة فعلية تطبيق القرص
املضغوط يف تدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة
طالب الصف احلادي عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"
سدايت-ماجاكرطا.

ح .طريقة تحليل البيانات
حتليل البيانات هي إحدى الطرائق اليت تستخدمها الباحثة لنيل
اإلجابة عن أسئلة فعالية تطبيق كل حبث .وتنقسم الباحثة طريقة حتليل
البيانات على قسمني ،ومها:
 .1الرموز املأوية ()prosentase
وأما رمز النسبة املأوية فيما يلى:
x 100 %

=P
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البيان :

P

= النسبة املأوية

F

= تكرار اإلجابة

N

= عدد املستجيبني

وأما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمية فتستخدم
الباحثة املقدار اليت قررهتا سوهارمسي أريكونطا كما يلي:
 = %1..-%76جيد
 = %75-%56مقبول
 = %55-%4.ناقص
 = %29-%1.قبيح
.2

14

اختبار(paired t-Tes) t -

وهي السؤال او االمتحان الذي يستعمله الباحثة ملعرفة مهارة الطالب يف
15
تعليم اللغة العربية وباخلصوص مهارة الكتابة.
وتستخدم الباحثة طريقة االختبار القبلي و االختبار البعدي .أما االختبار
القبلي هو جيري قبل تطبيق القرص املضغوط يف تدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفاءاهتم اللغوية قبل تطبق هلم الباحثة
 14يرتجم من:
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik : Edisi Revisi 5 (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002) hal.245
15

نفس املرجع ،ص192.
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القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .وأما االختبار البعدي
هو جيري بعد تطبيق القرص املضغوط يف تدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفاءاهتم اللغوية بعد تطبق هلم الباحثة القرص
املضغوط يف تدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .ونتيجة هذان االختبارين
ملقارنة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا.
وأما رمز املقارنة " "Test tللعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما ٬فتستعمل الباحثة
صيغة فيما يلى:16
البيان:
 = t0املقارنة

𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺

 = MDاملتوسطة ( )Meanمن متغري
الصيغة:

X

𝑫∑
𝑵

𝐷∑
N
𝐷𝑀𝐸𝑆

16

= 𝟎𝒕

(الفرقة التجريبية) واحلصول على

= 𝑫𝑴

= عدد خمتلفة من متغري ( xالفرقة التجريبية) ومن متغري ( Yالفرقة املراقبة)
= مجلة البيانات
= اإلحنراف املعياري من متغري ( xالفرقة التجريبية) ومن متغري ( Yالفرقة
املراقبة) واحلصول على الصيغة:

يرتجم من:
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996) hal.289
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𝟐

𝟐𝑫 ∑
𝑫∑
(−
)
𝐍
𝐍

𝐷𝐷𝑆

√ = 𝑫𝑫𝑺

= اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة:
𝑫𝑫𝑺
𝟏 √𝑵 −

= 𝑫𝑴𝑬𝑺

 = H0عدم عالقة قبل وبعد تطبيق القرص املضغوط يف تدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو مبهارة الكتابة.
 = Haوجود عالقة قبل وبعد تطبيق القرص املضغوط يف تدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو مبهارة الكتابة.

الباب الرابع
الدراسة الميدانية
الفصل األول  :البحث عن مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سداتي-ماجاكرطا
أ .تاريخ المدرسة

أسست هذه مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا على

وقف من حممودة احلاج الذي يقع يف مغرب املدرسة املتوسطة اإلسالمية "إسالم"
سدايت-ماجاكرطا ،حبجم  100x 50م .أسست هذه مدرسة بالسهولة ألهنا مؤسسة
وحدة مع املدرسة املتوسطة اإلسالمية "إسالم" سدايت-ماجاكرطا ،حىت صناديق
وتسهيالت معتمد من املدرسة املتوسطة اإلسالمية "إسالم" سدايت-ماجاكرطا.
عقد مدير املدرسة األوىل هو شافعي احلاج و بعض معلمون من املدرسة
املتوسطة اإلسالمية "إسالم" سدايت-ماجاكرطا .ويبداء عمليات يف سنة الدراسية
 2001/2000مع اربعون الطالب يف أوله .واحلمد هلل سنة بعد سنة هذه املدرسة
جتربة التقدم و التحسني عدد الطالب.
ألن طالهبم ارتفاع مستمر ،فمن الضروري للحصول على اإلهتمام أكثر جدية
لتحسني اجلودة والنوعية .وأما نظرا حلالته مدير املدرسة بصحية ليست جيدة ،فهذه
املدرسة يرفع مدير املدرسة جديدة على كل اإلعتبارات .ومدير املدرسة جديدة هو
لباس التقوى  S.Eويبداءه يف سنة الدراسية .2006/2005
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ب.موقع مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سداتي-ماجاكرطا
تقع هذه املدرسة يف شارع السوق سدايت بقرية سدايت مدينة ماجاكرطا .وأما
تفصيل الشرح عن موقع املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا
فكما يلي:
 .1حدد جهة مشرق املدرسة مدرسة املتوسطة اإلسالمية "اإلسالمي"
سدايت-ماجاكرطا
 .2حدد جهة مغرب املدرسة حديقة القرية
 .3حدد جهة جنوب املدرسة السوق سدايت
 .4حدد جهة مشال املدرسة بدور ريفية
وأما وضع موقع هذه املدرسة مسرتيح لعملية التعلم ألن بيئتها
مؤسسة مع مدرسة املتوسطة اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا و
يقع يف زاوية القرية ،وهناك متاما بعيدا عن ازدحام السوق .ومع أن هذه
املدرسة يقع يف زاوية القرية لكن أكثر الناس من أي القرية قد اعتمدوا
هبذه املدرسة .وهذا االعتماد مثبت بدليل قيام هذه املدرسة على إصرار
جمتمع.
ت .الرؤية
التعلم ،ذو العلم ،والعمل
ث .البعثة
 أداء مداومة ترتيب الصفوف وتعمق انضباط واملهارة -زيادة محاسة تعلم الدين
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 هيكل المنظمة و أسماء الضباط.ج
" هيكل املنظمة املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي: 2 اجلدول
 م2017-2016 السنة
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اجلدول  :3أمساء الضباط
النمرة

