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  سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو

ادلاجستريرسالة   
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج إُف جامعةمقدمة    

 الستيفاء شرط من شركط احلصوؿ على درجة ادلاجستَت
 يف تعليم اللغة العربية 

 

 إعداد:
 فائدة احلسنة

 7012881الرقم اجلامعى : 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 قسم تعليم اللغة العربية
العليا كلية الدراسات  

موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة   
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 موافقة ادلشرف

 بعد اإلطالع على رسالة ادلاجستَت اليت أعدهتا الطالبة :

 فائدة احلسنة:   اإلسم
 70128811:  الرقم اجلامعي

ادلعرفية لدل طالبات عمارة  التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية تطوير ادلواد:  العنواف
  دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك اللغة

 كافق ادلشرفاف على تقدديها إُف رللس ادلناقشة.

 ادلشرؼ الثاين      ادلشرفة األكُف

 

 

 ليلي فطرايين د.     أكريل  حبر الدين  د.

 70118020288902882رقم التوظيف:   7012838288172881رقم التوظيف: 

 

 االعتماد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

 

 كلداان كرغاديناات د.
 701881707000817887رقم التوظيف: 

 



 ب
 

 جلنة ادلناقشةاعتماد 

 النظرية التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء تطوير ادلوادإف رسالة ادلاجستَت ربت العنواف: 

 ، اليت أعدىا الطالبة: مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو ادلعرفية لدى طالبات عمارة اللغة

 فائدة احلسنة:   اإلسم
 70128811:  الرقم اجلامعي

قد دفعت الطالبة عن ىذه الرسالة أماـ رللس ادلناقشة كيقرر قبوذلا شرطا للحصوؿ على 
 . 2828يوليو  79ابلتاريخ  ميسعربية، كذلك يف يـو اخلدرجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة ال

 كيتكوف رللس ادلناقشة من السادات: 

 د. زيد ب مسر
 709181732888817882رقم التوظيف:

 : .............. رئيس ادلناقشة

 د. دمحم عبد احلميد
 701182877000817881رقم التوظيف: 

مناقشة 
 أساسية

.............. : 

 أكريل  حبر الدين  د.
 7012838288172881رقم التوظيف: 

مشرؼ 
 مناقشة

.............. : 

 ليلي فطرايين د.
 70118020288902882لتوظيف:ا رقم

 : .............. مشرفة مناقشة

 االعتماد،

 عميد كلية الدراسات العليا

 

 

 أمى سنبولة  د.األستاذة 
 703381717002817883رقم التوظيف: 



 ج
 

 ةالطالب إقرار

 أان ادلوقع أدانه، كبياانيت كاآليت:

 فائدة احلسنة:   اإلسم
 70128811:  الرقم اجلامعي

ادلعرفية لدل طالبات عمارة  التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية تطوير ادلواد:  العنواف
  دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك اللغة

لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة أقر أبف ىذه الرسالة اليت حضرهتا 
العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حضرهتا ككتبتها 
بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك أتليف اآلخر. كاذا ادعى أحد استقباال أهنا من أتليفو كتبُت أهنا 

من حبثي فأان أربمل ادلسؤكلية على ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على كلية فعال ليست 
 الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 اخلاصة كَف جيربين أحد على ذلك. ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت

    2828يوليو 71 ابتو،

 ادلقررة،الطالبة 

 

 

 فائدة احلسنة

 



 د
 

 استهالل
 
 

 

رَۡا َكَربَُّك ااۡلَۡكَرـ   
 ﴾0﴿  الَِّذۡل َعلََّم اِبۡلَقَلمِ   ﴾1﴿  اِقػۡ

ۡنَساَف َما ََفۡ يَػۡعَلمۡ    ﴾3﴿  ؕ َعلََّم ااۡلِ
 

 ﴾3-1:  لعلقا﴿

  



 ه
 

 إىداء
 إُف :  امعىأىدل ىذا البحث اجل

 الوالدين احملرتمني:

ابرؾ هللا ذلما يف الذاف ربياىن صغَتا كعلماىن علوما كثَتة، سة ئابوبة انأيب ابوب حسن ك أمي 

 يف الدين كالدنيا كاالخرة  ةكحيفظهما سالمحياهتما دائما 

 :زوجي

 الذم قد ساعدين يف اكماؿ ىذا البحث زكجي ابوب "شهاب الرملى" 

 :الكبري يأخ

 الذم يبعث كل خطوايت ك مجيع أسريت ابوابت  أخي ابوب سركيٍت

 :أساتذي 

 الذم يعلموين علوما كثَتة
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 مستخلص البحث
 تطوير ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات عمارة اللغة، 2828فائدة احلسنة، 

قسم تعليم اللغة العربية،  امعيك. البحث اجلدبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبند
( 7موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرؼ  معةالدراسات العليا جبا

 ليلي فطرايين. د.( 2أكريل حبر الدين د.
 

 تطوير ادلواد التعليمية، مهارة الكتابة، النظرية ادلعرفية.الكلمة الرئيسية: 
كالقدرة اليت ربتاجها مهارات الكتابة ىي  .اللغوية اليت جيب مواجهتهاهارات من ادل احدلالكتابة ىي 

معرفة مهارات الكتابة كغالبا ما سبارس للتعبَت عن األفكار يف الكتابة. ألف الكتابة مهارة متكاملة هتدؼ إُف إنتاج 
اؿ ضعيفة، من ىنا شيء يسمى الكتابة. كمع ذلك، فإف قدرة الطالب على تعلم اللغة يف مهارات الكتابة ال تز 

الباحثة بتطوير مادة تعليمية تستند إُف هنج النظرية ادلعرفية ألف النظرية ادلعرفية تتأثر ابلتغَتات يف سلوؾ  قامت
 الناس كعمليات التعلم كالتفكَت الداخلي اليت ربدث أثناء عملية التعلم.

، لوصف ى ضوء النظرية ادلعرفيةادلواد التعليمية دلهارة الكتابة عل يهدؼ ىذا البحث : لوصف تطوير
ادلواد التعليمية دلهارة  استخداـ فعالية ، كلقياسادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفيةصالحية 

 . دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات عمارة اللغة
ىذا ادلنهج مناسب الستخدامو ألف يرجي منو  (ADDIE).تطوير بنموذج أدممنهج ىذا البحث حبث أما 

احلصوؿ على نتائج معينة كذبربة فعالة كمعرفة صالحيتها يف التجريبة ادليدانية. كالبياانت نوعاف مها الكمي 
ين كعينتو كالكيفي، كأساليب مجع البياانت ىي ادلقابلة، كاالستبانة، كاالختبار. ككاف رلتمع البحث مستول اث

 اثنتا عشرة طالبة. 
التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية ىي تستخدـ بثالث  ادلواد تطويركنتائج ىذا البحث: 

ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء عمليات يعٍت األكُف استيعاب، كالثاين التالءـ، كالثالث التوازف. صالحية 
ىي جيد جدا ألف من خبَت  دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك طالبات عمارة اللغة لدل النظرية ادلعرفية

% بتقدير جيد جدا. 03ك من خبَت تصميم اللغة العربية ىي  جدا % بتقدير جيد00زلتول اللغة العربية ىي 
( 9،09" احلساب )tفعرفت الباحثة أف قيمة " 29170 > 0982 <79103كنتائج الفعالية ىو فعالة ألف 

تدؿ على عدد  77( لدرجة احلرية 8،83% )3" ادلوجودة يف اجلدكؿ. على مستول التصديق tأكرب من قيمة "
. فتعٍت ذلك أف الفرض السابق مقبوؿ. 29170( تدؿ على العدد 8،87% )7يف مستول التصديق 79103

اليت طورهتا الباحثة فعالة  نظرية ادلعرفيةعلى ضوء ال الكتابةكأبدت ىذه النتيجة أف ادلواد التعليمية ادلطورة دلهارة 
 .الكتابةيف مهارة  طالباتلًتقية كفاءة ال
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ABSTRACT 

Faidatul Hasanah, 0202. Development of Teaching Materials for Writing Skills with the 

Cognitivism Approach in Language Boarding House Of Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Thesis. Arabic Language Education 

Program Post Graduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University, Malang. Supervisor 1) Dr. H. Uril Bahruddin, Lc.MA. 0) Dr. 

