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Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 

1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 9tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjula kepada umum suatu Ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana, dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). 

mailto:pba@iain-palangkaraya.ac.id/nathla@iain-palangkaraya.ac.id
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 مرسية كلمة األستاذة الدكتورة 

 اللغة العربية تعليم  قسمرئيسة نة و رئيسة اللج

 سالمية الحكومية اإل  النكا رايابجامعة  سية يالعلوم التدر و  التربيةكلية 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

من   يزيد  ما  هناك  أن  العربية، حيث  اللغة  على  بخدمتها  ووطنا  إندونيسيا شعبا  تفتخر 

، كما تفتح  يةتفتح قسم اللغة العرب  (مؤسسة تعليمية عالية )جامعة أو كلية أو معهد عالي  ۵۰۰

 برامج دراسية خاصة لها. 

تتشرف باحتضان امللتقى    وسطىالكاليمانتان  ب  السالمية الحكومية  لنكا رايابا  إن جامعة

العاملي   خالل  ل  فتراض يال عشر  الثالث  العلمي  وذلك  بإندونيسيا،  العربية  اللغة  مدرس ي  تحاد 

 . 2021نوفمبر  4-3تاريخ 

قسم يعد  بالذكر،  الجدير  ب  تعليم   ومن  العربية  التدر و   التربيةكلية  اللغة    سية يالعلوم 

من أول املؤسسات التعليمية العالية وأقدامها بإندونيسيا    سالمية الحكومية اإل   النكا رايا بجامعة  

 الذي قام بخدمة لغة الضاد أكاديميا، حيث يرجع تأسيس القسم إلى ستينيات القرن املاض ي. 

قبل   من  يتدفق  والخدمة  العطاء  نهر  العربية  وظل  اللعة  تعليم    التربية كلية  بقسم 

التدر و  رايابجامعة    سية ي العلوم  الحكومية اإل   النكا  ل  سالمية  على  جيل  إلى  جيل  القرآن من  غة 

اللغة  نشر  في  الخدمية واألكادمية  لرفع مستواه وكفاءته  ويلتزم  يواصل جهوده  فالقسم  الكريم. 

اتفاقيات تعاونية مشتركة مع مؤسسات تعليمية   القسم أيضا عدة  العربية وتدريسها. كما يفتح 

 الوطني أو الدولي. ى عالية تهتم بخدمة اللغة العربية سواء كانت على املستو 

ه تفتخر  وفي  األيام،  رايابجامعة  ذه  الحكوميةاإل   النكا  وخا  سالمية  قسم  ص،  تعليم  ة 

نجاحنا   فنجاحه  برنامجنا،  البرنامج  التاريخي.  البرنامج  هذا  باحتضان  بالجامعة،  العربية  اللغة 

يأتي   نتمنى أن  اللجنة على ميعادها.  إلى مكتب  البحوث وصلت  جميعا. وهذه مجموعة ملخصات 

 نافع والفوائد للمهتمين باللغة العربية تعلما وتعليما وخدمة ودراسة وبحثا. هذا الكتاب بامل 
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البرنامج،   هذا  تنظيم  على  والقائمين  املشاركين  قبل  من  املبذولة  الجهود  نشيد  وختاما 

منتمين أن يخرج بنتائج وتوصيات تكون لها النكعاس اليجابي على تنمية اللغة العربية في بلدنا  

 بوبة. إندونيسيا املح

 أن يوفقنا جميعا. نسأل هللا تعالى

 شكرا للجميع والسالم عليكم رحمة هللا وبركاته 
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 تقديم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

في   للناس ذكرا. ولقد يسر هللا دخول اإلسالم  القرآن عربيا، ويسره  أنزل  الذي  الحمد هلل 

العهد األموي متزامنا. ودخلت معه اللغة  أرخبيل إندونيسيا مبكرا، مع عهد الخلفاء الراشدين أو  

 العربية فيها يسرا. فاهتم املجتمع اإلندونيس ي بها تعلما وتعليما. 

العربية أي أقسام  اللغة  افتتحت في الجامعات اإلندونيسية منذ الستينات أقسام تعليم 

ت وتجاوزت  إعداد مدرسها إعدادا. وفي حينها غفل معظم املجتمع العربي عن إعدادهم غفال. فزاد

 هذه األقسام فينا اليوم املائة عددا، ما لم يكن عند العرب متصؤرا. 

ولقد أنشأ هللا املدرس ي اللغة العربية بإندونيسيا اتحادا، عام ألف وتسع مائة وبعد تسعين  

تسعا. ولم يكن اليوم في العالم مثيلها. بذل التحاد جهوده منفردا، لترقية اللغة العربية في قلب  

شأنا، وفي قلب األمة إقبال. فسار التحاد أعواما، في عقد امللتقيات العربية وطنيا فعامليا.    الوطن

في كل عامين مرة، تناقش فيها أوراق علمية عن اللغة العربية تعليما وتعلماء منهجا واستراتجيا، 

 مهارة وعلما، لغة وأدبا.

