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 استهالل

 بسم الّله الّرحمن الّرحيم

 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوابْ تَ ُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم 
 (Al-Ma’idah : 35) تُ ْفِلُحونَ 

 

ُكْم تَ َفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّه َلُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل لَ 
َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت ۖ  
 (Al-Mujadalah : 11)  َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبير  ۖ  
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 شكر وتقدير

 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم
 

بن عبد اهلل احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على عبده نبينا األمني، حممد 
 أما بعد. ،املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني

حىت قد انتهيت  والفرصة والصحة القوة نعمه على وجل   عز   اهلل إىل شكرا أشكر
 Group“ استخدام طريقة مجموعة التحقيق "من البحث اجلامعي باملوضوع 

Investigation ”  المتوسطة اإلسالمية "الرحمة في مدرسةلترقية مهارة الكتابة "
 اآلخر، مساعدة بدون إمتامه وال ميكن اجلامعي البحث هذا كتابة وقد انتهيت". مالنق
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حىت  اهلل سبحانه وتعاىل من نعمة مساعدة من رضوان املاجستري. على كل ما قدمه
 وتوجيه .اهلل سبحانه وتعاىل من مكافأة اليت حتصل على األشياء اجليدة يتسىن جلميع

االنتهاء  حىت الباحث فكرة بداية منذ اجلامعي البحث هذا مراحل إعداد كل يف
 .منه

إبراهيم  موالنا مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف واألستاذات األساتيذ مجيع .5
 ماالنق. احلكومية اإلسالمية
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 يف مدرسةصة يف الفصل الرباين و األزهر االفصل السابع خالتالميذ يف  مجيع .8
 "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنق.

إبراهيم  موالنا مالك جبامعة 2102العربية  اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع .9
 ماالنق. احلكومية اإلسالمية
أدرك  ،و أخريا .الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد رمحته علينا مين أن اهلل عسى

يتوقع التقرير  ،الباحث أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد الضعف أو القصور
وهذا قد يكون البحث  ،انتقادات واقرتاحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن

 .اجلزاء أحسن كثريا خريا اهلل جزاكم .العاملني آمني يارب .لنا مجيعا اجلامعي مفيدة
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 مستخلص البحث

لرتقية مهارة  ”Group Investigation“استخدام طريقة جمموعة التحقيق . 6102الفيان، محّمد. 
لرتبية قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم ا، ماالنقالرمحة" املتوسطة اإلسالمية " يف مدرسةالكتابة 

 ، إشراف : رضوان املاجستريماالنقوالتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 طريقة جمموعة التحقيق، مهارة الكتابةالكلمة األساسية: 

 الفرد هاتاجواملهارة اليت حي بوصفهاو  كتوبةاملرموز الالكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل  
حسب ترتيبها بني  االربعة مهارات اللغوية ىحدإمن . الكتابة كتابة الصحيحةيق قواعد الإىل تطب

كما وجد الباحث   الدرس اللغة العربية. كانت الكتابة أمر مهم يف استيعاب  بقية املهارات. لذلك
أن بعض الطالب أقل  ماالنق"الرمحة" املتوسطة اإلسالمية  يف مدرسة تابةيف تعليم مهارة الك

أن يف تعليمها  :ليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة. السبب من تلك املشكالتاحلماس يف تع
الطالب يف الفصل السابع الرباين يشعرون صعبة يف استيعاب عن مهارة الكتابة، وهم يستغرقون 
وقتا طويال يف إجابة األسئلة، واألسئلة اليت يعطيها املدرس ماكانت إنشأء، ولكن األسئلة يف شكل 

   ابة السؤال عن املادة املعطأ. ألهنم يف املستوى املبتدئ.إج

جمموعة التحقيق لرتقية أما أسئلة البحث يف هذا البحث هي: " كيف استخدام طريقة  
"الرمحة"  يف مدرسةجمموعة التحقيق لرتقية مهارة الكتابة فعالية استخدام طريقة مهارة الكتابة وما 

نهج التجري ي باملدخل الكمي. وأسلوب املحث فهو ا منهج هذا الب". أمماالنقاملتوسطة اإلسالمية 
 مجع البيانات هو املالحظة واملقابلة واالختبار والوثائق.

، من تقسم وات اخلط ثمانبجمموعة التحقيق استخدام طريقة  أنوأما نتائج هذا البحث  
 يف مدرسةقية مهارة الكتابة لرت  جمموعة التحقيقطريقة واستخدام  ،الفصل إىل بعض فرقة حىت التقومي

أكرب  4,46. بدليل نتيجة "ت احلاسويب" بني اجملتمعتني اليافع ماالنق"الرمحة" املتوسطة اإلسالمية 
وذلك مبعىن مقبول أي فروض البحث  %5=2,000و %1=2,660من نتيجة املستوى املعنوي 

 .الكتابة مهارة لرتقية العربية اللغة تؤثر جمموعة التحقيقطريقة  استخدام وأن  مقبول. 
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ABSTRACT 

  

Alfian, Muhammad. 2016. Using Group Investigation Method to increase 

writing skills in SMP Ar-Rohmah Boarding School Malang. Education of Arabic 

Language Departmen, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, Maulana 

Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Lecturer: Ridwan, MPd.I 

 

Keyword: Group Investigation Method, Writing Skill  

 Writing is a change of ideas within the written symbol and the skills 

needed by someone to apply the rules of writing is good and right. Writing is one 

of the four language skills-based end in accordance with the arrangement of the 

four language skills. Therefore writing is a very important skill to master the 

Arabic language lessons, such as the problems that the researchers find in SMP 

Ar-Rohmah Boarding School Malang that most students do not feel happy in 

learning Arabic language, especially in the writing skills. The cause of the 

problem is: student in class 7 Rabani they find it difficult to master the skills of 

writing, and they spent a very long time in answering the questions, and the 

questions that the teacher was never about making up, but the material provided 

by the teacher is answering the questions because they are really a beginner. The 

researchers tried to solve it by using Group Investigation to improve writing 

skills. 

 The formulation of the problem in this research is: "how to use group 

investigation methods to increase writing skills and effectiveness use group 

investigation methods for increase writing skills in SMP Ar-Rohmah Boarding 

School Malang". The study design used is experiment with quantitative approach. 

Data collection techniques using observation, testing, interviews and documents.  

 Results from these studies the use of Group Investigation methods with 

eight steps from start the division of the group until their evaluation that are 

described in the research. And use group investigation to increase writing skills in 

SMP Ar-Rohmah is effective. , With the results "t test" 4.46% greater than the 

significance level of 1% = 2.660% as well as 5% = 2,000, which means received 

or the research hypothesis is accepted. As well as the use of group investigation 

influential in teaching writing skills. 
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ABSTRAK 

Alfian, Muhammad. 2016. Penggunaan Metode Group Investigation untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis di SMP Ar-Rohmah Pesantren Hidayatullah 

Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Ridwan, MPd.I 

Kata Kunci: Metode Group Investigation, Maharah Kitabah  

 Menulis merupakan perubahan ide-ide dalam diri terhadap simbol yang 

tertulis dan juga merupakan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk 

menerapkan kaidah tulis menulis yang benar. Menulis merupakan salah satu dari 

empat keterampilan bahasa yang berkedudukan akhir sesuai dengan susunan 

empat keterampilan bahasa tersebut. Maka dari itu menulis merupakan 

keterampilan yang sangat penting untuk menguasai pelajaran bahasa Arab, seperti 

masalah yang peneliti temukan di SMP Ar-Rohmah Malang bahwasannya siswa 

kurang bersemangat dalam belajar bahasa arab khususnya di keterampilan 

menulis. Penyebab dari masalah tersebut yaitu: pembelajaran siswa dikelas 7 

rabani mereka merasa kesulitan dalam menguasai keterampilan menulis, dan 

mereka menghabisakan waktu yang sangat lama dalam menjawab soal, dan soal 

yang diberikan guru tidak pernah tentang mengarang, akan tetapi materi yang 

diberikan guru memang menjawab soal dikarenakan mereka masih tingkat 

pemula. Maka peneliti mencoba memecahkannya dengan menggunakan metode 

Group Investigation untuk meningkatkan keterampilan menulis. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana cara 

menggunakan metode group investigation untuk meningkatkan keterampilan 

menulis dan efektivitas penggunaan metode group investigation untuk 

meningkatkan kemampuan menulis di SMP Ar-Rohmah Malang”. Adapun desain 

penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, tes, wawancara dan 

dokumen. 

 Hasil dari penelitian penggunaan metode Group Investigation dengan 

delapan langkah dari pembagian kelas menjadi beberapa kelompok hingga 

evaluasi. Dan penggunaan group investigation untuk meningkatkan keterampilan 

menulis di SMP Ar-Rohmah adalah efektif. Dengan hasil “uji t” 4,46% lebih 

besar dari tingkat kemaknaan 1% = 2,660% begitu pula 5% = 2,000, yang artinya 

diterima atau hipotesis penelitian ini diterima. Serta penggunaan group 

investigation berpengaruh dalam pembelajaran keterampilan menulis.
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

 اهلل بسم تعاىل كقوله نالقرآ زينة لتكون اهلل اختارها مجيلة لغة هي ةالعربي   اللغة 
 اآلية هذه 0(.2: يوسف سورة) ق  ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَّك ْم تَ ْعِقل ونَ  ِإنَّا أَنْ زَْلَناه  . الرحيم الرمحن

 هو الكرمي نآالقر  أن باحثال عرف كما. نالقرآ لغة يه العربية اللغة أن علي تدل
 الشريف واحلديث الكرمي نالقرآ من مأخوذة اإلسالم تعاليم. املسلمني احلياة أساس
 .هبا مكتوب نالقرآ ألن العربية اللغة يفهموا نأ املسلمني على وجب لذلك

 الطالب ليكون املدرسة ىف املواد إحدى العربية اللغة كانت لكذ على بناء
 عن يتأخروا كيال وتعمقها تعلمها فعليهم حتريرية أو كانت شفهية باللغة ماهرين
 والعلوم واحلقائق املعارف لتحصيل وسيلة ربيةالع اللغة كانت. والعمران القدم

 الدين لغة ألهنا التدريس جمال ىف عظيمة مكانة هلا العامة والعلوم خاصة الدينية
 كالم ان املسلمون معل وقد .واخلزانة التفكري والة العايل اإلتصال ووسيلة الشريف

 املتقدمون لعلماءا وقدكتب العربية باللغة مكتوبا واحلديث الكرمي نالقرآ ىف اهلل
 . عرىب بلسان املعارف الرتاثية الدينية الكتب

يف تعليم اللغة العربية العربية. حتتاج مهارة  املوادمهارة الكتابة هي إحدى 
الكتابة إىل عملية ذهنية وتناسق حسي حركي. والبد ملزاولة هذه املهارة من قدرة 

يها وهجاء كلمتها، وغري ذلك على كتابة حروف اللغة األجنبية وعالمات الرتقيم ف
يلزم للكاتب ميلك كفاءة يف استخدام قواعد اللغة ومعرفة مبعاين مفرداهتا حىت يوفر 

                                                           
   2112شامل جيفتامديا، بندوغ، القرأن الكرمي،   0
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الكتابة جيدة قد تكون  إن للقارئ وسيلة اتصال تعينه على فهم ما يعينه. وقيل
 اخلصائص مثل هلا املعىن والواضح وكاملة واملقتصد، وتشمل القواعد النحوية.

لغة العربية الهم من املادة ألن جيب أن يكون املدرس يف تدريس أة الطريق  
م. استخدام االساليب اتخداملسيف صنع خمطط واختبار االساليب التدريس  اماهر 

ة كفاءة و جعل ؤثرة جدا يف هيئة التدريس الفعالوالطرق املناسبة أن تكون م
الذى يدرس يف بيته  الطالب سعيد وحريص على تدريس اللغة العربية. أما الطالب

 2.الطريقة املناسب جيب أن تكون مبدع يف اختبار

أحد أساليب  هيالفكرة األساسية  "Group Investigation" طريقةال  
فيذ يف التعلم التعاوين و كذلك التعلم التعاوين. هذا األسلوب مركب وأصعب للتن

هذا  ونيورط ،الطالب لبحث مادة التعليم بنفسه يضغط إىل اإلشتًاك والفعالية
تعيت مادة التعليم حىت استقصاء. وكذلك  ،األسلوب الطالب من التخطيط

 ام املادةكفاءة اجليدة يف اإلتصال والدهارة العملية اجملموعة. استخداليطالب 
 2.أعضاء 6أو0 يم الفصل إىل اجملموعات تتكون منبتقساستقصاء اجملموعة 

من أربع املهارات. الكتابة  أكرم ما مهارة الكتابة بني املهارات اللغوي ة، 
تعليم  خص غري حمد د باملكان الوقت.إحدى وسائل املعاملة باللغة بني شهي 
 ،مهارة الكتابة بالكتابة الص حيحة هي : مرتكز على ثالتة أشياء، ة الكتابةمهار 

 .ضحة لوااكفاءة تعبري التفكري و  ،حتسني قوائد الكتابة

 طريقة جمموعةإلجراء البحوث املتعلقة باستخدام  سبب الباحث أم ا و  
يف  اللغة العربية ملادةي مدرسمن أحد  تلقى اخلرب الباحثألن   هوفالتحقيق 

يف تعلم  ماسااحلأن الطالب هم أقل  ، املتوسطة اإلسالمية"الرمحة"   مدرسة
أصبحت صعبة للطالب يف الصف  ميعلَّ  دروس اللغة العربية حبجت أن املادة اليت

                                                           
2 Suja’I، “Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab”، Semarang Walisongo Prees. 2008 Hal : 32 
3 Robert.E. Slavin، Cooperative Learning. Hal : 214  
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زال يف مستوى مستوى معرفتهم باللغة العربية ما رباين، حيث  السابع مستوى
 معرفة يف مستوى ةنخفضاليت املرباين هي واحدة من الطبقات  الفصل و .املبتدئ

  4.االوملبية والفصل ،و الفصل التحفيظ، الدويل الفصل بعد الطالب

دروس  الكتاب الذي يستخدمونه يف تعليم اللغة العربية هو باوالكت   
غة العربية إىل اللغة لعبارات من اللاملرتدفات وا منقليل  فيه الذي  اللغة

 مهارة لفهمللغة العربية امعىن  بينما الطالب حيتاجون تعريف عن ،اإلندونيسية
  .اآلخر يف دروس اللغة العربيةمهارة  وأ الكتابة

يف  حث عن مهارة الكتابة ألنيب أن الباحث يدير  السبب األخرأم ا   
يشعرون صعبة يف استيعاب عن مهارة  ها الطالب يف الفصل السابع الرباينتعليم

يف إجابة األسئلة، واألسئلة اليت يعطيها املدرس  وقتا طويالون يستغرقالكتابة، وهم 
إنشأء، ولكن األسئلة يف شكل إجابة السؤال عن املادة املعطأ. ألهنم يف ماكانت 

   املستوى املبتدئ.

