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 اسبرالل

 ًبٍسًم اَّللًه الرهضٍبىًن الرهًحيمً 

ًة رىبًٌكى ( مىا أىٍنتى ُف كىاٍلقىلىًم كىمىا يىٍسطيريكفى ) بًًنٍعمى
ٍنيوفو )ِدبىٍجنيوفو ) (ّ( كىًإفه لىكى ألٍجرنا غىيػٍرى فبى  

(3-1)القرانسورةالقلم:  
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 إهذاء
 

  

 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل:

 والدي و والديت احمليقمني

 أيب عبد اغبليم كأمي رضباًف الكرييمة

ربياين صغَت كحفظهما هللا كأبقانبا يف سالمة يرجى رضانبا، كعسى هللا أف يرضبهما كما 

 الدين كالدنيا

 زكجي اغبنوف 

 أضبد ىداة األماـ،

 أخي الكرًن 

 معتصم ابهلل ك دمحم زاكي مولنا حسيب

النار ك ك طنيألك رضاؾ كاعبنة كنعوذبك من سخالٌلهم قرب كأٌلف بيننا كارضبنا ك   

  



 
 

 ه
 

 شكز و تقذيز
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 

اغبمد هلل الذم أنزؿ القراف عربيا  صالة كسالما على أفصح اللساف العرب كأفصح 
 من نطق ابلضاد، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كمن تبعهم إبحساف إذل يـو الدين. 

ضبدا كشكرا هلل القادر اؼبناف، بعونو سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع 
الكتابة يف مركز ترقية اللغة العربية يف معهد نور اعبديد  " دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة

براابلنجا " كال يبكن اسبامو دكف مساعدة اآلخر، لذلك أف تقدـ أصبل -اإلسالمي بيطاف
 الشكر كالتقدير إذل:

 
بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  ارسفضيلة األستاذ الدكتور عبد اغب .ُ

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

لة الدكتور اغباج أغوس ميموف اؼباجستَت بوصفو عميد كلية الًتبية ك التعليم فضي .ِ
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة اغباجة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت بوصفها رئيسة قسم تعليم اللغة   .ّ
النج على دعمها الركحي العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ما

 حىت مث إخراج ىذا البحث اعبامعي هبذه الصورة.

فضيلة الدكتور اغباج نور ىادم اؼباجستَت الذم تفضل إبشراؼ البحث ك تقدًن  .ْ
 اإلرشادات النافعة ك التوجهات اؼبفيدة اليت ساعدين مثَتا يف إكماؿ ىذا البحث .

إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج  صبيع  األساتيذ كاألساتذات جبامعة موالان مالك .ٓ
 الذم ينوركف ركحي بعلومهم ك إرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث اعبامعي.

ة األماـ، ىو الذم يساعدين يف كماؿ ىذا اشكرا جزيال خاصة إرل زكجي  أضبد ىد .ٔ
 البحث اعبامعي.

  .أصدقائي يف قسم التعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية ك التعليم .ٕ
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ـَُِٖاغوستوس  ِٕماالنج،   
 الباحثة

 
 

 إهلام صديقا
12135121الزةم اجلامعي :   



 
 

 ز
 

 

 وزارة الشؤون الدين ا
 جامعا موالان مالك إ زاه م اإلسالم ا ائااوم ا ماالنج

   ةل ا ع ةلوم اليق  ا والبع ةل م
  ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا

  

 ققزيز املشزف 
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

: ةمتو الباحثاعبامعي الذم قد تقدـ إذل حضرتكم ىذا البحث  
سماال إؽباـ صديقة:      

امعيرقم اعبال    :َُُُّْْٓ  
البحث عنواف  دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مركز ترقية اللغة :  

براابلنجا-اإلسالمي بيطافالعربية يف معهد نور اعبديد   
كقد نظران فيو حق النظر، ك أدخلنا فيو بعض التعديالت ك اإلصالحات الالزمة ليكوف 

اؼبطلوب الستيفاء شركط اؼبناقشة إلسباـ الدراسة ك اغبصوؿ على درجة  على الشكل
)سرجاان  1-(S من قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك  

ـ.  َُِٖ/َُِٕإبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج للعاـ الدراسي   
 

ـَُِٖأغوستوس  ِٕ ماالنج،  
 اؼبشرؼ، 

  
  

 

 الدكتور الحاج نور هادي الماجستير

ََََََُُُُُِِّّْٔٗرقم التوظيف:   



 
 

 ح
 

الدين اوزارة الشؤون   
 جامعا موالان مالك إ زاه م اإلسالم ا ائااوم ا ماالنج

   ةل ا ع ةلوم اليق  ا والبع ةل م
  ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا

جلنا املناةشاز ققزي  
: ةاعبامعي الذم قدمتو الباحث تقدـ إذل حضرتكم ىذا البحث  

سماال إؽباـ صديقة:      
امعيرقم اعبال     :َُُُّْْٓ  

البحثعنواف  دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مركز ترقية اللغة العربية يف معهد نور  : 
براابلنجا-اعبديد اإلسالمي بيطاف  

أماـ اجمللس اؼبناقشة كيقر قبوؽبا شرطا للحصوؿ على درجاة  ا البحث اعبامعيعن ىذ ةالطالب تقد دافع
S-1سرجاان ) الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو ( يف 

  َُِٖاغوستوس  ُّ بتاريخ اإلثنُت اغبكومية ماالنج، يف يـو
 عبنة اؼبناقشة:

 الدكتور اغباج عبد الوىاب رشيدل اؼباجستَت .ُ
َََََََُُُِِِّّٕٕٗرقم التوظيف:   (   ) 

  أكريل حبر الدينالدكتور  .ِ
ََََََُُُِِِّّٕٗٓٗرقم التوظيف:   (   )  

 الدكتور سالمت دارين .ّ
 (   )  ََََََََُُُِّّّٕٓٗرقم التوظيف: 

  الدكتور اغباج نور ىادل اؼباجستَت .ْ
 (   )  ََََََُُُُُِِّّْٔٗرقم التوظيف: 

 
 عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم

 
 

 الدكتور اغباج أغوس ميموف اؼباجستَت
ََََُُُُّّٖٕٖٗٗٓٔٗرقم التوظيف:   



 
 

 ط
 

الشؤون الدين اوزارة   
 جامعا موالان مالك إ زاه م اإلسالم ا ائااوم ا ماالنج

   ةل ا ع ةلوم اليق  ا والبع ةل م
  ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا

 

عم د   ةل ا ع ةلوم اليق  ا والبع ةل مققزيز    
 

: ةمتو الباحثاعبامعي الذم قد تقدـ إذل حضرتكم ىذا البحث  
سمالا إؽباـ صديقة:      

امعيرقم اعبال   : َُُُّْْٓ  
البحث عنواف دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مركز ترقية اللغة :  

براابلنجا-العربية يف معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف  
كقد نظران  كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على الشكل 

)اؼبطلوب الستيفاء شركط اؼبناقشة اإلسباـ دراستها كاغبصوؿ على درجة سرجاان  1-(S 
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 

ـ.   َُِٖ/َُِٕللعاـ الدراسي اغبكومية ماالنج   
 

ـ. َُِٖ أغوستوس ِٕماالنج ،   
 عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم

 
 
 

 الدكتور اغباج أغوس ميموف اؼباجستَت
ََََُُُُّّٖٕٖٗٗٓٔٗرقم التوظيف:   



 
 

 ي
 

 وزارة الشؤون الدين ا
 جامعا موالان مالك إ زاه م اإلسالم ا ائااوم ا ماالنج

والبع ةل م  ةل ا ع ةلوم اليق  ا   
  ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا

 ققزيز  ري سا ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا 
: ةمتو الباحثاعبامعي الذم قد تقدـ إذل حضرتكم ىذا البحث  

سماال إؽباـ صديقة:      
امعيرقم اعبال    :َُُُّْْٓ  

البحث عنواف دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مركز ترقية اللغة :  
براابلنجا-العربية يف معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف  

 
كقد نظران  كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على الشكل 

)اؼبطلوب الستيفاء شركط اؼبناقشة اإلسباـ دراستها كللحصوؿ على درجة سرجاان  1-(S 
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم 

ـ. كتقبل من فائق اإلحًتاـ ك جزيل  َُِٖ/َُِٕاغبكومية ماالنج للعاـ الدراسي 
 الشكر.  

ـَُِٖ أغوستوس ِٕ، ماالنج  
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  
 

 الدكتورة الحاجة مملوءة الحسنة الماجستير  
َََََََُُُِِِّْٕٓٗرقم التوظيف:   

 
 



 
 

 ك
 

 إةزار الةالب
 

أان اؼبوقعة أدانه:    

سماال إؽباـ صديقة:     
امعيرقم اعبال    :َُُُّْْٓ  

جايت أريف كركجغاف براابلنجا:   العنواف  

أقرر أبف ىذا البحث اعبامعي الذم حضرتو لتوفَت شركط النجاح لنيل درجة سرجاان يف 
موالان مالك إبرىيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة 

اغبكومية ماالنج ربت اؼبوضوع: دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابةيف مركز ترقية اللغة 
براابلنجا-العربية يف معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف  

 

حضرتو ككتبتو بنفسي كماشورتو من إبداع غَت أك أتليف اآلخر. كإذا أدعى  أحد 
من أتليفو كتبيينو أنو فعال ليس من حبثي فأان أربمل اؼبسؤكلية على ذلك، استقباال أنو 

كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على مسؤكلية قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو 
 الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 

كالهبربين أحد عن ذلك.حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة   
  

ـَُِٖ أغوستوس ِٕ ماالنج،  
 صاحب اإلقرار

 
 

 

 إؽباـ صديقة
َُُُّْْٓ: امعيرقم اعبال  

  



 
 

 ل
 

 وزارة الشؤون الدين ا
 جامعا موالان مالك إ زاه م اإلسالم ا ائااوم ا ماالنج

   ةل ا ع ةلوم اليق  ا والبع ةل م
  ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا

مواع د اإلشزاف   
إؽباـ صديقة:   االسم  

امعيرقم اعبال   :َُُُّْْٓ  
 : الدكتور اغباج نور ىادم اؼباجستَت  اؼبشرؼ

: دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابةيف مركز ترقية اللغة العربية يف   البحث عنواف
براابلنجا-معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف  

 التوقيع الوصف التاريخ الزقم

1028مارس  4 2   الفصل ألاول  

1028مارس  16 1   تصحيح الفصل ألاول  

1028ابزيل  6 3   الفصل الثاني 

1028ابزيل  10 4   الفصل الثالث 

1028مايو  3 5   الفصل الزابع 

1028مايو  5 6   تصحيح الفصل الزابع 

1028يوني  10 7   الفصل الخامس 

1028يولي  20 8   الفصل السادس 

ـَُِٖ أغوستوس ِٕ ماالنج،  
ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا ري سا  

 
 الد بورة ائااجا مم ةلوءة ائاسنا املاجسبري

َََََََُُُِِِّْٕٓٗرقم التوظيف:   



 
 

 م
 

 مسبخ ةلص البحث 
، دور اجمل ةلا ائااية ا ليقة ا مرارة الابا ا م  مز ت قزة ا ال ةل ا العز  ا م  0516هلام صديقا، إ

ا ةل ا   ةسم قع ةل م ال ةل ا العز  ا.  زاابلنجا. البحث اجلامعي-  ةانمعرد نور اجلديد اإلسالمي 
ع ةلوم اليق  ا والبع ةل م. جامعا موالان مالك إ زاه م اإلسالم ا ائااوم ا ماالنج.املشزف: الد بور 
 ائااج نور هادي املاجسبري
 
 الا ةلمات األساس ا: اجمل ةلا ائااية ا، مرارة الابا ا

 طالبيف توجيو المهم الكتابة، كؽبا دكر  ةمهار من كسائل التعليم اغبائطية لة تعترب اجمل 
من أىم اغبائطية ؾبلة  .اإلبتكارية الطالبك  رغبةكاللكة اؼب ة،كاؼبهار  ،، كمن حيث اؼبعرفةللعمل

الكتابة، ابإلضافة إذل كوهنا كاحدة من اؼبكوانت اؽبامة، كما أهنا ربفز  ةمهار ترقية اؼبكوانت يف 
 ةبَت يف كتابة الكتابة ككذلك يف اإلبداع. يبكن ربفيزىم من خالؿ أنشطة صنع ؾبلالطالب بشكل ك

 يةحائط
اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مركز ترقية  كيف دكر( ُىي )ىذا البحث أسئلة  

(  ما عوامل اؼبساعد على دكر ِبراابلنجا؟ )-اللغة العربية يف معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف
 براابلنجا؟-لة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مركز ترقية اللغة العربية يف معهد نور اعبديد بيطافاجمل

كإدارة  ساعدالكتابة كالعوامل اؼب ةمهار  قيةلًت  يةلة اغبائطدكر اجمل تصويرىو  ا البحثالغرض من ىذ
 التصنيع كالتنفيذ.

لنوع الوصفي، كيتم صبع البياانت عن اب الكيفي ة اؼبدخلحثابتستخدـ ال ىذا البحثيف  
 يةلة اغبائطاجملطريق اؼبالحظة كاؼبقابلة كالتوثيق ، كل ذلك لإلجابة على مشكلة البحث حوؿ دكر 

 براابلنجا-يف مركز ترقية اللغة العربية يف معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف مهارة الكتابة ًتقيةل
مهارة الكتابة لدل الطالب من خالؿ  لًتقية( ُؼبهمة: )بعض النتائج ا ةد الباحثذبيف ىذا البحث 

اليت عقدت العديد من األنشطة مثل: الكتابة، الًتصبة ، إعطاء التدريب الصحفي ،  يةؾبلة اغبائط
مرة كاحدة يف  ية( يتم نشر ىذه اجمللة اغبائطِ) اؼبنافسة خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارة الكتابة.

 اؼبعلم. عن إشراؼ مفكوؾالشهر كال 
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ABSTRACT 

 

 Shiddiqoh, Ilham, 2018. The Roles of Wall Magazine to Improve Writing Skill 

at Arabic Language Development Institute (LPBA) Nurul Jadid Islamic 

Boarding School Paiton-Probolinggo, Thesis, Arabic Education Department, 

Faculty of Education and Teacher Training. Universitas Islam Negeri 
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Wall magazine is one of writing skill implementation, then it has crucial role 

in students building to work and at knowledge aspect, skill, talent, interest and 

also creativity of students. Wall magazine is one of important components in 

improving writing skill, besides it really motivates students at creating paper 

writing and also in being creativity. The students can be motivated by the activity 

of creating wall magazine.  
 

The research problem of this research are (1) How are the roles of wall 

magazine to improve writing skill at Arabic Language Development Institute 

Nurul Jadid Islamic Boarding School Paiton-Probolinggo? (2) What are 

supporting factors of wall magazine to improve writing skill at Arabic Language 

Development Institute Nurul Jadid Islamic Boarding School Paiton-Probolinggo? 

The purpose of this research is to describe about the roles of wall magazine to 

improve writing skill and supporting factors, then creating management and the 

implementation.  
 

This research uses descriptive qualitative research, then collecting of data 

done by observation method, interview and documentation. All these steps are to 

answer the research problems about The Roles of Wall Magazine to Improve 

Writing Skill at Arabic Language Development Institute (LPBA) Nurul Jadid 

Islamic Boarding School Paiton-Probolinggo. 

In this research, the researcher found several important findings those are: (1) 

Wall magazine conducts activities to improve students writing skill, such as 

writing, translating, giving journalistic exercise and competition specifically at 

development of writing skill. (2) Wall magazine published once a month and it is 

not out of teachers’ control.  
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Kata Kunci: : Majalah dinding, Keterampilan Menulis 
 

Majalah dinding merupakan salah satu wujud dari keterampilan menulis, dan 

memiliki peran yang cukup tinggi dalam pembinaan peserta didik untuk berkarya, 

dan dalam segi aspek pengetahuan, keterampilan, bakat dan minat maupun 

kreatifitas peserta didik. Majalah dinding merupakan salah satu kompenen penting 

dalam meningkatkan keterampilan menulis, disamping merupakan salah satu 

komponen penting, juga sangat memotivasi peserta didik dalam pembuatan karya 

tulis menulis dan juga dalam berkreativitas.  Mereka bisa termotivasi dengan 

adanya kegiatan pembuatan majalah dinding. 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran majalah 

dinding untuk meningkatkan keterampilan menulis di lembaga pengembangan 

bahasa arab pondok pesantren nurul jadid paiton-probolinggo? (2) Apa faktor 

pendukung majalah dinding untuk meningkatkan keterampilan menulis di 

lembaga pengembangan bahasa arab pondok pesantren nurul jadid paiton-

probolinggo?  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang peran majalah 

dinding untuk meningkatkan keterampilan menulis dan faktor pendukung serta 

menejemen pembuatan dan pelaksanaan. 
 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan pengumpulan 

datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang Peran Majalah 

Dinding Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Di Lembaga Pengembangan 

Bahasa Arab Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton-Probolinggo. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan penting yaitu: (1) 

untuk meningkatkan keterampilan menulis peserta didik melalui majalah dinding 

mengadakan berbagai kegiatan diantaranya: mengarang, menterjemah, 

memberikan latihan jurnalistik, perlombaan yang khususnya berkenaan dengan 

pengembangan keterampilan menulisnya. (2) majalah dinding ini diterbitkan 

sebulan sekali dan tidak terlepas dari pengawasan guru. 
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 الفصل األّول

 اإلطار العام   

 خ ةلف ا البحث . أ
 

التعلم ىو برانمج العملية ك مكوف األساسي يف تنفيذ كل نوع كمستول 
الًتبية. ذلك اغباؿ أف النجاح أك الفاشل  يف نيل األىداؼ التعليمية يعتمد على 
عملية التعلم اليت تعنىى الطالب سواء كانت يف اؼبدرسة أك يف بيئة بيتهم أك البيئة 

 ُاألسرهتم. 
اللغة العربية ىي أكؿ اللغة اليت ربرس كتطور العلـو  كالتكنولوجيا. 
لذلك، ليس اؼببالغة  إذا يقاؿ أبف اللغة العربية ىي مؤسس النماء للعلـو اغبديثة 

 ِك تطور بسريع. 

