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 الباب اأول

المقّدمة 

خلفية البحث  .أ﴾﴿
درسة ا إستمر درسةاإبتدائية بدأتتعليماللغةالعربيةمنا

هارةالكتابة،ولذلك.العاليةاإسامية  تعليماللغةالعربيةتوثيقعاقت
دارسليساعدالطابأنيدربواكتابتهملكيايعرفون ا ط علمدرسا

هميستطيعونأنيكتبوابالكتابةالصحيحة .مناللغةالعربيةوحدةولك كث
هايكتبونبالكتابةالعربية  .منمشكاتالتعليماللغةالعربيةإحدىم

كانت.تعليماللغةالعربيةمطالبالطالبليكتبباللغةالعربية
منالطابيعرفون هاكث يكتابةاللغةالعربيةم ذاالبحث  شكلة ا
رفأوكيفيت همكانأخطاءالكتابةمنأشكالا .اللغةالعربيةويدرسونلك

 ع كنترتبعلىإختافا إذاكانقليلأخطاءالكتابةمنشكلالكتابة
تلكالكتابة تمل  .الذي

إستخداماللغةعلى شرالطاب بية،لت دافالتعليماللغةاأج أ
يمهارةاإستماع،مهارةالكام،.اللسانوالكتابة هارةاللغويةأربعة أماا

هارة.مهارةالقراءة،ومهارةالكتابة مهارةاإستماعوالقراءةتسمىا
هارةاآنتاجية .اإستقبلية،ومهارةالكاموالكتابةتسمىا

 بتسرةال ابعضالتعريفاتا تتعريفاتالكتابة،ووردت وقدتباي
روفباليد ردرسما  ط)قلصتمفهومالكتابةإ ويلرموزاللغة(ا أو
رسومخطيةمكتوبةأوأشكالمرئية يقسم10.(خطوإماء)الصوتيةإ
التحريريوإنشاء وماتعب التحريريأو.مهارةالكتابةقسم كانتعب

                                                           

10
ادي،  هانور اطق ال هاراتاللغويةلغ لتعليما وج كومية:ماآنج)،ا امعةاإساميةا ا

 .105،(2011مالكيفريس،
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ر وجهةواإنشاءا ومااإنشاءا ياإنشاء.إنشاءقسم وجهة اإنشاءا
الكلمة رف تويعلىاإنشاءالذييبدأمنربطا بالطبقةالبسيطةأها

ملة جابمن.ا واإنشاءبالطبقةالعلياأنماكانا ر أمااإنشاءا
الكتابة  11.قواعداللغة

ورسوموأشكالحرفية والفرعالثالثمنفروعالكتابة،و ط ا
فس ال سموعةالدالةعلىما ميلة.تدلعلىالكلماتا ونا وأحدالف

سمقدراللجمال، فا را ،فتجعل شاعر تعلم،وترقى هضبذوقا ت ال
ووسيلة ية،و بعضاأعمالاليدويةوالف تعلم ا ه  ط كمايسهما

شاعر اتوا 12.التواصل،نقلاأفكار،ا
ا ثاثةرتبال قسممهارةالكتابة ماوان،ت يرىأجيف

طواإنشاء اإماء،ا .تستطيعأنيفرقتع رف يدرساإماءشكلا
مل رففقطولكنيدرس13 .يشكلالكلماتوا طشكلا ايدرسا

مالأيضا اللغةالكتابة 14 .ا الفكر يستطيعأن15.ويدرساإنشاءتعب
توىعلىاإماء  طيساعدكتابةاللغةالعربيةال .يعرفأنا

 ستدرس ال رفالعر تبدأتعليمالكتابةاللغةالعربيةبتعريفا
، روفالعربية،كيفيةكتابت طلتعلمشكلا علما تستمر علماإماء

                                                           

11
،Metodologi & Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa Arabرضيةزينالدين، 

.81،(2005فوستاكارحلةغروف،:جوكجاكارتا)
12

ادي،  ها،نور اطق ال هاراتاللغويةلغ لتعليما وج .163ا
13

ماوان،  دونج)،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيف رماجاروسداكريا،:ب
2011)،151. 

14
رجع  .153.نفسا

15
رجع   .163.نفسا
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ال اللغةالعربيةأنإذاكان.و  رفوشكل تمامترتيبا يستحقاإ
ةم قطة،فيسببإختافال وضعال .أخطاءالكتابةكمثلأخطاء

اضية واتا طس منلغة.لقدمرتعليما طأصل لفظا
 ليزيةكاليجرا يلة( calligraphy)اآ وكتابة ط اللغةالعربيةا .و

 كتاب  ط"إرشادالقصيد"رأيالشيخمسالديناأكفا وعلمأنا
فردةوأوضاعهاوكيفيةتركيبهاخطا،أومايكتب روفا صورا تتعرفم
ها أنيكتبوماايكتب،وإبدالمايبدلم السطوروكيفسبيل ها م

اذايبدل جاءو تعليم16.ا طيؤثر العبارةأنا ذ تستخلصمن
تعليمها اأننكتبباللغةالعربية بعلي .اللغةالعربيةأن

طم دافالتعليما هاراتعلىالرقابةويدقق(1:أماأ ا تر
ال، كلا عومة ظروال تيب(2ال ظاموال تشكلالطبيعةوالعادةكمثلال

واظبة، ظيفوا لالكتابة،(3والت  تدريب المهارةاليدح (4ت
ميل، طا فيذ(5تظهرقدرةاآنتقادوالغوصعلىفنا ت الالفرح ت

ادئليبلغالتقدمعلىالتدريب، شعورا يدوتعمق ترتفع(6الوظيفة
ط ا بية تماموال بواإ نفسالطابليزيدا  17.الرغبة

 كلعملكتا ويدخطهم ملالطابدائماعلى بغىأن ي
يد طا اتالكتابيةتدريباعلىا الفرص.وأنتكونكلالتمري ومنخ

يتبعها الطرقال ذاالتدريبدرساإماؤوكراسةاإماء،ومنخ ائمة ا

                                                           

16
دونج)،Seni Kaligrafi Islamسراجالدين،  .3،(2000رماجاروسداكريا،:ب

17
دارالعلومفريس،:جاكرتا)،Cara Mengajar Kaligrafi Pedoman Guruفوزيسامعفيفي، 

2002)،17.
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ط اسبتهمعلىا العادة ذ ملالطابعلى درسون ومراعاةذلك.ا
اإماء 18.تقديردرجاهم

فونوروغو دارس دىإحدىمنا درسةالعاليةاإساميةدارا ا
تفعمهارهمبتعليمالدرس درسةالعالية.ومكانالطابوالطالباتل ا

تفضلدرساللغة فونوروغوال دىإحدىمنمدارس اإساميةدارا
ط مسابقةا  صلعلي ازالذي طبالدليلأناآ  .العربيةوا لكنكث

 مل،امنمهارهن طأهنأفضلنمنا منالطالباتيدرسنا
.الكتابة

م دىثاثمستوى، درسةالعاليةاإساميةداراا تقسما
 درسةللب عشربا ادىعشرومستوىالثا مستوىالعاشر،مستوىا

اتولكنإستوىتعليمهم ادىعشر.وللب الصفا تارالباحثةلتبحث
الصفالوسطى قدوقع.أن هنال الصفالعاشرليستم أماالطالبات

طواللغةالعربية عشرليستالوقت.التعلما الصفالثا ولطالبات
طواللغةالعربيةتركيزا هنلتعلما .م الصفالثا ولوكانتالطالبات

بعليهنأن هن طواللغةالعربيةلك ربةالتعليما  مغلوب عشرغ
اإمتحاناأخر متحن .تركزنعلىالدرسا

طعلىمهارةالكتابة التعليما لذالك،أرادالباحثةأنتعريفتأث
دىماياكفونوروغو درسةالعاليةاإساميةدارا ا .باللغةالعربيةلطالبات

البحثالعلمى أثر تعليم الخط على مهارة "فوضعتالباحثةموضوعا
بالمدرسة العالية  IPAالكتابة باللغة العربية لطالبات الصف الحادى عشر 
". 2014-2013اإسامية دار الهدى ماياك فونوروغو العام الدراسى 

                                                           

18
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج رة)،ا عارف،:القا -195،(1119دارا

196. 
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تحديد البحث  .ب﴾﴿
خلفيةالبحث،فمشكاتالبحثتتلخصفيما الباحثة اءعلىماذكرت ب

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربية ادىيأتىأثرتعليما لطالباتالصفا
دىماياكفونوروغوIPAعشر درسةالعاليةاإساميةدارا  با

 
 أسئلة البحث .ج﴾﴿

 خلفيةالبحث،فتقدمالباحثةقضياتالبحثعمايأ سبةا  :بال

ادىعشر .1 طلطالباتالصفا درسةالعالية IPAكيفتعليما با
دىماياكفونوروغوالعامالدراسى ؟2014-2013اإساميةدارا

ادىعشر .2 IPAكيفمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصفا
دىماياكفونوروغوالعامالدراسى درسةالعاليةاإساميةدارا با

 ؟2013-2014

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربية .3 لطالباتالصفلوجدأثرتعليما
ادىعشر دىماياكفونوروغوIPAا درسةالعاليةاإساميةدارا با
 ؟2014-2013العامالدراسى

 

 أهداف البحث .د﴾﴿

ذاالبحثالعلمىعّمايأتى  يرادالوصولاليها دافالبحثال  :أمااأ

ادىعشر .1 طلطالباتالصفا درسةالعالية IPAعرفةتعليما با
دىماياكفونوروغوالعامالدراسى 2014-2013اإساميةدارا

ادىعشر .2 IPAعرفةمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصفا
دىماياكفونوروغوالعامالدراسى درسةالعاليةاإساميةدارا با

2013-2014 
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طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربية .3 لطالباتالصفعرفةأثرتعليما
ادىعشر دىماياكفونوروغوIPAا درسةالعاليةاإساميةدارا با
 2014-2013العامالدراسى

 

 فوائد البحث .ه﴾﴿

 فائدةنظرية .1

يلتوسعالثقافةالعلميةوالثقافةالعربية ذاالبحثالعلمي أمانتيجة
دىماياكفونوروغو درسةالعاليةاإساميةدارا ا  عامةوتطبيقها

