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 كلمة التمهيد
حلمد هلل الذم أنعم علينا بنعمة اإلمياف كاإلسالـ كالصالة كالسالـ على ا

أشرؼ األناـ سيدنا زلمد كعلى آلو ك أصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد 
أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا 

يق كاذلداية كادلعرفة كالفهم أشكر اهلل جزيل الشكر الذم أدامٍت الصحة كالتوف
 تأثَتحىت سبكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بادلوضوع "

يف تصعيد مهارة الكتابة اللغة العربية Poster Comment استعماؿ أسلوب تعليم 
لدل تالميذ الصف احلادل عشر يف ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية 

ركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية " كشرط من الشمالينو
اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد كاجهت مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة    
هت كتابة ىذه الرسالة باجلودة. سلتلف األقواـ استطعت يف معاجلتها حىت انت

كلذلك، كددت أف تقدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء ادلساعدين كادلشرفُت 
 كادلشجعُت منهم:

فضيلة كالداّم الكرميُت العزيزين احملبوبُت،"أمبو دنغ سائو" كاألـ "أيت دنغ  .0
سيبونغ" اللذاف قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سن الرشد 

بقدر طاقتهما على إسباـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ميد يف عمرعلا كساعداين 
 كأف يرزؽ ذلما الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، ـ.س.إ. مدير جامعة عالء الدين  .0
 هاإلسالمية احلكومية مكاسر كنوابو األستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ. كنائب 
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ستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب ادلدير الثاين، ادلدير األكؿ، كاأل
كاألستاذة سيت عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائبة ادلدير الثالثة، الذين قد بذلوا 
جهودىم كأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج زلمد أمرم، لس. ـ.أغ. عميد كلية الًتبية كشؤكف  .0

لتدريس كنوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، ـ.أغ. نائب العميد ا
األكؿ كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد 
الثانية كفضيلة االستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. نائب 

ة العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبي
 كشؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور محكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، كالدكتورة سيت  .2
عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية 

 كعلا اللذاف ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة. 
الدكتورة سيت  الدكتور محكا، ـ.تح.إ. كادلشرؼ األكؿ كفضيلة ضيلة.ف .5

عائشة خالق، ـ.فد. كادلشرفة الثانية اللذين ساعداين كأرشداين حىت 
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمة عليهما، اللهم 

 آمُت.
ما مجيع األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية  .6

 عندم من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.
رئيس ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو غزايل أىسر،  .7

س.سأس كزكجتو سورياين، س.إ اللذاف أعطية نصيهة إلنتهائي ىذه 
 الرسالة.
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 صديقايت احملبوبات لسنائيٍت، ربيعة العدكية، نور فضللة، نور حجرة اؿ .8
حىت  ٍتساعدنحجر، فييوؿ اؿ شرح، لسمي فرتاما فًتم، سيت رمحة، 

 انتهيت من كتابة ىذه الرسالة.
إلسباـ ىذه التحفيز كالدعاء  لذم بتقدًن بعضأفجاؿ الرمحن شاه ا .9

 الرسالة.
مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب كلية الًتبية بوجو خاص كالطالب  .02

ذين ساعدكين كأعاركين اآلخرين من الكليات األخرل بوجو عاـ ال
الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين دبا لديهم من أفكار كآراء يف إعداد 

 ىذه الرسالة.
ف ذلا منفعة كزيادة كأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكو 

القراء كالسيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة، كأسأؿ اهلل التوفيق  كعونا بُت لدل
 داية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمُت يا رب العادلُت.كاذل
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ولدفتر الجد  
أحواؿ ادلدرسة يف ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية :  2.0جدكؿ 

  0208-0207مالينو للعاـ الدراسي 
 ةأحواؿ الوسائل ادلدرسة اإلسالمية بوكيت ىداي:   2.0جدكؿ 
 نتائج اإلمتحاف ادلبدئي مهارة الكتابة تالميذ :   2.0جدكؿ 

 اإلمتحاف ادلبدئي االضلراؼ ادلعيارم:   2.2جدكؿ 
 النهائي مهارة الكتابة تالميذ نتائج اإلمتحاف :  2.5جدكؿ. 
 االضلراؼ ادلعيارم اإلمتحاف النهائي:  2.6اجلدكؿ 
لكتابة اإلمتحاف ادلبدئي قيمة اإلحصائيات كتابة ادلهارة ا:  2.7اجلدكؿ 

 كاإلمتحاف النهائي
 اإلمتحاف النهائي اجملموع اجملرب كاجملموع ادلراقبنتائج  :  2.7جدكؿ. 
 كصف تواتر كنسبة مهارة الكتابة :  2.8جدكؿ. 
 متوسط اإلمتحاف ادلبدئي كاإلمتحاف النهائي :  2.9اجلدكؿ 
ي كاإلمتحاف النهائي ربقيق الطبيعية إيا اإلمتحاف ادلبدئ:  2.02اجلدكؿ 

يف مهارة الكتابة لدل تالميذ الصف احلادس عشر 
 ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو. 

إمتحاف ادلتجانسة إيا اإلمتهاف ادلبدئي يف البيانات مهارة :  2.00اجلدكؿ 
الكتابة لدل تالميذ الصف احلادل عشر يف ادلدرسة 

 مالينو. العالية اإلسالمية بوكيت ىداية
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إمتحاف ادلتجانسة إيا اإلمتهاف النهائي يف البيانات  :  2.00اجلدكؿ 
مهارة الكتابة لدل تالميذ الصف احلادل عشر يف 

 ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو.
البيانات مهارة Independent sampel T-test  إمتحاف :  2.00اجلدكؿ 

ل عشر يف ادلدرسة الكتابة لدل تالميذ الصف احلاد
 .العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو
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 البحث تجريد
 أسرياين:  اسم الكاتبة

 02022000202:   الرقم اجلمعى
يف تصعيد  Poster Commentتأثَت استعماؿ أسلوب تعليم :  عنواف الرسالة

مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تالميذ الصف احلادل عشر يف 
 بوكيت ىداية مالينو. ادلدرسة العالية اإلسالمية

يف تصعيد  Poster Commentبحث عن تأثَت استعماؿ أسلوب تعليم ىذه الرسالة ت   
مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تالميذ الصف احلادم عشر ادلدرسة العالية اإلسالمية 

كيف كانت مهارة كتابة  بوكيت ىداية مالينو. كمشكالت البحث يف ىذه الرسالة ىي  
 Posterصف احلادل عشر قبل استعماؿ أسلوب تعليم تالميذ اللدل العربية اللغة 

Comment  كيف كانت مهارة كتابة  العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو، ك يف ادلدرسة
يف ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية  Poster Commentبعد استعماذلا أسلوب تعليم 

مهارة كتابة  اللغة مؤثر يف تصعيد  Poster Commentمالينو، كىل استعماؿ أسلوب تعليم 
ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية  يفصف احلادل عشر التالميذ اللدل العربية 
 مالينو.

اجملموع  . Pre-Eksperimental (One-Grup Pretest-Posttest design)نوع البحث ىو 
تالميذ الصف احلادل عشر يف ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو  الكلي ىو

ة يف ىذا البحث ىي كّل تالميذ الصف العينة النموذجي تلميذا. 00ككاف عددىم 
احلادل عشر. كأدات البحث اليت تستخدمها الباحثة ىي اإلمتحاف كالوثائق. مثّ البيانات 

  دبساعداة analisis statistic inferensial  ك  analisis statistic deskriptifتراكم بإخصائّية 
spss 06. 

كنتائج ىذا البحث تشَت إىل أف مهارة كتابة اللغة العربية لدل تالميذ قبل استعماؿ 
كتدؿ على مرتبة "ضعيف"كبعد استعماؿ  72.29ىي Poster Commentأسلوب تعليم 
ا على نتائج استندكتد عىب مرتبة "جّيد" ك  80.87ىي Poster Commentأسلوب تعليم 

uji-t  و قيمة ىthitung> ttabel) ( 09697 >09850  ؼH2  مرفوضH0 مقبوؿ، 
مهارة كتابة  يف تصعيد  Poster Commentإستعماؿ أسلوب تعليم فيمكُت ىناؾ تأثَت 

ية اإلسالمية بوكيت ادلدرسة العال يفصف احلادم عشر التالميذ اللدل العربية اللغة 
 ىداية مالينو. 
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 باب األول
  مقدمة 

 خلفية المشكالتالفصل األول: 

نظريّة الشعب كالبلداف.  ةكرام  أسيسلتهمة العناصر ادل إحدلالتعليم ىو  
الذم  00فقرة  ،0925يف الدستور  صبوبللتعليم يف اندكنيسيا ادل ةاألساسي

 نسانية ادلزيّةرد اإلاادلو  . لتحقيقالتعليم ىباحلصوؿ عل الشعب كلّ إىل  تلـز 
 0ة.خالقياألك 

تعليم جيد، غلب  ىعل تنقيدداؼ التعليمية ادلنشودة أك الكلتحقيق األى
  التعليمية تداآلا ،كادلتعلمُت ،كادلدّرسُتكيد دعمها بعناصر تعليمية  أبالت

 غار حراءيف  كىلاأل يةف اآلأضلن نعلم مجيعا  .ادلؤثّر النظاـ التعليمككذلك 
50-0األية96سورة العلق/ أ.النيب اف يقر ل يب أػلُت أمر جالتعليم.  نع اآليات

 

                      

                      

النيب نفسو حىت أمر التعليم، ةاعلي ية تدّؿ علىاآلكاالستنباط من ىذه          
الواردةتعلمنا أيضا اف نستمر يف  يةكاآل.ادلعرفة أك احلصوؿ عليها ىباحلصوؿ عل

انسانا مؤمنُت حلوؾ كاف نكوفالقراءة من أجل تطوير قدراتنا ككذلك اف نكوف 
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 .كميكن اف نصبح مسؤكلُت عن الدين كالدكلة متحلقُت األخالؽ الكرًن، 

عملية أف تقـو ب مثالية قادرة علىدلدرسة كمؤسسة تعليمية أف تكوف ا
التعليم، كالتنشئة االجتماعية، كالتحوؿ. كبعبارة أخرل، ادلدرسة ىي مدرسة 
شلتازة ليكوف قادران على العمل كعملية التعليم )العملية اليت تركز على التثقيف 

ملية اجملتمع خاصة بشأف األنشطة تثقيف كتعليم(، كعملية االجتماعية )ع
إىل أحسن كحاكية لعملية التحوؿ عملية تغيَت السلوؾ تالميذ(، بالنسبة لل

 . ةرسيف ادلد بنظاـ التعليم ك طرؽ التعليم، كربقيق ىذا يتحدد السلوؾ

 ت،كادلهار  ،نشاط يهدؼ إىل احلصوؿ علي اخلبات ىو ميكالتعل
ادا إىل مواد تعليمية استن، ا، أك نشاط ادلتعلمُت أنفسهكادلعارؼ اجلديدة

عملية التعليم ينبغي للمدرسُت أف كيف 0علي التعلم. تالميذال ةدلساعددزلدّ 
 ف يعززميكن ا كطرؽ ينبغي اف يستخدـ ادلدرس أسلوبيستخدمو ادلتعلمة 

 حتهم كادلعلمُت.جا
طط اليت كضعت بالفعل يف شكل م تستخدـ لتنفيذ اخليالتعل ةطريق

إىل أساليب التعلم  ة. باالضافةتعلمادليق أىداؼ لتحق ةكشلارسات فعلي ةأنشط
لمُت يف تنظيم العالقات مع ميكن تعريفها بأهنا الطريقة اليت يستخدمها ادلع

 .التعلم استمريف كقت  تالميذال

                                                             
3
 31       .والتعليم_التعلم_مفهوم/http://mawdoo3.com.  أكب موقع عريب بالعامل –موضوع "،مفهومالتعلموالتعليم"

oktober 8005 

http://mawdoo3.com/مفهوم_التعلم_والتعليم
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دلدرسة ا ال سيما يف ةف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسإبشكل عاـ، 
يشرح ادلعلم مادة التعليم  أخرامتزاؿ يال ،بوكيت ىداية مالنو اإلسالمية العالية

رلرد االستماع كتدكين ادلالحظات كعمل التدريبات اليت  تالميذالشفويا ك 
مييلوف سلبيا يف مشاركة التعليم اك يشعركف  تالميذاليقدمها ادلعلم. حىت يكوف 

 سئيما يف تعليم اللغة.

