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 ملخص
 

يف مدرسة إسالمية املتوسطة األهلية أولو دانو أوكو اجلنوبية أجرى هذا البحث 
ة على نتائج مهار  Think-Talk-Writeمعرفة أتثري اسرتاتيجية التعليم  والذي يهدف إىل

مدرسة إسالمية املتوسطة األهلية أولو دانو أوكو الكتابة لدى طلبة الصف الثامن 
 .اجلنوبية

( quasy experimental researchبحث شبه التجرييب )املنهج املستخدم هو منهج ال
. جمتمع البحث يف هذا البحث nonequivalent control group desainتصميم البحث مع 

مدرسة إسالمية املتوسطة األهلية أولو دانو أوكو هو مجيع طلبة الصف الثامن يف 
عة. شب  تبنوع العينة امل االحتمالية غري أخذ العينات أسلوب أخذ العينة بطريقة. اجلنوبية

  Bكالفصل التجرييب والصف الثامن   Aالصف الثامن  طلبة وعينة هذا البحث هي
املقايل لقياس مهارة الطلبة يف  املستخدمة هو االختبار  ما نوع األداةفأكالفصل املراقيب. 

 الكتابة العربية.
السرتاتيجية تأثري ال فرضية، فيمكن االستنتاح أن هناكمن نتائج االختبار ال

دى طلبة الصف الثامن مدرسة على نتائج مهارة الكتابة ل Think-Talk-Writeالتعليم 
 Paired Samplesإسالمية املتوسطة األهلية أولو دانو أوكو اجلنوبية. نتائج االختبار 

Statistics مهية الفصل التجرييب حصلت على نتيجة األ يف(2-tailed)   0،،،أصغر من 
 Haمردود و  Ho. واالستنتاج منها أن ،،،،،هي  Sig. (2-tailed)حيث أن نتيجة 

 قبول.م
  هارة الكتابةم ،Think-Talk-Writeاسرتاتيجية التعليم  الكلمات املفاتيح:







 شعار

 

 ﴾8﴿َوِاََل َربِ َك فَ ْرَغْب   ﴾7﴿ فَِاَذا فَ َرْغَت فَ ْنَصبْ 

 “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”  

(Q.S Al-Insyirah:7-8) 
 



 إهداء

على مجيع نعمو الكثرية واهلداية  احلمد هلل رّب العاملني، ابلشكر إىل هللا تعاىل

ىذه الرسالة العلمية قّدمت لذلك   قدرت الباحثة على إمتام ىذه الرسالة العلمية. حىت 

 إىل:

حيث قد ربياين سوانريون السيدة وأمي ىادي السيد أيب  احملبوابن والديين .1

ىذه و . حىت قدرت على إمتام ىذه الرسالة العلمية وشجعاين ابلصرب واإلخالص

 أن يعمي ما ر ة عسى هللا .الرسالة العلمية كإىدائي إىل أمي وأيب احملبوبني 

 ودرجة عالية. آمني اي رّب العاملني.

ر ن، وأخي أخي سو وسورايين،  احملبوبني أخيت سوراييت )ر  ا هللا(،إخواين  .2

 موكًتيدي الذين قدموين التشجيع والدافع واحلماس والدعاء على جناحي.

مجيع احملاضرين الذين قدموين علوما ابإلخالص. وعسى هللا أن جيزي م أبحسن  .3

 اجلزاء آمني ايرّب العاملني.

  .الذين يصورون العديد من القصص يف حيايتلو دانو من أو أصدقائي احملبوبني  .4

الذين  المبونجادين إينتان اإلسالمية احلكومية ر  جبامعةاملتخرجني احملبوبني  .5

 قدموين التجارب يف إكمال ىذه الرسالة العلمية.
  



 ز
 

 ةترمجة الباحث

السيد هادي من ادلتزوج أيب أشقاء  خلمسة هي البنت األخرية، موجيزا أميليا

أولو دانو يف قرية  8991 من أبريل 4. ولدت الباحثة يف التاريخ سيدة سوانريونال وأمي

 أوكو اجلنوبية مبديرية سومطرى اجلنوبية.

، وخترجت انحية أولو دانو دارما وانيتا بدأت دراسة الباحثة يف روضة األطفال

سالمية اإلبتدائية اإلادلدرسة دراستها اإلبتدائية يف . واستمرت 0223يف السنة منها 

مدرسة دراستها يف  . مث واصلت0224 وخترجت منها يف السنة احلكومية أولو دانو

. مث التحقت دراستها 0282 وخترجت منها يف السنةإسالمية ادلتوسطة األهلية أولو دانو 

بعد خترجت منها، . 0283يف السنة  0موار احلكومية  اإلسالمية درسة الثانويةادل يف

الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة درست  0282ففي السنة 

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

 
   



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

وقوتو اليت قد واهلداية النعمة على مجيع احلمد هلل رب العاملني ابلشكر إىل هللا 

أتثري  " ىذه الرسالة بعنوان. ىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثأعطى ا

على نتائج تعلم  (THINK-TALK-WRITE) التفكري والتحدث والكتابةاسرتاتيجية 

املتوسطة األهلية أولو دانو  " إسالمية" مدرسة  من الكتابة لدى طلبة الصف الثامن

آلو اء واملرسلني، سّيدان دمحم وعلى السالم على أشرف األنبيوالصالة و . "أوكو اجلنوبية

 وأصحابو أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. 

ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من 

كومية كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احل   قسم تعليم اللغة العربية

يف عملية إمتام ىذه الرسالة، حصلت الباحثة كثري املساعدة من بعض األطراف  المبونج.

 . لذلك شكرت الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

املاجسترية، كعميدة  كلية الًتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتورة نريفا دايان، .1

 نج .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبو 

امعة كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية حب األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، املاجسترية .2

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج



 

 ح
 

امعة رادين األستاذ أيرواندي، املاجستري كسكريتري قسم تعليم اللغة العربية حب .3

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

الدكتور  واألستاذ األول ، املاجستري كاملشرفشريف الدين بشار األستاذ الدكتور .4

التجيهات واإلرشادات اللذان يقدماين  الثاين كاملشرف املاجستري ،ذو احلنان

 ىذه الرسالة العلمية. حىت أمتمت

 قد أخلصوا يف إعطاء العلوماللذين وأعضاء املوظفني  مجيع احملاضرين واحملاضرات .5

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية اسة يف الدر مدة عرفة املو 

 احلكومية المبونج .

املتوسطة األىلية أولو دانو أوكو إسالمية  مدرسةكرئيس   S.Pd، لسيد عبد اجلليلا .6

الذي قد أعطى الفرصة حىت تقدر الباحثة على إجراء حبثها يف ىذه  اجلنوبية

 املدرسة. 

املتوسطة إسالمية  درسةيف مكمدرس اللغة العربية   S.Pdوسو، السيد فريانندو ك .7

الذي قد أعطى التوجيو على إمتام ىذه الرسالة  األىلية أولو دانو أوكو اجلنوبية

 العلمية.



 

 ح
 

أصحابيت احلميمة ييني أنغاريين، أنغون أنغاريين، ويلى أريستا، جوليا أغوستينا،  .8

أشكرىّن شكرا جزيال على إعطاء  دايان فطري، رسكى نوفليا، ونوفيتا ساري

 التشجيع والدافع 

الذين أعطوين املساعدة  2116زمالء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة  .9

 إما من التوجيو أو االقًتاح يف إمتام ىذه الرسالة العلمية.

أذكرىم  مجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل .11

 واحدا فواحدا.

عسى أن تكون املساعدات اليت قد أىدى إىل الباحثة هلا ثواب من هللا. 

آمني اي  . جلميع األطراف احملتاجة انفعةعسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية و 

 رب العاملني.