Laily Fitriani, M. Pd. 

 

Keywords:  Development of teaching materials, writing skills, cognitive  

Writing is one of the arts or language skills that must be faced, and the ability needed 

by writing skills is knowledge of writing skills and often practice to express ideas in writing. 

Because writing is an integrated skill, which is intended to produce something called writing. 

However, the ability of students in boarding languages in writing skills is still weak, from 

here the researcher develops learning material based on the cognitive theory approach 

because cognitive theory is influenced by changes in people's behavior, learning processes 

and internal thinking that occurs during the learning process. 

The purpose of this study is to: describe the development of teaching materials for 

writing skills based on cognitive theory approaches, to describe the validity of teaching 

materials in writing skills based on cognitive theory approaches, and to measure the 

effectiveness of teaching materials for specific writing skills based on cognitive theory 

approaches to students boarding language boarding school salafiyah syafi'iyah sukorejo 

situbondo.  

This research approach uses the development of the ADDIE model. This approach is 

suitable because it is expected to obtain certain results and experience and effective 

knowledge about its validity in field testing. There are two types of data, quantitative and 

qualitative, and data collection methods are interviews, questionnaires, and tests. The 

research population is the second semester and the sample is twelve students. 

The results of this study are: the development of teaching materials for writing skills 

based on the theory of cognitivism is to use three processes namely: accommodation, 

assimilation, and equilibration. the feasibility of teaching materials for writing skills based on 

the theory of cognitivism in the Language Boarding House Of Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

Situbondo is very good because the results of the validator content of Arabic teaching 

materials are 88% which is very good and the results of the Arabic design validator are 

95:which is very good. The result of its effectiveness is effective because 19795 <8020> 

00718. The researcher defines that the calculated t value (8020) is greater than the t table 

value. At the significance level of 5: (2025) for degrees of freedom 11 indicates the number 

1.795 at the significance level of 1: (2021) indicates the number 00718. This means that the 

previous hypothesis can be accepted. These results indicate that teaching materials developed 

for writing skills based on the theory of cognitivism developed by researchers are effective in 

increasing students' proficiency in writing skills.. 
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ABSTRAK 

Faidatul Hasanah, 0202. Pengembangan Bahan Ajar Maharah Kitabah Dengan Pendekatan 

Kognitivisme Pada Siswi Asrama Bahasa Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah 

Sukorejo Situbondo. Program Pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1) Dr. H. 

Uril Bahruddin, Lc.MA. 0) Dr. Laily Fitriani , M. Pd. 

 

Kata Kunci: Pengembangan materi pembelajaran, Maharah kitabah,  Pendekatan kognitif 

Menulis adalah salah satu keterampilan seni atau bahasa yang harus dihadapi0 Kemampuan 

yang dibutuhkan oleh keterampilan menulis yaitu pengetahuan tentang keterampilan menulis dan 

sering berlatih untuk mengekspresikan gagasan secara tertulis. Karena menulis merupakan sebuah 

keterampilan terpadu, yang ditujuakan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Namun, 

kemampuan siswi di Asrama bahasa dalam keterampilan menulis masih lemah, Dari sini peneliti 

mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan pendekatan teori kognitivisme karena teori 

kognitif dipengaruhi oleh perubahan perilaku orang, proses pembelajaran dan pemikiran internal yang 

terjadi selama proses pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mendeskripsikan pengembangan bahan ajar untuk 

keterampilan menulis berdasarkan pendekatan teori kognitifisme, untuk menggambarkan validitas 

bahan ajar dalam keterampilan menulis  berdasarkan pendekatan teori kognitifisme, dan untuk 

mengukur efektifitas bahan ajar untuk keterampilan menulis khusus berdasarkan pendekatan teori 

kognitifisme pada siswi asrama bahasa pondok pesantren salafiyah syafi’iyah sukorejo situbondo.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pengembangan model ADDIE. Pendekatan ini cocok 

untuk digunakan karena diharapkan untuk mendapatkan hasil tertentu dan pengalaman serta 

pengetahuan yang efektif tentang validitasnya dalam pengujian lapangan. Data ada dua jenis, 

kuantitatif dan kualitatif, dan metode pengumpulan data adalah wawancara, angket, dan tes. Populasi 

penelitian yaitu semester dua dan sampelnya adalah dua belas siswi. 

Hasil dari penelitian ini adalah: pengembangan bahan ajar untuk keterampilan menulis 

berdasarkan teori kognitivisme ialah menggunakan tiga proses yaitu: akomodasi, asimilasi, dan 

ekuilibrasi. kelayakan bahan ajar untuk keterampilan menulis berdasarkan teori kognitivisme pada 

siswi asrama bahasa pondok pesantren salafiyah syafi’iyah sukorejo situbondo ialah sangat baik 

karena hasil dari validator isi materi ajar bahasa Arab yaitu 88% yakni sangat baik dan hasil dari 

validator  desain bahasa Arab yaitu 95: yakni sangat baik. Hasil dari keefektifannya adalah efektif 

karena 19795< 8920 >0,718. Peneliti mendefinisikan bahwa nilai t hitung (8920) lebih besar dari nilai t 

tabel. Pada tingkat signifikansi 5: (2925) untuk derajat kebebasan 11 menunjukkan angka 19795 pada 

tingkat signifikansi 1: (2921) menunjukkan angka 09718. Ini berarti bahwa hipotesis sebelumnya 

dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan untuk keterampilan 

menulis berdasarkan teori kognitivisme yang dikembangkan oleh peneliti efektif dalam meningkatkan 

kemahiran siswa dalam keterampilan menulis0 
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 تقديرشكر و 

 ال كحػده هللا إال ال إلػو أف أشػهد، كالػدينا الػدني أمػورى علػ نستعُت كبو، العادلُت رب   مدحلا
رسػلُت األنبيػاء أشػرؼ علػى كالس ػالـ كالص ػالة، كرسػولو عبػدها دمحم أف كأشػهد لػو شػريك

 
 سػي دان، كادل

 .الدين يـو إُف إبحساف كمنتبعهم أمجعُت كأصحابو آلوى كعل دمحم انالكمو 
يف  ادلاجسػتَت درجػة علػى كاحلصػوؿ النهػائي الختبػار الستيفاءشػركطاتقصود كتابػة ىػذا البحػث 

 .تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
 كصػناعة أتليػف يف ةللباحثػ كمسػاعدة دعمػة يعطػي شػخ  لكػل الشػكر كلمػة قػدـت ةفالباحث

 :فضيلة إُف خصوصان . البحث ىذا
 .دباالنج احلكومية إلسالميةاإبراىيم  مالك موالان جامعة مدير احلارس عبد د.أ.  .أ 
 كوميةاحلاإلسالمية  إبراىيم مالك موالان جامعة ة الدراسات العلياكلي بلة، عميدد.أمي سنأ.   .ب 

 .دباالنج
، دراسات العليا جامعة موالان مالكالعربية كلية الرئيس قسم تعليم اللغة ، كلداان كارغاديناات د. .ج 

أفاد الباحثة عدسيا ككجو خطوات يف كل مراحل  ذم، الراىيم اإلسالمية احلكومية ابالنجإب
، فلهم من هللا خَت اجلزاء كمن بداية فكرة البحت حىت اإلىاء منوإعداد ىذا البحث منذ 

 الباحثة عظيم الشكر كالتقدير
، الذم قدمو للباحثة كل ادلسح كالتشجيع طواؿ فًتة إلعداد كمشريف األكؿأكريل حبر الدين   د. .د 

، فلو مٍت خال  الشكر يصق صدره يوما عن مساعدة الباحثةىذا البحث فلم يبخل بعلمو كَف 
 .كالتقدير كمن هللا عظيم الثواب كاجلزء