 إف اللغة العربية اليـو سواء بالنسبة إىل عدد متحدثيها أك إىل مدل
تأثَتىا يف غَتىا من لغات العامل تعد من أعظم اللغات السامية كلذا ينبغي أف 
 ينظر إليها على أهنا إحدل اللغات العظمى يف العامل. كىذه اللغة الشريفة تتمتع

باخلصائص التميزة قّلما توجد يف غَتىا، ككل خصيصة منها تعد دافعا لنشرىا 
  2.كتعلمها

 يف ةقيكالتعلم اللغويهي استخداـ الطر  خاصة التعلم يفتنشا  كثَتةادلشاكل اليت  
  لاستخداـ األسلوب الصحيح ىو أحد .االستخداـ غَت الالئق من قبل ادلعلم 

علـو الًتبية تعليم اللغة. كىذا يتفق برأم فريق ادلطورين يف احملددات من صلاح 
الطريقة  تعليم اللغة ميكن ادلضى بسالسة كصلاح، إذا كانتكىو يشَتكف على أف 

 5.تلميذد اليت سيعطيها ادلعلم إىل الخبصائص ادلوا موافقةادلستخدمة 

                                                             
"قراءة يف ادلنهج كالطريقة من خالؿ ذبربة معهد دار السالـ كونتور احلديث" )ادلقالة اليت ضلو اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية الفعالة دحية مسقاف، 4

.0ـ(، ص.  0225سفتمب  02-8كاسر، قدمت عند الندكة العادلية يف فندؽ كينارم م
هباكىت اإلمباطورم اكتاما )ماسباال يف عاـ PT :اجلزء الثالث. باندكنغ&ترينيداد كتوباغو(. تطبيق تعليم العلـو ) .FIP UPIفريق التعليم ادلطور5

0202) 
 



4 
 

 
 

للطلبة. كإذا شعر  احلوافز التعليمية ىثَت كبَت علأكألساليب التدريس ت
، إذا  العكس من ذلك ىربمسا للتعلم. كعل، فاهنم سيكونوف اقل بادللل ميذتلال

فاهنا ستكوف حافزا همتعب ملهادلعلم ال ذبعكانت األساليب ادلستخدمة من قبل 
النجاح مع  ةز يف التعلم لديهم الفرصة دلواصلالذين لديهم احلاف تلميذللتعلم. ال

لديو   تلميذ شيء آخر. كلكن نضع يف اعتبارنا اف كلّ  أساليب التعلم مثل كلّ 
من أساليب  ةكاحد .وادلعلم عند سلتلف ألساليب التعلم اليت يستخدـجذب 

الكتابة يف اللغة  ةمهار علي ربسُت  تلميذليت ميكن اف تساعد الاالتعلم الفعالة 
 Poster Commentم تعلي طريقة، كىي العربية

 activeأك جزء من اسًتاتيجية التعلم النشط ىو Poster Commentة طريق

learning .كىي اسًتاتيجية للتعليق علي الصورة ةكسيلهذه الطريقة أيضا أساليب ،
. ةما ىو كارد يف صور  ةالستحضار فكر  تلميذالنية دعوه ادلريب مع  هاتستخدم

 .صب ما يفكركف يف شكل الكتابة يف شكل مجل بسيطو تلميذحبيث ميكن لل
أكثر  تلميذينبغي اف يكوف الك  Poster Commentئ التعلم  لوبمع استخداـ أس

تنادا إىل األمور كاس .ستزدادنشاطا يف تعلمهم حىت يتعلموا النتائج العربية 
جل ربسُت ن أم Poster Comment التعلمأسلوب ةالباحث ت، طبقحسابقالادلذكورة 

 ادلدرسة العاليةيف ادل عشر احل صفغة العربّية لّتلميذ يف الاللالكتابة  ةمهار 
اف ػلدث، ، كمن ادلتوقع مع ىذه الطريقةية مالينو.ابوكيت ىد اإلسالمية
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ث ميكن اف تكوف أكثر حبي تلميذلكادلعلمُت التفاعل بُت ا تلميذكالتفاعل بُت ال
مهارة الكتاباللغة الدكرات العربية كيلخص يف زيادة يف  ةدلتابع ةمحاسا كمحاس

 .العربية

مها الطالب. اللغوية اليت ميكن اف يتعل ةحد من ادلهار أالكتابة ىي  ةمهار 
من قد سبكنت  تلميذالكتابة، كىذا يعٍت اف ال هارةلديهم ادل ةاالبابيي تلميذالف ال

الكتابة  دلهارةذا؟ كبسبب اك. دلاذا ىةاليت ربصل عليها ال ةدمج بعض ادلهار 
كذبهيز  ةادلفردة، كمهار ةمن ادلهار  ةثيق جدا الكيتاين مع إتقاف كافيبشكل ك 

 .الكلمات، كرسم مدم مالءمة اجلمل يف صياغة اللغة

إستعماؿ أسلوب تعليم تأثَت  ذلك ما يلهم الكاتب للقياـ بالبحث عن
Poster Comment  صف التالميذ اللدل العربية مهارة كتابة  اللغة يف تصعيد

 .ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو يفاحلادم عشر 
 مشكالت البحثالفصل الثاني: 

نظرا إىل خلفية ادلشكالت السابقة فمشكالت البحث يف ىذه الرسالة  
 ىي:
عشر  لاحلاد صفتالميذ الدل لالعربية مهارة كتابة  اللغة  تكيف كان .0

 اإلسالمية يف ادلدرسة العالية Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم اقبل 
 بوكيت ىداية مالينو؟
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عشر  لاحلاد لصفتالميذ الدل العربية اللغة  مهارة كتابة تكيف كان   .0
الية اإلسالمية يف ادلدرسة الع Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم ابعد 

 مالينو؟ بوكيت ىداية
مهارة  تصعيد مؤثر يف Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم ايف ىل  .0

ادلدرسة العالية  يفعشر  لاحلاد صفالتالميذ اللدل العربية كتابة  اللغة 
 بوكيت ىداية مالينو؟اإلسالمية 

 الفصل الثالث: أهداف البحث 
 نظرا إىل مشكالت البحث السابقة فاألىداؼ اليت أردهتا الباحثة:

عشر قبل  لاحلاد صفتالميذ اللدل العربية مهارة كتابة  اللغة  عرفةدل .0
 اإلسالمية يف ادلدرسة العالية Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم ا

 بوكيت ىداية مالينو.
عشر بعد  لاحلاد صفتالميذ اللدل العربية مهارة كتابة اللغة  دلعرفة .0

 اإلسالمية ة العاليةيف ادلدرس Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم ا
 بوكيت ىداية مالينو.

مهارة  يف تصعيد  Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم اثَت تأ دلعرفة .0
ادلدرسة العالية  يفعشر  لاحلاد صفتالميذ اللدل العربية كتابة اللغة 

 بوكيت ىداية مالينو.اإلسالمية 



7 
 

 
 

 الفصل الرابع: فوائد البحث
 كما يلي:  وائد ىذا البحثكفمن ادلعركؼ أف لكل حبث فوائد، 

 العلمّية فوائدال .0
التعليم العريب العادلي أساسا يف  يف رلاؿاف يستفيد  يرحى ذلذه الكتابة 

 ةسيما يف مهار كالقـز يف الفصوؿ الدراسية، كال لتعلمإثراء أساليب ا
اذلندسي التعليق. ميكن بعد  Poster Commentالكتابة اليت ىي تطبيق 

ادلعلمُت أك ة يف عامل التعليم من خالؿ مساعد ذلك تقدًن مساعلتها
ادلعلمُت يف تطوير كتطبيق القـز يف ىذه العملية التعليمية لتعلم اللغة 

 .العربية
 التطبيقيةالفوائد  .0

 ميكن أف تبع ىذا البحث يف ادلدرسة االخرل لتحسُتللمدرسة:. أ
 طريقة التعليم ادلتنوعة. 

مثل القدرة يف تقدًن كتطوير : زيادة الكفاءة ادلهنية للمعلم درسللم. ب
 ادلواد خاصة يف تعليم اللغة العربية.

ميكن اف تساعد  Poster Commentمع أسلوب التعلم  ّتالميذ:لل. ج
، كربسُت ّتالميذال بثقة ةف، أضاةعلي التفكَت كحل مشكل ّتالميذال

 .اللغة العربيةيف  ّتالميذالكتابة لل ةمهار 
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رسمه  كاخلبة، كميكن اف تعطي ادلعرفة، ميكن اف تضيف إىل ةللباحث. د
التعلم اجليد يف  الطريقة ةكيفيى  عل مرّشح ادلدّرسة ةالباحث لىع

 .ادلدرسة
 فروض البحث الفصل الخامس:

البحث، حيث ذكرت اخلطوط  ةمشكل ىمؤقت عل جوابالفرضية ىي 
 ات ادلقدمة تستند، الف اإلجابةالبحث يف ىذه ادلسالة. مؤقت ةالعريضة دلشكل

 ةرلموع، ال تستند إىل الوقائع اليت حصلت عليها ةذات صل ةية جديدإىل نظر 
  6.البيانات التجريبية

ضركرم اف يقًتح صاحب ، من البحثال اإلعطاء إجابات اثناء ىذك 
 َتمؤث poster commentلتعلم ا لوباستخداـ أس:علي النحو التايل ةالبالغ فرضي

الصف لدل ّتالميذ  لعربيةاللغة ا ةكتاب  مهارة فيك بشكل ملحوظ إغلابية 
 ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو.يف احلدل عشر 

 : توضيح معاني الموضوع سادسالفصل ال

شرح  ةم الباحثهم دلعٌت ادلوضوع يف ىذا البحث، هتلالبتعاد عن سوء الف 
 :اصطالحات فيما يلي

                                                             
)باندكنغ:  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dسوغيونو،  6

Alfabeta0202  .96(، ص 
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د الوسيلة اليت غلب اجتيازىا لتحقيق ىدؼ زلدّ  وم ىيالتعل اسلوب .0
 ةكقت عملي تالميذيف تنظيم العالقات مع ال ةادلعلم عاد وتخدميس

 م.يالتعل
0. Poster Comment لنشط ككثَتا ما يذكر التعلم ا من اسًتاتيجيا ةي كاحدى

 .ةالتعليق علي الصور  ةمن قبل طريق
كتابة ىي الكفاءة اللغوية ادلتكاملة ادلصممة إلنتاج الكلمات مهارة   .0

رلرد الًتكيز علي  غلعل من القيود علي امّ  ادلنظمة يف الكتابة. ادلؤلف
اليت ىي  ةيف مجل بسيط ةالكتابة من حيث خلق أك تاليف كلم ةمهار 
 .الفهم ةسهل

 استعراض الوثائق:لسابعالفصل ا

 :البحوث ادلتعلقة بالعنواف فتقّدـ ىناكاستنادا إىل الشرح الوارد 

 ادلتتابع األمين ةكتاب تعلمستعماؿ اسلوب يف ابعنواف "بييب نور لطيفة، 
 نتائج إىل كاستنادا. "سوكابومي 0 نباسَتانغادلدرسة اإلبتداعية0الصف تالميذ
   :يلي ماك  تبُت البحث

