
 

إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي 
 جبامعة مسارنج احلكومية

  

 رسالة املاجستري

 

 إعداد:
 رفدى حنيفة

 16721038:  رقم اجلامعيال

 

 

 

  

 
 العربّيةقسم تعليم اللغة 

 كلية الدراسات العليا
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

2018

 



 

 ب
 

إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي 
 جبامعة مسارنج احلكومية

 
 

 املاجستريرسالة 
 إىل جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مقدمة
 فاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجسترييالست 

 يف تعليم اللغة العربية 
 
 
 
 
 إعداد:

 رفدى حنيفة
 16721038رقم اجلامعي: ال

 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان مالك 
2018 



 

 ج
 

 االستهالل

وتُوا العِلَْم َدرََجاٍت 
ُ
ِْيَن أ ِْيَن َءاَمُنْوا ِمنُْكْم َواَّله ُ اَّله ُ بَِما ج يَْرفَِع اَّلله َو اَّلله

 11َتْعَملُْوَن َخبِْْيٌ 
 11 –اجملادلة 
 
 

 خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه )رواه أبو داوود(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 د
 

 اإلهداء
 

 على مجيع النعم الوافرة، رب العاملني احلمد هللا 
 الصالة والسالم على سيدان حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم. 

 أهدى الباحثة هذه الرسالة إىل:
اللذان ربيا الباحثة  أرلينا إندرايينوالسيدة  ابمبانج سوتينوالسيد األب واألم احملبوبني، 

 ،امنذ صغاره
  وأرمحاها ونصحاها ابلصرب والرفق حىت اآلن. وأعطياها اهلمة ىف مجيع األحوال

 عسى اّلّل أن يرمحهما ويبارك هلما دائما آمني.
*** 
اللذان قد  ألفا أريزا و فوزي أزينداينأخيت الكبرية و أخي الصعرية احملبوبني 

يا الباحثة التشجيع يف طلب العلم،  دعا الباحثة هلما ابلنجاح يف مجيع أعط
 األمور.
 
*** 

 ولكم املذكور جزا كم هللا أحسن اجلزاء 
 آمـني
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 الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم 
على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، أشكر هللا تعاىل على مجيع 

 نعمه ورمحته حىت تستطيع الباحثة أن تتم هذه الرسالة. 

مث أقدم جزيل الشكر إىل كل من بذل جهده يف املساعدة على إمتام هذه 
الرسالة. فهذه الرسالة ال تتم إال ابإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من 

 ، وأخص ابلشكر إىل:احملبوبة األساتذة الكرام والزمالءاألساتذ و 

ان مالك إبراهيم مساحة األستاذ عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موال .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور األستاذ موليادي املاجيستري، عميد كلية الدراسات العليا جامعة  .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور ولداان وركاديناات املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلِّّية  .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.الدراسات 

نور هدي املاجيستري كاملشرف األول الذي قد أشرف وشجع  مساحة الدكتور .4
 الباحثة يف إمتام هذه الرسالة، جزاه هللا خري اجلزاء

مساحة الدكتورة ليلي فطرايين املاجيسترية كاملشرفة الثانية اليت قد أشرفت  .5
 الباحثة يف إمتام هذه الرسالة، جزاها هللا خري اجلزاء.وشجعت 

 ، مساحة الدكتور دانيال حلمياملاجستري مساحة الدكتور عبد الوهاب رشيدي .6
، السيدة دوي ابغيسيت أبرليا املاجسترية كاخلرباء الذين قاموا املاجستري

خبار" يف ابملالحظات واإلرشادات يف تطوير الكرّاسة التدريبات "فّن الكتابة األ
 تعليم مهارة الكتابة للصحافة، وجزاهم هللا خري اجلزاء.

مساحة احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان  .7
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين قدموا العلوم واملعارف 
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 والتشجيع للباحث، وجزاهم هللا خري اجلزاء.
جبامعة يد هسن بشري املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية مساحة الس .8

 ، وجزاه هللا خري اجلزاء.مسارنج احلكومية
مساحة السيد أمحد مفتاح الدين املاجستري كمحاضر مادة العربية للصحافة يف  .9

 ، وجزاه هللا خري اجلزاءجبامعة مسارنج احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية 
،  جبامعة مسارنج احلكومية قسم تعليم اللغة العربية مساحة احملاضرين يف .10

 وجزاهم هللا خري اجلزاء.
صديقيت احلنونة إيكا لطفية اليت قد سعدت الباحثة كثريا يف أتليف هذا  .11

 البحث، جزاك هللا خري الزوج وخري احلياة
الذين  2017وكذلك زمالئي فصل "د" قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  .12

الباحثة من بداية الدراسة يف كلِّّية الدراسات العليا جامعة موالان مالك رافقوا 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج إىل إمتامها، وجزاهم هللا خري اجلزاء.

وأخريا، فهذا جهدي وعملي املتواضع، فإن أصاب فهو توفيق من هللا عز وجل، 
قرتاحات لتحسني هذا البحث. وإن أخطأ فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم اال

عسى هللا أن جيعل هذا البحث مفيدا وانفعا ملن يستفيد منه، آمني. وصلى هللا على 
 سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.

 
  2018ديسمبري  3، ابتو
 
 

 

  الباحثة
  رفدى حنيفة
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 مستخلص البحث
إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل  م، 2018حنيفة، رفدى. 

كلية الدراسات قسم تعليم اللغة العربية،  السياقي جبامعة مسارنج احلكومية، رسالة املاجستري، 
 ،نور هادي د.املشرف األول: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ، العليا
 .ليلي فطرايين د. :شرف الثاينوامل

 كراسة التدريبات، مهارة الكتابة، الصحافة، املدخل السياقي  : اإلشاريةالكلمات 
تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج احلكومية هو املواد الدراسية من حمتوايت املنهج يف قسم 

تعليم مادة عدة املشكالت يف للمهارات اخلاصة وإحدى منها هي العربية للصحافة. وجدت الباحثة 
العربية للصحافة منها عدم مطابقة أهداف التعليم بواقع التعليم، كتاب املدرسي املستخدم مل يعطي 

العربية. هتدف هذه   فرصة لطلبة يف تطبيق نظرية الصحافة كتابة، صعوبة الطلبة يف فهم مصطلحات
 تلك املشكالت.ل حتليالكراسة 

ريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء إعداد كراسة التد (1) أهداف هذا البحث هي
معرفة مواصفات ( 2)حسب نتائج حتليل االحتياجات.  املدخل السياقي جبامعة مسارنج احلكومية

 مدى فعالية هذه كراسة التدريباتمعرفة  (3)و النظرايت املستخدمة،كراسة التدريبات حسب هذه  
اسة امليدانية التجريبية يف إعداد حبثها مستعينة . تستخدم الباحثة الدر بعد تنفيذها يف عملية التعليم
الواثئقية  يه هذا البحثمع البياانت يف أسلوب جل .ADDIEنموذج بابملنهج البحث التطويري 

 .واالستبانة واالختبار واملقابلة واملالحظة
أهنم  (1اآلتية: ) ياانتانلت الباحثة الباستنادا من نتائج استباانت احتياجات الطلبة واحملاضر 

 ADDIE وإعداد هذه كراسة التدريبات ابستخدام منوذج  هذه كراسة التدريبات،أداء حيتاجون إىل 
واصفات هذه كراسة التدريبات مطابقة مبعايري  م (2ميم والتطوير والتنفيذ والتقومي(. ))التحليل والتص

كون هذه كراسة  للصحافة.كراسة التدريبات ومبادئ املدخل السياقي وخصائص تعليم مادة العربية 
أهداف الكراسة، معلومات ، الكراسةوحمتوايت املقدمة، الغالف، التدريبات عامة تتكون من 

استنادا من نتائج الطلبة  (3)التدريبات حسب موضوع اخلرب. أنواع نظرايت حول األخبار، العامة، 
أن  االطلبة، كما دل عليه لدى حافةصن كراسة التدريبات املعدة فعالة لرتقية مهارة كتابة للظهرت أ
 Ho  و يدل على أن  Sig. (2-tailed) <0,05 فهذا مبعىن 0,000قدر  Sig. (2-tailed) درجة 
 مقبول. Haو  مرفوض
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ABSTRAK 

 

Haniefa. Rifda, 2018. Pembuatan Buku Latihan untuk Keterampilan Menulis Jurnalistik 

Berbasis Pendekatan Kontekstual di Universitas Negeri Semarang, Tesis, Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Nur Hadi, M.A. (2) Dr. Laily Fitriani, M.Pd. 

Kata Kunci: Buku Latihan, Keterampilan Menulis, Jurnalistik, Pendekatan Kontekstual 
Salah satu bagian dari kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang adalah mata kuliah keterampilan khusus yaitu mata 

kuliah yang dilakukan untuk tujuan tertentu terkait dengan implementasi pembelajaran 

bahasa Arab, salah satu  mata kuliah keterampilan khusus adalah bahasa Arab untuk 

jurnalistik. Peneliti menemukan berbagai masalah dalam pembejaran bahasa Arab 

untuk jurnalistik diantaranya ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran dan praktek 

pembelajaran, buku pembelajaran yang digunakan tidak memberikan contoh dan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih dengan menggunakan bahasa Arab, 

kesulitan mahasiswa dalam memahami istilah-istilah Arab. Maka buku ini dibuat 

untuk membantu dalam merealisasikan tujuan pembelajaran serta memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih dan mempraktekkan teori-teori 

jurnalistik dengan bahasa Arab dan menggunakan istilah-istilah yang mudah 

dipahami. 

Tujuan dari penelitian ini adalah )1) membuat buku latihan keterampilan 

menulis jurnalistik berbasis pendekatan kontekstual berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan mahasiswa dan dosen (2) untuk mengetahui bagaimana spesifikasi buku 

latihan untuk keterampilan menulis jurnalistik berbasis pendekatan kontekstual (3) 

untuk mengetahui tingkat keefektifan buku latihan yang dibuat. Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan desain penelitian dan pengembangan, karena penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk, mengetahui kelayakannya berdasarkan 

penilaian para ahli, serta mengetahui  tingkat keefektifan penerapannya di lapangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan dosen dan mahasiswa maka dapat diketahui bahwasannya buku latihan ini 

sangat dibutuhkan, pembuatan buku latihan ini berdasarkan desain ADDIE (Analyze, 

Design, Develop, Implement and Evaluation). (2) spesifikasi buku latihan yang dibuat 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar pembuatan buku latihan, prinsip-prinsip 

pendekatan kontekstual dan prinsip-prinsip pembelajaran jurnalistik, yang kemudian 

dijabarkan baik dalam latihannya maupun apersepsi dan refleksi yang ada dalam buku 

latihan. Secara umum buku ini terdiri dari cover, pendahuluan, daftar isi, tujuan, 

pengetahuan umum, pengetahuan tentang topik berita, mind mapping, pertanyaan 

apresiasi, berbagai macam latiahan menulis seperti menulis berita berdasarkan teks 

dan gambar, menulis berita berdasarkan pertanyaan, menulis berita secara bebas, 

pertanyaan refleksi, kata mutiara yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran, dan 

kamus kosa kata yang terdapat pada akhir buku latihan. (3) buku latihan yang dibuat 

efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa dibuktikan dengan nilai 

signifikasi 0,00< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan hipotesis yang dibuat 

oleh peneliti diterima hal ini berarti bahwa buku latihan menulis jurnalistik 

berdasarkan pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap nilai keterampilan menulis 

mahasiswa dan mampu menyelesikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran 

jurnalistik Arab. 
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Abstract 

Haniefa. Rifda, 2018. Making an exercise book for writing skill of journalistic based 

contextual approach at Semarang State University, Thesis, Department of Arabic 

Education in Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang On 

Postgraduate Program,  advisors (1) Dr. H. Nur Hadi, M.A. (2) Dr. Laily Fitriani, 

M.Pd. 

Key Word: exercise book, writing skill, journalistic, contextual approach 

One of part from curriculum in department of Arabic education in Semarang 

state university is the subject of special skill that is the subject that is done for the 

certain purpose with the implementation of Arabic, one of the subject of the special 

skill is Arabic for journalistic. This research finds some problems in learning Arabic 

language for journalistic those are there is no appropriate between learning purpose 

and learning practice, the book that used doesn’t give the example and chance for the 

student to exercise with using Arabic language, the difficulty of the student in 

understanding the terminology of Arabic. So, this book made to help in realization the 

purpose of learning and give chance for the student to exercise and practice the 

theories of journalistic with Arabic language and use the easy terminologies to be 

understood. 

The purpose of this research is to know: 1.  To product an exercise book based 

on need analysis of the student and lecturer to the exercise book for writing skill of 

journalistic based contextual approach. 2. Specification of the exercise book based on 

the theory. 3. The effectiveness degree of exercise book that is made. This research is 

the field research with the research design and developing, because this research 

purpose to produce a product, to know its worthiness based on the assessment of the 

experts, and to know level of effectiveness of its application in the field. This is 

research and development using ADDIE (Analyzing, Designing, Developing, 

Implementation, and Evaluation). 

The result of this research is as the following: 1. Based on need questionnaire 

can know that this book is needed very much. Level of this exercise book worthiness 

based the result of the expert’s validation in content area is 87% , the result of the 

design validation expert 92%, and the result validation from language expert is 83%. 

Based on the result of validation, it can be the category of the worthiness book to be 

used. 2. Specification of the exercise book that is made based on the indicator of 

exercise book as the appropriate with learning book and some kinds of   language 

exercise activity. And based on principles contextual approach that is realized in mind 

map, examples are appropriate with theme, apperception and reflection, individual 

exercise and group, and guidance in writing news. 3. The exercise book that  made is 

effective in developing writing skill of student that is proved with the significant score 

0,00 < 0,05 so, Ho refused and Ha accepted. Its mean hypothesis of this research is 

accepted and exercise book for writing skill of journalistic based contextual approach 

proved could solve the problems in learning Arabic for journalistic. 
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 1 ............................................. خلفية البحث .أ
 6 ............................................. البحث أسئلة .ب
 6 ............................................ أهداف البحث .ج
 6 ............................................. فرضية البحث .د
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 الفصل األول
 اإلطار العام 

 خلفية البحث .أ
يدخل قسـم تعلـيم اللغـة العربيـة يف صـفوف األقسـام لشـعبة اللغـات األجنبيـة وآدا ـا 
جبامعـــة مســـارانج احلكوميـــة، وهـــو الـــذي يقـــوم بتعلـــيم اللغـــة العربيـــة. ويهـــدف هـــذا القســـم 

ـــه القـــدرة األكاد يـــة و املهـــارات  للحصـــول علـــى اخلـــريج املؤهـــل يف اللغـــة العربيـــة، الـــذي ل
اللغويــة، والــذي يتميــز ابلقيمــة األخالقيــة و الدينيــة. إضــافة إىل ذلــك، يقــدر اخلــريج علــى 
تطـوير العلـوم يف جمـال اللغــة العربيـة ملواجهـة التحـدايت املســتقبلة، كمـا يقـدر علـى تكميــل 

 .1احتياجات اجملتمع
ــــة ــــل الرســــالة ل وقفــــا للر ي ــــة جبامعــــة مســــارانج الســــابقة، تتمث ــــيم اللغــــة العربي قســــم تعل

( القيــام ابلتعلــيم والبحــث يف جمــال العلــوم اللغوبــة للحصــول 1احلكوميــة ابألمــور التاليــة: )
والبـارع وذي الشخصـية اجليـدة والقـيم األخالقيـة والدينيـة، جبانـب أنـه على اخلريج احملرتف 
سم مركزا للموارد اإلنسانية اجليدة واملوثوقة يف التواصل مع (  جعل الق2متقن يف قسمه. )

( إعطــــــاء املســــــاهامات التعليميــــــة والبحثيــــــة 3العربيــــــة. )اللغــــــة اجملتمــــــع يف قســــــم التعلــــــيم و 
( نشر املعرفـة االجتماعيـة والثقافيـة 4العربية. ) اللغةوالتواصلية مع اجملتمع يف قسم التعليم و 

اللغــــة جمــــاالت  ( تقــــدمي املهــــارة يف5م واللغــــة العربيــــة. )والتكنولوجيــــة أساســــا علــــى التعلــــي
( تضـــمني مالئمـــة البحـــث والتواصـــل مـــع 6) اللغـــة والســـياحية والتجاريـــة. علـــيموالرتمجـــة وت

اجملتمع ىف قسم تعليم اللغة العربية أتييدا لتطوير العلوم والتكنولوجيا، مما يستطيع أن يـدعم 
 قية املنحرفة بشكل أسرع.تنمية االقتصاد ورفاهية اجملتمع األخال

تعليم اللغة العربية جبامعة مسارانج استنادا إىل الر ية والرسالة السابقتني، يسعى قسم 
املشــروع عنـــد الســعي  كتــبوي. تنــوعحصــول علــى اخلــريج املؤهــل يف اجملــال امللاحلكوميــة ل
تعلــيمتحقيــق الر يــة والرســالة وكــذالك األهــداف يف املــنهج املقــرر. املــنهج يف قســم القســم ل

                                                           
1 Ahmad Syaifudin dkk., Buku Panduan Fakultas Bahasa dan Seni (Semarang: FBS UNNES, 

2015), 127. 
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اللغــة العربيــة جبامعـــة مســارانج احلكوميــة يتكـــون مــن املــواد لتطـــوير الشخصــية واملــواد لرتقيـــة 
 .2االجتماعية واملواد إلعطاء اخلربة يف العمل اةاملعارف واملهارات واملواد عن احلي

تعليم اللغـة العربيـة جبامعـة مسـارانج احلكوميـة هـو املـواد ج يف قسم نهحمتوايت املومن 
العلمية واملهارية. تنقسم املواد املهارية إىل قسمني املهارات العامة واملهارات اخلاصة. املواد 

والكـالم،  االسـتماع،وهـي -الدراسية للمهـارات العامـة تتكـون مـن تعلـيم املهـارات األربعـة 
بشـكل عـام، والواجـب علـى الطلبـة أن يسـتوعبها. أمـا املـواد الدراسـية  -والقراءة، والكتابـة

وهو ما يصطلح يف جمال تعليم اللغة - للمهارات اخلاصة تقصد حلصول على هدف معني
  .3. وإحدى املواد الدراسية للمهارات اخلاصة هي العربية للصحافةغراض خاصةأب

ــــا املعلومــــات.  تتســــع العوملــــة إىل نطــــاق واســــع، ويف نفــــس الوقــــت تتقــــدم تكنولوجي
لالنضــمام وتــؤدي هــذه الظــاهرة إىل وقــوع تغيــريات كبــرية يف حيــاة اجملتمــع. بــل، وتقــودهم 

عصر جديد، وهو عصر املعلومـات. وتـوفر تكنولوجيـا املعلومـات للمجتمـع مالمـح  داخل
نجح نوا من مكان بعيد. وييكو يف احلياة اليومية، وإن متنوعة تسهيال هلم لنوال املعلومات 

حتصيل املعلومات يف وقـت قصـري وبتكلفـة رخيصـة. هـذا هـو اجلانـب الـذي يعـرض  بذلك
جمموعــة مـــن توجــد  مقابــل،أمثلــة مــن اآلاثر اإلجيابيــة لتكنولوجيــا املعلومــات. ويف جانــب 

ومـن أنـواع تكنولوجيـا املعلومـات إىل اجملتمـع.  اهلوصو تمل أيضا حياآلاثر السلبية هلا، وهي 
. مـن البيـان السـابق تتضـح مـدى أمهيـة الصـحافة يف 4اليت هلا أثر قـوي للمجتمـع الصـحافة

 احلياة اليومية. 
وفــق مــا ينقلــه حكمــة كوســومامرات وبورانمــا  كوســومامرات  –ويقــول مــاك دوغــل 

حلـــاداثت. أن الصــحافة هــي عبــارة عــن عمليــة مجـــع األخبــار وطلــب احلقــائق وعــرض ا –

                                                           
2 Hasan Busri, dkk., Borang Akreditasi PBA UNNES 2015 Buku 3A Standar 5 (Semarang: FBS 

UNNES, 2015,  61. 
3 Jamat Jamil, Praksis Pembelajaran Keterampilan Bahasa Arab di Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang Berdasarkan Prinsip Pembelajaran Bahasa H. 

Douglas Brown (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016), 1. 
4 Dian Muhtadiah Hamma, Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial (Jurnalisa 2017). Vol. 03 

No. 1 h. 1 



3 
 

 

أن الصــحافة هلــا قــدرة علــى ترقيــة قــوة اإلبــداع لــدى  -ابلنســبة إىل التعلــيم–جبانــب ذلــك 
 .        5الطلبة

رتقية قوة اإلبداع لـدى الطلبـة وهي ل-استنادا من الشرح السابق عن أمهية الصحافة 
الــيت املــادة تــوفري نج احلكوميــة باتعلــيم اللغــة العربيــة جبامعــة مســار قــام قســم  -ونشــر األخبــار

 ا.وتطبيق   نظرية   العربية للصحافةاللغة تعلِّّم الطلبة الصحافة بشكل خاص، وهو مادة 
يف املسـتوى  الطلبـةوتتوفر لدى  االختياريةمن املواد  مادة   العربية للصحافةاللغة  تعد  
شرح  عملية التعليم هلذه املادة، يرجى إجياد القدرة لديهم على بةبعدما اتبع الطل اخلامس.

يف األنشــطة مثــل الــتكلم والكتابــة  الصــحافة تطبيــقعلــى املصــطلحات يف جمــال الصــحافة و 
 .6القيم الد قراطية والتسامح واملسؤولية واملهذبة مالزمةمع 

وجـــدت الباحثـــة عـــدة املشـــكلة يف الـــيت أقامتهـــا الباحثـــة األوليـــة نظـــرا إىل املالحظـــة 
واقـع التعلـيم، بعملية تعليم هـذه املـادة. املشـكلة األوىل هـي، عـدم مطابقـة أهـداف التعلـيم 

مكتــوب يف خطــة عمليــة التعلــيم للمــادة العربيــة للصــحافة أن إحــدى هــدف التعلــيم هــذه 
هارة الكالم، املادة هو استعاب الطلبة نظرية الصحافة وتطبيقها إما يف مهارة االستماع، م

مهــارة القــراءة، ومهــارة الكتابــة. لكــن يف الواقــع التــدريب ملهــارة الكتابــة ال هتــتم جيــدا وال 
توجــد التــدريب ملهــارة الكتابــة إال قلــيال، وعنــدما قامــت الباحثــة ابملالحظــة األوليــة وأمــرت 

تـب بعض الطلبة لكتابـة اخلـرب البيسـطة والسـهل شـعر الطلبـة ابلصـعوبة وال يسـتطيع أن يك
ذلك اخلرب البسيط وطلبوا إىل الباحثة أن تعطى دليال يسهل هلم يف الكتابة اخلرب. وإعـداد 

 مساعدة لتحقيق أهداف تعليم ملادة العربية للصحافة. ه الكراسة هذ
العربيــة للصــحافة مناســب اللغــة أن الكتــاب املســتخدم يف مــادة املشــكلة الثانيــة هــي 

ــــة للصــــحافةالعرباللغــــة ة للمــــادة ءمبعيــــار الكفــــا ت أيمل و  ونظــــراي. لكــــن ال تــــزال عامــــةو  ،ي
جبانب ذلك مل توجد يف الكتـاب  ابملثال عن تطبيق الصحافة اجليدة ابللغة العربيةالكتاب 

                                                           
5Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya  2006), 15. 
6Ahmad Miftahuddin, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Arabiyyah lish-

Shochafah (Bahasa Arab untuk Jurnalistik) (Semarang: Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2017), 3 
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عـدم  خـالل املالحظـةالباحثـة وجدت كذلك تدريبا لكتابة اخلرب خصوصا ابللغة العربية. و 
. أمـا الطلبـة حتتـاجون إىل أداء هـذا تطبيق نظرية الصحافة يف مكتبةب الذي خيتصّ الكتاب 

الكتــاب تســـهيال هلـــم يف تطبيـــق وتـــدريب نظريـــة الصـــحافة ابلعربيـــة. وإعـــداد هـــذا الكتـــاب 
 مساعدة لطلبة يف استعاب مهارة الكتابة املتعلقة ابلصحافة.  

نتائج املقابالت الـيت أقامتهـا الباحثـة مـع من  إعداد هذا الكتاب  كذلك مستخلف
ــــة الــــيت عقــــد ــــاري  الطلب ــــة  توجــــد   2018مــــن أبــــريل  5-4ت يف الت ــــة أن الطلب الباحث

ــــد يشــــعرون ابلصــــعوبة  ــــةعن ــــة الصــــحافة إىل اللغــــة العربي حصوصــــا مــــا يتعلــــق  تطبيــــق نظري
يسـاعدهم يف تطبيـق يف التعليم . وهم يعتربون أهنم يف احلاجة إىل كتاب مصاحب ابلكتابة

ة الــيت أقامتهــا الباحثــة مــع احملاضــر ملــادة قابلــاملنظريــة الصــحافة ابللغــة العربيــة. وبنــاء علــى 
 6عقــدت يف التــاري  الــيت و  -أمحــد مفتــاح الــدين املاجســتريوهــو -العربيــة للصــحافة اللغــة 

العربيــة للصــحافة اللغــة ملــادة  كتــابيف حاجــة إىل   أوضــح احملاضــر أبنــه 2018مــن أبــريل 
حصوصـا يف مهـارة  عربيـةابللغـة التطبيـق نظريـة الصـحافة  على الطلبة ةساعدمالذي  كن 

 .  الكتابة
ــــة  ــــة خــــالل املالحظــــة األوليــــة هــــي أن الطلب ــــيت وجــــدهتا الباحث املشــــكلة األخــــرى ال

ما يواجهون املصـطلحات الـيت تتعلـق ابلثقافـة العربيـة وهـذا املشـكلة ديشعرون ابلصعوبة عن
كـان   نظـرا إىل املشـكالت السـابقةتسبب إىل صعوبة الطلبة يف تـدريب الكتابـة للصـحافة. 

. املــدخل الســياقي هــو املــدخل الــذي يركــز تلــك املشــكلةاملــدخل الســياقي  رجــا ومناســبا ل
التعلــيم علــى ميــول الطلبــة وخــربهتم وخلفيــاهتم. وهــو املــدخل الــذي حيــاول مســاعدة الطلبــة 

حوال اليوميـة إمـا مـن ألاب املواد الدراسية يعلقالذي و  دروسةاملواد العلمية املإىل النظر  عند
 . 7الشخصية أو اإلجتماعية أو الثقافية اجلهة

يعلـق املـواد  ذيوكتب أمحد فؤاد أفندي أن املدخل السياقي هو الفكرة عـن العلـم الـ
عالقة بني املعارف وتطبيقتها يف حيـاهتم ال لكشفدفع الطلبة يالتعليمية ابملواقف الواقعية و 

                                                           
7Johnson dalam, Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK (Malang: Universitas Negeri Malang, 2002), 12. 
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اســرتاتيجية التعلــيم والــتعلم . وقــال نــور هــادي واآلخــرون أن املــدخل الســياقي هــو 8اليوميــة
الـــيت متكـــن الطلبـــة مـــن تقويـــة وتوســـيع وتطبيـــق املعـــارف ومهـــاراهتم األكاد يـــة مـــن  تلـــف 

. وثبـت 9خلفيات املدرسة أو خارج املدرسة حلل مجيع املشكالت املوجودة يف واقـع احليـاة
 .10الطلبة واملعارف هذا املدخل فعاال لرتقية مهارات
لســـياقي ومهـــارة الســـابقة ظهـــرت وجـــود العالقـــة بـــني املـــدخل ااســـتنادا مـــن نظـــرايت 

املــواد تــاج الطلبـة يف تعلــم مهــارة الكتابــة للصـحافة إىل معلومــات عــن حي. الكتابـة للصــحافة
ســــتطيع أن يعــــرب املــــواد املدروســــة ابملفــــردات املتنوعــــة. ي)أنــــواع األخبــــار( حــــىت  الدراســــية

يركـز التعلـيم و  ابملواقـف الواقعيـة الدراسـيةاملـواد بـني يعلـق ستخدام املدخل السياقي الـذي اب
يف تــدريب مهــارة الكتابــة للصــحافة ويســهل الطلبــة  اعديســ الطلبــة وخلفيــاهتمة علــى خــرب 

 الطلبة يف تعبري آرائهم وفهم املصطلحات املوجودة يف النصوص. 
مـع قائق اليت وجـدهتا الباحثـة عـن احتياجـات الطلبـة ونتـائج املقـابالت احلبناء على 

أن حتــل تلـك املشــكالت بتطــوير   ةاحملاضـر والطلبــة ومطابقـة املــدخل الســياقي، تريـد الباحثــ
إعــداد  "  بحــث ابملوضــوعالباحثــة ال ختتــارو  .العربيــة للصــحافةاللغــة كتــاب مصــاحب ملــادة 

جبامعـــة مســـارنج  ضـــوء املـــدخل الســـياقيملهـــارة الكتابـــة للصـــحافة علـــى  التـــدريبات كراســـة
 ". احلكومية

الباحثــة هــذا املــادة يف قســم تعلــيم اللغــة العربيــة جبامعــة مســارنج احلكوميــة  تواختــار 
بتكــارات الكثــرية االألهنــا مــادة جديــدة تواجــه املشــكالت الكثــرية يف تطبيقهــا وحتتــاج إىل 

 حلل املشكالت املوجودة لتحقيق األهداف املعينة.
ســـهل يأن  عالـــذي يســـتطياالبتكـــار اجلديـــد  تـــوف رهـــذا الكتـــاب مـــن رجـــت الباحثـــة 

 صوصا يف مهارة الكالم والكتابة.خساعد الطلبة يف تطبيق األنشطة الصحافية يو 
 

                                                           
8Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2004), 157 
9Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual, 13 

تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل السياقي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ، أندي عارف فامسائنج10 
 91، (2017)ماالنج : جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ،الثانية بباري ابري سوالويسي اجلنوبية



6 
 

 

 أسئلة البحث .ب
 إنطالقا من املقدمة السابقة، فأسئلة هذا البحث كما أييت :

إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل كيف يتم  .1
 ؟ السياقي جبامعة مسارنج احلكومية

كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل   مواصفاتما  .2
 السياقي جبامعة مسارنج احلكومية؟

كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل   ما مدى فعالية .3
 السياقي جبامعة مسارنج احلكومية؟

 
 أهداف البحث .ج

 يف هذا البحث فهي ما يلي: احلصول عليهاأما األهداف اليت تريد الباحثة 
وصف إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل  .1

 السياقي جبامعة مسارنج احلكومية 
كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل مواصفات  ملعرفة  .2

 السياقي جبامعة مسارنج احلكومية
ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل كراسة التدريبات ملعرفة مدى فعالية   .3

 السياقي جبامعة مسارنج احلكومية
 

  فرضية البحث .د
كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي تطوير  إن 

يف قسم التعليم اللغة لصحافة لدى طلبة املستوى اخلامس لمهارة الكتابة لرتقية فعاال 
وتستطيع أن حتلل املشكالت املوجودة أثناء تعليم مادة  احلكوميةالعربية جبامعة مسارنج 

 العربية للصحاف
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 أمهية البحث .ه
 يرجى هلذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب التالية:

 اجلانب النظري: .1
والباحثني الذين  ةامعالطلبة اجل لزايدة الفهم الباحثة و مفيدإن هذا البحث 

النظرية حول عن يشتغلون يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  ا، 
 خصوصا يف كراسة التدريباتعن العربية للصحافة املصاحب تطوير الكتاب 

 :اجلانب التطبيقي .2
لطلبة يف تعليم اللغة العربية السيما يف تعليم ويسهل ا فيدييرجى هذا البحث 
ملتعلقة ابلصحافة حىت يستطيعوا أن يغنوا أنفسهم ابلكتابة مهارة الكتابة ا

اللغة على أداء وظيفتهم يف تعليم مادة  حاضرينللم ةمساعدوإعطاء  .يناجليد
لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارنج ويسهم هذا البحث  العربية للصحافة.

جبامعة مسارنج احلكومية يف إجياد املعلومات لتنمية قسم تعليم اللغة العربية 
 احلكومية يف حتقيق األهداف املرجوة وحل املشكالت املوجودة يف التعلم.

