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اإلھداء

:أقدم ھذه الرسالة إلى 

د مستعین و أمّ حنّة  والدي أحمد مھدي یونس و أمیّة و محمّ
والمحبوبیننیالمحترم

ين بكل مودة ورمحة بارك اهللا هلمونن يرافقيالذ

ةالمحبوبفائز عافیان رحمةزوجتي 
هللا معي في الشدة و الرخاءاابقاھ

أساتذتي ومشایخي المحترمین
الذين ربوين وعلموين العلوم

العربیةمن یرغبون في اللغة



الشكر والتقدیر
 

احلمدهللا وكفى، الذي أنعم على مجيع عباده الوىف، العلي الكبري اهلادى من 
والصالة والسالم على النيب املصطفى، سيد األولني واألخرين املصفى، حممد . اهتدى

. دىصلى اهللا عليه وسلم قائد املخلوقني إىل اهلدى، وأله وأصحابه ومجيع أتباعه املهت

. ويتمىن الباحث أن يرضيه اهللا يف مجيع عمليته، وجيعلها نافعا للباحث وللناس أمجعني
وعرف الباحث أن هذا البحث الميكن أن يكتمل بنفسه، ولكن مبساعدة ورعاية 

: البحث، ومنهماألخرين، املشجعني الباحث يف إمتام هذا
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوبرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم 

. اإلسالمية احلكومية ماالنج
فضيلة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

. إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
فضيلة الدكتور شهداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 

. العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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. حلكومية ماالنجالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ا
ل الذي بذل جهده يف رعاية  فضيلة الدكتور توركيس لوبيس، كاملشرف األّو

يفخطواتهووجهوعملياً علمياً الباحثأفادقدالذيو الباحث يف تكميل هذا البحث،
اهللامنفله،منهاالنتهاءحىتالبحثفكرةبدايةمنذالبحثهذاإعدادمراحلكل

العرفانو الشكرعظيمالباحثومناجلزاء،أحسن
فضيلة الدكتور شيخون حممد شيخون، املشرف الثاين، الذي يعجز لساين عن 
شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع والتوجيه واملساعدة طوال فرتة 

إعداد هذه الرسالة العلمية



الدراساتكليةالعربيةاللغةتعليمقسميفاألساتذةإىلوالتعظيمالشكروكذلك
كلالباحثهلمفيقدم.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعليا

.اجلزاءخرياهللاوجزاهموالتشجيعواملعارفالعلوممنقدموهماعلىالعرفانو الشكر
فضيلة الوالدين احملبوبني، املعلم األول يف حياة الباحث منذ والدته حىت يصل إىل 

. وال ميالن أن يقود الباحث يف سلوك الطريق السديد. عمره اآلن

احلببكليتوجهأناحثللبيطيبكماالعلماء الثانوية كارانج بلوسو مباالنج،
املدرسنياألعزاءلزمالئيوالشكر

إىلاملتواضعالعملهذاإخراجيفساهممنوكلوأصدقائيوزمالئيوألشقائي
. واالمتنانالتقديروعظيمالشكرخالصمجيعاهلمتشجيع،بكلمةولوالوجودحيز

.املوفق اهلادي إىل سبيل الرشادواهللا 



یاــــجمهوریة إندونیس
دینیةـــوزارة الشؤون ال

جامعة موالنا مالك إبراهیم اإلسالمیة الحكومیة بماالنج
كلیة الدراسات العلیا قسم تعلیم اللغة العربیة
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الرحيم
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رمحت اهللا الثالث:االسم
S2/٠٧٩١٠٠٢٦:التسجيلرقم 
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ةـؤون الدينيـوزارة الش
ة  بماالنجـة الحكوميـم اإلسالميـا مالك إبراهيـة موالنـجامع

م تعليـم اللغـة العربيـةـا قسـات العليـكليـة الدراس

ةـة المناقشـاعتماد لجن
وأثره يف حتصيل مهارة الكتابة) Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربية 

)االنجمبنج بلوسو اكار (
لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربيةحبث تطويري

S2/S-2٠٧٩١٠٠٢٦:التسجيلرقمرمحت اهللا الثالث: الطالبإعداد
وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

٢٠١٠أغوسطوس ٤، األربعاءاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

:األساتذةةمن السادملناقشةوتتكون جلنة ا
..................:التوقيعرئيسا ومناقشاشهداء صاحل.د- ١
..................:التوقيعمناقشانصر الدين إدريس جوهر. د- ٢
..................:التوقيعمناقشانور حسن عبد الباري.د- ٣
..................:التوقيعمشرفا ومناقشاتوركيس لوبيس.د- ٤
..................:التوقيعمشرفامحمد شیخون محمد.د.أ- ٥

،دعتمي
الدراسات العلياعميد كلية 

مهيمن.د. أ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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إقرار الطالب
: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

رمحت اهللا الثالث:االسم
S2/٠٧٩١٠٠٢٦:التسجيلرقم 

بيكاسي جاوى الغربية –تامبون :العنوان

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 
: عنوان

وأثره في تحصيل مهارة ) Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربية 
الكتابة

)ماالنجبعلى مدرسة نهضة العلماء الثانوية كارانج بلوسوتطبيق بال(

وإذا ادعى أحد . 

الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية 
.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

. هذا، وحرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

م٢٠١٠يوليو ١٧ماالنج، 
توقيع صاحب اإلقرار

رحمت اهللا الثالث
S2/٠٧٩١٠٠٢٦: رقم التسجيل



مستخلص البحث
وأثره في ) Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربیة .2010،رحمت هللا الثالث

بالتطبیق على مدرسة نھضة العلماء الثانویة (تحصیل مھارة الكتابة 
برنامج الدراسات العلیا . ستیررسالة الماج.)كارانج بلوسو بماالنج

المشرف . ماالنجباإلسالمیة الحكومیة موالنا مالك إبراھیممعةجا
الدكتور محمد : والمشرف الثانيتوركس لوبسلدكتورا: األول

.شیخون محمد

. مھارة الكتابة،)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربیة :الكلمات األساسیة
ّ الكتابة مھارة من المھارات اللغویة األربع، وھي مھارة االستماع  إن

الكتابة تطبیق للمھارات ومھارة الكالم ومھارة القراءة ومھارة الكتابة، مھارة 
فبواسطتھا تدون العلوم وتنتشر الثقافة وتنتقل العلوم من جیل إلى . الثالثة األخرى

والكتابة ھي معیار نجاح تعلیم اللغة بعد المھارات اللغویة األخرى، وھي . جیل
لیست كتابة خطیة لعدد من الكلمات وأسالیب من الجمل المركبة فقط، بل ھي 

.نشیطة تفكیریة منظمةعملیة إبداعیة 

  :

 .
.المستخدمة ال تناسب الطلبة بل تفقدھم الدوافع والتفاؤل في تعلم اللغة العربیة

لبحثفيو فياستخداما
لكتابةأسلوبالباحثواختار. الكتابةمھارة من(Derby Writing)ا

.األخرىالطرقعنأھمیةتقلوالالكتابةمھارةتدریسعملیةفي
 :1 (

2 ()Derby

Writing (
3 ()Derby Writing (

لوسو بماالنج؟ مھارة الكتابة لدى طلبة مدرسة نھضة العلماء الثانویة كارانج ب
ومنھج البحث الذي انتھجھ الباحث في ھذا البحث وھو منھج البحث 
التجریبي بالبیانات الكمیة بالتطبیق على مدرسة نھضة العلماء الثانویة كارانج 

المجموعة التجریبیة : جرى ھذا البحث باستخدام مجموعتین. بلوسو بماالنج



المالحظة والمقابلة :  یاناتومن األدوات لجمع الب. والمجموعة الضابطة
. واالستبانة واالختبار

إن استخدام ) 1: (فیمكن أن یتلخص الباحث فیما یأتيأما نتائج ھذا البحث 
إن استخدام أسلوب ) 2(أسلوب الكتابة الدربیة یحسن إنجاز الكتابة لدى التالمیذ، 
ّ التالمیذ في ثقة إ) 3(الكتابة الدربیة یزید مشاركة التالمیذ في النشاط الفصلى،  ن

أن تكون كتابتھم في الخطأ بعد استخدام أسلوب النفس للكتابة، ھم لیسوا خائفینب
إن استخدام أسلوب الكتابة الدربیة  یزید دافع التالمیذ في ) 4(الكتابة الدربیة، 

إن نتیجة تدریس مھارة الكتابة بعد استخدام أسلوب ) 5(عملیة التعلیم والتعلم، 
الكتابة الدربیة أكبر من عدد النتیجة تدریس مھارة الكتابة قبل استخدام أسلوب 

لھ كتابةأن استخدام أسلوب الكتابة الدربیة في تعلیم مھارة ال) 6(الكتابة الدربیة، 
أسلوب الكتابة الدربیة إن عملیة التعلیم والتعلم باستخدام) 7(أثر إیجابي وفعال، 

في تعلیم مھارة الكتابة یمكن استخدامھا في المستقبل، اعتمادا على آراء التالمیذ 
وعملیة تدریس بھذا . والمقابلة منھم, كما تشیر الیھ بیانات االستبانة، والمالحظة

.األسلوب یؤدى إلى نمو میولھم في الكتابة وكذلك رغبتھم فیھا
اللغة العربیة أن یھتم باستخدام ھذا األسلوب في ولذا ینبغي على مدرس

تدریس مھارة الكتابة ، كما ینبغي على مسؤولین تربویین أن یبذلوا جھدھم في 
.توفیر مختلف األسالیب التعلیمیة المناسبة في المدرسة
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Writing is one of four language skills: listening skill, speaking skill,

reading skill, and writing skill. Writing skill is the application for other language

skills. With writing, knowledge has been written, culture has spred, and

knowledge can be moved to  the next generations. Writing is standardization for

successful of  other language skills teaching, because it is not only calligraphy of

words or sentences but also a creative process of structural thinking.

There are many factors that made the school where this research has taken

placed –especially in writing teaching- decrease. They are: students are afraid of

writing error included syntax, structure, etc., and it is made them bore to

interactive in learning process. Beside that, the methods used are not suitable for

students, it cause their motivation and optimist to be lost  in learning Arabic.

In this research, researcher concentrated in application of teaching

technique for writing skill. In this case, researcher used Derby Writing Technique

because it has many  superiorities in teaching writing and does not decrease  the

importances of other methods.

Based on problems above, the problem statements of this research are: (1)

What techniques used in teaching Arabic in Islamic Senior High School Nahdlatul

Ulama Malang?, (2) How is the application of Derby Writing Technique in

teaching writing in Islamic Senior High School Nahdlatul Ulama Malang?, (3)

What is the influence of  application of Derby Writing Technique to student’s skill

in writing in Islamic Senior High School Nahdlatul Ulama Malang?

Experiment research method is being used in this research. It is used by

quantitative data and applicated at Islamic Senior High School Nahdlatul Ulama

Malang. This research performs in two groups: experiment group and control

group. Instruments used for collecting data are observation, interview,

questionnaire, and evaluation.

Result of this research can be formulated as follow: (1) the application of

Derby Writing Technique improved achievement writing of students, (2) the

application of Derby Writing Technique improved student’s participation in class,

(3) students have good confidence to write without worry about errors in  their

writing after the application of Derby Writing Technique, (4) the application of



Derby Writing Technique improved student’s motivation in learning, (5) the value

of teaching writing skill after applying Derby Writing Technique is higher than

before, (6) the application of Derby Writing Technique is effective and has

positive influence, (7) Derby Writing Technique in teaching writing skill can be

used for next time. It is based on students opinions from questionnaire,

observation, and interview.

Therefore, it is very important to pay attention of this mean in Arabic

learning process. And also to the educational responsible need to give all the

abilities in preparing all learning means that relevant at every schools.
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Kata kunci:Metode Derby writing, Keterampilan Menulis.