ل ادلسح كالتشجيع طواؿ فًتة إلعداد للباحثة ك تها قدميت، الثانيةال يتكمشرفليلي فطرايين   د. .ق 
مٍت خال   ويوما عن مساعدة الباحثة، فل ىاصق صدر تكَف  هاث فلم يبخل بعلمىذا البح

 .الشكر كالتقدير كمن هللا عظيم الثواب كاجلزء
بصفتو خبَت ادلواد التعليمية الذم أعطى ادلالحظات كاإلقًتاحات الستكماؿ  ،توفيق الرمحند.  .ك 

 كتصحيح ادلواد التعليمية الذم قامت الباحثة إبعداده



 ي
 

بصفتو خبَت تصميم ادلواد التعليمية الذم أعطى ادلالحظات كاإلقًتاحات د. مشكورم إمساعيل،  .ز 
 إبعداده الستكماؿ كتصحيح ادلواد التعليمية الذم قامت الباحثة

 صافية الواحدة ، رئيسة الدائرة يف عمارة اللغة  .ح 
 مجيع أساتذة اللغة العربية يف عمارة اللغة .ط 
مجيع أصحايب الذم يساعدكين يف كل األمور حىت أستطيع أف ك "  2870MPBA B أسريت " .م 

 .أكاصل يف ىذه الدرجة
ادلاجستَت انفعة كمفيدة  ىذا، كهللا أسأؿ أف تكوف أعماذلم مقبولة كمثابة، كتكوف ىذه رسالة

 للجميع، آمُت
 2828 يوليو 71ابتو، 

 الباحثة،
 
 
 

 فائدة احلسنة
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 حمتوايت البحث
 أ .................................................................... موافقة ادلشرف

 ب .............................................................. اعتماد جلنة ادلناقشة
 ج ...................................................................... إقرار الطالبة

  د ......................................................................... استهالل
 ه ............................................................................ إىداء
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 الفصل األول
 االطار العام 

 

 ادلقدمة .أ 

العربية كثَت عليم اللغة العربية يشكل يف عداد تعليم اللغة األجنبية يف إندكنيسيا، تعلم اللغة ت
يف ادلدارس حىت اجلامعة اإلندكنيسيا. سببها مجاىر ادلواطنُت مسلم. يف تعليم اللغة العربية، اللغة 
أربع مهارات، ىي: اإلستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. كالوسيلة اليت تنقل مهارات الكالـ 

القراءة كالكتابة، فوسيلتها  ىي أصوات عرب اإلتصاؿ ادلباشر بُت ادلتكلم كادلستمع. أما مهارة
 1احلرؼ ادلكتوب.

مهارة الكتابة إحدل ادلهارات ادلهمة اليت كجب أف سبلكها للطالبات يف التعليم اللغة  
مجيع أفكارىم اليت مافكرت يف فكرىن. كالكتابة  تستطيع الطالبات أف زبرج كتعرب العربية، ألهنا

  0لكي نعود إليها مىت شئنا كنطالعها يف الوقت الذم نريد. كسيلة حلفظ ادلعرفة،

كسبثل الكتابة ركيزة أساسية يف عملية االتصاؿ اليت قامت كمازالت بدكر فعاؿ يف حفظ  
الًتاث البشرل من الضياع، كتسجيل اتريخ اإلنساف عرب األزمنة ادلختلفة، كما أدل اخًتاع 

لكرًن ك احلديث النبول الشريف ك لذا حثنا الرسوؿ صلى الكتابة دكران عظيما يف تسجيل القرآف ا
 3هللا عليو كسلم على تعليمها يف قولو: " قيدكا العلم ابلكتابة " ركاه الطربم. 

كتظهر أمهية الكتابة يف حياة الدراسُت كالطالبات بصفة خاصة يف أهنا تسهل ذلم أشياء  
 فكارىن، كما أهنن حيتاجن إليها يف كتابةكثَتة عندما يزالوف االتصاؿ ابآلخرين كالتعبَت عن أ

ادلذكرات الشخصية كيف ملء االستمارات اخلاصة، كقبل ىذا كذاؾ فهي كسيلة التعليم كسبكنهن 
 1.من القدرة يف اإلجابة عن األسئلة االختبارات ادلطلوبة منهم ربريراي

                                                             
 719ص  (0215، )الرايض:العربية للجميع، دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا إضاءت، عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف 1
0
 713(، 2882)دار الفكر لطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف  تدريس اللغة العربية، مفاىم نظرية كتطبيقات عمليةكليد أمحد جابر،  

3
 63(. 1991, )الرايض: دار الغاُف ابلعربيةلغَت الناطقُت هباأسس إعداد الكتب التعيلمية عبد هللا العاُف كعبد احلميد عبد هللا، انصر   

1
 64(. 7001)الرايض: دار الغاُف9 ابلعربية لغَت الناطقُت هباأسس إعداد الكتب التعيلمية عبد هللا العاُف كعبد احلميد عبد هللا، انصر  
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يعرب عن أفكاره. تعد الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ اليت بواسطتها ديكن للتلميذ أـ 
كأف يقف على أفكار غَته، كأف يربز ما لديو من مفهومات ك مشاعر، كتسجيلو من حوادث 
ككقائع. ككثَتا ما يكوف اخلطأ الكتايب يف اإلمالء، أك يف عرض الفكرة سببا يف قلب ادلعٌت، كعدـ 

بار أهنا عنصر ك ضيح الفكرة. كمن مث تعد الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف التعليم، على اعت
أساسي من عناصر الثقافة، كضركرة اجتماعية لنقل األفكار كالتعبَت عنها، كالوقوؼ على أفكار 

  5.االغَت كاإلذلاـ هب

كتدريب التالميذ على الكتابة يف إطار العمل ادلدرسي، كتركز يف العناية أبمور ثالثة : قدرة 
كقدرهتم على التعبَت عمالديهم من أفكار يف التالميذ على الكتابة الصحيحة كإجادة اخلط 

كضوح كدقة. أـ البد أف يكوف التالميذ قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليها أىل 
اللغة، كأال تعذرت ترمجتها إُف مدلوالهتا، كأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات ككضعها يف 

ىذا كتاب التعليم مهم لذا  6.ر اليت تشتمل عليهانظاـ خاص، كإال استحاؿ فهم ادلعاين كاألفكا
الوقت كقو ة يف التقدًن ادلاد ة ألف قد ابتكر  يف ادلهارة الكتابة مع ةبلاسهل الطتفهم ك  ةًتتقيلجدا 
  7سابقا.

كاحدة من التعليم غَت الرمسي الذم يهم ىو مؤسسة لغوية. ألف احلاجة اإلنسانية للغة 
حياة اجليل احلاِف أك جيل األلفية كأداة رئيسية للتواصل يف حياة يبدك أهنا أصبحت جزءا من 
كلكن، اختاركا ادلؤسسات اللغوية اليت لديها برامج التخطيط اليت  8اإلنساف، منفردة كاجتماعية.

تعترب قادرة على زايدة اكتساب اللغة بسهولة كبسرعة. لذا جيب أف يبدأ كل برانمج ابلتخطيط 
 ىو متوقع. التحقيق األىداؼ كما 

اح عمارة اللغة يف زبطيط كإدارة كتطوير مجيع أنشطة الربانمج اللغوم جيد التنظيم كصل
لتحسُت القدرة كادلهارات ابللغة العربية لتكوف قادرة على التواصل بشكل سليب أك نشط. 

                                                             
5
 10(، 7002أمحد فؤاد علياف، ادلهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق التدريسها، )رايض: دار ادلسلم للنشر ك التوزيع،   

6
 492(، 4002حسن جعفر الخلفية، فصول في تدريس اللغة العلربية، )الرياض: مكتبة الرشد   

7 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: UIN Malang Press, 0228), 91. 
8 Pringgawidagda, S.  Strategi Penguasaan Berbahasa, (Bandung: Adicita, 0220), 31. 
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تتضمن ىذه ادلهارات منها مهارات االستماع كمهارات الكالـ كمهارات القراءة كمهارات 
 9بة.الكتا

لغتُت أجنبيتُت يف حياهتم اليومية، كمها العربية كاإلصلليزية. لكن الفصل  من الطالباتستخدب
يف االختيار بُت االثنُت، كلكن  كجب عليهنلديو قسماف خاصاف، اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية.