 
 حدود البحث .و

 كراسة التدريباتتطوير   لىهذا البحث عيف رتكز الباحثة ساحلد املوضوعي:  .1
العربية للصحافة على ضوء املدخل السياقي يف قسم تعليم اللغة  اللغة ملادة

 .الكتابة هارةمالعربية جبامعة مسارنج احلكومية، وخصوصا يف 
هذا البحث يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يف احلد املكاين: حتدد الباحثة  .2

 مسارنج احلكومية.
من العام الدراسي  اخلامساحلد الزماين: عقد هذا البحث يف املستوى  .3

 م. 2018-2019
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 لحديد املصطلحات .ز
كتاب يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول :  كراسة التدريبات .1

 تلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج 
ومرتبطة بفصول الكتاب املدرسي، وعادة ما يرتك يف كراسة التدريبات فراغ 

 الطلبةيكتب الطالب فيه إجابته، ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء 
 .11ريب على مهارات اللغة ومكوانهتا واملفردات والرتاكيبمزيدا من التد

مهارة الكتابة: أن مهارة الكتابة هى نشاط ذهين يعتمد على االحتيار الواعي  .2
ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل املتناسب 

  12مع غرض الكاتب. 
ئق وتقرير ااحلقعن لبحث الصحافة هي عملية مجع األخبار واالصحافة:  .3

 . 13األحداث
نظر املواد  علىوهو املدخل الذي حياول مساعدة الطلبة : املدخل السياقي .4

حوال اليومية إما من اجلهة الشخصية أو ألاب على ربطهاو  دروسةامل دراسيةال
  .14اإلجتماعية أو الثقافية

 
 الدراسات السابقة .ح

الدراسات  اختار مث السابقة الدراسات عدة على ابالطالع الباحثة قامت لقد
 تعلقت كثريا قد السابقة الدراسات وهذه. البحث موضوع جوانب يف منها تستفيد املعينة
 ،(2017صرية  )عالبحوث العلمية لدوي  :هي الدراسات تلك فمن. البحث  ذا

                                                           
 أمّ  جبامعة اللغة العربية معهد :)مكةالعربية  تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل طعيمة، أمحد رشدي 11
  295(، 1985القرى،
دمشق: جامعة أم القرى معهد اللغة . )املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة،  12
  589(، 1986، العربية

13 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek, 15. 
14Johnson dalam Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual, 12. 
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لطفي حكيم ( ول2016، وحملمد خالص جوهري )(2017ندي عارف فامسائنج )وأل
(2013.) 

تطوير املواد التعليمية "البحث الذي قامت به دوي عصرية حتت املوضوع  .1
على أساس املدخل السياقي ملهارة الكالم لطلبة قسم متريض مبعهد حممدية 

تطوير املواد  ملعرفةهدف ي. هذا البحث "العايل للعلوم الصيحية بكالومان
تمريض السم التعليمية ملهارة الكالم على أساس املدخل السياقي لطلبة ق

 وكذلك هالوصف خصائصو مبعهد حممدية العايل للعلوم الصيحية بكالومان. 
يستخدمان املدخل السياقي  موقف الباحثة  ذ البحث أهنما تهالقياس فعالي

 والفرق بينهما هو املنهج البحث والتطوير. يف تطوير انتاج  ويستخدمان
  انتاج البحث.و موضوع البحث املهارة املستهدف و 

تطوير كتاب "البحث الذي قام به أندي عارف فامسائنج حتت املوضوع  .2
تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل السياقي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

هذا البحث يستهدف  ."احلكومية الثانية بباري ابري سوالويسي اجلنوبية
املدرسة الثانوية النتاج كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل السياقي يف 

بني حبث ألندي  بهالتشا. األسالمية احلكومية الثانية بباري بلري سوالويسي
استخدام املدخل السياقي يف تطوير   ومهاعارف فامسائنج والباحثة يف جانبني

مهارة والفرق بينهما هو  املنهج البحث والتطوير. الكتاب ويستخدمان
 انتاج البحث. و موضوع البحث و  املستهدف

إعداد املواد التعليمية ملهارة " البحث الذي حبثه لطفي حكيم حتت العنوان .3
القراءة من خالل موضوعات الصحافة العربية )ابلتطبيق على طلبة املدرسة 

املواد التعليمية بشكل  " يستهدف النتاجالثانوية األهلية ثري ابكيت ماديون(
موافقة الكتاب التعليمي ملهارة القراءة أي فهم املقروء للفصل الثاين الثانوي. 

وهي مادة  دروسةابلبحث الذي قام به لطفي حكيم تقع يف املادة امل الباحثة
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وهو املنهج البحث والتطوير.  والفرق  املستخدمة منهج البحثو الصحافة 
 انتاج البحث.و موضوع البحث ملستهدف و املهارة ابينهما يقع يف  

"تصميم الكتاب املصاحب حتت املوضوع فجر الفؤاد البحث الذي قام به  .4
هذا البحث يستهدف النتاج الكتاب املصاحب لتعليم . لتعليم مهارة الكتابة"

 مهارة الكتابة يف مدرسة الكوثر املتوسطة اإلسالمية بربيس وملعرفة فعاليته.
وهي أن هذان حبثان يركزان على  انتاج والباحثة  جر الفؤادفبني حبث  بهالتشا

 والفرق بينهما هو موضوع البحث .الكتاب املصاحب لتعليم مهارة الكتابة
 البحث.  منهج وانتاج البحث و

 املساواة واالختالف مع البحوث األخرى: 1اجلدول 

 االختالف املساواة عنوان البحث اإلسم الرقم

صرية  علدوي  1
(2017) 
 

تطوير املواد التعليمية على أساس 
املدخل السياقي ملهارة الكالم 
لطلبة قسم متريض مبعهد حممدية 
العايل للعلوم الصيحية 

 بكالومان.

استخدام املدخل السياقي  .1
 يف تطوير انتاج.

 منهج البحث وهو املنهج .2
 والتطوير البحث

 املهارة .1
 موضوع البحث .2
 انتاج البحث .3

أندي عارف  2
فامسائنج 

(2017) 

تطوير كتاب تعليم اللغة العربية 
يف ضوء املدخل السياقي يف 
املدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية الثانية بباري ابري 

 سوالويسي اجلنوبية.

استخدام املدخل السياقي  .1
 يف تطوير الكتاب

منهج البحث وهو املنهج  .2
 البحث والتطوير

 املهارة .1
 موضوع البحث .2
 انتاج البحث .3

املادة املبحوثة وهي املادة  .1إعداد املواد التعليمية ملهارة لطفي حكيم  4
 ةالصحاف

 املهارة .1
 موضوع البحث .2
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القراءة من خالل موضوعات  (.2013)
الصحافة العربية )ابلتطبيق على 
طلبة املدرسة الثانوية األهلية ثري 

 ابكيت ماديون(

منهج البحث وهو املنهج  .2
 البحث والتطوير.  

 البحثانتاج  .3

فجر الفؤاد  4
(2009.) 

تصميم الكتاب املصاحب لتعليم 
مهارة الكتابة )حبث جتريبيي يف 
مدرسة الكوثر املتوسط 

 اإلسالمية بربيس(

يركزان على  انتاج الكتاب  .1
املصاحب لتعليم مهارة 

 الكتابة
 

 موضوع البحث .1
 انتاج البحث .2
 منهج البحث .3

بيحثو يف إعداد كراسة التدريبات ملهارة ن البحوث السابقة رأت الباحثة أهنم مل م
الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي لطلبة مستوى اجلامعي، لذالك ستعد 
الباحثة كتااب خاصا يرتكز يف تدريبات ملهارة الكتابة للصحافة جبامعة مسارنج احلكومية 

ة أهنا ستعد  يهدف ملساعدة الطلبة يف استعاب مهارة الكتابة للصحافة. وموقف الباحث
كراسة لتدريب مهارة الكتابة للصحافة الذي مل توجد قبلها تستخدم هذه كراسة 
التدريبات ملصاحبة كتاب املدرسي وملساعدة الطلبة يف نيل أهداف التعليم مادة العربية 

  للصحافة خصوصا يف مهارة الكتابة.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

ت اليت تتعلق  ذا البحث، وتلك النظرايت نظرايعن يشمل على مفاهيم  الفصلهذا 
 املدخل السياقي ( 4الصحافة )( 3)مهارة الكتابة ( 2) كراسة التدريبات(  1: )هي

 كراسة التدريباتاملبحث األول:   
 التدريبات وخصائصهاتعريف كراسة  .أ

 الكتاب املدرسيقبل أن نعرف عن مفهوم كراسة التدريبات البد لنا أن نعرف عن 
هو جمموعة من املواد التعليمية اليت تكتب وترّتب وتؤّلف و مصاحباته. الكتاب املدرسي 

مناسبة ابملبادئ التعليمي. وفيها نظام خاص وأغراض التعليم و ا تسهيل الطالب يف 
دف التعلم. وتعرض فيها التمرينات واخلالصة أو املالخص. وتلك املواد تستطيع حتقيق ه

 .15أن تويّف حاجات الطالب فردية كانت أم جمموعية
وأراد تيان بيالوايت أن الكتاب املدرسي هو جمموعة من املواد اليت مت ترتيبها مناسبة 

أهداف التعليم  بنظام خاص يستعملها املدرس والطالب يف عملية التعليم لتحقيق
 خاصة تعليم اللغة العربية.16

وذهب طعيمة يف تعريفه ملفهوم الكتاب املدرسي يف قوله : إن الكتاب املدرسي 
يشمل  تلف الكتب واألدوات املصاحبة اليت يتعلم الطالب منها املعرفة واليت يوظفها 

يف الربانمج التعليمي مثل شرائط التسجيل و املذكورات واملطبوعات اليت توزع على املعلم 
الطالب يف بعض احلصص، وكراسة التدريبات، وكراسة االختبارات املوضوعية ومرشد 

.17املعلم

                                                           
15 Paulina Pannen, Mengajar dengan Sukses (Jakarta: Dikt, 1994), 23. 
16 Tian Belawati, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), 13. 

 اللغة العربية معهد :)مكةالعربية  تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل ،طعيمة أمحد رشدي 17
 34،   (1985القرى، أمّ  جبامعة
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الكتاب املدرسي هو  أن على الباحثة استخلصت السابقة املفهومات إىل ابلنسبة
ليم لتحقيق أهداف التعليم. ويتضمن فيه مواد تعليمية أمر هام ومؤثر يف عملية التع

مناسبة مبعايري التعليم ومكتوبة ابلرتتيب حسب املبادئ لتأليف الكتاب املدرسي وتعرض 
فيها التمرينات واخلالصة أو املالخص. وفيها نظام خاص وأغراض التعليم و ا أيضا 

 تعلم املثايل.مساعدة املدرس والطالب يف القيام بعملية التعليم وال
و أما املراد بكتاب مصاحب هو جمموعة من املواد التعليمية املساعدة اليت حترص 
مع الكتب الدراسية على حنقيق أهداف مناهج تعليم اللغات والوفاء ابملسؤوليات 

  18املتعددة اليت يرجى من الكتب أدائها
تفرضها طبيعة  تتعدد مصاحبات الكتاب بتعدد املتطلبات اللغوية الرتبوية اليت

العمل يف برانمج تعليم اللغات األجنبية. مثل احلاجة إىل أتليف كراسة للتدريبات تزود 
الطالب مبجموعة إضافية من النصوص والتدريبات واملفاهيم الثقافية اليت تصاحب 
الكتاب األساسي درسا بدرس، وبذلك يسد املؤلف ثغرة يشعر معلم اللغات  ا دائما 

 يكن يتسع حجم الكتاب األساسي إلشباعها. ويشبع حاجة مل
قال طعيمة أن مصاحبات كتب تعليم اللغات األجنبية كثرية منها كراسة 
االختبارات املوضوعية، والسرد اللغوي والقاموس االحادي أو الثنائي، وقوائم الكتب 

ية وغرب واملراجع، وكتب مراجعات النحو، وكراسة  ترب اللغة، وكتب ومواد الثقافة األجنب
ذلك. واحلديث عن كل هذا املواد أمر ال يتسع له هذا البحث واقتصر طعيمة على 
احلديث عن أربعة من املواد التعليمية املصاحبة، وهي اليت تعترب من أكثرها شيوعا يف هذا 
امليدان. هذه املواد هي: مرشد املعلم و كتب القراءة اإلضافية و كراسة التدريبات وكتاب 

 .احملادثة

 

 

                                                           

 248،  العربية تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل ،طعيمة أمحد رشدي18 



14 
 

 

 مرشد املعلم .1
ويقصد به ذلك الكتاب الذي يقدم إىل املدرس معلومات الزمة عن املنهج أو 
الكتاب املدرسي: أهدافه، ومنطلقاته، وأسس إعداده كما يرشده إىل طريقة 
التدريس املناسبة مقدما له يف بعض األحيان منادج توضيحية من الدروس، مبينا 

 التعليمية، مقرتحا عليه أساليب التقومي.له أنواع وكيفية استخدام الوسائل 
 كتب القراءة اإلضافية .2

يقصد به ذلك الكتاب الذي يشتمل على نص أو جمموعة من النصوص 
املتدرجة يف صعوبتها سواء من حيث املفردات أو الرتاكيب أو احملتوى العلمي 
والتقايف. ويعتمد الطالب على نفسه يف استخدام هذا الكتاب، ولكن حتت 

اف املدرس عادة. ويستهدف هذا النوع من الكتب تدريب املتخرجني يف إشر 
برامج تعليم العربية على االستمرار يف تنمية مهاراهتم اللغوية وزايدة معلوماهتم 

 عن الثقافة العربية اإلسالمية.
 كراسة التدريبات  .3

يقصد  ا ذلك الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول 
لف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج  ت

ومرتبطة بفصول الكتاب املدرسي، وعادة ما يرتك يف كراسة التدريبات فراغ 
يكتب الطالب فيه إجابته، ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء الطالب 

 يب.واملفردات والرتاك مزيدا من التدريب على املهارات اللغة ومكوانهتا
 19كتاب احملادثة .4

ذلك الكتاب اإلضايف الذي  Conversation Bookيقصد بكتاب احملادثة 
يشتمل على جمموعة من احلوارات املتدرجة يف مواقف احلياة املختلفة  دف 

 تدعيم مهارات األتصال اليت يتوخى حتقيقها أحد كتب تعليم العربية.

                                                           
 304 ،العربية تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل ، طعيمة أمحد رشدي 19
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ذكرها يف الكتاب الذي  انطالقا من النظرايت عن مصاحبات الكتاب وخصائص
من نوع كراسة التدريبات. ألن فيه أنواع  عدادهفالكتاب الذي تقوم الباحثة إب السابقة،

التدريبات عن تطبيق نظرية الصحافة بزايدة النظرية البسيطة عنها مساعدة للطلبة يف 
 عملية التدريبات. لذلك تقوم الباحثة بكشف النظرايت املتعلقة بكراسة التدريبات.

كراسة التدريبات هي كتاب يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول  تلف 
فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبطة بفصول 
الكتاب املدرسي، وعادة ما يرتك يف كراسة التدريبات فراغ يكتب الطالب فيه إجابته، 

الطالب مزيدا من التدريب على مهارات اللغة ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء 
 .20ومكوانهتا واملفردات والرتاكيب

كراسة التدريبات هي جمموعة من عملية أساسية جيب أدائها لدى الطالب لزايدة 
 .   21املفاهيم وحتقيق املهارات املناسبة ابملعايري وأهداف التعليم
 التدريبات، و من أمهها:ومن هذا التعريف تتبني اخلصائص العامة لكراسة 

أهنا كراسة  صصة للطالب، وهو أن كان يتوىل بنفسه مهمة أداء املطلوب  .1
 فيها إال أن استخدامها عادة حتت إشراف املعلم ويف ضوء خطة لديه

أهنا منفصلة عن الكتاب املدرسي املقرر. فهي وإن تشمل على تدريبات  .2
ستقلة عنه. أبهدافها وحمتواها، مثلما يشتمل الكتاب املدرسي عليها غري أهنا م

ولئن استطاع الطالب االستغناء ابلكتاب املدرسي عن كراسة التدريبات إال 
أنه ال يستطيع عكس ذلك، ومن هنا ال عجب من خلو بعض الكتب 

 املدرسية منها إذ يقل عند بعض املؤلفني إدراك ضرورهتا.

                                                           
 295 ،العربية تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل ،طعيمة  أمحد رشدي 20

21 Trianto, Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2009), 222 
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كاملة معه مرتبطة به أهنا وإن كانت مستقلة من الكتاب املدرسي إال أهنا مت .3
ونوع التدريبات املصاحبة لكل الدرس، إذ أن من ترتيب الدروس من حيث 

 مهامها تدعيم املهارات اللغوية اليت يهدف الكتاب املدرسي إىل تنميتها
إهنا  صصة للتدريبات اللغوية، أي يغلب عليها جانب األداء العملي من قبل  .4

ا ال تقدم نصوصا جيدة تدور حوهلا الطالب وال جمال فيها لالستذكار. إهن
الدروس وال تقدم شرحا لقواعد حنوية معينة، وال تدرب على مهارات لغوية 

 غري تلك اليت ينص الكتاب عليها 
ويرتبط بعنصر األداء العملي السابق، أن الكراسة تقدم للطالب فراغا جييب  .5

ة أخرى فيه عن كل تدريب، إنه يستطيع االستغناء، إىل حد ما، عن كراس
يقوم فيها بذلك، وترك صفحات بيضاء جييب الطالب فيها أمرا ينفرد به  

 كراسة التدريبات عن الكتاب املدرسي.
أهنا ختضع، مثل الكتاب املدرسي، ملعايري حتكمها قيود، إهنا ليست جمرد  .6

حشد لتدريبات ال حيكمها نظام والتضبطها خطة وإمنا حتكمها قواعد التنظيم 
ثلما حتكم الكتاب قواعد ضبط املفردات واختيار الرتاكيب وأسس التأليف م

 وترتيب النصوص وتصميم التدريبات وغري ذلك. 
 

 أهداف كراسة التدرابت .ب
 :22قدم طعيمة أهداف كتاب التدريبات فيما يلي

إاتحة الفرصة لتثبيت املهارات اللغوية اليت عاجلها الكتاب املدرسي، وذلك  .1
متعددة اهلدف، متنوعة الشكل ومعاجلة  تلف بتزويد الطالب بتدريبات 

 املهارات اللغوية اليت قد ال يتسع الكتاب املدرسي لتنميتها كاملة
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تقدمي التدريبات تعاجل أحياان مشكالت معينة يتوقع مواجهة الدارسني هلا عند  .2
استخدامهم الكتاب املدرسي، فقد تكون مشكالت صوتية وقد تكون قرائية 

وقد تكون غريها. ويسمى هذا النوع من التدريبات ابسم وقد تكون كتابية 
تدريبات عالجية وتبين عادة يف ضوء نتائج دراسات تقابلية بني اللغة العربية 
ولغة الدارسني األوىل، أو على نتائج دراسات ميدانية حول مشكالت هؤالء 

 الدارسني وأخطائهم الشائعة يف تعليم اللغة العربية
الفروق الفردية بني الدارسني فيقدم التدريبات مكثفة ملن إشباع متطلبات  .3

عنده الرغبة يف العمل أكثر  وحرص على تعليم اللغة العربية يف وقت أقصر 
وتدريبات عالية املستوى تتحدى إىل درجة ما قدرات الطالب اجملتهد ابلشكل 
الذي ال جيعله يستهني بكراسة التدريبات كما الينفره منها فضال عن 

 ريبات مبسطة للطالب الضعيفتد
تزويد الطالب بسجل يوضح فيه مدى تقدمه يف التعلم عن طريق دراسة  .4

إجاابته على التدريبات املسلسلة املختلفة. وهذا بال شك يساعد املعلم يف 
 حتديد مواطن القوة والضعف عند الطالب وما حيدث فيها من تغري.

ين يتعلون اللغة العربية، تنمية اإلحساس ابلتملك خاصة عند الصغار الذ .5
 وإشعارهم أبن لكل واحد منهم شيئا خاصا ال يشرتك فيه مع أحد

دف حلل هت اتالتدريب ه كراسةمناسبا ابألهداف اليت قدمها طعيمة فتطوير هذ
املشكالت اليت وجدهتا الباحثة من نتائج املالحظات يف تعليم مادة اللغة العربية 

، اخلامسللصحافة و واملقابالت مع احملاضر وطلبة قسم تعليم اللغة العربية يف املستوى 
تطبيق نظرية الصحافة  العالجي. وتقع املشكالت يف  اتالتدريب كراسة  هويسمى هذ

 . كتابة
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 اسة التدريباتمعايري كر  .ج
استخدمت الباحثة معايري كراسة التدريبات لدى طعيمة، قدم طعيمة معايري كراسة 
التدريبات بشكل األسئلة اليت تدعو إىل تفكري عن كراسة التدريبات اجليدة. واملعايري 

 :23املقصودة كما يلي
كراسة التدريبات كما علمنا   إىل أي مدى تتكامل مع الكتاب املدرسي املقرر؟ .1

تصحب كتااب مدرسيا معينا. من هنا لزم أن ترتبط حطتها خبطته، ودروسها 
بدروسه، ومهارهتا مبهاراته، فال تقدم شيئا خيتلف مع فلسفة الكتاب املدرسي 
أو يتناقض مع أهدافه. وليس معىن هذا أن تكون تكرارا ملا جاء يف الكتاب 

اته اللغوية يف املدرسي، فال معىن لوجود نفس صور الكتاب أو نفس تدريب
ثنااي كراسة التدريبات، إن هذا يزيد العبء عيبا، والتكلف ماال، دون هدف 

 واضح أو مربر معقول
هل تشتمل كراسة التدريبات على مقدمة؟ وملن توجه هذه املقدمة؟ وإىل أي  .2

مدى تفي ابهلدف املتوقع من ايرادها؟ ينبغي أن تشتمل كراسة التدريبات 
 احدامها للمعلم وتعاجل كال من: على مقدمتني قصريتني:

 هدف الكراسة وفائدهتا للطالب (أ
 بيان العالقة بينها و بني الكتاب املدرسي  (ب
 كيفية استخدامها   (ت

 واألخرى خاصة ابلطالب وتربز عدة أمور
 كيف أهنا خاصة به  (أ

 توصية ابحملافظة عليها  (ب
 توضيح العالقة بينها وبني الكتاب املدرسي (ت
 تعريف كيفية استخدامها (ث

                                                           
 297،  العربية تعليم لربامج التعليمية املواد إعداد يف عمل دليل ،طعيمة أمحد رشدي 23
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ما الوسائل اليت تقدمها كراسة التدريبات لتعريف الطالب مبستواه خالل  .3
يالحظ يف بعض كراسات التدريبات اشتماهلا على  ؟استخدامه للكراسة

صفحة ترد يف بداية الكراسة عادة يسمى جدول التقدمي ويف هذا اجلدول 
معلومات عن الطالب صاحب الكراسة وتعليمها له حول هدفها وطريقة 

امها مث جدول يتضمن عدد االجاابت الصحيحة أو اخلاطئة اليت استخد
 حيدثها الطالب يف كل فصل من فصول الكتاب.

ينبغي أن تتنوع  ما أنواع األنشطة اللغوية اليت تشتمل عليها كراسة التدريبات ؟ .4
األنشطة والتدريبات اللغوية وذلك بسبب تنوع املهارات اللغوية اليت تنميها 

 وتعددها.
يف بعض  ي مدى تتنوع املهارات اللغوية اليت ينميها التدريب واحد؟إىل أ .5

املواقف حيسن ابلتدريب أن يعاجل مهارة لغوية واحدة ويتنوع يف أشكال 
 تدريباهتا.

إن   إىل أي مدى تتسع كراسة التدريبات لغرض املفاهيم واملالمح الثقافية؟ .6
كراسة التدريبات البد أن تتسع ملا ال تتسع له صفحات الكتاب املدرسي. 
ومبثل ما ينطبق هذا الكالم على احملتوى اللغوي يف الكتاب ينطبق على 
احملتوى الثقايف. ينبغي أن تشتمل كراسة التدريبات على صور للمالمح 

ريب الطالب واألمناط الثقافية اليت مل يتسع الكتاب املدرسي لنشرها مع تد
 على فهمها وتنمية اجتاهات إجيابية حنوها 

يقصد  إىل أي مدى تساعد كراسة التدريبات الطالب على التقومي الذايت؟ .7
ابلتقومي الذايت هو قدرة الطالب على أن حيدد ابستمرار أشكال التقدم اليت 
حيققها مبثل مايدرك نواحي القصور اليت حيس  ا وأن يقف، بدقة، على 

اليت وصل إليها على طريق حتقيق األهداف اليت ينشدها الكتاب.  الدرجة
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ومن خصائص كراسة التدريبات اجليدة أهنا تساعد الطالب على أن يقف 
 ابستمرار على مستواه اللغوي. 

ينبغي أن ال تستخدم أية لغة  ؟تكتب  ا تعليمات التدريباتما اللغة التىي  .8
بات و من نوصي أبن تكون تعليمات وسيطة أو كتابة صوتية يف كراسة التدري

 التدريبات ابللغة العربية وحدها.
لتقييم   عن كراسة التدريبات اجليدة املعايري اليت قدمها طعيمة تستخدم الباحثة
ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي جبامعة  كراسة التدريبات املعدة

 مسارنج احلكومية

 مهارة الكتابة املبحث الثاين: 
 مهارة الكتابة مفهوم  .أ

مهارة الكتابة أمر هام لدى الصحايف لنشر األخبار إىل اجملتمع؛ والكتابة هي 
لقد  وسيلة يستخدمها اإلنسان لتوصيل الرسالة إىل اآلخرين بشرط أن الرسالة مفهومة.
تبادل أدت الكلمة املكتوبة دورا أساسيا يف حفظ الرتاث البشري كما سهلت الطباعة 

 .24األفكار واألراء بني الناس يف أحناء العامل كافة متخطية حواجز الزمان واملكان
والكتابة وسيلة لالتصال وللتعبري عن التفكري. فمن خالل الكتابة يستطيع الفرد 
أن يصل إىل التمييز بني التفكري الغامض والتفكري الناضج. فالكتابة تسجل الفكر 

شاعر واملفاهيم والصور اليت تريد أن خترج من عقله مستخدما وجتتهد لتعرب عن  تلف امل
يف ذلك الكلمات مسطرة على الورق، ومسيطرا على تسلسل أفكار  دف حتقيق عملية 
اتصال، بواسطتها  كن جعل الفكرة الواحدة ملكا لشخصني أو أكثر، ويعين هذا 

ئف اللغة األوىل هي االتصال، التعبري الكتايب )التعبري اإلنشاء( حيقق وظيفتني من الوظا
والثانية هي التفكري، ومن هنا وجب أن يتجه تعليم التعبري الكتايب يف اللغة إجتاهني مها 

                                                           
، )اجليزة : دار الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد هللا،  24

 111( ص 2008العاملية للنشر والتوزيع 
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( واجتاه 2( اجتاه االتصال وهو ما نطلق عليه اآلن االجتاه الوظيفي يف الكتابة، )1)
 .25تفكري ويطلق عليه اآلن االجتاه األديب واالبداعي يف الكتابة

 هي اصتالحا والكتابة . املألف واملنظماملعاين من جمموعة عن عبارة هي لغة بةالكتا
معىن املعني، وال تفهم إال ابلرتتيب  على وحتتوي مرتبة الكلمات من جمموعة عن عبارة

 فيمكن الكتايب وابلتعبري. وفكرهم قبلهم يف ما ابحلرية خيرب أن الناس فيمكن والتنظيم.
 .26فاملؤل يقول أن يريد ماذا يفهم أن القارء

و وقال فؤاد أفاندي أن مهارة الكتابة هي تدريب العاملني على الكتابة اإلدارية 
املوضوعية الدقيقة وجتنب األخطاء اهلجائية واإلمالئية وهذا يطلب تطوير التفكري وزايدة 

 ينبغي اليت النواحى أن ركايب ويرى. 27حصيلة معلومات اللغية وترقية األسلوب يف الكتابة
 واإلمالء والصرف كالنحو  القواعد هي العربية ابللغة الكتابة تعليم يف توكيلها الطالب
 . 28واخلط

أن مهارة الكتابة من الكفاءة احملتلة اآلخرة يف تعليم اللغة  29ورأى إسكاندار واسيد
 بعد االستماع والكالم والقراءة. وتعريف مهارة الكتابة هي كفاءة يف تشريح ما يف العقل

 .30و القلب مثل كتابة الكلمات يف جمال الصغري و صناعة اإلنشاء يف جمال الكبري
أن مهارة الكتابة هلا معنيان. أوال، أهنا تعين تغيري األصوات مساعيا  31ورأى وييانتو

يف الدالئل املنظر. واثنيا، إخبار ما يف الفكرة كتابة، الشخص الذي قام  ذا النشاط 
 لكتابة.سيمى الكاتب و خصوله ا

                                                           
)اململكة العربية السعودية : حقوق الطبع  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،حممد كامل الناقه،  25

 598 ،(1985وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى 
 156 ،(1992)رايض: دار املسلم،  ،مهارات اللغوية وطرق تدريسهاد فؤاد حممود عليان، أمح 26

27Ahmad Fuad Affendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 170. 

 56( ص 1998، )دمشق : دار الفكر، طريقة التدريس اللغة العربيةالركايب،  28
29 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), 248 
30Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 151 
31 Wiyanto, Asul. Terampil Menulis Paragraf. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2004), 1 
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أن الكتابة مهارة لغوية املستخدمة لالتصال غري مباشرة، دون أن  32ورأى اترجيان
تواجه ابآلخرين. الكتابة هي نشاط اإلنتاجي واملعربة. يف الكتابة البد للكاتب أن 
تسخري جرافولوجي والقواعد واملفردات، استعاب مهارة الكتابة حتتاج إىل التدريب 

 املستمر وليس طبيعيا.
أن مهارة الكتابة هى نشاط ذهين يعتمد على االحتيار الواعي ملا  33قال طعيمةو 

يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل املتناسب مع غرض 
 الكاتب. 

كفاءة يف تعبري ما يف   الكتابة هي مهارة يظهر أن من نظرايت السابقة استنادا
العقل و القلب بوسيلة الكلمات املرتبة و املنظمة حىت يفهم القارئ عن الرسالة املوجودة 

 حتتاج إىل عملية يتاليف النص، ومهارة الكتابة هي عملية مشاركة بني التفكري و الكتابة 
ل هدف لتعبري ما يف قلب الكاتب و عقله، هتدف لنيل هدف معني مث التفكري العميق

 التعليم أو ألجل االتصال. 
والكتابة احلرة.  املوجةمهارة الكتابة  كن جتميعها عموما إىل قسمني، مها الكتابة 

 هيستخدام مبادئ توجيهية حمددة أو التحفيز، وعلى سبيل املثال ا املوجة هيالكتابة 
الكتابة دون  هيشكل الصور، واألسئلة واملفردات أو اجلملة. أما ابلنسبة الكتابة احلرة 

. وتستخدم الباحثة الكتابة املوجة 34احلافز، حيث وضع الكاتب حبرية يف تطوير كتابته
ضوء املدخل السياقي جبامعة يف إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على 

  مسارنج احلكومية
 

                                                           
32 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan, (Berbahasa.Bandung: 

Angkasa, 2008), 3 
: جامعة أم القرى دمشق). املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة،  33

  589(، 1986، معهد اللغة العربية
34Moh Ainin, M. Tohir dan Imam Asrori, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: Misykat, 2006), 179 
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 أهداف تدريس مهارة الكتابة .ب
 أن تعليم الطلبة الكتابة تستهدف عدة أمور من بينها: 35قال طعيمة
إزالة حالة التوتر اليت يشعر  ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية وعدم  .1

 تثبيت انتباهه بني مهاراهتا
إشباع رغبته يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية فلذلك من شأنه زايدة  .2

 يف  تلف أشكاهلا ثقته ابلربانمج وإحساسه أبنه  ارش اللغة
تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل وذلك بتمكني الطلبة من  .3

ممارسة نطقها منفردا يف البيت، والشك أن التبكري يف هذا سوف حيث الطلبة 
من النطق املشوه للغة عندما ال يسجلها يف حينها أو عندما يسجلها بكتابة 

 صوتية خاطئة
نطق كلمات أخرى قد ال ترد يف احلصة  تدريب الطالب على تعرف طريقة .4

 فيشعر يشيئ من االستقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض عليه
متكني من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة  .5

 إليها
هتيئة الطلبة لتعليم املهارات اللغوية األخرى. إن الكتابة نشاط لغوى مركب إذ  .6

م القدرة على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءهتا وذلك قبل سيلتز 
الشروع يف كتابتها. والشك أن التدريب على الكتابة من شأنه تدعيم 
املهارات األخرى. ولقد أذكر يف هذا املقام كلمة كان سيتحثىن  ا والدى 

 على القراءة فكان يقول : الكتابة خري مشجع على اقراءة.
نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى تقدم  إن الكتابة .7

 الطلبة يف تعلم املهارات األخرى. فمن خالهلا  كن قياس هذه املهارات

                                                           
 592، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة،  35
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وأخريا فإن التدريب على الكتابة من شأنه أن يزود الطلبة مبهارات وظيفية  .8
 حيتاجها بعد ذلك يف حياهتم 

 :وهي، الثة األهداف الرئيسيةالكتابة ث تعليم مهارةيف أن  36عابدين رأىو 
 تعزيز حب الكتابة لدى الطالب .1
 تنمية قدرة الكتابة لدى الطالب .2
 تعزيز إبداع الكتابة لدى الطالب .3

، ينخلطاب اإلعالأو ا ن إعالو  الكتابة لتعليم :أن أهداف الكتابة، هي 37اترجيان رأىو 
اخلطاب أو أو فرحة أو أغراض مجالية  الكتابة لريوق ،اخلطاب املقنعأو الكتابة ملقنعة 

 . اخلطاب التعبرييأو والعواط  الكتابة اليت تعرب عن املشاعر، األديب
 :أن أهداف وفوائد تعليم مهارة الكتابة، وهي 38عليان ورأى

 الكتابة هي أساسية احلياة والشروط املتضمنة للحياة .1
 أداة للتدريس يف أنواع املستوايت .2
 )بني الكاتب والقارئ)وسيلة للجمع بني البعض مع بعضها  .3
أداة عظيمة لربط بني املاضي واحلاضر ، بوجود البشرية  كن الناس ملعرفة  .4

 املاضيةو  احلضارة
 احملافظة على استمرارية الكتابة األثرية .5
 يتم إثبات األحدا حقا   .6
  واالتصال من الفرد عن نفسه ويص حمتوايت القلب .7

                                                           
36Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2012), 187. 
37 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan, 25. 

