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 إهداء
 ئأهدي لكم هذا البحث العلمي، يا من له حيب وثنا

 

  " المحبوب والمحترممحمد أتيم" المحبوبة والمحترمة وأبي "يارياتيأمي "
الذان يرشداين وينصحاين إىل اخلري والرّب ومها كنور احلياة الذي ينور كل أحوايل وما أشّد 

 شكري على أكرب فضوهلما

 

 "أحمد شافعي ومحمد أمين الدين الفلح" وينوأخ "ماريا ألفةأختي "

 فيما كنت وفعلت نيويشجع نييرافق ينالذ
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 التقديرشكر و كلمة ال
 

إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سّيئات 
أعمالنا من يهده اهلل فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له. أشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

 بعده، أما بعد.ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و رسوله ال نيب 
أشكر شكرا إىل اهلل عز وجل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من 
البحث اجلامعي باملوضوع " استخدام أسلوب الكتابة الدربية لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة 
الكتابة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيت. وقد انتهيت كتابة هذا البحث 

 :جلامعي وال ميكن إمتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلك تقدمت الباحثة الشكر إىلا
براهيم اإلسالمية املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إالدوكتور احلاج عبد احلارس فضيلة  -0

 .احلكومية ماالنق
جامعة  علوم الرتبية والتعليماملاجستري، عميد كلية  أغوس ميمون الدوكتور احلاجفضيلة  -0

 .براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقموالنا مالك إ
املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية  مملوءة احلسنةفضيلة السيدة الدكتورة احلاجة  -7

 .براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إ علوم الرتبية والتعليم
ملاجستري، مشرف هذا البحث الذي استفادت فضيلة السيد الدكتور احلاج شهداء صاحل ا -7

منه الباحثة كثريا من مالحظاته وتوجيهاته، فله مين خالص الشكر و التقدير على جهوده 
القيمة والمتلك الباحثة له إال الدعاء أن يثيبه اهلل بأحسان اجلزاء وجيعل عمله هذا ف ميزان 

 حسناته.
جامعة موالنا  علوم الرتبيو والتعليملعربية كلية ف قسم تعليم اللغة امجيع أساتيذ وأستاذات  -1

هم الذين قدموا العلوم و املعارف و اخلربات ماالنق، و اإلسالمية احلكومية مالك إبراهيم 
 املفيدة.



 ه
 

 
 .ف مدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيتمجيع طالب وطلبات  -0
أذكركم ف هذه الورقة  وكل منهم من يدعهم ف إمتام هذا البحث الذي الأستطيع أن -4

 احلدودة، جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.
 هلل أحسن اجلزاء.ر وعظيم التقدير واالمتنان جزاكم هلم مجيعا خالص الشك

هذه الكتابة كثريا من األخطاء والنقصان. لذا أرجو من القراء األعزاء تصحيحا  وأخريا
مال. أسعدكم اهلل ف الدارين ألخطئها املوجودة فيه حىت يصح هذا البحث اجلامعي حبثا ك

 وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق واهلداية.
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 ةإقرار الطالب
 

 أنا املوقع أدناه:
 : عفيفة نور عزيزة  االسم

 07011141:  رقم القيد
 01020: شارع غونونق كلوف دامفيت، ماالنق   العنوان

 
شووط النجاح لنيل درجة سرجانا ف أقرر بأن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري 

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
ءة التالميذ ف مهارة لرتقية كفا نق حتت املوضوع: استخدام أسلوب كتابة دريباحلكومية ماال

 .االنقم دامفيت املتوسطة اإلسالمية درسة نشر الدينالكتابة مب
 

حضرته وكتبته بنفسي وما شورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى أحد استقباال 
أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون 
 املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 
 0102مايو  00 ماالنق،

 اإلقرار ةصاحب
 

 عفيفة نور عزيزة
 07011141رقم القيد: 
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 مستخلص البحث 
درسة ءة التالميذ ف مهارة الكتابة مبلرتقية كفا كتابة دريب استخدام أسلوب. 0102 .عفيفة نور ،عزيزة

قسم تعليم اللغة  البحث اجلامعي. .ماالنق دامفيت املتوسطة اإلسالمية نشر الدين
براهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إ كلية علوم الرتبية والتعليم  العربية
 .ماالنق

 املاجستري صاحل : الدكتور احلاج شهداء اإلشراف 
 تابة، تعليم مهارة الكأسلوب كتابة دريبالكلمات األساسية: 

ن مهارة الكتابة تكون إحدى املهارات األساسية الرابعة بعد مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة، إ
إىل تأخر إن هناك عوامل كثرية قد أدت  ألن نتيجة الصعوبة ف مهارة الكتابة أكثر بالنسبة ثالث مهارات التالية.

املدرسة اليت قامت الباحثة فيها حبثه ف تعليم مهارة الكتابة خاصة، منها أن الطلبة خيافون من ممارسة الكتابة العربية 
خاصة ف صحتها من حيث القواعد والرتكيب واهلجاء وهلم جرا حىت أهنم يشعرون بالسأم وامللل عند مشاركتهم ف 

 خدمة ال تناسب الطلبة بل تفقدهم الدوافع والتفاؤل ف تعلم اللغة العربية.عملية التعليم وكذلك الطريقة املست

كتابة   املناسب ف تعليم الكتابة، ختتار الباحثة أسلوب يعين أسلوبفلذلك حتتاج الباحثة إىل أسلوب تعليم  
الوقت املعني بامهال القواعد هو التعبري عن اآلراء بطريقة املنافسة ف   (Derby Writing) وأسلوب كتابة دريب الدريب.

واهلجاء وعالمة الرتقيم. والتالميذ يكتبون كل شيء ف ذهنهم مباشرة. وأهم شيء هو كثرة الكلمات اليت كتبها 
 .التالميذ، ليست فصاحة ومجاال وترتيبا ومنطقا فلذلك الذي ينتج الكلمات األكثر منهم يكون هو الفائز

درسة نشر مهارة الكتابة مبتعليم ف  استخدام أسلوب كتابة دريبف (كي0يعىن : ) ،أسئلة ف هذا البحث
مهارة الكتابة  تعليم ف مدى فعالية استخدام أسلوب كتابة دريب( ما 0) ؟ماالنق دامفيتاملتوسطة اإلسالمية الدين 

 ؟ماالنق دامفيتاملتوسطة اإلسالمية درسة نشر الدين مب

ومها جمموعة التجربة  التجريب )شبه التجربة( بإختاذ اجملموعتنيباملدخل الكمي واملنهج استخدمت الباحثة 
 حظة، واخلتبار )القبلي والبعدي(.والضابطة. واألدوات البحث املستخدمة ف مجع البيانات هي الوثائقية، املال

ابة أن استخدام أسلوب كتابة دريب لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة الكتا البحث يعين: ذنتائج البحث ف ه
وكذلك أكرب من نتيجة  0071=  %0التقدير املعنوي  أكرب من نتيجة 7010= (t-hitung)فعالية، بنتيجة اإلحصائي 

لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة  يةأن استخدام أسلوب كتابة دريب هلا فعال.  إذان 0000=  %1التقدير املعنوي 
 الكتابة.
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 Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan dasar keempat setelah keterampilan 

mendengarkan, berbicara, dan membaca. Hasil keterampilan menulis lebih sulit dari tiga keterampilan 

lainnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan sekolah ini, sehingga peneliti fokus 

meneliti dalam keterampilan menulis, keterlambatan tersebut disebabkan karena siswa takut untuk 

berlatih menulis bahasa Arab, terutama dalam hal kebenaran tulisan, aturan, struktur, ejaan dan 

seterusnya hingga mereka merasa bosan ketika mengikuti proses pembelajaran. Serta metode/cara 

yang digunakan tidak sesuai dengan siswa sehingga siswa kehilangan motivasi dan optimisme dalam 

mempelajari bahasa Arab. 

Dengan demikian, peneliti membutuhkan metode pengajaran yang tepat dalam pengajaran 

menulis, peneliti memilih tehnik penulisan dengan menggunakan tehnik Derby Writing. Tehnik  Derby 

Writing adalah mengungkapkan opini dalam waktu tertentu dengan mengabaikan aturan, ejaan, dan 

tanda baca. Para siswa menulis semua secara langsung yang ada dipikiran mereka. Yang paling 

penting adalah jumlah kata yang ditulis, bukan kefasihan dan keindahan serta pengaturan dan logis 

sehingga siapa yang paling menghasilkan kata-kata terbanyak maka mereka adalah pemenangnya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (0) Bagaimana penggunaan teknik “Derby 

Writing” dalam pembelajaran menulis di MTs Nasruddin Dampit Malang; (8)Seberapa efektif 

penggunaan tehnik derby writing dalam pembelajaran menulis di MTs Nasruddin Dampit Malang? 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen (quasi eksperimen) yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi, 

observasi dan tes berupa (pre-test dan post-test).  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Penggunaan tehnik Derby Writing untuk 

meningkatkan kemampuan menulis siswa adalah efektif, dengan hasil statistik (t-hitung) = 2018 lebih 

besar dari hasil t signifikan 01 = 80,2 dan juga lebih besar dari 21 = 00,1. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan tehnik Derby Writing efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 

menulis. 
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ABSTRACT 

Aziza, Afifa Nur . 8102. The Use of Derby Writing Writing Techniques to Improve Students' Ability in 

Writing Skills at MTs. Nasruddin Dampit. Thesis. Arabic of Education Departement, 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, The State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Of Malang.  

Advisor : Dr. H. Syuhadak Sholeh, M.A 
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Writing skills is one of the fourth basic skills after listening, speaking, and reading skills, as 

the result of writing skills is more difficult than the other three skills. There are many factors that cause 

the delay of this school, so the researchers focus on research in writing skills, the delay is caused 

because students are afraid to practice writing Arabic, especially in terms of correctness of writing, 

rules, structure, spelling and so on until they feel bored when following the learning process . And 

methods/ ways used are not in accordance with students so that students lose motivation and optimism 

in learning Arabic. 

Thus, researchers need appropriate teaching methods in teaching writing, researchers choose 

writing techniques using Derby Writing techniques. Derby Writing Technique is expressing opinion 

within a certain time by ignoring rules, spelling, and punctuation. The students write everything 

directly in their minds. The most important is the number of words written, not the eloquence and 

beauty and arrangement and logical so that who most generates the most words then they are the 

winners. 

Research question in this thesis are: (0) How the application of the derby writing technique in 

writing skill at MTs Nasruddin Dampit; (8) How to effectiveness of using Derby Writing technique to 

improve writing skill at MTs Nasruddin Dampit? 

 The research uses in this research a quantitative approach and experimental study consisted of 

two group study, they are: the experimental group and the control group. And instrument used in data 

collection is documentation, observation and test in the from of pre-test and post-test. 

 The results of this study indicate that: The use of  Derby Writing techniques to improve 

students writing skills is effective, with statistical results (t-count) = 2018 greater than a significant t 

result of 01 = 80,2 and also greater than 21 = 00,1. This suggests that the use of Derby Writing 

techniques is effective for improving student’s skill in writing skills. 
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 محتويات البحث

 صفحة العنوان 
 

 ب  ................................................................... اإلستهالل
 ج  ...................................................................... هداء إ

 د  ....................................................... كلمة الشكر و التقدير
 و   ................................................................ تقرير املشرف

 ...................................................   ز...........مواعد اإلشراف 
 ح  ...................................... تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي 

 ط   ............................................ التعليم اللغة العربيةتقرير رئيسة قسم 
 ي  ............................................ علوم الرتبية والتعليمعميد كلية تقرير 

 ك  .................................................................. إقرار الطالبة
 ل  ...................................................... مستخلص البحث العربية

 م  ................................................. مستخلص البحث اإلندونيسية
  ن  ................................................... مستخلص البحث اإلجنليزية

 س  .............................................................. حمتويات البحث
 ر  .اجلداول...............................................................قائمة 

 ش  ................................................................ قائمة املالحق
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 0 ................................................................ خلفية البحث -أ

 7 ................................................................ أسئلة البحث -ب
 7 ............................................................. أهداف البحث  -ج

 7 .............................................................. فروض البحث   -د

 1 ................................................................ فوائد البحث  -ه

 1 ............................................................... حدود البحث  -و

 0 .......................................................... حتديد املصطلحات   -ز

 4 ........................................................... السابقةالدراسات   -ح

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: األسلوب -أ

 00 ............................................................مفهوم األسلوب -1
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 الكتابة المبحث الثاني: -ب
 07 ............................................................. تعريف الكتابة -1
 01 ............................................................... أمهية الكتابة -2
 00 ............................................................. أهدف الكتابة -3
 00 .......................................... أنواع تتعلق بكفاءة الطلبة ف الكتابة -4
 02 ............................................................ خطوات الكتابة -5
 

   Derby Writing المبحث الثالث: أسلوب "الكتابة الدربية" -ج

 Derby Writing  ............................... 00 "الكتابة الدربية" أسلوب تعريف -0

 Derby Writing ...................................... 00طريقة "الكتابة الدربية"   -0

 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

   07 .................................................... مدخل البحث و منهجيته -أ
 07  ....................................................... جمتمع البحث وعينه -ب

 07 ........................................................ مراحل تنفيد الدراسة -ج

 01 ......................................................... طريقة مجع البيانات  -د

 04 ............................................................. البياناتمصادر  -ه
 02 .............................................................. حتليل البيانات  -و

  00........................................................جدوال منهجية البحث-ز
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 
 املبحث األول: عرض البيانات وحتليلها

باملدرسة استخدام أسلوب الكتابة الدربية لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة الكتابة  -أ
 70..................................املتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيت....

فعالية استخدام أسلوب الكتابة الدربية لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة املبحث الثاين:  -ب
 الكتابة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيت.

