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 توصية المشرف

 
  ضيلةصاحب الف

 عميد كلية الًتبية و التعليم جامعة سونن أمبيل اإلسّلمية احلكومية سورابايا
 السّلم عليكم ورمحة ا و بركاتو

 منوذجفعالية تطبيق بعد اإلطّلع و مّلحظة ما يلزم تصحيحو يف ىذه الرسالة بعنوان "
ميك لًتقية مهارة  وسيلة كو  باستخدام  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة

الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك عام الدراسي 
 " اليت قدمتها الطالبة:ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ

 : نور العزيزة  االسم
 ٕٕٙٔٓٙٔٓ: د رقم التسجيل

 : تعليم اللغة العربية  القسم
بأن ىذه  اعًتافكم اجلميل فنقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أن تتكرموا بإمداد

يف قسم  (S-1)الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل 
 تعليم اللغة العربية، وأن تقوم دبناقشتها يف الوقت ادلناسب.

 ىذا و تفضلوا بقبول الشكر و عظيم التقدير. 
 و السّلم عليكم و رمحة ا و بركاتو

 

 ٕٕٓٓأبريل  ٗسورابايا، 
 ادلشرف الثاين      ادلشرف األول 
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 التصديق 
 

لقد أجرت كلية الًتبية والتعليم مناقشة ىذه الرسالة اجلامعة أمام رللس ادلناقشة  
وقرر بأن صاحبتها ناجحة فيها لنيل الشهادة اجلامعية األوىل  ٕٕٓٓ يونيو ٛٔيف 

(S.Pd.)  .يف تعليم اللغة العربية 
 أعضاء جلنة ادلناقشة:

 (    الدكتور زلّمد عفيف الدين دمياطي ادلاجيستَت ) : ادلناقش األوىل
 (    )    الدكتور جونيد ادلاجيستَت : ادلناقش الثاين

 (    )    الدكتور مفلحة ادلاجيستَتة : ادلناقش الثالث
 (    )   الدكتور زلّمد بيهقي ادلاجيستَت : ادلناقش الرابع
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 الّتجريد 

  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجفعالية تطبيق  .9191 عزيزةنور ال
وسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت  باستخدام

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓادلتوسطة غرسيك عام الدراسي 
 فة ادلاجستَتأمي حني:   األوىل ةادلشرف

 : الدكتورة مفلحة ادلاجستَت ادلشرفة الثانية
ومهارة  وسيلة كوميكو   (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجمفتاح الرموز   : 

 الكتابة
 (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجتطبق يبحث ىذا البحث فعالية 

لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت  كتابةلًتقية مهارة ال ميكوسيلة كو  باستخدام 
 . ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓادلتوسطة غرسيك عام الدراسي 

مهارة  الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة ( كيف ٔ: )فهي البحثىذا  تقضاياأما 
يم تعل منوذج( كيف تطبيق ٕ. )ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓمنبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك عام الدراسي 

وسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتابة  باستخدام  (Think Talk Write)الفكر والتكّلم والكتابة
. ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓلطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك عام الدراسي 

 باستخدام  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجتطبيق ( كيف فعالية ٖ)
لة كوميك لًتقية مهارة  الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك وسي

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي 
وأما طريقة ىذا البحث اليت تستخدمها ىي طريقة دراسات ميدانية. واستخدم الطريقة 

وطريقة الوثائق، وربليل  الكمية. وتستخدم الباحثة طريقة ادلّلحظة وطريقة ادلقابلة وطريقة االختبار
 البيانات.

تعليم الفكر  منوذجوعرف من ىذا البحث، وجود ترقية مهارة الكتابة لطّلب بعد تطبيق 
وسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتابة لطّّلب  باستخدام  (Think Talk Write)والتكّلم والكتابة

. بالنظر على ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاسي الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك عام الدر 
وىذا يدل على  ttأكرب من  to. ألن ٕٗٓ،ٕ tt و ٖٛ،ٙىو  T-test: toحصول التحليل برمز 

 مقبولة. (H1)مردودة والفرضية البدلية  (Ho)الفرضية الصفرية 
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 ABSTRAK 

Nurul Azizah 2020. Efektivitas Penerapan Model Think Talk Write dengan 

menggunakan media komik untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada 

Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik tahun 

pelajaran 2019-2020. 

Pembimbing 1  :  Umi Hanifah, M.Pd.I. 

Pembimbing 2  :  Dr. Muflihah, M.A. 

Kata Kunci : Keterampilan Menulis, Think Talk Write, media komik 

 

 

Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Penerapan Model Think Talk 

Write dengan menggunakan media komik untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis pada Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin 

Gresik tahun pelajaran 2019-2020. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa arab siswa Kelas VIII di 

Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik tahun pelajaran 2019-2020. 2) 

Bagaimana penerapan Model Think Talk Write dengan menggunakan media 

komik untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas VIII di 

Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik tahun pelajaran 2019-2020. 3) 

Bagaimana efektivitas penerapan Model Think Talk Write dengan menggunakan 

media komik untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas VIII 

di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik tahun pelajaran 2019-2020. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif 

dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposis sampling. Peneliti mengambil 

sampel kelas VIII , dengan jumlah siswa 34 orang. Dan instrumen penelitian yang 

digunakan adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Tes dan 5) T-

test. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas Penerapan Model 

Think Talk Write dengan menggunakan media komik untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Mambaus 

Sholihin Gresik. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari analisis dengan 

menggunakan rumus T-test dengan hasil: T-hitung (6,83) lebih besar dari pada T-

tabel (2,042). Maka Ho ditolak H1 diterima.  
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث -أ 

مائتُت  رة يف العامل اليت استخدمها أكثر من اللغة العربية ىي اللغة ادلشهو 
 وىي إحدى .مّليُت إنسانا، ويستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل

ولغة اإلسّلم  ات العظيمة اليت ذلا شأن عظيم ومكانة سامية يف العامل،اللغ
مند بداية اإلسّلم. فيها نزل القرأن دستور للمسلمُت وهبا ربدث خامت  وادلسلمُت

، أو لَُغٌو، معٌت اللغوي لكلمة اللغة يف ادلعاجم ما يلي: "اللغة أصلها لَُغى  .األنبياء
ت". وقيل يف تفسَت اللغو: أي الكّلم الباطل واذلاء عوض، ومجعها لًُغى ولُغا

الذي ال فائدة فيو، وقال الرسول: "من مس احلصا فقد لغا، ومن لغا فّل مجعة 
رغم أن اللغة العربية ليست لغة لإلندونسيُت ولكنها  .3لو"، ومعٌت لغا أي تكلم

عدد  لغة مهمة ومفضلة لديهم باعتبارىم أكثرىم من ادلسلمُت. وقد أقام بتدريسها
 ٖمن ادلدارس وادلعاىد واجلامعات.

م ىو نشاط تفاعل الفرد النشط مع البيئة حبيث ديكن أن ربدث يالتعل
، وديكن الطّلب تعليمم ىي شرط يؤدي إىل يتغيَتات يف السلوك. عملية التعل

احلصول على  4م من ادلعلمُت أو من الطّلب األفراد أنفسهم.ياحلصول على التعل
م يف الفصول الرمسية أو غَت الرمسية اليت تنطوي على يمُت مثل التعلم من ادلعليالتعل

م ووسائل اإلعّلم يم وموارد التعليعناصر أخرى مثل مساحات التعل
 التعليمواالسًتاتيجيات واألساليب وغَتىا يف عامل التعليم. يف حُت احلصول على 

                                                 
3
َىر هادٌ. انًىجه نتعهُى انًهاراخ انهغىَح نغُر انُاطقٍُ تها. )ياالَك: يطثعح جايعح يىالَا يانك إتراهُى اإلساليُح انحكىيُح.   

 .4-2( ص. 3112
2
 ٓٛ, )سورابايا: جامعة سونن أمبيل بريس(, ص. مدخل إىل طرق التدريس العربية لإلندونسيُتيهقي, أمي حنيفة, سلطان مسعود, زلمد طاىر, زلمد ب  
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قل أو علم ون بشكل مستتعليم، أي حالة الطّلب الذين يمن الطّلب أنفسهم
م ادلستقل ال حيتاج إىل يالنفس اليت ديكن أن تشكل عادات ىؤالء الطّلب. التعل

 .م يف الفصليعناصر يف التعل

م ىو ىيكل جلميع أنواع االسًتاتيجيات يف تشكيل التعليم يمنوذج التعل
عنصر مهم م ىو يادلخطط بدقة وفقا لألىداف اليت يتعُت ربقيقها. منوذج التعل

، ىناك م اللغة العربيةيم. يف تعلي، وخاصة يف عملية التعلعامل التعليمللغاية يف 
م يف الفصول يم لدعم فعالية التعليحاجة إىل رلموعة متنوعة من مناذج التعل

الدراسية. جيب أن يكون ادلعلم اجليد قادرًا على اختيار منوذج تعليمي مناسب 
، مت تطوير كل منها تنوعة للغاية. مناذج تعليمية مالتعليموبالتأكيد وفًقا ألىداف 

لتحقيق أىداف  التعليمعلى أساس النظريات واستخدم يف تنظيم عمليات التعليم و 
 .التعليم

 عقل يف ينشأ شعور أو فكرة أو فكرة مثل رسالة نقل نشاط ىي الكتابة
 كتابة شكل يف مكتوب شيء أي شكل يف الكتابة تكون أن ديكن 5.الشخص

 علم يف. إرساذلا يتم كرسالة التقاطها ويتم القارئ قبل من الحًقا قراءتو سيتم
 الكاتب، ديتلكها أن جيب ةمهار  تتطلب ألهنا مثمرًا نشاطًا الكتابة تعد اللغة،
 كتابة من الشخص يتمكن لن لغوية، ةمهار  وبدون اللغوية، ةادلهار  يف خاصة
 .القارئ إىل نقلها وديكن رسالة على ربتوي اليت الكتابة

ّلم لدعم بيئة ، ىناك حاجة أيًضا لوسائل اإلعفة إىل منوذج التعليمباإلضا
الطّلب يف الكتابة. الوسائط ىي أداة  ًتقية مهارة، وخاصة لصفية فعالة وشلتعة

 وسيطة يتم بررلتها ومعاجلتها لعملية توجيو مجيع أنواع ادلعلومات. يف الوقت
مها ائط اليت ديكن استخدا، العديد من أشكال الوساحلاضر مع تطور التكنولوجيا
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، من البسيط إىل احلديث. غالًبا ما تستخدم يف رلموعة متنوعة من الوظائف
، دبا يف ذلك يف عامل مجيع األطراف واجملاالت ادلختلفةوسائل اإلعّلم من قبل 

 التعليم لتسهيل عملية التعليم.

دلراد األىداف اقد ال يتواجد تعليم الوسيلة بشكل أساسي يف مجيع أنواع 
، يتم استخدام الوسائط دائًما مع موضوع واحد خيتلف عن ربقيقها. ومع ذلك

، جيب عليو االنتباه إىل مبادئ أو مبادئ لذلك، عند اختيار الوسائطاآلخر. 
 ٙاختيار وسائل اإلعّلم. خاصة يف تعليم اللغة العربية.

ملية ع ألن ادلتوسطة ادلدرسة منبع الصاحلُتيف الباحثة ليبحث  تاختار 
قوية، والعديد من النظم اليت ال تزال تلتزم عميق ادلعرفة يف اللغة العربية تلتعليم 

، ال يدعم منوذج يانالكتب مع التقنيات الكّلسيكية البسيطة. يف بعض األح
، حبيث يبدو رتيًبا و من قبل ادلعلمُت يف وضع الطّلبالتعليم الذي يشيع استخدام

نوع التعليم  ةطبق الباحثتلذلك  ع التعليم لدى الطّلب.وشلًّل ويفتقر إىل إثارة دواف
أن يكون  ةعتزم الباحثت، . يف ىذه احلالة Think Talk Write التعاوين لنموذج التعليم

 Think Talkألنو يف منوذج التعليم ،  الفصل الدراسي نشطًا وغَت رتيبالتعليم يف

Write   إىل رلموعات صغَتة استخدام منوذج التعاوين، الذي ينقسم الطّلب
 . نقاش يف التعليم اللغة العربيةيشارك فيها مجيع الطّلب الحًقا  إىل

ن متنوعة لتكو  كوميكتعليم   يلةستخدم الباحثة وست، ال يكفي ذلك فقط
لية تطبيق منوذج التعليم اعمعرفة مدى ف ةراد الباحثت، وفعالة. يف ىذه الدراسة

Think Talk Write  الكتابة لدى طّلب  ًتقية مهارةادلصورة ل يلةباستخدام الوس
ادلتغَت  ةالباحث تغرسيك. اختار مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة الصف الثامن يف 

                                                 
  ترجى يٍ 2

Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah. Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik. 
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الكتابة ألنو كان ىناك شعور بأن طّلب الصف الثامن ما زالوا يفتقرون  ةيف مهار 
ج ، من ادلتوقع أن يؤدي استخدام ىذه النماذ الكتابة. يف ىذا البحث ةىل مهار إ

 الكتابة لدى الطّلب.ترقية مهارةوالوسائط إىل زيادة ربفيز الطّلب للتعليم و 

 قضايات البحث -ب 

 هي: فإذا نظرت إىل ىذا ادلوضوع، فوجدت الباحثة ادلسائل اليت تتعلق بو 
درسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دب مهارة كيف -ٔ

 ؟ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيك

 (Think Talk Write)التعليم الفكر والتكّلم والكتابة  منوذج تطبيقكيف  -ٕ
درسة الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دب مهارةلًتقية وسيلة كوميك  باستخدام

 ؟  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيكمنبع الصاحلُت ادلتوسطة 

 (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجفعالية تطبيق  كيف -ٖ

درسة الكتاية لطّّلب الفصل الثامن دب وسيلة كوميك لًتقية مهارة  باستخدام
 ؟ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيكمنبع الصاحلُت ادلتوسطة 

 اىداف البحث -ج 
 هي: فأما األىداف اليت أرادت الباحثة يف ىذا البحث 

مهارة الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة  دلعرفة -ٔ
 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيك

 (Think Talk Write) تعليم الفكر والتكّلم والكتابة  منوذجتطبيق  دلعرفة -ٕ
وسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتاية لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة  باستخدام

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيكمنبع الصاحلُت ادلتوسطة 
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 (Think Talk Write)  ر والتكّلم والكتابتعليم الفك منوذجفعالية تطبيق  دلعرفة -ٖ

درسة الكتاية لطّّلب الفصل الثامن دب  وسيلة كوميك لًتقية مهارة باستخدام
 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيكمنبع الصاحلُت ادلتوسطة 

 منفعة البحث -د 

 أما منافع البحث العلمي فكما يلي:
 ادلنفعة النظرية -ٔ

ابة إعداد ومرجع للبحوث أن يكون ىذا البحث دبث ةأمل الباحثت
يف الفصل حبيث إنشاء  التعليمادلستقبلية. ديكن أيًضا تطبيق النتائج على 

الفعال والكفء. وديكن أن يستخدم ادلعلم كإيضاح لتحسُت  التعليم
ًتقية ، وذلك لادلبتكرة واإلبداعية التعليماستخدام النماذج ووسائط 

 كتابة الطّلب.مهارة
 ادلنفعة التطبيقة -ٕ

 بلطّّل (أ )
، ألنو شلتع وغَت رتيب. من الطّلب أكثر نشاطًا يف التعليم

لتفكَت باستخدام الوسائط خّلل منوذج التعليم للكتابة احلوارية ل
هتم يف ع أن يتمكن الطّلب من ربسُت مهار ، من ادلتوقادلصورة

 الكتابة يف القصص العربية اجملانية ادلتعلقة بادلوضوع ادد.
 للمدرسُت(ب )

يف تطوير مناذج التعليم واستخدام  ةون اخلربة وادلهار يكتسب ادلعلم
وسائط التعليم ادلبتكرة. ديكن للمدرس أيضا التغلب على ادلشاكل 

 الفكر والتكّلم والكتابة يف الفصول الدراسية. تعمل مناذج التعليم
(Think Talk Write)  أيًضا على جعل جو الفصول الدراسية أكثر

ركون يف التعليم. ديكن استخدام حيوية ألن مجيع الطّلب يشا
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نتائج ىذه الدراسة كمدخّلت لتحسُت عملية التعليم يف الفصل 
 الدراسي.