اد. نتمنى أن يأتي هذا الكتاب  هذه مجموعة البحوث التي وصلت في مكتب اللجنة على امليع

اإلدارة   / فتتقدم  وتعليما وبحثا.  تعلما  العربية  باللغة  للمهتمين  والفوائد  باملنافع  العلمي  السجل 

ل   الشكر  بأوفر  له  املنسوبين  لالتحاد وجميع   جامعة مدير  Dr. Khairil Anwar, M.Ag املركزية 

الحكوميةبالنكارايا   العاملي    (IAIN Palangka Raya)  السالمية  العلمي  امللتقى  لهذا  املستضيفة 

بهذه الجامعة الذي  تعليم اللغة العربية    . تتمثل اللجنة املنفذة في قسمللغة العربية  الثالث عشر

 وهم:  للمتحدثين الرئيسيين. كما تتقدم بالشكر الوفير  قد بذلوا كل الجهود إلنجاح هذا امللتقى

 ، ن(ا اؤد )سوددأ. د. محمد ( . ۱ 

 (،  إندونيسيا) شكران كاملأ.د. ( ۲

 ، مغرب(فاطمة حسيني )( أ.د. 3

 ، سين أبو عمشة )أردن(خالد حد. ( 4 
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 صر(، املختار أحمد محمد )م( د. 5

 (،تركيا) حمد حسن محمد عليأ ( د. 6

الحاضرين   لجميع  التحاد  شکر  أعبر  أن  أنس ى  و والول  ذكرهم -شاركين  املباحثين  بدون 

واحدا فواحدا الذين شاركوا بالبحوث والنقاش في جلسات امللتقى. وأخيرا نقول لكم أهال وسهال 

 .(Kota Cantik)   لةيجممدينة  ،  راياالنكا  بكم مدينة  تومرحبا في بلدكم إندونيسيا املباركة وفي مدين

 نسأل هللا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه في خدمة اللغة العربية. 

 ۲۰۲۱ نوفمبر  3،  النكا راياب

 إندونيسيا يرئيس العام لالتحاد مدرس ي اللغة العربية  ال

 

 

 فىطصملوس و تالدكتور  
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لصف اطالبات لترقية نتيجة الصورة و الصورة استيراتجية اإلنشاء باستخدام  تعليم

 بكلية املعلمات اإلسالمية الحرم الثاني  F الثاني

Abdul Hafidz Zaid1, Aghitsna Rahmatika2, Nur Hanifatus Sholeha3 
1,2,3Universitas Darussalam Gontor, Indonesia 

Coresponding E-mail: aghitsnarahmatika@gontor.ac.id  

 امللخص 

إن التعبير التحريري يحتل مكانة مهمة في تعلم الطلبة اللغة العربية. وهو يكشف عن قدرة الطلبة   

الدراسة،   نهاية  وفي  ومهاراتها.  وفنونها  العربية  اللغة  قواعد  وتطبيق  استخدام  في  ومهارتهم  اللغوية 

خطاء ومفهومة  إلى تمكين الطلبة على صياغة فكرة ما في عبارة بسيطة سليمة تخلو من ال   يستهدف

للقارئين. ولهذه الهمية، اهتمت املعاهد في إندونيسيا في تعليمه. وإحدى من تلك املعاهد هي معهد  

دار السالم كونتور الحرم الثاني. لقد عقد املعهد تعليم مادة اإلنشاء في برامج تعليمه لتنمية مهارة  

حلة الولى التي سارت إليها الطالبة ال بد  التعبير التحريري بداية من الصف الثاني إلى السادس. فاملر 

كانت    Fأن تكون جيدة. ولكن، ظهرت الصعوبة في من خالل تعلم هذه املادة في طالبة الصف الثاني  

أذهانهن  في  يجول  عما  لتعبير  كافية  معلومات  لديهن  تكن  لم  من   الطالبات  الصف  هذا  أن  مع 

اإلنشاء. فتحديد املسألة هي: هل تطبيق استيراتجية  املتوسط. فأرادت الباحثة أن ترقي نتيجتهن في  

والصورة   الثاني    ترقيالصورة  الصف  لطالبات  اإلنشاء  إلى:  Fنتيجة  يهدف  البحث  أن  ويتضح  ؟. 

.  Fالكشف عن تطبيق استيراتجية الصورة والصورة في ترقية نتيجة اإلنشاء لطالبات الصف الثاني  

ا البحث  هو  الباحثة  استخدمته  البحث  بطريقة  ونوع  البحث  بيانات  تجمع  الفصلي.  إلجرائي 

استيراتجية   استخدام  إن  نتيجة:  على  البحث  ويحصل  املكتوبة.  والوثائق  واملالحظة،  االختبار، 

إلى أن تصل بالتفصيل: املرحلة ما قبل التنفيذ حصل على و الصورة   الصورة ترقي نتيجة الطالبات 

، وزادت الترقية حتى 5،28بمعدل النتيجة    %52،7، والدور الول حصل على  5،03بمعدل    36،1%

، وزادت  6،42بمعدل النتيجة    %94،4من املرحلة قبل التنفيذ، والدور الثاني حصل على    16،67%

 .  %77،8الترقية حتى 

 الصورة، مادة اإلنشاء، نتيجة التعلم و : استيراتجية الصورة  الكلمة املفتاحية
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 املقدمة

أداة   اللغة  واملشاعر.إن  والفكار  الهداف  تحقيق  أجل  من  للتواصل  البشر   1يستخدمها 

ما   ببعض.  يفهم بعضهم  أن  أذهانه وال يستطيع  في  يعبر عما يجول  أن  البشر  وبدونها، ال يستطيع 

ال   بالطبع،  مدني  اإلنسان  وبكون  اللغة.  تتطور  موجودة،  مستخدميها  بين  واالتصال  اللغة  دامت 

ال بدون  يعيش  أن  اللغة  يمكن  لهذا، أصبحت  لتوفير احتياجاتهم.  بغيره  يتعايش  أن  بد  لغة. لنه ال 

 عنصر أساس ي في حياة البشر.