 بَتانكافPoster Commentطريقة  باستخداـ التعلم زبطيط كتشملأ. 
 للتعلم خطط كضع كادلعدات؛ ةكادلهار  للكفاءة االساسية دلعايَت ربليال؛ التشاكر
 اندكنيسيا ذبرم اللغة تعلم يف Poster Comment تنفيذ طرؽ. ب. التقييمك  كالتنفيذ
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 احلصوؿ التيتم البيانات إىل استنادا، ج. اجليد األدب مواضيع مع لدكرتُت
 منحيث القيمة متوسط. للتالميذ ادلرئية القيمة 0 دكرات يف اف كيبُت عليها،
اإلبداع ، (70986)، قواعد النحو (70902) لقـز ادلكتوب اجلانب

 الثالثة اجلوانب ىذه قيمة متوسط فاف الثالثة، الدكرات يف كبينما. (70960)
 اجلوانب كتابة يف تالميذال عليها حصل اليت الدرجات متوسط. (70952) ىو

(، اإلبداع 70909) قواعد النحو ، (76992) للوظيفة الفنية
 7.(78980) ىي الثالثة اجلوانب ذلذه ادلتوسطة كالقيمة(.78980)

 العريب للصف اعالمي ملصق تطوير" عنوافب ،ىداية باكركتوؿ نينا 
 جوجور العلـو مَتفشوؿعشر ادلدرسة العالية  يف الفصل عشر ك احلادل للكتابة

 االكيل ادللصق: لو تظهر اليت البحث نتائج حيث. "توموغكَت  بالندكنغ دارا
 االجهزه، اءكخب  االعالـ خباء صحة من للتحقق اختبار االعالـ لوسائل
 ميكن لذلك. صاحلة ادلؤىالت علي احلصوؿ اخلباء بعض النتائج ككانت

 ادللصق ىذا استخداـ ظلاذج. الكتابة ةمهار  ربسُت يف الطريقة ىذه استخداـ
 ،مقدمة االنشطة: كىي خطوات،متعددة  0 خالؿ من بو القياـ ميكن

 8االنشطة خاسبة.ك  عجرة كاالنشطة
                                                             

)جاكرتا: سوكابومي 0 ادلدرسة اإلبتداعيةباسَتانغن 0األمينادلتتابع تالميذ الصف ةإستعماؿ اسلوب  يف تعلمكتاب، بييب نور لطيفة7
(0200جامعة اإلسالمية احلكومية شاريف ىدايتللو 

8
 العلـو لكتابة يف الفصل عشر ك احلادم عشر ادلدرسة العالية مَتفشوؿل العريب للصف قاعالمي ملص تطوير ،ىداية باكركتوؿ نينا

.0200، موغكَتتو دارابالندكنغ جوجور
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 الباب الثاني
 المكتبية الدراسة

 Poster Commentسلوبالفصل األول : األ

 Poster Commentأسلوبتعريف  .0
م ىي طريقة تشكيل أك تعزيز فهم ادلتعلمُت )معلومات يطريقة التعل 

يو شركط رئيس ةكىناؾ ثالث .ادلتلقي( على عرض ادلعلومات أك ادلواد التعليمية
لقي للمعلومات. بدكر ادلت الذين قاموا تالميذالتدريس كالتعلم. أكال، ال ةألنشط

9.، لتدريس ادلواد التمهيدية كرسوؿ كادلواد التعليميةالثالثثاين، مواد لتسليم. ك ال
 

 ةكالصور  سطرع بُت العناصر ادلرئية مثل الذبم ةىو صور ادللصق 
. ةسلتصركالتواصل رسالتك يف كلم ةكلمات اليت هتدؼ إىل جذب االنتباكال
أك   ةعالمي ىو مراسلو نصيو اما يف شكل صور ، فاف ادللصق اإلعاـ كيفيةكب

من  توصّيةمن الناس حبيث ميكن تلقي ال الكثَت ةهتدؼ إىل جذب انتبا كتابة
 .اآلخرين بسهولو

يف جزاين،  توضيح كأساليب تدريس اخلطوط الرئيسية ميكن اف تكوف 
 02كما يلي:

                                                             
9

دارينطو، Strategi dan Tahapan Mengajar ؛ باندونغ: 0)قالب  CV Yrama Widya .0(، ص. 8003،   
11

(،ص.Ciputat Pers، 8004)جاكرتا:Metodologi Pembelajaran Agama Islamم.باشيرالدينعثمان،

33
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ها كىي طريقو للتدريس كثَتا ما يستخدم، التقليدية التعليميةأساليب . أ
أساليب ادلؤسبرات، :ادلدرسوف أك كثَتا ما يذكرىا أسلوب تقليدم. مثل

، ، كأساليب العمل اجلماعييب ادلناقشة، كأساليب االستجوابكأسال
 خر.إىل األالنزات ادليدانية ةكطريق

، ىو قـز يف تدريس اجلديدة بَتمبينغب أساليب التعليمية غَت التقليدية. ب
س من قبل . مثل: أساليب التدريكلكن غالبا ما يستخدـ بشكل عاـ

 .، ككحدات التدريس، كىلم متكحدات التدريس البنامج
فيز كزيادة تحلهتدؼ  ذمالPoster Commentىو التعلم يةاسًتاتيج لحدإ

 ه. كتستخدـ ىذةعلي بنغهايتاف ضد مشكل تالميذاإلبداع كتشجيع ال
الصورة ىي  ة.يف صور فكار ما ىو كارد االسًتاتيجية من قبل ادلعلم للعثور علي أ

 ىعل تالميذ، يشجع الطريقةال هكيف ىذم. يبالطبع مرتبطة بتحقيق مهارة يف التعل
 .الصورة ىالتعبَت عن رايهم شفويا عل

 مبادئ استخداـ كسائط العرض .0
، ادللصق ىو كسيلة اليت تضع ادلزيد من الًتكيز على قوةالرسائلةيف األساس   

على التأثَت على السلوؾ، كموقف شخص ما كادلرئيات كاأللواف لتكوف قادرة 
كادللصق ادلستخدـ يف التعليم من حيث ادلبدا ىو الفكرة .عن طريق القياـ بشيء

اليت تتجسد يف شكل كائن صوره توضيحيو مبسط كيتم إنشاؤه حبجم  
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أك اإلقناع أك التحفيز أك التحذير  ةكاذلدؼ من ذلك ىو جذب االنتبا00كبَت.
 احلقائق أك األحداث الرئيسية.بشأف بعض األفكار أك 

 للتعلم بطريقتُت علا: كميكن استخداـ ملصق 
 ةيس كالتعلم، كادللصق الذم يستخدمتستخدـ كجزء من أنشطة التدر . أ

 تالميذ.ادلعلم عند شرح ادلواد لل
، كتحذير، دعوة ميذتللتعلم الذم يهدؼ إىل ربفيز التستخدـ خارج ا. ب

 جتماعية كالتنوع.للقياـ بشيء إغلايب كزراعة القيم اال
 فائدة كسائل اإلعالـ ادللصق .0

كل طريقة لديها بالطبع الغرض أك فائدة لكل منها، فضال عن طريقة  
التعليق من قبل ادللصق. بشكل عاـ، ادللصق كسائل اإلعالـ لديها العديد من 

 االستخدامات اليت ىي:
 .تالميذلايف التعلم كسائق أك ربفيز تعلم  كادللصق ميذتلميكن ربفيز ال. أ
ربذير، ػلتوم على ربذيرات ضد تنفيذ حكم القانوف، األكادميية، أك . ب

 االجتماعية، كالصحة كحىت الدينية.
ذبربة إبداعية، من خالؿ التدريس كأنشطة التعلم ادللصق، يصبح أكثر . ج

 00إبداعا يف خلق األفكار كالقصص كادلقاالت من ملصق عرضت.
 معايَت اختيار صورة جيدة يف ادللصق .2

                                                             
11
089(، ص. Satu Nusa ،8008) باندونغ،Media Pembelajaranداربنطو،
12
(، Sinar Baru Algensindo،8000)باندونغ:Media Pengajaranنانسودجانوأحمدرفاءي،

45-45ص.



14 
 

 
 

ب أف يكوف أصيلة، شلا يعٍت أف الصورة احملددة غلب أف تصف غل. أ
 بصدؽ الوضع كما ىو يف الواقع.

 غلب أف تكوف بسيطة. ب
 .تالميذكضوح الصورة كحجمها يكفي جلعلها كاضحة جلميع ال. ت
 تالميذيلفت انتباه ال. ث
 كفقا ألىداؼ التعلم اليت يتعُت ربقيقها.. ج

 Poster Commentخطوات تنفيذ أساليب  .5
بط مع ادلواد التعليمية دكف  قطع من الصورة اليت ترت ةعد درسدلاغلهز . أ

 .ام شيء يف الصورة ةكتاب
 .ةالصور األسئلة كيالحظ عن ما يرل أك تظهر يف تالميذ ال أحضر. ب
كيد أ، الف العقل البشرم ىو بالتارائهم ادلختلفةتالميذكميكن إصدار ال. ج

 ة.سلتلفه
جابات الصحيحة حوؿ تستعد بالفعل لصياغة اإل درسادللقد استعّد . د

يشعركف التفسَت يف اف كاحد ميكن  تالميذ، حبيث ميكن للةىذه الصور 
 .أيضا حضور الرسم

 يةيات كسلبيات من ادللصقات االعالمإغلاب .6
 الفائضة ةادللصقات االعالمي. أ

 .مع الرسالة اليت يتم تقدميها تالميذميكن تبسيط كتسريع فهم ال(.0
 تالميذ.من اىتماـ ال ةحبيث األكثر أثار ألواف  ةميكن اف تكوف رلهز (. 0
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، ة للمعدات اخلاصة كسهولو التنسيبالشكل بسيط دكف احلاج(.0
 .كالقليل من ادلعلومات تامهاف

 ةذبعل من السهل كاهنا رخيص(. 2
 يةعدـ كجود ملصقات إعالم. ب

 جلعل ةخاص ةربتاج إىل مهار (. 0
 فهم الرسالة بعناصر مرئية(. 0

 الكتابة مهارة:  الفصل الثاني
 مهارة الكتابةتعريف  .0

 ة. كىي دبعٌتاب  ت  كك   -اابن ت  ك  -يكتوب-من كتب ىي مصدرالكتابة 
باء اللغة العربية، عض التعاريف عن الكتابة كفقا خل00.ذبميع كمجع كتسجيل

 :كىي التايل
هجي يف الرجل الذم يعب عن الكتابة بأهنا األداء مرتبو بشكل من. أ

ىذا ىو دليل علي اراء الشخص  ةكتابكمشاعره داخل نفسو.   ةأفكار 
 .02ضد اآلخرين

الكتابة كوسيلة لالتصاؿ من طرؼ كاحد يف البداية حىت القارئ ادلهتمة . ب
 05..لقراءه انو علي الرغم من فصل الوقت

                                                             
770(، ص. 0970،القاىر: 0، )قالب: ادلعجاـ الواسيطابراىيم انيس، ك أخواتو، 13
 )Press  ،8000جامعة اإلسالمية احلكومية مالنجمالنج: (، تطوير ادلنهج تعليم اللغة العربية ك تطبيقو على مهاراة الكتابةيل هبالدين، اكر 02