 للباحثة(ج )
يف كلية الًتبية والتعليم  (.S. Pd)ألداء الوظيفة للحصول على درجة 

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة سونان أمبيل اإلسّلمية احلكومية 
 سورابايا. 

 للمؤسسة(د )
احلزانة اإلسّلمية والعلمية وادلعرفة وأن يكون ىذاالبحث لزيادة 
 .مراجعا

 مجال البحث وحدوده -ه 

لكي ال يوسع بيانات البحث، فلذلك أعطي الباحثة ربديد ىذا البحث  
 كما يلي: 

 احلدود ادلوضوعي -ٔ
تعليم الفكر والتكّلم والكتابة  منوذجاحلّد يف موضوع ىذا البحث يف تطبيق 

(Think Talk Write)  ةبوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام. 
 احلدود مهارة الكتابة -ٕ

)انشاء(  فقرة رلانيةتجعل الكتابة ل  ةمهار  ادلقصود ىي تعليمللالكتابة  ةمهار 
 ".بيتال عملية يف" وضوعتتعلق دباليت 

 احلّد ادلكاين -ٖ
 احلّد ادلكاين يف ادلدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك.

 احلّد الزمٍت -ٗ
احلّد الزمٍت للصف الثامن يف النشاط اإلضايف اللغة العربية عام الدراسي 

ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ. 
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 احلّد ادلاّدة -٘
األول  مستوى ية الفصل الثامن منالعرب ادلاّدة اللغة احلّد ادلاّدة على يركز

 الكتابة. ة، خاصًة على مهار  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓمن العام الدراسي 
 توضيح الموضوع وتحديده -و 

: قدرة إنتاج أثر، فعالية أسلوب تربوي. ويقصد الفعالية ىي   فعالية
 النشط الدراسي يف التعليم دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك.

تطبيًقا: نَ َفَذ/ َغّطى/  جعل -يُطَبِّقُ -: أصلو من كلمة طََبقَ   تطبيق
الفكر لتطبيق ىو تطبيق منوذج ويقصد ا 7لبَشيء أو احلال واقًعا/ أصاب/ انَتَشر.

 يف تعليم. (Think Talk Write)والتكّلم والكتابة 

: ىو عبارة عن تطوير ادلنهج متمثّل يف فصولو أو اجزاؤه أو   منوذج
التنظيم السيكولوجي من اجل ربقيق  -دروسو طبقا لعاملُت، مها التنظيم ادلنطقي

 2.اىداف زلددة منها منوذج )تابا( ومنوذج )تيكولز(

: أسلوب الذي فها التدريب لتعليم  (Think Talk Write)الفكر والتكّلم والكتابة  
 اللغة باللسان والكتابة بالطّلقة.

اإلعّلم تعٍت حرفًيا "وسيط" أو  ،وسائل مجعها وسيلة :  وسيلةال
ىي شيء يوجو الرسائل اليت ديكن أن ربفز األفكار وادلشاعر  وسيلةال"مقدمة". 

 يف حد ذاهتا. التعليمور )الطّلب( حبيث ديكن أن تشجع عملية وإرادة اجلمه
9 

                                                 
7
 252(.  ص. 3114انعهًُح،  . )نثُاٌ: دار انكتةيعجى انطالبَىسف شكر فرحاخ.    
   4َسري فُصم انعطُر وَهً َىسىف ادرَس/ انًستجذاخ فٍ طرق انتذرَس انحذَثح نهًرحهح االتتذائُح )انصف االول(/ ص  4
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الكوميديا ىي وسائط تشكل فيها الصور البسيطة قصة :    كوميك
يسهل فهمها. إىل جانب وسائل اإلعّلم اذلزلية ديكن أن تعمل أيضا وسائل 

 .11اإلعّلم بادلعلومات والتثقيفية

صعده وقدمو وحسنو وادلراد : مصدر من رقي ترقية دبعٌت رفعو و   الًتقية
ترقية يف ىذه البحث فهي اولة الشديد يف عملية التعليم لنيل ىدف التدريس 

 الذي رجي بو ادلعلم أو سواه.

: أحكمو وصار بو حاذقا. فهو ماىر. ويقال: مهر يف العلم ويف   مهارة
 11الصناعة وغَتمها.

تجية يف اللغة. ويقصد هبذه : تشَت الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلن الكتابة مهارة
 ادلهارة ىي مهارة الطّلب ليكتبوا فقرات اليت تتعلق دبوضوع متحديد.

 الدراسة السابقة -ز 

. كلية الًتبية ٕ٘ٔٓالدراسة السابقة األوىل من زمرة السعادة، السنة 
بقسم تعليم اللغة جامعة سونان أمبيل اإلسّلمية  وتعليم شعبة تعليم اللغة العربية

تأثَت تطبيق اسًتاتيجية تعليم الفكر والتكّلم سورابايا. موضوع البحث " احلكومية
لًتقية مهارة الكتابة لطّلب الفصل السابع بادلدرسة   (Think Talk Write) والكتابة

 ". ٕادلتوسطة احلكومية سورابايا 

. كلية الًتبية ٕٚٔٓالدراسة السابقة الثانية من نوى لوزية ألفة، السنة  
بقسم تعليم اللغة جامعة سونان أمبيل اإلسّلمية  بة تعليم اللغة العربيةوتعليم شع

تعليم "كوميك اللغة وسيلة تطبيق  فعاليةاحلكومية سورابايا. موضوع البحث "
لًتقية مهارة القراءة لتّلميذ الصف العاشر يف   العربية: نوادر خحا لألطفال"

                                                 
11

 .55ص.  ترجى يٍ َفس انًرجع.  
11

 .229يعجى انىسُط . ص  
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الثانوية اإلسّلمية جوروغا  النشط اإلضايف للغة العربية دبدرسة منبع العلوم
 جوغوراطا جومباج".

،  أنٍت استخدمت مصطلح النموذجالسابق ىو  الفرق بُت حبثي وحبث
بينما استخدم النموذج السابق مصطلح االسًتاتيجية وىو ما يعٍت أن النموذج 

، سواء من حيث التخطيط أو يف عملية يف الفصل التعليمأوسع يف الوصول إىل 
، وىو استخدام ت أيًضا متغَتًا يف عنوان رساليت، أضفضافة إىل ذلك. باإلالتعليم

 ةالوسائط ادلصورة لدعم النجاح يف زيادة الطّلب على التفكَت النقدي يف مهار 
تستخدم ، بينما ليت أستخدمها عن األحباث السابقةالكتابة. زبتلف الوسائط ا

بينما  وادر خحا لألطفال""كوميك اللغة العربية: ن: تعليموسيلة  األحباث السابقة
يوميتنا يف الذي يتعلق بادلوضوع: " التعليمبنموذج  تعليم كوميكوسيلة أستخدم 

" الوارد يف كتاب الطالب. استخدمت األحباث السابقة وسائط كوميدية البيت
 الكتابة.ًتقية مهارة، بينما كانت ىذه الدراسة لالقراءة لدى الطّلبًتقية مهارةل

 خطة البحث -ح 

 يف ىذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب كما يلي:   ةالباحث  نقسمت
 تخلفية البحث والقضايا يف ةبحث الباحثتيف ىذا الباب  ،الباب األول

وضوع البحث ورلال الباحث وحدوده وتوضيح ادل ةفعالبحث وأىداف البحث ومن
وع وىذا الباب مهم ألنو سيكون وسيلة لفهم ادلوض ،وربديده  والدراسة السابقة

 Think Talk)ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو فعالية تطبيق من ادلوضوع  التالية

Write)  ة لطّّلب الفصل الثامن بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام
 . غرسيكسوجي منيار دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة 

نظرية من الدراسات ال تبحث الباحثة يفيف ىذا الباب  ،اب الثاينالب
، يعٍت ؛ الفصل األول عن فصول أربعةالبحث الذي قدمو وحيتوي على موضوع 



11 

 
 

 

 

" ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو "تعليم اللغة العربية". والفصل الثاين عن "
 ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو الذي ينقسم إىل تعريف النموذج وتعريف 

(Think Talk Write)  ج ذ منو وعيوب  ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو ومزايا
والفصل  .ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو  وفائدة تعليم الفكر والتكّلم والكتابة

تعليم كوميك" الذي ينقسم إىل تعريف الوسيلة ووسيلة كوميك الثالث عن "وسيلة 
 والفصل الرابع عن "تعريف مهارة الكتابة". .ونوع كوميك

رلتمع نوع البحث و  تبحث الباحثة يفويف ىذا الباب  ،لثالثالباب ا
 ربليل البيانات.و  وطريقة مجع البيانات وبنود البحث ومتغَت البحثوعينتو  البحث

يشرح عن طريقة ليجوب األسئلة قضايات البحث فهي؛   يف الباب طريقة البحث 
كيف ، و ادلتوسطةالكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت  مهارة كيف
وسيلة   باستخدام (Think Talk Write)التعليم الفكر والتكّلم والكتابة  منوذج تطبيق

درسة منبع الصاحلُت الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دب مهارةلًتقية كوميك 
 Think Talk)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجفعالية تطبيق  كيف، و ادلتوسطة

Write) درسة ة كوميك لًتقية مهارة الكتاية لطّّلب الفصل الثامن دبوسيل باستخدام
 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  غرسيكمنبع الصاحلُت ادلتوسطة 

الدراسة ادليدانية والدراسة  تبحث الباحثة يف بويف ىذا البا ،الباب الرابع
  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجفعالية تطبيق التحليلية 
ة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام الدراسي  الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك
ىذا الباب يشتمل عن اإلختتام ونتائج البحث  ،الباب اخلامس

 واإلقًتاحات.
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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 تعليم اللغة العربيةالمبحث األول: 

 تعليم اللغة العربية .أ 

منظمة يتم تنفيذىا يف الفصل بواسطة  تعليمعبارة عن عملية  التعليم
ادلعلمُت والطّلب من أجل ربسُت التعليم. حيتوي التعليم بشكل عام على العديد 

، وتشمل ىذه العناصر األساليب  جيب أن خيطط ذلا ادلعلم مسبًقامن العناصر اليت
عناصر الداعمة والتقنيات والتكتيكات وال طريقةالالنماذج واالسًتاتيجيات و و 

 م وما إىل ذلك.يوموارد التعل لاألخرى مثل الوسائ

تعّلم ىو عملية لتغيَت الناس، كمثل عملية الفهم، عملية الصفات، وعملية 
ادلهارة. بل معّلم ىو نقل العلم اىل الطّلب. لذلك التعليم وعّلم ديلك معادلة، 

ماذا يفعل الطّلب؟"، بل معّلم الرجوع اىل "ماذا يفعل التعليم الرجوع اىل "
تعليم اللغة ديلك أربع مهارة، كمثل مهارة اإلستماع ومهارة الكّلم  13األستاذ؟".

ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وإذا نريد أن نتعلم اللغة، جيب علينا لتكّرر 
 اإلستماع والكّلم والقراءة والكتابة.

ن قادرًا على ربديد العناصر اليت سيتم تطبيقها كمعلم جيد جيب أن يكو 
وأن يكون قادرًا على اختيار العناصر ذات الصلة ووفًقا لقدرات  التعليميف 

يت ال ةاللغة ىناك العديد من ادلهار  تعليم، ألنو يف اللغة تعليمطّلهبم. خاصة يف 
. أما كّلموالاالستماع والقراءة والكتابة  ة، دبا يف ذلك مهار يتم تدريسها للطّلب

ج تعليم الفكر والتكّلم ذ منو ، فهو دلا سبت مناقشتو يف ىذه الدراسة بالنسبة
                                                 

13
 ترجى يٍ   

Nanasudjana. Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar. 1989. Hlm.5-6 
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ة لطّّلب بالكتا وسيلة كوميك لًتقية مهارة باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة
 .غرسيكسوجي منيار الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة 

 بةج تعليم الفكر والتكّلم والكتاذ نمو  .ب 
 تعريف النموذج -0

يتم إيضاحو من  التعليمالنموذج عبارة عن شكل من أشكال 
جو التحديد قبل البداية إىل النهاية ويتم تقدديو بواسطة ادلعلم على و 

يف الفصل  التعليم، ويتم تطبيقو عندما تكون عملية الدخول إىل الفصل
دلناىج ، ىناك سلسلة من االسًتاتيجيات واالتعليمالدراسي. يف منوذج 
كإطار   التعليم. لذلك ديكن وصف منوذج التعليمواألساليب وتقنيات 

 12.التعليملتسلسل زبطيط 

 ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ نمو تعريف  -9

 تعليممنوذًجا تعليمًيا متخصًصا يف  Think Talk Writeم يعد تعلي
يف  ، أحدىمهتميسهل على الطّلب ربسُت مهار  اللغة ألنو يف ىذا النموذج

  Huinkerالكتابة. مت تقدًن ىذا النموذج ألول مرة بواسطة  ةمهار 

ىو سلوك اجتماعي. يشجع  التعليم( على أساس أن ٜٜٙٔ) Laughlinو
 14والكتابة. تكلمالطّلب على التفكَت وال (Think Talk Write) منوذج

م يىو مشتق من منوذج التعل والكتابة تكلمالفكر وال ميمنوذج التعل
شكل الطّلب  التعليم، وبالتايل يف ىذا  (Cooperative Learning) ينالتعاو 

                                                 
12

 ترجى يٍ  

Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2011) Hlm. 