 70 ..........................موعة التجريبيةنتائج االختبار القبلي والبعدي للمج .0
 70 ............ املقارنة بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 77...........................نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة   .0
 71.............الضابطةاملقارنة بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة        

      74......... مقارنة نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة .7
 70......................نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني .7
 11......................نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني .1
 10..........جمموعة عدد االحنراف وجمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعتني.... .0

 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث
 11 ..............................................................نتائج البحث -أ

 سادسالالفصل 



 ق
 

 االختتام                            
 14 .............................نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات...ملخص   -أ

 12 ................................................................ املقرتحات  -ب
 
 

 95 ............................................................... قائمة المالحق
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 قائمة الجداول
 

رقم 
 الجدول

 الموضوع

 وسائل املدرسة 0

 النتيجة لالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية 0

 املقارنة بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة     التجريبية   7

 النتيجة لالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة 7

 املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة 1

 واجملموعة الضابطةمقارنة نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية  0

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني 4

 جمموعة عدد االحنراف وجمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعتني 2

 كشف احلضور للمجموعة التجريبية 0

 كشف احلضور للمجموعة الضابطة 01
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 قائمة المالحق
 

 تأسيس املدرسة -أ

 املواقع اجلغراف -ب

 رؤية ورسالة وهدف املدرسة  -ج
 حالة املعلمني وموظف -د

 حالة الطلبة  -ه
 املنهج الدراسي اللغة العربية  -و
  وسائل املدرسة -ز

 املثال كتابة باستخدام أسلوب الكتابة الدربية  -ح
 رسوم بيانية  -ط
سرية الذاتية للباحثة -ي



 
 

 
 

 الفصل األّول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث -أ

اللغة هي وسائل اإلتصال الذي يستخدمها اإلنسان للتفاؤل مع زميله وخروج 
 األفكار القائمة ف العقل مع التعبري عنها من خالل الكالم أو الكتابة.

أن اللغة العربية هي اللغة دين اإلسالم، كما قال اهلل تعاىل ف كتاب الكرمي: " 
 0ا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكرا.وكذلك أنزلناه قرآن

إن تعليم اللغة األجنبية يهدف ترقية كفاءة التالميذ على مطالعة العلوم وعلوم 
والفنون والثقافة. واللغة العربية هي لغة أجنبية ف بعض اليت املواقع حتتاج إىل  الدين

 .طرق خمتلفة لوسيلة تعليمها
العربية تضّم ما تأيت العناصر اللغوية الثالثة وهي األصوات و كفاءة اللغة 

االستماع، والكالم، أما املهارات اللغوية األربع وهي  املفردات والرتكيب النحويّة.
( 0وتلك الطرق املختلفة ترتكز على املهارات األربع، وهي: )والقراءة، والكتابة. 

يتلّقى   ( مهارة الكتابة.7القراءة )( مهارة 7( مهارة الكالم )0مهارة االستماع )
اإلنسان املعلومات واخلربات، عرب مهارة االستماع والقراءة، فهما مهارتا استقبال، 
ويقوم اإلنسان عرب مهارة الكالم والكتابة ببث رسالته، مبا حتوية من معلومات 

 7وخربات، فهما مهارتا إنتاج.

ا حيتاج إىل حتطيط مسبق، ولكي إّن تعليم املهارة ليس أمرا سهال0 ولكنه أمر 
تعليم املهارة وتنمى تدرجييا البد من تكرار أدائها، حىت ال األخطاء اليت حتدث فيها 
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: أداء تدريبات متصلة مع 7والتقليل منها. وميكن حتديد أسس تعليم املهارة فيما يلي
دقيقة، مراعاة التدرج ف هذا األداء، اهلدوء النفسي، متابعة من يعلم املهارة متابعة 

درجة النمو العقلي واجلسمي، مراعاة دافعية املتعلم ومدى اتفاق املهارة مع ميوله 
 وحاجته.

إّن الكتابة إحدى املهارات األساسية ف تعلم اللغة األوىل واللغة األجنبية على 
الكتابة وسيلة من وسائل   1حد سواء، حيتاج املراحل املختلفة لتعليم هذه املهارة.

صال اليت بوسطها ميكن للتالميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف على أفكار االت
غريه، وأن يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر، ويسجل ما يود تسجيله من حوادث 

الكتابة هي تتسجيل احلروف والكلمات واجلمل على األوراق واأللواح  0ووقائق.

 4وغريها.

املهارات األساسية الرابعة بعد كما عرفنا، أن مهارة الكتابة تكون إحدى 
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة، ألن نتيجة الصعوبة ف مهارة الكتابة 
أكثر بالنسبة ثالث مهارات التالية. تأيت مهارة الكتابة تفي املكانة الرابعة من حيث 

مع طبيعة الرتتيب التسلسلي لتعليم املهارات وال ريب أن ترتيب عقلي متطقي يتفق 
إكتساب اللغة األم اليت تبدأ باستماع وتنتهي بالكتابة. ومن مث فقد أخدت هبذا أهم 
الطرق احلديثة لتعليم اللغات لغري الناطقني هبا إذا أن التعبري الكتايب أمشل وأوسع من 

  2مهارة االستماع والكالم والقراءة.

                                                             
  11املراجع نفسه: 4 

 128م( ص 1891، )الرياض، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربيةدكتور محمد على الخولي،  5 

 15مرجع سبق ذكره،ص: . تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة.  1 

  42، ص: 1881ام محمد بن سعود إلاسالمية، ، جامعة إلامتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد هللا الحسين، املوجه في  7 

 42عبد هللا حسين، مرجع سابق، ص:  9 
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فيها حبثه  مت الباحثةقاإن هناك عوامل كثرية قد أدت إىل تأخر املدرسة اليت 
ف تعليم مهارة الكتابة خاصة، منها أن الطلبة خيافون من ممارسة الكتابة العربية 
خاصة ف صحتها من حيث القواعد والرتكيب واهلجاء وهلم جرا حىت أهنم يشعرون 
بالسأم وامللل عند مشاركتهم ف عملية التعليم وكذلك الطريقة املستخدمة ال تناسب 

 تفقدهم الدوافع والتفاؤل ف تعلم اللغة العربية.الطلبة بل 

ه املشكالت التعليمية حتتاج إىل حل ومعاجلة عن طريق ذويرى الباحث أن ه
دام الطرق أو األساليب التعليمية املناسب ملقتضى املدة ومقتضى احلال التعليم خاست

الكتابة وظروف الطلبة اجلسدية والنفسية والعقلية حىت يتمكنوا من النجاح ف 
لك ألن الطرق أو األساليب التعليمية ضرورة من الضرورات التعلم الميكن ذالعربية. و 

 االستغناء عنها. وهي تقوم بدور رئيس ف مجيع عمليات والتعلم.

ا البحث إىل استخدام األسلوب التعليمي ذلك يتجه الباحث ف هذبناء على 
 ق األخرى.كتابة وال تقل أمهية عن الطر لف تعليم مهارة ا

هو التعبري عن اآلراء بطريقة املنافسة ف  (Derby Writing) كتابة دريبأسلوب  
ا األسلوب ذالوقت املعني مع عدم القواعد واهلجاء وعالمة الرتقيم. فالطلبة ف ه

هنهم مباشرة. وأهم شيء فيه هو كثرة الكلمات اليت كتبها ذيكتبون كل ما ف 
ي ينتج الكلمات ذلك الطالب الذوترتيبا ومنتقا فلالطلبة، ليست فصاحة بل مجال 

 0األكثر فهو الفائز.
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 أسئلة البحث -ب

 من خالل هذا البحث تريد الباحثة أن جييب عن هذه األسئلة األتية: 

مبدرسة نشر الدين ف تعليم مهارة الكتابة  كتابة دريبكيف استخدام أسلوب   -0
 ؟املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنق

مبدرسة نشر ف تعليم مهارة الكتابة  كتابة دريبما مدى فعالية استخدام أسلوب   -0
 ؟الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنق

  

 أهداف البحث -ج
انطالقا من أسئلة البحث اليت ذكرهتا الباحثة فيما سبق، فيستهدف هذا البحث ما 

 يلي:
 درسة نشر الدينة الكتابة مبكتابة دريب ف تعليم مهار ملعرفة كيف استخدام أسلوب    -0

 .ماالنق املتوسطة اإلسالمية دامفيت
مبدرسة نشر الدين ف تعليم مهارة الكتابة  كتابة دريبملعرفة فعالية استخدام أسلوب    -0

 .املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنق

 فروض البحث  -د

البحث املراد بفرضية البحث أهنا إجابة مؤقته ملسائل البحث، وإلجابة أسئلة  
 املذكورة، ففروض البحث ف هذا البحث يعين:

 Ha :  كتابة دريباستخدام أسلوب “Derby Writing” ذ تستطيع لرتقية كفاءة التالمي
 . مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنقمهارة الكتابة ف 

 Ho :  كتابة دريباستخدام أسلوب “Derby Writing”   كفاءة ال تستطيع لرتقية
 .مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنقمهارة الكتابة ذ ف التالمي
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 فوائد البحث  -ه
 من األهداف املذكورة ففيد البحث:

 الفائدة النظرية -0
من حيث النظرية، هذا البحث يعطي املعرفة واملعلومة عن استخدام  أسلوب  

 لرتقية مهارة الكتابة. كتابة دريب
 التطبيقيةالفائدة  -8

 يرجو الباحثة أن يؤيت هذا البحث الفوائد على النطاق النظري والتطبيقي.  
 أما من اجلانب التطبيقي فيمكن أن يفيد كما يلي:

: يرجى هذا البحث العلمي جتعل الباحثة أن تعرف على تعلم للباحثة -أ
 األسلوب اليت يقوم هبا ف تعليم مهارة الكتابة.

تركيز فكرهتم ف الكتابة طوال الدراسة وتعبري : ملساعدهتم ف التالميذ -ب
اآلراء بالكتابة سريعا وانتاج الكلمة واجلملة أكثر مما كان. وكذلك الزالة 

 خوفهم من اخلطأ ف الكتابة.
: ملساعدهتم ف فهم عملية التدريس وتسهيلهم ف مدرسي اللغة العربية      -ج

ف الكتابة. ويرجى من  ذالمياختيار أسلوب التدريس املناسب لرتقبة كفاءة الت
 هذا البحث زيادة حرفيتهم ف التعليم.

 حدود البحث -و
 وضعت الباحثة حدود البحث كما يلي:

: حيدد موضوع هذا البحث مبهارة الكتابة خاصة الكتابة املوجودة احلدود املوضوعية -أ
 . كتابة دريبباستخدام أسلوب  

هلذا البحث ف مدرسة املتوسطة : حيحد الباحث احلدود املكانية نيةاحلدود املكا -ب
  .اإلسالمية نشر الدين دامفيت ف الصف الثامن
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أبريل  00-00ف التاريخ  : ويقام هذا البحث ف الصف الثامن احلدود الزمانية -ج
 امليالدية.  0102-0104من السنة الدراسة )أربع لقاءات(  0102

 
 تحديد المصطلحات -ز

 تستخدمها الباحثة، منها:هذا البحث فيه بعض املصطلحات اليت 
 األسلوب  -1

األسلوب هو الصورة اإلجرائية للطريقة، وميكن القول مبعىن آخر أن 
 األسلوب هو تنفيذ الطريقة اليت تطابق بدورها مع املدخل. 

وقال د. حممود كامل الناقة األساليب أو اإلجرءات هي اخلطط والتدابري 
ف حجرة الدراسة وتستخدم واخلطوات والوسائل اليت تأخذ مكاهنا فعال 

لتحقيق اهلدف من عملية التدريس ف املوقف التعليمي ذاته، وجيب أن تربط 
هذه اخلطط والتدابري واخلطوات ارتباطا قويا باإلطار العام للطريقة، وبالتايل 

   01جيب أن يكون بينهما وبني املدخل األساسي انسجام واتساق كامل.
 الكتابة  -2

ار والشعور وعن ما ف خيال الطلبة حبرية حتريريا هي التعبري عن األفك
بشكل إنشاء ف الكتابة األوىل. وال جيب عليهم أن يكتبوا الكلمات 

 الصحيحة كلها ولكنها على األقل تشبه املفردات الصحيحة املرادة.
 كتابة دربيأسلوب   -3

األسلوب املناسب وهو أسلوب   ةالباحث تلتحقيق هذه احلالة قدم
هو  (Derby Writing) كتابة دريب. وأسلوب  (Derby Writing) كتابة دريب

التعبري عن اآلراء بطريقة املنافسة ف الوقت املعني بامهال القواعد واهلجاء 

                                                             
  .34، ص: 1895، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى محمود كامل الناقة، 10



7 
 

ذ يكتبون كل شيء ف ذهنهم مباشرة. وأهم شيء وعالمة الرتقيم. والتالمي
ومنطقا هو كثرة الكلمات اليت كتبها التالميذ، ليست فصاحة ومجاال وترتيبا 

 11.فلذلك الذي ينتج الكلمات األكثر منهم يكون هو الفائز
 

 الدراسات السابقة -ح
قامت عدد من الباحثني حول األساليب التعليمية ومهارة الكتابة، ونرى أن أسس 

 نتيجة الدراسة السابقة من القدماء اآلتية:

موقع  نتائج املكان السنة الباحث املوضوع النمرة
 البحث

استخدام  -0
الصور 

التعليمية 
ف تنمية 

مهارة 
 الكتابة 

نور 
 طائفة

مدرسة  0110
املنورية 
الثانوية 

احلكومية 
بولو الونج 

 ماالنج

أما أهم نتائج هذا 
البحث فهي تعليم  
كتابة اللغة العربية 
باستخدام الصور 
التعليمية جيري ف 

 مخس مراحل، وهي:
التمهيد أو  (1

 املقدمة 
إضهر الصور  (2

 التعليمية
مالحظة  (3

وإهتمام 
الصوار 

هذا 
البحث 

يبحث عن 
استخدام 

الصور 
التعليمية 

ف تنمية 
مهارة 

الكتابة 
وأما 

الباحثة هنا 
تبحث عن 

استخدام 
                                                             

11  Simpson Joellen. Derby Writing in Classes 
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 التعليمية
 الكتابة (4
 اإلنعكاس (5

أسلوب  
كتابة 

لرتقية  دريب
كفاءة 

التالميذ 
ف مهارة 

 الكتابة 
استخدام  -0

الصور ف 
تعليم 
مهارة 
 الكتابة

زكي 
حيدار 

 أريس

مدرسة  0100
الثانوية 

احلكومية 
 –بندونج 

تولنج 
 أكونج

(. كان استخدام 0
الصور ف تعليم املهارة 
الكتابة ثالث مرات 
ف األسبوع، كانت 
الصور املستخدمة هي 
الصور اليت اعتدها 
املدرسة، يأمر املدرس 
إىل الطالب لتصويرة 
الصور من القصة،  
كانت الصور 

 ملونة. املستخدمة غري
(. الفرصة لتعليم 0

مهارة الكتابة ف 
استخدام الصور 
حمددة، لذلك ليس 
للمدرس وقت كاف 

هذا 
البحث 

يبحث عن 
استخدام 

الصور ف 
تعليم 
مهارة 

الكتابة 
ما وأ

الباحثة هنا 
تبحث عن 

استخدام 
أسلوب  

كتابة 
لرتقية  دريب

كفاءة 
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ف تعليم الكتابة 
باستخدام الصور، قل 
توفري الوسائل 
التعليمية ف املدرسة، 
الصورغري ملونة وجتعل 

 قلة مهة الطالبة. 