ألف مجيع  اختيار االثنُت. اختارت الباحثة ىذه ادلؤسسة إلجراء البحث العلمي نال جيوز ذل
معتادكف  نيف ىاتُت اللغتُت، ألهن نال ديكن الشك يف لغتهاللغة العربية.  نفيها درس الطالبات

. كمع ذلك، فإهن يواجهن صعوبة يف تعلم اللغة العربية، كاألكثر شاقة ىو  نعلى تطبيقو كل يـو
نظرنا ألف ىذه ادلادة نشاط إبداعي يرتبط ارتباطنا  12.اإلنشاءالعظيم، دبا يف ذلك  الكتابةتعليم 

مع اجملتمع ايط بو،  نكنتائج تفاعلهن كثقافته نعلى التعبَت عن أفكارى الطالباتكثيقنا بقدرة 
فمن ادلؤكد أنو خيتلف عن ذلك، كما أف ادلواد التعليمية اخلاصة لكتابة عالية الكفاءة يف مهجع 

 اللغة تفتقر للغاية. 

كمرجع إُف القواعد  يتعلمن من كتاب تكوف غالبية زلتوايتو  نهنلة األخرل، أبكادلشك
على كجو عاـ، الكتابة ىي إلجراءات كتابة اللغة العربية.  نالعظيمة اليت ال يوجد فيها فه القراءة

من معاف كمفاىيم كتسجيل  نكسيلة من كسائل االتصاؿ اللغوم بُت األفراد يف التعبَت عما لديه
 ،على الكتابة يًتكز يف العناية بثالثة أنواع من القدرات الطالباتكإف تدريب  11.كالواقع احلوادث

ابلطبع يشعرف ابلصعوابت يف  قدرة يف اخلط، كقدرة يف اذلجاء، كقدرة يف التعبَت الكتايب اجليد.
  مهارة الكتابة.ملموس عن  ادلواد التعليميةغياب 

 يبقى اجلديدة، كأدكاتو كاالتو التعليم تكنولوجيا يف اإلبتكارات من كثَت كجود من ابلرغم

 تساىم اليت الوسائل أىم ما أيضا التعبيمية كادلادة. التعليم عملية يف العالية أمهيتها كادلقرر للكتاب

 ادلادة فهم على الطالبات مساعدة يف مثالية كسيلة ىي إذ التعليم، عملية صلاح يف عالية نسبة

 أاي التدريس عملية مجيع يعتمد. شئن زماف أم كيف مكاف أم يف طالباتال يقرأىا ديعرفة كتزكده

 ابلنسبة ديثل فهو ادلدرسي الكتاب على كبَتا اعتمادا كزلتواىا مادقها أك منطها أك نوعها كاف

                                                             
9 Ulin Nuha,  Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Pressm 0210), 83 

12 Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab , (Sidoarjo: Lisan Arabi, 0216), iv. 
11

 292ـ(9ص. 7002ض: جامع ادللك سعود9 ايعبد اجمليد سيد أمحد منصور9 علم اللغة النفس9 )الر  
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 ال كمرافقا عمليم ىذه لتعزيز دائما أساسا للمتعلم كابلنسبة التعلم، لعملية ابقيا أساسا للمعلم
 10.التالية كادلراجعة السابق لالطالع يغيب

ادلواد التعليمية اليت تراىا على نطاؽ كاسع تعٍت زلتول أم درس أك علم كأم عبارات 
من ربقيق  طالباتأخرل ال تقتصر على علم معُت. إذا سبكنت مادة ادلعلم اليت مت تسليمها لل

ألف  13تعليمية.الواد ادلأىداؼ أك مهارات أك عواطف تعليمية، فيمكن تصنيف ىذه ادلواد ك
ىي أدكات أك أدكات تعليمية تتضمن مواد زلددة يستخدمها ادلعلموف لتوصيل  يةميواد التعلادل

 لتحقيق أىداؼ التعلم. الطالبات ادلعلومات إُف

، ستقـو الباحثة من حالؿ تطوير الكتاب بقدر ما ىو مرجع لًتتيب يف ىذه احلالة
يف التعبَت عن استخداـ اللغة  الطالباتالكلمات ابللغة العربية بشكل صحيح، ككذلك لتسهيل 

ىو منهج يعترب التعلم عملية  ادلعرىفادلدخل . ادلعرىفادلدخل العربية بشكل صحيح على أساس 
زات اليت أتيت من العقل، لتكوف قادرة على التعرؼ على اف لألداء كاإلدراؾ، خاصة عناصر

تريد الباحثة من ىذا الكتاب الذم أعده الباحثة أف ادلعرفة اإلدراكية ستقلل من اخلارج كفهمها. 
 يف الدراسات اللغة العربية. الباتادلشكالت النحوية لدل الط

 أقل ادلستخدـ الكتاب كىو احتياجتم التليب ادلقررة تعليم كتاب ألف السابق، يف ذكر كما

 على تعلموه ما شلارسة من يتمكنوا َف الكتاب كدراسة قراءة بعد لذلك التدريبات أك االختبار من

 عملية دينع كىذا االختبار إبجراء ادلعلم يقـو حىت االنتظار عليهم يتعُت زاؿ ما كلكن التدريبات

 النظريةضوء  على التعليمية ادلواد تطوير ىي دلشكلة فحل  الطالب عند التفكَت كعملية التعليم

 التعلم بعملية بشدة الشخ  سلوؾ يف التغيَتات تتأثر ادلعرفية النظرية يف ألف ؟ دلاذ ادلعرفية،

 الشخ  سلوؾ يتحدد ادلعرفية النظرية يف 11.التعلم عملية أثناء حيدث الذم الداخلي كالتفكَت

 . ابذلدؼ ادلتعلقة للحالة كفهمو تصوراتو خالؿ من
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 792( ص 2873، )الرايض:العربية للجميع، ، إضاءت دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف 
 2۰81)القاىرة: مكتبة كىبة،  ادلرجع يف تعليم اللغة الغرببية للألجانب من النظرية كتطبيقفتحى على يونس كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ،   71

 07ـ(،ص.
11 Haryanto Suyono, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 0211), 77. 
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انطالقا من البياف السابق ديكن القوؿ أف ادلشكلة األساسية يف ىذا البحث ىي عدـ 
يكن مرجعا لعملية تعليم اللغة العربية  لاليتا الباتالطالكتاب التعيلمي مناسبة ابحتياجت 

ىو هنج  النهج ادلعرىف.كتعلميا، من تلك ادلشكالت كمن أجل حلها كالصعوابت اليت سبق ذكرىا
يوِف اىتماما خاصا لعمليات التفكَت الفردية ضلو التفكَت النقدم كاالبتكار كمهارات التعلم 

 15كالدافع.

، تعتقد الباحثة أف ىذه ادلشكلة ضركرية للبحث، ألف العديد من من الوصف السابق
فية كغَت ادلؤسسات اليت تنفذ برامج اللغة العربية غَت انجحة ألف ادلدخالت ادلستخدمة غَت كا

. لتحسُت جودة اللغة كالقدرة على الكتابة بشكل أفضل كتذكر الباتالطمالئمة لظركؼ 
ادلشكالت من قبل، تشعر الباحثة ابحلاجة إُف تطوير مواد تعليمية ديكن أف تساعد ادلعلمُت يف 

 دواتطوير ادلجذبت الباحثة لبحوث الرسالة ادلاجسًت ابدلوضوع :عملية تعلم اللغة العربية. 
مبعهد سلفية  لدى طالبات عمارة اللغةادلعرفية  ضوء النظريةالتعليمية دلهارة الكتابة على 

 شافعية سكورجو سيتوبندو.

