
 األول الباب

 البحث خلفية . أ

 أما . أساسيا تعليمه غرض على حصل فقد العربية تعليم يف الغرض

 كمصادر واحلديث القرأن فهم على الطالب ليساعد تعليمه العام الغرض
 من وكثري . العربية باللغة تكتب الىت والثقافة الدينية والكتب اإلسالم احكام

 دا مستع وليكون العربيه اللغة ملعلم واإلرشاد العربيه بلسان صدرا معلومات
 القرأة او ملطالعة ا و الكالم يف الطالب يشجع أن اخلاص الغرض و . مبهنته

 تعبريا نفسه عن يعرب بأن الطالب إىل وإضافة 1 . والقواعد الء واإلم واإلنشاء

 . بالقلم أو باللسان صحيحا كامال

 . التعليم ووسائل الكثرية واألسالب الطريقة اىل تاج حي اللغة تعليم ففي
 العربية اللغة الطالب يعلم بأن حيث ومدا اللغة مهارة نسبة ب وكلها

 . واجلذابة بالسهولة

 والكالم والقرأة اإلستماع مهارة وهي , مهرات أربع العربية اللغة يف إن
 وماهيتها أمناطها و وأهدافها هي اخلصائص مهارة لكل . والكتابة

2 . وموضعتها

 الكتابة مهارة امنا حيث . الكتابة مهارة هي الباحثة تبحثها ومهارة
 ترقيتها ففي . الكثرية الدوافع واعطاء وتطورها ترقيتها ويصلح أساسيا مهارة
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 واملوقف طالبه حاجات تناسب وأساليب طريقات خيتار أن املعلم يستطيع
 الدراسية املدة تصميم يف كفاءة له املعلم 3 . فيه نفسه املعلم جيد الذي التعليمي

 . ابتكاره مينع حصر له وليس

 ألن وذلك , اإلبتدائية العملية عن مفر ال الكتابة على القدرة أن ميكن
 عالية بقوة أثرت . والقراء للكتاب مثينة مادة , العمل تلد سوف ما هي العملية

 األعمال تلد وسوف , الكتاب من إبداعية عن ابة الكت من ومنخفضة اجلودة
 4 . أفضل ذلك كان اليت

 من الدافع أن ذلك اإلبداع إىل تفتقر والطالب ، عامة بصفة ولكن
 أقل . شيء كل يف أيضا نقص ناك وه الكتابة مهارات استخدام مع املواد

 الطالب بني التواصل أمناط واملفردات تقان، لإل افتقاره إىل يرجع إبكاري
 . لقبوله تزال ال اليت التعلم ثقافة و التوجيه يف واملعلم

 مشاكل تواجه تزال ال الكتابة مهارات حتسني يف العربية اللغة تعلم
 مت ، الرتابة إىل متيل اليت لم التع عملية تعترض اليت املشاكل وتشمل . خمتلفة
 الطالب حبيث ) األفراد وليس ( جمموعة كل الطالب قبل من كتابة تعيينها

 أدى وقد . املقاالت كتابة يف بنشاط يشارك أن دون فقط ينتظرون اآلخرين
 . التعلم حنو الطالب اهتماما أقل إىل ذلك

 فروبنج أسلب باستخدام الكاتب إختار , الطالب الكتابة مهارة ولترقية
 تكون أن للطالب يستخدم واحد ب لو أس وهو (Probing Promting), فرومتينج

 62 , المرجع نفس 3
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 يف الطالب نتائج تدىن مشكلة على التغلب ميكن حبيث الكتابة يف إبداعا اكثر
 . التعلم

 الفصول تعريف وميكن . الطبقة فعل هو البحث أجريت اليت األحباث

 فضال املعلمني قبل من جريت أ اليت البحوث عمل مبثابة العمل حبوث الدراسية
 الذي التشاركي العمل يف التفكري و وتنفيذ لتصميم وسيلة الباحثني عن

 5 . الدراسية الفصول يف التعلم نوعية تعزيز او حتسني اىل يهدف

 البحث قضايا . ب

 الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكتابة تعليم طريقة كيف  1
 موجوكرطا؟ " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة العاشر

