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   والنهارِ اللَّيلِ واختالَف واَْألرضِ تالسماوا خلْقِ في إِنَّ ﴿
اتى آليابِ ُِألولاَْأللْب ﴾  

  

  ١٩٠ آيةسورة آل عمران 
  
  
  

﴿ انوداْلعلَى اِْإلثْمِ وا عوناوعالَ تى وـقْوالتلَى اْلبِرِّ وا عوناوعتو ﴾  
  

   ٢سورة املائدة آية 

  
  
  
  
  
  
  



 

ج  

  إهداء
  
  

  حيمة  وأيب الشفيق إىل  أمي الر
  لذين ربياين تربية إسالميةا

  اللهم  اغفر هلما وارمحهما كما ربياين صغريا
  

  
  وإىل أهل بييت

  ةاملرحي بنيتزوجيت الصاحلة و
  اهللا معي يف الشدة والرخاء اأبقامه

  
  

  وإىل أساتذيت وأستاذايت
  عليهم صبيب الرمحة والرضوان

   
  

  وإىل من حيب العربية
   واملعرفةمن طالب العلم 

  رب الربيةبارك اهللا هلم يف السري إىل 
  

  



 

د  

  تقدير شكر و
  

 رسول على والسالم والصالة اللغات، أفضل العربية اللغة جعل الذي هللا احلمد
  : بعد أما والكرامات، الفضائل أهل وصخبه آله وعلى السادات، سيد اهللا

أهلج باحلمد  وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه
ك وعظيم عطائك ويشرفين ائمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعموالثناء، فلك احل

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل  –بعد محد اهللا تعاىل  –
يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 

  : ومنهم . خلصحيدوهم إال العمل اجلاد امل
  إبراهيم مالك موالنا جامعةمساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية
 موالنا جامعةكلية الدراسات العليا مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، عميد 

  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك
كلية ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية ملاجستريتوركيس لوبيس امساحة الدكتور 

  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعةالدراسات العليا 
قسم تعليم اللغة العربية  سكرتري، شهداء صاحل نور املاجستريمساحة الدكتور 

واملشرف األول  جماالن احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعةكلية الدراسات العليا 
الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ 
بداية ففكرة البحث حتىى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عطيم 

  .الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن فيصل حممود آدم إبراهيمالدكتور مساحة 

كره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا عن ش
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان 



 

  �

لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير 
  .زاءجلومن اهللا عظيم الثواب وا
والتعظيم إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية وكذلك الشكر 

الدراسات العليا، وهم الذين تركوا أماكنهم وبذلوا أنفسهم يف نشر العلوم واحلكم، 
  .كان هلم جزيل املنن والنعم

و إىل مجيع األساتذة خاصة إخواين وأخوايت يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
  .بانج الذين ساعدوين يف نيل البيانات اليت أطلبها هلذا البحثاحلكومية األوىل فامل

ن قد ي اللذين احملترمنيالوالديتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل و 
  .ـي دائما يف طلب العلوم النافعةنربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجعا

إخراج هذا  وكل من ساهم ىف وزوجيت األحباء وألشقائي وزمالئي وأصدقائي
الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم  العمل املتواضع إىل حيز

  .التقدير واالمتنان
  

  واهللا ويل التوفيق
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك ناموال جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات ةـكلي

  
  

����	
� ا����  
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني وعلى 

  

      : الذي حضره الطالب يلميبعد االطالع على البحث التك
  مرزوقي توفيق:    االسم
 �-S/٠٧٩٣٠٠٥٥:   التسجيل رقم

  الكتابـة  مهـارة  تنميـة  يف وفعاليتها التعاوين التعلم طريقة:   البحث موضوع
 فاملبـانج  األوىل احلكوميـة  اإلسالمية الثانوية درسةامل على بالتطبيق(

  )اجلنوبية سومطرة
  

  .اجلامعة جملس وافق املشرفان على تقدميه إىل
  

  األول املشرف
  

 نور صاحل شهداء الدكتور

  الثاين املشرف
  

 إبراهيم دمآ حممود فيصل الدكتور

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  توركيس لوبيس الدكتور

  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

  

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  طريقة التعلم التعاوين وفعاليتها يف تنمية مهارة الكتابة
  )احلكومية األوىل فاملبانج سومطرة اجلنوبيةاإلسالمية  الثانويةدرسة امل بالتطبيق على(����

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  S-2 /٠٧٩٣٠٠٥٥: التسجيل رقم     مرزوقي توفيـق:    الطالب إعداد

ه شرطا لنيل درجة وتقرر قبول املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
    .م ٢٠٠٩يوين  ١٨اخلميس  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
  : ................التوقيع  ومناقشا يسارئ  لوبيس توركيس الدكتور -١
  ................ :التوقيع  مناقشا  أمحد اهللا حواية سعيد الدكتور -٢
  : ................التوقيع  ومناقشا مشرفا  نور صاحل شهداء الدكتور -٣
  : ................التوقيع  ومناقشا مشرفا   إبراهيم ادم حممود فيصال الدكتور -٤

  االعتماد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  
  

  منران عمر الدكتور األستاذ
  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 



 

ح  

  ار الطالبإقر
  

  :يت يت كاآلاوبيان دناهأ قعنا املوأ
  توفيق مرزوقي:     سم الا

  S-2 / ٠٧٩٣٠٠٥٥:     لتسجيلرقم ا
  ، سوكارامي فاملبانج سومطرة اجلنوبية١١٠١شارع سرجيايا الرقم :     العنوان 

  
 تعلـيم  درجة املاجستري يف لنيل أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط 

اإلسـالمية احلكوميـة   موالنا مالك إبراهيم الدرسات العليا جامعة كلية ية اللغة العرب
  :عنوان حتت  ماالنج

  

 يف تنمية مهارة الكتابةو فعاليتها طريقة التعلم التعاوين 

  )احلكومية األوىل فاملبانج سومطرة اجلنوبيةاإلسالمية  الثانويةدرسة امل بالتطبيق على( ����
  

أحد  ىوإذا ادع .خررا من إبداع غريي أو تأليف اآلوحضرا وكتبتها بنفسي وماز
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك 

موالنا مالـك  جامعة  الدرسات العلياكلية ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 

  .اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا  تحررهذا، و
  ٢٠٠٩يو نيو  ١٣ ماالنج،

  توقيع صاحب اإلقرار
  
  

  توفيق مرزوقي
  ٠٧٩٣٠٠٥٥:  لتسجيلرقـم ا



 

ط  

  مستخلص البحث
بالتطبيق ( نمية مهارة الكتابةطريقة التعلم التعاوين وفعاليتها يف ت.  ٢٠٠٩توفيق مرزوقي، 

اجستري، كلية الدراسات املرسالة ) إلسالمية احلكومية األوىل فاملبانجعلى املدرسة الثانوية ا
الـدكتور  : املشرف األول . العليا،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  .الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم: شهداء صاحل نور، واملشرف الثاين 
   

  .، مهارة الكتابة(STAD)موعات إىل ا ةبتقسيم الطل:  الكلمات األساسية
  

إن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد يف التعبري عما لديهم مـن  
وهي عملية ذات شقني، أحدمها آيل . معان ومفاهيم و مشاعر وتسجيل احلوادث والوقائع

سم احلروف، اخلاصة بر) احلركية(والشق اآليل حيتوي على املهارات اآللية . واآلخر عقلي
أما اجلانب العقلي فيتطلب املعرفة اجليدة بـالنحو واملفـردات   . ومعرفة التهجئة والترقيم

  .واستخدام اللغة
وتعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم مهارة الكتابة يف املدرسة الثانوية اإلسـالمية    

م لن عملية الـتع إ. احلكومية األوىل فاملبانج حسب مالحظة الباحث أنه يف حالة غري مرحية
تـؤدي إىل السـأم    م مازالت يستخدم فيها املداخل والطرق واألساليب اجلافة اليتيوالتعل

تعليم على املـدرس دون أن  وتتركز عملية ال. ، وال ينفعلون انفعاال نشيطاةبوامللل من الطل
لتجربة ام اهذه احلالة تدفع الباحث للقي .ه فرصا متوفرة لتنمية مهارم الكتابيةتبيعطي طل

يف تعليم الكتابة، ألن هذا  (STAD)إىل اموعات  ةبتطبيق أسلوب تقسيم الطلمن خالل 
  .التربوية األسلوب قد جربه الباحثون السابقون يف كثري من جمال البحوث

التعـاوين  هو أسلوب من أساليب الـتعلم    (STAD)إىل اموعات  ةبتقسيم الطل  
تضم مسـتويات معرفيـة   (إىل جمموعات صغرية غري متجانسة  ةبليتم فيه تقسيم الط ذيال

اموعـة   أعضاءويتعاون  طالب، ٦-٤كل جمموعة ما بني  عضاءويتراوح عدد أ) خمتلفة
    .الواحدة يف حتقيق هدف أو أهداف مشتركة



 

ي  

ـ فة كيفية تطبيق أسلوب تقسـيم الطل معر) ١: (وأهداف هذا البحث هي    إىل  ةب
ية مهارة الكتابة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل يف تنم (STAD)اموعات 

يف تنميـة   (STAD)إىل اموعات  ةبة فعالية تطبيق أسلوب تقسيم الطلمعرف) ٢( .فاملبانج
كفاءة الطلبة من ناحية ترمجة األفكار و ترتيب العريب املناسب واختيار املفردات الصحيحة 

معرفة املهارة الكتابيـة األنسـبة   ) ٣. (طبيق اإلمالء العريبو استخدام الصيغ النحوية و ت
  .(STAD)إىل اموعات  ةبليمها باستخدام أسلوب تقسيم الطلتع

 ةبطل مجيع هو البحث هذا جمتمع أما. التجرييب املنهج على البحث هذا ويعتمد
 الدراسي العام فاملبانج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف عشر احلادى الفصل
 قسم عشر احلادى الفصل الباحث يعني و. فصول مخسة من يتكون الذي ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 عينة طالبا ٢٥ جمموعة كل من خيتار و وضابطة، جتريبية جمموعتني ليكونا ٢ و ١ الطبيعة
 االختبار من تتكون اليت االختبار هي البيانات معجل األدوات ومن. عشوائية طريقة على

  . البعدي ختبارواال القبلي
أسـلوب  استخدام ن إ )١: ( يأيت فيما تتلخص أن فيمكن البحث هذا نتائج أما
فعال وتبني تفوقه مـن الطريقـة التقليديـة الـيت      (STAD)إىل اموعات  ةتقسيم الطلب

لذلك خلص أن هذا األسلوب مناسب للتطبيق يف . استخدمها املدرس يف اموعة الضابطة
 ةبإن استخدام أسلوب تقسيم الطل) ٣(.اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانجاملدرسة الثانوية 
فعال يف تنمية مهارة الكتابة من ناحية ترمجة األفكـار وترتيـب    (STAD)إىل اموعات 

العريب املناسب و اختيار املفردات الصحيحة و استخدام الصيغ النحوية و تطبيق اإلمـالء  
ـ يمها باستتخدام أسـلوب تقسـيم الطل  ابية األنسبة تعلإن املهارة الكت) ٤. (العريب إىل  ةب

  .اموعات هي اختيار املفردات الصحيحة
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

ك  

ABSTRACT 
 

Taufiq Marzuqi, 2009. Cooperative Learning and Its Effectiveness in Improving 

Writing Skill (Application in The State Islamic Senior High School 1 Palembang). 
Thesis. Post-graduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 
of Malang.  
Counselors: 1) Dr. Syuhadak and 2) Dr, Faisal Mahmoud Adam Ibrahim. 

 
Keywords: Student Teams Achievement Division (STAD) and writing skill  

 
Writing is a media in language communication among people to deliver 

his/her intention, thought, and feeling and to make a note of many events and 
phenomenon. Writing is an activity involving two aspects: first, mechanical 
aspects ranges from mechanical skills especially writing letter, spelling, and 
punctuation mark. Secondly, ratio aspect that demands a good knowledge about 
nahwu, vocabulary, and language usage.  

Arabic teaching (especially in writing skill teaching) in The State Islamic 
Senior High School 1 Palembang, according to the researcher observation is still 
not satisfying yet. Teaching learning activities still uses traditional approach, 
method, and pattern that make the students bored and to be passive in the class. 
Learning activities is still teacher-centered without giving big opportunity for the 
students to improve their writing skill. This condition encourages the researcher to 
make experiments by applying Student Team-Achievement Division (STAD) 
pattern in writing class because the previous researcher has tested it in many 
educational research fields.  

Student Team-Achievement Division (STAD) is one of cooperative 
learning patterns, which dividing the students into heterogeneous sub-groups that 
consists of some students with different ability. The number of each group 
members is 4-6 students. They work in collaboration each other to gain their 
objective.  

Purpose of this research is: 1) to know how the applications of Student 
Team-Achievement Division (STAD) pattern in improving students’ writing skill 
in The State Islamic Senior High School 1 Palembang. 2) To know the 
effectiveness of Student Team-Achievement Division (STAD) application in 
improving students’ competence in translating ideas, structuring appropriate 
Arabic sentences, selecting an appropriate vocabulary, and using a right Arabic 
grammar. And 3) to know the most appropriate writing skill to be taught using 
Student Team-Achievement Division (STAD) pattern.  

This research uses experimental research method. The population is all 
students in class XI Science Majors of The State Islamic Senior High School 1 
Palembang at academic year of 2008/2009. It consists of 5 classes. Further, the 
researcher determines class XI IPA 1 and XI IPA 2 as the experimental class and 
control class, respectively. The researcher also chooses 25 students from each 
class randomly as the sample. The research instruments is tests that comprises 
both pre-test and post-test.  



 

ل  

The research results show that: 1) the application of Student Team-
Achievement Division (STAD) pattern is proven to be more effective than 
traditional one applied in control class. 2) The application of Student Team-
Achievement Division (STAD) pattern can improve students’ writing skill in The 
State Islamic Senior High School 1 Palembang. And 3) the most appropriate 
writing skill to be taught using this Student Team-Achievement Division (STAD) 
pattern is a right vocabulary selection.  
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ABSTRAK 
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Malik Ibrahim Malang. 
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Kata Kunci : Student Teams-Achievement Division (STAD), Keterampilan 

menulis 
 

Menulis merupakan media komunikasi bahasa antar individu dalam 
menyampaikan maksud, pikiran, perasaan dan mencatat berbagai kejadian serta 
fenomena. Menulis merupakan aktifitas yang memiliki dua aspek : pertama, aspek 
mekanik, mencakup keterampilan mekanik khususnya penulisan huruf, ejaan dan 
tanda baca. Kedua, aspek rasio, menuntut adanya pengetahuan yang baik tentang 
nahwu, kosa kata dan penggunaan bahasa. 

Pengajaran bahasa Arab (khususnya pengajaran keterampilan menulis)   
di Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang, menurut pengamatan peneliti masih 
belum menggembirakan. Aktifitas belajar mengajar masih menggunakan 
pendekatan, metode dan pola yang membuat siswa merasa jenuh dan tidak terlibat 
secara aktif di dalamnya. Dan aktifitas belajar masih terpusat pada guru tanpa 
memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengembangkan 
keterampilan menulisnya. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk 
melakukan eksperimen dengan menerapkan pola Student Team-Achievement 
Division (STAD) dalam pengajaran menulis. Karena pola ini telah diuji-cobakan 
oleh para peneliti terdahulu dalam berbagai lapangan penelitian pendidikan. 

Student Teams-Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 
pola Cooperative Learning yang membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok 
kecil yang tidak sejenis, yang terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang 
berbeda-beda. Jumlah anggota setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang siswa, yang 
saling bekerja sama di dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bagaimana penerapan pola 
Student Teams-Achievement Division (STAD) dalam meningkatkan keterampilan 
menulis siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang, 2) Mengetahui efektifitas 
penerapan pola Student Teams-Achievement Division (STAD) dalam 
meningkatkan kompetensi siswa dalam menerjemahkan ide, menyusun kalimat 
bahasa Arab yang sesuai, memilih kosa kata yang tepat, menggunakan tata bahasa 
dan menulis huruf Arab, 3) Mengetahui keterampilan menulis yang paling sesuai 
diajarkan dengan menggunakan pola Student Teams-Achievement Division 
(STAD). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Populasi 
penelitian ini adalah semua siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang 
T.A. 2008/2009 yang terdiri dari 5 kelas. Kemudian peneliti menetapkan kelas XI 
IPA 1 dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan 



 

ن  

memilih secara acak 25 orang siswa dari setiap kelas tersebut sebagai sampel. 
Instrumen penelitian ini adalah tes yang terdiri dari pre-test dan post-test.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Penggunaan pola Student 
Teams-Achievement Division (STAD) terbukti lebih efektif dibandingkan pola 
tradisional yang digunakan guru di kelas kontrol. 2) Penggunaan pola Student  
Teams-Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kemampuan menulis 
siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang, 3)  Keterampilan menulis yang 
paling sesuai diajarkan dengan menggunakan pola Student Teams-Achievement 
Division (STAD) adalah pemilihan kosa kata yang tepat. 
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  الفصل األول
  اإلطار العام

  
 ملقدمةا  -  أ

سان هي الركن املهم يف عملية التفكري، فعالقـة اللغـة   اللغة بالنسبة لإلن
فنحن ال ميكن أن نتصور عملية . للفكر لدى اإلنسان كعالقة األرقام للحساب

فاإلنسان ال . حسابية بدون أرقام، كما ال ميكننا أن نتصور أفكارا بدون لغة ما
للتواصل  يستطيع أن يتبادل اآلراء مع اآلخر دون استخدام اللغة كوسيلة فريدة

باإلضافة إىل أن اللغـة  ، والتفاهم والتخاطب وإلقاء املشاعر واحتواء كل جديد
وعاء الفكر ومرآة احلضارة اإلنسانية اليت تنكس عليها مفاهيم التخاطب بـني  

  .البشر
جبانـب   –وقد أصبحت . واللغة العربية من اللغات األجنبية املهم تعلمها

لغة عاملية استخدمها الناس يف العـامل   –مية موقعها الديين لفهم املصادر اإلسال
نسبة لدور اللغة العربية ووظائفها الضـرورية  . جبانب اللغات األجنبية األخرى

تقبل احلكومة يف إندونيسيا إىل تعليمها وتعلمها وجتعلها مادة من املواد الدراسية 
ا يف بعـض  يف املدارس اإلسالمية التابعة لوزارة الشئون الدينية كما تدرس أيض

ومن املهارات العربية املدروسة هي مهارة . املدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية
  .الكتابة اليت تأيت متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات

عمـا   إن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد يف التعبري
إا ضـرورة   ١.والوقائع وتسجيل احلوادثمن معان ومفاهيم ومشاعر لديهم 

اآلخرين على امتداد بعدى الزمان  والوقوف على أفكار اجتماعية لنقل األفكار

                                                 
 ٢٦٢. ص) ١٩٨٢جامعة امللك سعود، : الرياض ( علم اللغة النفسيعبد ايد سيد أمحد منصور،   ١



 

 ٣

والشـق اآليل  . وهي عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل واآلخر عقلـي  ٢.واملكان
اخلاصة برسم احلروف، ومعرفة التهجئة، ) احلركية(حيتوي على املهارات اآللية 

واستخدام  أما اجلانب العقلي فيتطلب املعرفة اجليدة بالنحو واملفردات. والترقيم
  ٣.اللغة

سـالمية  ه احلكومة للمدرسة الثانويـة اإل تإذا نظرنا إىل املنهج الذي قرر
عرفنا أن الكفاية األساسية يف تعليم الكتابة هي قدرة الطالب علـى  بإندونيسيا 

 باستخدام احلروف وعالمات الترقيم الصحيحة،اجلملة العبارة و كتابة الكلمة و
 الكلمـات والعبـارات و   والقدرة على التعبري عن األفكار واآلراء باسـتخدام 

وهذه ختتلف عن نتائج تعليم الكتابة الواقعة يف املدرسـة   ٤.التراكيب الصحيحة
  .ليت مل تكن ناجحةا الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج

يف  الكتابـة عملية تعلـيم  على الباحث  ة املبدئية اليت قام االحظومن امل
يف حالـة غـري    اأ وجد ،املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج

مرحية، ألن هناك عوائق كثرية ومشكالت عديدة ال تزال تواجههـا املدرسـة   
ن عددا كبريا من طلبة هذه املدرسة متخرجون من واملعلم وخاصة املتعلم، منها أ

املدارس املتوسطة العامة حبيث مل يتعلموا اللغة العربية من قبل، والطلبة ليس هلم 
ينفعلون انفعاال وال  محاسة وغرية على التعلم أي أم يف إخنفاض من احلماسة،

ا املـداخل  فيه يستخدمعملية التعليم والتعلم مازالت ورأى الباحث أن . نشيطا
عملية  تركزتو والطرق واألساليب اجلافة اليت تؤدي إىل السأم وامللل من الطلبة،

  .لتنمية مهارم الكتابية متوفرةه فرصا تبتعليم على املدرس دون أن يعطي طلال

                                                 
) ١٩٨٧معهد اللغة العربية جامعة أم القرى ، : مكة ( خرىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أرشدى أمحد طعيمة، ٢ 
 ٥٨٨. ص

 )اجلانب النظـري (دروس الدورات التدريبية ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني ا ، اآلخرونعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و٣ 
 ٤٠.ص) هـ ١٤٢٤مشروع العربية للميع، : مؤسسة الوقف اإلسالمي(

4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Kurikulum Bahasa 

Arab MI, MTs, MA, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Bahasa Arab di Madrasah. 