 فائدةعملية .2

 الفوائدللمدرسة .أ

درسةأوهذاالبحثالعلمي ا التعليم يرجىأنيزدادح
تعليماللغةالعربية ؤسسةاأخرىخاصة  .ا

 الفوائدللمدرس .ب

طعلىمهارةالكتابةمعلوماعنذاالبحثيرجى اميةالتعليما
 باللغةالعربية

الفوائدللباحثة .ج
يةلزيادة ه اسبةبا تعليماللغةالعربيةا ديدة عارفالعلميةا ا

ستقبل ا  .التعليمية


تنظيم البحث .و﴾﴿

سةأبوابكمايلي ذاالبحثالعلميمن  :يتكون

ديدالبحث،:مقدمة،ويوجدفيها : الباباأول خلفيةالبحث،
ظيم دافالبحث،فوائدالبحث،وت أسئلةالبحث،أ



14 

 

 

 .كتابةتقريرالبحث

يتعريف : البابالثا ظريةو تعلقةبال تعليميشتملعلىاأسئلةا
طومهارةالكتابةباللغةالعربية، يكلا وثسابقةو

هجالبحث وفروضالبحث،م  .التفك

ة : البابالثالث عاي تصميمالبحثوا هجالبحث،وفي يشتملعلىم
ليل(تمعالدراسية) عالبياناتو وأساليب

 .البيانات

يتاريخقيام : البابالرابع درسةالعاليةيشتملعلىالعامة ا
دىماياكفونوروغو -2013اإساميةدارا

ظمة،وأحوال2014 ،وتركيبا غرا وقعا ،وا
والطاب،وأحوالاأدواتوالوسائلواأعمال درس ا

وجودةفي .ا
يالبياناتعن اصة تعليميشتملعلىالبياناتا

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصف ا
ادىعشر دىIPAا درسةالعاليةاإساميةدارا با

2014-2013ماياكفونوروغوالعامالدراسى
ليلالبياناتعن ط"يشتملأيضاعلى أثرتعليما

ادى علىمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصفا
دىماياكIPAعشر درسةالعاليةاإساميةدارا با

 20140-2013فونوروغوالعامالدراسى

امس احات : البابا  اإختتامالذييشملعلىنتائجالبحثواإق
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 الباب الثاني

 اإطار النظرى

ذاالباب :تظمن

 اإطار النظرى .أ﴾﴿

ط .1  تعليما

 ليزيةكاليجرا منلغةاإ طأصل (calligraphy)لفظا و
يلة وكتابة ط .اللغةالعربيةا  رأيالشيخمسالديناأكفا

 ط"إرشادالقصيد"كتاب فردوعلمتتعرفمأنا روفا ةصورا
وأوضاعهاوكيفيةتركيبهاخطا،أو السطوروكيفسبيل ها مايكتبم

اذايبدل جاءو ا ها 19.أنيكتبوماايكتب،وإبدالمايبدلم
ورسوموأشكال والفرعالثالثمنفروعالكتابة،و ط ا

فس ال سموعةالدالةعلىما وأحد.حرفيةتدلعلىالكلماتا
ف را ،فتجعل شاعر تعلم،وترقى هضبذوقا ت ميلةال ونا الف

بعضاأعمال تعلم ا ه  ط سمقدراللجمال،كمايسهما ا
ات التواصل،نقلاأفكار،ا ووسيلة ية،و اليدويةوالف

شاعر 20.وا
السام،يكتب نيأدامعلي ةقبلتو ائةس تقريبامنثا

السام .الوحيعلىأوانمنالفخارالذييسمىصحيحةنيأدامعلي
طأوا لحوظةعلى.يقالالعلماءأنأدامالذييعرفا اءتلكا ب

                                                           

19
 .Seni Kaligrafi Islam،3سراجالدين، 

20
ادي،  ها،نور اطق ال هاراتاللغويةلغ لتعليما وج .163ا
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ديةمن.31الصورةالبقرةاأية يستخلصمنذلكالقولأنالكتابةاأ
الةالشعوب سبا توحي ال 21.اهتعا

ولدالكتابةالعربية وعيتعلقبأولا بعضمن.كانالرأيمت
يالفرقةمنالكتابةالسوريانية من.العلماءيرىأنالكتابةالعربية

 ح تعتقدنبأصلحرفالعربنعرفأنتشكيل لحوظاتالا ا
أولعصراإساميستغرقوقتالعدةقرون شأحرف.مشهور ال

قيقةعكسكذالكبعدحضوراإسام شأ.العرباأبطأيتكابدا ي
رف سا منج ل يفرط كثفح سناإسامحرفالعرببا و

قرنبعد 22.الشعباآخر
 الكتا طوالفروعالكتابةاأخرىالتعب ا أنالعاقةب

شغا طيكونم ويكتبا كان،فالطابو جاءمنالوضوح وا
عما طللتعب يوظفا ،كماأن الكامالذييكتب باستخضارمع
د ياأيضاهجاءالكلماتع مع منأفكاروخواطر،كماأن يعنل

 23.كتابتها

قدنشأبعدقرنطويلوأجيال ،لك كث طوأشكال .إسما
ط سبأنواعا ميزة لكالعامةا أماأنواع.كلاإسمواأشكال

كمايأ طوعامت :ا

 

                                                           

21
.5،(2005أقام،:سورابايا)،Ekspresi Seni Kaligrafi Islamأقاما، 

22
رجع  .4.نفسا

23
ادي،  ها،نور اطق ال هاراتاللغويةلغ لتعليما وج  .164ا
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 خطالرقعة .أ

ية كوميةالر أمورا طليساويالكتابة ذاا .لق الرقعة
طالرقعة صحوفالقرطاسليكتبكتابة ا 24.اللغةالعربيةمع

دبابعضمناأجزاء تصبا،عموديا،مائاو .حروفهاصلباوم
لكالشب رف أجزاءا روفيكتبعلىالسطرح ا 25.ذ




 

سخ .ب  خطال

ص ليدونالقرأنوال سخأنيستعملكتابت طيساويال ذاا
دورويقرأبسهولة.العلمى شكلا روف26.عامت يكتببعضا

روف.علىالسطرويصدمبعضاآخرحدودالسطر بعضا
تصباواآخرتقوسا سخم  27.ال

 
 

 

                                                           

24
ماوان،  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،160أجيف

25
.Cara Mengajar Kaligrafi Pedoman Guru،12سراجالدين، 

26
ماوان،  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،155أجيف

27
.Cara Mengajar Kaligrafi Pedoman Guru،13سراجالدين، 
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 خطالثلث .ج

اتاليد ري ربةو ةو خط.تاجكتابةخطالثلثمراقبةكثي
 ويعطفرقت ططرف هزالقلمو اتاليدبطريقة ري الثلثيطلق

ثلث28.وغلظت ع لكا (3/1)لفظالثلث سبإ الذيي
ثلثمنريشةالكتابة رفساوا ط.قياسعرضيعنا ذاا 

وحليت ،أنواع ،أسلوب ،قياس قاعدت طاآخر  .أصعبمنا

ساجد طليزينمباناوجدرانوقبابا .يستعملا  ويستعمل
وضوعالكتابأوالباب ية 29.كتابةالر


 

 خطالديوا .د

كية كومةال ا يفمكتب يمم أبرا ل لقخطالديوا
اليسارمركبابشكل.العثمانية يلإ  ةوقوام يةاللي ا عامت

لها تظهر ةال وضوع.الزي ليةوأحيانايستمل الكتابة ذ
روف30.الكتابمطلقا علىا طتدريباتلتو ذاا تاج 

تصدمحدودالسطر ياتالا داأنا  الواحدةوكيفيةخط
ياتفوقها با 31.تشاب

                                                           

28
رجع  .نفسا

29
ماوان،  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،156أجيف

30
رجع  .158-157.نفسا

31
.Cara Mengajar Kaligrafi Pedoman Guru،13سراجالدين، 
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ا .ه ا  خطالديوا

كية كومةال ا صحلىباشى ل ا ا لقخطالديوا
رف.العثمانية خالا  ليةزي الفراغوا أشكلحرف  عامت

ميل دسيا ا التخف يشكل 32.مأح


 خطالفارسي .و

منإسمالدائرةالفارس الدائرة.خطالفارسيأصل معروف ذ
هنفنالكتابة ونواحدم .بالثاقفةالف اليم متحيزقلياإ قوام

 اأقام ساواةفتحتاج ا ليسل الغلظةال لكحروف و
درسةاأو33.كتابت ا من.ميستطيعخطالفارسيأنيعلم

 ال الغليظبكيفيت طوطمنالرقيقإ مإنتقالا مل اصرا ع
ظر ي ح دىالع وع ط  دىاليدح 34.يفرحع

                                                           

32
ماوان،  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،158أجيف

33
رجع  .157-156.نفسا

34
.Cara Mengajar Kaligrafi Pedoman Guru،13-14سراجالدين، 
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 خطالكو .ز

اك ميسوفوتامياأن درالكفة منإسمالب يأخذاإسمالكو
طوط.إشتهرخطالكو تصبومستقيما مربعوم .عامت

سجد بانكمثلا شبواأحجاروا قشا ل اسبشكل 35.م

 



داف ثاثةأ  طالعر دافالعامةمنتعليما تتمثلاأ
ي :رئيسة

 الوضوح .أ

 السرعة .ب

مال .ج  ا

يتسمبقدرعالمن ط،ح دافمنتعليما ماأ الوضوحأ
ط،حيثتتحققالسرعةبالتبيعة ا اأميةالسرعة  قروءية،يلي ا

رانوالدربةعلىالكتابة .منكثرةا

                                                           

35
ماوان،  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،154أجيف
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 بةلدىالكاتب،إذاليس وا مالفهومرتبطببعدا أماا
 اسق مال،بيدأنالوحدةوالت با مقدوركلإنسانأنيتسمخط
 حجمهاو اسقة اسبةومت روفمت يثتبدوا كتوب طا ا
ملة اسقالكلماتداخلا ثقلهاداخلالكلمةالواحدة،وكذلكت
ال طو ودةا ايشعرالقارئ ذا ها،كل سافاتبي 36.وتوازنا