وإضافة مما تقدم، فالتعبير يدور دورا مهما التصال بين أفراد املجتمع. ويعد أنه واحد من 

اإلطالق على  اللغوية  الدراسة  أغراض  وأهم  االتصال  سبيل  لكونه  الهامة  اللغة  وهو    .وظائف 

الحاصل النهائي الذي تعلمه املتعلم في اللغة. وكل ما يتعلمه املتعلم من شتى فروع اللغة، فإنما هي 

وسيلة إلتقان التعبير. فإجادة التعبير أسمى غاية يجب على املعلمين أن يعلمه حتى يتمكن املتعلم  

ير يحتل مكانة مهمة وواسعة  فال جرم، إن التعب  2  التعبير الجيد بكل ما لديه من الوسائل والجهود.

 في تعلم اللغة العربية.

ولتلك الهمية، اهتمت املعاهد اإلسالمية بإندونيسيا على تعليمه. وواحدة منها، معهد دار  

الطالبة.   تعلم  برنامج  في  اإلنشاء  مادة  تعليم  املعهد  عقد  لقد  الثاني.  الحرم  للبنات  كونتور  السالم 

القد التلميذات  إلى اكساب  العربية ويهدف  اللغة  العربي معتمدة على قواعد  رة على كتابة اإلنشاء 

في    3الصحيحة.  الثاني هن  السادس. فطالبات الصف  الفصل  إلى  الثاني  الفصل  تدريسه من  ويبدأ 

 بداية المر على تناول مادة اإلنشاء، وهو املرحلة الساسية في تعلمه. 

الطالبة بأجذب ما يمكن. وهذا لجل أن   وفي سن الطالبات املبكر، ال بد أن تدرس املدرسة

ال تواجه الطالبات الصعوبة عند التعلم. ولكن السف، وجدت الباحثة املسألة في طالبات الصف  

املتوسط.  Fالثاني   الفصل  من  أنهن  غير  جيدة  غير  نتيجة  على  حصلن  الطالبات  أن  حيث  من   ،

املدرسة،   وهي:  المور،  ببعض  تتعلق  الطالبات  تعلم  الدراسية،  وجودة  واملرافق  التدريس،  طريقة 

 
1 Ni Noman Laksmi Trisnawati, Penerapan Metode Picture and Picture dengan Media 

Cerita Gambar berseri untuk Meningkatkan Perkembangan Bahasa pada Anak, e-Journal PG-

PAUD Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No 1, 2014, p. 3 
العلمية،  حممد صاحل مسك،     2 وانتباعاهتا املسلكية وأمناطها  اللغوية  للرتبية  التدريس  العريب،  فن  الفكر  (،  1998)القاهرة: دار 

 293ص. 
 املنهج الدراسي لكلية املعلمني اإلسالمية  3



136 

PINBA XIII – Palangka Raya 2021 
P-ISSN: 2621-623X | E-ISSN: 2621-9387 

الطالبات.  تعلم  فجاد  المور،  هذه  جادت  وإذا  علمت   4والبيئة.  إذا  التعلم  في  ينشطن  فالطالبات 

 املدرسة أحسن التعليم. وهذا، تشجع الطالبات في تعلمهن املادة. 

املقالة   تأليف  في  الصعوبة  تواجه  الطالبات  أن  التمهيدية،  الدراسة  اإلنشائية. وهذا  وبعد 

بسبب عدم الوسائل التي تساعد الطالبات لتعبير ما يجول في أفكارهن. إضافة إلى ذلك، بعد أمعن  

النظر إلى أجوبة الطالبات، أنهم لم تكن لديهن املهارة في التعبير. وهذا، بسبب عدم مطابقة الجوبة  

است وعدم  الصحيحة،  املفردات  استخدام  وعدم  املطلوبة،  العربية  بالعناصر  القواعد  خدام 

 الصحيحة. ومن ثم، لم تحصل أجوبة الطالبات على املعايير املطلوبة في اإلنشاء الجيد.

استيراتجية   باستخدام  نتيجتهن  ترقية  على  تحاول  أن  الباحثة  أرادت  املسألة،  هذه  ومن 

الطالبات عما  الصورة والصورة. اختارت الباحثة هذه استيراتجية لنها تعطي تحفيزا قبيل أن تعبر  

في أذهانهن نحو العناصر املطلوبة من القالة. ووجود الصورة الجذابة تجعل الطالبات في نشاط وال  

ْعِمُل عقولهن عند نظر الصورة التي أظهرتها املدرسة. 
ُ
وإضافة    5تقع في ملل عند التعلم. والطالبات ت

 6سلسال مرتبا. إلى ذلك، أن الصورة تنظم تفكير الطالبات حتى تكون تفكيرهن مت 

 اإلطار النظري 

 تعريف نتائج التعلم .أ

عدد من املعرفة. التعلم هو عملية    وجمع  هو إضافةالتعلم    إن  ، Nasutionوفًقا لـ

، فإن التعلم Mulyono  لـ  تغييرات لألفراد. وفي الوقت نفسه، وفًقاالنشاط يمكن أن تحدث  

تغيير السلوك يكون ثابًتا  هو عملية يحاول فيها شخص ما الحصول على شكل من أشكال  

أن التعلم هو نشاط يؤدي إلى التغيير الفردي عن    ةستنتج الباحثنمن الفهم أعاله،    7نسبًيا. 