تعلم اللغة األجنبية ىي سعي  الصعب كتشبع الذم هبعل الناس يف 
ي ؿباكلة  لتشكيل كيبٌت أحواؿ بعض األحياف. بسبب تعلم اللغة األجنبية ى

اعبديدة يف شخص اإلنساف كي يستطيع  أف يتعامل ك يتصل مع أصحاب 
 ّ. اللغات األجنبية

 اؼبنطقة تعليم اللغة العربية ىي: 
 كاإلمالء من قواعد اللغة، اؼبفردات، النطق  مكونة العناصر اللغوية، .2

 )األصوات العربية(.
 مهارة اللغوية، أم االستماع، كالـ، قراءة، كالكتابة، ك  .1

                                                           
1
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN MALANG PREES, 

2009), hlm. 15 
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, PT Remaja RosdaKarya, 

2011), hlm. 1 
3
 Ibid., 17 
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 ْالناحية الثقافة مضموف يف النص الشفوم كالكتايب.  .3
 

أفضل الغرض من تعلم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية ىو تطوير قدرة 
القدرة على استخداـ اللغة يف  .الطالب على استخداـ اللغة، الشفوية كالكتابية

ىي مهارات االستماع،  مهارة اللغة. ىناؾ أربعة مهارات،عادل التعليم اللغة 
كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. كالرتبة مهارات ااإلستماع كالقراءة إذل مهارات 

 ٓاإلستقبالية، كاما رتبة مهارات الكالـ كالكتابة إذل مهارات اإلنتاجية. 

ئل اليت سبكن كداعم ؼبخرجات التعلم إذل اغبد األقصى إحدل من الوسا
الكتابة ىي مهارة اللغة متكاملة، هتدؼ إذل  .ىي اجمللة اغبائطية يف مهارة الكتابة

الكتابة ىي الربانمج غَت مغزكؿ من اغبياة اإلنساف  .إنتاج شيء يسمى الكتابة
كاؼبعلم درس رة، كاؼباليومية. خاصة ألكلئك الذين يتعاملوف مع كظيفة كطاقة اإلدا

ىناؾ على األقل يتضمن ثالثة عناصر عن فعالية  .كالطالب كالتلميذ كغَتىم
 الكتابة، كىي:

التوكيل اللغة اؼبكتوبة، ىناؾ اؼبفردات، الًتكيب، اعبملة، الفقرة، اإلمالء ك ( أ
 فراكماتك.

 .التوكيل ؿبتوايت اؼبؤلفات كفقا للموضوع الذم ستكتب( ب
 ي كيفية ذبتمع احملتوايت الكتابةالكتابة، كىالتوكيل عن األنواع ( ج

ابستخداـ اللغة اؼبكتوبة حىت تشكل اؼبزيج الرغبة، مثل اؼبقاالت كاؼبواد 
 كقصة قصَتة كالكتاب كما إذل ذلك.

 

                                                           
4
 Abdul Hamid,dkk,  Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm.160 
5
 Acep Hermawan,   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm.129 
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 مثل سبارس يف مؤسسات الرظبية أك غَت الرظبية، لًتقية اإلبتكارية يف اللغة
ن طريقتها كىي بكتابة اجمللة لك، إحدل مالعربية ك يف مهارة الكتابة. لذ

اغبائطية ابللغة العربية عادة تلصق على اعبدار كايضا هتدؼ ألف هبعل أم 
 ٔ .شخص الذم يبر اؼبهتمُت لقراءهتا

 

: ََِٕاجمللة اغبائطية ىي إحدل من كجود مهارة  الكتابة )سانتوسو، 
كخاصة كتابة اجمللة اغبائطية كوعاء التلميذ الذم وبب الكتابة،  (،تستطيع تلكِ

الشعر. ؾبلة اغبائطية ؽبا دكر مرتفعة يف جهد تكوين كتشكيل التلميذ، كمن 
 ٕ( ِ: ََِٕجوانب اؼبعرفة كاؼبهارات كالقروبة كالرغبة أك اؼبوقف)سانتوسو، 

 

مركز ترقية  اللغة  األجنبية دبعهد نور اعبديد يف كالية اؽبامشية،  ىو اؼبركز  
اإلقبليزية( كل يـو تتكلم كتتحدث صبيع التلميذات -)العربيةؽبا خصائص اللغة 

ابغبقيقة  ابللغة العربية إما  يف اؼبعهد  أك اؼبدرسة  أك البيئة  اؼبعهد نور اعبديد.
ىذا اإلكتشاؼ الظاىرة، قبل كجود ؾبلة اغبائطية كثَت من اؼبتعلمُت يشعركف 

الت اليت تواجهها ابؼبشكالت ك الصعوابت يف مهارة الكتابة، أما اؼبشك
نقص الفهم عن كيفية الكتابة الصحيحة، ككاف من   :اؼبتعلموف قبلو ىي

اؼبتعلمُت يستعملوف  اللغة العربية غَت الرظبية يف الكتابة، كنقص الرغبة اؼبتعلمُت 
ؼبمارسة كتابة اللغة العربية اعبيدة، نقص الشجاعة اؼبتعلمُت لإلبتكارية يف كتابة 

 امل لصناعي الكتابة العلمية. اؼبنشورة، نقص الك
 

بكوف ذلك اغباؿ يستخدـ اؼبركز دبحاكلة اجمللة اغبائطية كأداة للمتعلمُت 
لتسهيل مهارة الكتابة، كمن اؼبعلـو أف ذلك اغباؿ ىناؾ انجح . ألف اؼبتعلمُت  

                                                           
6
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 

2011), 181. 
7
 Putri, “Peran Media Majalah Dinding Dalam Pembelajaran Menulis Puisi Siswa kelas VII SMP 

Kartika XIX – 2 Bandung . Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. 

(http://id.portalgaruda.org.ipi143024.pdf ) Di akses pada 18  oktober 2017 jam 19.15 WIB 

http://id.portalgaruda.org.ipi143024.pdf/
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ليس مطالب لصناعة مهارة الكتابة فقط، كلكن ايضا مطالب ابإلبتكارية 
طية كي يستطيع أف وبق حقا اتما يف صناع األعماؿ العلمية لتشكيل اجمللة اغبائ

من اؼبالحق حىت يصَت اؼبختصر، كىناؾ دكراجمللة اغبائطية يؤثر على مهارة 
الكتابة، ألهنم ىبلصوا األعماؿ العلمية يصَت األعماؿ اؼبتعلمُت اػباصة، الذم 

مركز ترقية اللغة  التمييز من ؾبلة اغبائطية يفيستعد أف يلصق يف ؾبلة اغبائطية. 
ستعل اؼبادة ابغبرية، كتلك اؼبادة تالعربية ىي يف صناعة ؾبلة اغبائطية الطالب 

ديدة. كيف صناعة ؾبلة هتمس كسبكن للبحث، يعتمد على اغباؿ كاألخبار اعب
البد للطالب يف مركز ترقية اللغة العربية تتبع جدكاؿ اؼبقرر، ككاف يف اغبائطية 

صناعتها متأخرا فلكل الفرقة اليت سبلك اؼبسؤكلية يف  صناعتها ذبمع، إذا يف
صناعتها تناؿ التعزير. كىذه اجمللة اغبائطية تستطيع أف ربمل الطالب زاد على 
اإلبتكار يف صناعة اإلنشاء الواضح، كيف صناعتها زاد على التثبيت كربمل 

زاد على  الطالب على األفرح يف صناعتها. كاب ؼبادة اليت دل تثبت تصَت الطالب
ز يف مهارة الكتابة تصَت الطالب غالبا متصع من الوقت إلبتكار كخياؿ. كالتميي

كما قالت أخيت  يف تدريب الكتابة، كذبعل الطالب أذكاء يف تصنع الكتابة،  
اؼبركز ترقيةاللغة األجنبية تقوؿ أبهنا أفرح يف ( BPMA)أنيسة الفجراي كىي رئيسة 
تستطيع أف تطبق ابؼبباشرة كليس ابلنظرية فقط عن  بكوف اجمللة اغبائطية  ألهنا

لذلك هتدؼ الباحثة لوصفو، ألف تشعر دكر ؾبلة اغبائطية  ٖكتابة الصحيحة.
 مهم يف مساعدهتم بتلك اؼبشكالت. 

 

كهتتم عن تلك البياانت، ك زبلع الباحثة يف حبثها ابؼبوضوع "دكر اجمللة 
اللغة األجنبية يف اؼبعهد نور اعبديد اغبائطية ؼبهارة الكتابة يف اؼبركز ترقية 

 اإلسالمي بيطاف براابلنجا"

                                                           
 . َُِٕسفتمبَت  َِيف اؼبركز ترقية اللغة األجنبية. يف التاريخ  (BPMA)اؼبقابلة برئيسة  8
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 أسئ ةلا البحث  . ب
ركز ترقية اللغة العربية يف ممهارة الكتابة يف ًتقية ة اغبائطية للاجمل دكركيف  .ُ

 معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف براابلنجا؟
مركز ترقية مهارة الكتابة يف ًتقية لة اغبائطية لاجمل دكر على العوامل اؼبساعد ما .ِ

 اللغة العربية يف معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف براابلنجا؟
 

 أهداف البحث  . ج
مهارة الكتابة يف مركز ترقية اللغة العربية يف ًتقية لة اغبائطية لاجمل دكرؼبعرفة  .ُ

 معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف براابلنجا.
ترقية مركز مهارة الكتابة يف ًتقية اغبائطية للة اجملدكر  اؼبساعدعوامل ؼبعرفة  .ِ

 ا.معهد نور اعبديد اإلسالمي بيطاف براابلنجاللغة العربية يف 
 

 أمه ا البحث  . د
 منفعة النظرم  .ُ

توسع اؼبعرفة كجديد بعادل يف فن الًتبية مع اؼبعرفة عن اؼبهارة الكتابة دبجلة 
 اغبائطية

 منفعة العملية  .ِ
 للباحثة( أ

كيغٍت أطر العلم مع العلياء الفكرة عن كيفية الدكر ىذا البحث يتوسع 
 اجمللة اغبائطية ؼبهارة الكتابة دبجلة اغبائطية.

 ؼبركز ترقية اللغة العربية   ( ب
ىذا البحث يرجع ؼبادة التقيماأتك مادة التفكَت يف أخذ الفرصة مع منح 

العربية الدكافع كمقرر اؼبتعلقة ابلتعلم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة 
 اؽبامشية دبعهد نور اعبديد
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 للمعلم( ت
للمعلم ىذا البحث يستطيع أف يصَت اؼبادة التقوًن كالًتبية اإلضايف فيما 
يتعلق ابجمللة اغبائطية اليت تصب ترقية اؼبهارات اللغوية إذل حد ما 
اؼبتعمد ىو األجل أف ينبت اؽبم حملبة الكتابة، كترجم النصوص اللغة 

رات اللغوية العويص يستطيع للظهور كيشب بناء على العربية لكي اؼبها
 الرجاء، خاصة اؼبتعلقة دبهارة الكابة 

 للطالب ( ث
للطالب بوجود ىذه اجملالة اغبائطية يصَت لزايدة الفكرة عن اؼبهارة 

 الكتابة اغبسن كالصحيح مع اإلبتداع الشاكلة اإلبتكارية اؼبتعلم.
 للمجتمع( ج

مات خصا ابلتطبيق التعلم اللغة كاغباصل ىذالبحث يصَت من اؼبعلو 
العربية كشكل التطبيق الًتقية مهارة الكتابة للطالب دبجالة اغبائطية يف 
مر كز ترقية اللغة العربية اؽبامشية دبعهد نور اعبديد اإلسالمية بيطاف 
براابلنجا. حىت هبعل الوالدين ألف يدخل أكالدىم سوؼ يكوف سبلك 

 الذم يبثل اللغة العاؼبي. اؼبهارة كاختصاص اللغة العربية
 

 حدود البحث  . ه
 اغبدكد اؼبوضوعية  .ُ

ال كتابة  لة اغبائطية ؼبهارة الكتابةدكر اجمليبحث عن اؼبوضوع ا البحث ىذ
 معهد نور اعبديد اإلسالمي يف  )إنشاء اؼبوجهة( اؼبوجهة

 اغبدكد اؼبكاننية .ِ
يف كالية اؽبامشية نور اعبديد  كوفت يتاؼبركز ترقية اللغة العربية ال تارزب ةالباحث

 تص يف اؼبركز اللغة العربيةزبك 
 اغبدكد الزمانية .ّ
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 َُِٖ – َُِٕىذا البحث يف السنة  

 حتديد املصة ةلحات  . و
 لة اغبائطية اجمل .ُ

ركز ترقية اللغة ة ىي من أحد الوسائل للطالب يف مؾبلة اغبائطي  
إلبتكار يف صناعة الكتابة اللغة العربية. لكي يناؿ النتيجة  (LPBA)العربية 

اغبد األقصى فيحتاج إذل طريقة التعلمية كالتدريبات . بواسطة الًتبية 
كالتدريبات أف يرجى اؼبعرفة ك اؼبهارة الطالب لزايدة الكتابة اغبسنة كوبصل 

 الكتابة الشميلة. 
 مهارة الكتابة .ِ

ىو وبتاج إذل التدريبات لكي  هارة الكتابة يف ىذا البحثم  
الطالب  يستطيع أف يتطور مهارة الكتابة يف كتابة الصحيحة كاغبسنة، 
الذم يعرب يف ؾبلة اغبائطية. لذا، أف ؾبلة اغبائطية حث على الطالب يف 

 ترقية مهارة الكتابة الذم يوضع فيها.
 

 الدراسات السا قا   . ز
 فوترم:  .ُ

 اؼبوضوع:  (ُ
"دكرالوسائل اجمللة اغبائطية يف مهارة الكتابة القوايف للطالب يف الفصل 
السابع )البحث هبرب الزائف عن الطالب يف الفصل السابع اؼبتوسطة 

 ("  َُِّ-َُِِاغبكومية كرتيكا بندكغ يف السنة  
يدؿ قبل أف يستعمل دكر اجمللة اغبائطية، نتيجة  اغباصل البحث  

كفء يف ذلك الباب فهم الطالب ابلقوايف، العمل الطالب من ابب  
نصر، ؾباز، كخياؿ ‘ككيف يصنع القوايف. كلكن الطالب دل يفهم لل
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ىكذا. الطالب متحَت ؼبراد القوايف الذم يصنعوا. كنتيجة  كتابتو بعد  
استعماؿ دكر اجمللة اغبائطية يستبعد من ابب اغبسن. فرؽ البحث 

بحثها تبحث الدكر اجمللة الذم يعمل الفوترم كالكاتب ىو أف ال
اغبائطية يف مهارة الكتابة القوايف، خبالؼ الكاتب وبشد عن الدكر 

 ٗاجمللة اغبائطية ؼبهارة الكتابة يف اللغة العربية.
 ََُِٓصادؽ،  جعفر، أضبد.   .ِ

 اؼبوضوع:  (ُ
"إستعماؿ الصورة الوىاج لزايدة الكفاءة الكتابة )دراسات التجريبات 
يف اؼبدرسة الوسطى( قسم تعليم اللغة العربية  كلية علـو الًتبية كالتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج" 
تستند التكرير  الباحث يريد أف هبرب الوسائل اؼبتعلمة اللغة 

اصة الوسائل لصناع الكلمة أم ابلصورة الوىاج يف التعليم العربية خ
اؼبهارة الكتابة  مع التعريف الفعالية تلك الصورة يف اؼبدرسة الوسطى 
اإلسالمية ىداية األمة الموغن.  ك نتيجة العراؼ الصورة الوىاج 
الذم يصنع الباحث يف التعليم اللغة العربية لزايدة الكفاءة اؼبهارة 

 إبتكارية الكتابة ىي 
 أرـك تياس سولستياين    .ّ

 اؼبوضوع:      (ُ
( بواسطة اجمللة think pair  and share)"بطريقة التعليم إستتهالكية 

اغبائطية للطالب يف الفصل التاسع  الوسطى اغبكومية دمحمية 
   ََُِ - ََِٗفكالوغن يف السنة 

                                                           
9
 Putri, “Peran Media Majalah Dinding Dalam Pembelajaran Menulis Puisi Siswa kelas VII SMP 

Kartika XIX – 2 Bandung . Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. 