ط 37:أمامراحلتعليما

دارساإبتدائية .أ منا لقةاأو  ا

منأعمال اتتطلب الكتابة، ة لقةيلقىمشقةكب ا ذ 
ا ذاكانتدريبالطابعلىالكتابة.عقليةوعضليةميستعد و

 يعا ملال رحلةمقصوراعلىنقلبعضالكلماتأوا ا ذ 
 ا عأشكا هابالقلم،أوبتخطيطعلىالرمل،أوبص قراءهاور
رزويكتفى حصةالرسمأواأشغال،منالورقأوالصلصالأوا

بصحةالرسم .م ذ  أماالدقةأواإجادةفاسبيلإليها
لقة  .ا

دارساإبتدائية .ب لقةالثانيةمنا  ا

ماذجمع اكاةال ط، ا لقةيؤخذالطاببتحس ا ذ 
بعضالقواعد سنأنيقتصرتدريبةعلىخطتفهيم يةو الف

علىالكتابة كتبالقراءةوأنتدريب  طالذىألف ا سخأن ال
قلمنكتبالقراءة  .يغلبأنيكونبال

 

                                                           

36
ادي،  ،نور ب اطق ال هاراتاللغويةلغ لتعليما وج .166-165ا

37
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .366-365ا
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دارس .ج دارساإبتدائئية،والصفوفالثالثةبا لقةالثالثةمنا ا
 اإعدادية

 يعهاعلىخطالرقعةوحدةأن الصفوف ذ يدربالطاب
همعلىاستخدام كتابتهم،وابأسبتمري  طالذىيستخدمون ا

اوينواأياتالقرأنيةوأبياتالشعر كتابةالع سخ  .خطال

علمات .د وا علم  دورا

سخوالرقعة أهمسيقومون.يدربالطابوالطالباتعلىخطال
 وع سنتدريبهمعلىال دارساإبتدائية،و ا  وع بتدريسال
 موذجمتحدة ط،وأنتكونعبارةال كلحصةمنحصصا
ط إحداما ماذج،تكتب منكراساتال متقابلت صفحت
حصة  طالرقعةويكتبالطابالصفحت سخواأخرى ال

.واحدة

ي ط دتعليما بمراعتهاع 38:كانتأمور

اإبتدائي .أ اأولوالثا :الصف إ ايت علمع ا بغيأنيوج ي
لسةالصحيحةللكتابةوكيفيةاإمساكبالقلم  .تعليمالطابا

الثالثوالرابعاإبتدائي .ب تعلمأكثرقدرةعلى:الصف يكونا
ا تعرضلتقليد ماذجال لل ووضوحهانتيجةحاكات  .ويدكتابت

رحلةاإبتدائيةواإعدادية .ج تليذلكمنا تكون:الصفوفال
 العضليوتوافق ودةقدتكونتوتأزر تعلمعلىالكتابة مقدرةا

 .العصييكونقد

                                                           

38
ادي،  ،نور ب اطق ال هاراتاللغويةلغ لتعليما وج .168-167ا
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ط .د نسيعهدإليهمتعليما بية بغيأنيسيطرطابكلياتال ي
معلىالقيامهذاالدوربعد تساعد مستقباعلىمهاراتال

 .رجهم

كم .ه صوصاأدبيةوا طعلىبعضال تويماذجا بغيأن ي
 .واأمثال

علمبالكليات .و يثيبدأا  ع ضوءالسياقوا ط بغيتعليما ي
تهيباأجزاءوالتفاصيل  .وي

طيةعلىألفاظسهلةوعباراتواضحة .ز ماذجا بغيأنتتطويال  .ي

طية .ح الكتابةا  صةكل طوقتا بغيأايقضىمعلما ي
ا حيثضعفعضاتاليدوأعصاهاوإ الصفوفاأو خاصة

احة،وقراءةبعض الكتابةوالشرحواإس علمب يلزمأنيراوحا
كذا ماذجاأخرىواآناشيدو  .ال

 .ط الصفوفاأو سخ طال بغيالبدءبتدريبالطابعلىا ي
رحلةاإبتدائية  .منا

هوض .ي ط،لل ا  متخصص رصعلىإعدادمعلم بغيا ي
ة مك بكلالسيلا في تعلم  .ستوىا

درسة .ك داخلا طالعر اعةا بغيتكوين  .ي

الكتابةواإرتقاءهاماكان .ل س ساعدةعلى منأفضلالسيلا
ملة  .إطارالكلمةأوا
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ا تقود ط،وال يقومعليهاتعليما موعةمناأسسال ة
،وتتمثلتلك تدريس  دالس التزامهاع يتع طواتال ا إ

39:اأسسفيمايلي

احظة .أ :دقةا قيقاإدراكالبصريالذ تعلم علىا إذييتع
لذلك كتوبةوإثارت ماذجا  .لل

:التقليدواحاكاة .ب اصة ا كراست موذج ايكتبالطابال و
تسابقا  يدةال احظةا  .ضوءا

كم .ج قارنةوا خط:ا طيةوب ا كتابت ايقرنالطابب و
موذج  .ال

طية:التدريب .د ماذجا رانوالتقليدلل .ويتحققبكثرةا

ي ط ةعلىتعليما عي 40:أماالوسائلا

اكتها،ومن .أ طلوب ماذجا يكراساتتطبعفيهاال اأمشقو
كراسات اكاها اأمشقمايقتصراستخدامهاعلىتأملهاو ذ

 .اأخرى

 .ب ذ تاز تلفبعضهاعنبعض،و ماذجمطبوععلىورقمقوى،
ها اسبكلطابم ماذجبسهولةاآنتفاعهاواختيارماي  .ال

الفصل .ج درسلكلالطاب ا  .موذجيكتب

يع .د علمعلىالسبورةللفصل  .موذجيكتبا

لوحاتأمامالطاب .ه  .موذجللحروفالباررةأواحفورةتعرض

                                                           

39
رجع   .170-169،.نفسا

40
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .367-366ا
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:طريقةاإقتفاء .و ة قطصغ روفأوالكلماتب يأنترسما و
روابأقامهمعليها  .كراساتالطابوتكلفهمأن

ذبداية بغيأنيبدأبتدريبالطابعلىالكتابةالصحيحةم ي
 ط خطواتالتدريبعلىا أنتبدأأو ذايع القراءةو تعلم

تدريبطاب طواتالتالية صحباتباعا الصفاأولاإبتدائيوي
41:الصفاأولعلىالكتابة

 .أ تدريبالطابعلىكتابةمفردةواحدةعلىصفحةبيضاءغ
 .مسطرة

،علىورقة .ب علمأمام تدريبالطابعلىكتابةمفردةيكتبهاا
 .بيضاءوضععليهاسطرواحد

ذاالصف .ج  علممعالطاب  .يتدرجا

حو .د الكتابةعلىال علم ا ذاالصفيس  مرحلةمتقدمة و
 :التا

ذلك (1 رأوغ  .التمهيدللكتابةبقصة،أو

علم،وقراءةالطاب،وفهم (2 موذجأمامالطابوقراءةا عرضال
ا  سس.مع

علم،وقراءةالطاب،وفهم (3 موذجأمامالطابوقراءةا كتابةال
ختلفةومواقعهاعلىالسطر روفا  .طريقةكتابةا

4)  علموتصويت م،ومتابعةا دفاتر  تدريبالطابعلىكتابت
باشرة مبالتغذيةالراجعةا اءالكتابةوتزويد  .الطابأث

 

                                                           

41
دجابر،  يمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأ دارالفكر،:جوردان)،تدريساللغةالعربيةمفا

2002)،223.
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 مهارةالكتابة .2

اللغةمنمادة مع،الشدو(كتب)الكتابة ا تع
ظيم،كماتعُ رية:الت علىمال.اإتفاقعلىا فالرجليكاتبعبد

ال مقابلمبلغمنا علىحريت جما،أييتفقمع م :كماتع.يؤدي
اب،كماتع كموالقدر:القضاء،اإزامواإ .الفرض،ا

 كميعرب ظمو يأداءم اإصطاحأنالكتابة ع وأماا
،وتكوندلياعلىوجهة احبوسةمننفس ومشاعر اآنسانعنأفكار

اسعلي حكمال ،وسببا ذاالتعريفنفهم.نظر يمن أنالكتابة
افاإستماعوالقراءة،حيثإهما ، تيجةوحصيلةالعقلاآنسا ال

عرفةوأداةمنأدواتتثقيفالعقل ذاالتعريف.نافذةمننوافذا من
افاإستماع ، تيجةوحصيلةالعقلاآنسا يال نفهمأنالكتابة

عرفةوأدواتتثقيفالعقل 42.والقراءة،حيثإهمانافذةمننوافذا
ضارةاآنسانية،وتعتر الكتابةمرحلةمتقدمةمنمراحلتطورا

العقلاآنسا أمية.مفخرةالعقلالبشري،وأعظمماأنتج وقدب
43:الكتابةأها

واطن .أ ة،وشرطضروريحوأميةا  جزءأساسياللمواط

م .ب ،واأخذعناآخرينفكر ومراحل ميعأنواع أداةرئيسةللتعلم
م  وخواطر

ما .ج طاباتوغ ؤلفات،ا أفرادالبشربا  وسيلةإتصالب

                                                           

42
رالدين،  علىمهارةالكتابةأوريل هجتعليماللغةالعربيةوتطبيق امعة:ماآنج)،تطويرم ا

كوميةمالكيفريس، .64-63،(2010اإساميةا
43

رجع  .67-66.نفسا
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 .د عرفةوالثقافةإ اضي،والقريببالبعيد،نقلا اضربا أداةإتصالا
مط،واحدمنالكتابةطريقلوصلخرات ستقبلإذأنالتعاملب ا

 اأجيالببعضها،واأممببعضها

اثونقل .ه فظال  أداة

قوتقول .و طقبا شهادةوتسجيلللواقع،اأحداثوالقضايات
 الصدق

اطر .ز ول عما ،والتعب فيسالفردعننفس  وسيلةت

اأفراد إهاكما.الكتابةوسيلةمنوسائلااتصالاللغويب
قلاأفكار والوقوفعلىأفكاراأخرين،على.نعلمضرورةإجتماعيةل