 

 م 2121 أكتوبر 27المبونج ابندر 
 ةالباحث

 
 موجيزا أميليا

1611121158 
   



 ي
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 ب ............................................................. البحث خصمل
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 ز .................................................................ترمجة الباحثة
 ح ........................................................... تقديركلمة شكر و 

 ي  ............................................................  حمتوايت البحث
 م .................................................................جلداولقائمة ا

 ن .............................................................. قائمة امللحقات
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 1 .......................................................  البحث خلفية .أ 
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  11 ....................................................... ف البحثهد .ه 
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 11 ..................................................... اإلطار النظري .أ 
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 16 ................................................. قة نتائج التعلم. حقي2
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 11 ..............................................  مفهوم مهارة الكتابةأ( 
 15 ............................................ مراحل تدريب الكتابة( ب
 15 .......................................  الكتابة أهدف تعليم مهارة( ج

 01 ................................................... ب. األحباث السابقة
 01 ..................................................... ج. اإلطار الفكري

 01 ............................................................ د. الفرضية
 البحث الباب الثالث  : منهج

 02 ......................................................  اع البحثنو أ .أ 
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 11 ............................................... مجع البياانت أسلوب .د 
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 12 ..............................................يةقوة التمييز ال. اختبار 0
 14 ................................................... . ثبات االختبار1

  



 ي

  16 ................................................ حتليل البياانت طريقة. و
 16 ................................................. االختبار الطبيعي. 1
 16 ............................................... . االختبار التجانسي1
 21 ................................................. . االختبار الفرضية0

 البحث وحبثه ائجنتالباب الرابع  : 
 21 ......................................................  البحثنتائج  .أ 

 21 ............................................. نتائج صدق االختبار .1
 20 ........................................ نتائج اختبار مقدار الصعبة .2
 22 ........................................ يةقوة التمييز الاختبار نتائج  .3
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 اومصادرهالرسالة  مراجع
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 لاو قائمة اجلد

    4 ............................................ نتائج تعلم اللغة العربية 1.1اجلدول 

 03 ................................................ األحباث السابقة 1.1اجلدول 

 01 ................................................. اإلطار الفكري 1.1جلدول ا

 00 ...............................................  النموذج البسيط 1.0اجلدول 

  03 ................................................ تصميم البحث  0.1اجلدول 

 توزيع طلبة الصف الثامن مبدرسة إسالمية املتوسطة األهلية أولو دانو أوكو 0.1 اجلدول
 03 ...........................................................  اجلنوبية

  43 ...........................العالقة بني املتغري املستقل والوتغري التابع 0.0اجلدول 

  41 ................................. دليل تقدمي النتيجة ملهارة الكتابة 0.4 اجلدول

 rxy ........................................ 44تقرير صدق االختبار  0.3اجلدول 

 43 .................................  السؤال الصعبةتصنيف مقدار  0.3اجلدول 

 43 ........................................... تصنيف القوة التمييزية 0.3اجلدول 

 43 ............................................ تقرير ثبات االختبار 0.3اجلدول 

 43 .......................................... تصنيف معامل املناسبة 0.3اجلدول 

 43 ........................................ تقرير االختبار الطبيعي 0.13اجلدول 



 33 ...................................... تقرير االختبار التجانسي 0.11اجلدول 

  31 ........................................... نتائج صدق االختبار 4.1اجلدول 

   30 ..................................... تبار مقدار الصعبةبياانت اخ 4.1اجلدول 

  33 ...................................... نتائج اختبار القوة التمييزية 4.0اجلدول 

 33 ............................................ نتائج ثبات االختبار 4.4 اجلدول

 33 ............................. حتصيل االختبار القبلي ملهارة الكتابة 4.3اجلدول 

 33 ............................ حتصيل االختبار البعدي ملهارة الكتابة 4.3اجلدول 

 33 .......................................... نتائج االختبار الطبيعي 4.3اجلدول 

 31 ........................................ االختبار التجانسي نتائج 4.3اجلدول 

 paired samples statistic  ......... 31بياانت االختبار الفرضية ابختبار  4.3اجلدول 

 خالصة نتائج صدق االختبار، اختبار مقدار الصعبة واختبار  4.13اجلدول 

 34 ........................................................ ةالقوة التمييز 

 33 ..................................... صيغة تقرير النتائج النهائية 4.11اجلدول 

 



 قائمة امللحقات

  امساء الطلبة لتجربة األداة  1امللحق 

 امساء الطلبة للفصل التجرييب 2امللحق 

 امساء الطلبة للفصل املراقيب 3امللحق 

 دليل أداة االختبار ملهارة الكتابة 4لحق امل

 أسئلة االختبار على أداة مهارة الكتابة 5 امللحق

 أداة األسئلة ملهارة الكتابة 6امللحق 

 أداة املقابلة 7لحق امل

 املقرر التعليمي 8امللحق 

 خطة تنفيذ التعليم للفصل التجرييب 9امللحق 

 خطة تنفيذ التعليم للفصل املراقيب 11امللحق 

 املواد التعليمية 11امللحق 

 1أوراق عمل الطالب  12امللحق 

 2أوراق عمل الطالب  12امللحق 

 الئمة األسئلة أوراق التصديق الختبار م 13امللحق 

 أوراق التصديق خلطة تنفيذ التعليم 14امللحق 



 ألوراق العمل اجلماعيأوراق التصديق  15امللحق 

  األسئلة اختبار صدق 16امللحق 

 اختبار مقدار الصعبة 17امللحق 

 اختبار قوة التمييز 18امللحق 

 ثبات االختبار  19امللحق 

 الكتابة فصل التجرييب واملراقيبنتائج االختبار القبلي ملهارة  21امللحق 

 نتائج االختبار البعدي ملهارة الكتابة فصل التجرييب واملراقيب 21امللحق 

 االختبار الطبيعي 22امللحق 

 االختبار التجانسي 23امللحق 

 االختبار الفرضية 24امللحق 

 توثيق الصور البحثية 25امللحق 
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 الباب األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

 "أو " instructus"  اليواننية تسمى اللغة يفو  ،"instructionمن " كلمةمعٌت الم يالتعل

intruere" اليت  آلراءأو ا األفكار نقلىو  التعليمن لذلك، فإ األفكار.  تعٍت نقل

1.التغيَتعامل كادلعلم   إىل تعريفيشَت ىذا ال . التعلم بواسطة  معاجلتها مت
دور ادلعلم كان  

سورة الكهف آية   قال هللا سبحانو وتعاىل يف. تحقيق النجاح يف التعلمل ميمهم يف عملية التعل

ٙٙ : 

  (ٙٙ)  قَاَل َلُو ُمَسى َىْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت ُرْش حبراسة
Artinya : Musa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau 

mangajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu 

(untuk menjadi) petunjuk?”
2
 

 

                                                             
1 M Khalilullah, „Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran’, 8.1 (2011), 152–

167. 
2  Teteng Sopian, dkk.  Al-Qur’an cordoba Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir 

Bil Hadis) (Bandung:Cordoba Internasional Indonesia, 2013), h. 294 
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 تعليمحتقيق حال العليو حىت جيب  وميسر مرشدأن ادلعلم ىو  السابقة،توضح اآلية 

  على  الطالبيقدر  الفعالة حبيثسًتاتيجية اإل طبيقتإىل ادلعلم حيتاج  وىكذا  .فعالال

عطي كل يال يسمح للمعلم و ، بحوةة نأنفسهمدلواد ادلعلقة ابادلعلومات وادلعارف ادلتحتصيل 

 ىذا. تلبية ادلناىج الدراسية غَت كاف يف معلوقت التادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلواد، بسبب 

إىل أن  لطالبا مييلحىت  ادلادةم طريقة احملاضرة يف توصيل ستخديادلعلم  احلال يسبب

نشطة األلعدم وجود  بدروس اللغة العربيةادللل و ويشعرون بعدم ادلباالة  ،غَت نشطُتيكونوا 

 .ادلنفذة

يشعر يف ادلدرسة ، لذلك يف إندونيسيا متعلمُتلغة أجنبية للاللغة العربية وقد كانت 

تعلم  يف الطالب جيب أن ينشط الواقعيف . تعلمالبعدم االىتمام وصعوبة يف عملية الطالب 

مهارة  ، واحدة منهامن أربع ادلهارات اللغوية يتكون  العربية درس اللغة ألن ، اللغة العربية

أخي لن تنال العلم إال بستة، شافعي : ديوان اإلمام ال " عليو يفكما يؤكد  الكتابة. 