التالميذ 
ف مهارة 

 الكتابة

استخدام  -7
وسيلة 
ثعبان 
 وسلم 
(Ular 

Tangga)  

 لرتقية
مهارة 

 الكتابة  

فربيانيت 
ربيعة 

 اإلثنني 

مدرسة  0100
حممدية 

اإلبتدائية 
اإلسالمية 

الواحدة 
لدوكتمفورا 
 رندوواكونج

نتائج هذا أما أهم 
البحث هو استخدام 
وسيلة ثعبان وسلم 
جيعل الطلبة لريكزوا 
اهتمامهم ف التعليم 

 ويدفعهم إىل اإلرادة

هذا 
البحث 

يبحث عن 
استخدام 

وسيلة 
ثعبان 
 وسلم 
(Ular 

Tangga)  

 لرتقية
مهارة 

الكتابة  
وأما 

الباحثة هنا 
تبحث عن 

استخدام 
أسلوب  
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كتابة 
لرتقية  دريب

كفاءة 
 التالميذ

ف مهارة 
 الكتابة 

 
من البحوث السابقة، نعرف أن هذا البحث متغري مع البحوث القبلة. تركزت 

ذ ف لرتقية كفاءة التالمي كتابة دريباألسلوب  الباحثة هذا البحث ملعرفة كيف استخدام 
وليس كان املوضوع  .مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنق مهارة الكتابة

 مثل هذا البحث.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: األسلوب .أ
 مفهوم األسلوب -1

األسلوب هو الصورة اإلجرائية للطريقة، وميكن القول مبعىن آخر أن 
 األسلوب هو تنفيذ الطريقة اليت تطابق بدورها مع املدخل. 

األساليب أو اإلجرءات هي اخلطط والتدابري وقال د. حممود كامل الناقة   
واخلطوات والوسائل اليت تأخذ مكاهنا فعال ف حجرة الدراسة وتستخدم لتحقيق 
اهلدف من عملية التدريس ف املوقف التعليمي ذاته، وجيب أن تربط هذه اخلطط 

ن والتدابري واخلطوات ارتباطا قويا باإلطار العام للطريقة، وبالتايل جيب أن يكو 
  00بينهما وبني املدخل األساسي انسجام واتساق كامل.

أي أن مفهوم الطريقة يأخذ ف اعتباره األسلوب الذي يتبعه املعلم ف تنظيم   
دروسه، والتقنيات اليت يسلكها املدرس ف التدريس كما يأخذ ف اعتباره الوسائل 

 املعينة بكل أشكاهلا.
تعتمد اعتمادا كبريا على املدرس وعلى  واحلقيقة أن هذه التدابري واألساليب  

مهارته الشخصية وعلى تكوين الفصل، كما أهنا ختتلف من موقف إىل آلخر، بل 
وف املوقف الواحد، ولذلك قبل أنه ليس هناك طريقة أحسن أو أمثل على 
اإلطالق، كما الميكن القول بأن هناك طريقة واحدة ووحيدة تالئم كل مواقف 

األهداف واختالف املادة واختالف الطلبة واملعلمني حيتاج إىل  التعليم، فاختالف
اسرتاتيجية وتكتيك ف الطريقة. وتعين اسرتاتيجية التدريس أن يكون هناك حتطيط 

                                                             
  .34، ص: 1895، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، للناطقين بلغات أخرى تعليم العربية محمود كامل الناقة، 12
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عام ألهداف عامة نسبيا، وهذه اسرتاتيجية تتضمن اختيار املادة املالئمة والتنظيم 
ة واألهداف التكتيتية فهي الذي حيقق جناح األهداف العامىت العام هلا. أما 

   07الوسائل املعينة واملناسبة لتحقيق هذه األهداف.
وقال د. حممد مزمل البشري ود. حممد مالك حممد سعيد أن أسلوب 
التدريس هو الطريقة اليت تتم هبا عملية التدريس ف مؤسسة ما، باستخدام الوسائل 

 التعليمية واإلمكانات املادية والبشرية املتاحة.
اختالف أساليب التدريس وتباينها وعددها، يؤدي إىل ضرورة اختيار األسلوب و 

 املناسب لكل حالة وفقا للمعايري إىل ميكن تناوهلا على النحو التلي:
ذا كان اهلدف املرغب حتقيقة هو أن يتالئم األسلوب واهلدف من التدريس، فإ (أ

باعها تشمل احلصول على معارف واجتاهات فإن أفضل األساليب الواجب ات
احملاضرات واملنافسات. وإذا كان اهلدف هو اكتساب مهارات معينة فإن أفضل 
األساليب هي التدريب ملمارسة املهارة املطلوبة تدريبا فعاال باتباع أساليب ورش 

 العمل ومتثيل األدوار.
أن يتالئم أسلوب التدريس وموضوعه مع حاجات الطالب ومستوى أعمارهم،  (ب

ر عرض نظريات أو مبادئ على هيئة حماضرات، أو تبادل آراء فقد يتطلب األم
وخربات ف شكل منافسات أو إجراء اختبارات وجتارب ف شكل تدريبات 

 07عملية.
 
 
 
 

                                                             
 51املراجع نفسه، ص:  13 

، 1885، دار اللواء للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية مدخل إلى املناهج وطرق التدريسمحمد مزمل البشير و محمد مالك محمد سعيد،  14 

 118ص:
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 المبحث الثاني: الكتابة  .ب
 تعريف الكتابة -1

تشري الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية ف اللغة، أو أحد فنون اإلرسال، 
ذه الناحية، بينما ميثل االستماع والقراءة مع الكتابة ف هحيث يشرتك فن الكالم 

الناحية االستقبالية من بني فنون اللغة. وتأيت الكتابة بعد القراءة ف ترتيب الطبيعي 
  –قراءة  –كالم   –لفنون اللغة حيث ترتيب الفنون على النحو التايل: )استماع 

  01كتابة(.
وقد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت هلا بعض التعريفات املبتسرة اليت 
قلصت مفهوم الكتابة إىل جمرد رسم احلروف باليد )اخلط( أو حتويل رموز اللغة 

 الصوتية الرسوم خطية مكتوبة أو أشكال مرئية )خط وإمالء(. 
معة ووسط هذا الرخم من التعريفات الناقصة مل نعدم بعض التعريفات اجلا

اليت تشري إىل الكتابة مبفهومها احلديث، على أهنما املهارة اللغوية الىت تتضمن 
القدرة على التعبري ف مواقف احلياة، والقدرة على التعبري عن الذات جبمل 
متماسكة مرتابطة فيها الوحدة واالتساق، ويتوفر فيها اللغوية والصحة اهلجائية 

 00ومجل الرسم.
 ريات عن الكتابة، منها:هناك التعريفات الكث

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها ف ذلك 
االستماع والكالم، والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار. 

 04والوقوف على أفكار اآلخرين، على امتداد بعدي الزمان.

                                                             
 115ص:  غوية )تعليم التعبير الكتابي(،تعليم املهارات اللنور هادى،  15 

 .132، مرجع سابق, ص: تعليم اللغة العربية للمبتدعينفتحي يونس،  11 

، الرباط: منشورات املنظمة إلاسالمية للتربية والعلوم -، إيسيسكوتعليم العربية لغر الناطقين بها مناهجة وأسالبيةرشدي أحمد طعيمة،  17 

 .191، ص: 1898الثقافة(، 



14 
 

والتنظيم، كما تعين:  ب( تعين اجلمع والشد-ت-الكتابة ف اللغة مادة )ك
اإلتفاق على احلرية، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما، أن يتفق معه 

 على حريته مقابل مبلغ من املال.
وأما املعىن اإلصطالحي، أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان 

وسببا ف عن أفكاره  ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظرة، 
حكم الناس  عليه. من هذا التعريف نفهم أن الكتابه هي النتيجة وحصيل العقل 
اإلنساين، خبالف االستماع والقراءة، حيث إهنما نافدة من نوافد املعرفة وأداة من 

وتعبري الكتابة من أهم املهارات اللغة، كما تعترب القدرة  02أدوات تثقيف العقل.
ن أهداف تعلم اللغة األجنبية. والكتابة كفن لغوي على الكتابة هدفا رئيسا م

 التقل أمهية عن احلديث أو القراءة.
 00الفونيمية أو الفبائية. الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية أو

وتعبري الكتابة نوعا من أنواع املهارات اللغوية، ويقصد هبا القدرة على نسخ الطفل 
بة ما ميلى عليه، والقدرة على كتابة ما جيول ف خاطره ويعرب ملا يكتب أمامه، وكتا

الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب هبا اإلنسان عن أفكاره  01عما ف نفسه.
ومشاعره احملبوسة ف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظرة وسببا ف حكم الناس 

  00عليه.
عملية ضرورية الكتابة هي سبيل كل تقدم وحضارة ف حياة البشرية. هي 

للحياة العصرية سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع، ووسيلة من وسائل 
االتصال اليت ميكن للطالب أن بعرب هبا عن أفكاره، وأن يقف على أفكاره غريه، 

 وأن يربز مالديه من مفاهيم ومشاعر0 وما يود تسجيله من حوادث وواقع.
                                                             

 14أورل بحر الدين، املراجع نفسه، ص:  19 
19  Imam Muslimin, transkripsi dan transliterasi, ulul albab, jurnal studi islam, sains dan teknologi, vol.  

7, no. 8, 811,, hlm: 227 
  http://www.farfes.com  8107Oktober  ,diakses pada tanggal 8111( تعليم مهارة الكتابة لألطفال املعاقين عقليا, 20 

 151، ص: 1882، دار املسلم للنشر والتوزيع، الرياض، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان،  21 

http://www.farfes.com/
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رب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره فالكتابة إذن: ))أداء منظمة وحمكم يع
املبحوسة ف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظرة، وسببا ف حكم الناس 

 00عليه((.
 

 أهمية الكتابة -2
ذ أن يعرب عن الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اليت بواسطها ميكن للتالمي

أفكار، وأن يقف على أفكار غريه، وأن يربز مالديه من مفهومات ومشاعر، 
ويسجل مايود تسجيلة من حوادث ووقائق. وكثريا ما يكون اخلطأ الكتايب ف 
إمالء، أو ف عرض الفكرة سببا ف قلب املعىن، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب 
الكتابة الصحيحة عملية مهمة ف تعليم على إعتبار أهنا عنصر أساسى من عناصر 

تعبري عنها، والوقف على أفكار الغري الثقافة، وضرورة إجتماعية لنقل األفكار وال
 واإلملام هبا.

وتدريب التالميذ على الكتابة ف إطار العمل املدرسى، يرتكز العناية بأمور 
ثالثة: قدرة التالميذ الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط وقدرهتم على التعبري 

قادرا على رسم عما لديهم من أفكار ف وضوح ودقة. أي البد أن يكون التالميذ 
احلروف رمسا صحيحا، وإال اضطبت الرموز، واستحاالت قراءهتا، وأن يكون قادرا 
على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة، وإال تعذرت ترمجتها إىل 
مدلوالهتا، وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها ف نظام خاص، وإال 

 07فكار اليت تشتمل عليها.استحال فهم املعاىن واأل
ملا كانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة اليت يطل منها اإلنسان على ماأنتجته 
العقول البشرية ف خمتلفة اجملاالت، فإن الكتابة نعترب أعظم ما أنتجه العقل اإلنسان 

                                                             
  151م( ص: 1882 –ه  1412سلم،، )الرياض، دار املاملهارات اللغوية ماهيتها وطرائقتدريسهاأحمد فؤاد عليان،  22 

 311(. ص: 1882. )مصر: الدار املصرية اللبنابية، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتة. 23 
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غري تارخيه الطويل استطاع أن يسجل إنتاجه وتراثه، ليضع أمام األجيال القادمة 
نسان مسجال ف نقاء وصفاء "ولقد ذكر علماء األنثر وبلوجي أن اإلنسان فكر اإل

حيث اخرتع الكتابة بدأ تارخيه احلقيق" وهذا تعترب الكتابة وسيلة من وسائل 
اإلتصال اإلنساين، واليت يتم بواسطتها الوقوف على أفكار الغري، وللتعبري عما لديه 

سجيله من حوادث ووقائق، فكثريا من معان ومفاهيم ومعاشر، وتسجيل ما نود ت
ما يكون اخلطأ ف الرسم اإلمالئي، وعدم جودة الكتابة، وضعت لتعبري، عما ف 

 07النفس من أفكار ومفاهيم.
 