كان ايةبثاثةأمور.إمتدادبعديالزمانوا الع كزتعليمالكتابة وي
ط،وقدرهم علىالكتابةالصحيحةإمائيا،وإجادةا يقدرةالدارس

وضوحودقة عمالديهممنأفكار أيابدأنيكون.علىالتعب
اصحيحا،وإااضطربتالرموز، روفر الدارسقادراعلىرسما

.واستحالتقراءها وأنيكونقادراعلىكتابةالكلماتبالطريقةال
مدلواها تهاإ لاللغة،وإاتعذرتتر وأنيكونقادرا.اتفقعليهاأ

.علىإختيارالكلمات عا نظامخاص،وإااستحالفهما ووضتها
تشتملعليها 44.واأفكارال

رف هممهارةلتشكلا يشتملمهارةالكتابةعلىثاثةحالم
تسمىاإنشاء الفكرةبالكتابةال جائيةومهارةليتهجأوتعب ا

،ما45.التحريري نوع دافتعليمالكتابةإ 46:فقدقسمأ

                                                           

44
دطعيمة،  ،رشديأ اطق ال  .186،(1989إيسيكو،:الرباط)تعليمالعربيةلغ

45
 Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agamaأكرمماليباري،.م 

Islam IAIN،(ية،:جاكرتا .184،(1976وزارةالشؤنالدي
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ذايع:أوا الوظيفي،و تعلمعلىالتعب ميةقدرةا :ت

لخصات .أ طابات،كتابةالتقارير،ا ميةقدرةالطالبعلىكتابةا ت
ذلك لسات،وماإ اضرةا  والسجات،

 .ب يتطلبم شاطاللغويال ميعألوانال إقدارالطالبعلىالقيام
 اجتمع

 .ج تتطلبم ختلفةال ميةحساسيةالطالبللمواقفاإجتماعيةا ت
ة ئةلصديق،وكتابةمذكورةلشيءمعي كتابةرسالةوبطاقةه

ذايع:ثانيا اإبداعي،و ميةقدرةالطالبعلىالتعب :ت

عناأفكار،اأحاسيس،اآنفعاات، .أ ميةقدرةالطالبعلىالتعب ت
رالطبيعة، زنوالفرحواأم،ووصفمظا العواطف،مشاعرا

سرحية،وكلما طبة،ا قالة،ا اس،كتابةالشعر،القصة،ا أحوالال
يل يلبأسلوب  وفكر

علومات .ب عرفةوا مصادرا  تدريبالطالبعلىالرجوعإ

التعب .ج واداأخرى تدريبالطالبعلىإستغالا
رحلةالصوتيةعدة هايةا يستهدفتعليمالطابالكتابة

47:أمور،منأمها
رحلةالصوتية .أ يشعرهاالدارسكلماطالتا .إزالةحالةالتوترال

مهارها ب  .وعدمتشتيتانتبا

كتوبللرموزاللغوية .ب تعرفالشكلا   .إشباعرغبت

مل .ج روفوالكلماتوا  .تدعيمطريقةنطقا

                                                                                                                                                               

46
رالدين،  علىمهارةالكتابة،أوريل هجتعليماللغةالعربيةوتطبيق .72-71تطويرم

47
رجع  .188-187.نفسا
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 .د تدريبالطابعلىتعرفطريقةنطقكلماتأخرىقداترد
صة  .ا

د .ه جاعهاع الفصلواس تعلمها ادةاللغويةال ةمنحفظا كي
اجةإليها  .ا

هاراتاللغويةاأخرى .و  .هيئةالطابلتعليما

الوقوفعلى .ز إنالكتابةنشاطلغويمتكاملنستطيعمنخال
هاراتاأخرى تعلما  .مدىتقدمالطاب

هاراتوظيفة .ح أنيزودالطاب التدريبعلىالكتابةمنشأن
حيات .تاجهابعدذلك

 اتستطيعأنيفرقتع ثاثةرتبال قسممهارةالكتابة ت
طواإنشاء 48 :بياهميع.اإماء،ا

 اإماء .أ

مل يشكلالكلماتوا رف .يدرساإماءشكلا
رانة احظة،اإستماعوا ا وحزم درساإماء توى

دافتدريساإماء 49.اليد 50:أماأ
1)  وسيلةمنوسائلالتعب انلمحمنتعريفاإماءأن لعل

 .الكتا

احظة (2  .يعودالطابعلىدقةا

 .يعودالطابعلىاإستماعواآنتبا (3

تيبفيمايكتب (4 ظافةوال  .يعودالطابعلىال

                                                           

48
ماوان،   .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،151أجيف

49
رجع   .نفسا

50
دجابر،  يمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأ  .206،تدريساللغةالعربيةمفا
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ديدة (5 فرداتا ميحصيلةالطاباللغويةمنخالا ي
ادةاإمائية هاا تتضم ختلفةال  .واآماطاللغويةا

درسيةوالعامة (6 ا حيات رءمواقفاإحراج ا بإتقان
بشيءمنالقدرةوالثقة .ويشعر

قسمعلىثاثةأنواعوطريقت :أمااإماءي
قول (1  اإماءا

قلالطابالقطعةمنكتابأوسبورةإضافيةبعد أني ا ومع
جاءشفويتا أما51.قراءهاوفهمهاوهجىبعضكلماها

52:طريقت
اسبة (أ قدمةم  هيئةالطاب

أوفقرةم (ب يع ودرس علمللموضوعو  قراءةا

وردت (ج ال عا الطاببا قراءةالطابللموضوعوتذك
 في

أشكالالكلماتالصعبة،وتدريبهمعلى (د الطابإ بي ت
جائها  قراءهاو

علمأداء (ه قليراقبا اءعمليةال الدفاتر،وأث نقلالقطعة
ظافة،ويساعدالطاب الطاب،ومراعاهمللدقةوال

مويقومعملهممباشرة ويرشد

 

                                                           

51
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .196ا

52
دجابر،  يمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأ  .209،تدريساللغةالعربيةمفا
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ظور (2  اإماءا

أنتعرضالقطعةعلىالطابلقراءهاوفهمها ا جاء.ومع و
لىعليهمبعدذلك همو جبع  أما53.بعضكلماها

54:طريقت
 التمهيد (أ

علمللقطعةقراءةواضحة (ب  قراءةا

اقشة (ج فرداتالصعبة،وم ا قراءةالطابللقطعة،وتفس
زئيةوالكلية ا عا  ا

تدريبالطابعملياعلىاللوحأوعلىأوراقإضافية (د
القطعةتدريباكافيا  علىكتابةالكلماتالصعبة

 التهيؤلكتابةالقطعة (ه

واللوح (و  إماءالقطعةبعدقراءهاو

 :تصحيحالدفاتربإحدىالوسائلالتالية (ز

 تصحيحالطابدف (1)

غ (2)  تصحيحالطابدف

علم (3)  تصحيحا

 اإماءاإستماعي (3

القطعة أنيستمعالطابإ ا .ومع اقشتهم وبعدم
افيهامنالكلماتالصعبة، جاءكلماتمشاهة ا،و ا مع

طواتاأتية55.لىعليهم الدرسعلىحسبا 56:يس

                                                           

53
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .196ا

54
دجابر،  يمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأ  .210-209،تدريساللغةالعربيةمفا

55
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .197ا

56
 .200-199. نفس المرجع 
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 التمهيد (أ

درسالقطعة (ب  قراءةا

درسعلىالطاب (ج العامبأسئلةيلقيهاا ع اقشةا  م

القطعة، (د  هجىكلماتمشاهةللمفرداتالصعبةال
الكلمات ذ بغىأنتعرض وكتابةبعضهاعلىالسبورةوي

لكاملة  شاهة  ا

إخراجالطابالكراساتوأدواتالكتابة،وكتابةالتاريخ (ه
 درسالكلماتال حوا اءذلك أث وضوعو ورقما

 علىالسبورة

درسالقطعةللمرةالثانية (و  قراءةا

اإماءمايأتى (ز  :إماءالقطعة،ويراعى

اسبةللطابطواوقصرا (1)  تقسيمالقطعةوحداتم

 إماءالوحدةمرةواحدة (2)

اءاإماء (3) أث قيم  استخدامعاماتال

لسةالصحيةللطاب (4)  مراعاةا

درسالقطعةللمرةالثالثةلتداركاأخطاء (5) قراءةا
قص  وال

ظمة (6) ادئةم  عالكراساتبطريقة

ط، (7) ا س صةبعملأخركمثل شغلباقىا
القطعةعلىمستوىأرقى،هجى اقشةمع م

القطعة،أوشرح وردت الكلماتالصعبةال
بعضقواعداإماءبطريقةسهلةمقبولة
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 اإماءاإختباري (4

ومدىتقدم تقديرالطابوقياسقدرت ذا.الغرضم و
جاء ا  القطعةبعدفهمهادونمساعدةل وأما57.لىعلي

58:طريقت
 المستوى اأول (أ 

التقدم،ويستبدلهاهيئةالطاب (1) احاجةإ
الدفاتر،كتابةالتاريخورقمقطعة لإماء،تسط

 اإماء

إماءالقطعةفقرةهدوء (2) علم  يبدأا

اعالكلماتأن (3)  نفات  يعيدقراءةالقطعةليتس
 يكتبها

 معالدفاتر (4)

 المستوى الثاني (ب 
 هيئةالطاب (1)

 قراءةالقطعةعلىالطاب (2)

القطعةبطرحأسئلةعامة (3) منمع إختبارمافهمو
 علىمضموها

 غماءالقطعةبصوتواضح (4)

 إعادةقراءهاثانية (5)

 عالدفاتروتصحيحها (6)


                                                           

57
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .197ا

58
دجابر،  يمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأ  .210،تدريساللغةالعربيةمفا
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59:اكثاثطرقلتصحيحاأخطاءاإمائية