طبيق طريقة هبذه األسباب، يشعر الباحث أن ت الباحث مالحضة بعد   
لديه الفرصة ليجعل الطالب يشعرون  ".Group Investigation" جمموعة التحقيق

يف تعليم مهارة الكتابة كذلك يف  الصعوبات جيعل الطالب الصعوبات سهلة وليس
يشعر الباحث  .إعمال التدريبات يف الدرس اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكتابة

 الباحث يكون مدرسا بذلك املشكالت حني احث قد جر بهبذه احلال إلن الب
والباحث حماولة لتطبيق طريقة  ،ماالنقثناوية احلكومية األوىل يف مدرسة ال مترني ا

هناك  و نتيجتها يف املهارة الكتابة ".Group Investigation" موعة التحقيقجم
 Group Investigation" جير ب بتطبيق طريقة اجملموعة التحقيقالتطوير بعد الباحث 

".  
                                                           

 2106 أبريل 26مدرس اللغة العربية  أستاذ حمم د زكي يف التاريخ  مقابلة مع4 
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قيق جمموعة التحإستخدام طريقة  ء هذا البحثد الباحث إجرابذلك أرا  
"Group Investigation ." املتوسطة  "الرمحة"  يف مدرسة لرتقية مهارة الكتابة

 .ماالنق اإلسالمية

 

 أسئلة البحث .ب
 قية لرت  "Group Investigation"كيف استخدام طريقة جمموعة التحقيق  .1

 .ماالنقسطة اإلسالمية "الرمحة"  املتو  يف مدرسةمهارة الكتابة 
لرتقية  "Group Investigation" استخدام طريقة جمموعة التحقيق ما فعالية .2

 .ماالنقسطة اإلسالمية "الرمحة"  املتو  يف مدرسةمهارة الكتابة 

 . أهدف البحثج

لرتقية  "Group Investigation" استخدام طريقة جمموعة التحقيق يةملعرفة كيف .1
 .ماالنقسطة اإلسالمية املتو  "الرمحة"  يف مدرسةالكتابة 

 "Group Investigation"استخدام طريقة جمموعة التحقيق ملعريفة فعالية .2

 .ماالنقاإلسالمية "الرمحة"  املتوسطة  يف مدرسةمهارة الكتابة لرتقية 

 ئد البحثافو  د.

 يلي :من هذ البحث كما  فوائد 

 . الفائدة النظرية0 

السرتاتيجية طالب لديه مهارات أن تكون و تتطلب هذه ا
 جيدة يف االتصال واملهارات العلمية جمموعة )مهارات علمية جمموعة(.

 . الفائدة التطبيقية2 
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o أن تكون ليشارك بصورة مباشرة ونشطة يف علمية  ،أوال: للمدرس
 التعليم.

o دف تعظيم عملية التعلم اخلاصة هبم والتعلم أن تكون هب ،ثانيا: للطالب
 من بعضهم البعض.

o أن تكون لتحديد مدى فعالية االسرتاتيجية ،ثالثا : للباحث " Group 

Investigation” ".يف تعلم مهارة الكتابة 

 فروض البحث ه.

و أما فروض  ،املراد بفرضية البحث أهنا إجابة مؤقتة ملسائل البحث
 Group" استخدام طريقة جمموعة التحقيق إنهي  البحث يف هذا البحث

Investigation ." مبدرسة  فصل السابع رباين خاصة يف ةترقي مهارة الكتاب
 .ماالنقالرمحة املتوسطة اإلسالمية 

 حدود البحث و.

 . حدود املوضوعية: وحيدد الباحث يف هذا املوضوعية 0 
ىف تعلم  “ Group Investigation “)استخدام طريقة جمموعة التحقيق  

لكن  ،(ماالنق املدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية مهارة الكتابة ىف 
الباحث درست فقط ملموس والرتكيز على التعلم استخدام طريقة 

"Group Investigation " . 

   "الرمحة"  املتو سطة اإلسالمية . حدود املكانية : ىف مدرسة2 
 ل السابع مستوى رباين.ىف الفص ماالنق  

 ،ماالنق املتوسطة اإلسالمية "الرمحة"  الزمانية : ىف مدرسة. حدود 2 
 (.2106-2100مايو ) –جيرى هذا البحث ىف الشهر أبريل 
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 ز. الدراسات السابقة

مع  املوضوع : تطبيق التعلم التعاوين(. 2114حامزي ) .1
ياضيات و ر ة اللتحسني أنشط  " Group Investigation"اسرتاتيجية

ماجاكرط. أهداف تراواس   X SMAN 2خمرجات التعلم طالب الفصل 
 X SMAN 2املوضوع : حلسني نتائج التعلم األنشطة والرياضيات فئة 

دخل و نوع البحث : م ." Group Investigation"باستخدام اسرتاجتية 
اختبار(. من الوصف  ،أدة ،مالحظة ،البحث اإلجرائي )مجع البيانات

 ،ذكرهيكون الفرق املتميزة. و على أسس ما قد سبق  عاله ميكن أن أ
املوضوعه  ،العلمى من الدراسة السابقةفقد ظهر اختالف هذا البحث 

 يف حني دراسة ،الرتمجة   أنا دراسة التعلم
(. جامعة اإلسالمية احلكومية سونان  2102) حممد علي حنايف .2

 عاوين بنوع اجملموعة التحقيقكاليجاغا. املوضوع : طريقة التعلم الت

"Group Investigation ."  لرتقية املهارة القراءة الطالب يف الفصل الثامن
املتواسطة احلكومية فرمبانان كالتني. أهداف البحث ىف هذا  يف مدرسة

(ملعرفة كيفية ميكن عملية التعليم  مهارة القراءة 0لبحث هو : )
الفرق بني النتائج (إلثبات 2) يذها.باستخدام اجملموعة التحقيق اليت تنف

اجملموعة التحقيق املهارة القراءة باستخدام طريقة تعلم اللغة العربية يف 
( ملعرفة املزيا والنقص 2حقيق.)ونتائج ليس باستخدام طريقة اجملموعة الت

 القراءة. مهارة التعلم عملية يف وعة التحقيقالواردة يف اجملم
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 تحديد المصطاحات ح.

  ،ريقة: الطريقة تشمل الطرق والوسائل لتقدمي املواد التعليميةط .1
 0ودقة يف اختبار طريقة لتحديد جناح استخدام أساليب التعليم. 

التعلم  منوذ : هو منوذج واحد من  " Group Investigation"طريقة  .2
واد للعثور على امل يؤ كد على مشاركة الطالب والنشاطالتعاوين الذي 

سيتم تعلم الدروس من خالل املواد اخلاصة بك )املعلومات( اليت 
ميكن للطالب أو  املدرسي على سبيل املثال من الكتاب ،املتاحة

 ،الطالب املشاركني من التخطيط البحث من خالل شبكة االنرتنت.
يف حتديد املوضوع وكيفية التعلم من خالل التحقيق. هذا النوع سواء 

واملهارات   دة يف االتصالالطالب لديهم مهارات جي من يتطلب
                 جمموعة التحقيق طريقة جمموعة. العلمية

وميكن تدريب الطالب على تطوير القدرة على التفكري بشكل مستقل. 
املوقع بدءا من املرحلة األوىل حىت املرحلة و ميكن رؤية إشراك الطالب ب

 6النهائية من التعليم.
مهارة الكتابة : هي تدريب العاملني على الكتابة اإلدارية املوضوعية  .3

التفكري الدقيقة وجتنب األخطاء اهلجائية واإلمالئية، وهذا يطلب تطوير 
 وزيادة حصيلة معلومات العاملني اللغوية وترقية أسلوهبم يف الكتابة.

  

                                                           
5 Bisri Mustofa، Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Hal : 23 
6 Udin S. Winaputra. 2001. Model Pembelajaran Inovatif. Hal : 75 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظرى

 ”Group Investigation“ المبحث األّول : طريقة مجموعة التحقيق

 تعريف الطريقة (1

فمنها مفهوم عام ومنها اخلاصة. أما مفهوم  ،إن مفهوم الطريقة متنوعة  
ىن العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا هذفا معينا من عمل الطريقة مبع

من األعمل بأقل جهد ويف أقصر وقت كطريقة الصانع يف صا نعة والزارع يف 
وهي اما مرجتلة أو  7وطريقة كل انسان يف أدائه لعمله. ،ازراعة والتا جر جتارته

 ،افضل ألهنا أكثر ضما نا  لعدم الوقوع يف اخلطأ –ال شك  –والثانية  ،منظمة
 ووقت اجناز العمل يكون أقصر. ،وألن اجلهد فيها يكون أقل

أما معىن الطريقة العامة يف كتاب محيد وأصحابه هي كل شيء وراد يف   
 ،والعلوم ،والرياضة ،واء كان تدريس الرياضيات والفنس ،أي علمية التدريس

 وطريقة. ،رحلة احلية ،ومعىن الطريقة يف القاموس يونس مذهب 2وهلم جرا.

وكذلك مفهوم طريقة التدريس نوعان أيضا يعىن طريقة التدريس مبعىن   
عامة وخاصة. معىن طريقة التدريس العامة هي طريقة الصاحلة ألن يدرس هبا 

ومعنه اخلاصة هي الطريقة اليت تدريس هبا مادة واحدة  ،أكثر من مادة دراسية
وهذه الطريقة اخلاصة ليست طريقة األخرى غري الطريقة العامة. وامنا هي  4معينة.

                                                           
6Hamid، dkk. Pembelajaran Bahsa Arab Pendekatan، Metode، Strategi، Materi dan Media. Hal: 3  

)كتاب املعلم و املوجه و الباحث يف طريق تدريس اللغة  ،التوجية يف تدريس اللغة العربية ،حممد على السمان 2 
 .42. ص : 0422قامهرة : دار املعارف  ،العربية(

 
8 Sunhaji، Strategi Pembelajaran. Hal : 38 
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غاية األمر أن الطريقة اخلاصة هي عبارة عن نطبيق لطريقة عامة أو أكثر يف مادة 
 حمددة كالغة العربية أوالعلوم أو تاريخ مع حتوير فيها يالئم تلك املادة.

بالطريقة يف التدريس هي خطة الكاملة يف عرض منهج اللغة  املقصود   
أشكال أنشطة  ،معايري موضوعية الختبار وتنظيم املواد ،يتم حتديد النهج القائم

طريقة أيضا  01أشكال األنشطة التدريسية دور املدرس ودور املواد. ،التدريس
وإعداد وعرض املادة األساليب اليت هي مع  ،مبعىن طريقة منهجية للناخبني

 املنهج القائمة.

بني أمور  ،كثري من طرائق التعليم املستخدمه يف طريق التعليم التعاوين  
وطريقة املناقشة وغري ذلك. ولكن درس الباحثون طرائق  ،وطريقة احملاضرة ،أخرى

( التعلم  التعاوين  هو 0444التعلم التعاوين هو  وقل كاغان) ،م التعاوينالتعل
كل مع الطالب من خمتلف   ،اسرتتيجية التدريس الناجحة اليت فرق صغرية

استخدام جمموعة متنوعة من أنشطة التعلم لتحسني فهمهم  ،مستويات القدرة
 التعلم التعاوين يسهل الطالب يف مستوى املبتدأ. 00للموضوع.

 أهمية طريقة (2

أن طريقة تدريس اللغة هلا دور مهم  جدا. بنظر من كثري فصول   
فعالية تدريس اللغة يف  من أسبابه ميكن ألن نقص 02 الدراسات لغة األجن ي.

 وهلم جرا.   ،ملل ،الجيد الوسائل ،املدريس الذي يستخدم مدرس

الطريقة تدريس اهم من املادة ألن جيب أن يكون املدرس يف تدريس لغة   
العربية ماهر يف صنع خمطط واختبار االساليب التدريس سيستخدم. استخدام 

يف هيئة التدريس الفعالية كفاءة و  االساليب والطرق املناسبة أن تكون مؤثرة جدا
                                                           

9 Ahmad Fuad Efendi، “Metode Pengajaran Bahasa Arab”، Malang. Miskat 2009، Hal : 38 
11 David W. Johnson، Colaborative Learning، Hal :11 
12 Masitoh، dkk. 2005. Strategi Pembelajaran. Jakarta : Universitas Terbuka، Hal : 26 
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جعل الطالب سعيد وحريص على تدريس اللغة العربية. أما الطالب الذى يدرس 
 02يف بيته جيب أن تكون مبدع يف اختبارالطريقة املناسب جخصوصيته وقدرته.

