
 

 

 الباب األول 

 مقدمة 

 : خليفة البحث   الفصل األول 

لغة القرآن  وهياللغات يف العامل.ى حدإاللغة العربية هي أن  من املعروف

دولة عربية ، واليت   22ا املسلمون ، وتتحدث هبا هبوالكتب اإلهلية اليت يعتقد

 ،( 21: 1982المية )علي اخلويل ، باللغة اإلس  ها يعرفها ماليني مسلم ألن يوصفو

  باللغة  املكتوبنيالقرآن واحلديث  يفعتمادا على املبادئ التوجيهية للمسلمني ا

 العربية. 

 ( هلاخاصائص آتية :1982:19إن اللغة العربية كما قال على اخلويل ) 

هبا القرآن الكريم ،  اليت نزل لغة القرآن الكريم.إن اللغة العربية هي اللغة  . أ

ها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد  وهي بذلك اللغة اليت حيتاج

 املسلم األوامر والنواهي واألحكام  الشرعية.منه 



 

 

لغة الصالة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديهابالعربية.  .ب

فيصبح تعلم  اإلسالم ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن  أساسي من أركان 

 العربية بذلك واجبا على كل مسلم. 

غة احلديث الشريف.إن لغة أحاديث الرسول الكريم صلى اهلل عليه ل  . ج

ديث احوسلم هي اللغة العربية ، ولذا فإن كل مسلم يريد قراءة هذه األ 

 واستيعاهبا عليه أن يعرف اللغة العربية. 

 اقتصاديا بشكل سريع.املكانة االقتصادية للعرب. إن العرب اآلن ينمون   .د 

أوىل يف اثنني وعشرين  كلغة ة ستخدمم ربية العإن  لعربية.كلمي ا عدد مت .ه

 اإلسالمية.  دولمن ال   كثري ثانية يف  دولة عربية وتستخدم كلغة

بناء على أمهية اللغة العربية يعقد تعليم هذه اللغة فى خمتلف  

املراحل التعليمية من املدارس االبتدائية حتى اجلامعة فى املدارس  

 املعاهد اإلسالمية .  احلكومية بل فى املعاهد التقليدية مثل

إن تعليم اللغة العربية له أمهية بالغة بوصفها وسيلة االتصال  

ملستخدميها أو وسيلة لفهم الشرائع الدينية من املصادر املكتوبة باللغة 

 العربية مثل القرآن الكريم واألحاديث النبوية. 



 

 

تطوير قدرة الطالب على استخدام   إىلم اللغة العربية يتعليهدف 

استخدام هذه اللغة يسمى يف جمال اللغة شفهيا وكتابيا. والقدرة على 

االستماع والكالم والقراءة  ةتنقسم  إىل مهاراللغوية اليت باملهارات  تعليمها

 (2013: 129والكتابة )أ.حريماوان:  

تعليم املفردات واحلوار  والقراءة      تعليم اللغة العربية تشتمل علىواملواد يف

تعترب مادة اللغة العربية مادة صعبة لبعض التالميذ ألن  والرتكيب والكتابة. و

وأكثر التالميذ خترجوا يف املدرسة االبتدائية وإذاكانوا يعرفون  ، خمتلفة م خلفياهت

   .تعلم اللغة العربية ون متحمسني فىسيكون وهنا فهمياللغة العربية و منافع تعلم 

  اللغة العربية من حيث مهارات االستماع وجيب على التالميذ أن يستوعبوا 

اللغة   متكن منبعضها بعض يف املهارات القراءة والكتابة. ترتبط هذه و الكالم و

عبارة  عن عملية عقلية  يقوم   ةالكتابة  فهي ومن املهارات املهمة مهار العربية.

األفكار وصياغتها وتنظيمها ،  ثم وضعها بالصورة النهائية   الكاتب فيها بتوليد

 على الورق . 



 

 

مع   ة قابلالكاتبة عن طريق املهبا  ت ملالحظات امليدانية اليت قامعلى ا بناء 

يف  السيما ، ازال منخفضماتعلم اللغة العربية يعرف أن مدرس اللغة العربية، 

اذبية وكذلك يف   جغريطريقة التى يستخدمها املدرس وال الكتابة. ةمهار

للمدرس أن يقوم بالتعليم  فمن املهم استخدام األساليب والوسائل التعليمية.

. وينبغي  للمدرس أن يستخدم الوسائل  التعلم إىلدفع التالميذ يواجلذاب املمتع 

 سية. راملد  وفقا للمادةالتعليمية 

فاملشكلة اليت توجد يف مدرسة الروضة الثانوية للصف ج هي نقصان  

القدرة على الكتابة ومل يستطع التالميذ على الكتابة العربية اجلديدة ، ومل يعرفوا  

قواعد اللغة العربية الكاملة. وهذه املشكالت تأتي بسبب نقصان التالميذ يف  

دراستها. فتأتي الوسائل  فهم درس اللغة العربية، وإهنم يشعرون بامللل يف 

املختارة اليت تستخدمها الكاتبة لرتقية محاستهم وزيادة حب اللغة العربية وفهم  

الصور املندجمة. وكانت  درس اللغة العربية خصوصا يف تعليم الكتابة، بوسيلة 

وسيلة الصور املندجمة وسيلة تشتمل على الصور املرتبطة  بصور أخرى حتتوى  

 ة للصور.على الفقرة املناسب



 

 

الروضة الثانوية يف مدرسة هذه الوسيلة مل تستخدم لتعليم الكتابة 

ولذلك ستجرب الكاتبة استخدام هذه الوسيلة   اإلسالمية شيلنجي باندونج 

عرفة أثرها يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف ماداة الكتابة فنيسري البحث  مل

لصوراملندجمة لرتقية حتصيل  تعليم الكتابة العربية بوسيلة ا عنه باملوضوع: "

الثامن يف   ف التالميذ الدراسي فيها" )دراسة شبه جتربة على تالميذ الص

 مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج( 
 

 : حتقيق البحث  الفصل الثاني 

هذا البحث   دالكاتبة   مشكالت اعتمادا على خلفية البحث السابقة، حتد

 اآلتية : يف األسئلة   هاوحتقق

الكتابة العربية قبل استخدام   مادة يف الدراسي التالميذ  حتصيلكيف  .1

يف الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية  الصوراملندجمة وسيلة 

 ؟ شيلنجي باندونج



 

 

الكتابة بعد استخدام بوسيلة   مادة يف  حتصيل التالميذ الدراسيكيف  .2

ف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي يف الص الصوراملندجمة 

 باندونج ؟ 

املندجمة  إىل ترقية حتصيل  الصور  ةليوساستخدام مستوى األثر من كيف . 3

يف الصف الثامن مدرسة الروضة  اسى فى مادة الكتابة العربية التالميذ الدر

 الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج 
 

 البحث : أغراض   الفصل الثالث 

 مناسبا بتحقيق البحث السابق، تقرّر أغراض البحث كما يلي: 

الكتابة قبل استخدام وسيلة   مادة يف  حتصيل التالميذ الدراسيمعرفة . 1

الصوراملندجمة يف الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي 

 باندونج  



 

 

الكتابةبعد استخدام وسيلة   مادة يف  التالميذ الدراسي حتصيل معرفة .2

يف الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي  الصوراملندجمة

 باندونج  

املندجمة  إىل ترقية حتصيل  الصور  ةليوساستخدام مستوى األثر من معرفة .3

يف الصف الثامن مدرسة الروضة  اسى فى مادة الكتابة العربية التالميذ الدر

 ية شيلنجي باندونج الثانوية اإلسالم 

 

 الفصل الرابع : أساس التفكري  

 

يف  بيئتهبني نفسه و الفرد نتيجة من التعامل تغيري سلوكعملية م هو يالتعل

فرد للحصول  يقوم هبا ال م هو عملية يإن مفهوم التعل. وبشكل عام تهج اتوفري ح

جتربة نفسها يف  ما حصل عليه الفرد من بشكل عام،  ةعلى تغيري السلوك اجلديد

 (.7: 2004ته )حممد سوريا،بيئ ب لما عالت



 

 

نج ناناقال كانت عملية التعليم حتتاج إىل الوسيلة التعليمية كما  و

  يصال أداة االتصال املستخدمة إل معنىهلا  إن الوسيلة ( 4:2013) قاسم

  إن ( 2013:49)العاقب قال زين . ن طرف إىل طرف آخرم هاأو نقلاملعلومات 

 تدفع إىل جودةرسائل وقاء الإلل ه املدرس ستخدميشيء هي كل ميتعلة ال ليوس

نشطة  األيف  درسملساعدة امل داة م أيالتعلسيلة تعترب ووم. يعملية التعل

 .  التعليمية

يلة التعليمية اجلذابة وسويكون من الضروري للمدرس أن يستخدم ال 

اللغة العربية   وهكذا الشأن يف مادة. لية التعليميف عم التالميذيدفع إىل محاسة ل

ناسبة  فالبدللمدرس أن خيتار الوسائل امل معظم التالميذ، تعترب صعبة عنداليت 

الدراسي   لتالميذوإحدى الوسائل التى تستطع ترقية حتصيالم اللغة العربية.يلتعل

 هي وسيلة الصور املندجمة. 

وكانت وسيلة الصور املندجمة وسيلة تشتمل على الصور املرتبطة  بصور 

( إنّ  2 1: 2003أخرى حتتوى على الفقرة املناسبة للصور. وقال سادميان )

وسيلة الصور هلا وظيفة إليصال املعلومات والرسائل من املدرس إىل التالميذ.  



 

 

املعلومات يف  وبعبارة أخرى ، هذه  الوسيلة تساعد التالميذ على تعزيز 

 أذهاهنم. 