فس:الطريقة اأولى (أ ب وفيهايصحالطابدف

رجكتابة،ويقارن الكتاب فإذاكانتالقطعةموجودة
ت الكتاب،ويضعخطأ ماورد وب كتابت ب

ا ويدونعدد الطريقةأها.أخطائ ذ ومنحسانات
سؤولية ملا فسو .تشعرالطاببشيءمنالثقةبال

على وقديأخذالبعضعليهاأنالطابقداتقععي
وقعفيها يصححاأخطاءال ،أوأن .خطئ

منالطاب:الطريقة الثانية (ب غ أنيصححالطابدف

ذاها فيهاالطابعلىخطىالطريقةاأو ومن.يس
 سؤوليةوأن الطريقةأهاتشعرالطاببتحملا ذ مزايا

.موضعثقةمنمعلم

علمللدفاتر:الطريقة الثالثة (ج تصحيحا

ا تصحيحالدفاتر،كماأن شاركة علممطالببا ا
بأنيطلع ،إذ اأولي الطريقت شاركة يعفىمنا
كلمرةيصححفيهاالطابالدفاتر  .علىبعضالدفاتر

ط .ب  ا

 رف ايدرسأشكالا وطبقةالكتابةال ط ا
مالأيضا ويدرسا ملفقطبل داف.يشكلالكلماتوا أ

                                                           

59
رجع  .211-210.نفسا
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لها شطالطابأنيكتبحروفالعربيةو ولي ط تعليما
ال  60.يدو

 اإنشاء .ج

ا الفكرة عنتعب يوج وطبقةالكتابةال اإنشاء
الكتابة يالة.الرأي،التوصيةوالشعور منالكتابة وظيفةاأو

افا واصاتإعت بيةأنتستطيعالكتابةأنيسهل.ا الكتابةمهملل
ناقداونظاما لتفك رض و التفك تستطيعالكتابةأن.الطاب

مليبايناأفكارأيضا قدرةاأدركويساعد قسم.يتعمق ي
:اإنشاءقسم

وج .1  اإنشاءا

ملةالبسيطةباإشرافوالتوجي عا اعت.ويص :إماص
اجهول (أ علومإ  التبديل،كمثلتبديلا

 إماءالفراغ (ب

تيب (ج  ال

مل (د  تكوينا

 اإجابة (ه

ر .2  اإنشاءا

ملةبدونالتوجي اعا اليعطىالطاب.ويص ذاا 
عنحالمع فكرت ريةلتعب اعت.ا :ص

الكتابةخاصةالقراءةباللغةالعربية (أ وراد  التلخيص،

ظرالطاب (ب ي ويقصعلىالصورةال القصاص،
 قصصي

                                                           

60
ماوان،   .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،153أجيف
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أحوال (ج  ويباينالعملالذييعملالطابل اإضاح،
 مع

ا (د يعرفالطاب ةال رعنمسائلمعي  61اإنشاءا

كل ويدخطهم ملالطابدائماعلى بغىأن ي
يد طا اتالكتابيةتدريباعلىا وأنتكونكلالتمري .عملكتا

ذاالتدريبدرساإماؤوكراسةاإماء، ائمة الفرصا ومنخ
العادة ذ ملالطابعلى درسون يتبعهاا الطرقال ومنخ

ط اإماء.اسبتهمعلىا تقديردرجاهم 62.ومراعاةذلك

الكتابةللطابتأخذمستوياتثاثة،وكلهاموضوع
علموإشرافهزوكلهامرافقلعملية للتدريبمنقبلالطاببرعايةا

ية.تعلمالقراءةوأتقانإستخداماللغة أماالكتابةاإبداعيةوالتعب
ها اومستويتهام دالطابوأشكا :ع

سخوالتقليد:المستوى اأول .1 كتابةال

شاط ذاال  يبدأهاالطابتعلم ال يالكتابةاأو و
د روفمنالكلمات،فع علمبتجريدا دمايباشرا وتبدأع

ردة رفكقيمةصوتية قيقمايلي.بروزا  :وهدفإ

ن (أ الذ ديدة اكيبالكتابةا  .تثبيترموزالكلماتوال

الرموزعلىوسائلالكتابة (ب ذ  .(السبورةأوالورق)رسم

                                                           

61
رجع   .165-163.نفسا

62
يم،  درسىاللغةالعربية،عبدالعليمإبرا  الف وج  .196-195ا
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كيانالكلمة (ج  لغ اورت رفو اإحساسبوحدةا
 .الواحدة

كيب (د كيانال ا اورهالغ اإحساسبوحدةالكلمةو
 .الواحد

كيبعنطريقكتابةالطابل (ه .تثبيتالكلمةوال
سموعة:المستوى الثاني .2 (اإماء)الكتابةا

 ختلفةمنتذك ووسائلا سموععلىالتذك تعتمدكتابةا
طقي اعالطابوبقي.عيوبصري،وحركيوال فإذاتكرر

هاالرمزي ر)ر (ا ويتلفظب ويتأمل مدةطويلةو أمام
رات بالفعلكتابة.لعددكافمنا وقلد أو مبتقليد و

أوقلم .بإصبعةأوبطبشورت كلأسبابالتذك فقدهيأتل
الكلمةوكتابتها ذ .وميعدمنمانعإستذكارصورة

ستوىاإبداعيأوالتعب:المستوى الثالث .3 ا

يإستخدام لدىاأطفال ااأد مستوا الكتابةاإبداعية
عنفكرةذاتيةأوخاصةمن التعب اللغةشفوياأوكتابيا

يلدى.أفكارالطاب اإبداعيأوالتعب تمامبالتوجي واإ
ققمايلي :الطابمنالبداية

 يساعدالطابعلىتفتحالشخصيةونضوجها (أ

عننفس (ب  يكسبةشجاعةالتعب

اء (ج أث علمل ويكتشفتشجيعا و بالرضىعننفس لؤ
عننفس  تعب

ظيمها (د اوت  يدربةعلىخلقاأفكاروتطوير
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يساعدفيمايلي ذاالتوجةعنطريقالكتابةفإن  :وإذا

إيصال .أ ع منناحيةا ويدكتابت  يدفعالطابإ
اأخرين إ  أفكار

طالرديء .ب اتجعنا أيضاكييأمناللبسال سنخط
 63توصيلاأفكار

 

 بحوث السابقة .ب﴾﴿

وضوعنعم اأتيةكتب .1 أثر إستياء المفردات على مهارة الكتابة "با
لطاب الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية اإسامية الحكومية 

:نتائجالبحثأما".2011-2010دولوفو ماديون السنة الدراسية 
درسةالعالية(1 ادىعشربا فرداتلطابالصفا إستياءا

ةالدراسية كوميةدولوفوماديونالس و2011-2010اإساميةا 
درسةالعالية(2متوسط، ادىعشربا مهارةالكتابةلطابالصفا

ة كوميةدولوفوماديونالس يجيدة،2011-2010اإساميةا 
فرداتعلىمهارةالكتابةلطاب(3 أثرإستياءا وجدأثرذومع

كوميةدولوفوماديون درسةالعاليةاإساميةا ادىعشربا الصفا
ةالدراسية ى.2011-2010الس ذاالبحثوالبحوثالسا اختلف

ادىعشرى فرداتعلىمهارةالكتابةلطابالصفا أثرإستياءا
ةالدراسية كوميةدولوفوماديونالس درسةالعاليةاإساميةا با

ذ.2010-2011 طعلىمهارةالبحثيبحثعنو أثرتعليما
ادىعشر درسةالعاليةIPAالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصفا با
دىماياكفونوروغوالعامالدراسى  .2014-2013اإساميةدارا

                                                           

63
دجابر،  يمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأ  .192-190،تدريساللغةالعربيةمفا
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وضوعمحمد نور رئيس أمينكتب .2  أثر نتيجة تعليم اللغة العربية "با
على مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف اأول الثانوى بمعهد 

".2011-2010دار الفاح سوكورجو فونوروغو السنة الدراسية 
نتيجةتعليماللغةالعربيةلطابالصف(1:حصلنتائجالبحثأما

ةالدراسية عهددارالفاحسوكورجوفونوروغوالس اأولالثانوى
و2010-2011 عدل تيجةا (2،"جيدجدا"بتقدير73،85ب

عهددارالفاح مهارةالكتابةباللغةالعربيةلطابالصفاأولالثانوى
ةالدراسية و2011-2010سوكورجوفونوروغوالس عدل تيجةا ب

عدموجودأثرنتيجةتعليماللغةالعربيةعلى(3،"ناقص"بتقدير40
عهددارالفاح مهارةالكتابةباللغةالعربيةلطابالصفاأولالثانوى

ةالدراسية ذا.2011-2010سوكورجوفونوروغوالس اختلف
ى ى أثرنتيجةتعليماللغةالعربيةعلىمهارةالبحثوالبحوثالسا

عهددارالفاح الكتابةباللغةالعربيةلطابالصفاأولالثانوى
ةالدراسية ذ.2011-2010سوكورجوفونوروغوالس البحثو

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتيبحثعن أثرتعليما
ادىعشر دىماياكIPAالصفا درسةالعاليةاإساميةدارا با

 .2014-2013فونوروغوالعامالدراسى


 رهيكل التفكي .ج﴾﴿

 يكلالتفك همة را تعلقةالظوا ظريةا يمعنال فا ازا ط يكلالتفك
البحث تعلقةيتغ ظريةا ال يدانيي .ا

قارنةفمنالفروضان ا الفروضعلىوج تكتبفي تعلقباالتغ البحثا
اواويكتبفروضالبحثثانيا يكلالتفك .يكتب
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 ذاالبحثفيمايا   :يكلالتفك

ط .1  تعليما

 مهارةالكتابةباللغةالعربية .2

فيما يكلالتفك  ظرىالسابقفيستطيعالباحثةتقد ااساسال سبةا وبال
: يا
حإ طذا  مهارةالكتابةباللغةالعربيةجيدةفتعليما

 

 فروض البحث .د﴾﴿

ميتحقق وابمنمسئلةالبحثال وا 64.ابالبياناتإفروضالبحث
ذاالبحثنوعان  :كانتفروضالبحث

 (Ha)ىراالفرضااخ .1

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةوجد لصفطالباتالأثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرا دىماياكفونوروغوا دارا