 أهداف تعليم الكتابة -3
 01هتدف  عملية تعليم الكتابة العربية كما يلي:

 أن يتمكن الدارس من كتابة نص ألفه عن طريق القراءة (أ
 تلخيص موضوع بسيط بعد قراءتهأن يتمكن من  (ب
 أن يكتب رساله رمسية، أو رسالة حتكي لصديق حدثاما (ج
 أن يكتب طالبا للتوظيف أو لقضاء حاجة (د
 أن يكتب تقريرا بسيطا عن اجتماع أو عمل ما (ه
 ذكرات البسيطةأن يكتب بعض امل (و
 

 أنواع تتعلق بكفاءة الطلبة في الكتابة -4
: "إن الكتابة تشتمل على ثالثة كفاءات" وهي قابلية التكرار  Hardjonoقال 

(reproduktif)  انتاجية  –واستقبالية(reseptif-produktif)   واإلنتاجية(produktif).  
 الكفاءة ف قابلية التكرار (أ

                                                             
 195(. ص: 2113. )السعودية: املكتابة العربية، طرائق تدريس اللغة العربيةمحمد إبراهيم الخاطيب.  24 

 215املرجع السابق، ص:  25 
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ذلك هناك فرق بني كل لغة إن كل لغة هلا خصائص تتميز ف الكتابة. فل
ذه اللغة واللغة األخرى. وكذلك ف اللغة  واللغة األخرى بل بني حرف ه

 كفاءة األساسية البد على كل طالب استعاهبا.
 

 اإلنتاجية –الكفاءة االستقبالية  (ب
هذه الكفاءة تعتمد على النصوص فلذلك هذه الكفاءة حتتاج إىل كثرة 
التدريبات ف االستماع والقراءة، التدريبات تساعد الطلبة ف فهم القراءة 

وع. بالنسبة إىل هذه الكفاءة فهناك أسلوب للتدريبات، وهي: وفهم املسم
اإلجابة النصوص وفقا على النصوص املكتوبة. وإلجابة موجودة ف  -0

 -7تعبري حداثة وفقا على النصوص بكلمات املفتاح.  -0النصوص جلية. 
كتابة احلالية   -7تعبري حداثة وفقا على النصوص بدون كلمات املفتاح. 

 تخدام التعبري ف النصوص املكتوبة.األخرى باس
 

 الكفاءة اإلنتاجية ج(
هذه الكفاءة مثل كفاءة الطلبة ف الكتابة احلرة، يقدم املدرس املوضوع مث  

 كتابة دريبيطوره الطلبة على ما شاءوا. وهذه الكفاءة مناسبة بأسلوب  
(Derby Writing) مث ذي فيه يكتب الطلبة حتت عنوان املوضوع املعني وال

 ينتجون اجلمل املتعلقة باملوضوع بأكثر ما ميكن.
وعلى املدرس أن ال يعطي الطلبة عقابا خميفا إذا كانوا قد أخطأوا ف        

الكتابة احلرة. كما ذكر إبراهيم إن ف مستوى التعبري احلر املنطلق الذي يعرب 
فيه الطالب عن ميوله ورغباته وآراءه دون قيود أو الشروط. من واجبات 

يء طبيعي، فال ينبغي النظر إىل أخطأ الطالب على أهنا ش -0املدرس هي: 
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التغضى  -0أن يضيق هبا املدرس. كما ينبغي أن ال يشتدد ف التصحيح. 
 00عن األخطأ البسيط ف القواعد.

 
 خطوات الكتابة -5

 وهي:  Vacca & Vaccaالكتابة تشمل على أربع خطوات كما قال 
 (prewriting)اإلستعداد للكتابة  (أ

 (writing)التعبري ف الكتابة األوىل  (ب
 (re-writing)ج( إعادة الكتابة 

 (postwriting)د( الكتابة األخرية 
ف استعداد الكتابة، على الكاتب إدراك اآلراء واملوضوع. وف الكتابة األوىل  

يبدأ الكاتب التعبري عن آرائه حتريريا مث تصحيح الكتابة ف إعادة الكتابة وبعد 
 04الكتابة األخرية مجع الكتابة إىل املدرس.

 
 Derby Writing " كتابة دربيلمبحث الثالث: أسلوب "ا -ج

هناك شيئ مهم البد على املدرس أن يطبقه لرتقية دافعية الطلبة ف تعلم 
ذابا، فلذلك لوضع التدريس إن الطلبة حيبون الشيء ج Setiawanالكتابة. قال 

إلدراك املسار اإلجايب على املدرس أن جيعل الدرس جذابا، ينشئ إرادة ف الطلبة 
  02شيء يؤثر على قلوهبم.

والتدريس يكون فعاال ناجحا حينما يدخل ف نفوس الطلبة السرور أثناء         
ذلك التدريس السار له دور السرور أهم من أي دواء فل Adamالدراسة، كما قال 

                                                             
26 Sartinah, Hardjono, Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa dan Sastra, DEPDIKBUD. Jakarta. 0122. 

hlm: 2, 
27 Adolfina, Kolesu. Implementing the Process Writing Approach to Develop the Writing Ability of 

Third-Year Student of SMPN 1 Palu. 8112. hlm: 88 
28 Conny Setiawan, dkk. Pendekatan Keterampilan Proses. PT Gramedia, Jakarta. 0127, hlm: 1 
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ذي ينشئ اإلرادة إن املراد بالتدريس السار هو التدريس ال Meyerمهم. وقال 
 00ة ف الدراسة، واكتساب املعىن وفهم املادة والشعور السار ف ذهنهم.واسهام الطلب

 
  Derby Writing " كتابة دربيتعريف أسلوب " -1

 كتابة دريباألسلوب املناسب وهو أسلوب   ةالباحث تلتحقيق هذه احلالة قدم
(Derby Writing)  كتابة دريب. وأسلوب (Derby Writing)  هو التعبري عن اآلراء

ذ بطريقة املنافسة ف الوقت املعني بامهال القواعد واهلجاء وعالمة الرتقيم. والتالمي
يكتبون كل شيء ف ذهنهم مباشرة. وأهم شيء هو كثرة الكلمات اليت كتبها 
التالميذ، ليست فصاحة ومجاال وترتيبا ومنطقا فلذلك الذي ينتج الكلمات األكثر 

أسلوب لتدريس الكتابة بطريقة املنافسة. والطلبة  هذا 71الفائز. منهم يكون هو
يتنافسون أن يكتبوا إنشاء عن موضوع معني ف خالل وقت حمدد. ولذي ينتاج 

 مجال أكثر يكون هو الفائز. 
، من ناحية الكتابة (Derby Writing) كتابة دريبهناك آراء تدفع أسلوب  

ذهن اإلنسان وستظهر أي مكان وف أي ف  أن اآلراء مرتبة Harefaاملباشرة رأى 
وقت عندما توفر مثري ف ذهن اإلنسان. وهذه اآلراء البد أن يكتبها الفرد مباشرة 
ألهنا ستزول بعد دقيقة ويصعب عليه أن يظهرها مرة أخرى فلذلك على الكاتب أن 

طرأ ذي "ال تتأخر عن كتابة الرأي ال  Harefaيكتب كل ما ف ذهنه مباشرة. وقال 
ف فكرتك با لكتبها مباشرة حىت تنتهي من كتابة كل اآلراء. ارع احلماسة والدافع 
للكتابة وال متكن اآلراء وال تؤجل كتابتها، وال ختف من اخلطأ أثناء الكتابة وال 

                                                             
29 Hernowo. Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar secara Menyenangkan. MLC, Bandung. 

8112, hlm: 02 
30 Simpson Joellen. Derby Writing in Classes  
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ذا األسلوب ستثري نفسية الكاتب وسريى الكاتب بأن تقيمة أثناء الكتابة". ه
  70الكتابة ليست عملية شاقة.

اكتب آراءك مباشرة وال ترتكز ف اجلزء اخلطأ. واكتب كأنك  Laksanaال وق
تتحدث مع صديق محيم. ملاذا تكتب ف املرة األوىل ببطيئ أليس عندك وقت 
لتصحيحة. التقض وقتك للفكري ف اجلزء األول ألنه سيجعلك تتعب متل. إذا  

 70كتبت ما ف فكرتك سريعا ستجد أمرين قيمني الدافع والوقت.

ذ يريدون أن تكون كتابتهم جيدة ومجيلة ف  ورأى الباحث أن معظم التالمي
إن الرغبة ف   Laksanaكتابتهم األوىل مع أن اإلرادة هذه جتعلهم ف مشقة كما ذكر 

أن تكون الكتابة جيدة مباشرة جتعل الفرد ف يستصعب بدأ الكتابة وجتعله يسعر 
مبشقة وبأنه ليس عنده مهة قوية للكتابة. املشقة للكتابة اجليدة جتعل الكاتب بطيئا 

ذلك فإن كتابة أكثر عدد من اجلمل ف البداية حتل عقدة مؤجال ف الكتابة فل
شقة الثقيلة. حينما يكون الطالب ليس له رأى حمدد أن يكتب  الكاتب وحترره من امل

ذهن حينما يكون إن كتابة كل شيء ف خاطر ال  Laksanaكل شيء0 كما قال 
 الفرد ليس عنده رأى فيسظهر له الرأي.

اليرتكز ف ترتيب اجلمل. ومن الرأي   (Derby Writing) كتابة دريبأسلوب  
  77لشاك عند تعبري أرائك ألهنا ستغري فيما بعد."اترك ا Veroاملناسب هو مايقول 

واكتب اجلزء اجلاهز ف فكرتك وال تركز على ترتيب اآلراء. ميكنك  Laksanaوزاد 
ترتيبها بعد الكتابة الكاملة. ولبدء الكتابة الحيتاج أحد إىل اجلمل املرتبة ألن العمل 

                                                             
31 Andreas, Harefa. Agar Menulis-Mengarang Bisa Gampang. PT Gramedia, Jakarta. 8118. hlm: 82 
32 A.S Laksana. Creative Writing. Media Kita, Jakarta. 8112. hlm: 0, 
33 Vero & Sudiati, Widyamartajaya. Menjadi Penulis. Pustaka Widyatama, Yogyakarta. 8112. hlm: 8,  
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كفاءة الربط اجلمل واحدة التايل بعد الكتابة هو التصليح. وال شك إن دماغنا له  
 77فواحدة.

كتابة جيدة هلا خطوتان مها التعبري عن اآلراء مث حتريرها. فال تقرن التعبري 
ذهنك كلها. امهال الرتتيب والتوقيف لرتى هل والتحرير. عرب عن الآلراء اليت ف 

اجلمل مرتبة أو غري مرتبة. ال نتحدث عن اجلمل مرتبة أو غري مرتبة، أهم شيء ف 
هذه اخلطوة هي التعبري عن اآلراء كلها حتريرا. واكتب كأنك مهندسا. صور كأنك 
جتمع األحجار والرمال والسمنات لبناء البيت، ماسبق لنا أن نفكر طوال الوقت ف 

 مجاهلا. والذي سيقيمة الناس مجاال هو البيت وليست مواد إنشائية. 

 Derby) دريبكتابة أسلوب   Simpsonومن البحث السابق، قد طبق 

Writing) وقال .Simpson ذا األسلوب، وهلم محاسة قوية لبدء إن الطلبة استقبلوا ه
 Derby) كتابة دريبالكتابة. بل يبسألون عن مىت ميكن أن يكتبوا باستخدام أسلوب  

Writing) ذ أن يقارنوا عددا من املفردات اليت قد  وهل كل أسبوع. وأراد التالمي
ذا وبعده. حقا إن ه  (Derby Writing) كتابة دريبكتبوها قبل استخدام أسلوب  

 األسلوب جعل التالميذ ف ثقة بالنفس ف الكتابة.

 Derby Writing" كتابة دربيطريقة " -2
 هي:  (Derby Writing) كتابة دريبإن طريقة الكتابة باستخدام أسلوب  

يكتب التالميذ إنشاء حتت عنوان املوضوع املعني باجلمل بأكثر ماميكن، حىت  (أ
 يقول املدرس كلمة "قف"

 جيوز التالميذ أن يكتبوا اجلمل غري مرتبة بني اجلملة الواحدة واجلملة األخرى (ب
 ال خيافون من اخلطأ ف الصيغة أو عالمة الرتقيم أو القواعد (د

                                                             
 21املراجع نفسه. ص:  34 
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يس هناك شيء ميكن أن يكتبه التالميذ ذا ليكتبون اإلنشاء باستمرارية، وإ (ه
 جيوز هلم أن يكتبو "ال أعرف" حىت تظهر اآلراء ليكتبوها

ذا نسي التالميذ أو ما عرفوا مفردة من اللغة العربية جيوز هلم أن يكتبوها إ (و
 Derby) كتابة دريبباللغة اإلندونيسية. رغم أن الكتابة باستخدام أسلوب  

Writing)  ذلك نقصان وهو إمهال صحة الكلمة، لفعال ولكنه وجد فيه
 بوسع املدرس أن يطبقه ف تدريس الكتابة األوىل فحسب. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجيته -أ

  Quantitative)إّن املنهج املستخدم هلذا البحث هو منهج باملدخل الكمي 

)Approach  واقع  والبيان عن أسباب التغريات فهو حبث الذى يقصد لبحث التأثري
لرتقية كفاءة  كتابة دريبواملدخل الكمي ملعرفة فعالية استخدام أسلوب   71اجتماعى.

 . مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنقف  مهارة الكتابة  ذالتالمي
وهذا البحث هو البحث التجريبية. يسمى هبذا ألن ف إجراء املواقف هلذا 
البحث مهتما بتعبري املعاين وعملية التعليم كمحاولة تنمية كفاءة الكتابة العربية 

ف تعليم الكتابة. جرى هذا البحث باستخدام  كتابة دريبباستخدام أسلوب  
التجربة واجملموعة الضابطة. جمموعة  جمموعتني، تتكون هاتني اجملموعتني من اجملموعة

التجربة هي جمموعة جيري هبا السلوك اخلاص، أما جمموعة الضابطة هي جمموعة ال 
  70جيري هبا السلوك اخلاص.