ليم اللغة سواء كانت كانت مهارة  الكتابة  من املهارات األساسية يف تع

جنبية ، ولكن مهارة الكتابة يف اللغة األجنبية أصعب من  األ لغة لغة األم أو ال

الكتابة يف اللغة األم . لذلك ، يف كتابة اللغة العربية  حيتاج  املدرس إىل الوسيلة   

 تعليم الكتابة ملساعدة  احلصول على أهداف التعليم. التى  تسهل 

 واخلطوات أو اإلجراءات املستخدمة يف وسيلة الصور املندجمة منها :

  .  يعد املدرس وسيلة الصور املندجمة 1

 . يقدم املدرس املعلومات اليت يتعلمها التالميذ 2

 . يشرح املدرس تقنية استخدام وسيلة الصور املندجمة 4

 يقدم التالميذ الكلمات  مطابقة بالصور . 5

 . يبحث  املدرس والتالميذ عن اإلجابات 6

 . يعطي املدرس الثواب لإلجابة الصحيحة ملن حييب من التالميذ 8

 



 

 

 هي أساسيا  حتصيل التالميذ الدراسى ( إن 2009:5يقول ناناسوجانا )

تغيري السلوك يف حتسني عملية التعليم والتعلم . وإن السلوك يف أوسع التعريف  

 يشتمل على اجملال املعريف والوجداني واحلراكي . 

يف ثالثة جماالت أو املناطق،  وقدصنف بلوم حتصيل التالميذ الدراسى 

كرية،  ستجابة الفإىل اال املعريف اجملال   يرجع.ركيةوهي املعرفية والوجدانية واحل

إىل   الوجدانيويرجع اجملال  عرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويمكامل

:   65باألفعال اجلسمية )نانا سوجنا، رتبط احلركية ت و استجابة املواقف، 

2009 .) 

تعليمها فهي  أهداف يلجأ حتصيل التالميذ الدراسي يف مهارة الكتابة إىل

 اجلمل ترتيب  املتداخلة،وتصحيح اجلمل اجلمل،واستكمالالكلمات يف  تنظيم

 لرتتيب األسئلة الفقرة، واإلجابة عن عدة يف العشوائية اجلمل  وترتيب ،العشوائية

 .أو أكثر مجلتني  بني  أواجلمع الفقرات برتتيب اجلملة،

 

 

 



 

 

 وجممل أساس التفكري السابق تعرضها الكاتبة يف الرسم البياني اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وسيلة الصوار املندجمة

 تعليم الكتابة

 اخلطوات فى استخدامها

 يعد املدرس وسيلة الصور املندجمة  .1

 يقدم املدرس املعلومات اليت يتعلمها التالميذ  .2

 يشرح املدرس تقنية استخدام وسيلة الصور املندجمة   .3

 يقدم التالميذ الكلمات مطابقة بالصور   .4

 يبحث  املدرس والتالميذ  عن اإلجابات  .5

 يعطي املدرس الثواب لإلجابة الصحيحة ملن جييب من التالميذ   .6
 

اإلختبار 

 القبلي

اإلختبار 

 البعدي

 
 ترقية حتصيل التالميذ الدراسى فى مادة الكتابة 

 فياجلمل تنظم الكلمات   .1

 اجلمل  استكمال .2

 العشوائية ترتيب اجلمل  تصحيح .3

 الفقرة وترتيب اجلمل العشوائية يف  .4

 األسئلة عدة  عن اإلجابة   .5

 أو أكثر. بني اجلملتني  اجلمع .6



 

 

 : الفرضية  امس الفصل اخل 

  ا جيب إثبات صحته البحث اليتة عن مشكلة ت الفرضية هي إجابة مؤق

باستخدام البيانات والظواهر واألخبار احملصولة من البحث والدراسة الصحيحة  

إىل متغريين، مها املتغري   يشتمل علىهذا البحث ( 108:  2002)سدارمايانتى، 

التالميذ يف درس الكتابة قبل استخدام وسيلة   حتصيل السيين األول و هو

التالميذ يف درس  حتصيل  (، و املتغري السيين الثاني و هو1الصوراملندجمة )س

 (.2الكتابة بعد استخدام بوسيلة الصوراملندجمة )س 

 ما يلي :بناء على ذلك قررت الكاتبة الفرضرية هلذا البحث ك

التالميذ    إىل ترقية حتصيلاستخدام وسيلة الصوراملندجمة  من ثر  : وجود األ 1هــ

 الكتابة.  يف الدراسي

حتصيل التالميذ    الصوراملندجمة إىل ترقيةاستخدام وسيلة األثر من عدم  هــ.:

 الكتابة  الدراسي يف

و اختبار الفرضية السابقة هو مبقارنة قيمة "ت" احلسابية وقيمة "ت" اجلدولية  

 باحلد اآلتي :   5على مستوى الدواللة ٪ 



 

 

إذا كان ت قيمة "ت" احلسابية أكرب من قيمة "ت" اجلدولية فتكون   . أ

هناك أثرا من استخدام وسيلة الصور ية مردودة مبعنى أن الفرضية الصفر

 . املندجمة إىل ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة 

وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أصغر من قيمة "ت" اجلدولية فتكون   .ب

أنه ليس هناك أثر من استخدام وسيلة  الفرضية الصفرية مقبولة مبعنى 

 . حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة الصور املندجمة إىل ترقية 

 

 السابقة املناسبة    بحوث : ال  دس الفصل السا 

بعد ما طالعت الكاتبة عدة املصادر من خمتلف اجملاالت للوصول إىل البحوث  

السابقة املناسبة هبذا البحث ماوجدت إال حبثا واحد وهو باملوضوع  

"استخدام وسيلة الصور املسلسلة لرتقية  مهارة الكتابة اإلنشائية لدى تالميذ  

  ، إمام شاه  قام بهالبحث الصف اخلامس باملدرسة اإلبتدائية سيمبانج "وهذا 

ملشكلة اليت يواجحها التالميذ هي عدم قدرهتم على  فا.  سوهرطونو، ورسيت 

اختيار واستعمال املفردات يف الكتابة اإلنشائية. قد كرر التالميذ كثريا من  



 

 

املفردات لكنها غري متعلقة مبا يف الكتابة اإلنشائية. واملشكلة األخرى عدم  

على كتابة   الوسيلة اجلدبة الداعية إىل ابتكار التالميذ حتى يؤثر يف قلة قدرهتم 

 االنشائية.  

لسلة من خالل التجريبني تتحقق ترقية سوبعد استخدام وسيلة الصور امل 

قدرة التالميذ على الكتابة اإلنشائية نظرا إىل نتيجتهم الدراسية يف اإلختيار  

 القبلي والبعدي. 

أما البحث احلايل الذي تقوم به الكاتبة فهو حول املوضوع : تعليم الكتابة 

بوسيلة الصور املندجمة لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي فيها. وهو العربية 

الكتابة قبل استخدام  مادة يف  حتصيل التالميذ الدراسي معرفة يهدف إىل  

يف الصف الثامن مدرسة الروضة   هابعد استخدامو وسيلة الصوراملندجمة

  ةليوساستخدام مستوى األثر من معرفة والثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج 

يف  املندجمة  إىل ترقية حتصيل التالميذ الدراسى فى مادة الكتابة العربية الصور 

 الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج 

 

 

 

 



 

 

 الباب الثاني 

النظريات عن تعليم الكتابة العربية بوسيلة الصور املندجمة حتصيل  

 التالميذ الدراسي  

 : تعليم الكتابة العربية  الفصل األول 

 العربية    الكتابة  مفهوم تعليم  .1

واجملتمع ألن التعليم يرشد الناس من  التعليم شيء ضروري يف حياة الفرد 

هو عملية إعادة بناء اخلربة  ة يف هذه احلياة. التعليم اجلهل إىل املعرفة والعلوم كثري

هات والقيم. وبعبارة  ااملعرفة واملهارات واالجت ها املتعلم بواسطةاليت يكتسب

 :مايلي الرتبية  علم  يف املؤهلني بعض عند التعليم مفهوم  إنأخرى 

 العلم  املعلم  إيصال هو التعليم نإ  ( 12:1983) السمان  على حممد  عند (1

 توفر   قتصاديةا  طريقة وهي  قومية بطريقة التالميذ  إىل أذهان  واملعرفة 

 املعلم  من لكل

 واملعرفة.  العلم على احلصول سبيل يف  واجلهد الوقت واملتعلم



 

 

 نقل به يقصد التعليم نإ ( 59يد )عبد اجمل عبد العزيز عبد صاحل عند (2

 مايلقيه  يتقبل أن  إال له  ليس  الذي املتلقي  إىل املتعلم  املعلم  من املعلومات

 املعلم. 

إعادة  عملية هو  التعليم  ( مصطلح45:1989) عند رشدي أمحد طعيمة  (3

 واملهارات واإلجتاهات  املعرفة  بواسطة املتعلم ها يكتسب بناء اخلربة اليت

 تنظيم عناصر بواستطة يتم اليت األساليب جمموع أخرى بعبارة والقيم.إنه

أجل  من معان  من البيئة  كلمة  له  تتسع ما ميثل باملتعلم احمليطة البيئة

 اكتسابه خربات تربوية معينة . 

بناء على التعريفات السابقة يستنتج أن التعليم هو إيصال املعلومات إىل 

طة معرفة أذهان التالميذ وإعادة بناء خربة يكتسبها التالميذ بواست 

 ومهارهتم.  واإلجتاهات 

   :  وهي ، اخلصائص   هناك وللتعليم  

  التالميذ مهارة وتنمية اإلصالح أو  لإلرشاد  املستمر التفاعل قيام  التعليم  يف ن إ ( أ

 التعلم.  أننشطة يف مساعدهتم   مع  التفكري يف



 

 

  لالستماع  التالميذ التعليم يطلب ال ، التالميذ بذهن يرتبط  التعليم نإ ب( 

 التفكري   عملية يف يطلبهم بل ، فحسب والكتابة

يصال املواد الرتبية إ علم يف املؤهلني بعض مما سبق بيانه أن التعليم عند

وهي التغري يف  للحصول على الغاية األساسية توجيه السلوكياتالدراسية 

 السلوك. 