( وصحبة ٘( وبلغة ٗ( وإجتهاد ٖ( وحرص ٕ( ذكاء ٔسأنبيك عن تفصيلها ببيان : 

 3( وطول زمان.ٙاألستاذ 

                                                             
3 Abdurochman. Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya. (Bandar Lampung:AURA CV 

Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 48 
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 مدرسة  اللغة العربية يفة مع مدرس باحثالا هتأجر  اليت البحث األول نتائج بناًء على

سبتمرب  ٛالثالاثء أولو دانو أوكو اجلنوبية ادلوفق من يوم  ٔ ادلتوسطة األىلية " إسالمية" 

 الباىتمام الط يف أنشطة التعلم منها عدم العديدة ادلشكالت ت الباحثةوجد ،ٕٕٓٓ

متخرجُت من تربوية  لفيةخ الطالب لديهم أيًضا أنادلدرس  وأوضح  العربية.  بتعلم اللغة

لذلك يعرف الطالب درس اللغة العربية ىو درس جديد، وذلك يسبب ، ادلدارس احلكومية

 يستخدم ادلعلمكذلك ابدلواد اليت قدمها ادلعلم،  ومعظمهم ال يهتمون الطالب غَت نشطُت 

على  أكثر أتكيدا  العربيةحىت يؤكد درس اللغة  مييف عملية التعلالطريقة التقليدية دائما 

 4.ادلعلم

واحدة  ،أن يدرسها الطالبهارات جيب ادلأربع  بينما يف درس اللغة العربية

كتابة اجلمل  على هتممن قدر  الطالب نتائج تعلمأن تظهر ميكن  حيث ،بةمهارة الكتا منها

 وصف أو التعبَت عنالالقدرة على تعٍت مهارة الكتابة . اجلملة يف اللغة العربيةحسب تركيب 

ىي  ، من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدةما ىو يف ذىنو

                                                             
4  Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab MTs Islamiyah Ulu Danau 

OKU Selatan pada 8 September 2020 



ٗ 
 

5ء.اإلنشا
لتحقيق األىداف التعليمية السابقة، فهناك احلاجة إىل استخدام اإلسًتاتيجية أو  

 .وأحسن أفضل اللغة العربية  تكون نتائج تعلم حىت الطريقة الفعالة وادلتنوعة 

دى نتائج تعلم اللغة العربية لأن  أيًضاتعرف الباحثة ، ألولنتائج البحث ا ومن

 6.ر اكتمال التعلميامع النتائج مل حتصل على لطالب ال تزال منخفضة ألنا

 نتائج تعلم اللغة العربية 1.1جدول 
 النتيجة امساء الطلبة الرقم النتيجة امساء الطلبة الرقم

ٔ Ramika Trendia Permata ٛٓ ٔ Irfan Hazizullah ٙٓ 
ٕ Putra Anugerah ٙ٘ ٕ M. Aji Suryanto ٘٘ 
ٖ Rendy Pranciska ٚ٘ ٖ Syurgani Ramadhan ٙ٘ 
ٗ M. Alex Chander ٙٓ ٗ Dea Septika ٚٓ 
٘ Resky Adia Deni ٘ٓ ٘ Syakina ٙٓ 
ٙ Harika Septa Zimi ٙٚ ٙ Izzah Mu‟thia ٗ٘ 
ٚ Haidar Hamzah ٚٓ ٚ Rahmat Al Karim ٛٓ 
ٛ Juita Asmara ٙ٘ ٛ Fitrahudin ٙٓ 
ٜ Reza Pahlivi ٘٘ ٜ Ajril Maulana S ٘٘ 

                                                             
5 Siti Kuraedah. Aplikasi Maharah Kitabah dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Jurnal Al-

Ta‟dib. Vol. 8 No. 2. 2015). h. 86 
6  Hasil data dokumentasi mata pelajaran Bahasa Arab MTs Islamiyah Ulu Danau OKU 

Selatan pada 8 September 2020 
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ٔٓ M. Azhar Sucipno ٘ٓ ٔٓ Ahmad Azi Zikri ٙٓ 
ٔٔ Rabiatul Sa‟idah ٘٘ ٔٔ Yeni Septia N ٚ٘ 
ٕٔ Aziz Rofi ٘ٓ ٕٔ Elva Nova Sinda ٖ٘ 
ٖٔ Putri Hidayah ٗ٘ ٖٔ Dwi Astika Sari ٗٓ 
ٔٗ Jumisa Apriani ٘٘ ٔٗ Jelita ٖ٘ 
ٔ٘ Imita Anggraini ٗ٘ ٔ٘ Nur Azizah ٗٓ 

  

 ٜ ي، ىناك اليوم اللغة العربية يف االختبار نتائجيعرف أن اجلدول أعاله، من 

حيصلون على طالب  ٙ، و ٘ٙمن  أصغرحيصلون على نتيجة  A طالب من الصف الثامن

طالبا حيصلون على نتيجة أصغر  ٔٔىناك  B. وأما يف الصف الثامن ٘ٙنتيجة أكرب من 

 .٘ٙطالب حيصلون على نتيجة أكرب من  ٗو  ٘ٙمن 

تستخدم نتائج ىذه االختبارات اليومية دلالحظة مهارة الكتابة لدى الطالب، ألنو 

يهدف ىذا البحث إىل مالحظة أتةَت اسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة على نتائج تعلم 

اإلنشاء ادلوجو. حيث أن تالحظ قدرة الطالب على صحيحة الكتابة الكتابة من جوانب 

 العربية وصحيحة يف ترتيب اجلملة وكذلك يف ترمجة اجلملة العربية إىل اإلندونيسية.
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ميكن  يةميالتعل ةسًتاتيجيإلواحدة من االباحثة قدم فت، نظرا إىل ادلشكالت السابقة 

 Think Talk ميالتعل سًتاتيجيةوىي ابستخدام ا العربيةيف تعلم اللغة  ستخدمها ادلعلمأن ي

Write . ميالتعل سًتاتيجيةا : تطبيق  تو بعنوانيف رلل ذلدىعند ا Think Talk Write  لًتقية

وىو يقول  ،كتابة النصوص التقدميية والتحليلية لدى الطالبمهارة  

كتابة الرأي   تسهل ِمارسة اليت سًتاتيجيةالا ىي  Think Talk Write ميالتعل سًتاتيجيةا  أن

أن حتفز الطالب على التفكَت والتحدث وكتابة نتائج  ميكن  سًتاتيجيةالاهبذه . و بسالسة

  7.عُتادلوضو  حسب ادلأفكارىم أو آرائهم 

يئة البيف  ادةادلىي الطرق ادلختارة لتقدمي  Ely و Gerlach م وفًقا ل يالتعل ةاسًتاتيج

  8.لطالبعند اخربات تعليمية فيها ، واليت تشمل طبيعة ونطاق وتسلسل األنشطة عينةادل

أحد ادلعايَت اليت  . ؤةر على نتائج التعلمي سوف تخدام االسًتاتيجية الصحيحةاسوكان 

 اصل عليهيت حيالالقيمة   يف شكل  اح تعلم الطالب ىي نتائج التعلمجن نالحظها من

 9. ددةاحمل داة التقييمنأ الطالب

                                                             
7  Elvilida Sari Siregar. Penerapan Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TTW)  dalam 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks Eksposisi Analitis pada Peserta Didik.( Journal of 

Education Action Research. Volume 2, Number 3.2018). h. 286 
8 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusyidah. Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik. 

(Depok: Rajawali Pers, 2017). Cet ke-2. h .61 
9  Bahtiar Afwan,  Tontowi Amsia,  Syaiful M, “Perbandingan Hasil Belajar Siswa di Asrama 

dan Siswa di Rumah Orang Tua”. PESAGI (Jurnal Penididikan dan Penelitian Sejarah), Vol. 2 No. 3, 

(2017), h. 2 
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قادر على جعل  ىوو  تعليمات من ادلعلممقابلة الالذين مييلون إىل  الطالبإن حال 

متخرجُت من  لطالب ليسواأةناء التعليم. ول وعدم وجود عمليات التفكَت غَت انفع ميعلتال

 .امسبق اللغة العربيةمعرفة  ألن لديهم بسهولة ادلواد ونفهمم يادلدارس احلكومية أهن

  -Think-Talkالتفكَت والتحدث والكتابة  سًتاتيجيةااستخدام  فإن وابلتايل 

Write يُطلب من  ميألنو يف ىذا التعل الكتابة،، خاصة اللغة العربية مناسب جًدا لتعلم