 

 ٤

انطالقا من الوقائع واملشكالت السابقة فيحاول الباحث على القيام بعملية 
أسلوب تقسيم التعاوين يف تنمية مهارة الكتابة ب التعلمطريقة البحث عن تطبيق 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميـة األوىل   (STAD)الطلبة إىل اموعات 
  .سومطرة اجلنوبية فاملبانج
  

 أسئلة البحث  -ب 

  :األسئلة اآلتية من  البحث هذا نطلقا
يف  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعـات   أسلوب مدى فعالية تطبيقما  - ١

 ؟كفاءة الطلبة يف ترمجة األفكار تنمية 
يف  (STAD)ما مدى فعالية تطبيق أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعـات   - ٢

 تنمية كفاءة الطلبة يف ترتيب العريب املناسب ؟

يف  (STAD)مامدى فعالية تطبيق أسلوب تقسيم الطلبـة إىل اموعـات    - ٣
 فردات الصحيحة ؟تنمية كفاءة الطلبة يف اختيار امل

يف  (STAD)ما مدى فعالية تطبيق أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعـات   - ٤
 تنمية كفاءة الطلبة يف استخدام الصيغ النحوية ؟

يف  (STAD)ما مدى فعالية تطبيق أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعـات   - ٥
 تنمية كفاءة الطلبة يف تطبيق اإلمالء العريب ؟

 

  هداف البحثأ  -ج 
  :هدف هذا البحث إىل ما يأيت 

يف تنمية  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات  أسلوب معرفة فعالية تطبيق - ١
 .كفاءة الطلبة يف ترمجة األفكار



 

 ٥

يف تنمية  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات  أسلوب معرفة فعالية تطبيق - ٢
 .كفاءة الطلبة يف ترتيب عريب مناسب

يف تنمية  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات  أسلوب معرفة فعالية تطبيق - ٣
 .كفاءة الطلبة يف اختيار املفردات الصحيحة

يف تنمية  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات  أسلوب معرفة فعالية تطبيق - ٤
 .كفاءة الطلبة يف استخدام الصيغ النحوية

يف تنمية  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات  أسلوب معرفة فعالية تطبيق - ٥
 .كفاءة الطلبة يف تطبيق اإلمالء العريب

  
 فروض البحث  -د 

  : ما يليفترض هذا البحث على ا أسئلة البحث املذكورةبناء على 
فعال يف تنميـة   (STAD)أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  إن تطبيق - ١

 .كفاءة الطلبة يف ترمجة األفكار
فعال يف تنميـة   (STAD)إىل اموعات  أسلوب تقسيم الطلبة إن تطبيق - ٢

 .كفاءة الطلبة يف ترتيب العريب املناسب
فعال يف تنميـة   (STAD)أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  إن تطبيق - ٣

 .كفاءة الطلبة يف اختيار املفردات الصحيحة 
فعال يف تنميـة   (STAD)أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  إن تطبيق - ٤

 ..طلبة يف استخدام الصيغ النحويةكفاءة ال
فعال يف تنميـة   (STAD)أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  إن تطبيق - ٥

 .كفاءة الطلبة يف تطبيق اإلمالء العريب
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 البحثأمهية  -هـ

 :النظرية  - ١
أن تكون معلومات تعليمية لنشر العلوم التربية الـيت تتعلـق بالطريقـة    

  .املدرسة الثانوية اإلسالمية خاصة ةبتابة لطلمهارة الك واألسلوب لتنمية
  :التطبيقية  - ٢

ألسـلوب لتنميـة   عن الطريقة وا علميةأن تكون معلومة : للمدرس   -)أ 
املدرسة الثانويـة اإلسـالمية احلكوميـة األوىل     ةبمهارة الكتابة لطل

 .فاملبانج
 .ة الكتابةأن تكون مساعدة للتالميذ لتنمية كفاءم يف مهار: للتالميذ   -)ب 
الدراسـات   ىحـد إولعل هذا البحث يكون مـن  : للدراسة التالية   -)ج 

 .لكل من يهتم بتعليم وتعلم اللغة العربية احملتاجة والنافعة
  

 حدود البحث  -و 

  :إىل ثالثة حدود، وهيحدد الباحث هذا البحث 
  ةاملوضوعي وداحلد - ١

اإلنشاء املوجهـة   حدد الباحث نقط املالحظة يف تنمية مهارة الطلبة على
  .(STAD)من خالل التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 

 ةاملكاني وداحلد - ٢
باملدرسـة الثانويـة   احلادى عشر الفصل  ةببحث لطلال ام الباحث ذاق

  .اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج
 ةالزماني وداحلد - ٣

 – ٢٠٠٨ثاين للعـام الدراسـي   السميستر يف ال بحثال ام الباحث ذاق
٢٠٠٩ . 
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  حتديد املصطلحات  -ز 
 (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ١

ـ  هو أسلوب  (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات   تعلممن أسـاليب ال
إىل جمموعات صغرية غري متجانسـة   طلبةيتم فيه تقسيم الالتعاوىن الذي 

 ٤كل جمموعة ما بني  فراديتراوح عدد أ ،)تضم مستويات معرفية خمتلفة(
اموعة الواحدة يف حتقيق هدف أو أهـداف   طلبة  أفراد، ويتعاون ٦ –

 .مشتركة
  مهارة الكتابة - ٢

ويتميز هذا األداء  اإلنشاء املوجهة،قصد ا القدرة على األداء اللغوي يف ي
بالسالمة اللغوية من حيث مراعاة القواعد وجودة عرض املضمون وتنظيم 

  .راألفكا
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
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  الثاينفصل ال
  اإلطار النظري

  التعلم التعاوين: املبحث األول 
 

 تعريف التعلم التعاوين  -أ 

التعلم التعاوين هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إىل جمموعـات  
يتراوح عدد أفراد كـل   ،)تضم مستويات معرفية خمتلفة(متجانسة  صغرية غري

تالميذ اموعة الواحدة يف حتقيق هدف   أفراد، ويتعاون ٦ – ٤جمموعة ما بني 
  ٥.أو أهداف مشتركة

التعاوين هو التعلم ضمن جمموعات  التعلمورأى جونسون وجونسون أن 
ـ  ) طالب ٦-٢(صغرية من الطالب  بالعمـل سـويا    البحبيث يسـمح للط

 ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل فرد منهم وحتقيق اهلدف وبفاعلية،

لقيـاس   طالب مبقارنته مبحكات معدة مسـبقا ويقوم أداء ال. التعليمي املشترك
  ٦.ليهمإافراد اموعة يف أداء املهمات املوكلة  مدى تقدم

التعلم التعاوين يشمل السلوك اجلمـاعي يف العمـل و   قال سالفني إن 
حيث  وعة اليت تتكون من شخصني أو أكثر،املعاونة املنظمة فيما بينهم يف ام

  ٧.يتأثر اشتراك أعضاء اموعة يف النجاح
  

 أساس التعلم التعاوين   -ب 

                                                 
5 http://www.geocities.com/ diakses 25 September 2008. 
6 http://www.almaqha.com/showthread.php, diakses 5 Januari 2009.  
7 Robert F. Slavin, Cooperatif Learning : Theory and Practice (Boston : Allyn and Bacon, 1997) 
Edisi 5, hlm. 3  
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اليت قالت أن  (constructivism)أسس التعلم التعاوين على نظرة اإلنشائية 
بل ينشئون يف أذهـام  ، الطالب ال يقبلون قاعدة ومفهوما ونظرية ما فحسب

املعرفيـة يف التركيـب املعـريف    سلبيا مث جيهزون نشيطا مطابقا مع ملكيتـهم  
   ٨.ويزدادون أو يطردون ما قابلوا فيما بعد

كان اإلنشائيون يهتمون كيف يصل الشخص إىل اإلجابة وليس إجيـد  
ففي هذا اإلجراء ليعد أن التعلم إجراء ومتثيلي له معان . على اإلجابة الصحيحة

  .أن اخلطأ عند الطالب أمر الزم ألنه آلة إلصالح يف املستقبل
  

 العناصر األساسية للتعلم التعاوين  -ج 

اموعة يعترب التعلم  إن ليس كل التعاون يفجونسون و جونسون قال 
ألن الفكرة األساسية يف التعلم التعاوين هي أن يتعاون كـل أعضـاء    التعاوين،

و أما التعلم اجلماعي الذى جرى حاليا يف . وعة لتحقيق األهداف املشتركةام
وجناح اموعة كمجموعة أكثـر مـن    جاملدارس يركز أكرب اهتمامه على نتا

وإمنا هلذا الـتعلم التعـاوين   . اهتمامها على نتاج وجناح األفراد أعضاء اموعة
  : ٩هذه العناصرهي .مخسة عناصر جيب حتقيقها للوصول إىل النجاح الباهر

  االعتماد املتبادل اإلجيايب - ١
فمن املفتـرض أن  . عناصر التعلم التعاوين يعترب هذا العنصر من أهم

بقية زمالئه وليدرك أن جناحه  يشعر كل طالب يف اموعة أنه حباجة إىل
ان  اموعـة فأمـا   أو فشله يعتمد على اجلهد املبذول من كل فـرد يف 

 ويبىن هذا الشعور من خالل وضع هدف. ياينجحوا سويا أو يفشلوا سو

. من تعلم مجيع اعضاء اموعـة  ةبمشترك للمجموعة حبيث يتأكد الطل

                                                 
8 Suparno, Membangun Kompetensi Belajar (Jakarta, Depdikbud, 2000) hal. 2   
9 Anita Lie, Cooperative Learning, Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas 
(Jakarta : Grasindo, 2007) Cet. V, hlm. 31. http://www.almaqha.com/showthread.php, diakses       
5 Januari 2009. 
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املكافاءت املشتركة ألعضاء اموعة يـتم بنـاء    كذلك ميكن من خالل
حيصل كل عضو يف اموعة علـى   الشعور باالعتماد املتبادل وذلك كأن
النسبة احملددة  ضاء على نسبة أعلى مننقاط إضافية عندما حيصل مجيع األع

مجيعهـا  وتوزيـع األدوار  كما أن املعلومات واملواد املشتركة. باالختبار
  .تساعد على االعتماد املتبادل االجيايب بني افراد اموعة

  املسؤولية الفردية - ٢
أعضاء اموعة مسؤول باالسهام بنصيبة يف العمل  كل عضو من
وليس له احلق بالتطفل على عمل  باجيابية، اد اموعةوالتفاعل مع بقية افر

استيعاب وحتقيق أهدافها وقياس  كما أن اموعة مسؤولة عن. اآلخرين
. من أعضائها مدى جناحها يف حتقيق تلك األهداف وتقييم جهود كل فرد

 وعندما يقيم أداء كل طالب يف اموعة مث تعاد النتائج للمجموعة تظهر

موعة عشوائيا واختبارهم كما ميكن اختيار أعضاء ا. لفرديةاملسؤولية ا
طلب منهم كتابة  و ة،بجانب إعطاء اختبارات فردية للطل إىل شفويا

 .معينه كل مبفرده مث احضارها للمجموعة وصف للعمل أو أداء اعمال
أعضاء اموعة مساعدة من  ولكي يتحقق اهلدف من التعلم التعاوين على

وبذلك يتعلم  اد اموعة إىل مساعدة إضافية إلاء املهمةحيتاج من أفر
  .فضل يف املستقبل كأفرادألكي يتمكنوا من تقدمي أداء  الطلبة معا

 التفاعل وجها لوجه  - ٣

يف اموعة بتقدمي املساعدة والتفاعل االجيايب وجها  يلتزم كل فرد 
دام مصـادر  واالشتراك يف استخ. اموعة لوجه مع زميل آخر يف نفس

والدعم لبعضهم الـبعض   التعلم وتشجيع كل فرد لألخر وتقدمي املساعدة
بعضهم  يعترب تفاعال معززا وجها لوجه من خالل التزامهم الشخصي حنو

ويتم التأكد من هذا التفاعل من خالل مشاهدة . لتحقيق اهلدف املشترك



 

 ١٢

رح والتوضيح اللفظي الذي حيدث بني أفراد اموعة وتبادهلم الش التفاعل
 وال يعترب التفاعل وجها لوجه غاية يف حد ذاته بل. والتلخيص الشفوي

تطوير التفاعل اللفظي يف الصـف،  : هو وسيلة لتحقيق أهداف هامة مثل
اإلجيابية بني الطالب اليت تؤثر إجيابيا علـى املـردود    وتطوير التفاعالت

  .التربوي
  املهارات االجتماعية  - ٤

يتعلم الطلبة املهام األكادميية إىل جانب املهارات  يف التعلم التعاوين
مهارات القيادة واختاذ القرار وبناء الثقة  االجتماعية الالزمة للتعاون مثل

ذو أمهية بالغة لنجاح جمموعات  ويعترب تعلم هذه املهارات. وإدارة الصراع
  .التعلم التعاوين

  معاجلة عمل اموعة  - ٥
أهدافهم  وعة مدى جناحهم يف حتقيقيناقش وحيلل أفراد ام

ومن خالل . ومدى حمافظتهم على العالقات الفاعلة بينهم ألداء مهمام
تصرفات أفراد اموعة أثناء أداء مهمات العمل يتخذ أفراد اموعة  حتليل

بقاء واستمرار التصرفات املفيدة وتعديل التصرفات اليت  قرارام حول
  .التعلم عمليةحتتاج إىل تعديل لتحسني 

  
 دور املعلم يف التعلم التعاوين  -د 

هارات العمل يف اكتساب املتعلمني م أهداف التعلم التعاوينإن من أبرز 
كيف  تعلمني سيتعلمون من بعضملاال ميكن االفتراض بأن إنه حيث و .مجاعة

لمعلم ل فإن الدور الفاعل وال كيف خيططون للدرس وينظمونه، يعملون معا،
من خالل ختطيط وتنفيذ األعمال واخلطط املختلفة لتنظيم  لم التعاوين يربزيف التع

على التحول  ملتعلمنيالبيئة التعليمية املناسبة واألنشطة التعاونية اليت تساعد ا
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 ،تعلم يف مجاعات معينةالإىل  مجموعة واحدةواالنتقال من تعلم الصف ك
  .- وقت نفسهيف  -لوحدة أهداف الدرس أو اباإلضافة إىل العمل على حتقيق 

ون سوميكن توضيح دور املعلم يف التعلم التعاوين كما يراه جونسون وجون
 ١٠:وهولبك فيما يلي

  قبل الدرس - ١
 حتديد األهداف التعليمية للدرس  -)أ 

وأن  ن حيدد املعلم أهداف الدرس بوضوح،إن من الضروري أ
يضعها إجرائيا وبتدرج حبيث حتدد السلوك الذي ينبغي على كل 

وهناك  .فرد يف اموعة أن يكون قادرا على أدائه يف اية الدرس
دأ الدرس، نوعان من األهداف حيتاج املعلم إىل حتديدها قبل أن يب

 ةبية اليت حتدد ما يتعني على الطلاألهداف األكادمي: النوع األول
األهداف التعاونية اليت توضح املهارات : والنوع الثاين ،تعلمه

على التعاون مع بعضهم البعض  ةبلتدريب الطلاالجتماعية الالزمة 
  .بفاعلية

 حتديد حجم اموعات  -)ب 

قاعدة األساسية أن ال جونسون وجونسون وهولبكيرى 
كان  هي أنه كلما كان عدد األعضاء أقل،بالنسبة ألعضاء اموعة 

رى كوجك أنه ال يوجد حجم أمثل موعات يو .ذلك أفضل
ضاء اموعة تبعا ألهداف حيث يغري املعلم عدد أع ،التعلم التعاوين

، واإلمكانيات واملوارد املتاحة ،وطبيعة املهام املنشودة الدرس،
  ١١.وأعمار التالميذ وخربام ت املتاح للتعلم التعاوين،والوق

                                                 
١٠
مؤسسة التركي للنشر : الظهران ) (ترمجة. ( التعلم التعاوين: جونسون، دافيد، و روجر جونسون ، وإديث جونسون هولبك 

 ٢٥ -٤: ص )م١٩٩٥والتوزيع،  
 ٣٢٤.   ص) م١٩٩٧عامل الكتب، : القاهرة ( حديثة يف املناهج وطرق التدريساجتاهات ، كوثر حسني كوجك ١١
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 يف اموعات ةبتعيني الطل  -)ج 

أكدت نتائج بعض الدراسات أن التعلم يف اموعات غري 
 اموعات املتجانسة إذ يساعد التلميذ املتجانسة أفضل من التعلم يف

ذو القدوة العالية زميله األقل قدره منه عندما يكون لديهم أهداف 
يف جمموعات غري  ةبذا فمن األفضل أن يتم تعيني الطلوهل ،مشتركة

  .متجانسة من حيث القدرات واخللفيات الثقافية واجلنسيات املختلفة
ورمبا يكون  موعات،ق كثري لتعيني الطلبة يف جمهناك طر

  ١٢:أسهل هذه الطرق وأكثرها فاعلية هي 
املعلم بتقسيم  ويف هذه الطريقة يقوم. طريقة التعيني العشوائي -)١

  .على العدد املرغوب فيه ألعضاء اموعة ةبالعدد الكلي للطل
يل املثال ـ مثانية وعشرين ـ على سب ةبفإذا كان عدد الطل

 ،وأراد املعلم أن يزرعهم عشوائيا يف جمموعات رباعية طالبا،
وبذلك حيصل  الطلبة على عدد أفراد اموعة، دفإنه يقسم عد

على سبع جمموعات مث يطلب منهم أن يعدوا من واحد إىل 
وعندها حيصل كل طالب على رقم معني حمصور ما بني  ،سبعة
علم من كل طالب أن يبحث بعد ذلك يطلب امل وسبعة، واحد

وذا تشكل  ،الذين حيملون نفس الرقم الذي حيمله ةبعن الطل
  .عات رباعية بطريقة عشوائية جممو

يعطي املعلم اختبارا :  ةبتعيني العشوائي وفق مستويات الطلال -)٢
 لطلبة إىل مستويات خمتلفة، عالية،قبليا يتم على ضوءه تقسيم ا

وبعد ذلك يتعني طالب واحد من كل فئة  ومتوسطة، ومتدنية،
ون ولكون الكثريين من التربويني ال حيبذ ،يف جمموعات ثالثية

                                                 
  ,http://www.khayma.com/s3mt/talimtawny/html    25 September 2008، التعلم التعاوين،  مسعد حممد زياد  ١٢



 

 ١٥

 ،اموعات الثالثية لذا ميكننا تشكيل جمموعات سداسية
  .بوضع طالبني من مستوى واحد يف جمموعة واحدة

ويف هذه : يف جمموعات خمتارة من قبل املعلم  ةبعيني الطلت -)٣
الطريقة حياول املعلم قدر اإلمكان أال جيمع يف اموعة 

أو ممن  ين،ا من الطلبة ذوي املستوى ملتدالواحدة عددا كبري
 .يعرفون مبمارسة سلوكيات غري مرغوب فيها

يرى بعض املعلمني أن الطريقة املفضلة لديه : الختيار الذايت ا -)٤
مبعىن أن خيتار  ،يف اختيار اموعات أن يكون اختيارا ذاتيا

 موعة ممن يرغبون فيه من زمالئهم،الطالب أنفسهم يف كل جم
الذين تربطهم فيما  ةبن الطلالطريقة تتكون اموعة م وذه

 .بينهم األلفة واحملبة
  ترتيب الصف  -)د 

كل جمموعة  ةباملعلم بترتيب الصف حبيث يكون طليقوم 
قريبني من بعض حىت يتمكنوا من تبادل املواد واحلفاظ على تواصل 

دون  داخل اموعةوالتحدث دوء  ،بصري مع مجيع األعضاء
أن ال تكون املادة التعليمية  بشرط ،إزعاج للمجموعات األخرى

ت أن تكون اموعا يراعىكما  ،مقلوبة بالنسبة ألحد أفراد اموعة
جمموعة على حىت ال تشوش  متباعدة بعضها عن بعض بشكل كاف،

  .كي جيد املعلم طريقة بسهولة إىل كل جموعةلو ،أخرى
  : عديدة منها عد يف التعلم التعاوين يتخذ صوراقااملن ترتيب إ

وفيه تتجمع مقاعد التالميذ وأدراجهم كل  : الترتيب العنقودي -)١
 .أربعة أو كل ستة على حدة



 

 ١٦

وفيه تنظم األدراج واملقاعد على  : الترتيب الدوار أو املتحرك -)٢
 .هيئة أجنحة

حيث  أفضل طريقة لترتيب اموعات، أا:  الترتيب الدائري -)٣
مما حيدث  دائري، د فيها بعضها حول بعض بشكلتنظم املقاع

 .أكرب قدر من التفاعل بني أعضاء اموعة
 فراد اموعةعلى أاألدوار  وزيعت -)هـ

 كل يف فرد للك تعلم التعاوين حيدد املعلم دورالنجاح ال
قد  ،شروط على املعلم مراعاا عند تعيني األدواروهناك  ،جمموعة
  ١٣:وميكن اختصارها فيما يليكوجك  هاحدد

 .توصيف مهام كل دور -)١
 .تعليم التالميذ كيفية تنفيذ األدوار -)٢
حىت يعرف مدى متكنهم من  ،متابعة أداء التالميذ لكل األدوار -)٣

معرفة تعريفا صحيحا  ااستخدام املعلم أدوارو ،هذه األدوار
 .مهارات اجتماعيةهلذه األدوار ينمي لديهم  ةبومتابعته أداء الطل

تبادل األدوار بني أفراد اموعة من درس آلخر أو حىت خالل  -)٤
حىت يتسىن لكل تلميذ تعلم سلوك كل دور و  ،الدرس الواحد

  .اكتساب املهارات االجتماعية املرتبطة ذه األدوار
على استخدام  ةبالطل املعلم دربيومن األفضل أن 

  .ع يف الدرسقبل الشرو املهارات االجتماعية
 إعداد اخلامات واألدوات الالزمة للدرس  - )و 

من مهام املعلم أن يعد اخلامات واألدوات والوسائل الالزمة 
 لعلمية،للدرس مثل أوراق العمل واألدوات الالزمة إلجراء املسابقات ا