 715 ،(1992، )رايض: دار املسلم، مهارات اللغوية وطرق تدريسهاد فؤاد حممود عليان، أمح 38
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تعليم مهارة الكتابة يف مادة اللغة العربية ظرايت السابقة حصلت أن نظرا من الن
وهو التدريب على الكتابة من شأنه أن  العام للصحافة مناسبة  دف تعليم مهارة الكتابة

يزود الطالب مبهارت وظيفة حيتاجها الطالب بعد ذلك يف احلياته والسيطرة على 
 .أن يفهمه القارئبة رسالة أو موضوع يستطيع استحدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتا

 مراحل التعليم مهارة الكتابة .ج
كانت مهارة الكتابة هي املهارة األخرية من مهارات اللغوية األربعة وهي االستماع 
والكالم والقراءة والكتابة، لكن ليس ابملراد أن تعليم هذه املهارة إال بعد استعاب ثالثة 

تعليم مهارة الكتابة مبهارة األخرى معا، بنظر إىل قدرة الطلبة مهارات األخرى،  كن 
. املراحل اليت  كن أن أيخدها املدرس عند تريس الكتابة 39ومراحل تعليم مهارة الكتابة

 : 40هي
 البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض احلروف .1
 نس  بعض احلروف .2
 نس  بعض الكلمات  .3
 كتابة مجلة بسيطة .4
 كتابة بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلوارات .5
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة .6
 إمالء )منظور، منقول وأختياري( .7
 تعبري مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع( .8
 تعبري  .9

                                                           
39 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 170 

أمحد طعيمة، طرايق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  ا، )إيسيسكو:منشرة حممود كامل الناقه ورشدي  40
 189( ، 2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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 :41كما يليقدم أفندي مستوايت تدريب الكتاية  
 التمرينات الغوية .1
 تقليد .2
 االستنساخ .3
 إمالء .4
 الكتابة املوجه .5
 ذلك شابه وما البيانية لرسوموا النماذج ملء .6
 الكتابة احلرة .7

 :42رأى حممد ابراهيم اخلطيب أن املراحل تعليم الكتابة فيما يلي
 التدرج .1

يقصد مببدأ التدرج أن يسري التعلم وقفا خلطة مصممة تبدأ ابلسهل وتتدرج 
إىل الصعب مث األصعب، وإذا طبقنا مبدأ التدرج على الكتابة فإن علينا أن 

مث النس  إىل اإلمالء مث الكتابة املقيدة ويليه كتابة احلرة أي بعبارة  نبدأ ابخلط
آخري عملية التدرج يف الكتابة هي تبدأ بكتابة احلروف مث الكلمة إىل اجلملة 

 ويليها الفقرة واألخرية كتابة املقال، وذلك األسباب تربوية ومنطقية.
 كتابة احلروف .2

 عملية التدرج يف كتابة احلروف هي
 احلروف أبشكاهلا املنفصلة قبل كتابتها أبشكاهلا املتصلة تكتب (أ

 تكتب احلروف برتتيبها ألفبائي املعروف (ب
 تكتب احلروف قبل كتابة املقاطع والكلمات  (ت
 يكتب حرف واحد أو اثنان جديدان أو الكلمات  (ث

                                                           
41 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 170-176 

 115-119(، 2003تبة التوبة الرايض، حممد ابراهيم اخلطيب، طرائق التعليم اللغة العربية، )الرايض: مك 42
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كتابة املعلم النمودجية على السبورة تسبق بدء التالميذ ابلكتابة  (ج
 43على دفاترهم

 النس  .3
ذه املرحلة هي مرحلة اليت يدر ا املعلم التالميذ على كتابة احلروف منفصلة ه

و متصلة، ومن املفيد أن يطلب منهم أن ينسخوا دروس القراءة اليت يتعلمها 
يف كتاب القراءة األساسي. وهذه تدر م على كتابة احلروف تدريبا على اخلط 

تعرفهم الرموز اللغوية اجلميل اجليد وتنمي إحساسهم ابلتهجئة الصحيحة و 
للغة اهلدف من وضع النقط، والفواصل، وعالمة االستفهام، وعالمة الرتقيم، 
وغريها. واملعلم يف هذه املرحلة أن يراعي اخلط الواضح ومهارته الفرعية مثل 
مراعاة احلروف اليت تكتب فوق السطر واحلروف اليت تنزل عنه وأسنان 

 .44احلروف وغري ذلك
 اإلمالء .4

الء نظام لغوي موضوعه الكلمات واحلروف، وهو واحد من أركان اللغة اإلم
العربية الذي يهتم بنظام مقاطع. وأن احلرف العريب خيدف مرة ويزاد مرة 
أخرى، وإن اإلمالء بعد ذلك يعطي صورا بصرية للكلمات العربية. فينبغي 

املنظور للمعلم أن يدرك الفرق بني أنواع اإلمالء الثالثة وهي املنقول و 
 واالختياري

 
 الكتابة املقيدة .5

وهي مرحلة تسبق الكتابة احلرة وتسمى أيضا ابلكتابة املوجة. يف الكتابة 
املقيدة يقوم الدارس حتت إشراف املدرس وتوجيهه بكتابة فقرات كاملة أو 

                                                           
 130(، 1989حممد على اخلويل، أساليب تريس اللغة العربية )حقوق الطبعة للمألف،  43
 63، لتعليمية لغري الناطقني ابلعربيةوعبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد الكتب ا الغايل انصر عبد هللا 44
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حوارات أعدت إطاراهتا مسبقا، حبيث ال ترتك للدارس فرصة الغوص يف 
حيذق بعد كل مهارات الكتابة، وذلك بغرض احلد من أعماق الكتابة وهو مل 

األخطاء اليت يقع فيها. ويكون التقييد يف املرحلة األوىل إىل درجة جتعل أداء  
كل الدارسني وإجاابهتم واحدة. أما يف النهاية املرحلة فيعطون قدرا يسريا من 

 .45احلرية حبيث تضعهم على أوىل عتبات الكتابة احلرة
 الكتابة احلرة  .6

هذه هي املرحلة األخرية من تعليم مهارة الكتابة، وهذه املرحلة اليت يرتك 
للدارس فيها حرية اختيار أفكاره ومفرداته وتراكيبه عندما يكتب، وال تعين 
هذه احلرية أن الدارس قد وصل إىل مرحلة ال حيتاج فيها إىل توجيه ومساعدة 

للغة. والبد للمعلم من تعلبم أو أنه قد وصل إىل مرحلة االبتكار يف استخدام ا
الطالب بعض املهارات اآللية املتعلقة ابلكتابة احلرة وهي : اهلامش، التاري ، 

 مؤشر الفقرة، مكان الكتابة، أدوات الكتابة.
ملهارة الكتابة للصحافة على ومرحلة الكتابة املوجودة يف هذه كراسة التدريبات 

قيدة أو موجه والكتابة احلرة ألن هذه املرحلة هي مرحلة الكتابة امل ضوء املدخل السياقي
 تطابق بقدرة و خصائص الطلبة قسم تعليم اللغة العربية مستوى اخلامس.

 اختبار مهارة الكتابة .د
قد سبق ذكره أن نوع الكتابة املستخدمة يف هذه كراسة التدريبات هي الكتابة 

 .والكتابة احلرة املوجة أو الكتابة املقيدة
 :46والكتابة املوجة ابلتفصيل تشمل على ما يلي 

 ترتيب الكلمات وجتعلها مجلة .1
                                                           

العربية السعودية:عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك  حممد عبد اخلالق حممد، اختيارات اللغة )اململكة 45
 . 251، (1417سعود 

46 Moh Ainin, M. Tohir dan Imam Asrori, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 144. 
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 ترتيب الكلمات حسب الصور .2
 ترتيب الكلمات من املفردات املعينة .3
 ترتيب اجلمل وجتعلها فقرة .4
 وصف موضوع معني أو الصور معني .5
 وصف موضوع معني أو الصور حسب األسئلة .6
 وصف الصور املتسلسلة .7
 األسئلةكتابة الفقرة حسب  .8

ــــة ــــة املوجــــة الســــابقة اســــتخدمت الباحث ــــة املوجــــة اســــتنادا  النــــوع الكتاب  نوعــــان مــــن الكتاب
 .تربيب اجلمل و جتعلها فقرة و وصف موضوع معني أو الصور معنيومها 
 . 47قدم  فؤاد أفاندي أن مؤشرات التقييم ملهارة الكتابة تستند إىل النقاط التاليةو 

 من حيث األشكال والنص .1
 واضح ووفقا للمحتوايت العنوان (أ

 اهلامش وبداية الفقرة الظاهر (ب
 وضوح الكتابة وسهولة القراءة (ت

 التنمية الواردة يف الفقرة .2
 اجلملة األوىل يف الفقرة حيتوي على الفكرة الرئيسية (أ

 كمساعدة مقروئية النصمجل أخرى   (ب
 خرىأعالقة بني اجلملة واجلملة وجود  (ت

 جمال اللغوي .3
 الكلمات املناسبة والصحيحة  ارياخت (أ

 اختيار الكلمات املتنوعة  (ب

                                                           
47Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 180-181.  
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 استخدام اهلجاء املناسب (ت
 ه جيدةقيم وعالماتاالرت  (ث
 الرئيسيةتوضح وتعزيز الفكرة  يةتفاصيلالكلمات اإلضافية وال (ج
 اخلامتة اجليدة يتم الفكرة الرئيسة (ح

 من حيث األفكار واحملتوى .4
 النص الفهم ويسهل القارئ يف الرئيسية وضوح الفكرة (أ

 نص ذو معىن معنيحمتوايت ال (ب
 صلية اإلبداعية واألالنص توايت حم (ت
 مناسبة ابملطلوب النصتوايت حم  (ث

 أربعةتتكون على  مؤشرات التقييم ملهارة الكتابة أن أفندي يف فينوتشيارو ماريوقدم 
يف  قواعد و مفردات وتستخدم الباحثة. قواعد و مفردات، ترقيم، هجاء،وهي  ،بنود

توايت حم و وضوح الكتابة وسهولة القراءة تقومي االختبار القبلي و االختبار بعدي بزايدة
 .مناسبة ابملطلوب النص

 املبحث الثالث : الصحافة
 مفهوم الصحافة .أ

مبعىن مذكرة اليومية أو  journalمأخودة من كلمة  Journalismeالصحافة أو 
 مأخودة من الالتين journalسجالت حول األحداث اليومية أو يسمى الصحف. 

diurnalis ،ومن تلك اجلملة ولدت كلمة "الصحايف"   واملراد به يوميا أو كل يوم
  .48وهو من يقوم بعملية الصحافة

                                                           

ملهارة القراءة من خالل موضوعات الصحافة العربية )ابلتطبيق إعداد املواد التعليمية ، لطفي حكيم 48
ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية )، على طلبة املدرسة الثانوية األهلية ثري ابكيت ماديون(

 34ص.  (2013احلكومية 
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احلقائق، وإخبار يذكر مك دوغال أن الصحافة هي أنشطة جلمع األخبار، وإجياد 
أن الصحافة هي مهنة تقتصر على مجع األخبار واآلراء مث  ت ريكنارأ  ،49األحداث

قدم الدكتور عبد اللطيف محزة أن الصحافة ابملعين ، و 50نشرها يف الصحيفة أو اجمللة
الواسع تشمل مجيع وسائل اإلعالم واحلديث. ومنها الصحيفة واإلذاعة والتليفزيون 

ح والندوة والكتاب والنشرة واملعرض واملتابر العامة وحنو ذلك. أما والسينما واملسر 
وقالت سري هناك   .51الصحافة مبعناها الضيق فإهنا تقتصر على الصحف واجملالت

ومبدأ اجلودة ومبدأ السلوك د قراتية أربعة مبادئ البد أن تقام يف الصحافة وهي مبدأ ال
 52القنون ومبدأ

فن ومهارة حبث، ومجع، ومعاجلة، وإنشاء، و  رأى كستادي أن الصحافة هي
تقدمي أخبار عن األحداث اليومية ابجلملة الرائعة واملنظمة لتلبية مجيع احتياجات 

. من التعريفات السابقة ختتلص الباحثة أن الصحافة هي فن أو مهارة أو نشاط 53اجملتمع
تمع، وللصحافة وسائل متعلقة ابألخبار، تبدأ من مجع األخبار وكتابتها ونشرها إىل اجمل

 متعددة إما ابلصحفية أو اإلذاعة  وغري ذلك وفقا على تقدم الزمان.
 أنواع الصحافة  .ب

قد تنوعت الصحافة يف يومنا اآلن يسعى كل واحدة منها إىل التخصص و التميز 
يف ميدان املنافسة على تقدم املعلومات إىل املتلقي، و كن اإلشارة إىل أبرز هذه 

 .54السائدة يف العامل اليومالصفحات 
 (Alternative Jounalism)الصحافة البدلية  .1

                                                           
49Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik, 15.  
50Rekno Sulandari, Jurnalistik Pers Modal Utama Bagi Penulis Pemula, (Jurnal Unpad, 

2016, Vol. 05 No. 1) Hal 4 
 .7 ،( 1963)القاهرة: دار القلم  الصحافة واجملتمع،عبد اللطيف محزة،  51

52 Sri Hadijah Arnus, Industrialisasi Media Massa dan Etika Jurnalistik, (Al-Munzir, 

2014,Vol. 07, No.2) Hal 5 
53Kostadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik, (Bandung: Nuansa, 2004), 23.  

(، )عمان: دار جمدالوي للنشر فن كتابة األخبار )عرش شامل للقوالب الصحفيةعبد الستار جواد،  54
 .12 ،( 1999والتوزيع 
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وينهض  ا الصحفيون احملرتفون الذين يقاومون سيطرة الشركات اإلعالمية 
الكربى اليت تسعى لفض أسلو ا يف التعامل مع األحداث وطريقة معاجلتها 

 اخلاصة اليت تنبع من سياستها اإلخبارية.
 (Counterculture Journalism) املقابلةصحافة الثقافة  .2

ومن دعاهتا والقائمني  ا، الشباب الذين يرفضون أساليب الصحافة التقليدية 
 ويتوقون إىل بديل يليب أذواق الشباب وحاجاهتم.

 (Precison Journalism) صحافة الدقة .3
 ويتبين هذا النوع الصحفيون األكاد يون الذين يسعون إىل ترسي  مفهوم"علم
التحقيق الصحفي" فضال عن اعتمادهم الفن والتجديد. هؤالء يعرفون 

 الصحافة أبهنا: "الدقة، والدقة، مث الدقة"
 (Advocacy Journalism)صحافة الرأي  .4

وهي الصحافة اليت تكسر أقالم كتبها وصحفييها لوجهات نظر معينة وقضااي 
 خاصة تناسب اجتاههم

 (New Journalism) الصحافة اجلديدة .5
وقد أطلق هذا النوع على تلك الصحافة اليت أدخلها يف الستينيات عدد من 
الكتاب والصحفيني وبعض الراوائيني الذين أخذوا يعاجلون األحداث بدقة 
أكثر معتمدين التزويق البالغي يف صياغة تقاريرهم وأخبارهم. وقد شجع هذا 

ية تتسم النوع من الصحافة على ظهور جتارب جديدة يف الكتابة الصحف
 ابملهارة األدبية 

 (Journalism Reviews)صحافة احملرتفني  .6
وتعرب هذه الصحافة من عدم رضا احملرتفني من الصحفيني والكتاب عن أداء 
وسائل اإلعالم، وتدعو إىل االرتقاء ابملعاجلات الصحفية مبا ينسجم مع 

 ومستوى االحرتاف الصحفي media ethicsأخالقيات املهنة 
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 (Cheque-book Journalism)رت الصكوك صحافة دف .7
ومتثل هذه الصحافة اجتاها حديثا يقوم على شراء موضوعات وقصص 

 ومغامرات من القائمني  ا ونشرها يف حلقات مثرية
 (Parachute Journalism) صحافة القفز ابملظالت .8

هذا النوع من الصحافة يالحق األحداث الساخنة أوال أبول بغية اطالع 
اجلمهور على طبيعتها وتطوراهتا، وهذه صحافة انتقائية تالحق األحداث اليت 

 تثري اهتمام اجلمهور وتصلح أن تكون حديث مائدة اإلفطار 
 (Agency Journalism)صحافة وكاالت األنباء  .9

وتتميز هذه الصحافة إبعداد أخبار موسعة تليب حاجة وسائل اإلعالم 
املختلفة وتعتمد السرعة واجلري وراء السبق الصحفي واملقدمات املوجزة 

(Summary Leads)  اليت هتدف إىل اطالع اجلمهور على جوهر احلدث حال
 وقوعه مث بثه كامال يف مرحلة الحقة

 (Sensational Journalism)صحافة اإلاثرة  .10
ويتعامل هذا النوع من الصحافة مع األحداث أبسلوب مثري يضخم األحداث 
ويلون املوضوعات واحلقائق ويرى يف الفضائح مادة تستهوي قطاعات واسعة 

 من اجلمهور العام. 
 إىل: 55قسم حكمة كسومامرات وبرانما كسومامرات أنواع الصحافة

 األخبار اخلطب واللقاءات واملقابالت. .1
هي األخبار اليت تنتج من اخلطب واللقاءات واملقابالت. و كن كتابة األخبار 
حول النقط اليت سيتم تسليمها، وعندما يبدأ اخلطاب يسمع الصحايف  

 وأيكد قيام اخلطاب مطابقا ابلتخطيط عينه صاحب اخلطاب من قبل.
 األخبار الرايضية .2

                                                           
55 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik, 17. 
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ضيات إما  من داخل البالد األخبار الرايضيات هي األخبار عن األنشطة الراي
 أو خارجها. وهي األخبار اليت تدعو دائما إىل انتباه اجملتمع. 

 األخبار امليزة واألخبار اليت تدعم اهتمام اجملتمع  .3
وهي األخبار اليت تثري لالهتمام إبضافتها إىل املشاعر اإلنسانية، وهي األخبار 

هتدف لتنمية شعور عن  األحداث الطفيف ولكنها كانت مثرية لالهتمام 
 التعجب، واحلنان وغري ذلك.  

 التقارير التفسريية .4
هي التقارير اليت تصور أسباب حدث الشيء وطريقة حدوثه، هتدف إىل  

 إجابة عن أسباب وقوع أحداث 
 التقارير االستقصائية .5

رأى ستيف وينبريق أن التقارير االستقصائية أو التحقيقية هي التقارير من 
الشخصية و إنتاج عمل املنفرد، وهو أمر مهم للقراء واملشاهدين خالل مبادر 

 واملراقبني. و املوضوع هلذه التقارير هي القضية املعنية مل تكتشف حقيقتها.
 األخبار الرتكيبية .6

هو األخبار اليت خترب عن احلالة الرتكيبية يف بالد معينة إما تقدم تركيبيتها أو 
إىل اجملتمع عن حالة الرتكيبية واملراقبة العامة أتخرها، هتدف إلعطاء املعلومات 

 من اجملتمع.
مناسبا من أنواع الصحافة السابقة، ختتار الباحثة أنواع الصفاحة من حكمة  
كسومامرات وبرانما كسومامرات ألهنا تناسب نوع الصحافة املوجودة يف الكتاب 

 املدرسي و تناسب أيضا أهداف التعليم املعينة.

 فةوظائف الصحا .ج
 ، وهي فيما يلي 56بشكل عام للصحافة وظائف مهمة يف اجملتمع

                                                           
56 Ahmad Y Samanto, Jurnalistik Islam, (Jakarta: Harakah, 2002), 64. 



35 
 

 

 وظيفة توفري املعلومات والتعليم .1
األنشطة الصحفية تنتج األخبار واملعلومات عن األحداث اليت توجد يف 
اجملتمع وذي قيمة مهمة يف اجملتمع والناس حيتاجون إىل إخبار هذه األحداث 

 والظواهر اجلديدة وغري ذلك.مثل األحداث عن واقعة الطبيعة 
ابإلضافة إىل وظيفتها كوسيلة إعالم،كانت الصحافة تسري التعليم، مجيع 
الكتاابت والتقارير حتتوي على احملتوى التعليمي، على سبيل املثال معلومات 
 عن النتائج من عمل عامل أو املعلومات عن الصحية يلزم معرفها عند اجملتمع.

 وظيفة لتوفري الرتفيه .2
سيكتب الصحفيون قصة حية ومثرية لالهتمام و يقدمون معلومات مسلية 
مثل الفكاهة أو األخبار اخلفيفة حيث ال تطلب التفكري العميق لفهم هذه 

 األخبار.
 وظيفة الرقابة من قبل اجملتمع .3

خيوض الصحافيون يف حبث عن املعلومات إىل اجملاالت السياسية واالقتصادية 
ة، وهم يف إخبار عن املعلومات ليس مبجرد نقل واالجتماعية والثقافي

 املعلومات من فم إىل اآلخر بل يبحثون عن حقيقة األحداث حبثا عميقا.  
 :57مث زاد حكمة كسومامرات وبرانما كسومامرات وظائف الصحافة وهي فيما يلي 

وظائف تفسريية وتوجيهية، وهو إعطاء التفسري والتوجيه واملعىن ألحداث  .1
 اجملتمع حيت يفهم اجملتمع مراد تلك األحداث، حبقيقة الفهم معينة إىل
 الصحيح 

وظيفة املتجددية وهي إخبار عن كيفية بدء األشياء يف املاضى و كيف تدورها  .2
اآلن و كيف تتمها اآلن، وكيف يرى العامل عن هذه األشياء. يساعد 

                                                           
57 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik, 27-28. 
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من أجل الصحفي أو الصحافة يف نقل الرتاث االجتماعي إىل اجليل اجلديد 
 حدوث عملية جتديد.

 وظيفة محاية حقوق املواطنني .3
أي احلراسة واألمن حلقوق الشخصية، يلزم على الصحايف حفظ الوحدات 

 اجملتمع إذا حدثت املظاهرة وغري ذلك والدرع اغتدار. 
 الوظيفة االقتصادية ، وهي خدمة النظام االقتصادي من خالل اإلعالانت. .4
لتزام على الصحافة أو الصحايف تعزيز قدرته الذايت وظيفة الدعم الذايت، وهي ا .5

 وحترير نفسه من التأثريات والضغوط يف هذا اجملال. 
 يفاخصائص األسلوب الصح .د

طبيعة احلال، عن لغات العلوم -تتميز اللغة اإلعالمية بسمات شىت، وهي ختتلف
اجلمهور الواسع، ذي والدراايت املتعمقة، ألهنا تتجاوز  اطبة الفئات املتخصصة إىل 

املستوايت املتفاوتة.  وإذا كانت اللغة اإلعالمية حترص على مراعاة القواعد اللغوية 
املصطلح عليها، فإهنا حتاول كذلك أن حترص على خصائص أخرى يف األسلوب، وهي 

كيد، واألصالة، واجلالء، واإلختصار، والوضوح، والنفاذ املباشر، والـتأ البساطة، واإلجاز،
 .58الصحةو 

ويدعو أساتذة الصحافة الكتاب إىل استخدام األلفاظ املألوفة، توخيا للفهم، 
وجتتنب األلفاظ العلمية واالصطالحات النادرة، بيد أنه إذا اقتضت الضرورة ذلك، 
فينبغي شرحها، وإعطاء مفهوم احلقيقي هلا، والتوسل ابلتفسري والتبسيط، يف تعميق 

 على أوسع نطاق، بني اجلماهري. املفاهيم األصلية، وإشاعتها
ومن بني املهمات األساس للصحفي حتويل أكثر املوضوعات غموضا أو عملية إىل 
مجل عربية بسيطة أسلواب، ومفهوم معين. لقد كان كبار األدابء حني يكتبون يف 
الصحافة، ال يستعملون املفردات واجلمل اليت ال يدرك معناها اجلمهور، الذي يتوجهون 

                                                           
58 Nora Meilinda Hardi, Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik pada Jurnalisme Online di 

Situs Detikbandung.com, (Jurnal Ilmiah Komunikasi, 2015, Vol. 04 No. 2) Hal 3 
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، وجيعلون من أسلو م مهزة الوصل، بني احلقائق العلمية واألدب الرفيع ومستوى فهم إأليه
 القراء.

يلحص الصحفي األمركي الدائع الصيت جوزيف بولتزر األسلوب الصحفي يف 
تصيحته للصحفيني املبتدئني قائال " اكتبوا اجلمل القصرية، اليت تتجة رأسا للحدث، 

أمساء الشخاص، والتواري  واألماكن." ويلخصه الكاتب فتبني داذا جرى وأين، اذكروا 
الكاتب الصحفي القدير أرنست مهنغواي، يف هذه النصيحة العملية "استعمل اجلمل 
القصرية، واستعمل الفقرات القصرية، اكتب بلغة قوية، والتنس الكتابة بسالمة، كن 

 59إجابيا، وليس سلبيا."
س جنثر نصيحته اآلتية إىل الصحفيني ويستدي الباحث اإلعالمي اإلمليزي ماك

اجلدد قائال " إنه على الكاتب توخي الوضوح، وجتنب التكرار اململ، والصيغ املبتذلة، 
 والكليشهات اليت سبق ترديدها، واإلقالل من االقتباسات."

وضمن هدا النسق من األفكار، تنبغي اإلشارة إىل األخطار الكامنة وراء استمرار 
 توظيف القوالب اجلاهزة، وبدون وعي وبالتبصر، األهر الذي قد بعض الصحفيني يف

 يوحى للقارئ، أو املستمع، أبنه أمام لغة جامدة، فاقدة للحيوية واالبتكار والتحديد.
يقول اإلعالمي الفرنسي فيليب غااير " إن اخلاصية األساسية للكتابة الصحافية 

يف : كتابة اإلالئية الصحيحة،  هي سالمة اللغة"، ويعدد بعض مالمح هضه السالمة
معرفة تطبيق قواعد الصرف والنحو، وحسن اختيار املفردات،والتنقيط املناسب، ويرى  
كل من كررتيس ماكدوغال والفريد كرويل، أن من أهم مسات الكتلبة الصحفية، هي 

حيح إجياز اجلمة والفقرات، واجلمل املباشرة، واألفعال واألمساء القوية، االستعمال الص
 .60لقواعد اللغة

                                                           
، (2001اإلسالمية، ألوقاف والشؤون ، )قطر: وزارة ااالرتقاء ابلعربية يف وسائل اإلعالمنور الدين بليبل،  59
62 

 62،  االرتقاء ابلعربية يف وسائل اإلعالمنور الدين بليبل،  60



38 
 

 

 الصحافة وتعليم اللغة العربية .د
أصبحت الصحافة علما منظبضا خاصة وليست شيئا غريبا يف اجملاالت التعليمة 
خصوصا يف تعليم اللغة، ألن فيها تدرس املهارات اللغوية وأمهها هي مهارات الكالم 

بلغات أخرى اليت قدمها ،  وهذه مناسبة أبهداف  تعليم اللغة العربية للناطني 61والكتابة
 وهي استيعاب املهارات اللغوية.  طعيمة

 : 62ذكر طعيمة أن أهداف تعليم اللغة العربية للناطني بلغات أخرى فيما يلي
أن  ارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت  ارسها  ا الناطقون  ذه اللغة أو  .1

بصورة تقرب من ذلك. ويف ضوء املهارات اللغوية األربعة  كن القول أبن 
 تعليم العربية كلغة الثانية تستهدف فيما يلي: 

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع  (أ
 ة العربية حديثا معربا يف املعين وسلما يف األداءالناطقني ابللغ

 لفهمتنمية قدرة الطالب على قراءة والكتاابت العربية بدقة ا (ب
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة  (ت

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما  يزها عن غريها من اللغات من  .2
 ومفاهيم. حيث أصوات ومفردات وتراكيب

أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب،  .3
 والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذى يتعامل معه. 

انطالقا من أهداف تعليم اللغة العربية للناطني بلغات أخرى ومناسبة ابلصحافة 
، 63العربية بتعليم مادة الصحافةلرتقية املهارة اللغوية لدى الطلبة قام قسم تعليم اللغة 

 الكتابة.بتدريب مهارة وطورت الباحثة كتااب مصاحبا هلذه املادة خصوصا فيما يتعلق 

                                                           
61 Khoirul Hidayati, Aktualisasi Kemampuan Jurnalistik Siswa Pada Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam Di Smpn 13 Surabaya, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2011),  5 

دمشق:جامعة أم القرى معهد ( املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة،  62
 117، (1986اللغة العربية،
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 : املدخل السياقيرابعاملبحث ال
 مفهوم املدخل السياقي  .أ

التعليم يشتمل على مدخل وطريقة وتقنية التعليم. وجب على تقنية التعليم أن 
وجب على طريقة التعليم أن تناسب مبدخل التعليم. فمدخل تناسب بطريقة التعليم كما 

التعليم املناسب مبهارة التعليم شيء مهم يف عملية التعليم ألنه يؤثر إىل فعالية التعليم. 
ومدخل التعليم غري املناسب مبهارة التعليم يؤثر إىل عدم مناسبة طريقة التعليم وتقنية 

 التعليم مبهارة التعليم.
ملدخل هي الفلسفة اخلاصة يف تعليم اللغة واإلطار اخلاص عن ا 64قال طعيمة

املدخل يشتمل على اإلطارات اللغوية، واإلطارات  65الصفات اإلنسانية. قالت مداي
املدخل شيء يتعلق حبقيقة تعليم اللغة  66التعلمية، واإلطارات التعليمية. قال سوبيانطارا

قة موضوع الدرس. وقال أوجانج وتعلمها. واملدخل شيء بديهي. وهو يبحث عن حقي
أن مدخل التعليم هو وسيلة أو وسائل تستخدمها املعلم لتمكني الطلبة أن يتعلم. وهو 

 67وسيلة مشرتكة للنظر مشكلة أي موضوع الدراسة
نظرا إىل تعريفات املدخل السابقة نعرف أن املدخل هو املبدأء اإلطاري الذي 

التعليم هو الشيء األساسي الذي يشرح طريقة  يتعلق ابللغة وتعلمها وتعليمها. ومدخل
 التعليم وتقنية التعليم.