مع أمهية الطريقة،  أنوع التعلم التعاوين على الطريقة كاملة سيتم مناقشتها التايل.
أن املعلم البد  أن يتمك ن اإلسرتاجي ات و الكي فيات والطريقات ىف التعليم و 
التعلم احلديثة. إذا كان املعلم يتخل ف عن اإلسرتاجي ات و الكي فيات والطريقات 

هو سوف ال ينال العرض من  ،القدمية فقطبل يستخدم اخلربة  ،احلديثات
هذا   ،. أما احد اإلسرتاجتيات الذي يتمك نها املعلم هو التعلم املفر حةالطالب

    ىف التعلم. الطالبأن حير ك مح اسة يقدر 

 أنوع طريقة التعلم (3

وبعد يبحث مفهوم طريقة التعلم اآلن يبحث أنوع طروق التدريس   
عض اإلختالفات يف أنواع طريقة التدريس يقول بعض  اللغات األجنبية. كان ب

مخسة طرق. وفيما يلي مناقشة الطرق األربعة يف التعلم لتعاوين  ،كان أربع طرق
:04 

 Student Team Achivement Divisionsطريقة  .1
 Jigsaw طريقة .2

 Group Investigationطريقة  .3

التعاوين متنوعة من ناحية   أنوع أسلوب التعلم التعاوين احلقيقة أن التعلم  
 ،اجلماعي والفرداألساليب أو املناهج. وختتلف بعضهم يف التطبيق هي التعلم 

وكمال  ،تقسم الطالب إىل اجملموعات باإلجلازي ،و جغساو ،وحيث اجملموعات
 ،واملسابقة بني اجملموعات ،والتعلم الفردي مبساعدة اجملموعات ،اتاألرشاد

                                                           
13 Suja’I، “Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab”، Semarang Walisongo Prees. 2008 Hal : 32 
14 Miftahul Huda. 2013. Cooperative Learning. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Hal : 44 
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و تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا. اجلدول  ،والتعلم اإلنشائ التعاوين
 اآلتى يضيح تصنيفا حسب املخرتع والعام عند ظهورها.

 (0) دولاجل

 00أنواع األسلوب العصرية عن التعلم التعاوين

 لطريقةا عام التأسيس املؤسس رقم
0 Johnson & 

Johnson 
 التعليم اجلماعي والفرد  0461وسط 

Learning Together & Alone 

2 De Wries & 

Edwards 
 الدسابقة بني اجملموعات 0471أول 

Teams –Games-Tournament 

(TGT) 

2 Sharan & Sharan  0471وسط Group Investigation 

 جمموعة التحقيق  
4 Johnson & 

Johnson 
 Constructive Controversy 0471وسط 

0 Aronson & 

Associates 
 Jigsaw –حغساو  0471آخر 

6 Slavin & 

Associates 
تقسم الطالب إىل اجملموعات  0471آخر 

 باإلججاز
Student Teams Achivement 

Devision (STAD) 

7 Cohen  كامال اإلرشادات  0421أول 
Complex Instruction    

2 Slavin & 

Associates 
 التعلم الفردي مبساعدة اجملموعات 0421أول 

Team Accelered Instruction 

(TAI) 

4 Kagan  التعلم اإلنشائ التعاوين 0421أول 
                                                           

فعالية مهارة الكالم باستخدام التعلم العاوني في الفصل الثاني من قسم الغة في  ،ستي منورة. 15 

: شعبة تعلم  ماالنق ،الدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تامباء براس جومبانج رسالة ما جستت

 9002،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ،اللغة العربية
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01 Stevens، Slavin & 

Associates 
تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما  0421أول 

 متعاونا
Cooperative Integrated Reading 

& Composition (CIRD) 

 ”Group Investigation“عض أنواع من طريقة التعلم يبحث طريقة  

 Group Investigation“  ”تعريف طريقة (4

هو أحد أساليب التعلم   ”Group Investigation“الفكرة األساسية   
التعلم التعاوين و كذلك التعاوين. هذا األسلوب مركب وأصعب للتنفيذ يف 

يورط هذا  ،يضغط إىل اإلشتًاك والفعالية الطالب لبحث مادة التعليم بنفسهم
تعيت مادة التعليم حىت استقصاء. وكذلك  ،األسلوب الطالب من التخطيط

يطالب كفاءة اجليدة يف اإلتصال والدهارة العملية اجملموعة. استخدم الدرس 
أعضاء  6أو0إىل اجملموعات تتكون إىل  استقصاء اجملموعة بتقسيم الفصل

قدرة هلا دور كبري يف عملية التعلم،  جمموعة التحقيق طريقة 06الدتنوعات.
 .ي تَعني   باستخدام الطريقة املعينة  بأهداف التعلم  الطالب

 ،على غرار اجملتمع  ”Group Investigation“تأخذ طريقة التحقيقية أو   
وخاصة اآلليات االجتماعية اليت توجد يف اجملتمع عن طريق هذا االتفاق. من 
خالل هذا االتفاق تعلم الطالب املعرفة وأهنا تتدخل يف حل املشاكل 

 االجتماعية. 

اليت  ،( هو واحد من احلرباء الذين يقولون هذه الفكرة0406جونديوي )  
بعد ذلك مث يصفى من قبل العديد من املعلمني وإعادة تشكيل أكثر   وضعت

مث مددت وحتسينها من خالل  ،(Helbert Thelen)كماال من قبل هربرت طلن 

                                                           
16 Slavin، Robert.E. Cooperative Learning. Hal : 214  
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Saharn. 07  حيث التعليم يف جمتمع دميقراطي جيب عليه أن يعل م تلك عملية
 الدميقراطية مباشرة.

كوسيلة من وسائل   ”Group Investigation“وغالبا ما ينظر طريقة   
طريقة  ،Jigsawو  STADمعقدة للغاية يف التعلم التعاوين. مقارنة مع طريقة 

“Group Investigation”  سواء يف مهارة االتصال  ،إشراك الطالب من التخطيط
وهذه الطريقة تستطيع أن تطبق يف مهارة الكتابة    02وعملية جمموعة لديهم.

 بالتعاوين.

( يف هذه الدراسة ينبغي توجيه 2110:02والتعليم ) وفقا لوزارة الرتبية  
ويكون واحدا من مصادر  ،ويساعد الطالب على العثور على املعلومات ،املعلم

واليت هي قادرة على وجود بيئة االجتماعية اليت تتميز هبا بيئة دميقراطية  ،للتعليم
 و علمية العلمية.

ية التعليم مع جمموعة التحقيق توفري عمل ،استنادا إىل وجهة النظر البنائية  
منودج فرص أكرب للطلبة لالخنراط مباشرة وبنشاط يف عملية التعلم من التخطيط 
لدراسة موضوع عن طريق التحقيق. تعليم الدميقراطية هو علمية التعلم اليت تقومي 

وتنفذ تكافؤ  ،إعالء شأن العدالة ،واحرتام أي لقدرته ،على القيم اليمقراطية
 ني.الطالبتنوع اهتمام و  ،الفرص

هو جمموعة صغرية لتوجيه وتشجيع مشاركة  طريقة جموعة التحقيق    
الطالب يف التعليم. يتطلب هذا األسلوب الطالب لديها قدرة جيدة على 

كانت   04 التواصل واملهارات العملية يف جمموعة )مهارات عملية اجملموعة(.

                                                           
17 Bruce Joyce، Marshabwell، dan Emaily Calhoun، Models Of Teaching Model-model 

Pengajaran، Pustaka Pelajar 2009، Yogyakarta، Hal : 36 
18 Drs. H. Sugiyanto، M.Si.،M.Si. Model-Model Pembelajaran Inovatif، Yuma Pressindo 2009 

Surakarta، Hal : 46 
19 Anita Lie 2007، Cooperative Learning. Jakarta : PT Gramedia. Cet. Ke-5. Hal :27 
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النتيجة النهائية للتربع من جمموعة من األفكار والتعلم من كل عضو من أعضاء 
اجملموعة اليت يف الواقع مزيد من شحذ القدرات الفكرية لدى الطالب من التعلم 

 الفردي.

Eggen                وKauchak  ( ويقول20:  2110 ،)يف ميمونة“Group 

Investigation”  هي اسرتاتيجيات التعليم التعاوين يوضع الطالب يف جمموعات
 Group“للتحقيق يف املوضوع. من هذه البيانات ميكن االستنتاج أن الطريقة

”Investigation .ويفكر  21لديها حمورا رئيسيا للتحقيق يف موض أو كائن حمدد
الطالب مع أصحبه ليناقش املادة اليت تناسب بالطريقة أو من املواد يف مهارة 

 الكتابة. 

هناك ثالثة مفاهيم رئيسية هي : ”Group Investigation“  يف طريقة  
وديناميك اجلماعة أو ديناميكيه  ،أو العلم أو املعرفة  enquiriالبحوث أو 

اجملموغة التعلم. استخدام املعلمون  هذه األساليب تقسيم عموما إىل جمموعات 
اختبار الطالب  20 طالب و أعضاء أو أكثر مع خصائص متنوع. 7-0من 

يتعلموا ملتابعة إجراء حتقيق شامل يف املوضوع الفرعي املختلفة  موضوع يريدون أن
 اليت مث اختبارها.

 

 

 

 
                                                           

20 Wena، made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif. Jakarta : Bumi Aksara، Hal: 29 
21 Drs. H. Sugiyanto، M.Si.،M.Si. Model-Model Pembelajaran Inovatif، Yuma Pressindo 2009 

Surakarta، Hal : 46 
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 األسلوب استقصاء اجملموعة و هي:هناك األمور املهمة يف استخدام   

  أ. حيتاج كفاءة اجملموعة

نال لكل أعضاء اجملموعة الفرصة إلشرتاك يف قيام الوظيفة. الطالب يبحثون األخبار 
اخل الفصل أم خارجه عن املادادة املعينة مث جيمعونه يف الوريقة العمل إما من د
 ويناقشه.

 ب. ختطيط التعاوين

و  ،ويبحثون املصادر الكتب احملتاج ،الطالب يتحر ون مشكالهتم معا  
 وكيفية التقدمي حاصالت املناقشة أمام الفصل. ،يقسمون العمل األعضاء

 ج. دور املعلم

يهتم  ،در الكتب والسهولة. يدور املعلم اىل اجملموعةاملعلم جيهز املصا  
 ينظم وظيفتهم ويساعد يف املشقة. ،الطالب

 ”Group Investigation“خصائص  (5

 ،لديها العديد من اخلصائص ”Group Investigation“التعلم التعاوين   
 وهي: 

 تحقيق.. والغرض من هذا املعريفة إلبالغ األكادميية العالية واملهارات ال0 

طالب غري متجانسة وميكن  0أو  4. يقسم الصف إىل حمموعات عدة مع 2 
 أن تتشكل ال عتبارات الصداقة أو األلفة نفس االهتمام يف موضوع معني. 

. ويشارك الطالب مباشرة منذ خطة التعليم )حيدد املوضوع وكيفية 2 
 التحقيق( حىت هناية الدرس )عرض التقرير(. 
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 ر تبادل الطالب تورط.. يفضل التفكري4 

تعزيزها من ة )القرارات اليت مت تطويرها أو . وجود الطبيعة التعاونية للدميقراطي0 
 جتريبة اجملموعة يف سياق املشكلة قيد التحقيق(.

 . املعلمون والطالب لديهم نفس الوضع يف حل  املشكالت مع دور خمتلف.6  

 

 ”Group Investigation“أهداف  (6

 تحقيق اجملموعة لديها على األقل ثالثة أهداف مرتابطة :طريقة ال  

 0 . “Group Investigation” و منهجيا املوضوعللتحقيق يف يساعد الطالب 
 مهاراتو تنسيق األهداف.ه آثار إجيابيه ال كتشاف تطوير حتليال. هذا ل 

 . فهم متعمق للموضوع أن يتم ذلك من خالل التحقيق.2 

 2 . “Group Investigation” حل املشكلة. نظرا يدرب طالبا وطالبة لتعاون يف
يف حياة قيمة ( Life Skill)احلياتيه وميدد الطالب املهارات  ،نشطةهلذه األ

ثالثة من قبل  ”Group Investigation“تنفيذ منذج تعليمية اجملتمع. حىت املعلمني 
 تعليم معا تعاوين. ،عليمليم االكتشاف و حمتوى التأشياء هي يستطيع التع

 ”Group Investigation“فوائد استحدام  (7

 Group Investigation“ :22”بعض من فوائد و مزايا بستحدام األسلوب  

 ماعي. زيادة التوعية والتضا من االجت0 

                                                           
22 Udin S. Winarputra dkk، Strategi Belajar Mengajar، Universitas Terbuka، Jakarta 2004، Hal : 33 
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  . السماح للطالب التعرف علي املواقف واملهارات واملعلومات 2 
 وجهات النظر. ،والسلوك االجتماعي 

 . يسهل الطالب التكيف االجتماعي2 

 

 ”Group Investigation“ الخطوات لطريق التعليم  (8

  ”Group Investigation“ ، يشرح خطوات التعليم على طريقة منشاران  

 : 22وهي مايلي 

 . يقسم املعلم الصف إىل جمموعات غري متجانسة . كل جمموعة 0 
 الطالب حىت أكثر من ذلك. 7-0عادة خالل من  

 . يشرح املعلم غرضا من التعليم و واجب العمل اجلماعي.2 

 تدعاء املواد تعاوين يف مهام رئيس جمموعة ال س ،. ندعو املعلمون2 
 اجملموعة. 

 . يناقش كل جمموعة مادة املسألة بشكل تعاوين يف اجملموعة.4 

 يتم متثل كل جمموعة من قبل رئيس اجملموعة أو أحد  ،.عند االنتهاء0 
 أعضائها تقدمي نتائج املناقشة. 

 .ومتكن أن توفر جملموعات أخرى على نتائج املناقشة.6 

علم وصفا مواجزا )توضيح( عند حدوث خطأ املفاهيم وتقدمي . يعطي امل7 
 االستنتجات. 