  هبا  عملية عقلية يقوم الكتابة هي إحدى مهارت اللغة العربية ، وهي عبارة    

بالصورة النهائية على  الكاتب بتوليد ألفكار وصياغتها وتنظيمها، ثم وضعها 

 رق. الو

بعد مهارة مهارة اللغة األخرى  sمن املعروف أن نشاطات الكتابة هي  

ستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة. الكتابة عند إبراهيم علي ربابعة )  اال

ة هي يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار  ( عملية معقد 248:1994

، ويف أساليب متنوعة  ف وكلمات وتراكيب صحيحة حنواوتصويرها يف حرو

اجلتها يف تتابع  املدى والعمق والطالقة مع عرض تلك األفكار يف وضوح ومع



 

 

ح األفكار والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من  وتتدفق ، ثم تنق 

 ري . الضبط والتفك

 مهارة فهي(  151:2014أما تعريف الكتابة عند أشيف هريماوان ، )    

من اجلوانب  وهي تبدأ  القدرة على التعبري عن حمتويات العقل .تتمثل فيها 

 البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل جوانب معقدة من الكتابة  وهو اإلنشاء. 

يء. وكان التفكري لكتابة  جدير بالذكر أن الكتابة من أنشطة التفكري يف الش  

ن  إ الوصول إىل األغراض املعينة .ولذلك  هو استيعاب أسس الكتابة ملساعدة 

الكتابة مهارة بسيطة ترتكز يف القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا  

هذه احلروف والكلمات ) حممود كامل، عليه من أشكال صحيحا طبقا ملا اتفق  

232:1985 .) 
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  تعترب( 229:1985) حممود كامل قال كما  أمهية تعليم الكتابة العربية ن إ 

  هدف  الكتابة  على القدرة كماتعترب. اللغة مهارات  من  مهمة  مهارة الكتابة

  163:2011يف هريماوان ) قال أش . األجنبية اللغة تعلم أهداف  من أساسيا

 ائف الكتابة األساسية هي :  إن من وظ ( 

 تصال غري مباشرة  آلة اال ( أ

كانت مهارة الكتابة هي سعي لتعبري األفكار والشعور املوجودة عند  

 الفرد وهؤالء التالميذ حتى يقدرو على ايصال افكارهم بالكتابة. 

 آلة التفكري املنظمة    ( ب

احلالة اجلديدة تشجيع التالميذ للتفكري منظما حتى يطلبوا كيف تكوين 

 واجلذابة بالكتابة. 

 ستجابة على قوة اال التعميق   ( ت

إعطاء الفرصة ألن يتفكر أفراد كيف استخدام اللغة مضبوطة ولكنهم  

 يفكرون األفكار املقلية. 

 ترقية القدرة على حل املشكالت    ( ث



 

 

كانت مهارة الكتابة تعتمد على مهارة اللغة النشيطة واملنتجة حتى يسهل 

 التالميذ حلل املشكلة املوجودة.

 املساعدة على تعبري األفكار امللقية   ( ج

يف تعبري الشعور أو األفكار بالكتابة ، كان الفرد له الفرصة السمينة  

 الستعداد نفسه على ما يفعله أو يعربه. 
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 أغراض تعليم الكتابة العربية  . أ

 وقال حممود كامللك مهارة الكتابة .اض، وكذكل عمل البد له من أغر

 : يلىض عملية تعليم الكتابة كما ا إن أغر( 236:1985)

 وصوته كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف  (1

 شكل  وتتمييز لعربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة كتابة الكلمات ا  (2

 وآخرها لكلمات و وسطها ا   لاحلروف يف أو 

 وسليم واضح خبط إتقان طريقة كتابة اللغة العربية   (3

 حسب مايسهل للتالميذ  أوالرقعةالنسخ  خبط إتقان الكتابة  (4

 اليسار  إىلاليمني  إتقان الكتابة من (5



 

 

 استخدامها وكيفية تهالالود  م الرتقي  عالماتمعرفة  (6

بعض االختالفات   معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك مايف اللغة العربية من (7

  يفومن خصائص ينبغي العناية هبا  والعكس،الكتابة  و بني النطق 

 وغريها واهلمزات  واملربوطة،الكتابة كالتنوين والتاء املفتوحة 

 املناسبة مكتوبة يف اجلمل العربية  رترمجة األفكا (8

حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها   منيف مجل  مكتوبة األفكارترمجة  (9

إضافة   ،والتأنيث  ،التذكرياإلفراد والتثنية واجلمع )  املعنىبتغري 

 (  الضمائروغريها 

 املناسبة الصيغ النحوية   مستخدمة  مكتوبة األفكارترمجة  (10

 املعربعنها املناسب للموضوع أو الفكرة  األسلوباستخدام  (11

سرعة الكتابة معرباعن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة   (12

 .معربة
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 (  كمايلي :   220عند حممد كامل الناقة ) مراحل تعليم الكتابة العربية



 

 

. الكتابة املوجهة، و أشكاهلا فيما يلي :1  

أ. اجلمل املوازية    

موازية جلملة معينة، الكلمات يطلب من الطالب أن يكتبوا عدة مجل 

الالزمة لكتابة هذه اجلمل. مثل ذلك أن تكون اجلملة النموذجية: كتب الولد  

 درسه، وتكون كلمة التعويض )البنت( فيكتب التلميذ : كتبت البنت درسها.

 ب. الفقرة املوازنة 

تعطي للطالب فقرة مكتوبة ثم يطلب منه إعادة كتابة الفقرة مغري إحدى   

الرئيسية فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حول شخص امسه حامت، يطلب  كلمات 

منه أن حيوهلا لتدور حول فتاة امسها مرية مثال. و يستدعى هذا بالطبع تغيري  

األفعال و الضمائر و الصفات و األحوال اليت تتعلق حبامت و جعلها تتناسب مع  

 االسم اجلديد. 

 ج. الكلمات احملذوفة  



 

 

أن مملئوا والفراغ يف اجلملة بالكلمة احملذوفة اليت قد تكون   يطلب من التالميذ

 أدة جر أو عطف أو استفهام أو شرط وغري ذلك .  

 د. ترتيب الكلمة  

تعتطى للتالميذ جمموعة من الكلمات ، ويطلب منهم أن يرتبوها ليكون منها  

 مجلة صحيحة. 

 ه. ترتيب اجلمل  

، ويطلب منهم أن يرتبوها  تعتطي التالميذ جمموعة غري مرتبة من اجلمل

 ليكون فقرة متكاملة .  

 و. حتويل اجلملة  

تعطي التالميذ مجلة يطلب منهم حيولوها أن حيوهلا إىل منفية أو مثبتة أو  

 استفهامية أو خربية  أو تعجيبية أو غري ذلك. 

 ز. وصل اجلمل



 

 

تعطي التالميذ مجلتان يطلب منهم أن يوصل هها معا ليكون منهما مجلة   

 واحدة باستخدام أدة حتدد له أو ترتك حرية حتديدها.

 ح. إكمال اجلمل  

تعطي التالميذ جزءا من اجلملة ويطلب منهم  إكماهلا بزيادة مجلة رئيسة أو  

 غري ئسة.  

 

 (  2011 :129-128. الكتابة احلرة ) حممد علي الكامل ،  2

تبدأ هذه املرحلة باختيار موضوعات للكتابة تتناسب مستواهم اللغوي من 

حيث  مفرداهتم وتراكيهم واستخدامهم للقواعد، ولعل أنسب موضوعات ميكن  

البدء هبا هي تلك املوضوعات اليت تدور حول نصوص القراءة املقررة ولكنها  

ها خارج الناص  تتعدى ما يف هذه النصوص من حقائق وأفكار ومتد بصر

وحتميل تفكري التالميذ إىل كل مايتصل بالنص من قريب أو بعيد ، ومن أهم ما  

يساعد التعليم على تلك األسئلة اليت ميكن أن تدفعهم للبحث عن حقائق  

 وأفكار ومعلومات ليست موجودة يف نص الكتاب .



 

 

   العربية   تعليم الكتابة يف    سيلة الصوراملندجمة :  و   الثاني   لفصل ا 

 املندجمة   مفهوم الصور  .1

إن كلمة "الصورة"تشمل مجيع أنواع اللوحات و الرسوم التوضيحية املستخدمة يف 

عملية حتضري تعليم اللغة. و عادة، كانت اللوحات أو الرسوم التوضيحية املستخدمة يف  

يلة الكتب النصية ال تتطلب كتابة مجيلة )اخلط(. و السبب يف ذلك، أن الرسومات اجلم

ال تضمن بالضرورة أو قد ال تكون تساعد كثريا على فهم النص. هذا هو السبب يف أننا 

 جند كثريا الرسوم التوضيحية من الكتب لتعليم اللغة تأتي مبجرد الرسومات اخلطية.  

 و  ببصرية متثيل  ما هي الصورة إن (  1988:45)  نقله كما سوفومو قالكما 

 سيفول  و  يوسف تيار. الناس تفكري و  الشعور كااإلجتهاد تكون و األبعاد إثنانى شكلها

  و . اإلسم و احلوادث و احلال عن املعنى على  تدل الصورة و (  1997:211)  أنوار

 أومارهامليك عند  الصورة. ملصقات و  الصحف، و  اجملالت من الصورة هذه اخذ  ميكن

 من فياضة مشاعر  و األبعاد ثنائية شكل يف  بصريا يتحقق ما كل  هي (  1994:12) 

 لوحات من يتوكن الذى  العقل، أو شعور



 

 

  و . للدروس اجلميلة التوضيحية الرسوم و الرسومات كانت ، بيانه سبق مما

  و اجملالت يف  الواردة الصور بقطع هي اجلميلة الصور على للحصول استخدامها اخلطوات

 . الكتب   و الصحف

 (  2007:28) ربورتس و كوسسحى )  الصورة وسيلة  خصائصكان 

 :منها و  الصورة وسيلى خصائص من عدد  هناك أن

  مثل  احلدث أو الكائن تصف أن  ميكن أهنا يعين هذه و أصيلة، تكون أن جيب  (أ

 .مباشرة التالميذ يراه إذا

 .بوضوح  فيها الرئسية األجزاء يبني أن  يقدر متام، الصورة تكوين و  بسيطة، (ب

 احلقيقي حجم عن سهلة التلميذ يتخيل أن حبيث متناسب الصورة حجم كان (ج

 .مرسومة وجوه أو لألشياء

 . التعلم أهداف  لتحقيق صالحيتها و مجاهلا بني اجلمع (د

 وسيلة  هي  جيدة صورة كل  ليست ألهنا. رسالة الصور تكون أن  جيب  (ه

 اليت التعلم  ألهداف وفقا و الفنية زاوية من جيدة الصورة تكون أن ينبغي . جيدة

  .حتقيقها ينبغي



 

 

ترى نظرية ، أن مهارة الكتابة حيتاج  إىل تعليم جيد يدفع على وسيلة   

التعليم املتنوعة ليكون عملية التعليم اجلدابة واليكون امللل عندالطالب .  