 

 أسئلة البحث .ب 

 بعد أف تنظر الباحثة خلفية البحث، فوقفت عن أسئلة كما يلي : 

طالبات عمارة ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل  تطويركيف  .1
 ؟ دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك اللغة

ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات عمارة صالحية كيف  .0
 ؟ دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك اللغة

عرفية لدل ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلاستخداـ مامدل فعالية  .3
 ؟ دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك طالبات عمارة اللغة

 

 

                                                             
15 Haryanto Suyono, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 0211), 77. 



6 
 

 أىداف البحث .ج 

 نظرا من أسئلة البحث فتهديف الباحثة ىذا البحث : 

 ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات عمارة اللغة تطوير .1

 .دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك

ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات كصف صالحية  .0
 .دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك عمارة اللغة

ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات  استخداـفعالية قياس  .3
 .سيتوبندكدبعهد سلفية شافعية سكورجو  عمارة اللغة

 

 البحثفوائد  .د 

تريد الباحثة أف يكوف ىذا البحث مفيدا يف إرشاد معلمى اللغة العربية من انحية 
 : التطبيقية دبعلوماتو كنتائجو. منها

 من انحية النظرية .1

اف ىذا البحث أف يكوف مفيدة إلعطاء ادلعلومات اجلديدة يف كجود كتاب التعليمي  
الذم يساعد الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة العامة لسهولة تدريسها اللغة العربية. كاف 
يكوف رلذاب لتطبيق اللغة العربية يف بيئتهم. إما يف ادلدرسة كإما يف ادلعهد. كأف يكوف زايدة 

ادلعارؼ اليت تتعلق أبمور الدينية كلكشف علـو الدينية االخر. كلتطوير النظرية من العلـو ك 
ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات عمارة حوؿ استخداـ 

 .دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك اللغة

 من انحية التطبيقة: .0

 تعليم اللغة العربية كتعلمها لغَت الناطقُت هبا. ىذه الرسالة أف تكوف مفيدة يف ربسُت 
 كأف تكوف مفيدة جلميع العوامل اليت تعاملو الكتاب. كىم: 

للطالبات: أف تكوف مساعدة يف ترقية كفائتهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة  .أ 
 الكتابة
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شكل ادلناىج  بية ابستخداـ الكتاب التعليمي يفللمدرس: أف تكوف منوذجا اللغة العر  .ب 
 كطرؽ التعليمية.

الفصل  للمدرسة: إعطاء ادلعلومات عن أمهية كتاب التعليمية للغة العربية لطالبات .ج 
 .دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندكيف عمارة اللغة  ألكؿا

 

 البحث حتديد .ه 

 التحديد ادلوضوعي 10

النظرية ادلعرفية ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء تطوير ىذه البحث متعلقب 
 .دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك لدل طالبات عمارة اللغة

 التحديد  ادلكاين 00

اللغة العربية  كؿطالبات يف الفصل األالحددتو الباحثة البحث العلمي لدل 
 .دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك عمارة اللغة

 التحديد الزماين 30

الباحثة ذلذه عملية البحث يف السنة الدراسة من حيث التحديد الزماين ربددت 
2870- 2870 

 

 البحثفروض  .و 

د التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدل طالبات للمواتفًتض الباحثة 
 أهنا فعالة. دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك عمارة اللغة

 

 تاجادلواصفات اإلن .ز 

التعليمية دلهارة الكتابة على نظرية معرفية  وادمواصفات اإلنتاج إلعداد ادل أما
(Kognitivisme)  اللغة العربية يف عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية سكورجو لدل طالبات

على ضوء دلهارة الكتابة ادلواد التعليمية ، كيف ىذا الكتاب استخدمت الباحثة تطوير سيتوبندك
 التعليمية تستطيع أف تنمي كفاءة التالميذ يف تعلمهم.  ادةأم ىذه ادلالنظرية ادلعرفية 
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 كمن ادلواصفات للمواد التعليمية ادلعدة فيما يلي:
التعليمية بشكل الكتاب الورقي دلهارة الكتابة لدل  واداالنتاج يف ىذا البحث ىو ادل .1

 اللغة العربية يف عمارة اللغة أم الكتاب الدارسي، ك أما حجمها الورؽطالبات 

، كأىدافو يتكوف من الكفاءة ادةتتكوف ادلقدمة من دليل استخداـ الكتاب أك ادل .0
 الرئيسية ك الكفاءة األساسية

مهارة الكتابة مناسبة ابحتياجات الطلبة  يةتعليم ادةالتعليمية: موضوعات م ادةادل .3
 كمستوايهتن يف الدراسة

لمات احلكمة كتركيب،ادلعدة، ادلفردات اجلديدة،  ادةكيتكوف الدرس من ادل .1
 كالتدريبات، ك يف غاية مواد تعلم تقدـ الباحثة قائمة ادلفردات كادلراجع

كرلهز ابلصور على ضوء النظرية ادلعرفية التعليمية دلهارة الكتابة  وادتطوير ىذه ادل .5
 ادللونة

ح" يعٍت االحتمالت مفتوحة على مصرعية للتغيَت كالتعديل كالتكيف و ىذا ادلنتج ىو "مفت
على السياؽ )ادلكاف، كالرماف، كادلتاعب(، ككذلك عملية التطوير اليت حدثت خالؿ كيعتمد 

 تنفيذ التعليم

 

 ح.  حتديد ادلصطلحات

 تقـو الباحثة بياف ادلوضوع ادلذكور ابالختصار توضيحا من ادلمملحات االتية:
 التعليمة واد. ادل7

تلقى الطالب منها كتاب ادلدرسي يشمل سلتلف الكتب كاألدكات ادلصاحبة اليت ي  
ادلعرفة كاليت يوظفها ادلعلم يف برانمج التعليمي، كىو الكتابة األساسي للطالب كما يصحبو 
من مواد تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف من قبل ادلتخصصُت يف الًتبية كاللغة، كتقدـ 
الدارسُت لتحقيق أىداؼ معيمة يف مقرر معُت يف مرحلة معينة بل يف صف معُت ك زماف 

  16زلدد.

                                                             
16

)كادلنشورات ادلنظمة اإلسالمية الًتبية كالعلـو كالثقالة، إيسكو،   تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، مناىجة كأسالبورشدل أمحد طعيمة،  
 .282(،  ۹۱۹۱الرابط 
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 يةادلعرف لنظرية ا. 0

ادلدخل الذم يعطي االىتماـ اخلاص بعمليات التفكَت الفردم  يى يةادلعرف النظرية 
ضلو مهارة التفكَت انتفادا كابتكار كمهارة التعلم الدافعية كمت النظرية ادلعرفية بدراسة 
العمليات العقلية الداخلية اليت ربدث داخل عقل ادلتعلم من كيفية اكتسابو للمعرفة 

  17كتنظيمها كزبزينها يف ذاكرتو.

 ة الكتابة.مهار 1
مهارة الكتابة ىي القدرة على استعماؿ اللغة يف صورة الكتابة البداع اراء أك 
اقًتاحات أك ما خياًف الضمَت مع مراعاة صحة القواعد كتنظيم الكلمة كاختيار األلفاظ 

 18كتنسيق الفقرات.

الكتابة ىي مهارة لغوية متكاملة، كيظهر أهنا تنتج شيئا يسمى الكتابة مع مكوانت 
على األقل ىناؾ إتقاف للغة ادلكتوبة، كإتقاف توايت ادلقالة ادلراد كتابتها، كإتقاف أنواع 

  19الكتابة.