(http://id.portalgaruda.org.ipi143024.pdf)  Di akses pada 18  oktober 2017 jam 19.15 WIB 

 

http://id.portalgaruda.org.ipi143024.pdf/
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نتيجة البحث  يدؿ أف استعماؿ الدكر اجمللة اغبائطية غليظ  
الطالب يف التزاـ التعليم الكتابة ىبضع للتغَت . غليظ التغَت ذلك 
مطبوط من نتيجة غَت التجريبات كصفي اؼبعاملة بيئية ، دفًت اليومية، 
مقابلة، قياس العالقة  اإلجتماعية، كالتوثيق ك الصورة. الطالب 
متحمس كيتحمس يف التزاـ التعليم حباؿ الفصل يصَت اؽبادم 

ىو أف البحث  لبحوث السابقةرؽ بُت ىذا البحث كاي . كالفكالتفض
أرـك تياس سولستياين عن مهارة الكتابة  مقالة ابستخداـ اللغة 

بكتابة اؼبوجهة ال  اإلندكنسية، كلكن الكاتب يستخدـ اللغة العربية
 َُ. إنشاء اؼبوجهة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

10 Arum Tyas Sulistyani, “Peningkatan Keterampilan Menulis Artikel Dengan metode 

Pembelajaran Kooperatif Melalui Media Majalah Mading Pada Siswa Kelas IX SMP 

Muhammadiyah Kec. Kesesi Pekalongan Tahun Ajaran 2009/ 2010”, (Sekripsi, Universitas 

Negeri Semarang, 2010), 211. ( http://lib.unnes.ac.id/3842/1/6615.pdf), diakses pada tgl 12 

november 2017 jam 11.18  WIB. 

 

http://lib.unnes.ac.id/3842/1/6615.pdf
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظزي

 املبحث األول: مرارة الابا ا

 قعزيف مرارة الابا ا . أ
 مفهـو الكتابة .ُ

إف ربديد مفهـو الكتابة أمر ابلغ األنبية، حىت ال يظن ظاف أف     
الكتابة ىي التعبَت الكتايب اؼبدرسي فقط، كىو ما يطلق عليو التعبَت 
التحريرم، لذلك أنو من الضركرة أف كبدد مفهـو الكتابة الشامل ىنا. 
كسنبدأ ابلتعريف اؼبعجمي، ألف التعريف اؼبعجمي غالبا ما يكوف أساسا 

 للتعريف االصطالحي.
فالكتابة يف اللغة من مادة )ؾ ت ب( تعٍت اعبمع كالشد   

ده على ماؿ كالتنظيم، كما تعٍت: االتفاؽ على اغبرية، فالرجل يكاتب عب
يؤديو منجما، أم يتفق معو على حريتو مقابل من اؼباؿ. كما تعٍت : 

 ُُ.كاغبكم كالقدرالقضاء كاإللزاـ كاإلهباب، كما تعٍت : الفرض 
تشَت الكتابة إذل أحد اعبوانب اإلنتاجية يف اللغة، أك أحد فنوف   

 اإلرساؿ، حيث يشًتؾ فن الكالـ مع الكتابة يف ىذه الناحية، بينما
يبثل اإلستماع كالقراءة الناحية االستقبالية من بُت فنوف اللغة. كأتيت 

                                                           
) ماالنج، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  العربية،، تطوير منهج تعليم اللغة أكريل حبرالدين   ُُ

 ّٔ( ص:  ََُِماالنج فريس،
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الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي لفنوف اللغة حيث ترتب الفنوف 
   ُِكتابة(.  –قراءة  –كالـ   –على النحو التارل: )استماع 

بُت الكتابة كالقراءة ىناؾ عالقة كثيقة جدا. عندما نكتب شيئا   
أسفل، ككبن نريد أساسا أف يقرأ من قبل اآلخرين، على األقل يبكننا إذل 

أف نقرأ ذلك أبنفسنا يف كقت آخر. كىكذا، فإف العالقة بُت الكتابة 
 ُّكالقراءة ىي يف األساس العالقة بُت اؼبؤلف كالقارئ.

  –يىٍكتيبي  –الكتابة ىي من لغة العربية تشكل من صيغة كىتىبى   
بنا  تػٍ يػىٍفعيلي. الكتابة ىي   –ًكتىاابن كى ًكتىابىةن. ىذه الكلمة كمثل فػىعىلى   –كى

 ًكابىةه. كتلك الكلمة دبعٌت التأليف، التجميع، كالتسجيل ايضا.  
 تعريف الكتابة عند عادل اللغوم سبلك التعريفات كما يلي:   

( يعرؼ الكتابة كوسائل اإلتصاؿ بُت شخص ُٕٖٗضبدة إبراىيم )( أ
 كغَته كلو يفرؽ ابلوقت كاؼبكاف.

( يعرؼ الكتابة كوسائل اإلتصاؿ من أحد ُُٖٗصاحل عبد اجمليد )( ب
  ُْاؼبوافق يف اإلبتداء حىت القارء يريد أف يقراه كلو يفرؽ ابلوقت....

دؿ على إنتاج شيئ الكتابة ىي مهارة اللغة اؼبندمج، الذم ي     
 اؼبذكور ابلكتابة. 

 على األقل ثالثة عناصر الذم يضم يف تلك العملية الكتابة. ىي:
قدرة اللغة الكتابة، كىي اؼبفردات، الًتكيب، الكلمة، الفقرة،  (ُ

 التهجئة، الواقعي، كما يليو.
 قدرة شحنة اؼبؤلفة موافقة اب ؼبوضوع الذم سيكتب.  (ِ

                                                           
)ماالنج، جامعة موالان مالك إبراىيم  اؼبوجو لتعليم اؼبهارت اللغوية لغَت الناطقُت هبا،دمحم علي الكامل،   ُِ

 َُٓ(، ص، َُُِاإلسالمية اغبكومية، 
13

 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, ( Bandung, Angkasa 

Bandung, 1994),  hlm. 4 
14

 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, (Jakarta, 

Prenada Media Group, 2015), hlm. 61-62. 
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كىي كيف يعقد شحنة الكتابة قدرة عن األنواع الكتابة,   (ّ
ابستعماؿ اللغة الكتابة حيث تشكيل اؼبادة الرغبة، مثل مقالة، 

   ُٓقصة قصَتة، الدفًت كما يليو.
 مهارة الكتابة .ِ

مهارة الكتابة ىي القدرة الوصف أك التعبَت عن ؿبتول العقل، من جوانب  
 ُٔبسيطة مثل كتابة الكلمات حىت إذل جوانب اجملمعات من أتليف.

 أنواع مهارة الكتابة( أ
يف دركس اللغة العربية يبكن تقسيمها بشكل عاـ إذل  

، كىي إمالء، خط، إنشاء.  ثالث فئات ال تًتؾ غَت متالـز
اإلمالء، فئة الكتابة اليت تؤكد على شكل أك اؼبوقف من  (ُ

كما قاؿ ؿبمود معركؼ  اغبركؼ يف تشكيل الكلمات كاعبمل.
ىو كتابة اغبركؼ بشكل ( اإلمالء ُٕٓ: ُٖٓٗيف ربديده )

 صحيح يف موقف الكلمات للحفاظ على أخطاء اؼبعٌت.
اػبط، أك يسمى أيضا اػبط ربسُت )حسن الكتابة( ىي فئة  (ِ

من الكتابة اليت ال تؤكد على شكل أك اؼبوقف من اغبركؼ يف 
كلكن أيضا يدخل إذل انحية  شكل الكلمات كاعبمل فقط،

و أف الطالب يتقن  اعبمالية. فإف الغرض من تعلم اػبط ى
 كتابة اغبركؼ كالكلمة العربية بشكل صحيح كصبيل.

الرئيسية  اإلنشاء ىي فئة من الكتابة توجيو اذل التعبَت األفكار (ّ
من األفكار كالرسائل كاؼبشاعر، كما إذل ذلك إذل لغة الكتابة، 

                                                           
15

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 

149. 
16

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa arab,(Bandung, PT ROSDA 

KARYA,2011), hlm. 151 
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لذا، الفكرة   كليس تصور األشكاؿ، كالكلمات، كاعبمل فقط.
  .ةكاػبربة  يف اؼبشارك

كتابة اؼبقالة ال تصف الكلمات أك اعبمل يف الكتابة 
الًتكييب فقط، كلكن أيضا كيف أفكار الكاتب يسكب اؼبنتظم 

   ُٕليؤكد القارئة. 
 أىداؼ تعليم مهارة الكتابة .ّ

عند عزاف أف أىداؼ تعليم مهارة  أىداؼ تعليم مهارة الكتابة  
 ُٖالكتابة كما يلي:

قدرة الطلبة على كتابة الكلمات كصبل اللغة العربية متمكنة  ( أ
 كصحيحة.

   قدرة الطلبة على الكتابة كقرأة الكلمات كاعبمل اللغة العربية( ب
 كاملة.

تدريب حساسية الطلبة على ادراؾ اللغة العربية فعالية سواء من ( ج
 اإلىتماـ، كالسمعي، كالبصرم، كالكالـ، أك الكتابة.

 بية اغبسنة كاؼبرتبة.تنمية كتابة العر ( د
 ذبريب معرقة الطلبة عن كتابة الكلمات اليت درسها( ق
 تدريب الطلبة على اإلنشاء ابللغة العربية أبسلوب اللغة.( ك

 
هتدؼ عملية تعليم الكتابة ابللغة العربية إذل سبكُت   

 ُٗالدارس من:
 كتابة اغبركؼ العربية كإدراؾ العالقة بُت شكل اغبرؼ كصوتو.( أ)

                                                           
17

 Ibid,hlm 163 
18

Syaiful Mustofa, op. Cit., hlm. 150. 
 ِّٔ(، ص: ُٖٓٗ)جامعة أـ القرل، ة العربية للناطقُت بلغات أخرل ، غتعليم الل ؿبمود كامل الناقة،  ُٗ
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الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحبركؼ متصلة مع كتابة ( ب)
 سبييز شكل اغبرؼ يف أكؿ الكلمة ككسطها كأخرىا.

 إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية خبط كاضح كسليم.( ج)
إتقاف الكتابة ابػبط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على ( د)

 الدارس.
 إتقاف الكتابة من اليمُت إذل اليسار.( ق)
 كدالالهتا ككيفية استخدامها.معرفة عالمات الًتقيم ( ك)
معرفة مبادئ اإلمالء كإدراؾ ما يف اللغة العربية من بعض ( ز)

االختالفات بُت النطق كالكتابة كالعكس، كمن خصائص 
ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين مثال كالتاء اؼبفتوحة 

 كاؼبربوطة، كاؽبمزات...اخل.
ب العريب اؼبناسب ترصبة أفكاره كتابة يف صبل مستخدما الًتتي( ح)

 للكلمات.
)ط(    ترصبة أفكاره كتابة يف صبل مستخدما الكلمات صحيحة يف 
سياقها من حيث تغيَت شكل الكلمة كبنائها بتغَت اؼبعٌت 
)اإلفراد كالتثنية كاعبمع، كالتذكَت كالتأنيث، إضافة 

 الضمائر...اخل(.
 ترصبة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبة.( م)
 تخداـ األسلوب اؼبناسب للموضوع أك الفكرة اؼبعرب عنها.اس( ؾ)
سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة ( ؿ)

 معربة.
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 عملية الكتابة .ْ
كالكتابة  ما قبيل الكتابةتتكوف عملية الكتابة من طبس مراحل ، كىي  

 َِكاؼبراجعة كالتحرير كالنشر.
 

 عم ةل ا الابا ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ما قبيل الكتابة. أ

ىو مرحلة التحضَت ، يف ىذه اؼبرحلة يقـو الكاتب أبداء العديد من   
األنشطة ، مثل العثور على األفكار ، كربديد عنواف اؼبقالة ، كربديد الغرض ، 

 ككضع أطر العمل كصبع اؼبواد.كاختيار شكل أك نوع الكتابة ، 
 

                                                           
20

 Haryadi dan Zamzani, Peningkatan Keterampilan Berbahasa, (Yogyakarta: Depdiknas, 1997), 

78-81 

 ماةب ل الابا ا.1

. الابا ا0 . املزاجعا والب  ري1   

. نشز3 . حتزيز2   
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 الكتابة . ب
تبدأ مرحلة الكتابة من خالؿ تنظيم الفكرة يف الكتابة ، كيتم التعبَت   

عن األفكار يف اعبمل كالفقرات. كعالكة على ذلك ، تقًتف الفقرات يف مادة  
 كاملة كاحدة.

 كالتغيَت اؼبراجعةج. 
على جوانب راجع تصحيح اؼبقاؿ أبكمل ، كيتم التصحيح كىو   

 ـبتلفة ، مثل بنية اؼبقاالت كاللغوايت.
 د. ربرير

 إذا كاف اؼبقاؿ مثالينا ، فاستمر يف التعديل.  
 ق. نشر

تقدًن اؼبقاالت للجمهور يف شكل مطبوع أك مقدـ يف شكل غَت   
 مطبوع.

 
 رة الكتبو(ا)مه بادئ مهارة الكتابةم .ٓ

 

 من مبادئ مهارات الكتابة ىي:        
 كضوحة اؼبوضوع . أ
 .طالبلل من اغبياة اغبقيقية أك التجربة اؼبباشرة ىتأياؼبوضوع على أف ينبغي  . ب
د كاؼبثاحل ألف إنشاء ىي الوسيلة الصحيحة اعابلقو هبب أف يرتبط تعليم إنشاء . ج

 د اليت يتم اغبصوؿ على فكرهتا من اؼبثولة.علتطبيق القوا
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 ك مرة أخرل. كيكررهال يعرفوف اػبطأ  الطالبف الٌ كا ،الطالب كتابةصحيح  . د
لتصحيح األخطاء ، هبب أف يتم فرزىا حسب األنبية كهبب مناقشتها يف 

 درس خاص
 

، كفقا ألضبد عزاف ىناؾ ثالثة أشياء هبب أف ابإلضافة إذل اؼببادئ اؼبذكورة 
 .الكتابة ةإليها اؼبعلم يف مهار  ينظر

كالتعبَت عن األفكار من خالؿ الكتابة اليت يطلق كىي كيفية تشكيل األجبدية كالتهجئة 
 عليها عادة من قبل افتعاؿ

تلف مهارات الكتابة األجبدية العربية عن نظاـ اغبركؼ الالتينية. اغبركؼ زب 
بعضها األحرؼ العربية ك الالتينية اؼبكتوبة خبط اليد كاليت يبكن ربطها ابغبرؼ التارل ، 

من  ال يبكن توصيل اآلخرين. ،كاألخرل  ،رؼ التارليبكن أف تكوف متصلة جزئينا ابغب
شبانية كعشرين حرفا من األجبدية العربية ، ىناؾ ستة أحرؼ ال يبكن أف تكوف مرتبطة ، 

 يبكن أف يكوف حرفاف متواصلُت.الف، داؿ، ذاؿ، راء، زام، كاك كغَتىا أم 
 

. التدريبات هتجئة األجبدية العربية زبتلف أيضا عن هتجئة اغبركؼ الالتينية 
اليت ينبغي أف يقـو هبا اؼبعلم يف ربسُت مهارات التهجئة تشمل الشفوية كالكتابية من 
خالؿ اإلمالء. اإلمالء ىو طريقة للقوؿ أك قراءة شيء بصوت عاؿ جدا حبيث يبكن  

 كتابتو من قبل شخص آخر.
 يبكن أف تتحقق القدرة على التعبَت عن األفكار كاؼبشاعر يف شكل الكتابة 

أتليف موجهة ينبغي تدرهبيا أف تتطور إذل تقنية  طريقةؿ على مستول اؼببتدئُت من خال
إف صيغة الدعوة اؼبوجهة ببساطة ىي "نسخة". على سبيل اؼبثاؿ ، تغيَت  الكتابة اغبرة.

عنصر كاحد يف عبارة شائعة )االستبداؿ( ، كاستكماؿ صبلة غَت منتهية )بشرة( ، كربويل 
 صيغة سلبية ، كإهبايب كوهنا سالبة ، كأخبار التساؤؿ ،يتم ربويل اعبملة النشطة إذل

 )ربوؿ( اؼبضارع إذل عبارات فعل اؼباضي اعبمل مع
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 الوسايل البع ةل م ا  . ب
 

 مفهـو الوسائل  .ُ
كلمة الوسئل من لغة االتٍت اؼباديوس كما اغبريف دبعٌت "كسطى"،   

كسطاء، اكاستهالؿ. يف اللغة العربية، الوسائل ىو  الوسطاء )كىسىاًئلي( أك 
( يقوؿ ُُٕٗ) Gerlach & Elyاستهالؿ الرسالة من اؼبرسل اذل اؼبرسل اليو. 

واقعة  يستطيع أف الوسائل إذا يفهم من جهة األقالـ ىو إنساف، مادة، أك ال
أف هبعل الطالب لنيل اؼبعرفة، مهارة، أك السلوؾ. يف ىذا التعريف، الكتب 
اؼبدرسية، كبيئة اؼبدرسة. يبثل الوسائل. كابػبصوص أف الوسائل يف عملية 
التعليم منياؿ إذل اؼبعٌت كبو األدكات الرسومات، اؼبصور، أك إلكًتكنيك 

 ُِات البصرم أك للفظي.للقبض، للنهج، كإلعادة الًتتيب اؼبعلوم
 مفهـو الوسا ئل التعليمية  .ِ

كل أداة يستخدمها اؼبدرس لتحسُت عملية التعلم كالتعليم، لتوضيح    
اؼبعاين أك شرح األفكار أك تدريب التالميذ على مهارات أك تعويدىم على 
العادات أك تنمية االذباىات أك نغرس القيم، دكف أف يعتمد اؼبعلم أساسا 

 ِِظ كالرموز كاألرقاـ. )مصطفى بدراف( على األلفا
يقصد ابلوسيلة التعليمية ما تندرج ربت ـبتلف الوسائط اليت   

يستخدمها األستاذ يف اؼبوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ اؼبعارؼ كاغبقائق 
كاألفكار كاؼبعاين للطلبة. كقد عرفها دمحم زايد ضبداف أف الوسائل التعليمية 

ا إلحداث عملية التعليم.  كاما انيف معركؼ ىي كسائط تربوية يستعاف هب

                                                           
21

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 3. 