                                                           
23 Miftahul Huda،  Cooperative Learning. Yogyakarta 2011. Hal 123 
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 . التقييم2 

 Group Investigation طريقة  المزايا والعيوب (9

لديها املزايا   Group Investigation يف االسفادة أو استخدام طريقة   
 واليت هي على النحو التايل :  ،والعيوب 

 هو كما يلي :  ، ”Group Investigation“ ا التعليم سيتياوان يصف بعض من مزاي 

 . التشجيع الملبادرة واإلبداع والنشط0  

 . ومتكن زيادة ثقة النفس2  

 . ميكن أن تتعلم حلال ملشكلة2  

 . معال حتسني العمل يف التعليم4  

 . تعلم كيفية التواصل بشكل أفضل مع أصدقائهم واملعلمني 0  

 يد بشكل منتظم. تعلم التواصل اجل6  

 . نتعلم احرتام آراء اآلخرين7  

 . تدريب حلساب االجابات اليت قدمت.2  

  وهناك أيضا بعض  ”Group Investigation“باإلضافة املزايا لطريقة  
 وهو مايلي : ،العيوب

 . صعوبة العطاء تقييم الشخصية0  
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 ،Group Investigation. ليست كل املواضوع تتطابق مع طريقة التعليم 2 
مناسبة لتطبيقها على املوضوع الذي  Group Investigationطريقة التعليم 

 يطلب من الطالب لفهم مناقشة اخلربات من تلقاء نفسه.

 . مناقشة اجملموعة ما يعمل أقل فعالية عادة2 

. اليفهمون الطالب متاما متطلبات املواد سوف جيدون صعوبة يف 4 
 (.2116:4طريقة )سيتياوان استخدام هذه ال

 المبحث الثاني : مهارة الكتابة

 مفهوم الكتابة .أ

كما   ،ب( تعين اجلمع والشد والتنظيم-ت-الكتابة يف اللغة مادة )ك  
أي  ،فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما ،تعين : االتفاق على احلرفية

: القضاء واإللزام  يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من املال. كما تعين
 24كما تعين : الفرض واحلكم والقدر.  ،واإلجاب

أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به  ،وأما املعين االصتالحي  
 ،وتكون دليال على وجهة نظره ،األنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسة

عليه . من هذا التعريف نفهم أن الكتابة هي النتيجة وسببا يف حكم الناس 
حيث إهنما نافذة من نوافذ  ،خبالف االستماع والقراءة ،وحصيال العقل اإلنساين

  ،املعرفة وأداة من أدوات تثقيف العقل. و تعترب الكتابة من أهم مهارات اللغة
األجنبية. كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا رئيسا من أهداف تعليم اللغة 

 والكتابة كفن لغوي التقال أمهية عن احلديث أو القراءة.

                                                           

 62ص: ،فقه اللغة العربية ،أوريل خبرالدين94 
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( كفاءة الكتابة بكتابة 0رك ز تعليم مهارة الكتابة على ثالثة أشياء: )  
 20( كفاءة تعبري الفكرة بوضيح ودقيق.2( حتسني اخلط )2الصحيحة )

و تعليم مهارة الكتابة يف هذا البحث رك ز على كفاءة الكتابة عند التالمذة  
 بكتابة الصحيحة وكفاءة تعبري الفكرة بوضيح ودقيق. 

 أهداف تعليم الكتابة  .ب

 هتدف غملية تعليم الكتابة إىل متكن الطلبة من :  

 ابة احلروف العربية وادراك العالقة بني شكل احلروف وصوته.كت .1
كتابة الكلمات العرية حبروف منفصلة و حبروف متصلة مع متييز  .2

 شكل احلروف يف أول الكلمة و وسطها و آخرها.
 إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح و سليم. .3
 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة. .4
 عالمة الرتقيم و دالالهتا و كيفية استخدامها. معرفة .5
معرفة مبادئ اإلمالء و إدراك ما يف اللغة العربية من بعض  .6

 االختالفات بني النطق و الكتابة و العكس.
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب  .7

 للكلمات
صحيحة يف ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات  .8

 سياقها من حيث تغيري شكل الكلمة و بنائها بتغيري املعىن.
 ترمجة أفكاره كتابة مستخدما لصيغ النحوية املناسبة. .9

استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب  .11
 عنها.

                                                           
25 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، Hal : 104 
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سرعة الكتابة معلقا عن نفس الدارس يف لغة صحيحة  .11
  26سليمة واضيحة.

 
 خطوات تعليم مهارة الكتابة .ج

 تعليم الكتابة يعىن اإلهتمام بأمور ثالثة رئيسية:
قتصادية، اجلمال، ومناسبته الكتابة بشكل يتصف باألمهية، اال .0

 ملقتضى احلال، وهذا يسمى بالتعبري التحريري

الكتابة السليمة من حيث اهلجاء، عالمات الرتقيم واملشكالت  .2
 الكتابية األخرى

 الكتابة بشكل واضح مجيل .2

 
 27إن  خطوات تعليم مهارة الكتابة هم:

إتاحة احلرية للمتعلمني لتحديد اجملال واملوضوع الذي يرغبون الكتابة  .0
 .فيه

توجيه املعلم طالبه إىل املصادر واملراجع اليت تنطوي على املعارف  .2
 تعا ج املوضوعات اليت مت اختيارها من قبل واملعلومات واألفكار اليت

الطالب، مع التأكيد أن العربة عند الكتابة أن يكون الكاتب 
 .مستقال يف تعبريه

                                                           
 .904و  ،111-191دون السنة( ص.  ،أخري )جامعة أم القري: معهد اللغة العربية  للناطقين بلغات 96

 املرجع في تعليم اللغة العربية ،محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة

براهيم ، مطبعة جامعة موالنا مالك إري الناطقني هبااملوجه لتعليم املهارات اللغوية لغحممد علي الكامل،  27
  024-022ص  2100، اإلسالمية احلكومية ماالنق
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بالتعبري الشفوي للتعبري  –يف احلصة التالية  –هتيئة الطالب  .2
التحريري، حيث تفتح دائرة احلوار والنقاش بني الطالب حيال أحد 

أو بعضها على بعض األفكار  والرتاكيب املوضوعات املختارة 
 .والكلمات اليت تساعدهم على الكتابة

الكتابة التحريرية يف احلصة التالية، حبيث يتم بلورة ما توصل عليه من  .4
أفكار ومجل وكلمات يف الكتابة، مع مراعاة تقسيم املوضوع إىل 

 .فقرات

ضوء املهارات تقومي التعبري يف ضوء األهداف احملددة سلفا، ويف  .0
 .املطلوبة سيطرة الطالب عليها

 

 تقويم تعليم مهارة الكتابة .د

 ،تتم عملية تقومي التلميذ يف املؤسسة الرتبوية عموما بوسيلتني أساستني  
مها االختبارات الشفوية والتحريرية. ألن يف صدد احلديث عن وسائل تقومي مهارة 

االختبارات التحريرية إىل عدة األنواع فإين أخص بالذكر يف هذه احلالة  ،الكتابة
 منها: 

وهو االختبار التحرير الذي يطلب فيه من التلميذ اإلجابة  ،اختبار املقال -0
وعادة يرتاوح عدد األسئلة ما بني  ،على عدد حمدود من األسئلة يف زمان حمدود

عات. ثالثة أسئلة إىل سبعة أسئلة و يرتاوح زمن االختبار من ساعة إىل ثالث سا
حيث يتأثر تأثر كبريا برأي  ،إال أن هنا عيوب تعرضت هلذا النوع االختبار

 األستاذ عند وضع النتيجة.

 ،وهي االختبار اليت تكون إجابة كل سؤل حمدودة ،. االختبار املوضوعية2
وعندئذ خترج رأي األستاذ أو حكمه من علمية التصحيح ووضع النتيجة. 
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 ،وميكن تصنيفها إىل اختبار الرتاكيب ،ة أنوعوتشمل االختبار املوضوعية عد
 واختبار الكتابة املفيدة. ،واختبار القدرة على انتقاء األسلوب وتنظم املعلومات

 ،ولكل النوع بنودها ،هناك أنوع كثرية الختبار الرتاكيب ،اختبار الرتاكيب -2
جلملة تنمية ا ،ومن تلك األنوع : املطابقة )أكمل باختبار اجلواب الصحيح!(

اربط اجلمل التالية مع تغري ما  ،)اخرت العبارة اليت توضح اجلملة اليت حتتها اخلط!(
وصف الصور )نعطى الطالب صورا ونطلب منه وصف مايشاهده. أو  ،يلزم!(

تنسيق  ،نعطيه جمموعة متتابعة من الصور تشكل القصة يكتب عنها الطالب(
 دة!(الكلمات )رتب الكلمات اآلتية مكونامجال مفي

 اختبار القدرة على انتقاء األسلوب وتنظم املعلومات -4

)ب(  ،هي : )أ( استعمال األسلوب الصحيح ،وينقسم بدورها إىل أربعة أقسام 
)د( ترتيب املعلومات  ،)ج( والصلة املوضوع ،مستويات االستخدام اللغوي

 وتنظيمها.

 اختبار الكتابة املقيدة -0

رس على إشراف األستاذ وتوجيهه بكتابة الفقرات  يف الكتابة املقيدة يقوم الد 
حبيث ال ترتك الدارس فرصة الغصو يف  ،كاملة أو حوارات أعدت إطارهتا مسبقا

منها : الستبدال  ،وهناك أنوع كثرية من بنود اختبار الكتابة 22 أعماق الكتابة.
باملرادف والنقيض )أعد كتابة مايلي مستبدالما حتته خطمرة املرادف و أخرى 

إضافة كلمات أو شبه اجلملة )أعد كتابة الفقرة التالية مع  ،عكس الكلمة!(
التحويل )أعد كتابة الفقرة التالية  ،األرقام!( إضافة كلمة أو شبه مجلة مكان
وجهه النظري )إقرأ اجلمل وأكملهابوضع   ،مستعمال صيغ الفعل املاضي!(

                                                           

: املطبعة ماالنق) ،تطوير املنهج تعليم اللغة العربية و تطبيقه على مهارة الكتابة ،أوريل بحرالدين98 

 118-115( ص. 9010 ،مية الحكوميةجامع موالنا مالك إبراهيم اإلسالا
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والتوسيع شبه املقيد )نقدم  ،كلمات حمذوفة مث أكمل بقية القصة التالية!(
مث يطلب منه الكتابة  ،للدارس عناصر املوضوع اليت بكتب عنه يف شكل ناقط

وهو نوع من التعبري املقيد  ،رج من نقاط املعلومات اليت قدمت إليهحبيث ال خي
 واملوجه يف وقت واحد.
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 الثالث فصلال

 البحث منهجية

 منهجه و البحث مدخل .أ

يف هذا البحث هو املنهج  ستخدمه الباحثيمنهج البحث الذي  إن  
 Nonequivalentبالنوع  (Quasi Experimental Design)يعين شبه جتري ي التجري ي 

29
Control Group Design قال أمحد بدر إن املنهج التجري ي أقرب مناهج .

املدخل يف هذا  ويستخدم الباحث 30البحوث حلل املشكلة بالطريقة العلمية.
هو املدخل الذي يعتمد على مجيع البيانات ومعاجلتها البحث املدخل الكمي 

جرى هذا البحث  31وحتليلها وتفسري الدرجات بناء على التحليل اإلحصائي.
واجملموعة   (Experimental Groupباستخدام جمموعتني مها اجملموعة التجريبية )

. اجملموعة التجريبية هي جمموعة جيري هبا السلوك (Controlled Groupالضابطة )
إذن،  32اخلاص، وأما اجملموعة الضابطة هي جمموعة ال جيري هبا السلوك اخلاص.

اخلريطة الذهنية يف تعليم القواعد الصرفية يف اجملموعة التجريبية وال  استخدام
يف هذا البحث  الباحثستخدم ة الذهنية يف اجملموعة الضابطة. يتستخدم اخلريط

 االختبار القبلي والبعدي يف كل جمموعتني.
 