Menulis merupakan salah satu dari ketrampilan berbahasa yang empat:
Ketrampilan mendengar, ketrampilan berbicara, ketrampilan membaca, dan
ketrampilan menulis. Ketrampilan menulis adalah peenerpan bagi ketrampilan-
ketramplian lainnya. Dengan ketrampilan menulis ilmu pengetahuan tercatat,
budaya tersebar, dan ilmu pengetahuan bisa berpindah dari generasi ke generasi
yang lain. Menulis adalah ukuran keberhasilan pembelajaran bahasa setelah
ketrampilan-ketrampilan yang lain, karena tidak hanya terbatas pada penulisan
indah beberapa kata atau kalimat melainkan termasuk proses kreatifitas pemikiran

yang terstruktur.
Ada banyak faktor yang menyebabakan kemunduran sekolah yang
dijadikan tempat penelitian ini dalam pembelajaran ketrampilan menulis,
diantaranya adalah siswa takut membiasakan diri menulis lebih-lebih yang
berhubungan dengan kebenaran tulisan secara tata bahsa, tarkib, ejaan dan lain
lain, sehingga mereka merasa bosan ketika berinteraksi dalam proses
pembelajaran. Begitupun dengan metode yang digunakan tidak sesuai dengan
siswa bahkan menghilangkan motivasi dan optimisme mereka dalam belajar

bahasa Arab.
Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengunaan teknik
pembelajaran dalam ketrampilan menulis. Dalam hal ini, penulis menggunakan
teknik Derby Writing karena memiliki banyak kelebihan dalam proses
pembelajaran menulis dan tidak mengurangi kepentingan metode-metode yang

lain.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah (1) apa saja teknik-teknik pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran bahasa Arab di  MA Nahdlatul Ulama Karangploso Malang?, (2)
bagaimana penggunaan tehnik Derby Writing dalam pengajaran ketrampilan
menulis pada siswa MA Nahdlatul Ulama Karangploso Malang?, (3) apa
pengaruh penggunaan Teknik Derby Writing terhada ketrampilan menulis siswa

MA Nahdlatul Ulama Karangpolso Malang?.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen
dengan data-data kuantitatif yang diterapkan pada MA Nahdlatul Ulama
Karangploso Malang. Penelitian ini berlangsung dengan menggunakan dua
kelompok: kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Alat-alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, angket,

evaluasi.
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
penggunaan teknik Derby Writing dapat memperbaiki prestasi menulis siswa, (2)
pengguanan teknik Derby Writng meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan
di kelas, (3) para siswa lebih percaya diri dalam menulis, tidak khawatir akan
kesalahan tulisannya setelah penggunaan teknik Derby Writing, (4) penggunaan
teknik Derby Writing menambah motivasi siswa dalm proses belajar mengajar, (5)
hasil pengajaran ketrampilan menulis setelah penggunaaan teknik Derby Writing
lebih tinggi dari pada hasil sebelum penggunaan teknik Derby Writing, (6)
penggunaan teknik Derby Writing dalam pengajaran ketrampilan menulis



memiliki pengaruh positif dan efektifitas, (7) proses belajar mengajar dengan
teknik Derby Writing dalam pengajaran ketrampilan menulis biasa digunakan di
masa yang akan datang, berdasarkan pendapat para siswa dari hasil angket,

observasi, dan wawancara.
Oleh karena itu dipandang perlu bagi guru bahasa Arab untuk menaruh
perhatian yang cukup terhadap penggunaan teknik tersebut dalam pelaksanaan
pembelajaran ketrampilan menulis. Begitu juga para penanggung jawab
pendidikan perlu kiranya mencurahkan segenap kemampuannya dalam

menyiapkan berbagai teknik  pembelajaran yang sesuai di sekolah.
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الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة. أ
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها يف ذلك 

والوقوف . . االستماع والكالم والقراءة
1.على أفكار اآلخرين، على امتداد بعدي الزمان

ن والقلم وما {: كقوله تعاىلتماما كبريا،  الكتابة اهبويهتم اإلسالم 
وإن نزول أول سورة العلق متهيد للوحي، خاصا حبال ). ١: ٦٨/القلم(}يسطرون
قارئا بعناية اهللا تعاىل، -وهو أمي- ، وإعالم بأنه يكونّلى اهللا عليه وسّلمالنبـي ص

: تعاىلكما قال اهللا2.وخمرجا لألميني من أميتهم إىل العلم بالقلم، أي الكتابة
)٤: ٩٦/العلق(}الذي علم بالقلم{

، وهي مهارة االستماع ومهارة املهارات اللغوية األربعالكتابة مهارة من إنّ 
الثالثةلمهاراتم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، مهارة الكتابة تطبيق لالكال

. ىل جيلبواسطتها تدون العلوم وتنتشر الثقافة وتنتقل العلوم من جيل إف. األخرى
، وهي ليست كتابة األخرىوالكتابة هي معيار جناح تعليم اللغة بعد املهارات اللغوية

خطية لعدد من الكلمات وأساليب من اجلمل املركبة فقط، بل هي عملية إبداعية 
.نشيطة تفكريية منظمة

عني موعة والكتابة مثل القراءة، ل اك ا إدر لى  تمد ع يع بصري  اط  نش
ألا األربعومهارة الكتابة تكون يف الرتتيب األخري بني املهارات . املكتوبةالرموز

نظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم و منشورات امل:  الرباط،-إيسيسكو (، رشدي أمحد طعيمة، 1
.١٨٦: ، ص١٩٨٩، )الثقافة

٥. ص،)الكتبعامل: القاهرة(،والسنةالقرآنيفالرتبيةسيد،احلليمعبد2



مهارات مهارات أخرى هيصلوا على ثالثحيمهارة يستوعبها الناس بعد ما 
.اآلراء واملشاعرعنلتعبرياوهلا دور . االستماع والكالم والقراءة

ثـه يف قـام الباحـث فيهاحبإىل تـأخر املدرسـة الـيت اك عوامل كثرية قد أّدتهنإّن 
الكتابـــة العربيــــة خيـــافون مـــن ممارســـةأن الطلبـــة:  تعلـــيم مهـــارة الكتابـــة خاصـــة، منهـــا

واهلجــــاء وهلــــم جــــراخاصــــة يف صــــحتها مــــن حيــــث القواعــــد والرتاكيــــب 
وكـذلك الطريقـة املسـتخدمة . يشعرون بالسأم وامللـل عنـد مشـاركتهم يف عمليـة التعلـيم

.اللغة العربيةمفقدهم الدوافع والتفاؤل يف تعلبل تناسب الطلبةال ت
طريقعنومعاجلةحلإىلحتتاجالتعليميةاملشكالتهذهأنالباحثويرى

التعليمحالومقتضىاملادةملقتضىاملناسبةالتعليميةاألساليبأوالطرقاستخدام
الكتابةيفالنجاحمنيتمكنواحىتوالعقليةوالنفسيةاجلسديةالطلبةوظروف

ميكنالالتعلمضروراتمنضرورةالتعليميةاواألساليبالطرقنألوذلك. العربية
.والتعلمالتعليمعملياتمجيعيفرئيسبدورتقوموهي. عنهااالستغناء
التعليمياألسلوباستخدامإىلالبحثهذايفالباحثيتجهذلكعلىبناء

(Derby Writing)الدربيةالكتابةأسلوبالباحثواختار. الكتابةمهارةتدريسيف

.األخرىالطرقعنأمهيةتقلوالالكتابةمهارةتدريسعمليةيفياامز منله
عن اآلراء بطريقة منافسة تعبريالهو (Derby Writing)الدربيةالكتابةأسلوب 

يف هذا األسلوبالطلبةف. القواعد واهلجاء وعالمة الرتقيميف الوقت املعني مع عدم
هو كثرة الكلمات اليت كتبها فيه وأهّم شيء . يف ذهنهم مباشرةمايكتبون كل 

الذي ينتج ست فصاحة  بل مجال وترتيبا ومنطقا فلذلك الطالبالطلبة، لي
3.فائزالالكلمات األكثر فهو 

معرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة على وفق ما تقدم يهدف الباحث 
هذا األسلوب بسيط وسهل و . (Derby Writing)الدربيةالكتابةأسلوب باستخدام 

٢٠٠٩. مباالنجاجلامعة احلكومية ). Derby Writing(، ترقية أسلوب الكتابة الدربية سيت زبيدة، حبث علمي3



أنه ليس والسبب يف أن هذا األسلوب بسيط وسهل . ويف الوقت نفسه ممتع وفّعال
. واملكان الواسعوسائل اإليضاح واألوقات الطويلةال حيتاج إىلو له شروط كثرية، 

أم يتعّلمون بدونهذا األسلوب أسلوب ممتع وفّعال ألن الطلبةو  مشقة يشعرون ب
ه بدون ، ألنّ وهم أحراربشروط معقدة من ناحية صحة الكتابة، و سيكتب الطلبة

. ا من الفائزيننظام مقيد
النفس بالطلبة الشجاعة واحلماسة يف الكتابة وثقة وكذلك هذا األسلوب ينمي يف

فلذلك هذا األسلوب . معتادان، سيكتب الطلبة أكثر مما كانإذ.تهم األوىلبكتابو 
. فّعال ألنه سيحل املشكالت املوجودة اليت يواجهها الطلبة

أسئلة البحث-ب
ضة مدرسة ما هي األساليب التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العريية يف . ١

؟االنجمببلوسو كارانجالثانوية  العلماء
يف تعليم مهارة )Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربية كيف يتّم .٢

؟مدرسة ضة العلماء الثانوية كارانج بلوسو مباالنجلدى طلبة الكتابة
يف مهارة الكتابة )Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربية ما أثر . ٣

؟بلوسو مباالنجمدرسة ضة العلماء الثانوية كارانجلدى طلبة 

.هدف البحث-ج
أثر استخدام أسلوب الكتابة الدربية كيفية و معرفةيهدف هذا البحث إىل

)Derby Writing(مدرسة ضة العلماء الثانوية  لدى طلبة يف تطوير مهارة الكتابة
.كارانج بلوسو مباالنج

أهمية البحث-د



النطاق النظري يرجو الباحث أن يؤيت هذا البحث الفوائد على 
فمن اجلانب النظري ميكن استخدام نتائجه لتطويرالعلوم عن طريقة . والتطبيقي

.تعليم اللغة العربية عند الطلبة
:يليأن يفيد كماأما من اجلانب التطبيقي فيمكن 

أن يستفيد من نتائج هذا البحث يف استخدام أسلوب الكتابة : للمدرس-١
املستخدمة لرتقية مهارة لوب من األساليبكأس)Derby Writing(الدربية 
.الكتابة

.أن يستفيد منه كإحدى املدخالت يف نطاق اللغة العربية: ر املدرسةملدي-٢
. : للطلبة-٣
.لزيادة خزنة مكتبة املدرسة من الكتب التعليمية: للمدرسة-٤

حدود البحث. هـ
يتحدد موضوع هذا البحث مبهارة الكتابة خاصة : املوضوعيةاحلدود . ١

الكتابة املوجهة باستخدام أسلوب الكتابة الدربية 
)Derby Writing( . جعل صحة الكتابة من حيث و

.إنتاج اجلمل
حيدد الباحث احلدود املكانية هلذا البحث يف : احلدود املكانية. ٢

ة ضة العلماء الثانوية كارانج بل وسو مباالنج مدرس
ل . يف الصف األّو

ـــــاينو : احلدود الزمانية. ٣ مـــــن الســـــنة يقـــــام هـــــذا البحـــــث يف الفصـــــل الث
.يالديةامل٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسية 

تعريف المصطلحات-و



Derby Writing)(الدربيةالكتابةأسلوب.١

يتنافســــون أن الطلبــــةو . يس الكتابــــة بطريقــــة املنافســــةر أســــلوب لتــــدهــــو 
تج والـــذي ينـــ. يكتبـــوا إنشـــاء عـــن موضـــوع معـــني يف خـــالل وقـــت حمـــدد

.مجال أكثر يكون هو الفائز
كتابةال.٢

حتريريـا حبريـةخيـال الطلبـة عن مـا يف الشعور و عن األفكار و تعبريالهي 
وال جيــب علــيهم أن يكتبــوا الكلمــات . بشــكل إنشــاء يف الكتابــة األوىل

.صحيحة كلها ولكنها على األقل تشبه املفردات الصحيحة املرادة
.مدرسة ضة العلماء الثانوية كارانج بلوسو مباالنج.٥

.كارانج بلوسو مباالنجمن إحدى املدارس األهلية يف كبوهارجو

سابقةالدراسات ال-ز
، املوضوع ترقية مهارة الكتابة باستخدام أسلوب ٢٠٠٩سيت زبيدة، 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور اهلدى )Derby Writing(الكتابة الدربية 
.بماالنجب

Derby(تطبيق أسلوب الكتابة الدربية ) ١: هدف هذا البحث إىليو

Writing( بماالنجاإلسالمية نور اهلدى بيف تدريس الكتابة املدرسة املتوسطة ،
وصف كفاءة التالميذ يف الكتابة فيها قبل استخدام أسلوب الكتابة ) ٢

وصف كفاءة التالميذ يف الكتابة فيها بعد ) ٣، )Derby Writing(الدربية 
وصف فعالية ) ٤، )Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربية 

كان . يف هذه املدرسة)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية استخدام
دورين، وللدور أربع خطوات مهمة يف أجرى البحث . البحث حبثا عمليا

املالحظة من عملية التدريس، ) ٣العمل، و ) ٢تصميم العمل، و ) ١: وهي



تطبيق الكتابة باستخدام ) ١: ووصلت الباحثة إىل أن. االنعكاس) ٤و 
سار سريا ناجحا مّثل اخلطة الدراسية )Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية 

كفاءة التالميذ يف الكتابة قبل استخدام أسلوب الكتابة ) ٢ودليل النجاح، و 
ناقصة، ال أحد كتب الكلمات فوق الكفاءة )Derby Writing(الدربية 

Derby(الكفاءة بعد استخدام أسلوب الكتابة الدربية ) ٣األساسية، و 

Writing(ور األول راقية، كانت كتابات التالميذ فوق الكفاءة  يف الد
أما يف الدور الثاين استوىف كل التالميذ أن يكتبوا . األساسية إال سبعة تالميذ

املدرس قال ) ٤الكلمات فو ق الكفاءات األساسية  إال تلميذة واحدة، و 
كذلك فّعال، و )Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية إن تدريس الكتابة ب

سهلة وسارة )Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية بالتالميذ رأوا أن الكتابة 
جدا وجذابة ومهمة إلزالة خوفهم من اخلطأ وتنمية اإلرادة ليكون التالميذ 

.فائزين وكذلك هذا مهم لتعويدهم يف الكتابة
ة  تطبيق الدراسة السابقوما وجد الباحث يف. كانت الدراسة السابقة حبثا عمليا

