إقرار
أقرا بأن ىذا البحث الذي قمت بإعداده شرطا للحصول على الدرجة اجلامعة األوىل من
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتدريس جبامعة سلطان موالن حسن الدين اإلسالمية
احلكومية بننت ،كلو من مثرة عمل يدي ،وأما األجزاء احملدودة اليت اقتبستها من مؤلفات غريي
فقد متت اإلشارة إىل مصادرىا بوضوح وفقا ألعراف وقواعد وأخالقيات األعمال العملية
األكادمية .
ويف حالة العثور على أن مجيع أو بعض حمتويات ىذا البحث ليس من مثرة عمل قة أو
يدي أو العثور على وجود السرقة أو االنتحال من مؤلفت غريي ،فإين مستعدة لتلفي عقوبة
سحب الدرجة العملية اليت حصلت عليها وعقوبات أخرى للوائع والقوانني سارية املفعول يف
اجلامعة.
سرانج -ٜٔ ،أكتوبر  ٕٜٓٔم

نداء نور فوزية

رقم التسجيل152251139:

ملخص البحث

نداء نور فوزية ،رقم التسجيل ،ٕٕٖٜٔ٘ٓٔٔ:موضوع البحث " :تطوير وسيلة تعليمية لوحة
اجليوب لًتقية يف مهارة الكتابة (حبث تطويري يف الصف الثاين من مدرسة احلكومية اإلسالمية
الثاين ثلغون)".
يف الصف الثاين الفاء( )Fوجدت املشكالت يف تعليم اللغة العربية إحدى املشكلة ىي يف
الكتابة .أن الطالب وطالبات اليفهم كيفية خصوصا لكتابة املفردات ليجعل مجلة فعلية و مجلة
إمسية.أسئلة البحث إىل )ٔ( :كيف كان تطوير الوسيلة لوحة اجليوب التعليمية يف الصف الثاين
من املدرسة املتوسطة احلكومية الثانية تشيلغون يف تعليم الكتابة؟ (ٕ) كيف كانت فعالية تطوير
الوسيلة لوحة اجليوب التعليمية يف الصف الثاين من املدرسة املتوسطة احلكومية الثانية تشيلغون
يف تعليم الكتابة؟.
وأما طريقة البحث التطوير اليت استخدمها الباحثة ىي الطريقة التطويرية اليت تشتمل على
حتليل احلاجات واملشكالت ،ومجع البيانات ،وتصميم ،وتصديق ،وحتسني ،واختبار النموذج.
وأما أساليب مجع البيانات يف ىذا البحث فهي املالحظة ،واملقابلة ،واإلستبيان واإلختبار.
فتوصل البحث على النتائج التالية  )ٔ :ال يوجد وسيلة التعليم الذي يستخدم يف املدرسة
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تشيلغون يف الدرس اللّغة العلربية باستخدام وسيلة تعليمية
لوحة اجليوب بنسبة  ٝٗٛغري ناجح ،بنتائج االختبار التحصيلي بعدتدريس املهارة الكتابة
بنسبةٓ ٝٛناجح )ٕ.التنمية اليت تقوم هبا البحث وىي قادرة على إنتاج املنتجات يف شكل
وسيلة التعليم حىت احلصول على فئة مع املئوية ٘ %ٛجيد جدا ،واحصل على فئة ٓ%ٛ
جيد.

مواقفة المشرف
ىذا البحث الذي قامت بإعدادىا الطالبة :نداء نور فوزية،رقم التسجيل
 ،۵۱ٕٕ۱۵۵3ٜوموضعو " :تطوير وسيلة لوحة اجليوب تعليمية لًتقية مهارة
الكتابة (حبث تطويري يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تشيلغون)وقد
متت كتابتو وتستعد الباحثة للمناقشة.

املشرف األول

املشرفة الثانية

الدكتور الحاج نورحميم ،الماجستير

الدكتورة ستي صالحة ،الماجستير

رقم التوظيف 19735151199931552 :

رقم التوظيف

198355242558512511 :

تطوير وسيلة لوحة الجيوب تعليمية لترقية مهارة الكتابة
(حبث تطويري يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين تشيلغون)
بحث
مقدم إىل قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتدريس
لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف الًتبية
إعداد الطالبة
نداء نور فوزية

رقم التسجيل ۵۱22۱۵139

املشرف األول

حتت إشراف

الدكتورالحاج نورحميم ،الماجستير

الدكتورة ستي صالحة ،الماجستير

رقم التوظيف 197351511999531552 :

عميد كلية الًتبية والتدريس

املشرفة الثانية

رقم التوظيف 198355242558512511:

دبوافقة

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور الحاج سبحان ،الماجستير

دينا إندريانا ،الماجستير

رقم التوظيف 196859152555531551 :

رقم التوظيف 197712512553122552 :