195-186. 
14

 ترجى يٍ   

Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembalajaran. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013). Hlm. 218. 
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 التعاوين التعليم. أساسا منوذج التعليملتشكيل رلموعات يف عملية 
(Cooperative Learning)  الذي يؤكد أن مجيع الطّلب يشاركون  التعليمىو

 م.يبنشاط يف عملية أنشطة التعل

وم هبا ادلعلم عند استخدام اخلطوات العديدة اليت جيب أن يقأما 
 ىي كما يلي: والكتابة تكلمالفكر وال ميالتعل منوذج

 (Think)الفكر (أ )
، وقراءتو وفهمو مرارًا ب يف فهم مادة أو نص قدمو ادلعلميفكر الطّل

وتكرارًا. يفهم الطّلب النصوص بشكل فردي ويسألون عن 
 ادلفردات اليت مل يتم فهمها بعد.

  (Talk)التكّلم (ب )
، تتكون  موعات صغَتةه ادلرحلة ، يتم تقسيم الطّلب إىل رليف ىذ

، مث يتم منح كل طالب ل رلموعة من ثّلثة إىل مخسة طّلبك
الفرصة للتحدث التحدث إىل األصدقاء حول النص الذي مت فهمو 

، تناقش كل رلموعة ادلواد التفكَت السابقة. يف ىذه العمليةيف عملية 
 التعليمية.

 (Write)الكتابة (ج )
 ىذه ادلرحلة يكتب الطّلب أو يصبوا األفكار اليت مت احلصول يف

طّلب فقرة أو قصة ، يكتب الTALKو  THINKعليها من مرحليت 
 ، أو وفًقا للتعليمات اليت قدمها ادلعلم.متعلقة بادلواد

ون ، يك (Think Talk Write)الفكر والتكّلم والكتابةم ييف منوذج تعل
، الذي يشجع وحيفز الطّلب يف عملية يلدور ادلعلم ىو ادليسر والدل

، مل يعد ادلعلم يتصرف كشخص يشرح ادلادة من خّلل طريقة التعليم
ااضرة اليت ال ديكن للطّلب التقاطها إال يف ىذه احلالة. ويشمل أيضا 
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ىذا الطّلب على معرفة  التعليميشجع منوذج  15غَت الفعال. التعليم
 حىت يتمكنوا من فهم ادلادة جيًدا وشامًّل. أنفسهم بادلواد اليت تتم دراستها

 الفكر والتكّلم والكتابةم ينموذج تعلمزايا  -3
 التفكَت البصري. ةشحذ مجيع مهار (أ )
 تطوير حلول ذات معٌت من أجل فهم ادلواد التعليمية(ب )
 التفكَت النقدي واإلبداعي ةتطوير مهار (ج )
اآلراء تعريف الطّلب على التواصل مع األصدقاء وادلعلمُت ، وتبادل (د )

 يف ادلناقشات.
 تدريب الطّلب على نطق / تقدًن ما فهموه(ه )
تدريب الطّلب على التفكَت والتعبَت عن مجيع األفكار يف شكل (و )

 مكتوب
 الفكر والتكّلم والكتابةم ينموذج تعل عيوب -4

، وىذا يسبب احتمال أن جيد ليست مجيع قدرات الطّلب متماثلة(أ )
 وبة يف فهم موادىم.الطّلب الضعفاء يف اللغة اإلصلليزية صع

 يتطلب زبصيص وقت طويل يف تنفيذ ثّلث خطوات يف وقت واحد.(ب )
، فسيجد ادلعلم صعوبة يف ربديد تقييم أداء إذا كان ادلعلم أقل مهارة(ج )

 الطالب.
 الفكر والتكّلم والكتابةم ينموذج تعل فائدة -5

الفكر م يتعل"ادلستند إىل التواصل  التعليمديكن أن يساعد منوذج 
هم وفهم مفاىيم الطّلب بشكل الطّلب يف بناء معارف "م والكتابةوالتكلّ 
، وديكن للطّلب مناقشة أفكارىم مع األصدقاء حىت يتمكنوا من أفضل

                                                 
15

 ترجى يٍ  

   Warsono dan Hariyanto. Pembelajaran Aktif. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012). hlm.20. 
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القراءة والكتابة ترقية مهارةادلساعدة يف فهم ادلواد. مساعدة الطّلب على 
 16والقدرة على كتابة األفكار يف شكل مكتوب.

 تعليم كوميكوسيلة  .ج 
 لةيلوستعريف ا -0

أو  "لسائالو " ىي تشمل ادلصطلحات ادلستخدمة باللغة العربية
سائل الو " أو سائل التعليم"الو " توحيدية" أوالوصايل ال"أو  ة"العد"

كما دعا وسائل   "وسائل التعليم" Al-Qasimiو  Shiny. وفقا لالتعليمية"
مية ىي وسيلة إعّل "معينات تعليم" Al-Qasimiم. كما ذكر ياإلعّلم التعل

 17أو مساعدة تعليمية.

 AECT (Association of Education and Communicationـوفًقا ل

Technology ) الوسائط ىو كل ما  تعليموفًقا دلا نقلتو أزىر أرسياد ، فإن
ديكن أن ينقل الرسائل وديكنو ربفيز أفكار الطّلب ومشاعرىم واىتماماهتم 

 12.من أجل خلق عملية تعليمية للطّلب

 التعليم، فإن وسائط M. Basyiruddin Usmanو  Asnawirا ل  وفقً 
ىي أمر يوجو الرسائل وديكنو ربفيز أفكار ومشاعر ورغبات اجلمهور 

 19.التعليم)الطّلب( حبيث ديكن أن يشجع عملية 

                                                 
16

 ترجى يٍ  

Jumantana Hamdayama. Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter. (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2001). Hlm. 221 
17

 ترجى يٍ   

Umi Hanifah. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014).  

Hlm. 4-5. 
12

 ترجى يٍ  

Azhar Arsyad. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 

Hlm. 75. 
19

 ترجى يٍ  

Asnawir dan M. Basyiruddin Usman. Media Pembelajaran. (Jakarta: Ciputat Pers, 2002). 

hlm.11.
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كأداة رسومية أو صور أو إلكتورونية الوسيلة يف عملية التعليم ىي  
ات البصرية أو الشفهية، وكذلك تعريف اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء ادلعلوم

الوسائل على أهنا كل شيء ديكن استخدامو لتوجيو الرسائل، وربفيز 
األفكار، وادلشاعر، واالىتمام، ورغبة الطّلب حىت ديكن تشجيعهم على 

 31مشاركة عملية التعليم.

تعليم ىي كل أدة يستخدمها ادلعلم لتحسُت وديكن القول أن وسيلة 
، أو تعويد ة، وتوضيح ادلعاين واألفكر، أو التدريب على ادلهار لتعليمعملية ا

الطّلب على العادة الصاحلة، أو تنمية االذباىات، وغرس القيم ادلرغوب 
كل  31فيها، دون أن يعتدم ادلعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام.

ختصار مجيع الوسائل اليت ىذه التعارف تؤدي إىل مفهوم واحد وىي با
 33خدامها ادلعلم يف موقف التعليم لتوصيل احلقائق وتودى إىل إسراعة.تست

، ديكن االستنتاج أن الوسائط ىي من بعض الفهم ادلذكور أعّله
. ال التعليمأداة أو وسيط حيتوي على رسائل ويستخدمها ادلعلم يف عملية 

، أو وسائط ديكن أن تكون صورًا أو بشرًا جيب أن تكون الوسائط كائنات
كائنات حية أو طبيعة أو ما إىل ذلك. ديكن أن تساعد الوسائط يف أو  

تسهيل قيام ادلدرس بتسليم ادلواد ومساعدة الطّلب على االستجابة يف 
 تلقي ادلواد.

                                                 
31

 ترجى يٍ  

Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011) hlm. 223. 
31

 ترجى يٍ  

Nana Sudjana, Ahmad Rifa’i. Media Pembelajaran. (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2010) 

hlm. 9 
33

أورَم تحر انذٍَ. يهارج انتذرَس َجى إعذاد يذرس انهغح انعرتُح انكفاء. )االَج: يطثعح جايعح يىالَا يهك إتراهُى اإلساليُح   

 .156(. ص. 3111انحكىيُح، 
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، ستختلف وسائل اإلعّلم ادلستخدمة اللغة العربية تعليميف 
 نسبة لفهم دراسات اللغةبالتأكيد عن غَتىا من ادلواد التعليمية. بال

، فإن األمر حيتاج إىل الكثَت من وسائل اإلعّلم لدعم الرسالة اليت األجنبية
يقصدىا ادلعلمون ليكونوا قادرين على تلقيها بفهم مناسب موضح يف 

 اللغة العربية. تعليموسائط 

تتطلب اجملموعة الواسعة من الوسائط التعليمية اليت يتم تطويرىا يف 
يار وسائط تعليمية مناسبة ين على اختىذا الوقت أن يكون ادلعلمون قادر 

، ألنو يف كل الوسائط ذلا خصائص سلتلفة مع مزايا وعيوب كل منها. وفعالة
جيب أن يعرف ادلعلمون ويفهمون أفضل الوسائط وأن يكونوا قادرين على 

 بنتائج مرضية. التعليمإثارة إشراك ادلعلمُت والطّلب حىت تسَت عملية 

 وسيلة كوميك -9

ثنائية األبعاد ربتوي على خط قصة  يلة صورةىي وس يلة كوميكوس
خفيف الوزن باستخدام لغة لفظية ديكن فهمها بسهولة. عادة ما سبيل 
الصور اذلزلية إىل استخدام الرسوم ادلتحركة اليت تثَت اىتمام القراء. ربظى 

، واليت ال يف كل مكان من مجيع مناحي احلياةبشعبية كبَتة  يلة كوميكوس
، بل العديد من القصص ا مطبوًعا أو كتابًا ىزلًيا فحسبم ورقً تعد اليو 

ادلصورة اليت ديكن الوصول إليها عرب اإلنًتنت باستخدام اإلنًتنت 
ىي مفيدة وكذلك وسائل  يلة كوميكوسوالتطبيقات وادلواقع األخرى. 

، جيب أن يكون ادلعلم انتقائي التعليم، يف . لذلكبويةالًت ووسائل  ية اإلعّلم
 32اختيار كاريكاتَت متعلق بادلوضوع. يف

 
                                                 

32
 ترجى يٍ  

M Basyiruddin Usman. Media Pembelajaran. (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 2002), hlm.55. 
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 وسيلة كوميكنوع  -3

كما وسائل اإلعّلم تأيت مع أنواع سلتلفة وادلواد وفقا كوميك  
، تنقسم القصص أو ادلستهلكُت. بناًء على شكلها الحتياجات اجلمهور

 :ادلصورة إىل أنواع سلتلفة منها

  (Cartoon)/ كرتون كاريكاتَت(أ )
، حيث ديكن أن حد فقطىذا الكرتون يف شكل عرض وا

يكون ىناك العديد من الصور جنبا إىل جنب مع الكتابات. عادة ما 
ربتوي كاريكاتَت الكاريكاتَت على الفكاىة أو النقد أو السياسة. 
حيث توجد يف الكتاب اذلزيل صور وكتابات ربتوي على معٌت حىت 

 يتمكن القارئ من فهم القصد والغرض.
 (strip comics)كوميك قطع (ب )

ىي كاريكاتَت مع سلسلة من الصور اليت ربتوي  كوميك قطع
على قصص. تتكون الشرائط ادلصورة عادًة من ثّلثة إىل ستة ألواح. 
ديكن أن يتكون عرض زلتويات القصة من عدة أنواع مثل الكوميديا 
والدراما واخليال والرومانسية واحلركة وما إىل ذلك. القصة مثَتة 

 34ها باستمرار من قبل كل لوحة.لّلىتمام وديكن متابعت
 (comic book)كتاب كوميك   (ج )

ىو فكاىي مقدم يف شكل كتاب. يتم تضمُت  كوميكىذا 
، ال تستند زلتويات الكتاب ب ادلصورة يف نوع الكتب اخلياليةالكت

على واقع احلياة. تقنية رسم كاريكاتَت مصنوعة من وجهة نظر سلتلفة 

                                                 
34
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من الكتب متنوعة للغاية دبا يف ذلك  مثَتة لّلىتمام. األنواع اذلزلية
، واجملّلت اذلزلية (Trade Paperback)الكوميديا الورقية الرفيعة 

 Graphic)، والكوميديا الرواية ادلصورة (Magazine Comic)للمجّلت 

Novel) .وغَتىا 
 (Annual Comic) السنويكوميك (د )

، لكوميديا تدخل ضمن نطاق ناشر جديإذا كانت صناعة ا
لناشر يستهدف بانتظام ادلواعيد النهائية لنشر الكتب ادلصورة فإن ا

على حد سواء واليت سبت مقاطعتها وقصص ادلسلسل. ديكن أن 
األسبوع، أو مرة واحدة تكون ادلواعيد النهائية اجملدولة مرة واحدة يف 

 ، أو مرة واحدة يف السنة وفًقا للوائح الناشر.يف الشهر
 (Webcomic) عرب اإلنًتنت كوميك(ه )

اليت يتم عرضها على موقع  كوميكعرب اإلنًتنت ىي   كوميك
، حبيث ديكن للقراء قراءهتا على نطاق أوسع دون احلاجة إىل ويب

، فإن الكوميديا عرب اإلنًتنت شرائها أواًل. بصرف النظر عن ذلك
، يوجد الكثَت من التطبيقات ملية وخفيفة الوزن. يف ىذا الوقتع

ويد واليت تتكون من لغات سلتلفة ورلموعة اذلزلية على نظام أندر 
  webtoonواسعة من القصص. كاريكاتَت على اإلنًتنت دبا يف ذلك 

 35.وغَتىا mangatoonو  webcomicو  comicaو

  (Instructional Comics) وميكك كتاب التعليمات يف شكل(و )

م. ييف وسائل اإلعّلم التعل كوميك اعادة ما تستخدم ىذ
بات اإلرشادية ادلقدمة يف شكل ىزيل. حيتوي ىذا الكثَت من الكتي
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الكتاب اذلزيل على التعليم الذي سيسهل الطّلب يف فهم الدرس. 
 ىذا جيعل الطّلب يتعليمون بطرق شلتعة وشلتعة.