 

 الدراسة السابقة  . ط

تطوير ادلواد التعليم مهارة الكتابة على أساس الذكاءات ادلتعددة )  ۹۱۰۲خري ينيت،  10
)ابلتطبيق على طلبة مدرسة ادلنَتة ادلتوسطة اإلسالمية أك ضلونج فانكاه بغرسيك ((، 

 رسالة ادلاجستَت يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

صالحية ادلواد التعليمية يهدؼ ىذا البحث إُف كصف خصائ ، كصف مدل 
ادلطورة على أساس الذكاءات ادلتعددة يف مدرسة ادلنَتة ادلتوسطة اإلسالمية أك جونج 
ابنكاه بغريسيك، كإكتشاؼ فعالية تعليم اللغة العربية ابستخداـ ادلواد ادلطورة. أما 
منهجية البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث يف البحث كالتطوير بدمج منوذجية البحث 

( أف اخلصائ  من  7كطيا جارجاف. كأما نتائج البحث فهي  كالتطوير عند سوجييونو

                                                             
17

 .727ص ، ـ(7000 ،)الرايض: مطابع التقنية ،اللغوية  كالنفسية كالتعليم اللغة العربيةالنظرية  ،د العزيز بن ابراىيم العصيليعب 
18

 11ص.  (,272)ماالنج: مطبع اجلامعة9 تطوير ادلنهج اللغة العربية كتطبيفهاغلى مهارة الكتابة9أكريل حبر الدين9   
19 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 0211), 

181. 
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ىذه ادلواد ادلطورة على أساس الذكاءات ادلتعددة تقع يف تعريض اتوايت كأنشطة 
التدريبات اليت حسن أبنواع ذكاءات الطالب، كأف ىذه ادلواد التعليمية مناسبة كصالح 

لى أساس الذكاءات ادلتعددة ذلا فعاليتها يف ترقية قدرة استعماذلا، كمهارة الكتابة ع
 الطالب عند كتابة اإلنشاء ادلوجو. 

(  Self Regulated Learningـ )إسًتاتيجية التنظيم الذايت للتعلم ) ۹۱۰۲ُتورادلفيدة،  00
دلهارة الكتابة لدل طلبة الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم 

إلسالمية احلكومية ماالنج (، رسالة ادلاجستَت يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ا
 .احلكومية ماالنج

يهدؼ ىذا البحث إُف كصف عملية تعليم مهارة الكتابة، عملية زبطيط الطالب، 
( عند الطالب يف  self reflectionعملية أداء الطالب، كعملية انعكاس الذات ) 

الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج. مدخل البحث 
( تتم عملية  7ادلستخدـ ىو الكيفي من نوع دراسة حالة . كنتائج ىذا البحث ىي 

تتم عملية التخطيط يف استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية، (  0تعليم ك تعلم مهارة الكتابة 
لديو ااكلة للوصوؿ إليو  A / B، الطالب بنتيجة Aمجيع الطالب نيل نتيجة يهدؼ 

تتم عملية (  3إبكماؿ الواجبات رغم أف بعضهم ليس لديهم جدكؿ معُت للتعلم. 
يهتم ابلتحكم الذايت  A / Bاألداء يف استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية، أبف الطالب بنتيجة 

 0يضعف يف ىذه ادلرحلة.  E Dأما الطالب بنتيجة  كادلراقبة الذاتية إلكماؿ الواجبات.
( تتم عملية انعكاس الذات عند الطالب يف استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية؛ فالطالب 

 ۹۱۰۰ىرتونو محيد، يتعلم أشد من قبل عندما يفشل يف التدريب .  A / Bبنتيجة 

ذبريبية يف ادلدرسة دراسة ) يف ترقية مهارة الكتابة PAKEMفعالية استخداـ اسًتاتيجية ) 
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تيال موات كورتتالو ((، رسالة ادلاجستَت يف جامعة موالان 

 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

يف  PAKEM يهدؼ ىذا البحث ىو لوصف مدل فعالية استخداـ اسًتاتيجية 
كومية تيموات كورتتالو. ىذا البحث ترقية مهارة الكتابة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احل

على أساس منهج البحث التجريب. كىذا ابلنظر إُف نتائج االختبار أف استخداـ 
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يف تعليم الكتابة فعاؿ لًتقية مهارة كتابة التالميذ. ادلطابق بُت  PAKEMاسًتاتيجية 
ـ اسًتاتيجية البحثُت امها عن مهارة الكتابة كالفرؽ بينهما أف ىرتونو محيد فعالية استخدا

PAKEM  يف ترقية مهارة الكتابة ، كأما الباحثة تطوير ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على
 ضوء النظرية ادلعرفية.

) تطوير ادلادة التعليمية ادلهارة القراءة األغراض خاصة على أساس  ،۹۱۰۲سيت قمرية  30
رسالة (،( UTM )نوجااي مادكرا النظرية ادلعرفية لطالب قسم االقتصادية الشريعة جبامعة ترك 

 .ادلاجستَت يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

يهدؼ ىذا البحث لوصف خصائ  ادلادة التعليمية ادلهارة القراءة، ك الوصف  
صالحية ادلادة التعليمية ادلهارة القراءة، كلقياس فعالية استخداـ ادلادة التعليمية ادلهارة 

راءة ألغراض خاصة على أساس النظرية ادلعرفية لطالب قسم االقتصادية الشريعة الق
. كمنهج البحث منهج التطوير ك التجريب. كنتائج (UTM)جبامعة تركنوجااي مادكرا 

البحث، أف ادلواد التعليمية ادلطورة دلهارة القراءة على أساس النظرية ادلعرفية اليت طورهتا 
 فاءة الطالب يف مهارة القراءة. الباحثة فعالة لًتقية ك

ـ. ) تدريس قواعد فيضوء النظرية ادلعرفية دبعهد ركضة الطالبُت  ۹۱۰۲مزم رشيدي،  10
أبمونتام كليمنتاف اجلنوبية (، رسالة ادلاجستَت يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 

 .احلكومية ماالنج

، كدلعرفة مشكالت   يهدؼ ىذا البحث إُف ثالثة كىي دلعرفة طرائق، دلعرفة تقـو
تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية ادلعرفية دبعهد ركضة الطالبُت أبمونتام كليمنتاف 
اجلنوبية. كأما نوع ىذا البحث ىو حبث كصفي ك ربليلي. كنتائج ىذا البحث كىي 

ياسية، كطريقة السؤاؿ كاجلواب، كطريقة حبث ادلسائ، بطريقة النحو كالًتمجة، كطريقة الق
ابستخداـ تقوًن اإلختبار من خالؿ تقدًن احلفظ، كالتدريب ابجلدكؿ " الشاىد "، 
كمشكالهتا ىي كسالف الطالب، كجود الطالب ال يعرؼ ادلصطلحات النحوية، كجود 

ليس لو ثقة النفس  الطالب ليس لو ادلهمة يف التعلم الكراىتو يف مدرستو، كجود الطالب
كاحلل إعطاء الدكافع إليو، كجود الطالب لو قيمة غَت جيد يف اإلختبار، كجود الطالب 

 لديو كقت ضيق حلفظ قواعد النحو. 



10 
 

، ) تطوير كسيلة لعبة صيد القواعد يف ضوء النظرية ادلعرفية ۹۱۰۲كورنيا استطاعة  50
، (ماالنج يف فهم القواعد النحوية دلساعدة تالميذ مدرسة منبع العلـو ادلتواسطة بنجارجيو

 .رسالة ادلاجستَت يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

يهداؼ ىذا البحث لتطوير، كلقياس فعالية استخداـ لعبة صيد القواعد يف ضوء  
اعد النظرية ادلعرفية دلساعدة تالميذ مدرسية منبع العلـو ادلتوسطة بنجارجيو يف فهم القو 

النحوية. كمنهج ىذا البحث ىو البحث التطويرم. كنتائج ىذا البحث ىي توفر لعبة 
صيد القواعد يف مدرسة منبع العلـو ادلتوسطة بنجارجيو، كاستخداـ لعبة صيد القواعد يف 

 تعليم النحو يف مدرسة متبع العلـو ادلتوسطة بنجار ضلو فعاؿ. 

 ۹۱۰۲خري ينيت،  (7ىي  قة ك الباحثةكأما ادلطابق كالفرؽ بُت الدراسات الساب

تطوير ادلواد التعليم مهارة الكتابة على أساس الذكاءات ادلتعددة )ابلتطبيق على طلبة مدرسة )
ادلطابق بُت البحثُت اهنما تطوير ادلواد ادلنَتة ادلتوسطة اإلسالمية أك ضلونج فانكاه بغرسيك ((، 

خَت ينيت تستخدـ أساس الذكاءات ادلتعددة، كأما التعليم مهارة الكتابة كالفرؽ بينهما أف 
ُتورادلفيدة،  (2 الباحثة تطوير ادلواد التعليمية ادلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية.