 
 

                                                           
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.  79  

( لرتقية كفاءة القراءة )البحث التجري ي يف Buzz Groups، استخدام إسرتاتيجية فرقة صغرية )حممد زين املعارف 30
مدرسة "اهلداية" املتوسطة واجاء ما النج(، حبث جامعي )ماالنق، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية 

 2( ص 2100والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, )Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 354 
32 Ibid., hlm. 12 



26 

 هيوعين البحث مجتمع .ب

 السابع الفصل الطالب يف جمتمع البحث يف هذا البحث هو مجيعإن 
وعينته الطالب مدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنق، م 2100/2106 لسنة
( ألن Purposive Samplingعن طريقة غارض املعينة )مستوى الرباين واألزهار يف 

 اجملموعة الضابطة ليس خمتار بطريق عشوائي.اجملموعة التجريبية و 
 

 مصادرها و البيانات .ج

. الثانوية البيانات و األساسية البيانات الباحث ميستخد البحث هذا يف
. البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة وهو البحث هذا يف األساسية البيانات

 نتيجة تستخدم. البعدي االختبار كذلك و للمجموعتني القبلي االختبار جيري
         Group“ التحقيق  موعةجم طريقة فعالية ملعرفة البعدي و القبلي االختبار

Investigation” مدرسة يف السابع الفصل يف الطالب الكتابة املهارة لرتقية 
  اجملموعة الكتابة املهارة تعليم تطبيق بعد .ماالنق اإلسالمية سطةاملتو " الرمحة"

 طالب فهي األساسية البيانات هلذه املصادر .”Group Investigation“ التحقيق
 .ماالنق اإلسالمية سطةاملتو  " رمحةال" مبدرسة السابع الفصل

. املالحظة و املقابلة نتيجة هي البحث هذا يف الثانوية البيانات أما 
  جمموعة الكتابة املهارة التعليم عن بالطال و املدرس أراء ملعرفة املقابلة تستخدم
 الطالب أحوال ملعرفة تستخدم املالحظة أما. ”Group Investigation“ التحقيق

 و املقابلة نتيجة. بينهم اتصاهلم كيفية و سلوكهم أمناط و التعليم مليةع طوال
 هلذه  املصادر. االختبار يعين األساسية البيانات لدفاع تستخدم املالحظة
 املراجع و الكتب يعين العلمية الوثائق و العربية اللغة مدرس فهي الثانوية البيانات

 .بيةالعر  املفردات تعليم و بالبحث تتعلق اليت
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   البحث متغيرات .د

:   يلي كما مها متغريتان من يتكون البحث هذا يف التجري ي املنهج أن
  املستقل املتغري. 0

 مدى يقيس الذي العامل هو  (Variabel Independent) املستقل املتغري 
 هذا يف املستقل املتغيري 22.التجري ي بالتغيري أيضا ويسمى املوقف على تأثري

 .التحقيق جمموعة طريقة هي البحث

  التابع املتغري. 2

 العامل فعالية عن ينتاج الذي العامل هو (Variabel Dependent) التابع املتغري
 املتغري24. الناتج املتغيري أو الناتج العامب هو التابع بعامل يسمى. املستقبل

 .الكتابة مهارة ترقية هو ثالبح هذا يف التابع

 (2) اجلدول

 التابع املتغري املستقل املتغري
 الكتابة مهارة ترقية التحقيق جمموعة طريقة

 

 البيانات جمع طريقة .ه

 المالحظة .0
 هذه حتتاج ما األخرى، الطرق من تفرق البيانات مجع كطريقة املالحظة

 عملية هي املالحظة. االختبارو  املقابلة باختالف مباشر اتصال أي إىل الطريقة
 فهو عملياهتا أمهية من أما النفس، و األحياء علم عمليات من تركيب معقد

                                                           
 312 ص السابق المرجع 33   
 312ص السابق المرجع 34   
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. كبرية واسعة البحث ميدان تكن مل لو املالحظة استخدم 20.والذاكرة املراقبة
 و العمل عملية و اإلنسان بسلوك يتعلق ما فهي املالحظة من املنتجة البيانات

 .االجتماع بيئة لةدال

 اليت الظواهر و األحداث مبالحظات الباحث يقوم املالحظة هذه يف
 التعليم،معا عملية طوال الطالب مظهر: منها تسجيلها و البحث هبذا تتعلق
 تستخدم املالحظة و. الفصل أنشطة كل على جتاوهبم و اجملموعة، يف ملتهم
 السلوك حبث و طبيعيا لفرقةا اتصال و السلوك أمناط و الظواهر لفهم عادة

 أو الواقعية املواقف يف مالحظتها تستطيع اليت احلوادث وقوع عملية و الفردية
 ما و التدريس لعملية مالحظا الباحث صار املالحظة يف و. الوضعية املواقف

 .فيها

 االختبار .6
 الشخص سلوك قدرة لتناول معقدة أنشطة أو إجراء أو الة هو االختبار

 أن كونتو أري رأى و 26.املعينة الدراسية املادة يف ميلكها الكفاءة ورتص اليت
 أخرى االت أو التمرينات أو األسئلة من السلسلة عن عبارة هو االختبار

 أو الفرد ميلكها اليت الكفاءة و اءالذك و واملعرفة املهارات لقياس املستخدمة
 اختبار يعين القل ي االختبار هو البحث هذا يف املستخدم االختبار 27.اجلماعة

 . الضابط و التجري ي للفصل التجربة إجراء بعد يعطي

 بلةالمقا .3
 أكثر أو الشخصني بني واألجوبة األسئلة فيها احملادثة، عملية هي املقابلة

 املقابلة استخدمت. والبيانات األخبار على للحصول بينهما مواجهة سبيل على

                                                           
35 Ibid Hal 145 
36 M. Soenardi djiwandono، tes bahasa dalam pengajaran (bandung : ITB، 1996)، hal 30 
37 Suharsimi arikunto، dasar-dasar evaluasi pendidikan (Jakarta : bumi aksara، 2002)، hal 139 
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 تفصيل ملعرفة استخدمت وكذلك البحث حول املشكلة ملعرفة القبلية كالدراسة
 العربية اللغة رسمد مع باملقابلة الباحث قام 22.فيه التعميق و املبحث عن األشياء

 يتعلمون الذين والطالب بسمنف ،ماالنق" الرمحة" اإلسالمية سطةاملتو  مدرسة يف
 .فيها

 بتعليم املتعلقة والبيانات احلقائق لكشف املقابلة هذه الباحث يستخدم و
 املفردات تعليم أحوال:  منها وبعدها، التجربة قبل من مدرسة يف العربية اللغة

 والطالب املدرس أراء و العربية، اللغة يف الطالب وكفاءة املدرس، جراها العربية
 ”Group Investigation“التحقيق اجملموعة باستخدام الكتابة تعليماملهارة تطبيق عن

 الوثائق .4
الوثائق جلمع البيانات املتعلقة بعملية تطبيق طريقة  الباحث يستخدم

يف تعليم مهارة الكتابة يف الفصل   ”Group Investigation“ق جمموعة التحقي
". الوثائق هي ملحوظة احلوادثة املاضية. الوثائق منها كتابة وصور أو "الرباين

 39صناعة فنية الرجل.

شكل صور الطالب حني أن يدرسوا  يف هذا البحث ستعرض الوثائق يف
 يف الفصل بنظر كشف احلضور.

 

 البيانات تحليل طريقة .و

 االختبار و املقابلة و املالحظة بطريقة البيانات ميصادر الباحث قيام بعد
 ليتم االحصائي التخليل لغايات إعداد و البيانات جتهيز عملية خطوة تأيت

 اإلحصاء طريقة هو املستخدم صاءاالح طريقة و. البحث نتائج إىل الوصول

                                                           
38 Ibid Hal 137  
39 Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta، 2010)، hlm. 329 
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 تعلم نتيجة عن البيانات هي الطريقة هذا عن احمللة البيانات. االستداليل
 فروض ختترب حىت الطالب لنتيجة املعديل املقياس فروق من تتجلى اليت الطالب
 نتيجة فروق مستوى ختليل و. املائة يف الفروق داللة مستوى تؤخذ البحث
 :41(test-t) التالية بالرموز ومتق اجملموعتني التعلم

 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦)

 

 
 (0الرسم )

 (T-testالرموز اإلحصائي إختبار "ت" )

 
𝑀𝑥  :التجريبة اجملموعة من عديلامل القياس 
𝑀𝑦  :الضابطة اجملموعة من عديلامل القياس 

∑𝑥2 :التجريبة اجملموعة ننتائج كل يف التنوعي عدد 
∑𝑦2 :الضابطة اجملموعة من نتائج التنوعي جمموععدد 

𝑁𝑥 :التجريبية اجملموعة من التالميذ عدد 
𝑁𝑦 :الضابطة اجملموعة من التالميذ عدد 

  

                                                           
40Prof Dr. Suharsimi Ari kunto، prosedur penelitian suatu pendekatan praktek(Jakarta: PT Rineka 

Cipta، 2010) hal: 354. 
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 ل الرابعالفص

 عرض البيانات وتحليلها 

 

 لمحة المدرسةالمبحث األول : 

 الموقع الجغرفي .أ
 60أفيل رقم    يف شارع الرمحة املتوسطة اإلسالمية مالنج مدرسة تقع  

متر فيه  ،ماالنق. و تقع هذه املدرسة يف منطقة داوو ماالنقمسبري سيكار داوو 
 40و باتو. ماالنقمن مدينة 

 
  تاريخ تأسيس المدرسة  .ب

 . بأستاذ آل عمران 0442قد قم هذا املؤسسة التعليمية يف السنة   
هدف االول هذ املعهد لضبط األطفال الفقراء ثسمى املؤسسة دار األيتام 

ؤو ل املؤسسة دار األيتام أصبحت لكن مبرور الوقت وظيفة التغيري امل ،الرمحة
التعليمية اإلسالم. و رقى هذ املعهد أصبحت املؤسسة التعليمية اإلسالم منذ 

 .2110سنة 
 

 الرؤية ورسالة المدرسة  .ج
 وجود املدرسة الرمحة املتوسطة اإلسالمية كلمؤسسة العالية والتنافسي حىت  - 
 أصبحت املراجع أم ة. 

                                                           
 2106مايو  04ة الرمحة املتوسطة اإلسالمية ماالنق يف التاريخ ديوان مد رس22
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العقلي ة و  ،لم الذي يشمل فيها وجه الرتبي ة الروحي ةيعقد التعليم و التع - 
 الذاكؤون و املستقل . ،ليشكل طالب الصاحلوناجلسمي ة 

 
 تنظيمي للمدرسة .د

 
 

 (2الرسم )

 42الرمحة املتوسطة اإلسالمية مالنج يف مدرسةهيكل تنظيمي 
 
 

                                                           

 2106مايو  04ديوان مد رسة الرمحة املتوسطة اإلسالمية ماالنق يف التاريخ 42 

رئيس المدرسة
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واكيل المنهج
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 أهداف المدرسة .ه
 يكوم مدرسة املتوسطة التعليم اليتجزأ الذي جيمع بني جوانب روحية  

 طريقة و العقلية و اجلسمه لكي تكون املسلما تقيا و ذكيا و مستقلة.
 

 المنهج الدراسي .و
ينقسم إىل  ،ماالنقالرمحة املتوسطة اإلسالمية  يف مدرسةو املنهج   

من التوحيد  عنصرينالذي جيمع بني  قسمني : املنهج الوطين و املنهج احمللية
اه تعليم مدرسة اواأللوهية لرمحة هي اجملتمعية الىت ي رجى هبا أن يصبح . إذًا اجت 

 42الطالب عوامل التغيري يف اإلجتماعى.
 

 عرض البيانات وفعالية وتحليل ومناقشتهاالمبحث الثاني :

في مهارة  ”Group Investigation“ استخدام طريقة مجموعة التحقيق .أ

   الكتابة

قام الباحث باالختبار القبلي حتريريا يف اجملموعة التجريبية ملعرفة كفاءة   
وبدأ الباحث يف الساعة واحدة مايو  2 يف التاريخ كتابةالطالب يف مهارة ال

مايو درس الباحث  4هنارا. بعد اللقاء األول أي االختبار القبلي يف التاريخ 
لرتقية  ”Group Investigation“ هارة الكتابة باستخدام طريقة جمموعة التحقيقم

مث عالة من الطالب.  ألن التستطيع أن تطبق لقاءً  وهذه الطريقة ،مهارة الكتابة
 أما تطبيق التعليم كما يلي:. 21قام الباحث باالختبار البعدي يف التاريخ 
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 اللقاء األول : 

يف  2106مايو  2ول يف يوم اإلثنني يف التاريخ اللقاء األ بدأ الباحث  
قبل بداية . ماالنق"الرمحة" املتوسطة اإلسالمية  الفصل السابع "رباين" مبدرسة

االختبار القبلي يقوم الباحث املقدمة لبيان ما يعمل الباحث يف هذا الفصل، 
 فريحبون الطالب محاسة.

 طالبإىل الع "البيت" االختبار القبلي عن النص باملوضو أعطا الباحث   
 Group“ قبل تطبيق طريقة جمموعة التحقيق ملعرفة كفاءة الطالب

Investigation”. دقيقة يعين  41 والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء
 هنارا. و النصف من الساعة الواحدة إىل الساعة الثانية

 
 اللقاء الثاني: 
 Group”طريقة جمموعة التحقيققام الباحث بتعليم مهارة الكتابة على   

Investigation”  أما خطوات 2106مايو  4باملوضوع "البيت" يف التاريخ .
 كما يلي:   ”Group Investigation” التعليم باستخدام طريقة جمموعة التحقيق

 املعلم ينقسم الفصل ايل ستة فرقة. .0
" ”Group Investigation جمموعات التعلم التعاوين قسم الطالب إىل  (أ

اليت تتكون من ستة أشخاص. كل أعضاء اجملموعة ميلك القدرة املختلفة 
واجلنس املتنوعة، وأخد الباحث البيانات عن الطالب الذي ميلك القدرة 

 املختلفة على أساس درجتهم.

 أما تقسيم أعضاء اجملموعة التعاون كما يلي :  (ب
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 (4اجلدول )
 تعاونأعضاء اجملموعة ال

 

  

 الفرقة الثانية الفرقة األولى
0- Adam Niestera M 

2- Akmal Ramdana 

2- Alfarobi Ibnu Sifak 

4- Andi Hukamadinata W 

0- Ayman Hasan R 

6- Daffa Ardhani Yulfinanda 

0- Febriansah Zaqila A 

2- Fikri Akmal 

2- Gary Rafi Kusuma 

4- M. Haykal Fikri 

0- Maharola A 

6- M. Adrar Khiano G 

 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

0- M. Rafi Elfreda H 

2- M.Kenzie Asadel B 

2- Muhammad Affan 

4- M. Daffa Naufal M 

0- M. Lutfhi Asad 

6- M. Mudhor Al Fatih 

0- Muhammad Novel 

2- M. Raihan Fadhillah 

2- M. Rasyid Zufar S 

4- Muhammad Rizaldy H 

0- Nadhif Rizqi A 

6- Najmi Shidqi Az Zuhdi 

 
 

 الفرقة الخامسة
0- Naufal Rizaldy 

2- Nizar Dzakwan 

2- Radhitya Muhammad P 

4- Salman Al Farisi 

0- Syahdiar Ahmad M 

6- Tito Nurkafi R 
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 املعلم يشرح املقصود من التعليم و وجب على فرقة أن تعمل. .2
باملوضوع "البيت" ويعطي األمثلة كيف  ة، قرأ الباحث النصبعد ينقسم الفرق

صحيحة، إن طالب املستوي رباين يبلغون إىل املادة البيت.  األسئلةيغمل 
  فتختار الباحث تلك املادة لتعليمها.