هو املدخل الذي يركز التعليم على ميول الطلبة وخربهتم  السياقياملدخل 
وخلفياهتم. وهو املدخل الذي حياول مساعدة الطلبة على نظر املواد التعليمية املتعلمة 

                                                                                                                                                               
 2018أبريل  6نتائج املقابلة مع احملاضر ملادة الصحافة يف التاري   63
قاهرة : دار ) يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرياملرجع  رشدي أمحد طعيمة وإحوانه، 64

 261 (،2010، الفكر العريب
65Suwarsih Madya, Metodologi Pengajaran Bahasa. (Yogyakarta:UNY Press 2013), 8.  
66Subyantoro, Teori Pembelajaran Bahasa. (Semarang:Universitas Negeri Semarang Press 

2013), 102.  
67Ujang Sukandi dkk, Belajar Aktif dan Terpadu (Surabaya:Duta Graha Pustaka, 2002), 39.  
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. مطابقا  ا 68الشخصية أو اإلجتماعية أو الثقافيةويعقلها أبحواهلم اليومية إما من اجلهة 
يرى كسمان أن التعليم على السياق هو االجتاه يف عملية التعليم الذي بعلق املواد 
التعليمية أبحوال الطلبة وحياهتم وثقافتهم حىت تكون الدراسة ذات عالقة وثيقة أبحواهلم 

 .69وذات معىن قوي يف ذهنهم
أن يطبق النظرية املعروفة عندهم يف حياهتم اليومية، مع   ذا املدخل يساعد الطلبة

أن ظهور هذه النظرية بسبب قليل كفاءة الطلبة أن يطبق النظرية املعروفة يف حياهتم 
. حياول هذا املدخل لتكون النظرية املعروفة لدى الطلبة ليست يف ذهنهم فقط، 70اليومية

حلوال للمشكالت يف حياهتم اليومية.  لكن أتيت ابلفوائد يف حياهتم حىت يكون معرفتهم
يف اجلانب اآلخر ابستخدام هذا املدخل تزداد معرفة الطلبة عن أحوال حوهلم اإلجتماعية 

 والثقافية.
وكتب أمحد فؤاد أفندي أن املدخل السياقي هو فكرة عن التعلم اليت يتعلق املواد 

قة بني املعارف وتطبيقتها يف التعليمية ابملواقف الواقعية ويدفع الطلبة إىل جعل العال
. ويتلقى الطلبة العلوم واملهارات من جهودهم يف بنائها أبنفسهم. وقال 71حياهتم اليومية

التعليم والتعلم اليت متكن  نور هدي واآلخرين أن املدخل السياقي هو اسرتاتيجية 
فيات الطالب من تقوية وتوسيع وتطبيق املعارف ومهاراهتم األكاد ية من  تلف خل

 .72املدرسة أو خارج املدرسة حلل مجيع املشكالت املوجودة يف واقع احلياة
انطالقا من تلك اآلراء فتخلص الباحثة أن حقيقة املدخل السياقي هو املدخل 

علق احلياة الواقعية لدى الطلبة ابملادة الدراسية حىت متكن الطلبة إجياد السهولة تالذي 
 واقعية.والفهم العميق بسيلة خربهتا ال

 

                                                           
68Johnson dalam Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual, 12.  
69Kesuma Dharma dkk, Contextual Teaching and Learning (Garut:Rahaya Research and 

training  2010), 5.  
70Kokom Komalasari, Pembelajaran Kotekstual Cet I, (Bandung:Refika Aditama, 2010), 6.  
71Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 157.  
72Nur Hadi dkk, Pembelajaran kontekstual, 12. 
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 مبادئ املدخل السياقي .ب
إن املدخل السياقي له سبعة مبادئ هي: كالبنائية، والتسا ل، وحنضري النموذج أو 

 73التقييم احلقيقي، و جمتمع التعلم و  ،االنعكاسو واالستكشاف،   مثال،
 (Constructivisme)البنائية  .1

البنائية هي قدرة الطلبة على بناء املعرفة وإعطاء املعىن من خالل اخلربة 
احلقيقية والشعور  ا يف احلياة. و يعترب هذا املذهب أساسا يف بناء املدخل 
السياقي وهو يرى أن اإلنسان يف بناء معرفته تدرجييا قليال فقليال وغري مفجئ 

طلبة أن يقدر على إجياد ويتسع بوجود السياق احملدد. والواجب على ال
وحتويل معلوماهتم إىل معرفة حديدة. ووظيفة املعلم هي مساعد الطلبة يف 

 إجياد وتطبيق آرائه يف التعلم.عملية التعليم والتعلم وإعطاء الفرصة  إليها على 
البنائية هو املذهب الذي يعتقد أن التعلم ال مبجرد احلفظ و اسرتجاع 

 تعلم فيها الطلبة طريقة بناء عقلها ومعرفتها هيكال. املعلومات وإمنا هو عملية
 (Questioning)التسا ل  .2

التسا ل هو عملية قام  ا املعلم لتشجيع وتوجيه وتقييم كفاءة الطلبة يف 
التفكري. والتسا ل هو مبدأ املعرفة. وهو اسرتاتيجية رئيسية يف التعليم. و  
كعملية مهمة لدى الطلبة يف تطبيق التعليم على أساس االستقصاء، وهو 

 معرفة املعلومات وحتقيقها. 
 (Modelling)حتضري النموذج أو مثال  .3

التمثيل هو عملية إعطاء النموذج عن كيفية عمل الشيئ لتسهيل فهم الطلبة 
عن املادة املتعلمة و كن الطلبة أن تشرتك يف تصميم النموذج. والنموذج هو 

 مجيع الوسائل أو األدوات املستخدم كوسيلة لتحقيق األهداف.
 (Inquiry)  كتشافساال .4

                                                           
73Trianto Mendesign Pembelajaran Kontekstual (contextual teaching and learning)  di kelas 

(Jakarta:Cerdas Pustaka, 2008), 7.  
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من النتائج املالحظات أو االستفسار  االكتشاف هو معرفة ومهارة مكتسبة
أو مجع البياانت اليت تقوم  ا الطلبة بنفسها. يرجى أن املعرفة واملهارة اليت 
تكتسبها الطلبة من نتائج االكتشاف والمن نتائج احلفظ جمموعة من 
احلقائق. وجيب على املعلم تصميم عملية التعليم املشري إىل أنشطة االكتشاف 

 ت.يف أي مادة كان
عملية التسا ل حيث املتعلم على معرفة األشياء واحلصول على املفاهيم 
ويساعد املعلم يف معرفة كفاءة املتعلم. والتسا ل مفيد عند مجع املعلومات، 
واكتشاف فهم الطلبة، وتوليد استجابة الطلبة، حيديد مدى معرفة الطلبة، 

يد الرتكيز و االهتمام إىل معرفة األشياء اليت هي غري معروفة إال من الطلبة، يز 
األشياء املنشودة، تقدمي األسئلة إىل الطلبة يفيد إىل جتديد معرفة الطلبة. ويرى 

 املدخل السياقي أن بناء معرفة الطلبة يبدأ دائما ابألسئلة املتعلقة ابملادة.
 (Reflection)االنعكاس  .5

لم الطلبة يف االنعكاس هو التفكري يف األشياء الذي مت تعلمها، يساعد املع
التعليق بني املعلومات السابقة و املعلومات اجلديدة ويشعر الطلبة أهنم 
حيصلون على األشياء اجلديدة واملفيدة يف حياهتم. واالنعكاس هو االستجابة 

 من األحداث  أو األنشطة أو املعلومات اجلديدة املستلمة.
 االنعكاس  كن أن يكون كما يلي:

 يه الطالب يف ذلك اليومالسؤال حول ما حصل عل (أ
 مالحظات أو مذكرات يف كتب الطالب  (ب
 انطباعات واقرتاحات الطالب حول التعلم يف ذلك اليوم. (ت
 املناقشة  (ث
 إنتاج العمل (ج

 (Learning Community)  جمتمع التعلم .6
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جمتمع التعلم هو جمموعة من األشخاص املشاركني يف أنشطة التعلم لفهم أمهية 
األفراد واجلماعات يف حدوث التعلم املتعمق. يهدف إلجياد التعاون بني 
األفراد يف عملية التعليم. النتائج التعلم حمصول من مشاركة الطلبة يف املناقشة 

 Contextual Teaching and)و التشاور مع األصدقاء. يف هذا الفصل 

Learning Class ) حيث معلم أن يقوم أبداء فرقة التعلم اليت تتكون من الطلبة
  تلفة الكفاءة. 

 (True Evaluation) التقييم احلقيقي .7
التقييم احلقيقي هو التقييم املتكامل من عملية التعلم الطلبة وأداء الواجبات 

التقييم هو عملية مجع البياانت املنزلية و اختبارات والتدريبات وغري ذلك. 
املختلفة حلصول على معلومات حول تعلم الطلبة لتحقيق على أن الطلبة 
حيسنون تعلمها وجيدون يف عملية تعلمها.  ومجع البياانت يهدف ملساعدة 

 الطلبة يف التعلم، والبد أن تكون البياانت من عملية واقعية.
 :74عقد بعض من مبادئ التعلم التالية يف تطبيق املدخل السياقي ينبغي للمدرسني

 خطة التعلم وقفا للنمو العقلي لدى الطلبة .1
 تكوين جمموعة التعلم املرتابطة  .2
 توفري البيئة اليت تدعم إىل التعلم الذايت .3
 النظر يف تنوع الطلبة  .4
 اهتمام إىل تعدد الذكاء لدى الطلبة  .5
 (questioning)القيام بتقنيات التسائل  .6
 (authentic assessment)تنفيذ التقييم الذايت  .7

                                                           
74Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual, 76. 
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املدخل السياقي تكون أساسا يف إعداد هذه كراسة التدريبات جبانب ذلك  مبادئ ست 
قيام حماضر مببادئ تعليم املدخل السياقي السابق عند عملية التعليم تساعد على حتقيق 

 املطلوبة.األهداف 

 خصائص التعليم السياقي .ج
خصائص وهي التواصل اجليد لتحصيل الفائدة، وضمان على للتعليم السياقي 

إجراء العمل الفاعل، وتنظبم الطلبة طريقة تعليمهم أبنفسهم، والتعاون، واحلفاظ على 
 .75خصائص الطلبة، وحتقيق املعيار العايل، واستعمال التقييم احلقيقي

السياق وقدم برايتين للتعليم السياقي من خصائص سبعة أمور، وهي: التعليم و 
احلقيقي، والتعليم إلعطاء الفرصة للطلبة ألداء الواجبة املفيدة، إجراء التعليم إبعطاء 

ماعة، والتعاون بني الطلبة يف التعليم، والتعليم اخلربة للطلبة ابلتطبيق، وتنفيذ التعليم ابجل
 76بشكل فعال عملي وابتكاري وانتاجي، والتعليم ابلتنوع والسرور

قد ظهر لنا أن املدخل السياقي تتميز بسمات شىت ختتلف  من نظرايت السابقة
ابملدخل األخرى وهو يهدف ملساعدة الطلبة يف تطبيق معرفتهم ابملباشرة حسب أحواهلم 
النفسية واإلجتماعية جبانب ذلك يركز مدخل السياقي التعليم على ميول التالميذ 

ياق الطلبة وحياهتم حىت تكون وخرباهتم. والتعلم  السياقي تعلق املواد الدراسية ابلس
الدراسة ذات عالقة وثيقة أبحواهلم وذات معىن قوى يف أذهاهنم. تعتمد هذا املدخل على 
االرتباط بني املعلومات للطلبة وحياهتم اليومية أبهداف التعليم وتعتمد أيضا على تقومي 

ىت تكون التعليم الواقعي، وهدف منه ليدفع الطلبة يف التعليم بربط خربهتم يف املضية ح
 فعاال.

تالحظ الباحثة أن هذا املدخل ممتاز وسيستخدم الباحثة هذا املدخل وخصائصه 
أساسا يف إعداد الكراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة. وهذا االجتاه مناسب للتعلم 

                                                           
75Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual, 20. 
76Endah Tri Priyatni, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Kontekstual, 

(Malang:Universitas Negeri Malang, 2002), 3. 



45 
 

 

يف كل جمال ألن الطلبة حياولون يف بناء املعلومات أبنفسهم حىت يفهموا فهما عميقا 
 ثبيت املعلومات يف أذهاهنم.وت

والبيان التفصيلي عن تطبيق املدخل السياقي  يف الكراسة التدريبات ملهارة الكتابة 
 للصحافة ستبحث الباحثة بعد هذه اخلصائص.

 تطبيق املدخل السياقي يف كراسة التدريبا ملهارة الكتابة للصحافة .د
ابة للصحافة قد تناسب كان هدف األسسي من أداء كراسة التدريبات ملهارة الكت

حىت تستوعب  إعطاء الفرصة للطلبة ألداء الواجبة املفيدةخبصائص املدخل السياقي وهو 
الطلبة مهارة املطلوبة وهي مهارة الكتابة برتكيز التعليم على الواقع )ثقافة اإلندونيسيا( 

اف هذا وقيام الطلبة ابلتجريب وجتد املعرفة أبنفسهم وغري ذلك. هذه هي موافقة أهد
 الكتاب مع املدخل السياقي:

 أداء الواجبة املفيذ  .1
 يرتكز التعليم على الواقع  .2
 جيرب الطلبة يف التعليم  .3
 جيد الطلبة املعرفة أبنفسهم  .4
 تعميق الطلبة املواد ابلتجريبة  .5
 الطلبة مركزا يف التعلم  .6
 الطلبة أكثر نشاطا .7

ملدخل السياقي يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة  سبعة مبادئأما البيان تطبيق 
 للصحافة كما أييت:

 (Constructivisme)البنائية  .1

تطبيق مبادئ البنائية يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف 
املدرسي،  ابلنظرية املوجودة يف الكتاب الذي يطابقلكل الباب  منط األفكار

كذلك يف موضوعات التدريبات اليت أتخد الثقافة والبيئة يف   تطبق بدأهذا م
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حىت الطلبة يستطيع أن ينال املعلومات ابكتشاف وتفكري عميق  إندونيسيا
 .وال حبفظ

 (Questioning)التسا ل  .2
تطبيق مبادئ التسا ل يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف 

لكل تدريبات اليت تطابق ابلنظرية ( apersepsi) األسئلة املوجودة قبل العمل
 املوجودة يف الكتاب املدرسي.

  (Modelling)حتضري النموذج أو مثال  .3
يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة  حتضري النموذج أو مثالتطبيق مبادئ 

 لكل تدريبات اليت تناسب للصحافة مكتوب يف األمثلة املوجودة قبل العمل
دة يف الكتاب املدرسي وتناسب األخبار املطلوبة. هذه األمثلة ابلنظرية املوجو 

مكمل بدليل متعلق ابلصحافة تستهدف ملساعدة الطلبة يف فهم النص 
 ومعرفة موقفه يف الصحافة.

 (Inquiry)كتشاف ساال .4

تطبيق مبادئ االكتشاف يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب 
تدريبات اليت تطابق ابلنظرية املوجودة يف الكتاب لكل  يف دليل العمل

وأنواع التدريبات املوجودة يف هذه كراسة الدريبات. كل التدريبات  املدرسي
 املوجودة يدعوا الطلبة لتفكري عن املواد الدراسية وال حلفظ النصوص. 

 (Reflection)االنعكاس  .5
يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب  االنعكاستطبيق مبادئ 

وجود األسئلة تساعد الطلبة  ،(refleksi) تدريباتيف األسئلة بعد عملية 
 ملعرفة مدى فهمهم يف الدرس ومدى استطاعتهم يف عملية التدريبات. 

  (Learning Community)جمتمع التعلم  .6
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تطبيق مبادئ جمتمع التعلم يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة 
اجلماعي بطريقة الكتابة املوجة مبساعدة وجود الصور  تدريبالمكتوب يف 

 اجلذابة 
 (True Evaluation) التقييم احلقيقي .7

كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة تكون   لكل التدريبات املوجودة يف
تقييما حقيقيا ملادة العربية للصحافة واملراد أن وجود هذه الكراسة التدريبات 
ذاهتا كالتقييم احلقيقي لدى الطلبة، ألن يف هذه الكراسة مكتوب أنواع 

لبة يف معرفة مدى فهمهم عن الدرس.التدريبات واإلنعكاس ملساعدة الط
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
تستخدم الباحثة الدراسة امليدانية التجريبية يف إعداد حبثها مستعينة ابملنهج البحث 

وهي الطريقة املستخدمة للحصول على نتائج  ،(Research and Development) التطويري
فلذلك كان البحث على هذا النوع حمتاجا لدى  77األشياء املعينة ومعرفة فعالية تنفيذ

اجملتمع ألنه حيلل االحتياجات وخيترب فعالية ذلك اإلنتاج املخصوص حىت  كن اجملتمع 
 االنتفاع به.

والبحث التطويري هو البحث املستخدم إلنتاج منتجات معينة، واختبار ذلك 
يصف البحث والتطوير هو عملية أو خطوات لتطوير منتج  79سوكماديناات . 78اإلنتاج

جديد، أو حتسني منتج موجود فيها و كن أن يعزى. وشكل هذا اإلنتاج ليس مبجرد 
الكائنات أو اجلهاز )األجهزة(، مثل الكتب وأدوات التعليم، والوحدات النمطية يف 

مج، مثل جتهيز البياانت، الفصول الدراسية أو يف املعمل، ولكنه  كن أيضا بشكل الربان
وأجهزة الكمبيوتر للتعليم يف الفصول الدراسية، واملكتبة أو املعمل أو مناذج للتعليم، 

 .التعليم والتدريب، والتوجيه، والتقييم، وإدارة، واآلخرين
، ومنوذج  (Research and Development)هذا البحث من نوع البحث التطويري 

80هذا التطوير يشري إىل منوذج 
ADDIE   ،تصميم، تطوير، تنفيذ و تقومي  مبعىن حتليل

(Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluation)منوذج  ا. حتتار الباحثة هذ
ة، الكتابة للصحافإلعداد كراسة التدريبات ملهارة ة ألن اإلجراءات املوجودة فيه مطابق

إجراءات. هذا البحث وهو إلنتاج منتاج معني ما يتعلق مبجال التعليم دف ومناسبة 
                                                           

77Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 297. 
78Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 407. 
79Nana Saodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: RT Remaja, 2012),164. 

80 Made Tegeh dkk, Model Penelitian Pengembangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 41. 
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حىت  كن  نوع البحث التطويرشامل وكامل وبسيط وضابط لبحث ب ADDIE منوذج 
، والقيام مجيع منوذجهذا  إجراءاتيف جمال التعليم أن يقوم جبميع خصوصا للباحث 
 البحث مؤثرة إىل جودة البحث.  منوذج إجراءات

 ADDIEاخلطوات يف منوذج  :2اجلدول 

 
 
 
 

 
 
 

تقوم الباحثة بعدد من اإلجراءات املنظمة  لتحقيق أهداف البحث. وتستخدم 
 يلي:أما اإلجراءات هلذا كما .   ADDIEالباحثة بنموذج ِّ 

 مرحلة التحليل يتكون على األنشطة املتعددة منها: .1
 حتليل كفاءة املطلوبة للطلبة .أ

حتليل خصائص الطلبة عن استطاعتهم يف تعلم ومعلوماهتم  .ب
 ومهاراهتم وسلوكهم ومن انحية اآلخر اليت تتعّلق  م.

 حتليل املواد وفقا مبتطلبة الكفاءات. .ت
األساسية البد إجابتها كامال، وتلك هذه املرحلة متعلقة ابلثالثة األسئلة 

 األسئلة هي:
ما الكفاءة البد استعا ا الطلبة بعد استخدام اإلنتاج؟ وهذه  .أ

األسلئة متعلقة ابلكفاءة املستهدفة بعد تنفيذ الطلبة اإلنتاج إما 
 من الناحية املعلومات والسلوك واملهارات.

 التحليل

 التصميم التنفيذ
 

 التقومي
 

 التطوير
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علقة كيف خصائص الطلبة كمستخدم اإلنتاج؟ وهذه األسئلة مت .ب
حبالة الطلبة كمستخدم اإلنتاج. واملراد حبالة الطلبة هي معلومات 
األولية لدى الطلبة، وميوهلم ، ومواهبهم  العام، وطريقتهم يف 

 التعلم و مهاراهتم الّلغويّة، وما إىل ذلك.
ما املواد املختاجة يف اإلنتاج )مناسبة ابلكفاءة املطلوبة  .ت

 قة ابملواد املعد يف اإلنتاج وخصائص الطلبة(؟ هذه األسئلة متعل
 التصميم، هذه املرحلة تقيم على األساس اآلتية .2

 ملن تصمم التعلم؟ )الطلبة( .أ
 ما هي املهارة املقصودة يف التعليم؟ )كفاءات( .ب
 ما الطريقة اجليدة لتعليم املادة والكفاءة؟ )اسرتاتيجّية التعلم( .ت
 كيف تعيني درجة إستعاب املادة؟ )التقومي والتقييم( .ث

تطوير هو حتويل اإلنتاج من مواصفات التصميم ماداي وحصلت على املثال ال .3
 األول من اإلنتاج. وهذه املرحلة تتكون من األنشطة املتعددة منها: 

 البحث واجلمع املصادر املختاجة .أ
 تعيني النقاط األساسي و اإلضايف .ب
 تعيني الصور املختاجة .ت
 تبدأ يف الكتابة اإلنتاج  .ث
 اإلنتاجتنظيم تصميم  .ج
 تصميم أدوات التقومي  .ح

التنفيذ، املراد ابلتنفيذ هو جتربة اإلنتاج، يف هذا اخلطوة تقوم الباحثة ابلتجربة  .4
 ملعرفة مدى صالحية اإلنتاج وفعاليته

تتكون من تقومي اليومي وتقومي  ADDIEيف بنموذج ِّ  ةكاملرحلة األخري   التقومي .5
ليومي جلمع البياانت من كل النهائي من الربانمج التعلم. يقصد التقومي ا
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مراحل التعليم مستخدم لتصحيح اإلنتاج. ويقصد التقومي النهائي ملعرفة فعالية 
 اإلنتاج يف حتسني نتيجة الطلبة.

 ADDIEإجراءات البحث والتطوير مطابقة بنموذج  .ب
السابق فهذه هي إجراءات البحث اليت قامت  ا  ADDIEمطابقا على بيان عن منوذج 

 الباحثة يف حبثها: 
 التحليل، تقوم الباحثة ابلتحليالت اآلتية: .1

حتليل البياانت من النتائج املقابلة مع احملاضر والطلبة عن املشكلة  .أ
املوجودة خالل تعليم مادة العربية للصحافة وملعرفة خصايص 

 الطلبة
املالحظة حول عملية التعليم ملادة حتليل البياانت من النتائج  .ب

 العربية للصحافة
 حتليل البياانت من االستباانت عن االحتياجات الطلبة .ت

التصميم، بعد أن قامت الباحثة ابلتحليل البياانت إما البياانت من النتائج  .2
املقالبة أو املالحظة أو االستباانت وحصلت الباحثة على املعلومات احملتاجة 

طلبة فتستمر الباحثة بكتابة كراسة التدريبات ملهارة الكتابة واإلحتياجات ال
 للصحاف. 

تطوير، يف هذه املرحلة حتول الباحثة اإلنتاج من مواصفات التصميم ماداي ال .3
وحصلت على املثال األول من اإلنتاج. تعني الباحثة أنواع التدريبات والصور 

 .ريباتوتطبيق مدخل السياقي اليت ستستخدمها يف كراسة التد
التنفيذ، تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتجربة اإلنتاج ملعرفة مدى صالحيته  .4

 وفعاليته
تقومي، بعد أن قامت الباحثة ابلتجربة الكثرية انلت الباحثة نتائج اإلختبار ال .6

الطلبة بعد إستخدام كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة فتحلل الباحثة 
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قامت الباحثة ابإلصالحات من نتائج إقرتاح تلك النتائج، جبانب ذلك 
احملاضر وأراء الطلبة عن املزااي والعيوب كراسة التدريبات ملهارة الكتابة 

 للصحافة. 
 يتكون تصميم التجريبة يف هذا البحث بثالثة مراحل، هي:

 التقومي والتوجيهات من اخلرباء .1
 بة للتطبيقالتجربة الفردية، وتقدم الباحثة اىل حماضر لتصحيح الكتا .2
 التجربة امليدانية، جترب الباحثة يف الفصل ملعرفة فعالية اإلنتاج لدى الطلبة .3

 جمتمع البحث وعينته .ج
جمتمع البحث هو الوالية العامة تشمل على مبحث أو موضع له مزية وسيمة 

، فمجتمع البحث هلذا البحث هم الطلبة قسم تعليم 81خاصة عينتها الباحثة لبحثها
طلبا. عينات البحث بعض عدد و  52اللغة العربية يف املستوى اخلامس و عددهم كله 

 26موضع من جمتمع البحث. عينات يف هذا حبث هو الفصل "األلف" يتكون من 
 purposive)طلبة. أخذ عينات البحث يف هذا البحث بطريقة املالحظة خاصة 

sampling) عدد الطلبة يف مادة العربية للصحافة و نتائج املناظرة مبحاضر  وهو بناء على
هو سيد أمحد مفتاح الدين املاجستري من أعرف على الكفاءة و القدرة التالميذ يف ماّدة 

 العربية للصحافة. 
 متغريات البحث .د

 تتكون متغريات هذا البحث مما يلي:
 (:xاملتغري املستقل ) .1

ويسمى املتغري الذي تتحكم فيه الباحثة عن قصد يف التجربة بطريقة معينة 
كما يسمى أيضا ابملتغري    (independet variable)ومنّظمة والتغيري املستقل 

                                                           
81 Sugiyono. Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta 2011), 80. 
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واملتغري املستقل يف هذا البحث هو   82.(Experimental Variable)التجرييب 
م اللغة العربية جبامعة ملادة العربية للصحافة يف قسم تعلي كراسة التدريبات

 مسارنج احلكومية. وغرضها ملعرفة أتثسر املتغري املستقل يف املتغري التابع.
 (:yاملتغري التابع )  .2

أما نوع الفعل أوالسلوك النتائج عن املتغري املستقل فيسمى ابملتغري التابع 
(Dependent Variable)  كما يسمى أيضا ابملتغري املعتمد، وتتضمن التجربة

. فاملتغري التابع يف 83على األقل يف أبسط صورها متغريا جتريبيا ومتغريا اتبعا
هذا البحث هو كفاية الطلبة يف تطبيق نظرية الصحافة كتابة وأثر استخدامها 

 .يف حتصيل دراستهم حصوصا يف مهارة الكتابة
 البياانت ومصادرها .ه

البياانت الكمية والبياانت يقسم علماء املناهج البياانت إىل أنواع عدة، منها: 
الكيفية. وحتتوي البياانت الكمية على أعداد وحساابت، بينما حتتوى البياانت الكيفية 
على خصائص ومميزات. ويتفق علماء املناهج يف أن النوع األول أسهل بكثري من النوع 

يتطلب  الثاين فجمع البياانت الكيفية يتطلب تدريبا كافيا على املالحظة والتسجيل كما
قدرة من الباحث ومسمات فيزيقية جيب أن تتوافر لديه. وهلذا فإن معظم البحوث اليت 

   84تعمل بطريقة الفريق متيل إىل النوع األول من البياانت.
 البياانت اليت تتناول الباحثة تنقسم إىل مخسة أقسام، وهي:

م مادة العربية البياانت من نتيجة الدراسة الواثئقية وهي نتيجة الطلبة يف تعلي .1
العربية جبامعة مسارنج  للصحافة. ومجيع الواثئقية اليت تتعلق بقسم تعليم اللغة

                                                           

، )جامعة األزهار: دار مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم،  82 
 .199(، 1978التأليف، 

 199، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم،83 

)القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ، األسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعيةحمّمد منري حجاب،  84 
2000،) 46 
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قسم تعليم ، حصلت الباحثة مجيع الواثئقية عن الطلبة من رئيس احلكومية
. أما يف إعداد كراسة التدريبات حصلت العربية جبامعة مسارنج احلكومية اللغة

 ن إنرتنيت والكتب.الباحثة البياانت الواثئقية م
كراسة البياانت من نتيجة تصديق اخلرباء بوسيلة االستبانة حول صالحية   .2

ملادة العربية للصحافة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارنج  التدريبات
احلكومية من حيث مضموهنا ولغتها وتصميمها. فمصادرها البياانت هي 

 واللغوية. اخلرباء يف جمال تصميم الكتاب التعليمي
البياانت من نتيجة االختبار، وهي نتيجة االختبار القبلي والبعدي حول  .3

املطور. فمصادرها البياانت هي الطلبة يف قسم تعليم  كراسة التدريباتفعالية  
 اللغة العربية جبامعة مسارنج احلكومية يف مستوى اخلامس

اضر ملادة الصحافة البياانت من نتيجة املقابلة وهي اآلراء من اخلرباء واحمل .4
 ملادة العربية للصحافة. كراسة التدريباتوبعض الطلبة عن استخدام  

البياانت من نتيجة املالحظة ابحملاضر تعليم املادة العربية للصحافة والطلبة حنو  .5
عملية تعليم املادة العربية للصحافة يف قسم تعليم اللغة العربية. فمصدر 

 سم.البياانهتا هي احملاضر يف ذلك ق
فمن هذه املراحل حتتاج الباحثة النوعني من البياانت وهي البياانت الكيفية والبياانت 

 الكمية.
 أسلوب مجع البياانت .و

ملادة العربية للصحافة   كراسة التدريبات  إعدادتستخدم الباحثة جلمع البياانت يف 
 املدخل السياقي هو الواثئقية واالستبانة واالختبار واملقابلة واملالحظة. ضوءعلى 

 الواثئقية .1
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وهي تتناول املعلومات من الواثئق مثل الكتاب والسجل اليومي وتقريرات 
 85وغري ذلك. وإنرتنيت األنشطة واجملالت وقائمة النتائج وكاتب املشاورة

وتستخدم الباحثة الواثئقية جلمع البياانت اليت تتعلق بنتائج الطلبة ملعرفة  
كفاءهتم و مجيع املعلومات عن قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارنج 

 احلكومية حصوصا يف مادة العربية للصحافة.
 االستبانة .2

 وهي أداة مالئمة للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبة بواقع معني،
وتقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد 

االستبيان أداة مفيدة من أدوات  واالستبانة أو 86املعنيني مبوضوع االستبانة.
البحث العلمي للحصول على احلقائق، والتوصل إىل الوقائع والتعرف على 

ساعد املالحظة الظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتاهات واآلراء، ي
ويكملها، وهو يف بعض األحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام ابلدراسة 

 وتعترب االستبانة من أكثر األدوات املستخدمة يف مجع البياانت. 87العلمية.
تستخدم الباحثة االستبانة ملعرفة احتياجات الطلبة. وابإلضافة إىل ذلك، 

يف جمال  ريخبخبري يف جمال املادة و  لتبانة جلمع البياانت من قبتستخدم االس
كراسة احملاورة اللغوية حول صالحية  ري يف كراسة التدريبات وخبتصميم  
 املطور ملادة العربية للصحافة. التدريبات

 االختبار .3
أسلوب االختبار يعين بوضع جمموعة من األسئلة والتمرينات أو غريها من 
اآلالت املستخدمة لتقدير املهارة واملعلومات واملستوى العلمي واملواهب لدى 

                                                           
85 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: BS Press, 2013), 130 

 121(، 1997، )الرايض: دار أسامة، أساليبه-أدواته-البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون،  86 

، )دمشق: املطبعة العلمية، أساسياته النظرية وممارسته العملية –البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  87 
2000 ،)329 
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فرد أو فئة. وهو جمموعة من املثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو 
هي من وسائل ف 88رسوم( اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما.

القياس اليت يستخدمها الباحثة للكشف عن الفروق بني األفراد واجلماعات، 
 89وجماهلا واسع يشمل  تلف ميادين احلياة وأغراضها.

تستخدم الباحثة االختبارين، االختبار األول ملعرفة قدرة الطلبة قبل تستخدمه  
دامه، ومما جيب املطور، والثاين ملعرفة قدرهتم بعد استخ كراسة التدريبات

اإلشارة إليه أن االختبار مل يعقد للمقارنة بني نتائج الطلبة يف جمموعة التجربة 
والضابطة، ولكنه عقد فقط للوقوف على نتائجهم قبل استخدام 

 الكتاابملصاحب املطور وبعدها. 
 املقابلة .4

ينبغي أن يكون للمقابلة هدف حمدد، وأال تكون جمرد لقاء ال بداء 
–وتعترب املقابلة  90ري منظمة زغري مرتابطة ال بداية هلا وال هناية.مالحظات غ
استباان شفواي، فبدال من كتابة اإلجابة فإن املستجبوب يعطي  -إىل حدكبري

وتستخدم الباحثة املقابلة جلمع  91معلوماته شفواي يف عالقة مواجهية.
وكذالك  واالختبار البياانت اليت مل تتناوهلا من الواثئقية واملالحظة واالستبانة

ملالحظة واالستبانة واالختبار. وتقوم الباحثة ابملقابلة مع لدعم البياانت من 
حماضر ملادة العربية للصحافة وبعض الطلبة عن املشكالت املوجودة يف تعليم 

 واللغوية. كراسة التدريباتاملادة العربية للصحافة ومع اخلبري يف جمال تصميم  
 املالحظة .5

                                                           

 189، أساليبه-أدواته-البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون،  88 

 344،  أساسياته النظرية وممارسته العملية –البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  89 

 265، البحث يف الرتبية وعلم النفس مناهججابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم،  90 

 35(، 1982، )الكويت: وكالة املطبوعات، 6، ط ، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر 91 
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وإن ما  يز  ة األحوال أو الظواهر املوجودة يف ميدان البحث.تعين مبالحظ
تستخدم الباحثة هذا  92املالحظة الدقيقة هي االنتباه واإلحساس واإلدراك.
تقوم الباحثة ابملالحظة ملعرفة األسلوب أثناء سري العملية التعليمية يف الفصل. 

وإلختيار التحليل املشكالت املوجودة يف عملية التعليم مادة العربية للصحافة 
 . املناسبة أبحوال الطلبة

 أدوات مجع البياانت .ز
تستخدم الباحثة مخسة أنواع من األدوات جلمع البياانت اليت حتتاج إليها، وهي كما 

 يلي:
 قائمة التسجيل .1

تستخدمها الباحثة يف مجع البياانت أبسلوب الواثئقية هي  واألدوات اليت
  قائمة التسجيل لتسجيل الواثئق اليت تقررها الباحثة.