                                                 
 ٣٣٠ - ٣٢٩. ص، سابق مرجع ، كوجككوثر حسني  ١٣



 

 ١٧

حيتاجها الدرس كأجهزة العرض أو اسمات  أو وسائل وأية أدوات
املعلم املواد تبعا للمهمة اليت سيطلب من  يعدو .واللوحات وغريهاأ

ويوزعها بشكل يسمح بالعمل التعاوين واالعتماد  ،إجنازها ةبالطل
   .املتبادل اإلجيايب يف حتقيق األهداف التعليمية

  وشرحها )كاتااحمل(حتديد معايري النجاح   - )ز 
إن من أهم أدوار املعلم يف التعلم التعاوين حتديد معايري النجاح 

كات النجاح اويشترط أن تكون حم، املستويني الفردي واجلماعي على
    .ة بالنسبة لكل فرد داخل اموعةيمرنة وواقع

  إعداد اختبارات فردية حتريرية وشفوية  -)ح 
كما أن  ريرية قصرية،من أدوار املعلم أن جيهز اختبارات حت

بة بشكل عشوائي على طل عليه أن يعد أسئلة الختبارات شفوية جترى
عزيز املسؤولية الفردية بني واهلدف من هذه االختبارات ت اموعات،

  .داخل اموعة الواحدة ةبالطل
  أثناء الدرسيف  - ٢

  :إن من مهام املعلم يف أثناء الدرس ما يلي
املهمات التعليمية  ةبلأن يشرح للط : شرح وتوضيح املهام األكادميية  -)أ 

وشرح شرح أهداف الدرس  اليت عليهم القيام ا ويشمل ذلك
 - وقد جيعل ذلك يف ورقة عمل -  اإلجراءات وطرح بعض األسئلة

يتم  وغري مباشرة، نظرية وأخرى عملية، من أسئلة مباشرة تتكون
أو يف  توى الورقة،تقدميها يف بداية الدرس بعد توضيح أهداف حم

اية الدرس كأنشطة غري صفية مرتبطة باملوضوع حمور النقاش 
 .ها الطالب خارج حصصهم ويناقشوها يف الدرس القادملينفذ

 .ةباكات النجاح للطلأن يشرح حم  -)ب 



 

 ١٨

جيعل املعلم الطلبة  : ق اهلدفيبناء االعتماد املتبادل والتعاون لتحق  -)ج 
أو  ينجحوا معابأم يف موقف تعليمي يتطلب منهم أن ) يعتقدون(

، وقد عضهم بعضاحىت جيعلهم يشجعون ويدعمون تعلم ب وا معاقيغر
 .مت توضيح ذلك مسبقا

ولبناء املسؤولية  ،مراقبة اموعات للتأكد من قيام كل فرد بدوره  -)د 
 .لتأكد من إجناز األهدافلو ،الفردية

عدد كل من خطوات حتكم تدخل املعلم وقد :  التدخل عند احلاجة  - )ه 
  :وهي باختصار ،يف عمل اموعة

 .ةبتفقد سلوك الطل -)١
 .تقدمي املساعدة يف أداء املهمة -)٢
  .التدخل لتعليم املهارات التعاونية -)٣

 .يف اموعات ةبالبيانات الالزمة عن أداء الطلمجع   - )و 
عن سلوكهم وما صادفهم من صعاب  ةبطلب تقرير سريع من الطل  - )ز 

 .يف أداء أدوارهم
يع تشجوذلك عن طريق  ،بناء وتشجيع التعاون بني اموعات  -)ح 

اموعة اليت انتهت من عملها على مساعدة اموعات األخرى اليت 
مل تنته من عملها يف تطبيقها اإلجراءات الصحيحة دون إعطاء 

 .اإلجابات
يف الفصل يف أداء مهامهم  ةبتقدمي مكافآت عند جناح مجيع الطل  -)ط 

يف النهاية مينح كل أفراد الصف من خمتلف  حيث بشكل جيد
نقاط تشجيع ومكافأة إذ حقق مجيع طالب الصف حمك اموعات 

وهذا مما يشجع على تعميم التعاون ، التفوق الذي مت حتديده مسبقا
 .بأكمله فالص يف ةبالطل بني



 

 ١٩

ي كأن زمرسواء بطريق لفظي أو  ،أثناء العمليف  ةبتعزيز تعلم الطل  - )ي 
آخر  تنجح يف مهمة ما، ورمزا أمام اموعة حني يضع رمزا معينا

  .قفخت أمامها حني
  بعد الدرس  - ٣

  :وذلك بالقيام مبا يلي ،يقوم املعلم بدور غلق الدرس
أو تلخيص النقاط  موعات تبادل األوراق وامللخصات،يطلب من ا  -)أ 

اجلماعي، ويكون دور وتبدأ حلقات النقاش . الرئيسة يف الدرس
 .موعاتإلجابات األسئلة املطروحة أمام ا املدرس معقبا ومعمما

ويتم التقومي  – بعد االنتهاء من تلخيص الدرس -  يقيم كل جمموعة  -)ب 
من ناحية حتقيق األهداف العلمية واألهداف التعاونية للمجموعة 

 .ككل باستخدام نظام حمكي املرجع
وحتسني  يقدم التغذية الراجعة املناسبة لكل جمموعة بغية تعزيز التعلم  -)ج 

على مستوى اموعة  على مستويني،م ذلك حيث يت ،عمل اموعة
ستوى ففي املعاجلة على م، الصغرية وعلى مستوى الصف ككل

 اقشون مدى فعاليتهم يف عملهم معاين ةباموعة الصغرية جيعل الطل
ويف املعاجلة على مستوى الصف  .واألشياء اليت ميكن حتسينها

 أثناء عملها يلخص املعلم نتائج ملحوظاته على اموعات كلها يف
 .ويقدم تغذية راجعة للصف ككل

 
 دور الطالب يف التعلم التعاوين  -هـ

 يتقامسهاحدد جونسون وجونسون وهولبك بعض األدوار اليت قد 
  ١٤:وهي ،األفراد يف كل جمموعة

                                                 
 ١١ - ٢.  ،  صمرجع سابق جونسون وجونسون وهولبك، ١٤



 

 ٢٠

     للمجموعة بصوت وهو الذي يقرأ املادة التعليمية  : امللخص ئقار - ١
 .و يعيد سرد اإلجابات للمجموعة .مسموع

 هموهو الذي يتأكد من أن أعضاء جمموعته  مجيع: املتأكد من الفهم - ٢
 .بوضوح يهالإكيفية التوصل و يستطيعون شرح اإلجابة

يتأكد و وهو الذي يصحح أية أخطاء ترد يف شرح عضو آخر:  املصحح - ٣
 .والنتائج بالرجوع إىل املصادرمن العبارات املثرية للجدل 

ذي حيضر املواد الالزمة وهو ال: الباحث عن التوسع والتفاصيل - ٤
عته واموعات التعليمية ويكون ضابط اتصال بني جمموللمجموعة، 

يطلب من األعضاء ربط املفاهيم  كما أنه .وبني جمموعته واملعلم األخرى،
 .اجلديدة باملفاهيم السابقة

لذي يدون قرارات اموعة ويعمل على تلخيص ونسخ التقرير ا :املسجل - ٥
 .النهائي الذي تتوصل له اموعة

بية للوصول إىل وهو الذي يعزز مسامهات األعضاء اإلجيا:  املشجع - ٦
 .األهداف املنشودة

يعطي و .وهو الذي يتابع أعضاء اموعة يف تعاوم :املالحظ املوجه - ٧
  .ةالتوجيهات لعمل اموع

  
  الفرق بني جمموعات التعلم التعاوين وجمموعات التعليم التقليدي  -و 

خلص جونسون وجونسون الفروق بني جمموعات التعلم التعاوين 
  ١٥:وجمموعات التعليم التقليدي يف النقاط التالية 

  : التفاعل اإلجيايب - ١

                                                 
 ٣٥-٣٤. ، صاملرجع نفسه ١٥  



 

 ٢١

إلجيايب املتبادل بني أعضاء يقوم التعلم التعاوين على أساس التفاعل ا
  .اموعة، بينما تفتقر جمموعات التعليم التقليدي ملثل هذا التفاعل

  : املسؤولية الفردية  - ٢
حتدد جمموعات التعلم التعاوين مسؤولية معينة لكل فرد يف اموعة، أما يف 
جمموعات التعليم التقليدي فقد ال تقع أدىن مسؤولية على الفرد وال تكون 

  . ه مسامهة يف املوقف التعليميل
  : اخلصائص الشخصية ألعضاء اموعة  - ٣

يف جمموعات التعلم التعاوين خيتلف أعضاء اموعة الواحدة يف خصائصهم 
الشخصية وقدرام بعكس جمموعات التعليم التقليدي اليت يالحظ فيها 

  .التجانس
  :قيادة اموعة  - ٤

حالة التعلم التعاوين بعكس اموعة اليت  يقود اموعة مجيع األعضاء يف
  .يقودها فرد واحد يف حالة التعليم التقليدي

  : التدعيم والتشجيع  - ٥
يكون املتعلم يف جمموعة التعلم التعاوين مسؤوالً عن تعليم غريه ومن مث 
فإن أعضاء اموعة الواحدة يتوقعون احلصول على التدعيم والتشجيع من 

يف حالة جمموعات التعليم التقليدي فمن النادر أن  بعضهم البعض، أما
  . يتحمل طالب مسؤولية تعليم طالب آخر داخل اموعة

  : أغراض الطالب  - ٦
يف جمموعات التعلم التعاوين تتلخص األغراض اليت يرجى من الطالب 
الوصول إليها يف وصوله إىل أقصى درجة من عالقات العمل مع غريه من 

 جمموعات التعليم التقليدي فالتركيز ينصب على إمتام الطالب، بينما يف
  .املهمة فقط



 

 ٢٢

  :املهارات االجتماعية  - ٧
لكي يعمل الطالب بشكل تعاوين فإنه حيتاج إىل بعض املهارات 

وغريها، أما يف حالة التعليم ... القيادة، االتصال، : االجتماعية مثل 
ت بل حيتاج إىل مهارات التقليدي فقد ال حيتاج الطالب ملثل هذه املهارا
  . شخصية تعلم يف أغلب األحوال بطريقة خاطئة 

  : دور املعلم  - ٨
وحتليل  التعاوين مبالحظة أعضاء اموعة،يقوم املعلم يف جمموعات التعلم 

مث إبالغهم بالتغذية الراجعة املتعلقة  ل،املشكالت اليت تواجههم أثناء العم
كس احلال يف جمموعات التعليم التقليدي بع ،بالكيفية املثلى إلدارة العمل

  . اليت تفتقر يف كثري من األحيان لذلك
  : الطريقة اليت تعمل ا اموعة  - ٩

يقوم املعلم يف جمموعات التعلم التعاوين بصياغة اإلجراءات املتعلقة 
بالكيفية اليت تعمل ا اموعة، أما يف حالة جمموعات التعليم التقليدي 

  .ي املعلم انتباها للطريقة اليت تعمل ا اموعةفقد ال يعط
  

  التعلم التعاوين أساليب أنواع  -ز 
تصور التعلم التعاوين بتصوره العديدة من الناحية األساليب اليت قام ـا  

واختلف بعضهم بعضا يف التطبيق رغم . املخترعون بتنوع الدراسات والبحوث
م اإلنشائي وطريقة واحدة وهي التعلم أم يتطوروا من مدخل واحد وهو التعل

  .التعاوين
اجلماعي والفردي وحبث اموعـات،   ومن تلك األساليب هي التعلم

والتعلم  موعات باإلجناز، وكمال اإلرشادات،إىل ا ةبوجغساو، وتقسيم الطل



 

 ٢٣

اجلدول اآليت يضـيحها  . واملسابقة بني اموعات ،الفردي مبساعدة اموعات
  .املخترع وعام إختراعها تصنيفا حسب

  )٢،١(اجلدول 
  ١٦التعلم التعاوين  أنواع أساليب

  األسلوب  اإلختراع عام  املخترع

Johnson & Johnson  والفردي اجلماعي التعلم   ١٩٦٠ سطو  
Learning Together & Alone 

De Vries & Edwards موعات بني املسابقة   ١٩٧٠ أولا    
Teams-Games Tournaments (TGT) 

Sharan & Sharan  موعات حبث  ١٩٧٠ وسطا Group Investigation 

Johnson & Johnson ١٩٧٠ وسط  Constructive Controversy 

ِAronson & 
Associates 

  Jigsaw جيغساو  ١٩٧٠ آخر
 

Slavin & Associates ١٩٧٠ آخر  
 باإلجناز اموعات إىل ةبالطل تقسيم

Student Teams Achievement Division  
  (STAD)  

Cohen  اإلرشادات كمال  ١٩٨٠ أول  Complex Instruction 

Slavin & Associates موعات اعدةمبس الفردي التعلم  ١٩٨٠ أولا 

Team Accelerated Instruction (TAI)  
 

Kagan 
   التعاوين اإلنشائي تعلم  ١٩٨٠ وسط

  Cooperative Learning Structure 

Steven,  Slavin & 
Associates 

  ١٩٨٠ آخر
  والكتابة القراءة تعلم 

Cooperative Integrated Reading & 
Composition (CIRC) 

 
  

  (STAD)ة إىل اموعات تقسيم الطلب  -ح 

Student Team Achievement Division (STAD)  الـتعلم   أسـلوب أول
 Hopkinsالتعاوين اكتشافا وأشد شعبيا عند املـربني يف اجلامعـة هـوفكينس    

                                                 
16 David W. Johnson, Roger T. Johnson and Mary Beth Stanne, Cooperative Learning Methods : A 

Meta-Analysis (University of Minessota : 2000) 



 

 ٢٤

University ـ الفكرة األساسية يف تقسـيم الطل . لسهل تطبيقه يف الفصل إىل  ةب
ات للتعاون والتـدافع بينـهم يف   يف اموع ةبهي كيف يشوق الطلاموعات 

  .سيطرة املواد املدروسة حىت يتأثر يف أذهام أن التعلم مهم ومتوقع
أسلوب عرض سالفني مخس خطوات أساسية يف تطبيق التعلم التعاوين ب

   ١٧:هي، اتإىل اموع ةبتقسيم الطل
 .يف الفصل ةبطلإلقاء املواد الدراسية إىل ال - ١

يهتمون الدروس وينجحون  ةباد الدراسية يف الفصل ليكون الطلتقدمي املو
  .يف االختبار ويسعون إىل النجاح

  التعلم يف اموعات - ٢
ـ اليت تتكون من أربعـة أو مخسـة طل   إىل اموعات ةبتقسيم الطل . ةب

ي ويستحسن أن تكون أعضاء اموعات خمتلفة ومتنوعة من عدة النواح
لتوفر الفرصة إىل كل األعضاء للمشاركة بالنشيطة والتدافع يف النشـيط  
واتقان أن كل األعضاء قادر على املشاركة واملعاونة يف التعلم لنيل حسن 

 .استعداد االختبار الفردي
 االختبار - ٣

ملدرس االختبار الفـردي  يف اموعات متعاونا يلقي ا ةببعد أن يعمل الطل
  .التعاون فيما بينهمب دون إىل كل طال

 تقدمي الدرجات الفردية - ٤

الفكرة األ ساسية خلف تثبيت تنمية الدرجات الفردية هي اإلظهار على 
الطالب اهلدف الذي ميكن إدراكه بالعمل النشيط ويظهر أيضـا تنميـة   

  .احملصالت الدراسية اليت وجدوا من قبل
  
 

                                                 
17 Robert F. Slavin, Op.Cit., hlm. 71 



 

 ٢٥

 تقدير اموعات - ٥

اعترف املدرس اموعة اليت تصل ، الفردبعد حساب الدرجة اليت يقدمها 
ينالون درجة اموعات باالمجال مجيع الدرجة يقدمها . إىل مقياس القدر

  .الفرد ويقسمها بعدد أعضاء اموعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦

  مهارة الكتابة: املبحث الثاين 
 

  مفهوم الكتابة  -أ 
أو  Copyingلنسخ يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على ا

خر حىت يشمل خمتلف العمليات العقلية ويتسع ىف بعضها اآل Spellingالتهجئة 
إا حسب التصور األخري نشاط ذهين يعتمد على . الالزمة للتعبري عن النفس

االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها 
   ١٨.بشكل يتناسب مع غرض الكاتب

  
 ١٩ةطبيعة الكتاب  -ب 

نشطة واملهارات الىت متيز كل منها الكتابة تشري إىل جمموعة من األ
هذه األنشطة تبدأ بتحويل الصوت  ،مبطالب معينة تفرضها على الكاتب

العملية ال تتضمن أكثر من وهذه  يف اللغة إىل شكل مرئي متفق عليه،املسموع 
 ،وز الصوتية بالرموز املرئية أي كتابة األصوات باحلروف الدالة عليهاربط الرم

وكتابة اجلمل يتم التركيز فيها على  ،دات هلا معىن كالكلمةيتلوذلك كتابة وح
العملية كلها تسمي اهلجاء واخلط ونستطيع أن  وهذه ،الرسم الكتايب لرموز اللغة

نطلق على هذا اجلانب من النشاط يف الكتابة اجلانب احلركي أو املهارة احلركية 
  .يف الكتابة

ابة أكثر تعقيدا فتضمن وضع احللقة الثانية من النشاط عندما تصبح الكت
ام يه بني أصحاب اللغة أى استخدام نظالرموز املرئية طبقا للنظام املتفق عل

وهذا النشاط نسميه النشاط الكتايب  كيب اجلمل يف صياغة مجل وكتابتها،تر

                                                 
   ٥٨٩. ص، سابق مرجع، رشدى أمحد طعيمة ١٨
منشـورات املنظمـة   : إيسيسـكو  ( طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ١٩

  ٢٠٢-٢٠١. ص )٢٠٠٣، اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة



 

 ٢٧

  .العملي البسيط أو التعبري
يها وهي املرحلة اليت ينظر ف ،تايت بعد ذلك مرحلة النشاط الكتايب التطور
، لسل طبقا لنظام تركيب اللغةللكتابة كوسيلة للتعبري عن األفكار يف شكل مس

شاء تتكون املهارة الثانية للكتابة ومن التعبري واإلن. النشاط نسميه اإلنشاء وهذا
  .وهي املهارة العقلية والفكرية

  
  أمهية الكتابة  -ج 

ى الكتابة هدفا كما تعترب القدرة عل ترب الكتابة من أهم مهارات اللغة،تع
والكتابة كفين لغوي التقل أمهية عـن احلـديث   ، رئيسا من تعلم اللغة األجنبية

وإذاكانت للغة يف حياة اإلنسان وظيفتان رئيسـتان مهـا االتصـال    . والقراءة
فإن الكتابة قادرة علي أداء هـاتني   ،وتسهيل عملية التفكري والتعبري عن النفس

  .الوظيفتني
كتابة يف املستويات املتقدمة من تعلم اللغـة حيـث   وقد تزداد أمهية ال

ها ليسجل ـا  وقد حيتاج ،حيتاجها الدارس ليعرب ا عن مستواه يف دراسة اللغة
تابة فيما يتصل بدراسة كما قد حيتاجها للتعبري عن نفسه ك معلوماا عن اللغة،

  ٢٠.دااأفاا واللغة وثقا
  
 تدريس الكتابة أهداف  -د 

  ٢١:دف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل متكني الدارس من 
 .كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته - ١
يز شـكل  حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متيكتابة الكلمات العربية  - ٢

 .رهااحلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخ
                                                 

 ٢٠٢-١٩٩. ، صاملرجع نفسه ٢٠ 
 ٢٠٤. ص،  املرجع نفسه  ٢١



 

 ٢٨

 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم - ٣
 .ط النسخ أو الرقعة أيها أسهل على الدارسإتقان الكتابة خب - ٤
 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار - ٥
 .معرفة عالمات الترقيم ودالالا وكيفية استخدامها - ٦
الفات بني ختمن بعض االمالء وإدراك ما يف اللغة العربية معرفة مبادئ اإل - ٧

ومن خصائص ينبغي العنايـة ـا يف الكتابـة     النطق والكتابة والعكس،
 .اخل. . . واهلمزة  ،كالتنوين مثال والتاء املفتوحة واملربوطة

 .خدما الترتيب العريب املناسب للكلماتترمجة أفكاره كتابة يف مجل مست - ٨
ت صحيحة يف سياقها مـن  ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلما - ٩

، لتثنية واجلمـع اإلفراد وا(حيث تغيري شكل الكلمة وبناءها بتغري املعىن  
 ).اخل. . .إضافة الضمائر  التذكري والتأنيث،

 .ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -١٠
 .استخدام األسلوب املناسب للموضوع أوالفكرة املعربعنها -١١
 .كتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربةسرعة ال -١٢

فاألهداف السـبعة األوىل  . وقسمت هذه األهداف إىل قسمني كبريين
وأما األهداف اخلمسة األخرية هي األهداف السـلوكية  . هي األهداف احلركية

ونستطيع أن خنرج اهلدف األساسي من تدريس الكتابة هو أن يستطيع . واملعرفية
يذ أن يعربوا عما يف ذهنهم وفكرم كتابة صحيحة باللغة العربية لكـي  التالم

  .يفهم القارئ
  

 مراحل تدريس الكتابة  -هـ

التدرج مبدأ ينبغي أن يراعى عند تدريس الكتابة سواء من حيث اختيار 
وفيما يلي املراحل اليت ميكن أن . املادة اللغوية أو من حيث طريقة التدريس



 

 ٢٩

   ٢٢:ابة يأخذها تدريس الكت
 .البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض احلروف - ١
 نسخ بعض احلروف - ٢

 .بعض الكلمات نسخ - ٣
 .كتابة مجل بسيطة - ٤
 .بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلواراتكتابة  - ٥
 .اإلجابة كتابة على بعض األسئلة - ٦
 ).منظور، منقول، اختبارى(إمالء  - ٧