لبناف،  -بشَت عبد الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية التعلمية إعدادىا ك طرؽ إستخدامها،  بَتكت  ِِ

 ِٕق( ص، ُُْٔ-ـُٔٗٗ
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فقد عرؼ الوسائل التعليمية أهنا ما يلجأ اليو اؼبدرس من أدكات كأجهزة 
  ِّكمواد لتسهيل عملية التعليم كربسينها كتعزيزىا.

كل ىذه التعارؼ تؤدم إذل مفهـو كاحد كىو أهنا كسائل أك  
 كسائط تعُت على التعليم كتؤدم إذل إسراعو. 

 استخداـ الوسائل يف تعلم اللغة العربية .ّ
اليت يستخدمها الوسائل التعليم اللغة العربية ىناؾ نوعاف عن تعريف    

الناس يف كثَت من األحياف. التعريف األكؿ ىو االبتكار التكنولوجي 
التعريف الثاين  ىو  كل  اؼبستخدـ يف التعليم عادة بصفة جهاز ميكانيكي.

يبكن  أف تكوف  ميكانيكي، أك يبكن  أف تكوف  أنواع األشياء اليت  
صناعة اؼبنفردة، أك حىت استخدامها  يف حياة  اليومية اليت يبكن استخدامها  

 ِْ .يف التعليم
كما يف اؼبثاؿ اؼبواد اؼبستخدمة اليت استخدامها لوسائل التعليم ىي   

اجملالت أك الصحفة اؼبستعملة. من اجملالت أك الصحفة اؼبستخدمة، 
نستطيع أف كبصل على صور من األحداث أك الرسـو اؼبضحك قبده 

 ِٓبسهولة يف الصحفة. 
 انواع الوسائل التعليمية ( أ

كاما تصنيف الوسائل اؼبستعلمة يف تعليم اللغة العربية، فهي       
 تصنف يف اجملاالت التالية:

الوسائل البصرية كىي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العُت،  (ُ
كانبها: الكتاب اؼبدرسي كما أشبو ذلك،  كالسبورة 

                                                           
، )ماالنج، جامعة موالان مالك مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل حبرالدين،   ِّ

 .ُٓٓ-ُْٓ( ص، َُُِإبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، 
24

 Abdul Hamid, dkk. Pembelajara bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 190. 
25

 Ibid., hlm. 191 
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كملحقاهتا، كللوحات اعبدارية كما أشبو تلك، الصور اؼبفردة  
 كاؼبركبة كاؼبسلسة، كالبطاقات بكل أنواعها. 

 الوسائل السمعية، كىي اليت يستفاد منها عن طريق األذف (ِ
 كانبها: اؼبذايع، كالتسجيالت الصوتية، كاألسطواانت، اخل.

الوسائل السمعية البصرية، كىي اليت يستفلد منها عن طريق  (ّ
العُت كاألذف معا، كأنبها: التلفاز، كالصور اؼبتحركة، كالدركس 

 ِٔالنموذجية اؼبسجلة، كالتمثيليات اؼبتلفزة، اخل.
 ، ىي :انقسمت الوسائل اليت زباطبها إذل أنواع  

الوسائل السمعية كىي الوسائل اليت زباطب حاسة السمع ( أ)
"األذف" كالراديو كاألسطواانت كاألشرطة التسجيلية كمعامل 

 اللغات. 
الوسائل البصرية كىي الوسائل اليت زباطب حاسة البصر  ( ب)

 كالصور اؼبتحركة كالرسـو كاللوحات كالشرائح كاألفالـ. 
كسائل ظبعية بصرية كىي الوسائل اليت زباطب اغباستُت معا    ( ج)

 ِٕ"السمع ك البصر" كالصور اؼبتحركة الناطقة غَتىا. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لك إبراىيم ، )ماالنج، جامعة موالان مامهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل حبرالدين،  ِٔ

 .ُٗٓ( ص، َُُِاإلسالمية اغبكومية ماالنج، 
) مالنج، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  ، تطوير منهج تعليم اللغة العربية،أكريل حبرالدين ِٕ

 ُُْ( ص:  ََُِماالنج فريس،
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 املبحث الثاين: اجمل ةلا ائااية ا
 مفروم جم ةلا ائااية ا . أ

" كالفرنسية  Review"  أك  " Magazineاجمللة )اؼبقابلة للكلمة اإلقبليزية  "
 " Revue فتشَت إذل إبراز قيمة مضموهنا، فكلمة "ؾبلة" مشتقة من ،)"

-Elias Hann, E.: 1993, 23)الثالثي "جلى" الذم يعٍت " ظهر كعلى كظبا" 

24.)
28

 

اجمللة ىي كسائل اإلتصاؿ اليت تقدـ اؼبعلومات بسحيقة، كحباد،  
كؽبا قيمة االدراؾ على األطل ابلنسبة اجمللة اػبربية  كالصحفة، كيعرض 
الصورة أكثر، كبغَت ذلك ،  غالؼ الصفحة ك الصورة يف اجمللة  ؽبا قوة 
جاذبية،  ك مزااي األخرل،  كينشر اجمللة نشرىا يف األسبوع، مرتُت يف 

 ِٗاألسبوع، شهرا، حىت نصف سنوية أك ربع سنوية
ىي إحدل من كسائل اإلعالـ ( Mading ؾبلة اغبائطية أك عادة يسمى )

اجمللة اغبائطية ىي كسيلة اإلتصاؿ كاؼبعلومات اليت ىي سهلة   .على اغبائط
ألف ؾبلة اغبائطية يستطيع أف يصنع أم شخص لديو القدرة  .كرخيصة

 .كالرغبة، كلكن للطالب كاؼبعلمُت يف اؼبدرسة
ؾبلة اغبائطية  ؽبا دكر عارل  يف جهود التدريب كتشكيل الطالب،  

دكر  .ؼبواىب كاالىتمامات كالسلوؾسواء من جوانب اؼبعرفة كاؼبهارات كا
ؾبلة اغبائطية اليت  تظاىر  األساسي ألحد السهولة األنشطة الطلبة بشكل 

 الفيزايئي كالوقائعي كؽبا عدد من الوظائف، كىي:
 اإلعالمية .ُ
 الصروبية .ِ

                                                           
 .ِٖ(، ص:  ََِّكالتوزيع، كسائلو، )دار الفجر للنشر  –نظرايهتا  –فضيل دليو، اإلتصاؿ مفاىيمو  ِٖ

29
 Indah Suryawati,  Jurnalistik Suatu pengantar Teori Dan Praktik, (Bogor, Penerbit Ghalia 

Indonesia,2011), hlm. 42 
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 اإلبداعية .ّ
ؾبلة اغبائطية ىي إحدل من أنواع الوسائل اإلتصاؿ   

تسمى ؾبلة اغبائطية ألف اؼببادئ األساسية  .العامة الكتابة األبسط
للمجلة ىي اؼبهيمنة فيها، كجبانب اخر عادة عرضها على اغبائط أك 

كينعكس مبدأ اجمللة من خالؿ عرضها، سواء  يف شكل  .األمثالو
مع اؼببادئ األساسية لألعمدة،  الكتابة، الرسم، أك اجملموعات من اثنُت،

األلغاز الكلمات اؼبتقاطعة، كالرسـو ـبتلف األعماؿ، مثل اللوحات، ك 
ك صبيع  .الكاريكاتورية، كالقصة التصويرية، كاألمثالو بشكل متفاكت

ذلك اؼبادة يًتتب بوائـ حبيث صبيع مظهر ؾبلة اغبائطية تبدك مثَتة 
كعادة ما يكوف الشكل اؼباديو للقالب صفائح من اػبشب  .لالىتماـ

 .ؼبواد أخرل ذات أحجاـ ـبتلفةالرقائقي أك من الورؽ اؼبقول أك من ا
سم، يف حُت يتم تعديل  َِْ× سم  َُِاغبجم الكبَت نسبيا ىو 
دكر ؾبلة اغبائطية اليت تظهر الرئيسية ابعتبارىا  .أصغر إذل الوضع كاغبالة

كاحدة من مرافق األنشطة الطالبية ىي اؼبادية كالوقائعية كؽبا عدد من 
 َّ .كالًتفيهية كاإلبداعيةالوظائف، كىي: ابؼبعلومات كالتواصل 

 
 وظ فا جم ةلا ائااية ا  . ب

اغبائطية ال شك أف يكوف  الوظيفة، كبذلك الغرض من ؾبلة   يف ؾبلة
 ُّككظائفها التالية:   اغبائطية يبكن أف يتحقق

 الة اؼبواصالت كاؼبعلومات .ُ
                                                           

30
Wiki, 2018, Majalah Dinding, Diakses pada tgl 11 Desember 2017, jam 09.08 WIB. 

,(https://id.wikipedia.org.) 
31

Irul jauhari, 2014, pengertian majalah dinding, Diakses pada tgl 11 Desember 2017, jam 10.10 

WIB. (https://www.slideshare.net ) 
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 كسائل التسلية السهلة، كالرخيصة، كالبسيطة .ِ
 كسائل ارتباط األخوة ك األسرة .ّ
 لتنمية اإلبتكاريةاؼبكاف  .ْ

 

 فوايد جم ةلا ائااية ا  . ج
الفوائد كثَتة،    ؾبلة اغبائطية كوسائل اؼبعلومات كاالتصاالت لديها

 منها:  
 . لوسائل االتصاؿ بُت سكاف اؼبدارسُ
 ؼبكاف اإلبتكارم الطالب  .ِ
 ليجعل اإلىتماـ القراءة بُت الطالب .ّ
 لالستفادة من كقت الفراغ .ْ
 ؼبمارسة التفكَت الفكر .ٓ
 لتدريب تنظيم .ٔ
 لشحذ مهارة الكتابة  .ٕ

 

 عوامل اجمل ةلا ائااية ا  . د
 إلنتاج ؾبلة اغبائطية اؼبطلوبة  بثالثة  العوامل الداعمة كىي:

 أ( اؼبؤلف 
 ب(اؼبصور

 ج( اؼبوثقُت
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 لثالثالفصل ا

 منرج ا البحث
 

 مدخل البحث ونوعه . أ
البحث الكيفي مستمد أصال من اؼبالحظات اليت ال تستخدـ اغبساب كأساس، 
إجراء البحث الذم وبصل البياانت كصفية أك شفهية من اإلنساف كالسلوؾ اليت سبكن 

البحث الكيفي كأدكاة بشرية، كيعمل أف يثبت الًتكيز البحث، كىبتار  ِّمالحظتها. 
تقييم جودة البياانت، كربليل البياانت، اؼبخرب كمصادر البياانت، كصبع البياانت، ك 

كأيضا، أداة البحث يف حبث  ّّكتفسَت البياانت، كتصنع اػبالصة على اكتشافو
كجود الباحثُت كمراقبُت، مفسرين للبياانت، ؿبقق صبع  .الكيفي ىو الباحث نفسو

البياانت، كيف هناية كمخرب لنتائجو. الباحث كأداة ىو الباحث يصبح اؼبصادر 
نوع البحث اؼبستخدـ يف ىذه البحث   ّْلة يف عملية البحث كصبع البياانت. الكام

إف نوع البحث الوصفي ىو نوع البحث الذم وباكؿ ؼبعرفة  .ىو نوع البحث الوصفي
حل اؼبشكلة القائم على البياانت كعرضها كربليلها كتفسَتىا، كيهدؼ ذلك إذل إهباد 

  ّٓف.حل اؼبشكلة الفعلي لوقائعُت كطبيعة السكا

البحث الوصفي ىو أسلوب البحث الذم وباكؿ التصوير كالتفسَت الكائن 
كىكذا كاف. يفعل البحث الوصفي عموما مع الغرض الرئيسي، الذم يتصور اؼبنهجي 

  ّٔكخصائص الكائنات أك اؼبوضوعات يتم حبثها بشكل مناسب.
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ذا كيف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة البحث الكيفي ابلنوع الوصفي، ألف ى
البحث يهدؼ أف تصف عن نشاط تعلم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية يف 
كالية اؽبامشية يف معهد نور اعبديد بيطاف براابلنجا. خاصة فيما يتعلق بدكر اجمللة 
اغبائطية ؼبهارة الكتابة، بدء من عملية الدراسة تعلم اللغة العربية مع اجمللة اغبائطية، 

 لة اغبائطية يساىم على مهارة الكتابة.إذل نتائج اجمل

 حضور الباحثا  . ب
يف ىذا البحث، حضور الباحثة كأداة، حضور الباحثة مفركضة، ك جبانب اخر 
حضورىا كجامع البياانت، كما نرل أف  إحدل من زبصص البحث الكيفي يف صبع 

 مباشرةالبياانت يعمل بنفسو. كلذلك، تصبح الباحثة كأداة البحث اليت تراقب 
ؼبالحظة، كاؼبقابلة، كحضور يف عملية التعلم اللغة العربية من خالؿ ؾبلة اغبائطية يف 
اؼبركز ترقية اللغة العربية يف كالية اؽبامشية يف اؼبعهد نور اعبديد اإلسالمية بيطاف 

 .براابلنجا. يف اػبالصة، الباحثة تشاىم  كجامع البياانت

 الب اانت ومصادرها  ج.
اانت ىي الفاعل حيث يتم اغبصوؿ على البياانت. مصادر البياانت مصادر البي
 :يف ىذا  اغباؿ ىو

 مصادر البياانت األساسي .ُ
مصادر البياانت ااألساسي ىي البياانت اليت سبكن اغبصوؿ عليها مباشرة من 

كيف ىذا اغباؿ،حصلت الباحثة البياانت الرئيسية عن  ّٕاؼبيداف دبا يف ذلك اؼبخترب. 
ؾبلة اغبائطية، دكرىا، كعملية صناعتها يف مركز ترقية اللغة العربية. كمصادر الرئيسية 

( ك أـ اؼبركز ترقية اللغة األجنبية كاؼبعلمُت كاؼبتعلمُت يف مركز BPMA)ىي رئيسة 
 نور اعبديد اإلسالمي.ترقية اللغة العربية يف كالية اؽبامشية يف معهد 
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 مصادر البياانت الفرعي .ِ
مصادر البياانت الفرعي ىو مصادر البياانت الزكائد اليت تعمل على كاملة البياانت 

مصادر البياانت الفرعي  اؼبطلوبة يف ىذا  ّٖاؼبطلوبة من البياانت األساسي. 
الطالب  يف   البحث ىي: الكتب كالصور كالواثئق اؼبتعلقة دبهارة الكتابة من إبتكار
 مركز  ترقية  اللغة  العربية  يف كالية  اؽبامشية  يف معهد  نور اعبديد. 

 

 أس ةلوب مجع الب اانت . د
البحث الكيفي كأدكاة بشرية، كيعمل أف يثبت الًتكيز البحث، كىبتار اؼبخرب  
كمصادر البياانت، كصبع البياانت، كتقييم جودة البياانت، كربليل البياانت، كتفسَت 

 ّٗاانت، كتصنع اػبالصة على اكتشافوالبي
 

 اؼبالحظة  .ُ
، ال يستطيع العلماء أف يعمل على أساس  اؼبالحظة ىي أساس كل العلـو
البياانت فقط، أم اغبقائق عن عادل الواقع اؼبكتسبة من خالؿ اؼبالحظة، هبمع 

 البياانت أكثر دبساعدة األدكات اؼبختلفات اؼبتطورة، كـبتلف اؼبالحظة : 
 اؼبالحظة اؼبشاركة، ( أ
 كالصراحة كاؼبقنعة اؼبراقبة،  ( ب
 اؼبالحظة غَت منظم( ج

يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة اؼبالحظة اؼبشاركة، أف الباحث يف صبع 
البياانت تشًتؾ اؼبالحظة اؼبشاركة يف بعض األنشطة، ككجدت عن بياانت 

مباشرة يف موقع  اؼبعلومات كثَتة يف ذلك اؼبكاف، كأتيت الباحثة يف ىذه اغبالة
البحث مركز ترقية اللغة العربية ؼبراقبة ظركؼ كربسُت مهارة الكتابة، مع األنشطة 

 سبهدية اليت تدعم مهارة الكتابة اؼبركزية كأحواؽبا، كاللواـز مع اللواـز
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 اؼبقابلة .ِ
مقابلة ىي إلتقاء شخصُت لتبادؿ اؼبعلومات كاألفكار من خالؿ السؤاؿ كاإلجابة، 

كأنواع اؼبقابلة اليت شرحت  َْأف تدبر اؼبعٌت يف موضوع معُت.  حىت تستطيع
(Esterbeg,2002 :التارل ) 
 مقابلة منظمة، ( أ
 مقابلة دكر التكوين.( ب
 مقابلة غَت منظم.( ج

تقنية مقابلة غَت منظمة يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة اؼبقابلة غَت منظمة، 
(، كاؼبركز أك األـ الرئيسة BPMAلألطراؼ اؼبعنية دبوضوع البحث مثل، إذل رئيسة )

اؼبركز، كالطالب يف مركز ترقية اللغة العربية يف كالية اؽبامشية يف معهدنور اعبديد، 
حصوؿ البياانت فيما يتعلق دبجلة اغبائطية ك مهارة الكتابة كأشكاؿ األعماؿ 

 منها.
 