تستخدم الباحثة الصور املندجمة يف التعليم الكتابة وهي الصور املوجهة بعناصر  

ضوع الرئيسية اليت تتعلق بني الصورة األوىل وتكون قصة واحدة يف موضوع  املو

 واحد. 

( الرسوم املنظورة هي  255:1985وعند حممود يوسف الديب ) 

تشتمل عادة على الصور اليت متثل الواقع وتتكون على صورتني أو أكثر من ذلك  

 يف موضوع واحد وتكون قصة صغرية . 

( الصور املندجمة   196:1981عبداجمليدالربي ) كما ترى النظرية، صالح 

تعين جمموعة الرسوم تكون ترتيب قصة، اليت توجه الدراس مبوضوع  إنشاء  

 املطلوبة 

 مزايا الصور املندجمة   .2



 

 

لكل وسيلة تعلمية مزاياها، وكذالك مامن هذه الوسيلة الصور املندجمة .  

 :وستأتي أنواع مزايا وسيلة الصور املندجمة فيما يلي 

( يف األمور  23:2010ومن مزايا وسيلة الصور املندجمة قالته ) حرديئنا، 

 اآلتية :  

  الصور  وسيلة خالفا عن املوضوع يظهر هبا واقعية  أكثر هي الصور  (1

 . اللفظية 

  األشياء  إحضار ميكن والزمنية حينما الصورة جتاوز القيود املكانية  (2

 .  الفصل أو يف

احلدود واحلواجز يف مالحظة  لصور تتغلب على قيد \وسيلة   (3

 .  اإلنسان

  عمر  مستوى  وأي جمال أي يف  مشكلة الصور وسيلة توضح  أن ميكن (4

 . الفهم  سوء تصحيح  ميكن هبا كما ،

  أجهزة إىل دون حاجة وتستخدم  وسيلة الصور رخيصة الثمن (5

 خاصة. 



 

 

 اخلطوات يف استعمال وسيلة الصور املندجمة   .3

 الصور املندجمة منها :واخلطوات يف استعمال وسيلة 

  .  يعد املدرس وسيلة الصور املندجمة 1

 . يقدم املدرس املعلومات اليت يتعلمها التالميذ 2

 . يشرح املدرس تقنية استخدام وسيلة الصور املندجمة 4

 . يقدم التالميذ الكلمات  مطابقة بالصور 5

 . يبحث  املدرس والتالميذ عن اإلجابات 6

 الثواب لإلجابة الصحيحة ملن حييب من التالميذ . يعطي املدرس 8

 

 

 فى تعليم الكتابة   ي الدراس   : حتصيل التالميذ  الفصل الثالث 

 حتصيل التالميذ الدراسي   مفهوم  .1

( هو النتائج اليت 787:1995التحصيل يف القموسي اإلندونسي األكرب ) 

حتققت ، واليت ثم العمل هبا. التحصيل الدراسي هو نتيجة لعملية التعلم مع  



 

 

وجود التغري يف التالميذ ، يف ذالك املهارات والنضج .قال مهالك )  

اليت  ( يظهر أن التحصيل الدراسي هو نتيجة يف حتقيق األحداف  94:1996

يدعمها النضج، وخلفية التالميذ واملواقف واالستعداد حنو الدراس والقدرة  

 على استيعاب املقررات اليت يتم تدريسها.

  22:2011والتحصيل الدراسي عند حممد طرباني وعارف مصطفى )  

( هو أمناط من اإلجراءات والقيم واملواقف والتقدير واملهارات. وقال نانا  

( إن التحصيل الدراسي حقيقة قدرة التالميذ على  34:2009سوجانا ) 

تناول األهداف الدراسية . فمن االستيعاب مهارات التالميذ بعد القيام  

 بالدراسة.  

من التعاريف السابقة تلخص الكتابة أن التحصيل الدراسي هو كل  

ماحصل عليه التالميذ بعد القيام بالدراسة. وكذالك كل ما فعلوه حتى  

 نتيجة املواد املدرسة داخل الفصل أو خارجه.  حيصلوا على 

 

 ي يف تعليم الكتابة ؤشرات حتصيل التالميذالدراس م  .2



 

 

مشتملة على ثالث جماالت هي اجملال املعريف واجملال  حتصيل  يف ؤشراتامل

( إن   152-151: 2006الوجداني واجملال احلراكي . وعند حمبني شاه )

 املؤشرات يف حتصيل الدراسي مشتملة على ثالثة جماالت وهي :  

 اجملال املعريف مشتمل على ستة :  

 التأمل مشتمل على ثالث مؤشرات  .1

 وقدرة التعليققدرة اإلشارة وقدرة التقرين 

 الذاكرة مشتمل على مؤشرتني   .2

 قدرة التذكر وقدرة اإلنتاج

 الفهم مشتمل على مؤشرتني   .3

 قدرة الشرح والتعريف بالسان  

 التطبيق مشتمل على مؤشرتني  .4

 قدرة إتيان املثال و قدرة استخدام متاما 

 التحليل مشتمل على مؤشرتني  .5

 قدرة البيان وقدرة التفصيل



 

 

 مؤشرتني الرتاكيب مشتمل على   .6

 قدرة التعليق وقدرة االستنباط وقدرة التعميم 

 التالميذ الدراسي حتصيل  العوامل املؤثرة يف   .3

( إن العوامل املؤثرة يف حتصيل 14 -24: 2007قال صربي سوتكنو ) 

 التالميذ الدراسي تنقسم إىل قسمني، العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية.

 العوامل الداخلية   . أ

 اجلسمية : العوامل الصحية ، عوامل العيوب اجلسمية ؛ العوامل  (1

العوامل السيكولوجية : الذكاء، الدافعية، امليول، العاطفة،   (2

 املوهبة، النضج، االستعداد؛

 العوامل التعبية ، وتشتمل على :  .ب

عامل جسمي وهو العامل الذي يرتبط بصحة البدن وعناصرها   (1

 العمل والتعليم  حيث أن التالميذ يراعون وحيفظون أحوال يف

 واالسرتاحة والنوم واألكل والرياضة والعبادة 



 

 

عامل نفسي وهو مشتمل على العقل واالهتمام وامليول والقدرة  (2

 والدافعية والنضج واالستعداد 

 عامل تعيب وهو مشتمل على التعب اجلسماني والروحاني   (3

 العوامل اخلارجية   . ج

منها ما قال بعض العلماء  والعوامل اخلارجية اليت تؤثر يف اإلجناز كثرية

 الرتبوية  وهي ما يلي : 

األسرة : طريقة الرتبية من الوالدين والعالقة بني العائلة وحالة   (1

 املنزل وحالة اقتصاد العائلة

املدرسة : منهاج التدريس وحالة البناء ووقت الدراسة واآللة   (2

الدراسية وطريقة التدريس والعالقة بني املدرس والتالميذ  

 قة بني التالميذ. والعال

 (  14-24:   2007اجملتمع : ) م.صربي سوتكنو :  (3

( إن   32-34:  2011وقال حممد طرباني وعارف مصطفى : 

 العوامل  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

الثالث : العالقة بني تعليم الكتابة العربية وسيلة الصور املندجمة  الفصل 

 وحتصيل التالميذ الدراسى فيها  

من املعلوم أن مهارة الكتابة هي مهارة اللغة األخرى بعد مهارة االستماع 

ومهارة الكالم ومهارة القراءة. وعند دارس اللغة العربية إن مهارة الكتابة  

 الكلمات . مشهورة بالرسم احلروف و

يف ثالثة جماالت أو املناطق،  وقدصنف بلوم حتصيل التالميذ الدراسى 

ستجابة الفكرية،  إىل االاملعريف اجملال   يرجع.ركيةوهي املعرفية والوجدانية واحل

إىل   الوجدانيويرجع اجملال  عرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويمكامل



 

 

) نانا سوجنا ،   باألفعال اجلسميةرتبط احلركية ت و استجابة املواقف، 

65:2009 .) 

للحصول على أهداف التعليم، يلزم على املدرس أن خيتار وسيلة التعليم 

االبتكارية واإلبداعية اليت تساعده يف توضيح املواد الدراسية  وإفهام التالميذ  

 كتاهبا. 

الكتابة هي وسيلة الصور املندجمة.  إحدى الوسائل املستخدمة يف تعليم

باستخدام وسيلة الصور املندجمة، يشاهد التالميذ الكتابة وجيربوا أنفسهم على  

تطيق مهارة الكتابة العربية ،  يقدم التالميذ الكلمات مطابقة بالصور، وتكوين 

اجلمل اليت توجد يف الصور املندجمة. إذا التالميذ اإلجابة املناسبة يف الصور  

 ملندجمة . يدل على أهنم فهموا الكتابة العربية وهم يرغبون يف تعليمها.ا

من البيان السابق، تستنتج الكاتبة أن تعليم الكتابة العربية بوسيلة الصور  

املندجمة يؤثر على حتصيل التالميذ الدراسي فيها. ألن الوجود املطلوب عند  

ة، بسبب التالميذ قادرين على التالميذ حنو مطابقة اجلملة املفيدة يف حالة مرحي

فهم الكتابة وجعل األمثلة منها مناسبة بتعليم الكتابة الصيحة. جيانب ذلك  



 

 

بوسيلة الصور املندجمة هي اختيار للمدرس والتالميذ يف حل مشكلة التعليم  

وحتقيق أهدافه. ألن هذه الوسيلة يفرتض أن ترقي التحصيل التالميذ الدراسي  

 بة العربية. خاصة يف تعليم الكتا
 

 الباب الثالث 

 مناهج البحث 

 

 الفصل األول : مدخل البحث و طريقته 

 مدخل البحث  .1

املدخل هو كيفية تفكري الكتابة عن منودج البحث وطريقة البحث  

)http://sosiologis.com(  وأما املدخل املستخدم يف هذا البحث فهو املدخل .