 ).بإعطاء عناصر للموضوع(تعبري مقيد  - ٨

 .تعبري حر - ٩
  

 وسائل تدريس مهارة الكتابة  -و 

يتناول األول منهما تعلم . هناك نوعان من الوسائل لتعليم وتعلم الكتابة
اء وتنظيم فقرات الكتابة املتصلة، ويهتم النواحي الثابتة األساسية مثل اخلط واهلج

ميذ بأفكار وحقائق وآراء تساعده على إثراء حمتوى وع الثاين بتزويد التلالن
وستعرض . الكتابة وتعرض له أمثلة لطرق عرض األفكار وتسلسلها ومناقشتها

  ٢٣:الوسائل املقصودة فيما يلي 
، والكلمات من هذه الوسائل أشرطة التسجيل: وسائل تعلم اهلجاء  - ١

 .وألعاب اهلجاء الناقصة، والصور والرسوم،واحلروف  املتقاطعة،
من هذه الوسائل . وسائل التدرج من التعبري املوجه إىل التعبري احلر - ٢

حلائط أو الصوروالرسوم وجمموعة من الصورالكاريكاتورية أو صورا
 .لوحات العرض أو اللوحات الوبرية أو جمموعة رسوم تكون تسلسل قصة

                                                 
 ٦٠٣. ، صمرجع سابقرشدى أمحد طعيمة،  ٢٢
 ١٩٢. ص) ١٩٨١، اننكتبة لبن: بريوت ( بني النظرية والتطبيق، تعلم اللغات احلية وتعليمها، صالح عبد ايد العريب ٢٣



 

 ٣٠

امج وبر ،األفالم السينمائية :ومن هذه الوسائل . وسائل إثراء احملتوى - ٣
 .ائد واالترواجل التليفزيون، وبرامج اإلذاعية،

 

 صعوبات الكتابة  -ز 

  ٢٤:منها ، يف تدريس مهارة الكتابة هناك صعوبات عديدة
 الصعوبات املتعلقة برسم احلرف - ١

 .اختالف صورة احلرف باختالف موضعه من الكلمة  -)أ 
 .وصل احلروف وفصلها  -)ب 
 .اختالف النطق عن الكتابة  -)ج 
 ءقواعد اإلمال  -)د 

 الصعوبات املتعلقة باحلركات - ٢

 .الضبط الصريف  -)أ 
 .الضبط النحوي  -)ب 
 استخدام الصوائت القصار  -)ج 

 الصعوبات املتعلقة بالنقط - ٣

 صعوبات أخرى - ٤

 عالمات الترقيم  -)أ 

 .املصحف الشريف عن اهلجاء العادى اختالف هجاء  -)ب 
يف عمليته التعليمية  وحتتاج هذه الصعوبات إىل حل مناسب يعاجله املعلم
  .ملهارة الكتابة باستفادة التقنيات أواألساليب والوسائل املناسبة

  
 تقومي الكتابة   -ح 

اقترح نونان ثالثة جوانب ينبغي مراعاا عند تقومي كتابة الطالب، وقد 
                                                 

 ١٦٣ -١٥٨. ص) هـ ١٤١٣، دار السالم: الرياض( ماهيتها وطرائق تدريسها: املهارات اللغوية ، أمحد فؤاد عليان٢٤ 



 

 ٣١

 النحوية والقواعد (organization)وتنظيم األفكار  (content)املضمون : وهي 

(grammar) .ا يف يناذه اقترح األستاذ طعيمة نواحي ينبغي للمعلم مراعا سب
  : تقومي كتابة الطالب كاآليت 

وتشمل النظر يف األفكار اليت تندرج حتت املوضوع من : الناحية الفكرية  - ١
 .حيث صحتها وترتيبها والربط بينها

تعمال وتشمل مراعاة قواعد النحو والصرف والبالغة واس: الناحية اللغوية  - ٢
 .األلفاظ يف املعاين اليت وضعت هلا

ونعين ا أسلوب األداء ومراعاة الذوق األديب ومجال : الناحية األدبية  - ٣
 .التصوير وسوق األدلة يف قوة ووضوح

  . ناحية الرسم اإلمالئي وجودة اخلط وحسن النظام - ٤
ة أستاذ اللغة اإلجنليزي -  )Donald Knapp( يقترح األستاذ دونلد ناب

  مي كتابة الدارسني على أساس قائمة الضبطوتق -  جبامعة كولومبيا بأمريكا
  ٢٥:التالية 

 :النواحي الشكلية  - ١
 .العنوان مبني بوضوح ويدل على احملتوى  -)أ 
 .هلوامش وبداية الفقرات واضحة املعامل  -)ب 
  .هاخلط واضح تسهل قراءت  -)ج 

 :معاجلة الفكرة الرئيسية يف كل فقرة  - ٢
 .تدل اجلملة األوىل على املوضوع الذي تتناوله الفقرة  -)أ 
 .تساعد اجلمل األخرى على شرح هذا املوضوع  -)ب 
 .يوجد ترابط بني كل مجلة وأخرى يف األفكار والصياغة  -)ج 

 

                                                 
 ١٩٠. ص، مرجع سابق ،العريبصالح عبد ايد  ٢٥



 

 ٣٢

 :األداء اللغوي  - ٣
 .لصلة بني العباراتحروف العطف والروابط األخرى تبني ا  -)أ 
 .تستخدم مفردات خمتارة للتعبري السليم عن األفكار  -)ب 
 .صياغة اجلمل متنوعة جتعل األسلوب مشوقا  -)ج 
 .اهلجاء سليم  -)د 
 .ألعداد وعالمات الوقف تستخدم بكفاءةا  - )ه 
 .التفصيالت تشرح األفكار الرئيسية وتعززها  - )و 
 .ئيسية فيهاخامتة الفقرة تكمل األفكار الر  - )ز 

 :األفكار واحملتوى  - ٤
 .وضوح األفكار يساعد القارئ على فهمها  -)أ 
 .احملتوى يرتفع إىل مستوى االتصال اجلدي بني الكبار  -)ب 
 .احملتوى فيه تلقائية وخلق وابتكار  -)ج 

وأصدقاؤه كما نقله جيواندونو أن هناك مخسة  Jacobsوعند ياكوبس 
املضمون و التنظيم و املفردات و : ة تقديرها، وهي معايري لتقومي مهارة الكتاب

ونأيت بشيء من التفصيل هلذه املعايري اخلمسة  ٢٦.القواعد اللغوية واإلمالء واخلط
  :فيما يلي 

  )٢،٢(اجلدول 
  معايري تقومي مهارة الكتابة وتقديرها

  التقدير معايري  التقدير  النتيجة  الكتابة نواحي

  األفكار ترمجة
  
  

٣٠-٢٧  
  

٢٦-٢٢  
  

  جدا جيد
  
  جيد
  

 املضمون وعرض جدا، واسع للموضوع الفهم •
 .للموضوع ومناسب جدا ومفصل عميق

 املضمون وعرض كاف للموضوع الفهم •
 .للموضوع مناسب

                                                 
26 Holly L.Jacobs dkk., Testing ESL Composition, dalam M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa 
dalam Pengajaran (Bandung: Penerbit ITB, 1996), hlm. 130-131; J.B. Heaton, Writing English 

Language Tests (New York: Longman Inc., 1988), hlm. 146.  



 

 ٣٣

٢١-١٧  
  

١٦-١٣  

  مقبول
  
  ناقص

 املضمون وعرض حمدود للموضوع الفهم •
 .مفصل وغري ضيق ولكنه للموضوع مناسب

 غري موناملض وعرض للموضوع الفهم عدم •
  .للموضوع مناسب

 العريب ترتيب
  املناسب

٢٠-١٨  
١٧ -١٤   
١٣ -١٠   
  ٩ - ٧   

  جدا جيد
  جيد
  مقبول
  ناقص

 .جدا وواضحة ومنظمة مفهومة األفكار •

 .وواضحة ومنظمة مفهومة األفكار •

 .منظمة غري أا إال مفهومة األفكار •

 وغري واضحة وغري مفهومة غري األفكار •
  .منظمة

 ياراخت
 املفـردات
  الصحيحة

٢٠ -١٨    
١٧ -١٤   

  
١٣ -١٠   

  
٩ - ٧  

  جدا جيد
  جيد
  
  مقبول
  
  ناقص

 .هلا وضع فيما ومستخدمة غنية املفردات •

 استخدامها يف اخلطأ قلة مع غنية املفردات •
 .املعىن مفهوم ال ولكنه

 يف األخطاء وكثرة حمدودة املفردات •
 .استخدامها

 يف األخطاء رةوكث جدا قليلة املفردات •
  .استخدامها

  النحوية الصيغ

٢٥ – ٢٢   
  

٢١ - ١٨   
  
  

١٧ – ١١   
  
  

١٠ – ٥   

  جدا جيد
  
  جيد
  
  
  مقبول
  
  
  ناقص

 قلة مع جدا جيد اللغوية القواعد استيعاب •
 .والصرفية النحوية األخطاء

 اجلمل ولكن جيد اللغوية القواعد استيعاب •
 النحوية األخطاء قلة مع بسيطة املستخدمة

 .الصرفيةو

 كثرة مع ضعيفة اللغوية القواعد استيعاب •
 املعاين جتعل اليت  والصرفية األخطاءالنحوية

 .الفهم وصعبة مبهمة

  . اإلطالق على النحوية القواعد استيعاب عدم •

 اإلمالء تطبيق
  العريب

٥  
  
  
٤  
  

  جدا جيد
  
  
  جيد
  

 جاءواهل جدا جيد اإلمالئية القواعد استيعاب •
 بكفاءة الترقيم عالمات واستخدام سليم،
 .جدا جيد واخلط

 األخطاء قلة مع جيد اإلمالئية القواعد استيعاب •
 .جيد واخلط الترقيم، وعالمات اإلمالء يف



 

 ٣٤

٣  
  
٢  

  مقبول
  
  ناقص

 كثرة مع ضعيفة اإلمالئية القواعد استيعاب •
 .الترقيم وعالمات اإلمالء يف األخطاء

 اإلطالق، على اإلمالئية القواعد استيعاب عدم •
  . للقراءة صعب واخط

        اموع
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  ممتـاز=   ١٠٠ – ٩١
  داج جيد=     ٩٠ - ٨١
  جيـد=     ٨٠ – ٧١
  مقبـول=     ٧٠ - ٦١
  ناقـص=     ٦٠ – ٥١
  راسب=     ٥٠ -   ٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 ٣٥

  نبذة تارخيية عن املدرسة: املبحث الثالث 
  

إن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج من إحدى املدارس حتت 
اليت تقع يف وسط مدينـة فاملبـانج    رعاية وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا

م باسـم املدرسـة   ١٩٦١أغسطوس  ١أنشئت هذه املدرسة يف . سومطرى اجلنوبية
حتت هيئة قانونية مؤسسة التربية الوطنية العامة، كاتب العقود  (MAS)الثانوية األهلية 

م ١٩٦٧نوفمرب  ١١ويف  .  ١٩٦١ /٨: رقم  Tan Hong Kieالرمسية  تان هونج كي 
ا وزارة الشؤون الدينية مدرسة حكومية باسم املدرسة اإلسـالمية احلكوميـة   جعلته

  .األوىل فاملبانج
. مرت هذه املدرسة مبراحل، حيث بدأت بقسم واحد وهـو قسـم الـدين   

وعقبها افتتح قسم اإلجتماع وقسم الطبيعة كالفيزياء واألحياء، دف إعداد الطلبـة  
عهم ملواصلة دراستهم إىل اجلامعة بعد خترجهم من املكافأة يف علوم الدين والعامة ويداف

  .هذه املدرسة
يبلغ عدد مدرس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبـانج للسـنة   

و يعلمون حسب ختصصام ويتمـون  ، شخصا ٥١قدر  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨الدراسية 
اجلامعـات  الدراسة ىف درجة الليسانس وبعض منهم يتموا ىف درجـة املاجسـتري ب  

ويبلغ عدد طالا يف نفس السنة الدراسـية قـدر    .احلكومية أو األهلية يف إندونيسيا
طالبات، وأعظمهـم قـادمون مـن     ٢٨٣طالب و  ٢٤٧يتكون من ، طالب ٥٣٠

  .متخرجي املدرسة املتوسطة احلكومية و األهلية
دأ حبضور يب األوىلاحلكومية اإلسالمية وتعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

ا يسري  و. ٢٠٠٦سنة  )KTSP(املنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية 
كان تعليم اللغة العربية . مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم بأي طريقة وأسلوب ما

  .دقيقةأربعون مخس وفصل، وكل خصة يف األسبوع خصص  لكل فصل ثالثفيها 



 

 ٣٦

  سات السابقةالدرا: بحث الرابع امل
  

 عرض الدراسات السابقة  -أ 

  :قد قام بعض الباحثني بدراسات مماثلة يف هذا اال، منهم 
  ٢٧)٢٠٠٣( خملصة دراسة - ١

يق الطالب يف تعلم عالقة تطبيق التعلم التعاوين بتشو: عنوان البحث   -)أ 
 . اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج

 :     أهدف البحث   -)ب 

معرفة العالقة بني طريقة التعلم التعاوين على منـهج تقسـيم    -)١
اإلجناز و دوافع الطالب يف تعلم اللغة الطالب إىل جمموعات ب

 .العربية
معرفة العالقة بني طريقة التعلم التعاوين على منـهج تقسـيم    -)٢

 .الطالب إىل جمموعات ونتيجة تعلم اللغة العربية
 : منهج البحث   -)ج 

  . استخدمت الباحثة منهج البحث اإلجرائي الصفي
 :نتائج البحث   -)د 

بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعة يكـون  إن التعلم التعاوين  -)١
 .الطالب بالتعلم فعاال يف تنمية اهتمام

 .إنه يساعد الطالب الذي لديه مستوى قدرة األكادميية االدىن -)٢
  
  
 

                                                 
، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج ((، عالقة تطبيق التعلم التعاوين بتشويق الطالب يف تعلم اللغة العربية، خملصة ٢٧ 

  غري منشورةرسالة ماجستري) ٢٠٠٣



 

 ٣٧

 ٢٨)٢٠٠٤(صوف رجال  دراسة - ٢

الـتعلم التعـاوين يف   تنمية مهارة الكالم من خالل  :البحث  عنوان  -)أ 
 .أتشيه الوسطىاإلسالمية  الثانويةدار املخلصني مدرسة 

 :أهداف البحث   -)ب 
طلبة املدرسـة العاليـة دار   الكشف عن تنمية مهارة الكالم لدى 

املخلصني واملعوقات اليت يواجه املدرس فيها مـن خـالل الـتعلم    
  .التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات

 :منهج البحث   -)ج 
  .استخدم الباحث منهج البحث اإلجرائي الصفي

 : نتائج البحث   -)د 
اموعات  استخدام التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة أىل -)١

 .فعالية يف تنمية مهارة الكالم وحتسينها
هناك ستة عوامل جيعل التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبـة   -)٢

: إىل اموعات ترتفع مهارة كالم الطلبة وهي كمـا يلـي   
موقف التعلم من خالل التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة 

ة املستوية تيح الفرصوي ، وممارسة الكالم،إىل اموعات مريح
شطة الكالم املتنوعة حبسب ويصمم أن على الطلبة يف الكالم،

ويتركز التعلم على أنشطة الطالب لوجـود احلـرة    احلاجة،
 .عليهم والتعاون بينهم ملعاجلة املشكالت

  
  
 

                                                 
: ماالنج (  يه الوسطىتنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين يف املدرسة العالية دار املخلصني أتش، صوف رجال  ٢٨

 رسالة ماجستري غري منشورة) ٢٠٠٤، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج



 

 ٣٨

  ٢٩)٢٠٠٨(حممد يانس فطاين  دراسة - ٣
 .تنمية مهارة القراءة بطريقة التعلم التعاوين :البحث  عنوان  -)أ 
 : البحثأهداف   -)ب 

طريقة تعليم مهارة القراءة يف الفصل األول باملدرسـة  معرفة  -)١
 .عاوي –ارميب الثانوية اإلسالمية احلكومية ع

معرفة تطبيق تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقـة الـتعلم    -)٢
التعاوين بنوع تقسيم الطالب إىل جمموعات يف الفصـل األول  

 .عاوي -باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عارميب 
 :منهج البحث   -)ج 

استخدم الباحث البحث اإلجرائي الصفي، وللحصـول علـى   
طلوبة يف هذه البحث جيمع الباحث البيانـات باملسـح   البيانات امل

واملناقشة مع مدرس اللغة العربية وكذلك يستخدم املالحظة واملقابلة 
  . واالختبار

 : البحث نتائج   -)د 
إن استخدام طريقة التعليم التعاوين أسـلوب تقسـيم الطلبـة إىل    

ميـة  جمموعات يف الفصل األول باملدرسة الثانوية اإلسـالمية احلكو 
   .عاوي فعالة يف تنمية مهارة الطلبة يف القراءة –عارميب 

   
 املوازنة واملناقشة  -ب 

ومن الدراسات السابقة املعروضة اتضح للباحث أن الباحثني السـابقني  
قد حبثوا يف استخدام طريقة التعلم التعاوين أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 

(STAD) اليت قد حبثـت يف  ) ٢٠٠٣(ة، منهم خملصة يف جمال تعليم اللغة العربي
                                                 

رسالة ) ٢٠٠٨، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج ( تعاوينتنمية مهارة القراءة بطريقة التعلم الحممد يانس فطاين،  ٢٩ 
 ماجستري غري منشورة



 

 ٣٩

عالقة تطبيق التعلم التعاوين بتشويق الطلبة يف تعلم اللغة العربيـة يف املدرسـة   
واألسلوب املستخدم يف حبثها هـو  . الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج

ونتيجة حبثها تدل على أن استخدام هـذا  . أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات
و صوف رجال . األسلوب يستطيع أن ينمي اهتمام الطلبة يف تعلم اللغة العربية

الذي قد استخدم هذا األسلوب يف تنمية مهارة الكالم يف مدرسة دار ) ٢٠٠٤(
ونتيجة حبثه تدل على أن استخدام . املخلصني الثانوية اإلسالمية أتشيه الوسطى

و أما حممـد  . مية مهارة الكالمأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات فعال يف تن
فقد استخدم هذا األسلوب يف تنمية مهارة القـراءة يف  ) ٢٠٠٨(يانس فطاين 

ونتيجة حبثه تدل على أن . عاوي –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عارميب 
  .استخدام هذا األسلوب فعال يف تنمية مهارة القراءة

  
 إفادة الباحث  -ج 

اسات السابقة، استخلص الباحث أن أسـلوب  هذه الدربعد مالحظة 
تقسيم الطلبة إىل اموعات هو أسلوب التعلم التعاوين األكثر استخدامه مـن  

ونتائج البحوث السابقة تدل على أن استخدام . أسلوب التعلم التعاوين األخرى
طريقة التعلم التعاوين أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات فعال يف تنمية اهتمام 

  .لطلبة يف تعلم اللغة العربية، وكذلك يف تنمية مهارة الكالم والكتابةا
اعتمادا على نتائج البحوث السابقة، قام الباحث بتطبيق طريقة التعلم 
التعاوين أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات يف تنمية مهارة الكتابة، ألن 

بيقها يف تعليم واعتقد أن هذه الطريقة ميكن تط. املوضوع مل يبحث فيه أحد
 .  مهارة الكتابة

  
  



 

 ٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 ٤١

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 

 منهج البحث  - أ 

، إن املنهج الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو املنهج التجـرييب 
ويف تصميم هذا التجـارب  . ألنه أقرب املناهج حلل املشكالت بالطريقة العلمية

بعدي على أساس عشوائي ال االختبارقبلي واالختبار ال يقة ستخدم الباحث طرا
 The Randomized Pretest-Posttest) لكل من اموعتني التجريبية والضـابطة 

Control Group Design) .   مث حسب على أساس القياسني حبسـاب متوسـط
الداللة اإلحصائية ضع ومث . الزيادة للحصول على املقارنة بني هاتني اموعتني

  : وتصميم هذا التجارب يرسم على الصورة التالية. للفرق بينهما
  
  
  

  
  :بيان اإلشارات

R    =عشوئية تعيني العينة  
A     =جمموعة جتريبية  

B   = جمموعة ضابطة  

  القياس القبلي للمجموعة التجريبية=    01

  بعديللمجموعة التجريبيةالقياس ال=    02
  القياس القبلي للمجموعة الضابطة=    03

R  

A 

B 

01 

03 

X 02 

04 



 

 ٤٢

  ٣٠.القياس البعدي للمجموعة الضابطة=    04

  
  ب اختيارهاجمتمع البحث وعينته وأسلو  -ب 

الفصل احلادى عشر يف  طلبةهو مجيع بحث يف هذا البحث إن جمتمع ال
- ٢٠٠٨املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج العام الدراسي 

الباحث من تلك الفصول عني وقد . الذي يتكون من مخسة فصول ٢٠٠٩
احلادى عشر قسم ليكونا جمموعتني جتريبية وضابطة، مها الفصل اخلمس فصلني 

بحث على طريقة الا عينة هلذطالبا  ٢٥واختار من كل جمموعة . ٢و  ١الطبيعة 
   .عشوائية
  

  متغريات البحث  -ج 
املتغري التابع هو . وجد يف هذا البحث متغريان، املتغري املستقل واملتغري التابع

نا فهي فر لساملتغري الذي يرغب الباحث عادة يف شرحه، أما املتغريات اليت ست
املتغريات املستقلة، أي أن املتغري املستقل هو السبب االفتراضي للمتغر التابع 

ب املتغري املستقل هنا أسلوف ٣١.املستقل املتغريالتابع هو الناتج املتوقع من  املتغريو
  .تنمية مهارة الكتابة التابع املتغري، وتقسيم الطالب إىل اموعات

  
 أدوات البحث  -د 

 .هي االختبار هذا البحث يف اليت استخدمها الباحث من أدوات البحث 
أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو  (االختبار هو جمموعة من املثريات ويقصد ب

يفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة أُعدت لتقيس بطريقة كَمية أو ك) رسوم
                                                 

30 Syamsuddin AR dan Vismaia S.Damaianti, Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa 
(Bandung: Rosdakarya, 2007), cet. II, hlm. 174 

 ٤٠. ص )١٩٨٢وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، : الكويت( ٦، طأصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،   ٣١



 

 ٤٣

للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار جمموعة مـن   ما، أو قيمة ما، أو رتبة ما
   ٣٢.األسئلة أو جهازا معينا

  :واستخدمه الباحث يف التجربة ألغراض آتية  
ب وصف مستوى التحصيل الدراسي قبل تطبيق التعلم التعـاوين أسـلو   - ١

بناء على نتيجة هـذا االختبـار   . (STAD)تقسيم الطلبة إىل اموعات 
بتقسـيم الطلبـة إىل    -يف اموعـة التجريبيـة    –القبلي، قام الباحث 

 ).تضم مستويات معرفية خمتلفة(جمموعات صغرية غري متجانسة 

 .قياس متوسط التحسن يف التحصيل لتأثري العامل التجرييب - ٢
٣ - موعتني التجريبية والضابطةالتكافؤ بني ا.  