من تطوير قيادة الطالب اجلماعي الطالب التعاون مع األعضاء اآلخرين حىت يتمكن التعلم 

أريس  ، يف) Laughlinو  Huinker عرب عنو كما  على فهم ادلفاىيم والتواصلهتم وقدر 

شطة لتطوير الفهم ادلفاىيمي ومهارات االتصال بُت ( نأن األتٕٕٔ: ٕٗٔٓ صائمُت،

 . Think-Talk-  Writeالتفكَت والتحدث والكتابة  سًتاتيجيةاتطبيق بىي و الطالب 

تعليم المنوذج  يى اسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة  أنعند أريس صائمُت 

كد تؤ  ىذه اسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة  ألن ة. الكتاب ة الطالب يفلتدريب مهار 

تبدأ مراحل  ةالث ها يتكون منميتعلو  10. نتائج أفكارىممع التواصل  حاجة الطالب إىل

عملية ، ميكن أن ينظر الطالب من التفكَت يف عملية . الكتابة والتحدث مث عملية التفكَتب

يدّوهنا الحظات اليت يقرؤوىا. ىذه ادل صغَتةالالحظات ادلتدوين  النص أو فيو قصة مثقراءة 
                                                             

10
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulus 2013. (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media,2014). Cet-1. h. 212 
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 اتل الطالب ابستخدام الكلمات واللغتواصي ، احملادةة ، ويف عمليةالطالب بلغتهم اخلاصة

مث يف  فكَتالت عليها يف مرحلةحيصل اليت  ىمأفكار  عربواوي الطالب يناقش . فهموىاياليت 

من النشاط األول الطالب نتائج ادلناقشة  كتبالكتابة، ي ، وىي مرحلةادلرحلة النهائية

، مث يعرب عنها الطالب بصيغة ادلناقشة أو احلوار بُت األصدقاءألنو بعد  والثاين،

، همتعلم نتائج ينشط الطالب حىت يقدروا على ترقية ةسًتاتيجيالاذه ابستخدام ى . مكتوبة

 .ةكتابال  ميتعل  تعليمية جيدة جًدا عند تطبيقها علىال سًتاتيجيةاالفهذه 

فكَت ة التاسًتاتيجي  تطبيق يف حبثو بعنوانذلك البيان أكده وحيو فرايندونو 

  Bلصف اخلامس التقارير لطالب اكتابة   ةمهار  قيةلًت   Think-Talk-Writeوالتحدث والكتابة 

فيمكن االستنتاج ، ىذا البحث من سيمارانج.  ٕابدلدرسة اإلبتدائية احلكومية ونوساري 

التفكَت  تنفيذ اسًتاتيجية ن خاللم حتسنت كتابة التقارير لدى الطالب قد  ةمهار  أن

 Think-Talk-Write .11والتحدث والكتابة 

                                                             
  11 Wahyu Priyandono,, „Penerapan Strategi Think-Talk-Write (Ttw) Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Laporan Siswa Kelas VB SDN Wonosari 02 Semarang  „, Skripsi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang(2013). h. 8   
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 عنوانب ثيف إجراء البح ةثالباحترغب ، البحث السابق خلفية وبناء على

الكتابة   علمت  نتائج على Think-Talk-Writeة التفكَت والتحدث والكتابة اسًتاتيجي  أتةَت "

 ادلتوسطة األىلية أولو دانو أوكو اجلنوبية. " إسالمية " مدرسةمن   لدى طلبة الصف الثامن

 كالتاملش عينيتب. 

، تعلم اللغة العربيةنتائج يف ة حبثها الباحث فتعُت، البحث السابقبناء على خلفية 

 :ومنها

 .نتائج تعلم اللغة العربية ال تزال منخفضة .ٔ

 .ميعملية التعليف أةناء اىتمام الطالب  عدم .ٕ

 .غَت متنوعة  ةم الكتابيتعل ةاسًتاتيجي .ٖ

 تاملشكال حتديدج. 

كان ذلذا البحث حتديد ادلشكلة من حيث القدرة واألوقات. فلذلك ال أتخذ 

الباحثة مجيع اجلوانب اللغوية دلعرفة نتائج تعلم اللغة العربية، ويركز ىذا البحث على  نتائج 

تعلم الكتابة ادلوجهة وحبثو إال يف الصف الثامن "أ" والصف الثامن "ب" من مدرسة 

 ية أولو دانو."إسالمية" ادلتوسطة األىل
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 البحث مشكلةد. 

 : ىلىي و  ا البحثىذمشكلة ، فإن السابقة لفيةاخلبناًء على وصف 

ة على نتائج مهار   Think-Talk-Writeالسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة  أتةَت ىناك

ادلتوسطة األىلية أولو دانو أوكو  "إسالمية"مدرسة  من الكتابة لدى طلبة الصف الثامن

 اجلنوبية؟

 البحث هدفه. 

-Thinkىو دلعرفة أتةَت اسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة ىدف ىذا البحث 

Talk-Write    مدرسة  من ة الكتابة لدى طلبة الصف الثامنعلى نتائج مهار 

 ادلتوسطة األىلية أولو دانو أوكو اجلنوبية."إسالمية"

 البحثفوائد . و

 فوائد البحث. ٔ

 ةنظريالفائدة ال . أ

 أتةَتعن ث بحبشكل العلمية للعامل التعليم مسامهات  ىذا البحث مقدي

 .التعلمنتائج على    Think-Talk-Write والكتابة اسًتاتيجية التفكَت والتحدث
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 ةعمليالفائدة ال . ب

جودة  رقيةامهة إجيابية من أجل حتسُت وت، أن يقدم ىذا البحث مسرسةللمد (ٔ

 الدراسي. م اللغة العربية يف الفصليتعل

تعليم اللغة العربية وتعلمها ، كمرجع أو دليل يف عملية علمي اللغة العربيةدل (ٕ

 . ادلرحية تعلم اللغة العربيةحالة  لتحقيقو 

تعلم اللغة العربية وتعطي توقع أن تزيد ىذه االسًتاتيجية دافع ، من ادلللطالب (ٖ

افًتاضات الطالب نأن اللغة العربية إلزالة الفصل و انطباًعا ِمتًعا عن التعلم يف 

 .وِملة صعبة مادة
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 لباب الثاينا

 اإلطار النظري

 أ. اإلطار النظري

 Think Talk Write. اسرتاتيجية التعليم 1

 Think Talk Writeأ. مفهوم اسرتاتيجية التعليم 

. Think Talk Writeالتعليم  اسًتاتيجية ىو تستددم التعلم اجلماعي ادل وذجأحد من

الشفهية  اللغة تضمن شلارسةاالسًتاتيجية تىي  Think Talk Writeالتعليم  اسًتاتيجيةأن 

أن حتفز الطالب على التفكَت  ديكن  سًتاتيجيةالاهبذه  ميالتعل. و  ميأثناء التعلوالتحريرية 

 .عُتادلووو  حتسب ادلوالتحدث وكتابة نتائج أفكارىم أو آرائهم 

 Think التفكَت والتحدث والكتابة اسًتاتيجية أن Laughlin و  Huinkerقال 

Talk Write يكتب ، مث خيترب ىذه افأفكار قبل أن  التفكَت ويعك  افأفكار وينممهايبٍت

وار مع احل الطالب يف التفكَت أو مشاركة من يبدأ سَت تقدًن ىذه االسًتاتيجية .الطالب

 1. افأفكار مع أصدقائهم قبل الكتابة تبادلأنفتسهم بعد عملية القراءة، مث حتدث و 

                                                             
1 Miftahul Huda. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014),h.218 
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 Think Talk التفكَت والتحدث والكتابة اسًتاتيجية أبن ايمُت وأنصاري رىي

Write  يبدأ  .والكتابة والتحدث التفكَتىي اسًتاتيجية التعليم اليت تقوم ابفأساس من

وار مع أنفتسهم بعد احل الطالب يف التفكَت أو مشاركة من سَت تقدًن ىذه االسًتاتيجية

 2.افأفكار مع أصدقائهم قبل الكتابة تبادلعملية القراءة، مث حتدث و 

 لتسويتنووفًقا  Think Talk Write التفكَت والتحدث والكتابة اسًتاتيجيةإن 

الستما  والنقد واحللول قراءة ادلواد )امع يبدأ من تدفق التفكَت  تعليمالمنوذج  يى

عداد إبوأخَتاً الكتابة  والعروض التقدديية ، مث التحدث عن طريق إجراء ادلناقشاتالبديلة(

 3. العروض التقدديية وأادلناقشات  نتيجة تقارير

التفكَت والتحدث  اسًتاتيجية ستنتاج أنالديكن ا، بناًء على الوصف أعاله

 والتحدث ،التفكَتماعي يبدأ رمرحلة اجل تعلمالنشاط   ىي  Think Talk Write والكتابة

أيًضا على هم شجعيو  بنشاط على التفكَت الطالب تساعدي ميالتعل اطشىذا ن مث الكتابة.