 

 اللقاء الثالث

يف  2106مايو  06قام الباحث بعملية التعليم والتعلم يف يوم اإلثنني، 
. أماخطوات عملية التعليم 04.00 -02.11نة، الساعة حصة السابعة والثام

 والتعلم يف اللقاء الثالث كما يلي : 

 

 بالتعاوين يف الفرقة.دعا الباحث رؤوس الفرقة لتقسم املواد  .2

 أمر الباحث كل الطالب ليجمع مع أعضاء فرقتهم. (أ

 إعداد الوظيفة اليت يعلمون الطالب   (ب
الطالب )ما يعلمون؟ كيف يعلمون؟ من  يعدد الوظيفة اليت يعلمون

 يعملون ما؟ ما أهداف حتقيق املوضوع(.
 كل فرقة يبحث املواد بالتعاوين يف الفرقة. .4

 جيمع الطالب اإلعالنات، وحتليل البيانات وتكوين اخلالصة. (أ
 .يساعد لكل أعضاء الفرقة لسعي ما يعملون فرقتهم (ب
 ني ويصطنعون فكراهتم.يتبادل الطالب ويناقشون وينجل (ت

 
 اللقاء الرابع

يف   2106مايو  22قام الباحث بعملية التعليم والتعلم يف يوم إلثنني،  
. واخلطوات يف هذا اللقاء 04.00 -02.11السابعة والثامنة، الساعة حصة 
 منها :
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 لكل فرقة وصل املباحثة رئيس الفرقة أو موك له.  .0
 اجلوهري ة من وظيفتهميعني أعضاء الفرقة الرساالت  (أ

 يصمم أعضاء الفرقة ما يقررون وكيف يصنعون مناقشتهم (ب
 يكون وكيل الفرقة جلنة الربنامج لتنسيق إعداد املناقشة (ت

  الفرقة األخرى يعطى االستجابة لنتائج املناقشة. .6
 يصنع املناقشة جلميع الفصول يف أنوع خمتلفة (أ

 ط املستمع فعاالقسم املناقشة ال بد أن يور  (ب
 يقوم املستمع وضيح ومظهر املناقشة علي معيار معني. (ت

 اذا كان خطأ التصو ر و يعطى اخلالصة.يعطى املعلم شرحا باإلختصار  .7
 التقومي. .2

 يتجاوب الطالب عن املوضوع، والوظيفة، وفعالية خرباهتم. (أ
 يتآزر الباحث والطالب يف تقومي تعليمهم. (ب

  
 :الخامساللقاء 

 Group“قام الباحث باختبار البعدي بعد تطبيق التعلم التعاوين   

Investigation”   يف اجملموعة التجريبية 2106مايو  21يف يوم اإلثنني يف التاريخ 
. والوقت ماالنق"الرمحة" املتوسطة اإلسالمية  السابع "رباين" مبدرسةيف الفصل 

دقيقة يعين من الساعة الواحدة إىل  41الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء 
ؤاال عن املوضوع س 00كان االختبار البعدي يتكون من   الثانية و النصف هنارا.

 "البيت" متساويا باالختبار القبلي.
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في  Group Investigation”"استخدام طريقة مجموعة التحقيق فعا لية  .ب

 مهارة الكتابة

بيانات ونتيجتها يف استخدام يف هذا البحث يقدم الباحث حتليل ال  
لطالب كتابة " يف مهارة الGroup Investigation" جمموعة التحقيق  طريقة

التاريخ  يف ماالنقاملتوسطة اإلسالمي ة  "الرمحة"يف مدرسة  الرباىن الفصل السابع
، وعلى الرتتيب التايل تكون نتيجة عرض البيانات على حسب 2106مايو  2

ة االختبارين مها االختبار القبلي واالختبار البعدي، وعرض نتيجة املالحظة وتتيج
للمجموعة التجريبية واجملموعة  (t)البيانات عن االختبارين باالختبار اإلخصائي 

 الضابطة. ويشرح هذا الوصف بصورة تفصيلة إىل :
 

 نتيجة المالحضة (1
يخ قبل إبتداء هذا البحث، يعمل الباحث املالحظة يف يوم اجلمعة التار 

أبريل ملعرفة حالة تعليم اللغة العربية يف مدرسة "الرمحة" املتوسطة  20
 اإلسالمية ماالنق. 

أما النتائج من مالحظة تعليم اللغة العربية يف مدرسة "الرمحة"   
املتوسطة اإلسالمية ماالنق يف مهارة الكتابة هي أن  مدرس اللغة العربية 

بة ومل يستخدم طريقة أخرى. يستخدم ايصال املعلومات بطريقة اخلطا
اللغة العربية من  عليمهم هي ليس مجيع الطالب قد تعلمواملشكالت يف ت

مدرستهم املاضية. الطالب اليت قد تعلم اللغة العربية هم يقدرون على 
ايصال املعلومات من الدرس بشرعة، أما الطالب اليت مل يتعلم اللغة 

علمون من اللغة لوجوهبم أن يت العربية هم يتعلمون اللغة العربية مهال
طبق املدرس يف عملية التعليم والتعلم بشكلني من التعلم، البسيطة. إذا 
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تعلم اللغة العربية هم يتعلمون اللغة العربية ملن مل ييف داخل الفصل و 
 زيادهتم التدريبات خارج الفصل وخارج اخلصة.

ة اإلسالمية املتوسطإن  تعليم مهارة الكتابة يف مدرسة "الرمحة"   
ماالنق يعل م نفسيا. واحلالة يف تعليم مهارة الكتابة يف هذه املدرسة هي 

، الوسائل التعليمية املستخدمة تعليم اللغة العربية حص تني يف األسبوع
، التقومي  ملهارة ، كراسة التدريباتKTSPالكتاب اللغة العربية مبنهج 

يكتب على السبورة الكتابة هي اختار املدرس واحد من الطالب أن 
 ويهتمون اآلخرين مث  أصلح املدرس من األخطاء املوجودة.

ويقدم الباحث أهنه سيطبق طريقة جمموعة التحقيق لرتقية مهارة   
الكتابة مبدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنق، حتليل البيانات 

كتابة ونتيجتها على تطبيق وأثر طريقة جمموعة التحقيق لرتقية مهارة ال
باملدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنق. أما مهارة الكتابة املقصودة 

ه سيعلم اللغة العربية يف جابة السؤالهي من اإل . ويبني  الباحث أهن 
فصلني متفرقني مها فصل السابع "األزهار" للمجموعة الضابطة وتطب ق 

الكتابة يف  البحث باستخدام طريقة جمموعة التحقيق يف تعليم مهارة
 فصل السابع "الرباين" للمجموعة التجريبية.

 

 نتائج المقابلة  (2

 ميو  اللغة   يف( زكي حمم د األستاذ) العربية اللغة مدرس مع قابلةامل الباحث عقد
 أمام 14:21الساعة إىل 12:21 الساعة 2106 مايو 27 التاريخ اجلمعة
 هذه من الباحث حصل. نقماال اإلسالمية املتوسة" الرمحة" املدرسة ديوان

 ماالنق اإلسالمية املتوسة" الرمحة" املدرسة يف العربية اللغة تعليم أن املقابلة
 يف شكلةامل كناه التعلم عملية ويف ،KTSP تستخدام السابع الفصل يف خصوصا
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 اإلسالمية اإلبتدائية رسةاملد من تخرجامل الطالب هناك ألن الطالب موجهة
 اللغة تعلم قد الطالب مجيع فليس. اإلبتدائية رسةاملد من تخرجامل بعضهمو 

 من العربية اللغة فعر ي مل من إىل التدريبات بزيادة درسامل فعمل. قبل من العربية
 17:21 الساعة يف قراءيت ادةامل فإشرا وزيادة .خارجه أو الفصل داخل يف قبل

 من العربية لغةال تعلم قد اليت للطالب العمل زيادةو . الفصل دخول قبل صباحا
 قبل. قبل من العربية اللغة فتعر  مل من الطالب تساعد أن عليهم فوجب قبل

 العالقة هلا ما شجعوامل فرحامل األنشطة تؤيت أن درسامل على الز  ادةامل بداية
 أمام ليتقدم بإشارته سبالدرو  اليهتموا الذين الطالب موجهة طريقةو . ادةبامل

 صوت من درسامل نفس من تأيت شكلةامل ذهه كنومي ،لالسؤا إلجابة الفصل
 الكتابة مهارة يف خصوصا. ادةامل لايصا طريقة أي درس،امل اهتمام درس،امل

 تقومي طريقةو . التدريبات كراسة يف األسئلة يبجت أن التدريبات املدرس زيادة
 .وجودةامل األخطاء مجيع على ناقشةبامل سالدرو 

 املقابلة وخمتويات. املشكالت عدة ىعل الباحث حصل املقابلة هذه ويف 
 :يلي كما واملدرس، الباحث بني احلوار يف

 السابع؟ الصف يف الكتابة مهارة تعليم عملية كيف:  السؤال .1
 بعض ألن ناقصة السابع الصف يف الكتابة مهارة تعليم عملية:  اجلواب

 .التعليم هذا يف مبلل يشعرون الطالب
 الكتابة؟ مهارة تدريس يف امةالع األهذاف ما:  السؤال .2

 اجلملة كتابة يف املفردات يستخدموا أن الطالب يستطيع:  اجلواب
 .النص وكتابة

 السابع؟ الصف طالب الكتابة مهارة لرتقية مشكالت ما:  السؤال .3
 ولكنهم العربية احلروف كتابة فهموا قد السابع الصف الطالب:  اجلواب

 .االكميلب السؤال إجابة يف يستطيعوا مل
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 املشكلة؟ تلك من لتخرج احللول ما:  السؤال .4
 .اجلملة تلك لكتابة املنزيل الواجب الطالب أعطيت:  اجلواب

 يف الكتابة مهارة لتعليم املستخدمه التعليمية الوسائل أنواع ما:  السؤال .5
 السابع؟ الصف
 .والقلم السبورة الدراسي، الكتاب هي:  اجلواب

 

 يف خاصة العربية اللغة  مادة يف الطالب قدرة ملعرفة القبلي تبارباالخ الباحث قام
 يف تابةيف ترقية كفاءة مهارة الك استخدام طريقة جمموعة التحقيق قبل تابةمهارة الك

االختبار يؤخذ من كرسات  وأسئلة ناصا، االختبار وأما السؤال ،2106مايو  2التاريخ 
". البيت"املوضوع  حتت سابعفصل ال إلسالميةدرسة "الرمحة" املتوسطة االتدريبات للم

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.  االختبار القبلي جمموعتان ومها من هذا واشرتك يف
 :ونتائج االختبار كما يلي

 

 (0) اجلدول
 كما يلي :  التجريبية و أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 

 اجملموعة التجريبية
 االسم

 موعة الضابطةاجمل
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 فاشل
52 

Adam Niestera 

Mahajana 
 فاشل

54 

Abyan Hafiz 

Zaidan 
1 

 فاشل
56 

Akmal 

Ramdana 
 فاشل

48 

Abyan Nasywa 

Ma'Arif 
2 

 فاشل
54 

Alfarobi Ibnu 

Sifak 
 ناجح

80 

Agung Cendekia 

Putra Nusantara 
3 
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 فاشل

54 

Andi 

Hukamadinata 

Wijanegara 

 فاشل

42 

Ahmad Razan 

Hakiki 
4 

 فاشل
60 

Ayman Hasan 

Ramli 
 فاشل

66 

Andri Asyam 

Wicaksana 
5 

 فاشل
54 

Daffa Ardhani 

Yulfinanda 
 فاشل

36 

Daffa Aprevito 

Duinanditia 
6 

 فاشل
60 

Febriansah 

Zaqila Abraham 
 فاشل

54 
Duta Ramdhani 

7 

 فاشل
54 

Fikri Akmal 
 فاشل

60 

Dzaky Alif 

Arkananta 
8 

 فاشل
54 

Gary Rafi 

Kusuma 
 فاشل

54 

Elang Garda 

Samudera 
9 

 فاشل
54 

M.Haykal Fikri 
 فاشل

32 

Fikratan Rafiuddin 

Dawwas 
10 

 فاشل
48 

Maharola 

Abiyyuansyah 
 فاشل

66 

Gisfan Azka Risqi 

Maulani 
11 

 فاشل

60 

Mohammad 

Adrar Khiano 

Gazha 

 فاشل

54 

Imam Lucky 

Triyanto 
12 

 فاشل

54 

Mohammad 

Rafi Elfreda 

Hibatullah 

 فاشل

42 

Kizlar Tayzar 

Yahfaz 
13 

 فاشل

54 

Muh.Kenzie 

Asadel 

Beryladya 

 فاشل

54 

Marcellino Azhar 

Kartiko 
14 

 فاشل
60 

Muhammad 

Affan 
 فاشل

78 

Mochammad Abel 

Putra Pratama 
15 

 فاشل
72 

Muhammad 

Daffa Naufal 

Muzaki 

 فاشل
54 

Mochammad Raffi 

Ardhani 
16 

 فاشل
60 

Muhammad 

Luthfi Asad 
 فاشل

54 

Mochammad Rofi 

Zakky 
17 



43 

 فاشل
54 

Muhammad 

Muhdhor Al 

Fatih 

 فاشل
48 

Muh Aunariq 

Rinanda R P 
18 

 فاشل
42 

Muhammad 

Novel 
 فاشل

42 

Muhammad Abiyu 

Syafi' 
19 

 فاشل
48 

Muhammad 

Raihan 

Fadhilah 

 فاشل
75 

Muhammad Bima 

Satria Widiyanto 
20 

 فاشل
66 

Muhammad 

Rasyid Zufar 

Saputro 

 فاشل
48 

Muhammad Fahri 

Hawariyin 
21 

 فاشل
42 

Muhammad 

Rizaldy 

Hubaidillah 

 فاشل

48 

Muhammad Faiz 

Afif Aydin 
22 

 فاشل
42 

Nadhif Rizqi 

Athallah 

 فاشل
 

42 

Muhammad 

Gamma Yudha 

Saputra 

23 

 فاشل
54 

Najmi Shidqi 

Az Zuhdi 
 ناجح

80 

Muhammad Hanif 

Ismujiwanto 
24 

 فاشل
60 

Naufal Rizaldy 

 فاشل

60 

Muhammad 

Luthfan Pravira 

Arifin 
25 

 فاشل
54 

Nizar Dzakwan 
 فاشل

66 

Muhammad Mufid 

Roihan 
26 

 ناجح
84 

Radhitya 

Muhammad 

Prayoga 

 فاشل

54 

Muhammad Zain 

Al Fatihul Haq 

Ardiansyah 
27 

 فاشل
66 

Salman Al 

Farisi 
 فاشل

77 

Nur Irfan Isnaini 

Akbar 
28 

 فاشل
36 

Syahdiar 

Ahmad Mumtaz 
 فاشل

48 

Nur Sofyan 

Hamdani 
29 

 فاشل
78 

Tito Nurkafi 

Rijali 
 فاشل

50 

Rizky Raditya 

Suharto 
30 
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1686 

 
 1666 العدد

 
 العدد

56،2 

 
 55،5333 املعدل

 
 املعدل

 