 

 تمصادر البيانا-هـ
قصد الباحث مبصادر البيانات هي من أي مصادر حيصل الباحث البيانات، 
والبيانات املقصودة هي مجيع ما وجده الباحث عند إجراء البحث يف مكانه وما 

 يف هذا البحث هي الطلبة يفمصادر البيانات و. ناله الباحث من نتائج االختبار
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج و نتائج االختبار يف الكتابة 

  . قبل إجراء التعلم التعاوين و بعده
 

  أسلوب حتليل البيانات  -و 
م الباحث بتحليلها على التعبري اق، بعد مجع البيانات من نفس االختبارات

  : الباحث الرموز اآلتية ستخدماويف حتليلها . الكمي ألا متصفة باألرقام
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 .٣٧٩ص  ،املرجع نفسه  ٣٢



 

 ٤٤

 :البيان 
DM     :متوسط الفرق  
DMSE  : ٣٣من متوسط الفرق  

استخدم الباحث هذا الرمز ألن نتيجة االختبار القبلي والبعدي صـدرت  
  .عن عينة واحدة يف كل جمموعة

وحلل الباحث املقارنة بني اموعتني التجريبية والضابطة بوضع نتيجـة  
                            :                 ٣٤االختبار البعدي وحدها باستخدام الرمز

                               









+
+












−+

+

−
=

∑ ∑
21

21

21

2
2

2
1

21
0

2 NN

NN

NN

xx

MM
t        

                                                          
لبعدي من كل جمموعة ليست هلا واستخدمه الباحث ألن نتيجة االختبار ا

عالقة، وباملعىن أن هذه النتيجة صدرت عن عينة يف اموعة التجرييـة بعـد   
جتريب الطريقة التحليلية وصدرت عن عينة من اموعة الضابطة بعد تطبيـق  

  .طريقة القراءة والترمجة، حيث إن هاتني الطريقتني متفرقان
  

  مراحل تنفيذ الدراسة  -ز 
  :بتنفيذ الدراسة يف املراحل اآلتية  قام الباحث

 االستعدادية - ١

  : قام الباحث يف هذه املرحلة باخلطوات اآلتية 
إستأذن الباحث رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميـة األوىل    -)أ 

وقدم . دراسة التجريبية يف هذه املدرسهيقوم بالفاملبانج وأخربه بأنه س

                                                 
33 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. 

VIII, hlm. 289-290. 
34   Anas Sudijono, Pengantar, hlm.297 



 

 ٤٥

ـ ة من إليه خطاب االستئذان للدراس ت العليـا  اعميد كلية الدراس
 .اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم جامعة 

عين الباحث الفصلني الذين يتكونان من فصل التجريبـة وفصـل     -)ب 
 .الضابطة

 التجريبة - ٢

  :تشتمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية 
 .تصميم املواد الدراسية واالختبار  -)أ 
تأسيسـا  . بار القبلي على اموعة التجريبية والضـابطة وضع االخت  -)ب 

على نتائج االختبار القبلي قسم الباحث الطلبة يف اموعة التجريبية 
 ).تضم مستويات معرفية خمتلفة(إىل جمموعات صغرية غري متجانسة 

 ٤٥×  ٣يقوم الباحث بدراسته أربع لقاءات حيث أن يف كل لقاء   -)ج 
، و "رحلة إىل شاطئ البحـر "حوار : راسية هي واملواد الد. دقيقة
 ". من يوميات الطالب"قراءة 

هذه املرحلة هي مرحلة تطبيقية للتحطيط الذي صممه الباحـث يف  
ويف هذه احلالة قام الباحث بصفته معلمـا يف هـذا   . مرحلة قبلها

  .البحث
 .قام الباحث باالختبار البعدي  -)د 

 حتليل البيانات - ٣

  :حلة على اخلطوات اآلتية تشتمل هذه املر
التحرير والتصحيح، هو تصحيح البيانات احملصولة حذرا من وقوع   -)أ 

 .األخطاء
ترميز البيانات، وهو ادخال البيانات يف الرمز تسهيال للباحث يف   -)ب 

 .التقسيم والتحليل



 

 ٤٦

 .تكوين اجلدول، وهو تقدمي البيانات على شكل اجلدول  -)ج 
يل البيانات اموعة الستنباط األجوبة ألسئلة التحليل، وهو حتل  -)د 

 .البحث
 كتابة الرسالة - ٤

هذه املرحلة هي مرحلة آخرة، وهي تشتمل على أمرين، مها 
فمحتويات البحث البد من التناسب . حمتويات البحث و شكل الرسالة

والترابط بني أسئلة البحث وفروض البحث والبيانات اموعة والتحلثل 
وأما شكل الرسالة فيكون تابعا مبا قرره جامعة موالنا مالك . واالستنباط

لذلك تكون الرسالة حتتوي على . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
الفصل األول هو اإلطار العام، والفصل الثاين حيتوي على . مخسة فصول

اإلطار النظري، والفصل الثالث حيتوي على منهجية البحث، والفصل 
ي على عرض البيانات وحتليلها، والفصل اخلامس حيتوي على الرابع حيتو

  .  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقضتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٨

  الفصل الرابع 
  ومناقشتها عرض البيانات وحتليلها

  
 (STAD)ة بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات تعليم الكتاب  -أ 

إىل جمموعـات   سلوب تعلم يتم فيه تقسيم الطلبـة التعلم التعاوين هو أ
يتراوح عدد أفراد كـل   ،)تضم مستويات معرفية خمتلفة(صغرية غري متجانسة 

وإلدراك احلقائق عن مقدار مهارة الكتابة يف مادة . أفراد ٦ – ٤جمموعة ما بني 
ليكون ) ١انظر إىل امللحق (ربية قدم املدرس إىل الطلبة االختبار القبلي اللغة الع

درجة أساسية، وهي جزء من التعلم التعـاوين أسـلوب تقسـيم الطلبـة إىل     
  .وكذلك تكون مقياسا لتقسيم الطلبة إىل جمموعات صغرية. (STAD)اموعات 

ىل جمموعـات  بناء على هذه نتائج االختبار القبلي قسم املدرس الطلبة إ
وكل جمموعة تتكون من مخسة طالب، و تقسيمها فيمـا  . صغرية غري متجانسة

  :يلي 
  

  ٣ جمموعة    ٢ جمموعة    ١ جمموعة
 أرتيكا -١

 ألفيونيتا شيال -٢

 فطريانيس آيو -٣

 السالم عبد -٤

  وجيايا فراجا -٥

 بوجنا  -١

 هاندياين ريين  -٢

 نوغراها إمام  -٣

 .ف  أغوستيان  -٤

  ساري مرغيتا اري  -٥

  غزايل إمام  -١
 كوستيانا نينا  -٢

 أزوار فجر حممد  -٣

 يونيتا إمساليا  -٤

  يوليانيت ريسكا  -٥
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٩

  ٥ جمموعة    ٤ جمموعة
 فطرياين ريسكا -١

 وجيايا دودي -٢

 فوسفيتا ميتا -٣

  هداية رمحة -٤
  سولستيا لطفي -٥

  فطريا -١
  شكري أمحد -٢
  سلفيا ميغا -٣
  يونيتا سريما -٤
  سوفريانطا -٥

  
بعد أن قسم الطلبة إىل جمموعات صغرية، قام املدرس بتنظيم مقاعدهم 
حبيث يكون طلبة كل جمموعة قريبني من بعض حىت يتمكنوا من تبادل املواد 
واحلفاظ على تواصل بصري مع مجيع األعضاء، والتحدث دوء داخل اموعة 

مادة دراسية  من تعليم الكتابة  مث  ألقى. دون إزعاج للمجموعات األخرى
ويف إلقاء . املوجهة مدة عشرين دقيقة مع الربط باملواد اليت قد تعلمها الطلبة

  . املادة اتبع املدرس خمططة التعليم اليت يستعدها من قبل
بعد االنتهاء من إلقاء املواد التعليمية، تعلم الطلبة وتبادل آراءهم يف 

فيها املادة للعمل . لوظيفية اليت قدمها املدرسجمموعام باستعمال الصفحة ا
واألسئلة عن املادة املدروسة اليت جيب على مجيع أعضاء اموعات أداءها 

وشجع املدرس الطلبة على االعتماد املتبادل والتعاون لتحقيق اهلدف . مجاعة
املرجو حىت يعتقدوا بأم يف موقف تعليمي يتطلب منهم أن ينجحوا معا أو 

وا معا، وراقب اموعات للتأكد من قيام كل فرد بدوره، ولبناء املسؤولية يغرق
  .الفردية

بعد االنتهاء من التعلم يف اموعات قدم املدرس التغدية الراجعة لكل  
املادة يف هذا االختبار تتكون من املادة . جمموعة، مث أعطى االختبار الفردي

طاء الدرجة أو اهلدايا إىل الفرد واموعة مث يتبع بعده إع. املدروسة يف اموعة
  . اليت حصلت على درجة التقدم معتمدا على املقياس املقرر



 

 ٥٠

، (STAD)وملعرفة فعالية استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 
  ).٢انظر إىل امللحق (قدم املدرس إىل الطلبة االختبار البعدي بعد اللقاءات 

تعليم يف اموعة التجريبية، ميكن النظر إىل و توضيحا ملعرفة عملية ال
  :اخلطة الدراسية اآلتية 

  اخلطة الدراسية للمجموعة التجريبية
  اللغة العربية:     الدرس 
  املدرسة الثانوية:     املستوى
  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج:     املدرسة 
  الثاين/ الثاين : السمستري/الفصل
  الكتابة:     ة املهار

  )دقيقة ٤٥×  ٣: كل لقاء (لقاءان اثنان :     احلصة 
 الكفاءة األساسية   - أ

  .قدرة الطلبة على اإلنشاء املوجهة
 املؤشرات   - ب

 .قدرة الطلبة على كتابة الكلمات والعبارات اجلديدة - ١
قدرة الطلبة على كتابة اجلملة باستخدام املفـردات أو الكلمـات    - ٢

 .اجلديدة
قدرة الطلبة على التعبري عن األفكار واآلراء باسـتخدام الكلمـات    - ٣

 .والعبارات والتراكيب الصحيحة
 املادة الدراسية  -ج 

  اإلنشاء املوجهة
  
  



 

 ٥١

 مصدر التعليم والوسائل التعليمية  -د 

حملمد إمساعيل صيين وآخرون ) ٤(كتاب العربية للناشئني :  مصدر التعليم
  )م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ اململكة العربية السعودية،(
 الصفحة الوظيفية: الوسائل التعليمية 

 يسدرتخطوات ال  -هـ

  )دقيقة ٢٠(التمهيد  - ١
o يقوم املدرس بالتحية والتسليم على الطلبة ويسأل عن أحواهلم. 
o    يشرح املدرس كيفية عملية التعلم التعاوين بأسـلوب تقسـيم

 .(STAD)الطالب إىل اموعات 

o  االختبار القبلي يقسـم املـدرس الطـالب إىل    بناء على نتيجة
 .جمموعات غري متجانسة وينظم مقاعدهم حسب اموعة

o  يتكلم املدرس عن الدرس الذي قد تعلمه الطالب للربط بالدرس
 .اجلديد

o  يتكلم املدرس عن الدرس اجلديد الذي سيتعلمه الطالب ويوضح
 .أهدافه املرجوة يف تعليمه

 )دقيقة ٧٥(األنشطة  - ٢
  األنشطة  اللقاء
١  o جمموعة كل إىل الوظيفية الصفحة املدرس يقدم. 

o الطالب يوميات من " نص املدرس يقرأ ." 

o يعرفوها مل اليت املفردات واملدرس الطالب يناقش. 

o م يف ويناقشوا ليتعلموا الطالب املدرس يأمربإجابة جمموعا 
  الوظيفية الصفحة يف املعروضة األسئلة

o أعضـاء  بـني  والتعـاون  املتبادل االعتماد املدرس يشجع 
 .األهداف لتحقيق اموعات



 

 ٥٢

o موعات املدرس يراقببـدوره  فرد كل قيام من لتأكد ا 
 .الفردية املسؤولية ولبناء

o الوظيفية الصفحة الطالب جيمع.  
٢  o جمموعة كل إىل الوظيفية الصفحة املدرس يقدم. 

o البحر طئشا إىل رحلة" نص املدرس يقرأ." 

o يعرفوها مل اليت املفردات واملدرس الطالب يناقش. 

o م يف ويناقشوا ليتعلموا الطالب املدرس يأمربإجابة جمموعا 
  الوظيفية الصفحة يف املعروضة األسئلة

o أعضـاء  بـني  والتعـاون  املتبادل االعتماد املدرس يشجع 
 .األهداف لتحقيق اموعات

o موعا املدرس يراقببـدوره  فرد كل قيام من لتأكد تا 
 .الفردية املسؤولية ولبناء

  .الوظيفية الصفحة الطالب جيمع
  

  )دقيقة ٤٠( االختتام - ٣
o  يقدم املدرس التغدية الراجعة 

o يقدم املدرس االختبار الفردي. 
o يعطي املدرس الطالب واجبة مرتلية. 
o خيتتم املدرس الدرس باحلمدلة 

o طالبيسلم املدرس على ال. 
  
  
  
 
  



 

 ٥٣

  الوظيفية للقاء األول يف اموعة التجريبيةالصفحة 
  :قراءة 

من يومياالطَّ اتبِل  
أَستيقظ من النوم مبكّرا، فَأَتوضأُ مث أُصلّي اْلفَجر حاضرا، وأَقْـرأُ  

لي وو اهللا لعم، مثّ أَدآن اْلكَرِين اْلقُرم رسيتايـق   ميفوالتر ويبِـالْخ يدالو
همعلى نِع هكُرأَشو .  ا، مثّ أَذْهـبعرِية سسردالََبِس الْمي مدتأَر كذل دعب

إىل والدتي في اْملَطْبخ، حيثُ تعد وجبةَ الفُطُور والشاي، فَأُحيِّـيها تحيةَ 
داعاح، مث أُسبامالصاد الطَّعدة،  . ها يف إِعـدعلى اْملَائ امالطَّع عبعد أن أَض

أَذْهب إىل والدي يف غُرفَته، وأُحيِّـيه تحيةَ الصباح مث أَدعـوه لتنـاول   
  .الطَّعام

افالَت، عندما أَتناول الطَّعام، أُودّع والدي مث أَنطَلق إىل موقف اْحلَ
حيثُ أَنتظر قَليالً وعندما تصلُ الْحافلَة أَقْفز إليها وأَجلس في الْمقْعد الّذي 

في بعضِ اَْألحيان، تكونُ الْحافلَة مزدحمةً بِالركَّاب، فَأَقف . أَجِده خاليا
جر تداها وشسالج توإذا كُن ،يمفَـة،   على قَداقأةً وـرام فًا أواقالً و

  .تركْت مقْعدي ودعوتهما في أَدبٍ للْجلُوسِ مكَانِي
تتوقَّف الْحافلَة أَمام مبنى الْمدرسة قَليالً، فَأَنزلُ منها وأَتجِـه إىل  

فـي أَثْــناء   . نشاط وسعادةأَقْضي الْيوم الدّراسي في . الصفّ مباشرة
وفي االستراحة أَقْضي اْلوقْت إمـا  . الْحصة أَنءتبِه جيِّدا إىل شرحِ اُألستاذ

  .يف الْمكْتبة أو في الْمقْصف
 أَعود إىل الْمنـزِلِ يف الثَّانِية ظُهرا، فَأُصلّي الظُّهر، وأَسترِيح قَليالً

يف العصر ألْعب كُرةَ القَدم و يف املَساء أُراجِع دروسي وأحلّ . بعد الغداء
الواجِبات املَدرسية مث أَعود إىل الفراشِ مبكّرا لكَي أَستيقظُ يف الصـباح  

  . نشيطًا



 

 ٥٤

  ! ةياآلت ةلَئسَألاْ نِع بجِأَ         
١ -  اذَا يم ؟مون النظُ مقيتسا يمدنذ عيلْمّل التفْع  
 ماذا يفْعل عندما يجِد احلَافلَة مزدحمة ؟  - ٢

 مىت يترك مقْعده في احلَافلَة ؟  - ٣

 كَيف يقْضي يومه الدّراسي ؟  - ٤

٥ -  سرن املَدد موعأَنْ ي دعل بفْعاذَا ية ؟م 

 ملاَذَا ينام التّلْميذ مبكّرا ؟  - ٦

 !رتّب الكَلمات اآلتية لتكُونَ جمالً مفيدةً ابتداًء مماّ تحته خطّ   -ب 
  يرتدي -مالَبِس  -املَدرسة  -حممّد  - ١
 على - تضع - املَائدة -فَاطمة  -الطَّعام  - ٢

 في  -املُجتهِد  - يقْضي -يومه  -التّلْميذ  -نشاط  - ٣

 إِىل  -االستراحة  -التالَميذ  -املَكْتبة  - في -يذْهب  - ٤

  اُألستاذ  - يستمع -إِىل  -شرح  -التالَميذ  -جيِّدا  - ٥
 تالسِّاجلُملُ  نُوِّكَت ثُيحة بِلَمج لّكُ دعن بيتباسنم نِيتلَمج بتكْا  -ج 

 : ةًداحو ةًرقْفَ
  .أَصحو من النوم في السادسة صباحا تقْرِيبا - ١
٢ - ....................................... 

٣ - ....................................... 

 .ية ظُهرا تقْرِيباأَعود إِىل البيت من املَدرسة في الثَّانِ - ٤
٥ - ............................................. 