االسم

الرواية التربوية

الوظيفة

1

خريالدين

S.S

رئيس املدرسة

2

امحد حميم

S.Pd

مدرس

3

مزين العابدين احلاج

S.Pd

نائب الدعاية

4

نينج عالية

Dra

مدرسة

5

هاين سوسيلو وارداين

S.E

مدرسة

6

فاريدا هانوم

S.Pd

مدرسة

7

كريستانيت بوسبيتاساري

S.Pd

مدرسة

8

امحد شاكري

S.Pd

نائب املناهج
الدراسية

9

عينية املسرورة

SH

مدرسة

10

سوليحة

S.Pd

مدرسة

11

سيت نور األمساء ك

S.Pd

مدرسة

12

نور الفريدة

S.Pd

مدرسة

13

حممد نسرالدين

S.Pd.I

مدرس

14

سامي

S.Pd

مدرسة

15

سيت اغوس خاليال

-

أمني صندوق

16

امحد مفتح الفوزي

S.Pd

مدرس

17

دوي إنتان أنيا سيسكا

S.Pd

مدرسة

18

سوسانا

S.Pd

مدرسة
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19

حممد إسراؤول ليلي

S.S

مدرس

20

استيحاراة

S.Pd.I

مدرسة

21

ايكو نور وهيودي

S.Pd

مدرسة

22

تنزية خمليصة

S.S

مدرس

23

مرزوكي

S.Pd.I

مدرس

24

امحد كاسيادي

-

مدرس

25

رمحة فرديانشة

Amd.Par

مدرس

26

يوليانة اينكي

S.Pd

مدرسة

27

ألف صاليم

-

مدرب فرقة الطبول

28

بوروانطا

-

أمن املدرسة

عدد املعلمني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا من 26
معلما و  2من حراس املدارس .وتتكون من  9معلمني و  17معلمة.

الفصل الثاني  :عرض البيانات وتحليلها
أ .كفائة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احدى عشر "العلوم الطبيعي" في
مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سداتي-ماجاكرطا

قد قامت الباحثة االختبار قبل تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية
إلبن سوطابا يووانو جلميع طالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا ،وهذا االختبار يسمى باالختبار القبلي .ومن هذا
االختبار نالت الباحثة نتائج طالب الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
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"اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا وهبا ستعرف الباحثة كفائة مهارة الكتابة لطالب
الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" قبل تطبيق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو فيه .وأما نتائجهم فكما يلي:
اجلدول  : 4نتيجة االختبار القبلي.
أمساء الطالب

الرقم

النتائج

1

ألطاف سالسابيال

60

2

أجني موليا سابيال

40

3

أنيسا ألفيانا

50

4

باهارودين راجو سابوترا

80

5

دافيد يانوار ديانشة

80

6

دمياس واهيو خريالدين

80

7

دريكا ماوالنداري

40

8

دوي أجنرايين

70

9

فجر برابووا سانتوصا

55

10

حنيفة

45

11

خدجية اخلتيمة

60

12

ليين أسرتياين

80

13

حممد عني الراقي

50

14

حممد بايو براستيو

35

15

حممد هسباح األنوار

70
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16

حممد حييا ألف حبيب اهلل

70

17

مرأة الصاحلة

60

18

مصباح املنري

65

19

نينا فربي عاملية

80

20

نوكي أبريليا أ

50

21

نور إمام شفعي

65

22

رمحة إمام شفعي

70

23

رمحة النعمة

70

24

سيال إيكا هرديانيت

55

25

سينتا براديتا ووالن

45

26

سيلفي أغستني نور م

60

27

سري واهيونينجسه

30

28

ويتانيا ايكتيساري

75

29

ويوين موسديانيت

70

30

مرأة الصاحلة

60
اجلملة

1870

املتوسط

70

ونتائج يف االختبار القبلي الذي قد نالت الباحثة قبل تطبيق القرص املضغوط
لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو كفاء مهارة الطالب فب الفصل احلادي عشر
حتتاج إىل التشريف مراة واحدة .ألن متوسط درجة الطالب ال يزال أقل بكثري من
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مستوى التخرج .يف ذلك اجلدول ،تقدر الباحثة أن تقدم مهارات الطالب املناسبة
بالنظام املكتوب يف الباب الثالث .أما نتائج نسبة مئوية من مهارة الكتابة عند الطالب
يف الصف احدى عشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت ماجاكرطا،
كما يلي :
اجلدول  : 5تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية بنسبة التقدير مائية.
الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطالب

النسبة املائية

1

%100-76

جيد

5

% 16،7

2

% 56-75

مقبول

14

% 46،7

3

% 40-55

ناقص

9

% 30

4

%10-39

قبيح

2

% 6،6

30

% 100

جمموع

نظرا يف هذا اجلدول أن  16،7 %من طالب حصول على درجة "جيد"،
وكان  46،7%منهم على درجة "مقبول" ،وكان  30 %منهم على درجة "ناقص"
وكان  6،6 %منهم على درجة "قبيح".
بناء على اجلدول الرابع ،عرفت الباحثة كفائة مهارة الكتابة لطالب الصف
احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-
ماجاكرطا قبل تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو بأن
كفائاهتم "مقبول" .وهذا اإلجياب يبىن على أسس متوسط نتائج مجيع الطالب .أما
متوسط نتائج مجيع الطالب يعين " " 70وكما وجد الشرح يف الباب الثالث الصفحة
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 35مبقدار الذي قررته سوهارمسي أريكونطا 1بأن نتيجة من  56حىت  75يسمى
باملقبول.
فلذلك قررت الباحثة بأن كفائة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادي
عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا
مقبول.
وإذا عرفت الباحثة أن كفائة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادي عشر
"العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا مقبول،
فسألت الباحبة الطالب بأي سبب حىت جتعلهم نالوا نتيجة يف املتوسط املقبول؟
فأجاب بعضهم بأهنم اليفهموا تركيب ،فلذلك هم اليستطيعون أن جييبوا السؤال
بإجابة صحيحة كاملة .وبناء على هذه اإلجابة فأرادت الباحثة أن تطبق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لكي يسهل الطالب أن يفهموا
الرتاكب للكتابة ،ألن يف هذه القرص املضغوط وجدت املساعدة عن املعلم الذي
يسهل الطالب أن يفهم الرتاكب للكتابة حىت جيعل الطالب املسؤول مما كتب.
ب .تطبيق القرص المضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو في تعليم
مهارة الكتابة في الصف حادي عشر "العلوم الطبيعي" في مدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي" سداتي-ماجاكرطا

قد طبقت الباحثة هذه القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو يف الصف احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا.
 1أنظر إىل الصفحة  35الباب الثالث حتت البحث طريقة حتليل البيانات
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وعملية تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة
العربية إلبن سوطابا يووانو مبادة اللغة العربية يف الصف
احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا حتت
املوضوع التسهيالت العامة واالجتماعية .واستخدمت
الباحثة طريقة املالحظة وطريقة تقومي الصاحب لنيل البيانات عن عملية تطبيق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو مبادة اللغة العربية يف الصف احلادي
عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا.
أما بيانات تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
يف عملية تعلم مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف
املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا من طريقة املالحظة فكما
يلي:
وللمقدمة بدأت املعلمة الدراسة باستعداد الطالب ليستعدون أن يشرتكوا
الدراسة ،وإلقاء املعلمة السالم على الطالب مث قرأ الدعاء مع الطالب .ولتحديد
وجود الطالب دعا املعلم الطالب بكشف احلضور ،ويف ذلك اليوم حضر مجيع
الطالب وعدده  30طالبا .وسألت املعلمة أحوال الطالب بقول كيف أحوالكم مجيعا،
وأجابوا احلمد هلل خبري .مث سألت املعلمة مادة الدراسة السابقة وكررها حلظة .مث شرح
املعلمة عن املادة الذي سيدرسها وأهدافها وأنشطة يف تدريسها وأما الطالب يهتمون
على شرح املعلمة.
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وأما أنشطة رئيسية يف تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن
سوطابا يووانو يف هذه املدرسة يعين تنقسم املعلمة الطالب على مخس عشرة فرقة ،
وكل القرقة تتكون من طالبان ،فجلس كل الطالب بفرقته .مث تؤيت املعلمة قرطاس لكل
فرقة ،ويف قرطاس وجدت األوامر جتعل اجلملة اإلمسية أو اجلملة الفعلية.
و املعلمة حتريف القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
بشاشة مع املتحدث و تطلب من الطالب لالستماع إىل ما يسمع من القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو.
مث كررت املعلمة إىل الطالب تركيب اجلملة اإلمسية أو اجلملة الفعلية يف السبورة
بتأخذ مثاال من القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية
إلبن سوطابا يووانو.
وعالمة إسم يعين  :اخلفض ،والتنوين ،ودخول
األلف والالم  ،وحروف اخلفض وهي من و إىل و عن
و على و يف و رب و الباء و الكاف والالم وحروف
القسم وهي الواو والباء والتاء .وأما مجلة اإلمسية فهي
ِ
ضَ ،و ححمَ َّم ٌد
تتكون على مبتدأ واخلرب ،حنو َ :عل ٌي َم ِريْ ٌ
ِب .و عالمة فعل يعين  :قد و السني و سوف و تاء
نَِ ٌ
التأنيث الساكنة ،و أما مجلة الفعلية فهي تتكون على
ب َزيْ ٌد َو َر َج َع َعلِ ٌي.
فعل و فاعل ،حنو  :ذَ َه َ
و بعد ذلك ،شرح املعلمة للطالب أن جتعل
كل فرقة على املثال الثالثة من مجلة اإلمسية و الثالثة
من مجلة الفعلية .مث جيمع كل جمموعة نتائج مناقشاهتم
للمعلمة ،مث أخذت املعلمة بعض قرطاس اإلجابات
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الطالب و تكتب املعلمة يف السبورة و تصحح اإلجابات الطالب .و ذلك حبيث
اليت تفعل املعلمة ملساعدة الطالب السهولة لتكتب مجلة اإلمسية و مجلة الفعلية .و
بعد ذلك ،لتقومي الدراسة الطالب تسأل املعلمة عن خصائص كلمة إسم و كلمة فعل
مرة ،و كيف الصيغة مجلة اإلمسية و مجلة الفعلية.
ويف اخلامتة كررت املعلمة الدراسة بالتلخيص مع الطالب خاصة ملا مل يفهم
الطالب .وأكد املعلم على مادة الدراسة وأقامت املعلمة االختبار البعدي على
الطالب .مث خيتم الدراسة بقراءة احلمدلة والدعاء معا مث إلقاء املعلمة السالم.
وقد نالت الباحثة تلك البيانات عن طريقة املالحظة ملعرفة أنشطة الطالب يف
تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .واحلاصل ،كثري من
الطالب ينشطون يف عملية تعلم مهارة الكتابة هبذه الوسيلة ،وهم مشتغلون بفرقتهم
ليشاور وظيفتهم ،إذن مجيع الطالب يتحركون ويركزون بدراسة مهارة الكتابة يف اللغة
العربية .وهذا الشرح يدل على أن تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن
سوطابا يووانو يف الصف حادي عشر " العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا جيد .
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اجلدول  : 6تقومي الصاحب