 (Probing Promting), فرومتينج فروبنج لب و األس تخدام إس كيف  2

 سبيل " الثانوية باملدرسة ر العاش الفصل يف العربية اللغة تعليم يف
 موجوكرطا؟ " املتقني

 Probing Promting), فرومتينج فروبنج ب و أسل فعالية كيف  3

 العاشر الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكتابة مهارة لترقية
 موجوكرطا؟ " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة

 البحث أهداف . ج
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 العاشر الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكتابة تعليم طريقة ملعرفة . 1
 موجوكرطا " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة

 يف Probing Promting), فرومتينج فروبنج ب و األسل إستخدام ملعرفة . 2

 " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة العاشر الفصل يف العربية اللغة تعليم
 موجوكرطا

 مهارة لترقية Probing Promting), فرومتينج فروبنج ب و أسل فعالية ملعرفة . 3
 سبيل " الثانوية باملدرسة العاشر الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكتابة
 موجوكرطا " املتقني

 البحث منافع . د

 : يلي كما نافعا يكون ان الباحثة ارادت العلم البحث ذا

 . التربوي جمال ىف واملعارف العلوم لتطوير : امعة للج -

 عملية لتطوير األساتيذ اىل االقتراحات إلعطاء : ساتيذ واأل للمدارس -
 . الطالب تعلم

 بعض واستفاع خاصة و املعلومات لتوسيع : للباحثة -
 ىف (SPd.I) الشهادة على للحصول الشروط

 اجلامعة العربية اللغة شعبة من التربية كلية
 . سورابايا أمبيل سونن احلكومية اإلسالمية

التعلم يف ميلل ال لكي : للتالميذ -



 املصطالحات بعض توضيح . ه

 بعض رح ش يف الباحثة ارادت , للقارئ وتسهيال للبحث توضيحات
 : يلي فيما املطلوب حسب املوضوع حول املصطالحات

 وإجادة إمالئي الصحيحة كتابة على الدراسني قدرة : الكتابة مهارة
 ىف افكار من لديهم عما التعبري على قدرم و اخلط

 أن جيب الكتابة تعلم عملية يف التفاعل 6 . ودقّه وضوح
 كتابة يف املوجودة اإلمكانات تغيري على قادرا يكون
 اىل تقل تن أن ميكن الىت العاطفة / اإلنفجار اىل الرجل

 وصية الت وأرسل تكلم البحث هذا يف ويقصد . اآلخرين
 . غريها او القرطاس على باليد

 : جمموعتني اىل تنقسم كتابة ال تعليم

 ) املوجهة الكتابه ( . 1

 من بسيطة كتابة من بدأ , مراحل يف التعلم يتم
 الحق وقت يف تطورت واحدة مجلة كتابة خالل

 . جرا وهلم فقرة تزال وال , مجل بضع يف

 ) ااحلرة الكتابه ( . 2

 اختيار حرية الطالب منح يتم , املستوى هذا على

 ) املدرسية الكتب يف القراءة حول نص ( موضوع

     , طعيمة احمد رشيد 6                                                            21 , 1989 , ايسيكو ¸ مضر ,   



 جيلب أن ميكن الذين اخلربة مع وضعها مث ومن
 لتطوير , النص املتصلة املسائل يف لب الطا العقل

 ذالك ولكن , كتاباتة يف التركيب واستخدام أفكار
 واملساعدة التوجيه من الطالب صل ف يتم يعين ال

 7 . للمعلمني

 يف الطالب تساعد أن ميكن اليت اهلامة األمور لذلك
 على تثجيعهم يتم اليت األسئلة كل على العثور

 . املدرسية ب الكت خارج من إجابات عن البحث
 فرومتينج فروبينج بأسلوب احلر الكتابة إستخدمت

 األسئلة – خالل من الطالب معارف ستكشاف ال
 انه العلم مع اجلدد الطالب جتربة بني تربط اليت

 سهل أكثر الطالب أن حىت األسئلة هذه من ميكن

 . ومنهجية مجيلة تنتج أن ميكن والكتابة التلحني يف

 ويعرض املعلم قبل من التعلم هو : (Probing Promting) فرومتينج فروبنج
 يف الناتج وحيقق توجيجها يتم الىت األسئلة من سلسلة
 املعارف مع الطالب جتربة تتعلق الىت التفكري عملية