٦ - .............................................  
 !ة لَامكَ لٍمي جة فيات اآلتملالكَ عض  -د 

ـَائدة - ٤  الفراش - ١   امل



 

 ٥٥

 الغـداء - ٢

  املَنـزِلي الواجِب - ٣
  املَيدان - ٥

  االمتحان - ٦
  

  الوظيفية للقاء الثاين يف اموعة التجريبيةالصفحة 
   :حوار 

  رِحلباْ ئاطىل شإِ ةٌلَحرِ
وقَد دعـا  . أَنْ يأْخذَ عائلَته إِىل شاطئ اْلبحرِ في عطْلَة اُْألسبوعِب َألاْ ادرأَ(

مهعابِ ملذَّهل هقَائدأَص ضعب(  
  أَين سنقْضي عطْلَةَ اُْألسبوعِ يا أَبِي ؟: االبن 
  ما رأْيك في ذلك ؟. سنذْهب إِىل شاطئ اْلبحرِ: األب 
  .هذه فكْرةٌ جيِّدة وبِخاصة أَنَّ اْلبحر هادئ هذه اَْأليام: االبن 
اَْألصدقَاِء للذَّهابِ معنا، وسـنتحرك مـن    بِالْمناسبة دعوت بعض: األب 

  .اْلبيت في الصباحِ اْلباكر
  .معىن هذَا يجِب أَنْ نستعد منذُ اْآلن: االبن 
  .أَرجو ذلك، واطْلُب من إِخوتك أَنْ يستعدوا كَذلك: األب 
  ماذَا سنأْخذُ معنا في الرِّحلَة ؟. بِذلكسأُخبِرهم : االبن 
ستعد لَنا والدتك بعض اْلوجبات اْخلَفيفَة والشـي واْلعصـير، والَ   : األب 

  .تنسوا مالَبِس السِّباحة وكُرةَ اْلقَدم
  هلْ هناك شيٌء آخر ؟: االبن 
  .وا معكُم أَيضا بعض اْلكَراسي الصغيرة واْملظَلَّةَنعم، خذُ: األب 
  .حسنا يا أَبِي: االبن 

 !ة ياآلت ةلَئسَألاْ نِع بجِأَ  - أ
  إِىل أَين ستذْهب اْلعائلَة ؟ - ١



 

 ٥٦

 من سيذْهب معهم في الرِّحلَة ؟ - ٢

٣ - ننَ مكُورحتيس ىت؟ م تياْلب 

ـَاذَا طَلَب منهم اَْألب أَنْ يستعدوا منذُ اْآلن ؟ - ٤ مل  
 ماذَا سيأْخذُونَ معهم في الرِّحلَة ؟ - ٥

  ماذَا سيلْعبونَ علَى شاطئ اْلبحر ؟ - ٦
 !مماّ تحته خطّ  رتّب الكَلمات اآلتية لتكُونَ جمالً مفيدةً ابتداًء - ب

 يوم –بِسورابايا  – زار –العطْلَة  –املَتحف  –التالَميذ  - ١

 .على - يلْعب -كُرة  –القَدم  -شاطئ  -األوالَد  -البحر  - ٢
 البيت –العطْلَة  –في  – بحت –قَضاء  –زلْفَى  - ٣

 في –احلَديقَة  – تعرز –اَألحد  –اَألزهار  –أُختي  –يوم  - ٤

 -املَحطَّـة  -الساعة -القطَار  -في  -من  - كرحتي -الثَّامنة  - ٥
 .صباحا

 !الفراغ بالكلمة املناسبة  ألام  -ج 
األسبوع إىل العاصمة ........ذهب يوسف مع أَصدقَائه يف

احلَافلَة من أمام املَدرسة .  .......... ناكاأليام ه..........لقَضاِء 
.......... يوسف يف الطَّرِيق . .........عصرا.......يف الساعة 

صالَة ......... توقَّفَت احلَافلَة يف الطَّريق ونزلَ منها الطَّلَبة . اخلضراء
الطَّلَبة .........بعد الصالَة . املَغرِب

  .احلَافلَة إىل العاصمة يف الساعة التاسعة.........، .........بة وج
 !ة لَامكَ لٍمي جة فيات اآلتملالكَ عض  -د 

  البستان - ١
٢ - افَـرس  

  اجلَميلَة املَناظر - ٣

  التّصوِير آلَةُ - ٤
 املَأْكُوءالَت - ٥

  التذْكرة - ٦
 



 

 ٥٧

  عرض البيانات   -ب 
يف الدراسة امليدانية اليت قام ا الباحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية األوىل فاملبانج قد حصل على تطبيق أسلوب تقسيم الطلبة إىل 

ويف تطبيقه قدم الباحث الفرض األول أن استخدام هذا األسلوب . اموعات
الباحث البيانات من  والحتجاج هذا الفرض، مجع. فعال يف تعليم مهارة الكتابة

بعد تطبيق (واالختبار البعدي ) قبل تطبيق األسلوب(نتيجة االختبار القبلي 
طالبا يف اموعة التجريبية، ومجع أيضا البيانات مقارنة من  ٢٥من  )األسلوب

ونتيجة هذين . طالبا يف اموعة الضابطة ٢٥نتيجة االختبار القبلي والبعدي من 
 tوإذا كانت النتيجة تساوي أو أكرب من قيمة . tيمة االختبارين حتسب بق

فاستخدام هذه األسلوب  %1و  %5املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 
  :وهذه البيانات مكتوبة يف اجلداول اآلتية . فعال

  )٤،١(دول  اجل
  للمجموعة التجريبية نتائج االختبارالقبلي

  الطلبة امساء  الرقم

  الكتابة مهارة نواحي

 ترمجة  التقدير  موعا
  األفكار

 ترتيب
 العريب

   املناسب

 اختيار 
 املفردات
  الصحيحة

 استخدام
 الصيغ
  النحوية

 تطبيق
 اإلمالء
  العريب

  مقبول  ٦٦  ٤  ١٥  ١٣  ١٥  ١٩  شكري أمحد  ١
  مقبول  ٦٣  ٤  ١٣  ١٣  ١٤  ١٩  فطريانيس آيو  ٢
  جيد  ٨٠  ٥  ١٩  ١٧  ١٧  ٢٢  أرتيكا  ٣
  راسب  ٤٥  ٣  ١٠  ١٠  ٩  ١٣  .ف  أغوستيان  ٤
  ناقص  ٥٤  ٤  ١٢  ١١  ١٣  ١٤  السالم عبد  ٥
  جيدجدا  ٩٠  ٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  بوجنا  ٦
  مقبول  ٦٧  ٤  ١٦  ١٧  ١٤  ١٧  وجيايا دودي  ٧
   جيد  ٧٤  ٥  ١٦  ١٧  ١٧  ١٩  فطريا  ٨
  ناقص  ٥٧  ٣  ١١  ١٣  ١٣  ١٧   نوغراها إمام  ٩



 

 ٥٨

  جدا جيد  ٨٢  ٥  ١٩  ١٨  ٢٠  ٢٠  غزايل إمام  ١٠
  ناقص  ٥٥  ٣  ١١  ١٢  ١٣  ١٦   يونيتا إمساليا  ١١
  ناقص  ٥٥  ٣  ١٠  ١٢  ١٣  ١٧   سولستيا لطفي  ١٢
  ناقص  ٥٦  ٣  ١٢  ١٢  ١٣  ١٦  أزوار فجر حممد  ١٣
  ناقص  ٥٦  ٣  ١١  ١٢  ١٣  ١٧  فوسفيتا ميتا  ١٤
  ناقص  ٥٩  ٣  ١٢  ١٣  ١٣  ١٨   سلفيا ميغا  ١٥
  مقبول  ٦٦  ٤  ١٤  ١٦  ١٤  ١٨  كوستيانا نينا  ١٦
  ناقص  ٥٤  ٣  ٩  ١٢  ١٣  ١٧  وجيايا فراجا  ١٧
  ناقص  ٥٦  ٣  ١٠  ١٢  ١٣  ١٧  يوليانيت يسكار  ١٨
  جيد  ٧٧  ٤  ١٨  ١٨  ١٨  ١٩  فطرياين ريسكا  ١٩
  ناقص  ٥٤  ٣  ٩  ١٣  ١٢  ١٧  ساري مرغيتا ريا  ٢٠
  مقبول  ٦٦  ٤  ١٥  ١٥  ١٤  ١٨  هاندياين ريين  ٢١
  مقبول  ٦٤  ٤  ١٥  ١٤  ١٤  ١٧  هداية رمحة  ٢٢
  ناقص  ٥٦  ٣  ١٠  ١١  ١٣  ١٩  سوفريانطا  ٢٣
  مقبول  ٦٦  ٤  ١٥  ١٤  ١٤  ١٩  ألفيونيتا شيال  ٢٤
  مقبول  ٦٥  ٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٩  يونيتا سريما  ٢٥

  ١٥٨٣  ٩٣  ٣٣٦  ٣٤٩  ٣٥٦  ٤٤٩  اموع
  مقبول

  ٦٣،٣٢  ٣،٧٢  ١٣،٤٤  ١٣،٩٦  ١٤،٢٤  ١٧،٩٦  املعدل
  

ة مئوية نتائج االختبار القبلـي لطلبـة اموعـة    وتوضيحا ملعرفة نسب
  :التجريبية، ميكن النظر إىل اجلدول التايل 
  )٤،٢( اجلدول

  نسبة مئوية نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
  املئوية النسبة  الطلبة عدد  التفصيل  التقدير  الرقم
  % ٠  -  ١٠٠  -  ٩١  ممتـاز  ١
  % ٨  ٢    ٩٠  -  ٨١  جدا جيد  ٢
  % ١٢  ٣  ٨٠  -  ٧١  جيد  ٣
  % ٣٢  ٨  ٧٠  -  ٦١  مقبول  ٤
  % ٤٤  ١١  ٦٠  -  ٥١  ناقص  ٥



 

 ٥٩

  % ٤  ١  ٥٠  -  ٠  راسب  ٦
  % ١٠٠  ٢٥  اموع

  

يف  أن مقدار مهارة كتابة الطلبـة  للباحث اتضحقد  )٤،٢(من اجلدول 
موعـات    التجريبية موعةاقبل أن طبق املدرس أسلوب تقسيم الطلبـة إىل ا

(STAD)  على مستوى جيـد، و    % ١٢على مستوى جيد جدا، و  % ٨هو
علـى   % ٤على مسـتوى نـاقص، و    % ٤٤علىمستوى مقبول، و  % ٣٢

  .مستوى راسب، ومستوى ممتاز مل حيصل عليها أحد
  )٤،٣(اجلدول 
  للمجموعة التجريبية نتائج االختبارالبعدي

  الطلبة امساء  الرقم

  الكتابة مهارة نواحي

 ترمجة  التقدير  اموع
  األفكار

 ترتيب
 العريب

  املناسب

 اختيار
 املفردات
  الصحيحة

 استخدام
 الصيغ
  النحوية

 تطبيق
 اإلمالء
  العريب

  جدا جيد ٨٢  ٤  ١٧  ١٨  ١٨  ٢٥  شكري أمحد  ١
  جدا جيد ٨٤  ٤  ١٨  ١٩  ١٨  ٢٦  فطريانيس آيو  ٢
  ممتاز ٩٨  ٥  ٢٣  ٢٠  ٢٠  ٣٠  أرتيكا  ٣
  مقبول ٦٢  ٣  ١٣  ١٦  ١٣  ١٧  .ف  أغوستيان  ٤
  مقبول ٧٠  ٤  ١٥  ١٨  ١٥  ١٨  السالم عبد  ٥
  ممتاز ١٠٠  ٥  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ٣٠  بوجنا  ٦
  جيد ٧٨  ٤  ١٧  ١٨  ١٧  ٢٢  وجيايا دودي  ٧
  جدا جيد ٨٢  ٥  ١٧  ١٨  ١٩  ٢٣  فطريا  ٨
  جيد ٧٣  ٤  ١٦  ١٩  ١٦  ١٨   نوغراها إمام  ٩
  ممتاز ٩٧  ٥  ٢٣  ٢٠  ٢٠  ٢٩  غزايل إمام  ١٠
  مقبول ٦٧  ٤  ١٤  ١٥  ١٥  ١٩   يونيتا إمساليا  ١١
  جيد ٧٢  ٤  ١٦  ١٧  ١٦  ١٩   سولستيا لطفي  ١٢
  مقبول ٧٠  ٤  ١٥  ١٦  ١٦  ١٩  أزوار فجر حممد  ١٣
  جيد ٧٤  ٤  ١٦  ١٧  ١٧  ٢٠  فوسفيتا ميتا  ١٤



 

 ٦٠

  جيد ٧٥  ٤  ١٦  ١٧  ١٧  ٢١   سلفيا ميغا  ١٥
  جدا جيد ٨٧  ٥  ١٨  ١٩  ١٩  ٢٧  كوستيانا نينا  ١٦
  مقبول ٧٠  ٤  ١٥  ١٨  ١٥  ١٨  وجيايا فراجا  ١٧
  جدا جيد ٨٢  ٤  ١٨  ١٩  ١٩  ٢٢  يوليانيت ريسكا  ١٨
  ممتاز ٩٦  ٥  ٢٢  ٢٠  ٢٠  ٢٩  فطرياين ريسكا  ١٩
  مقبول ٧٠  ٤  ١٥  ١٦  ١٦  ١٩  ساري مرغيتا ريا  ٢٠
  جيد ٧٧  ٤  ١٧  ١٩  ١٧  ٢٠  هاندياين ريين  ٢١
  جدا جيد ٨٢  ٤  ١٨  ١٩  ١٩  ٢٢  هداية رمحة  ٢٢
  جيد ٧٨  ٤  ١٧  ١٨  ١٨  ٢١  سوفريانطا  ٢٣
  جدا جيد ٨٢  ٤  ١٨  ١٩  ١٩  ٢٢  األفيونيت شيال  ٢٤
  جدا جيد ٨٤  ٥  ١٨  ٢٠  ١٩  ٢٢  يونيتا سريما  ٢٥

  ١٩٩٢  ١٠٦  ٤٣٧  ٤٥٥  ٤٣٨  ٥٥٨  اموع
  جيد

  ٧٩،٦٨  ٤،٢٤  ١٧،٤٨  ١٨،٢  ١٧،٥٢  ٢٢،٣٢  املعدل
  

ملعرفة نسبة مئوية نتائج االختبار البعـدي لطلبـة اموعـة    وتوضيحا 
  :التجريبية، ميكن النظر إىل اجلدول التايل 
  )٤،٤(اجلدول 

  نسبة مئوية نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
  املئوية النسبة  الطلبة عدد  التفصيل  التقدير  الرقم
  % ١٦  ٤  ١٠٠  -  ٩١  ممتـاز  ١
  % ٣٢  ٨    ٩٠  -  ٨١  جدا جيد  ٢
  % ٢٨   ٧  ٨٠  -  ٧١  جيد  ٣
  % ٢٤   ٦  ٧٠  -  ٦١  مقبول  ٤
  %  ٠  -  ٦٠  -  ٥١  ناقص  ٥
  % ٠  -  ٥٠  -  ٠  راسب  ٦

  % ١٠٠  ٢٥  اموع

  



 

 ٦١

يف  أن مقدار مهارة كتابة الطلبـة  للباحث اتضحقد  )٤،٤(من اجلدول 
موعـات  بعد تطبيق أسلوب تقسي التجريبية موعةام الطلبة إىل ا (STAD) 
على  ٢٨ % ٢على مستوى جيد جدا، و   % ٣٢على مستوى ممتاز، و  % ١٦

على مستوى نـاقص، و   % ٠علىمستوى مقبول، و  % ٢٤مستوى جيد، و 
وهذا يدل على أن كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابـة  . على مستوى راسب % ٠

  . اموعات مرتفعةبعد أن طبق املدرس أسلوب تقسيم الطلبة إىل
  )٤،٥(اجلدول 
  ضابطةللمجموعة ال نتائج االختبار القبلي

  الطلبة امساء  الرقم

  الكتابة مهارة نواحي

 ترمجة  التقدير  اموع
  األفكار

 ترتيب
 العريب

  املناسب

 اختيار
 املفردات
  الصحيحة

 استخدام
 الصيغ
  النحوية

 تطبيق
 اإلمالء
  العريب

  مقبول ٦٥  ٤  ١٦  ١٣  ١٣  ١٩  أفندي أندي  ١
  مقبول ٦٢  ٣  ١٥  ١٢  ١٣  ١٩  هارياين فنسي آنا  ٢
  جيد ٧٣  ٤  ١٨  ١٦  ١٥  ٢٠  أنديال  ٣
  جيد ٧٥  ٤  ١٨  ١٦  ١٦  ٢١  حسنا أمحد  ٤
  ناقص ٦٠  ٣  ١٥  ١٣  ١٣  ١٦  ليستاري آيو  ٥
  راسب ٤٦  ٣  ١٠  ١١  ٩  ١٣  .ك  جيجي  ٦
  ناقص ٥٢  ٣  ١١  ١١  ١٣  ١٤  سارتيكا فوزية  ٧
  مقبول  ٦٤  ٤  ١٥  ١٣  ١٤  ١٨  فكري  ٨
  راسب ٤٥  ٣  ١١  ١٢  ١٣  ١٦  حبييب  ٩
  مقبول ٦٨  ٤  ١٦  ١٦  ١٤  ١٨  ويليا إرا  ١٠
  ناقص ٥٥  ٣  ١٢  ١٢  ١٤  ١٥  أفريانا ليين  ١١
  راسب ٤٧  ٣  ١١  ٩  ١١  ١٣  كريستينا  ١٢
  مقبول ٦٢  ٤  ١٤  ١٣  ١٤  ١٧  آيوليستاري مونا  ١٣
  ناقص ٥٤  ٣  ١٢  ١١  ١٣  ١٥  كامل حممد  ١٤
  مقبول ٦٥  ٤  ١٤  ١٥  ١٤  ١٨  فوتري ميليسا  ١٥
  ناقص ٥٤  ٣  ١٤  ١٢  ١١  ١٥  .م كورنيا ميغا  ١٦



 

 ٦٢

  مقبول ٦٨  ٤  ١٧  ١٤  ١٤  ١٩  هداية موجي  ١٧
  ناقص ٥٩  ٤  ١٢  ١٤  ١٣  ١٦  نورلينا  ١٨
  مقبول ٦١  ٣  ١٥  ١٣  ١٣  ١٧  دارميانيت رزقي  ١٩
  ناقص ٥٣  ٣  ١٢  ١١  ١٢  ١٥  كريستيانا ريا  ٢٠
  ناقص ٥٨  ٣  ١٤  ١٢  ١٣  ١٦  .أ ديسي راين  ٢١
  ناقص ٥٤  ٣  ١٣  ١١  ١٢  ١٥  رليناما سري  ٢٢
  راسب ٤٧  ٣  ١١  ٩  ١١  ١٣  ووالنداري سفيت  ٢٣
  راسب ٤٩  ٣  ١١  ١٠  ١١  ١٤  سوغيايت  ٢٤
  جيد ٧١  ٤  ١٨  ١٥  ١٤  ٢١  أوكتارينا سري  ٢٥

  ١٤٦٧  ٨٥  ٣٤٥  ٣١٤  ٣٢٣  ٤١٣  اموع
  ناقص

  ٥٨،٦٨  ٣،٤  ١٣،٨  ١٢،٥٦  ١٢،٩٢  ١٦،٥٢  املعدل
  

وتوضيحا ملعرفة نسبة مئوية نتائج االختبار القبلي لطلبة اموعة الضابطة 
  :ميكن النظر إىل اجلدول التايل 

  )٤،٦(اجلدول 
  نسبة مئوية نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

  املئوية النسبة  الطلبة ددع  التفصيل  التقدير  الرقم
  % ٠  -  ١٠٠  -  ٩١  ممتـاز  ١
  %٠  -    ٩٠  -  ٨١  جدا جيد  ٢
  % ١٢  ٣  ٨٠  -  ٧١  جيد  ٣
  % ٣٢  ٨  ٧٠  -  ٦١  مقبول  ٤
  % ٣٦  ٩  ٦٠  -  ٥١  ناقص  ٥
  % ٢٠  ٥  ٥٠  -  ٠  راسب  ٦

  % ١٠٠  ٢٥  اموع
  

يف  هارة كتابة الطلبـة أن مقدار م للباحث اتضحقد  )٤،٦(من اجلدول 
٣٢على مستوى جيد، و    % ١٢قبل تنفيذ البحث هو   الضابطة موعةا  %  



 

 ٦٣

على مسـتوى   % ٢٠علىمستوى ناقص، و  % ٣٦على مستوى مقبول، و 
  .راسب، ومستوى ممتاز وجيد جدا مل حيصل عليها أحد

  )٤،٧(اجلدول 
  ضابطةللمجموعة ال نتائج االختبارالبعدي

  لبةالط اسم  الرقم

  الكتابة مهارة نواحي

 ترمجة  التقدير  اموع
  األفكار

 ترتيب
 العريب

  املناسب

 اختيار
 املفردات
  الصحيحة

 استخدام
 الصيغ
  النحوية

 تطبيق
 اإلمالء
  العريب

  مقبول ٧٠  ٤  ١٧  ١٤  ١٤  ٢١  أفندي أندي  ١
  مقبول ٦٨  ٤  ١٦  ١٤  ١٤  ٢٠  هارياين فنسي آنا  ٢
  دجي ٨٠  ٤  ١٩  ١٩  ١٦  ٢٢  أنديال  ٣
  جدا جيد ٨٢  ٤  ١٩  ١٩  ١٨  ٢٢  حسنا أمحد  ٤
  مقبول ٧٠  ٤  ١٦  ١٦  ١٥  ١٩  ليستاري آيو  ٥
  ناقص ٥٥  ٣  ١٢  ١٥  ١١  ١٤  .ك  جيجي  ٦
  مقبول ٦٤  ٤  ١٢  ١٥  ١٧  ١٦  سارتيكا فوزية  ٧
  جيد  ٧٥  ٤  ١٨  ١٧  ١٧  ١٩  فكري  ٨
  ناقص ٥٤  ٣  ١١  ١٥  ١١  ١٤  حبييب  ٩
  جيد ٨٠  ٤  ١٧  ٢٠  ١٨  ٢١  ويليا إرا  ١٠
  مقبول ٦٥  ٤  ١٣  ١٥  ١٦  ١٧  أفريانا ليين  ١١
  ناقص ٥٨  ٤  ١٣  ١٥  ١٢  ١٤  كريستينا  ١٢
  جيد ٧٥  ٤  ١٧  ١٨  ١٧  ١٩  آيوليستاري مونا  ١٣
  مقبول ٦٥  ٤  ١٢  ١٦  ١٦  ١٧  كامل حممد  ١٤
  جيد ٧٤  ٤  ١٦  ١٨  ١٧  ١٩  فوتري ميليسا  ١٥
  مقبول ٦٥  ٤  ١٤  ١٦  ١٥  ١٦  .م كورنيا ميغا  ١٦
  جيد ٨٠  ٤  ١٧  ٢٠  ١٩  ٢٠  هداية موجي  ١٧
  مقبول ٦٥  ٤  ١٢  ١٦  ١٦  ١٧  نورلينا  ١٨
  جيد ٧٢  ٤  ١٥  ١٧  ١٧  ١٩  دارميانيت رزقي  ١٩
  مقبول ٦٦  ٤  ١٣  ١٤  ١٧  ١٨  كريستيانا ريا  ٢٠
  مقبول ٦٨  ٤  ١٥  ١٥  ١٥  ١٩  .أ ديسي راين  ٢١



 

 ٦٤

  مقبول ٦٥  ٤  ١٣  ١٥  ١٦  ١٧  مارلينا سري  ٢٢
  ناقص ٥٨  ٤  ١٣  ١٤  ١٣  ١٤  ووالنداري سفيت  ٢٣
  ناقص ٥٥  ٤  ١٢  ١٤  ١٢  ١٤  سوغيايت  ٢٤
  جدا جيد ٩٠  ٥  ٢٠  ٢٠  ٢٢  ٢٣  أوكتارينا سري  ٢٥

  ١٧١٩  ٩٩  ٣٧٢  ٤٠٧  ٣٩١  ٤٥١  اموع
  مقبول

  ٦٨،٧٦  ٣،٩٦  ١٤،٨٨  ١٦،٢٨  ١٥،٦٤  ١٨،٠٤  املعدل
  

ة نسـبة مئويـة نتـائج االختبـار البعـدي لطلبـة       وتوضيحا ملعرف
  :اموعةالتجريبية، ميكن النظر إىل اجلدول التايل 