 .طريق إضافة معرفة جديدة

من خالل النظر في نتائج الدراسة. وفًقا لبو أحمدي، يقدر  قياس نجاح التعلم  إن  

زمنية    نتيجة فإن   فترة  خالل  التعليمية  العملية  في  الطالب  تحصيل  مستوى  هي  التعلم 

 
4 Tati Fauziyah, Yoserizal Bermawi, Penerapan Model Kooperatif Tipe Picture and Picture 

pada Materi Peninggalan Sejarah di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 

2, No. 3, 2014, p. 80 
5 Rahmat Fauzi, Sri Dwiastuti, Harlita, Penerapan Metode Pembelajaran Picture and 

Picture untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas VIII D, Jurnal Pendidikan 

Biologi Vol. 3, No. 3, 2011, p. 73 
6 Nur Fitriana Rahmawati, Julia, Prana Dwija Iswara, Penerapan Metode Picture and 

Picture dalam Permainan Jelajah EYD untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan, 

Jurna Pena Ilmiah, Vol. 1, No. 1, 2016, p. 893 
7 St Kuraedah dan La Saliadin, Penerapan Metode Picture and Picture dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V B di MIN Konawe Selatan, Kec. Konda Kab. Konawe 

Selatan, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni, 2016, p. 6 
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وفًقا   نفسه،  الوقت  وفي  التعلم.  نتائج  اختبارات  خالل  من  معرفتها  يمكن  والتي  معينة 

عليها حصل  التي  القدرات  هي  التعلم  نتائج  فإن  أنشطة    ملوليونو،  خوضهم  بعد  الطفال 

أعاله    8التعلم. الشرح  الباحثتمن  في   نتيجةأن    ةستنتج  الطالب  هي درجة تحصيل  التعلم 

 .امتحان يحدده املعلم إنهاء عملية التعلم خالل فترة زمنية معينة بعد 

 9العوامل الداخلية.  منهاتعلم الطالب،    نتيجةهناك العوامل التي تؤثر على مستوى  

العوامل الداخلية هي العوامل املوجودة في الشخص. هناك قسمان يشتمالن على العوامل  

هي  الفسيولوجية  العوامل  النفسية.  والعوامل  الفسيولوجية  العوامل  وهما  الداخلية، 

على  ويسهل  صحًيا   
ً

عقال ينتج  السليم  الجسم  لن  الجسدية.  بالصحة  املتعلقة  العوامل 

الجد املعرفة  قبول  الطالب  الطالب  صحة  تعرضت  إذا  الدماغ.  ذاكرة  في  وتخزينها  يدة 

كان   إذا  الدماغ.  في  وتخزينها  الجديدة  املعرفة  تلقي  عملية  على  ذلك  فسيؤثر  لالضطراب، 

الطالب تعلم  نتائج  على  ذلك  فسيؤثر  مضطرًبا،  الدماغ  في  الذاكرة  العوامل  و   .تخزين 

هتمامات واملواقف ومستويات الذكاء.  النفسية هي العوامل املتعلقة بالدوافع واملواهب واال 

يمكن أخذها على سبيل املثال، أي مستوى الذكاء، إذا كان مستوى ذكاء الطالب مرتفًعا،  

فستكون عملية التعلم سهلة وتنتج نتائج تعليمية جيدة. ومع ذلك، بالنسبة للطالب الذين 

ستكون   التعلم  عملية  أن  إنكار  يمكن  ال  منخفض،  ذكاء  مستوى  نتائج  لديهم  وأن  صعبة 

 .10تعلم الطالب ستكون منخفضة

 مادة اإلنشاء  .ب

هو   اإلنشاء ، فإن درس"لتعليم اللغة العربية    خاص  "منهج  كتابه  في Dedeng Rosyidin وفًقا لـ

في أذهانهم بجمل جيدة التنظيم ووفًقا ملا    يجول درس في الكتابة ُيطلب فيه من الطالب التعبير عما  

واإلنشاء عند محمود يونس أنه التعبير الصحيح باللفظ عما يجول في النفس سواء    .11هو مقصود 

باإلضافة إلى ذلك، إن اإلنشاء هو العلم الباحث عن كيفية استنباط املعاني    12كان باللسان والقلم.