أرقام المراقبات

رقم
المستجبين

2

1

2

الجملة

6

7

8

10 9

1

2

2

4

3

4

3

2

2

3

2

27

2

4

2

4

3

3

2

2

4

3

2

29

3

4

2

4

4

4

2

2

4

3

2

31

4

4

2

4

3

4

2

2

2

3

3

29

5

4

2

3

3

4

2

2

4

3

2

29

6

4

2

4

3

4

2

2

2

3

2

28

7

4

2

3

3

4

2

2

2

3

2

27

8

3

2

4

4

3

2

3

3

3

2

28

أنظر املراقبات يف امللحق صفحة تقومي الصاحب

3

4

5

2
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29

2

3

2

4

2

4

3

4

3

3

9

28

2

2

4

2

2

4

3

4

2

3

10

30

2

3

2

3

2

4

3

4

3

4
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2

3

3

2

2

4

3

4

2

3
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30

2

3

3

2

2

4

3

4

4

4
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2

2

3

2

2

3

3

4

2

4

14
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2

2

3

2

4

4

3

4

2

3
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3
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3
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3
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30

3
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3

2

3

4

3

4

4
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3
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28

2

2

3

2

2

4

3

2

4
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2
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4

3

4

2

4
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2
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3

4
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3
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4
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2
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3
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4

2

4
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3

3

4

2

3

2

1

4

2

3
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3
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4
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4
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2

3

4

2
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3
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جملة

ملعرفة املأوية من تطبيق طريقة السقالة فاستخدم الباحث الرمز :
𝑥
𝑁

= 𝑥𝑀

856

= 𝑥𝑀

10
%𝑀𝑥 = 85,6

أما تفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي،
فاستخدمت الباحثة املقدار اليت ق ّدمهه سوهاسيمي أريكونطا كما يوجد يف الباب
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الثالث .3وقد نالت الباحثة مأوية تطبيق طريقة القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية
إلبن سوطابا يووانو يف الصف حادي عشر " العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا  ،% 85،6وهذه املأوية يدل على أن تطبيق
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يف الصف حادي عشر "
العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا جيد.
وتنبغي ملعلمة اللغة العربية أن تطبقها يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف دراسة مهارة
الكتابة.