ألنه يقدم باألرقام، كما قال سوهارمسي أريكونتو ”Quantitatif Approach“الكمي

( إن البحث الكمي هو البحث الذي يقدم باألرقام، ويبدء جيمع  12:2013)

 البيانات وتفسريها ونتائج تعريضها.   

http://sosiologis.com/


 

 

 طريقة البحث  .2
 

(. 13:2018طريقة البحث هي كيفية لقيام البحث )هريي غوناوان، 
يتم مستخدمة في هذاالبحث هي طريقة شبه تجربة.ووالطريقة ال

، وهو المتغير الذي دعلى متغير واح  في هذاالبحث يتحدد التحكم

 كان (. ومن ثم ، 157: 2016)طائفة،  بر أغالب من األخريعت

التصميم التجريبي المستخدم في هذا البحث هو تصميم 

 . ”one group pretest postest design”االختبارالقبلي واالختبارالبعدي

 

 البحث ومصدره  الفصل الثاني : نوع
 البحث   نوع .1

  نوعية  قسمان،وهماهذاالبحث  فيالبيانات التيوردت  

أما  البيانات النوعية  فهي صورة عن ميدان البحث،  .وكمية

أما البيانات الكمية  هي البيانات التي  تدل على حال المتغير  

 (.2011:147المبحوث )محمود، 

باحث عن طريق المقابلة  ال بحثهاالبيانات النوعية  ي

باحث ال جمعهاالكمية وي وأماالبياناتالتوثق. و والمالحظة 

 باإلحصاءثم التحليل اإلختبار عن طريق  

 مصدر البحث .2
الذي يمكن  الموضوع في البحث هو  مصدر البيانات 

(. 2010:172) البيانات منه سوهارسيمي الحصول على
البحث إلى قسمين ، مصادر ا في هذ البيانات در اتنقسم مصف

. فأما البيانات فرعيةالبيانات األساسية ومصادر البيانات ال
در األصلي. اهي البيانات التي تنالها الباحث من المصفاألساسية 



 

 

فهي البيانات التي تنالها الباحث بواسطة الفرعية أما البيانات ف
كالكتب والكراسات والوقائع والسجالت  الوسيلة )آخرين( 

 المنشورة ام غير المنشورة.

يف الصف الثامن  البيانات األساسية لهذا البحث هي التالميذو 

فرعية  البيانات ال و،  مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج

س المدرسة  ومدرس اللغة العربية  ئيمن المقابلة مع رأ  مأخوذة

وكذلك  يف مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج والتالميذ 

 كتب عن استراتيجية التعليم ومهارة الكتابة. 
 الثالث : تعيين مجتمع البحث والعينةالفصل 

( إن مجتمع البحث  173: 2013)سوهارسمي أريكونتو،قال 
بناء على هذا التعريف، فإن  هو مجموعة من البحث إجماال.

يف الصف الثامن مدرسة  المجتمع في هذا البحث هو جميع التالميذ 

 تلميذا. 120. وعددهم الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج

والعينة جزء من المجتمع المبحوث )سوهارسمي   
إذا كان مجتمع البحث أكثر من مائة (. 173: 2013 أريكونتو،
٪ منه.  25-٪ 20٪  أو 15-٪ 10خذ الباحث العينة فتأشخص 

العينة   الباحث  ؤخذيوإذا كان مجتمع البحث مائة أوأقل منها ف
 كله. 

يف  البحث هي جميع  في هذا  عينةالعلى ذلك ، فإن إعتمادا  

،  ألن  الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج

 تلميذا.  37عددها أقل من مائة وهذا هو 



 

 

 

 الفصل الرابع : مكان البحث ووقته 

مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي يف  يعقدهذا البحث يف 

 . م  2019ابريل   10. وتقوم الكاتبة هبذا البحث يف التاريخ الصف الثامن 

اختارت الكاتبة هذه املدرسة ألن الكاتبة قد وجدت املشكلة اليت  

يف هذه  وسيلة الصور املندجمة  و املدرس مل يستخدم   تتعلق بالتعليم اللغة العربية

 املدرسة. 

 البحث أساليب جمع البياناتالفصل الخامس : 
 (observasi)المالحظة   .1

ان   (2017:60قال محمد عالي في )هيري غوناوان، 
أو وسيلة لجمع البيانات عن طريق طريقة المالحظة هي 

 أو األنشطة المستمرة فيمكانالبحث.   ألعراضمالحظة ا

مباشرة في  باإلشتراكلمالحظة في هذالبحثوقم الباحث با 
الباحث بدخول الى  الحظالعربية. ويبمادة اللغة عملية التعليم

باستخدام  خاصة مهارات الكتابةلالفصل وتعليم اللغة العربية،
 استراتيجية جولة الفصل.

 "interview"املقابلة .1



 

 

المقابلة هييي وسيييلة ( أن 197:2013رأى سوهرمسي أركونتـو )

 .لنيل المعلومات والبيانت عن طريقة عرض األسئلة من الباحثة

األســلوب جيمــع الكاتبــة بيانــات مــن املــتكلم يف ميــدان باســتخدام هــذا 

البحث لتعريف حالة موضوعيته تشـمل علـى حالـة تعلـيم اللغـة العربيـة وبيانـات 

 األخرى.

 "test"االختبار .2

ات التى تستخدم والتمرينااألسئلة مجموعة  واالختبار هو

 رفوالقدرات والمواهب التي يملكهاالمهارات والمعلمعرفة ا

: 2013 مجموعات )سوهارسيمي أريكونتو،الأو الفرض

تعطى الكاتبة اإلختبار يف هذا البحث مرتان، يف أول املقابلة  (.193

 )االختبار القبلي( وأخر املقابلة )االختبار البعدي(.

  ”pretest“ االختبارالقبلي .أ

يف هذااالختبارتعطي الكاتبة األسئلة إىل الفصل التجربي ملعرفة  

 . التالميذيف تعليم الكتابة قبل استخدام وسيلة الصور املندجمةقدرة 

  ”posttest”اإلختبارالبعدي .ب



 

 

يف هذا االختبارتعطي الكاتبة األسئلة إىل الفصل التجربي ملعرفة  

تعليم الكتابة بعد استخدام استخدام وسيلة الصور يف  قدرة التالميذ

 . املندجمة

 " documentation" التوثيق .3
التوثيق أصل كلمة الوثيقة، وهو ما مكتوبة.في أن 

إجرائه  يقوم الباحثون بتحقيق أشياء مكتوبة مثل الكتب 

والمجالت والوثائق واللوائح ومحاضر االجتماع واليوميات 

 (.201:2013وما إلى ذلك )سوهارسيمي أريكونتو، 

وكان التوثيق تستخدم لجمع البيانات من المتحدث في 

رفة الحال الموضوعي في موقع البحث موقع البحث، ولمع 

الذي يتضمن حالة المدرسة وتاريخ إنشائها وتطويرها وبيئتها 

 .وغيرها من البيانات الالزمة

 الفصل السادس : حتليل البيانات 

بعدما مجعت البيانات احملتاجة، فاخلطوات التالية هي هتليلها.ويتم هذا 

النوعية( والتحليل اإلحصائي   التحليل بطريقني: التحليل املنطقي )للبيانات 

 )للبيانات الكمية(. 



 

 

يستخدم هذا البحث حتليل البيانات الكمية من حتصيل االختبار القبلي  

 واالختبار البعدي بتصميم جمموعة واحدة على اخلطوات اآلتية:  

 امتحان  استواء البيانات   .1

كانت البيانات يف هذا البحث بيانات وحيدة فتستخدم الكاتبة معادلة  

 باخلطوات اآلتية :   ”Liliefors“ليلي أوفري 

 تعيني الفرضية  .أ

  منعينة  واالختبارالبعدي  االختبارالقبليالفرضية الصفرية : 

 . متعادلة

 منعينة  واالختبارالبعدي االختبارالقبليالفرضية املفرتحة : 

 . متعادلةغير 

 ٪ 5مستوى الداللة   .ب

 االمتحان اإلحصائي  .ج
 (| ع) تخ –( نظ)  تج| أكبر=  ل

 الحساب  .د



 

 

 االختبارالقبل من نتيجة االستواء بامتحانالبيانات الممتحنة 

 يواالختبارالبعدي 

=  س.م
سمج

ن
 

 

 2(مجس) –  2مجس. ن =  االنحرافالمعياري 

 ( 1 – ن)  ن      

 2(صمج ) –  2صمج . ن = االنحرافالمعياري 

 ( 1 – ن)  ن     

 (| ع) تخ –( نظ)  تج| أكبر=  ل

 الجدولية " ت" حساب .ه
 ن :  ⍺ل=  الجدولية " ت"

 ن : ٪5ت= 

 قراراالمتحان  .و
" ت"  ≤الحسابية" ت: " ( مردودة) الفرضية الصفرية

 الجدولية 

"  ت">الحسابية " ت( : "مقبولة) الفرضية المقترحة

 الجدولية 

 استنتاج  .ز 

 امتحان لإلستبيان  .2

 100=  مجموع القيمة . 