 
8 Ibid, p. 6 
9 R. Tutupary, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture untuk 

Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini di Kelompok Bermain, Jurnal Bimbingan 

dan Konseling Terapan, Vol. 01, No. 02, 2017, p. 7 
10 St Kuraedah dan La Saliadin, Penerapan..., p. 8 
11 Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pembelajaran Bahasa Arab, (Bidang Garapan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006/2007), p.77 
 51، اجلزء الثالث، )فونوروكو: دار السالم، د.س(، ص. الرتبية والتعليم حممود يونس واآلخرون،  12
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با  مالئم  بلفظ  عنها  التعبير  مع  الذي    13ملقام. وتأليفها  العلم  هي  اإلنشاء  مادة  أن  الباحثة  وتستنتج 

 يبحث عن كيفية التعبير عما يجول في أذهان الطلبة سواء كان بالقلم أم باللسان. 

 :أهداف هذا الدرس هي

 من اختيار املفردات العربية وتركيب الجملتمكين الطلبة أ. 

 والتذوق بها  باللغة تحسين الشعور ب. من أجل 

 .14الطالب بتكوين الفكار الجيدة واملالئمة  تعويدج. 

 :سيتم تدريسه هي ذي ال املوضوع

 السلحفاة القرد و أ. 

 الحديقة علي وزينب في لعمب. 

 استيراتجية الصورة والصورة .ج

هذه  استيراتجية  تعد   التعاوني.  التعلم  نماذج  أحد  والصورة  استيراتجية  الصورة 

هذه   تستخدم  وخالقة.  ومبتكرة  ونشطة  تعليمية ستيراتجية  اال ممتعة  كوسائط  الصور 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للطالب العثور على أشياء جديدة،   15تفكير منظم.   إليجادمرتبة  

ا وإبداعًيا في املواد التي يتم تدريسها
ً
  16.بحيث يلعب الطالب دوًرا نشط

 :هيستيراتجية اال مزايا هذه 

 شامال قدرة الطالب   املدرسيعرف  .أ

 توفير التحفيز على التفكير إلنتاج التفكير املنطقي والنقدي .ب

 رية ُح يمكن للطالب التفكير بِ  .ج

 الجذابةتوفير الحماس في التعلم بسبب وسائط التعلم  .د

 يشارك الطالب بنشاط في عملية التدريس والتعلم ويعمل املعلم فقط .ه

 أفكارهم  يحصل الطالب على فرصة للتعبير عن .و

 :هيستيراتجية اال عيوب هذه 

 يستغرق وقتا طويال

 إذا لم يشرف املعلم جيًدا ، فلن يشارك الطالب السلبيون في عملية التعلم .أ

 هناك احتمال حدوث فوض ى في الفصل  .ب
 

 14(، ص. 1992)بريوت: دار ابن كثري، اإلنشاء العربية امليسر، فيصل حسني طحيمر العلي،   13
14 14 Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pembelajaran…, p.77 
15 R. Tutupary, Penerapan ..., p. 157 
16 Amellia Yaumil Sani, Effendi Zulkifly, Tatang Suratno, Penerapan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Picture and Picture pada Materi Kenampakan Alam untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Jurnal Kalimaya, Vol. 4, No. 2, 2016. p. 3 



139 

PINBA XIII – Palangka Raya 2021 
P-ISSN: 2621-623X | E-ISSN: 2621-9387 

 عند تقسيم املجموعات، هناك طالب ليسوا سعداء بالعمل مًعا  .ج

 .وتكاليف كافيةمرافق وأدوات  ستيراتجية اال تتطلب هذه  .د

 :هي كما يليستيراتجية اال بهذه  املدرسةها تالخطوات التي اتخذ

، وفي هذه املرة، اختارت املدرسة موضوع الصور التي تناسب أهداف التعلم  املدرسةختار  ت .أ

 القرد والسلحفاة في الدور الول، وعمل علي وزينب في الدور الثاني 

 طالبات معيار نجاحهن في التعلم تبين املدرسة الكفاءة الساسية لتعرف ال .ب

 تلقي املدرسة املادة بداية للتدريس  .ج

كل مجموعة  الطالبات  املدرسةقسم  ت .د تتكون  عدة مجموعات.  التدريس  إلى  هذا    6من    في 

 أشخاص 

 بتوزيع الصورة املحددة على كل مجموعة  املدرسةقوم ت .ه

 الصور  ويالحظن الطالباتناقش ت .و

 ما في الصورة املقدمة   والتعبير  كتابةوالة الترتيب من كل طالب  املدرسةطلب ت .ز

 املجموعة لتعلق الصورة حتى تكون مرتبا ترتيبا منطقيا  واحدة واحدة من املدرسةطلب ت .ح

 تسأل املدرسة املجموعة سبب ترتيب تلك الصور املرتبة عندهن  .ط

 من تلك الحجة، تبين املدرسة املادة حسبما أرادت أن تصل إليه .ي 

 17والخالصة. االستنباط   .ك

لها   والصورة  الصورة  استيراتجية  استخدام  أن  علمنا  أعالها،  الخطوات  هذه  من 

الطالبات   وتكون  املدرسة.  ألقتها  التي  املادة  فهم  في  الطالبات  يسهل  حتى  خاصة  خطوات 

 فرحة وال يشعرن بامللل.