( دلهارة الكتابة  Self Regulated Learningـ )إسًتاتيجية التنظيم الذايت للتعلم ) ۹۱۰۲
لعربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية لدل طلبة الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة ا

فيدة إسًتاتيجية  ماالنج (
 
ادلطابق بُت البحثُت اهنما عن مهارة الكتابة كالفرؽ بينهما أف ت ورادل

( دلهارة الكتابة كأما الباحثة تطوير ادلواد  self Regulated Learningالتنظيم الذايت للتعلم ) 
) تطوير ادلادة  ،۹۱۰۲سيت قمرية  (1 تابة على ضوء النظرية ادلعرفية.التعليمية دلهارة الك

التعليمية ادلهارة القراءة األغراض خاصة على أساس النظرية ادلعرفية لطالب قسم االقتصادية 
( UTM )الشريعة جبامعة تركنوجااي مادكرا  ادلطابق بُت البحثُت اذلما على أساس النظرية (،

بينهما أف سيت قمرية تطوير ادلادة التعليمية ادلهارة القراءة األغراض خاصة كأما ادلعرفية كالفرؽ 
ـ. ) تدريس قواعد  ۹۱۰۲مزم رشيدي،  (0الباحثة تطوير ادلواد التعليمية ادلهارة الكتابة.

ادلطابق بُت البحثُت ،فيضوء النظرية ادلعرفية دبعهد ركضة الطالبُت أبمونتام كليمنتاف اجلنوبية (
ضوء كأما  ا على أساس النظرية ادلعرفية كالفرؽ بينهما أف مـز رشيدم تدريس قواعد يفاهنم

، ) تطوير كسيلة ۹۱۰۲كورنيا استطاعة (٘ الباحثة تطوير ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة.
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لعبة صيد القواعد يف ضوء النظرية ادلعرفية دلساعدة تالميذ مدرسة منبع العلـو ادلتواسطة 
ادلطابق بُت البحثُت أهنما على أساس النظرية  ،(ماالنج يف فهم القواعد النحويةبنجارجيو 

ادلعرفية كالفرؽ بينهما أف كورنيا استطاعة تطوير كسيلة لعبة صيد القواعد كأما الباحثة تطوير 
 ادلواد التعليمية ادلهارة الكتابة.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 األول: ادلواد التعليميةادلبحث 

 مهفوم ادلواد التعليمية .أ 

ادلواد التعليمية ىي اتول التعليمي الذم نرغب يف تقدديو للطالب بغرض ربقيق أىداؼ 
تعليمية معريفية أك مهارية أك كجدانية. كىي ادلضموف الذم يتعلمو التلميذ يف علم ما. كتنوع 

مطبوعة يف الكتب كادلقررات التعليمية أك على صورة ىذا اتول التعليمي، فقد يكوف مادة 
لوحات أك على سبورات أك ملصقات. كقد يكوف مادة مصورة كالصور الثابتة أك األفالـ، كقد 

على حد  كوف غَت مألوفة للطالب كادلعلمُتيتخذ أشكاال أخرل من البسيط إُف ادلعقد، كقد ت
  02سواء.

ىي رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق  كيقوؿ رشدم أمحد طعيمة إف ادلواد الدراسية
كادلعلومات اليت يرجى تزكيد الطالب هبا، كاإلذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أك 
ادلهارات احلركية اليت يراد اكساهبا إايىم، هبدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء 

 01األىداؼ ادلقررة يف ادلنهج.

كل األشياء سواء كاف اإلعالـ أكاألدكات أكالنصوص اليت تًتتب بطريقة ادلواد التعليمية ىي  
كتستخدمها يف عملية  خاصة كتنظر الشيء الكامل من الكفاايت اليت تقدرىا التالميذ

فهي األدلة ادللحقة هبا كالتعنيات الدارسية، كاألداة الرئيسية اليت تتوفر لدل ادلدارس  00التعليم.
 03رر.من أجل بلوغ أىداؼ ادلق

                                                             
02

، (1400 للجميع، العربية:الرياض) قضااي يف الًتبية العملية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  
 777ص. 

01
( 2880كتطبيقات الزمة، )مصر، إيسكو،  رشدم أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأسالبو،:اذباىات جديدة، 

 282ص. 
00

Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovati, (Jogjakarta: DIVA Press, 0210),17. 
ق 7207 -ايسيكو–يعقوب نشواف، انتاج مواد التعليمية لربامج التعليم عن بعد. منشورات ادلنظمة االسالمسة لًتبية كالعلـو كالثقافة 03

 .36 ،ـ2888\
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كترل الباحثة أف ادلواد التعليمية ىي مجلة احلقائق أك ادلعلومات كادلفاىيم كاألفكار 
كادلهارات األدائية كالعقلية بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية معريفية أك مهارية أك كجدانية. كمن مث 

ساعدىم يف أف ادلواد التعليمية ذلا أمهية كبَتة لدل ادلدرسُت يف تعليم اللغة العربية، ألهنا ت
تعليمهم، ككذلك ذلا أثر كبَت لدل الطلبة يف تعليم اللغة العربية، ألهنا تسهل ذلم يف تعليمهم، 

 ككذلك تساعد الطلبة يف رلتمعهم.
 

 طرق اختيار ادلادة التعليمية .ب 

ىناؾ عدة الختيار ادلادة التعليمية. فيما ايِف أكثر شيوعا يف اختيار زلتول مادة اللغة العربية   
 للناطقُت بلغات أخرل :

ادلناىج األخرل : ديكن للمعلم أف يشًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية مثل اإلصلليزية كلغة  10
الثانية ككلغة أجنبية، يف ضوء ىذا ادلناىج يستطيع أف ينتقي اتول اللغوم يف منهجو مع 

 ( كظركؼ ادلناىج.  األخذ يف االعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت العربية كاإلصلليزية

رأم اخلبَت : كمن ادلمكن للمعلم أف يسًتشد آبراء اخلرباء سواء أكانو سلتصصُت يف تعليم  00
العربية للناطقُت بلغات أخرل أك كانوا معلمُت الدركس اللغة أك ادلربوف يف ميداف التعليم أك 

 من كاف لو صلة كثيقة ابدليداف.

دراسة ميدانية حوؿ خصائ  الدارسُت كتعرؼ ما ( : كيقصد بذلك إجراء Surveyادلسح ) 30
 يناسبهم من زلتول لغوم.

 04التحليل : يعٍت ربليل ادلواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصاؿ ابلعربية. 10

 التجريب  50

كديكن أف يتم اختيار اتول على أساس من التجريب العلمي ادلوضوعي. دبعٌت أف 
ء معايَت زلددة على رلموعة ذبريبية كتقارف النتائج جيرب زلتول معُت، قد مت اختياره على ضو 

اليت يصل اليها التالميذ بنتائج رلموعة أخرل ضابطة. كعلى ضوء النتائج ادلوضوعية ديكن 

                                                             
04

 218-220ص  مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل،رشدم أمحد طعيمة كعلي أمحد مدكور كإدياف أمحد ىريدل،   
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ربديد مدم صدؽ اتول ادلقًتح يف ربقيق األىداؼ ادلنشودة. ىذا النوع من التجريب ىو 
 05اس علمي.يف الواقع زلاكلة الختيار زلتول ادلنهج على أس

 

 تنظيم حمتوى ادلواد التعليمية .ج 

كبعد اختيار ادلواد، أتيت عملية بعدىا كىي تنظيم تلك ادلواد التعليمية، أك ترتيب ما مت 
اختياره من معارؼ كمهارات، حىت يكوف لو معٌت كاستمرارية ديكن تقدديو للمتعلم، كحيقق 

وف أكثر مالئمة للتعليم كالتعلم، كيكوف أىداؼ الًتبية أبكرب فعالية ككفاية شلكنة، كلكي ال يك
 برانرلا تربواي متماسكا متاسقا متوازان. 