 ص               

 امتحانالمقارنة  .3

" ت" امتحان  المعادلة تستخدمالبيانات معتدلة   فإذاكانت .أ
 :  فإيريد



 

 

 الفرضية تعيين  (1

 جوبعدهالعال قبلعدم الفرق : الفرضية الصفرية

 العالجوبعدهقبل  وجودالفرق: الفرضية المقترحة

 

 اإلحصاءتعيين نتيجة امتحان  (2

 

=  ت
̅̅̅̅مب

س
ن√ب

 

 

 الداللة مستوىتعيين  (3
 ( دح ( )α) ت=    الجدولية" ت"

 ( 1- ن( ) α) ت=   الحسابية" ت"

 معياراختبارالفرضية تعيين  (4
" ت" <الحسابية " ت: " ( مردودة)الفرضية الصفرية 

 الجدولية 

" ت">الحسابية " ت: " ( مقبولة) الفرضية المقترحة

 الجدولية 

 االستنتاج  (5

 فتستخدم هماغيرمعتدلةأوكال  البيانات إحدىوإذاكانت  .ب
 : تيةاآلالخطوات  ويلشوكشونبالمعادلة امتحان 

 الفرضية تعيين  (1
 جوبعدهعدم  فرق قبل العال:  الفرضية الصفرية    

وجود فرق قبل  :  الفرضية المقترحة    

 العالجوبعده 



 

 

 اإلحصاءتعيين نتيجة امتحان  (2
 19≥ ( ن)   العينة ( أ

 بينجوازالبياناتتعيين فرق العينة  (1)

 الصفري الفرق  تيجةإهمالن  (2)

ترتيب نتيجة الفرق دون  النظر إلى  (3)
 الرموز 

 والسلبي اإليجابي   رموزالفرقتفريق   (4)

الحسابية بجمع النتائج " ت" نتيجةتعيين  (5)
 السلبية   والنتائجاإليجابية 

الحسابية التي  لديها " ت" نتيجةتعيين  (6)
 أخفضقاطعة " ت" نتيجة

 19<(  ن)  العينة ( ب

 

)   =  ز
1 −ت

4
  (   1+  ن(  ) 

 ( 1+  ن2(   ) 1+  ن)  ن 1
24  

 

 الداللة مستوىتعيين  (3

 19≥ (ن ) العينعة ( أ

 ⍺تعيين (1)
 ويلشوكشونالجدولية  " ت"  نتيجةتعيين  (2)

 19<( ن ) العينعة ( ب
 ⍺تعيين (1)

 الجدولية " ز"  نتيجةتعيين ( ب) 

 معياراختيبارالفرضية تعيين  (4

 



 

 

 

 19≥(  ن)  العينة ( أ

"  ت" يجةإذاكان نت (1)
الجدولية ويلش  "  ت" <الحسابيةويلشوكشون

 . مقبولةالفرضية الصفرية   وكشونف

"  ت" نتيجةإذاكان  (2)
الجدولية ويلش  " ت" >الحسابيةويلشوكشون

 .مردودةالفرضية الصفرية   وكشونف

 19<( ن ) العينعة ( ب

"ز" الجدولية  الفرضية  ≤الحسابية" ز" (1)
 الصفرية مردودة )وجود الفرق( 

> "ز" الجدولية  الفرضية الحسابية " ز" (2)
 الصفرية مقبولة ) عدم الفرق( 

 االستنتاج  (5

"ز" الجدولية  الفرضية الصفرية  ≤الحسابية " ز" . أ
 مردودة )وجود الفرق( 

> "ز" الجدولية  الفرضية الصفرية الحسابية" ز" .ب
 مقبولة ) عدم الفرق( 

 

 د–ن استواءالبياناتامتحان  .4

  اختباريمكن د  – ن استواءالبيانات امتحان إن  قالهاكي

. وبعدهنتائج بينقبل التعليم  ترقية عنعامة  أنتوفرلمحة

الرئيسية المستخدمة لمعرفة ترقية نتائج التعليم  أماالبيانات

لمعرفة  لهاالكاتبةوتحل. والبعدي االختبارالقبليفهي بيانات 

د  – ن واستواءالبياناتالمتوسط  حسب تنتيجة االختبارثم 



 

 

تستخدم  د  – نابسولحس. والبعدي االختبارالقبلي بين 

 (. 2008 ،أرتشمبولت،2002 ملتيزر،) كيمعادلةها 

 االختبارالقبلي نتيجة   - االختبارالبعدينتيجة =    د -ن

 االختبارالبعدي نتيجة  – النتيجة أعلى

 3.1 الجدوال

 د–ن  تيجة  ن للنتيجةمعيار

 تصنيف د  -ن معيار للنتيجة  
 مرتفع  0،7< د
 معتدل  0،7  ≥د> 0،3
 منخفض 0،3 ≥د



 

 

 

 الباب الرابع 

تعليم الكتابة العربية بوسيلة الصوراملندجمة لرتقية حتصيل    التحليل التجرييب عن 

التالميذ الدراسي فيها" )دراسة شبه جتربة على تالميذ الصف الثامن ) ج ( يف  

 مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج( 

 تحصيل البحث  وتحليله : الفصل األول  

الثانوية   الروضة لعامة  عن  مدرسةالفصل األول:  األحوال  ا

 باندونج   شيلينجي  اإلسالمية 

 باندونج شيلنجي  سالمية اإل الروضة املتوسطة  تاريخ نشأة مدرسة   .أ

  كولون  شيلينجي د  يف  سالمية اإل املتوسطة  الروضة  مدرسة  تقع 

 كولون شيلينجي ،”Galumpit“غالومفيت الشارع في وهي جباندون 

“CileunyiKulon”،  الروضة  مدرسة أسست. الغربية جاوى باندونج  

 يف  ، ”Sindang Sari“معهدسينداجنسارى بعدتأسيس االسالميةاملتوسطة 

  الروضة  حتتمؤسسة حممدشجاعى احلاج بواسطة 1931 مايو 13 التاريخ



 

 

  سعة  على املدرسة  هذه وتقع. الرمسية التعليمية أاملؤسساتتنش التى

 . مرتا  861 األرض

  تتجه  التى الرتبوية والرسالة املستقبلية الرؤية املدرسة  وتستحق هذه

 . إليهااملدرسة

 املستقبلية   الرؤية

هي التفوقفي   شيلينجياإلسالمية املتوسطة  الروضةرؤية مدرسة 

 املواقف إىل  والتكنولوجيا،استنادا العلوم  جمال  يف واملسامهة والتقوى،اإلميان 

 .املدرسة وإجنازات املهنية 

 الرتبوية   الرسالة

 .املتطورة واألساليب بالوسائل املتميزة الرتبوية بالعملية القيام  .1

 .الكرمية  األخالق وتكوين الصحيحة  العبادة تعليم .2

 . اإلجنليزية واللغة العربية واللغة العامة العلوم  تعليم .3

 .احلياة حتديات واملواجهة يستعد كي املعيشية  باملهارات تزويدالطالب .4

 



 

 

أحوال املدرسني والتالميذ ملدرسة الروضة املتوسطة اإلسالمية شيلنجي   . ب 

 باندونج 

سالمية شيلنجي  املتوسطة اإل  الروضة املدرسني يف مدرسة عدد 

نفرا. وكانوا خرجني من    14هو   2019-2018باندونج للعام الدراسي  

سالمية  ا يف جامعة سونان غونونج جاتى اإلاجلامعات املتنوعة، منهم خترجو

احلكومية باندونج ويف اجلامعة الرتبية اندونسياو يف املدرسة العالية االسالمية  

 احلكومية شرييبون ويف جامعة فاسوندان باندونج.  

 4.1اجلدول  

شيلينجي باندونج للعام    سالمية ملتوسطة اإل ا أمساء املدرسني يف مدرسة الروضة  

   2019-2018الدراسي  

 املوظفة  األمساء  رقم 

فد .إيندانغكوسوانتو،س 1  املدرسة  رئيس 

وعلم   العقيدةواألخالق  مدرس كميل أسيف الدكتوراندوساحلاج 2



 

 

 االجتماع  أستوري 

 الدكتورندساحلاجكامسامتناجاة  3
و اللغة   مدرسالقرآنواحلديث

 السوندوية 

س.هينىويديياأستوتي،س 4  مدرسةاللغةاإلندونيسية  

والعلم الطبيعية  مدرسالرياضيات  فد .يوديقمرالدين،س 5  

أ . فد. حممدعارفني،س 6  مدرساللغةالعربية  

أ .فد. طاهرنوباطانيس،س 7  مدرسعلمالفقه  

أ .فد. نيناالنساء،س 8  مدرساللغةاإلجنليزيةوالرياضةالبدنية  

أ .فد.عبدالوحيد،س 9  مدرسالتارخيوالثقافةاإلسالمية  

أ .فد. ياياهتدايةاهلل،س 10  مدرسالعلومالطبيعية  

 مدرسة العلم االجتماعية  النسا يوستياني  11



 

 

فد .يايووانديرا،س 12  مدرسةاللغةاإلجنلزية  

أ .فد.ياناموليانا،س 13 التكنولوجي واملعلومات و   مدرس 

 اتصاالت 

 مدرسة العلم االجتماعية  مولياني، س.فد  14

  214 يبلغ فهو 2019-2018 الدراسى للعام  التالميذفيها وأماعدد 

 نفرا120 وعدده السابع  هوالفصل األول الفصل. فصول مثانية إىل يتوزع ،نفرا

هذا  و .نفرا19  من يتكون التاسع الفصلو نفرا 75ن م يتكون  الثامن  والفصل

 : اآلتي  اجلدولكما يف 

 4.2اجلدول  

شيلينجي باندونج للعام    سالمية املتوسطة اإل درسة الروضة  التالميذمل عدد 

   2018  -2017الدراسي  

 عدد التالميذ  



 

 

 اجملموع  اإلناث  الذكر  الفصل 

 120 52 68 السابع 

 75 38 37 الثامن 

 19 12 7 التاسع 

مبدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية   يف الفصل الثامن )ب( أحوال التالميذ  .ج

 شيلنجي باندونج 

   4.3اجلدول  

شيلينجي    الثانوية اإلسالمية درسة الروضة  يف الفصل الثامن )ب(مب التالميذ عدد 

 2019-2018باندونج للعام الدراسي  

 عدد التالميذ  

 اجملموع  اإلناث  الذكر  الفصل 

 28 16 12 الثامن )ب( 
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 ملدرسة الروضة املتوسطة اإلسالمية شيلنجي باندونج  حال التسهيالت .د 

هي   والتعلم التعليم عمليةيفأخرى  عواملمهمةهناك  أن  مناملعلوم 

  سالميةاملتوسطة اإل الروضةوتتكون  والتسهيالت ملدرسة التسهيالت 

 :اجلدوالآلتىي كمافهي  هذه املدرسة  ملكهايتالتشيلينجي 

 4.4   اجلدول 

 الروضة املتوسطة اإلسالمية شيلنجي باندونج  مدرسة   يف  التسهيالت 

 اجملموع أنواع التسهيالت  الرقم 

 1 إدارةرئيساملدرسة  1

املدرسني   غرفة 2  1 

ل والفص  /غرفة التعلم  3  9 

 1 املكتبة  4

 1 ملعباملدرسة  5
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 1 القاعة  6