 55ص. 
 079(، ص. 0980بَتكت: مكتبة لبننا، )، اللغة اذليّة ك تعليمو بُت النزريّة ك التطبيقصاليح عبد اجمليد العريب، تعّلم 15
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اللغوية للتسلسل. كىو كسائل  ةالكتابة ىي اجلانب الرابع من ادلهار . ت
رين، كادلفاىيم، االعالـ البشرية عن طريق التعرؼ علي أفكار اآلخ
 .06كاألفكار، كادلشاعر، كاالحداث اليت مت حساهبا بالفعل

االتصاؿ بشكل مثمر. كىي عمليو يقـو هبا شخص يف  ة الكتابةمهار . ث
تغيَت رمز اللغة ادلنطوقة إىل النص ادلكتوب. كتابو ترتيب الًتميز يهدؼ 

زماف إىل الكتاب ميكن نقل الرسالة إىل القارئ اليت يتم فصلها حسب ال
 07.كادلكاف

ىو من بعض التعاريف اليت كتبت أعاله ميكن استخالصها يف موجز 
كظيفة كوسيلة  ةفكره أك الفكر يف الكتابة. كتاب اللغوية للتعبَت عن ةادلهار 

القارئ حىت كاف كانت مفصولو حبسب الزماف  ةللتواصل بُت ادلؤلف ككتاب
 .كادلكاف

لكشف عن زلتويات العقل، علي كصف أك ا ادلهارة ىي مهارة الكتابة
كصوال إىل اجلانب ادلعقد الذم  ةالكلم ةمثل كتاب ةبدءا من جوانب بسيط

مث مهارة الكتابة ىي أيضا مهارة اف معظم الصعوبات علي مستوم  08.ةملفق
 09ة.ر مع غَتىا من ادلها ةمن الثالث مقارن تلميذعاؿ لل

                                                             
.188(، 0980)القاىَت: در ادلعاريف،  فيسيكولوجيّة الوساعيل التدربيّةك كساعيل تدريس اللغة العربيّةيد سّييد أمحد منصور، عبد ادلاج 06
 65(، ص. 0226)رباط: اسسجو،  تعليم اللغة التسحليّاف بُت ادلناحيج ك األسًتتفيّة، ركسدم تعيمو كزلمود امحد كامل الناقة17
 .050(، ص.0202: رسدا كرا،باندكنج)gi Pembelajaran Bahasa ArabMetodoloاجيب ىَتماكاف،18

 028(، UPI &Rosda Karya 0228)باندكنج:  Strategi Pembelajaran Bahasaّسيد فادنج سناندر، إسكندر ك 19
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الضغط،  االتصاالت اليت تدعمها أصوات ةكيتم الكتابة دكف أنشط
 ةالوجو، كاحلركة، كدكف مثل ىذه احلالة اليت ربدث يف أنشط ةكالنغمات، كحرك

 علي  هارةميكن استنتاج اف ادل ةريف أعالاالتصاالت الشفهية. من بعض التعا
 ،ةمن لغة متكاملة، هتدؼ إىل إنتاج الكلم ةالكتابة ىي القدرة أك ادلهار 

 ؿ الكتابة.كالكشف عن زلتويات األفكار ادلنظمة من خال
 ةكتاب  ةالكالـ، فاف االعتماد علي مهار ة إىل القدرة علي مهار  ةاالضاف

ىي زلاكلة للتعبَت عن األفكار  ةالكفاءة اللغوية نشط كمنتج. كل من ىذه ادلهار 
كادلشاعر اليت ىي يف حد ذاهتا لغة ادلستخدـ من خالؿ اللغة. الفرؽ ىو يف 

ككشفت األفكار كادلشاعر يف احملادثات  الطريقة اليت تستخدـ للتعبَت عن ذلك.
يف  ةكمطالب سلتلف ة. مث لديها خصائص سلتلفةشفويا يف حُت حرر كتاب

 ةاليت تشمل اجراء اختبار  ة. التايل فاف الفرؽ سينعكس يف تدريسةاستخدام
 :جوانب ىي ةكتنقسم مهارة الكتابة إىل ثالث .ةللغت

 تفكَت ةالكتابة كعملي أ. 
 ةط عمليالكتابة كنشا ب.
 .يرتبط الكتابة ارتباطا كثيقا بالقراءةج. 

 . أنواع الكتابة0
 جوانب ىي: جوانب ادلواضيع كاألظلاط ةم ىذا النوع من الكتابة إىل ثالثكينقس



18 
 

 
 

ربية كاجلوانب كالنهج يف التعلم. كيتفق مجيع اخلباء تقريبا علي اف الكتابة الع 
تكوف كظيفية( ك الكتابة تابة اليت الوزيفية )الك ةتنقسم إىل قسمُت، كعلا كتاب

 .ةاالبداعي
ذا الغرض. علي سبيل ادلثػاؿ،  الوزيفية ىو ربقيق التواصل بُت زميل ذل ةكتاب

ادلالحظػػػػػات  ةكالتصػػػػػدير كمػػػػػلء االسػػػػتمارت ككتابػػػػػ ادلراسػػػػػالت كالبقيػػػػات ةكتابػػػػ
 التقارير. اما بالنسبة للكتابة الوسيطة، ام نقل الشػعور كمػا ىػو ةكالنشرات ككتاب

 ةـ األديب. علػػي سػػبيل ادلثػػاؿ، كتابػػيف قلبػػك لشػػخص آخػػر مػػع ظلػػط مػػن االىتمػػا
 .قصيدة، كاألفالـ، كالشعر، كالقصص كاألدب

 ةالغرض من كتاب. 0
 نظاـ استخداـ يف يتحكم منهم كاحد لكتابة التعلم يف الرئيسي اذلدؼ

 كامسحوا. العرب يفهم اف ميكن ادلوضوع أك الكتاب يف العربية اللغة اجلملة بناء
 عمليو خالؿ األىداؼ من سلسلة من الغرض التفصيل من دبزيد نشرح اف لنا

ميكن التعبَت  02.(اسلوب) اللغة كأسلوب األسلوب حيث من الكتابة التدريس
كاحد ميكن استخدامها كهدؼ  عنها ىنا ىي عموما األغراض ادللفقة يف اف

 باعتبارة كتابو يف افتارغ غنتور ىنيت اللغة العربية كما كشفت عنها ةلكتاب
 :ام احلديثة، ادلهارة

                                                             
235(،ص.1981)مكة:جامعةعّمولقرا،تعليماللغةالعربيةلّنانقينبلغةأخرامحمودكاملالناقة، 21
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 و التايل؛ بالكتابة، كادلؤىالت مطلوبو علي النح ةخاص   

بصيغتها  ةفقر -أك فقرات ةالكتابة باحكاـ مناسب هارةالتاىيل، ام ادل .أ
 ؛ ةرسائل قصَتة بسيط ةالصفية، ككتابالشفوية ستوضع للحاالت 

تابة "التكوين احلر" تفسَت بسيط علي الك هارةادلؤىالت اجليدة، ادل .ب
 كالدقة يف ادلفردات، كالتعابَت، كبناء اجلملة؛ 

 ةمتعددة األكج ةاحملادثات االساسي ةكتاب  مهارة متفوقة ادلؤىالت اليت ىي .ج
)ادلوضوع( مع التعابَت معقولة، كالتعبَت عن مشرؽ كسهل الفهم، 

 .ستهدفةكادلشاعر احلاده ضد ظلط اللغة الغنية يف اللغة ادل

 : التايل النحو علي للكتابة التعلم ىو بسيط لغرض بالنسبة اما

 كىيكل الًتقيم، لعالمات كفقا جيد بشكل الكتابة علي قادركف أ. التالميذ
 (. كالنحوم الشرؼ) اجلملة كبناء ادلورفولوجيا كجوانب ،(النحوم) اجلملة

 مرة مجيلة كماؿال اف دبعٍت الكتابة شكل يف كالشعر قادركف تالميذال. ب
 . أخرل

 ككاضح كمنهجي متماسك بشكل التفكَت علي اعتادكا ج. التالميذ
 .الكتابة شكل يف عنو التعبَت كيتم كصحيح،
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي

: نوع ومكان البحثولالفصل األ  
. نوع البحثأ  

قاؿ م ستستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث الكمي. ذنوع البحث ال    
  :غيونوسو 

ة للبحث تستند إىل فلسفو كميكن تعريف أساليب البحث الكمي كوسيل
يتم عادة تقنيات أخذ  ،ستخدـ لفحص السكاف أك عينو معينوت ،الوضعية

ربليل البيانات  ،ع البيانات باستخداـ أداة البحثمج ،العينات بشكل عشوائي
 00الكمية/اإلحصاءات هبدؼ اختبار الفرضية اليت أنشئت.

 اف البحثمك. ب

العالية بوكيت ىداية درسة يف ادلاما بالنسبة دلكاف تنفيذ ىذا البحث 
 .Jl. H)000( يف شارع ح. غاجو رقم Bulutanaتقع يف قرية بولتاف )مالينو، 

Ganyu نواحي ،)( تنجيمنجنغTinggimoncong) كالية غوكا. 

                                                             
    .00(، ص. 0200، باندكنج: الفابيىت،2)ست. ietodePenelitianKombinasM،وغيونسو 21
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 مجموع الكلي ال: ثانيالفصل ال
يها يف ىذا البحث فيكوف اجملموع للحصوؿ على ادلعلومات احملتاج إل

الكلي كموضوع البحث شيئا ال بد منو. قبل أف يتكلم الباحث عن اجملموع 
 الكلي يف ىذا البحث يتقدـ على تقدًن تعاريفو عند ادلؤىلُت.

 فاجملموع الكلي عند زلمد عارؼ تَتك ىو:
Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi  

pusat perhatian
88

. 

 "كل كجو كنوع معُت ظاىرة أك فكرة تكوف مركز البحث"
 :أما اجملموع الكلي عند سوغيونو ىو 

Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai  

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan  kemudian ditarik kesimpulan
83

. 

"كالية تعميم تتكوف من موضوع البحث لو كمية كخصيصة معينة أثبتها 
الباحثة لدراستها كيليها سحب االستنباط".كغَت ادلؤىلُت السابقُت جاء 

"موصل PengantarMetodologiPenelitianالدكًتاندكس حرماف كرسيتو يف كتابة 
 تعريف تفصيل عن اجملموع الكلي:مناىج البحث" ب

 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian.
85

 

                                                             
 31(،ص.UNM ،2113؛مكاسر:4قالب(Dasar-Dasar Statistik محمدأريفتيرو، 22
 57(،ص.Alfabeta ،2112:باندةنغ؛6قالبMetode Penelitian Administrasi (سوغيونو، 23
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موضوعات البحث اليت تتكوف من إنساف ك "اجملموع الكلي ىو مجيع  
حيواف كنبات كظاىرة درجة اختبار أك حادثة كمصدر معلومات ذلا شخصيات 

 أك خصائص يف البحث"
بناء على التعاريف السابقة ميكن الباحث االستنباط على أف اجملموع 
الكلي ىو مجيع موضوعات البحث اليت تكوف مركز البحث للحصوؿ على 

ناسبة موضوع ىذه الرسالة فعُت الباحثة اجملموع الكلي يف ىذا ادلعلومات. دب
البحث ىو مجيع تالميذ الصف احلادل عشر بادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت 

 تلميذا.  00ىداية مالينو الذين كاف عددىم  

 النموذجية العينةالفصل الثالث: 

 :ىي أريكنتو سوحرسيمي عند النموذجية العينة
Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.