ذا البحث يسمى بالتجرييب، وهو حياول ف هذا البحث أن يأخد تأثريا من وه
ا البحث باستخدام االختبار املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جيدة. وجيري هذ

 The). البعدي. واألسلوب املستخدام ف هذا البحث هو أسلوب اجملموعة املتكافئة
Equivalent Pretest-Post test Design)  

ذن هناك فصالن الفصل إ .(Control Group Method)أسلوب اجملموعة الضابطة 
 الضابط والفصل التجربة. 

 
                                                             

35 Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 

8117), hlm0 08 
36 Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Hilal Pustaka, (Pasuruan, 8117), hlm. 72  
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 مجتمع البحث وعينته   -ب
املدرسة املتوسطة ف إن اجملتمع البحث وعينته ف هذا البحث مها التالميذ 

م. تأخذ الباحثة  0102 -0104من العام الدارسي اإلسالمية نشر الدين دامفيت 
ذ من اجملموعة تالمي 04اجملموعة التجربة و تالميذ من  04جمموعة منهم، وهي 

 ة.الضابط
يقسم الطلبة إىل فصلني خمتلفني ومها الفصل "الباء" والفصل "اجليم". ويسمى 

طالب، وفصل "اجليم"  04وعددهم   control classفصل "الباء" باجملموعة الضابطة 
ذه البحث استخدام طالب. ف ه 04وعددهم  experiment classباجملموعة التجربة 

 . الكتابة خاصة ف اإلنشاء املوجهف تعليم مهارة  كتابة دريبالباحث أسلوب  
 

 مراحل تنفيد الدراسة   -ج
ذ ف مهارة الكتابة لرتقية كفاءة التالمي كتابة دريبتقوم الباحثة استخدام أسلوب  

 والبيان لكل خطوات هي: .مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنق
 حتليل املشكالت -1

اللغة العربية ملعرفة خصائص التالميذ وكفاءهتم تقوم الباحثة باملقابلة مع مدرس 
اللغوية، وملعرفة استخدام األسلوب والطريقة اختبارها واملشكالت اليت يواجه 

 املدرس ف عملية التعليم.
تلقى الباحث توجيهات وإرشادات من رئيس املدرسة وأعضائه عن استخدام  -2

 ف تعليم مهارة الكتابة. كتابة دريبأسلوب  
 ني جمموعتني وهي اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة.حتديد وتع -3
 ختطيط الدروس )يتكون من املوضوعات: بييت، مهنة الطبية(. -4
 تطبيق الدروس -5
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ف تعليم مهارة  كتابة دريباألسلوب التعليمية املستخدمة هي استخدام أسلوب   -1
 الكتابة وبدون استخدامها.

كتابة باملالحظة العميقة من خالل التعليم باستخدام أسلوب   قامت الباحثة -7
ذ ف مهارة الكتابة ألهنا إحدى األسلوب جلمع لرتقية كفاءة التالمي دريب

 املعلومات للتقومي.
ة جبمع املظاهر التعليمية اليت متثل عملية التعليم، وحصيلة التعليم قامت الباحثة -9

يتها، إمنا االختبار من احدى الوسائل جلمع وأن يقوم بالتقومي اثناء الدراسة وهنا
 املعلومات للتقومي.

باالختبار القبلي والبعدي هلاتني اجملموعتني ومها اجملموعة التجربة  قامت الباحثة -8
ف تعليم مهارة الكتابة واجملموعة الضابطة اليت  كتابة دريباليت طبق أسلوب  

 .يبكتابة در درست مهارة الكتابة بدون استخدام أسلوب  
 

 طريقة جمع البيانات -د
 البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي:طريقة مجع 

 املالحظة -1
املالحظة هي انتباه مقصودة ومنظم ومضبوط للظاهرات أو احلوادث أو األمور 
بغية اكتساف أسباهبا وقوانينها. وهي اخلطوة األوىل ف البحث العلمي، ومن 

البحث، تسبق الفرتاض وترافقه  أهم خطواته، يقوم الباحث ف مجيع املراحل
وقد استخدام  74وتلحق به وتقود الباحث إىل صياغة الفرضيات والنظريات.

الباحث هذه الطريقة للتالميذ البيانات املتعلقة مبادة الكتابة وكيفية وعملية 
تقدميها من املدرس/ة واستعماهلا أثناء عملية التعلم والتعليم، وكيفية تصحيح 
أخطأ الكتابة. والبيانات املتعلقة بعملية تعلم والتعليم الكتابة وسلوك املدرس/ة 

                                                             
 114( ص: 2111، )دمشق: دار الفكر املعاصر: أساسية النظرية ومماريته العليةالبحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  37 
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ة التعليمية للكتابة واستخدامها ف التعلم والتعليم باملالحظة والطلبة فيها واملاد
 العميقة ف الفصل. 

 االختبار -2
االختبار هو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة املعدة لتناول قدرة وسلوك الشخص 

أن  Arikuntoورأى    72واليت تصور الكفاءة اليت ميلكها ف مادة دراسية معينة.
من األسئلة أو التمرينات أو اآلالت األخرى  إختبار هو عبارة عن سلسلة

ذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة وال
 70اجلماعة.

االختبار هو عملية منظمة لقياس عينية من سلوك التلميذ )نتائج التعلم( وتقييم 
ار جلمع تستخدم الباحثة اإلختب 71هذا السلوك حسب معايرة وأعراف معينة.

فعالية التالميذ. واإلختبار هنا ملعرفة تابة البيانات املتعلقة باستعاب مهارة الك
. وهذا اإلختبار يتكون من اإلختبار ملهارة الكتابة كتابة دريبأسلوب  استخدام 

 .(post-test) واإلختبار البعدي (pre-test) القبلي

 
 معيار نجاح الطلبة في االختبار

 (0)اجلدول 
 النسبة املائوية )%( النتيجة التقدير رقم
 %011 - %01 011 –01 ممتاز 0
 %20 - %21 20 -21 جيد جدا 0
 %40 - %41 40 -41 جيد 7

                                                             
38 Djiwandono Soenardi, Muhammad. Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB: Bandung.011,, hlm: 0 
39 Suharsimi Arikunto. 8118,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 8118), hlm: 

021 
40 I’antut Thoifah, 8102, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani 

Media, 8102), hlm. 1,-1, 
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 %00 - %01 00 -01 متوسط 7
 %10 - %11 10 -11 مقبول 1
 %70 - %1 70 -1 ضعيف 0

 
 الوثائق -3

امللفات وأرشفات الوثائق هو طريقة مجع البيانات عن طريق األشياء مكتوبة مثل 
والكتب عن األراء أو نظريات أو األحكام واألشياء األخرى اليت تتعلق بالبحث 

إذا  70املكتوب مثل الدفتار واجمللة والنظم وخمضر اإلجتماع واهلامش اليومي وغريها.
طريقة الوثائق هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات على طريق نظر نعرف إن 

 ة ف املكان املعني والكتب وغري ذلك.الوثائق املوجود
لرتقية كفاءة التالميذ  كتابة دريباستخدام أسلوب  فعالية  الوثائق هنا ملعرفة النظرية عن

املالحظة الوثائق اليت تستخدمها الباحثة ف هذا البحث هي  إذا ف مهارة الكتابة.
 النتيجة من اختبار مهارة الكتابة. واالستبانة و 

 
 البياناتمصادر  -ه

مصادر البيانات ف هذا البحث تصدر من املعلومات تعليم مهارة الكتابة 
. وتصدر مصادر البيانات من التالميذ ونتائج "كتابة دريب" أسلوبباستخدام 

 ذملهارة الكتابة لرتقية كفاءة التالمي "كتابة دريباالمتحان قبل استخدام أسلوب "
وبعده. يتكون مصادر البيانات ف هذا البحث من املصادر الرئيسية والفرعية. 

كتابة أسلوب  فاملصادر الرئيسية هي البيانات عن تعليم مهارة الكتابة باستخدام 
ذ بني النظرية والتطبيقية. واملصادر الفرعية هي ملهارة الكتابة لرتقية كفاءة التالمي دريب

 بالبحث وحتليل املصادر الرئيسية.الكتب املراجع اليت تتعلق 
                                                             

41 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rumahku Mahasetya, 8112), hlm. 020 
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 تحليل البيانات -و
كي حتصل الباحثة على البيانات الصادقة، لذلك حتتاج الباحثة إىل أسلوب 

ملهارة الكتابة لرتقية كفاءة  كتابة دريبأسلوب  . وملعرفة فعالية حتليل البيانات
املستخدمة  الكمية من نتيجة جتربة. أما الطريقة، حتلل الباحثة البيانات ذالتالمي

 70. وهو مايلي: )test -t (اإلحصائي  tلتحليل البيانات هو رمز

 

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

(√
∑ 𝑋0 + ∑ 𝑦0

𝑁𝑥  +  𝑁𝑦 − 0) (
0

𝑁𝑥
+  

0
𝑁𝑦

)

 

 
𝑀𝑥    =املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية 

 𝑀𝑦  املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة = 
∑ 𝑋0  التجريبية= العدد التنوي ف كل النتائج من املمجموعة 
 ∑ 𝑦0 =العدد التنوي ف كل النتائج من املمجموعة الضابطة 
𝑁𝑥   عدد التالميذ ف اجملموعة التجريبية = 
𝑁𝑦    =عدد التالميذ ف اجملموعة الضابطة 
 

 

                                                             
42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta: 

0112), hlm. 22, 



 
 

 
 

 جدوال منهجية البحث  

مصادر  بيانات أسئلة البحث
 البيانات

أدوات مجع 
 البيانات

حتليل أسلوب 
 البيانات

 منهج 
 البحث

مدخل 
 البحث

كيف .0
استخدام أسلوب 

كتابة دريب ف 
تعليم مهارة 

الكتابة مبدرسة 
نشر الدين 

املتوسطة 
اإلسالمية 

 دامفيت ماالنق؟
ما مدى . 0

فعالية استخدام 

 األسلوب  .1
األسلوب هو الصورة اإلجرائية 

للطريقة، وميكن القول مبعىن 
آخر أن األسلوب هو تنفيذ 

الطريقة اليت تطابق بدورها مع 
 املدخل. 

 الكتابة  .2
هي التعبري عن األفكار والشعور 

وعن ما ف خيال الطلبة حبرية 
حتريريا بشكل إنشاء ف الكتابة 

األوىل. وال جيب عليهم أن 

مصادر 
البيانات ف 
هذا البحث 

تصدر من 
املعلومات 

تعليم مهارة 
الكتابة 

باستخدام 
 أسلوب

. "كتابة دريب"
وتصدر مصادر 

 املالحظة -
 االختبار -

)االختبار القبلي 
 واالختبار البعدي(

كي حتصل 
الباحثة على 

البيانات 
الصادقة، 

لذلك حتتاج 
الباحثة إىل 

أسلوب حتليل 
البيانات. 

وملعرفة فعالية 
وب كتابة أسل

دريب ملهارة 

املنهج 
املستخدم هلذا 

البحث هو 
منهج باملدخل 

الكمي 
(Quantitative 

 Approach) 
هو حبث 

الذى يقصد 
حث التأثري لب

والبيان عن 
أسباب 

واملدخل 
املستخدم 

هلذا 
البحث هو 

املدخل 
الكمي 

ملعرفة 
فعالية 

استخدام 
أسلوب  

كتابة دريب 
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أسلوب كتابة 
دريب ف تعليم 
مهارة الكتابة 
مبدرسة نشر 

الدين املتوسطة 
اإلسالمية 

 نق؟دامفيت ماال

يكتبوا الكلمات الصحيحة كلها 
ولكنها على األقل تشبه 

 املفردات الصحيحة املرادة.
 أسلوب كتابة دريب .3

 Derby)أسلوب كتابة دريب 

Writing)  هو التعبري عن اآلراء
بطريقة املنافسة ف الوقت املعني 
بامهال القواعد واهلجاء وعالمة 

الرتقيم. والتالميذ يكتبون كل 
مباشرة. وأهم شيء ف ذهنهم 

شيء هو كثرة الكلمات اليت  
كتبها التالميذ، ليست فصاحة 

ومجاال وترتيبا ومنطقا فلذلك 
الذي ينتج الكلمات األكثر 

 منهم يكون هو الفائز.

ن البيانات م
التالميذ ونتائج 
االمتحان قبل 

استخدام 
أسلوب 

 "كتابة دريب"
ملهارة الكتابة 
لرتقية كفاءة 

 وبعده. ذالتالمي

الكتابة لرتقية  
كفاءة 
ذ، حتلل التالمي

الباحثة 
البيانات 

الكمية من 
نتيجة جتربة. 

أما الطريقة 
املستخدمة 

لتحليل 
البيانات هو 

  tرمز

 -t) اإلحصائي
test) 

 التغريات ف
 واقع اجتماعى

لرتقية  
كفاءة 

التالميذ 
ف  مهارة 

الكتابة 
مبدرسة 

نشر الدين 
املتوسطة 

اإلسالمية 
دامفيت 
 ماالنق. 

 



 
 

 
 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 
 المبحث األّول: عرض البيانات وتحليلها

ف تعليم مهارة  كتابة دريبتقدمت الباحثة ف هذا البحث عن استخدام أسلوب  
الكتابة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيت، حتليل البيانات ونتيجتها على فعالية 

ف تعليم مهارة الكتابة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر الدين  كتابة دريباستخدام أسلوب  
 دامفيت.