ت .فعالية تطبيق القرص المضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لترقية
مهارة الكتابة في الصف احدى عشر "العلوم الطبيعي" في مدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي" سداتي-ماجاكرطا
واستخدمت الباحثة طريقة االختبارين ملعرفة فعالية تطبيق القرص املضغوط
لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة يف الصف احدى عشر
"العلوم الطبيعي" يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا  ،ومها
االختبار القبلي و االختبار البعدي .أما االختبار القبلي هو جيري قبل تطبيق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو
كفاءاهتم اللغوية قبل تطبق هلم الباحثة القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن
سوطابا يووانو .وأما االختبار البعدي هو جيري بعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس
أنظر إىل الصفحة  35الباب الثالث حتت البحث طريقة حتليل البيانات.
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اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو ملعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفاءاهتم اللغوية بعد
تطبق هلم الباحثة القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .ونتيجة
هذان االختبارين ملقارنة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احدى عشر "العلوم
الطبيعي" يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا بني قبل تطبيق
القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو وبعد تطبيق القرص املضغوط
لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو.
وأما نتيجة االختبار القبلي لدى طالب الصف احدى عشر "العلوم الطبيعي"
يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا كما يوجد يف الصفحة
.44
وأما نتيجة االختبار البعدي لدى طالب الصف احدى عشر "العلوم الطبيعي"
يف مدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي" سدايت-ماجاكرطا كما يلي :
اجلدول  : 7نتيجة االختبار البعدي
أمساء الطالب

الرقم

النتائج

1

ألطاف سالسابيال

70

2

أجني موليا سابيال

60

3

أنيسا ألفيانا

75

4

باهارودين راجو سابوترا

90

5

دافيد يانوار ديانشة

85

6

دمياس واهيو خريالدين

90

7

دريكا ماوالنداري

65

57

8

دوي أجنرايين

80

9

فجر برابووا سانتوصا

75

10

حنيفة

70

11

خدجية اخلتيمة

80

12

ليين أسرتياين

90

13

حممد عني الراقي

70

14

حممد بايو براستيو

65

15

حممد هسباح األنوار

80

16

حممد حييا ألف حبيب اهلل

85

17

مرأة الصاحلة

80

18

مصباح املنري

85

19

نينا فربي عاملية

95

20

نوكي أبريليا أ

70

21

نور إمام شفعي

80

22

رمحة إمام شفعي

85

23

رمحة النعمة

80

24

سيال إيكا هرديانيت

75

25

سينتا براديتا ووالن

75

26

سيلفي أغستني نور م

80

27

سري واهيونينجسه

60

28

ويتانيا ايكتيساري

80

58

29

ويوين موسديانيت

85

30

مرأة الصاحلة

80

اجلدول  : 8تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من ناحية بنسبة
التقدير مائية.
عدد

النسبة

الطالب

المائية
% 60

الرقم

النتيجة

التقدير

١

% ١00 – 76

جيد

١5

٢

% 75 - 56

مقبول

١١

% 40

٣

% 55 – 40

ناقص

-

%0

4

% ٣9 – ١0

قبيح

-

%0

جمموع

30

نظرا يف هذه اجلدول أن  60 %من طالب حصول على درجة
"جيد" ،وكان  40 %منهم على درجة "مقبول".
وبعد وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي ٬فيها
الفرضني كما يلي:
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 -١الفرضية البدلية ()Ha
دلّت الفريضة البدلية أ ّن فيها العالقة بني متغري املستقل
" "Variabel Xومتغري غري مستقل ” .“Variabel Yوالفريضة البدليّة
هلذا البحث هي دلّت وجود ترقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف
احلادي عشر " العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا بعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يف تعليم اللغة العربية.
 -٢الفرضية الصفرية )(Ho
دلّت الفرضية الصفرية أ ّن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل
" "Variabel Xومتغري غري مستقبل ” .“Variabel Yوالفرضية الصفرية
هلذا البحث هي دلّت على عدم وجود ترقية مهارة الكتابة لدى طالب
الصف احلادي عشر " العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا بعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يف تعليم اللغة العربية.
وأما النتيجة األخرية (بعدها) يدل على أن الفرضية البدلية
( )Haمقبولة ٬هذا مبعين أن فعالية تطبيق القرص املضغوط لتدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب
الصف احلادي عشر " العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا موجودة.
وملعرفة هذه الفروض ٬استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت
تعرف برمز "."T-test
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وأما رمز املقارنة " "Test tللعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما٬
فتستعمل صيغة فيما يلى:
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺

= 𝟎𝒕

البيان:
 = t0املقارنة
 = MDاملتوسطة ( )Meanمن متغري ( Xالفرقة التجريبية) واحلصول على
الصيغة:
𝑫∑
𝑵

𝐷∑

N
𝐷𝑀𝐸𝑆

= 𝑫𝑴

= عدد خمتلفة من متغري ( xالفرقة التجريبية) ومن متغري ( Yالفرقة املراقبة)
= مجلة البيانات
= اإلحنراف املعياري من متغري ( xالفرقة التجريبية) ومن متغري ( Yالفرقة
املراقبة) واحلصول على الصيغة:
𝟐

𝟐𝑫 ∑
𝑫∑
√
= 𝑫𝑫𝑺
(−
)
𝐍
𝐍

𝐷𝐷𝑆

= اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة:
𝑫𝑫𝑺
𝟏 √𝑵 −

= 𝑫𝑴𝑬𝑺
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 = H0عدم عالقة قبل وبعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
يف تعليم اللغة العربية مبهارة الكتابة.
 = Haوجود عالقة قبل وبعد تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو يف تعليم اللغة العربية مبهارة الكتابة.
وبعد نظر الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي ،أن بينهما
فرع ،وهذا يدل على وجود تطور كفائة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة الكتابة.
لذلك ،ملعرفة عالقة بينهما وفعالية تطبيق هذه تطبيق القرص املضغوط من حيث البد
للباحثة أن تستخدم حتليل البيانات ،كما يلي:
اجلدول  : 9مقارنة نتائج الطالب
الرقم