تقرير لجنة الحكم والمناقشة
قد متت مناقشة ىذا البحث الذي يقدم هبا الطالبة نداء نور فوزية ،رقم التسجيل:
 152251139وموضوعها " :تطوير وسيلة لوحة اجليوب تعليمية لًتقية مهارة الكتابة
(حبث تطويري يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين تشيلغون)" .وذلك يوم
األربعاء ٖٓ،أكتوبر  ٕٜٓٔم ،أمام جلنة احلكم واملناقشة بكلية الًتبية والتدريس جبامعة
سلطان موالنا حسن الدين بننت اإلسالمية احلكومية ،وبناءا عليها مت منح الطالبة الدرجة
اجلامعية األوىل يف الًتبية ،قسم تعليم اللغة العربية .حتريرا يف سريانج ٖٓ،أكتوبر  ٕٜٓٔم.
رئيس اللجنة

جلنة احلكم واملنافشة

الدكتور الحاج سبحان ،الماجستير
رقم التوظيف 19685915255553155 :

املناقش األول

علي معصوم ،الماجستير

رقم التوظيف :

األعااء امامتحان

الدكتور نانا جومهانا ،الماجستر

سكرتري اللجنة

املناقش الثاين
الحاج عرفان ساليم  ،الماجستر

رقم التوظيف 197115291999531552 :

رقم التوظيف 197357212555531551 :

املشرف األول

املشرفة الثانية

الدكتورالحاج نورحميم ،الماجستير

الدكتورة ستي صالحة ،الماجستير

رقم التوظيف 197351511999531552 :

رقم التوظيف 198355242558512511 :

اإلهداء
أهديت هذا البحث ألبي الحاج أحمد صابرين وأمي
الحاجة ستي جهرية والمحبوبين الذين دعواني كل يوم
وليل حتى أنجح في إنتهاء هذا البحث

الشعار
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( اإلمام الشافعي)

السيرة الذاتية
اسم الباحثة

 :نداء نور فوزية

رقم التسجيل

ٕٕٖٜٔ٘ٓٔٔ :

حمل وتاريخ امليالد

:سريانج ٜ ،ديسمرب ٜٜٗٔم

اسم االوالد
اسم الوالدة

:احلاج أمحد صابرين

:احلاجة سيت جهرية

السلم التعليمي:
ٔ .مدرسة اإلبتدائية كرنثنك ٕ (ٖٕٓٓ ٕٓٓٛ-م)
ٕ .معهد الًتبية اهلامشية ثلغون (ٕٜٓٓ-ٕٓٓٚم)
ٖ .معهد املرأة الصاحلة بيكاسي (ٕٔٔٓ ٕٖٓٔ-م)
ٗ .جامعة سلطان موالنا حسن الدين االسالمية احلكومية بننت ،كلية الًتبية
والتدريسقسم التعليم اللغة العربية (ٕ٘ٔٓ)ٕٜٓٔ-

شكر وتقدير
احلمدهلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مامل يعلم ،والصالة والسالم على سيدنا
حممد خري األنام ،وعلى آلو وأصحابو الربرة الكرام ،وبعد :فيشرفين يف ىذه املناسبة أن أتقدم
خبالص الشكر والتقدير إىل كل من أعانين يف إمتام ىذا البحث املتواضع ،ويف مقدمتهم:
ٔ .فضيلة األستاذ الدكتور احلاج فوز اإلميان ،املاجيستري ،مدير جامعة سلطان موالنا
حسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
ٕ .فضلية الدكتور احلاج سبحان ،املاجيستري ،عميد كلية الًتبية والتدريس ،جامعة
سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
ٖ .فضيلة دينا إندريانا ،املاجيستري ،رئيسة قسم تعليم اللغة العربية بكلية والتدريس،
جامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
ٗ .فضيلةالدكتور احلاج نور محيم املاجستري ،كاملشرف األول ،واألستاذةالدكتورة سيت
صاحلة املاجستري،كمشرفة الثانية الذان أشرفتا على البحث ،فجزا مها اهلل أحسن
اجلزاء.
٘ .مجيع أساتذ وأستاذايت بكلية الًتبية والتدريس ،جامعة سلطان موالنا حسن الدين
اإلسالمية احلكومية بنتني.
 .ٙاألستاذات يف الًتبية الطفولة نور اهلدى ٔ ثلغون اآليت تساعدون و دافعوين يف كتابة
ىذا البحث.

 .ٚمجيع الزمالء والزميالت يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية والتدريس ،جامعة سلطان
موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
عسى اهلل أن يغفر ويعفو ذنوهبم وجيزيهم خري اجلزاء على ما فعلوا ويزيدىم فضلو
وبركاتو ويرجو أن يكون ىذا البحث نافعا يف خدمة املعلمني ومجع املهتمني بتعليم
اللغة العربية .آمني يارب العاملني.

سريانج -ٜٔ،أكتوبر  ٕٜٓٔم

نداء نور فوزية