فهموىا من خالل عملية قراءة ادلادة مث تدوين االستنتاجات يادلواد اليت من نقل اآلراء 

 ادلدروسة.افأساسية للمادة 

                                                             
2 Yamin, Martinis dan Bansu I. Ansari. Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual 

Siswa. (Jakarta: GP Press Group, 2012), h. 84 
3 Suyatno. Menjelajar Pembelajaran Inovatif. (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), h. 

66 
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التفكَت والتحدث  م ابستددام اسًتاتيجيةيالتعلتؤس  نمرية التعلم اليت 

البنائية، التعلم ىو معٌت . عند خبَت نمرية التعلم البنائية ىي  Think Talk Write والكتابة

البنائية ىي . نكتتسب ادلعرفة ادلعدة ابلفعل ة، ولن تغَت ومادلعرفة، وادلعرفة مؤقتة 

4.بناءان اخلاصلنا ىي نتيجة تعرفم أبن عتقدتاليت  فلتسفةال
  

 ادلتعلم رأسإىل مباشرة من دماغ ادلعلم ال ديكن نقلها ادلعرفة  أنم و فهىذا ادلعند 

وديكن القول  ،دلا مت تدريتسو عٌتادلتفتسَت أنفتسهم  جيب على الطالب وولكن ،)الطالب(

عملية استيعاب وب تهمم اخلاصة من خالل التفاعل مع بيئأن الطالب يشكلون معرفته

 .ادلعرفية )ادلعرفة( كوين اذلياكلادلعلومات اجلديدة يف العقل وت

 Think Talk Write التفكري والتحدث والكتابة اسرتاتيجيةب. مراحل تعليم 

 ىي كما يلي: Think Talk Write التفكَت والتحدث والكتابة اسًتاتيجيةمراحل تعليم 

النص عملية قراءة ، ديكن أن ينمر الطالب من التفكَت يف عملية، التفكَتمرحلة  .2

يدّوهنا الحمات اليت يقرؤوىا. ىذه ادل صغَتةالالحمات ادلتدوين  أو فيو قصة مث

من نص التسؤال ، سواء افأشياء ادلعروفة أو غَتىا  الطالب بلغتهم اخلاصة

 .حل ادلشكلة وكذلك كيفية
                                                             

4 Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah. Memahami konsep dasar pembelajaran bahasa 

arab.(Malang: Uin Maliki Press, 2012), Cet ke-2. h. 21 
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تكون  ي . إىل عدة رلموعات الطالب ينقتسم ،ىي مرحلة التحدث ادلرحلة الثانية .1

ت يكون لكل رلموعة قدرا حىت طالب غَت متجانتسُت 1-1كل رلموعة من 

ل تواصمث ي .يف حل ادلشكالت اآلخرين طالبيتساعدون ال ىناك طالبو  سلتلفة

 عربواوي الطالب يناقش ىا، فهمو ياليت  اتالطالب ابستددام الكلمات واللغ

 أي من خالل مناقشة افأشياء فكَتالت عليها يف مرحلةحيصل اليت  ىمأفكار 

 ادلوجودة يف ةلكدلشاحلول فيها من ادلناقشة تتوقع  ادلعروفة أو غَت ادلعروفة. 

في ىذه ادلرحلة يكون الطالب ف، ابإلوافة إىل ذلكأوراق عمل الطالب. 

ىي وسيلة التحدث و مرحلة ىذه يف  حدثتادلناقشة اليت احملادثة. قادرين على 

 .عن أفكار الطالب والتفكَت فيها للتعبَت

 قاور أيف الطالب نتائج ادلناقشة  كتبالكتابة، ي ، وىي مرحلةادلرحلة النهائية .1

، مث يعرب عنها الطالب ادلناقشة أو احلوار بُت افأصدقاءفأنو بعد ، عمل الطالب

ينشط الطالب حىت يقدروا على  ةسًتاتيجيالاذه ابستددام ى . بصيغة مكتوبة
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 تعليمية جيدة جًدا عند تطبيقهاالسًتاتيجية اال، فهذه همتعلم نتائج ترقية

  5ة. كتابال  ميتعل  على

 Think Talk Write التفكري والتحدث والكتابة اسرتاتيجيةج. خطوات تعليم 

التفكَت والتحدث  اسًتاتيجيةم ابستددام يالتعل رحلةوصف منمرا إىل 

 اآلتية : طواتاخل على حتتوي هذه االسًتاتيجيةف ،Think Talk Write والكتابة

هبا الطالب  يقوم جيب أن افأسئلة اليت حتتوي علىعمل اليوز  ادلعلم أوراق  (2

 .وتعليمات لتنفيذىا

افأشياء  صغَتة حولال ةالحمادل دّونونوي أوراق العمل يف نصال يقرأ الطالب (1

عملية   حدثتس ،غَتةالص ةالحمادلقوم الطالب بتدوين عندما ي ادلهمة 

نفتسهم. حل ىذه ادلشكالت أبيف حياول الطالب  مث  .لطالبدى ال التفكَت

فكار الواردة يف القراءة متييز أو توحيد افأعلى  الطالب  ه افأنشطةىذتتساعد 

 .إىل لغتهم اخلاصة يًتمجوىال

               طالب( 1-1يقتسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات صغَتة ) (1

                                                             
5 Usep Kuswari. Model Pembelajaran Menulis dengan Teknik Think Talk 

Write(TTW).2010.h.1-3. 

http://file.upi.edu/Direktori/Fpbs/Jur._Pend._Bahasa_Daerah/195901191986011Usep_Kuswari/Mod

el_Pembelajaran_Menulis_Dengan_Teknik_Thik.pdf.(Diakses tanggal 9 Desember 2019) 
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ىذا  ة. يفادلالحم يناقشوايتفاعل الطالب ويتعاونون مع أصدقائهم يف اجملموعة ل  (1

ويتم  ،يف ادلناقشة ىمأفكار  لتعبَت عنكلمات لالو  اتلغال، يتستددمون النشاط

 .بناء الفهم من خالل التفاعل يف ادلناقشة

جاابت على اإلبصياغة ادلعرفة يف شكل ، يقوم الطالب ادلناقشة نتائج من (1

 مبلغته على ادلدرج ومالءمة ادلفاىيم وافأساليب واحللول( حتتوي) افأسئلة

عليها خالل  نصلو حي، يربط الطالب افأفكار اليت الكتابة ىذه يف . اخلاصة

 .ادلناقشة

هم يُطلب من ، بينما اجملموعات افأخرىةناقشادلاجملموعة نتائج  أعضاءيقدم  (1

 اإلستجابة.تقدًن 

 6.يتستنتج الطالب استنتاجات وملدصات للمواد الدراسية النشاط افأخَت (1

  .يف تنفيذىا يلعبون دورًا إن استددام ىذه اإلسًتاتيجية لي  فقط الطالب

 

 

 : منهااستددام ىذه اإلسًتاتيجية ، و  تفعيل يف ةدور وواجبلو  دلعلم أيًضا ابل 
                                                             

6  Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif  Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta : Ar-

Ruzz  Media, 2016). hal. 213 
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 .كل طالب على التفكَت ، وتتحدىادلشاركةإبداعة طرح افأسئلة والواجبات  (2

 بعناية الطالب آراء اإلستما  إىل  (1

 حتريرية وأ ةشفوي ىملتعبَت عن أفكار اب الطالبأيمر  (1

    .ادلناقشة جيب على الطالب استكشافو وإدخال ما حتديد  (1

ج واإلرشاد حتديد وقت تقدًن ادلعلومات وتوويح ادلشكالت واستددام النماذ    (1

  ؛ للطالب رمواجهة الصعوابت يتسمحو 

كيفية تشجيع كل طالب على  وحتديد ادلناقشة شاركة الطالب يفمراقبة وتقييم م (1

 7.  ادلشاركة

 Think Talk Write التفكري والتحدث والكتابة اسرتاتيجية مزااي د.