أسماء الطالب

النتائج
قبل

)(X

بعد

)(Y

1

ألطاف سالسابيال

60

70

2

أجني موليا سابيال

40

60

3

أنيسا ألفيانا

50

75

4

باهارودين راجو سابوترا

80

90

5

دافيد يانوار ديانشة

80

85
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6

دمياس واهيو خريالدين

80

90

7

دريكا ماوالنداري

40

65

8

دوي أجنرايين

70

80

9

فجر برابووا سانتوصا

55

75

10

حنيفة

45

70

11

خدجية اخلتيمة

60

80

12

ليين أسرتياين

80

90

13

حممد عني الراقي

50

70

14

حممد بايو براستيو

35

65

15

حممد هسباح األنوار

70

80

16

حممد حييا ألف حبيب اهلل

70

85

17

مرأة الصاحلة

60

80

18

مصباح املنري

65

85

19

نينا فربي عاملية

80

95

63

20

نوكي أبريليا أ

50

70

21

نور إمام شفعي

65

80

22

رمحة إمام شفعي

70

85

23

رمحة النعمة

70

80

24

سيال إيكا هرديانيت

55

75

25

سينتا براديتا ووالن

45

75

26

سيلفي أغستني نور م

60

80

27

سري واهيونينجسه

30

60

28

ويتانيا ايكتيساري

75

80

29

ويوين موسديانيت

70

85

30

مرأة الصاحلة

60

80

الجملة

1870

2335

اجلدول  : 10حتليل البيانات
الرقم

()X

()Y

D= x-y

D2=(x-y)2
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100

-10

70

60

1

400

-20

60

40

2

625

-25

75

50

3

100

-10

90

80

4

25

-5

85

80

5

100

-10

90

80

6

625

-25

65

40

7

100

-10

80

70

8

400

-20

75

55

9

625

-25

70

45

10

400

-20

80

60

11

100

-10

90

80

12

400

-20

70

50

13

900

-30

65

35

14

65

100

-10

80

70

15

225

-15

85

70

16

400

-20

80

60

17

400

-20

85

65

18

225

-15

95

80

19

400

-20

70

50

20

225

-15

80

65

21

225

-15

85

70

22

100

-10

80

70

23

400

-20

75

55

24

900

-30

75

45

25

400

-20

80

60

26

900

-30

60

30

27

25

-5

80

75

28

66

29

70

85

-15

225

30

60

80

-20

400

=

=

𝐗∑

1870

𝐘∑

2340

=-

𝐃∑

520

=

𝟐𝐃 ∑

10450

الخطوات:
𝑫∑
𝑵
𝟎𝟐𝟓−
𝟎𝟑

Mean of Difference

-

= 𝑫𝑴

=

=- 17,3

البيان:
𝐷𝑀
𝐷∑

N

= املتوسط من متغري ( xاالختبار القبلي) واحلصول على الصيغة
= عدد خمتلفة من متغري ( xاالختبار القبلي) ومن متغري ( Yاالختبار
البعدي)
= مجلة البيانات

67

)االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على

الصيغة) Standard Deviasi

-

𝟐

𝟐𝑫 ∑
𝑫∑
(−
)
𝐍
𝐍

𝟐 𝟎𝟐𝟓−

)

)

𝟎𝟑

𝟎𝟎𝟒𝟐𝟕𝟎.

(

𝟎𝟎𝟗

(−

𝟎𝟓𝟒𝟎𝟏
𝟎𝟑

√

√ = 𝑫𝑫𝑺

=

𝑫𝑫𝑺

𝟎𝟓𝟒𝟎𝟏√ =
−
𝟎𝟑

𝟒 = √𝟑𝟒𝟖, 𝟑 − 𝟑𝟎𝟎,
𝟗 = √𝟒𝟕,
=7
Standart Error
𝑫𝑫𝑺
𝟏 √𝑵 −

𝟕
𝟗𝟐√

=

𝟕

𝟑= 𝟓,
= 1,3

= 𝑫𝑴𝐄𝐒

-
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)الحصول األخر(
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺
𝟑−𝟏𝟕,
𝟑𝟏,

-13,3

“t” hitung

-

= 𝟎𝒕

=
=

Degrees Of Freedom

-

𝟏 𝒅𝒇 = 𝑵 −
𝟏 = 𝟑𝟎 −

= 29

مث إعطاء التفسري إىل

𝑓𝑑 =٢9

 ٬حيصل الباحث قيمة 𝑡𝑡 كما يلي:

 يف درجة املغزى 2,04 = 𝑡𝑡 %5 -يف درجة املغزى 2,75 = 𝑡𝑡 %١

ومن هنا يعرف أن  𝑡0أكرب من 𝑡𝑡 جدول رقم أما يف  %5أو يف

%١

٢٬04 < 13,3 > ٢٬75

أما  𝑡0احملصول فهو  13,3و 𝑡𝑡 احملضول هو  ٢٬04و  .٢٬75ألن 𝑡0

أكرب من 𝑡𝑡 فكانت الفرضية الصفرية ( )Hoمردودة والفرضية البدلية ( )Haمقبولة.
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف مهارة الكتابة قبل تطبيق القرص املضغوط
لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو وبعد تطبيقها عند مهارة الكتابة لدى طالب
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الصف احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا.
وبناء على وجود فرق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي لدى
الطالب الصف احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا فهذا دليل على أن تطبيق القرص املضغوط لتدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يف تعليم مهارة الكتابة فعال.
وألن تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية
مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادي عشر "العلوم الطبعية " يف املدرسة الثانوية
اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا فعال ،فهذه التجريب وافق على معرب األول
لتطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو وهو يعتمد حمتوى
الدروس باللغة العربية للمؤلف أستاذ إبن سوطابا .4ولذلك ينبغي لكل املعلم أن يطبق
هذه الوسيلة يف تعليم مهارة الكتابة.

 4أنظر إىل الصفحة  13الباب الثاين يف البحث مفهوم القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو

الباب الخامس
خاتمة البحث
أ-

نتائج البحث
بعد أن تبحث الباحثة الدراسة النظرية والدراسة امليدانية فنالت الباحثة
اخلالصة من هذا البحث العلمي حتت موضوع تطبيق القرص املضغوط لتدريس
اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو لرتقية مهارة الكتابة لطالب يف الصف احلادي
عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا فكما يلي :
-1

إن كفائة مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادي عشر "العلوم
الطبيعي" يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا
قبل تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو
كفائاهتم "مقبول" ،ألن متوسط نتائج مجيع الطالب يعين " " 70وكما
وجد الشرح يف الباب الثالث الصفحة  35مبقدار الذي قررته
سوهارمسي أريكونطا 1بأن نتيجة من  56حىت  75يسمى باملقبول .
و يف اجلدول اخلامس 2أن  16،7 %من طالب حصول على درجة
"جيد" ،وكان  46،7%منهم على درجة "مقبول" ،وكان 30 %
منهم على درجة "ناقص" وكان  6،6 %منهم على درجة "قبيح".

-2

إن تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يف
الصف احلادي عشر "العلوم الطبيعي" يف املدرسة الثانوية اإلسالمية

 1أنظر إىل الصفحة  35الباب الثالث حتت البحث طريقة حتليل البيانات
 2انظر إىل صفحة 45
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"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا جيد خبطوات املعلمة حتريف القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو بشاشة مع املتحدث
و تطلب من الطالب لالستماع إىل ما يسمع من القرص املضغوط
لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو .مث كررت املعلمة إىل الطالب
تركيب اجلملة اإلمسية أو اجلملة الفعلية يف السبورة .و بعد ذلك ،شرح
املعلمة للطالب أن جتعل كل فرقة على املثال الثالثة من مجلة اإلمسية
و الثالثة من مجلة الفعلية .مث جيمع كل جمموعة نتائج مناقشاهتم
للمعلمة ،مث أخذت املعلمة بعض قرطاس اإلجابات الطالب و تكتب
املعلمة يف السبورة و تصحح اإلجابات الطالب .و ذلك حبيث اليت
تفعل املعلمة ملساعدة الطالب السهولة لتكتب مجلة اإلمسية و مجلة
الفعلية .و بعد ذلك ،لتقومي الدراسة الطالب تسأل املعلمة عن
خصائص كلمة إسم و كلمة فعل مرة ،و كيف الصيغة مجلة اإلمسية و
مجلة الفعلية.
 -3كانت فعالية تطبيق القرص املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا
يووانو لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادي عشر "العلوم
الطبيعي" يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا
وهذا يدل على وجود فرق بني نتيجة االختبار القبلي يعين 16،7 %
من طالب حصول على درجة "جيد" ،وكان  46،7%منهم على
درجة "مقبول" ،وكان  30 %منهم على درجة "ناقص" وكان %
 6،6منهم على درجة "قبيح" ونتيجة االختبار البعدي  60 %من
طالب حصول على درجة "جيد" ،وكان  40%منهم على درجة
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"مقبول" .أما  𝑡0احملصول فهو  13,3و 𝑡𝑡 احملصول هو  2,04و
 .2,75ألن  𝑡0أكرب من 𝑡𝑡 فكانت الفرضية الصفرية ( )Hoمردودة
والفرضية البدلية ( )Haمقبولة .فهذا دليل على أن تطبيق القرص
املضغوط لتدريس اللغة العربية إلبن سوطابا يووانو يف تعليم مهارة
الكتابة "فعال".
ب -االقتراحات
بعد قامت الباحثة تبحثها ،قدمت الباحثة االقرتاحات ويرجو هبا أن تكون
هذه االقرتاحات نافعة وسببا لتطور أنشطة التعليم والتعلم للغة العربية يف مهارة
الكتابة مبدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا .وأما االقرتاحات
فكما يلي:
-1