ني للمجموعة الضابطة. قامت الباحثة بأربعة لقاءات، لقائتني اجملموعة التجريبية ولقائت
بتدريس للمجموعة التجريبية  أبريل. 00حت  0102أبريل  00بدأت الباحثة ف التاريخ 

يوم اإلثنني ف الساعة الثامنة إىل الساعة التاسعة والنصف هنارا و ف يوم الثلثاء ف الساعة 
وم األربعاء الثامنة إىل الساعة التاسعة والنصف. وأما تدريس للمجموعة الضابطة ف الي

واخلامس ف الساعة التاسعة ومخسني إىل الساعة العاشرة ومخسني دقيقة هنارا. أما عدد 
 طالبا. 04الطالبات ف اجملموعة التجريبية هو 

 
بمدرسة نشر الدين لترقية كفاءة التالميذ في مهارة الكتابة  كتابة دربياستخدام أسلوب   -أ

 .المتوسطة اإلسالمية دامفيت ماالنق
الباحثة املقابلة مع معلم اللغة العربية هواألستاذة فيتا جونيدة ف يوم السبت،  عقدت

ف غرفة املدرس ف الساعة الثامنة صباحا. سأىل الباحثة إىل األستاذة فيتا  0102أبريل  07
جونيدة عن عملية التعليم مهارة الكتابة ف مدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت. 

ملقابلة ملعرفة عملية التعليم ف مهارة الكتابة ف هذه املدرسة وأسلوب هتدف هذه ا
 يستخدمها املدرس فيها.
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أما حصلت الباحثة من هذه املقابلة أن تعليم مهارة الكتابة ف مدرسة نشر الدين 
، وف عملية 0107املتوسطة اإلسالمية دامفيت ختص ف الصف الثامن تستخدم املنهج 

ملعلم األسلوب متفرقة ف موجه الطالبات ألن هناك الطالبات املتخرج من التعليم تستخدم ا
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وبعضهم املتخرج من املدرسة اإلبتدائية احلكومية. فليس مجيع 
الطالبات قد تعلمت اللغة العربية من قبل. إذا ليس مجيع الطالبات قد تتوىل اللغة العربية 

لكتابة. وف عملية التعليم والتعلم اليستخدم املدرس أسلوب حىت خصوصا ف املهارة ا
 بسبب الطالبات يشعرون بامللل.

 المجموعة التجريبية

أبريل  00: قامت الباحثة اللقاء األول ف يوم اإلثنني ف التاريخ في اللقاء األول
لباحثة ف مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت. والوقت الذي استغرقت ا 0102

 هذا اللقاء ف الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة والنصف هنارا.
. جبانب ذلك، كتابة دريببدأت الباحثة تعليم عن املهنة الطبية، وال يستخدم األسلوب  

قامت الباحثة عن األحوال الطالبات حينما عملية التعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كما 
 يلي:

 
 المقدمة .أ

الباحثة الفصل إلقاء السالم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، قم تضع تدخل 
األدوات على املكتب. تأمر الطالبات أن يقرأون دعاء التعليم، مث تسأل عن األحوال 
الطالبات، وعن الدرس الذي يتعلمون. قبل أن تشرح درسا جديدا، سألت الباحثة عن 

 الدرس املاضى على قدر احلاجة.
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 قديم الباحثة عن مادة مهنة الطبية.    ب
تشرح الباحثة عن البيتية واملهنة الطبية ف السبورة، ويسمع الطالبات عن 
شرحها. تعطي الطالبات فرصة قليلة ليسألوا عن الكلمات أو اجلملة البسيطة، 
وتشرح الباحثة مرتني حت فهم جيدا. بعد ذلك، يطلب الطالبات الكلمات الذين 

 بية. يتكون مهنة الط
 إعطاء االختبار القبلي إلى التالميذ    .ج

قبل أن تنقسم أسئلة االختبار القبلي، تعطي الباحثة فرصة قليال للطالب ف        
التعلم. بعد ذلك، أمرت التالميذ أن يغلقوا كل الكتب التعليمي، وقسمت ورقة 
االختبار، بدأ أن يفعلوا االختبار بقراءة البسملة مجاعة، إذا جاء انتهاء الوقت فتأمر 

 وظيفتهم على مكتب املدرس.الباحثة التالميذ أن جيمعوا 
 د.      أعطاء التقويم إلى التالميذ

 تطلب الباحثة أن تصنع الكلمة عن املهنة الطبية.      
 ه.     االختتام

يكون االختتام بإلقاء اإلرشادات عل التعلم باجلد واالجتهاد. ختتتم الباحثة 
الباحثة أن ف غدا سيتم الدراسة باحلمدلة ودعاء كفارة اجمللس والسالم، قبله إعالن 

 التالميذ لزيارة املكان ومجع البيانات.
 

أما املشكالت ف هذا اللقاء تعين بعض التالميذ يشعرون بامللل، والعناس، 
ف التعليم، وطريقة التدريس املستخدم  كتابة دريبألن الباحثة اليستعمل األسلوب  

 غري اجلذب.
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 المجموعة التجريبية
أبريل  04قامت الباحثة اللقاء األول ف يوم الثلثاء ف التاريخ  :في اللقاء الثاني

مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت. والوقت الذي استغرقت الباحثة ف  0102
 هذا اللقاء ف الساعة الثامنة حىت التاسعة والنصف هنارا.

. جبانب ذلك، دريبكتابة بدأت الباحثة تعليم عن املهنة الطبية، ويستخدم األسلوب  
قامت الباحثة عن األحوال الطالبات حينما عملية التعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كما 

 يلي:
 

 المقدمة .أ
تدخل الباحثة الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، قم تضع األدوات على 

ل الطالبات، وعن املكتب. تأمر الطالبات أن يقرؤون دعاء التعليم، مث تسأل عن األحوا
الدرس الذي يتعلمون. قبل أن تشرح درسا هذا اليوم، سألت الباحثة عن الدرس املاضي 

 على قدر احلاجة.
 تشرح الباحثة عن األسلوب كتابة الدربية  .ب

ف هذا اللقاء تشرح الباحثة عن األسلوب الذي مستخدام ف مهارة الكتابة. أما 
 يعين: ابة دريبكتخطوات تدريس اللغة العربية بأسلوب  

يكتب التالميذ إنشاء حتت عنوان املوضوع املعني باجلمل بأكثر ماميكن، حىت يقول  (أ
 املدرس كلمة "قف"

 جيوز التالميذ أن يكتبوا اجلمل غري مرتبة بني اجلملة الواحدة واجلملة األخرى  (ب
 ال خيافون من اخلطأ ف الصيغة أو عالمة الرتقيم أو القواعد (ج
ذا ليس هناك شيء ميكن أن يكتبه التالميذ جيوز هلم باستمرارية، وإيكتبون اإلنشاء  (د

 أن يكتبو "ال أعرف" حىت تظهر اآلراء ليكتبوها
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ذا نسي التالميذ أو ما عرفوا مفردة من اللغة العربية جيوز هلم أن يكتبوها باللغة إ (ه
عال ف (Derby Writing) كتابة دريباإلندونيسية. رغم أن الكتابة باستخدام أسلوب  

ذلك بوسع املدرس أن يطبقه ف ولكنه وجد فيه نقصان وهو إمهال صحة الكلمة، ل
 تدريس الكتابة األوىل فحسب.

 ج.   إعطاء االختبار البعدي إلى التالميذ
قبل أن تنقسم أسئلة االختبار البعدي، تعطي الباحثة فرصة قليال للطالب ف 

الكتب التعليمي، وقسمت ورقة االختبار، التعلم. بعد ذلك، أمرت التالميذ أن يغلقوا كل 
بدأ أن يفعلوا االختبار بقراءة البسملة مجاعة، إذا جاء انتهاء الوقت فتأمر الباحثة التالميذ 

 أن جيمعوا وظيفتهم على مكتب املدرس.
 االختتام د. 

يكون االختتام بإلقاء اإلرشادات عل التعلم باجلد واالجتهاد. ختتتم الباحثة الدراسة 
 حلمدلة ودعاء كفارة اجمللس والسالم.با

 
 المجموعة الضابطة

أبريل  02: قامت الباحثة اللقاء الثالث ف يوم األربعاء ف التاريخ في اللقاء الثالث
مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت. والوقت الذي استغرقت الباحثة ف  0102

 الساعة العاشرة ومخسني دقيقة هنارا.هذا اللقاء ف الساعة التاسعة ومخسني إىل 
. جبانب ذلك، كتابة دريببدأت الباحثة تعليم مهارة الكتابة، وال يستخدم األسلوب  

قامت الباحثة عن األحوال التالميذ حينما عملية التعليم والتعلم. أما خطوة التعليم كما 
 يلي:
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 المقدمة .أ
 وبركاته، قم تضع األدوات على تدخل الباحثة الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة اهلل

املكتب. تأمر الطالبات أن يقرؤون دعاء التعليم، مث تسأل عن األحوال الطالبات، وعن 
الدرس الذي يتعلمون. قبل أن تشرح درسا هذا اليوم، سألت الباحثة عن الدرس املاضي 

 على قدر احلاجة.
 تقديم الباحثة عن مادة بيتي  .ب

يسمع الطالبات عن شرحها. تعطي التالميذ فرصة قليلة تشرح الباحثة عن البييت، و 
ليسألوا عن الكلمات أو اجلمل الصعبة، وتشرح الباحثة مرتني حىت فهم جيدا. بعد ذلك، 

 يطلب التالميذ الكلمات الذين يتكون بييت.
 ج.  إعطاء االختبار القبلي إلى التالميذ

قبل أن تنقسم أسئلة االختبار القبلي، تعطي الباحثة فرصة قليلة للتالميذ ف التعلم.         
بعد ذلك، أمرت التالميذ أن يغلقوا كل الكتب التعليمي، وقسمت ورقة االختبار ، بدأ أن 
يفعلوا االختبار بقراءة البسملة، إذا جاء انتهاء الوقت، فتأمر الباحثة التالميذ أن جيمعوا 

 على مكتب املدرس. وظيفتهم 
 د. إعطاء التقويم إلى التالميذ

 تطلب الباحثة أن يصنع التالميذ الكلمة عن البييت.       
 ه. االختتام

يكون االختتام بإلقاء اإلرشادات عل التعلم باجلد واالجتهاد. ختتتم الباحثة الدراسة  
 باحلمدلة ودعاء كفارة اجمللس والسالم.

 
اللقاء تعين بعض التالميذ يشعرون بامللل، والعناس، ألن الباحثة أما املشكالت ف هذا 

 اليستعمل األسلوب ف التعليم، وطريقة التدريس املستخدم غري اجلذب.
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 المجموعة الضابطة
أبريل  00: قامت الباحثة اللقاء الرابع ف يوم اخلامس ف التاريخ في اللقاء الرابع

الدين دامفيت. والوقت الذي استغرقت الباحثة ف مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر  0102
 هذا اللقاء ف الساعة الثامنة حىت العاشرة هنارا.

. جبانب ذلك، قامت كتابة دريببدأت الباحثة تعليم عن البييت، وال يستخدم األسلوب   
 الباحثة عن األحوال الطالبات حينما عملية التعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كما يلي:

 المقدمة .أ
تدخل الباحثة الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، قم تضع األدوات على 
املكتب. تأمر الطالبات أن يقرؤون دعاء التعليم، مث تسأل عن األحوال الطالبات، وعن 
الدرس الذي يتعلمون. قبل أن تشرح درسا هذا اليوم، سألت الباحثة عن الدرس املاضي على 

 .قدر احلاجة
 تقديم الباحثة عن مادة بيتي   .ب

تشرح الباحثة عن البييت، ويسمع الطالبات عن شرحها. تعطي التالميذ فرصة قليلة 
ليسألوا عن الكلمات أو اجلمل الصعبة، وتشرح الباحثة مرتني حىت فهم جيدا. بعد ذلك، 

 يطلب التالميذ الكلمات الذين يتكون بييت.
 تالميذج.  إعطاء االختبار البعدي إلى ال

قبل أن تنقسم أسئلة االختبار البعدي، تعطي الباحثة فرصة قليلة للتالميذ ف التعلم. بعد      
ذلك، أمرت التالميذ أن يغلقوا كل الكتب التعليمي، وقسمت ورقة االختبار ، بدأ أن يفعلوا 

عوا وظيفتهم االختبار بقراءة البسملة، إذا جاء انتهاء الوقت، فتأمر الباحثة التالميذ أن جيم
 على مكتب املدرس.
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 د. االختتام
يكون االختتام بإلقاء اإلرشادات عل التعلم باجلد واالجتهاد. ختتتم الباحثة الدراسة 

 باحلمدلة ودعاء كفارة اجمللس والسالم.
 المقارنة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية .1

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، فقدمت الباحثة وبعد معرفة بيان نتائج االختبار 
 املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية. واملقارنة كما يلي:

لترقية كفاءة التالميذ في مهارة الكتابة  كتابة دربيالمبحث الثاني: فعالية استخدام أسلوب  
 .النقبمدرسة نشر الدين المتوسطة اإلسالمية دامفيت ما

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .1
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:

 
 4. 0الجدوال 

 النتيجة لالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية
 

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 ممتاز 01 جيد 41 سينتيا زيادة الرمحة .0
 ممتاز 01 جيد 41 عفيفة املفيدة .0
 جيد جدا 21 متوسط 01 سري والنداري .7
 متوسط 01 ضعيف 71 ليلة النزيلة .7
 جيد جدا 21 مقبول 11 وحي هدية اهلل .1
 متوسط 01 ضعيف 71 أنديكا إيرغي ناندا .0
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 ممتاز 01 جيد 41 أمحد رضئ .4
 جيد جدا 21 متوسط 01 دمياس إيلهام موىل .2
ةفارا لطفية الفضيل .0  جيد جدا 21 مقبول 11 