 . فهم ادلواد التعليميةل ؤثرمتطوير حلول  (2

 لدى الطالب إبعطاء افأسئلة واإلبداعيقدي تطوير مهارات التفكَت الن (1

يف ا الطالب نشطات، أن مشاركة موعاجملناقشة مع ادلمن خالل التفاعل و   (1

 التعلم

  8.الطالب على التفكَت والتواصل مع افأصدقاء وادلعلمُت وحىت أنفتسهم تعويد   (1

                                                             
7 Ibid.,  hal. 214 
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 Think Talk Write التفكري والتحدث والكتابة اسرتاتيجية ه. عيوب 

فأن ة ثقالو  ةدر القأن يفقدوا  ة، يتسهل الطالبموعاجملالطالب يف  ناقشعندما ي (2

 الطالب ادلتّوفقون. عليهميهيمن 

ىذه يف تنفيذ  يصعب الطالب الكي  ئلوساالمجيع أن يعّد ادلعلم على جيب    (1

 9.  سًتاتيجيةاال

 التعلم . حقيقة نتائج2

  التعلم فهوم نتائجم (أ

عن ابساربو  قلالذي ن ،يف كتابو بعنوان "نمرايت التعلم"قال إرنتست 

 learning is the process by which an activity originates or is" : وسيماصلونتاك

changed through responding to a situation, provided the changes can not be 

attributed to growth or the temporary state of the organism as in fatique or under 

drugs ."ىو عملية تغيَت افأنشطة  التعلم يل : التا لغة اإلندونيتسية على النحوويقال ابل

ابلتعلم إذا كانت انمجة عن منو  َتالتغي اىذ ن أن يتسمىديك ، والعلى البيئة دودالر و 

 10.الشدص أو المروف ادلؤقتة مثل التعب أو بتسبب ادلددرات

                                                                                                                                                                              
8 Ibid.,  hal. 215 
9 Ibid.,  hal. 215 
10 Esti Ismawati, Faraz Umaya. Belajar Bahasa di Kelas Awal. (Yogyakarta: Ombak, 2016), 

h. 1 
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التعلم ىو تغيَت افأنشطة اليت تشمل ادلعرفة فإن ، التسابق بناًء على التعريف

العملية ىنا ىي نشاط  .وادلهارات والتسلوك الذي مت احلصول عليو خالل عملية التدريب

 .عليمبو الطالب يف حتقيق أىداف التيقوم 

هي حتقيق افأىداف التعليمية للطالب الذين يتابعون عملية فالتعلم وأما نتائج 

فأىداف التعليمية، أن تناسبها اجيب  ةتعليمي ةمكون ىي التعلم نتائج  .التعليم والتعلم

 11.والتعلمعليم عملية الت بواسطة حتقيق افأىداف التعليمية عرفةالتعلم دلنتائج  تقي  فأن

سواء اكتتساب تغيَتات التسلوك بتسبب عملية التعلم على أهنا نتائج التعلم  رتفتس ديكن أن

 .ادلعرفة وادلهارات وادلواقف والشدصية وما إىل ذلكمن 

      العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلمب( 

  امل: العو ومها ،بعاملُتالطالب اليت حصل عليها التعلم تائج نتتأثر 

من العوامل النفتسية )االىتمام، ة الداخليوالعوامل اخلارجية. تتكون العوامل   ةاخليالد

الفتسيولوجية )احلالة اجلتسدية وحالة  العواملمن ، الدافع والقدرة ادلعرفية( و ادلوىب، الذكاء

                                                             
11  Mahmudah. Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Kebudayaan Lokal Madihin Untuk 

Meningkat Hasil Belajar. Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 4. No. 2. ( April 2019). h.70 
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البيئة )الطبيعية واالجتماعية( ، وىي تتكون من  بينما العوامل اخلارجية  .احلواس اخلم (

 12(.ادلعلمُتو والعوامل ادلؤثرة )ادلناىج والربامج وادلرافق والبنية التحتية ، 

اليت ذلا أتثَت على نتائج ، يعد ادلعلمون من بُت العوامل أعالهالوصف ومن 

بعض قادر على استددام ىو  اللغة العربية علمرما يف ذلك م ايل فإن ادلعلم، وابلتالتعلم

يكون الطالب مهتمُت ونشطُت يف تعلم ل النشاط ىذا ة. يهدف دتلفاالسًتاتيجيات ادل

 لغة أجنبية للطالب يف إندونيتسيا اللغة العربية ىيفأن اللغة العربية ، 

  الكتابة ةهارام. 3

  الكتابة ةمهار  مفهوم أ( 

يكتب، كتبا، كتااب، وكتابة، بوزن من "كتب، يف اللغة العربية أصل كلمة الكتابة 

يفعل. كتب رمعٌت خط، وىذه الكلمة ذلا معاىن أخري منها : ألف، مجع، -فعل

 عام، . على وجوالكتابة بشكليعتقده اآلخرون  عما تعبَتوالكتابة ىي ال 13.وسجل

                                                             
12 Esti Ismawati. Op. Cit. h. 4 

 
13

  Ahmad Muradi. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab:dalam Perspektif Komunikatif, 

(Jakarta:Kencana. 2015). h. 63 
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، على تكوين احلروف واستيعاب التهجيئة ، القدرةجانبان : أوالً الكتابة  كانت دلهارة

 14.لكتابةقدرة على إنتاج افأفكار وادلشاعر ابوالثاين: ال

عروض النمامية والًتكيبية، الىف تعريف الكتابة أهنا ك ه( 2121) يرى عليان

على نمرة دليل  ه الكابةىذ ا ىف نفوسهم من افأراء والشعور.حيث يعرب عنها اإلنتسان رم

 اأبهن ة،الكتاب( 2111) إبراىيم محادةيعّرف ف، ابإلوافة إىل ذلك .لآلخرينشدص ال

 15.كانت مفصولة ابلزمان وادلكانولو   ينخر الشدص مع اآلتصال بُت إلوسيلة ا

نشاط الكتابة ىو شكل من . م اللغةيالكتابة ىي أحد افأنشطة البشرية يف تعل

الكالم و  بعد مهارة االستما لغوية اليت أتقنها متعلمي اللغة مماىر القدرات وادلهارات ال

، ر الكتابة على أهنا عملية إلدامة اللغة بعالمات بيانيةديكن أيًضا تفتس . والقراءة

16. التعبَت اللغوي نشاطومتثيالت ل
  

 

افأفكار وادلشاعر، أو رمعٌت التعبَت عن ستنتاج أن الكتابة الا ديكن فإنو

مل اجلعبارات و الكلمات و اللغة تتكون من وأداهتا ىي ال . من خالل الكتابة االعتبارات
                                                             

14 M Khalilullah, ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran’, 8.1 (2011), 163. 
15 Ahmad Muradi. Op.Cit. h.63-64   
16 Latifah Rahmawati. Metode Musābaqah Bithāqah Mukhtalithul Kalimah ‘MBMK’ untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mahārah Al-Kitābah Siswa Kelas X D MAN 1 Yogyakarta. (Yogyakarta: 
al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab . 2018) . h. 290 
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 فهمىت يح ابنتمام ملاجلترتيب الكلمات يف  على الشدص جيب .طاابتاخلفقرات و الو 

. فهم افأفكار على تسهل الناسوي، ما زادت اللغة ادلتستددمة ابنتمامكلعربه.  ي امّ عالناس 

بية تتضمن معلومات أساسية العر  مكتوبة ابللغة تعبَتاتىي   الكتابة يف الواقع ةهار مو 

ادلتستددم  وصفها ابحملتوى عادلفردات أبشكال سلتلفة م ها استيعاب، منسلتلفة

 . مل العربيةاجل لتكوين

على تكوين  القدرة أواًل ، . الكتابة ذلا ثالثة جوانب ةهار عبد احلميد أبن مذكر 

قدرة على إنتاج ال. واثلثا،  اخلط اثنيا، القدرة على حتتسُت .احلروف واستيعاب التهجيئة

أنشطة الكتابة يف دروس اللغة العربية  وديكن القول أن 17 .لكتابةوادلشاعر ابافأفكار 

 واإلنشاء.، واخلط ، وىي اإلمالءإىل ثالث فئات ال ديكن فصلهاتقتسيمها 
 

 

، ومها الكتابة ادلوجهة إىل قتسمُتة الكتاب قتسيم مهارةت يمكنعلى وجو عام، ف

، على سبيل معُت أو توجيو ابستددام دليلتابة الكتابة ادلوجهة ىي الكرة. فاحلوالكتابة 

                                                             
17

 Muhammad Lutfiana Iskandar. Strategi Pembelajaran Menulis (Kitabah) Bahasa Arab. 