البحث  اليت ترتكز على ابة تيف تعليم الك)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية 
خيتلف وعلى ضوء هذا التعليق يتضح لنا أن البحث الذي يقوم به الباحث التجرييب 

إىل كذلك يف هذا البحث يهدف، و تطويري جترييبحبثعن البحث السابق، يف أنه
أثرها يف حتصيل إلختبار و )Derby Writing(استخدام أسلوب الكتابة الدربية معرفة 

.مهارة الكتابة



الفصل الثاني
اإلطار النظري

مفهوم الكتابة-أ
الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية ألوفونية أو فونيمية أو 

تعتربو 1.الفبائية
كتابة ما جيول ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى عليه، والقدرة على  نسخ الطفل

. 2ويعرب عما يف نفسهيف خاطره
عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره وسببا يف 

3.حكم الناس عليه

عملية هي. حضارة يف حياة البشريةالكتابة هي سبيل كل تقدم و
وسيلة من جتمع، و سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمضرورية للحياة العصرية

أفكار غريه، و أن يربز ما لديه من مفاهيم و مشاعر، وما يود تسجيله من 
:من أمهية الكتابة . حوادث وواقع

أمّية أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو-١
املواطن

األخذ يف -٢
.رهم وخواطرهمافكأعن اآلخرين 

1 Imam Muslimin, transkripsi dan transliterasi, ulul albab, jurnal studi islam, sains dan teknologi,
vol. 7, no. 2, 2006, hlm: 357

http://www.farfesh.comtanggal 20 November(diakses pada، تعليم مهارات الكتابة لألطفال املعاقني عقلياً ٢
2009)

١٥٦: ، ص١٩٩٢رائق تدريسها، دار املسلم للنشر والتوزيع، الرياض، يان، املهارات اللغوية ماهيتها وطأمحد فؤاد حممود عل٣



يلة االتصال بني أفراد البشر  باملؤلفات أا وس-٣
.واخلطابات وغريمها

أا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، -٤
تعامل بنمط نقل املعرفة والثقافة إىل املستقبل إذ أن الو 

واحد من الكتابة طريق لوصل خربات األجيال 
ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف الكتابة 
يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات التاريخ، ويقطع 

.جذور الثقافة واحلضارة
٥-.
أا شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضايا تنطق -٦

.لصدقباحلق وتقول ا
٧-

4.خباطره

) ١: (وقال طعمية لقد استهدف تعليم الطالب الكتابة عدة أمور من بينها
تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى ويشعر بشيئ من اإلستقالل 

من حفظ املادة متكينه ) ٢(يف نطق كلمات أخرى وعدم التقييد مبا يعرض عليه، 
إّن الكتابة نشاط ) ٣(اللغوية اليت تعملها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة إليها، 

الوقوف على مدى تقدم الطالب يف تعلم هلغوي متكامل نستطيع من خالل
إّن التدريب على ) ٤(ياس هذه املهارات، و من خالله ميكن قو . املهارات األخرى

.رات وظيفية حيتاجها بعد ذلك يف حياتهاالب مبهالكتابة من شأنه أن يزود الط
إلستعداد ا:هيو Vacca&Vaccaالكتابة تشمل على أربع خطوات كما قال 

، )rewriting(، إعادة الكتابة)writing(، التعبري يف الكتابة األوىل )prewriting(لكتابة ل

١٥٨- ١٥٧:املرجع السابق، صأمحد فؤاد حممود عليان،4



إدراك اآلراء يف استعداد الكتابة، على الكاتب. )postwriting(الكتابة األخرية 
حتريريا مث تصحيح الكتابة عن آرائهتعبري البدأ الكاتب يويف الكتابة األوىل . واملوضوع

5.الكتابة األخرية مجع الكتابة إىل املدرسبعديف إعادة الكتابة و 

إّن الكتابة Hardjonoكما قال . هناك ثالثة أنواع تتعلق بكفاءة الطلبة يف الكتابة
نتاجية إ–واستقبالية )reproduktif(ءات وهي قابلية التكرار تشتمل على ثالث كفا

)resptif-produktif( واإلنتاجية)produktif(

.الكفاءة يف قابلية التكرار: أوال 
يز الغة هلا خصائصإن كل  تم كل لغةفلذلك هناك فرق بني. يف الكتابةت

وكذلك يف اللغة كفاءة . واللغة األخرى بل بني حرف اللغة هذه واللغة األخرى
اا يع است لب  لى كل طا بد ع اسية ال .أس

نتاجيةاإل–الكفاءة االستقبالية : ثانيا 
هذه الكفاءة تعتمد على النصوص فلذلك هذه الكفاءة حتتاج إىل كثرة 
التدريبات يف االستماع والقراءة، التدريبات تساعد الطلبة يف فهم القراءة وفهم 

إجابة ) أ: (سلوب للتدريبات، وهي ه الكفاءة فهناك أبالنسبة إىل هذ.املسموع
. يةواإلجابة موجودة يف النصوص جل. ةالنصوص وفقا على النصوص املكتوب

تعبري حداثة وفقا ) ج(النصوص بكلمات املفتاح، ىتعبري حداثة وفقا عل) ب(
كتابة احلالية األخرى باستخدام ) د(على النصوص بدون كلمات املفتاح، 

.يف النصوص املكتوبةالتعبري 
نتاجيةالكفاءة اإل: ثالثا 

ة، يقدم املدرس املوضوع مث يطورههذه الكفاءة مثل كفاءة الطلبة ىف الكتابة احلر 
Writing(أسلوب الكتابة الدربية وهذه الكفاءة مناسبة ب. واءالطلبة على ما شا

5 ِ ◌ ِ ◌Adolfina Kolesu, Implementing the Process writing Approach to Develop the Writing Ability
of Third- Year Student of SMPN 9 Palu. Skripsi., 2005, Hlm: 22



Derby ( اجلمل وناملوضوع املعني مث ينتجعنوان يكتب الطلبة حتت والذي فيه
.املتعلقة باملوضوع بأكثر ما ميكن

ة عقابا خميفا إذا كانوا قد أخطأوا يف الكتابة وعلى املدرس أن ال يعطي الطلب
فيه الطالب كما ذكر إبراهيم إن يف مرحلة التعبري احلر املنطلق، الذي يعرب. احلرة
) ١(: من واجبات املدرس هي. ميوله ورغباته وآراءه دون قيود أو شروطعن

أا شيء طبيعي، فال ينبغي أن يضيقأالنظر إىل  لى  الب ع لط ء ا ا خطا
ضي عن األخطاء التعا) ٢(كما يينبغي أن ال يتشدد يف التصحيح، . املدرس

6.البسيطة يف القواعد

مفهوم األسلوب-ب
ية للطريقة، وميكن القول مبعىن آخر أّن ئالصورة اإلجرااألسلوب هو 
.الطريقة اليت تطابق بدورها مع املدخلاألسلوب هو تنفيذ 

رءات هي اخلطط والتدابري مود كامل الناقة األساليب أو اإلجحم. وقال د
ستخدم لتحقيق واخلطوات والوسائل اليت تأخ

اهلدف من عملية التدريس يف املوقف التعليمي ذاته، وجيب أن تربط هذه 
اخلطوات ارتباطا قويا باإلطار العام للطريقة، وبالتايل حيب أن اخلطط والتدابري و 

7.يكون بينهما وبني املدخل األساسي انسجام واتساق كامل

أي أن مفهوم الطريقة يأخذ يف اعتباره األسلوب الذي يتبعه املعلم يف تنظيم 
نيات اليت يسلكها املدرس يف التدريس كما يأخذ يف اعتباره تقدروسه، وال

.ئل املعينة بكل أشكاهلاالوسا

6 Sartinah Hardjono, Prinsip-Prinsip pengajaran Bahasa dan Sastra, DEPDIKBUD, Jakarta, 1988,
Hlm: 86

.٣٤:، ص١٩٨٥، جامعة أّم القرى، مكة املكرمة،  تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة. 7



عتمادا كبريا على املدرس وعلى هذه التدابري واألساليب تعتمد إواحلقيقة أنّ 
إىل آخر، مهارته الشخصية وعلى تكوين

بل ويف املوقف الواحد، ولذلك قيل أنه ليس هناك طريقة أحسن أو أمثل على 
بأن هناك طريقة واحدة ووحيدة تالئم كل مواقف اإلطالق، كما ال ميكن القول 

التعليم، فاختالف األهداف واختالف املادة واختالف الطلبة واملعلمني حيتاج 
وتعين اسرتاتيجية التدريس أن يكون هناك . إىل اسرتاتيجية وتكتيك يف الطريقة
يا، وهذه السرتاتيجية تتضمن اختيار املادة بختطيط عام ألهداف عامة نس

العامة واألهداف أما الذي حيقق جناح األهداف . ئمة والتنظيم العام هلااملال
8.الوسائل املعينة واملناسبة لتحقيق هذه األهدافالتكتيتية، فهي

د مزمل البشري ود. وقال د د سعيد أن أسلوب . حمّم د مالك حمّم حمّم
دام 

.الوسائل التعليمية واإلمكانات املادية والبشرية املتاحة
واختالف أساليب التدريس وتباينها وتعددها، يؤدي إىل ضرورة اختيار 

:األسلوب املناسب لكّل حالة وفقا للمعايري ايل ميكن تناوهلا على النحو التايل
أن يتالئم األسلوب واهلدف من التدريس، فإذا كان اهلدف املرغوب.١

حتقيقه هو احلصول على معارف واجتاهات فإن أفضل األساليب 
الواجب اتباعها تشمل احملاضرات واملنافشات، وإذا كان اهلدف هو 
اكتساب مهارات معينة فإن أفضل األساليب هي التدريب ملمارسة 

فعاال باتباع أساليب ورش العمل ومتثيل تدريبا املهارة املطلوبة 
.األدوار

ب التدريس وموضوعه مع حاجات الطالب أن يتالءم أسلو .٢
ومستوى أعمارهم، فقد يتطلب األمر عرض نظريات أو مبادئ 
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يف شكل منافشات، أو على هيئة حماضرات، أو تبادل آراء وخربات
9.ارات وجتارب يف شكل تدريبات عمليةإجراء اختب

)Derby Writing(الكتابة الدربية -ج

يف تعلمالطلبةدافعيةيطبقه لرتقيةهناك شيء مهم البد على املدرس أن
التدريس حيبون الشيء جذابا، فلذلك لوضع إن الطلبةSetiawanقال . الكتابة

الطلبةيف رادة درس أن جيعل الدرس جذابا، ينشئ إسار اإلجيايب على املامل
لومإل لى ق ثر ع يؤ اك شيء  10.در

السرور الطلبةوالتدريس يكون فعاال ناجحا حينما يدخل يف نفوس
السرور أهم من أي دواء فلذلك التدريس السار Adamكما قال ف،أثناء الدراسة

إن املراد بالتدريس السار هو التدريس الذي ينشئ Meyerله دور مهم وقال 
اإلرادة واسهام الطلبة يف الدراسة، واكتساب املعىن وفهم املادة والشعور السار 

11.يف ذهنهم

م  الباحث األسلوب املناسب وهو أسلوب الكتابة لتحقيق هذه احلالة قّد
تعبريالهو )Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية و . )Derby Writing(الدربية 

اآلراء بطريقة منافسة يف الوقت املعني بامهال القواعد واهلجاء وعالمة عن
وأهّم شيء هو كثرة . الطلبة يكتبون كّل شيء يف ذهنهم مباشرةو . الرتقيم

لذي اا فلذلك منطقا و ترتيب، ليست فصاحة ومجاال و كلمات اليت كتبها الطلبةال
12.ينتج الكلمات األكثر منهم يكون هو الفائز

اململكة العربية السعودية، مدخل إىل املناهح وطرق التدريس، دار اللواء للنشر والتوزيع،، حممد مالك حممد سعيد. حممد مزمل البشري ود. د. 9
١١٩:ص،١٩٩٥

10 Conny Setiawan dkk, Pendekatan Ketrampilan Proses,  PT Gramedia, Jakarta , 1987, Hlm: 9
11 Hernowo, Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar secara Menyenangkan,  MLC,

Bandung, 2005, Hlm: 15
12 Simpson Joellen. Derby Writing in Classes

(onlie)(http:draft.eca.state.gov/forum/vols/vol38/no4/p33 htm), diakses tanggal 30 November 2009



، من ناحية الكتابة ) Derby Writing(هناك آراء تدفع أسلوب الكتابة الدربية 
أا تظهرأن اآلراء مرتبة يف ذهن اإلنسان، و Harefaاملباشرة رأى  أي مكان و

و هذه اآلراء البد أن يكتبها . مثري يف ذهن اإلنسانوقت عندما توفرويف أي 
اشرة ألا ستزول بعد دقيقة ويصعب عليه أن يظهرها مرة أخرى فلذلك  لفرد مب ا

ال تتأخر عن  "Harefaوقال . على الكاتب أن يكتب كل ما يف ذهنه مباشرة
مباشرة حىت تنتهي من كتابة كلكتابة الرأي الذي طرأ يف فكرتك بل اكتبها

ابتها، الختف كتع للكتابة والتكمن اآلراء وال تؤجل  ارع احلماسة والداف. اآلراء
هذا األسلوب ستثري نفسية ". والتقيمه أثناء الكتابةمن اخلطأ أثناء الكتابة