ةفيكا فريسة الفطري .01  جيد 41 ضعيف 71 
لةبلقيس زلفة النبي .00  جيد جدا 21 متوسط 01 
 جيد 41 ضعيف 71 دييا دوي وحيوننق  .00
 ممتاز 011 جيد جدا 21 ريري إيسا كاريسا  .07
 متوسط 01 ضعيف 71 جيرتا نينق دوي ك .07
 جيد 41 مقبول 11 رحيان علي أمحد ر .01
 جيد جدا 21 مقبول 11 ناتشيا أزاكيات ز .00
 جيد جدا 21 مقبول 11 فيكتور أودين .04

 0771 001 العدل
 42007 10071 املعدل

 
نتائج االختبار  ( أكرب من42007ظهر من اجلدول السابق أن نتائج االختبار البعدي )

 (10071القبلي )
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 المقارنة بين االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:  .2
 
 4. 8الجدوال 

 المقارنة بين االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
 

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 عدد
 التالميذ

النسبة 
 املئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 املئوية

 0701% 7 - - ممتاز 011 –01 0
 70004% 4 1022 % 0 جيد جدا 20 -21 0

 7 جيد 40 -41 7
%

04000 7 %04000 

910

1330

52,35

78,23

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2

جموعة املقارنة بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي للم

التجريبية

العدل المعدل
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0
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88

%

1
7

,6
6%

1
7

,6
6%

29
,4

0%

29
,4

0%

4

7

3 3

0 0

23
,5

0%

41
,1

7%

1
7

,6
6%

1
7

,6
6%

0 0
ز ا ت م م ا د ج د  ي ج د ي ج ط س و ت م ل و ب ق م ف ي ع ض

9 0– 1 0 0 8 0 - 8 9 7 0 - 7 9 6 0 - 6 9 5 0 - 5 9 0 - 4 9

ي املقارنة بين الاختبار القبلي و الاختبار البعد

للمجموعة التجريبية

االختبار القبلي عدد التالميذ االختبار القبلي النسبة المئوية االختبار البعدي عدد التالميذ االختبار البعدي النسبة المئوية

% 7 متوسط 00 -01 7
04000 7 %04000 

 - - 0007% 1 مقبول 10 -11 1

0 
7 .ب

 - - 0007% 1 ضعيف 0

 011% 04 011% 04 العدد
 

بالنسبة إىل املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية فظهر 
( منهم 0007( من الطالبات ف مستوى ضعيف، و  )%0007أن ف االختبار القبلي )%
( منهم ف 04000( منهم ف مستوى املتوسط، و )%04000ف مستوى مقبول، و )%

 ماف ف املستوى املمتاز. منهم ف مستوى جيد جدا، و( 1022مستوى جيد، و )%
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( 04000و )%أما ف االخترب البعدي ظهر أن ماف ف مستوى ضعيف ومقبول،        
( منهم 70004( منهم ف مستوى جيد، و )%04000منهم ف مستوى املتوسط، و )%

  ف مستوى املمتاز.( 0701ف مستوى جيد، و )%

 
 بلي والبعدي للمجموعة الضابطةنتائج االختبار الق .3

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:
 

 4. 3الجدوال 
 النتيجة لالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 متوسط 01 مقبول 11 سيت فاطمة .0
 متوسط 01 مقبول 11 فوتري كورنيا ساري .0
 مقبول 11 ضعيف 71 إيلينا أرتا .7
 متوسط 01 مقبول 11 رفقي أرديانشة .7
 جيد 41 متوسط 01 علي حمسن .1
هللم. غابرييييل سعد ا .0  متوسط 01 مقبول 11 
 متوسط 01 ضعيف 71 دافيت أندري أنطو .4
 جيد 41 ضعيف 71 حممد ألفني جوهاري .2
 متوسط 01 ضعيف 71 ليلوس سعدية .0

 جيد 41 ضعيف 71 ديفيتا رمضان .01
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 متوسط 01 ضعيف 71 حممد حبر العلوم .00
 جيد 41 مقبول 11 فجر .00
 متوسط 01 متوسط 01 إمسة العزى  .07
 جيد جدا 21 مقبول 11 ماريتا إيكا فوتري .07
 جيد 41 مقبول 11 ليليس دوي جايانيت .01
 جيد 41 متوسط 01 وينا فيربي هانديين .00
 متوسط 01 مقبول 11 إيرفان موالنا .04

 0001 271 العدل
 01000 72020 املعدل

 
( أكرب من نتائج االختبار 01000ظهر من اجلدوال السابق أن نتائج االختبار البعدي ) 

 (72020القبلي )
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 واالختبار البعدي للمجموعة الضابطةمقارنة بين االختبار القبلي  .4
وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، فقدمت الباحثة املقارنة 

 وعة الضابطة. واملقارنة كما يلي:بني االختبار القبلي والبعدي للمجم
 

 4. 4الجدول 
 الضابطةالمقارنة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة 

 

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

0 01– 
 - - - - ممتاز 011

 - 0 - - جيد جدا 20 -21 0

 0 - - جيد 40 -41 7
%

71000 

% 7 متوسط 00 -01 7
04007 

0 %
10007 

% 2 مقبول 10 -11 1
74011 0 %1022 

% 0 ضعيف 70 -1 0
71000 

- - 

 011% 01 011% 01 العدد
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بالنسبة إىل املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية فظهر 
( 74011( من الطالبات ف مستوى ضعيف، و )%71000أن ف االختبار القبلي )%

ف مستوى  ماف ف مستوى املتوسط، و و( منهم 04007منهم ف مستوى مقبول، و )%
 ومستوى املمتاز.جيد، ومستوى جيد جدا، 

( 04000و )%أما ف االخترب البعدي ظهر أن ماف ف مستوى ضعيف ومقبول،        
( منهم 70004( منهم ف مستوى جيد، و )%04000منهم ف مستوى املتوسط، و )%

 ز.ف مستوى املمتا( 0701ف مستوى جيد، و )%
 
 
 

0 0

3

8

6

0 0 17
,6

4%

47
,0

5%

35
,2

9%

0

1

6

9

1

00 0

35
,2

9%

52
,9

4%

5,
88

%

0

ز ا ت م م ا د ج د  ي ج د ي ج ط س و ت م ل و ب ق م ف ي ع ض

9 0– 1 0 0 8 0 - 8 9 7 0 - 7 9 6 0 - 6 9 5 0 - 5 9 0 - 4 9

دي املقارنة بين الاختبار القبلي والاختبار البع

للمجموعة الضابطة

االختبار القبلي عدد التالميذ االختبار القبلي النسبة المئوية االختبار البعدي عدد التالميذ االختبار البعدي النسبة المئوية
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 مقارنة نتائج االختبار البعدي من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة كما يلي:  .5
 

 4. 9الجدول 
 مقارنة نتائج االختبار البعدي من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 

 الرقم
نتائج االختبار البعدي للمجموعة 

 التجريبية
 نتائج االختبار البعدي 

 للمجموعة الضابطة
0 01 01 
0 01 01 
7 21 11 
7 01 01 
1 21 41 
0 01 01 
4 01 01 
2 21 41 
0 21 01 

01 41 41 
00 21 01 
00 41 41 
07 011 01 
07 01 21 
01 41 41 
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00 21 41 
04 21 01 

 0001 0771 العدل
 01000 42007 املعدل

 

 
 

( أكرب من 42007للمجموعة التجريبية )ظهر من اجلدوال السابق أن نتائج االختبار البعدي 
 .(01000نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة )

 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2

1330
1110

78,23

65,29

ة مقارنة نتائج الاختبار البعدي من املجموعة التجريبي

واملجموعة الضابطة

العدل المعدل
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 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين .6
قدمت الباحثة عن االختبارين )االختبار القبلي والبعدي(، إما من اجملموعة التجريبية       

 t-testواجملموعة الضابطة باالختبار 
 

 4. 6الجدول 
 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية الرقم
(𝑥0) (𝑥0) (𝑥) 𝑥0 (𝑦0) (𝑦0) (𝑦) 𝑦0 

0 41 01 01 711 11 01 01 001 
0 41 01 01 711 11 01 01 011 
7 01 21 01 711 71 11 01 011 
7 71 01 01 711 11 01 01 011 
1 11 21 71 011 01 41 01 011 
0 71 01 71 011 11 01 01 011 
4 41 01 01 711 71 01 01 001 
2 01 21 01 711 71 41 71 011 
0 11 21 71 011 71 01 71 011 

01 71 41 71 011 71 41 71 011 
00 01 21 01 711 71 01 01 001 
00 71 41 71 011 11 41 01 711 
07 21 011 01 711 01 01 1 01 
07 71 01 71 011 11 21 71 011 
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01 11 41 01 711 11 41 01 001 
00 11 21 71 011 01 41 01 011 
04 11 21 71 011 11 01 01 011 

 اجملموعة
001 077

1 
701 0121

1 
27
1 

000
1 

001 070
1 

 ∑ 𝒙 ∑ 𝒙𝟐  ∑ 𝒚 ∑ 𝒚𝟐 

 
 وفيما يلي توضيح ما ف اجلدول السابق:

𝑥0 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية : 
𝑥0 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية : 
𝑥  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية : 
𝑥0 عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 

∑ 𝑥 جمموعة عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية : 
∑ 𝑥0 جمموعة عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 

𝑦0 نتائج االختبار القبلي من جمموعة الضابطة : 
𝑦0 نتائج االختبار البعدي من جمموعة الضابطة : 
𝑦   عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة : 
𝑦0 عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

∑ 𝑦  :جمموعة عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
∑ 𝑦0 اجملموعة الضابطة : جمموعة عدد االحنراف املربع من نتائج 
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وبعد توضيح اجلدول السابق، تلخص البحثة يعرض النتائج وهي جمموع عدد االحنراف 
هذا وجمموع عدد االحنراف املربع من جمموعة التجريبية واجملموعة الضابطة: وهي كما ف 

 اجلدول: 
 مجموعة عدد االنحراف ومجموع عدد االنحراف المربع من المجموعتين كما يلي:  .7

 
 4. 1الجدول 

 مجموعة عدد االنحراف ومجموع عدد االنحراف المربع من المجموعتين
 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
جمموع عدد 

∑االحنراف  𝑥 
جمموع عدد 
∑االحنراف املربع  𝑥0 

عدد جمموع 
∑ االحنراف 𝑦 

جمموع عدد 
∑ االحنراف املربع 𝑦0 

701 01211 001 0701 
 

 وبعد ذلك قامت الباحثة بإدخال النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي االيت:
 
 

∑ 𝑥=         𝑀𝑥 
                      N 

           
701 =  

                 04 
07,4 =   
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∑ 𝑦 =         𝑀𝑦 

                  N 

             001 
             04 

04,71   

 

∑𝑥0 = ∑𝑥0 −  
(∑𝑥)0

𝑁
 

∑𝑥0 = 01211− 
(701)0

04  

= 707 

       

∑𝑦0 = ∑𝑦0.
(∑𝑦)0

𝑁
 

(001)0 . 0701 =          
                         04 

  =  0710 
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𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥0 +  ∑𝑦0

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 0) (
0

𝑁𝑥 +  
0

𝑁𝑦
)

 

 

𝑡 =  
07,4 − 04,7

√(
707 +  0710
04 + 04 − 0) (

0
04 + 

0
04)

 

𝑡 =
4,71

√(
707 +  0710

04 + 01 ) (
0

04 + 
0

04)

 

𝑡 =
4,71

√(
0471

70 ) (1,00)

 

𝑡 =
4,71

√(17,10)(1,00)
 

𝑡 =
4,71

√1,07 

 𝑡 =
4,71
0,77 

𝑡 = 7,10 
dk = 𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 8 
 = 04 + 04 − 0 

 = 70 
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ts 1011 = 0000 

ts 1010 = 0071 

 

مث  7010اإلحصائي  tومن اجلدوال السابق وجدت الباحثة أن النتيجة اإلحصائي = 
 Degree of). مث حبثت الباحثة بنتيجة ف القائمة اجلربية t-tabelقامت الباحثة بتعيني 

Freedom)  منt-tabel  =  إذا قول ب %1ف تقدير املعنوي  0002فوجدت أن نتيجة .
t-tabel  :7010>  0071>  0000فوجد نتيجة كما يلي . 

 تقرير "ت":
 
 

 

 

 

 0002=  %0أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  7010اإلحصائي =  tوألن نتيجة 
أي مقبول  Haوذلك مبعىن أن  0070=  %1وكذلك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي 

فعالية ف مهارة  كتابة دريب. وخالصتها أن استخدام أسلوب  مقبولفروض هذه البحث 
 الكتابة.

 

حصلت  Ha=  (t-tabel)< "ت" الجدوال  (t-hitung)ت" إلاحصائي "

 "مقبول "التجريبة = 

لت فش Ho  =  (t-tabel)"ت" الجدوال  < (t-hitung)"ت" إلاحصائي 

 "مردود"التجريبة = 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث 
 

 البحثنتائج  -أ
اعتماد على هذا البحث، أخذت الباحثة االستنتاج من االستخدام األسلوب 

لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مبدرسة نشر  كتابة دريب
 . وأما خالصة النتائج كما يلي:ماالنق الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت

مهارة الكتابة ف هذا البحث يتكون على  ف تعليم كتابة دريبأسلوب  إن استخدام  -1
. أما خطوات تدريس اللغة العربية م0102أبريل  00-00ف التاريخ  أربع لقاءات

 يعين:  كتابة دريببأسلوب  
يكتب التالميذ إنشاء حتت عنوان املوضوع املعني باجلمل بأكثر ماميكن، حىت  .أ

 يقول املدرس كلمة "قف"
 غري مرتبة بني اجلملة الواحدة واجلملة األخرى جيوز التالميذ أن يكتبوا اجلمل .ب
 ال خيافون من اخلطأ ف الصيغة أو عالمة الرتقيم أو القواعد  .ج
ذا ليس هناك شيء ميكن أن يكتبه التالميذ يكتبون اإلنشاء باستمرارية، وإ  .د

 هلم أن يكتبو "ال أعرف" حىت تظهر اآلراء ليكتبوها جيوز 
ذا نسي التالميذ أو ما عرفوا مفردة من اللغة العربية جيوز هلم أن يكتبوها إ  .ه

 Derby) كتابة دريبباللغة اإلندونيسية. رغم أن الكتابة باستخدام أسلوب  
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Writing) ذلك بوسع فعال ولكنه وجد فيه نقصان وهو إمهال صحة الكلمة، ل
 املدرس أن يطبقه ف تدريس الكتابة األوىل فحسب.