 (Instructional Comics) كوميك خفيف(ز )

يدويًا من نسخ مطبوعة من ورق النسخ  كوميكا  مت إنشاء ىذ
، وال لم اذلزيل على قصة خفيفة وسهلة الفهمودباسة. حيتوي ىذا الفي

، لذا يبدأ العديد من الكتاب اذلزليُت يتطلب صنعها رسوًما كبَتة
 36حياهتم ادلهنية جبعل ىذه القصة ادلصورة.

   تعريف مهارة الكتابة  .د 
    مفهوم مهارة الكتابة -0

مصدر )كتب(، فيقال: كتب كتابة. ومعناىا  –لغة  –الكتابة 
مسي )اخلّط( كتابة جلمع حروفها بعضها إىل بعض. فقد  اجلمع. ومن ىنا

النجم  جاء يف لسان العرب: كتب الشيء يكتبو... وكتبة: خطّو. قال أبو
العجلي الراجز. الكتابة ىي واحده من وسائل التواصل مع اللغة بُت الناس 
مع غَتىيم من الناس الذين التقتصر على ادلكان والوقت. تشَت الكتابة إىل 

اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، أو أحد فنون اإلرسال، حيث يشًتك فن أحد 
بينما ديثيل اإلستماع والقراءة ناحية  الكّلم مع الكتابة يف ىذه الناحية،

االستقبالية من بُت فنون اللغة. وتأيت الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي 
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ستماع وكّلم وقراءة لفنون اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التايل: )ا
 37وكتابة(.

مهارة الكتابة ىي القدرة الناس يف الكشف الفكرة إىل القرطاس. 
العربية مهارة الكتابة مهم جدا. واجب على ادلعلم ليجعل يف التدريس اللغة 

الطّلب للحماشة الكتابة اللغة العربية. واجب على ادلعلم يبحث ادلوضوع 
 اللغة العربية سهّل وشلتنعا.

 شعور أو فكرة أو فكرة مثل رسالة نقل نشاط ىي الكتابةرة مها
 مكتوب شيء أي شكل يف الكتابة تكون أن ديكن .الشخص عقل يف ينشأ

 كرسالة التقاطها ويتم القارئ قبل من الحًقا قراءتو سيتم كتابة شكل يف
 ةمهار  تتطلب ألهنا مثمرًا نشاطًا الكتابة تعد اللغة، علم يف. إرساذلا يتم

 لن لغوية، ةمهار  وبدون اللغوية، ةادلهار  يف خاصة الكاتب، ديتلكها أن جيب
 إىل نقلها وديكن رسالة على ربتوي اليت الكتابة كتابة من الشخص يتمكن
 .القارئ

 أىمية الكتابة -9

تأيت مهارة الكتابة يف مكان الرابع من حيث الًتتيب التسلسى 
قلي منطقي ينفق مع ، والريب أن ىذا الًتتيب ترتيب عةلتدريس ادلهار 

طبيعة اكتساب اللغة األم اليت تبدأ باإلستماع وتنتهى بالكتابة. ومن مث فقد 
أخذت من ىذا الًتتيب أىم الطريقة احلديثة لتعليم اللغات لغَت الناطقُت 
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هبا، إذن أن اتعبَت الكتايب التحريرى أمشل وأوسع من مهارة االستماع 
لقدرة على التعبَت الكتايب ال يتحقق قراءة لذا فإن إكتساب اوالكّلم وال

الثّلث قبل البدء يف إكتساب  جاح إال إذا مت اكتساب ىذه مهارةغالبا بن
 .32مهارة الكتابة التعبَتي

 أىداف تعليم الكتابة -3
أن للكتابة أىداف متعددة. األمر الذي يؤثر فيطبيعية عملية الكتابة 

 ذاهتا. ومن األىداف
وف، أم الكلمات، أم اجلمل، أم حىت الكتابة خبط واضح سواء للحر (أ )

 .الفقرات وفق القواعد اإلمّلئية وعّلمات الًتقيم ادلناسبة
تكملة الفقرات واجلمل باستعمال العبارات واألمثال واحلكم عن طريق (ب )

 .الكتابة
 .الكتابة بأسلوب صحيح(ج )
 .تعبئة اإلستمارات بادلعلومات ادلطلوبة بشكلها الصحيح كتابياً (د )
 .من ادلواد ادلسموعة وادلقروءةكتابة األفكار (ه )
 .كتابة اإلنشاء عن طريق اإلستعانة باألفكار ادلسجلة(و )
 .كتابة التحليّلت ادلوجزة اليت تعتمد على الرسومات(ز )
كتابة اإلعّلنات، والنشرات، واحلوارات، والتقارير، واخلطب، (ح )

 .39والتحليّلت
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 أنواع تدريس الكتابة -4

 يف فكر الطّلب لفظا وأسلوبا، والكتابة إما أن تعٍت التعبَت الكتايب
وأما أن تعٍت األداة الرمزية للتعبَت عن الفكر رمسا إمّلئيا، وأما أن تعٍت ذبويد 

 وتنقسم الكتابة إىل الثّلثة، وىي فيما يلي:. 21ىذه االأداة ذبويدا خطيا
 

 الرسم اإلمّلئي(أ )

يقصد باإلمّلء رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا على 
فق عليها، أو ىي األداة الرمزية للتعبَت عن الفكرة حسب األصول ادلت

رمسا إمّلئيا يضمن سّلمة الكتابة، وصحتها، ووضوحها، وصون 
 فم ادلكتوب.القلم من اخلطأ يف الرسم وإعانة القارئ على 

الرسم اإلمّلئية والقراءة وجهان لعملة واحدة. والشخص غَت 
لقراءة الصحيحة، أو القادر على الكتابة الصحيحة، فغَت قادر على ا

على األقل دون تعثر يف قراءتو. اإلمّلء نظام لغوي معُت موضوعو 
، وايت جيب وصلها، واحلروف اليت تزاد الكلمات اليت جيب فصلها

أكانت مفردة أو على أحد ها ادلختلفة، سواء وربذف، واذلمزة بأنواع
ّلمة حروف اللُت الثّلثة، واأللف اللينة، وىاء التأنيث وتاؤه، وع

الًتقيم، والتنوين بأنواعو، وادلد بأنواعو، والكلمات النوعية الواردة 
على   بادلواد الدرسة، والّلم الشمسية والقمرية، وفيو تدريب للتّلميذ

كتابة الكلمات بالطريقة اليت انتفق عليها أىل اللغة حىت التنعذر 
مة التعبَت ترمجة معانيها، واإلمّلء يعد فهمو وإتقانو وسيلة واحدة لسّل

 واإلفهام، ألن اإلمّلء الصحيح ألي نص كان يؤدي إىل فهمو تاما.

                                                 
21

 .321و( ص.  3112يحًذ إتراهُى انخطُة. طرائك تعهُى انهغح انعرتُح. )انرَاض: يكتثح انتىتح.   



24 

 

 

 اخلط(ب )
اخلط ىو فن من الفنون اجلميلة كالرسم والزخرفة والنخت ويقوم 
على قواعيد فنية تراعي الدقة يف رسم خطوط أفقية ورأسية وعمل 

دريب. ىو رسوم وأشكال حرفية دوائر منحنيات شلا ديكن إتقانو بالت
على الكلمات ادلسموعة، الدالة على ما يف النفس، أو ىو معرفة  تدل

تصوير اللفظ حبروف ىجائية، وىو لسان اليد وهبجة الضمَت، وسَت 
العقول، ووصى الفكر، وسّلح ادلعرفة، وأنس اإلخوان عند الفرقة، 

بعد ادلسافة، ومستودع السَت، وديوان األمور، وىو وزلادثهم على 
كّلم كما أن القول والكّلم بيان عما يف النفس بيان عن العقول وال
 21والضمَت من ادلعاىن.

 نوحي اإلصّلح في التعبير الكتابي: -5
الناحية الفكرية: النظر يف األفكار اليت ترد يف موضوع الطالب من (أ )

 حيث صحتها، ترتيبها، والربط بينها.
الناحية اللغوية: وتشمل قواعد النحو والصرف والبّلغة والدقة يف (ب )

 ستعمال الكلمات الفصحى.ا
الناحية األدبية األسلوبية، ومراعاة الذوق األديب السليم، ومجال (ج )

 التصوير، وإرادة األدلة يف قوة ووضوح.
 الناحية الرسم اإلمّلئي، وجودة اخلط وحسن النظام.(د )

 مهارة الكتابة الجيدة -6
يف استخدام اللغة اليومية، ربدث بأعداد وترددات أعلى من 

نظر عن استخدام قواعد اللغة بدون دث عادة بشكل عفوي، ربو الكتابة. 
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الكتابة اليت تتطلب الدقة  ةزبتلف عن مهار ، وفًقا لقواعد اللغة الصحيحة
الكتابة اجليدة ىي الكتابة اليت  كريدة،يف رأيي   لذلك. من حيث القواعد

 23 الكتابة، وىي:ة ربتوي على ثّلثة مكونات على األقل مدرجة يف مهار 
ان اللغة ادلكتوبة، جيب أن تكون الكتابة اجليدة جيدة من إتق  (أ )

ىي  اللغة ادلكتوبة حىت يفهم القراء الكتابة بسهولة. ،حيث اللغة
تشمل ادلفردات والبنية واجلمل ، والفقرات والتهجئة والعطور 

 وغَتىا.
( شاءنالكتابة )اإل زلتويات ادلقالة وفًقا للموضوع ادلراد كتابتو. (ب )

موجهة للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار ورسائل  ىي فئة كتابة
ومشاعر وما إىل ذلك إىل لغة مكتوبة ، وليس تصور شكل أو 
مظهر احلروف أو الكلمات أو اجلمل. لكن رؤى وخربات ادلؤلف 

 .بدأت يف الكتابة

الكتابة األوىل يعٍت  :، مهافئتُتتنقسم كتابة اإلنشائية إىل 
عمل مجل أو فقرات بسيطة مع ادلواجة( ىي  شاءناادلوجهة )

توجيهات معينة يف شكل اذباىات وأمثلة ومجل غَت مكتملة وما إىل 
احلر( ىو صنع مجلة أو فقرة  شاءنارية )احلالكتابة الثاين يعٍت  ذلك.

ىذه مكونة  ثال مجل غَت مكتملة وما إىل ذلك.، ادلبدون توجيو
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ة يعٍت لكتابة ىذه مكون 22 يعٍت لكتابة جنس كتابة اإلنشاء ادلوجو.
 جنس كتابة اإلنشاء ادلوجو.

إتقان أنواع الكتابة. وىي كيفية تأليف زلتويات النص باستخدام   (ج )
والقصص  تلغة مكتوبة لتشكيل الًتكيبة ادلطلوبة، مثل ادلقاال

 القصَتة واألوراق وما إىل ذلك.

 

 

 

  

                                                 
22

 ترجى يٍ  

Muhammad Lutfiana Iskandar. Strategi Pembelajaran Menulis (Kitabah) Bahasa Arab, Jurnal 

Raushan Fikr, Vol. 6 No. 1. (2017). Hlm. 60.  



 

27 
 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث . أ

ا بشكل علمي بدءًا نشطة اليت يتم تنفيذىالبحث عبارة عن سلسلة من األ
، واستخّلص استنتاجات حول البحث عن بيانات ادلعلومات، و من وجود مشكلة

حث يف اجملاالت مشكلة. البحث يف التعليم بالتأكيد ال خيتلف كثَتا عن الب
، ىناك James H. McMillan and Sally Schumacher (1929) األخرى. وفًقا ل 

الًتبوي على األقل تشمل: موضوعي ودقيق أو دقيق  ست خصائص للبحث
 ٖٗوربقق وشرح وذبرييب ومنطقي.

يستخدم ىذا البحث أحباثًا يف الفصل الدراسي. حبث الفصل الدراسي ىو 
يف الفصل  التعليمحبث يعكس بعض اإلجراءات من أجل ربسُت شلارسات 

، مها الطريقة يقتُتيتكون البحث الًتبوي من طر  ٖ٘وربسينها بطريقة أكثر احًتافًا.
. الطريقة الكيفية ىي طريقة (Kuantitatif)الطريقة الكمية و  (Kualitatif)الكيفية 

، يف ق واسع وشامل وال تستخدم األرقامتستخدم التحليل والتوضيح على نطا
حُت أن الطريقة الكمية ىي البحث الذي يستخدم البيانات يف شكل أرقام مت 

 مجعها نتيجة للبحث.