 أوراق االستبانة .2
تعّد االستبانة وسيلة من وسائل مجع املعلومات، وقد يستخدم على إطار 
واسع ليشمل األمة أو يف إطار ضيق على نطاق املدرسة. وتشمل أسئلة 

ة كافة، مع اإلجابة اليت توضع أمام كل فقرة، ليقوم الباحث ابختيار االستبان
وهي بتوزيع أوراق االستبانة عليها األسئلة  93اإلجابة اليت يراها مناسبة.

ملادة  كراسة التدريباتاملكتوبة املوجهة للمحاضر والطلبة عن احتياجاهتم ب
العربية للصحافة و أوراق االستبانة عن األراء احملاضر و الطلبة بعد عملية 

 كراسة التدريباتالتعليم، أما أوراق االستبانة للخرباء فقد أرفقتها الباحثة مع  
 اليت تتقدمها الباحثة إليهم بعد عملية التطوير.

                                                           

 318،  أساسياته النظرية وممارسته العملية –البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،  92 

 333،  العمليةأساسياته النظرية وممارسته  –البحث العلمي  رجاء وحيد دويدري، 93 
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ابية أو شفوية أو االختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة كت، أسئلة االختبار .3
صور ورسومات(، فتستخدم الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة 
مدى كفاءة الطلبة، وهدف الباحثة هو مجع املعلومات عن قدرهتم يف تطبيق 
نظرية الصحافة، وقوهتا وضعافها حىت أتيت الباحثة ابلكتاب املناسبة، فتعرف 

 االختبار. فعالية هذه املواد مبالحظة نتيجة
 دليل املقابلة .4

واألدوات اليت تستخدمها الباحثة يف مجع البياانت أبسلوب املقابلة هي دليل 
 املقابلة.

 دليل املالحظة .5
طريقة املالحظة هي طريقة مجع البياانت اليت هلا خصائص أكثر من املقابلة 
واالستبيان وهي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو 

فتستخدم الباحثة هذه األداة ملالحظة عملية التعليم يف مكان  94األماكن.
الدراسة، وتكون بنود دليل املالحظة من خطوات التعليم اليت ترمسها الباحثة 
لتعليم مادة العربية للصحافة. وتكون املالحظة من نوع املالحظة املشاركة، 

 فهي الطريقة اليت تشرتك الباحثة متام االشرتاك.
 ل البياانتأسلوب لحلي .ح

 البياانت من االستبانة .1
عن  استباانتلتحصيل على البياانت من  Likertتستخدم الباحثة درجة 
ابستخدام الرموز  اخلرباءالىت قد مت إجابتها من قبل  صالحية كراسة التدريبات

 اآلتية:
 
 
 

                                                           

 94، )جامعة السلطان قابوس، عمان: دار املسرية، د.س(، أساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  94 

100×= 
f

n
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 P = الدرجة كنسبة من مائة          

 f = جمموع النتائج

 n = أعلى النتائججمموعة 

وفيما يلي دليل تفسري البياانت من نتيجة التصديق والتثبيت كما قرره وزير 
 :95الشؤون الدينية

 معيار مستوى لحصيل االستبانة لدى اخلرباء :3اجلدول
 التقدير الفئات املئوية م
 جيد جدا 100% – 85% 4
 جيد 84% – 70% 3
 مقبول 69% – 50% 2
 مقبولغري  49% – 0% 1

 
أما بنسبة البياانت من استباانت احتياجات الطلبة حتلل الباحثة مبساعة 

Google form 

 البياانت من االختبار .2
 SPSS 16ابستخدام   Paired Sample T Testنتائج االختبار حتلل برموز

 tabel< t hitungtمرفوض إذا كان  Hoوتستخدم الباحثة اختبار جهة يسرى 
 اإلحصائي كما أييت:الفرضية أما 
Ho: عدم فعالية كراسة التدريبات لرتقية مهارة الكتابة للصحافة 
Ha:  كراسة التدريبات فعالية لرتقية مهارة الكتابة للصحافة 

 يفسر برموز اآلتية: SPSS 16ابستخدام  Paired Sample T Testاختبار 

                                                           
95 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 41 
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Sig. (2-tailed)< 0,05 يف االمتحان قبلي : إجياد الفرق كبري بني نتائج تعليم
واالمتحان بعدي واملراد  ذه الكلمة أن كراسة 

 التدريبات هلا أثر يف ترقية مهارة الكتابة للصحافة.
Sig. (2-tailed)> 0,05:  ال توجد الفرق أو هناك فرق قليل بني نتائج االمتحان

بعدي واملراد  ذه الكلمة أن كراسة قبلي واالمتحان 
التدريبات ال أتثر يف ترقية مهارة الكتابة للصحافة.
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 الفصل الرابع
 عرض بياانت

إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل : املبحث األول
 السياقي

، ADDIEمنوذج كراسة التدريبات بناءا على إجراءات هذه  قامت الباحثة إعداد 
 يما يلي:ا البحث ف هذيف ADDIEمنوذج إجراءات  وحتليل

 التحليل .أ

إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة  يف الباحثة أخدهتا اليت األوىل اخلطوة
 احتياجات حتليل هي ADDIEموذج ابستخدام للصحافة على ضوء املدخل السياقي 

 واملقابالت ابملالحظة االحتياجات حتليل إجراء مت. كراسة االتدريبات  حنو والطلبة احملاضر
وهذه هي التحليالت من  .الطلبة واحملاضر حتياجاتا ستبياانت عنالا وتوزيع املباشرة

 نتائج املالحظة واملقابالت واالستيباانت
 لحليل نتائج مالحظة احملاضر والطلبة .1

 96قبل إعداد كراسة التدريبات، قامت الباحثة ابملالحظة مع عدة الطلبة
 6-4) 97شرتاكهم يف عملية التعليم داخل الفصلاعند املالحظة كّل الطلبة و 

أبريل(، والحظت الباحثة عملية تعليم مادة العربية للصحافة أساسا إلجياد املشكلة 
 .وإلختيار التحليل املناسبة أبحوال الطلبة هفي

م الباحثة عشوائيا وهم دايه هتاليت اختار  بالطال علي مخسةالحظت الباحثة 
رضى، سوليمة. أرادت نور اخللقي، أنيس مسطفية، عزيز مهاوان أكرب، حممد 

                                                           

 2018من أبريل  4التاري  عقدت ابحثة املقابلة 96 

 2018من أبريل  5التاري  عقدت ابحثة املقابلة 97 
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كفائتهم يف مادة العربية للصحافة. فبعد املالحظة، وجدت الباحثة   ةعرفمالباحثة 
وهي االستماع والكالم والقراءة دون الكتابة.  توعبون ثالثة املهاراتأهنم يس

السؤال إليهم عن سبب عدم استعا م يف مهارة الكتابة وقالو أهنم وقدمت الباحثة 
 لصعوبة فيها.ابيشعرون  حىت  كتابة للصحافةالال يطبقون كثريا يف مهارة 

 التعلــيم واشــرتك فيهــا يف التــاري  والحظــت الباحثــة اســتجابة الطلبــة يف عمليــة
العربيـــة اللغـــة وجـــدت الباحثـــة أن الكتـــاب املســـتخدم يف مـــادة  أبـــريل،س مـــن الســـاد

 لكـن ال تـزال عامـةو  ،العربيـة للصـحافةاللغـة ملـادة ة ءللصحافة مناسب مبعيـار الكفـا
جبانــب  ابملثــال عــن تطبيــق الصــحافة اجليــدة ابللغــة العربيــةالكتــاب ت أيمل و  ونظــراي.

ـــة اخلـــرب خصوصـــا ابللغـــة العربيـــة.  تذلـــك مل توجـــد يف الكتـــاب تـــدريبا وهـــذه لكتاب
بة الطلبة يف استعاب مهارة الكتابـة وعـدم فرصـة الطلبـة يف املشكلة تسبب إىل صعو 
 ة.يتطبيق نظرية الصحافة كتاب

مـادة  يف عمليـة التعلـيممالحظـة خرى اليت وجـدهتا الباحثـة خـالل املشكلة األ
العربيــة للصــحافة هـــي أن الطلبــة يشــعرون ابلصـــعوبة عنــدما يواجهــون املصـــطلحات 

املشـــكلة تســـبب إىل صـــعوبة الطلبـــة يف تـــدريب  ، وهـــذهالـــيت تتعلـــق ابلثقافـــة العربيـــة
 الكتابة للصحافة. 

التدريبات على ضوء املدخل  هذه كراسة تنظرا من مشكالت السابقة كان
مساعدة لتحقيق أهداف تعليم وهي  تلك املشكالت. رجا ومناسبا ل السياقي

ويطابق  ملادة العربية للصحافة وتعطي فرصة للطلبة يف تطبيق نظرية الصحافة كتابة
 .أحوال الطلبة

 الطلبةو  احملاضرمع  املقابالتنتائج لحليل  .2
. قامت االحتياجات عن حتليل البياانت هتدف لدعم املقابالت أجريت

ادة العربية للصحافة وبعض الطلبة الذي يتعلم مل اضراحمل قبل منملقابالت ابالباحثة 
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 عرفةمل 98 يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مسارنج احلكومية بية للصحافةر مادة الع
 الوقت، هذا خاللادة العربية للصحافة ملاحملاضر والطلبة عن عملية تعليم  آراء

كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل   استخدام قبل وخاصة
سيد أمحد مفتاح الاضر وهو احملقابلة مع املنتائج من  .احتياجاهتم عنهاو السياقي 
 البياانت اآلتية.على جستري انلت الباحثة االدين امل

يف  دقيقة. 50×2م مرة كل أسبوع قدر مادة جديدة تعلّ ة هي أن هذه املاد
املدرسي الذي يستخدم والكتاب  .أوائل اللقاء الطلبة يتعلمون عن نظرية الصحافة

لدى حكمة   Jurnalistik Teori dan Praktikكتاب   يف تعليم هذه املادة هو
والكتاب واقع لغة اإلعالم املعاصر لدى  كوسوماننجرات و بورانما كوسوماننجرات

أمر احملاضر الطلبة لبحث عن األخبار  أواخر اللقاء. ويف مصطفي احلسنوي
هو التدريب عن القراءة  بون بعض األسئلة متعلقة  ذه األخبار، وهذايوجي

يف وقت حيان أمر احملاضر بسماعة األخبار الصوتية و األالصحافية. ويف بعض 
أن تعليم هذه املادة تدور  واوقاليتكلمون الطلبة أمام زمالئهم عن خرب معني.أخرى 

لم تعمل  ف أما التدريب ملهارة الكتابة كالم والقراءة وو الحول مهارة االستماع 
هذه الطريقة مل تكن  لكنو كتابة بعض اخلرب. احملاضر الطلبة بأمر  أحياان ،كثريا
 طلبة يشعرون ابلصعوبة.ألن ال الستعاب مهارة الكتابة للصحافة فعالية

، وهو يقول أن إعداد  الشاشة كوسائل تعليم هذه املادة استخدم احملاضر
شيئ من  وسائل تعليم هذه املادةحافة زايدة لكراسة التدريبات ملهارة الكتابة للص
ة وتعطى هلم الطلبة يف تطبيق نظرية الصحافعجيب وجيد. تستطيع أن تساعد 

لة ألن الكتاب املدرسي املستخدم مل تعطي الطلبة و ابلسهالكتابة فرصة لتدريب 
 كذالك ابلكتاب املصاحب ابللغة العربيةو ة يفرصة لتطبيق نظرية الصحافة كتاب

 اليوجد فيه التدريبات فقد فيه النظرايت عن الصحافة.

                                                           
 2018من أبريل  6التاري  عقدت ابحثة املقابلة  98
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سة التدريبات مساعدة لتحقيق األهداف املطلوبة رأى احملاضر أن وجود كرا
متاما مثل  أهداف تعليم هذه املادة مل حتقق بعضمن تعليم هذه املادة، ألن 

. جبانب ذلك وجود هذه كراسة أربعة املهارة املتعلقة ابلصحافةالطلبة استعاب 
عادة ولة أما مهارة الكتابة للصحافة ابلسهالتدريبات تساعد الطلبة يف تدريب 

 الطلبة فقد يكتبون األخبار عشوائيا وهم يشعرون ابلصعوبة.
الطلبة مستوى اخلامس انلت الباحثة البياانت  معقابالت املنتائج من 

أن  الطلبة يشعرون ابلصعوبة عند تطبيق نظرية الصحافة السيما يف مهارة  اآلتية.
يف كتابة اخلرب. وهم مل  عطي دليالاضر فقد أيمر بكتابة اخلرب وال يالكتابة ألن احمل

تابة اخلرب املعني هم ال جاء أحد وأيمرهم بككثريا يف كتابة األخبار حىت إذا    ارسوا
 أن يكتب ذلك اخلرب إال مبساعدة وإرشاد احملاضر يف كتابة اخلرب. يستطيعوا

والطلبة يقولون أن وجود كراسة التدريبات سوف تساعدهم يف تطبيق نظرية 
يف أي  وأ كان  أبنفسهم يف أي مكان  هم يسطيعون أن يدربواة كتابة حىتالصحاف
ابة تزيد معلوماهتم مادة العربية للصحافة من مادة جذّ  . رأى الطلبة أنكانت  وقت

جاء وقت لكتابة األخبار  ولكن حنيعن الصحافة وهذه شيئ جديدة عندهم 
الكتاب املدرسي ا و كثري   وامللل ألهنم مل يدربوا لصعوبةابالصحافية هم يشعرون 

 هلم فرصة لتدريب نظرية الصحافة كتابة. عطاملستخدم مل ي
السابقة رأت الباحثة أهنم  ئج املقابالت مع احملاضر والطلبةنتااىل استنادا 

افة تسهيال هلم يف تدريب مهارة الكتابة للصححيتاجون إىل أداء كراسة التدريبات 
، والستعاب مهارة الكتابة للصحافة العربية للصحافةولتحقيق أهداف تعليم مادة 

يف حتليل نتائج بياانت من وستوضح الباحثة احتياجاهتم عن كراسة التدريبات 
 االستباانت.
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 ليل نتائج االستباانت لح .3
إىل طلبة  تاالستباان ةالباحث ت، وّزعكراسة التدريبات  ةطور الباحثتقبل أن 

يف  احتياجاتملعرفة  امسيف املستوى اخل ونلسجي ذينال تعليم اللغة العربيةقسم 
 أغستوس 6يف التاري  الكتابة مهارة  مخصوصا لتعلمادة العربية للصحافة تعلم 

  ونتائج االستباانت تكون أساسا يف إعداد كراسة التدريبات. م.2018

احتياجات الطلبة إىل كراسة التدريبات ملهارة الكتابة واالستباانت لتحليل 
تتكون من جوانب  جبامعة مسارنج احلكومية ضوء املدخل السياقيللصحافة على 

( جانب الشكل 3( جانب احملتوى )2( جانب احتياجات الطلبة )1التالية : )
اليت تكون  ختلفةامل األسئلة االستباانت على يف اجلوانب كل  والتقدمي. تشمل

 googleيلة توزع وحلل بوساالستباانت و أساسا يف إعداد هذه كراسة التدريبات. 

form .  لتحليل احتياجات الطلبة إىل كراسة التدريبات ملهارة ونتائج االستباانت
 فيما يلي:  جبامعة مسارنج احلكومية ضوء املدخل السياقيالكتابة للصحافة على 

 جانب احتياجات الطلبة 3.1

تعلم مادة العربية للصحافة يتعلق أبحوال الطلبة حني جانب يهذا 
واحتياجاهتم عن كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة شكالت املوجودة فيه املو 

. ونتائج االستباانت من جانب احتياجات الطلبة فيما ضوء املدخل السياقيعلى 
 يلي:
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 ت احتياجات الطلبةستباانانتائج لحليل  :4 اجلدول

  إجابة الطلبة  نتائج األسئلة منرة

1 
العربية عليم مادة كيف ت
افة طوال هذا للصح
 الوقت؟

 راسب جدا راسب جيد جيد جدا
4 16 6 - 

 النسبة املؤوية
15,4 61,5 23,1 - 

صعوبة تعلم كيف درجة  2
 مادة العربية للصحافة؟

 سهلة جدا سهلة صعبة صعبة جدا
4 18 4 - 

 النسبة املؤوية
15,4 69,2 15,4 - 

3 
هل تعليم مادة العربية 
للصحافة موافقة أبهداف 

 تعليم؟

 غري موافق قليل موافق موافق موافق جدا
- 7 17 2 

 النسبة املؤوية
- 26,9 65,4 7,7 

4 
هل تطبقون نظرية الصحافة 

 كتابة؟

 ال أحياان مرارا دائما
- - 8 18 

 النسبة املؤوية
- - 30,8 69,2 

5 
هل أنت تشعر ابلصعوبة 

الصحافة  حني تطبق نظرية
 كتابة؟

 ال أحياان مرارا دائما
17 6 3 - 

 النسبة املؤوية
65,4  23,1 11,5 - 
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6 
هل الكتاب املدرسي يعطي 
فرصة لك لتطبيق نظرية 

 الصحافة كتابة؟

 ال أحياان مرارا دائما
- - 2 24 

 النسبة املؤوية
- - 7,7 92,3 

7 

هل يف عملية تعليم مادة 
للصحافة حتتاج إىل  العربية 

كراسة لتدريب نظرية 
 الصحافة كتابة؟

غري   غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 حمتاج جدا

17 9 - - 
 النسبة املؤوية

65,4 34,6 - - 
 

 15,4أو الطلبة  4أن  1ظهر نتيجة السؤال  استنادا من اجلدول السابقة
يشري إىل أن تعليم مادة العربية للصجافة طوال هذا  26من عدد كل الطلبة  %

يشري إىل أن تعليم مادة العربية  % 61,5الطلبة أو  16الوقت جيد جدا، و 
يشري إىل أن  % 23,1الطلبة أو  6للصجافة طوال هذا الوقت جيد، والباقية 

، وال أحد من الطلبة من راسبتعليم مادة العربية للصجافة طوال هذا الوقت 
السابقة أتكد أن تعليم مادة العربية للصجافة جدا. نظرا من نتائج  راسبتار  خي

 طوال هذا الوقت جيد.
يشري  26من عدد كل الطلبة  % 15,4الطلبة أو  4أن  2ونتيجة السؤال 

يشري  % 69,2الطلبة أو  18م مادة العربية للصجافة صعبة جدا، و يإىل أن تعل
يشري  % 15,4الطلبة أو  4م مادة العربية للصجافة صعبة، والباقية يىل أن تعلإ

سهلة  تارهلة، وال أحد من الطلبة من خيم مادة العربية للصجافة سيإىل أن تعل
 نتائج السابقة أتكد أن تعلم مادة العربية للصجافة صعبة. جدا. نظرا اىل

يشري  26كل الطلبة   من عدد % 26,9الطلبة أو  7أن  3ونتيجة السؤال 
الطلبة أو  17تعليم مادة العربية للصحافة موافقة أبهداف تعليم، و  أن إىل
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موافقة أبهداف تعليم ، قليل يشري إىل أن تعليم مادة العربية للصحافة  65,4%
 ة العربية للصحافة غري موافقةيشري إىل أن تعليم ماد % 7,7أو  طالبانوالباقية 

نتائج  لطلبة من خيتار  موافقة جدا. نظرا اىلحد من اأبهداف تعليم ، وال أ
 موافقة أبهداف تعليم. قليلالسابقة أتكد أن تعليم مادة العربية للصحافة 

يشري  26من عدد كل الطلبة  % 30,8الطلبة أو  8أن  4ونتيجة السؤال 
 % 69,2الطلبة أو  18إىل أهنم أحياان يطبقون نظرية الصحافة كتابة، والباقية 

قة أتكد أن نتائج الساب أهنم مل يطبقوا نظرية الصحافة كتابة. نظرا اىلشري إىل ي
 نظرية الصحافة كتابة. أكثر الطلبة مل يطبقوا
 26من عدد كل الطلبة  % 65,4الطلبة أو  17أن  5ونتيجة السؤال 

الطلبة  6، و يف الصعوبة حني تطبيق نظرية الصحافة كتابة ونأهنم دائم يشري إىل
، أهنم مرّات يف الصعوبة حني تطبيق نظرية الصحافة كتابةيشري إىل  %23,1أو 

أهنم أحياان يف الصعوبة حني تطبيق نظرية يشري إىل  % 11,5الطلبة أو  3والباقية 
ال يشعرون ابلصعوبة حني تطبيق نظرية  نالذي، وال أحد من الطلبة الصحافة كتابة
 الصعوبة يف وندائم الطلبةأكثر أتكد أن نتائج السابقة  . نظرا اىلالصحافة كتابة

 .كتابة  الصحافة نظرية تطبيق حني
من عدد كل الطلبة  24أو  %92,3أن أكثر الطلبة أو  6ونتيجة السؤال 

ق نظرية الصحافة  فرصة هلم يف تطبي ري إىل أن الكتاب املدرسي مل يعطيش 26
رسي أحياان يعطي يشري إىل أن الكتاب املد % 7,7طالبان أو  كتابة والباقية 

 فرصة هلم يف تطبيق نظرية الصحافة كتابة. 
من عدد كل الطلبة  17أو  %65,4أن أكثر الطلبة أو  7ونتيجة السؤال 

يشري إىل أهنم حيتاجون جدا إىل أداء كراسة لتدريب نظرية الصحافة كتابة  26
ريب نظرية يشري إىل أهنم حيتاجون إىل أداء كراسة لتد % 34,6أو  9والباقية 
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نتائج السابقة أتكد أن كل الطلبة حيتاجون إىل أداء   الصحافة كتابة. نظرا اىل
 كراسة لتدريب نظرية الصحافة كتابة.

 جانب احملتوى  3.2
حتوى كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على مب انب تتعلقاجلهذا 

املفردات وكل األشياء متعلقة  إما من أنواع اللغة وإجاد ضوء املدخل السياقي
احملتوى كراسة . ونتائج االستباانت من جانب حتوى هذه كراسة التدريباتمب

 فيما يلي: التدريبات
 احملتوى كراسة التدريباتت استبااننتائج لحليل  :5 اجلدول

 إجابة الطلبة  نتائج األسئلة منرة

1 
هل حتتاج هذه كراسة 
التدريبات إىل دليل 

 االستخدام؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

- 5 18 3 
 النسبة املؤوية

- 19,2 69,2 11,5 

2 
هل حتتاج هذه كراسة 
التدريبات إىل وجود 

 املفردات متعلقة ابملادة؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

10 16 - - 
 النسبة املؤوية

36,5 61,5 - - 

3 

هذه كراسة  هل حتتاج
التدريبات إىل وجود 
املفردات العام متعلقة 

 ابلصحافة؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

- 5 16 5 
 النسبة املؤوية

- 19,2 61,5 19,2 
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4 
هل حتتاج هذه كراسة 
التدريبات إىل وجود منط 

 األفكار لكل الباب؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

7 17 2 - 
 النسبة املؤوية

23,1 69,2 7,7 - 

5 
هل حتتاج هذه كراسة 
التدريبات إىل وجود النموذج 

 لكل الباب؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

9 15 2 - 
 النسبة املؤوية

34,6 57,7 7,7 - 

6 
هل حتتاج هذه كراسة 
التدريبات إىل وجود النظرية 

 عن الصحافة؟البسيطة 

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

- 18 8 - 
 النسبة املؤوية

- 69,2 30,8 - 

7 
هل حتتاج هذه كراسة 
التدريبات إىل وجود القواعد 

 النحو؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

- 2 16 8 
 النسبة املؤوية

- 7,7 61,5 30,8 

8 
هذه كراسة هل حتتاج 

التدريبات إىل عرض أهداف 
 التعليم؟

غري حمتاج  غري حمتاج حمتاج حمتاج جدا
 جدا

- 2 20 4 
 النسبة املؤوية

- 7,7 73,1 15,4 
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9 

هل حتتاج هذه كراسة 
تربط بني  التدريبات اىل 

التدريبات املوجودة فيها 
ابألحوال الواقعية لبالد 

 إندونيسيا؟

غري حمتاج  حمتاج غري حمتاج حمتاج جدا
 جدا

9 17 - - 
 النسبة املؤوية

34,6 65,4 - - 

هلذه كراسة  ةما اللغة املناسب 10
 دريبات؟تال

لغة العربية ال
 لغة العربية وإندونيسيا

لغة ال
 اإلندونسيا

لغة العربية ال
وإندونيسيا 
 وإمليزاي

10 16 - - 
 النسبة املؤوية

38,5 61,5 - - 
 

 19,2الطلبة أو  5أن   1ظهر نتيجة السؤال  استنادا من اجلدول السابقة
يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل دليل  26من عدد كل الطلبة  %

يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل  %69,2الطلبة أو  18االستخدام، و 
 أن كراسة التدريبات يشري إىل % 11,5الطلبة أو  3دليل االستخدام ، والباقية 

نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة جدا إىل دليل االستخدام. نظرا اىل ال حتتاج 
 .يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل دليل االستخدام

 26من عدد كل الطلبة  % 36,5الطلبة أو  10أن  2ونتيجة السؤال 
تعلقة ابملادة ، و املجود املفردات يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج جدا إىل و 

إىل  الطلبة يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج  16أو  %61,5معظم الطلبة أو 
نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري  املتعلقة ابملادة. نظرا اىلوجود املفردات 

 إىل إجياد املفردات يف كراسة التدريبات.



72 
 

 

يشري  26من عدد كل الطلبة  % 19,2 الطلبة أو 5أن  3ونتيجة السؤال 
تعلقة ابلصحافة، و امل ةإىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود املفردات العام

يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل وجود  %61,5الطلبة أو  16
يشري إىل أن   %19,2الطلبة أو  5تعلقة ابلصحافة ، والباقية امل ةاملفردات العام

. نظرا تعلقة ابلصحافةامل ةوجود املفردات العامكراسة التدريبات ال حتتاج جدا إىل 
نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل  اىل

 .تعلقة ابلصحافةامل ةوجود املفردات العام
يشري  26من عدد كل الطلبة  % 23,1الطلبة أو  7أن  4ونتيجة السؤال 

 17إىل أن كراسة التدريبات حتتاج جدا إىل وجود منط األفكار لكل الباب، و 
يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود منط األفكار  %69,2الطلبة أو 

التدريبات ال حتتاج إىل  يشري إىل أن كراسة %7,7لكل الباب، والباقية طالبان أو 
نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري  د منط األفكار لكل الباب. نظرا اىلوجو 

 إىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود منط األفكار لكل الباب.
يشري  26من عدد كل الطلبة  % 34,6الطلبة أو  9أن  5ونتيجة السؤال 

 15لكل الباب، و  النموذجإىل وجود منط  إىل أن كراسة التدريبات حتتاج جدا
لكل النموذج يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود  %57,7الطلبة أو 

يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل  %7,7الباب، والباقية طالبان أو 
 نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري إىل لكل الباب. نظرا اىلالنموذج وجود 

 لكل الباب.النموذج أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود 
الطلبة من عدد كل  18أو  % 69,2أن معظم الطلبة أو  6ونتيجة السؤال 

يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود النظرية البسيطة عن  26الطلبة 
ال حتتاج يشري إىل أن كراسة التدريبات  %30,8الطلبة أو  8الصحافة، ، والباقية 

نتائج السابقة أتكد أن أكثر  ظرية البسيطة عن الصحافة. نظرا ااىلإىل وجود الن
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الطلبة يشري إىل أن كراسة التدريبات حتتاج إىل وجود النظرية البسيطة عن 
 الصحافة.

يشري إىل  26من عدد كل الطلبة  % 7,7أن طالبان أو  7ونتيجة السؤال 
 %61,5الطلبة أو  16وجود القواعد النحو، و أن كراسة التدريبات حتتاج إىل 

الطلبة  8يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل وجود القواعد النحو، والباقية 
إىل وجود القواعد  يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج جدا %30,8أو 

لتدريبات نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري إىل أن كراسة ا النحو. نظرا اىل
 ال حتتاج إىل وجود القواعد النحو.

يشري إىل  26من عدد كل الطلبة  % 7,7أن طالبان أو  8ونتيجة السؤال 
 %73,1الطلبة أو  20أن كراسة التدريبات حتتاج إىل عرض أهداف التعليم، و 

 4يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج إىل عرض أهداف التعليم، والباقية 
ا إىل عرض يشري إىل أن كراسة التدريبات ال حتتاج جد %15,4الطلبة أو 

نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري إىل أن كراسة  أهداف التعليم. نظرا اىل
 التدريبات ال حتتاج إىل عرض أهداف التعليم.

يشري إىل أن  26من عدد كل الطلبة  % 34,6أو  9أن  9ونتيجة السؤال 
ج جدا إىل أن تربط بني التدريبات املوجودة فيها ابألحوال كراسة التدريبات حتتا 

يشري إىل أن كراسة التدريبات  %65,4الطلبة أو  17الواقعية لبالد إندونيسيا، و 
واقعية لبالد حتتاج إىل أن تربط بني التدريبات املوجودة فيها ابألحوال ال

أن تربط بني   إىلقة أتكد أن كل الطلبة يشرينتائج الساب إندونيسيا،. نظرا اىل
 التدريبات املوجودة فيها ابألحوال الواقعية لبالد إندونيسيا.

 26من عدد كل الطلبة  % 38,5أو  الطلبة 10أن  10ونتيجة السؤال 
اللغة اإلندونيسيا و اللغة  هلذه كراسة الدريبات هي ةاملناسب اللغةيشري إىل أن 

هلذه كراسة  ةاللغة املناسبأن يشري إىل  %61,5الطلبة أو  16، و العربية 
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نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة يشري إىل . نظرا اىل الدريبات هي اللغة العربية
ثة اللغة تارت الباحواخ .دريبات هي اللغة العربيةتهلذه كراسة ال ةاللغة املناسبأن 

العربية كاللغة يف هذه كراسة التدريبات حسب نتائج االستباانت لدى الطلبة و 
 نتيجة االستبانة من احملاضر مادة العربية للصحافة.

يف جمال احملتوى لكراسة التدريبات فنتائج اختيار الطلبة ابلنسبة إىل 
 االستباانت  تصرا فيما يلي: 

 ستباانت يف جمال احملتوىاالجمموعة نتائج  :6جدول 
 حمتوى كراسة التدريبات منرة
 إجياد املفردات تتعلق ابملادة 1
 إجياد منط األفكار لكل الدرس 2
 إجياد النموذج لكل الدرس 3
 إجياد النظرية البسيطة عن الصحافة 4
 حوال الواقعية لبالد إندونيساتعليق بني التدريبات ابأل 5
 كراسة التدريبات ابللغة العربية 6

 
 العرضجانب الشكل و  3.3

كراسة ت كي تكون  عرض كراسة التدريبابشكل و تعلق اجلانب يهذا 
وتدع إىل نشاطة الطلبة يف أداء التدريبات.  التدريبات مناسبة ومالئمة وجذابة

 ونتائج االستباانت من جانب الشكل و العرض فيما يلي:
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 كراسة التدريبات  عرضشكل و ت استباان 1نتائج لحليل السؤال  :7اجلدول 

 إجابة الطلبة  نتائج األسئلة منرة

1 
ما لون املناسب 

كراسة هلذه  
 التدريبات؟

لون خليط أو 
komplementer 

لون تدرج أو 
monokromatik 

تدرج إىل 
األبيض أو 

polikromatik 

جمموعة اللون 
القريبة أو 
analogus 

18 3 5 - 
 النسبة املؤوية

69,2 11,5 19,2 - 

2 

هل حتتاج هذه  
كراسة التدريبات 

الصور 
 اإلستفهامية؟

 غري حمتاج جدا حمتاجغري  حمتاج حمتاج جدا
19 7 - - 

 النسبة املؤوية
73,1 26,9 - - 

3 
ما نوع الصور 

هلذه   ةاملناسب
 كراسة التدريبات؟

كاريكاتور أو  
أو   كرتونة

 الصور املتحركة
صورة موضوع  صور اإلنسان

 معني
جمموعة من 
 أنواع الصور

2 5 - 19 
 النسبة املؤوية

7,7 19,2 - 73,1 

4 
ما حجم املناسب 
هلذه كراسة 
 التدريبات؟

 21×14) 5أ
 سنيت مرت(.

 30×21) 4أ
 سنيت مرت(.

 42×30) 3أ
 سنيت مرت(.