كما املذكور قبلها، كان بني االختبارين يعين بعد االختبار القبلي وقبل   
االختبار البعدي تصرف أي استخدام طريقة جمموعة التحقيق يف تعليم مهارة 
الكتابة، أما اجملموعة التجريبية متصرف باستخدام طريقة جمموعة التحقيق عند 
التعليم واجملموعة الضابطة بدون التصرف، أما البيانات لالختبار القبلي قد 

، والبيانات لالختبار  أما البيانات لالختبار القبلي قد ذكر قبلها ذكرت قبلها، و
 البعدي سيذكر يف اجلدول اآليت:

 

 

 (6) جدول

 : الضابطة والتجريبية للمجموعة البعدي نتائج االختبار

 اجملموعة التجريبية
 االسم

 اجملموعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ناجح
80 

Adam Niestera 

Mahajana 
 فاشل

48 

Abyan Hafiz 

Zaidan 
1 

 ناجح
84 

Akmal 

Ramdana 
 فاشل

44 

Abyan Nasywa 

Ma'Arif 
2 

 ناجح
80 

Alfarobi Ibnu 

Sifak 
 فاشل

60 

Agung Cendekia 

Putra Nusantara 
3 

 ناجح

92 

Andi 

Hukamadinata 

Wijanegara 

 ناجح

80 

Ahmad Razan 

Hakiki 
4 

 ناجح
84 

Ayman Hasan 

Ramli 
 ناجح

80 

Andri Asyam 

Wicaksana 
5 
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 ناجح
80 

Daffa Ardhani 

Yulfinanda 
 لفاش

66 

Daffa Aprevito 

Duinanditia 
6 

 ناجح
84 

Febriansah 

Zaqila Abraham 
 فاشل

60 
Duta Ramdhani 

7 

 ناجح
80 

Fikri Akmal 
 ناجح

80 

Dzaky Alif 

Arkananta 
8 

 ناجح
80 

Gary Rafi 

Kusuma 
 فاشل

56 

Elang Garda 

Samudera 
9 

 ناجح
82 

M.Haykal Fikri 
 ناجح

84 

Fikratan Rafiuddin 

Dawwas 
10 

 ناجح
84 

Maharola 

Abiyyuansyah 
 فاشل

75 

Gisfan Azka Risqi 

Maulani 
11 

 ناجح

80 

Mohammad 

Adrar Khiano 

Gazha 

 فاشل

56 

Imam Lucky 

Triyanto 
12 

 ناجح

84 

Mohammad 

Rafi Elfreda 

Hibatullah 

 فاشل

48 

Kizlar Tayzar 

Yahfaz 
13 

 ناجح

80 

Muh.Kenzie 

Asadel 

Beryladya 

 فاشل

72 

Marcellino Azhar 

Kartiko 
14 

 ناجح
80 

Muhammad 

Affan 
 ناجح

80 

Mochammad Abel 

Putra Pratama 
15 

 ناجح
96 

Muhammad 

Daffa Naufal 

Muzaki 

 فاشل
60 

Mochammad Raffi 

Ardhani 
16 

 ناجح
80 

Muhammad 

Luthfi Asad 
 ناجح

80 

Mochammad Rofi 

Zakky 
17 

 ناجح
80 

Muhammad 

Muhdhor Al 

Fatih 

 فاشل
75 

Muh Aunariq 

Rinanda R P 
18 

 ناجح
80 

Muhammad 

Novel 
 ناجح

80 

Muhammad Abiyu 

Syafi' 
19 
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 ناجح
96 

Muhammad 

Raihan 

Fadhilah 

 فاشل
56 

Muhammad Bima 

Satria Widiyanto 
20 

 ناجح
80 

Muhammad 

Rasyid Zufar 

Saputro 

 فاشل
76 

Muhammad Fahri 

Hawariyin 
21 

 ناجح
84 

Muhammad 

Rizaldy 

Hubaidillah 

 فاشل
54 

Muhammad Faiz 

Afif Aydin 
22 

 ناجح
80 

Nadhif Rizqi 

Athallah 

 فاشل
66 

Muhammad 

Gamma Yudha 

Saputra 
23 

 ناجح
90 

Najmi Shidqi 

Az Zuhdi 
 فاشل

72 

Muhammad Hanif 

Ismujiwanto 
24 

 ناجح
84 

Naufal Rizaldy 

 فاشل
48 

Muhammad 

Luthfan Pravira 

Arifin 
25 

 ناجح
80 

Nizar Dzakwan 
 فاشل

60 

Muhammad Mufid 

Roihan 
26 

 ناجح
88 

Radhitya 

Muhammad 

Prayoga 

 فاشل
54 

Muhammad Zain 

Al Fatihul Haq 

Ardiansyah 
27 

 ناجح
84 

Salman Al 

Farisi 
 فاشل

58 

Nur Irfan Isnaini 

Akbar 
28 

 ناجح
80 

Syahdiar 

Ahmad Mumtaz 
 فاشل

60 

Nur Sofyan 

Hamdani 
29 

 ناجح
80 

Tito Nurkafi 

Rijali 
 فاشل

75 

Rizky Raditya 

Suharto 
30 

2496 

 
 1963 العدد

 
 العدد

83،2 

 
 65،4333 املعدل

 
 املعدل
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 فقدم القبلي والبعدي للمجموعتني، االختبار نتائج بيان معرفة وبعد  

 :يلي كما واملقارنة هلما. والبعدي القبلي االختبار بني الباحث املقارنة

 
 (7دول )اجل

 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 املئوية النسبة الطالب عدد ئويةامل النسبة الطالب عدد

 %23,33 7 %6,7 2 ناجح 100 – 75 1

 %76,67 23 %93,33 28 فاشل 75 > 2

 %100 30 %100 30 العدد

 

 يف أن الضابطة فظهر للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بني املقارنة بيان إىل بالنسبة
 يف وأما. الناجح لطالبا من %6,7الفاشل، و  الطالب من %93,33االختبار القبلي 

الناجح.  الطالب من %23,33الفاشل، و الطالب من %76,67 ظهر أن البعدي االختبار
 القبلي نتيجة من أكرب االختبار البعدي نتيجة أن يعين البيان وهذا

 

 (2) اجلدول
 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي االختبار القبلي اراالختب

 املئوية النسبة الطالب عدد املئوية النسبة الطالب عدد

 %100 30 %3،3 1 ناجح 100 – 75 1
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 - - %96،67 29 فاشل 75 > 2

 %100 30 %100 30 العدد

 
 للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بني املقارنة بيان إىل بالنسبة  

من  %3,3الطالب الفاشل،  من %96,67بار القبلي االخت يف أن التجريبة فظهر
من الطالب الفاشل، و  %0ظهر أن  البعدي االختبار يف الطالب الناجح. وأما

  أكرب االختبار البعدي نتيجة أن يعين البيان من الطالب الناجح. وهذا 100%
 نتيجة االختبار القبلي. أيضا من

م الباحث باملالحظة اليت كانت البيانات بينهما ومضة متساويتان فقا  
جتري عند عملية التعليم يف اجملموعتني املذكورتني، وفيها وجد الباحث الفرق 
بينهما. أما يف اجملومعة الضابطة، كان التعليم جيري مملة وال تظهر محاسة لدى 
الطالب، وبعض منهم لعبون عند التعليم. وأما يف اجملموعة التجريبية، كان 

املادة ط الطالب عند التعليم، هم يهتمون مبا شرح املعلم عن التعليم ملون بنشا
، هذه البيانات ظن مؤقت، ألن تركيز هذا البحث يف البيانات البيت"يف املادة "

 الرقمية من االختبار كما ستذكر بعدها.

وبعد معرفة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني فشرح   
هي   اجملموعتني السابقتني. و من املربع االحنراف ددع و االحنراف الباحث عدد

 :التايل اجلدول يف كما
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 (4اجلدوال )
 اجملموعتني من املربع االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائج

 الرقم التجريبية امل جموعة الضابطة امل جموعة
2Y (Y) 2Y 1Y 

2X (X) 2X 1X 

36 -6 48 54 784 28 80 52 
1 

16 -4 44 48 784 28 84 56 
2 

400 -20 60 80 676 26 80 54 
3 

1444 38 80 42 1444 38 92 54 
4 

196 14 80 66 576 24 84 60 
5 

900 30 66 36 676 26 80 54 
6 

36 6 60 54 576 24 84 60 
7 

400 20 80 60 676 26 80 54 
8 

4 2 56 54 676 26 80 54 
9 

2704 52 84 32 784 28 82 54 
10 

81 9 75 66 1296 36 84 48 
11 

4 2 56 54 400 20 80 60 
12 

36 6 48 42 900 30 84 54 
13 

324 18 72 54 676 26 80 54 
14 

4 2 80 78 400 20 80 60 
15 

36 6 60 54 576 24 96 72 
16 

676 26 80 54 400 20 80 60 
17 
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729 27 75 48 676 26 80 54 
18 

1444 38 80 42 1444 38 80 42 
19 

361 -19 56 75 2304 48 96 48 
20 

784 28 76 48 196 14 80 66 
21 

36 6 54 48 1764 42 84 42 
22 

576 24 66 42 1444 38 80 42 
23 

64 -8 72 80 1296 36 90 54 
24 

144 -12 48 60 576 24 84 60 
25 

36 -6 60 66 676 26 80 54 
26 

0 0 54 54 16 4 88 84 
27 

361 -19 58 77 324 18 84 66 
28 

144 12 60 48 1936 44 80 36 
29 

625 25 75 50 4 2 80 78 
30 

12601 

 

297 

 
1963 

 

1666 

 

24956 

 

810 

 

2496 

 

1686 

 
 اجملموع

  
  

  
  N 

  

 :السابق اجلدول يف ما توضيح يلي فيما و

1X التجريبية اجملموعة من القبلي االختبار = نتائج 

2X التجريبية اجملموعة من البعدي االختبار = نتائج 

(X) التجريبية اجملموعة نتائج من االحنراف = عدد 
2X = التجريبية اجملموعة ائجنت من ربعامل االحنراف عدد 
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∑X  =التجريبية اجملموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع 
2X∑ التجريبية اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد = جمموع 

1Y  =الضابطة اجملموعة من القبلي االختبار نتائج 

2Y الضابطة اجملموعة من البعدي االختبار = نتائج 

(Y) الضابطة اجملموعة نتائج من االحنراف = عدد 

 2Y الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف = عدد 

∑Y  =الضابطة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع 
2Y∑  =الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع 
 

 (01) اجلدول
 اجملموعتني من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف جمموع عدد

 التجريبية اجملموعة لضابطةا اجملموعة

 عدد جمموع

 (∑Y)االحنراف 

 االحنراف عدد جمموع

 (∑2Y)ربع امل

 عدد جمموع

 (∑X)االحنراف 

جمموع عدد االحنراف 
 (∑2X)املربع 

297 
 

12601 

 
810 

 
24956 

 

 

 :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال الباحث قاممث 

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

=
810

30
  

= 27 

∑𝑥2  = ∑𝑥2− 
(∑𝑥)2

𝑁
 

= 24956 –  
(810)2

30
 

= 24956 −  
(656100)

30
 

= 24956 − 21870 = 3086 
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𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

=  
297

30
  

= 9,9 

− 
(∑𝑦)2

𝑁
2∑𝑦 =2  ∑ 柔 

(297)2

30
 12601 − = 

 
88209

30
 =  12601 − 

= 12601 − 2940,3 =  9660,7 

𝒕  =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦)

 

=  
27 − 9,9

√(
3086 + 9660،7

30 + 30 − 2 ) (
1

30 +
1

30)

 

=  
17,1

√(
12746,7

58
) (

1
15

)

 

=
17,1

√14,65
 

=
17,1

3,83
 

𝑡 =  4,46 

  

𝐷𝑓 =  ( 𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 ) 

𝐷𝑓 =  30 +  30 –  2  =  58 

 

𝑡. 𝑠0،01 =2،660 

𝑡. 𝑠0،05 =2،000 

 

2،660 < 2،000 < 4،46 
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مث قام  4,46اإلحصائي = t من اجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة  
 degree of)وحبث الباحث أن نتيجة يف القائمة احلرية  t-tableبتعيني الباحث 

freedom)  منt-table  ونتيجة يف التقدير  2,660=  %1أن نتيجة يف التقدير املعنوي
 .2,000= %5 املعنوي 

 

 

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )فشلت التجريبة = مقبولجدوايل 

 (3الرسم )

 "tتقرير "

 

 و 2,660= %1املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 4,46=  اإلحصائي ونتيجة
 أو مقبول" Ha" أن مبعىن 2.000،=  %5 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك

 موعة التحقيقجمطريقة  أن استخدام هذا دليل و مقبول. البحث هذا فروض أن

. وهذه النتيجة معززة بالبيانات من مهارة الكتابة يف الطالبفعال يف ترقية كفاءة 
طريقة جمموعة املالحظة واملقابلة، وغالبا منهم حيبون التعليم والتعلم باستخدام 

 . وخالصة هلذا البحث جبميع البيانات اليت مجعها الباحث، أن استخدامالتحقيق

فعال لرتقية كفاءة الطالب  ”Group Investigation“ يقجمموعة التحقطريقة 
املتوسطة اإلسالمية  "الرمحة" يف مدرسة مهارة الكتابة يف وتنمية رغبة الطالب

 مالنج.
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 مساالفصل الخ

 المناقشة
 

لترقية مهارة الكتابة  ”Group Investigation“استخدام طريقة مجموعة التحقيق  .أ
 ماالنقاإلسالمية  "الرحمة" المتوسطة في مدرسة

 طريقة جمموعة التحقيق قام الباحث تعليم اللغة العربية باستخدام 

“Group Investigation” يف الفصل التجري ي خبمسة   الكتابة مهارة يف تعليم
املشكلة املوجودة يف اجملموعة التجريبية قبل التطبيق يعين ينقصون . اتاللقاء

رب الباحث لرتقية استيعاهبم باستخدام طريقة الطالب الستيعاب مهارة الكتابة. جي
جمموعة التحقيق، يعطي الباحث الورقة اليت فيها مادة واملرتادفات عن املوضوع 

وجيرب الباحث أن يعطي الطالب فهما جيدا باستخدام طريقة  املعني يف التطبيق.
 جمموعة التحقيق، ولكي الطالب ال يفكروا أن املواد مهارة الكتابة صعبة.