 الواثئق .ّ
، أك األعماؿ الواثئق ىي دفًت اغبوادث اؼباضي، الواثئق يف شكل كتابة، صورة

األثرم الشخصية، كاثئق اؼبكتوبة مثل دفًت اليومية، اتريخ اغبياة ، قصة، سَتة 
ذاتية، كالتنظيم، كالسياسة. الواثئق يف شكل صورة مثل صورة، كصورة اغبياة، 
كالرسومات كغَتىا، الواثئق يف شكل األعماؿ مثل أعماؿ الفنية، أعٍت كصورة، 

اسة الواثئق ؼبكاملة من استخداـ منهج اؼبالحظة كسبثاؿ، كسينما كغَت ذلك. در 
كيف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة بواثئق الكتابة،  ُْكاؼبقابلة فيبحث الكيفي. 

اليت تناؿ من عمل الطالب يف شكل ؾبلة كالصورة، ك األعماؿ األثرم الشخصية 
 اغبائطية.
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 أس ةلوب حت ةل ل الب اانت . ه
بشكل عاـ، كاف بضع طرؽ لتحليل البياانت، كمنها: زبفيض الياانت، ك عرض 

 البياانت، كأخذ القرار كالتحقق منو. كما يلي: 
 زبفيض البياانت .ُ

البياانت اليت تواجد يف اؼبيداف مباشرة يكتب أك مكتوبة بدقة، ابلتفصيل 
سوؼ  كبشكل منهجي كل اإلنتهاء صبع البياانت. البياانت اليت مت صبعها

كلذلك، هبب ربليل التقرير  يكوف زائدا حىت مئاة أك حىت األلفا من األكراؽ.
منذ بداية الدراسة، حيث هبب تقليل التقارير، أم اختيار النقاط الرئيسية 
اليت تركز على البحث، كما أف البياانت اليت مت زبفيضها تعطي صورة كاضحة 

ب. التخفيض يساعد يف توفَت لنتائج اؼبراقبة كتسهل على الباحثُت  للمطلو 
 .الرموز يف جوانب معينة

 عرض البياانت  .ِ
بعد خفض البياانت، مث اػبطوة التالية ىي عرض البياانت. يف البحث 
الكيفي، عرض البياانت يف شكل ـبتصر، رسم بياين، كالعالقة بُت 

كاألمثاؽبا، كغالبا ما تستخدـ لتقدًن البياانت يف البحث  (flow chart)الفئة،
 الكيفي ىو النص القصصي.

 أخذ القرار ك التحقق منو .ّ
الباحث وباكؿ إهباد اؼبعٌت من البياانت اليت ربصل عليها، هبدؼ البحث عن 

كاألحواؿ اليت تنشأ غالبا،  األمباط كالنموذج، كاؼبوضوع، كالعالقة، كاؼبعادلة،
إذف، البياانت اليت ربصل عليها سيتم استخالصها  ما إذل ذلك.الفرضيات ك 
 ِْإذل استنتاج.
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 الزا ع الفصل

 عزض الب اانت وحت ةل  ةلرا

 البوض ح العام من مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ااملبحث األول: 
 

 اتريخ أتس س مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا .ُ

األجنبية مركزا غَت رظبيا الذم يكوف ىف اؼبعهد نور اعبديد كاف مركز ترقية اللغة  
اإلسالمي. كأٌكؿ أتسيسو أم أتسيس ىذا اؼبركز ىو كجود إرادة الشيخ زيٍت منعم كىو 
يريد أف يزٌكد طلبتو اؼبهارة اللغوية خصةن ىف مهارة اللغة العربية كاإلقبليزية ؿباكلةن كاستعدادان 

العادل ىف تلك اللغة ككذالك ليكونوا متمسكُت ىف فهم  ليكونوا منافسُت كمتفٌوقُت ىف
 الكتب الًتاثية فبيزةن كطلبة اؼبعهد نور اعبديد.

كاف مركز ترقية اللغة األجنبية قد أسسو صبيعي راغبُت فيها أم ىف اللغة األجنبية 
حصة يف اللغة العربية كاللغة اإلقبليزية. كحينئذ كاف ذالك اعبميع فرقةن صغَتةن اليت ال احد 

بواسلة  ُٖٗٗمن يورل  ٕينٌظمها حىت كانت تلك اعبماعة مؤسسةن رظبيةن يف التاريخ 
ككوف كجود .   NDJ / II / B / X- 1989 :ن مكتب اؼبعهد نور اعبديد برقم رسالة التقرير م

 ىذا اؼبركز ؿباكلةن كسهولةن  فًتقية اؼبهارة اللغوية خصة ىف اللغة العربية كالإلقبليزية.

كاف مركز ترقية اللغة األجنبية مؤسسا يف اؼبعهد نور اعبديد اإلسالمي دبًنطقة "  
ف كاليجاكا )د(. كاٌكؿ أتسيسو كاف ىذا اؼبركز ـبصوصا إبن عريب "  يف كالية سوان

 للطالب كسهولتو غرفتُت, غرفة كاحدة للغة العربية كالغرفة األخرم للعة اإللبليزية.
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كأكؿ أتسيسو, كاف ىذا اؼبزكز يسٌمى ب " فرقة دراسة اللغة العربية معهد نور  
ككاف  ُٖٗٗمن يورل  ِٕاعبديد ". ككاف أكؿ قبوؿ تسجيل طلبة اعبدكد ىو التاريخ 

 مديره األٌكؿ ىو الشيخ عبد اغبق زيٍت اغباج ؿ.ج كعدد طلبتو ىو ثالثوف.

قد مألت كارتفعت إرادة طلبة اؼبهعد ىف مواظبة مهارة اللغة  َُٗٗكىف سنة  
العربية, فلذالك يقـو مركز ترقية اللغة العربية دبنهاج تعليم اللغة اإلقبليزية فيسمى ىذا 

ز ترقية للغة األجنبية معهد نور اعبديد.  كىف ىذه السنة ايضا اقاـ مركز ترقية اؼبركز دبرك
اللغة ألجنبية بقبوؿ تسجيل الطبة اعبدكد ىف اؼبرحلة اؼبتوسطة كالعليا, كلكن بوجود تغيَت 

 اؼبنهاج الدراسي بوالية فاطمة الزىرة فكاف ذالك اؼبركز ىف تلك الوالية معزكال.

حصل ذالك ؼبركز على اإلذف الرظبي  ُِٗٗكتوبَت سنة من اك  ُكىف التاريخ  
بواسلة رسالة التقرير من مدير ديواف عٌماؿ الرعية اإلندكنسيا جباكم الشرقي لتأسيس 

 .KEP.610/Wكتطبيق التدريبات اللغوية خصة ىف اللغة العربية كاإلقبليزية برقم : 

12.E/1992 .األجنبية على الفوز األكؿ ىف  كىف ىذه السنة ايضا قد حصل مركز ترقية اللغة
مسابقة اػبطابة العربية مستول اعباكم الشرقي دبدينة ماالنج. كبعد سنتُت ام ىف سنة 

ىف الربانمج "تدريب معلم اللغة  A)كاف ىذا اؼبركز ـبتارا كالطلبة اؼبثالية بنتيجة أ )  ُْٗٗ
ودية ىف معهد دار العربية مستول الوطٍت الذم أقامت بو جامعة مدينة اإلسالمية السع

الرضبة كالية جاكارات الشمارل. ككل ىذا اإلقباز ألجل مواظبة الطلبة اعبدية يف اؼبلية 
 التعليمية.

.  ُْٗٗىف سنة  اقاـ ىذا اؼبركز ابلدراسة اإلكىف الضافية الفائقية حىت اليـو
 ككانت مدة ىذه الدراسة اإلضافية الفائقية أربعة أشهر غَت ـبصوص لطلبة اؼبدرسة
الرظبية. ككوف ىذه الدراسة اإلضافية ألجل مواظبتهم ىف العملية التعليمية خصة ىف حبور 

 علـو اللغة العربية كاإلقبليزية.
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صدرت اجمللة الكياين. كىذه اجمللة تتكوف من الرسالة الغرامية  ُٓٗٗكىف سنة  
اإلقبلزية بًتصبتهما إذل كتوثيق اللغة اإلقبليزية  ابللغة اإلندكنسيا كاػبطابة ابللغة العربية ك 

كاؼبراسلة ابللغة العربية ككذالك ترصبتها ابللغة اإلندكنسيا. كىذه اجمللة قد  اللغة اإلندكنسيا
ككاف عبد اعبالؿ ىف اؼباضي انئب مدير  .كتبها معلم اللغة العربية عبد اعبالؿ الكرامي

 . ُْٗٗ-ُّٗٗاؼبركز ترقية اللغة األجنبية يف سنة 

حصل ىذا اؼبركز على الفائز العاـ ىف اؼبسابقة " أسبوع اللغتُت  ُٗٗٗكىف سنة  
 " الىت أقاـ هبا أعضاء قسم تعليم اللغة العربية اعبامعة العالية الدينية اإلسالمي ماالنج.

كمنذ أكؿ مرة, قد زادت سهولتو الكثَتة أم سهولة ىذا اؼبركز كمنها عشر ة  
ل الوالية غرفتاف للمكتبة ككذالك ؼبنطق غرؼ للطالب كشبانية غرؼ للطالبات. كىف ك

 الطلبة. كىف كل سنة كاف عدد ىذا اؼبركز ثالشبائة اثنا كشبانُت تقديرا.

كىف اؼبعلومة األكادمية حىت سنة ألفُت كسبعة, لقد أقبح مركز ترقية اللغة األجنبية  
ؼبشهورة ىف طلبتو أبلف كطبسة كتسعُت تقريبا. ككاف كلهم يلتحقوف دراستهم ىف اعبامعة ا

 العادل.

كال يتوٌقف من حصوؿ على كل ذالك اإلقباز, ىف سنة الفُت كسبعة كاف ذالك  
اؼبركز فائز العاـ ىف اؼبسابقة ػبطابة ابللغة اإلقبليزية اليت أقاـ هبا جامعة جيمبَت اغبكومية 

 من يوين سنة الفُت كسبعة. ِىف التاريخ 
 

 أساس قنف ذ مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا .0
 سنة الفُت كثالثة عن منظومة الًتبية الوطنية َِالقانوف رقم . أ

 سنة الفُت كطبسة عن مقياس الوطنية الًتبوية  ُٗمعهد نور اعبديد رقم  . ب
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سنة ألفُت كطبسة عن اؼبنظومة ككيفية  ُّتقرير الوزارة الًتبوية الوطنية رقم  . ت
 لًتبوية الوطنيةالعمل اؼبديرية العمادية الًتبوية خارجى اؼبدرسة الدكانية ا

 
 رؤيا املز ت املسبقب ةل ا ورسالبرا .1

النظرية كالبعثة صورة منظورة ابألقواؿ. كالنظرية صورة منٌظمة كيف 
فعاٌليتها. فالنظرية للمنظومة شيئ الذم ال يستطيع أف يفارؽ منها أم اؼبنظومة. 

ظهرت  النظرية ال أخر ؽبا كال كقت ؽبا بل بعكس البعثة. فالبعثة ؽبا أخَتة اليت
دبقاصدىا الواقعية. كالبعثة ىي اإلستعراض الغاؿ ىف حبث عن النظرية ىف اؼبستقبل 

 النافع.
فأما نظرية مركز ترقية اللغة األجنبية فهي كوف مركز ترقية اللغة األجنبية  

متفٌوقا ىف عملية الًتبية كالتعليم كالدعوة ككذالك الدراسة مناسبةن بنتائج اؼبعهد 
ُت اؼبتفوقُت على اللغة األجنبية. فأما بعثة مركز ترقية اللغة لتخريج اؼبتخٌرج

 األجنبية فيشتمل على : 
تطبيق الدراسة كالًتبية مبدئيًّا ابإلسالمية لتخريج اؼبتخرجُت اؼبٌتقُت . أ

 كيتخلقوف ابخالؽ الكريبة 
تطبيق الًتبية كالتعليم العاؼبُت ىف زبريج اؼبتخرجُت اؼبتفوقُت على اللغة . ب

 كالما ككتابة  األجنبية
لتخريج اؼبتخرجُت اؼباىرين ىف   konprehensifتطبيق الًتبية كالتعليم. ج

 اللغة األجنبية كيقوموف ابلدعوة اإلسالمية مواصلة بتلك اللغة.
 تطبيق الدراسة اؼبكثٌفة ىف ؿباكلة ترقية اؼبهارة اللغوية األجنبية. د
الوظيفة كالنظرية تطبيق اؼبفاىم اإلسالمية كؿبافظة اإلحًتاؼ ىف تطبيق . ق

 اؼبركزية
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 اجلوازي الزمسي ملز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا نور اجلديد   ةان  زو ولنجو .2
  :       رسالة التقرير عن إقامة اؼبركز
NDJ/II/B/X-1970  Tanggal 07 Juli 1989 
 :   إدارة كالية اعباكم الشرقي DENPAKER رسالة التقرير من 
Kep.610/W.12.E/1992 Tanggal 01 Oktober 1992 
 :   رسالة التقرير من حكومية مديرية بركبولينجو اؼبصلحة الًتبوية
594.3/1820/505.101/2010 Tanggal 29 Juni 2010 
  :  رسالة التقرير من حكومية مديرية بركبولينجو اؼبصلحة الًتبوية
420/745/426.101/2012 Tangal 28 Juni 2012 

 
 قزق ب منّظما هتج ت مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا  .3

ترتيب اؼبنظمة ىو الًتتيب الذم يدؿ على العلقة بُت العنصر الواحد 
كالعنصر اآلخر حىت ظهرت الوظيفة كاؼبسؤكلية. كأما ترتيب منظمة مركز ترقية اللغة 

 األجنبية فهو ظهَت ىف الصورة اليت قد حصلت هبا الباحثة.
 

ولوازم متر ديا مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا ىف واليا اهلامش ا معرد أحوال وس  ةلا  .4
 نور اجلديد اإلسالمي

كقد حبثت الباحثة عن البينة بطريقة ؼبراقبة ىف اؼبقدمة بزايدة البينة التوثيقية 
 الىت حصلت عليها الباحثة. كلظهارة كل البينة شرحت الباحثة كما ىف الصورة 

 

ال ةل ا األجنب ا ىف واليا اهلامش ا معرد نور اجلديد  أحوال طالبات مز ت قزة ا .5
 اإلسالمي   ةان  زو ولنجو

عدد طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية ىف كالية اؽبامشية كثَتة. كقد فرقها 
اؼبدبر على ثالثة الفصوؿ كمنها الفصل األكؿ للمرحلة األكذل كالفصل الثاىن للمرحلة 
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لعليا. كعدد طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية كما الوسطى كالفصل الثالث للمرحلة ا
 ىف الصورة.

 

 والوس  ةلا ىف قزة ا مرارة وا بااريا طالبات مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا  .6
مركز ترقية اللغة األجنبية لو السهولة الكثَتة ىف ترقية مهارة كإرادة 

 كابتكارية الطلبة. ككلها كانت ىف اؼبنظمة:
 ةإرباد اللغة العاؼبي. أ

ىذه اؼبنظمة ىي السهولة كالوسيلة كالوعاء لطالب مركز ترقية 
 اللغة األجنبية ىف ترقية الكفاءة كاإلرادة كالرائسية.

 هنضة الطالبت . ب
ىذه اؼبنظمة ىي السهولة كالوسيلة كالوعاء لطالبات مركز ترقية 

 اللغة األجنبية ىف ترقية الكفاءة كاإلرادة كالرائسية.
 جنبيةعبنة طبعة اجمللة األ . ت

ىذه اؼبنظمة ىي الوعاء لطلبة مركز ترقية اللغة األجنبية ىف ترقية 
 مهارة الكتابة.

 

  زانمج ط ةلبا مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا معرد نور اجلديد اإلسالمي .7
الربانمج ىف مركز ترقية اللغة األجنبية ىو الربانمج اإلضاىف ىدفا لًتقية كفاءة طلبة 
مركز ترقية اللغة األجنبية ىف اغبصوؿ على اؼبهارة اللغوية. فلذالك كاف برانمج 

مركز ترقية اللغة األجنبية ينقسم على قسمُت مناسبة بًتقيتهم اللغوية. كجنس  
 ية احملاضرة كاؼبكاملة. كىو كما يلي : كشكل برانؾبو اؼبؤسس على ترق

 الربانمج الديٍت. أ
 تعليم القرآف. ب
 تعليم اؼبفردات. ت
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 السمعي كالبصرم. ث
 دراسة اؼبقارنة. ج
 اإلستماع. ح

 كأما جنس برانؾبو اؼبؤسس بًتقية اؼبهارة فهو :
 احملاكرة. أ

 اػبطابة. ب
 القصة القصَتة. ت
 اإلنشاء. ث
 قراءة األخبار . ج
 اعبداؿ. ح
 اؼبناقشة. خ
 اإلماطة. د
 الًتصبة. ذ
 لصباح ذبوؿ. ر
 اؼبسراحية. ز

 

 املنرج البع ةل مي .15
 انمج البع ةل ميب ال . أ

كلتحصل مقاصد منهج التعليمي فكاف برانمج مركز ترقية اللغة 
األجنبية يقاـ بكل يـو كلقاء ىف كل األشهر ؼبعلمُت الذين قبلهم اؼبدير 

 من اعبامعة اؼبشهورة.
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 البشا ل البع ةل مي  . ب
اإلستبدادم اؼبرتب اؼبناسب التعليم يراجع إذل اؼبنهج التعليمي 

بًتقية التكنولوجي حىت كوف ذالك اؼبنهج فٌعاليا ىف إعطاء الفرصة على  
كل طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية ىف حصوؿ على اؼبقاصد كتطبيقها ىف  

 كل يـو بطريقة مناسبة كالئقة اليت سهل فهمو.
 