جلمع  (Kuantitatif)ة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة كمية الطريق
. مت tاختبار   (statistika)البيانات يف شكل أرقام وربليلها باستخدام إحصائيات

فعالية تطبيق منوذج تعليم الفكر إجراء ىذا البحث يف شكل حبث ذبرييب الختبار 
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لة كوميك لًتقية مهارة  وسي باستخدام  (Think Talk Write)والتكّلم والكتابة
الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك عام 

 .  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي 

 مجتمع البحث وعينتو -ب 
 رلتمع البحث -ٔ

ىو ادلوضوع بأكملو أو الكائن الذي ىو ىدف  رلتمع البحث
 رلتمع البحثالبحث الذي لو خصائص معينة. جيب أن تكون حدود 

، على سبيل ادلثال من حيث جودهتا أو خصائص التجانس. واضحة
 26.رلموعة كبَتة من األفراد رلتمع البحث

مجيع طّلب  بحثال اادلستهدفون يف ىذ رلتمع البحثوكان 
توي على ثّلثة مستويات من . اليت ربدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطةادل

ة، حيث حيتوي  ، وىي: الفصول الدراسية السابعة والثامنة والتاسعالفصول
. Qإىل  A، أي الفصول من اًل عشوائيةكل فصل على سبعة عشر فصو 

ىي فصول للطّلب الذكور بينما الفصول  Hإىل  Aوالفئات العشوائية من 
درسة ادلىي فصول للطالبات. النساء. يتمّيز طّلب  Qإىل  Iالعشوائية من 

 معهدرعاية  برجال ونساء ألن ادلدرسة تقع ربت منبع الصاحلُت ادلتوسطة
اإلسّلمية حيث البيئة وادلكان سلتلفان ولكنهما يظّلن يف مؤسسة واحدة. 

وعدد كل فصل يًتاوح بُت  ،َت لدرجةثعدد طّلب كلية الدراسات العليا ك
، والذين يعتربون متجانسُت باللغة العربية. أربعُت طالًباإىل مخسة وعشرين 

ىي مدرسة ثنائية  دلتوسطةمدرسة منبع الصاحلُت اوخلص الباحثة إىل أن 
  اللغة.
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 ترجى يٍ 

Rostina Sundayana. Statistika Penelitian Pendidikan. (Bandung: Elvabeta, 2014). Hlm. 15. 
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 البحث عينتو -ٕ

رلتمع العينات ىي جزء من كائن البحث بأكملو أو جزء من 
كون من ادلمكن دراسة مجيع تلن  ة. إذا كان عدد كبَت من الباحثالبحث

عينة سُبثل لتمثيل السكان يف خصائصو  أخذت ة، لكن الباحثرلتمع البحث
خذ أت يتالعينات الأما  27فة البحث.بسبب زلدودية الوقت وادلكان وتكل

دبدرسة منبع  J هم مجيع طّلب الصف الثامنف بحثالباحثة يف ىذه ال
جيدة  ةون طالًبا يتمتعون دبهار ثّلثو  أربعالذين لديهم الصاحلُت ادلتوسطة 

 يف اللغة العربية.

 متغير البحث - ج

 Aryادلتغَتات ىي عوامل تتغَت دائًما أو مفاىيم ذلا قيمة. وفًقا ل  
تعرب  يف متغَتات البحث، ديكن أيًضا تفسَتىا على أهنا مسة تعكس أو( ٕٜٚٔ)

، خيتلف أو يتغَت ويتغَت مع الوقت ، ادلتغَت ىو شيءعن مفهوم أو بنية يف البحث
مستوى و التعليم و الطبقة االجتماعية و احلالة و مثل الوزن والطول والنوع اجلنس 

 22ما إىل ذلك.و  التعليممستوى ربصيل سلرجات و الذكاء 

متغَتين مها ادلتغَتات اليت تؤثر )ادلتغَت ادلستقل( البحث من  تغَتادل تتكون
 ادلتغَت يف ىذا البحث يعٍت: .)اليت تتأثر )ادلتغَتات التابعة وادلتغَتات

تعليم  ، يكون ادلتغَت ادلستقل ىو منوذجادلتغَت ادلستقل: يف ىذه الدراسة(أ )
، كوسيلة كومي باستخدام (Think Talk Write)الفكر والتكّلم والكتابة 

 التعليم، ومها: بُت منوذج ا تركيزان سلتلفان ولكن متكامّلنفهذه ادلتغَتات ذل

                                                 
27

 ترجى يٍ َفس انًراجع  
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Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif. (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Hlm. 117.  
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ة  ن كّلمها فعالُت يف ربسُت مهار ، كّلمها مفيد الختبار ما إذا كاوالوسائط
 .كتابة الطالب أم ال

تغَتات اليت الكتابة ىي ادل ة، تكون مهار ادلتغَت ادلعتمد: يف ىذه الدراسة(ب )
تتأثر، وبالتايل فإن نتائج مهارة الكتابة ىذه ستكون مقياًسا لفعالية منوذج 

 .كوسيلة كومي فعاليةو  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة 
 بنود البحث  - د

لعملية اليت لنيل احلقائق ا ةبنود البحث ىو آلة أو األدوات استخدمها الباحث
 البنود اآلتية:  ةستعمل الباحثتو تدعم عملية البحث  

ج تعليم الفكر والتكّلم ذ تطبيق منو و  صفحة ادلّلحظة دلعرقة عملية التعليم(أ )
وسيلة كوميك لًتقية مهارة   باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة

سوجي ة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة بالكتا
 .غرسيكمنيار 

للوصول إىل البيانات وادلعلومات عن ادلدرسة اليت صفحة  الوثائق ادلكتوبة(ب )
ج تعليم الفكر والتكّلم ذ تطبيق منو و  ادلّلحظة دلعرقة عملية التعليم

ة بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة
سوجي منيار لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة 

 .غرسيك
ادلّلحظة رلموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن صفحة (ج )

 Think Talk)ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ تطبيق منو و  دلعرقة عملية التعليم

Write)  ة لطّّلب الفصل بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام
 .سيك غر سوجي منيار الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة 

 دفًت األسئلة لنيل البيانات بطريقة ادلقابلة مع مدّرس اللغة العربية.(د )
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 طريقة جمع البيانات  -ه

 طريقة كثَتة موافقو ذلذا البحث كما يلي:  ةستخدم الباحثت

 (Observasi)  حظةادلّل -ٔ

ادلّلحظة ىي نشاط فحص ورؤية ومراقبة كائن يستخدم كبحث. 
إىل معرفة كيفية هبا الباحثة يف ىذا اجملال  تهتدف أنشطة ادلراقبة اليت قام

، بحث، ومعرفة األشياء ادلتعلقة جبسم البحث. يف ىذه الحالة كائن البحث
الحظ الباحثة حالة مكان ادلدرسة والبيئة والفصول الدراسية والطّلب 
وادلدرسُت واألمور ادلتعلقة هبا، حبيث ديكن للباحثُت تقدير كيفية معاجلة 

 ادلشكّلت.

تعليم الباحثة بإجراء أنشطة مراقبة يف عملية  قامت، بحثىذه اليف 
ج ذ منو الباحثة مدرسُت وسيجريون ذبارب باستخدام  تصبحت، و الطّلب

وسيلة كوميك  باستخدام  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة
وسطة ة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتبلًتقية مهارة  الكتا

الكتشاف محاس الطّلب ومجع البيانات الّلزمة يف  غرسيكسوجي منيار 
 البحث.

  (Angket)االستبيانات  -ٕ

االستبيانات لنيل البينات ادلتعلقة الباحثة طريقة  تستخدما
بالبحث. وأعطى الباحثة ىذه األسئلة إىل الطّلب الذين زبتارون الباحثة  

ج ذ منو دلعلومات عن فعالية تطبيق كالعينية. وىذه الطريقة مستخدمة لنيل ا
وسيلة كوميك  باستخدام  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة
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ة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة بلًتقية مهارة  الكتا
 .غرسيكسوجي منيار 

 (Tes)االختبار  -ٖ

فهم األداة يف شكل اختبار لتحديد مستوى  الباحثة تستخدما
، يتم يف ىذه احلالة ".يوميتنا يف البيتالطّلب لفهم النص العريب حول "

ج تعليم الفكر والتكّلم ذ منو تطبيق استخدام أداة االختبار الختبار فعالية 
ة بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة

سوجي منيار توسطة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادل
. التعليم، دلعرفة أنو يف البداية مل تكن ىناك اختّلفات يف نتائج غرسيك

، بينما دلعرفة (Pre-Test) اختبار قبلراء ادلّلحظة باستخدام لذلك مت إج
يف  ووسيلة منوذجرى الباحثة ذبارب تطبيق ذب، التعليماالختّلفات يف نتائج 

 .التعليم

 (Post-Test) ياختبار بعد استخدام أداةلك مت اختباره فقط ببعد ذ
. األداة ادلستخدمة يف اختبار التقييم التعليمدلعرفة االختّلفات يف نتائج 

عبارة عن اختبار موضوعي متعدد اخليارات لو أربعة خيارات بديلة 
 ".يوميتنا يف البيتلإلجابات تصل إىل عشرة أسئلة متعلقة بادلواد "

 (Dokumentasi)الوثائق  -ٗ

إىل تسجيل مجيع  الباحثةهبا  تف أنشطة التوثيق اليت قامهتد
األنشطة البحثية من بداية البحث ومجيع األنشطة اليت تشمل أنشطة 

، التعليم، وعمليات دلراقبة، وإعطاء أدوات االختبارالبحث ، مثل أنشطة ا
دث تسلسل جيد يف البحث ومجع البيانات وغَتىا من األنشطة حبيث حي

 .ادليداين
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 يل البياناتتحل - و

ىذا التحليل يستخدم دلعرفة فعالية تطبيق صفحة ادلّلحظة دلعرقة عملية 
 باستخدام  (Think Talk Write)ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو تطبيق التعليم و 

ة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا
 .كغرسيسوجي منيار ادلتوسطة 

دلعرفة األجوبة قضايات البحث األوىل والثانية تستخدم الباحثة النسبة 
  (Think Talk Write)ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو تطبيق فعالية ادلائوية عن 

ة لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام
 . وأما الرموز اليت تستعملها الباحثة فهي:يكغرسسوجي منيار الصاحلُت ادلتوسطة 

 (Prosentase)رمز ادلأوية  -ٔ

ج تعليم الفكر ذ منو لتحليل البيانات عن عملية  (P)رمز ادلأوية  
. اليت حصل عليها ةبوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتاو  والتكّلم والكتابة

 اباحثة بطريقة االستبيانات وىي:

     
 

 
      

 البيان:
P= النسبة ادلائوية 
F تكرار االجابة = 
Nعدد ادلستجبُت= 
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موعة وربقيق اإلفًتاض أما التفسَت والتعيُت يف ربليل البيانات اجمل
 ستعمل الباحثة ادلقدار اليت قدمت سوىارمسي أريكونطا فيما يلي: العلمي، فت

 
 البيان ادلأوية

 جيد %ٓٓٔ -% ٙٚ
 مقبوال %٘ٚ -% ٙ٘
 ناقصا %٘٘ -% ٓٗ
 قبيحا %ٜٖ -% ٓٔ

 
 (”Test “t)رمز االختبار  -ٕ

 رمز االختبارتستخدم الباحثة  قضاية البحث الثالثةبة اجاال دلعرفة
  (Think Talk Write)ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةذ منو تطبيق فعالية عن 

 .ةبوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام

للعينتُت  "T-Test"حثة رمز وأما دلعرفة ىذه الفروض تستخدمات البا
ادلقارنة ج تستخدمت الباحثة رمز الكبَتين واالرتباط بينهما، دلعرفة النتائ

(Paired T-test): 

       
     

   √ 
 

 البيان: 
   t نتيجة = t حساب 
   d  نتيجة متوسط = 
 = نتيجة ادلعلمة      
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   Sd االضلراف ادلعياري للعينة = 
   n دد العينات= ع 

حساب، لزم أن يعرف نتيجة متوسط. ورمز  tقبل يبحث نتيجة 
 ليبحث نتيجة متوسط كما يلي:

   
  

     

 
 

 البُت: 

  d  نتيجة متوسط = 
  

 (X2i – X1iعدد رلتمع اختبار بعدي نقص اختبا قبلي )=       
  n عدد العينات = 

عرف االضلراف ادلعياري للعينة. لزم أن يبعد يعرف نتيجة متوسط، 
 ورمز ليبحث نتيجة االضلراف ادلعياري للعينة، كما يلي:

          √
    

              

      
 

 البيان:
   Sd االضلراف ادلعياري للعينة = 
  n عدد العينات = 
    

 (X2i – X1iلي )عدد رلتمع اختبار بعدي نقص اختبا قب=       
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ
 مدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سوجي غرسيكشخصية ب -0

 : منبع الصاحلُت  اسم ادلدرسة(أ )
  (A): أ  شهادة ادلدرسة(ب )
  عنوان ادلدرسة(ج )

 .ٚ: شارع ك.ه. شافعي رقم   الشارع
 : سوجي   القرية

 : منيار  ادلنطقة
 : غرسيك  نةادلدي

 :  جاوى الشرقية  ااطة
  ٕٖٙٔٗٔٓٚٚٔٓ/  ٜٖٖ٘٘ٗٚ٘ٔٓ :  رقم التلفون

 أغوس زلمد عُت النعيم ادلاجستَت :  اسم مدير ادلدرسة(د )
 : ادلؤسسة منبع الصاحلُت  اسم ادلؤسسة(ه )
 ٜٓٛٔأغسطس  ٓٔ: سنة التأسيس/سنة عملية (و )
 ٕٖٙٔٗٔٓٚٚٔٓ/ ٜٖٖ٘٘ٗٚ٘ٔٓ : رقم حساب الروتينية(ز )

 مدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سوجي منيار غرسيكلتاريخ ا -9

منبع الصاحلُت ادلتوسطة ىي مدرسة اإلسّلمية اليت وقعت  ادلدرسة
يف قرية سوجي منيار غرسيك جوى الشرقية. ىذه ادلدرسة ىي أول ادلدرسة 
اليت قامت يف ظل معهد اإلسّلمية دبنهاج الدراسية الرمسية، مث تنال شهادة 

يف سنة  ٕٖٕٕٓٗٓٔٔ٘٘ٔ NSM و SKبرقم  DEPAG" (A)ادلدرسة "أ 
ٕٓٓ٘
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استخدام منهاج الدراسية اإلسّلمية ومنهاج الدراسية خصوصا إىل منهاج و  
 ادلعهادي.

المدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سوجي منيار  أىدافرؤية ورسالة و  -3
 غرسيك

 رؤية  (أ )

 اإلسّلمية واإلصلازات اإلسّلمية. ةرسربقيق جودة ادلد

 ة.ئيادلهن ةرسيذ إدارة ادلدتنف -
 اإلصلاز يف اجملاالت األكادديية وغَت األكادديية -
 خلق بيئة إسّلمية على حد سواء واحللسنة واحلجاج. -

 رسالة  (ب )

وفًقا لرؤية ادلدرسة اليت مت اإلعّلن عنها ، فإن ادلهمة اليت مت 
 مدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة سوجي منيار غرسيكتنفيذىا يف 

 :يلي ىي كما

 إدارة التعليم بطريقة مهنية وخاضعة للمساءلة. -
 ربسُت اخلدمات ادلهنية. -
 تنفيذ التعلم والتوجيو الفعال وادلبتكر. -
 توفَت ادلرافق التعليمية والبنية التحتية ادلناسبة. -
 ةتنظيم األنشطة الّلمنهجية لتنمية االىتمامات وادلواىب وادلهار  -

 اليت ديتلكها الطّلب.
 الدينية على أساس أىل السنة واجلماعة. تطوير ادلواد -
زيادة تقدير وشلارسة تعاليم الدين اإلسّلمي أىلوسة واجلماعة  -

 والثقافة الوطنية حىت تصبح مصدرا للحكمة يف التمثيل.
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 شلارسة تعاليم الدين يف احلياة اليومية. -
 تشكيل جيل من ادلؤمنُت والتقوى واألخّلق والطابع الفاضل. -

 أىداف (ج )

 فهي: ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓف ادلدرسة عام الدراسي أما أىدا

وادلواقف وفًقا للكفاءات  ةربقيق الطّلب يف ربسُت ادلعرفة وادلهار  -
 .(KI)األساسية 

تنفيذ عمليات التعليم والتوجيو واإلرشاد بشكل نشط وإبداعي  -
وفعال وشلتع باستخدام منهج علمي لتحقيق الكفاءات الروحية 

مواقف االجتماعية والكفاءات األساسية والكفاءات األساسية لل
يف الصفُت السابع  ةعرفة والكفاءات األساسية للمهار األساسية للم

 والثامن يف رلال الدراسات الدينية.
 تنفيذ أنشطة تطوير الذات يف الفنون. -
؛ صّلة الضحى والصّلة يف األنشطة الدينية يف بيئة ادلدارسزيادة  -

 بنجري. اجلماعة والقصيدة
، واخلدمة رسةتوعية االجتماعية يف بيئة ادلدزيادة أنشطة ال -

 .االجتماعية
 لديها ادلعلمُت وادلربُت ادلختصة. ةرسادلد -

"منبع الصالحين" المتوسطة سوجي منيار ماّدة الدراسية في المدرسة  -4
 غرسيك

 ماّدة الدراسية العامة( أ)
 القرآن واحلديث -
 اللغة العربية -
 فقوال -
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 عقيدة واألخّلقال -
 اترياضيّ ال -
 ندونسيةاللغة اإل -
 اللغة اإلصلليزية -
 ةوطنيّ الدنّية/ادلتربية  -
 العلوم الطبيعية -
 العلوم اإلجتماعية -
 أىل السّنة واجلماعة -

 ماّدة الدراسية اخلاصة( ب)
 م العمرطي(النحو )منت من كتاب اجلرومية/نظ علم -
 م ادلقصود(علم الصرف )األمثلة التصريفية/نظ -
 اإلعّلل )قواعد اإلعّلل/غاية العمل( -
 والًتىيب( النواوي/ الًتغيب ُت)األربع احلديث -
 يب(غاية والتقر الالفقو )منت من كتاب  -
 علم توحيد/كّلم )العقيدة اإلسّلمية( -
 (ية ادلستفيدا)ربفط األطفال/ىد التجويد -
 (علم الفرائض )عدة الفرض -
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 مدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سوجي منيار غرسيك الهيكل -5
 منبع الصاحلُت ادلتوسطة فيما يلي: أما اذليكل التنظيمي للمدرسة
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مدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سوجي وسائل التعليمية بأحوال  -6
 منيار غرسيك

أن الوسائل التعليمية مهمة، وىذه الوسائل تساعد كثَت الطّلب 
لفهم الدرس. والوسائل التعليمية اليت تستعمل يف مدرسة منبع الصاحلُت 

 ادلتوسطة غرسيك ىي:

ٔحة اللو    
 عن الوسائل التعليمية يف مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

 احلال اجلملة الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٕ بناء ادلدرسة ٔ
 جيد ٖٗ غرفة ادلذاكرة ٕ
 جيد ٗ غرفة ادلدّرسُت ٖ
 جيد ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٗ
 جيد ٕ غرفة احلرس ٘
 جيد ٕ ادلكتبة ٙ
 دجي ٕ غرفة الرياضي ٚ
 جيد ٕ ملعب ٛ
 جيد ٕ مصلى ٜ
 جيد ٕ غرفة اجللوس ٓٔ
 جيد ٘ٛ ادلرحاض ٔٔ
 جيد ٔ قاعة اإلجتماعية ٕٔ
 جيد ٔ ادلخزن ٖٔ
 جيد ٜ غرفة اإلدارية ٗٔ
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 جيد ٗٔ زلصف ٘ٔ
 جيد ٔ سيارة اإلسعاف ٙٔ
 جيد ٕ دكان الكتب ادلدرسة ٚٔ

الصاحلُت مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة متعاون دبؤسسة منبع 
وبنك ”MBM (Markas Baitul Mal)“ و ”MBS Bakery“و ”MBS Water“مثل:

Central MBS   وعيادة الصحة والتعاونية ميديا الفكرة. وأما الوسائل التعليمية يف
 كل الفصل فهي: السبورة البيضاء وادلقلمة وادلكاتب والكراسي وغَت ذلك.  

ن" المتوسطة سوجي منيار مدرسة "منبع الصالحيالمدّرسين والموظفين ب -7
 غرسيك

 أغوس زلمد عُت النعيم ادلاجستَت : إسم رئيس ادلدرسة(أ )
 زلمد صليح بيهقي ادلاجسًت : إسم وكيل رئيس ادلدرسة(ب )
 نساء( ٗٙرجل و ٜٜشخص ) ٖٙٔ:  عدد ادلدّرسُت(ج )
 نساء( ٗرجل و ٜشخص ) ٖٔ:  عدد ادلوظفُت(د )

 
وجي منيار مدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سأحول الطّلب في  -8

 غرسيك
 تقوى ا سبحانو وتعاىل(أ )
شلارسة تعاليم اإلسّلمية دبنهج أىل السنة وامجاعة كامل ادلتسق  (ب )

 وادلسؤلية
 سبحيد اآلبااء واألمهات وادلعلمُت وغَتىم (ج )
لدي كرًن األخّلق والكياسة وادلتسامح والصدقُت ومطيعا للقواعد (د )

 وجيب اجلارية والصدقة
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 ولديك الشجاعة واحلرية واالنفتاحتعلم باحلمسة على الوقت (ه )
 الرحبة يف حالة حبل من ا وحبل من الناس(و )

 
مدرسة "منبع الصالحين" المتوسطة سوجي منيار عدد الطّلب في  -9

 غرسيك

قد ارتفع عدد الطّلب كل سنة. وعدد الطّلب يف ادلدرسة منبع 
طّلب،  ٖ٘ٚٔيعٍت  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالصاحلُت ادلتوسطة عام الدراسي 

طّلب،  ٜٚ٘عدد الطّلب فصل ثامن . أما نساء ٔٚٛو  رجل ٕٛٛ
 نساء.  ٕٛٚرجل  ٖٔٓ

ٕاللوحة      
 يف مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك عدد الطّلب فصل ثامن

 عدد فصل رقم
 ٖٛ Aفصل ثامن  ٔ
 ٔٗ Bفصل ثامن  ٕ
 ٜٖ Cفصل ثامن  ٖ
 ٖٛ Dفصل ثامن  ٗ
 ٓٗ Eفصل ثامن  ٘
 ٖٛ Fفصل ثامن  ٙ
 ٖٙ Gثامن فصل  ٚ
 ٖٔ Hفصل ثامن  ٛ
 ٕٗ Iفصل ثامن  ٜ
 ٖٗ Jفصل ثامن  ٓٔ
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 ٖٓ Kفصل ثامن  ٔٔ
 ٜٕ Lفصل ثامن  ٕٔ
 ٖٓ Mفصل ثامن  ٖٔ
 ٖٔ Nفصل ثامن  ٗٔ
 ٕٛ Oفصل ثامن  ٘ٔ
 ٕٛ Pفصل ثامن  ٙٔ
 ٕٙ Qفصل ثامن  ٚٔ
 579 مجموع 

  

 تحليل البيانات - ب
سة منبع الصالحين المتوسطة مدر الكتابة لطّّلب الفصل الثامن ب مهارة -0

 9191-9109سيك عام الدراسي غر 

سة منبع الصاحلُت ادلتوسطة الكتابة لطّّلب الفصل الثامن دبدر  مهارة
قد رلّهز الطّلب بالكفاءة اللغوية، يف كل يوم يسكن الطّلب يف  جيد

منبع معهد منبع الصاحلُت الذي نفس ادلؤسسة مع ادلدرسة. مدرسة 
لغتُت مها اللغة اليت استخدام  ثنائية اللغةىي ادلدرسة  ةالصاحلُت ادلتوسط

 العربية واللغة اإلصلليزية، يوجد بيئة اللغة يف كل يوم ولكن طّلب 

يستخدام ادلدّرس الطريقة ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية مثل طريقة 
وطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة االستماع والكّلم، وطريقة  ىيةاالسمعية الشف

ق ة والكتابة، ويستخدام كثَت من طر القواعد والًتمجة لًتقية مهارة القراء
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وطريقة   طريقة السمعية الشفاىية تعترب التدريس اليت تتعلق بتعليم اللغة.
ألّن ىذه الطريقة تستطيع أن  ادلبشرة فعالية لتطبيق يف تعليم اللغة العربية

دين على االستماع جعل الطّلب معتاتسهيل الطّلب يف حفظ ادلفردات و 
ترقية فردات وقادرين على ادل تذكرمل العربية حىت يتمكنوا من إىل اجل
وتعترب طريقة القواعد والًتمجة فعالية لتطبيق يف   .كّلملاالستماع وامهارة

تعليم اللغة العربية ألّن ىذه الطريقة تستطيع أن تسهيل الطّلب يف تعريف 
جعل العربية يف نص القراءة و واجلملة مة كلادلفردات والومعٌت  عدالًتمجة قوا

 قراءةالترقية مهارةقادرين على  ية حىتالعرب كتابةالطّلب معتادين على ال
 كتابة.لوا

متوفرة  يلةىي وس عليميف الت درستعليمية اليت يستخدمها ادل يلةوس
اليت ديكن  يلةوالوس والقلم والورق قلمةوادل ةل الدراسي مثل السبور يف الفص
اليت  تعليميةيلة وسسبيل  م اللغة العربية.يوالطّلب يف تعل درسعد ادلأن تسا

احلديثة مثل  يلةإىل أن تكون يدوية وال تتعلق بالوس دّرسيستخدمها ادل
. أو الشباكة اإللكًتونية أو التطبيقات اليت تستخدم اإلنًتنت يلةالوس

معهد  ؤسسةربت رعاية ادل منبع الصاحلُت ادلتوسطة ةرسدادلذلك ألن لو 
ولة واألجهزة اإللكًتونية اليت ال ُيسمح ذلا حبمل اذلواتف اماإلسّلمية 

 درساليت ديكن للم، ولكن يف فصول معينة توجد شاشات األخرى
توفر أيًضا شاشات  ةرس، ويف ادلديلة تعليميةها يف أي وقت كوساستخدام

 إذا كانت بالفعل مطلوب. يةميتعل ةليلوس
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م اللغة العربية ييف تعل دّرسليت يستخدمها ادلم ايتعترب مصادر التعل
مّلئمة ألن مصادر التعلم تستخدم كتبًا دراسية من وزارة الدين ولدروس 

أىل علم النحو  السلفيةالعلماء  من تأليف الطرازد باستخدام كتب اعقو 
 .وعلم الصرف

م اللغة يالذي يقوم بالتدريس أن تنمية الطّلب يف تعل دّرسويرى ادل
ة تدرجيية ومتنامية. كل طالب لديو نفس اإلمكانات يف اللغة. إىل العربي

اليت لديها بالفعل بيئة لغوية ، ىناك أيًضا العديد من  ةجانب ادلدرس
 األنشطة اليت تدعم تطور لغتهم.

فصل ثامن  الطّلب ة، ديكن االستنتاج أن مهار  العباراتمن بعض 
كد على بية قوية ، ألن ادلدرسة تؤ يف اللغة العر  دبدسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة

وىناك بيئة لغوية ذبعل الطّلب معتادون  ،اإلصلليزيةاللغة اللغة العربية و  ةمهار 
على التحدث باللغة العربية. لكن ال تزال قدرة الطّلب يف اجملال األكادديي 

ى ذلك يف درجات للمواد العربية متنوعة ولكن ال تزال متجانسة ، ويتجل
 Jالثامن  صلفطّلب الل ةاليت اختربىا الباحث ”Pre-Test“بلي قاالختبار ال

 .دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة

  



47 

 

 

ٖاللوحة      
يف مدرسة منبع  الطّلب فصل ثامن  ”Pre-Test“قبلي االختبار ال نتيجة

 الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

 رقم سمإ نتيجة
 ٔ أليدا ايسا الزىرة ٘ٚ
 ٕ أليب مرًن ٘ٛ
 ٖ أوليا سفرايكسا أل   ٓٚ
 ٗ أماندا نزال قيسطي ٓٚ
 ٘ أنديٍت فوتري رمضاين ٘ٙ
 ٙ أوليا فطريانا ٘ٚ
 ٚ أزكا أريقة القلوبية ٘ٙ
 ٛ ُحليلية زلّمدة ٘ٚ
 ٜ يا نوفيتا فوتريد   ٓٚ
 ٓٔ ديرا أغكريٍت ٜٓ
 ٔٔ ديّنا نبيلة الزىوى ٘ٚ
 ٕٔ دوي زقٍت رمحة عافية ٘ٚ
 ٖٔ سفطري ةإيندا ازاف ٓٙ
 ٗٔ رؤينتيانيغسيةإيفا ا   ٘ٚ
 ٘ٔ العزّة لطيفة علمي شللوؤ ٘ٙ
 ٙٔ علمية السراية ٓٚ
 ٚٔ مرآة األعّزة ٜٓ
 ٛٔ نبيّل محَتة النساء ٘ٚ
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 ٜٔ نديا زلفى غفراين ٜٓ
 ٕٓ نييا رمضاين ٘ٚ
 ٕٔ نويف عو احلسنة ٘ٙ
 ٕٕ نور أديبة ٘٘
 ٖٕ ريّا صفارينا مستجبة ٓٚ
 ٕٗ ريزا أنيسة الزاىرا ٓٛ
 ٕ٘ ساّمَتي إىل لطيفيت مواليا  ٘ٙ
 ٕٙ سانا سّدا فجوايا ٓٙ
 ٕٚ صفية الكردية ٘ٚ
 ٕٛ سيلفيا ٓٚ
 ٜٕ أمي سعيدة ٘ٙ
 ٖٓ زىرة الويداد ٘ٙ
 ٖٔ صلوى حبيبة ٘ٚ
 ٕٖ يرجيا أرينا احلقا   ٓٚ
 ٖٖ مشايو عُت الرقية ٘٘
 ٖٗ وديا فوتري نديا ٘ٙ