من  التعلم التعاوين الذي تتكون على استخدام طريقة جمموعة التحقيق يفف
األستاذ مفتاح اهلدى يف حبثه عن املوضوع "التعليم  مثان خطوات الذي يقول

 التعاوىن.
 

لترقية مهارة  ”Group Investigation“فعالية استخدام طريقة مجموعة التحقيق  .ب
 ماالنقاإلسالمية "الرحمة" المتوسطة  في مدرسةالكتابة 

 يف مدرسةلرتقية مهارة الكتابة جمموعة التحقيق إن استخدام طريقة 
فعالية. بدليل نتيجة "ت احلاسويب" بني  ماالنق"الرمحة" املتوسطة اإلسالمية 

وكذلك أكرب من  2,660=%1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  %4،46اجملتمعتني 
 أن أو مردود Hoو مقبولHa أن  مبعىن وذلك 2,000=%5نتيجة املستوى املعنوي 
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لرتقية جمموعة التحقيق طريقة  أن استخدام وهذا دليل مقبول. البحث هذا فروض
 .مهارة الكتابة

مقبول فظهر أن الطالب يستطيعون أن يأخذوا املعلومات  tبنتيجة إختبار 
ئج من املواد التعليمية. وظهرت فعالية استخدام طريقة جمموعة التحقيق من نتا

البحث يف االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما عرضت البيانات 
السابقة يف االختبار القبلي والبعدي. وظهرت العوامل اليت تؤثر لفعالية استخدام 

 طريقة جمموعة التحقيق هي الدوافع واألسلوب للتعليم والتعلم.
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 سالفصل االساد

 اإلختتام

 

 نتائج البحث خالصة .أ

 

خطوات، من  استخدام طريقة جمموعة التحقيق يف مهارة الكتابة بثمان .1
تقسم الفصل إىل بعض فرقة حىت التقومي. يف استخدامها ينقسم الطالب 
إىل ستة فرقة اليت تتكون من ستة أشخاص. فيشرح املدرس املادة من التعلم 

داد باملوضوع البيت. ويعمر املدرس لكل فرقة لبحث عن املادة لإلستع
 املناقشة. وبعد ذلك يناقش نتائج املشاورة لكل فرقة، ويقوم املدرس.

 
يف   ”Group Investigation”جمموعة التحقيقفعالية استخدام طريقة  .2

 التقدير نتيجة من أكرب 4,46= اإلحصائي هي كما يف نتيجة كتابةمهارة ال

 2,000=  %5 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و 2,660=  %1 املعنوي
أن  هذا دليل و مقبول. البحث هذا فروض أن أو " مقبولHaأن " مبعىن

يف ترقية كفاءة الطالب يف مهارة  فعالية جمموعة التحقيقطريقة  استخدام
. وهذا احلصيل معزز بالبيانات من املالحظة واملقابلة، وغالبا منهم الكتابة

. وخالصة هلذا حقيقجمموعة التحيبون التعليم والتعلم باستخدام طريقة 
جمموعة طريقة  البحث جبميع البيانات اليت مجعها الباحث، أن استخدام

 مهارة الكتابة يف لرتقية كفاءة الطالب وتنمية رغبة الطالب فعالية التحقيق
 .ماالنق"الرمحة" املتوسطة اإلسالمية  يف مدرسة
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 مقترحات البحث .ب

 بتقدمي املقرتحات فيها يلي: ضرورية انطلق من نتائج البحث يرى الباحث
أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي  يرجوا الباحث .1

 املتعلقة هبذا املوضوع من الباحثني.

تاج إىل االستمرار، فعلى الباحث اآلخر أن يقوم البحث إن هذا البحث حي .2
 لتحسينه وتعميقه.

 ل هي :أما اقرتاحات الباحث يف البحث املستقب
 ماالنق اإلسالمية"الرمحة" املتوسطة  يف مدرسةللمدرسة: لرتقية عملية التعليم  .1

 بالنظار هذا البحث اجلامعي. خاصة يف مهارة الكتابة

للمعلم: هذا البحث مفيد لتحسني نوعية املدرسني يف التعليم، وميكن أن يكون  .2
 املدرسون أكثر إبداعاً يف تطوير الطريقة الدراسية.

اللغة العربية خاصة مهارة  من أجل ارتفاع دافع الطالب يف تعليم: للمتعلم
حىت صارت أسهل وأكثر إثارة لالهتمام يف  الكتابة، وال سيما مهارة الكتابة

 .التعليم وأنشطة التعلم
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah    : SMP Ar-rohmah Malang 

Kelas / Semester  : VII / 1 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab/ Kitabah 

Alokasi Waktu   : 1 x 40 

 

I. Standar Kompetensi :  

 Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana seputar البيت 
II. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi bentuk wacana sederhana secara tepat. 

Memperoleh informasi dari wacana tulis sederhana. 

III. Indikator 

Membaca teks dengan nyaring dan jelas 

Menafsirkan makna atau ungkapan sesuai konteks 

Menjawab pertanyaan mengenai informasi rinci dari wacana tulis 

IV. Materi 

Teks bacaan tentang البيت buku bahasa arab karya Khaniful Mafrudin Y, M.Pd 

V. Metode Pembelajaran 

Group Investigation 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan awal 

1) Pembukaan  



 

2) Memeriksa kerapian, kehadiran dan kesiapan siswa 

3) Memotivasi siswa 

4) Mengulang kembali pelajaran yang lalu secara global  

5) Mengapresiasikan materi pelajaran yang akan diajarkan 

6) Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari 

oleh siswa 

 

b. Kegiatan Inti 

 1. Guru  membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. 

 2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang 

harus  dikerjakan. 

 3. Guru  memanggil ketua-ketua kelompok untuk mengambil  materi tugas 

 yang akan dikerjakan secara kooperatif dalam kelompoknya. 

 4. Masing-masing kelompok membahas materi tugaas secara  kooperatif 

dalam  kelompoknya. 

 5. Setelah selesai, masing-masing  kelompok yang diwakili ketua 

kelompok   atau salah  satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. 

 6. Kelompok lain  dapat memberikan tanggapan  terhadap hasil 

 pembahasannya. 

 7. Guru memberikan penjelasan singkat (klarifikasi) bila  terjadi kesalahan 

  konsep dan memberikan kesimpulan. 

 

 c. Kegiatan akhir 

1) Menunjuk beberapa murid untuk menjawab pertanyaaan guru 

seputar البيت  

2) Menunjuk beberapa murid secara random untuk Tanya jawab 

dengan rekannya. 

3) Mengevaluasi gaya belajar siswa dan  sistem pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru 



 

 

VII. Alat / bahan / sumber belajar  

   

1. Buku Pelajaran Bahasa Arab SMP Ar-Rohmah Malang Karya Khaniful Mafrudin 

 Y,M.Pd 

2. White Board / Papan Tulis, Spidol 

 

 

VIII. Penilaian  

1. Tugas Individu 

 

2. Bentuk Instrumen 

 

َماَم الَبْيِت ؟1
َ
ا أ

َ
ا. َماذ

ا(ا)

ا ِفي الَحِدْيَقِة ؟9
َ
ا. َماذ

 (ا)

Mengetahui        Malang, 13 Juli 2016 

Guru Bahasa Arab      GuruPraktikan 

 

M. Zaky Sya’bani, S.Pd.I     MuhammadAlfian 

  



 

 مالحضة عن استخدام طريقة جمموعة التحقيق لرتقية مهارة الكتابة يف مدرسة "الرمحة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Pertanyaan Ket 

  يستخدام إيصال املعلومات بطريقة اخلطابة

  قد تعلم الطالب الدراسة املاضية

  يقدرون الطالب على ايصال املعلومات من املدرس بشرعة

  ما شكل من التعلم ىف عملية التعليم والتعلم

  املتوسطة اإلسالمية ماالنق ة الكتابة يف مدرسة كيف تعلم مهار 



 

 بَ ْيت  

ْيل . أَماََم بَ ْييِتْ َساَحة  َواِسَعة . َوَراَء بَ ْييِتْ  . ه َو بَ ْيِت . بَ ْيِت مجَِ َهَذا بَيت 
َلة . يف احَلِديْ َقِة بِئ ْر  َعِمْيق  َو َشَجَرة  م ْرَتِفَعة .َحِدي ْ  ي ْ  َقة  مجَِ

يف بَ ْي يِتْ َثاَلث  غ َرٍف. ِهَي. غ ْرَفة  النَ ْوِم َو غ ْرَفة  اجل ل ْوِس َو غ ْرَفة  الَطَعاِم َو 
. يف احَلمَّاِم ِبرَكة  َضْحلَ  َها َماء  ه َناَك مَحَّام  َنِظْيف  َو َمْطَبخ  َكِبي ْر  ة  َو ِفي ْ
 َصاٍف. َوَراَء اْلَمْطَبِخ َمْزبَ َلة  َوِسَخة  َوِهَي َمَكان  الزُّبَاَلة.

َو يف غ ْرَفِة النَ ْوِم َمْكَتب  َطِوْيل  َعَلْيِه ِكَتاب  َثِخنْي  َو ِقْرطَاس  َرِقْيق . َو يف 
َلة  َوَحْوَل املِْنَضَدِة غ ْرَفِة اجل ل ْوِس ِمْنَضَدة  َقِصرْية . َعَلي املِْنَضَدِة زَ  ي ْ ْهرِيَّة  مجَِ

. بَ نْيَ بَ ْييِتْ َو احلَِْديْ َقِة َطرِْيق   َأْرَبع  َأَراِئِك. َوفَ ْوَق املِْنَضَدِة ِمْصَباح  َصِغي ْر 
 َضيِّق  لِْلم ر ْوِر. 

ا  



 

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

NAMA   : 

KELAS/NO ABSEN  : 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

 . َماَذا أََماَم البَ ْيِت ؟1

( ) 

 . َماَذا يف احَلِديْ َقِة ؟2

( ) 

 . يف البَ ْيِت َثاَلث  غ َرٍف. َما ِهَي ؟2

( )  

 . َماَذا يف الغ ْرَفِة الن َّْوِم ؟4

( ) 

 . َماَذا بَ نْيَ بَ ْيِت َو احَلِديْ َقِة ؟0

( ) 

 

II. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar ! 

 . َماَذا َعَلى املِْنَضَدِة ؟0

َلة             د. َمْطَبخ   ي ْ  أ. َشَجَرة         ب. طَرِْيق         ج. َزْهرِيَّة  مجَِ



 

2 .Di belakang rumahku terdapat kebun yang bagus َعَربِيَّت  َها ِهَي...؟ . 

 ام  َنِظْيف    أ. ه َناَك مَحَّ 

 ب. طَرِْيق  َضيِّق   

َلة    ي ْ  ج. َورَاَء بَ ْييِتْ َحِديْ َقة  مجَِ

 د. َورَاَء بَ ْييِتْ الزُّبَالَة  

 َمْكَتب  َطوِْيل . الَكِلَمة  الَّيِت حَتْتَ َها َخط مبَْعىَن...؟غ ْرَفِة الن َّْوِم . يف 2

 Ruang Makanج.              Bunga yang bagusأ. 

   Ruang Tidurد.  Pohon yang panjangب. 

 . َماَذا يف الغ ْرَفِة اجل ل ْوِس ؟4

َرة    ب. ِبرَْكة  َضْحَلة    ج. ِمْصَباح  َصِغي ْر    د. َمْطَبخ  َكِبي ْر    أ. َمْنَضَدة  َقِصي ْ

 . َما َمْعىَن ِمْن ِبرَْكة  َضْحَلة  ؟0

 Kolam dangkalد.    Meja tamuج.   Ruang makanب.    Kebun yang bagusأ. 

  

  



 

III. Isilah titik titik dibawah ini sesuai dengan gambarnya! 

 ا

 

 

ا..........................................

 ا

 

ا..........................................

 ا

 

ا..........................................

 ا

 

ا...........................................

 ا

 

ا............................................
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