2014-2013العامالدراسى
 (Ho)ىالفرضالاغ .2

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةوجدما لصفطالباتالأثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرا دىماياكفونوروغوا دارا

2014-2013العامالدراسى

 

                                                           

ىأريكونطا،64 ار يكا:جاكرتا)،Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikسو ري
.71،(2006جيفتا،
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 تصميم البحث .أ﴾﴿

ذا.(kuantitatif)ذاالبحثمننوعالبحثالكمى  والكام
طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةالبابكامعن طالباتلأثرتعليما

درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرلصفاا دىماياكا دارا
ذاالبحث.2014-2013فونوروغوالعامالدراسى  الباحثةتو ستخد

وجوداوعدمالربط(corelation analisys)التحليلاارتباط ظرا وال و
ين تغ ا ىاريكونطا65(.dua variabel)ب ار ،"وقالسو اسببا م

تلك عالبيانات،تفس يطلبالبحثالكمىباستخدامالعدد،من
حاصلها 66".البيانات،وتقد

 

 مجتمع الدراسة وعينتها .ب﴾﴿

 اجتمع .1

وكلموضوع تارالباحثةكلتخفلذلك67.منالبحث(subyek)اجتمع
ادىعشر الصفا درسةالعاليةاإساميةب IPA الطالبات دارا

 دىماياكفونوروغويع  .طالبة119ا

 

                                                           

65
وويديانيعروم،  كوميةفريس،:فونوروجو)،Statistik (Edisi Revisi)ريت جامعةاإساميةا

2009)،104.
66

ىأريكونطا،  ار  .Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ،10سو
67

رجعز،  .108.نفسا
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ة .2  العي

لكمناجتمع لةوالطبيعةالذى يبعضمن ة اختيار68.العي 
ةقال تمعالبحثناقصمنمائةتالعي ىاريكونطاانكان ار سو

البحثاجتمع ويع تمعالبحثأكثرمن.فأخدكلهاو وانكان
وهذاالبحث69.فأكثر%25–20أو%15-1مائةفأخدخال

ادىعشريع من%20أخذالباحثةت الصفا IPAالطالبات
دىماياكفونوروغو درسةالعاليةاإساميةدارا با .طالبة24يع
ةالعشوائية ةبالعي الباحثةأساليباأخذالعي  random)تستخد

sampling) ة فرصةمتساوياليكونالعي حتل يعاجتمعم  70.أن


 أدوات جمع البيانات .ج﴾﴿

رقمالسؤال ع أسلوب
 البيانات

ؤشرات تغ ا  ا

-  اإختبار

تستطيعالطالباتأنتكتب
روفالذينذورأسمتساو ا

حرفالواو،الفاء، يع
طالثلث  والقافبا

تعليم
ط   (x)ا

تستطيعالطالباتأنتربط
روفكلمة ا

                                                           

68
  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif Atau R&Dسوغييونو، 

دونج) .118،(2006الفابيتا،:ب
69

ىأريكونطا،  ار .Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik،108سو
70

ن،  ،(2003كورنيياكام،:جكجاكرتا)،Pengantar Metode Penelitianدودوععبدالر
37.
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تستطيعالطالباتأنتكتب
طالثلث ميلةبا ا

1،2،3،4

 اإختبار

تستطيعالطالباتأنيرتب
يلة  الكلماتبدوننظام

مهارة
  (y)الكتابة

5،6،7 تار تستطيعالطالباتأن
اإجابةالصحيحةلتكمل

 الكلمة

8،9 تستطيعالطالباتأنتذكر
 صدقالبيان

10،11،1
2،13،14

ب تستطيعالطالباتأن
ملة تبا  السؤالل

15 عل تستطيعالطالباتأن
 الفرقةمنإجابةالسؤال

 

 أساليب جمع البيانات .د﴾﴿

ذاالبحثاتستعمل تأليف الباحثة تجالي ا تعلقة معالبياناتا
ةالبحثفيمايا  :طريقةواحدةبلتستعملطرائقموافقةجتمعالبحثوعي

 (Dokumentasi)الوثيقة .1

كتوبة اا تعلقةبالبحثمصدر ثالبياناتعنااشياءا الوثائق:ي
ذلك رائدوغ الطريقةاسهلمنالطرائق71.والكتبواجاتوا ذ 

وثابتايتغ مادو الطريقةتبحثعنا ذ استعمل.ااخرىأن
الطريقة ذ عرفةالبياناتالباحثة :

                                                           

71
رجع  .236.نفسا
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درسةالعاليةاإسامية .أ دىماياكفونوروغوتاريختأسيسا  دارا

درسةالعاليةاإسامية .ب ظمةا دىماياكفونوروغوتركيبا  دارا

، .ج درس والطابوأحوالا وظف درسةالعاليةاإساميةا دارا
دىماياكفونوروغو  ا

وجودة .د درسةالعاليةاإساميةالوسائلا دىماياكا دارا
 فونوروغو


  (Tes) اإختبار .2

وحةلشخصللحصول م وافرا موعةمنا وعبارةعن اإختبار
ديددرجة  كناإعتمادعليها  ذا,علىاإجابةال أكد,وفقا

ىاريكونطا ار وعبارةعنسلسلةمناأسئلةأو سو أناإختبار
يتمتعهااأفرادأو بال وا هارةأوا تستخدملقياسا التدريبةال

الطريقةفهىالبياناتعن.اعة مهارةأماالبياناتاحصولعليهاهذ
درسةالعاليةبIPAادىعشرلصفاطالباتالالكتابةباللغةالعربية ا

دىماياكفونوروغواإسامية  72.دارا

 

  

                                                           

72
يكاجيفتا:جاكارتا)،Metodologi Penelitian Pendidikan،مركونو  ،(2005,ري

112. 
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 طريقة تحليل البيانات .ه﴾﴿

توىعلى ى ىنازميةو الدراسة طعلىمهارةالكتابةذ أثرتعليما
ىطريقةو,باللغةالعربية ليلالبيانات  تستخدمهاالباحثة أماالطريقةال

هجاإصائتستخدمالباحثةئالتحليلاحصا ذاا  :و
عدل2و1للكشفعنأسئلة .1 � :(mean)إستخدمتالباحثةا = �′ + �   � ′   

عدل:��  ا تيجة:′��  موعال
ة: موعالعي 73فاصل:�

القاعدةمستقادةللبحثعنمعدل ذ طو نتائجاإختبارمنتعليما
ادى ونتائجاإختبارمنمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصفا

دىماياكفونوروغوالعامIPAعشر درسةالعاليةاإساميةدارا با
 2014-2013الدراسى

عرفةوجودأوعدم .2 طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةأما أثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرلصفاطالباتال دىا دارا

 :باستخدامالرمز2014-2013ماياكفونوروغوالعامالدراسى


=:تأخذمن2�و

 (� −��)�� 

:البيانات
                                                           

73
وويديانيعروم،  .Statistik (Edisi Revisi)،161ريت
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فهارسصلةالقريبالتامسى=�
فهارسكيكووادرات=

احظة=   عددالبياناتا احظة=� ترددا ظرية=�� ترددال
تجهابالطريقةاأتية تست ذكورة قائقبالطريقةا :وبعدأنحسبتا ∅ =

� −�   

 ع صولإذا5% (significant level)مستوىا كانمؤشرالتازما
/�نتيجة) اللوحةفالفرضاإختيارى"r"متساوياأوالرقيمة(Phiاحاولةإ

(Ha)مقبولةوالفرضالاغى(Ho)وخافذلكإذاكاننتيجة.مرفوضة�
مرفوضةوالفرض(Ha)فالفرضاإختيارى.اللوحة"r"أصغرمنقيمة

74.مقبولة(Ho)الاغى
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رجع،   .136-135نفسا
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها

 عرض البيانات العامة  .أ﴾﴿

 ماياك فونوروغو" دار الهدى"تاريخ تأسيس المدرسة العالية اإسامية  .1

كانت درسةالعاليةال يا دى درسةالعاليةاإساميةدارا ا
يةفونوروغو درسةالعاليةاإسامية.ظلوزارةالشؤونالدي تؤسسا

التاريخ دى بالرقماإذنالعملية1989سبتمر29دارا
عهددار1989/58.14/00.0352/06.04 ظلمؤسسةا 
دى ؤسسةاإسامية.ا با دىعي درسةالعاليةاإساميةدارا دلا

امعية ظرمنا ديثة،خصوصاإذاي درسةالعالية.ا لكا اآن ح
تطويرالعلميةكمعمل،مكتبة،  دىالوسائلليعضد اإساميةدارا

ونوالرياضية .مسجد،سكن،مركزالعلمية،سهولةالف
درسةبشعار ا ذ  ديثة"ب هجالسلفيةا "علىال ا الذيمع

اسب ديداأصلحبالرجاءم واأخذبا الصا احافظةعلىالقد
كومة 75.بالسياسةا

 

ماياك " دار الهدى"الموقع الجغرافي بالمدرسة العالية اإسامية  .2
 فونوروغو

درسةالعالية دى"اإساميةتقعا الشارع"دارا ماياكفونوروغو
ة۳۸/٦جواندارقم دي ا دئرةأمفييانقريةماياكمنقريةطاناتان

درسةالعالية.فونوروغو دى"منجهدالشامليةكانا دودة"دارا 

                                                           

75
نسخةالوثيقةالرقم  ذاالبحثD/30-V/2014/01انظرا ملحق 
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دودةبعمدةسوراديكرامانومن وبية ايانومنجهةا بعمدةراناو
دودةبعمدة دودةبعمدةباعونساريومنجهةالشرقية جهةالغربية

اتف.سيمان 76(0352)461093ا
 

77الرؤية والرسالة .3
 

 الرؤية .أ 

:العام،العمل،التقوىبالدائل
ان ولوجياواإ التوكيلالتك لكالطابعلماكيفيا  ا العاممع

اأرض ليفة العبادة.والتقوى شطالطاب ي ا العملمع
اس حبلمناهوحبلمنال يرفعالطابعاليا.تع ا التقوىمع