84
 

 "جزء أك نائب اجملموع الكلي ادلراد حبثو"

 ىي: النموذجية قاؿ سوغيونو أف العينة
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
85

 

                                                                                                                                                                       
85

:، PT. Gramedia Pustaka Utamaجاكرتا)   Pengantar Metodologi Penelitianحرماف كرسنطو،   
 29(،ص. 0990

 029(،ص.Bumi Aksara  0998)جاكرتا:Prosedur Penelitian سوحرسيمى أريكنطو، 84
باندونغ: ،) &Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan Rسوغيونو، 85

Alfabeta8000 )  .008ص 
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. الكلي الذل سبتاز بو ىي جزء من أجزاء اجملموعالنموذجية ادلعٌت: العينة 
مجيع النموذجية ىف ىذا البحث العلمي ىي العينة أف  ةعُت الباحثيلذلك ك 

اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو ادلدرسة العالية  الصف احلادل عشرالتالميذ 
سوىرسيمي اريكنتو إذا كاف  ، كفقا دلا قاؿتلميذا 00الذين كاف عددىم 

 العينةذ فمن األحسن أف غلعلهم مجيعا اجملموع الكلى ال غلاكز مائة تلمي
 .07النموذجية، كىذا البحث يسمى بالبحث اجملموع الكلى

 اإلجراءات وطريقة جمع المعلومات: رابع الفصل ال
 : جراء يف ىذا البحث علي كما يليحل من اإلما بالنسبة للمر أ 

 مرحلة التخطيطأ. 
البحث  إجراء ةحثامن بداية نشاط قبل الب ةىي مرحل التخطيط ةمرحل 
على تصريح  بيانات، مثل تقدًن اخلطة الرسلة، كيديريف ادليداف جلمع ال ةمباشر 

فيما القادمة مت القياـ بو اعداد أداة البحث .إلجراء البحث ألطراؼ ذات عالقة
 .يف شكل دليل للمراقبة يتعلق بادلتغَتات اليت مت حبثها

 تنفيذ ةمرحلب. 
ث يف ادليداف من احلالة ام اجراء البحذه الشيء الذم مت القياـ بو يف ى 

ام ادلراقبة علي البيانات علي اخلرسانة باستخداـ أداة البحث ىأجل احلصوؿ عل
 .اجلسم قيد البحث

                                                             
 027(،ص.Bumi Aksara  0998)جاكرتا:Prosedur Penelitian سوحرسيمى أريكنطو، 27
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 ادلعلومات مجعة مرحلج. 
يتم  اليت بياناتال مجع يتم القياـ بو األمور ىو القياـ ،يف ىذه ادلرحلة

باستخداـ حساب الوصف  سةث يف ادلدر احلصوؿ عليها من نتائج البح
 .اإلحصائي كاإلحصائيات االستنتاجية

  د. مرحلة تقرير
 أجريت يف ث اليتـو البحث بتجميع تقارير عن البحكيف ىذه ادلرحلة يق

يل، كىذه االستنتاجات يف شكل البحث بصب معاجلة، كربلشكل االنتهاء من 
 ب مرتبة يف متناسقة كمنتظمة كمنهجية.مكت

ىذا االجراء البحثي الذم اجرم بعد ربديد موضوع البحث، مث يتم تنفيذ  
 :البحث علي النحو التايل

مدرسة يعٍت، القياـ بادلالحظات ادلبكرة بشاف موقع البحوث ادلدرسية . أ
 عالية إلسالمية بوكيت ىداية مالينو.ال

 عاليةالكليف كل تلميذ باف يكوف موضوع حبث ام ادلتعلم ادلدرسة . ب
 مية بوكيت ىداية مالينو.اإلسال

 عالية إلسالمية بوكيت ىداية مالينو.ال مث حدد فئة ادلتعلم. ج
 .على ادلتعلم الذم مت اختياريف ىذا البحثةلقياـ دبالحظ. د

 .باستخداـ األدكات اليت مت مجعها بياناتالأداء تقنيات مجع ق. 
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أدوات البحث: الخامسالفصل   

التايل ىناؾ  .ادلعلوماتاـ طرؽ مجع يف استخد ةأداة للباحث يىأدكات  
ليت ذلا اىي العنصر  دكاتألكاادلعلومات. مع أدكات مجع  لوبصلو بُت األس

 ةفي الكثَت من البحث بسبب صلاح البحث اليت ربددىا االدادكر مهم
كاختبار  ألف البيانات الالزمة لإلجابة على سؤاؿ البحث )مشكلة( ،ادلستخدمة

غلب أف  ادلعلوماتاة كوسيلة جلمع ك أد.دكاتألاا عليه ةاليت حصل ةالفرضي
كحبيث يتم فحص كجودىا كغلب اف تكوف ذات صلو  تكوف مصممة بدقة
 .ل عليها أكثر دقوحبيث تكوف البيانات اليت مت احلصبالقضايا كاجلوانب، 

 على النحو التايل: الستخداـ ةأما بالنسبة لألدكا 
 االختبار.أ 

ا( أك الداخلي )لتنفيذىا( يف إطار القياس االختبار ىو كسيلة )الستخدامه
شكل منح ادلهمة أك سلسلو من ادلهاـ بشكل جيد يف  كالتقييم يف التعليم،

شكل االسئلو اليت غلب االجابو عليها أك األكامر اليت غلب تنفيذىا من قبل 
 .تيسيت
يف شكل  كاختبار آخر ىو اختبار ما قبل ثةستخدـ الباحااالختبار س 

يف الكتابة دلعرفو مدم  كوينية، كاختبار يف كقت مبكر قبل االختباراختبار الت
االختبار  ،التلميذس اليت سيتم التحكم هبا من ادلواد أك ادلواد اليت درست الدر 
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دلعرفو ما إذا كاف كل موضوع بالفعل ميكن السيطرة  النهائي ما بعد االختبار
النهائي ىو الدرس ادلواد  زلتوم كمواد ىذا االختبار.التلميذ عليها أفضل من 

 .تلميذلل ، الذم مت تدريسعلى أهنا مهمةتصنف 
 ب.  الوثائق

ربليل ك  ةمجع البيانات مع ترمجىو  مجع البيانات من خالؿ كثائقطربقة   
 ة.الكًتكني ة، أك الصور ةسواء كانت مكتوب ،الوثائق

: طريقة تحليل البياناتالفصل السادس  
تخدـ اثنُت من التقنيات اإلحصائية، كعلا ذبهيز البيانات البحثية تس 

 اإلحصاء الوصفي ك اإلحصاءاالستداليل.
 اإلحصاء الوصفي. أ

 اإلحصاء الوصفي أف مستول العمل يتضمن كيفية مجع كإعداد أك تنظيم،
 .  عملية كاحلاضر كربليل البيانات عن أعداد من أجل إعطاء فكرة عن العادية

حداث كالظركؼ.ككاضحة، حوؿ أعراض كاأل كموجزة  
 القيمةربديد . ا

         

: حيث  
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R  =ادلدل الكلي 
Xt  =أكب قيمة من قيم البيانات 
 Xt  =08أصغر قيمة من قيم البيانات 

 عدد الفئاتربديد . ۲
             

: حيث  
عدد الفئات=   K 

 n عدد الطالب=  

 اصلةفؿ الو صفحساب طوؿ . ۳

  
 

 
 

: حيث  
الفئة طوؿ  = p 

ادلدل الكلي=   R 

K  =09عدد الفئات 
 حساب ادلتوسط. 2

X   
∑     

∑  
 

                                                             
28

 020(، ص.Bumi Aksara 0228؛جاكرتا: V)قالب،  Pokok-Pokok Materi Statistik  0عقباؿ حسن، 
 70(، ص.Erlangga 0228؛جاكرتا: VII)قالب، Statistik Teori dan Aplikasi ، ج. سوبرنتو   29
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: حيث  

= ادلعدؿ  X   

التكرار  = fi  

=xi مؤكز الفئة 
 حساب االضلراؼ ادلعيارم. 5

   √
∑  (   X )

  0
 

: ثحي  
  SD = اإلنراؼ ادلعيارم

  fi = التكرار

X   )∑ = ادلسافة بُت القيمة ) 

 n-0= مجلة العينات

 التصنيف. 6
     ( 0 0        سفل

      0 0 )      كسط    ( 0 0       
   0 0 )       رفيع    

: حيث  
  µ =  ادلعدؿ     
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σ   =ارماإلنراؼ ادلعي  

 االستداليل اإلحصاء. ب
االستدالليهي إحصاء توفر القواعد أك كيف ميكن استخدامها   اإلحصاء 
من البيانات اليت  ةمن رلموع ،ادلشًتكة أجل زلاكلة استخالص النتائج يف كأداة

 .مت ذبميع كمعاجلت
 0. ختبار الفرضية باخلطوات التالية :  

 أ. ربديد صيغة الفرضية
H2:μ = μ2  

Ha :μ≠μ2  

 ب. ربديد ادلستوم احلقيقي )α( كقيمة 
 ج. ربديد معيار االختبار

 مرفوضH2 مث ttabel ≤ thitung إذا
 ؿمقبو  H2مث thitung ˃ ttabel إذا

 باخلطوات التالية : thitung. ربديد قيمة 0
 كؿاالختبار األك  آخر بُت االختبار  (d)ربديد قيمو الربح. أ

=d  كؿ بار األاالخت -آخر االختبار من ةقيم 
 : حيث          
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= d قبل االختبار(-ما بعد االختبار ةربح )الفرؽ بُت قيم 
  tإنشاء رسم مساعد للعثور على قيمة . ب
 

 آخر االختباركؿ ك االختبار األمن فرؽ بُت  حساب متوسط. ت
   

∑ 

 
 

   حيث : 
   Md=  متوسط من فرؽ بُت االختبار األكؿ ك االختبار آخر

    ∑= عددربح )االختبار آخر- االختبار األكؿ (

N= عددالطالب 
 االضلراؼ ةرلموع مربععدد د. 

  ∑ 8   ∑ 8  
 ∑ )8

 
 

 حيث :
8 ∑ عدد رلموع مربعة االضلراؼ     

     8 ∑= عددربح

      عدد الطالب 

 thitungق. عدد قيمة 

       
  

√ ∑ 8 

    0)
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  حيث :
  Md  =آخر االختباركؿ ك االختبار األمن فرؽ بُت  متوسط 

 ربح عدد=   8 ∑
 عدد الطالب    

لتحديد إذا كاف الفرضية مقبوؿ    ttabelمع  thitungاستنتج من خالؿ مقارنة قيمة م. 
 ال. كأ

 
 

 

 

 



43 
 

43 
 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

ربديدىا ي االستجابة لصياغة ادلشكلة اليت سبق نتائج ىذا البحث ى 
 كاجرم ىذا البحث الكتشاؼة. مؤقت ةأك استجاب ةكاليت ميكن اف تعزز فرضي

تصعيد مهارة كتابة اللغة  يف Poster Commentستعماؿ أسلوب تعليم اتأثَت 
ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية  العربية لدل تالميذ الصف احلادل عشر

البيانات ادلستخدمة الجتياز االختبار. كدبجرد اف يتم مجع البيانات، مث . نومالي
ربليلها باستخداـ ربليل كصفي للعثور علي كصف كل متغَت كاإلحصائيات 

 .باستخداـ اختبار الطبيعية، كالتجانس، كفرضيات االختبار
 .المدرسة العالية بوكيت هداية مالينوعن ةعام ةلمحاألول:الفصل 

 فيةاجلغرا .0

 بولتاف تقع يف قرية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينوالعالية ادلدرسة 
(Bulutana )000و رقم صليف شارع ح. غا(Jl. H. Ganyu،)تنجيمنجنغ نواحي
(Tinggimoncong) كالية غوكا(Gowa)، خبمسة كيلو مًتا من عاصمة نواحي

 Bumi) إمبوف باغيموقع سليم  بالضبط. كتقع بعدتنجيمنجنغ

PerkemahanEmbun Pagi)الشالالتاجلذبكتقع بعد.
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 أحواؿ ادلدرسُت .0

ادلدرس من الوسائل أك األدكات اذلامة يف العمليات الدراسية كلذلك 
ػلتاج إىل ادلدرس ادلتخصص الذم غليد ادلواد الدراسية ادلراد تدريسها. ادلدرس 
اخليايل ال يتصرؼ مدرسا فحسب بل يتصرؼ كذلك مؤدبا كمهذبا يستطيع أف 
يقـو بدكر كالدم التالميذ كالتلميذات يف ادلدرسة. كجود ادلدرس يف حـر 
ادلدرسة ذك دكر ىاـ يف العمليات الدراسية ألف ادلدرس من كسائل لنقل العلـو 

 إىل التالميذ.