 1 املسجد  7

 4 احلمامللتالميذ  8

 1 احلمامللمدرس  9

 1 معمل احلاسب  10

 1 غرفة التوجيه واالستشارة 11

 1 غرفة الصحة للتالميذ  12

 1 غرفة منظمة التالميذ  13

 1 معمل كيمياء   14

 2 خمزن  15
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الكتابة قبل استخدام وسيلة   مادة يف  حتصيل التالميذ الدراسي : الفصل الثانى 

 الصوراملندجمة 

الكتابة قبل   مادة يف  حتصيل التالميذ الدراسيملعرفة واقعية 

أسئلة بتجريب    20ة الكاتب ت، قدم استخدام وسيلة الصوراملندجمة 

ه  هذايف  وأعلى القيمة. الثامنالتالميذ الصف  يف تلميذا 20إىل  ة الكاتب 

 .( 0)  صفر أسفل القيمة هي قيمة و ( 100مائة)  قيمة هي التجريبة

التفسري  الكاتبة ستعمل تعرفة مقايس القيمة لكل املتغري ملو

 : فيمايلي( 30: 2006) قالمحبينشاهكما

 جدا جيدة=    100 – 80  النتيجة   

 جيدة=   79 – 70  النتيجة   

 كافية =   69 – 60  النتيجة   

 منخفضة =   59 – 50  النتيجة   

 منخفضةجدا =   49 – 0   النتيجة   

الكتابة قبل استخدام   مادةيف  حتصيل التالميذ الدراسيعرفة ومل

 تية:  ، تسلك الكاتبة اخلطوات اآلوسيلة الصوراملندجمة 
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 تعيني نتيجة املتوسط من االختبار القبلي .1

 وهذا هو اجلدول لنتيجة االختبار القبلي :

 

 

 

 

 4.4اجلدول  

 ( 1نتائج التالميذ يف االختبار القبلي )س

 النتيجة  االسم  الرقم 

 20 احسن 1

 25 حممد شحرل مبارك  2

 70 ريان رمحاه هلل  3
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 88 رفلي فرمتا  4

 15 حممد رفيد  5

 65 حممد فائز  6

 37 إرس ارسوة 7

 22 حممد رفقي  8

 62 رضى أمحد   9

 75 رزحان أدتيا  10

 58 ندى مرمحة  11

 65 رفقي خباري  12

 47 ردتيا 13
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 45 شحرل مولنى 14

 60 حممد اريق 15

 80 حممد صرب  16

 16 ريين ستى 17

 20 ملي نورئينى 18

 30 سرح اميليا فرتى  19

 40 زقي مولنى   20

 940 جمموع النتائج  

 

 معرفة حساب قيمة املتوسط من االختبار القبلي باستخدام املعادلة اآلتية: .2

مج1 س =1م.س

ن
 

   =
940

20
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               =47 

الكاتبة أن قيمة املتوسط احملصولة هي على قدرة  تعرفمن البيانات السابقة 

حتصيل يف معيار التفسري. وهذا يدل على أن  49-0وهي تكوين بني  47

الكتابة قبل استخدام وسيلة الصوراملندجمة يف   مادةيف  التالميذ الدراسي

 يدل الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج 

 .جدا منخفضةعلى درجة 

 امتحان استواء البيانات .3
كانت البيانات في هذا البحث بيانات وحيدة فتستخدم   

 اآلتية :بالخطوات ”Liliefors“المعادلة ليلي أوفير  الكاتبة 

 4٬5الجدول 

 ( ي )السني األولالتوزيعالتكرارىلالحنرافاملعيار
2

 الرقم س1 ف1 ف1 س1 ف1 س1
225 15 1 15 1 

256 16 1 16 2 

800 40 2 20 3 

484 22 1 22 4 

625 25 1 25 5 

900 30 1 30 6 

1369 37 1 37 7 

1600 40 1 40 8 
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2025 45 1 45 9 

2209 47 1 47 10 

3364 58 1 58 11 

3600 60 1 60 12 

3844 62 1 62 13 

8450 130 2 65 14 

4900 70 1 70 15 

5625 75 1 75 16 

6400 80 1 80 17 

7744 88 1 88 18 

 الجمع 20 940 54420

 

 الفرضية   . أ

  واالختبارالبعدي  االختبارالقبلي : الفرضية الصفرية  

 . متعادلة عينة من

 واالختبارالبعدي  االختبارالقبلي :   الفرضية المقترحة 

 . متعادلةغير  عينة من

 ٪  5مستوى الداللة   .ب

 االمتحان االحصائي . ج

 (| ع) تخ –( نظ)  تج| أكبر=  ل

 الحساب  .د 
البيانات الممتحنة بامتحان االستواء نتيجة من 

 االختبار القبلي  
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م.س = 
سمج

ن
 

 =
940

 20
 

       =47   

 

)مج  – 2ن. مج س االنحراف المعياري  =       

 2س(

 ( 1 –ن ) ن       

   – 54420. 20 االنحراف المعياري  =       

(940)2 

      20 (19 ) 

=           1088400 -  883600 

380   
       =204800 

  380 

 = 538،95 

 =23،21  

المعياري، تحسب  الكاتبة  قيمة  "ت"  بعد معرفة  االنحراف  

 الحسابية  وهي كمايلي:

 4.6اجلدول  

ليلي أوفيرسلنتائج التالميذ في االختبار القبلي لتحصيل التالميذ 

 في تعليم الكتابة )السين األول( 

 -نظ تخ │

 │ع تخ 

م  – 1)س  نظتخ  عتخ 

 ع / (س
الرق س1

 م

03379،0  05،0  08379،0  -38،1   15 1 
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-

00824،0   

1،0  09176،0  -33،1  16 2 

-

07698،0  

2،0  12302،0  -16،1  20 3 

-

10993،0  

25،0  14007،0  -08،1  22 4 

-

12894،0  

3،0  17106،0  -٬950  25 5 

-1173،0   35،0  23270،0  -73،0  30 6 

-0664،0  4،0  33360،0  -43،0  37 7 
-

06791،0  

45،0  38209،0  -30،0  40 8 

-

03586،0  

5،0  46414،0  -09،0  45 9 

-55،0  55،0  0000،0  0 47 10 

08082،0  6،0  68082،0  47،0  58 11 

06226،0  65،0  71226،0  56،0  60 12 
04215،0  7،0  74215،0  65،0  62 13 

-

02067،0  

8،0  77935،0  77،0  65 14 

-

02065،0  

85،0  83891،0  99،0  70 15 

-

01314،0  

9،0  88686،0  21،1  75 16 

-0278،0  95،0  92220،0  42،1  80 17 
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-

03836،0  

1 96164،0  77،1  88 18 

 

 تخ )ع(|  –ل = أكبر |تج )نظ( 

 =0،12894 

 5حساب "ت" الجدولية .ه
 : ن ⍺= ل  "ت" الجدولية 

 =0،05 :20 

 =0.190  

 قرار االمتحان  .و
أن قيمة "ت" الكاتبة عرف اعتمادا على الحساب السابق ت

 أصغر من قيمة "ت" الجدولية ( 0٬12894)  الحسابية 

 مقبولة.  . والمعنى أن الفرضية الصفرية(0،190)

 استنتاج  .ز

  مقبولة بناء على قرار االمتحان  أن الفرضية الصفرية

 وهذه تدل على العينة تصدر عن مجتمع المعتدل. 

 

بعد استخدام   الكتابة مادةيف  التالميذ الدراسي  حتصيل: الفصل الثالث 

 وسيلة الصوراملندجمة 

بعد استخدام وسيلة   الكتابة مادةيف  التالميذ الدراسي حتصيلملعرفة واقعية 

 الصوراملندجمة 
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التالميذ الصف   يف تلميذا  20إىل  ةأسئلة بتجريب الكاتب  20ةالكاتب  ت ، قدم

أسفل القيمة هي  و ( 100مائة) قيمة  هي هذاه التجريبةوأعلى القيمة يف . الثامن

 .( 0)  صفر قيمة 

 قال التفسري كما الكاتبة ستعمل ت ملعرفة مقايس القيمة لكل املتغري  

 :  فيمايلي( 30: 2006)  محبينشاه

 جيدةجدا=    100 – 80  النتيجة   

 جيدة=   79 – 70  النتيجة   

 كافية =   69 – 60  النتيجة   

 منخفضة =   59 – 50  النتيجة   

 منخفضةجدا =   49 – 0   النتيجة   

استخدام وسيلة   بعدعرفة حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة ومل

 تية:  الكاتبة اخلطوات اآل  لك ت، الصوراملندجمة 

 تعيني نتيجة املتوسط من االختبار البعدي  .1

 وهذا هو اجلدول لنتيجة االختبار البعدي : 
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 4.7الجدول 

 نتائج التالميذ يف االختبار البعدي 

 النتيجة  االسم  الرقم 

 50 احسن 1

 80 حممد شحرل مبارك  2

 82 ريان رمحاه هلل  3

 97 رفلي فرمتا  4

 60 حممد رفيد  5

 78 حممد فائز  6

 62 إرس ارسوة 7

 70 حممد رفقي  8

 78 رضى أمحد   9

 95 رزحان أدتيا  10
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 90 ندى مرمحة  11

 90 رفقي خباري  12

 83 ردتيا 13

 80 مولنىشحرل  14

 80 حممد اريق 15

 89 حممد صرب  16

 40 ريين ستى 17

 80 ملي نورئينى 18

 50 سرح اميليا فرتى  19

 60 زقي مولنى   20

 1494 جمموع النتائج  
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معرفة حساب قيمة املتوسط من االختبار البعدي باستخدام املعادلة   .2

 اآلتية: 