  مجموع ٕٕ٘ٗ
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 ٗاللوحة 
 تائج يف االختبار القبلي بنسبة التقدير ادلئويةتفصيل الن

 النسبة ادلأوية عدد الطّلب التقدير نتيجة رقم
 %٘ٔ ٘ جيد ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 %ٜٚ ٕٚ مقبوال ٘ٚ-ٙ٘ ٕ
 %ٙ ٕ ناقصا ٘٘-ٓٗ ٖ
 - - قبيحا ٜٖ-ٓٔ ٗ

   ٖٗ ٔٓٓ% 

فتلحص الباحثة أن مهارة الكتابة  باعتبار على البيانات اجملموعة،
ك تكون يف درجة ل ثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيالطّلب فص

. ٕٖ،ٔٚدلتوسطة يف االختبار القبلي يعٍت نتيجة ا ، ىذه بالنظر إىل"مقبوال"
حيصلون على درجة من طّلب % ٘ٔإىل اللوحة السابقة يدل أن ر وبالنظ
% بعضهم ٙ، و% بعضهم حيصلون على درجة "مقبوال"ٜٚو ،"جيد"

. فمن ىذه ادلأوية يبدو أن أكثر يف الكتابة ناقصا"جة "حيصلون على در 
الطّلب يكون يف درجة "مقبوال" يف الكتابة. إذا تظهر من البيانات السابقة 

ال يستغٍت عن أن الطّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة 
 ربسن عن تدريس اللغة العربية اخلاصة يف مهارة الكتابة.
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 (Think Talk Write) عليم الفكر والتكّلم والكتابة ج تذ تطبيق نمو  -9
وسيلة كوميك لترقية مهارة  الكتاية لطّّلب الفصل الثامن  باستخدام

-9109سيك عام الدراسي مدرسة منبع الصالحين المتوسطة غر ب
9191. 

بعد أن تنهى الباحثة من مجع البيانات أو احلقائق يف ادليدان، أّن 
تعليم الفكر وهبذا منوذج يف تعليم اللغة العربية. منوذج تعليم مهّم جّدا 

استطع أن حسن كفاءة الطّلب يف  (Think Talk Write) والتكّلم والكتابة 
 ،التفكَت النقدي الكّلم والكتابة، ألّن يف ىذا النموذج أكد الطّلب أن

عن األفكار اليت مت التفكَت ديكن أن تعزز مستوى ثقة الطّلب للتعبَت و 
هم أصدقائدرين على تبادل األفكار بُت ذلك جعل الطّلب قا، وكفيها

تعلق ، وديكن ربسُت قدرة الطّلب على كتابة مقاالت رلانية تللمناقشة
 .دّرسبادلواضيع اليت قدمها ادل

أما تطبيق وسيلة كوميك استطيع أن مساعدة الطّلب لتفكَت واسع 
الطّلب على حىت تتمكن من ربفيز ات. عن التدريس اليت تتعلق دبوضوع

م شلتًعا وليس يادلصورة أيًضا جيعل التعل كوميكتاباهتم. من خّلل  تطوير ك
 رتيًبا.

 Think)  تعليم الفكر والتكّلم والكتاب منوذجقبل تطبيق الباحثة 

Talk Write) تعطى الباحثة إختبار قبلي وسيلة كوميك باستخدام ،“Pre-

Test”   األنشطة هتداف لتعريف  إىل طّلب الفصل الثامن يف الفصل. ىذه
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 فصل الثامنالمهارة كتابتهم. تعد الباحثة ادلواد ادلتعلق دبادة وكفاءة طّلب 
  يعٍت عن ادلوضوع "ادلهنة".

      
الباحثة عملية التعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة  ةومن مّلحظ 

ّلم تعليم الفكر والتك منوذجتطبيق يف الفصل الثامن، فأنشطة التعليم 
وسيلة كوميك لًتقية مهارة   باستخدام (Think Talk Write)  والكتاب

عام  غرسيكالكتاية لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة 
 كما يلي:  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ الدراسي

 ادلقدمة(أ )
 ميمع الطّلب لبدء التعل الدعاءو  السّلمقل  -
 حاذلم يف الفصلالطّلب كيف  دّرسيسأل ادل -
لطّلب بًتتيب مقاعدىم وال يضعون كتًبا غَت تلك ادلتعلقة يقوم ا -

 م اللغة العربية )تعزيز تعليم الشخصيات الدينية(يبتعل
 الطّلب غيابمن ادلدّرس ربقق  -
 "ادلهنة"اطرح بعض األسئلة حول  -
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 تحفيزية

 ادلراد دراستها "ادلهنة"شرح لنطاق مادة  ادلدّرس تقدًن -
 يف االجتماع الذي حيدث. ميأىداف التعل دّرسيقدم ادل -

 
 األنشطة األساسية(ب )

 (Think Talk Write) الفكر والتكّلم والكتابةمنوذج تطبيق 

 وسيلة كوميك باستخدام
 (Think) الفكر

فيما يتعلق  دّرسالطّلب االنتباه إىل النصوص اليت يعرضها ادل -
 "ادلهنة"بقراءة 

 اءة.يقرأ الطّلب أثناء البحث عن مفردات جديدة يف نص القر  -
تفسَتىا حسب عن موضوع بنصوص القراءة  الطلّلب فهمي -

 بعناية "ادلهنة"
 "ادلهنة"يسأل الطّلب عن معٌت ادلفردات اجلديدة يف النص  -

(Critical Thingking) يف الفصل. دّرسللم 
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 (Talk)التكّلم 

 ./فرقرلموعات ٘الطّلب إىل  دّرسيقسم ادل -
 لنص ادلهنةيناقش الطّلب كل فقرة قسمها ادلعلم عن ا -
ويشجعون ربفيز الطّلب على ادلشاركة بنشاط يف  درسيهتم ادل -

 رلموعاهتم.

   

 (Write) الكتابة
جموع. دب "ادلهنة"رتيب الطّلب اجلمل البسيطة ادلتعلقة بادلوضوع ي -

(Creative) 

 ادلصورة ادلتعلقة بادلوضوع يلة كوميككتيبات الوس  دّرسيقدم ادل -

 ."ادلهنة"
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 High) ."ادلهنة"تفسَت اجلمل العربية ادلتعلقة بادلوضوع  طّلب -

Order Thingking) 
 "ادلهنة"عن األنشطة ادلتعلقة بادلوضوع  الفقرةالطّلب  علجي -

 (Creative)تهم. جموعدب
 يتقدم شلثلو الطّلب إىل األمام لتقدًن ادلقاالت اليت مت إجراؤىا. -

 اإلختتام(ج )
 .دّرساليوم بتوجيو من ادل ىذام يف يخيتتم الطّلب نتائج التعل -

 
 م القادمة.يالطّلب عن أنشطة التعل دّرسادل غبلي -
 دعاءوال مدمن خّلل قراءة احل تعليمال دّرسالطّلب وادل قغلي -

 .مًعا
 يقول ادلدّرس السّلم وجييب الطّلب السّلم. -
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 Think Talk)  تعليم الفكر والتكّلم والكتاب منوذجبعد تطبيق الباحثة 

Write) تعطى الباحثة إختبار بعدي وسيلة كوميك ستخدامبا ،“Post-Test”   

نشطة هتداف لتعريف مهارة  إىل طّلب الفصل الثامن يف الفصل. ىذه األ
ختبار بعدي إوىذه النتيجة بعد تطبيق ىذا النموذج والوسيلة.  كتابة طّلب

 (Think Talk Write) تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذج يعٍت بعد تطبيق 
 ك، كما يلي:وسيلة كومي باستخدام

٘اللوحة    
يف مدرسة منبع  الطّلب فصل ثامن  ”Post-Test“ بعدياختبار  عن نتيجة

 الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك
 رقم إسم اختبار بعدي

 ٔ أليدا ايسا الزىرة ٓٛ
 ٕ أليب مرًن ٓٛ
 ٖ يكسا أوليا سفراأل   ٘ٛ
 ٗ أماندا نزال قيسطي ٓٚ
 ٘ تري رمضاينأنديٍت فو  ٓٚ
 ٙ أوليا فطريانا ٓٛ
 ٚ أزكا أريقة القلوبية ٓٚ
 ٛ ُحليلية زلّمدة ٜ٘
 ٜ يا نوفيتا فوتريد   ٓٛ
 ٓٔ ديرا أغكريٍت ٜ٘
 ٔٔ ديّنا نبيلة الزىوى ٘ٚ
 ٕٔ دوي زقٍت رمحة عافية ٓٛ
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 ٖٔ فازا إينداة سفطري ٘ٚ
 ٗٔ رؤينتيانيغسيةإيفا ا   ٓٛ
 ٘ٔ ةعلمي شللوؤ العزّة لطيف ٘ٚ
 ٙٔ علمية السراية ٓٛ
 ٚٔ مرآة األعّزة ٘ٛ
 ٛٔ نبيّل محَتة النساء ٓٚ
 ٜٔ نديا زلفى غفراين ٜ٘
 ٕٓ نييا رمضاين ٓٛ
 ٕٔ نويف عو احلسنة ٓٚ
 ٕٕ نور أديبة ٓٚ
 ٖٕ ريّا صفارينا مستجبة ٘ٛ
 ٕٗ ريزا أنيسة الزاىرا ٜٓ
 ٕ٘ ساّمَتي إىل لطيفيت مواليا  ٓٛ
 ٕٙ جواياسانا سّدا ف ٓٙ
 ٕٚ صفية الكردية ٜٓ
 ٕٛ سيلفيا ٘ٛ
 ٜٕ أمي سعيدة ٓٚ
 ٖٓ زىرة الويداد ٘ٛ
 ٖٔ صلوى حبيبة ٜٓ
 ٕٖ يرجيا أرينا احلقا   ٓٛ
 ٖٖ مشايو عُت الرقية ٘ٚ
 ٖٗ وديا فوتري نديا ٘ٚ
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 (Think Talk Write) ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابة ذ تطبيق نمو فعالية  -3
كوميك لترقية مهارة  الكتاية لطّّلب الفصل الثامن وسيلة   باستخدام

-9109عام الدراسي  غرسيكبمدرسة منبع الصالحين المتوسطة 
9191. 

ج تعليم الفكر ذ تطبيق منو فعالية استخدمت الباحثة اختبارين دلعرفة 
وسيلة كوميك لًتقية مهارة   باستخدام (Think Talk Write) والتكّلم والكتابة 

، ومها ب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيكالكتاية لطّّل 
أما اخلتبار القبلي . (Post-Test)واالختبار القبلي  (Pre-Test)االختبار القبلي 

 (Think Talk Write) ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابة ذ منو فتجري قبل تطبيق 
ل الثامن. وأما دلعرفة مهارة الكتابة طّلب الفص وسيلة كوميك باستخدام

 ج تعليم الفكر والتكّلم والكتابة ذ منو االختبار البعدي فهو ذبري بعد تطبيق 
(Think Talk Write) دلعرفة فعالية النموذج والوسية  وسيلة كوميك باستخدام

 نتائج ىذين االختبارين دلقارنة لطّلب الفصل الثامن دبدرسةيف التعليم. 
   قبل وبعده.بُت منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

منبع  الفصل الثامن دبدرسةىناك نتائج االختبار القبلي لطّلب 
ج تعليم الفكر والتكّلم ذ منو ودلعرفة تطبيق . الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

لًتقية مهارة الكتابة،  وسيلة كوميك باستخدام (Think Talk Write) والكتابة 
ّلب من االختبار فقدمت الباحثة االختبار البعدي. وحصول نتيجة الط

 القبلي واالختبار البعدي، كما يلي:
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ٙاللوحة      
الطّلب فصل   ”Post-Test“ بعدي اختبارو   ”Pre-Test“قبلي  اختبار نتيجةعن 

 يف مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك ثامن

 رقم إسم اختبار قبلي اختبار بعدي
 ٔ أليدا ايسا الزىرة ٘ٚ ٓٛ
 ٕ أليب مرًن ٘ٛ ٓٛ
 ٖ يكسا أوليا سفراأل   ٓٚ ٘ٛ
 ٗ أماندا نزال قيسطي ٓٚ ٓٚ
 ٘ أنديٍت فوتري رمضاين ٘ٙ ٓٚ
 ٙ أوليا فطريانا ٘ٚ ٓٛ
 ٚ أزكا أريقة القلوبية ٘ٙ ٓٚ
 ٛ ُحليلية زلّمدة ٘ٚ ٜ٘
 ٜ يا نوفيتا فوتريد   ٓٚ ٓٛ
 ٓٔ ديرا أغكريٍت ٜٓ ٜ٘
 ٔٔ ديّنا نبيلة الزىوى ٘ٚ ٘ٚ
 ٕٔ عافية دوي زقٍت رمحة ٘ٚ ٓٛ
 ٖٔ فازا إينداة سفطري ٓٙ ٘ٚ
 ٗٔ رؤينتيانيغسيةإيفا ا   ٘ٚ ٓٛ
 ٘ٔ علمي شللوؤ العزّة لطيفة ٘ٙ ٘ٚ
 ٙٔ علمية السراية ٓٚ ٓٛ
 ٚٔ مرآة األعّزة ٜٓ ٘ٛ
 ٛٔ نبيّل محَتة النساء ٘ٚ ٓٚ
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 ٜٔ نديا زلفى غفراين ٜٓ ٜ٘
 ٕٓ نييا رمضاين ٘ٚ ٓٛ
 ٕٔ نويف عو احلسنة ٘ٙ ٓٚ
 ٕٕ نور أديبة ٘٘ ٓٚ
 ٖٕ ريّا صفارينا مستجبة ٓٚ ٘ٛ
 ٕٗ ريزا أنيسة الزاىرا ٓٛ ٜٓ
 ٕ٘ ساّمَتي إىل لطيفيت مواليا  ٘ٙ ٓٛ
 ٕٙ سانا سّدا فجوايا ٓٙ ٓٙ
 ٕٚ صفية الكردية ٘ٚ ٜٓ
 ٕٛ سيلفيا ٓٚ ٘ٛ
 ٜٕ أمي سعيدة ٘ٙ ٓٚ
 ٖٓ زىرة الويداد ٘ٙ ٘ٛ
 ٖٔ صلوى حبيبة ٘ٚ ٜٓ
 ٕٖ ا أرينا احلقيرجيا   ٓٚ ٓٛ
 ٖٖ مشايو عُت الرقية ٘٘ ٘ٚ
 ٖٗ وديا فوتري نديا ٘ٙ ٘ٚ