13.ست عملية شاقةالكاتب وسريى الكاتب بأن الكتابة لي

واكتب كأنك . اخلطأة وال ترتكز يف اجلزءاكتب آراءك مباشر Laksanaوقال 
أليس عندك وقت ببطيئاألوىلملاذا تكتب يف املرة. تتحدث مع صديق محيم

. ري يف اجلزء األول ألنه سيجعلك تتعب متلالتقض وقتك للتفك. لتصحيحه؟
14.إذا كتبت ما يف فكرتك سريعا ستجد أمرين قيمني الدافع والوقت

بة يريدون أن تكون كتابتهم جيدة ومجيلة يف  ورأى الباحث أن معظم الطل
إن Laksanaما ذكر اإلرادة هذه جتعلهم يف مشقة ككتابتهم األوىل مع أن

الكتابة باشرة جتعل الفرد يف يستصعب بدأتكون الكتابة جيدة مالرغبة يف أن
املشقة للكتابة اجليدة . ليس عنده مهة قوية للكتابةجتعله يشعر مبشقة وبأنه و 

عدد من اجلمل أكثركتابةفإن  الكاتب بطيئا مؤجال يف الكتابة فلذلك جتعل
البن الطيكو حينما . ه من املشقة الثقيلةيف البداية  حتل عقدة الكاتب وحترر 

ة كل شيء يف إن كتابLaksanaأن يكتب كل شيء كما قال حمددرأي لهليس 
. الرأيلهالفرد ليس عنده رأي فسيظهرخاطر الذهن حينما يكون

13 Andreas Harefa, Agar Menulis-Mengarang Bisa Gampang,  PT.Gramedia, Jakarta , 2002, Hlm:
25

14A.S Laksana. Creative Writing. Media Kita, Jakarta, 2005, hlm:16



ومن . ال يرتكز يف ترتيب اجلمل)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية 
تغري فيما اVeroالرأي املناسب هو ما يقوله 

. ترتيب اآلراءتركز علىواكتب اجلزء اجلاهز يف فكرتك والLaksanaوزاد 15.بعد
أحد إىل اجلمل املرتبة ولبدء الكتابة الحيتاج. ةميكنك ترتيبها بعد الكتابة الكامل

وال شك إن دماغنا له كفاءة لربط . صليحتالتايل بعد الكتابة هو الألن العمل
16.واحدة فواحدةاجلمل

فال تقرن التعبري . ريرهااآلراء مث حتعن تعبري المها ا خطوتان الكتابة اجليدة هل
هل والتوقف لرتىامهل الرتتيب. هايف ذهنك كلاليتاآلراءعنعرب. والتحرير

أهم . حنن ال نتحدث عن اجلمل مرتبة أو غري مرتبة. اجلمل مرتبة أو غري مرتبة
. واكتب كأنك مهندسا. اآلراء كلها حتريراعنتعبريالشيء يف هذه اخلطوة هي 

ت لبناء البيت، ما سبق لنا أن نفكر نصور كأنك جتمع األحجار والرمال والسم
والذي سيقيمه الناس مجاال هو البيت وليست مواد . يف مجاهلاطوال الوقت

.إنشائية
Derby(أسلوب الكتابة الدربية Simpsonومن البحث السابق، قد طبق 

Writing( . وقالSimpson ،اسة قوية هلم محو إن الطلبة استقبلوا هذا األسلوب
مىت ميكن أن يكتبوا باستخدام أسلوب الكتابة عن لون بل يبسأ. لبدء الكتابة

ا عددا من وأراد الطلبة أن يقارنو . كل أسبوعوهل  )Derby Writing(الدربية 
)Derby Writing(ها قبل تطبيق أسلوب الكتابة الدربية املفردات اليت قد كتبو 

.للكتابةيف النفس بحقا إن هذا األسلوب جعل الطلبة يف ثقة . وبعده
) ١(هي )Derby Writing(الكتابة باستخدام أسلوب الكتابة الدربية إن طريقة 

، حىت أكثر ما ميكنباملوضوع املعني باجلمل   عنوان يكتب الطلبة إنشاء حتت 
جيوز الطلبة أن يكتبوا اجلمل غري مرتبة بني ) ٢(، "قف"يقول املدرس كلمة 

15 Vero&Widyamartajaya Sudiati, Menjadi Penulis,  Pustaka Widyatama, Yogyakarta , 2005, Hlm:
26. ص. المرجع . 16



الصيغة أو عالمة من اخلطأ يفالخيافون) ٣(األخرى، ملة اجلواحدة و الملة اجل
ميكن إذا ليس هناك شيءو ، اء باستمراريةيكتبون اإلنش) ٤(الرتقيم أو القواعد، 

) ٥(حىت تظهر اآلراء ليكتبوها، " ال أعرف"أن يكتبوا جيوز هلميكتبه الطلبةأن 
أن يكتبواها باللغة مفردة من اللغة العربية  جيوز هلم إذا نسي الطلبة أو ما عرفوا

)Derby Writing(رغم أن الكتابة باستخدام أسلوب الكتابة الدربية . ةاإلندونيسي

املدرس أن وهو إمهال صحة الكلمة، لذلك بوسعفعال ولكنه وجد فيه نقصان
.  يطبقه يف تدريس الكتابة األوىل فحسب



الفصل الثالث
منهجية البحث

مناهج البحث املستخدمة يف هذا البحث، يف هذا الفصل قدم الباحث
منهج البحث، و جمتمع البحث : وهذا الفصل يتضمن على بعض املباحث مثل

وعينته، و متغريات البحث، و أدوات البحث، وأسلوب حتليل البيانات، ومراحل 
.تنفيذ البحث

منهج البحث.أ
البحث ونوعهمدخل . ١

البحــــث التجــــرييب بالبيانــــات منهجالبحــــث املســــتخدم يف هــــذا البحــــث هــــو مــــنهج
. الكميــة

تجربـة اســتخدام أسـلوب الكتابــة الوصـفي بةالعربيــعلـيم كمحاولـة تنميــة كفـاءة الكتابـةالت
هــذا البحــث باســتخدام جممــوعتني، ىجــر . يف تعلــيم الكتابــة) Derby Writing(الدربيــة 

االتجريبة ة  هـي جمموعـة التجربـ. موعة الضابطةو

1.اخلاص

يب، وهـو حيـاول يف هـذا البحـث أن يأخـد تـأثريا مـن يوهذا البحث يسـمى بـالتجر 
ــــدة ــــة جي بحــــث باســــتخدام جيــــري هــــذا الو . املتغــــري املعــــني علــــى املتغــــري اآلخــــر مبراقب

. ختبــــار البعــــدياال
اموعـة الضـا)(The Equivalent Pretest-Postest Designاملتكافئـة  وب  ل ـ أس بطة أو 

(Control Group Method) .فصل الضابط وفصل التجربةالن هناك فصالن إذ.

1 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Hilal Pustaka, Pasuruan , 2007, Hlm: 78



مجتمع البحث وعينته. ب
ل الثانوية بحث هو مجيع الطلبة يف الفصل األّو

ضة العلماء الثانوية كارانج يف مدرسة٢٠١٠–٢٠٠٩يف السنة الدراسية 
يقسم الطلبة إيل فصلني خمتلفني  ومها . طلبة١٦وعددهم ، بلوسو مباالنج

اموعة الضابطة "  األلف"ويسمى فصل ".  الباء"و الفصل " األلف"الفصل  ب
control class اموعة التجربة" الباء"، و فصل طّالب٨وعددهم ب

experiment class أسلوب هذا البحث استخدم الباحثيف. طلبة٨وعددهم
.املوجهيف تعليم مهارة الكتابة خاصة يف اإلنشاء الكتابة الدربية

متغيرات البحث. ج
متغـــريات البحـــث الــــيت اســـتطاع الباحــــث أن يصـــل إليهــــا يف هـــذا البحــــث 

)Derby Writing(الكتابة الدربية 

:صل إليها كالتايليوتنقسم متغريات البحث اليت استطاع الباحث أن 
Derby(املتغـري املسـتقل يف هـذا البحـث هـو اسـتخدام أسـلوب الكتابـة الدربيـة )أ(

Writing(ضـة العلمـاء الثانويـة كـارانج مدرسـةيف تدريس مهارة الكتابة لطلبة
.بلوسو مباالنج 

لــــدى طلبــــة مهــــارة الكتابــــةتعلــــمالتــــابع يف هــــذا البحــــث هــــو نتيجــــةاملتغــــري)ب(
.ضة العلماء الثانوية كارانج بلوسو مباالنجمدرسة



أدوات البحث. د

املالحظة: أوال 
الباحث هذه الطريقة لطلب البيانات املتعلقة مبادة الكتابة قد استخدمو 

وكيفيــة عمليـــة تقــدميها مـــن األســـتاذ واســتعماهلا أثنـــاء عمليــة الـــتعلم، والتعلـــيم، 
والبيانـــــات املتعلقـــــة بعمليـــــة تعلـــــم وتعلـــــيم . وكيفيـــــة تصـــــحيح أخطـــــاء الكتابـــــة

واســتخدامها يف الكتابـة وسـلوك األسـتاذ والطلبـة فيهــا واملـادة التعليميـة للكتابـة
.باملالحظة العميقة يف الفصل.التعلم والتعليم

املقابلة: ثانيا 
. تعترب املقابلة إيل حد كبري استبيانا شفويا فبدال من كتابة اإلجابات

فإن املستجوب يعطي معلوماته شفويا يف عالقة مواجهية، وإذا ما قام مبقابلة 
من طرق مجع البيانات شخص ماهر، فإن املقابلة تصبح أفضل وأعلي 

األخرى، واحد األسباب يف ذلك أن الناس حتب أن تتحدث عادة أكثر من
م القائم باملقابلة عالقة طيبة مع املستوجب 
من املمكن أن حيصل علي أنواع معينة من املعلومات ذات الطبيعية السرية 

ها الباحث هلذا ملقابالت اليت أجراا٢. ابة
:البحث مع 

رئيس املدرسة)أ
معلم اللغة العربية)ب

وقبــل أن جيــري الباحــث املقــابالت نــاقش الباحــث مــع جمموعــة مــن اخلــرباء يف 
.جمال أساليب تعليم اللغة العربية ألجل التحكيم

350: ص، ١٩٨٧حث العلمي ومناهجه، جامعة الكويت، الكويت، أمحد بدر، أصول الب٢



االستبيان: ثالثا 
ت وبيانــات وحقــائق ة مالئمـة للحصــول علــى معلومـاااالسـتبيان هــو أد

مرتبــة بواقــع معــني، ويقــدم االســتبيان بشــكل عــدد مــن األســئلة يطلــب اإلجابــة 
٣.عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني مبوضع االستبيان

وعــــة مــــن االســــتبيانات املشــــتملة علــــى موزع الباحــــث جم
احلصـول علـى البيانـات عـن تـدريس بغرض.األسئلة حول موضوعات البحث

ولقــد مت . )Derby Writing(مهــارة الكتابــة باســتخدام أســلوب الكتابــة الدربيــة 
.الطلبة يف تلك املدرسةبيان إىل االستتوزيع

ــــــة البحــــــث عرضــــــها  وقبــــــل أن يســــــتخدم الباحــــــث االســــــتبانة يف عملي
بيــة ألجــل الباحــث علــى جمموعــة مــن اخلــرباء يف جمــال أســاليب تعلــيم اللغــة العر 

.حتكيم االستبانة

االختبار) رابعا
دة لتنــاول قــدرة وســلوك آللــة أو اإلجــراء أو األنشــطة املعــاالختبــار هــو ا

و رأي ٤.الشـــخص والـــيت تصـــور الكفـــاءة الـــيت ميلكهـــا يف مـــادة دراســـية معينـــة
ة مـــن األســــئلة أوالتمرينــــات أو سلســــلتبــــار هـــو عبــــارة عـــن أري كونتـــو أن االخ

املســـتخدمة لقيـــاس املهـــارات واملعرفـــة والـــذكاء والكفـــاءة الـــيت خـــرى األاآلالت
٥.ميلكها الفرد أو اجلماعة

)Post Test(الباحــث هــو االختبــار البعــدي هســتخدمواإلختبــار الــذي ا

االختبـــار ملعرفـــة إيل أي حـــد كـــان الطالـــب قـــادرا علـــي اســـتيعاب املـــواد وكـــان

١٤٩: ، ص١٩٨٧ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء، البحث العلمي، دار الفكر، عمان، ٣
4 Muhamad soenardi djiwandono, tes bahasa dalam pengajaran, ITB bandung, 1996 hal 1

5 Suharsimi arikunto, dasar-dasar evaluasi pendidikan, bumi aksara, Jakarta, 2002, hlm: 139



مجيـع عرفـة قـدرة الطالـب عـنملذلك هـذا االختبـار باالختبـار األخـريويسمي ك
.مت بأحسن ما ميكنمواد دروس اللغة العربية وملعرفة ما

طلبــة يف مهــارة باالختبــار يف الفصــل، ملعرفــة قــدرة الولقــد قــام الباحــث
اسـتخدام أسـلوب الكتابـة الدربيـة بعـدكتابـة اإلنشـاء املوجـه الكتابـة خاصـة يف  

)DerbyWriting(.
ا املعيار الذي استخدمه الباحث لنيل الدرجة هو من ناحية انتاج وأّم

التالميذ بشكل مجلة، فقسم إىل اجلملة بثالثة أقسام وهي اجلملة البسيطة 
اجلملة البسيطة تتكون من فعل وفاعل أو . واجلملة املعتدلة واجلملة الصعبة