 
مهارة الكتابة ف إنشاء العريب من  ةتستطيع أن ترقي كتابة دريبأسلوب  ستخدام إن ا -2

 tجمموعة التجريبية. مبعىن هذه األسلوب هلا فعالية ف ترقية مهارة الكتابة بنتيجة 

وكذلك أكرب  0071=  %0التقدير املعنوي  أكرب من نتيجة 7،10اإلحصائي = 
مردود  Hoمقبول و  Ha، وذلك مبعىن أن 0000=  %1من نتيجة التقدير املعنوي 

 أي أن فروض هذا البحث مقبولة.
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 الفصل السادس

 االختتام
 

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات -أ
لرتقية   كتابة دريبوبعد انتهاء من اجراء البحث اجلامعي عن استخدام أسلوب  

مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت كفاءة التالميذ ف مهارة الكتابة 
 ، فحصلت الباحثة عن االستنتاج األخري األتية:ماالنق

رتقية  ل كتابة دريبومن املالحظات اليت عقدت الباحثة أن استخدام أسلوب  
مبدرسة نشر الدين املتوسطة اإلسالمية دامفيت كفاءة التالميذ ف مهارة الكتابة 

هلا فعال، ألن التالميذ يشعرون باحلماسة والرغبة ف عملية التعليم. وهذه  ماالنق
األسلوب كانوا يستطيعون أن جيعلون التالميذ الخيافون للكتابة وجتعل عملية التعليم 

 ممتعة.

لرتقية كفاءة التالميذ ف مهارة الكتابة فعالية،  كتابة دريبسلوب  أن استخدام أ
=  %0التقدير املعنوي  أكرب من نتيجة 7010= (t-hitung)بنتيجة اإلحصائي 

 0000=  %1وكذلك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  0071

لرتقية كفاءة التالميذ ف  يةهلا فعال كتابة دريبواخلالصة أن استخدام أسلوب  
 مهارة الكتابة.
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 المقترحات  -ب
 بناء على نتائج البحث فتقدمت الباحثة املقرتحات التالية:

ينبغي ملدرس اللغة العربية أن خيتار األسلوب التعليمية أو الطريقة التعليمية أو  -1
 الوسائل التعليمية املتنوعة واملناسبة مبادة الدراسية.

املستقبل أن يتطاوروا بتطبيق هذا األسلوب ف املوضوعات األخرى على الباحثني  -2
 وأن يكون فعالية ف تطبيقه.

إن هذا البحث مل يكون كامال ف البحث وكثريا النقصان، فلذلك ترجو الباحثة  -3
من الباحثني اآلخرين أن جيعل أحسن عملية البحوث هبذه األسلوب لكي يكون  

 كامال ف البحث.
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 محة تارخية عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيتل

 تأسيس المدرسة -أ
املدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيت هي مدرسة أسسها عبد احلميد 
مزين، وإحدى املدرسة التابعة ملعهد نشر الدين السلفي بسومرب أيو دامفيت. وهذه 

 ف قرية سومرب أيو كانداغان.  0027إحدى املدرسة ف دامفيت اليت يقوم منذ سنة 
 المواقع الجغرافي -ب

 00اإلسالمية نشر الدين دامفيت ف شارع سكالوه غربية رقم تقع مدرسة املتوسطة 
 دامفيت ماالنق، جاوى شرقية.

 4. 0الصورة 
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 رؤية ورسالة وهدف المدرسة -ج
 رؤية املدرسة -1

 متفوقة ف اإلجناز على أساس اإلميان والوالء وثقافة األمة
 الرسالة املدرسة -2

 ة ف الطالبأ.  وضع سلوك اإلجناز ، والعقلية احلرجة واإلبداعي
ب. يعتمد تطوير أمناط التعلم املبتكرة وتقاليد التفكري العلمي على صمود تقدير 

 وخربة القيم الدينية لإلسالم
ج. تنامي موقف االنضباط واملسؤولية والتقدير واملمارسة من القيم الدينية اإلسالمية 

 لتشكيل الطالب البخلقة النبيلة
 هدف املدرسة -3
 وأسوة لتكون قادرة على ممارسة وتعليم العلوم تنفيذ تقدمي التوجيه .أ

 تنفيذ تدريس العلوم والتكنولوجيا بشكل فعال .ب
 حالة المعلمين وموظف  -د

كان عدد معلمني مدرسة متوسطة إسالمية نشر الديندامفيت ف سنة الدراسية        
 موظفا. 1مدرسا، وعدد موظف  04، 0104-0102

 حالة الطلبة -ه
طالبا الشامل إىل  702يبلغ عددهم مجيعا  0102-0104 وف العام الدراسي

طالب لصف التاسع، فإهنم  00طالب لصف الثامن  070طالب لصف السابع  01
يتكون إىل عشرة فصول. وأخذت الباحثة إجراء حبثها ف الصف ثامن كان عددهم 

 تالميذ.  77
 المنهج الدراسي اللغة العربية -و

لدرس اللغة العربية هو املنهج الدراسي سنة إن املستخدمة ف هذه املدرسة 
0107. 
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 وسائل المدرسة  -ز
جبانب املعلمني، واملوظفني، والطالبات، وحدث وسائل املدرسة أيضا لدعم      

عملية التعليم والتعلم. الوسائل الذين يكونون ف املدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر 
 الدين دامفيت.

 
 وسائل المدرسة

 
 العدد المدرسة وسائل الرقم

 0 غرفة رئيسة املدرسة 0

 0 غرفة اإلدارة 0

 0 غرفة املدرسني 7

 01 غرفة الفصل 7

 7 املعمل 1

 0 املكتبة 0

 0 املسجد 4

 7 احلمام املدرس 2

 4 احلمام الطالبات 0

 0 ميدان 01
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 كتابة دربيالمثال كتابة باستخدام أسلوب   -ح

 زيارة إلى بيت جدي

أنا ف يوم األحد أذهب إىل سورابايا ف الساعة التاسعة صباحا. هناك بيت جدي. 
. أنا أذهب إليه بالسيارة. أنا (0)أنا أستيقظ ف الساعة اخلامسة (. 0) ال أعرف

 (. أرجع إىل البيت مساء.7) makanan ringanالأعرف. أعطي جدي 
Keterangan: 

0. Contoh penggunaan ال أعرف karena tidak tahu yang akan ditulis 

8. Tidak urut, seharusnya sebelum  احاأذهب إىل سورابايا ف الساعة التاسعة صب  

2. Ditulis dengan bahasa Indonesia, karena tidak tahu bahasa Arab 
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 كشف الحضور للمجموعة التجريبية

 االسم الرقم
 اللقاءات

0 8 3 4 
الرمحةسينتيا زيادة  .0  √ √   
   √ √ عفيفة املفيدة .0
   √ √ سري والنداري .7
   √ √ ليلة النزيلة .7
   √ √ وحي هدية اهلل .1
   √ √ أنديكا إيرغي ناندا .0
   √ √ أمحد رضئ .4
   √ √ دمياس إيلهام موىل .2
   √ √ فارا لطفية الفضيلة .0

   √ √ فيكا فريسة الفطرية .01
زلفة النبيلةبلقيس  .00  √ √   
   √ √ دييا دوي وحيوننق  .00
   √ √ ريري إيسا كاريسا  .07
   √ √ جيرتا نينق دوي ك .07
   √ √ رحيان علي أمحد ر .01
   √ √ ناتشيا أزاكيات ز .00
   √ √ فيكتور أودين .04
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 كشف الحضور للمجموعة الضابطة
 االسم الرقم

 اللقاءات
0 8 3 4 

فاطمةسيت  .0  √ √   
   √ √ فوتري كورنيا ساري .0
   √ √ إيلينا أرتا .7
   √ √ رفقي أرديانشة .7
   √ √ علي حمسن .1
   √ √ م. غابرييييل سعد اهلل .0
   √ √ دافيت أندري أنطو .4
   √ √ حممد ألفني جوهاري .2
   √ √ ليلوس سعدية .0

   √ √ ديفيتا رمضان .01
العلومحممد حبر  .00  √ √   
   √ √ فجر .00
   √ √ إمسة العزى  .07
   √ √ ماريتا إيكا فوتري .07
   √ √ ليليس دوي جايانيت .01
   √ √ وينا فيربي هانديين .00
   √ √ إيرفان موالنا .04
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 المقارنة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 االسم الرقم
 االختبار البعدي القبلياالختبار 

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 ممتاز 01 جيد 41 سينتيا زيادة الرمحة .0
 ممتاز 01 جيد 41 عفيفة املفيدة .0
 جيد جدا 21 متوسط 01 سري والنداري .7
 متوسط 01 ضعيف 71 ليلة النزيلة .7
 جيد جدا 21 مقبول 11 وحي هدية اهلل .1
نانداأنديكا إيرغي  .0  متوسط 01 ضعيف 71 
 ممتاز 01 جيد 41 أمحد رضئ .4
 جيد جدا 21 متوسط 01 دمياس إيلهام موىل .2
ةفارا لطفية الفضيل .0  جيد جدا 21 مقبول 11 

ةفيكا فريسة الفطري .01  جيد 41 ضعيف 71 
لةبلقيس زلفة النبي .00  جيد جدا 21 متوسط 01 
 جيد 41 ضعيف 71 دييا دوي وحيوننق  .00
 ممتاز 011 جيد جدا 21 ريري إيسا كاريسا  .07
 متوسط 01 ضعيف 71 جيرتا نينق دوي ك .07
 جيد 41 مقبول 11 رحيان علي أمحد ر .01
 جيد جدا 21 مقبول 11 ناتشيا أزاكيات ز .00
 جيد جدا 21 مقبول 11 فيكتور أودين .04

 0331 501 العدل
 12,83 98,39 المعدل
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 لالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطةالنتيجة 

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 متوسط 01 مقبول 11 سيت فاطمة .0
 متوسط 01 مقبول 11 فوتري كورنيا ساري .0
 مقبول 11 ضعيف 71 إيلينا أرتا .7
 متوسط 01 مقبول 11 رفقي أرديانشة .7
 جيد 41 متوسط 01 علي حمسن .1
هللم. غابرييييل سعد ا .0  متوسط 01 مقبول 11 
 متوسط 01 ضعيف 71 دافيت أندري أنطو .4
 جيد 41 ضعيف 71 حممد ألفني جوهاري .2
 متوسط 01 ضعيف 71 ليلوس سعدية .0

 جيد 41 ضعيف 71 ديفيتا رمضان .01
 متوسط 01 ضعيف 71 حممد حبر العلوم .00
 جيد 41 مقبول 11 فجر .00
 متوسط 01 متوسط 01 إمسة العزى  .07
 جيد جدا 21 مقبول 11 ماريتا إيكا فوتري .07
 جيد 41 مقبول 11 ليليس دوي جايانيت .01
 جيد 41 متوسط 01 وينا فيربي هانديين .00
 متوسط 01 مقبول 11 إيرفان موالنا .04

 0001 231 العدل
 69,85 42,28 المعدل
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 مقارنة نتائج االختبار البعدي من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 الرقم
نتائج االختبار البعدي للمجموعة 

 التجريبية
 نتائج االختبار البعدي 

 للمجموعة الضابطة
0 01 01 
0 01 01 
7 21 11 
7 01 01 
1 21 41 
0 01 01 
4 01 01 
2 21 41 
0 21 01 

01 41 41 
00 21 01 
00 41 41 
07 011 01 
07 01 21 
01 41 41 
00 21 41 
04 21 01 

 0001 0331 العدل
 69,85 12,83 المعدل
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 رسوم بيانية
 المجموعة التجريبية
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 المجموعة الضابطة
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 للمجموعة التجريبية كتابة دربيعن أسلوب   بيان الباحثة
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التجريبيةاالختبار القبلي للمجموعة   
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 سيرة الذاتية                             
 المعلومات الشخصية .أ

 : عفيفة نور عزيزة   اسم
 07011141:   رقم القيد

سفتمبري  01: ماالنق،   مكان امليالد وتارخيه
 م.0001

: كلية علوم الرتبية   كلية/قسم
 والتعليم قسم تعليم اللغة العربية

 0107:  سنة بداية الدراسة 
 01020دامفيت ماالنق  0: شارع غونونق كلوف رقم  العنوان

  afifasheloud@gmail.com:  بريد اإللكرتوين 

 121210100002:            اتفاهل 
 المستوى الدراسي .ب

 التعليم النظامي
 السنة املستوى الدراسي الرقم
 م0112-0110 دامفيت  7مدرسة اإلبتدائية احلكومية  0
 م0100-0112 مدرسة املتوسطة اإلسالمية نشر الدين دامفيت  0
 م0107-0100 مدرسة الثانوية اإلسالمية نشر الدين دامفيت  7

علوم قسم تعليم اللغة العربية كلية  (S-0)سرجانا  7
 م0102-0107جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  الرتبية والتعليم

mailto:afifasheloud@gmail.com
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 احلكومية ماالنق 
 التعليم غير النظامي

 م0107-0100 معهد اإلسالمي السالف نشر الدين دامفيت 1

معهد سونان أمبيل العايل جامعة موالنا مالك إبراهيم  0
 اإلسالمية احلكومية ماالنق

 م حىت اآلن0107

 

 0102مايو  00ماالنق،                                                              
 الباحثة

 
 

 عفيفة نور عزيزة                                                                  
 07011141رقم القيد:                                                     

 

 

 

 