  )٤،٨(اجلدول 
  نسبة مئوية نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

  املئوية النسبة  الطلبة عدد  التفصيل  التقدير  الرقم
  % ٠  -  ١٠٠  -  ٩١  ممتـاز  ١
  % ٨  ٢    ٩٠  -  ٨١  جدا جيد  ٢
  % ٢٨  ٧  ٨٠  -  ٧١  جيد  ٣
  % ٤٤  ١١  ٧٠  -  ٦١  مقبول  ٤
  % ٢٠  ٥  ٦٠  -  ٥١  ناقص  ٥
  % ٠  -  ٥٠  -  ٠  راسب  ٦

  % ١٠٠  ٢٥  اموع
  

يف  أن مقدار مهارة كتابة الطلبـة  للباحث اتضحقد  )٤،٨(من اجلدول 
٢٨، و على مستوى جيد جدا % ٨ بعد تنفيذ البحث هو الضابطة موعةا % 

علـى مسـتوى    % ٢٠على مستوى مقبول، و  % ٤٤على مستوى جيد، و 
وهذا يشري إىل أن كفـاءة  . ناقص، ومل حيصل أحد على مستوى ممتاز و راسب

  .طلبة اموعة الضابطة يف مهارة الكتابة بعد تنفيذ البحث مرتفعة
يف كل جمموعـة   ةبدرجة الطل للباحث اتضحقد  ةول السابقامن اجلدو 

ولكن، السؤال األساسي الذي يطلب منه  الباحث .  االختبار القبلي والبعدييف



 

 ٦٥

للقضاء عليه هل الفرض السابق صادق لصدق البيانات أم غري صـادق لعـدم   
  .وملعرفة ذلك يقوم الباحث بتحليل البيانات كما يأيت من بعد. صدق البيانات

  
  حتليل البيانات ومناقشتها  -ج 

ليل البيانات بتحليل نتيجة االختبـار القبلـي   قد توصل الباحث إىل حت
. والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، وحتليل املقارنة بني هاتني اموعتني

  .  كال مها لغرض نيل البيانات الصادقة
  :مث بدأ الباحث بعملية التحليل مشتركا خبطوات تالية

التجريبية  وعتنياالختبار القبلي والبعدي للمجمج ائحتليل ومناقشة نت -١
  .والضابطة

ملعرفة التأثري بني املتغري التجرييب والناتج، حلل الباحث نتيجة 
االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة برعاية  اخلطوات 

  :    اآلتية
مرسومة (القبلي  بني نتيجة االختبار) Dمرسوم بعالمة (معرفة الفرق   -)أ 

لكل   ) yمرسومة بعالمة (البعدي  ختبارونتيجة اال) xبعالمة 
  D = x - y: جمموعة 

 .D∑مجع الفرق حىت تنال   -)ب 
: بالرمز )MDمرسوم بعالمة (معرفة متوسط الفرق   -)ج 

N

D
M D

∑=  
∑   درجة ثانية للفرق مث جتمع حىت تنال ارتقاء  -)د  2D 

 : بالرمز) SDDبعالمة مرسوم (معرفة االحنراف املعياري من الفرق  - )هـ          
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−= ∑∑

N

D

N

D
SDD         



 

 ٦٦

مـن متوسـط الفـرق    ) Standard Error(معرفة اخلطأ املعيـاري    - )و 
وهو

DMSE بالرمز      :     
1−

=
N

SD
SE D

MD
 

 
:      باستخدام الرمز  0tمعرفة   - )ز 

DM

D

SE

M
t =0 

  )٤،٩(اجلدول 
  إحصاء نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 الطالب
)(N  

  االختبار
yxD −=  22 )( yxD −=  

 (y) البعدي  (x) القبلي

1 66 82 -16 256 
2 63 84 -21 441 
3 80 98 -18 324 
4 45 62 -17 289 
5 54 70 -16 256 
6 90 100 -10 100 
7 67 78 -11 121 
8 74 82 -8 64 
9 57 73 -16 256 
10 82 97 -15 225 
11 55 67 -12 144 
12 55 72 -12 144 
13 56 70 -14 196 
14 56 74 -18 324 
15 59 75 -16 256 
16 66 87 -21 441 
17 54 70 -16 256 
18 56 82 -26 676 
19 77 96 -19 361 
20 54 70 -16 256 
21 66 77 -11 121 
22 64 82 -18 324 
23 56 78 -22 484 
24 66 82 -16 256 
25 65 84 -19 361 

25=N
 

∑ =x 1583 1992=∑ y  
404−=∑D

16,16−=DM  
69322 =∑D  

و                                        D∑=−404 أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث
∑ = 69322D    DM=−16,16  و 



 

 ٦٧

  : مث أحصى االحنراف املعياري من الفرق بالرمز 
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   14,26128,277)16,16(28,277
25

404

25

6932 2
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 −−=DSD       

          
         = 017,414,16 =   

  : مث  أحصىاخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز

1−
=

N

SD
SE D

MD
      

 
820,0

898,4

017,4

24

017,4

125

017,4
===

−
=

DMSE    

  :باستخدام الرمز  t0مث أحصى 

DM

D

SE

M
t =0   

 

707,19
820,0

16,16
0 −=

−
=t   

 

يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنـا   (-)إن عالمة النقص : املالحظة ( 
  ).هي عالمة الفرق بني العددين

من اإلحصاء السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن متوسط 
)(الفرق  DM   واالحنـراف   16,16-بني االختبار القبلي والبعـدي هـو ،
)( املعياري DSD واخلطأ املعياري  4,017هو ،)(

DMSE  وقيمة   0,820هو ،
(t0)  مث أحصى الباحث   . 19,707-هـوdf  بالرمز :df = N - 1 جــد وو 
املوجودة يف اجلـدول   tيرجع إىل قيمة  24مث العدد  df 24 = 1 – 25 =  أن

 %5املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة  tوقد اتضح أن قيمة . املعترب



 

 ٦٨

، فعـرف  2,80تـدل العـدد    %1وعند مستوى الداللة  2,06تدل العدد 
     املوجـودة يف اجلـدول    tأكـرب مـن قيمـة     t0الباحث أن قيمـة  

(2,06<19,707>2,80) .     
لذلك، اعتمادا على إحصاء النتيجة األخرية أن الفرض املقدم من قبل 

الفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعـدي  وجود واملعىن أن . هو مقبول
للمجموعة التجريبية بعد جتريب أسلوب تقسيم الطالب إىل اموعـات   

وبعبارة أخرى أن أسلوب . التجرييبهو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري 
  .تقسيم الطالب إىل اموعات دل فعاليته الظاهر

  )٤،١٠(اجلدول 
  إحصاء نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

22 )( yxD −=  yxD −= 

 الطالب  االختبار
)(N البعدي (y)  القبلي (x) 

25 -5 70 65 1 
36 -6 68 62 2 
49 -7 80 73 3 
49 -7 82 75 4 
100 -10 70 60 5 
81 -9 55 46 6 
144 -12 64 52 7 
121 -11 75 64 8 
81 -9 54 45 9 
144 -12 80 68 10 
100 -10 65 55 11 
121 -11 58 47 12 
169 -13 75 62 13 
121 -11 65 54 14 
81 -9 74 65 15 
121 -11 65 54 16 
144 -12 80 68 17 
36 -6 65 59 18 
121 -11 72 61 19 
169 -13 66 53 20 
100 -10 68 58 21 
121 -11 65 54 22 
121 -11 58 47 23 
36 -6 55 49 24 
361 -19 90 71 25 



 

 ٦٩

27522 =∑D  
252−=∑D  

08,10−=DM  
1719=∑ y  1467=∑ x  25=N  

 

∑أن من اجلـدول السـابق اتضـح للبــاحث     −= 252D     و
27522 =∑D   08,10و−=∑ DM .  

  : مث أحصى االحنراف املعياري من الفرق بالرمز 
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 −−=DSD   

 

           912,248,8 ==   

  
  :مث أحصى اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز

1−
=

N

SD
SE D

MD
  
 

594,0
898,4

912,2

24

912,2

125

912,2
===

−
=

DMSE  

 

:                      باستخدام الرمز  t0مث أحصى 
DM

D

SE

M
t =0   

  969,16
594,0

08,10
0 −=

−
=t      

  
من اإلحصاء السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن متوسط 

ـ  (MD)الفرق  ، واالحنـراف   10,08-دي هـو  بني االختبار القبلي والبع
، وقيمـة    0,594هو  (SEMD)، واخلطأ املعياري  2,912هو    (SDD)املعياري

t0  مث أحصى الباحث  .   16,969-هوdf بالرمز : df = N-1  أن جدوو df 



 

 ٧٠

وقد . املوجودة يف اجلدول املعترب tيرجع إىل قيمة  24مث العدد   24=25-1 =
تدل العدد  %5اجلدول عند مستوى الداللة  املوجودة يف tاتضح أن قيمة 

، فعرف الباحث أن قيمة 2,80تدل العدد  %1وعند مستوى الداللة  2,06
t0   أكرب من قيمةt  (2,80<16,969>2,06)املوجودة يف اجلدول .  

الفـرق بـني   أن وجود لذلك اعتمادا على إحصاء النتيجة األخرية 
الضابطة بعد تطبيـق املـدرس    نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة

وبعبـارة  . الطريقة التقليدية هو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التـابع 
  .أخرى أن الطريقة التقليدية دلت فعاليتها الظاهرة

وها هي داللة الفرق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف نتيجـة  
  :آليتاالختبارين القبلي والبعدي كما هي مرسومة يف اجلدول ا

  )٤،١١(اجلدول 
  داللة الفرق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي          

وعة
م

ا
  

  والبعدي القبلي االختباران

 متوسط
  الفرق

 االحنراف
  املعياري

 اخلطأ
  املعياري

  t قيمة
(t0) 

  ف.د
(N-1) 

 عند اجلدول يف t قيمة
  الداللة مستوى

1 %  5 %  

 2,06 2,80  24  19,707 0,820  4,017 16,16-  التجريبية

 2,06 2,80  24  16,969 0,594  2,912  10,08-  الضابطة

  

من كل جمموعة قد اتضح  االختبار القبلي والبعدينظرا إىل نتيجة 
حيث بلغت قيمة  للباحث أن هناك فرق ذات داللة إحصائية من كل جهة

t  وهذان . للمجموعة الضابطة 16,969و  للمجموعة التجريبية  19,707هو
 . %1و  %5 مستوى الداللة عنداجلدول يف  tأكرب من قيمة العددان 

ذلك لصاحل درجات الطالب يف االختبارين القبلي والبعدي يف كل و
جمموعة، ولداللة أن كل طريقة مطبقة يف كل جمموعة ظهرت فعاليتهما 



 

 ٧١

أحسن تأثريا من  (STAD)ولو أن أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 
  .الطريقة التقليدية إذا نظرت من فرق القيمة الدال عليه

   
للحصول علـى املقارنـة بـني    ج االختبار البعدي ائحتليل ومناقشة نت - ٢

  اموعتني التجريبية والضابطة
يف هذا التحليل اعتمد الباحث على نتيجة االختبار البعدي وحدها 

ملتغري التجرييب يف اموعة التجريبية وتأثري املتغري ألا مقياس ملعرفة تأثري ا
)  1x(وقبل أن حيللها رسم الباحث عالمـة  . التابع يف اموعة الضابطة

لالختبـار البعـدي   ) 2x( لالختبار البعدي للمجموعة التجربية، وعالمة
  .للمجموعة الضابطة

  :مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي
:   بالرمز x1معرفة متوسط   -)أ 

1

1
1

N

x
M

∑=                               
 

:   بالرمز x2معرفة متوسط   -)ب 
2

2
2

N

x
M

∑=  
   x1 = x1 – M1:بالرمز   x1معرفة نتيجة    -)ج 
     x2 = x2 – M2:بالرمز   x2معرفة نتيجة    -)د 

x1∑ مث جيمع وينال   x1درجة ثانية   ارتقاء  -)هـ         
2  

x1∑ مث جيمع وينال  x2درجة ثانية   ارتقاء  - )و 
2    

  

    :بالرمز t0معرفة   - )ز 








 +














−+

+

−
=

∑ ∑
21

21

21

2
2

2
1

21
0

.2 NN

NN

NN

xx

MM
t     

 )٤،١٢(اجلدول   
  إحصاء املقارنة بني نتائج االختبار البعدي من اموعتني التجريبية والضابطة  



 

 ٧٢

  ط 
(N) 

التجريبية 
)( 1x  

الضابطة 
)( 2x 

1x  2x  
2

1x 
2

2x  

1 82 70 2,32 1,2 5,38 1,44 
2 84 68 4,32 -0,8 18,66 0,64 
3 98 80 18,32 11,2 335,62 125,44 
4 62 82 -17,68 13,2 312,58 174,24 
5 70 70 -9,68 1,2 93,70 1,44 
6 100 55 20,32 -13,8 412,90 190,44 
7 78 64 -1,68 -4,8 2,82 23,04 
8 82 75 2,32 6,2 5,38 38,44 
9 73 54 -6,68 -14,8 44,62 219,04 
10 97 80 17,32 11,2 299,98 125,44 
11 67 65 -12,68 -3,8 160,78 14,44 
12 72 58 -7,68 -10,8 58,98 116,64 
13 70 75 -9,68 6,2 93,70 38,44 
14 74 65 -5,68 -3,8 32,26 14,44 
15 75 74 -4,68 5,2 21,90 27,04 
16 87 65 7,32 -3,8 53,58 14,44 
17 70 80 -9,68 11,2 93,70 125,44 
18 82 65 2,32 -3,8 5,38 14,44 
19 96 72 16,32 3,2 266,34 10,24 
20 70 66 -9,68 -2,8 93,70 7,84 
21 77 68 -2,68 -0,8 7,18 0,64 
22 82 65 2,32 -3,8 5,38 14,44 
23 78 58 -1,68 -10,8 2,82 116,64 
24 82 55 2,32 -13,8 5,38 190,44 
25 84 90 4,32 21,2 18,66 449,44 

=N  
25 

=∑ 1x  

1992 

=∑ 2x  

1719 

  =∑ 2
1x  

3974 

=∑
2

2x  

3104 
 

ــث أن    ــر للباح ــابق ظه ــدول الس ــن اجل 19921م =∑ x   و
17192 =∑ x    

39742و  
1 =∑ x  31042و

2 =∑ x  25و=N  
  

  :    مث أحصى املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل  
68,79
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من اإلحصاء السابق قد حصل للباحث علـى أن املتوسـط مـن    

 (M2)واملتوسط من اموعة الضـابطة   79,68.هو  (M1)اموعة التجريبية 
: بـالرمز  df الباحـث مث أحصـى   .3,17هـو   (t0)قيمة ت و  68,8هو

( ) 221 −+ NN df= . يرجع  48 مث هذا العدد   48=2-(25+25)حصل على و
املوجودة يف اجلدول  tوقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول tإىل قيمة 

، 2,69تدل  %1وعند مستوى الداللة    2,02 تدل  %5عند مستوى الداللة 
املوجـودة يف   tأكرب وأصـغر مـن قيمـة     (t0)مة فعرف الباحث أن قي

 (2,69<3,17>2,02). اجلدول

لذلك، اعتمادا على إحصاء النتيجة األخرية أن الفرض املقدم السابق 
الفـرق بـني نتيجـة االختبـار البعـدي      وجود واملعىن أن . هو مقبول

للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد جتريب أسلوب تقسيم الطلبـة إىل  
وبعبارة أخرى . عات هو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التجرييبامو

أن أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات دل فعاليته الظاهر وصـار هـو   
  .أحسن من الطريقة التقليدية

  



 

 ٧٤

حتليل ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية من  - ٣
 حيث نواحي مهارة الكتابة

دى فعالية استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل امـوع  ملعرفة ما م
(STAD)     من حيث ترمجة األفكار وترتيب العـريب املناسـب و اختيـار

املفردات الصحيحة و استخدام الصيغ النحوية وتطيبق اإلمالء العريب كما 
هي من أسئلة البحث فعلى الباحث أن يقارن البيانات عن كفاءة الطلبة يف 

ومقارنة البيانات املقصودة . الكتابة قبل التجريبة وبعدها كل ناحية مهارة
  :هي 

تقسيم الطلبـة إىل اموعـات    استخدام أسلوبمدى فعالية ما    -)أ 
(STAD)  ؟كفاءة الطلبة يف ترمجة األفكار يف تنمية 

وملعرفة مامدى فعالية استخدام أسلوب تقسـيم الطلبـة إىل   
ة األفكار، فقـارن الباحـث   اموعات يف تنمية كفاءم يف ترمج

  :وهي كما يلي. البيانات املتعلقة ا مما قبل التجربة وبعدها
  )٤،١٣(اجلدول 

  كفاءة الطلبة يف ترمجة األفكار قبل التجربة وبعدها

  الطلبة أمساء  الرقم
  األفكار ترمجة يف الطلبة كفاءة

  التجربة بعد  التجربة قبل
  ٢٥  ١٩  شكري أمحد  ١
  ٢٦  ١٩  فطريانس آيو  ٢
  ٣٠  ٢٢  أرتيكا  ٣
  ١٧  ١٣  .ف أغوستيان  ٤
  ١٨  ١٤  السالم عبد  ٥
  ٣٠  ٢٥  بوجنا  ٦
  ٢٢  ١٧  وجيايا دودي  ٧
  ٢٣  ١٩  فطريا  ٨
  ١٨  ١٧  نوغراها إمام  ٩



 

 ٧٥

  ٢٩  ٢٠   غزايل إمام  ١٠
  ١٩  ١٦  يونيتا إمساليا  ١١
  ١٩  ١٧  سولستيا لطفي  ١٢
  ١٩  ١٦  أزوار فجر حممد  ١٣
  ٢٠  ١٧   فوسفيتا ميتا  ١٤
  ٢١  ١٨  سلفيا ميغا  ١٥
  ٢٧  ١٨  كوستيانا نينا  ١٦
  ١٨  ١٧  وجيايا فراجا  ١٧
  ٢٢  ١٧   يوليانيت ريسكا  ١٨
  ٢٩  ١٩   فطرياين ريسكا  ١٩
  ١٩  ١٧  ساري مرغيتا ريا  ٢٠
  ٢٠  ١٨  هاندياين ريين  ٢١
  ٢٢  ١٧  هداية رمحة  ٢٢
  ٢١  ١٩  سوفريانطا  ٢٣
  ٢٢  ١٩  ألفيونيتا شيال  ٢٤
  ٢٢  ١٩  يونيتا سريما  ٢٥

  ٥٥٨  ٤٤٩  اموع
  ٢٢،٣٢  ١٧،٩٦  املعدل

  النتيجة

١٧،٩٦  

             ×

١٠٠  

٣٠  

  =٥٩،٨٦  

٢٢،٣٢  

                ×

١٠٠  

  ٣٠  

 =٧٤،٤  

  

السابق اتضح للباحث أن كفاءة الطلبـة  ) ٤،١٣(من اجلدول 
قبـل   ٥٩،٨٢من  يف مهارة الكتابة من ناحية ترمجة األفكار قد منت

بعد  ٧٤،٤إىل  (STAD)استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 
  .استخدامه
  



 

 ٧٦

 (STAD)ما مدى فعالية استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات   -)ب 
 يف تنمية كفاءة الطلبة يف ترتيب العريب املناسب ؟

وملعرفة مامدى فعالية استخدام أسلوب تقسـيم الطلبـة إىل   
م يف ترتيب العريب املناسب، فقارن الباحث اموعات يف تنمية كفاء

  :وهي كما يلي. البيانات املتعلقة ا مما قبل التجربة وبعدها
  )٤،١٤(اجلدول 

  كفاءة الطلبة يف ترتيب العريب املناسب قبل التجربة وبعدها

  الطلبة أمساء  الرقم
  املناسب العريب ترتيب يف الطلبة كفاءة

  التجربة بعد  تجربةال قبل
  ١٨  ١٥  شكري أمحد  ١
  ١٨  ١٤  فطريانس آيو  ٢
  ٢٠  ١٧  أرتيكا  ٣
  ١٣  ٩  .ف أغوستيان  ٤
  ١٥  ١٣  السالم عبد  ٥
  ٢٠  ٢٠  بوجنا  ٦
  ١٧  ١٤  وجيايا دودي  ٧
  ١٩  ١٧  فطريا  ٨
  ١٦  ١٣  نوغراها إمام  ٩
  ٢٠  ٢٠   غزايل إمام  ١٠
  ١٥  ١٣  يونيتا إمساليا  ١١
  ١٦  ١٣  سولستيا لطفي  ١٢
  ١٦  ١٣  أزوار فجر حممد  ١٣
  ١٧  ١٣   فوسفيتا ميتا  ١٤
  ١٧  ١٣  سلفيا ميغا  ١٥
  ١٩  ١٤  كوستيانا نينا  ١٦
  ١٥  ١٣  وجيايا فراجا  ١٧
  ١٩  ١٣   يوليانيت ريسكا  ١٨
  ٢٠  ١٨   فطرياين ريسكا  ١٩



 

 ٧٧

  ١٦  ١٢  ساري مرغيتا ريا  ٢٠
  ١٧  ١٤  هاندياين ريين  ٢١
  ١٩  ١٤  هداية رمحة  ٢٢
  ١٨  ١٣  سوفريانطا  ٢٣
  ١٩  ١٤  ألفيونيتا شيال  ٢٤
  ١٩  ١٤  يونيتا سريما  ٢٥

  ٤٣٨  ٣٥٦  اموع
  ١٧،٥٢  ١٤،٢٤  املعدل

  النتيجة

١٤،٢٤  

             ×

١٠٠  

٢٠  

 =٧١،٢  

١٧،٥٢  

              ×١٠٠  

٢٠  

 =٨٧،٦  

  

السابق اتضح للباحث أن كفاءة الطلبـة  ) ٤،١٤(من اجلدول 
   ٧١،٢من ناحية ترتيب العريب املناسب قد منت من يف مهارة الكتابة 

 ٨٧،٦إىل  (STAD)قبل استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 
  .بعد استخدامه