 املنهجية 

الفصلي   اإلجرائي  البحث  منهج  الباحثة  وهو    (Classroom Action Research)استخدمت 

  استخدامها   يمكن  التي  املتغيرات   حول   القرار  وصانعة  الباحثة   قبل   من  تطويره  تم  بحث  عن   عبارة 

  تنفيذ  املسألة  تحديد   يتم.  املرجوة  الهداف  تحقيق  من  يتمكنوا  حتى  معينة  بطريقة  وتنفيذها

  فيه  يتعاون   نشاط  هي  CAR  فإن  ،  Kusnandar  لـ   وفًقا  18. القرار  وصانعة  الباحثة  قبل  من   البرنامج 

 
17 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 89 
18 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), p. 66 
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إنه بحث يصف    Suharsimi Arikuntoوقالت    19.التعلم  عملية  جودة  لتحسين  واملعلمون   الباحثون 

 20سبب وتأثير العالج من بدايته إلى أن يكون متأثرا بهذه املعاملة. 

 والخطوات التي ستسير عليها الباحثة هي:  

 
  يجب   الذي   الفصلي  اإلجراء  أن  االستنتاج  يمكن  أعاله،  املوصوفة  البحث   مرحلة  على  بناءً 

  واملالحظة  والتنفيذ  التخطيط  من   دور   كل  يتكون   حيث   دورين،  من  يتكون   اتخاذها   الباحثة   على

 الدروس   وتخطيط  التعليمية  املواد  بإعداد  الباحثة  تقوم  التخطيط،  مرحلة  في.  واالنعكاس

 التي   والتعلم  التدريس  أنشطة  هي  التنفيذ  مرحلة.  التعلم  وأدوات  والصورة  الصورة  طريقة  باستخدام

  الباحثة   الحظت  املالحظة  مرحلة  في.  والصورة  الصورة  طريقة  باستخدام  الفصل  في  تنفيذها  يتم

  قامت  االنعكاس،  مرحلة  في.  والصورة  الصورة  طريقة  مع  والتعلم  التعليم  أنشطة  تسير  كيف

 .تم تعليمه التي والتعلم التعليم أنشطة نتائج بتحليل الباحثة

 :الصيغة التالية ةالباحث تفي التعلم، استخدم الطالباتحساب نسبة نجاح ول

P  = 

F  عدد الطالبات الناجحات : 

N :  عدد جميع الطالبات 

  املراقبة   من   نتائج  شكل   في  كيفية   بيانات  هو  البحث   لهذا  املأخوذة  البيانات   مصدر

ِسة   تكون   التي  الباحثة   دور   حول 
  ونتائج  والصورة.  الصورة   طريقة   تطبيق   خالل  من   مدر 

 
19 St. Kuraedah dan La Saliadin, Penerapan Metode Picture and Picture dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V B di MIN Konawe Selatan, Kec. Konda, Kab Konawe 

Selatan, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 9, No. 1, 2016, p. 153 
20 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Bumi Aksara: Jakarta Timur, 2004), p. 1 

 التخطيط
 التنفيذ الدور األول

 املالحظة 

 االنعكاس

 التخطيط

الثان  الدور   التنفيذ 

 

 االنعكاس

 املالحظة  

 

? 
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  ت استخدم  ذلك،  إلى  باإلضافة .  طالًبا  36  بإجمالي  ،F  2  الفصل الثاني  إنشاء  للمواد  التعلم

  إجراؤه  تم  اختبار  كل  في  F  2  للفصل  الطالب   تعلم  نتائج  شكل  في  الكمية  البيانات  الباحثة

ِسة  تصبح  التي  الباحثة  قامت.  التعلم  عملية  نهاية  في
 والتعلم   التدريس   أنشطة  بترتيب  مدر 

  فعالية  مدى   ملعرفة .  البحث  نتائج  وتقرير  املالحظة،  نتائج  وتحليل   والصورة،  بالصورة

 مالحظة،   شكل  في  البيانات  جمع  تقنيات  الباحثة  استخدمت  والصورة،  الصورة  طريقة 

 . التعلم نتائج واختبارات الوثائق، وجمع

 نتيجة البحث واملناقشة 

  تنفيذ  بخطوات   الباحثة  يسترشد   تنفيذها،   في.  البحث  هذا  إلنجاز  دورين  الباحثة  نفذت

 التعلم  نتائج  هو  البحث  هذا  خالل  من  تحسينه  يجب  الذي   الهدف.  والصورة  بالصورة  التعلم  طريقة

الثاني  من الثاني F الفصل  الحرم  اإلسالمية  املعلمات    الباحثة  بدأت.  طالًبة  36  بإجمالي  ،بكلية 

ملادة   املنهج  في  النظر  خالل   من  املالحظة أن  الدرس ي  ووجدت    من  تتكون   املواد  من %  60  اإلنشاء، 

الجمل املدرسة ال .  ترجمة  أن    املواد  لن  بنشاط،  التفكير  على  الطالبات   حث   أحياًنا  تستطيع  ورأت 

  الحيان،   بعض  في.  العربية  اللغة  إلى  ترجمتها  هي  الطالبة  واجبات  فقط  اإلندونيسية  باللغة  متوفرة

 .الصحيحة الجملة بنية في وتجميعها  ترتيبها من  الطالبات يتمكن حتى املفردات املدرسة تعطي

  طريقة  تطبيق   خالل   من   التعلم  نتائج  لتحسين  الخطوات  الباحثة  خططت  املالحظات،  إجراء  بعد

.  2019  مارس  23  والسبت  2019  مارس  21  الخميس  يومي  التنفيذ  وقت  تنفيذ  تم.  والصورة  الصورة