  مجموع ٕٕ٘ٗ ٕ٘ٓٚ
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ٚاللوحة      

 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي بنسبة التقدير ادلئوية

 النسبة ادلأوية عدد الطّلب التقدير نتيجة رقم
 %ٕٙ ٕٔ جيد ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 %ٖٛ ٖٔ مقبوال ٘ٚ-ٙ٘ ٕ
 - - ناقصا ٘٘-ٓٗ ٖ
 - - قبيحا ٜٖ-ٓٔ ٗ

   ٖٗ ٔٓٓ% 

باعتبار على البيانات اجملموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة الكتابة 
منوذج تعليم الفكر والتكّلم بعد تطبيق الباحثة الطّلب فصل ثامن 

تكون يف درجة  وسيلة كوميك باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة
. ٘،ٜٚيعٍت  بعديدلتوسطة يف االختبار ال"، ىذه بالنظر إىل نتيجة اجيد"

% من طّلب حيصلون على درجة ٕٙوبالنظر إىل اللوحة السابقة يدل أن 
يف الكتابة. فمن ون على درجة "مقبوال" % بعضهم حيصلٖٛ"جيد"، و

" يف الكتابة. إذا جيدىذه ادلأوية يبدو أن أكثر الطّلب يكون يف درجة "
الطّلب الفصل الثامن دبدرسة ارة الكتابة مهتظهر من البيانات السابقة أن 

منوذج تعليم الفكر ارتفاع بعد أن تطبيق الباحثة  منبع الصاحلُت ادلتوسطة
 يف فصل. وسيلة كوميك باستخدام  (Think Talk Write)والتكّلم والكتابة
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وبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي, فيها 
 الفرضيتان كما يلي:

 (H1)ية ية البدلالفرض(أ )

الفريضة البدلية أن فيها العّلقة بُت ادلتغَت ادلستقل  دلت
“Variabel X”  وادلتغَت ادلنعقد“Variabel Y” والفرضية البدلية ذلذا .

البحث ىي وجود تنمية مهارة الكتابة لطّلب الفصل الثامن دبدرسة 
منوذج تعليم الفكر بعد تطبيق  منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

 .وسيلة كوميك باستخدام (Think Talk Write) التكّلم والكتابة و 

االختبار القبلي واالختبار  بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج
منوذج تعليم الفكر البعدي، استخلصت أن نتائج االختبار قبل تطبيق 

وبعد  وسيلة كوميك باستخدام (Think Talk Write) والتكّلم والكتابة 
ق. وىذا يدل على تنمية مهارة الكتابة الطّلب. تطبيقو بينها فر 

البد للباحث أن  تعليمال وسيلةوال نموذجلذلك، دلعرفة فعالية ىذا ال
 تستخدم ربليل البيانات، كما يلي:

 

  ربديدH0  (Penentuan H0) 
            : (Klaim)ادلطالبة  -
- H0                    :        
- H1                          :          (*)  
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 البيان:

H0     :منوذج تعليم الفكر والتكّلم والكتابة  توجد فعالية بُت قبل وبعد تطبيق ال 
 (Think Talk Write) وسيلة كوميك باستخدام. 

H1   : ج تعليم الفكر والتكّلم منوذ توجد فعالية بُت قبل وبعد تطبيق
 وسيلة كوميك باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة

  معايَت الرفضH0  

 t > tإذا    H0رفض 
 

 
 , v أو  t < - 

  

 
, v  . 

 

ٛاللوحة   

الطّلب فصل   ”Post-Test“ بعدياختبار و   ”Pre-Test“قبلي  اختبار عن رمز نتيجة
 يف مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك ثامن

di
2 

di = X2i – X1i 

اختبار بعدي 
(X2) 

اختبار قبلي 
(X1) رقم 

ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٔ 
ٕ٘ -٘ ٛٓ ٛ٘ ٕ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٖ 
ٓ ٓ ٚٓ ٚٓ ٗ 
ٕ٘ ٘ ٚٓ ٙ٘ ٘ 
ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٙ 
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ٕ٘ ٘ ٚٓ ٙ٘ ٚ 
ٗٓٓ ٕٓ ٜ٘ ٚ٘ ٛ 
ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٜ 
ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ ٔٓ 
ٓ ٓ ٚ٘ ٚ٘ ٔٔ 
ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٕٔ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٖٔ 
ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٔٗ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٔ٘ 
ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٔٙ 
ٕ٘ -٘ ٛ٘ ٜٓ ٔٚ 
ٕ٘ -٘ ٚٓ ٚ٘ ٔٛ 
ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ ٜٔ 
ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٕٓ 
ٕ٘ ٘ ٚٓ ٙ٘ ٕٔ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٚٓ ٘٘ ٕٕ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٕٖ 
ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٕٗ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٛٓ ٙ٘ ٕ٘ 
ٓ ٓ ٙٓ ٙٓ ٕٙ 

ٕٕ٘ ٔ٘ ٜٓ ٚ٘ ٕٚ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٕٛ 
ٕ٘ ٘ ٚٓ ٙ٘ ٕٜ 
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ٗٓٓ ٕٓ ٛ٘ ٙ٘ ٖٓ 
ٕٕ٘ ٔ٘ ٜٓ ٚ٘ ٖٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٖٕ 
ٗٓٓ ٕٓ ٚ٘ ٘٘ ٖٖ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٖٗ 

3951 981 9715 9495 Ʃ 

  

مقبولة,  (Ha)وأما النتيجة األخَتة )بعدىا( فتبدل على أن الفرضية 
 Think) منوذج تعليم الفكر والتكّلم والكتابة ىذا دبعٍت أن فعالية تطبيق 

Talk Write) ىذه الفرو, موجودة, ودلعرفة  وسيلة كوميك باستخدام
  كما يلي:  ”T-test“استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرف برمز 

   
 ̅   

  

√ 

   

 البيان: 
  t  نتيجة =t حساب 

 d  نتيجة متوسط = 
 = نتيجة ادلعلمة    
 Sd االضلراف ادلعياري للعينة = 
 n عدد العينات = 
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 Ʃdi = 321 

Ʃdi
2 
= 2951 

حساب، لزم أن يعرف نتيجة متوسط. ورمز ليبحث  tة قبل يبحث نتيج 
 نتيجة متوسط كما يلي:

    
  

     

 
 

    = 
   

  
 

    = 8,23 

 

   البيان: 

d  نتيجة متوسط = 
    

 (X2i – X1iعدد رلتمع اختبار بعدي نقص اختبا قبلي )=       
  n عدد العينات = 

م أن يعرف االضلراف ادلعياري للعينة. ورمز بعد يعرف نتيجة متوسط، لز 
 ليبحث نتيجة االضلراف ادلعياري للعينة، كما يلي:

           √
    

              

      
 

 البيان: 
   Sd االضلراف ادلعياري للعينة = 
  n عدد العينات = 
    

 (X2i – X1iاختبا قبلي )عدد رلتمع اختبار بعدي نقص =       
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    √
    

              

      
  

       √
                

        
  

       √
             

      
  

       √
     

    
  

       √       

         

 

   
 ̅   

  

√ 

 

    
     

     √  
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 :االستنتاج

ىذا . وقبول ادلطالبة  H0، إذن رفض ”t tabel“أكرب من  ”t hitung“ألن 
 Think) منوذج تعليم الفكر والتكّلم والكتابة تطبيق  فعالية يوجد يعٍت أن ىناك

Talk Write)ذا بناء. وى .بُت قبل وبعد تطبيقو وسيلة كوميك باستخدامt ٙ،ٖٛ 
، إلن حصلت من نتيجة القبلى والبعدى تدول على وجود  ٕٗٓ،ٕ ttأكرب من 

درسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة الفصل الثامن دب طّلبل كتابةترقية مهارة ال
 .غرسيك
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث

 نتائج البحث  - أ

 ةلتخص الباحثبعد ما حبثت الباحثة الدراسة  النظرية والدراسة ادليدانية ف
تعليم الفكر والتكّلم  منوذجبحث ربت ادلوضوع فعالية تطبيق من ىذا ال

ة بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام  (Think Talk Write)والكتابة
عام الدراسي  لطّّلب الفصل الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

 . وكانت اخلّلصة، ىي: ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ

دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة الفصل الثامن  كتابة لطّلبال مهارة إن -ٔ
 Think Talk)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجقبل تطبيق  غرسيك

Write)  يٍت " وىذا اجلواب بةكفائتهم "مقبول  وسيلة كوميك باستخدام
 ٖٗ% من ٜٚ، ألن طّلبعلى أسس النسبة ادلأوية من نتائج مجيع ال

% نالوا درجة ٙ" و جيد% نالوا درجة "٘ٔ" و رجة "مقبوالنالوا د طالبا
  ". ال أحد منهم يتعلم ىذه ادلادة باحلماسة والدافع من أنفسو.ناقصا"

  (Think Talk Write)تعليم الفكر والتكّلم والكتابة منوذجإن تطبيق  -ٕ
ة لطّّلب الفصل الثامن بوسيلة كوميك لًتقية مهارة  الكتا باستخدام

ا يلي: األول، تطبيق التعليم كم  الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك دبدرسة منبع
للطّلب حول موضوع  نص القراءة درسيعطي ادليعٍت  منوذج اهبذ

يطلب ادلعلم من . الثاينيفكر الطّلب بشكل نقدي لكي "ادلهنة"
يشرح  ،. الثالثصدقاءمع رلموعة من األ القراءة نصناقشة دل الطّلب

ويهدف "ادلهنة".  وضوعفيما يتعلق دب درسص الذي قدمو ادلالطّلب الن
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 عرفة قدرة الطّلب علىدلإىل تعزيز الثقة بالنفس لدى الطّلب و 
. درسطّلب نص القراءة الذي قدمو ادلبعد أن يفهم الالرابع، . التحدث
. "ادلهنةادلتعلقة دبوضوع "كوميك رسوم  الأمثلة على  درسيعطي ادل
، "ادلهنةوضوع "رلانية تتعلق دب ةفقر بدأ الطّلب يف تعلم كتابة ياخلامس، 

 مث يقدم الطّلب أمام الفصل حول مقاذلم.
  (Think Talk Write)منوذج تعليم الفكر والتكّلم والكتابةإن تطبيق   -ٖ

لطّّلب الفصل رة الكتابة فّعال لًتقية مها وسيلة كوميك باستخدام
 ٖٛ،ٙ t ،وىذا بناء .الثامن دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيك

، إلن حصلت من نتيجة القبلى والبعدى تدول  ٕٗٓ،ٕ ttأكرب من 
 .طّلبل كتابةعلى وجود ترقية مهارة ال

 قراحاتاال - ب
ونرجو هبا  ببحثها، قدمت الباحثة االقًتاحاتالباحثة  ةقامابعد 

 لكتابةم اللغة العربية يف مهارة اأن تكون نافعة لتطوير أنشطة تعلي
. وأما سة منبع الصاحلُت ادلتوسطة غرسيكلطّّلب الفصل الثامن دبدر 

 االقًتحات فما يلي: 
 دلعلم اللغة العربية  -ٔ

ألحوال ادلناسب  تعليم اجليد، و يلةينبغي أن خيتار وس
النموذج باحثة عليو أن يستخدم ىذا ترجو ال . وطّلبال

، ألن يف ذبريب تطبيقو لكتابةيف تعليم مهارة ا ةلتعليميا والوسيلة 
 توجد فعالية.
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 للطّلب -ٕ
أن جيهدوا وينشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية  طّلبللينبغي 

حىت يستطيعوا أن يفهموا مصادر  كتابةخاصة يف تعلم مهارة ال
 ريف.شلقرآن الكرًن واحلديث الأمور دينهم وا

 للقارئُت -ٖ

ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث العلمي استفادا كثَتا للقارئُت 
تعليمية اخلاصة ويهتم كثَتا بتعليم ووسيلة  وخيتص دلن يهتم منوذج

 اللغة العربية. وا أعلم بالصواب.
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العربية المراجع  

 

ّلنج: مطبعة م. مهارة التدريس صلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاء .ٕٔٔٓ أوريل حبر الدين.

 جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسّلمية احلكومية. 

 . لبنان: دار الكتب العلمية.معجم الطّلب. ٕٗٔٓفرحات، يوسف شكر. 

 . الرياض: مكتبة التوبة. طرائق تعليم اللغة العربية .م ٖٕٓٓ زلمد إبراىيم اخلطيب.

مدخل إىل طرق التدريس العربية  .سعودسلطان م ،أمي حنيفة ،زلمد بيهقي ،زلمد طاىر

 .سورابايا: جامعة سونن أمبيل بريس. لإلندونسيُت

 البنان: دانفايسكو.-. بَتوتخصائص العربية. ٜٜٔٔزلمود معروف. 

 معجم الوسيط.

ماالنق: مطبعة جامعة موالنا . ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا. ٕٛٔٓ .نور ىادي

 الك إبراىيم اإلسّلمية احلكومية.م

 ة االبتدائيةادلستجدات يف طرق التدريس احلديثة للمرحل .رى فيصل العطَت وهنى يوسوف ادريسيس

 )الصف االول(.

 . لبنان: دار الكتب العلمية.معجم الطّلب. ٕٗٔٓيوسف شكر فرحات. 
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