يةواإجتماعية بادئالدي كالسوءعنا  .الصدقوي

 الرسالة .ب 

 يزودالطابعلمانافعا (1

 يتعودالطابعماعلميا (2

اه (3 اناوتقواإ  يستغليلإ

ديناإسام (4  تتطورالطبيعةوعملية

ية (5 القيمالدي  سناإختبارإ

ية (6 ا،مه ،عا فس يوصلالطابمستعدا،ذكيا،مستقباب
لكفكرةشعبية  و

يستطيع (7 فذالتعليمواإشرافمؤثرا،نشاطاوإبكارياح ي
 الطابأنيتطورقدرهمأحسانا

                                                           

76
نسخةالوثيقةالرقم  ذاالبحثD/30-V/2014/02انظرا ملحق  

77
نسخةالوثيقةالرقم  ذاالبحثD/30-V/2014/03انظرا ملحق  
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 التعاونمعبيئةاإجتماعية (8

شأأحسانا (9 ي  يساعدالطابليتعرفنفسهموقدرهمح

ظفدائرهم (10 تمامالي  يرتفعإ


ماياك " دار الهدى"تركيب منظمة المدرسة العالية اإسامية  .4

78فونوروغو
 

درسةالعالية ظمةا كذاتركيبم دى"و ماياكفونوروغوالعام"دارا
.2014-2013الدراسى

 

                                                           

78
نسخةالوثيقةالرقم  ذاالبحثD/1-VI/2014/04انظرا ملحق 
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دول 4.1ا
درسةالعالية ظمةا دى"تركيبم ماياكفونوروك"دارا
  

رئيس المدرسة 
 الدكتوراندوسمظفر

قسم اإشراف 
دمبارك،   S.H.Iأ

الطالبات/الطاب  

قسم شئون التعليم 
 S.Agعمرسام،

قسم شئون الطاب 
 S.Agقريبصديق،

قسم التنظيم 
دسوجاري  أ

قسم صلة اإجتماعي 
مشهوري

عارف  بستانا

قسم الوسائل 
 ا مديرس
 لصرافعي

اأستاذة/اأستاذ ولي الفصل  
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أحوال المدرسين والمدرسات والموظفين والموظفات بالمدرسة العالية  .5
79ماياك فونوروغو" دار الهدى"

 

دول 4.2ا

وظفات وا وظف درساتوا وا درس أحوالا

 رقم التوظيف أسماء المدرسين الرقم
وظيفة /درس

 أخرى
13123502002730000الدكتوراندوسمظفر1

1
احتوىاحلى

ية رئيس/الدي
درسة ا

ا2 13123502002708000مديرس

9
اللغةالعربية

S.Pd.I 13123502002724002مشهوري،3

5
ط ا

فوظأفاندي،4 د أ
S.Pd.I

13123502002708000

8
اللغةالعربية

S.Ag 19531026198003200ليلى، 5

1
اللغةالعربية

13123502002724006مدحافظ6

2
ط ا

ة،7 ا S.Th.I 13123502002708006إيكاحسنا

9
اللغةالعربية
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داية8 ةا 13123502002724008فا

7
ط ا

S.Pd.I 13123502002708009مدأزاري،9

4
 اللغةالعربية

13123502002724010مدمسعود10

2
ط ا

S.Pd.I 13123502002708010نوراألفية،11

6
اللغةالعربية

 

80ماياك فونوروغو" دار الهدى"أحوال الطاب بالمدرسة العالية  .6
 

درسةالعالية قسما دى"ت اتأصا"دارا والب ثاثةفصولللب إ
عشر الصفالثا .منالصفالعاشرإ تفصياكما وعددكل

اآتى :الدف

دول 4.3ا

درسةالعالية دى"أحوالالطاببا ماياكفونوروغو"دارا

 المجموع عدد الطالبات عدد الطاب عدد الفصل الفصل
21274428702العاشر

ادىعشر IPA 657119176ا
ادىعشر IPS 44954103ا
ادىعشر IAGA 9130153283ا
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نسخةالوثيقةالرقم  ذاالبحثD/1-VI/2014/06انظرا ملحق  
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عشر IPA 552105157الثا
عشر IPS 45670126الثا
عشر IAGA  9131163294الثا
 1841 1092 749 58 عدد كله
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 عرض البيانات الخاصة .ب﴾﴿

  IPAلحادى عشرلصف الطالبات االبيانات عن تعليم الخط  .1
 دار الهدى ماياك فونوروغو العام الدراسى المدرسة العالية اإساميةب

2013-2014 

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربية لصفطالباتالعرفةأثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرا دىماياكفونوروغو،ا دارا

طباإختباروأخذتالباحثة عرضتالباحثةالبياناتمننتائجتعليما
.طالبة119طالبةمن24

ذاالبحث ط درسةبIPAادىعشرلصفاطالباتالتعليما ا
طكماالعاليةاإسامية تعليما ن دى،ونتيجةمنإختبار دارا

دولاأتى ذاا  :يذكر
دول 4.4ا

ط تعليما درسةبIPAادىعشرلصفاطالباتالنتائجاإختبار ا
دىالعاليةاإسامية دارا

 النتائج اإسم النمرة
92أ1
88ب2
86ج3
92د4
90ه5
88و6
86ز7
88ح8



55 

 

 

90ط9
84ي10
88ك11
84ل12
94م13
90ن14
92س15
82ع16
82ف17
90ص18
90ق19
90ر20
90ش21
88ت22
92ث23
94خ24


 لحادى عشرلصف اطالبات المهارة الكتابة باللغة العربية البيانات عن  .2

IPAدار الهدى ماياك فونوروغو العام المدرسة العالية اإسامية ب 
 2014-2013الدراسى 

طالباتلعرضتالباحثةالبياناتمننتائجمهارةالكتابةباللغةالعربية
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرلصفاا دىماياكا دارا

.طالبة118طالبةمن24فونوروغوباإختباروأخذتالباحثة
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ذاالبحث ادىعشرلصفاطالباتالمهارةالكتابةباللغةالعربية
IPAدرسةالعاليةاإساميةب مهارةا ن دى،ونتيجةمنإختبار دارا

دولاأتى ذاا  :الكتابةباللغةالعربيةكمايذكر
دول 4.5ا

مهارةالكتابةباللغةالعربية ادىعشرلصفاطالباتالنتائجاإختبار
IPAدرسةالعاليةاإساميةب دىا دارا

 النتائج اإسم النمرة
86أ1
80ب2
82ج3
80د4
88ه5
86و6
80ز7
82ح8
82ط9

78ي10
86ك11
84ل12
88م13
82ن14
76س15
84ع16
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76ف17
84ص18
82ق19
84ر20
84ش21
86ت22
84ث23
88خ24

 

 تحليل البيانات .ج﴾﴿

  IPAلحادى عشرلصف الطالبات اتحليل البيانات عن تعليم الخط  .1
 دار الهدى ماياك فونوروغو العام الدراسى المدرسة العالية اإساميةب

2013-2014 

وبعدأنعرفتالباحثةنتائجاإختبارمنالطالباتأنتبحثعنالقيمة
توسطة (Mx)ا را ط(SD)وضابطةاإ عرفةنتيجةتعليما ،وذلك
درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفالطالباتا دىا دارا

.لنوعيتهاعاليةأومتوسطةأوسافلة.ماياكفونوروغو
دولمنالعدد وأماا را (SD)ضابطةاإ ،عننتيجةاإختبار

ط درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفالطالباتاتعليما ا
دىماياكفونوروغوفكمايلى :دارا
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دول 4.6ا

عدد را ط(SD)ضابطةاإ تعليما ادىلصفالطالباتا،عننتيجةاإختبار
درسةالعاليةاإساميةب IPAعشر دىماياكفونوروغوا دارا

�  ′  � النتيجة ′  ′  � ′  

94236918
92428416
9071717
8850000
862-1-212
842-2-448
822-3-6918

 69 - 9 - 24 مجموع


توسطة تطلبالباحثةالقيمةا دول تا وضابطة(Mx)ومن
 را (:SDx)اإ

توسطة .أ �(Mx)القيمةا = �′ + �   � ′   

=1  9

24
 2

+88
= 81

576
 +88
=0,140625+88
=88,140625
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 .ب را � (SDx)ضابطةاإ � = �  � ′ −   � ′   

= 69

24
−  −9

24
 2

1
= 2,875 − 0,1406251
= 2,7343751
=1,653594569

 تغ ذاا عدل ،فا را عياراإ عدلوا تيجةا وxوفقاب 
و88,140625  را عياراإ :1,653594569وا

+Mx<إذاكانالقيم .أ SDxيسمىالعالية 

88,140625+1,653594569=89,79421957 

عدل .ب توسطة(Mx)إذاكانالقيممتساويابا  يسمىا

 يسمىالسافلةMx-SDx<إذاكانالقيم .ج

88,140625-1,653594569=86,48703043
يسمىالعالية100-89إذاكان
توسطة88-87إذاكان يسمىا
يسمىالسافلة86...-إذاكان

صلنوعيةنتيجةاإختبار طمنالبياناتالسابقة لطالباتتعليما
درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفاا دىماياكا دارا

دولاآ ا :فونوروغوكما
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دول 4.7ا

طنوعيةنتيجةاإختبار درسةالعاليةب IPAادىعشرلصفالطالباتاتعليما ا
دىماياكفونوروغواإسامية  دارا

 النوعية النتائج اإسم النمرة
العالية92أ1
توسطة88ب2 ا
السافلة86ج3
العالية92د4
العالية90ه5
توسطة88و6 ا
السافلة86ز7
توسطة88ح8 ا
العالية90ط9
السافلة84ي10
توسطة88ك11 ا
السافلة84ل12
العالية94م13
العالية90ن14
العالية92س15
السافلة82ع16
السافلة82ف17
العالية90ص18
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العالية90ق19
العالية90ر20
العالية90ش21
توسطة88ت22 ا
العالية92ث23
العالية94خ24

علعليها  وبعدعرفتالباحثةالتحديداأعلىوالتحديدالسفلى
ئوية سبةا دولاآ  (prosentase)ال ا :كما