 2أ
(42×59,5 

 سنيت مرت(.
6 20 - - 

 النسبة املؤوية
23,1 76,9 - - 
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الطلبة أو  18أن  1ظهر نتيجة السؤال  استنادا من اجلدول السابقة

لون املناسب هلذه كراسة يشري إىل أن  26من عدد كل الطلبة  69,2%
يشري إىل  %11,5الطلبة أو  3، و komplementerالتدريبات هي لون خليط أو 

 5و . monokromatikأو  تدرج لون املناسب هلذه كراسة التدريبات هي لونأن 
ي لون يشري إىل أن لون املناسب هلذه كراسة التدريبات ه %19,2الطلبة أو 

نتائج السابقة أتكد أن أكثر الطلبة  نظرا اىل . polikromatikتدرج إىل األبيض أو 
لون املناسب هلذه كراسة التدريبات هي لون خليط أو يشري إىل أن 

komplementer. 
الطلبة من عدد كل  19أو  %69,2لبة أو أن معظم الط 2ونتيجة السؤال 

يشري إىل أن هذه كراسة التدريبات حتتاج جدا إىل الصور اإلستفهامية.  26الطلبة 
يشري إىل أن هذه كراسة التدريبات حتتاج إىل الصور  %26,9الطلبة أو  6والباقية 

قون على إجياد فيواالطلبة  كلنتائج السابقة أتكد أن   نظرا اىل . اإلستفهامية
 مية يف هذه كراسة التدريبات.الصور الإلستفها

يشري إىل  26من عدد كل الطلبة  %7,7أو  طالبان أن  3ونتيجة السؤال 
أو الصور   هي كاريكاتور أو كرتونة  هلذه كراسة التدريبات ةأن الصور املناسب
هلذه كراسة  ةيشري إىل أن الصور املناسب %19,2الطلبة أو  5املتحركة. و 
يشري إىل أن أن  %73,1الطلبة أو  73,1و  . هي صور اإلنسان  التدريبات

 نظرا اىل.جمموعة من أنواع الصورهي صور   هلذه كراسة التدريبات ةالصور املناسب
الصور أنواع  إستخدام جمموعةقون على فالطلبة يواأكثر نتائج السابقة أتكد أن 
 يف هذه كراسة التدريبات.
يشري  26من عدد كل الطلبة  %23,1أو   الطلبة 6أن  4ونتيجة السؤال  

. و سنيت مرت( 21×14) 5ملناسب هلذه كراسة التدريبات هو أن جم ااحلإىل أن 
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هي   هلذه كراسة التدريبات ةالصور املناسب يشري إىل أن %76,9الطلبة أو  20
جم املناسب هلذه  احلأن يشري إىل  %73,1الطلبة أو  73,1و  . صور اإلنسان
نتائج السابقة أتكد أن  نظرا اىلسنيت مرت(.  30×21) 4يبات هو أكراسة التدر 

 30×21) 4جم املناسب هلذه كراسة التدريبات هو أاحلقون على فأكثر الطلبة يوا
 .سنيت مرت(
 لكراسة التدريبات يف جمال الشكل و العرض  ابلنسبة إىل إختيار الطلبةأما 

 فنتائج االستباانت  تصرا فيما يلي: 
 يف جمال الشكل و العرض ستباانتاالنتائج جمموعة  :8جدول 

 كراسة التدريباتلالشكل و العرض  منرة
 komplementerهذه كراسة التدريبات تستخدم لون خليط أو  1
 إجياد الصور االستفهامية يف هذه كراسة التدريبات 2
 هذه كراسة التدريبات تستخدم جمموعة أنواع الصور 3
 سنيت مرت(. 30×21) 4أن  حجم هذه كراسة التدريبات هو  4

 
 استبانةنتائج استيباانت الطلبة ستحلل الباحثة  بعد أن حللت الباحثة نتائج

نتائج استبانة حماضر مادة العربية للصحافة، و  . وزعت الباحثة االستبانة إىلاحملاضر
 احملاضر فيما يلي: 

 التدريباتجمال احتياجات احملاضر بكراسة 
 رغبة الطلبة يف مادة العربية للصحافة جيد .1
 الطلبة أحياان تطبق نظرية الصحافة كتابة .2
 فرصة للطلبة يف تطبيق نظرية الصحافة الكتاب املدرسي مل تعط .3
 حتتاج يف تعليم مادة العربية للصحافة كراسة لتطبيق نظرية الصحافة كتابة  .4
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يف تطبيق نظرية الصحافة  كراسة "فن كتابة األخبار" ستساهل الطلبة  .5
 كتابة
 جمال احملتوى 

 أراد احملاضر وجود املفردات تتعلق ابملادة .1
 أراد احملاضر وجود منط األفكار لكل الدرس .2
 أراد احملاضر وجود النموذج لكل الدرس .3
 أراد احملاضر وجود النظرية البسيطة عن الصحافة .4
 الد إندونيساأراد احملاضر تعليق بني التدريبات أبحوال الواقعية لب .5
 أراد احملاضر كراسة التدريبات ابللغة العربية .6

 جمال الشكل و العرض
هذه كراسة التدريبات لون خليط أو ستخدم اأراد احملاضر  .1

komplementer 
 الصور االستفهامية يف هذه كراسة التدريبات أراد احملاضر وجود .2
 الصورهذه كراسة التدريبات جمموعة أنواع ستخدم أراد احملاضر ا .3
سنيت  30×21) 4حجم هذه كراسة التدريبات هو أن أراد احملاضر أن  .4

 مرت(.
 التصميم .ب

أو  بلةإما البياانت من النتائج املقا بعد أن قامت الباحثة ابلتحليل البياانت
وحصلت الباحثة على املعلومات احملتاجة واإلحتياجات الطلبة  ةاملالحظة أو االستبان

 .ةكراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافبتصميم  فتستمر الباحثة 
( 1هذه كراسة التدريبات مناسب مبعايري كراسة التدريبات وهي ) م الباحثةتصم

كراسة التدريبات على تكون  ت (2، )كتاب املدرسي املقررمع  تتكامل كراسة التدريبات 
كراسة تشتمل   ( 4) املتنوعةالوسائل على تشتمل كراسة التدريبات ( 3) مقدمة

تتسع  ( 6) ملهارات اللغويةابكراسة التدريبات تتنوع  ( 5املتنوعة ) التدريبات أنشطة اللغوية
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 بةتساعد كراسة التدريبات الطل( 7) كراسة التدريبات لغرض املفاهيم واملالمح الثقافية
 ( تستخدم كراسة التدريبات اللغة املناسبة ابلطلبة.8) على التقومي الذايت

البنائية ( 1مطابق مببادئ املدخل السياقي وهي، )كذالك دريبات  هذه كراسة الت
(Constructivisme) (2)  التسا ل(Questioning) (3 )كتشاف ساال(Inquiry)  (4 )

( 6) (Modelling)حتضري النموذج أو مثال ( 5) (Learning Community)جمتمع التعلم 
  (True Evaluation) التقييم احلقيقي( 7) (Reflection)االنعكاس 

 تطويرال .ج
يف هذه املرحلة حتول الباحثة اإلنتاج من مواصفات التصميم ماداي وحصلت على 

مبادئ  قيتطبطريقة و الباحثة أنواع التدريبات والصور املثال األول من اإلنتاج. تعني 
وغري ذلك من مواصفات اإلنتاج مث جعلت  كراسة التدريباتهذه  يف  مدخل السياقي

مت أتليف هذه كراسة  .مادايكراسة التدريبات مواصفات التصميم  الباحثة كل من 
 احملاضر والطلبة، فكون هذه كراسة التدريبات فيما يلي:   حسب احتياجات التدريبات 
تتكون من الغالف اخلارج  طبوع الورقياملبشكل  هذه كراسة التدريبات املعدة .1

 اخلوالغالف الد
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

: تصميم غالف اخلارج األول1الصورة  : تصميم غالف الداخل األول2الصورة    
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 املقدمة دليل االستخدام و بعد صفحة الغالف كتبت الباحثة  .2
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ستتتكون من  الكراسةحمتوايت كتبت الباحثة احملتوايت، املقدمة  بعد  .3
. وهي: أخبار اخلطب واللقاءات واملقابالت، و التدريبات النهائية موضوعات

أخبار الرايضية، أخبار امليزة وأخبار اليت تدعم اهتمام اجملتمع، تقارير 
. وكل هذه املوضوعات تتكون االستقصائية، أخبار الرتكيبيةالتفسريية، تقارير 

 على التدريبات الفردية أما التدريبات اجلمعية توجد يف التدريبات النهائية. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

لدليل االستخدام األو  : تصميم3الصورة  : تصميم املقدمة األول4الصورة    

: تصميم املختوايت األول5الصورة   
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وبعد احملتوايت كتبت الباحثة معلومات العامة، فيها نظرية بسيطة عن الفن يف   .4
 كتابة األخبار وأنواع املقدمة 

  
 

 
 
 
  
 

 
 

واحدة خاصة لعنوان الدرس، عالمة  صفحة ةالباحث تكتب  الدرس يف أول .5
 واضحة أن سيبدأ الطلبة يف عملية التدريبات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: تصميم األول من معلومات العامة 6الصورة 
 األول

ول: تصميم صفحة االفتتاحية األ7الصورة   
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 لكل الباب  منط األفكار سيواجه الطلبةأن يبدأ الطلبة بعملية التدريبات قبل  .6
 

 

 

 

 

 

 

 (Apersepsi)األسئلة األولية  بعد عرض خرائط التفكري سيواجه الطلبة .7
مضموم هذه األسئلة األولية تتعلق مبعلومات احملتاجة حني عملية التدريبات، 

 وعندما وصلوا الطلبة يف التدريبات هم قد يستعدون نفسهم.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

: تصميم منط األفكار األول8الصورة   

ةاألسئلة األولي : تصميم األول من9الصورة   
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 ونوعها يف الصحافةاملادة ألمثلة املصنفة حسب اب كراسة التدريباتل  يكم   .8
  قبل التدريب

 

 

 

 

 

 

 
مكمل ابلصور اجلذابة تدع إىل اهتمام ورغبة الطلبة،  لكل مادة من املواد .9

 والصور مطابقة أبنواع التدريبات وأحوال حياة الطلبة
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

صور  : تصميم األول من11الصورة   

منوذج اخلرب : تصميم األول من10الصورة   
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تكتب طلبة اخلرب حسب الصور واملقال  املستخدم هو أن التدريبنوع  .10
 مبساعدة دليل الكتابة 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

، هذه األسئلة (Refleksi)األسئلة يف آخر التدريبات  كراسة التدريباتيكم ل   .11
 املعلومات اليت انهلا الطلبة حني عملية التدريبات.هتدف لتقوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ريباتآخر التد: تصميم األسئلة يف 13الصورة 

األول : تصميم التدريب12الصورة   
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عند  ةعدامل كراسة التدريبات  ةالباحث ت، مث سلمتطويرعملية وبعد انتهاء من 
 دكتورةالاخلبري من انحية التصميم هي هم . تهاملعرفة صالحيو  التحكيمه ثالثة اخلرباء

شعبة الفنون جبامعة مسارنج   DKV قسمة يف حماضر  يوهاملاجسترية  دوي ابغسيت أبرليا
إىل  كراسة التدريبات  ةالباحث تمث قدم .على إخراج الكتاب وعرضها نتجت يتال احلكومية

وهو احملاضر يف كلية هو الدكتور عبد الوهاب رشيدي املاجستري املادة  جمالبري يف اخل
يف  خلبرياو  ،قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنجالدراسات العليا 

احملاضر يف كلية الدراسات العليا وهو  املاجستري هو الدكتور دانيال حلمي جمال اللغة
. وتقدمي الباحثة هذه كراسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج

كراسة هذه   لتكونو القرتاحات واالرشادات اباخلرباء ليقوموا التدريبات إىل اخلرباء 
الرموز اآليت يف حتليل البياانت من  ةالباحث ت. واستخدمعلى صورهتا املرجوة التدريبات

  :تنتيجة اإلستباان

 
 
 

 P = الدرجة كنسبة من مائة          

 f = جمموع النتائج

 n = جمموعة أعلى النتائج

 ابملعيار التايل : السابقة تقدير النتيجة من الرمزالباحثة مث تعني 

 معيار مستوى لحصيل االستبانة لدى اخلرباء :9اجلدول 
 
 

 
 

100×= 
f

n
 P 

 التقدير الفئات املئوية م
 جيد جدا 100% – 85% 4
 جيد 84% – 70% 3
 مقبول 69% – 50% 2
 غري مقبول 49% – 0% 1
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 التصميمتصديق اخلبري يف انحية  .1
. دوي ابغسيت أبرليا املاجسترية الدكتورةقدمت الباحثة هذه االستبانة إىل 

انلت الباحثة . شعبة الفنون جبامعة مسارنج احلكومية  DKV قسمة يف حماضر  يوه
 7التصميم بعد اإلصالح النهائي يف التاري  انحية  يف ةاخلبري على النتيجة من 

 فيما يلي :  اونتيجة تصديقه 2018سبتمبري 

 من انحية التصميم عدةاملدليل صالحية الكّراسة  :10 اجلدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة مادة اللغة العربية املطورة على حسب 
 تصديق خبري يف انحية التصميم هي:

 مبجال علم اإلدارة ابلنتيجة "جيد جدا" الغالف مناسب .1

 النتيجة املواصفات اجملاالت م
1 2 3 4 

 √    الغالف مناسب مبجال الصحافة الغالف  1
الشكل  2

 واملساحة 
 √    الشكل واملساحة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعّي. 

الورقة مناسبة للكراسة التدريبات )يعود إىل معايري  الورقة  3
 )الكتاب التعليمّي 

  √  

الطباعة مناسبة للكراسة التدريبات )يعود إىل  الطباعة  4
 )معايري الكتاب التعليميّ 

  √  

 √    لون الطباعة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعّي. لون الطباعة  5
الرسومات  6

 والصور 
الرسومات والصور مناسبة لطلبة املستوى 

 اجلامعّي.
   √ 
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 الشكل واملساحة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعّي ابلنتيجة "جيد جدا" .2
 الورقة مناسبة للكتاب التعليمي ابلنتيجة "جيد " .3
 الطباعة مناسبة للكتاب التعليمّي ابلنتيجة "جيد " .4
 لون الطباعة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعّي ابلنتيجة "جيد جدا" .5
 "جدا الرسومات والصور مناسبة لطالب املستوى اجلامعّي ابلنتيجة "جيد .6

من واالصالحات الكثرية االقرتحات واملداخالت  وتلك النتائج تنال الباحثة بعد
 يف انحية التصميم هي: ةاخلبري 
 تبديل التصميم عامة من الغالف و جتهيز  .1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

: تصميم غالف اخلارج األول14الصورة  اين: تصميم غالف اخلارج الث15الصورة    

: تصميم منط األفكار الثاين17الصورة  األول: تصميم منط األفكار 16الصورة    
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 )تنوع الصور( التحسني من نوع الصور املستخدم .2
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 مسح بعد الصفحات غري احملتاجة. .3
 تغيري بعض الشكل لعرض الكتابة .4
 وضع الصور والكتابة و املربعتغيري و حتسني يف  .5
 حتسني من جهة اللون املستخدم .6
 

 يف انحية التصميم ةلحليل نتيجة التصديق من اخلبري  :11اجلدول 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 4 16 (x 4جيد جدا )
 2 6 (x 3جيد )
 - - (x 2مقبول )
 - - (x 1ضعيف )

 22 6 جمموعة
 

 
 

صور  : تصميم األول من18الصورة    صور : تصميم الثاين من19الصورة  
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 حتليل البياانت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة "جيد ة علىالباحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السابق
وهي تقع يف  P  =92يف انحية التصميم. هذه ظهرت من نتيجة  ة" من اخلبري جدا

دل على ت كراسة املعدة". و ذا  %100 – %85" على املعيار "جدا املقام "جيد
 .يف االستعمال صاحل

 املادةتصديق اخلبري من انحية  .2
. املاجستريالدكتور عبد الوهاب رشيدي قدمت الباحثة هذه االستبانة إىل 

وهو احملاضر يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك 
بعد اإلصالح  املادةانحية  يفاخلبري انلت الباحثة النتيجة من إبراهيم ماالنج. 
 ونتيجة تصديقه فيما يلي :  2018أكتوبر  1النهائي يف التاري  

100×= 
f

n
 P 

 P = الدرجة كنسبة من مائة          

 f = جمموع النتائج

 n = جمموعة أعلى النتائج

100 ×   59

7٦
 

= P 

91,66%  = P 

92% = P 

22 

24 
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 املادةمن انحية  دريباتدليل صالحية كراسة الت :12اجلدول 

 كراسة التدريبات مبعايريمطابق  الكراسة التدريبات 

 مالخظة
 نتائج

 منرة جوانب التقييم
1 2 3 4 

    √ 
 أن الكراسة التدريبات تتكامل مع الكتاب

 املدرسي املقرر
1 

 2 تشتمل كراسة التدريبات على مقدمة √    

 
   √ 

لتسهيل  تشتمل كراسة التدريبات على الوسائل
 الطلبة

3 

 
   √ 

 تشتمل على أنواع األنشطة اللغوية

 )مطابقة ملادة العربية للصحافة( 

4 

 
   √ 

 تشتمل على مهارة الكتابة

 )مطابقة ملادة العربية للصحافة(

5 

 
  √  

م واملالمح تتسع كراسة التدريبات لغرض املفاهي
 الثقافية

6 

 
  √  

تقومي التساعد كراسة التدريبات الطلبة على 
 الذايت

7 

 8 تستخدم اللغة اجليدة  √   
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 مطابق  الكراسة التدريبات خبصائص تعليم مادة العربية للصحاف

 مالخظة
 نتائج

 منرة جوانب التقييم
1 2 3 4 

 
  √  

عليم أن الكراسة التدريبات مناسبة حباجات ت 
 مادة العربية للصحافة

1 

 
   √ 

متعلقة من حيث حمتوى الكراسة التدريبات أن 
 مبادة العربية للصحافة

2 

    √ 
مناسبة  الكراسة التدريباتاللغة املستخدمة يف 

 مبادة العربية للصحافة 
3 

عليم اللغة الكراسة التدريبات مطابقة مبناهج تأن   √   
ية للصحافةالعربية خصوصا يف تعليم مادة العرب  

4 

هارة بتعليم مالكراسة التدريبات مطابقة أن   √   
 الكتابة

5 

ليم اللغة أن الكراسة التدريبات مطابقة مبدخل تع  √   
 العربية

6 
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 مطابق الكراسة التدريبات مبعايري املدخل السياقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ضوء  على كراسة التدريبات املعدةيتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة  
 هي: املادةبري يف انحية اخلحسب تصديق  املدخل السياقي 

ابلنتيجة "جيد  تتكامل مع الكتاب املدرسي املقرر التدريباتأن الكراسة  .1
 جدا"

 ابلنتيجة "جيد جدا" على مقدمة التدريباتتشتمل كراسة  .2
 "جدا"جيد  على الوسائل لتسهيل الطلبة التدريباتتشتمل كراسة  .3
)مطابقة ملادة العربية للصحافة(  تشتمل على أنواع األنشطة اللغوية .4

 "جدا ابلنتيجة "جيد
ابلنتيجة "جيد  )مطابقة ملادة العربية للصحافة( تشتمل على مهارة الكتابة .5

 جدا"
 ابلنتيجة "جيد " لغرض املفاهيم واملالمح الثقافية التدريباتتتسع كراسة  .6

 مالخظة
 نتائج

 منرة جوانب التقييم
1 2 3 4 

البنائية أن الكراسة التدريبات مطابقة ابلنظرية  √     1 

    √ 
ات حاصلة أن املعرفة املوجودة يف الكراسة التدريب

ظاالكتشاف وال من نتائج احلفمن نتائج   
2 

ع التعلمإجياد التدريبات بشكل الفرقة أو جمتم  √     3 

 4 حتضري النموذج أو مثال √    

 5 إجياد االنعكاس √    

م احلقيقي تشمل الكراسة التدريبات على التقيي  √     6 
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 " ابلنتيجة "جيد الطلبة على التقومي الذايت تدريباتتساعد كراسة  .7
 ابلنتيجة "جيد " تستخدم اللغة اجليدة .8
 حباجات تعليم مادة العربية للصحافة ةمناسب التدريباتأن الكراسة  .9

 "ابلنتيجة "جيد
 من حيث حمتوى مبادة العربية للصحافة ةمتعلق التدريباتالكراسة أن  .10

 " جدا ابلنتيجة "جيد
 مبادة العربية للصحافة ةمناسب التدريباتالكراسة اللغة املستخدمة يف  .11

 "جداابلنتيجة "جيد 
ة مبناهج تعليم اللغة العربية خصوصا يف قمطاب التدريباتالكراسة أن  .12

 ابلنتيجة "جيد " تعليم مادة العربية للصحافة
 ابلنتيجة "جيد " مطابقة بتعليم مهارة الكتابة التدريباتالكراسة أن  .13
 ابلنتيجة "جيد " مبدخل تعليم اللغة العربية التدريباتالكراسة  .14
 ابلنتيجة "جيد " مطابقة ابلنظرية البنائية التدريباتأن الكراسة  .15
حاصلة من نتائج االكتشاف  التدريباتأن املعرفة املوجودة يف الكراسة  .16

 ابلنتيجة "جيد جدا" وال من نتائج احلفظ
 ابلنتيجة "جيد " بشكل الفرقة أو جمتمع التعلم التدريباتإجياد  .17
 ابلنتيجة "جيد جدا" حتضري النموذج أو مثال .18
 ابلنتيجة "جيد جدا" إجياد االنعكاس .19
 ابلنتيجة "جيد " على التقييم احلقيقي التدريباتتشمل الكراسة  .20

 
من واالصالحات الكثرية االقرتحات واملداخالت  وتلك النتائج تنال الباحثة بعد

 هي:املادة اخلبري يف انحية 
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 زايدة التدريبات حول كتابة األخبار لكل املوضوع  .1
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توضيح األمر لكل التدريبات .2
 اكتب عن خرب اخلطابة من عندك  كامالاكتب اخلرب  

اكتب اخلرب هنا على شكل قالب هرم 
 املقلوب

اكتب اخلرب على شكل قالب هرم  
 املقلوب

 اقرأ وافهم الفقرة اآلتية  اقرأ الفقرة اآلتية واجعل خربا

 أن تضع الباحثة األهداف العام واخلاص يف هذه كراسة التدريبات .3
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 : التدريبات حول كتابة األخبار21صورة  : التدريبات حول كتابة األخبار20صورة 

 أهداف الكراسة: 22صورة 
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 أن تناسب الباحثة احملفوظات مع مؤثرات يف املنهج .3
 

 
 

 

 

 

 

 

 املادةلحليل نتيجة التصديق من اخلبري يف انحية  :13اجلدول 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 10 40 (x 4جيد جدا )
 10 30 (x 3جيد )
 - - (x 2مقبول )
 - - (x 1ضعيف )

 70 20 جمموعة
 

 حتليل البياانت

 100×= 
f

n
 P 

 

 صفحة احملفوظات: 23صورة 
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 P = الدرجة كنسبة من مائة          

 f = جمموع النتائج

 n = جمموعة أعلى النتائج

100 ×    59

7٦
 

= P 

87,5%  = P 

87% = P 

" من جدا النتيجة "جيد ةالباحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السابق
 وهي تقع يف املقام "جيد P  =87. هذه ظهرت من نتيجة املادةاخلبري يف انحية 

يف  دل على صاحلت كراسة املعدة". و ذا  %100 – %85" على املعيار "جدا
 .االستعمال

 اللغةتصديق اخلبري يف انحية  .ج
وهو . املاجستريالدكتور دانيال حلمي قدمت الباحثة هذه االستبانة إىل 

يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم احملاضر 
اللغة بعد اإلصالح النهائي انحية  يفاخلبري انلت الباحثة على النتيجة من  ماالنج.

 ونتيجة تصديقه فيما يلي :  2018أكتوبر  5يف التاري  

 الكّراسة املعدة من انحية اللغة دليل صالحّية :14  اجلدول

 عناصر التصديق الرقم
 النتيجة

1 2 3 4 

1 
تناسب اختيار لغة كراسة التدريبات لطلبة 

  √   املستوى اجلامعي

صحة لغة كراسة التدريبات ابلقواعد النحوية  2
 والصرفية

  √  

70 

80 
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 √    سهولة قراءة لغة كراسة التدريبات 3
  √   التدريباتسهولة فهم لغة كراسة  4
 √    تدرج كراسة التدريبات الكتاب 5
  √   سهولة قراءة النصوص بوجود املفردات املساعدة 6

 
يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة مادة اللغة العربية املطورة على حسب 

 هي: املادةبري يف انحية اخلتصديق 

"جيد  لطلبة املستوى اجلامعي ابلنتيجة تناسب اختيار لغة كراسة التدريبات .1
 جدا"

"جيد  ابلنتيجةصحة لغة كراسة التدريبات ابلقواعد النحوية والصرفية  .2
 جدا"

 "جداسهولة قراءة لغة كراسة التدريبات ابلنتيجة "جيد  .3
 "جدا ابلنتيجة "جيد تدرج كراسة التدريبات الكتاب .4
 ابلنتيجة "جيد جدا"سهولة قراءة النصوص بوجود املفردات املساعدة  .5

من واالصالحات الكثرية االقرتحات واملداخالت  وتلك النتائج تنال الباحثة بعد
 هي:اللغة اخلبري يف انحية 

  أن تستخدم الكلمات املستقيمة من األفعال أو املصادر .1
أن تكتب يف كراسة التدريبات التعريفات األساسية لفهم الطلبة على  .2

 أشكال الصحافة
 الكلمات املتالصفةأصلحي بعض  .3
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 اللغةلحليل نتيجة التصديق من اخلبري يف انحية  :15اجلدول 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير

 2 8 (x 4جيد جدا )

 4 12 (x 3جيد )

 - - (x 2مقبول )

 - - (x 1ضعيف )

 20 6 جمموعة

 

 حتليل البياانت:

 

 

 P = الدرجة كنسبة من مائة          

 f = جمموع النتائج

 n = جمموعة أعلى النتائج

100 ×    59

7٦
 

= P 

83,3%  = P 

83% = P 

100×= 
f

n
 P 

20 

24 
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"  النتيجة "جيدعلى  ةالباحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السابق
وهي تقع يف املقام  P  =83. هذه ظهرت من نتيجة اللغةمن اخلبري يف انحية 

يف  دل على صاحلت الكراسة املعدة. و ذا "%84 – %70" على املعيار " "جيد
 االستعمال.

 التنفيذ .د
وانلت النتائج منهم  اخلرباءبعد أن قدمت الباحثة كراسة التدريبات إىل ثالثة 

قسم تعليم اللغة توقد هذا البحث يف . التنفيذ هذه كراسة التدريباتقامت الباحثة بعملية 
طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف هم هلذ البحث جمتمع و  العربية جبامعة مسارنج احلكومية

عينات يف هذا حبث هو الفصل "األلف" يتكون ة. و طلب 52 اخلامس و عددهم ستوىم
 purposive) طلبة. أخذ عينات البحث يف هذا البحث بطريقة املالحظة خاصة 26من 

sampling) اضر حملنتائج املناظرة ابعدد الطلبة يف مادة العربية للصحافة و  بناء على يوه
سيد أمحد مفتاح الدين املاجستري من أعرف على الكفاءة و القدرة التالميذ يف الهو 

 أكتوبر 12حىت  2018 أكتوبر 9هذا البحث يف التاري   أبدماّدة العربية للصحافة. 
يف املقابلة الثانية و الثالثة و  ،قبلي يف املقابلة األوىلالالمتحان اب قامت الباحثة .2018
ة التقييم يف املقابل مادة العربية للصحافة، وتوقدتعليم يف  الطلبة كراسة التدريباتاستخدم 
اليت تدل على   one group pretest posttest design. استخدمت الباحثة طريقة الرابعة

pre eksperimental designعملية جتريبة ليس  . اختارت الباحثة هذه الطريقة ألن هدف
ملقارنة بني فصلني لكن ملعرفة آثر استخدام كراسة التدريبات يف عملية تعليم مادة العربية 

 للصحافة.
 التقومي  .ه

يف  ةكاملرحلة األخري   لتقوميبعد انتهاء عملية التنفيذ قامت الباحثة اب
هذا ف تخدمت ابحثة التقومي اليومي ألن هدسيف هذا البحث ا ،ADDIEبنموذج ِّ 
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إذا كان اإلنتاج حيتاج إىل  لتصحيح اإلنتاجاختبار جلمع البياانت من التقومي هو 
 اإلصالح. 

يف الفصل إما قبل استخدام كراسة التدريبات أو قامت الباحثة ابلتجربة الكثرية 
 ختبارانلت الباحثة نتائج االبعد انتهاء التقومي  كتطبيق التقومي اليومي.  بعد استخدامها

ملعرفة فعالية  الباحثة تلك النتائج مث حللتالطلبة  بعدي(الختبار ر القبلي واال)االختبا
، جبانب ذلك قامت الباحثة ابإلصالحات من نتائج إقرتاح هذه كراسة التدريبات
أما نتائج كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة.   بعد استخداماحملاضر وأراء الطلبة 

 للطلبة فيما يلير القبلي و بعدي إختبا
 الطلبة ختبارا نتائج :16اجلدول 

 نتائج االمتحان بعدي نتائج االمتحان قبلي اإلسم منرة
 86 61 1الطالب  1
 82 60 2الطالب  2
 88 77 3الطالب  3
 90 69 4الطالب  4
 88 61 5الطالب  5
 90 62 6الطالب  6
 87 60 7الطالب  7
 82 51 8الطالب  8
 80 52 9الطالب  9
 86 60 10الطالب  10
 97 82 11الطالب  11
 80 65 12الطالب  12
 98 81 13الطالب  13
 91 74 14الطالب  14
 76 53 15الطالب  15
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 90 70 16الطالب  16
 82 52 17الطالب  17
 89 72 18الطالب  18
 87 76 19الطالب  19
 91 77 20الطالب  20
 84 71 21الطالب  21
 75 56 22الطالب  22
 86 75 23الطالب  23
 96 85 24الطالب  24
 90 75 25الطالب  25
 73 54 26الطالب  26

كنتائج  املبحث الثالثلل الباحثة نتائج فعالية هذه كراسة التدريبات تفصيليا يف ستح
 .وملعرفة هل حتتاج هذه كراسة التدريبات على اإلصالحالطلبة اليوم لدى التقومي 

كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء مواصفات  :  الثاىناملبحث 
 املدخل السياقي 

الكتاب من نوع  ووه ،كراسة التدريبات  إنتاجتريد الباحثة من هذا البحث 
هذه كراسة ملدخل السياقي، ويتكون اب دةللصحافة املعيف مهارة الكتابة املصاحب يرتكز 

 اآلتية:على املواصفات التدريبات 

 مواصفات من وجه التصميم .أ
 Microsoft Wordابستخدام  كراسة التدريباتتصميم األول هذه   .1
تستمر  Microsoft Wordابستخدام  كراسة التدريباتبعد مت إعداد هذه    .2

صناعة الصور أما   Corel Draw X4تصميم هذا الكتاب ابستخدام  الباحثة
 Photoshop استخدمت الباخثة
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 بشكل مطبوع الورقي التدريبات املعدةكراسة  .3
 80بوزن  سنيت مرت( 30×21) 4هذه الكراسة أحجم الورق من  .4
 KFGQPC Uthmanic Script و Sakkal Majallaتستخدم الباحثة نوع كتابة  .5

HAFS و Traditional Arabic 
 127عدد كل صفحات يف هذه كراسة التدريبات  .6

 مواصفات من جهه املضمون .ب
مطابقة خبطة أنشطة التدريس نصف  كراسة التدريباته  املوجودة يف هذاملادة  .1

 العربية للصحافةاللغة السنة ملادة 
تنطلق من حاجات الطلبة  كراسة التدريباتهذه  إن املواد التعليمية املعدة يف  .2

 العربية للصحافةاللغة يف مادة 
فة مثل مناذج يف مهارة الكتابة املتعلقة ابلصحا علىكز تر  كراسة التدريباته  هذ .3

 .الكتابة األخبار املختلفة
متتاز بتنوع يف شىت نقاط من األلوان  كراسة التدريباته  املواد املوجودة يف هذ .4

 .كل وحدةلوالغالف  الصورة و
 إن النقاط املهمة يف كل مادة من املواد مكتوبة داخل املربع  .5

 

 

 

 

 

 
 

 منوذج اخلرب: 24صورة 
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 .ابلتدرج من السهلة إىل الصعبةالتدريبات تكتب  .6
 .واملعريف يستوى الطلبة اللغو مب يوافقإن مضمون املواد ولغتها  .7
" والغالف يتكون من اسم فن كتابة األخبارحتت العنوان " عدةامل راسةالك .8

 .لصحافة صوصة ل راسةواسم املؤلف تدل على أن الكالكراسة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وهي: و التدريبات النهائية موضوعات ستتتكون من  الكراسةحمتوايت  .9
أخبار اخلطب واللقاءات واملقابالت، أخبار الرايضية، أخبار امليزة وأخبار اليت 
 تدعم اهتمام اجملتمع، تقارير التفسريية، تقارير االستقصائية، أخبار الرتكيبية. 