 منظوما البع ةل مج. 
 على ثالثة طريقة, كىي:كأما منظومة التعليم كاإلشراؼ تنقسم 

 بطريقة اللقاء الذم يتعٌلق بًتتيب اؼبنهج التعليمي .ُ
الربانمج اإلضايف بطريقة التطبيق ىف حبور اؼبواد اؼبقٌدرة حىت  .ِ

 وبصل الطلبة على اؼبقاصد التعليمية
الربانمج اإلضايف )الربانمج النفسي( لتوسيع كتغنية اؼبفاىم  .ّ

ة ميسرة كاآلخر تطبيق اؼبهارة ككذالك تطبيق اؼبواد اؼبتعلمة بطريق
 اللغوية

 

الصورة العاما ىف قةب ق دراسا ال ةل ا العز  ا ىف مز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا  .11
  واليا اهلامش ا معرد نور اجلديد اإلسالمي

نتكلم عن اؼبزية كالكفاءة فأكؿ مرة نفكر عن اؼبقارنة. كحاصل 
تلك اؼبقارنة ىو حيث شاء مقارهنا. على سبيل اؼبثاؿ: كاف الطالب ىف 
الفصل األكؿ ىف اؼبدرسة اإلبتدائية فائزا كمنجزا ابلنتيجة العليا كلكنو كاف 

درسة جهيال إذا كاف منافسو ىف اؼبرحلة العليا على سبيل اؼبثاؿ ىف اؼب
اؼبتوسطة اك العالية. كىذه اؼبقارنة غَت موازنة. ككذالك مزية طالبات مركز 
ترقية اللغة العربية ىف مركز ترقية اللغة األجنبية بوالية اؽبامشية. كتركيز ىذا 
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البحث ىو كل ما يتعلق عن كفاءة طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية ىف 
 ؾباؿ الكتابة على العاـ. 

ة كتابة طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية على مقياس كاحواؿ مهار  
اؼبركز اللغوم ىف خارج اؼبعهد جودة. كىذا بدليل حصوؿ اللقاء دبقابلة 

 معٌلمة اللغة العربية أهنا قالت :
ىف مركز ترقية اللغة األجنبية خصة ىف اللغة العربية قد أدٌل طلبة مركز ترقية 

ة ىف أم كقت كمكاف. كلكن كثَت منهم اللغة ابللغة العربية بوجود احملاكر 
فقط يلٌم هبا كالما ال كتابة كترصبة كقراءة على سبيل اؼبثاؿ من انحية 
الكتابة فكثَت منهم اليطيقوف على كتابة صحيحة ىف كتابة اؼبفردات 
الصحيحة بل ىف خارج اؼبعهد خصة ىف اؼبركز اللغوم اآلخر ال يستوم 

نور اعبديد ألٌف ىف كركزان ىذا فنحن نوزٌع  دبركز ترقية اللغة األجنبية معهد
أكقاتنا لتدريب الطلبة ىف تبٌحر اؼبهارة اللغوية. فإذا كانت اؼبسابقة ىف فن 
الكتابة فكانت الثقة ىف نفوسهم أماـ اجملتمع. كلصحة ىذا الدليل تفضٍل 

  ّْأنظر جدكاؿ تعليمنا كجدكاؿ التعليم اإلضايف.
ذالك يدٌؿ على أٌف أحواؿ مهارة كشرح ذالك لقاء اؼبقابلة كاف  

الكتابة بعيد عن الكماؿ. كلكن ىذه الواقعة كانت مزية مركز ترقية اللغة 
األجنبية ألف مركز ترقية اللغة األجنبية ربت مراقبة اؼبعهد. ككاف ذالك 
اؼبركز موازانن ابؼبراكز اللغوية اليت عادهتا تًتكز ىف ؾباؿ اللغة العربية كلو  

ؿ ىو مهارة الكتابة. ككانت تلك مهارة الكتابة ال كاف اؽبدؼ األك 
تستطيع أف تفٌرؽ من مهارة القراءة كالكتابة ألف ىف تبٌحر كتوجيد مهارة 
القراءة كالكتابة ال بد من طلبة اؼبركز ترقية اللغة األجنبية أف يتبٌحركا ىف 

                                                           
حصوؿ اغبديث الصحفي ابألستاذة جومياين )معلمة مركز ترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية( ىف إدارة مركز   ّْ

 ىف الساعة الواحدة هنارا َُِٖمن أبريل  ٕترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ 
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 اؼبهارة قبلهما كىي مهارة اإلستماع كالكالـ كنبا مهاراتف مؤثٌراتف على
 مهارة القراءة كالكتابة. 

ال يزاؿ عن مهارة الكتابة كاف طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية من  
اؼبرحلة األكذل ككاف من تلك اؼبرحلة أحد منهم يقدر أف ينسخ كاحدا 
فواحدا من اللغة البسيطة أك من لكتابة اؼبوجودة ككاف أيضا يستطيع أف 

الفعل كالفاعل بل كاف أيضا ينشئ يكتب الكلمات من اؼببتداء كاػبرب ك 
 إنشاء بسيطا كلو كاف مساعدة القاموس

كمن طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية كاف كثَت منهم ال يزالوف ىف  
اؼبرحلة الوسطى ككذالك العليا. فلذالك كانت الباحثة تستطيع أف تشرح 

ية كتصٌور عن أحواؿ مهارة الكتابة عند طلبة مركز ترقية اللغة األجنب
 كمنها أم األحواؿ:

يقدر الطلبة على لغة الكتابة اليت تتكوف من اؼبفردات كاعبمل كالكلمات  (ُ
. كطالبات مركز ترقية اللغة األجنبية ىف كالية اؽبامشية كثَت كالفقرة كآلخر

منهن يقدرف على تركب الكلمات البسيطة اليت فيها مفردات الئق 
 كلكنهن يعجزف ىف القواعد. إستخداـ الفعل كالفاعل ك مبتداء كاػبرب 

مطابقة البحث كاؼبوضوع ىف اإلنشاء, تقدر طالبات مركز ترقية اللغة  (ِ
األجنبية ىف كالية اؽبامشية على اإلنشاء اؼبطابق بلغة الكتابة كلو كاف بسيطا 

 على سبيل اؼبثاؿ القصة القصَتة كاؼبقالة كاآلخر.
 

 مادة البع ةل م .10
بقة ىف مركز ترقية اللغة األجنبية ىي كما كأما مادة التعليم اؼبوجودة كاؼبط

 ىف الصورة
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NO TINGKAT MATERI I NAMA BUKU 

1 

ULA 

QIRO'AH قزأ إ  

2 NAHWU إلاختصار فى علم النحو 

3 SORROF  املفتاح في علم الصزف 

4 ISTIMA' العزبية بين يذيك جزء الثانى 

5 MUHAWAROH  ألاول(تلخيص املحاورة الحذيثة )الجزء  

1 

WUSTHO 

QIRO'AH العزبية بين يذيك 

2 INSYA' املذكزة امليسزة 

3 NAHWU ملخص 

4 SORROF ملخص 

5 MUHAWAROH )املحاورة الحذيثة )الجزء الثانى 

1 

ULYA 

INSYA'  التعبير املوجة 

2 BALAGHOH البالغة اليسزة 

3 QIRO'AH العزبية بين يذيك 

4 TERJEMAH  الترجمة جزء الثانيدليل فى  

 

ARAB II 

NO TINGKAT MATERI II SEMESTER II 

1 

ULA 

QIRO'AH قزأ إ  

2 NAHWU إلاختصار فى علم النحو 

3 SORROF  املفتاح في علم الصزف 

4 ISTIMA' العزبية بين يذيك جزء الثانى 

5 MUHAWAROH )تلخيص املحاورة الحذيثة )الجزء ألاول 

1 

WUSTHO 

QIRO'AH العزبية بين يذيك 

2 KITABAH  التعبير املوجة 
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3 TERJEMAH  دليل فى الترجمة جزء ألاول 

4 BALAGHOH البالغة اليسزة 

5 MUHAWAROH )املحاورة الحذيثة )الجزء الثانى 

 

 اإلسيقاق جي والس اسي .11
 ققّدم الافاءة . أ

 تدريب اؼبعٌلم ىف فن اؼبنهج كالدراسي  (ُ
 تطوير مواىب الطلبة (ِ
 إعادة النظرية ىف صورة اجملتمع (ّ
 التبٌحر ىف فركض العينية (ْ
 اؼبعاكنة على اؼبركز األخر (ٓ
 أمثلية عملية الربانفبج (ٔ

 ققدم الوسايل البع ةل م ا  . ب
 كمالية الوسائل التعليمية (1
 إرتفاع العلقة دبركز معاكنة ربٌيز القوة (0

 
 املنرج البجر ت املايلج. 

 ذبهيز اؼباؿ (1
 منظومة الدفعة اؼبالية (0

 

 البوث ق املزجو ىف مساعدة املنرج املز تي .12
 السهولة الالئقة ىف بيئة اؼبركز (ُ
 اؼبنحة النابعة من اغبكومة كاجملتمع (ِ
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 إشًتاؾ اجملتمع ىف بيئة اؼبركز (ّ
 نبع منحة اإلنساف اعباد من اؼبركز اك خارجو (ْ
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 اخلامس فصلال
 مناةشا نبايج البحث

 
مز ت قزة ا ال ةل ا العز  ا م   با امرارة الا دور اجمل ةلا ائااية ا ليقة ا . أ

 رد نور اجلديد اإلسالمي   ةان  زاابلنجامعم  
تابة يف مركز مهارة الكباحثة ىف دكر اجمللة اغبائطية كبعد أف حبثت ال

 فقد حصلت الباحثة حصوال أخَتا كىو :ترقية اللغة العربية 

ركز ترقية اللغة اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتابة يف مدكر :  حث األولبال
 األجنبية معهد نور اعبديد

تو الباحثة إلجابة مشكلة البحث حصوؿ البحث الذم حبث ن جديد اؼبعلومةكم
مع رئيسة عبنة طبعة اجمللة األجنبية كإحدل  األكذل كىي إقامة الباحثة ابؼبقابلة
 ة األجنبية.أساتذات طالبات مركز ترقية اللغ

اقامت الباحثة ابغبديث الصحفي األكؿ مباشرة مع رئيسة عبنة طبعة اجمللة 
اغبائطية  كىي أم الرئيسة قد شرحت على أف ىذه اجمللة اغبائطية مهمة جٌدا 
ؼبهارة الكتابة لطلبة مركز ترقية اللغة األجنبية كزادت الرئيسة على أف اؼبنهج ىف 

 هجاف :تصنيع ىذه اجمللة اغبائطية من

 داخل اؼبنظمة .ُ

ككظيفة ىذه اؼبنظومة ؽبذه اجمللة ىي إعطاء اؼبعيار اك اؼبقياس اػباص الالئق 
فيها أم ىف تلك اجمللة كعلى سبيل اؼبثاؿ اإلرشاد اػباص يف أم شيئ ال بد 
من كجوده  ؟ مثل الرأم كالفكرة كالقصة القصَتة كالبحث ال بد من كجوده 
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اجمللة اغبائطية. ككل ىذا أم اؼبعيار اػباص قد لك شكل يف تلك اجمللة ككذ
 نٌظمو عبنة طبعة اجمللة األجنبية.

 كل الغرؼ  يف .ِ
فأما موضوع اجمللة اغبائطية فهو أيخذ من الواقعيات أك الظواىر 
اعبديدة كالسابقة على سبيل اؼبثاؿ العلـو كالثقافة. فأما صناعتها أم اجمللة 

طاء اؼبوضوع بُت عبنة طبعة اجمللة اغباطئية اغبائطية فقد كانت اؼبعاكنة على إع
للبنُت كللبنات كبعد ذالك أشرؼ اؼبشرؼ كاختار أم موضوع الئق لطبعة ىف 

 اجمللة اغبائطية.
 

كبعد طبعة ىذه اجمللة اغبائطية ففٌوضت الغرفة ؾبلتها اغبائطية إذل 
ىذه  أعضاء عبنة طبعة اجمللة األجنبية لتكوف ىذه اجمللة ـبتمة كقبل زبتيم

ية على كماؿ األبواب فيها كبعد اجمللة ففتش أعضاء عبنة طبعة اجمللة اغبائط
لك فوضت عبنة اجمللة اغبائطية اذل اؼبشرؼ لتصحيحها. كأما الوقت الفائق ذ

ىف صناعتها فهو عند برانمج اغبفلة اؼبالدية مركز ترقية اللغة األجنبية ألف  
غبائطية. كبعد كجود ىذه كانت اؼبسابقة كىي مسابقة صناعة اجمللة ا

اؼبسابقة فكاف اإلنتعاش بينهم. كىذه األحواؿ إحدل الطريقة ىف شجاعة 
كابتكارية كتنبت مهارهتم اللغوية خصة ىف مهارة الكتابة. كأما إعطاء نتيجتها 
فهو وبتمل على : الرأم كالفكرة كاإلبتكارية من كلها. ككاف التعزير ىو 

 . ككانت ىذه اجمللة معركضة ىف الربانمج.للغرفة اليت أتخرت يف تفويضها
 

إذف, يف ىذه اجمللة اغبائطية ؽبا دكر مهم ؼبهارة الكتابة كابتكاريتهم. 
كبوجودىا كاف طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية يطيق على إعطاء األخبار 
اغبارة للقراء بوسيلة ىذه الكتابة. كاما اؼبراجع اؼبوجودة فهي من اعبريدة اليت 

 لك من االخر.ة مركز ترقية اللغة األجنبية ككذا طلبإشًتى
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كمن توضيح اغبديث الصحفي السابق فالعملية التطبيقة ىف الكتابة 
بوسيلة ىذه الكتابة أم صناعة ىذه اجمللةتؤثر على مهارةهتم ىف الكتابة. 
كىذه اجمللة تطبع ىف شهر كاحد كموضوعها أيخذ من الواقعية اؼبوجودة ىف 

غة كأما اؼبشرؼ فقد شرؼ كصحح كتابة طلبة مكز ترقية اللذالك الشهر. 
لك كاف طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية يستطيع األجنبية بطريقة اؼبقابلة فلذ

أف يعرؼ خطيئتو ىف صناعة اجمللة اغبائطية. كبعد أف إقًتح طلبتو مشرفو ال 
 .بد منهم أف يطٌور إبتكاريتهم ابىتماـ القواعد كاؼبفردات الصحيحة

 

كىف تطبيق الكتابة ىف كالية اؽبامشية كاف كل إنشاء طالبات قد 
 صححو مرافقتو أك أستاذهتن اليت قادرة عليو.

ىو كاحد من أبسط أنواع كسائط الكتابة اؼبستخدمة اجمللة اغبائطية 
ألنو عادة ما يتم لصق  طيةجلة اغبائدب كيسمىللتواصل مثل كسائل اإلعالـ. 

 .ائطعلى اغب
. اؼببدأ هاق اؼببادئ األساسية للمجلة فيىي كسيلة تطب يةئطؾبلة اغبا
إما يف شكل كتابة  تقدًنيف طريقة ال اليت تكوف للحائطية ىواألساسي جمللة 

 .طريقتُتمن  ضم أك صورةأك 
 

 ية:ائطاغب ةؾبل يف صناعة هتتمىناؾ األشياء اليت 
 اؼبوضوع  .ُ

 موضوع اؽب تكانإذا  مكتوابن أك رظبنا،  ت، سواء كاناإلبتكارية 
 مهمشيء  أٌكؿ اؼبوضوع ىو كتعيُت ية.جلة اغبائطدب ككذلك أحسن،

 الذم ينبغي فعلو أكالن.
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أف يبحثوا ألف يف صناعتو هبب قد تكوف عملية ىذا اؼبوضوع صعبة ، 
ىل ىناؾ قادرين نوا كعلى األقل ينبغي أف يكو  اإلبتكارفكار األعن 

 أـ ال.الذم سيتم أخذه سيجذب القراء اؼبوضوع 
ث يف ذلك الوقت.  ، يطابق ما حديبكن أف ىبتلف اؼبظهر اؼبختار

 كغَتهيـو البطل، أك يـو األـ، أك استقالؿ صبهورية إندكنيسيا، ، كمثل
 رسم زبطيطي .ِ

عبذب.  يةجمللة اغبائطاظهر اؼبصميم سن، مث اؼبوضوعبعد اغبصوؿ  
 عرضو.الن عن طريق إنشاء زبطيط لكل قسم سيتم الرسم أكٌ سبكن 

يف تصنيع ؾبٌلة اغبائط ، يوجد العديد من مباذج التقييم اليت يتم نشرىا ، 
 كمباذج التقييم ىي كما يلي.

 تركيز. أ
 رأم . ب

 عمودج.
 قصة قصَتةد. 
 يةد / لغو اعقو ق. 
 نصائحك. 
 غناءز. 

 

 أ. تركيز
 يفع و أك شرح اؼبوضاالتوضيح ىو ىذا اإلطار اؼبقصود   

، ما حدث / اغبقيقة ، كهبب أف تستخدـ اؼبراجع. ألف ؾبلة اغبائطية
 اإلطار مهم ىذا 
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 ب. رأم
صورة فكرية عند الرأم أك يبتلئ   عادةن ىذا اإلطار  

، اختار رئيسة اعبمهوريةوضوع الطالب عن اؼبوضوع اؼبخًت، مثل ابؼب
، أك ردبا كل ما زاؿ لو رأيو حوؿ ىذا اؼبوضوعفالطالب سيعطي 

 اؼبوضوع.عالقة هبذا 
 عمودج. 

موضوعا بعنواف لكن ك  ال هبب أف يطابق ابلًتكيز ك الرام،  
، قصة اليت نوقشت فيها ليس اؼبوضوع، أك الموضوع اعبريبةمثل ، أخر

بل األشياء أك األحداث اؼبتعلقة ابؼبوضوع مثل االختطاؼ كالقتل كما 
 إذل ذلك.