 (STAD)مامدى فعالية استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات   -)ج 
 يف تنمية كفاءة الطلبة يف اختيار املفردات الصحيحة ؟

لية استخدام أسلوب تقسـيم الطلبـة إىل   وملعرفة مامدى فعا
اموعات يف تنمية كفاءم يف اختيار املفردات الصحيحة، فقـارن  

  :وهي كما يلي. الباحث البيانات املتعلقة به مما قبل التجربة وبعدها
  )٤،١٥(اجلدول 

  كفاءة الطلبة يف اختيار املفردات الصحيحة قبل التجربة بعدها

  الطلبة أمساء  الرقم
  الصحيحة املفردات اختيار يف الطلبة ةكفاء

  التجربة بعد  التجربة قبل
  ١٨  ١٣  شكري أمحد  ١



 

 ٧٨

  ١٩  ١٣  فطريانس آيو  ٢
  ٢٠  ١٧  أرتيكا  ٣
  ١٦  ١٠  .ف أغوستيان  ٤
  ١٨  ١١  السالم عبد  ٥
  ٢٠  ٢٠  بوجنا  ٦
  ١٨  ١٧  وجيايا دودي  ٧
  ١٨  ١٧  فطريا  ٨
  ١٩  ١٣  نوغراها إمام  ٩
  ٢٠  ١٨   غزايل إمام  ١٠
  ١٥  ١٢  يونيتا إمساليا  ١١
  ١٧  ١٢  سولستيا لطفي  ١٢
  ١٦  ١٢  أزوار فجر حممد  ١٣
  ١٧  ١٢   فوسفيتا ميتا  ١٤
  ١٧  ١٣  سلفيا ميغا  ١٥
  ١٩  ١٦  كوستيانا نينا  ١٦
  ١٨  ١٢  وجيايا فراجا  ١٧
  ١٩  ١٢   يوليانيت ريسكا  ١٨
  ٢٠  ١٨   فطرياين ريسكا  ١٩
  ١٦  ١٣  ساري مرغيتا ريا  ٢٠
  ١٩  ١٥  ينهانديا ريين  ٢١
  ١٩  ١٤  هداية رمحة  ٢٢
  ١٨  ١١  سوفريانطا  ٢٣
  ١٩  ١٤  ألفيونيتا شيال  ٢٤
  ٢٠  ١٤  يونيتا سريما  ٢٥

  ٤٥٥  ٣٤٩  اموع
  ١٨،٢  ١٣،٩٦  املعدل

  النتيجة
١٣،٩٦  

   ×١٠٠  

٢٠  

 =٦٩،٨  

١٨،٢  

 ×١٠٠  

٢٠  

 =٩١      

  



 

 ٧٩

لباحث أن كفاءة الطلبـة  السابق اتضح ل) ٤،١٥(من اجلدول 
يف مهارة الكتابة من ناحية اختيار املفردات الصحيحة قد منـت مـن   

  (STAD)قبل استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعـات   ٦٩،٨
 .بعد استخدامه ٩١إىل 

 (STAD)ما مدى فعالية استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات   -)د 
 خدام الصيغ النحوية ؟يف تنمية كفاءة الطلبة يف است

وملعرفة مامدى فعالية استخدام أسلوب تقسـيم الطلبـة إىل   
اموعات يف تنمية كفاءم يف استخدام الصيغ النحويـة، فقـارن   

  :وهي كما يلي. الباحث البيانات املتعلقة ا مما قبل التجربة وبعدها
  )٤،١٦(اجلدول 

  تجربة وبعدهاكفاءة الطلبة يف استخدام الصيغ النحوية قبل ال
  الرقم
  

  الطلبة أمساء
  النحوية الصيغ استخدام يف الطلبة كفاءة
  التجربة بعد  التجربة قبل

  ١٧  ١٥  شكري أمحد  ١
  ١٨  ١٣  فطريانس آيو  ٢
  ٢٣  ١٩  أرتيكا  ٣
  ١٣  ١٠  .ف أغوستيان  ٤
  ١٥  ١٢  السالم عبد  ٥
  ٢٥  ٢٠  بوجنا  ٦
  ١٧  ١٦  وجيايا دودي  ٧
  ١٧  ١٦  فطريا  ٨
  ١٦  ١١  غراهانو إمام  ٩
  ٢٣  ١٩   غزايل إمام  ١٠
  ١٤  ١١  يونيتا إمساليا  ١١
  ١٦  ١٠  سولستيا لطفي  ١٢
  ١٥  ١٢  أزوار فجر حممد  ١٣
  ١٦  ١١   فوسفيتا ميتا  ١٤



 

 ٨٠

  ١٦  ١٢  سلفيا ميغا  ١٥
  ١٨  ١٤  كوستيانا نينا  ١٦
  ١٥  ٩  وجيايا فراجا  ١٧
  ١٨  ١٠   يوليانيت ريسكا  ١٨
  ٢٢  ١٨   فطرياين ريسكا  ١٩
  ١٥  ٩  ساري مرغيتا ريا  ٢٠
  ١٧  ١٥  هاندياين ريين  ٢١
  ١٨  ١٥  هداية رمحة  ٢٢
  ١٧  ١٠  سوفريانطا  ٢٣
  ١٨  ١٥  ألفيونيتا شيال  ٢٤
  ١٨  ١٤  يونيتا سريما  ٢٥

  ٤٣٧  ٣٣٦  اموع
  ١٧،٤٨  ١٣،٤٤  املعدل

  النتيجة
١٣،٤٤  

    ×١٠٠  

٢٥  

 =٥٣،٧٦  

١٧،٤٨  

 ×١٠٠  

٢٥  

 =٦٩،٩٢  
  

السابق اتضح للباحث أن كفاءة الطلبـة  ) ٤،١٦(من اجلدول 
يف مهارة الكتابة من ناحية استخدام الصيغ النحوية قـد منـت مـن    

  (STAD)قبل استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  ٥٣،٧٦
 .بعد استخدامه ٦٩،٩٢إىل 

 (STAD)ات ما مدى فعالية استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموع  - )ه 
 يف تنمية كفاءة الطلبة يف تطبيق اإلمالء العريب ؟

وملعرفة مامدى فعالية استخدام أسلوب تقسـيم الطلبـة إىل   
اموعات يف تنمية كفاءم يف تطبيق اإلمالء العريب، فقارن الباحث 

  :وهي كما يلي. البيانات املتعلقة به مما قبل التجربة وبعدها
  



 

 ٨١

  )٤،١٧(اجلدول 
  طلبة يف تطبيق اإلمالء العريب قبل التجربة وبعدهاكفاءة ال

  الطلبة أمساء  الرقم
  العريب اإلمالء تطبيق يف الطلبة كفاءة

  التجربة بعد  التجربة قبل
  ٤  ٤  شكري أمحد  ١
  ٤  ٤  فطريانس آيو  ٢
  ٥  ٥  أرتيكا  ٣
  ٣  ٣  .ف أغوستيان  ٤
  ٤  ٤  السالم عبد  ٥
  ٥  ٥  بوجنا  ٦
  ٤  ٤  وجيايا دودي  ٧
  ٥  ٥  يافطر  ٨
  ٤  ٣  نوغراها إمام  ٩
  ٥  ٥   غزايل إمام  ١٠
  ٤  ٣  يونيتا إمساليا  ١١
  ٤  ٣  سولستيا لطفي  ١٢
  ٤  ٣  أزوار فجر حممد  ١٣
  ٤  ٣   فوسفيتا ميتا  ١٤
  ٤  ٣  سلفيا ميغا  ١٥
  ٥  ٤  كوستيانا نينا  ١٦
  ٤  ٣  وجيايا فراجا  ١٧
  ٤  ٣   يوليانيت ريسكا  ١٨
  ٥  ٤   فطرياين ريسكا  ١٩
  ٤  ٣  ساري يتامرغ ريا  ٢٠
  ٤  ٤  هاندياين ريين  ٢١
  ٤  ٤  هداية رمحة  ٢٢
  ٤  ٣  سوفريانطا  ٢٣
  ٤  ٤  ألفيونيتا شيال  ٢٤
  ٥  ٤  يونيتا سريما  ٢٥



 

 ٨٢

  ١٠٦  ٩٣  اموع
  ٤،٢٤  ٣،٧٢  املعدل

  النتيجة
٣،٧٢  

  ×١٠٠  

٥  

 =٧٤،٤    

٤،٢٤  

 ×١٠٠  

٥  

 =٨٤،٨  
 

لسابق اتضح للباحث أن كفاءة الطلبـة  ا) ٤،١٧(من اجلدول 
  ٧٤،٤يف مهارة الكتابة من ناحية تطبيق اإلمالء العريب قد منت مـن  

 ٨٤،٨إىل   (STAD)قبل استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات
  .بعد استخدامه
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٤

  لفصل اخلامسا
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
 نتائج البحث - أ

 (STAD)بعد تطبيق التعلم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات 
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج قد وصـل الباحـث إىل   

  :االستنتاج األخري واستخلصه كما يلي
ئج اليت حصل عليها الطلبة يف اموعـة التجريبيـة يف   اعتمادا على النتا - ١

االختبار القبلي والبعدي قد وجد بينهما فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري 
يستطيع  (STAD)لذلك إن أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات . التجرييب

 .أن ينمي مهارة الطلبة على الكتابة
٢ - موعات ظهر أن أسلوب تقسيم الطلبة إىل ا(STAD)   فعال وتبني تفوقـه

لـذلك  . من الطريقة التقليدية اليت استخدمها املدرس يف اموعة الضابطة
خلص أن هذا األسلوب مناسب للتطبيق يف املدرسة الثانويـة اإلسـالمية   

 .احلكومية األوىل فاملبانج
فعال يف تنمية  (STAD)إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ٣

والدليل على هـذا البيـان هـو    . مهارة الكتابة من ناحية ترمجة األفكار
الذي يدل على أن نتيجة الطلبة يف ترمجة األفكار قـد  ) ٤،١٣(اجلدول 
 ).بعد التجربة( ٧٤،٤إىل ) قبل التجربة( ٥٩،٨٦منت من 

فعال يف تنمية  (STAD)إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ٤
والدليل على هذا البيان هو . ابة من ناحية ترتيب العريب املناسبمهارة الكت
الذي يدل على أن نتيجة الطلبـة يف ترتيـب العـريب    ) ٤،١٤(اجلدول 

 ).بعد التجربة( ٨٧،٦إىل ) قبل التجربة( ٧١،٢املناسب قد منّت من 



 

 ٨٥

فعال يف تنمية  (STAD)إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ٥
والدليل علـى هـذا   . الكتابة من ناحية اختيار املفردات الصحيحةمهارة 

الذي يدل على أن نتيجة الطلبـة يف اختيـار   ) ٤،١٥(البيان هو اجلدول 
بعـد   ٩١إىل ) قبـل التجربـة  ( ٦٩،٨املفردات الصحيحة قد منت من 

 ).التجربة

فعال يف تنمية  (STAD)إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ٦
والدليل على هذا البيان . مهارة الكتابة من ناحية استخدام الصيغ النحوية

الذي يدل على أن نتيجة الطلبة يف استخدام الصيغ ) ٤،١٦(هو اجلدول 
 ).بعد التجربة(٦٩،٩٢إىل ) قبل التجربة( ٥٣،٧٦النحوية قد منت من  

تنمية  فعال يف (STAD)إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ٧
والدليل على هذا البيان هو . مهارة الكتابة من ناحية تطبيق اإلمالء العريب

الذي يدل على أن نتيجة الطلبة يف تطبيق اإلمالء العريب ) ٤،١٧(اجلدول 
 ).بعد التجربة( ٨٤،٨إىل ) قبل التجربة( ٧٤،٤قد منت من 

م الطلبـة إىل  إن املهارة الكتابية األنسبة تعليمها باستخدام أسلوب تقسي - ٨
حبيث فيه أكثر احنراف بـني  . اموعات هي اختيار املفردات الصحيحة

 . نتيجة االختبار القبلي و نتيجة االختبار البعدي
  

 التوصيات -ب

 : انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي
ليب املتنوعة يف ينبغي للمدرس أن يهتم باستخدام املداخل والطرق واألسا - ١

ويعطـي طلبتـه   . عملية التعليم والتعلم حىت ال يشعر الطلبة بالسأم وامللل
 .فرصا متوفرة لتنمية كفائتهم اللغوية



 

 ٨٦

  (STAD)     يننبغي للمدرس أن يطبق أسلوب تقسيم الطلبة إىل اموعات  - ٢

بة باللغة يف تعليم الكتابة باللغة العربية ألجل تنمية كفاءة الطلبة على الكتا
العربية، خاصة عند تعليم الطلبة يف الفصل الذي يتضمن فيه الطلبة علـى  

 .(heterogen)مستويات معرفية خمتلفة 
 .أن يكثر املدرس تدريب الطلبة على الكتابة والتعبري - ٣
 .زيادة احلصص اإلضافية لتعليم مهارة الكتابة لدى طلبة املدرسة - ٤

 

 املقترحات  -ج 

ث يركز على تنمية مهارة الكتابة، فينبغي للباحثني اآلخرين نظرا هلذا البح
أن يطوروا هذا البحث يف فعالية التعلم التعاوين بأسلوب تقسـيم الطلبـة إىل   

  .لتنمية املهارات اللغوية األخرى (STAD)اموعات 
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  قائمة املصادر واملراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٨

  راجعقائمة املصادر وامل
  
  املصادر - أ

  القرآن الكرمي - ١
   

 : املراجع العربية -ب
  :الكتب 

: الريـاض  ماهيتها وطرائق تدريسها،: املهارات اللغوية ، أمحد فؤاد عليان - ٢
 .هـ ١٤١٣، دار السالم

وكالة املطبوعة : ، الكويت٦، طأصول البحث العلمي ومناهجه أمحد بدر، - ٣
 .١٩٨٢عبد اهللا حرمي، 

دار : ، القـاهرة  تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، هحسن شحات - ٤
 .١٩٩٣، املصرية اللبنانية

مؤسسـة  : ، الظهـران  )ترمجة(، التعلم التعاوين دافيد جونسون وآخرون، - ٥
 .م١٩٩٥التركي للنشر والتوزيع،  

، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدى أمحد طعيمة، - ٦
 .١٩٨٧معهد اللغة العربية جامعة أم القرى ، : مكة 

بـني النظريـة   ، تعلم اللغات احلية وتعليمهـا ، صالح عبد ايد العريب - ٧
 .م ١٩٨١، نكتبة لبنان: بريوت  والتطبيق،

جامعة امللـك  : الرياض  ،علم اللغة النفسيعبد ايد سيد أمحد منصور،  - ٨
 .م ١٩٨٢سعود، 

سيكولوجية الوسائل التدريسـية ووسـائل    ،منصورعبد ايد سيد أمحد  - ٩
 .م ١٩٨٣:داراملعارف ، تدريس اللغة العربية



 

 ٨٩

دروس الدورات التدريبية ملعلمى عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون،  -١٠
مؤسسـة الوقـف   ، )اجلانـب النظـري  (اللغة العربية لغري الناطقني ا 

 .هـ ١٤٢٤ميع، جمشروع العربية لل: اإلسالمي
 ،اجتاهات حديثة يف املنـاهج وطـرق التـدريس   ، كوثر حسني كوجك -١١

 .م١٩٩٧عامل الكتب، : القاهرة
طرائق تدريس اللغة العربية لغري ، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة -١٢

منشورات املنظمة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم    : إيسيسكو  ،الناطقني ا
  .م ٢٠٠٣، والثقافة

  

  :مية العل البحوث
تنمية مهارة الكالم من خالل التعلم التعاوين يف املدرسـة  ، صوف رجال -١٤

، كليـة  رسالة ماجستري غري منشورة ،العالية دار املخلصني أتشيه الوسطى
 .م ٢٠٠٤، اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة اجل الدراسات العليا،

تعلـم اللغـة   عالقة تطبيق التعلم التعاوين بتشويق الطـالب يف  ، خملصة -١٥
امعـة  كلية الدراسـات العليـا، اجل   ،رسالة ماجستري غري منشورة، العربية

 .م ٢٠٠٣، اإلسالمية احلكومية ماالنج
رسـالة  ، تنمية مهارة القراءة بطريقة التعلم التعـاوين حممد يانس فطاين،  -١٦

اإلسالمية احلكوميـة  امعة كلية الدراسات العليا، اجل ،ماجستري غري منشورة
 .م ٢٠٠٨، جماالن
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أ  

  )١(امللحق 
  �?HDأCDEF اAB@?<ر ا�

CIJ>K�ا CLM
N
?�C وا��N@�ا CLM
N
D�  
  

  

 ٨٠لَى اُكْتب في ذلـك حـوا  . صف ما تفْعـلُه في يومٍ من أَيامِ الدّراسة :تعبري 
  :كَلمةً واستعن فيما تكْتب بِاِْإلجابة عن اَْألسـئلَة اْآلتية 

 مىت تسـتيقظُ من النوم ؟ - ١

 ماذَا تفْعل عندما تستـيقظُ في الصباح ؟ - ٢

 مىت تذْهب إِىل اْملَدرسة ؟  - ٣

 ؟ كَيف تذْهب إِىلَ اْملَدرسة - ٤
 مع من تذْهب إِىلَ اْملَدرسة ؟ - ٥

 مىت يبدأُ اْليوم الدّراسي ؟ - ٦

 ماذَا تفْعلُ أَثْـناَء اْحلصصِ ؟ - ٧

 كَيف تقْضي اْالستراحة ؟ - ٨

 مىت ينتهِي اْليوم الدّراسي ؟ - ٩

  
  ةيموليي اْالمعأَ

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  



 

ب  

  )٢(امللحق 
  ?QRيأCDEF اAB@?<ر ا�

 C�?�N@�ا CLM
N
D�CIJ>K�ا CLM
N
  وا�
  

  

 ٨٠أُكْتب في ذلك حـوالَي  . ترِيد أَنْ تذْهب في اْلعطْلَة إِىل مدينة أُخرى :تعبري 
  :كَلمةً، واستعن فيما تكْتب بِاِْإلجابة عنِ اَْألسئلَة اْآلتية 

١ - إِلَي بذْهتس يـة الَّتنيا اْملَدا ؟مه   
 لماذَا ترِيد أَنْ تذْهب إِىل هناك ؟ - ٢

 مع من تذْهب ؟ - ٣

 كَم يوما ستقْضيها في تلْك اْملَدينة ؟ - ٤

 ما اَْألشـياء الَّتي ستأْخذُها معك ؟ - ٥

 كَيف ستسافر إِىل هناك ؟ - ٦

 أَين ستسكُن ؟ - ٧

 ماكن الَّتي ستـزورها ؟ما اَْأل - ٨

 ماذَا ستحضر معك عندما تعود إِىل مدينتك ؟ - ٩

  
  اْلعطْـلَة

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

............................................................................... 

...............................................................................  
  
  
  



 

ج  

  )٣(امللحق 
Nukilan Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df ∗∗∗∗ 

 

Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi  

1%  5%  df atau db  1%  5%  df atau db  

2,80  2,06  24  63,66  12,71  1  
2,79  2,06  25  9,92  4,30  2  
2,78  2,06  26  5,84  3,18  3  
2,77  2,05  27  4,60  2,78  4  
2,76  2,05  28  4,03  2,57  5  
2,76  2,04  29  3,71  2,45  6  
2,75  2,04  30  3,50  2,36  7  
2,72  2,03  35  3,36  2,31  8  
2,71  2,02  40  3,25  2,26  9  
2,69  2,02  45  3,17  2,23  10  
2,68  2,01  50  3,11  2,20  11  
2,65  2,00  60  3,06  2,18  12  
2,65  2,00  70  3,01  2,16  13  
2,64  1,99  80  2,98  2,14  14  
2,63  1,99  90  2,95  2,13  15  
2,63  1,98  100  2,92  2,12  16  
2,62  1,98  125  2,90  2,11  17  
2,61  1,98  150  2,88  2,10  18  
2,60  1,97  200  2,86  2,09  19  
2,59  1,97  300 2,84  2,09  20  
2,59  1,97  400  2,83  2,08  21  
2,59  1,96  500  2,82  2,07  22 
2,58  1,96  1000  2,81  2,07  23 

    
                 

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
∗ Henry E. Garret, Statistics in Psychology and Education (New York : Longmans, Green and co) 
hal. 427, dengan catatan bahwa yang dinukil di sini hanya Harga Kritik "t" pada taraf signifikansi 
5 % dan 1 %. 



 

د  

ذاتيةالسرية ال  

 
  مرزوقي توفيق:      سماال

  وارسيد:    األب اسم
  هاستويت سوفري:    األم اسم

  ١٩٧٥ ديسمرب ٢٧ بانيومس، فوربادانا:    الوالدة تاريخ
    فاملبانج ١١٠١ الرقم سرجيايا شارع:          انالعنو
 
 األوىل سرجيايادرسة اإلبتدائية احلكومية املحصل على شهادة التعليم اإلبتدائي يف  •

  .١٩٨٨عام 
توسطة اإلسالمية احلكوميـة  درسة املاملحصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف  •

  .١٩٩١عام  الثانية فاملبانج
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة درسة املوي يف حصل على شهادة التعليم الثان •

  .١٩٩٤عام فاملبانج 
جوكجاكرتالدراسة اللغة العربية يف جامعة سـونن كاليجاغـا عـام    سافر إىل  •

إىل جانب ذلك، . ٢٠٠١، وخترج بدرجة الليسانس يف اللغة العربية عام ١٩٩٤
وخترج منـه  كربياك،  تعمق يف العلوم اإلسالمية يف معهد علي معصوم اإلسالمي

   .٢٠٠١عام 
  ٢٠٠١الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة فاملبانج عـام  درسة املعني مدرسا يف  •

 .ملادة اللغة العربية
   .٢٠٠٤ عام األوىل فاملبانجة يمواحلكالثانوية اإلسالمية درسة املعني مدرسا يف  •
 