بناء على الوثيقية، عدد ادلدرسُت يف ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو  
 كما يلي:

 1.4جدول:
 ي ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينوأحواؿ ادلدرسينف
 0208-0207للعاـ الدراسي  

 مهنة الشهادة اإلسم الرقم

 ناظر مدرسة S0 UVRI غزايل أحسر، س.صوس 0

 ككيل ناظر مدرسة  S0 IAIN درأ. رسديياف 0

 مدرس S0 DDI حسبللو، س.ب د 0

 مدرس S0 IAIN درأ. ست سورييايت 2



45 
 

 
 

 رئيس اللجاف/ نظار S0 IAIN س. ب د ح.عبد الغاين، 5

 أمُت الصندكؽ/نظار S0 UIN سومرين، س. ب د 6

 مدرس S0 IAIN مشس الدبن، س. ب د 7

 مدرس/ نظار S0 UIN نورؿ ستياكايت، س.ب د 8

 مدرس S0 IAIN نور ناين، س. ب د 9

 مدرس/ نظار S0 IAIN جفرم، س.ح 02

 إدارة S0 UIN أندم جنيدم أ ـ د  00

 مدرس S0 UNISMUH حَتؿ كسـو جام، س.ب د 00

 مدرس S0 UNM أسركؿ إنساين، س.ب د 00

 مدرس S0, S0 UIN جومادم، س.ب د،.ـ. ب د 02

 مدرس S0 UIN حيتللو، س.ب د 05

 مدرس S0 UNM حَتؿ قدرم، س. ب د 06

 مدرس S0 UNISMUH عبد الرمحن، س.ب د 07

 مدرس S0 UIN زلمد رائس، س. ب د 08

 مدرس S0 UIN حَت الدين، س. ب د 09

 .أصوؿ: أرشيف ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو

 



46 
 

 
 

 كما يلي: ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو الرؤية كادلهمة
 .: تتفوؽ يف ربقيق علي أساس االمياف كالتقولالرؤية

 :المهمة
 .سات لتحسُت نتائج التعلمإىل كضع برامج كدرا ةاجراء دراسة باالشار  .0
السياؽ الثقايف للطلبة ككذلك ةبادلشورة كادلشورة من خالؿ مراعاالقياـ  .0

 .وكاادلنطقة الدينية يف غ ةحال
 .علي تطوير إمكانات تلميذربفيز ال .0
كالفهم كادلمارسة الدينية  ،تنمي القدرة علي العيش ةاالسالمي فاف احلياة .2

 شاط.ن للطبيعة، التايل تصبح احلكمة يف
عالقات مع اجملتمعات احمللية كادلؤسسات التعليمية كادلنظمات  ةأقام .5

 .التعليم ةاألخرل لتحسُت نوعي
 مكمالت ادلدرسة .0

كادلكمالت من ادلشكالت اليت نواجهها مؤخرا أف ال تتوفر الوسائل 
رس مع أف ذلا دكر ىاـ يف العمليات الدراسية كمساعدة ادلدرسية يف معظم ادلد

د الدراسة. الوسائل كادلكمالت ادلدرسية يف ادلدرسة العالية لتحقيق أغرا
اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو تزداد كتًتقى سنة بعد سنة بسبب ادلعونة اجليدة 
من ادلشرفُت كرئيس ادلدرسة كادلدرسُت كادلوظفُت كادلساعلة الكبَتة من قبل 
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رة يف ادلدرسة العالية احلكومة ككالدم التالميذ كالتلميذات. أما الوسائل ادلتوف
 اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو ففيما يلي:

 1.4: جدول
 أحواؿ الوسائل ادلدرسية

 ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو
 البيان المجموع الغرف الرقم

 جيد 0 غرفة ادلدرسُت 0
 جيد 02 الفصوؿ 0
 جيد 0 ادلكتبة 0
 جيد 0 غرفة الكشافة 2
 جيد 0 الرياضي ادليداف 5
 جيد 0 ادلسجد 6
 جيد 0 مساكن التالميذ 7
 جيد 0 مسكن التلميذات 8
 جيد 0 ادلطبخ 9

بناء على اجلدكؿ السابق نرل أف الوسائل ادلتوفرة كافية خاصة يف 
الوسائل اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أف الغرض الدراسي سيتحقق 

 بتوفر الوسائل الدراسية.
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عشر  الصف الحادىتالميذ لدى لكتابة ا ةنتائج المهار اني: الفصل الث
ستعمال أسلوب تعليم سالمية بوكيت هداية مالينو قبل االمدرسة العالية اإل

Poster Comment 
عشر  ادمبناء على ادلواد احملصوؿ عليها من نتائج البحث يف الصف احل

بة مكتو لباحثة مواد أكلىبادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو، فيقدـ ا
داخل اجلدكؿ لبياف كتبسيط ادلواد اليت صدر من أجلها التالميذ كالتلميذات. 

 بناء على نتائج االمتحاف ادلبدئي كما يايل:
 1.3جدول:

 تالميذال ةكتاب  ةمهار  نتائج االمتحاف ادلبدئي
 القيمة اإلسم الرقم

 82 عامنريت 0
 82 ندم مللرغاأ 0
 67 عمدم مّفيّكي 0
 77 عردهلل بًتم نيال 2
 79 عيو لستارم 5
 70 أكؿ الدين 6
 70 دكم اؿ فُت دمبنيت 7
 72 حَتكايت 8
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 70 زلمد أنوار ىداية اهلل 9
 72 زلمد فهرم زلكرنائيم 02
 79 زلمد عسمار 00
 76 زلمد علحاـ كحيودم 00
 65 زلمد عقباؿ 00
 72 زلمد عكباؿ .ؼ 02
 75 نسراهلل .ف 05
 67 نور إند سارم 06
 78 نور ىداية 07
 79 نور كديا نينسي 08
 82 رمحة رزقي 09
 67 رمحوايت ىداية 02
 70 رزكا اؿ دين 00
 77 رزقي أرديك شم 00
 70 ركسديينتو 00
 80 سسكوايت 02
 72 سلفي 05
 70 سوجي إستيقامة 06
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 78 سرم سرفُت فًتم 07
 72 أتامي نور عائشة 08
 70 اهللكحيو فضل  09
 72 أماؿ رمحة 02
 80 إرموايت 00

 9922 مجموع

ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت  البيانات اإلمتحاف ادلبدئي تالميذ يف الصف احلادم عشر أصوؿ:
  0208فباير  00 لدل تاريخ  ىداية مالينو

 (Pretest) اإلمتحاف ادلبدئي. أ
كما  اإلمتحاف ادلبدئييامالكتابة الوصفية بعد الق ةلتحليل اإلحصائي مهار ا

 يايل:
 القيمةربديد  .0

R  = Xt – Xr  

= 80 – 65 
 = 06 

 ربديد عدد الفئات .0
K = 0 + 090log n 

= 0 + 090log00 

= 0 + (090 x 0929 ) 
= 0 + 29907 

    =59907= 6 
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 حساب طوؿ فصوؿ الفاصلة .0
         

 

 
 

P = 06
6  

    P = 0967 = 3 

 الكتابة مهارة جدكلتوزيعالًتدد .2
 فاصلة

F (%) 

65-67 2 
09.21% 

68-72 5 
02.092% 

70-70 7 
99.22% 

72-76 0 
2.299% 

77-79 7 
99.22% 

82-80 5 
02.092% 

 34 مجموع
011% 

 حساب ادلتوسط .5








k

i
i

k

i
ii

f

xf
x

1

1

 

x  =     00  

x = 72929 
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 مهارةنتائج تعطي تقديرا متوسطا علي احملصوؿ عليها،بناء على ادلواد 
اإلمتحاف علي التايل،فاظلتوسطالقيمةاحملصلةدئي. اإلمتحاف ادلبعلي  كتابةال

 .72929تالميذ ىو  00 ادلبدئي من

 حساب االضلراؼ ادلعيارم .6
1.1جدول :   

)Pretest ) اإلمتحاف ادلبادئي االضلراؼ ادلعيارم   

Fi Xi  ̅ xi– ̅ (xi– ̅) فاصلة
2
 fi (xi -  ̅)

2
 

65-67 2 66 72902 -890 65960 060922 
68-72 5 69 72902 -590 06920 002925 
70-70 7 70 72902 -090 2920 02987 
72-76 0 75 72902 299 2980 0920 
77-79 7 78 72902 099 05900 026927 
82-80 5 80 72902 699 27960 008925 
 13 مجموع

443 11146 -346  46,966 33,934 

 

   √
∑        ̅)8

  0
 

 =  √
      

30
 

 =  √05 677 

=  5926 
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يف حساب  تالميذعن الكفاءة الكتابية لل ةعامةحملسابق كيقدـ اجلدكؿ 
اإلماحاف ادلبدئي  االضلراؼ ادلعيارم علي

 .5926ماحاف ادلبدئي ىو اإل كىكذا،فاناالضلرافادلعياريالذيتماحلصولعليهفي
 

عشر  صف الحادىتالميذ اللدى لكتابة ا ةنتائج المهار الفصل الثالث: 
ستعمال أسلوب تعليم ا بعدالمدرسة العالية اإلسالمية بوكيت هداية مالينو 

Poster Comment 
عشر  ها من نتائج البحث يف الصف احلادلبناء على ادلواد احملصوؿ علي

درسة اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو، فيقدـ الباحثة مواد بادلدرسة العالية ادل
بة داخل اجلدكؿ لبياف كتبسيط ادلواد اليت صدر من أجلها التالميذ مكتو أكلى

 كالتلميذات. بناء على نتائج االمتحاف النهائي كما يايل:
 1.6جدول:

 تالميذال ةكتاب  ةمهار  نتائج االمتحاف النهائي
 القيمة اإلسم الرقم
 87 نريتعام 0
 92 أندم مللرغا 0
 82 عمدم مّفيّكي 0
 85 عردهلل بًتم نيال 2
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 82 عيو لستارم 5
 85 أكؿ الدين 6
 82 دكم اؿ فُت دمبنيت 7
 80 حَتكايت 8
 80 زلمد أنوار ىداية اهلل 9

 82 زلمد فهرم زلكرنائيم 02
 82 زلمد عسمار 00
 80 زلمد علحاـ كحيودم 00
 79 زلمد عقباؿ 00
 78 زلمد عكباؿ .ؼ 02
 89 نسراهلل .ف 05
 80 نور إند سارم 06
 76 نور ىداية 07
 79 نور كديا نينسي 08
 80 رمحة رزقي 09
 85 رمحوايت ىداية 02
 82 رزكا اؿ دين 00
 87 رزقي أرديك شم 00
 80 ركسديينتو 00
 92 سسكوايت 02
 82 سلفي 05
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 80 سوجي إستيقامة 06
 85 مسرم سرفُت فًت  07
 80 أتامي نور عائشة 08
 82 كحيو فضل اهلل 09
 80 أماؿ رمحة 02
 89 إرموايت 00

 ,466 مجموع
ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت  البيانات اإلمتحاف ادلبدئي تالميذ يف الصف احلادم عشر أصوؿ:

  0208فباير  00لدل تاريخ   ىداية مالينو

 (Posttestاإلمتحاف النهائي ). أ
النهائيوما  اإلمتحافالكتابة الوصفية بعد القيام ةحليل اإلحصائي مهار لتا

 يايل:
 القيمةربديد  .0

R  = Xt – Xr  
= 90- 55 

= 05 

 ربديد عدد الفئات .0
K = 0 + 090 log n 
= 0 + 090 log 00 

= 0 + (090 x 0929 ) 
= 0 + 29907 

    =59907= 6 
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 حساب طوؿ فصوؿ الفاصلة .0
        

 

 
 

= 
05

5
 

= 8333 = 2 

 الكتابة مهارة جدكلتوزيعالًتدد .2
 فاصلة

F % 

76-77  0 2.992212229 

78-79  0 2.299202222 

82-80  8 92.21222020 

80-80  7 99.22122202 

82-85  6 02.22222290 

86-87  0 2.220209212 

 %,,4 34 مجموع

 حساب ادلتوسط .5








k

i
i

k

i
ii

f

xf
x

1

1

 

= 
8459

30
 

= 22,28 
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 الكتابةمهارة تعطي تقديرا متوسطا علي على ادلواد احملصوؿ عليها، بناء 
على اإلمتحاف  التايل،فاظلتوسطالقيمةاحملصلةاإلمتحاف النهائي. علي  التالميذ

 .80987ىو تالميذ  00النهائي من 
 حساب االضلراؼ ادلعيارم .6

 146:جدول
 (Posttestاإلمتحاف النهائي ) االضلراؼ ادلعيارم

Fi Xi  ̅ xi– ̅ (xi– ̅) فاصلة
2
 fi (xi -  ̅)

2
 

76-77  0 7695 80987 -6907 22957 22957 
78-79  0 7895 80987 -2907 09929 57907 
82-80  8 8295 80987 -0907 5960 22988 
80-80  7 8095 80987 -2907 2900 2990 
82-85  6 8295 80987 0960 0965 0599 
86-87  0 8695 80987 0960 00907 06902 

 13 مجموع
482 1,3444 -2444  24944 426923 

 

   √
∑        ̅)8

  0
 

=  √
085 87

02  

=  √5 80 

= 8359 
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اإلمتحاف النهائي تالميذ  الكتابةة،كتدكينمهار سابقلمحةعامةكيقدماجلدكل
 .0,29اإلمتحاف النهائي ىو  كىكذا،فاناالضلرافادلعياريالذيتماحلصولعليهفي

 1.3:جدول
ادلكتبية ةادلهار  ةاإلحصائيات كتاب ةقيم  

اإلمتحاف النهائيك  اإلمتحاف ادلبدئي  

 إحصائية
 الدرجات

 اإلمتحان النهائي اإلمتحان المبدئي

 76 65 ادين قيمة

 92 80 اعلي قيمة

)متوسط x ) 72929 80987 

 5926 0929 (SD)اضلراؼ ادلعيارم

نتائج اإلمتحاف ادلبدئي ك اإلمتحاف ى ادلواد احملصوؿ عليها،بناء عل
التالميذتعزز الكتابة مهارةالقيمةادلتوسطةالتيتماحلصولعليهازادسبنسابق،  النهائي

ايالقيمةادلتوسطةاإلمتحاف Poster Commentبعد لالستعماؿ اسلوب تعليم 
 .80987اإلمتحاف النهائية توسطةادلقيمالكفيحينان. 72929ادلبدئي
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. شلتاز، ك جدا جيد، جيد، كسط، ضعيفة فئيف  تالميذإذا مت ذبميع ال
اإلمتحاف  ك ادلبدئياإلمتحاف  ادلئوية كنسبتها عليها ادلتحصل النتائج تواتر

 :التايل النحو علي النتائج استعاد مث النهائي
 1.2جدول: 

 ة مهارة الكتابةكنسب تواتركصف 
  فاصلة

 مرتبات
تحان النهائياإلم اإلمتحان المبدئي  
F % F % 

 :00 2 2 2 شلتاز ,4-2,
 :09 6 2 2 جدا جيد 22-26
 :06 00 :7 0 جيد 21-24
 :09 9 :00 02 كسط 33-,2
 :0 0 :60 09 ضعيف 36>

 %,,4 34 %,,4 34 مجموع

الكتابة  مهارة، ميكن للمرء اف يعرؼ اف بناء على ادلواد احملصوؿ عليها
 :ادلسبق كاخر علي النحو التايل علي االختبار تالميذمن ال

(، 87تلميذا ) 0" ىناؾ جيدلدل التالميذ دبرتب "اإلمتحاف ادلبدئي . أ

 01" ىناؾ ضعيف" دبرتبو(، 27%تلميذا ) 01" ىناؾ كسط" دبرتبو

 (.07%تلميذا )
(، 7%0تلميذا ) 4" ىناؾ شلتاز" لدل التالميذ دبرتب اإلمتحاف النهائي. ب

 00"ىناؾ جيد" دبرتبو(، 017يذا )تلم %" ىناؾ جدا جيد" دبرتبو
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 دبرتبو(، 217تلميذا ) 1" ىناؾ كسط" دبرتبو(، 7%%تلميذا )
 (.7%تلميذا ) 0" ىناؾ ضعيف"

اإلمتحاف ك  اإلمتحاف ادلبدئي نتائج ةإىل ذلك، يقدـ الباحث ةاالضاف
احلادم عشر  الصف تالميذ ةمقارن الكتابةهارة ادل عن الكشف أجل من النهائي

 ية مالينو، كما تلي:بوكيت ىدا

 اجلودة علي الكتابة قيمة ادلهارة متوسط يف للزيادة ادلئوية النسبة تقدًن مث
 مقدـ مث، الصف احلادم عشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو. السنة

 .الكتابة جودة مهارة قيمة متوسط يف للزيادة ادلئوية النسبة
,.1جدول:  

اإلمتحاف ادلبدئي ك اإلمتحاف النهائي متوسط  
 الدرجات إحصائية

 اإلمتحان النهائي اإلمتحان المبدئي
) متوسط x ) 84,11 22,28 

  
80 87  72 29

72 29   022:   
8 78

72 29  022:  00 85: 

 ىو  تالميذة الالكتاب دلهارةاكىكذا، فاف الفرؽ يف متوسط الزيادة يف   
 ةمهار ، ميكن استنتاج اف سابق ة:. من اجلدكؿ كالصور  00.85بنسبة  8.78

  متعليالذين غلرم تدريسها باستخداـ  لدل تالميذالكتابة 
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 poster comment 00.85 ىوب اكتال ةادلهار توسط النسبة ادلئوية للزيادة يف دب .: 
 

في تصعيد  Poster Commentإستعمال أسلوب تعليم الفصل الرابع: تأثير 
المدرسة  فيصف الحادي عشر التالميذ اللدى العربية مهارة كتابة  اللغة 

 .العالية اإلسالمية بوكيت هداية مالينو
 باستخداـ األخَت السؤاؿ ىذا صيغة علي الرد سيتم الفرع، ىذا كيف

 خطوات ثالث ىناؾ القسم ىذا يف. عليها االستدالؿ ميكن اليت اإلحصاءات
 ربسُت علي تؤثر قد التعليق اذلندسية ادللصقات من التعلم كاف إذا ما ودلعرف

 لالختبار الطبيعية احلياة يف االكيل اخلطوة ىي كادلرحلة ،التالميذ الكتابة مهارة
 ثالثا،. t لالختبار الفرضية كاختبار التجانس اختبار كىي الثانية، كاخلطوة ام،
 ادلشهد مع البيانات معاجلة نتائج بعد. spss باستخداـ االختبار ىذا اجراء يتم

 .ادلعٍت
 الطبيعية اختبار. أ

 ىي البيانات كانت إذا ما لتحديد ادلستخدمة للبيانات الطبيعية اختبار
، أم الثانية العينة نتائج علي أجريت اليت الطبيعية اختبار. ال اـ غاكسي

 اإلمتحاف ادلبدئي كاإلمتحاف النهائي.
 كانت إذا ما لتحديد ادلستخدمة للبيانات ةالطبيعي ةيالطبيع اختبار
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 كإذا ،sig< α مث غاكسي، البيانات كانت إذا. ال اـ عادية البيانات 
. اختبار الطبيعية علي فئة sig< α مث غاكسي، ليست البيانات ىذه كانت

 اتجو الن رؤية ميكنشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو البيانات احلادم ع
spss !ما يلي 

,144ول:جد  
اإلمتحاف ادلبدئي كاإلمتحاف النهائي يف مهارة الكتابة لدل إيا  الطبيعيةزبقيق  

 تالميذ الصف احلادم عشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو
Tests of Normality 

Kolmogrov-Smirnov
a تعليق 

Statistic Sig. 

 استقرّ  800 ,0 0.009 اإلمتحاف ادلبدئي
ائياإلمتحاف النه  استقرّ  005 ,0 0.055 

 اإلمتحاف إياالذم تنقيذ  الطبيعيةزبقيق   ،بناء على ادلواد احملصوؿ عليها
البيانات  ةمعاجلبعد . 0304ة االعلي مستوم كػلددبيانات مهارة الكتابة،  ادلبدئي

ىو  ادلبدئي متحافلإل  sigالدرجات النواتج spssاليت مت احلصوؿ عليها علي 
. ىكذا α (1,211> 0304) الدرجاتمن  أكب sig رجاتالديعٍت  2,022

التوزيعات عادة. على نتائج  ادلبدئي اإلمتحاف كميكن استنتاج اف البيانات
من  أكب sig الدرجاتيعٍت . 0,005 بلغت sigالنهائي حصل  اإلمتحاف
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 اإلمتحاف ىكذا كميكن استنتاج اف البيانات، α (>2،25 2،206) الدرجات
 يعات عادة.النهائي التوز 

 التجانس اختبار. ب
 لتجانسها، اختبار أجرت اليت ىي االكيل الفرضية كانت االختبار، كقبل

 من الغرض ككاف. احلساسة االستدالالت ربليل يف االختبار الجراء شرط ألهنا
 السكانية البيانات كانت إذا ما ربديد ىو لو اجرم الذم التجانس اختبار

 :التايل النحو علي ادلستخدمة االفًتاضات بصياغة يتعلق فيما. متجانسة
  H0 : μ = μ0 

  Ha : μ ≠ μ0 

التجانس اليت أجريت علي البيانات السابقة لالختبار، مع  اختبارككانت 
، مقبوؿ H0مث  sig >α. إذا كاف α2.25=، ىي سابق ةزلدد ةاالعليمستوم من 

، مث بيانات االختبار مرفوض H0مث  sig <αكإذا ، مث اثنُت من البيانات ادلتجانسة
 .الثاين ليست متجانسة
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1444جدول:  
اإلمتحاف ادلبدئي يف البيانات مهارة الكتابة لدل تالميذ إيا  تجانسةادل اختبار

 الصف احلادم عشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو
 تعليق .Levene Statistic Sig اختبار

 متجانسة 1.151 2.474 اإلمتحاف ادلبدئي

 ىو  sig الدرجات حصل SPSSمن النواتج  ،على ادلواد احملصوؿ عليها بناء
 H2حىت .  α (>2،25 2،52) الدرجاتمن  أكب sig الدرجاتيعٍت  2.252

البيانات اإلمتحاف ادلبدئي يف االستقباؿ. كميكن بعد ذلك االستدالؿ علي 
 .متجانسة

1444جدول:  
بيانات مهارة الكتابة لدل تالميذ اإلمتحاف النهائي يف الإيا  تجانسةادل اختبار

 الصف احلادم عشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو
 تعليق .Levene Statistic Sig اختبار
ئينهااإلمتحاف ال  متجانسة 1.151 2.474 