(Purwokerto: Raushan Fikr. 2017). h. 57 
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 . وأما الكتابة احلرة فهيشاديةاإلمل اجلفردات أو ادلسئلة و افأصور و الادلثال يف شكل 

 18.رية يف تطوير كتاابتوح، حبيث يكون للكتاب دليللكتابة دون توجيو أو ا

ملة اجل تكوينأمر الطالب بالتعليم لي( ىي طريقة ونشاء ادلوجاإل) نممةالكتابة ادل

التعلم  طالباليبدأ . ثاليف ادل كما. ادلعلم منمع بعض التوجيهات اإلنشاء كاملة أو ال

دلعلم إىل عدة رلموعات من تعليمات على النحو وجهها اواحدة، مث يالكلمة الكتابة ب

 :التايل

 .من الكلمة الواحدة كاملةالملة اجل تكوين (2

 تكوين اجلملتُت من كلمة واحدة (1

 .اللتُت مت إجراؤمها اجلملتُت معجت (1

 19.تصبح فقرةحىت جلملة التسابقة ادلطابقة اب بعض اجلمل اإلوافية تكوين (1

ادلعروفة يف تدري   تطوير الكتابة ادلوجهة العديد من تقنيات التدريب علىيوجد 

 20:رما يف ذلك ، اللغة العربية

                                                             
18 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang:Misykat. 2012). Cet ke-3. h. 136  
19 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Alhafidz, Muhammad Fahmi Luthfi. Menulis Terstruktur 

Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah. (Bandar Lampung:An Nabighoh.2019). VOL.21 

NO.02. h. 207 
20

  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya. 2011). h. 230 
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اجلملة، وتغيَت  العناصر يف تغيَت أحد على سبيل ادلثال، . تبديلال أو تغيَتال (2

الفعلية ، واجلملة ملة ادلبتدئية إىل اخلربية، واجلادلعلومية إىل اجلملة اجملهوليةاجلملة 

 .، وىلم جرامن ادلاوي إىل ادلضار 

تكوين   ، )الًتتيب( كاملةالمل اجلالكلمات ادلقدمة إىل  . ملءالفراغ ءمالإ (1

 .غَتىاو  القراءاتاإلجابة على افأسئلة حول و أوامر معينة حتسب  اجلمل

 21: ما يلي الكتابة ادلوجهة مهارة تشمل لتفصيل،اب

 ةملاجل إىل ةب الكلميرتت (2

 ةالصور حتسب  ةب اجلمليتتر  (1

      ادلفرداتة حتسب اجلملب يرتت (1

 ةفقر الاجلملة إىل  ترتيب  (1

 فأسئلةاحتسب  ادلفردةصورة الكائن أو الوصف  (1

 ادلفردةصورة الكائن أو الوصف   (1

 تتسلتسلةادلصورة الوصف  (1

 افأسئلةة حتسب ب الفقر يرتت (1

                                                             
21 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin. Op. Cit. h. 136  
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يعرب عنو   الذي التحريري تعبَتال ىي الكتابة فأن ،تناحيا يف  مهم شيء الكتابة ىي 

أىداف ومن ادلرتبة وادلنممة.  ادلعاين عبارة عن رلموعة ىو تعريف الكتابة لغة الكاتب. 

 11: ما يليك صياحطة حتسن عند ادلوجة كتابةالم يتعل

 .ةصحيحبكتابة يعتاد الطالب على الكتابة العربية ل .2

 .ةصحيحبشيء ما رآه أو اختربه بعناية و الوصف على الطالب ليقدر  .1

 .شيء بتسرعةالوصف  على الطالبليقدر  .1

 .هم حبريةآرائتدريب الطالب على التعبَت عن أفكارىم و  .1

 احلياة تسياقب ناسبةاختيار ادلفردات واجلمل ادليف تدريب الطالب على التعود  .1

 .ةناسبادليعتاد الطالب على التفكَت والتعبَت عنو ابلكتابة ل .1

عربية  عبَتاتهم ومشاعرىم بتآرائتدريب الطالب على التعبَت عن أفكارىم و  .1

 .صحيحة وواوحة ومعجبة وخالقة

 حيرص الطالب على كتابة النصوص العربية يف سلتلف المروف .1

 . تكون عقول الطالب أوسع وأعمق وتعود على التفكَت ادلنطقي وادلنهجيل. .1

                                                             
22

 Siput Jawa: STRATEGI PEMBELAJARAN KITABAH , Rabu 25 November 2020 pukul 

10.57  

https://siputjawa.blogspot.com/2014/12/strategi-pembelajaran-kitabah.html
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واستنادا إىل البيان أعاله، فيهدف ىذا البحث إىل معرفة قدرة الطالب على كتابة 

اليت أظهرت من صحيحة الكتابة العربية وصحيحة يف ترتيب اجلملة وكذلك اإلنشاء ادلوجو و 

 .اإلندونيتسيةيف ترمجة اجلملة العربية إىل 

. ادلؤلف اكما كتبه  ةمكتوب عبارةأىم شيء يف حياتنا، فأن الكتابة إن الكتابة من 

ىي مهارة لكتابة وا .نهجياوم امنممادلعٌت ىي عبارة عن رلموعة  يف اللغة  الكتابة مو فهم

الكتابة تتطلب التمكن مهارة وذلك فأن  بة ابلنتسبة إىل ثالث ادلهارات افأخرى. صع

 تصبح مضمون الكتابة  ليتواخارج اللغة نفتسها  فة والعناصرالعناصر اللغوية ادلدتل من

 23: تقييًما لكتابة ادلتعلم بناًء على النقاط التالية Donald Knapp يقًتح

 ورقواوح ووفًقا للمحتوى ، ب( ال من حيث الشكل والكتابة: أ( العنوان (2

تطوير  واوحة وسهلة القراءة ، د( جانب ، ج( الكتابةةوبداية الفقرة واوح

اجلمل الداعمة الفقرة ، ىـ( حتتوي اجلملة افأوىل على الفكرة الرئيتسية، و( 

 .بُت مجلة واحدة ومجل أخرىعالقة ز( ىناك افأخرى ، 

                                                             
23

 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. ( Malang : Misykat, 2017), 

Cet. 7. h. 192-193 
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، ب( ملة افأوىل على الفكرة الرئيتسيةأ( حتتوي اجل :الفقرة تطويرمن حيث  (1

 .عالقة بُت مجلة واحدة ومجل أخرىىناك  افأخرى ، ج(اجلمل الداعمة 

واستددامها  ىاختيار ا( اسم اإلشارة اللغة: أ( الكلمات )رما يف ذلك من حيث (1

، ج( يتم استددام قراءهتا حبيث يتسهل اجلملة سلتلفة صياغة مناسب ، ب(

التهجئة الصحيحة لألرقام وعالمات الًتقيم بشكل مناسب ، د( تووح 

 .الفكرة الرئيتسيةتكمل التفاصيل وتقويتها الفكرة الرئيتسية و( الفقرة اخلتامية 

يتسهل الفهم، ب(  آلراءتوى: أ( وووح افأفكار أو اافأفكار واحملمن حيث   (1

 .وأصليإبداعي  ةادلقال ، ج( زلتوىزلتوى ادلقالة ذو مغزى كبَت

      الكتابة احل تدريبمر ب. 