=2م.س
مج2 س 

ن
 

                 =
1494

20
 

            = 74،7   

الكاتبة أن قيمة املتوسط احملصولة هي  تعرف من البيانات السابقة 

يف معيار التفسري. وهذا   79 – 70وهي تكوين بني  74،7على قدرة 

الكتابة العربية قبل  مادةيف الدراسي التالميذ  حتصيلعلى أن يدل 

يف الصف الثامن مدرسة الروضة الثانوية الصوراملندجمة استخدام وسيلة 

 .جيدة  على درجة يدل  اإلسالمية شيلنجي باندونج

 امتحان استواء البيانات .3
كانت البيانات في هذا البحث بيانات وحيدة فتستخدم   

 بالخطوات اآلتية :”Liliefors“المعادلة ليلي أوفير  الكاتبة 

 4.8الجدول 

 ي )السني الثاني( التوزيعالتكرارىلالحنرافاملعيار)
2

 الرقم س2  ف2 ف2 س2 ف2 س2
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1600 40 1 40 1 

5000 100 2 50 2 

7200 120 2 60 3 

3844 62 1 62 4 

4900 70 1 70 5 

12168 156 2 78 6 

25600 320 4 80 7 

6724 82 1 82 8 

6889 83 1 83 9 

7921 89 1 89 10 

16200 180 2 90 11 

9085 95 1 95 12 

9409 97 1 97 13 

54116

0 

 الجمع 20 1494

 

 الفرضية   . أ

  واالختبارالبعدي  االختبارالقبلي : الفرضية الصفرية  

 . متعادلة  عينة من

 واالختبارالبعدي  االختبارالقبلي :   الفرضية المقترحة 

 . متعادلةغير   عينة من

 ٪  5مستوى الداللة   .ب

 االمتحان االحصائي . ج
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 (| ع) تخ –( نظ)  تج| أكبر=  ل

 الحساب  .د 
البيانات الممتحنة بامتحان االستواء نتيجة من 

 البعدي  االختبار 

م.س = 
سمج

ن
 

                  =
1494

20
 

                =74،7 

 

)مج  – 2ن. مج س االنحراف المعياري  =       

 2س(

 ( 1 –ن  ن )      

 

   – 116540. 20 االنحراف المعياري  =       

(1494)2 

      19 (20 ) 

 = 2232036-  2330800 

20 
       =98764 

  380 

 = 259،90 

 =16،12 

بعد معرفة  االنحراف  المعياري، تحسب  الكاتبة  قيمة  "ت"  

 الحسابية  وهي كمايلي:
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 4.9الجدول     

تحصيل التالميذ البعدي لنتائج التالميذ في االختبار  ليلي أوفيرس

 في تعليم الكتابة )السين الثاني( 

ع تخ  -نظ تخ │

│ 

)س 2– م  تخ نظ عتخ 

  ع /س(
الرق س2

 م

-03442،0  05،0  01578،0  -15،2  40 1 
-08699،0  015،0  06301،0  -53،1  50 2 

-06859،0  25،0  18141،0  -91،0  60 3 
-0823،0  3،0  2177،0  -78،0  62 4 

03591،0  35،0  38591،0  -29،0  70 5 

1293،0  45،0  57930،0  20،0  78 6 
-02448،0  65،0  62552،0  32،0  80 7 

-02036،0  ٬70  67634،0  45،0  82 8 
-05503،0  75،0  69647،0  51،0  83 9 

01057،0  ٬80  81057،0  88،0  89 10 

-02361،0  85،0  82639،0  94،0  90 11 
-04853،0  95،0  90147،0  29،1  95 12 

-07927،0  1 92073،0  41،1  97 13 
 

 

 تخ )ع(|  –ل = أكبر |تج )نظ( 

 =0،1293 

 حساب "ت" الجدولية  .ه
 : ن ⍺= ل  "ت" الجدولية 
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 =0،05 :20 

 =0،190 

 قرار االمتحان  .و
أن قيمة "ت"  الكاتبة  عرفاعتمادا على الحساب السابق ت

 أصغر من قيمة "ت" الجدولية  ( 0،1293) الحسابية

 مقبولة.  . والمعنى أن الفرضية الصفرية(0،190)

 استنتاج   .ز

 مقبولة  بناء على قرار االمتحان  أن الفرضية الصفرية

 وهذه تدل على العينة تصدر عن مجتمع المعتدل. 

استخدام وسيلة   الكتابة  مادة يف الدراسي التالميذ  حتصيل ترقية الفصل الرابع : 

 الصوراملندجمة 

الكتابة العربية   مادةيف الدراسي التالميذ  حتصيلترقية  ولمعرفة

متحان  المقارنة الكاتبة باالعنه بحثتف ،الصوراملندجمة استخدام وسيلة 

 : بالخطواتاآلتية

فإذا كانت البيانات معتدلة  تستخدم المعادلة  امتحان "ت"  .1
 :   ”T Test Faired”فإيريد

 4٬11الجدول  

ي واالختبار التالميذ في االختبار القبل نتائجل امتحان "ت" فإيريد 

 البعدي 

 ن
 -1س النتيجة

1سم.
2 

 -2س

2سم.
 2س 1س 2
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1 20 50 729 610،09 

2 25 80 484 10962،09 

3 70 82 529 53،29 

4 88 97 1681 497،29 

5 15 60 1024 216،09 

6 65 78 324 10،89 

7 37 62 100 161،29 

8 22 70 625 22،09 

9 62 78 225 10،89 

10 75 95 784 412،09 
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11 58 90 121 234،09 

12 65 90 324 234،09 

13 47 83 0 68،89 

14 45 80 4 28،09 

15 60 80 169 28،09 

16 80 89 1089 204،49 

17 16 40 961 1204،09 

18 20 80 729 28،09 

19 30 50 289 610،09 

20 40 60 89 216،09 
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 15812،2 10240 الجمع

 

 

 

 تعيين الفرضية  . أ
 عدم الفرق قبل العالج وبعده    :  الفرضية الصفرية 

 : وجود الفرق قبل العالج وبعده   الفرضية المقترحة 

 تعيين نتيجة  امتحان االحصاء .ب

 

 م. –1س) مج  =         1االنحراف المعياري 

 2س(

  ن      

                   =10240  

   20   

           = 512   

 =22،63 

 2س( م. –1س) مج =         2االنحراف المعياري 

  ن      

                   =15812.2 

   20   
 

       = 790،61 
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=28،12 

1)م.س=    الحسابية"ت" 
2

2م.س -  
2) 

2ع +12ع  
2 

 2ن        1ن     

                                                   =47-74،7 

       263،22+212،28 

              20      20 

   =-7،27    

   512.12 + 73،790 

     20       20 

   =-7،27    

   25،61   +39،54 

   =-7،27    

   15،65 

=-7،27 

8،10 

=-3،42 

 تعيين مستوى الداللة . ج
 دح( ( )α"ت" الجدولية  =  ت )

 ( 1-20( ) 0،05=  ت )  
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 (  19) 05،0=  ت  

 =2،093  

 تعيين معيار اختبار الفرضية   .د
  ≤: "ت "الحسابية  )مردودة( الفرضية الصفرية 

 "ت" الجدولية 

"ت" >: "ت "الحسابية  )مقبولة( المقترحةالفرضية  

 الجدولية 

 االستنتاج  .ه
(  3،42"ت" الحسابية  )النتيجة  من  أن  وبعدذلك

  الحسابية " ت"( أو القيمة 2،093"ت" الجدولية ) >

 الفرضية  أن على النتيجة فتدلهذه الجدولية" ت" منأكبر

٪. هناك الفرق 0،05الدالة فيمستوى مردودة  الصفرية 

الكتابة العربية قبل   مادةيف الدراسي التالميذ  حتصيلالشديد بين 

 وبعده. الصوراملندجمة استخدام وسيلة 

 د  -ن  امتحان استواء البيانات .2
ترقية النتيجة من االختبار القبلي إلى   ولمعرفة

  -متحان استواء البياناتن با الكاتبةبحثعنهتف االختبار البعدي،  

 : بالخطواتاآلتية”N-Gain“د

 نتيجة االختبار القبلي   -د = نتيجة االختبار البعدي   -ن  

 نتيجة االختبار القبلي  -أعلى النتيجة    

 97المالحظة   :  أعلى النتيجة   في هذا البحث  

 4٬12الجدول   

 د  -حساب  نتيجة  ن 
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 االختبار البعدي االختبار القبلي الرقم
  -ن 

 د
 تصنيف

 معتدل  0،39 50 20 1

 مرتفع  0،76 80 25 2

 معتدل  0،44 82 70 3

 مرتفع  1 97 88 4

 معتدل  0،55 60 15 5

 معتدل  0،41 78 65 6

 معتدل  0،42 62 37 7

 معتدل  0،64 70 22 8

 معتدل  0،46 78 62 9

 مرتفع  0،91 95 75 10
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 مرتفع  0،82 90 58 11

 مرتفع  0،78 90 65 12

 مرتفع  0،72 83 47 13

 معتدل  0،67 80 45 14

 معتدل  0،54 80 60 15

 معتدل  0،53 89 80 16

 منخفض 0،30 40 16 17

 مرتفع  0،78 80 20 18

 منخفض 0،30 50 30 19

 معتدل  0،35 60 40 20

 واالستنباط من الجدول السابق  كما يلي:

 4٬13الجدول  
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 د  -نتيجة   ن 

نسبة  عدد التلميذ تصنيف د  -ن معيار للنتيجة  

 مثوية

 ٪ 35 7 مرتفع  0،7د < 

 ٪ 55 11 معتدل  0،7 ≥د  > 0،3

 ٪ 20 2 منخفض 0،3 ≥د 

 وأما نتيجة المتوسط منها فهي:

 د   -ن مج =          د   -

 ن                    

 11،77=      د   -ن م

  20  

   59،0= د   -ن م

التالميذ الذين  من الجدول السابق تعرف الكاتبة أن

( ٪ 35تالميذ ) الالمرتفع عددهم سبعة   د-ن  يحصلون على نتيجة

حد ا عددهم  معتدلال د  -نوالتالميذ الذين  يحصلون على نتيجة  

  -ن ( والتالميذ الذين  يحصلون على نتيجة ٪55تالميذ )العشر 

وتعرف الكاتبة أن   (.٪20)   انعددهم تلميذ منخفضال د

تدل على  النتيجة  فهذه % 59أو  0،59 د  -ن المتوسط 

  . 0،7 ≥د  > 0،3 تصنيف المعتدل هي
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