 د. قصة قصَتة
 يةعها يف ؾبلة اغبائطقصة القصَتة اليت يتم كضصناعة اليف   

القصة القصَتة  لتحديد عنواف طالبالمن غَت ؿبددة، كلكن رغبة 
 .يةيف ؾبلة اغبائط لصق اليت سيتم

 اللغوايت/ القواعدق. 
ىم  ،للطالب أيضا حكاـاأل تكوف ال صناعة القواعد يف  

 .ستهادر  اليت اؼبواد يف اؼبوجودة ألحكاـيصنعوف اب
 ك. نصائح

الطالب اؼبسؤكلُت عن  علىيعتمدالنصائح يف صناعة   
أيضنا ، كهبب  لضحككاالفكر ستخدـ ي، كعادة يةائطاغب ةإنشاء ؾبل

 أال يكوف مرتبطنا ابؼبوضوع.
 

 م. غناء
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يف ىذا اإلطار كل الطالب يصنعوف الغناء ابغبرية، كال   
 هبب اف يتعلق ابؼبوضوع. كلكن ال بد اب للغة العربية اعبيدة.

 

خصة ىف  ة طلبة مركز ترقية اللغة العربيةكتطوير مهارة كتاب كأما لًتقية
اء كالًتصبة كالية اؽبامشية فكاف كثَت من الربامج أك األنشطات كمنها اإلنش

لك إشًتاؾ اؼبسابقة اليت تتعلق بًتقية كتطوير مهارة  كالتدريب الصحفي ككذ
 ْْكتابتهن.

 ترقية كمن اغبديث الصحفي السابق فظاىر على اف دكرىا مهم ىف
مهارة الكتابة. كأما األنشطات اليت كاظبو مركز ترقية اللغة األجبية ىف ترقية 

 مهارة الكتابة فهي : 
 اإلنشاء .ُ

أنشطة اإلنشاء يكوف ىف كل يـو اإلثنُت ىف الساعة التاسعة ليال كىذا 
الربانمج لتدريب الطالبات ىف اؼبرحلة األكذل كالوسطى ترقيةن لكفاءىم خصة ىف 

كىي الكفاءة اإلنشاء العريب. كأما الطالبات ىف اؼبرحلة الوسطى  الكتابة
وسطى مرافقة للمرحلة فتصحح إنشاء طالبات اؼبرحلة األكذل فكانت اؼبرحلة ال

 لك كانت الطالبات مستعدات ىف صناعة اجمللة اغبائطيةاألكذل. فلذ
 

 الًتصبة .ِ
 بتبادؿ أنشطة الًتصبة تكوف ىف يـو اإلثنُت ىف الساعة التاسعة ليال

اإلنشاء. كهبذه األنشطة كانت الطالبات تتدرب الًتصبة مثل ترصبة األخبار ىف 
اعبريدة كهبا أيضا فهمت طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية على الكتابة العربية 

 كاإلندكنسيا.
                                                           

حصوؿ اغبديث الصحفي ابألستاذة كيوين معاكنة )مربة اللغة العربية كالية اؽبامشية( ىف إدارة مركز ترقية اللغة   ْْ
 ىف الساعة اػبامسة  مساء َُِٖمن أبريل  ٕاألجنبية كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ 
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 التدريب الصحفي .ّ
كىذا التدريب أساس لًتقية اؼبهارة الصحافية خصة ىف اللغة العربية 

يزية. كىدؼ من ىذا التدريب لكوهنن عارفات كيف صناعة األبواب كاإلقبل
 كماذا البد ىف أبواهبا.

 

 اإلقامة ابؼبسابقة .ْ
اؼبسابقة اليت أعدىا مركز ترقية اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكتابة ىي 
مسابقة اإلنشاء كالًتصبة بُت الغرؼ كاؼبرحلة. كأما مسابقة اجمللة اغبائطية 

الوالية كىي كاليو اؽباامشية كالبياف كابن عريب. كىذه اؼبسابقة تسمى تكوف بُت 
 ب " مسابقة أسبوع اللغة ".

 

 كذالك كلو يناسب بقوؿ احدل اؼبرافقة ىف الصحفي كىو :
ىف التدريب الصحفي كاؼبسابقة اليت أعدىا مركز ترقية اللغة األجنبية ىدفا 

فكنا نوفدىا الشًتاؾ اؼبسابقة  لًتقية مهارة الكتابة. كؼبن كانت فائزة فيها
  ْٓخارج اؼبعهد

 

مسابقةن كانت أـ غَتىا كمثل  ترقية اللغة العربية كىف كتابة طالبات مركز
برانمج اإلنشاء كغَته فكانت تلك الكتابة غَت ؿبذكفة كلكنها ؿبفوظة كىذا 

ىدفا ألف ال يكوف مساكاي  البات مركز ترقية الللغة العربيةألجل احملاسبة لط
 ابؼبوضوع السابق كاؼبوضوع التارل.

 

                                                           
نبية كالية اؽبامشية( ىف إدارة اؼبركز حصوؿ اغبديث الصحفي ابألستاذة قرة أعُت)معلمة مركز ترقية اللغة األج  ْٓ

 ىف الساعة الواحدة هنارا َُِٖمن أبريل  ُّترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ 
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كالطريقة اليت أقاـ هبا أستاذة ىف ترقية مهارة الكتابة ىي تشكيل عبنة 
طبعة اجمللة اغبائطية كىذا لو دكر مهم ىف مهارة الكاتبة. كىذا قد عربه إحدل 

طريقة األكذل اليت طبق بوالية اؽبامشية كىو : ال ساتذات مركز ترقية اللغة العربيةا
هبا أستاذة ىي اإلجتماعية ىف تعريف عن كيفية صناعة اجمللة اغبائطية 
الصحيحة كمنها كيف تطوير الفكرة كالرأم كمن أم مراجع اليت حصل عليها 

 طالبات مركز ترقية اللغة العربية.
 

كيف صناعة اجمللة اغبائطية قد إحتاجت اذل اؼبثابرة كالصرب ىف تطوير 
لك األبواب اليت ال بد منها خبارم الذم حصل عليو طالبات ككذرة األالفك

كىي كلمة التحرير كالفكرة كالرأم كالركز كالزكية كالقواعد كالغناء كالفكاىة 
 ككلمة اللؤلؤ كاؼبفردات.

كىف العادة قبل نشر ىذه اجمللة اغبائطية فأكؿ مرة كبن نفوضها أستاذتنا 
 ْٔلم اللغة العربية الصحيحةللتصحيح كلتعريف خطيئتنا كلتع

كاما تلصيقها كانت اجمللة تضع أماـ الوالية اليت سهلت قراءهتا كهبذه 
اجمللة اغبائطية ذبلب طلبة كلقراء ألهنا من بعيد ذبعلهم اؼبغيظة ألجل تزيينها 
اعبميل اؼبملوء اببتكارية طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية بوالية اؽبامشية ألهنن 

. يعتقدف أف  القراءة مفتاح العلـو
كبعد أف قرأىا طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية فكانت اؼبنظمة " هنضة 
الطالبة " تقـو ابلتقوًن كالتثمُت ألرتفاع كفاءة طالبات مركز ترقية اللغة 

 األجنبية خصة ىف مهارة الكتابةكما عرفنا من قوؿ أستاذة سيت صبيلة
أف سبلؤ  البات مركز ترقية اللغة العربيةطهبذه اجمللة اغبائطية ال بد من 

األبواب اؼبناسبة كاؼبطابقة دبوضوع اجمللة اغبائطية  ككانت رئيسة الغرفة توزٌع 
                                                           

حصوؿ اغبديث الصحفي بنور ىداييت  )إحدل طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية( ىف كالية   ْٔ
 ىف الساعة الثالثة كالدقيقة مساء َُِٖمن أبريل  ُّة كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ مركز ترقية اللغة األجنبي
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الوظائف ألعضاء الغرفة ليعملنها. كبعد تصحيحها فكانت اجمللة تضع أماـ 
 ْٕالوالية

 لك اغبديث الصحفي كانت عملية كتابة ىذه اجمللة اغبائطية معينةن كمن ذ
. انت ىف مركز ترقية اللغة العربيةمرة كاحدة ىف الشهر لكل الغرؼ اليت ك

ككانت ىذه العملية قد شرفتها اؼبشرفة على تصحيحها. ككانت اؼبشرفة تقدر 
على مقياس كفاءة مهارة الكتابة ككيف تطوير الفكرة كاإلبتكارية ابىتماـ 

 القواعد كاؼبفردات الصحيحة
 

ابة ىف مركز ترقية هارة الكتاجمللة اغبائطية لًتقية م : العوامل اؼبساعدة البحث الثاين
 يف معهد نور اعبديد بيطاف براابلنجا اللغة العربية

اؼبراد ابلعامل اؼبعاكف ىو كل األحواؿ اليت يستطيع أف تعاكف على اغبصوؿ ىف ترقية مهارة 
 اعبديد اإلسالمي.الكتابة لطالبات مركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور 

 العوامل املساعدة .1
 كوف البيئة اؼبعاكنة. أ

أنو كاف  ترقية اللغة العربية ككما قد بينت الباحثة ىف تقرير العاـ عن مركز
ربت سياسة اؼبعهد نور اعبديد. كقد ظاىر على أف مسكن طالبات مركز 
ترقية اللغة األجنبية ربت نظاـ اؼبعهد. كىذا يسهل اؼبشرؼ كاؼبشرفة على 

كترشيدىا ىف الربانمج اللغوم كالديٍت. البات مركز ترقية اللغة العربية تشريف ط
يسرة بوجود ىذه البيئة. كذىا فلذالك كانت العمليىة ىف صناعة ىذه اجمللة م

 كالية اؽبامشية  مدبٌرة مركز ترقية اللغة العربيةيناسب دبا قالت 

                                                           
حصوؿ اغبديث الصحفي ابألستاذة ليلة العزة )معلمة مركز ترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية( ىف إدارة اؼبركز   ْٕ

 ىف الساعة العاشرة هنارا َُِٖمن أبريل  ٗترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ 
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ىف عملية صناعة ىذه اجمللة, فاغبمد هلل كانت طالبات مركز ترقية اللغة 
األجنبية ميسرة ىف الًتشيد كالتشريف كىذا ألجل تقارب الغرؼ القريبة. حىت  

   ْٖما ىف اعبدكاؿكانت عملية ىذه اجمللة ذبرم ك
كعملية ىذه اجمللة اغبائطية ليس ربتاج إذل األبواب السهل فهمها كلكنها 
ربتاج إذل إبتكارية اجمللبة كالتزيُت بزايدة اؼبوضوع اغبار. ككاف التزيُت صورة 

 كمرأة من اؼبوضوع. كاما كقت صناعتها فيحتاج إذل كقت طويل.
 كوف اؼبشاركة ىف عملية التعلم كالتعليم   . ب

اؼبشاركة كالشعور ابألىلية القوية إحدل الطريقة ىف ترقية كتطوير الًتبية 
حىت كاف اإلجتماع التقديرم  طالبات مركز ترقية اللغة العربيةكالتعليم بُت 

 .ْٗبرانؾبيا شهراي ألجتماع الربانمج اعبارم كلنعريف نقائصها
التعليم التعلم ك ككجود اؼبشاركة ىف اؼبنهج الدراسي تساعد على حصوؿ 

ىف ذالك اؼبركز. كما قوؿ اؼبثاؿ " الثقل ابؼبوازنة كاػبفيف ابغبمل " ذالك 
قد طبق مركز ترقية أف يتمسك بو. ك  بد من مركز ترقية اللغة العربية اؼبثاؿ ال

لك اؼبثاؿ ابلدليل على أف اإلجتماع الربانؾبي كاف ىف أكؿ ذ اللغة العربية
 الشهر ىف األسبوع الثاين.

التصاالت اعبماعية اؼبكتوبة. من أبسط أنواع ا اغبائطية ةتعد ؾبل 
عادة على  كتقدـفيها ،  غالبالألف مبدأ اجمللة ىو  يةؾبلة اغبائط سمىي

 اغبائط أك شيء من ىذا القبيل

                                                           
للغة األجنبية كالية اؽبامشية( ىف إدارة اؼبركز ترقية اللغة حصوؿ اغبديث الصحفي ابؼبدبرة مزينة)مدبرة مركز ترقية ا  ْٖ

 ىف الساعة الثانية هنارا َُِٖمن أبريل  ٓاألجنبية كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ 
حصوؿ اغبديث الصحفي ابألستاذة جومياين )أعضاء اؼبنهج الدراسي دبركز ترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية(   ْٗ

ىف الساعة الثالثة كالنصف  َُِٖمن أبريل  ُٓؼبركز ترقية اللغة األجنبية كالية اؽبامشية اؼبنقوؿ ىف التاريخ ىف إدارة ا
مساء
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، ىناؾ أيضنا أشياء هبب االعتبار عند ة اغبائطيةيف صناعة اجملل 
 :منهانفسها ، لعربية مركز ترقية اللغة ايف  يةالسيماإنشاء ؾبلة اغبائط

 
  يةخصائص ؾبلة اغبائط .ُ

ىي سهلة القراءة كبسيطة كتتحدث اللغة العربية ، فضال عن شكل 
 أكراؽ اؼبظهر ، كليس يف شكل الكتب / اجملالت كما يبكن أف نلتقي.

 . يةالعمود أك الفضاء على ؾبلة اغبائط  .ِ
مثل  شكل عمود معُت.تقدـ بمن أجل اغبفاظ على انتباه القارئ ،  

عرضو ابلكتابة اليت يسهل قراءهتا كفهمها  يقدـ ،يةغالؼ ؾبلة اغبائط
لذلك عندما كاف ينظر إذل القارئ . ابإلضافة إذل لوف كتابة مثَت لالىتماـ

، كاف يتلهف على قراءة الكتاابت اليت مت تقديبها حىت االنتهاء. 
تكتمل. ابإلضافة إذل غطاء ، ىناؾ العديد من األعمدة اليت هبب أف 

مثل أعمدة اؼبدير، أعمدة التحرير، أعمدة جدكؿ احملتوايت، أعمدة 
أعمدة القصص كأعمدة  اؼبقاالت، أعمدة األخبار، أعمدة الشعر،

ر كأعمدة الرسم كاألعمدة األخرل. كىذه األعمدة تعرؼ و الكاريكات
غالبا ىي كسيلة لكتابة التدريبات للمتعلمُت ، كؿبتوايت   ائطيةاغب ةكاجملل

من مصادر حبتة من كتابة اؼبتعلمُت. كاؼبوضوع احملدد  يةغبائطلة اصبيع ؾب
كفقا للظركؼ كالشركط اليت حدثت، لذلك ال توجد كلمة قديبة يف 

 األخبار اليت نوقشت.
 اػبرب الرئيسي.   .ّ

. اؼبوضوع ىو اختتاـ سيقدـ الغرض من ىذا اػبرب الرئيسي ىو اؼبوضوع
قطة ؿبورية حبيث ال توجد أخطاء يف مناقشة مبوذج التقييم كيعترب ن

 اؼبناقشة.
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 . اؼبظهر .ْ
ليست فبلة للقارئ ، مث هبب النظر يف  يةحبيث مظهر ؾبلة اغبائط

 )زبطيط(.اؼبظهر
 القواعد.  .ٓ

ىي من كسائل اإلعالـ فبارسة الكتابة للطالب ، كهبب  يةؾبلة اغبائط
 تصحيح اؼبعلم.ك النظر يف قواعد اللغة العربية 

 
 : ا ائاايةجم ةلا فوايد  .0

 

 كسيلة اتصاؿأ. 
ٍت يف اؼبدرسة ىو أرخص كسيلة اتصاؿ كخلق التواصل بُت مواط اغبائطية لةاجمليتم تثبيت 

يبكن لكل مواطن يف اؼبدرسة صب األفكار من خالؿ ية اؼبدرسة. من خالؿ ؾبلة اغبائط
 ؾبموعة متنوعة من الكتابة حبيث يبكن قراءهتا من قبل سكاف اؼبدرسة اآلخرين.

، يبكن نشر اؼبعلومات اؼبختلفة بسهولة يف صبيع أكباء يةائطاغب ةمع كجود ؾبل 
اؼبنطقة اؼبدرسية ، كأصبح اجملهوؿ يف هناية اؼبطاؼ خزين اؼبعرفة ، كل من العملية 

 كالتأمل.
 

 كسيلة لإلبداع ب.
التعبَت إف الطالب كالشباب ليسوا أبدان ىادئُت كيعملوف مع اإلبداع ، دبا يف ذلك نشاط 

ائد متعددة ، كىي من يبكن أف توفر فو  ية. من خالؿ كرقة على ؾبلة اغبائطالكتايب
األفكار  ىو مكاف لتكريس ؾبموعة متنوعة من األفكار ، ية، ؾبلة اغبائطجانب اؼبؤلف

ألنو  طالبىو حاكية لإلبداع لل ؾبلة اغبائطية، فإف ؼبختلفة كاألفكار كاإلبداع. لذلكا
، من القارئ ، سيحصل القارئ على قناة سهل تنفيذه بتكلفة منخفضةبيعتو يمدعـو بط
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مرتبطة ابلرغبة كاؼبثل العليا كاغبب كالشوؽ كاؼبخاكؼ كغَتىا من األفكار اليت ال يبكن 
 توزيعها دبفردىا.