والنتسخ،  ،اللغوية لتمريناتا نها: ، ملدى الطالبالكتابة  مراحل تدريب

 24.راحل إلنشاءواالنماذج واجلداول  ملء، و إلنشاء ادلوجو، واء، واإلمالواالستنتساخ

  بةالكتا مهارةتعليم ف اهدأج( 

 25: ىيو  ةزلمود كامل الناقعند أىداف تعليم الكتابة العربية 

                                                             
24  Ibid., h. 183-189 
25 Muhammad Lutfiana Iskandar. Strategi Pembelajaran Menulis (Kitabah) Bahasa Arab. 

(Purwokerto: Raushan Fikr. 2017). h. 58  
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 .بُت أشكال احلروف وافأصوات وفهم العالقة العربية كتابة احلروف (2

روف احلتصلة أبشكال ادل احلروفنفصلة و ادل حلروفاب عربيةال ملاجلكتابة  (1

  دتلفة إما يف البداية أو يف الوسط أو يف النهايةادل

 العربية بشكل واوح وصحيح كتابةال طريقةستيعاب ا (1

 يف التعلم لتسهولة الثانية إلوافةكتابة نتسدة اخلط أو ااستيعاب   (1

 الكتابة من اليمُت إىل اليتسار القدرة على (1

 استددامها وكيفية اعليماهتتمعرفة عالمات الًتقيم و  (1

 اللغة العربيةيف الواردة  ىو ماو  اإلمالء التعرف على مبادئ (1

 كلمةادلناسبة ابل قواعدال  ابستددام ةملاجلترمجة افأفكار يف كتابة   (1

افأفكار يف كتابة اجلملة الصحيحة ابستددام الكلمة الصحيحة يف سياق  فتسرت (1

)مفرد، مثٌت، مجع ادلذكر وادلؤنث،   الكلمة أو تغيَت بناء ادلعٌت تغيَت شكل

 وإوافة وما أشبو ذلك.

  .القواعد ادلناسبة افأفكار ادلكتوبة ابستددام فتسرت (22

  .أو الفكرة ادلذكورة للعنواناللغة ادلناسب  أسلوب استددم (22

 .سرعة الكتابة تعك  نفتسها بلغة صحيحة ودقيقة وواوحة ومعربة (21
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 األحباث السابقةب. 

-Think ميالتعل اسًتاتيجيةادلتعلقة ابستددام  فأحباث التسابقةا كن االطال  علىدي

Talk-Write التايل يف اجلدول: 

 األحباث السابقة 2.1جدول 
 االختالف النتيجة العنوان الباحثون الرقم
وحيو  2

 فرايندونو

ة اسًتاتيجي  تطبيق
التفكَت والتحدث 

-Think-Talkوالكتابة 

Write   ةمهار  قيةلًت  
التقارير لطالب كتابة 

  Bلصف اخلام  ا
ابدلدرسة اإلبتدائية 
 1احلكومية ونوساري 

 سيمارانج

بناء على نتيجة ادلالحمة، 
مهارة كتابة يعرف أن نتائج 

التقارير لطالب الصف 
ابدلدرسة   Bاخلام  

اإلبتدائية احلكومية ونوساري 
حتصل ىي مل  سيمارانج 1

عيار االكتمال افأدىن معلى 
.  من مجيع الطالب 11

طالبا، الراسب  11بعدد 
طالبا أو  12منهم 

، أما الناجح %11،11
طالب أو %  1منهم  
. وىكذا لًتقية 12،21

مهارة الطالب يف كتابة 
التقارير، فتسوف تقوم 
الباحثة بتطبيق اسًتاتيجية 

 .think talk writeالتعليم 

عرفة دلىذا البحث  
 التأثَت لنموذج وجود
 think talk التعليم

write  على نتائج
 مهارة الكتابة العربية
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 think فعالية منوذج التعليم مااي معرفة 1

talk write  لًتقية مهارة
الكتابة العربية بناء على 
خصائص طالب الصف 
العاشر ابدلدرسة الثانوية 
 1احلكومية اإلسالمية 

 سيمارانج

عرفة دلىذا البحث  
 نموذجالتأثَت ل وجود
 think talk التعليم

write  على نتائج
 مهارة الكتابة العربية 

ليلى  1

 جوليانيت

 تطبيق اسًتاتيجية التعليم
think talk write  مع

وسائل الصورة لًتقية مهارة  
تالميذ الصف  الشعركتابة 

اخلام  ابدلدرسة اإلبتدائية 
مدينة  11احلكومية 

 بينكولو

البحث، بناء على نتائج 
فيمكن االستنتاج أن تطبيق 

 think talkالتعليم  اسًتاتيجية

write مع وسائل الصورة 
قادر على ترقية نشاط التعلم 

تالميذ  مهارة كتابة الشعرو 
الصف اخلام  ابدلدرسة 
 11اإلبتدائية احلكومية 

 مدينة بينكولو

عرفة دلىذا البحث 
 التأثَت لنموذج وجود
 think talk التعليم

write  على نتائج
 مهارة الكتابة العربية
وال يتستددم البحث 

 وسائل الصورة.

يت أتثَت اسًتاتيجي إمرأة حتسنة 1 think 

talk write و   two stay 

two   على نتائج تعلم اللغة
العربية من الصف العاشر 
يف ادلدرسة الثانوية 
 2اإلسالمية احلكومية 
 سليمان )البحث التجرييب(

أن ىناك أتثَت  ووقال
و  TTW السًتاتيجية التعليم

TSTS  على ترقية نتائج تعلم
 اللغة العربية لدى الطالب.

 

ينمر ىذا البحث إال 
بتأثَت االسًتاتيجية 
الواحدة وىي 
اسًتاتيجية التفكَت 
والتحدث والكتابة 

(TTW) 

 



11 
 

 ج. اإلطار الفكري

 :يلي لبحث ىو كماذا اذل فكرياإلطار ال

 

 اإلطار الفكري 2.2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، أحد عوامل صلاح الطالب ىو حتتسُت تعلم بعوامل سلتلفةالنتائج ديكن أن تتأثر 

 نشاطا والتعلم لي  الطالب أكثر يصبح و ة ادلتنوعةسًتاتيجيالا و هبذهفأن .منوذج التعلم

يبيالفصل التجر   
VIII A 

 

الفصل 
 ادلراقيب

VIII B 
 االختبار القبلي

 عملية التعليم

 االختبار البعدي

 اسًتاتيجية التعليم
Think Talk Write 

 اسًتاتيجية التعليم
Think Pair Share 

 

 نتائج تعلم الكتابة واالستنتاج

ادلتوسطة  " إسالمية" مدرسة  من ار اليومي لدى طلبة الصف الثامناالختبنتائج 
 افأىلية أولو دانو أوكو اجلنوبية
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ىي م يعملية التعل يفشطون يناليت يتطلب من الطالب  ةسًتاتيجيال. واحدة من اشلال

 .Think Talk Writeاسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة 

 نالحمو ديكنىذا البيان ، لتوويح Y و  X ومها ادلتغَت ،نامتغَت  ا البحثيف ىذو 

 :التايل يف اجلدول

 النموذج البسيط 2.3جدول 

 
 

 البيان :

X  اسًتاتيجية التفكَت والتحدث والكتابة : أتثَتThink Talk Write 

Y نتائج تعلم الكتابة : 

وىو  Yىو ادلتغَت ادلتستقل، بينما ادلتغَت  Xمن البيان التسابق، نعرف أن ادلتغَت 

 ادلتغَت التابع.

 

 

 

X Y 
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 فرضيةد. ال

ملة اجلشكلة يف شكل تعترب ادل، حيث البحث كلةمؤقتة على مشإجابة  الفروية ىي

النمرية ذات  عتمد علىفأن اإلجاابت ادلقدمة ت ةمؤقت ايقال إهن 26ية. ستفهامالا

اختباره من أجل  ستنتاج أن الفروية ىي افًتاض مؤقت سيملاللذلك ديكن ا .الصلة

فرويات  ة ىناالباحث . وتقدمرفضهاأو  الفروية قبول التجربة إىل نتائج وستؤدي ، احلقيقة

 :التالية البحث

على نتائج تعلم  ( Think-Talk-Write )  التفكَت والتحدث والكتابةاسًتاتيجية أتثَت  "
مدرسة " إسالمية " ادلتوسطة افأىلية أولو دانو أوكو  من لدى طلبة الصف الثامنالكتابة 
 :يلي ىي كما ا البحثالفروية اإلحصائية يف ىذ   ". اجلنوبية

H₀ :        = التفكَت والتحدث والكتابة سًتاتيجيةال تأثَتال ىناك (  think-talk-

write) الكتابة تعلمنتائج على. 

H₁ :        التفكَت والتحدث والكتابة سًتاتيجيةال تأثَتال = عدم (  think-talk-

write) الكتابة. تعلمنتائج على 

                                                             
26  Ibid.,  h. 63 
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