   

 
 
 
 
 

 

 

 صفحة احملتوايت: 26صورة 

 صفحة الغالف: 25صورة 
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  إال يف الدرس األول ثالثة تدريباتلكل موضوعات تدريبني .10
واحدة خاصة  صفحة الدرس يف أول ةالباحث ت، كتبالدرسصفحة لكل  .11

لعنوان الدرس ويف آخر الدرس كتبت الباحثة صفحة واحدة عن احملفوظات 
 .تتعلق ابلذكاء و اآلداب و املسؤولية

 
 
 
 
 
 
 

 
ابللغة العربية يف ومعانيها  املفردات اجلديدة ةابحث ت، كتبمعجم املفردات .12

يف حبث عن معاين  لبةلتسهيل الطيف آخر الكراسة معجم املفردات، املوجودة 
توّفر املفردات اجلديدة عن  معجم املفرداتاملفردات اجلديدة. وهذه 

 ومعانيها.  الصحافيةالحات طاالص
 
 
 
 
 

  

 

 معجم املفردات: 29صورة 

 صفحة أول الدرس: 27صورة  صفحة احملفوظات: 28صورة 
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 ،مكمل ابلصور اجلذابة تدع إىل اهتمام ورغبة الطلبة لكل مادة من املواد .13
 وأحوال حياة الطلبة والصور مطابقة أبنواع التدريبات

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مواصفات من جهه املدخل السياقي .ج
كتطبيق مبدأ ملدخل   لكل البابخبرائط التفكري  كراسة التدريبات  ليكم   .1

 البنائيةقي وهو االسي

 

 

 

 

 

 

 

 صورة يف اخلرب: 30صورة 

 منط األفكار: 31صورة 
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كتطبيق مبادئ ملدخل   (Apersepsi)ابألسئلة األولية  كراسة التدريباتيكم ل   .2
 التسا ل اقي وهوالسي

 

 

 

 

 

 

 

 ونوعها يف الصحافةاملادة ألمثلة املصنفة حسب اب التدريباتكراسة ل  يكم   .3
 حتضري النموذج أو مثالقي وهو اكتطبيق مبدأ ملدخل السي  قبل التدريب

 

 

 

 

 

 

  

 

 صفحة اخلرب: 33صورة 

 األسئلة األولية: 32صورة 
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أبنواع األسئلة مطابقة مبهارة الكتابة ويدعو إىل تفكري  كراسة التدريباتيكم ل   .4
 االستكشاف قي وهوامبدأ ملدخل السيكتطبيق   الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

كتطبيق و كتابة األخبار من خالل   دليل يسهل الطلبة توجد يف تدريب األول .5
 .االكتشافقي وهو امبدأ ملدخل السي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : التدريب احلر35صورة  : التدريب املوجة34صورة 

 : دليل كتابة اخلرب36صورة 
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من تدريب مهارة الكتابة  األسئلة االستفهامية توجد املوادلكل مادة من  .6
االستفهامية ملعرفة قدرة الطلبة يف نص األسئلة  ة بعدالباحث ت، عرضاملوجهه

قي وهو اكتطبيق مبدأ ملدخل السيبة و الطل كتابة  ملمارسة مهارةو فهم نص اخلرب 
 االستكشاف

 

 

 
 
 
 
 

 

كتطبيق مبادئ ملدخل   (refleksi)ابألسئلة األولية  كراسة التدريباتيكم ل   .7
 االنعكاس اقي وهوالسي
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 : األسئلة االستفهامية37صورة 

 : األسئلة األولية38صورة 
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قي اكتطبيق مبدأ ملدخل السياجلماعي   دريبمكمل ابلت كراسة التدريباتهذه   .8
 جمتمع التعلموهو 

 
 
 
 
 
 

 

 

 كراسة التدريبات لحليل فعالية ث:بحث الثالامل
اإلنتاج البد للباحثة أن تقوم ابختبار أدوات البحث  بتحليل فعاليةقبل القيام 

 .مجع البياانت صحت أدوات مجع البياانت يف لتحقيق شروط حتليل البياانتواختبار 

 اختبار أدوات البحث .أ
 البحث. أدوات املوثوقية واختبار صحة  اختبارين مها اختبار يف هذه املرحلة تقوم الباحثة 

 البحث أدوات اختبار صحة .1
أدوات البحث الصحة هي الدرجة التفاوتية و الدرجة الصحية من مفهوم 

هي جمموعة من األسئلة املستخدمة لنيل ف، أما مراد أبدوات البحث البياانتجلمع 
لتحقيق درجة صحة أدوات . وتستخدم الباحثة اختارين البياانت من الطلبة

صحة ابستخدام الواختبار  (Content Validity)البحث ومها اختبار صحة احملتوى 
SPSS  برموزProduct Moment 

 

 : التدريب اجلماعي39صورة 
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 األسئلة كأدوات مجع البياانتصحة احملتوى مبقارنة بني حمتوى اختبار تقام 
اختبار على  الباحثة تقد قامملعرفة مناسبتهما. ناهج ملادة العربية للصحافة مب

مادة العربية للصحافة  اضرالبحث إىل احملاألسئلة كأدوات بتصحيح احملتوى صحة 
ي ألفا أريزا وه الصحافةعامل يف علم إىل و سيد أمحد مفتاح الدين املاجستري ال

 توىاحملونتائج اختبار صحة ( CNN)بكالوريوس يف علوم االتصال وصحافية يف 
 فيما يلي:

 األسئلة كأدوات جلمع البياانتحمتوى صحة  ختبارا :17 اجلدول

 منرة
 أسئلة اختبارصحة احملتوى 

 االمتحان

 عامل يف علم الصحافة احملاضر
 مناسبة البياانت مناسبة البياانت

 غري مناسب مناسب غري مناسب مناسب
شعرية األسئلة مناسبة  . 1

  √  √ ابملعييار التعليم

شعرية األسئلة مناسبة  . 2
  √  √ ابملادة 

شعرية األسئلة مناسبة  .3
تقييم مهارة جبوانب 

 الكتابة
√  √  

أسئلة االمتحان مناسبة  .4
  √  √ مبعايري التعليم

أسئلة االمتحان مناسبة  .5
  √  √ ابملادة التخطيط

أسئلة االمتحان مناسبة  .6
  √  √تقييم مهارة جبوانب 
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 الكتابة
أسئلة االمتحان مناسبة  .7

  √  √ ابملادة يف الكتاب املدرسي

أسئلة االمتحان مناسبة  .8
مبصدر التعلم املوجودة يف 

 املدرسة
√  √  

االمتحان الذي  أسئلةالسابقة أن  توىاحملنتائج اختبار صحة استنادا إىل 
الكتابة للصحافة لدى الطلبة بعد استخدام  الباحثة ملعرفة ترقية مهارة  تاستخدم

مبناهج ومعايري وأهداف تعليم مادة العربية للصحافة  ةمناسبكراسة التدريبات 
 .طلبةم اليتعلة ملعرفة نتائج صحو 

برموز  SPSSصحة ابستخدام الاختبار صحة احملتوى الثاين هو اختبار 
Product Moment  بعدي الي و االمتحان لبقال صحة أسئلة االمتحاناختبار تقام

 هذه النتائج اختبارو . SPSS 16وحيسب ابستخدام  Product Momentحيلل برموز 
ويعترب  SPSS  16وحيسب ابستخدام  Product Momentصحة احملتوى برموز 

 )مجسة يف مائة( %5صحية العلى درجة  Product Momentتصنيف 

 SPSSحمتوى األسئلة ابستخدام نتائج اختبار صحة  :18  اجلدول

 

 

 

 

Correlations 

 pretest postest 

pretest Pearson Correlation 1 .809** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 26 26 

postest Pearson Correlation .809** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Product Momentصحة احملتوى بتصنيف   اختبارمقارنة نتائج  :19 اجلدول

 

 

 

 

على  Product Momentتصنيف بويقارن صحة ال نتائج اختبار مناستنادا 
 Product Moment tabelrل دو جبتشاور  مث 26 طلبةوعدد ال %5صحية الدرجة 

على  tabler حصلت. ت األسئلة صحةكان  hitungr>tabelr كان  إذاوحيلل برموز 
متحان ال hitungrو  809,0المتحان قبلي قدر   hitungrبنتيجة   0,388  درجة

  hitungr>tabelrقتني حصلت أن بمن نتيجتني السا 809,0 بعدي قدر 
حسب النتائج اختبار بعدي صحة.القبلي و الالمتحان ل سئلة املستخدمةاألف

و المتحان بعدي كلهم املستخدمة المتحان قبلىي األسئلة السابقة أن  صحية
 .طلبةم اليتعلع ملعرفة نتائج تستطيصحة و 

 البحث وووقية أدواتاملاختبار  .2
وكان ، االمتحان ولو يقام مرات كثرية يف موضوع واحد ةاملوثوقية هي اثبت 

اختبار املوثوقية . االمتحان موثوقا إذا حتصل نتيجة متساوية ولو يقام مرات عديدة
وحيسب   Alpha Cronbachبعدي حيلل برموزاللي واالمتحان بقالمتحان لال

  tabelr ب وثوقية يقارناملنتائج اختبار ،  %5كبري المبستوى  SPSS 16ابستخدام 
 :تيةاآل مبعايري

 فالبياانت موثوقة %5كبري المبستوى   tabel> r11rإذا كان 
 فالبياانت غري موثوقة %5كبري المبستوى   tabel< r11rإذا كان 

 N Product نوع االمتحان

Moment  5 % 
Product Moment 

 0,809 0,388 26 امتحان قبلي

 0,809 0,388 26 امتحان بعدي
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  ستخداموحيسب اب Alpha Cronbachبرموز حيلل نتائج اختبار املوثوقية  
SPSS 16  اآلتية وثوقية لدى سوغياانتصنيف مو يعترب 

 

 

 

 

 

 

ابستخدام  بعديالقبلي واالمتحان المتحان اللثوقية و املوهذه هي نتائج اختبار 
SPSS 16: 

 قبليالمتحان لال املوووقيةنتائج اختبار  :21جدول 

  

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 65.15 58.135 .369 .804 

item_2 54.85 41.895 .644 .721 

item_3 64.96 53.958 .511 .774 

item_4 50.38 37.126 .716 .693 

item_5 50.96 34.278 .696 .708 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.788 5 

 

تصنيف املوووقية :20اجلدول    
  11r  الفاصلة التصنيف
 r11≤ 1,000 > 0,800 عالية جدا
 r11≤ 0,800 > 0,600 عالية
 r11≤ 0,600 > 0,400 مقبول
 r11 ≤ 0,400 > 0,200 منخفض

 r11< 0,200 منخفض جدا
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 بعديالمتحان املوووقية لالنتائج اختبار  :22جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 وووقيةاملنتائج اختبار  :23اجلدول 

 
 
 
 
 
 

 
على  Alpha Cronbachوثوقية اليت حتلل برموز املاستنادا من نتائج اختبار 

إذا كان وحيلل برموز  tabelrمث تشاور جبدول  26وعدد الطلبة  %5 مستوى
tabel> r11r   الباحثة حصلت. فاألسئلة موثوقة %5مبستوى كبري tabler  على
متحان الل hitungrو  0,788قبلي قدر المتحان لال 11rبنتيجة   0,388  درجة

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item_1 65.15 58.135 .369 .804 

item_2 54.85 41.895 .644 .721 

item_3 64.96 53.958 .511 .774 

item_4 50.38 37.126 .716 .693 

item_5 50.96 34.278 .696 .708 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.788 5 

 

 N R Tabel نوع االمتحان

5% 

Cronbach's Alpha التصنيف 

متحان الا
 قبليال

 عالية 0,788 0,388 26

متحان الا
 بعديال

 عالية 0,630 0,388 26
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أسئلة   tabel> r11rقتني حصلت أن بمن نتيجتني السا 0,630 بعدي قدر ال
 وثوقيةاملنتائج اختبار حسب  .موثوقةبعدي القبلي و الالمتحان ل املستخدمة
 موثوقةبعدي كلهم الالمتحان لقبلى و المتحان الاألسئلة املستحدمة لالسابقة أن 

 .طلبةم اليتعلتستطيع ملعرفة نتائج و 
بعد أن قامت الباحثة ابختبارين مها اختبار صحة وموثوقية أدوات البحث 

ملعرفة فعالية كراسة التدريبات يف ترقية مهارة الكتابة  Tاستمرت الباحثة ابختبار 
 للصحافة لدى الطلبة.

 شروط لحليل البياانت اختبار .ب
 .مجع البياانتيف هذه املرحلة تقوم الباحثة بتجريب الطبيعي أدوات 

 التجريب الطبيعي .1
التجريب الطبيعي يقام ملعرفة هل البياانت املبحوثة بتوزيع طبيعية أو ال. البياان 

 SPSS 16م مأخودة من االمتحان قبلي و االمتحان بعدي. هذا حبث يستخد

 لتجريب الطبيعي كما أييت:التجريب الطبيعي.  والرمز ملعرفة 
0Hالبياانت بتوزيع طبيعي = 

Haالبياانت بدون توزيع طبيعي = 

 :السابقة فيما يلييفسر برموز أما 

Sig. (2-tailed) > 0,05 :البياانت بتوزيع طبيعي 

Sig. (2-tailed)<0,05  : البياانت بدون توزيع طبيعي 

هذه  النتائج .  %5ستوى كبري مب   tailed)-Sig. (2>0,05 كان إذا   0Hيقبل 
االمتحان  الذي انلتها الباحثة من نتائج  SPSS 16التجريب الطبيعي ابستخدام 

 قبلي و االمتحان بعدي
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 نتائج التجريب الطبيعي :24اجلدول 
 

 

 

 

 

 

من االختبار  Sig. (2-tailed)استنادا من النتائج السابقة انلت الباحثة أن 
فظهر أن  0,734من االختبار البعدي قدر  Sig. (2-tailed) و 0,756القبلي قدر 

 و البياانت بتوزيع طبيعيومعىن ذلك أن  0,05نتائج من كال اختبارين أكثر من 
0H و   مقبولHa .مرفوض 

 فعالية كراسة التدريبات ملعرفةT (one group test ) اختبارأو  فريضةالاختبار  .ج
الباحثة  تقبل معرفة فعالية كراسة التدريبات لرتقية مهارة الكتابة للصحافة حتلل

 وهذه هي .املتوسطةنتائج ملعرفة  بعديالقبلي واالمتحان النتائج الطلبة يف االمتحان 
 :SPSS  16 ابستخدامنتائج  املتوسطة 

 بعديالقبلي واالمتحان المتحان اللنتائج املتوسطة  :25جدول 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

pretest 26 66.5769 10.37756 51.00 85.00 

postest 26 86.3077 6.35465 73.00 98.00 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pretest posttest 

N 26 26 

Normal Parametersa,b Mean 66.58 86.31 

Std. Deviation 10.378 6.355 

Most Extreme Differences Absolute .132 .135 

Positive .132 .115 

Negative -.109 -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z .673 .686 

Asymp. Sig. (2-tailed) .756 .734 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 66,58قبلي قدر الاستنادا من اجلدول السابقة أن النتيجة املعدلة من االمتحان 
كما تعترب يف .  26بعدد الطلبة  86,31قدر فبعدي الأما النتيجة املعدلة من االمتحان 

 الرسم البياين االيت:

 يبعدالقبلي و االمتحان المن االمتحان النتيجة املعدلة  :26 اجلدول

 

 

 

 

 

 

الكتابة  ية كراسة التدريبات لرتقية مهارةفعال تقصد ملعرفة فاختبار فرضية أما 
  Paired Sample T Testبعدي ابختبار القبلي و الاالمتحان حتصل من نتائج للصحافة 

مرفوض إذا كان  Hoالباحثة اختبار جهة يسرى  تستخدموا SPSS 16ابستخدام 
tabel< t hitungt  أييت:الفرضية اإلحصائي كما أما 

Ho: عدم فعالية كراسة التدريبات لرتقية مهارة الكتابة للصحافة 

Ha:  كراسة التدريبات فعالية لرتقية مهارة الكتابة للصحافة 

 يفسر برموز اآلتية: SPSS 16ابستخدام  Paired Sample T Testاختبار 

 

االمتحان القبلي  66.58

االمتحان البعدي  86.31
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Sig. (2-tailed)< 0,05 قبلي الكبري بني نتائج تعليم يف االمتحان ال: إجياد الفرق
بعدي واملراد  ذه الكلمة أن كراسة التدريبات هلا الواالمتحان 

 ر يف ترقية مهارة الكتابة للصحافة.أاث

Sig. (2-tailed)> 0,05:   قبلي الال توجد الفرق أو هناك فرق قليل بني نتائج االمتحان
بعدي واملراد  ذه الكلمة أن كراسة التدريبات ال أتثر الواالمتحان 

 ة مهارة الكتابة للصحافة.يف ترقي

قبلي واالمتحان الاالمتحان  Paired Sample T Testوهذه هي نتائج اختبار 
 :SPSS 16بعدي ابستخدام ال

  Paired Sample T Testنتائج اختبار  :27جدول 

 

 

 

 

 

 Sig. (2-tailed)حصلت على درجة   Paired Sample T Testنتائج استنادا من 

كبري بني نتائج تعليم يف الإجياد الفرق   Sig. (2-tailed)< 0,05فهذا مبعىن  0,000قدر 
ر يف بعدي واملراد  ذه الكلمة أن كراسة التدريبات هلا أاثالقبلي واالمتحان الاالمتحان 

= 1-26 و درجة احلر أييت -15.650قدر ف tأما نتيجة  ترقية مهارة الكتابة للصحافة.
 Hoمبعين  tabel< t hitungtنتيجة على و انلت الباحثة  tabelt  2.787وحصلت  25

 مقبول فكراسة التدريبات فعالية لرتقية مهارة الكتابة للصحافة.  Haمرفوض و 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest 

- 

postest 

-19.73077 6.42842 1.26072 -22.32727 -17.13427 -15.650 25 .000 
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 Rز ثر هذه كراسة التدريبات يف مائوية استخدمت الباحثة رمو درجة مؤ أما ملعرفة 

Square  ابستخدامSPSS 16.  مؤثرة  كراسة التدريباتساب لتحقيق أن  احلهتدف هذا
. معرفة درجة مؤثرة اإلنتاج مهم وفعالية لرتقية نتائج مهارة الكتابة للصحافة لدى الطلبة

يان أن اإلنتاج أتثر كثريا ومتاما يف بمعرفة هذه الدرجة ألن للباحثني البحث والتطوير، 
 Rرموز حثة ، لذالك استخدمت الباترقية جودة التعلم الطلبة بنسبة إىل عوامل األخرى

Square اان أن كراسة التدريبات أتثر كثري يف ترقية مهارة الكتابة للصحافة لدى وبي حتقيقا
 ابستخدام رموز اآلتية:  R Squareاحلساب  وتفسر الطلبة وليس عوامل األخرى.

 R Squareرموز  :28جدول 

   
 
 

 SPSSبعدي ابستخدام القبلي واالمتحان الاالمتحان  R Squareوهذه هي نتائج اختبار 
16: 

 R Squareاختبار  النتيجة من :29جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 R Square  ×100نتيجة 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .809a .655 .641 6.22022 

a. Predictors: (Constant), postest 

 



120 
 

 

 Rنتائج على السابقة حصلت الباحثة  R Squareاستنادا من نتائج اختبار 

Square  يف ترقية مهارة الكتابة  تأن كراسة التدريبات أتثر  دليلوهذا  0,655قدر
مأثر ة من عوامل أخرى. فكراسة التدريبات هلا  %35أما بقية  %65للصحافة قدر 

 دخل السياقي.املتطبيق نظرية الصحافة ابستخدام ر جيدة لرتقية نتائج الطلبة يف أاث
درجة ترقية و  T (one group test)أو اختبار  فريضةالاختبار فعالية نتائج نظرا من 

لرتقية  لة وأن هذه كراسة التدريبات فعالةتستنتج أن فريضة الباحثة مقبو  R Squareاختبار 
اء تعليم يع أن حتلل املشكالت املوجودة أثنمهارة الكتابة للصحافة لدى الطلبة وتستط

لتدريب  كتابمادة العربية للصحافة منها عدم مطابقة أهداف تعليم بواقع التعليم، عدم  
وتطبيق نظرية الصحافة كتابة، وصعوبة الطلبة يف فهم مصطلحات العربية.
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 الفصل اخلامس

 املناقشة
 تنقيح اإلنتاج .أ

مت أتليف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي 
حسب احتياجات الطلبة واحملاضر اليت انلتها الباحثة من تنائح حتليل أدوات اجلمع 
البياانت وهي املالحظة املقالبة واالستبانة. بعد انتهاء من عملية التأليف مث قامت الباحثة 

ذه كراسة التدريبات إىل اخلرباء ملعرفة صالحيتها، إما من اخلبري من انحية مادة بتقدمي ه
( واخلبري  الدكتور دانيال حلمي( واخلبري من انحية اللغة ) الدكتور عبد الوهاب رشيدي)

(. بدأت الباحثة تنفيذ هذه كراسة الدكتورة دوي ابغسيت أبرليامن انحية تصميم )
ة مستوى فعاليتها بعد إمتام مجيع اإلصالحات واملدخالت من التدريبات يف الفصل ملعرف

 اخلرباء. 

استنادا من نتائج تنفيذ هذه كراسة التدريبات يف الفصل انلت الباحثة البياانت 
أن هذه كراسة التدريبات فعال لرتقية مهارة الكتابة للصحافة وهذه البياانت انلتها 
الباحثة من نتائج االختبار القبلي )قبل استخدام كراسة التدريبات( واالختبار البعدي 

يبات(، دلت نتائج الطلبة يف االمتحان البعدي على وجود )بعد استخدام كراسة التدر 
حصلت  Paired Sample T Testنتائج الرتقية الكبرية.  وتصديق هذه الرتقية معروف من 

إضافة من البياانت السابقة تستنتج الباحثة أن   . 0,000قدر  Sig. (2-tailed)على درجة  
كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي فعال لرتقية مهارة 
الكتابة للصحافة لدى الطلبة مستوى اخلامس جبامعة مسارنج احلكومية وال حتتاج هذه 
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ة استخدامها عند تعليم مادة كراسة التدريبات إىل التنقيح، وهذه كراسة التدريبات صاحل
 العربية للصحافة. 

 دراسات اإلنتاج بعد اإلصالح  .ب
قد سبق ذكره أن كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة على ضوء املدخل 
الساقي ال تطلب منه التنقيح ألن البياانت من نتائج الطلبة يف االختبار البعدي يشري إىل 

  ابة للصحافة وتدل على أن هذه كراسة التدريبات فعال. أن وجود الرتقية يف مهارة الكت
عند مادو    ADDIEمنوذج ِّ مت أتليف هذه كراسة التدريبات مطابقة إبجراءات 

تينجيه وهي التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، والتقومي. هتدف كراسة التدريبات 
ملساعدة الطلبة يف تطبيق نظرية الصحافة كتابة ومعاونة للمحاضر يف حتقيق أهداف 
التعليم مادة العربية للصحافة وهذه يناسب ابلنظرايت عن أهداف كراسة التدريبات اليت 

إاتحة الفرصة لتثبيت املهارات اللغوية اليت عاجلها الكتاب املدرسي هي قدمتها طعيمة و 
 .تعاجل مشكالت معينة يتوقع مواجهة الدارسني هلا عند استخدامهم الكتاب املدرسيو 

( تتكامل 1وهذه كراسة التدريبات كذلك مناسب مبعايري كراسة التدريبات وهي )
ه كراسة التدريبات مناسب مبوضوعات ، مجيع موضوعات يف هذكتاب املدرسي املقررمع  

أخبار اخلطب واللقاءات يف كتاب املدرسي املقررة، و موضوعات يف هذه كراسة منها 
واملقابالت، أخبار الرايضية، أخبار امليزة وأخبار اليت تدعم اهتمام اجملتمع، تقارير 

دريبات على تشتمل كراسة الت (2. )ير االستقصائية، أخبار الرتكيبيةالتفسريية، تقار 
كراسة   العالقة بنيعلى  تشتملاملقدمة ، تتكمل هذه كراسة التدريبات ابملقدمة، مقدمة

باحثة الومزاايها، سوى ذلك كتبت  كراسةالهذه  ةوفائد و الكتاب املدرسي التدريبات
نتائج مدخالت احملاضر بعد اطالع على كالتوصية قبل استخدام الطلبة كراسة التدريبات  
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باحثة منفردة بعد صفحة الكتبت فأتليف كراسة التدريبات  فاهدكراسة. أما أالهذه 
املتنوعة، كون هذه كراسة التدريبات تتكمل أبنواع الوسائل الوسائل ( 3)التوصية. 

مثل  مبستواه خالل استخدامه للكراسة لبةلتعريف الطلتسهيل الطلبة يف عملية التدريبات 
 اتموضوع صور و صور اإلنسان و  كاريكاتور أو كرتونةثل إجاد الصور اجلذابة واملتنوعة م

ة جبانب ذلك هذه كراسة التدريبات مكمل بدليل الكتابة يف كل تدريباهتا املوجهة وإجياد عينامل
 أنشطة اللغوية ( 4). (Refleksi)األسئلة يف آخر التدريبات  (Apersepsi)األسئلة األولية 

دروس لكل الدرس تدريبان إال يف الدرس  7املتنوعة، هذه كراسة التدريبات تشمل على 
مطابقة ابختبار مهارة  األنشطة اللغويةاألول ثالثة التدريبات، ولكل تدريبات ثالثة أنواع 

الكتابة وهي التدريب عن الكتابة املوجهه والتدريب عن إجابة األسئلة االستفهامية 
ابة احلرة وهذه التدربيات كلها فردي إال يف  الدرس السابع كنهاية والتدريب عن الكت

، كما قد سبق ذكره تتنوع املهارات اللغوية( 5الدرس كل ما فيه من التدريب اجلماعي. )
أن هذه كرسة التدريبا تشمل على تدريب ملهارة الكتابة املوجهه والكتابة احلرة وإجابة 

حثة كل من هذه أنواع التدريبات مطابقة مبستوى األسئلة االستفهامية، إحتارت البا
، تتسع كراسة التدريبات لغرض املفاهيم واملالمح الثقافية( 6الطلبة اجلامعي وقدرته )

أخدت الباحثة مجيع األخبار من وقائع يف اندونيسا وفيه قيمة شخصية وخصائص 
( 7ة لدى الطلبة. )ومسات جمتمع إندونيسي لزايدة معلومات واملفاهيم واملالمح الثقافي

، هذه كراسة التدريبات ذاهتا على التقومي الذايت بةتساعد كراسة التدريبات الطل
ومضمومها  كعناصر يف تقومي الذايت تساعد الطلبة يف معرفة طاقة نفسهم خصوصا يف 

( اللغة املستخدمة، تستخدم هذه كراسة التدريبات اللغة 8مهارة الكتابة للصحافة. )
لطلبة مستوى اجلامعي تبدأ من التدريب ابستخدام لغة سهلة إىل التدريب لغته املناسبة اب
 صعبة.
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 دف تعليم  أتليف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة كذلك مناسب
وهو التدريب على الكتابة من شأنه أن يزود الذي قدمه طعيمة  العام مهارة الكتابة

م. استخدمت الباحثة نوع عد ذلك يف احلياهتب لبةتاجها الطمبهارت وظيفة حي لبةالط
. أما يف حممد ابراهيم اخلطيبالكتابة املوجهة والكتابة احلرة كما نقل الباحثة من نظرية 

عند أفندي و مؤشرات التقييم استخدمت الباحثة  االختبار القبلي و االختبار بعدي
توايت حم و القراءةوضوح الكتابة وسهولة  و قواعد و مفرداتوهي  فينوتشيارو ماري
 مناسبة ابملطلوب النص

حكمة كسومامرات بنسبة إىل نظرية الصحافة، أخدت الباحثة نظرايت من 
عن أنواع الصحافة يف أتليف هذه كراسة التدريبات وأنواع الصحافة  وبرانما كسومامرات

األخبار ، األخبار اخلطب واللقاءات واملقابالتيف هذه كراسة التدريبات هي 
التقارير ، التقارير التفسريية، األخبار امليزة واألخبار اليت تدعم اهتمام اجملتمع، ايضياتالر 

 األخبار الرتكيبية، االستقصائية
كما قد سبق ذكره أن هذه كراسة التدرابت مألفة على ضوء املدخل السياقي، 
والنظرية السياقي الذي استخدمتها الباحثة هي نظرية السياقي عند تري اينطو وهنا 

تطبيق مبادئ البنائية يف   (Constructivisme)البنائية ( 1مناقسة تطبيق هذه النظرية، )
لكل الباب اليت خبرائط التفكري للصحافة مكتوب يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة 

كذلك يف موضوعات   املدرسي، هذا مبادئ تطبق تطابق ابلنظرية املوجودة يف الكتاب
حىت الطلبة يستطيع أن ينال املعلومات  التدريبات اليت أتخد الثقافة والبيئة يف إندونيسيا

تطبيق مبادئ  (Inquiry)االكتشاف ( 2) .ابكتشاف وتفكري عميق وال حبفظ
لكل  االكتشاف يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف دليل العمل
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 (Questioning)التسا ل ( 3)تدريبات اليت تطابق ابلنظرية املوجودة يف الكتاب املدرسي.
تطبيق مبادئ التسا ل يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف األسئلة 

 لكل تدريبات اليت تطابق ابلنظرية املوجودة يف الكتاب املدرسي. املوجودة قبل العمل
تطبيق مبادئ جمتمع التعلم يف كراسة  (Learning Community)جمتمع التعلم ( 4)

وجة تدريبات اجلماعي بطريقة الكتابة املالتدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف 
تطبيق مبادئ  (Modelling)حتضري النموذج أو مثال ( 5)ة. مبساعدة وجود الصور اجلذاب

يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف األمثلة  حتضري النموذج أو مثال
ابلنظرية املوجودة يف الكتاب املدرسي  لكل تدريبات اليت تناسب املوجودة قبل العمل

وتناسب األخبار املطلوبة. هذه األمثلة مكمل بدليل متعلق ابلصحافة تستهدف 
 (Reflection)االنعكاس ( 6) ملساعدة الطلبة يف فهم النص ومعرفة موقفه يف الصحافة.

األسئلة  يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة مكتوب يف االنعكاستطبيق مبادئ 
وجود األسئلة تساعد الطلبة ملعرفة مدى فهمهم يف الدرس ومدى  تدريبات،بعد عملية 

لكل  (True Evaluation) التقييم احلقيقي( 7)استطاعتهم يف عملية التدريبات. 
التدريبات املوجودة يف كراسة التدريبات ملهارة الكتابة للصحافة تكون تقييما حقيقيا ملادة 

للصحافة واملراد أن وجود هذه الكراسة التدريبات ذاهتا كالتقييم احلقيقي لدى العربية 
لبة يف الطلبة، ألن يف هذه الكراسة مكتوب أنواع التدريبات واإلنعكاس ملساعدة الط

 فهمهم عن الدرس.معرفة مدى 
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 السادسالفصل 
 البحث والتوصيات واالقرتاحات نتائج

 البحث نتائج .أ
،  كن أن نلخص نتائج ةها الباحثتها وحللتاعتمادا على البياانت اليت حصل

 البحث كما يلي:

أدوات مجع البياانت وجدت الباحثة املشكالت عند نتائج حتليل  استنادا من .1
 املدرسيكتاب عملية التعليم مادة العربية للصحافة، األوىل هي ال توجد يف  

حتقيق هدف تعليم مادة الثانية عدم تدريبات لتطبيق نظرية الصحافة كتابة، ال
 ، الثالثة يشعرالعربية للصحافة وهو استيعاب الطلبة أربعة املهارات اللغوية

مصاحبا على  كتااب  ةوآتيهم الباحث ،يف فهم املصطلحات العربية الصعوبةالطلبة 
 الصحافة كتابة يف ضوء املدخل السياقي طبيق نظريةلتشكل كراسة التدريبات 

 .حتليال لتلك املشكالت "فن كتابة األخبارحتت العنوان "
مواصفات من وجه التصميم ومواصفات   تتكون من كراسة التدريبات املعدة .2

كون هذه كراسة التدريبات .  من وجه املضمون ومواصفات من مدخل السياقي
أهداف الكراسة، ، الكراسةايت وحمتو املقدمة، الغالف،  منعامة تتكون 

معلومات العامة، أنواع التدريبات حسب موضوع اخلرب، التدريب األول هو 
الكتابة املوجهة والتدريب الثاين هو إجابة األسئلة والتدريب الثالث هو الكتابة 

ومنط األفكار ومنوذج  (Apersepsi)ابألسئلة األولية احلرة لكل التدريبات مكمل 
 املراجع وقائمةومعجم املفردات و   (Refleksi)اخلرب واألسئلة يف آخر التدريبات 

 .واحملفوظات عن ذكاء اآلداب و املسؤولية
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ن كراسة التدريبات املعدة فعالة لرتقية مهارة استنادا من نتائج العملية التجريبة أ .3
حصلت على  Paired Sample T Testنتائج حافة، كما دل عليه أن صكتابة للال

 tنتيجة   Sig. (2-tailed)< 0,05فهذا مبعىن  0,000قدر  Sig. (2-tailed)درجة  

و  tabelt  2.787وحصلت  25= 1-26و درجة احلر قدر  -15.650فقدر 
مقبول  Haمرفوض و  Hoمبعين  tabel< t hitungtانلت الباحثة على نتيجة 

فكراسة التدريبات فعالية لرتقية مهارة الكتابة للصحافة وإجياد الفرق الكبري بني 
نتائج التعليم يف االمتحان القبلي واالمتحان البعدي وتستنتج أن فريضة الباحثة 
مقبولة وأن هذه كراسة التدريبات فعالة لرتقية مهارة الكتابة للصحافة لدى الطلبة 

الت املوجودة أثناء تعليم مادة العربية للصحافة منها عدم وتستطيع أن حتل املشك
مطابقة أهداف تعليم بواقع التعليم، عدم كتاب لتدريب وتطبيق نظرية الصحافة  

 كتابة، وصعوبة الطلبة يف فهم مصطلحات العربية. 
 التوصيات .ب

 فيما يلي: ملنتفعي اإلنتاج ةقدمها الباحثتبعض التوصيات اليت 
مادة العربية للصحافة حقق أبنك هذا البحث يف تعليم  إنتاجقبل استفادة  .1

قرأت وفهمت نظرايت صحافية يف الكتاب، حىت ما أخطأت عند عملية 
 التدريبات.