هي مجلة تتكون من فعل وفاعل واجلملة الصعبة. بتدأ وخرب فحسبم
لة أما اجلم. ظرف/ كون من مبتدأ وخرب وحالظرف أوتت/ حال/ ومفعول

:. أكثر منهمااملعقدة فهي مجلة تتكون من مجل

٣،١الجدول 
معيار الدرجة
اجلملة رقمال

املعقدة لصعبةا البسيطة

فعل وفاعل 

/ ومفعول وحال

.ظرف أو أكثر

فعل وفاعل 

/ حال/ ومفعول

ظرف

فعل وفاعل ١



وخرب وحال مبتدأ

وظرف أو أكثر 

من هذه

/ مبتدأ وخرب وحال

ظرف

وخربمبتدأ ٢

:ملحوظات 
المتحصلة مجموع :    الدرجة 

ةمجموع النقط الكامل

إن دليل النجاج من الدرجة املئوية السابقةHaryaniوقال 
%١٠٠إىل % ٨٥من : ممتاز      
%٨٤إىل % ٧٥من :  جّيد جدا 
%٧٤إىل % ٦٥من : جيد      

%٦٤إىل %  ٥٥من : مقبول
%٥٤إىل %  ٥٠من : ناقص     

%٥٠أقل من : ضغيف

أسلوب تحليل البيانات. ٢
حتليل البيانات يف هذا البحث متصف باالحصاء االستداليل، مبعىن أن 

لي نتيجة مث يصنع التحليل العام حىت حيصل عصف من احلقائق اخلاصة الباحث ي
:وأنشطة حتليل البيانات يف هذا البحث تستخدم علي ثالثة مراحل. بصفة عامة

١٠٠%x



تسجيالت البيانات-١
:ومن خطوات تسجيالت البيانات هي

تصميم أداة التدريس)أ

اليت قصدها الباحث هي التدريس تصميم أداة التدريس. املسألة املستهدفة
باستخدام أسلوب الكتابة الدربية يف تعليم مهارة الكتابة والتدريس بدون 

.استخدامه
تصميمم أداة االختبار)ب

بعد أن صممت أداة التدريس، تصمم أداة االختبار وهي كتابة التعبري 
. تعليمهالتعبري مأخوذ من املواد اليت سبقاملوجه، واملوضوع من ذلك ا

عرض البيانات-٢
. يقوم الباحث بعرض املعلومات واحلقائق اليت تساعد يف اجراء النتائج

وكذلك بعرض البيانات احملصولة علي سبيل املقابلة الشخصية، واملالحظة، 
.و حصيلة تعلم الطلبة من اجراء التجربة

أسلوب حتليل البيانات-٣
دمة يف هذا البحث  هو أسلوب االحصاء أسلوب حتليل البيانات املستخ

الطلبة اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة الطلبة حىت ختترب فروض 
ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم . يف املائة٥البحث تؤخذ داللة الفروق 

:٦قام الرموز التائي التايلللمجموعتني ت

6 Sanapiah faisal, metodologi penelitian pendidikan, balai pustaka, Jakarta, 2003, hlm: 353
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EX =املقياس  املعديل من فرقة التجربة
KX =املقياس املعديل من فرقة الضابطة
 E1X = النتائج من فرقة التجربةعدد التنوعي يف كل
 1KX =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة

EN =عدد الطلبة يف فرقة التجربة
KN =عدد الطلبة يف فرقة الضابة

مراحل تنفيذ البحث. هـ
:باخلطوات األتيةوهذه االجراءات  يقوم الباحث بتنفيذها 

استأذن الباحث من رئيس املدرسة أن يقوم بتجربة أسلوب الكتابة -١
.الدربية يف تعليم مهارة الكتابة

وأعضائه عن توجيهات وإرشادات من مدير املدرسةتلّقى الباحث-٢
.تطبيق أسلوب الكتابة الدربية يف تعليم مهارة الكتابة

اموعة الضابطةالتجريبةوعة -٣ .و 
األعمال اليومية، املدرسة، : يتكون من املوضوعات (ختطيط الدروس -٤

)األسرة، املكتبة، السوق، يوم العطلة
.تطبيق الدروس-٥
الطريقة التعليمية املستخدمة هي استخدام أسلوب الكتابة الدربية يف -٦

.تعليم مهارة الكتابة و بدون  استخدامها



لباحث باملالحظة العميقة من خالل التعليم باستخدام  أسلوب قام ا-٧

.الوسائل جلمع املعلومات للتقومي
قام الباحث جبمع املظاهر التعليمية اليت متثل عملية التعليم، وحصيلة -٨

التعليم  وأن يقوم بالتقومي  
. الوسائل جلمع املعلومات للتقومي

التجريبة-٩

استخدام أسلوب الكتابة الضابطة اليت درست مهارة الكتابة بدون 
.الدربية



الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشها

ل المبحث األّو
أساليب تدريس مهارة الكتابة في مدرسة نهضة العلماء الثانوية كارانج 

بلوسو بماالنج

القواعد تعتمد طريقة. والرتمجة واإلمالءالقواعد: ثالث طرائق يستخدممباالنج
على قراءة النصوص وترمجتها ويعترب التدريب على والرتمجة على تدريس الطلبة

واهلدف من اإلمالء هو القدرة على رسم . الكتابة وتقليد النصوص شيئا رئيسا
.احلروف والكلمات رمسا صحيحا واضحا، سريعا كامال

المبحث الثاني
لكتابة باستخدام أسلوب الكتابة الدربيةخطوات تدريس ا.أ

عقد الباحث ستة لقاءات يف تدريس مهارة الكتابة، و قد عقد مخسة 
لقاءات لتطبيق أسلوب الكتابة الدربية يف تدريس مهارة الكتابة ولقاء واحد 

يف كل يوم االثنني والثالثاء التجريبة. لإلختبار
األوىل ملدة مخسة وأربعني دقيقة، وهذه يف الساعة الثامنة متاما إيل يف احلصة 

والتايل خطات  التدريس يف كل لقاء اليت قام . الساعة الثامنة و مخسة وأربعون
.



:اللقاء األول
٢٠١٠مايو24: اليوماإلنشاء : املادة

دقيقة٤٥:الزمناألعمال اليومية: املوضوع
ل: الفصلالثانوية: املستوى األّو

الهدف-أ
.الكتابةمهارةمعرفة كفاءة الطلبة يف

الوسائل-ب
املعجم، السبورة، الكتاب الدراسي،:أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

.القلم
الطريقة_ ج

الطريقة املستخدمة يف هذا الدرس طريقة األسئلة واألجوبة
٤،١الجدول

إجراءات التدريس في اللقاء األول
املالحظاتالوقتاملادة واألنشطةالرقم

المقدمة-١
إلقاء السالم-أ

التعارف-ب
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت سيقوم -ج

.ا الطلبة
تشجيع الطلبة-د

١٥
دقيقة

اهتم الطلبة 
اهتماما جيدا

العرض-٢
يطلب املدرس الطلبة كتابة اإلنشاء حتت 

" األعمال اليومية: "العنوان

٢٨
دقيقة

كتب الطلبة 
اإلنشاء 



االختتام-٣
يطلب املدرس من الطلبة جلمع إنشاءهم

توجد يف دقيقتان
املالحق

يردون اعتمادا على هذه اخلطة، دخل الباحث الفصل فألقى السالم والطلبة 
ألن هذا اللقاء األول فعّرف الباحث نفسه وبعد ذلك قرأ الباحث كشف . السالم

فطلب الباحث الطلبة كتابة . 
.اية طلب الباحث الطلبة جلمع كتابتهم، ويف النهاألعمال اليوميةاإلنشاء عن 

:اللقاء الثاني
٢٠١٠مايو٢٥: اليوماإلنشاء : املادة

دقيقة٤٥: الزمناملدرسة: املوضوع
ل: الفصلالثانوية: املستوى األّو

الهدف-أ
.كفاءة الطلبة يف نقل أفكارهم إىل الكتابةمستوى  يهدف هذا التعليم إيل حتقيق 

الوسائل-ب
املعجم، السبورة، الكتاب الدراسي، : أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

.القلم
الطريقة واألسلوب_ ج

طريقة األسئلة واألجوبة-
)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية -

٤،٢الجدول 



)المدرسة(إجراءات التدريس في اللقاء الثاني
املالحظاتالوقتاملادة واألنشطةالرقم

المقدمة-١
إلقاء السالم-أ

توجيه اإلشارة املتعلقة بألنشطة اليت سيقوم -ب
.ا الطلبة

تشجيع الطلبة-ج

اهتم الطلبة دقائق٣
اهتماما جيدا

العرض-٢
شرح املدرس عن أسلوب الكتابة -أ

.الدربية إىل الطلبة
تقدمي املثال يف فقرة باستخدام أسلوب - ب

الدربية  يف الكتابةالكتابة 
يطلب املدرس الطلبة لذكر الكلمات -ج

املتعلقة باملدرس
يطلب املدرس الطلبة كتابة اإلنشاء -د

باستخدام " املدرسة"باملوضوع 
أسلوب الكتابة الدربية

٣٥
دقيقة

كتب الطلبة 
اإلنشاء 
باحلماسة

االختتام-٣
يطلب املدرس الطلبة جلمع وظيفتهم

مجع الطلبة دقائق٧
الوظائف 
بالرتيب



دخل الباحث الفصل للقاء ٢٠١٠مايو٢٥إعتمادا على خطة البحث يف 

يف هذه احلصة، فشرح الباحث الطلبة عن أسلوب الكتابة الدربية ومّثل الكتابة 
طلب الباحث الطلبة لذكر الكلمات املتعلقة . باستخدام أسلوب الكتابة الدربية 

ستخدام اب" املدرسة"مث طلب منهم بأن يكتبوا إنشاء حتت املوضوع سةاملدر عن 
.ع وظيفتهموبعد عشرين دقيقة طلب منهم مج. بيةأسلوب الكتابة الدر 

:اللقاء الثالث
٢٠١٠مايو٣١: اليوماإلنشاء : املادة

دقيقة٤٥: الزمناألسرة: املوضوع
لاألوّ : الفصلالثانوية: املستوى

الهدف-أ
.كفاءة الطلبة يف نقل أفكارهم إىل الكتابةمستوى  يهدف هذا التعليم إيل حتقيق 

الوسائل-ب
املعجم، السبورة، الكتاب الدراسي، :أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

.القلم
الطريقة واألسلوب_ ج

طريقة األسئلة واألجوبة-
Derby(أسلوب الكتابة الدربية - Writing(



٤،٣الجدول 
)األسرة(إجراءات التدريس في اللقاء الثالث

املالحظاتالوقتاملادة واألنشطةالرقم
المقدمة-١

إلقاء السالم-أ
توجيه اإلشارة املتعلقة بألنشطة اليت سيقوم -ب

.ا الطلبة
تشجيع الطلبة-ج

اهتم الطلبة دقائق٣
اهتماما جيدا

العرض-٢
توزيع وظيفتهم املاضية بعد إصالحها -أ

وأعلن املدرس الفائزتني األوىل والثانية 
.يف منافسة الكتابة املاضية

شرح املدرس عن أسلوب الكتابة - ب
.الدربية إىل الطلبة ملرة ثانية

يطلب املدرس الطلبة لذكر الكلمات - ج
املتعلقة باألسرة

يطلب املدرس الطلبة كتابة اإلنشاء -د
باستخدام أسلوب الكتابة " سرةاأل"باملوضوع 

.الدربية

دقيقة٣٥

كتب الطلبة 
اإلنشاء 
باحلماسة

االختتام-٣
يطلب املدرس من الطلبة جلمع وظيفتهم-أ

مجع الطلبة دقائق٧
الوظائف 



بالرتيب

دخل الباحث الفصل للقاء ٢٠١٠مايو٣١إعتمادا على خطة البحث يف 

ىلتني األو ّمث وزّع املدرس وظيفة الطلبة املاضية وأعلن الفائز . الطلبة يف هذه احلصة
ث طلب الباح. ومها لطفية الفضيلة ونعمة املكرمة يف منافسة الكتابة املاضيةةوالثاني

الطلبة لذكر الكلمات املتعلقة عن األسرة مث طلب منهم بأن يكتبوا إنشاء حتت 
باستخدام أسلوب الكتابة الدربية ووجد الباحث زيادة محاستهم " األسرة"املوضوع 

وبعد عشرين دقيقة طلب .  سةين يف املنافا فائز 
.مجع وظيفتهممنهم 

:عاللقاء الراب
٢٠١٠يونيو١: اليوماإلنشاء : املادة

دقيقة٤٥: الزمناملكتبة: املوضوع
ل: الفصلالثانوية: املستوى األّو

الهدف-أ
.كفاءة الطلبة يف نقل أفكارهم إىل الكتابةمستوى  يهدف هذا التعليم إيل حتقيق 

الوسائل-ب
املعجم، السبورة، الكتاب الدرسي،:هيأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 

.القلم
الطريقة واألسلوب_ ج

طريقة األسئلة واألجوبة-
)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية -



٤،٤الجدول 
)المكتبة(إجراءات التدريس في اللقاء الرابع

املالحظاتالوقتاملادة واألنشطةالرقم
المقدمة-١

إلقاء السالم-أ
توجيه اإلشارة املتعلقة بألنشطة اليت سيقوم -ب

.ا الطلبة
تشجيع الطلبة-ج

اهتم الطلبة دقائق٣
اهتماما جيدا

العرض-٢
توزيع وظيفتهم املاضية بعد إصالحها -أ

وأعلن املدرس الفائزتني األوىل والثانية 
.يف منافسة الكتابة املاضية

يطلب املدرس الطلبة لذكر الكلمات - ب
باملكتبةاملتعلقة 

يطلب املدرس الطلبة كتابة اإلنشاء -ج
باستخدام أسلوب الكتابة " املكتبة"باملوضوع 

.الدربية

دقيقة٣٥

كتب الطلبة 
اإلنشاء 
باحلماسة

االختتام-٣
يطلب املدرس الطلبة جلمع وظيفتهم-أ

مجع الطلبة دقائق٧
الوظائف 
بالرتيب



دخل الباحث الفصل للقاء ٢٠١٠يونيو١إعتمادا على خطة البحث يف 

ل والثاين يف ينّمث وزّع املدرس وظيفة الطلبة املاضية وأعلن الفائز . يف هذه احلصة األّو
لفائزة األخرى وهي أما ا. افسة الكتابة املاضية ووجدو فائزة جديدة وهي ماريانامن

طلب الباحث الطلبة لذكر الكلمات املتعلقة . يف املنافسة املاضيةلطفية الفضيلة 
باستخدام " املكتبة"عن املكتبة مث طلب منهم بأن يكتبوا إنشاء حتت املوضوع 

.وبعد عشرين دقيقة طلب منهم جلمع وظيفتهم. أسلوب الكتابة الدربية

:اللقاء الخامس
٢٠١٠يونيو٧: اليوماإلنشاء : املادة

دقيقة٤٥: الزمنالسوق: املوضوع
ل: الفصلالثانوية: املستوى األّو

الهدف-أ
.كفاءة الطلبة يف نقل أفكارهم إىل الكتابةمستوى  يهدف هذا التعليم إيل حتقيق 

الوسائل-ب
املعجم، السبورة، ي،الكتاب الدراس:أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

.القلم
الطريقة واألسلوب_ ج

طريقة األسئلة واألجوبة-
)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية -

٤،٥الجدول 



)السوق(إجراءات التدريس في اللقاء الخامس
املالحظاتالوقتاملادة واألنشطةالرقم

المقدمة-١
إلقاء السالم-أ

املتعلقة بألنشطة اليت سيقوم توجيه اإلشارة -ب
.ا الطلبة

تشجيع الطلبة-ج

اهتم الطلبة دقائق٣
اهتماما جيدا

العرض-٢
توزيع وظيفتهم املاضية بعد إصالحها -أ

وأعلن املدرس الفائزتني األوىل والثانية يف 
.منافسة الكتابة املاضية

شرح املدرس عن أسلوب الكتابة الدربية -ب
.ملرة ثانيةإىل الطلبة 

يطلب املدرس الطلبة لذكر الكلمات -ج
املتعلقة باألسرة

يطلب املدرس من الطلبة كتابة اإلنشاء -د
بطريقة أسلوب الكتابة " السوق"باملوضوع 

.الدربية

دقيقة٢٧

كتب الطلبة 
اإلنشاء 
باحلماسة

االختتام  -٣
يطلب املدرس من الطلبة جلمع وظيفتهم-أ

مجع الطلبة دقائق٧
الوظائف 



بالرتيب

دخل الباحث الفصل للقاء ٢٠١٠يونيو٧إعتمادا على خطة البحث يف 

األوىلتنيّمث وزّع املدرس وظيفة الطلبة املاضية وأعلن الفائز . الطلبة يف هذه احلصة
طلب الباحث . ومها لطفية الفضيلة وماريانايف منافسة الكتابة املاضيةةوالثاني

الطلبة لذكر الكلمات املتعلقة عن األسرة مث طلب منهم بأن يكتبو إنشاء حتت 
.مجع وظيفتهموبعد عشرين دقيقة طلب منهم ". وقالس"املوضوع 

:اللقاء السادس
٢٠١٠يونيو٨: اليوماإلنشاء : املادة

دقيقة٤٥: الزمن)اإلختبار البعدي(يوم العطلة : املوضوع
ل: الفصلالثانوية: املستوى األّو

الهدف-أ
كفاءة الطلبة يف نقل أفكارهم إىل الكتابةمستوى  يهدف هذا التعليم إيل حتقيق 

الوسائل-ب
املعجم، السبورة، ، الكتاب الدراسي: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

.القلم، املمسحة
الطريقة واألسلوب_ ج

طريقة األسئلة واألجوبة-
)Derby Writing(أسلوب الكتابة الدربية -

٤،٦الجدول 



)االختبار البعدي(إجراءات التدريس في اللقاء السادس 
املالحظاتالوقتاملادة واألنشطةالرقم

المقدمة-١
إلقاء السالم-أ

توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت ستقوم -ب
ا الطلبة

تشجيع الطلبة-ج

اهتم الطلبة دقائق٣
اهتماما جيدا

العرض-٢
يوم "يطلب املدرس الطلبة كتابة اإلنشاء 

باستخدام أسلوب الكتابة الدربية" العطلة

٤٠
دقيقة

كتب الطلبة 
اإلنشاء 
باحلماسة

االختتام-٣
الطلبة جلمع إنشاءهميطلب املدرس من

توجد يف دقيقتان
املالحق

، قام الباحث باالختبار البعدى، بعد القاء السالم ٢٠١٠يونيو٨يف 

النهاية ويف . يوم العطلة باستخدام أسلوب الكتابة الدربية"الطلبة كتابة اإلنشاء 
.طلب الباحث الطلبة ليجمعوا وظيفتهم

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: المبحث الثالث



وتحليلها ومناقشتهاالمالحظةبيانات .أ
املالحظة قبل التدريس

يفالطلبةونفسيةالعربيةاللغةوتعليمتعلمعمليةمبالحظةالباحثقام
لفصلالالثانويةالعلماءضةمدرسة ويوم٢٠١٠مايو١٧،اإلثننييوماألّو
: التاليةالبياناتإىلوتوصل٢٠١٠مايو١٨الثالثاء

جذابة،غريلعربيةااللغةوتعليمتعلمعمليةيفاملستخدمةالطرائققّلة-١
:هيالفصلهذايفاملستخدمةالطرائقوأما

الكفاءةمستوىحتقيقعدمإىلتسببالطريقةهذه. الرتمجةطريقة-أ
الثانويةالعلماءضةمدرسةطلبةلدىالكتابةإىلاألفكارنقليف

.األولالفصل
كفاءةإىلواليركزالكتابةصحةإىلتركزالطريقةهذه.اإلمالء- ب

. اجلملإنتاجيفالطلبة
يفخيافونالطلبةأنّ الباحثرأى. اإلنشاءكتابةيفاجلملإنتاجقلة-٢

طويالوقتايستغرقحىتالرتقيموعالمةواهلجاالقواعدحيثمناخلطإ
.الكتابةإىلذهنهميفمانقليفالوقتلديهموليس

النائمالطالبالباحثوجدقدبلالتدريسعمليةيفالطلبةمحاسةعدم-٣
.التعليمأثناء

الدربيةالكابةأسلوبباستخدامالتدريسأثناءاملالحظة
ضةمدرسةيفالطلبةونفسيةالعربيةاللغةوتعليمتعلممبالحظةالباحثقام

لفصلالالثانويةالعلماء الدربيةالكتابةأسلوبباستخدامالتدريسأثناءاألّو
البياناتإىلوتوصل٢٠١٠يونيو٧التاريخإىل٢٠١٠مايو٢٤التاريخمن

: التالية



.ترقى اهتمام الطلبة يف درس مهارة الكتابة.١
التالميذ عند اإلشرتاك يف عملية تعليم مهارة الكتابة باستخدام حال .٢

أسلوب الكتابة الدربية هم يشعرون باحلماسة، ألن هذا األسلوب  
.سيكون كل منهم فائزين يف هذه املنافسةكاملنافسة

أسلوباستخدامبعدواجلملةالكلمةإنتاجيفالطلبةقدرةترقي.٣
.الدربيةالكتابة

المقابلة وتحليلها ومناقشتهابيانات . ب

وقابله الباحث مرة يف التاريخ . بلوسو مباالنج امسه أمحد فوزيكارانجالعلماء الثانوية  
قبل أن يقوم بالتطبيق ويف هذه املقابلة االوىل، حصل الباحث ٢٠١٠مايو ١٧

:معلومات، منهاعلى عدة
الوحـــدةمســـتوىعلـــىاملـــنهج(KTSPالدراســـياملـــنهجاملـــدرساســـتخدم-١

).الدراسية
واعتمــادواإلمــالءالرتمجــةالقواعــدهــواملــدرساســتخدمهالــذياألســلوب-٢

).LKS(التدريباتأوراقعلى
.ضعيفةالكتابةتعليميفالطالباستجابة-٣
:الفصلهذايفالكتابةتعليميفاملشكالت-٤

يسـتطيعونأـمرغـمقلـيالإالّ العربيـةكتابةيستطيعونالالتالميذإنّ .أ
.شفهياتعبريها

.الكتابةيفاخلطإمنخيافونالتالميذإنّ . ب
ــــدبامللــــليشــــعرونالتالميــــذإنّ . ج مهــــارةتعلــــيمعمليــــةيفاإلشــــرتاكعن

.الكتابة



يفالكتابــــةتعلــــيمعمليــــةيفالدربيــــةالكتابــــةأســــلوباملــــدرسيســــتخدممل. ٥
.الفصل

عـــرف الباحـــث مـــن هـــذه املقابلـــة ان التالميـــذ يشـــعرون بالصـــعوبة يف الكتابـــة 
ك يف عملية تعلـيم مهـارة الكتابـة وأكـرب املشـكالت االعربية، ويشعرون بامللل عند اشرت 

واملـدرس ال يسـتخدم األسـاليب املتنوعـة يف عمليـة . الكتابـة مـنهي التالميذ خيـافون 
نه اليعرف األساليب التعليمية وهذا مناسب ملالحظة الباحث قبل عمليـة التدريس أل

.وجد الباحث أن املدرس ال يزال يستخدم  أسلوب الرتمجة واإلمالء. التطبيق

وبعــد أن قــام الباحــث بــالتطبيق، قابــل الباحــث املــدرس ملــرة ثانيــة ملعرفــة آرائــه 
وفيمــا يلــي نتــائج املقابلــة . سعــن اســتخدام أســلوب الكتابــة الدربيــة يف عمليــة التــدري

:بني الباحث واملدرس 
تعلـــــيم مهـــــارة الكتابـــــة باســـــتخدام أســـــلوب الكتابـــــة الدربيـــــة جيـــــذب .١

.التالميذ خاصة يف إنتاج اجلمل
حــــــال التالميــــــذ عنــــــد اإلشـــــــرتاك يف عمليــــــة تعلــــــيم مهــــــارة الكتابـــــــة .٢

باستخدام أسلوب الكتابة الدربية هـم يشـعرون باحلماسـة، ألن هـذا 
. كاملنافسةاألسلوب

.يريدون أن يكونوا فائزين
الشيئ اجلذاب يف عمليـة التعلـيم باسـتخدام أسـلوب الكتابـة الدربيـة .٣

.أن التالميذ يتحامسون يف درس الكتابة
ــــة باســــتخدام أســــلوب .٤ ــــيم مهــــارة الكتاب ــــيت تواجــــه يف تعل املشــــكلة ال

تعلـيم القواعـد، فقـد يهمـل التالميـذ القواعـد يف  الكتابة الدربيـة عـدم
.كتابتهم



عملية تعليم مهارة الكتابة باستخدام أسلوب الكتابـة الدربيـة لـه أثـر .٥
.إجيايب ألّن جيذب التالميذ حنو الدرس

قد اتضح من هذه املقابلة االخرية أن  أسلوب الكتابة الدربية  يستجيب له  
املدرسةهذهيفالعربيةاللغةُمدرِّسأكدو . حسنةكل من التالميذ واملدرس استجابة

كما شاهد . استخدام أسلوب الكتابة الدربية يف تدريس الكتابة  له أثر إجيايبأن
أن التالميذ يتعلمون حبماسة، ألن هذا األسلوب قد ساعدهم يف الكتابة بأي 

استخدام موضوع كان حيصلوا نتيجة جيدة، ونتيجتهم اآلن أحسن من نتيجتهم قبل 
.أسلوب الكتابة الدربية

بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها. ج
الباحثقام،الكتابةمهارةتعليميفالدربيةالكتابةأسلوباستخدامأثرلتحقيق

مهارةتعليميفالدربيةالكتابةأسلوباستخداميطبقونالذينلتالميذاالستبانةب
.الكتابةمهارةتعليمإشرتاكيفورغبةونشاطبسهولةيشعرونأكثرهموكان،الكتابة

تعليميفالدربيةالكتابةأسلوباستخدامأثرعنالتالميذأراءالباحثوجدوقد
احدى األدوات جلمع البينات احملتاجة أنذكرهسبقكماو باالستبانات،الكتابةمهارة

أسئلة الذى قدمه سبعةان، وهذا اإلستبيان يتكون من يف هذا البحث هي اإلستبي
يفالدربيةالكتابةأسلوبواإلستبيان بعد استخدام. الباحث قبل جتريبة وبعد جتريبة 