 8 . املكتسبة اجلديدة

     , طعيمة احمد رشيد 7                                                                 21 , 1998 , ايسيكو : مصر , 
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 مصدر هي فعالية 9 . املبالغة صيغة اي فعال كلمة من هي : فعالية
 لداللة التاء تليها يأنسبة تلحقه اإلسم فهي . الصناعي

 أسلوب وخربه مبتدأ هي فعالية . مصدر معىن على
 مرفوع فعالية (Probing Promting), فرومتينج فروبنج

 فعالية واما . املصدر ألااسم . ظاهرة ضمة رفعه وعالمة
 باستخدام التالميذ احوال استعداد هي البحث هذا يف

 ترقية يف (Probing Promting), فرومتينج فروبنج أسلوب
 . الكتابة مهارة

 تقنية تعلم عندما فعالية تكون أن البحث هذا إن وقالت
 اليت الطريقة إن . املرجوة النتائج لتحقيق تطبيقها تتم اليت

 أو حواديث سري كيفية فهم يف الباحثني اهتمام توجد
 . العمل من تاثري

 البحث فروض . و

 مجع من حجة تكون حىت البحث ئلة مس مثل املؤقتة اإلجابة هي
 10 . البيانات

 فروض و (Ha) البدلية فروض ومها قسمني البحث فروض واما
 . (Ho) الصفرية

  , نعمة فؤاد 9                              42 , الحكمة دار ,   
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 (Ha) البدلية فروض . 1

 فعالية هي ) (Variabel X مستقل متغري بني فعالية وجود على يدلّ هي
 هي (Variabel Y) تابع متغري و (Probing Promting), فرومتينج فروبنج أسلب

 . العربية اللغة تعليم يف العاشر فصل يف . الكتابة مهارة

 قد ما (Probing Promting), فرومتينج فروبنج أسلب كان إذا : بالتعابر
 . كافية العربية اللغة تعليم يف اشر الع فصل يف الطالب الكتابة فمهارة , كاف

 (Ho) الصفرية فروض . 2

 Probing), فرومتينج فروبنج أسلب بني عالقة وجود توضيح هي

Promting) Variabel X) ( الكتابة مهارة ترقية و (Variabel Y) . فصل يف لطالب ا 
 . العربية اللغة تعليم يف العاشر

 الكتابة فمهارة , ية كاف له ليس ب و األسل هذا كان إذا : بالتعابر

 . فعالية غري ستكون , العربية اللغة تعليم يف العاشر فصل يف الطالب

 البحث طريقة . ز

 هذا يف املرجوة اهداف اىل الباحثة احتاجت احلقائق على للحصول
 بالطريقة الباحثة اخذت الىت احلقائق مصادر الباحثة عينت . اجلامعي البحث

 . التالية
 البحث نوع . 1

 الكمية الطريقة هي الباحثة استخدمت الىت البحث يقة طر اما
) Kuantitatif .( احلقائق مجيع من الرقمية اإلستعمال مطالبة يكثر ما وهي



 11 . لبيانات ا وحتليل

 Populasi البحث جمتمع . 2

 الىت اإلشياء او األفراد من مجيع يبحث هو البحث تمع با واملراد
 األشخاص او اإلفراد بأن أريكونطا سوهارسيمي وزاد 12 . يصفه مبا تصف

 . البحث موضوع يف تكون اليت واألشياء
 Sampel البحث عينة . 3

 جمتمع من جزء وهي . االصلى البحث جمتمع متثيل هي البحث عينة اما
 13 . األصلي البحث

 العاشر فصل يف الطالب مجيع هو البحث هذا يف البحث عينة واما
 . موجوكرطا " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة

 البيانات مجع طريقة . ج

 اكتساب هو البحث هدف ألن البحث، ىف احلالة افضل وهى
 بطريقة املناسبة الطرائق اىل الباحثة تستخدمتها البيانات مجع ىف . البيانات
 : يلى كما وهى البحث،

 ) Observasi ( املالحظة طريقة  1
 على بنظام وتكتب مبشاهدة البيانات جلمع الة هي املالحظة