دول 4.8ا

ئوية سبةا طنتيجةاإختبار  (prosentase)ال ادىلصفالطالباتاتعليما
درسةالعاليةاإساميةب IPAعشر دىماياكفونوروغوا دارا

 %  � النوعية عدد النتيجة
1354,17العالية89-100

توسطة87-88 520,83ا
625السافلة82-86

24100اجموع


ي توسطة%54,17يعرفمنالعددالسابقةنوعيةالعالية ونوعيةا
 %.25ونوعيةالسافلة20,83%
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لصف طالبات المهارة الكتابة باللغة العربية تحليل البيانات عن  .2
 دار الهدى ماياك المدرسة العالية اإسامية بIPA لحادى عشرا

 2014-2013فونوروغو العام الدراسى 

وبعدأنعرفتالباحثةنتائجاإختبارمنالطالباتأنتبحثعنالقيمة
توسطة (Mx)ا را عرفةنتيجة(SD)وضابطةاإ مهارةالكتابة،وذلك

درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفالطالباتاباللغةالعربية ا
دىماياكفونوروغو .لنوعيتهاعاليةأومتوسطةأوسافلة.دارا

دولمنالعدد وأماا را ،عننتيجةاإختبارعن(SD)ضابطةاإ
درسةب IPAادىعشرلصفامهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتا ا

دىماياكفونوروغوفكمايلىالعاليةاإسامية  :دارا

دول 4.9ا

عدد را مهارةالكتابةباللغةالعربية،عننتيجةاإختبارعن(SD)ضابطةاإ
درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفالطالباتا دىا  دارا

�  ′  � النتيجة ′  ′  � ′  

88339927
86428416
8461616
8250000
803-1-313
781-2-244
762-3-6918

 74 - 12 - 24 مجموع
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توسطة تطلبالباحثةالقيمةا دول تا وضابطة(My)ومن
 را (:SDy)اإ

توسطة .أ �(My)القيمةا = �′ + �   � ′   

=1  12

24
 2

+82
= 144

576
 +82
=0,25+82
=82,25

 .ب را  (SDy)ضابطةاإ

� = �  � ′ −   � ′   

= 74

24
−  12

24
 2

1
= 3,0833 − 0,251
= 2,83331
=1,683240922

 تغ ذاا عدل ،فا را عياراإ عدلوا تيجةا وxوفقاب 82,25
و  را عياراإ :1,683240922وا

+My<إذاكانالقيم .أ SDyيسمىالعالية 

82,25+1,683240922=83,93324092 

عدل .ب توسطة(My)إذاكانالقيممتساويابا  يسمىا

 يسمىالسافلةMy-SDy<إذاكانالقيم .ج
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82,25-1,683240922=80,56675908
يسمىالعالية100-83إذاكان
توسطة82-81إذاكان يسمىا
يسمىالسافلة80...-إذاكان

صلنوعيةنتيجةاإختبار مهارةالكتابةباللغةعنمنالبياناتالسابقة
درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفاالعربيةلطالباتا دارا

دولاآ ا دىماياكفونوروغوكما  :ا

دول 4.10ا

 IPAادىعشرلصفامهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتانوعيةنتيجةاإختبارعن
درسةالعاليةاإساميةب دىماياكفونوروغوا  دارا

 النوعية النتائج اإسم النمرة
العالية86أ1
السافلة80ب2
توسطة82ج3 ا
السافلة80د4
العالية88ه5
العالية86و6
السافلة80ز7
توسطة82ح8 ا
توسطة82ط9 ا
السافلة78ي10
العالية86ك11
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العالية84ل12
العالية88م13
توسطة82ن14 ا
السافلة76س15
العالية84ع16
السافلة76ف17
العالية84ص18
توسطة82ق19 ا
العالية84ر20
العالية84ش21
العالية86ت22
العالية84ث23
العالية88خ24

عل  وبعدعرفتالباحثةالتحديداأعلىوالتحديدالسفلى
ئوية سبةا دولاآ  (prosentase)عليهاال ا :كما
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دول 4.11ا

ئوية سبةا مهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتعننتيجةاإختبار  (prosentase)ال
درسةالعاليةاإساميةب IPAادىعشرلصفاا دىماياكفونوروغوا دارا

 %  � النوعية عدد النتيجة
1354,17العالية83-100

توسطة81-82 520,83ا
625السافلة76-80

24100اجموع


ي توسطة%54,17يعرفمنالعددالسابقةنوعيةالعالية ونوعيةا
%.25ونوعيةالسافلة20,83%


 تحليل البيانات عن أثر تعليم الخط على مهارة الكتابة باللغة العربية .3

 دار المدرسة العالية اإسامية بIPA لحادى عشرلصف اطالبات ال
 2014-2013الهدى ماياك فونوروغو العام الدراسى 

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربية لصفطالباتالعرفةأثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرا دىماياكفونوروغوا دارا

يةالقريب فاستخدمتالباحثةاسلوبالقاعدةالثانيةعنتق
:فيمايلي(teknik koefisien kontingensi)التامسي

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةحسابالعددمن .أ تعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرلصفاطالباتال دارا

دولاآ ا دىماياكفونوروغو :ا
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دول 4.12ا

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةحسابالعددمن ادىلصفاطالباتالتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAعشر دىماياكفونوروغوا دارا

 (x)              تعليم الخط 
 المجموع السافلة المتوسطة العالية (y)مهارة الكتابة 

83213 العالية
3115 المتوسطة
2136 السافلة
135624 المجموع

 

عرفةالعددفهارسصلة(chi kuadrat)حسابالكيكوادرات .ب
(indeks korelasi koefisien kontingensi)القريبالتامسي كما

دولاآ :ا
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دول 4.13ا

حسابالكيكوادرات

Sel �  ��   � − ��    � − ��    � −�� ��  

1 8 
13×13

24


=7,041667
0,9583330,9184020,130424

2 3 
5×13

24


=2,708333
0,2916670,085070,031410

3 2 6×13

24
=3,251,25-1,56250,480769

4 3 
13×5

24


=2,708333
0,2916670,085070,031410

5 1 
5×5

24
=1,0416670,041667

-0,0017360,001667

6 1 6×5

24
=1,250,25-0,06250,05

7 2 13×6

24
=3,251,25-1,56250,480769

8 1 5×6

24
=1,250,250,06250,05

9 3 6×6

24
=0,06251,52,251,5

242,756449 24 المجموع
 =2,756449 

تيجةمن .ج موعال x وبعدوجدتالباحثة
فتحللبالتأويل2

(interpretasi)علىالرمز: 
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= 2,7564492

,756449 +24


= 2,7564492

6,756449


= 0,103019985
=0,320967

تالباحثة .د (indeks korelasi phi)عددفهارسالصلةإ Cتغ
∅ :علىالرمز =  −�   

=0,320967 1− 0,320967 2


=0,320967 1−0,1030198


=0,320967

0,94709


=0,338898


 التفسير .4

 (Ha)الفرضاإختيارى .أ

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةوجد لصفطالباتالأثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرا دىماياكا دارا

2014-2013فونوروغوالعامالدراسى
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 (Ho)الفرضالاغى .ب

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةماوجد طالباتلأثرتعليما
درسةالعاليةاإساميةبIPAادىعشرلصفاا دىماياكا دارا

2014-2013فونوروغوالعامالدراسى
 يشفعمعجدولقيمةdb=n-nr(22=2-24)علىالرمزdbمطلبة

"r"(product moment).

�∅إذاكان < مردودةأوالفرض(Ho)فالفرضالاغى∅
.مقبولة(Ha)اإختيارى

�∅إذاكان > مقبولةأوالفرضاإختيارى (Ho)فالفرضالاغى∅
(Ha) مردودة. 

 الدرجةذاتمع ي%5كان

∅=0,338898 ∅�=0,404
 الدرجةذاتمع ي%1كان

∅=0,338898 ∅�=0,515


تيجةاأحصائية أعلىال 0,404=�∅ >0,338898=∅ب
الفرضاإختيارى ذاالبحثيع  قدم اللوحة،فالفروضا

باط.مقبولة طعلىمهارةالكتابةوجدما"واإست أثرتعليما
درسةالعاليةبIPAادىعشرلصفاطالباتالباللغةالعربية ا
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دىماياكفونوروغوالعامالدراسىاإسامية -2013دارا

2014." 
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 الباب الخامس
 اإختتام

 

 الخاصة .أ﴾﴿

البابالرابعفحصلتالباحثةعلى علومات بعدأنقامتالباحثةبتحليلا
:نتائجالبحثكمايلى  

ط .1 ادىعشرنتائجاإختبارعنتعليما  IPAلطالباتالصفا
دىماياكفونوروغوالعامالدراسى درسةالعاليةاإساميةدارا با

ئوية2013-2014 سبةا  %(.54,17)عاليةبال

ادىنتائجاإختبارعنمهارةالكتابةباللغةالعربية .2 لطالباتالصفا
دىماياكفونوروغوالعام IPAعشر درسةالعاليةاإساميةدارا با

ئوية2014-2013الدراسى سبةا  %(.54,17)عاليةبال

طعلىمهارةالكتابةباللغةالعربيةلطالباتالصفماوجد .3 أثرتعليما
ادىعشر دىماياكفونوروغوIPAا درسةالعاليةاإساميةدارا با
تيجة2014-2013العامالدراسى اءعلىال ذاب ∅اأحصائيةو

=0,338898< ∅�=0,404. 

 

 اإقتراحات .ب﴾﴿

حتمنالباحثةكمايلى نتيجةالبحثفاق اسبةإ :م  

 للمدرس .1

ط .أ بغيللمدرسأنيعلمقواعدا اوعاليساعدمهارةالكتابةي مت
ميلة تستطيعالطالباتأنيكتنكتابةباللغةالعربيةبا  .ح

ارسالكتابةباللغةالعربية .ب بغيللمدرسأنيكثر ي
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 للطاب .2

تمام .أ بغيللطالباتأنيكتنكتابةباللغةالعربيةجداونشاطامعإ ي
ط  .القواعدا

الكتابةباللغةالعربية .ب  يرجيللطالباتأنتعرنفكرهن

 