خاصة يف تعليم مهارة ليس ملعرفة ميول التالميذ عن اللغة العربيةكتابةالمهارةتعليم
فالبيان . كتابةالمهارةلتنميةالدربيةالكتابةأسلوباستخدامأثرلكن ملعرفة الكتابة

:عنها كما يلي

٤،٧الجدول 



اإلستبيان لتالميذ قبل عملية التعليم باستخدام أسلوب الكتابة الدربية في الفصل 
بييالتجر 

العدداإلجابةاألسئلةالرقم
النسبة 
املئوية 
(%)

١

ارغبت يف درس الكتابة موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٦
٢

٧٥
٢٥

٢

االكتابة ممتازةنتنجتك يف موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٥
٣

٦٢،٥
٣٧،٥

٣

ما وجدت مشكلة يف درس 
الكتابة 

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٣
٣
٢

٣٧،٥
٣٧،٥

٢٥

٤

امنهج تعليم الكتابة مناسب موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٢
٤
٢

٢٥
٥٠
٢٥

٥
املنهج املستخدم تدافع 

تعليم الكتابة
ا موافق جّد

موافق
غري موافق

٣
٤
١

٣٧،٥
٥٠

١٢،٥



ا غري موافق جّد

٦

أال أشجع يف تدريس 
الكتابة

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٤
٣
١

٥٠
٣٧،٥
١٢،٥

%٨١٠٠العدد

٤،٨الجدول 
باستخدام أسلوب الكتابة الدربية في الفصل اإلستبيان لتالميذ قبل عملية التعليم 

التجربي

العدداإلجابةاألسئلةالرقم
النسبة 
املئوية 
(%)

١

أنت متحمس يف تعليم 
الكتابة باستخدام أسلوب 

الكتابة الدربية

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٦
٢

٧٥
٢٥

٢

سهل عليك يف كتابة التعبري 
أسلوب العريب باستخدام 

الكتابة الدربية

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٧
١

٨٧،٥
١٢،٥

رغبت يف الكتابة بعد ٣
اشرتاكك يف تعلم الكتابة 

ا موافق جّد
موافق

٥
٣

٦٢،٥
٣٧،٥



باستخدام أسلوب الكتابة 
الدربية

غري موافق
ا غري موافق جّد

٤

تزيد كفاءتك يف الكتابة 
بعد استخدام أسلوب 

الكتابة الدربية

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٦
١
١

٧٥
١٢،٥
١٢،٥

٥

يسهل خيايل يف الكتابة 
باستخدام أسلوب الكتابة 

الدربية

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٥
٣

٦٢،٥
٣٧،٥

٦

أسلوب الكتابة الدربية 
يشجعين يف تعبري الفكر إىل 

الكتابة

اموافق  جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٦
٢

٧٦
٢٥

٧

كان أسلوب الكتابة الدربية 
جذابة

ا موافق جّد
موافق

غري موافق
ا غري موافق جّد

٤
٤

٥٠
٥٠

%٨١٠٠العدد

بيانات اإلختبار وتحليلها ومناقشتها-د
وأما هدفـه . طلب الباحث النتيجة إىل املدرس احلقيقي قبل عملية البحث

وأما اجلدول اآليت فهو . ملعرفة كفاءة األساسية لكل الطلبة عن مهارة الكتابة
اموعتني بني  بة  لطل يجة ا :نت



٤،٩الجدول 
للمجموعة الضابطة اإلختبار القبلينتيجة

التقديرالنتيجةالطالباسمالرقم
ناقص٥٠أنيك فتح الرمحن١
ناقص٥٠ديوي خريية٢
ناقص٥٠ايفي سافرتي٣
مقبول٦٠غنية العملية٤
ناقص٥٠نيا موسى فيا٥
اجيد٧٥نعمة خري النساء٦ جّد
ناقص٣٥إمام ماسدانا٧
ناقص٥٠إبن خليل٨
٤٢٠النتيجةعدد

٤،١٠الجدول 
للمجموعة الضابطةتقدير نتيجة اإلختبار القبلي

النسبة المنويةعددالتقديرالنتيجةالرقم
--ممتاز١٠٠-١٨٥
%١١٢،٥جيد جدا٨٤-٢٧٥
--جيد٧٤-٣٦٥
%١١٢،٥مقبول٦٤-٤٥٥
%٦٧٥ناقص٥٤-٥٥

%٨١٠٠المجموع



من %) ٧٥(
وهذه أدىن ناقصعدد الطلبة يضعفون يف مادة الكتابة، ألن نتيجتهم يف درجة 

جيد يف درجة %) ١٢،٥(، و مقبولمنهم يف درجة %) ١٢،٥(و .  الدرجة
.جدا

٤،١١الجدول 
التجريبةللمجموعة نتيجة اإلختبار القبلي

التقديرالنتيجةالطالباسمالرقم
مقبول٦٥نعمة املكرمة١
ناقص٣٥نور الرشيدة٢
ناقص٥٠سيت خامتة٣
اجّيد٧٥لطفية الفضيلة٤ جّد
ناقص٥٠أوفيا أسوة الزهرة٥
مقبول٦٠ماريانا٦
ناقص٤٠نعروم معرفة٧
ناقص٣٥روزي٨
٤١٠النتيجةعدد

٤،١٢الجدول 
الفصل التجريبـيفيتقدير نتيجة اإلختبار القبلي

النسبة المنويةعددالتقديرالنتيجةالرقم
--ممتاز١٠٠-١٨٥



%١١٢،٥جيد جدا٨٤-٢٧٥
--جيد٧٤-٣٦٥
%٢٢٥مقبول٦٤-٤٥٥
%٥٦٢،٥ناقص٥٤-٥٥

%٨١٠٠المجموع
من الطلبة حصلوا على %) ٦٢،٥(من اجلدول السابق يوضحح لنا أن 

منهم %) ١٢،٥(، و مقبولمنهم حصلوا على درجة %) ٢٥(، و ناقصالدرجة 
اجيدعلى درجة حصل .جّد

الباحث االختالف يف تقدير نتيجة اعتمادا على اجلدول السابق، وجد 
:

٤،١٣الجدول 
التجريبةلمجموعة الضابطة و المقارنة بين نتيجة اإلختبار القبلي

التقديرالنتيجةالرقم
التجريبـيالفصلالضابطالفصل

عدد
الطالب

النسبة
المنوية

عدد
الطالب

النسبة
المنوية

----ممتاز١٠٠-١٨٥
%١١٢،٥%١١٢،٥جيد جدا٨٤-٢٧٥
----جيد٧٤-٣٦٥
%٢٢٥%١١٢،٥مقبول٦٤-٤٥٥
%٥٦٢،٥%٦٧٥ناقص٥٤-٥٥



اموعة الضابطة و ٦اعتمادا على اجلدول السابق وجدنا أن  من  بة  طل
اموعة ٥ من  ة  ب من طالب واحد، ناقصحصلوا على درجة التجريبةطل

اموعة طالباناموعة الضابطة و  ، أما مقبولحصلوا على درجة التجريبةمن 
اموعة جيد جداالذي حصل على درجة  من  هي  احد و لب و قط طا ف

اموعة التجريبة.الضابطة من  احد  لب و .وطا
اماالختبار البعدي للطلبة الذي قوبالتايل قدم الباحث 

.خراآل

٤،١٤الجدول 
تقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

التقديرالنتيجةالطالباسمالرقم
ناقص٥٠أنيك فتح الرمحن١
مقبول٦٠ديوي خريية٢
ناقص٥٠ايفي سافرتي٣
مقبول٦٠غنية العملية٤
ناقص٤٥نيا موسى فيا٥
جّيد٧٠نعمة خري النساء٦
مقبول٥٠إمام ماسدانا٧
مقبول٦٠إبن خليل٨
٤٤٥النتيجةعدد

٤،١٥الجدول 
تقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة



النسبة المنويةعددالتقديرالنتيجةالرقم
--ممتاز١٠٠-١٨٥
--جيد جدا٨٤-٢٧٥
%١١٢،٥جيد٧٤-٣٦٥
%٤٥٠مقبول٦٤-٤٥٥
%٣٣٧،٥ناقص٥٤-٥٥

%٨١٠٠المجموع

من الطلبة حصلوا على %) ٣٧،٥(نظرا إىل اجلدول السابق يوضح لنا أن 
منهم %) ١٢،٥(، و مقبولمنهم حصلوا على درجة %) ٥٠(، و ناقصدرجة 
.جيدعلى درجة حصل

:يف اجلدول التايلالتجريبةوبالتايل، قدم الباحث النتائج للمجموعة 

٤،١٦الجدول 
التجريبةتقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة 

التقديرالنتيجةالطالباسمالرقم
اجّيد٧٥نعمة املكرمة١ جّد
جّيد٦٥نور الرشيدة٢
مقبول٦٠سيت خامتة٣
جداجيد٧لطفية الفضيلة٤
مقبول٦٠أوفيا أسوة الزهرة٥



جّيد٧٠ماريانا٦
مقبول٦٠نعروم معرفة٧
جّيد٦٥روزي٨
٥٣٠النتيجةعدد

٤،١٧الجدول 
تقدير نتيجة االختبار البعدي في الفصل التجريبـي

النسبة المنويةعددالتقديرالنتيجةالرقم
--ممتاز١٠٠-١٨٥
%٢٢٥جيد جدا٨٤-٢٧٥
%٣٣٧،٥جيد٧٤-٣٦٥
%٣٣٧،٥مقبول٦٤-٤٥٥
--ناقص٥٤-٥٥

%٨١٠٠المجموع

، مقبولمن الطلبة حصلوا على درجة ) ٣٧،٥(نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا أن 
على درجة منهم حصال%) ٢٥(، و جيدعلى درجة منهم حصل%) ٣٧،٥(و 

.جيد جدا
من البيانات السابقة، وجد الباح االختالف يف تقدير نتيجة االختبار 

:التايل

٤،١٨الجدول 
المقارنة بين الفصلين في تقدير نتيجة االختبار البعدي



التقديرالنتيجةالرقم
التجريبيالفصلالضابطالفصل

عدد
الطالب

النسبة
املنوية

عدد
الطالب

النسبة
املنوية

١٨٥-
ممتاز١٠٠

----

%٢٢٥--جيد جدا٨٤-٢٧٥
%٣٣٧،٥%١١٢،٥جيد٧٤-٣٦٥
%٣٣٧،٥%٤٥٠مقبول٦٤-٤٥٥
--%٣٣٧،٥ناقص٥٤-٥٥

اموعة التجريبة حصال اجلدول السابق يوضح لنا أن طالبنيمن على من 
ا جيددرجة  اموعة وال طالبجّد ، و .حصل على هذه الدرجةالضابطةمن 

اموعة الضابطة و طالب واحد اموعة التجريبة ٣من  من  بة  على حصلواطل
اموعة الضابطة و ٤، و جيددرجة  من  ة  ب اموعة ٣طل من  ة  ب التجريبةطل

اموعة الضابطة حصلوا على درجة ٣، و مقبولحصلوا على درجة  من  بة  طل
اموعة ناقص، وال طالب .حصل على هذه الدرجةالتجريبةمن 

تحليل وتفسير ونتائج الدراسة-ج
لية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات حتليل البيانات هي العم

وقال . الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج
حممد الناذير أن حتليل البيانات فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن 

:وأما أهداف حتليل البيانات فهو 1.الذي حيتاج يف حتليل املسألة املبحوثة

1 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 346



.ث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحثليبح-أ
.ليبحث العالقة بني الظواهر الذي يوجد يف البحث- ب
.ليعطى األجوبة اليت طلبت يف البحث- ج
2.ليأخذ اخلالصة واالقرتاحات اليت تعني للباحث يف البحث التايل-د

قام الباحث جتريبة أسلوب الكتابة الدربية يف تعليم مهارة الكتابة، وأما حتليل
ملعرفة ") التائي"اختبار (البيانات يف هذا البحث، فيقدم الباحث الرمز اإلحصائي 

أرادالبحث،هذاويف.أثر أو عدم أثر األسلوب املستخدم يف هذا البحث
الباحثاستخدمفلذلك. اموعتنيبنيالتعليمنتيجةفروقمعرفةالباحث
يفقاماالذينالبعديختبارواالالبحثعمليةقبلالطلبةنتائجمنالبيانات
اموعةالضابطةاموعة الفصلنيبنيالتعليمنتيجةفروقولتحليل. التجريبةو

:٣التايل(t-test)استخدم الباحث الرموز التائي 
t =
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XX

X KX

EX = فرقة التجربةاملقياس  املعديل من
KX =املقياس املعديل من فرقة الضابطة
 E1X =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة
 1KX =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة

EN =عدد الطلبة يف فرقة التجربة
KN =عدد الطلبة يف فرقة الضابة

2Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2004),
hlm.30

3 Sanapiah faisal, metodologi penelitian pendidikan, balai pustaka, Jakarta, 2003, hlm: 353



، يعرض الباحث نتائج "تـ"وقبل أن حيلل الباحث نتائج الطلبة باختبار 
:

٤،١٩الجدول 
نتائج المجموعتين في اإلختبار القبلي 

لب
لطا

-XEXKXE1ا
XE

XK1-
XK

(XE1- X

E)2
(XK1- X K)2

1٢,٥١٣,٧٥٦,٢٥١٨٩,٠٦-٥٠٦٥
2١-٢,٥-٥٠٣٥6,٢٥٦,٢٥٢٦٤,٠٦
3١,٢٥٦,٢٥١,٥٦-٢,٥-٥٠٥٠
4٦٠٧٥٧,٥٢٣,٧٥٥٦,٢٥٥٦٤,٠٦
5١,٢٥٦,٢٥١,٥٦-٢,٥-٥٠٥٠
6٧٥٦٠٢٢,٥8,٧٥٥٠٦,٢٥٧٦,٥٦
7١١,٢٥٣٠٦,٢٥١٢٦,٥٦-١٧,٥-٣٥٤٠
8١٦,٢٥٦,٢٥٢٦٤,٠٦-٢,٥-٥٠٣٥

N
420

EX
 410

KX
 

900

2
1



 EE XX
 




50.353437

2
1 KK XX

:بيان
XE= التجريبةالنتائج قبل عملية البحث  للمجموعة
XK= الضابطةنتائج االختبار البعدي للمجموعة

XE1-XE= التجريبةللمجموعة االحنراف من النتائج قبل عملية البحث



XK1-Xk = للمجموعة الضابطةاالحنراف من النتائج  قبل عملية البحث
(XE1-XE)2 = للمجموعة قبل عملية البحث االحنراف املربع من النتائج

التجريبة
(XK1-Xk)2   = قبل عملية البحث االحنراف املربع من النتائج

للمجموعة الضابطة
N=اموعة لكل  بة  لطل عدد ا

للمجموعة قبل عملية البحث من البيانات السابقة، يوضح لنا النتائج 
، أما االحنراف املربع من )٤١٠(وللمجموعة الضابطة هي ) ٤٢٠(هي التجريبة
وللمجموعة الضابطة ) ٩٠٠(هي التجريبةللمجموعة قبل عملية البحث النتائج 

ئج موعة ).  ٣٥٣٤٣٧,٥٠(هي  :ستعرف التجريبةو معدل النتا

5.52
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X E
E

ئج موعة الضابطة ستعرف :أما معدل النتا
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ئج موعة  ، معدل النتا ذن ئج موعة و ٥٢،٥فهو التجريبةإ معدل النتا
، مث ٥١,٢٥الضابطة فهو 

:لبيانه يوجد يف هذا اجلدول التايل. ١٧٠,٥٣

٤،٢٠الجدول 
والضابطةالتجريبةفي المجموعة نتيجة اإلختبار القبلي

ئج موعة  معدل النتا
التجريبة

ئج موعة  معدل النتا
الضابطة

جمموع االحنراف املربع 
اموعتني بني 

٥٢,٥٥١,٢٥١٧٠,٥٣

" :تـ"وبالتايل، ندخل البيانات السابقة إىل الرموز اختبار 

thit =
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=٠,٢٠

، أوال، جيب علينا أن نعرف القائمة (T-table)" تـ"مث سنطلب نتيجة قائمة 
d.f: يف الرموز األتية(Degree of Freedom)احلرة أو  = (N-1)، فلذلك:

d.f= (N-1)

=  (٨-1) +(٨-1)
=١٤

وثانيا، ننظر نتيجة ). ١٤(فهي Degree of Freedomإذن، القائمة احلرة 
).٢,١٤(أو % ٥ية الباحث مستوى املئو ، وأخذ(T-table)" تـ "قائمة 

< ٠,٢٠، أو نقول t-table<  احلسايب - تـ: واحلاصل من هذه النتيجة
o، فلذلك، هـ٢,١٤أصغر من  ٠,٢٠" : تـ"ألن نتيجة االختبار . ٢,١٤

والضابطة التجريبة
.يف االختبار القبلي

اموعة الضابطةالتجريبة :و

٤،٢١الجدول 
المجموعتين في االختبار البعدينتائج 




لب

لطا
-XEXKXE1ا

XE

XK1-
XK

(XE1- X

E)2
(XK1- X K)2

٥,٦٣٨,٧٥٣١,٦٤٧٦,٥٦-١٥٠٧٥
١,٢٥١٩,١٤١,٥٦-٢٦٠٦٥٤,٣٨
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٤٦٠٧٥٤,٣٨٨,٧٥١٩,١٤٧٦,٥٦
٦,٢٥١١٢,٨٩٣٩,٠٦-١٠,٦٣-٥٤٥٦٠
٦٧٠٧٠١٤,٣٨٣,٧٥٢٠٦,٦٤١٤,٠٦
٦,٢٥٣١,٦٤٣٩,٠٦-٥,٦٣-٧٥٠٦٠
١,٢٥١٩,١٤١,٥٦-٨٦٠٦٥٤,٣٨
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:بيان 
XE= التجريبةنتائج االختبار البعدي للمجموعة
XK=نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

XE1-XE=التجريبةللمجموعة االحنراف من نتائج اإلختبار القبلي
XK1-Xk = للمجموعة الضابطةتائج اإلختبار القبليناالحنراف من

(XE1-XE)2 =التجريبةللمجموعة اإلختبار القبلياالحنراف املربع من نتائج
(XK1-Xk)

للمجموعة الضابطةاإلختبار القبلياالحنراف املربع من نتائج= 2
N=اموعة لكل  بة  لطل عدد ا



التجريبةمن البيانات السابقة، يوضح لنا نتائج االختبار البعدي للمجموعة 
، أما االحنراف املربع من نتائج )٥٣٠(وللمجموعة الضابطة هي ) ٤٤٥(هي 

وللمجموعة الضابطة هي ) ٤٧١,٨٨(هي التجريبةاالختبارات البعدي للمجموعة 
ئج موعة ).  ٢٨,٧٥( :ستعرف التجريبةو معدل النتا
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ئج موعة  ذن، معدل النتا ئج موعة و ٥٥,٦٣فهو التجريبةإ معدل النتا
٦٦,٢٥الضابطة فهو 

:لبيانه يوجد يف هذا اجلدول التايل، ٥٤,٢٥

٤،٢٢الجدول 



والضابطةالتجريبةاالختبار البعدي في المجموعة نتيجة
ئج موعة  معدل النتا

التجريبة
ئج موعة  معدل النتا

الضابطة
جمموع االحنراف املربع 

ا موعتنيبني 
٥٥,٦٣٦٦,٢٥٥٤,٢٥

" :تـ"وبالتايل، ندخل البيانات السابقة إىل الرموز اختبار 
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=٢,٨٩

أوال، جيب علينا أن نعرف القائمة ،(T-table)" تـ"مث سنطلب نتيجة قائمة 
d.f: يف الرموز األتية(Degree of Freedom)احلرة أو  = (N-1)، فلذلك:

d.f= (N-1)



=  (٨-1) +(٨-1)
=١٤

وثانيا، ننظر نتيجة ). ١٤(فهي Degree of Freedomإذن، القائمة احلرة 
واحلاصل من ).٢,١٤(أو % ٥ية الباحث مستوى املئو وأخذ، (T-table)" تـ "قائمة 

ألن نتيجة .  ٢,١٤> ٢,٨٩: ، أو نقولt-table>  احلسايب -تـ: هذه النتيجة
مقبول ١هو مردود، وأما هـo، فلذلك، هـ٢,١٤أكرب من  ٢,٨٩" : تـ"االختبار 

واخلالصة من هذه النتائج أن استخدام أسلوب . أي أن فروض البحث مقبول
. وفعّاللكتابة له أثر إجيايبالكتابة الدربية يف تدرس مهارة ا

استخدام أسلوب الكتابة الدربية يف أناملدرسةهذهيفاإلنشاءُمدرِّسأكد
ة يتعلمون حبماسة، ألن كما شاهد أن الطلب. تدريس مهارة الكتابة له أثر إجيايب

حيصلوا نتيجة واهم يف كتابة اإلنشاء بأي موضوع كانهذا األسلوب قد ساعد
4.قبل استخدام أسلوب الكتابة الدربيةجيدة، ونتيجتهم اآلن أحسن من نتيجتهم

تدريسيفالدربيةالكتابةأسلوبأثرعنالطلبةأراءالباحثوجدوقد
اإلنشاءويكتبونباحلماسة،الكتابةمهارةدرسواأمباالستبيانات،الكتابةمهارة

ءمرقيياألسلوبوهذا،والرغبةبالسهولة ا .الكتابةيفكف

م٢٠٠٩أبريل١٠تاريخ،شخصيةمقابلةاإلنشاء،مدرسالغفور،عبدالكرميعبد٤



الفصل الخامس
الخاتمة

قرتحات املنتائج البحث، وتوصيات البحث، و أمهيةتوى هذه اخلامتة علىحت
.املرتبطة بالبحث يف هذا املوضع

نتائج البحث-أ
النتائج اليت وصل إليها الباحث يف هذه الدراسة تتلخص فيما يلي أمهية إن 

:
الثانوية  -١

القواعد : ثالث طرائق يستخدمكارانج بلوسو مباالنج
.والرتمجة واإلمالء

٢-
:ويتكون هذا التعليم من املراحل كما يلي. بلوسو مباالنج

األعمال : يتكون من املوضوعات (ختطيط الدروس -أ
سرة، املكتبة، السوق، يوم اليومية، املدرسة، األ

)العطلة
تطبيق أسلوب الكتابة الدربية يف تدريس مهارة -ب

الكتابة
اإلختبار-ج

إن استخدام أسلوب الكتابة الدربية حيسن إجناز الكتابة لدى -٣
.التالميذ



إن استخدام أسلوب الكتابة الدربية يزيد مشاركة التالميذ يف -٤
.النشاط الفصلى

بالنفس للكتابة، هم ليسوا يف اخلوف من إّن التالميذ يف ثقة-٥
أن تكون كتابتهم يف اخلطأ بعد استخدام أسلوب الكتابة 

.الدربية
إن استخدام أسلوب الكتابة الدربية  يزيد دافع التالميذ يف -٦

.عملية التعليم والتعلم
إن نتيجة تدريس مهارة الكتابة قبل استخدام أسلوب الكتابة -٧

٤١٠: ، و للفصل التجرييب ٤٢٠: الدربية للفصل الضابط 
بعد استخدام أسلوب لكتابةوأما نتيجة تدريس مهارة ا.

ييب ، و للفصل التجر ٤٤٥: الكتابة الدربية للفصل الضابط 
نتيجة تدريس مهارة الكتابة بعد استخدام ،أي أن ٥٣٠: 

أسلوب الكتابة الدربية أكرب من عدد النتيجة تدريس مهارة 
.أسلوب الكتابة الدربيةالكتابة قبل استخدام

) ٢،٨٩(احلساب " تـ"هي أن )t-test(أن نتيجة االختبار -٨
، أي )٢،١٤(وهي ) ١٤(هي )t-tabel(اجلدول " تـ"ومقدار 

لذلك  ان . اجلدول" تـ"احلساب أكرب من" تـ"أن نتيجة
له أثر يف تعليم مهارة الكتابةاستخدام أسلوب الكتابة الدربية 

.إجيايب وفعال



التوصيات-ب
بعد االطالع علي عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتائج البحث يف 
الفصل اخلامس، يقدم الباحث بعض التوصيات عسي أن تأيت باملنافع 

:والفوائد وهي 
إن عملية التعليم والتعلم باستخدام أسلوب الكتابة الدربية يف -١

بل، اعتمادا على تعليم مهارة الكتابة ميكن استخدامها يف املستق
واملقابلة , ، واملالحظةاالستبانةآراء التالميذ كما تشري اليه بيانات 

. منهم
.الكتابة وكذلك رغبتهم فيها

ينبغي على املدرسة اليت تريد أن تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة -٢
ابة، الكتابة وعلى معلميها أن يستخدموا  األساليب املتنوعة اجلّذ

حيت يكون التعليم مرحيا وحيصل التالميذ علي كفاءة جيدة يف 
اللغة العربية ال سيما يف الكتابة العربية اليت هي من إحدى 
املهارات يف تعليم اللغة العربية وتعترب مهارات اللغة هدفا ريئسا من 

. أهداف تعلم اللغة األجنبية
لى معلمي اللغة العربية أن يطبقوا أسلوب الكتابة الدربية يف ينبغي ع-٣

.تعليم مهارة الكتابة لرتقية كفاءة التالميذ يف الكتابة العربية

المقترحات-ج
نظرا ألن هذا البحث يركز علي تنمية مهارة الكتابة باستخدام أسلوب 

بلوسو مباالنج يف كارانج
ل، ينبغي لباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق األساليب  فصل األّو

.األخرى ىف واقع تعليم اللغة العربية



المراجعالمصادر و 

المصادر
القرآن الكرمي
السنة النبوية
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١٩٩٢للنشر والتوزيع، 
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Contoh menulis dengan derby writing

زيازة إىل بيت جّدي

ي. يف يوم األحد أذهب إىل سورابايا يف الساعة التاسعة صباحا أنا ال . هناك بيت جّد
.أنا أذهب إليه بالسيارة. )٢(أنا أستيقظ يف الساعة اخلامسة). ١(أعرف

ي . أنا ال أعرف . أرجع إىل البيت مساء. )٣(makanan ringanأعطى جّد

Keterangan :
1. Contoh penggunaan ال أعرف karena tidak tahu yanga akan ditulis.

2. Tidak urut, seharusnya ditulis sebelum سورابايا يف الساعة التاسعة أذهب إىل 
صباحا

3. Ditulis dengan bahasa Indonesia, karena tidak tahu bahasa Arab.
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