، وسع معلوماتك بتفقد األخبار املئتلفة ابملوضوع الذي يف هذه الكرّاسة .2
 ملساعدتك يف العملية التدريبات ولكتابة األخبار

، حىت ما أخطأت يف فهم ما اليت يف الكرّاسة فاسئل أهله إن مل تفهم األنظمة .3
 .يف كراسة التدريبات
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 االقرتاحات .ج
 بعض االقرتاحات، منها: ةقدم الباحثتبناء على ما جاء يف هذا البحث، 

هي إحدى املهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية. ولذلك لزم  الكتابةمهارة  .1
مهم أيضا،  مادة العربية للصحافةاهتمامها. وكذلك تعليم  اضرللجامعة واحمل

 تعليم أو مادته. ةواجلامعة تطبيقها يف عمليمحاضر فلزم لل
ملهارة الكتابة  التدريبات كراسةيعد  من الباحثني اآلخرين أن  ةرجو الباحثت .3

الكالم  يف مهارات أخرى )االستماع أو ضوء املدخل السياقيللصحافة على 
أكثر علوما تطبيق  لبةلكي  كن الط من الصحافة( وجماالت أخرى القراءة أو

 يف جمال الصحافة
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 املراجع من البحوث العلمية .ج
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 دليل املالحظة:  1امللحق 

رةمن معايري احلاالت  
التعليمموافقة أهداف التعليم بواقع    1 
 2 مدخل التعليم املستخدم  
 3 طريقة التعليم املستخدم 
 4 وسائل التعليم املستخدم 
 5 كتاب املدرسي املستخدم 
 6 إجراءات عملية التعليم 
 7 أحوال احملاضر عند عملية التعليم 
 8 أحوال الطلبة عند عملية التعليم 
 9 املشكالت املوجودة عند عملية التعليم 
 10 استيعاب احملاضر عناصر التعليم 
 11 استيعاب الطلبة أربعة مهارات اللغوية 

 دليل الواثئق: 2امللحق 

رةمن معايري موجود غري موجود  
اتري  أتسيس و اهليكل التنظيمي قسم تعليم اللغة   

 العربية جبامعة مسارنج احلكومية
1 

جبامعة مناهج التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية   
 مسارنج احلكومية

2 

 3 مناهج التعليم يف مادة العربية للصحافة  
 4 خطة التدريس يف مادة العربية للصحافة  
 5 نتائج الطلبة يف مادة العربية للصحافة  



 
 

 

 دليل املقابلة مع احملاضر: 3امللحق 

 اإلجابة األسئلة منرة
  مىت تبدأ تعليم هذه املادة؟ 1
  هذه املادة يف األسبوع؟كم مرة تعلم  2
  وكم دقيقة يف كل لقاء؟ 3
  كيف إجراءات تعليم هذه املادة الذي قد سبق؟ 4
ما وسائل التعليم املستخدم عند عملية تعليم  5

 هذه املادة؟
 

  ما كتاب املدرسي املستخدم؟ 6
هل كتاب املدرسي املستخدم قد أييت  7

 ابلتدريبات؟
 

كراسة التدريبات ملهارة ما رأيك عن إعداد   8
الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي 

 جبامعة مسارنج احلكومية؟

 

  هل كل أهداف تعليم هذه املادة قد حتقق؟ 9
 

 

 

 



 
 

 

 مع الطلبةدليل املقابلة : 4امللحق 

 اإلجابة األسئلة منرة
  ما رأيك عن تعلم هذه املادة؟ 1
  هذه املادة؟ما املشكالت اليت وجدت يف تعلم  2
  ؟وجود تلك املشكالت ما السبب 3
كيف شعرت عند تعليم مهارة الكتابة  4

 للصحافة؟
 

هل شعرت الصعوبة حني تطبيق نظرية الصحافة  5
 كتابة؟

 

  ما رأيك عن كتاب املدرسي املستخدم؟ 6
ما رأيك عن إعداد كراسة التدريبات ملهارة  7

السياقي الكتابة للصحافة على ضوء املدخل 
 جبامعة مسارنج احلكومية؟

 

ما رأيك عن إعداد كراسة التدريبات ملهارة  8
الكتابة للصحافة على ضوء املدخل السياقي 

 جبامعة مسارنج احلكومية؟

 

 

 

 

 



 
 

 

 استباانت الطلبة : أسئلة 5امللحق 

 جانب احتياجات الطلبة .أ
 كيف تعليم مادة العربية للصجافة طوال هذا الوقت؟  .1

 راسب  )  ( جداجيد  )  (

 جدا راسب )  ( جيد )  (

 كيف درجة الصعوبة تعلم مادة العربية للصحافة؟ .2
 سهلة )  ( جدا صعبة )  (

 سهلة جدا )  ( صعبة )  (

 هل تعليم مادة العربية للصحافة موافقة أبهداف تعليم؟ .3
 قليل موافق )  ( جدا موافق )  (

 غري موافق )  ( موافق )  (

 نظرية الصحافة كتابة؟هل تطبقون  .4
 أحياان )  ( دائما )  (

 ال )  ( مرارا )  (

 هل أنت تشعر ابلصعوبة حني تطبق نظرية الصحافة كتابة؟ .5
 أحياان )  ( دائما )  (

 ال )  ( مرارا )  (

 
 



 
 

 

 هل الكتاب املدرسي يعطي فرصة لك لتطبيق نظرية الصحافة كتابة؟ .6
 أحياان )  ( دائما )  (

 ال )  ( مرارا )  (

هل يف عملية تعليم مادة العربية للصحافة حتتاج إىل كراسة لتدريب نظرية الصحافة   .7
 كتابة؟
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 جانب احملتوى  .ب
 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل دليل االستخدام؟ .1

 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل وجود املفردات متعلقة ابملادة؟ .2
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل وجود املفردات العام متعلقة ابلصحافة؟ .3
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل وجود منط األفكار لكل الباب؟ .4



 
 

 

 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل وجود النموذج لكل الباب؟ .5
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل وجود النظرية البسيطة عن الصحافة؟ .6
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل وجود القواعد النحو؟ .7
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات إىل عرض أهداف التعليم؟ .8
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

هل حتتاج هذه كراسة التدريبات أن تربط بني التدريبات املوجودة فيها ابألحوال  .9
 الواقعية لبالد إندونيسيا؟

 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (



 
 

 

 ما اللغة املناسب هلذه كراسة الدريبات؟ .10
 لغة اإلندونسيا )  ( لغة العربية وإندونيسيا )  (

 لغة العربية وإندونيسيا وإمليزاي )  ( لغة العربية )  (

 جانب الشكل والعرض .ج
 ما لون املناسب هلذه كراسة التدريبات؟ .1

لون خليط أو  )  (
komplementer 

تدرج إىل األبيض أو  ( ) 
polikromatik 

لون تدرج أو  )  (
monokromatik 

جمموعة اللون القريبة أو  )  (
analogus 

 هل حتتاج هذه كراسة التدريبات الصور اإلستفهامية؟ .2
 غري حمتاج )  ( حمتاج جدا )  (

 غري حمتاج جدا )  ( حمتاج )  (

 التدريبات؟ما نوع الصور املناسب هلذه كراسة  .3
  كاريكاتور أو كرتونة )  (

 أو الصور املتحركة
 صورة موضوع معني )  (

 جمموعة من أنواع الصور )  ( صور اإلنسان )  (

 ما حجم املناسب هلذه كراسة التدريبات؟ .4
 سنيت مرت(. 42×30) 3أ )  ( سنيت مرت(. 21×14) 5أ )  (

 سنيت مرت(. 59,5×42) 2أ )  ( سنيت مرت(. 30×21) 4أ )  (

 



 
 

 

 من انحية احملتوى دريباتدليل صالحية كراسة الت: 6امللحق 

دريباتمطابق مبعايري كراسة الت  

 مالخظة
 نتائج

 منرة جوانب التقييم
1 2 3 4 

 تتكامل مع التدريباتأن الكراسة      
 الكتاب املدرسي املقرر

1 

قدمةعلى م التدريباتتشتمل كراسة        2 
 

    
لوسائل على ا التدريباتتشتمل كراسة 

 لتسهيل الطلبة
3 

 
    

يةتشتمل على أنواع األنشطة اللغو   
()مطابقة ملادة العربية للصحافة  

4 

 تشتمل على مهارة الكتابة     
()مطابقة ملادة العربية للصحافة  

5 

املفاهيم  لغرض التدريباتتتسع كراسة      
 واملالمح الثقافية

6 

 
    

ة على الطلب التدريباتتساعد كراسة 
 التقومي الذايت

7 

 8 تستخدم اللغة اجليدة     
 

 

 



 
 

 

 مطابق  الكراسة التدريبات خبصائص تعليم مادة العربية للصحاف

 مالخظة
 نتائج

 منرة جوانب التقييم
1 2 3 4 

 
    

اجات حب ةمناسب التدريباتأن الكراسة  
 تعليم مادة العربية للصحافة

1 

 
    

من حيث  ةمتعلق التدريباتالكراسة أن 
 حمتوى مبادة العربية للصحافة

2 

 
    

 دريباتالتالكراسة اللغة املستخدمة يف 
  مبادة العربية للصحافة ةمناسب

3 

 
    

ناهج ة مبقمطاب التدريباتالكراسة أن 
 تعليم تعليم اللغة العربية خصوصا يف
 مادة العربية للصحافة

4 

 
    

تعليم مطابقة ب التدريباتالكراسة أن 
 مهارة الكتابة

5 

 
    

دخل مب مطابقة التدريباتالكراسة أن 
 تعليم اللغة العربية

6 

 

 

 



 
 

 

 السياقيمطابق الكراسة التدريبات مبعايري املدخل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالخظة
 نتائج

 منرة جوانب التقييم
1 2 3 4 

 
    

أن الكراسة التدريبات مطابقة 
 ابلنظرية البنائية

1 

 
    

 أن املعرفة املوجودة يف الكراسة
التدريبات حاصلة من نتائج 
 االكتشاف وال من نتائج احلفظ

2 

 
    

ة أو إجياد التدريبات بشكل الفرق
 جمتمع التعلم

3 

 4 حتضري النموذج أو مثال     

 5 إجياد االنعكاس     

 
    

التقييم  تشمل الكراسة التدريبات على
 احلقيقي 

6 

 



 
 

 

 التصميممن انحية  دريباتدليل صالحية كراسة الت: 7امللحق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتيجة املواصفات اجملاالت م

1 2 3 4 

 √    مبجال الصحافة الغالف مناسب الغالف  1

الشكل  2
 واملساحة 

 √    الشكل واملساحة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعّي. 

الورقة مناسبة للكراسة التدريبات )يعود إىل معايري  الورقة  3
 )الكتاب التعليمّي 

  √  

الطباعة مناسبة للكراسة التدريبات )يعود إىل  الطباعة  4
 )معايري الكتاب التعليميّ 

  √  

 √    لون الطباعة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعّي. لون الطباعة  5

الرسومات  6
 والصور 

والصور مناسبة لطلبة املستوى الرسومات 
 اجلامعّي.

   √ 

 



 
 

 

 اللغةمن انحية  دريباتليل صالحية كراسة الت: د8امللحق 

 عناصر التصديق الرقم
 النتيجة

1 2 3 4 

 طلبةل لغة كراسة التدريباتتناسب اختيار  1
 املستوى اجلامعي

  √  

ابلقواعد النحوية  كراسة التدريباتصحة لغة   2
  √   والصرفية

 √    كراسة التدريبات  سهولة قراءة لغة 3
  √   كراسة التدريبات  سهولة فهم لغة 4
 √    الكتاب كراسة التدريبات  جتدر  5
  √   سهولة قراءة النصوص بوجود املفردات املساعدة 6

 معايري أسئلة االختبار: 9امللحق 

 القدرة احملققة املعايري عدد األسئلة
أتليف مقدمة اخلطابة على شكل قالب  1

 اهلرم املقلوب
الطلبة قادر على أتليف 

أخبار اخلطب 
واللقاءات واملقابالت 

 وشرحها

أتليف مقدمة خرب املقابلة  على شكل  1
 قالب اهلرم املعتدل

قالب اهلرم أتليف مقدمة خرب على شكل  1
 (خرب اللقاءاتاملقلوب )

 تعيني التفاصيل أقل أمهمية يف خرب اخلطابة 1
 تعيني خامتة اخلرب يف خرب اخلطابة 1



 
 

 

 أسئلة االختبار: 10امللحق 

أعط مثاال من مقدمة اخلطابة على شكل قالب اهلرم املقلوب ابلنوع التخليص  .1
 األمن ووحدة البالد" !حتت املوضوع "الرئيس جوكو ويدودو يدعو إىل 

أعط مثاال من مقدمة خرب املقابلة  على شكل قالب اهلرم املعتدل ابلنوع الوصف  .2
حتت املوضوع " تطبق جامعة سيمارانج احلكومية )أونيس( سياسة املال 

 25( روبية للطالب الفقراء املتميزين. مث يتم حتصيل رسوم قدرها  0األساسي ) 
ب من األغنياء عند قبول الطالب اجلدد هذا مليون روبية كحد أقصى للطال

 "العام
يف املقدمة اخلرب على شكل قالب هرم املقلوب )خرب اللقاءات ( حتتوى على أهم  .3

معلومات يف اخلرب و أبرز الواقعة يف اخلرب. أكتب موضوع اخلرب و مقدمة اخلرب 
 اآلتية! )حتتوي على أهم معلومات و أبرز الواقعة يف اخلرب( من النص اخلطابة

، أكتب التفاصيل أقل أمهمية يف اخلرب على شكل قالب اآلتيةمن النص اخلطابة  .4
 اهلرم املقلوب!

 ، إجعل خامتة اخلرب مطابقة بشكل قالب اهلرب املقلوب!اآلتيةمن النص اخلطابة  .5

 نص خطاب وزارة التعليم العايل والبحث للجمهورية اإلندونيسيا

 مجيعا. صباح اخلري، وأطيب التمنيات لنا
امتناننا إىل هللا سبحانه وتعاىل الذي أعطى الصحة والقوة لنا مجيعا، ولذا فإننا ال تزال 

 .71تعطى الفرصة حلضور يوم ذكرى استقالل مجهورية إندونيسيا إىل
واحد وسبعون عاما من االستقالل اإلندونيسي هي نعمة ال تقدر بثمن من هللا سبحانه 

ونيسيا ختطو على الطريق اليت مت بنا ها من قبل اآلابء وتعاىل. مع قدرة لدينا، اند



 
 

 

املؤسسون ألمتنا، إلنشاء دولة ذات سيادة ومستقلة وشخصية على أساس التعاون 
 املتبادل.

امسحوا لنا سوينغ تدابري مشرتكة حلمل العمل احلقيقي التطوير إىل األمام. فقط من خالل 
، ال 1946كد يف ديباجة دستور الدولة يف عام العمل احلقيقي، واملثل النبيلة أمتنا كما أ

 كن أن تتحقق واليت  كن الوقوف حبزم كدولة ذات سيادة. حتقيق هو ما يكمن وراء 
يف االحتفال ابلذكرى السنوية  "اندونيسيا العمل احلقيقي"إطالق احلركة الوطنية 

 .71الستقالل للجمهورية اإلندونيسيا 
 …….مأيها السيدات والسادة أان أحرت 

. االحتفال 21قبل بضعة أايم، وحنن قد احتفلت للتو الوطين لتكنولوجيا الصحوة يوم 
هو شكل من أشكال االحرتام والتقدير لنجاح وإمازات أبناء وبنات اندونيسيا مدوية يف 
جمال العلوم والتكنولوجيا، ولكنها عرضت أيضا جمموعة واسعة جمموعة من املنتجات 

 اهية الشعب واالستقالل والقدرة التنافسية لألمة.املبتكرة لتحسني رف
م عاما لالبتكار. أنمل، من خالل  2016وىف نفس الوقت املناسبة، فقد مت إعالن عام 

اإلعالن عن هذا االبتكار، واالقتصاد القائم على املعرفة )االقتصاد القائم على املعرفة( ال 
  كن أن تتحقق.

ا، وحنن ملء هذا االستقالل مع االلتزام والشغف دعوان نستمر مع هذه املثل العلي
ملواصلة العمل احلقيقي تنمو وتتطور التكنولوجيا واالبتكار كما حكم األمة اإلندونيسية 
أن تكون مستقلة وقادرة على املنافسة يف عصر العوملة. حنن ترتفع اندونيسيا ابحلقيقي 

 العمل.
ياتنا، وحىت أصبح عامال حمركا للتنمية. التكنولوجيا واالبتكار هو جزء ال يتجزأ من ح

لذلك، مل نعد نستطيع االعتماد على املوارد الطبيعية )حيركها املوارد( اليت ستنتهي إذا 
اختذت على أساس مستمر ولكن جيب أن تكون قادرة على حتقيق اخرتاق حيث 

ب التنمية التكنولوجيا واالبتكار هي القوة الدافعة للتنمية )االبتكار حيركها(. تتطل



 
 

 

اندونيسيا االبتكار، ابعتبارها العمود الفقري للصناعة وخللق اقتصاد قائم على املعرفة. 
لذلك، والتكنولوجيا واالبتكار، مرة أخرى، جيب أن تكون جزءا من حياتنا حىت نتمكن 
من احلصول على القيمة املضافة من حياتنا اليومية، واليت يتم فيها اقتصاد البالد سوف 

 توسع.
 …….أيها السيدات والسادة أان أحرتم

ينبغي أن حيدث االبتكار ليس فقط يف العامل الصناعي، ولكن أيضا يف  تلف جوانب 
احلياة لتقدمي إجاابت على جمموعة متنوعة من التحدايت اليت تواجه أمتنا، مثل حرائق 

طوير البنية التحتية، الغاابت، االختناقات املرورية، وتغري املناخ، وإصالح البريوقراطية، وت
 وما إىل ذلك وهلم جرا.

يف عصر العوملة احلايل، واجه ظهور اندونيسيا مع التحدي املتمثل يف املنافسة احلرة يف 
جمموعة واسعة من ” غزت“التجارة بني الدول. املنافسة احلرة سيؤدي اندونيسيا 

 املنتجات والتقنيات اجلديدة من بلدان أخرى.
ونيسيا هي قادرة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة، ولكن أيضا أن تكون مع االبتكار، واند

 قادرة على تلبية حىت أسواق البلدان األخرى ليس فقط.
 …….أيها السيدات والسادة أان أحرتم

عاما على استقالل مجهورية اندونيسيا، وامسحوا لنا حتقيق زايدة احلركة  71يف ذكرى 
االبتكار يف جمال العمل لدينا كل. امسحوا لنا إنشاء احلقيقية الوطنية تعال خربة العمل 

ربوات العمل نتيجة البتكار املنتجات للنهوض اندونيسيا. مع العمل احلقيقي، يف الواقع 
متقدمة ومتفوقة. والدولة الوحيدة القادرة على توليد  –حنن الكروشيه مستقبل إندونيسيا 

 وقة وقادرة على املنافسة.االبتكار سوف تصبح أمة عظيمة أن متف
حفظهم هللا، وهللا سبحانه وتعاىل دائما يعطي قوته والتوجيه لنا مجيعا. العمل اجليد 

 إندونيسيا مريديكا ذات السيادة! أمني. 71بشكل كبري وزايدة االبتكار. ألوها 
 



 
 

 

 جوانب التقييم: 11امللحق 

 وصف النتيجة جواين التقييم منرة

 5 املفردات 1

 يستخدم طلبة املفردات الصحيحة 5

أحياان يستخدم طلبة املفردات غري مناسب  4
 ويكرر بعض املفردات

مرارا ي يستخدم طلبة املفردات غري مناسب  3
 ويكرر بعض املفردات

األخطاء الكثرية يف استخدام املفردات وقلة  2
 خزائن املفردات يسبب إىل صعوبة فهم إجابة 

 خزائن املفردات حىت ال يفهم كل إجابةقلة  1

 5 القواعد 2

يقدر الطلبة على كتابة الصحيحة ومجيع حسب  5
 القواعد )القواعد كله صحيح(

يقدرة الطلبة على كتابة الصحيحة و خطأ يف  4
 10-1قواعد بني 

يقدرة الطلبة على كتابة الصحيحة و خطأ يف  3
 15-11قواعد بني 

الطلبة على كتابة الصحيحة خطأ يف يقدرة  2
 20-15قواعد بني 

يقدرة الطلبة على كتابة الصحيحة خطأ يف  1



 
 

 

 20قواعد أكثر من 

3 
وضوح الكتابة 
 وسهولة القراءة

 
5 

 مجيع الكتابة واضح و سهلة يف القراءة 5

أحياان خيطئ يف الكتابة وإمكانية فهم وقراءة  4
 الكتابة

3 
يف الكتابة وإمكانية فهم وقراءة مرارا خيطئ 

 الكتابة

 األخطاء الكثري حىت يصعب يف فهم وقراءة 2

الكتابة غري واضح وصعب يف قراءة حىت ال  1
  كن أن نفهم ونقرأ

4 
 حمتوايت

اإلجابة وقفا 
 ابملطلوب

5 

يقدر طلبة على إجابة الصحيحة والكاملة  5
 حسب املطلوب

الصحيحة لكن نقصان قليل يقدر طلبة إجابة  4
 يف كماهلا

يقدر طلبة على إجابة الصحيحة لكن نقصان   3
 كثري يف كماهلا 

 قلة يف صحة اإلجابة وغري كامل 2

 ال يقدر طلبة على إجابة الصحيحة والكاملة 1

 

 



 
 

 

 (بعدالامتحان و  قبلالامتحان نتائج الطلبة ): 12امللحق 

 بعدالامتحان نتائج  قبلالامتحان نتائج  اإلسم منرة
 86 61 1الطالب  1
 82 60 2الطالب  2
 88 77 3الطالب  3
 90 69 4الطالب  4
 88 61 5الطالب  5
 90 62 6الطالب  6
 87 60 7الطالب  7
 82 51 8الطالب  8
 80 52 9الطالب  9
 86 60 10الطالب  10
 97 82 11الطالب  11
 80 65 12الطالب  12
 98 81 13الطالب  13
 91 74 14الطالب  14
 76 53 15الطالب  15
 90 70 16الطالب  16
 82 52 17الطالب  17
 89 72 18الطالب  18
 87 76 19الطالب  19
 91 77 20الطالب  20
 84 71 21الطالب  21
 75 56 22الطالب  22
 86 75 23الطالب  23
 96 85 24الطالب  24
 90 75 25الطالب  25
 73 54 26الطالب  26



 
 

 

 لكل السؤال قبلالامتحان نتائج الطلبة يف : 13امللحق 
نتيجة 
 األخرية

5السؤال  4السؤال   3السؤال   2السؤال   1السؤال    منرة الطلبة 

 1 1الطالب  12 12 11 12 14 61

 2 2الطالب  13 12 10 12 13 60

 3 3الطالب  15 15 15 16 16 77

 4 4الطالب  14 13 14 14 14 69

 5 5الطالب  12 12 11 12 12 61

 6 6الطالب  12 12 12 13 13 62

 7 7الطالب  12 12 12 12 12 60

 8 8الطالب  10 10 10 10 11 51

 9 9الطالب  10 10 10 11 11 52

 10 10الطالب  14 12 10 12 12 60

 11 11الطالب  16 16 16 17 17 82

 12 12الطالب  14 13 12 14 12 65

 13 13الطالب  16 17 16 15 17 81

 14 14الطالب  15 15 15 15 14 74

 15 15الطالب  11 10 10 11 11 53

 16 16الطالب  15 13 14 14 14 70

 17 17الطالب  10 10 10 11 11 52



 
 

 

 18 18الطالب  15 14 15 14 14 72

 19 19الطالب  16 15 15 15 15 76

 20 20الطالب  15 15 15 16 16 77

 21 21الطالب  15 13 15 14 14 71

 22 22الطالب  12 11 10 11 12 56

 23 23الطالب  15 14 15 15 16 75

 24 24الطالب  18 17 16 17 17 85

 25 25الطالب  15 16 14 15 15 75

 26 26الطالب  10 10 10 11 13 54

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 لكل السؤال البعدامتحان نتائج الطلبة يف : 14امللحق 
نتيجة 
 األخرية

5السؤال  4السؤال   3السؤال   2السؤال   1السؤال    منرة الطلبة 

 1 1الطالب  15 18 15 18 20 86

 2 2الطالب  14 15 16 19 18 82

 3 3الطالب  16 16 18 19 19 88

 4 4الطالب  18 18 17 20 18 90

 5 5الطالب  18 15 17 19 19 88

 6 6الطالب  17 17 18 18 20 90

 7 7الطالب  17 18 18 17 17 87

 8 8الطالب  15 15 17 17 18 82

 9 9الطالب  13 17 15 18 17 80

 10 10الطالب  17 16 16 18 19 86

 11 11الطالب  20 18 19 20 20 97

 12 12الطالب  16 16 15 17 16 80

 13 13الطالب  20 19 19 20 20 98

 14 14الطالب  18 18 19 18 18 91

 15 15الطالب  14 14 16 15 17 76



 
 

 

 16 16الطالب  17 18 17 20 18 90

 17 17الطالب  18 14 16 16 18 82

 18 18الطالب  18 17 18 18 18 89

 19 19الطالب  17 19 16 16 18 87

 20 20الطالب  19 18 17 18 19 91

 21 21الطالب  17 15 17 18 17 84

 22 22الطالب  15 18 14 13 15 75

 23 23الطالب  16 18 16 17 19 86

 24 24الطالب  20 18 19 19 20 96

 25 25الطالب  18 19 17 18 18 90

 26 26الطالب  12 15 17 14 15 73

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 SPSS 16ابستخدام طريقة اختبار صحة أدوات البحث : 15امللحق 

 الطريقة منرة
 variable viewوضغط  SPSS 16افتح  1
 مث اكتب اسم أدوات البحث 2
 "0حىت يكون "  decimalsغري  3
 data viewاضغط  4
 ادخل نتائج الطلبة 5
 bivariateوبعده   correlateو بعده   analyzeمث اخرت  6
 bivariateســــــــيظهر بعـــــــــده مربـــــــــع جديــــــــد و ادخـــــــــل مجيـــــــــع نتــــــــائج يف  7

correlation 

 pearsonمربع جانب  √امأل ب  8
 two tailedواخرت  9

  flag significant correlation √امأل ب  10
 okمث اضغط  11

 

 

 

 

 



 
 

 

 SPSS 16ابستخدام طريقة اختبار موووقية أدوات البحث : 16امللحق 

 الطريقة منرة

 variable viewوضغط  SPSS 16افتح  1

 مث اكتب اسم أدوات البحث 2

 "0حىت يكون "  decimalsغري  3

 data viewاضغط  4

 ادخل نتائج الطلبة 5

 reliability analyzeوبعده   scaleو بعده   analyzeمث اخرت  6

ــــع نتــــائج يف  7 ــــع جديــــد و ادخــــل مجي  item reliabilityســــيظهر بعــــده مرب

analysis 

 alpha مث اخرت 8

 descriptives for يف  statisticمربع جانب  √امأل ب    9

 scale item deletedواخرت  10

  continueاخرت  11

 okمث اضغط  12

 



 
 

 

 SPSS 16ابستخدام طريقة اختبار التجريب الطبيعي : 17امللحق 

 الطريقة منرة

 variable viewوضغط  SPSS 16افتح  1

 )االختبار القبلي و االختبار البعدي( مث اكتب اسم أدوات البحث 2

 "0حىت يكون "  decimalsغري  3

 data viewاضغط  4

 ادخل نتائج الطلبة 5

 sample-1وبعـــده   non parametric scaleو بعـــده   analyzeمث اخـــرت  6

K-S 
ـــــائج يف  7  unstandardizedســـــيظهر بعـــــده مربـــــع جديـــــد و ادخـــــل مجيـــــع نت

residuals   إىلtest variable list 

 alpha مث اخرت 8

 descriptives for يف  statisticمربع جانب  √امأل ب    9

 test distribution    اضغط 10

  continueاخرت  11

 okمث اضغط  12

 



 
 

 

 SPSS 16ابستخدام  T (one group test)أو اختبار  اختبار فريضة طريقة: 18امللحق 

 الطريقة منرة

 variable viewوضغط  SPSS 16افتح  1

 مث اكتب اسم أدوات البحث 2

 "0حىت يكون "  decimalsغري  3

 data viewاضغط  4

 نتائج الطلبةادخل  5

 paired sample Tوبعــده   compare meansو بعــده   analyzeمث اخــرت  6

test 
 paired variables 1سيظهر بعده مربع جديد و ادخل مجيع نتائج يف  7

(prestest) dan 2 (posttest) 

 alpha مث اخرت 8

  continueاخرت   9

 okمث اضغط  10

 

 

 

 



 
 

 

 الصور: 19امللحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية التعليم مادة العربية للصحافة عملية التعليم مادة العربية للصحافة

 عملية التعليم مادة العربية للصحافة

 تستخدم الطلبة كراسة التدريبات

 

 التدريباتتستخدم الطلبة كراسة 

 عملية التعليم مادة العربية للصحافة



 
 

 

 سرية الذاتية
ولدت يوم االثنني اتري  سابع من دمسرب عام ألف و تسعمائة و اثنا حنيفة، رفدى 

وتسعني. والدها ابمبانج سوتينو و والدهتا أرلينا إندرايين. والكاتبة االبنة الثانية من ثالثة 
سة الكاتبة من أبناءمها.وتتفاوت مدة والدهتا أبختها الكبرية سنة واحدة. ابتدأت آن درا

 2004املدرسة االبتدائية احلكومية الثانية يف بندار، ومتت الدراسة يف تلك املرحلة عام 
مسيحية. مث واصلت دراستها إىل املعهد كونتور اتبعة أختها الكبرية ففي ذاك املعهد 
تلمذت العلوم الدينية يف املدرسة الدينية واملدرسة املعادلة حىت انتهى الطلب يف ذاك 

مسيحية. شرعت تنمو احملبة يف اللغة العربية منذ تعلمها يف ذاك  2010املستوى سنة 
املعهد وهو معهد كونتور. انتماء من تلك الرغبة اجلسيمة يف هذه اللغة الظريفة أخذت 

إىل اجلامعة احلكومية مسارانج  البكالوريوسالكاتبة مواصلة الدراسة يف املرحلة دراسة 
مسيحية. عمال  2016 ت الكاتبة دراستها يف تلك اجلامعة عام وحبمد هللا وعونه أهن

وتنفيذا بقول الرسول "اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد" ال تقنع الكاتبة بتمام الدراسة يف 
بكالوريوس فحسب حىت واصلت طلب العلم يف درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية 

والمتام رسالتها بتميز التنمية يف اللغة العربية.  موالان مالك إبراهيم ماالنج اليت اشتهرت
إنتاج  تلك الكراسةو املاجستري انتجت كراسة  صوصة لتدريب مهارة الكتابة للصحافة 

من وظيفة أسطورة يف درجة املاجستري كمشاركة الكاتبة يف ترقية و نشر اللغة العربية و  
كربهان بني عن حمبتها الطبرية حنو هذه اللغة الكر ة و عسى أن ينفع هذا الكتاب 

 للجميع.
 