 املرجع نفس 11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 130 
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 جلمع الطريقة هذه الباحثة وتستخدم 14 . الباحثة حبثتها الىت الظواهر
 مهارة لترقية العربية اللغة تعليم يف املستخدم األسلوب عن البيانات

 الثانوية باملدرسة العاشر الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكتابة
 . موجوكرطا " املتقني سبيل "

 ) Interview ( املقابلة طريقة  2
 و , شفويا اكثر او شخص بني واالجوبة، االسئلة عملية هي

 لنيل الطريقة هذه الباحثة استخدمت 15 . األخبار عن مباشرة يسمع
 العربية اللغة تعليم أسلوب اى البحث هذا ىف حيتاج عما البيانات

 العاشر الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكتابة هارة م لترقية
 . موجوكرطا " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة

 ) Tes ( اإلختبار طريقة  3
 و التالميذ درس نتائج ملعرفة املقدمة األسئلة من مجلة هي

 واختبار قبلي اختبار الباحثة وتعطي 16 . الشخصية املهارات تقومي

 Probing), فرومتينج فروبنج اسلوب باستخدام اإلنشاء عن دي بع

Promting) 

 التعلّم عملية يبدأ ان قبل القبلي االختبار الباحثة اعطيت
 . االختبار يف نوعني الباحثة استخدمت . بعدها البعدي واالختبار

 . موضوعيا النتيجة ليعطي احلال وهذا

 من يترجم 14
Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian (Jakarta : PT.Bumi aksara,2008), 70 Kholid Narbuko 
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 ) Dokumentasi ( الوثائق طريقة - 4
 واجلرائد كتب كمثل ومصدرها احلقائق ع مج طريقة هي

  . 17ا ومايتصل واملقاالت واالت

 النتائج عن البيانات لنيل الطريقة هذه الباحثة إستخدمت

 وكذلك . الثانوية باملدرسة العربية اللغة تعليم ىف التالميذ تقومي من
 مما ذلك وغري واملوظفني املدرسة واحوال التالميذ، النشاط عن

 . البحث ذا يتعلق
 ) Analisis Data ( البيانات حتليل طريقة . ط

 املدرسة من األوىل املسئلة اإلجابة عن الباحثة استخدمت
 العاشر الفصل لطالب (Probing Promting), فرومتينج فروبنج أسلب (

 وطريقة مقابلة بطريقة ) موجوكرطا " املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة
 نيلت اليت الوثائق طريقة استخدمت , الثانية املسئلة إلجابة و . الوثائق
 اليومية التدريبات من النتيجة اخذا العربية اللغة . املدرسة من الباحثة
 أسلب استعمال بعد الباحثة استخدمت اليت العاشر الفصل لطالب
 (Probing Promting), فرومتينج فروبنج

 المتحان " Uji T : " لقائدة با اإلحصائية بالطريقة الباحثة استخدمت

 Probing), فرومتينج فروبنج اسلوب فعالية وملعرفة البحث طريقة

Promting) املتقني سبيل " الثانوية باملدرسة الكتابة مهارة لترقية " 

 . موجوكرطا
 : هي " Uji T " قيمة على والتفسري قائدة واما

٬ 135 املرجع نفس 17



 رمز : يلى كما وهي البيانات، حتليل رموز الباحثة واستخدمت
 ) tes - t ( املقارنة ورمز ) Prosentase ( املائوية سبة الن

 ) Prosentase ( املائوية النسبة رمز ) 1
 االوىل املسئلة عن اإلجابة لنيل الرمز هذا الباحثة استخدمت

 : يلى كما املائوية النسبة رمز اما . البحث قضايا ىف والثاىن

P = 
N 
F x 100 %

 املائوية االنسبة = P : البيان
F = االجابة تكرار 

N = املستجبني عدد 
 : 18 يلى كما وهى الرمز ذا والتعيني التفسري اما

76 % - 100 % 
56 % - 75 % 

40 % - 55 % 
10 % - 39 % 

 ا جيد
 مقبوال

 ناقصا
 قبيحا

 ) tes-t ( املقارنة رمز ) 2
 -tes ( املقارنة برمز االخصائية الطريقة الباحثة استخدمت

t ( الفرقة بني الطالب كفاءة اىل وصول ال مقارنة ملعرفة 
 التحليل بعد إذا . الكتابة تدريس يف الضبطية والفرقة التجربية