 ىو  sig الدرجات حصل SPSSمن النواتج  ،بناء على ادلواد احملصوؿ عليها
 H2حىت .  α (>2،25 2،52) لدرجاتامن  أكب sig الدرجاتيعٍت  2.252

البيانات اإلمتحاف النهائي يف االستقباؿ. كميكن بعد ذلك االستدالؿ علي 
 .متجانسة
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 الفرضية اختبار. ت
 دبساعدة  t اختبار ام الدراسة، ىذه يف ادلستخدمة الفرضية اختبار

 صاحب ادعاءات لتحديد الفرضية اختبار كذبرم. spss 06 اإلصدار التطبيق
 .غالبال

H0 :  0 H0 :  8 مقابل 8      0   

= H0 يدرسوف الذين تالميذلل الكتابة مهارة متوسط يف فرؽ ىناؾ يكن مل 
 ال اف مع poster commentاسلوب تعليم  الًتبوية اذلندسة باستخداـ

 .poster commentاسلوب تعليم  باستخداـ تدرس

= H0  باستخداـ يدرسوف الذين تالميذلل ةالكتاب مهارة متوسط يف فرؽىناؾ 
 مهارة الكتابةمع النتائج  poster commentاسلوب تعليم  الًتبوية اذلندسة
 poster commentاسلوب تعليم  ستخداـباتدرس 

 posterتعليم  باستخداـ يدرسوف الذين للتالميذ لكتابةا ةادلهار  متوسط 0  =

comment  

 posterتعليم  باستخداـ يدرسوف ال الذين للتالميذ تابةلكا ةادلهار  متوسط    8  =

comment 

 ك 80،87اإلمتحاف النهائي=  يف متوسط توكانت معركف t قبل اختبار
 ىو احلالة ىذه يف االستدالؿ كربليل. 72،29اإلمتحاف ادلبدئي=  متوسط
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وع ن  tإحصائية اخنبار باستخداـ الفرضية ستختب. اقًتح الذم لالفًتاض اختبار
. معايَت االختبار ىي spss 06التطبيق اإلصدار  ةدبساعد      -T مستقل عينات

  أك تدبَتا ىاما thitung> ttabelة قيمإذا كانت 

<  (nilai sig <0304) ىكذا H2 مرفوض H0 لكن إذا مقبوؿ ،thitung< ttabel  أك تدبَتا
 بنتائج يتعلق كفيما. وضمرف H0 مقبوؿ H2 ىكذا (nilai sig <0304)  > ىاما

 كما يلي:، t االختبار
   (d) الربح ةربديد قيم .0

d =اإلمتحاف ادلبدئي –اإلمتحاف النهائي 
d =0509 – 0097 

d =070  

  tإنشاء رسم مساعد للعثور على قيمة . ث
Y-X (d) d اإلمتحان النهائي اإلمتحان المبدئي الرقم

2 

0 82 87 
9 22 

8 82 92 
 01 011 

3 67 82 
02 022 

5 77 85 
2 22 

4 79 82 
2 92 

5 70 85 
09 022 

5 70 82 
9 22 
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2 72 80 
09 022 

9 70 80 
01 011 

00 72 82 
01 011 

00 79 82 
0 0 

08 76 80 
2 22 

03 65 79 
02 022 

05 72 78 
2 22 

04 75 89 
02 022 

05 67 80 
02 022 

05 78 76 
-9 2 

02 79 79 
1 1 

09 82 80 
2 2 

80 67 85 
02 292 

80 70 82 
9 22 

88 77 87 
01 011 

83 70 80 
01 011 

85 80 92 
2 20 

84 72 82 
02 022 

85 70 80 
01 011 

85 78 85 
9 22 
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82 72 80 
2 22 

89 70 82 
9 22 

30 72 80 
09 022 

30 80 89 
2 22 

JML 
9922 466, 434 4,66 

 حساب متوسط. أ
   

∑ 

 
 

    
070
00 

= 8977 

 االضلراؼ ةرلموع مربععدد . ب
∑ 8   ∑ 8  

 ∑ )8

 
 

∑ 8   8955   
 858) 8

30
 

             8955   
53 925

30
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1.44جدول:   
مهارة الكتابة لدل تالميذ الصف  البيانات  t Independent Sampel T-ttest اختبار

 لينواحلادم عشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية ما
 Sig                اختبار

Uji-t Posttest 09850 09697 29228 

Sig=29228،  09850 =         بناء على ادلواد احملصوؿ عليها، قيمة 

89-8= 30 df = N-8 = تدبَتا ىاما1772        لقيمة [α = 0304] .   لتحديد ما إذا
إذا قيمة  .قواعد قرارىا ةدبراعاضية ادلقًتحة مقبولو أك مرفوضة، مث تتم كانت الفر 

thitung> ttabel ىكذا H2 مرفوض H0 مث ،سابق ادلذكورة النتائج إىل استنادا. مقبوؿ 
يعٍت        أكب من         ألف  H2 رفض الذم االندفاع يكوف اف ميكن

 باستخداـ يدرسوف الذين تالميذال من الكتابة ارةمه فاف التايل،09850<09697
 الذين التالميذ من الكتابة مهارة معأطوؿ  poster commentاسلوب تعليم 

اسلوب  اف يعٍت كىذا، poster commentاسلوب تعليم  استخداـ دكف يدرسوف
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مؤثَت يف تصعيد مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تالميذ  poster commentتعليم 
 ادم عشر ادلدرسة العالية بوكيت ىداية مالينو.احل

 موجز. ث
مهارة الكتابة لدل تالميذ الصف احلادم عشر يف ادلدرسة العاية بوكيت 

ضعيف.  يف فئة Poster Commentىداية مالينو قبل استخداـ اسلوب تعليم 
 توسطدب :60ضعيف بلغت  يف فئة ادلئوية كالنسبة ادلكاسب، من ذلك كيتضح
مهارة الكتابة لدل تالميذ الصف احلادم عشر يف حُت . تالميذ 00من  55309

 Posterيف ادلدرسة العاية بوكيت ىداية مالينو بعد استخداـ اسلوب تعليم 

Comment جيد يف فئة ادلئوية كالنسبة ادلكاسب، من ذلك كيتضح. جيد يف فئة 
 .تالميذ 00من   28325 توسطدب %35بلغت 

 دكف يدرسوف الذين تالميذال من تابةالك ةكمهار  البحث، ىذا يف
 من كتابة هارةادل اف منضديو يف مرئية Poster Comment اسلوب تعليم  استخداـ

 تركز ميالتعل. بنشاط ال تالميذال ،تعلم العملية يف فأل ينقص يزاؿ ال تالميذال
 لذلك بينيالسكاف البكفيسور إىل االستماع فقط تالميذكال ادلعلمُت، علي فقط
. النفساين كالعالج كالعاطفية ادلعرفية من كل يف قدرات تطوير الصعب فمن

 اقل ادلتعلمُت فاف م،يالتعل عملية اثناء أبديت اليت ادلالحظات إىل كاستنادا
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 علي ػلفزكف الذين أكلئك من ضئيل جزء سوم يوجد كال التعلم، يف نشاطا
 .االسئلة علي االجابة كيقًتحوف السؤاؿ،

 Poster تدريس باستخداـ تدريسها يتم اليت تالميذلا الكتابة مهارة

Comment ادلهارة الكتابة الطالب اف البحث نتائج علي ادلكتيب يف مرئية الطباعة 
 االطلراط ادلتعلمُت ميتعل عملية يف ألنو ىو األقصى احلد سباما ارتفعت قد

 مُتادلتعل تقدـ ميالتعل عملية إىل ينظر عندما ذلك إىل باالضافة. بنشاط
 عملية اثناء أبديت اليت ادلالحظات إىل كاستنادا. التعلم ألنشطة جدا متحمس

 ككذلك كادلقًتح النشط كالطلب ميالتعل رلاؿ يف بنشاط تالميذال فاف م،يالتعل
 Poster علي للتعرؼ ادلستخدمة األساليب الف كذلك. االسئلة علي االجابة

Comment يف كثَتا التحدث أك من احلد يف ادلعلمُت أنشطة دلعرفة اذلندسية 
 .فقط األحياف بعض

 التفكَت فأل خالؽ، بشكل التفكَت علي تالميذال تدريب يتم لذا،
 Poster  ػلفز القـز التعلم كالتعليق كيساؿ، الفضوؿ علي ينطوم اخلالؽ

Comment التايل. ادلستفادة ىو ما معٍت عن البحث يف التفكَت علي التالميذ 
 بدال نشطُت مشاركُت تالميذال فيو يصبح دراسيا فصال لقزب الطريقة ىذه فاف
 األقزاـ تعلم Poster Comment اف الواضح من غلعل شلا السلبيُت، ادلراقبُت من
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كتابة لدل تالميذ الصف احلادم عشر ادلدرسة  يف ادلهارة ربسُت يف مؤثرا كاف
 العالية بوكيت ىداية مالينو.

، حيث مت ةمستقلعينات  t باراخت باستخداـ الفرضية اختبار علي
 SPSS العالج نتائج إىل استنادااإلمتحاف النهائي.   اختبار البيانات، ام النتائج

.حصل 29228بإستخداـ مستول أعلية =  09850         حصل قيمة 05
ؼ  .(0969709850<)                  . ألف   09697        البيانات 

H2  مرفوض كH0  مقبوؿ. عندئذ أف اسلوب تعليمPoster Comment  يف
تصعيد مهارة الكتابة لدل تالميذ ادلدرسة العالية اإلسالمية بوكيت ىداية 

 مالينو.
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 لباب الخامسا
 الخاتمة

 ألول: الخالصة الفصل ا

يف Poster Comment تأثَت استعماؿ اسلوب تعليمعن  ةبعد أف سرد الباحث 
تصعيد مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تالميذ الصف احلادل عشر ادلدرسة 

 فيمكن أف تسحب اخلالصات أف: العالية اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو

صف احلادم عشر قبل تالميذ يف اللدل العربية مهارة كتابة  اللغة  .0
مية بوكيت يف ادلدرسة العالية اإلسال Poster Commentإستعماؿ أسلوب تعليم 

 ".ضعيفتكوف يف مرتبة " ىداية مالينو

لصف احلادم عشر بعد تالميذ يف الدل العربية مهارة كتابة اللغة   .0
يف ادلدرسة العالية اإلسالمية  Poster Commentإستعماؿ أسلوب تعليم 

 ".جيدتكوف يف مرتبة " بوكيت ىداية مالينو

مهارة كتابة  عيد مؤثر يف تص Poster Comment إستعماؿ أسلوب تعليم .0
ادلدرسة العالية  يفصف احلادم عشر التالميذ اللدل العربية اللغة 

 .اإلسالمية بوكيت ىداية مالينو
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 المقترحات: ثانيالفصل ال

 :بناء على نتائج البحث، فتقدـ بعض ادلقًتحات فيما يلي
اإلسالمية بوكيت ىداية يرجى من مدرسي اللغة العربية بادلدرسة العالية  .0

أف يرقوا تطبيق الطريقة ادلباشرة كال ينتهجوا دبثل تطبيق ىذه الطريقة  ينومال
 .فحسب بل يوافقونو مع األحواؿ الدراسية

 ىذا نتائج باستخداـ يوصي التعليم، ميداف يف السياسات ربديد كعند .0
 يف سيما كال رس،ادلد يف التعليم نوعية ربسُت زيادة أجل من البحث

 ية بوكيت ىداية مالينو.ادلدرسة العالية اإلسالم

أف يرقي كيقوم نتائج ىذا البحث قياما بدراسة الطرؽ  ةكيرجى من الباحث .0
األخرل اليت تؤثر كذلك يف رفع نتائج دراسة اللغة العربية اليت حصل 

 عليها التالميذ.
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