  تمهيدية دورة الباحثة أجرت الول  الدور  بدء قبل
ً
 .إنشاء الكتابة على الطالب قدرة لتحديد أوال

 قبل التنفيذ  ما  الدور  .1

. 3  درجة  وأدنى  7.5  درجة  بأعلى%  36.1  اكتمال  بنسبة  التمهيدية  املرحلة  الباحثة  نفذت

 والتي   طالبة   13  إلى  يصل  ما  نجحن  الالئي  الطالبات  عدد.  5.03  للفصل  معدل النتيجة  وكان

  من  املستخدمة  الساليب   فعالية  عدم  بسبب  هذا  يحدث.  طالبة  23  إلى  يصل  ما  ينجحن  لم

  وسائل  فإن   ذلك،  إلى  باإلضافة.  التعلم  عند  سلبية   الطالبة  تصبح   بحيث  املدرسة  قبل

 .الطالبات انتباه تجذب لم املدرسة قدمتها التي اإليضاح

 الول  الدور  .2

. واالنعكاس  واملالحظة  والتنفيذ  التخطيط:  بـ   الدور   في كل  الفصلي  اإلجرائي  البحث  يبدأ

 تم  صور   شكل  على  اإليضاح  وسائل  بإعداد  الباحثة  تقوم  حيث التخطيط  هي  الولى  الخطوة

التعلم،  وإعداد   اختيارها،   التقييم  وأوراق  للمالحظة،  املالحظة  أوراق  وإعداد  تخطيط 

  بخطوات  كمدرسة   الباحثة  نقف  حيث   التنفيذ  هي  الثانية  الخطوة.  والطالبات  املدرسة 

  نهاية  في.  التدريس  خطة  في  كتابتها  تمت  التي  والصورة  بالصورة  التعلم  طريقة  مع  تتفق

  الصورة  بطريقة  التدريس  عند  الطالبات  فهم  مدى   ملعرفة  اختباًرا  املعلم  أعطى  الدرس،
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  التدريس  عملية  كيفية  لتقييم  املالحظة  على  املالحظة  أوراق  بتوزيع  الباحثة  قامت.  والصورة

  التدريس  عملية  واملالحظة  الباحثة  تناقش  حيث  املالحظة  هي  الثالثة  الخطوة.  والتعلم

.  5.3  بمعدل نتيجة%  52.7  االكتمال  نتائج  كانت.  الطالبة  وحالة  املدرسة  حالة  من  والتعلم

  وزادت.  4  هو  نتيجة  وأقل  7  هو   نتيجة   أعلى.  ينجحن  لم  طالبة  17  و  نجحن،  طالبة  19

 .%16.67 بنسبة االكتمال نسبة

 الثاني  الدور  .3

  الثاني   الدور   وتنفذ   الول،  الدور   تنفيذ   يماثل   اإلجراءات   من   الثاني   الدور   تنفيذ إن  

الثاني،   الدور   في  %.70  الباحثة  هدف  بينما %  52.7  إلى   فقط  تصل   الول   الدور   نتائج   لن

نتائج نتيجة%  94.4  اكتمال  كانت  ترتقي  كانت.  6.4  بمعدل  الدورة   النتيجة  إلى    بالنسبة 

حصلت وترقيتها  مئوية  الولى،  نسبة  .  4  هو  نتيجة  وأقل  8  هو  نتيجة  بأعلى  ،%77.8  على 

  تنشيط  في  بدأن  الطالبات  لن  وذلك.  ينجحن  لم  فقط  وطالبتان  نجحن،  طالبة  34  هناك

ا  أكثر  الطالبات  عقول   تكون   بحيث  الول   الدور   في  عقولهم
ً
  تساعد.  الثاني  الدور   في  نشاط

 الدور   في  النتائج  أثبتت.  متنوعة  أفكار  إلنتاج  الفكار  تبادل  على  الطالبات  بين  املناقشات

 .والصورة  الصورة استيراتجية باستخدام تتحسن الطالبات  نتائج أن الثاني

 نتيجة تعلم الطالبات 
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8 5،5  5،7  CDC 

5،7  7 7 AN 

5،7  5،6  7 JF 

5،7  5،6  5،6  ND 

5،7  5،6  5،6  LK 

5،7  6 5،6  SNA 

7 6 6 AAA 

7 6 6 ARF 

7 6 6 TR 

7 6 6 YP 

7 5،5  5،5  HN 
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7 5،5  5،5  NS 

7 5،5  5،5  HF 

5،6  5،5  5 NA 

5،6  5،5  5 NS 

5،6  5،5  5 RA 

5،6  5،5  5 DA 

5،6  5،5  5 NK 

5،6  5،5  5،4  MN 

5،6  5 5،4  LB 

5،6  5 5،4  NN 

6 5 5،4  AN 

6 5 5،4  HA 

6 5 5،4  LM 

6 5 5،4  FN 

6 5 5،4  FF 

6 5،4  5،4  WA 

6 5،4  4 IS 

6 5،4  4 TJ 

6 5،4  4 AAR 

6 5،4  4 KH 

5،5  5،4  4 KA 

5،5  5،4  4 NIA 

5،5  4 5،3  PA 

4 4 5،3  AM 

4 4 3 AF 

 املجموع  181 190 231

42،6  28،5  03،5  املعدل 

4،94%  7،52%  10،36%  النجاح  

8،77%  67،16%  الترقية   
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 املناقشة