-2

ملدير املدرسة
فينبغي عليه أن يرقي محاسة املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم
والتعلم خاصة يف مادة اللغة العربية ،وعليه يطلب إىل املعلمني أن
يطبق الوسائل املتنوعة يف عملية التعليم لكي يفرحون الطالب بعملية
التعليم يف هذه املدرسة.
ملعلم اللغة العربية
ملعلم اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية
"اإلسالمي"سدايت-ماجاكرطا ينبغي أن خيتار وسيلة جيدة ومناسبة
ألحوال التالميذ .وترجو الباحثة عليه أن تستخدم هذه الوسيلة
الدراسة يف تعليم مهارة الكتابة ،ألن يف جتريب تطبيقها وجد فعالية.
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-3

للتالميذ

ينبغي عليكم أن جتهدوا وتنشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية

خاصة يف تعلم مهارة الكتابة حىت تستطيعون أن تفهموا مصادير أمور
دينهم ويسهلكم أن تفهموا القرآن الكرمي واحلديث الشريف .وترجو
الباحثة لكم أن جتعلوا مادة اللغة العربية مادة حمبوبة حىت تكون إرادهتم
أن تكتبوا اجلمل املفيدة للغة العربية كل يوم.

٧٣

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

أﲪﺪ ،رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ وﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ .۲۰۰۹ .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ
واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت .ﻳﺴﻴﺴﻜﻮ  :اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﺛﻘﺎﻓﺔ.
أﲪﺪ  ،رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ وﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ .٢٠٠٤ .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ
واﻻﺳﺘﲑاﺟﻴﺎت .إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ :اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﺛﻘﺎﻓﺔ.
اﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﺒﺪ .٢٠١٠ .إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ .١٩٧۳ .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪزر اﻷول .ﺑﲑوت  :ﺷﺮﻳﻒ
اﻻﻧﻀﺎري ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ.
اﳌﺼﻄﻔﻰ  ،اﻟﻐﻠﻴﺎﱐ .٢٠٠٥.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ.
اﻟﻮﻫﺎب ،ﻋﺒﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن .١٤٢٣ .ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ.
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔKT- ١٩٩٧ ٠١١ PBA ،
ﺷﺎﻫﲔ ،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ  .١٩٨٠.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم .اﻟﻘﺎﻫﺮة  :ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺔ.
رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ .٢٠٠٤.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.
ﺻﺎﱀ ،ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻨﻄﻲ .١٩٩٥.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :دار اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻓﺆاد ،أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن .٢٠١٤ .اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .اﻟﺮﻳﺎض :دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻣﺄﻟﻮف ،ﻟﻮﻳﺲ .١٩٨٩ .اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺑﲑوت :دار اﳌﺸﺮق.
ﻣﺄﻟﻮف ،ﻟﻮس ،١٩٩٦ .اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ وﻹﻋﻼم ،ﺑﲑوت؛ داراﳌﺸﺮق.
ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى) ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ وإﻋﺎدﺗﻪ ﳏﻔﻮﻇﺘﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى۲۳۳ ،(۱۹۸ ،
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 ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎﻻﻧﺞ.ﺎ  اﳌﻮﺟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ.٢٠١١ . ﻧﻮر،ﻫﺎدي
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
Azhari, Afif. Al-Kitabah
Ariani, niken dan dany haryanto. ٢٠٠٩. Pembelajaran Multimedia Di Sekolah.
Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
Arikunto, Suharsimi. ٢٠٠٢. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik : Edisi
Revisi ٥. Jakarta: Rineka Cipta.
Aziz, Furqonul Cahaedar Alwasilah. ١٩٩٦. Pengajaran Bahasa Komunikatif: Teori
dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Fuad , Ahmad Effendy. ٢٠٠٩. Metodology Pengajaran Bahasa Arab. Malang: AlMisykat.
Izzan , Ahmad. ٢٠٠٩. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Humaniora.
Munir. ٢٠١٢. Multimedia . Bandung: ALFABETA
Prastowo, Andi . ٢٠١١. Panduan

Kreatif

Membuat

Bahan Ajar

Inovatif.

Yogyakarta: Diva Press
Rusman. ٢٠١٢. Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer. Bandung:
ALFABETA.
Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana. ٢٠١٣. Pembelajaran Berbasis Teknologi
dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Sudijono, Anas. ١٩٩٦. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada.
Sugiyono. ٢٠٠٦. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Susilana, rudi dan cepi riyana. ٢٠٠٧. Media Pembelajaran. Bandung: CV Wacana
Prima.
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Sutopo, Ibnu. CD Praktis Belajar Bahasa Arab, (Arabuna)
Uno, Hamzah B dan Nina Lamatenggo. ٢٠١١ . Teknologi Komunikasi Dan
Informasi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara
Utsman , Uzer. ١٩٩٨. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT.Remaja Casta Karya.
Wahab , Abdul Rosyidi. ٢٠٠٩. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UINMalang Press.
file:///D:/smt٪٢٠٨/skripsi/Pengertian٪٢٠CD٪٢٠Interaktif٪٢٠_٪٢٠Belajar٪٢٠Multim
edia.htm di akses pada ١٧ Mei ٢٠١٧
http://badar.muslim.or.id, di akses pada ١٧ Mei ٢٠١٧
https://ar.wikipedia.org/wiki/CDEDFGH_اCJKLH ا. di akses pada ١٥ Juni ٢٠١٧.
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