 

 الكتابة ةكسيلة لتحسُت مهار ج. 
ابة. ال فسهم يف الكتلديو الفرصة لتدريب أن الطالب، كل يةمن خالؿ ؾبلة اغبائط

الكتابة على الفور أك تلقائيا ، كلكن وبدث من خالؿ التعلم كالتدريب. ة ربدث مهار 
الكتابة إذل اغبصوؿ على نظرة منهجية كانتقائية  ةالذين لديهم عادة مهار  تعلموفؼبيبيل ا

 .كربليلية كطريقة تفكَت
 

 كسيلة لبناء عادات القراءةد. 
ف قادرة على جذب معبأة بشكل صحيح ، فإهنا سوؼ تكو  يةإذا كانت ؾبلة اغبائط

تحسُت عادة كوسيلة ل  يةلرؤية كقراءهتا حبيث يبكن استخداـ ؾبلة اغبائط طالبانتباه ال
ذين سيقرؤكهنا ال طالبىادئة أبدا لل ية، فلن تكوف ؾبلة اغبائطالقراءة. إذا حدث ذلك

لصب  طالبف تولد إؽباـ للليس فقط للقراءة ، كلكن يبكن أ طالبكستفتح الفرص لل
لى ، فإف اؼبتعلمُت ال يقتصركف ع. كابلتارليةحائط ةكارىم كأفكارىم كإبداعهم يف ؾبلأف

 بتاالقراءة فقط، بل أيضنا كالك
 

 كسيلة لإلنتهاز الفرصةق. 
عند كوسيلة ؼبلء كقت فراغو ، عندما تكوف ىناؾ ساعات فارغة أك   يةاغبائط ةؾبل 

استخداـ قراءة ؾبموعة متنوعة من  طالبالتعلم، عندئذ يبكن للالراحة كتنتهي بعد كل 
 الكتابة اليت يبكن أف تثرم اؼبعرفة كالبصَتة.

 

 من الذكاء التفكَتكسيلة لتدريب ك. 
ن خالؿ "الطعم" اؼبقدمة للبحث عن القراءة األخرل م طالبإاثرة ال يةاغبائط ةلجملايبكن 
ذكاؽ القراء.ىذه ايت الواردة فيو ال تليب سبامنا أ. على األرجح أف احملتو يةاغبائط ةيف ؾبل
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. سوؼ تزيد  طالبتصبح حافزنا للائطية اجمللة اغب للبحث عن مواد قراءة أكثر اكتماالن
القراءة ، ستزداد معرفة . لذا كلما زادت لةيف ـبتلف اجملطالب ادات القراءة من معرفة الع
باشر. كىكذا تعمل اجمللة غَت م كستكوف حافزنا لزايدة ذكاء التفكَت بشكل طالبال

 "كمحطة أكلية" يبكنها أف ذبسر كالدة اؼبعرفة كالتفكَت اؼبهارم كتكوين الذكاء. ائطيةاغب
 

 تنظيمالكسيلة لتدريب ز. 
من الواضح أف ؾبلة ىي عمل صباعي يتطلب عملية التخطيط كالتنظيم كاإلشراؼ. لذلك 

من الضركرم مهارة للتنظيم كحاكية لتحقيق األىداؼ ، كىو ذبسيد العمل اعبماعي أك 
كاالنضباط الذايت  اؼبعينةالعمل اعبماعي الذم وبتاج إذل إطاعة االتفاقية كالقواعد 

 كإخالص العمل.
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 السادس فصلال
 خبباماال

 
 الب ةلخ ص . أ

بة ىف مركز بوجود ىذا البحث كىو دكر اجمللة اغبائطية لًتقية مهارة الكتا
معهد نور اعبديد اإلسالمي. فكانت الباحثة خلصت ىذا ترقية الللغة العربية يف 

 ىو كما سيأيت: البحث. كىذا التلخيص
 لًتقية مهارة الكتابة تتصور يف:دكر اجمللة اغبائطية  .ُ

 كانت كتابة اإلنشاء ابللغة العربية (ُ
  كانت لتدريب كتابة الطالب (ِ
 كانت لإلبتكارية الطالب (ّ
 الطالب كفايةكانت لتطور   (ْ

 : كىيًتقية مهارة الكتابة اؼبساعد لامل و الع .ِ
كجود البيئة اؼبعاكنة ألف كل طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية سكنوا ىف  (ُ

مركز ترقية اللغة األجنبية بوالية اؽبامشية اؼبتقارب حىت كانوا مسكن 
 ميسرين ىف التشريف

كجود اؼبساكاة أك اؼبشاركة النابتة من اؼبعلمُت كاؼبدبرين لطلبة مركز ترقية  (ِ
اللغة األجنبية لتكوف عملية التعليم كالتعلم عملية فعالية حىت كانوا فانبُت 

 الدركس اؼبتعلمة
 

 اإلةيقاحات . أ
 

 ملز ت قزة ا ال ةل ا األجنب ا .1
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كانت الباحثة تقًتح ؼبركز ترقية اللغة األجنبية بوالية اؽبامشية معهد نور 
 اعبديد بيطاف بركبولينجو. كىي أم اإلقًتاحات :

البد من مركز ترقية اللغة األجنبية أف يهتم ابؼبنظمات اليت قررهتا . أ
 هداؼبعهد ألف ال يكوف الربانمج ـبتلفا ىف منظمات اؼبع

البد من مركز ترقية اللغة األجنبية أف يرٌقي التقارب النفسي للمعلمُت . ب
كالطلبة ليعرؼ أحواؽبم عن ترقية مهارهتم كمشقتهم ىف ترقيتها خصة 

 ىف مهارة الكتابة بوسيلة اجمللة اغبائطية
البد من مركز ترقية اللغة األجنبية أف يواسل العلقة أببوايهم ليساعد . ت

 مهارة الكاتبة بوسيلة اجمللة اغبائطيةىدؼ اؼبركز خصة ىف 
 

 ل ةلمع ةلمني واملشزفني .0
 أف هبعلوا اؼبنهج الدراسي فٌعالٌيا للمعلمُت كاؼبشرفُتالبد من  . أ

أف يناسبوا اؼبهج الدراسي بغرادة  للمعلمُت كاؼبشرفُتالبد من . ب
 ككفاءهتم دكف إزالة األخالؽ الًتبوية كأىداؼ اؼبركز

أف وبثوا طلبتهم ىف تبحر اللغة العربية  للمعلمُت كاؼبشرفُتالبد من . ت
خصة ىف اجمللة اغبائطية على أهنا أم اجمللة اغبائطية مهمة كانفعة ىف 

 ترقية مهارة كتابتهم
 

 ل ةلباحث القادم .1
ىذا البحث يستطيع أف يراجعو الباحث القادـ الذم يبحث ىف مهارة 

مركز ترقية اللغة الكتابة ألنو يتعلق ابجمللة اغبائطية ؼبهارة الكتابة ىف 
 األجنبية معهد نور اعبديد اإلسالمي.
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Ketua Yayasan   : KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag 

Wakil Ketua Yayasan   : KH. Najiburrohman Wahid, M.Ag 

Sekretaris    : KH. Hefniy Rozaq, M.Pd 

Bendahara    : KH. Faiz. Ahz, S.Fil 

Departemen Usaha Dan Waqaf : Drs. Akiq Zaman 

Departemen Kelembagaan  : Drs. H. Mursyid Romli 

Departemen Sosial dan Dakwah : Drs. H. Hasyim Syamhudi, M.S.I 

2. Pimpinan Organisasi LPBA Nurul Jadid 

Penanggung Jawab   : Biro Pendidikan  PP. Nurul Jadid 

Direktur LPBA    : K. Muhammad Al-Fayyadl, M. Phil 

Wakil Direktur   : K. Moh. Imdad Robbani, M. Ud 

Wakil Direktur Al-Bayan  : Ny. Hj. Umi Hani'ah, S. Th.I 

Wakil Direktur Al-Hasyimiyah : Ny. Mabruroh, Lc 

Pembantu Direktur LPBA  : Haris Zainurrifan, S. Pd 

Bendahara Umum   : M. Hozainullah Qudsy 

Bendahara I    : Saudatul Alawiyah 

Bendahara II    : Lu'lu'ul Maknunah 

Tata Usaha   

Adm. Umum/Kurikulum  : Abdul Latief 

  



 
 

 
 

Adm. Umum/Kurikulum  : Siti Ruqoyyah 

Adm. Umum/Kurikulum  : Lailatul Izzah 

Adm. Kesiswaan    : Taufik Hidayah 

Sarana dan Prasarana  : Moh. Firman Karimullah  

Bagian-Bagian  

Bagian Kesiswaan   : Salman Alfarisi 

Ibu Asuh Arab Dalbar   : Barirotul Ummah  

Ibu Asuh Inggris Dalbar  : Widiana Sari 

Ibu Asuh Arab Daltim  : Muzayyanah 

Ibu Asuh Inggris Daltim   : Khotijah 

Bagian Kurikulum    : M. Yusfan Firdaus 

Bagian Pengajian   : Nafi Afifuddin Zuhud 

      : Inayatur Rohman 

C. Jenjang Pendidikan  

1. Program Reguler 

Jenjang studi pendidikan LPBA bagi peserta didik asrama dibagi pada 

3 tingkat yang terdiri dari 5 semester dan dapat ditempuh selama dua 

setengah tahun dengan jumlah pertemuan untuk masing-masing 

tingkat sebayak 17 kali tatap muka. 

NO TINGKAT SEMESTER STRESSING MATERI 

1 Ula/Elementary 
I 

Penguasaan Kosa Kata dan 

Percakapan 

II Percakapan dan Listening 

2 Wustho/Intermediate I Qiro’ah/Reading 



 
 

 
 

II 
Qiro’ah/Reading dan 

Gramatikal 

3 Ulya/Advance I 
Gramatikal dan 

Kitabah/Writing 

 

A. Biaya Pendidikan  

NO PROGRAM BAHASA BIAYA PENDIDIKAN 
1 
 

Reguler 
Arab Rp. 28.000,- per bulan 
Inggris Rp. 28.000,- per bulan 

 

* Biaya pendidikan program reguler meliputi pembayaran SPP, her 

registrasi, Koran, Osis dan Diniyah  

NO PROGRAM BAHASA LEVEL 
HARGA BUKU 
PAKET 

 
 
 
1 

 
 
 
Reguler 

Arab 

Ula 
Rp   47.000 
 

Wustho 
Rp    55.000 
 

Ulya 
Rp    60.000 
 

Inggris 

Elementary 
Rp    100.000 
 

Intermediate 
Rp    89.000 
 

Advance 
Rp    49.000 
 

 

B. FASILITAS LEMBAGA 

NO. JENIS SARANA FISIK JUMLAH LUAS (m2) 

01 Ruang Kantor 3  

02 Ruang Kamar Guru   4  

03 Ruang Kamar Peserta didik 16  

04 Ruang Perpustakaan  3  

05 Etalase Koran dan Mading 4  

06 Etalase Piala 1  



 
 

 
 

07 Camera Digital 1  

08 Camera Handy Camp 1  

09 Lemari Kantor 5  

10 Lemari Perpustakaan 4  

 

 

D. MEDIA PENGAJARAN  

NO. JENIS MEDIA PENGAJARAN JUMLAH 

01 TV 1 

02 VCD-DVD Player  5 

03 Tape Recorder 15 

04 Komputer  4 

05 Handycam 1 

06 Sound Speaker Aktif 5 

07 Sound System 6 

08 Laptop 1 

09 CD software Bahasa Arab/Inggris 60 

10 Cassette Bahasa Arab/Inggris  150 

 

E. Tenaga Pengajar 

a. Tenaga Pengajar Bahasa Arab 

KH. Najiburrohman, M. Ag Ahmad Ghozi Fathullah, M.Pd.I 
K. Moh. Imdad Robbani, M. Ud Moh. Hasyim, S.S 
H. Abdul Aziz, S. Kom Zainur Ridho 
Moh. Naim, S.HI Suliyanto 
Sulthon Firdaus, S. HI Siti Sundari, S. Pd. I 
Mu’allim Wijaya, M. Pd.I Taufik Hidayah 
M. Subro Malisi, LC Nafi’ Afifuddin Zuhud 
Jazilurrahman, S. Pd.I Agil Fahmi At-Taufiqi 
Moh. Ulum S. Pd.I Saudatul Alawiyah 
Zaenol Hasan, S. Pd. I  

 



 
 

 
 

F. Data Peserta Didik LPBA 

G. Ketentuan Mading 

Lampiran 1 

KETENTUAN-KETENTUAN  

PENERBITAN MAJALAH ASING 

BADAN PENERBITAN MAJALAH ASING (BPMA) 

A. MAHAL 

1. KETENTUAN UMUM  

1. Mahal adalah majalah halaman yang diterbitkan 4 kali sebulan. 

2. Tanggung jawab penerbitan mahal berada pada masing-masing  

kamar.  

3. Semua biaya penerbitan seluruhnya ditanggung kamar  

4. Unsur-unsur yang harus ada pada mahal:  

- Focus  

- Opini 

- Column 

- Cerpen 

- Qowaid/linguistic 

- Tips 

- Lagu 

2. KETENTUAN KHUSUS  

1. Mahal harus digandakan sebanyak 15 lembar dalam setiap 

penerbitan. 

2. Mahal harus ditulis tangan.  

3. Mahal harus disetorkan kepada masing-masing koordinator pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Koord. Arab : Riki Anwari + Ainun Rahman 

Koord. Inggris : Dzulfikar Prayogi + Minhajul Fikri 

4. Mahal harus ditashih terlebih dahulu sebelum digandakan kepada 

tingkat akhir atau ustad yang dikehendaki. 

5. Mahal harus memiliki minimal dua warna kertas berbeda. 

6. Dilarang menyertakan tanda tangan, foto apapun kecuali kartun.   

3. PELANGGARAN MAHAL 

1. Dianggap tidak menerbitkan bila keterlambatan mencapai tujuh 

hari 

2. Mahal ditolak bila tidak disertahi tanda tangan korektor. 

3. Mahal ditolak bila menyalahi poin – poin diatas. 

4. SANKSI-SANKSI  

1. Apabila terlambat menerbitkan dalam jangka waktu 1 hari, maka 

dikenakan sanksi Rp. 3.000,-. Dan apabila terlambat dalam jangka 

waktu 2 hari, maka dikenakan sangsi Rp. 6000,-. Begitu pula 

seterusnya.  

2. Apabila tidak menerbitkan mahal dikenakan sanksi sebesar Rp. 

35.000,-  



 
 

 
 

3. dan apabila tidak menerbitkan untuk kedua kalinya maka 

dikenakan sanksi Rp. 50.000,- dan menghadap kepada bagian 

kesiswaan.  

 

B. MADING  

1. KETENTUAN UMUM  

1. Mading  adalah majalah dinding dua dimensi 

2. Mading diterbitkan setiap satu bulan sekali oleh setiap kamar. 

3. Tanggung  jawab penerbitan mading berada pada masing masing 

kamar.  

4. Mading minimal sebesar kertas manila   

5. Semua biaya penerbitan seluruhnya ditanggung kamar  

6. Unsur-unsur yang harus ada pada mahal:  

Focus  

Opini 

Cerpen  

Column  

 2. KETENTUAN KHUSUS 

1. Mading  harus disetorkan kepada masing-masing koordinator 

pada waktu yang telah ditentukan 

2. Apabila anggoa kamar tidak menyetorkan mading dalam jangka 

waktu 7 hari dari jadwal yang telah ditentukan, maka dianggap 

tidak menerbitkan. 

  

3. SANKSI-SANKSI 

2.  Apabila terlambat menerbitkan dalam jangka waktu 1 hari, maka 

dikenakan sanksi Rp. 3.000,-. Dan apabila terlambat dalam jangka 

waktu 2 hari, maka dikenakan sangsi Rp. 6000,-. Begitu pula 

seterusnya.  

3. Apabila tidak menerbitkan mahal dikenakan sanksi sebesar Rp. 

35.000,-. 

4. dan apabila tidak menerbitkan untuk kedua kalinya maka 

dikenakan sanksi Rp. 50.000,- dan menghadap kepada bagian 

kesiswaan. 

  



 
 

 
 

A. Jadwal  

Lampiran 2 

JADWAL PENERBITAN MADING 

 

OKTOBER 

INGGRIS : 

  

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR Oxford Stanford Harvard Princeton 

 

ARAB : 

 

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR 
Al-

Damaskus 
Al-Qurtuba Al-Qohiroh  Al-Bagdadiyah 

 

NOPEMBER 

INGGRIS : 

  

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR Oxford Stanford Harvard Princeton 

 

ARAB : 

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  



 
 

 
 

KAMAR Al-Damaskus Al-Qurtuba Al-Qohiroh 
 Al-

Bagdadiyah 

 

DESEMBER 

INGGRIS : 

  

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR Oxford Stanford Harvard Princeton 

 

ARAB : 

 

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR 
Al-

Damaskus 
Al-Qurtuba Al-Qohiroh 

 Al-

Bagdadiyah 

 

JANUARI 

INGGRIS : 

  

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR Oxford Stanford Harvard Princeton 

 

ARAB : 

 

TANGGAL 01 – 07  08 – 15  16 – 22  23 – 30  

KAMAR 
Al-

Damaskus 
Al-Qurtuba Al-Qohiroh 

 Al-

Bagdadiyah 

 

 



 
 

 
 

JADWAL PENERBITAN MADING 

INGGRIS :  
 

BULAN Oktober Nopember Desember Januari 

KAMAR Princeton Harvard Stanford Oxford 

 

ARAB : 

 

BULAN Oktober Nopember Desember Januari 

KAMAR 
Al-

Bagdadiyah 
Al-Qohiroh Al-Qurtuba 

Al-

Damaskus 

 

A. Asrama LPBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

L. Majalah Dinding (Mading) 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