  دعمت   إذا  ذلك  تحقيق  سيتم.  التدريس  خالل   املدرس  قدرة  على  الطالبات  حماس  يعتمد

على  جميع   عملية  إليجاد  جوانب   أهم   فإن   ذلك،  ومع .  والتعلم  التدريس   أنشطة  عملية   الجوانب 

تعلم  تسهل  التي  التعلم  ووسائط  املدرسة  تستخدمها  التي  الساليب  هي  جيدة  وتعلم  تعليم  على 

هي   واجبات   لن.  الطالبات   أنشطة   أن  في  خصائصها   وتتمثل.  مالئم  تعليمي  جو  إيجاد  املدرسة 

  استخدمت  إذا  سلبيات  يكن  أن  إلى  الطالبات  تميل.  وفعالة  ونشطة  إبداعية  والتعلم  التدريس

  شكل  على   اإليضاح  وسائل  مع   والصورة  الصورة  استيراتجية  تعتبر.  فقط  املحاضرة  طريقة  املدرسة 

ا أكثر يكن أن على الطالبات  مساعدة  على قادرة صور 
ً
 .التفكير في وإبداًعا نشاط

 في .  نسبًيا  منخفضة  الطالبات  اختبار  نتائج  تزال  ال  التنفيذ،  قبل  ما  الدور   نتائج  إلى  بالنظر

  قبل   ما  نتائج   من  زيادة  هناك  ولكن  االكتمال،  هدف   إلى  الطالبات   اختبار  نتائج  تصل  لم   الدور الول،

  الكتابة  في  الطالبات  تبدأ.  الثاني  الدور   وإجراء  التعلم  تنفيذ  عملية  تقييم  في  املدرسة   تبدأ.  التنفيذ

  على  أيًضا   الطالبات  املناقشة  حفزت .  تساعدهم  الصغيرة   املجموعات   بين  املناقشات   لن   جيد  بشكل

 .تعليمية كمواد الصور  حول  آرائهم عن التعبير

  والصورة  الصورة  استيراتجية  تطبيق"  بعنوان Hidayati أجرته  الذي   البحث  في  بالنظر

 ."MIN Ngawen Gunungkidul Yogyakarta في  الرابع  الصف  لطالب  العلوم  تعلم  نتائج  لتحسين

على  والصورة  الصورة  استيراتجية  أن   الدراسة  نتائج  وأوضحت  التعلم،   نتيجة  تحسين  استطاعت 

 .الثاني الدور  في% 88.89 إلى وارتفعت%  72.22 الول  الدور  في التعلم اكتمال  نسبة بلغت حيث

رأي  التعلم  هي  مراعاتها  ينبغي  التي  المور   فإن  الباحثة،  وعلى    الطالبات   لدى  تشجيع 

  أهداف  تحقيق  في   تساعدنهن  بالتعلم  شغف  املاهرات ولديهن  الطالبات  لن .  الطالبات  ذكاء  ومستوى 

  فقط،  عالية  نتيجة  ينال  فسوف  للتعلم،  الدافع  لديهن  يكنولم    الطالبات ماهرات  كانت  إذا.  التعلم

 تعليمي  دافع   الطالبات  لدي  كان   وإذا .  جيد  بشكل  والتعلم  التدريس  عملية  إجراء  في  يساعد   لم   ولكنه

  نتائج   ولكن  نشطة  تصبح  أن  على  التعلم  عملية  يساعد  ليس بعاٍل،  ذكاء  مستوى   ولكن  فقط،  جيد

 . بجيدة تعليمية ليس

 

 االختصار 

طالبات  تعلم    نتائج  ترقيالصورة والصورة    استيراتجيةستنتج أن  نمن الشرح أعاله، يمكن  

  نتيجة وأدنى    7.5  نتيجة% مع أعلى  36.1، أظهرت النتائج اكتمال  التنفيذفي مرحلة ما قبل   .Fالثاني

وكان  3 عدد  5.03الفصل    نتيجة    معدل.  إلى    نجحن  الالئي  الطالبات.  لم    والتي  طالبة   13يصل 

إلى    ينجحن اكتمال  طالبة   23يصل  نتائج  أظهرت  الول  الدور  في    19.  5.3  نتيجة    بمعدل%  52.7. 
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أعلى  ينجحنلم    ةطالب   17و    نجحن  ةطالب هي    7هي    نتيجة.  قيمة  االكتمال  4وأقل  نسبة  وزادت   .

. كانت الزيادة في  6.4  نتيجة    بمعدل%  94.4نتائج اكتمال    %. وكانت نتائج الدور الثاني16.67بنسبة  

. هناك  4هي    نتيجةوأقل    8هي    نتيجة%. أعلى  77.8االكتمال من الدور الول إلى الدور الثاني    نتيجة

لم  توطالب   نجحن  طالبة  34 فقط  الصورة     .تنجحاان  استيراتجية  أن  نعلم  السابق،  البيان  ومن 

 .F  طالبات الفصل الثاني  والصورة فعال لترقية نتيجة 
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