 التجربية رقة للف الطالب كفاءة اىل الوصول بني الفرق يوجد

 املرجع نفس 18
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 (Ho) الصفرية الفرضية أنّ ى عل يدلّ فهذا الضبطية والفرقة
 فروبنج أسلب إستخدام بني فعالية وجود مبعىن , مردودة

 الطالب كفاءة اىل الوصول و (Probing Promting), فرومتينج
 موجوكرطا " املتقني سبيل " الثانوية مبدرسة الكتابة تدريس يف

 اىل الوصول بني الفرق يوجد ال ل التحلي بعد إذا بالعكس أو
 يدلّ فهذا الضبطية والفرقة التجربية للفرقة الطالب كفاءة

 هناك ليس مبعىن , مقبولة (Ho) الصفرية الفرضية أنّ على
 Probing), فرومتينج فروبنج ب و أسل إستخدام بني فعالية

Promting) الكتابة تدريس يف الطالب كفاءة اىل الوصول و 
 موجوكرطا " املتقني سبيل " نوية الثا مبدرسة

 : هي ”Uji T“ قائدة قيمة على والتفسري القائدة

= M1 املتوسط (Mean) ر منمتغي x ) التجريبية الفرقة ( 

= M2 ر من املتوسطمتغي y ) املراقبة الفرقة ( 

= SEM1 املتغري فساد املتوسط x ) يبية التجر الفرقة ( 

= SEM2 املتغري فساد توسط امل y ) املراقبة الفرقة ( 

Ho = فرومتينج فروبنج ب و أسل استعمال بني تأثري ال عدم 

,(Probing Promting) الكتابة مهارة و .



Ha = فرومتينج فروبنج ب و أسل التأثري وجود ,(Probing Promting) 
 . الكتابة مهارة و

 البحث خطة . ي

 مباحث باب ولكلّ . ابواب أربعة من معي اجلا البحث هذا تكون

 يلي كما الباحث ورتبها . الرابع باب اىل األول الباب من مترابطة خاصة
: 

 البحث قضايا و البحث خلفية من تتكون وهي . مقدمة : األول الباب
 بعض وتعريف البحث ومنافع البحث أهداف و

 وطريقة البحث وطريقة البحث وفروض املصطلحات
 . البحث وخطة البيانات حتليل وطريقة انات البي مجع

 : اقسام ثالثة الباب هذا تقسيم . نظرية دراسة : الثاىن الباب

 Probing), فرومتينج فروبنج أسلوب تعريف : األول الفصل

Promting) ا و وأهدافهاتعليم يف خطوا 

. العربية اللغة



 الكتابة وأمهية وأنواعه الكتابة مهارة تعريف : الثاىن الفصل
 . وتدريسه التحريرية الكتابة مث ها وأهداف

 فرومتينج فروبنج أسلب فعالية عن يبحث : الثالث الفصل

,(Probing Promting) العربية اللغة تعليم يف 
 . التحريرية الكتابة اي . الكتابة مهارة لترقية

 : قسمني هذاالباب تقسيم . ميدانية دراسة : الثالث الباب

 " املتقني سبيل " الثانوية املدرسة عن حملة : األول الفصل

 تاريح عن يبحث ومنها . موجوكرطا
 " املتقني سبيل " الثانوية املدرسة تأسيس

 وحال املدرسة وحال تأسيسه وأهداف
 التعليم يف الطريقة و والطالب املدرس

 . فيها املستخدمة

 كتابة ل ا تدريس أي . وحتليلها البيانات عرض : الثاين الفصل

 فروبنج أسلوب و العربية اللغة تعليم يف
 تعليم يف (Probing Promting) , فرومتينج

للطالب الكتابة مهارة لترقية العربية اللغة



 " املتقني سبيل " الثانوية درسة مب العاشر الفصل
 . موجوكرطا

 . اخلامتة : الرابع الباب

. اخلالصة من تتكون فيها