كأما ادلعايَت للتنظيم الفعاؿ تول ادلواد الدراسية فهناؾ عدة معايَت رئيسية ينبغي ازباذ 
القرار بشأان عند التفكَت يف تنظيم زلتول ادلواد التعليمية جنبا إُف جنب عند التفكَت يف 

 اؼ، كىذه ادلعايَت ىي : اجملاؿ، أك النطاؽ كالتكامل كاالستمرار كالتتابع .األىد
 ( Scopeاجملاؿ النطاؽ ) 10

يعٍت ادلعيار الذم يتعلق دباذا تعلم كما ستشملو ادلواد ك ما ىي األفكار الرئيسية اليت 
تتضمنها ادلواد؟ نطق ادلواد يتناكؿ اتساعة كعمقو كاجملاالت اليت يتضمنها كمدل التعمق يف 
ىذه اجملاالت، كما ينبغي على كل الطالب تعلمو، كما ديكن أف يتعلمو بعض الطالب كال 

 بعض اآلخر، كما ال جيب أف يضمن منهج ادلدرسة. يتعلمو ال
 (Integrationالتكامل ) 00

كىو ادلعيار الذم يبحث يف العالقة الفقية بُت خربات ادلناىج أك أجزاء اتول للمواد 
التعليمية دلساعدة ادلتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا توجو سلوكو كتعاملو بفعلية مع 

 مشكالت احلياة.
 
 
 

                                                             
05

ـ(، 7001، )كويت، دار القلم : ادلنهج ادلدرسي أسسو كتطبيقاتو الًتبويةدمحم صاٌف الدين علي رلاكر كفتحي عبد الكقصود الديب،   
 .170ص 
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 (Continuityية ) االستمرار  30

كىي التكرار الرأسي للمفاىيم الرئيسية يف ادلنهج، فإذا كاف مفهـو الطاقة مهما العلـو 
، كإذا كاف اذلجاء السليم مهما فمن الطبيعي االىتماـ  فينبغي تناكلو مرات يف منهج العلـو

 بو كالتأكيد عليو كتنمية مهاراتو على امتداد الزمن.
 (Sequenceالتابع )  10

و الًتتيب الذم يعرض بو اتول على امتداد الزمن كيرتبط التتابع ابالستمرارية، كى
فهناؾ تداخل بينهما، كلكن التتابع يذىب إُف أبعد شلا تذىب إليو االستمرارية، فنفس 
ادلفهـو أك العنصر ديكن أف يعاًف بنفس ادلستول مرات كمرات، فال حيدث منو يف فهمو، أك 

 06ذباىات ادلرتبطة بو.يف ادلهارات أك اال

 

 أمهية ادلواد التعليمية  .د 

احدل كسائل تعليم  ، كىي منكر ىاـ يف انتاج التعليم كالتعلمأف ادلادة التعليمية ذلا د
، ليس فقط فيما خيت  ابدلعلومات لمالفردية يف تع ا، كادلادة التعليمية ذلا إسهاماهتاللغة العربية

لو أتثَته  ، ككل ىذااص هبا، كادلنطق اخلالذم يستخدـ فيهااب منط التفكَت كلكن أيضا يف اكتس
يشكل ادلواد التعليمية عنصرا أساسيا من مكوانت ادلنهج، فهو احدل  07على ذىن الدارس ذلا.

ركائزة األساسية يف أم مرحلة تعليمية، فمن خالؿ زلتواه اللغوم كالثقايف تتحقق األىداؼ اليت 
مية، ابإلضافة إُف ادلكوانت األخرل للمنهج من أنش ىذا طة نريد ربقيقها من العملية التعلي

 كطرؽ تدريس.

ادلواد التعليمية يزكد الدارسُت ابجلوانب الثقافية ادلرغوب فيها، كما الدىم ابخلَتات ك 
ادلعلومات كاحلقائق اليت سبٍت قدارهتم على النقد، كاالذباه العقلي كأحداثة كجزء من عملية التفهم 

كما ديثال لكتاب ادلدرسي سلطة يف فرض الفكرة فهو يؤكد ادلعاين، كمن ىنا فإنو كاالستيعاب،  
شديد التأثَت علي ادلدرسُت لو، ألنو يعرض كجهة نظر عن احلقيقة كصورة عن العاَف ربمل يف 

                                                             
06

( 7007)الرايض : دار الغاِف،  ،ابلعربية أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطفُت هباانصر عبد هللا الغاِف كعبد احلميد عبد هللا،  
 70ص. 

 .798(، 7007ابراىيم بسوين عمَتة، ادلنهج كعناصره، )الطبعة الثالثة، دار ادلعارؼ، القاىرة، 07
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نفسها. كإذاكاف ادلعلم لو دكر يف العملية التعليمية فإف ادلواد التعليميةىو الذم حبمل ىذه عملية 
ة بُت التلميذ كبُت نفسو حىت حيصل من التعليم ما يريد، فالكتاب ابؽ معو ينظر فيو كلما مستمر 

 08.اراد. كمن مث صلد الكتاب اجليد ىو الذم جيذب التلميذ ضلوه كيشبع رغباتو كجيد فيو نفسو

بناء على ادلفاىيم السابقة فتخل  الباجثة أف ادلواد التعليمية مهمة جدا للمعلمُت 
العملية التعليمية، كبدكهنا قد يكوف صعبا للمعلمُت يف تطوير فعالية التعليمية كعلى  كالطلبة يف

العكس بدكهنا يكوف صعبا للطلبة يف ضبط ذاهتا يف التعلم إذا كاف ادلعلم يدرس سريعا دبا جيعل 
 الدرس غَت كاضحا.

 

 أقسام ادلواد التعليمية .ه 

 كتنقسم ادلواد التعليمية إُف ثالثة أقساـ، فهي:
ادلواد التعليمية من حيث شكلها، مثلها ادلواد الطبعية ككتاب كادلواد السمعية كراديو كادلواد  10

 السمعية البصرية كاألفالـ.

ادلواد التعليمية من حيث كيفية أعماذلا، مثلها ادلواد بدكف بركيكتور كصور كادلواد بربكيكتور   00
 واد احلسوبية.كاألفالـ كادلواد السمعية كالشريط كادلواد فيدييو كادل

ادلواد التعليمية من حيث صفتها، مثلها ادلواد الطبعية ككتاب كادلواد التكنولوجية كتلفيزيوف  30
 09كادلواد التطبيقية كادلواد اليت لإلتصاؿ بُت الناس كاحلتيف.

 

 تطوير ادلواد .و 

 تطوير ادلواد التعلمية يف ادلدرسة ربتاج إُف إيالء االىتماـ خلصائ  الطلبة كاحتياجات
الطلبة كفقا للمنهج، كيتطلب دبشاركة كتفعيل الطاالبة يف التعلم. كديبغي أف يستند تطوير ادلواد 
التعلمية على ربليل احتياجات الطلبة. كىناؾ عدد من ألسباب اليت ذبعل ضركرايتطوير ادلواد 

 32التعلمية، كىي على ضلو التاِف:

                                                             
 8. أساس إعدد الكتب التعليمية لغَت اانطقُت هبا ابلعربية احلميد عبد هللا،انصر العبد هللا الغاِف كعبد 08

09Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovati , 12-13. 
رشدم أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأسالبو،:اذباىات جديدة، كتطبيقات الزمة، )مصر، إيسكو، 32

 280ص.  ،( 2880
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 جيب تطوير ادلواد التعلمية كفقا للمنهج.توافر ادلواد ادلناسبة للمنهج الدرسي، كىذا يعٍت  10

خصائ  اذلدؼ، يعٍت ادلواد تعلمية ديكن تكيف خصائ  الطلبة كاألىداؼ، كتشمل  00
 ىذه اخلصائ  ما يلي:

 اخلصائ  االجتماعية .أ 

 اخلصائ  الثقافية .ب 

 اخلصائ  اجلغرافية .ج 

 اخلصائ  دلراحل منو الطلبة .د 

اإلجابة أكحل الشاكل أك الصعوبة يف تطوير ادلواد التعلمية جيب اف تكوف قادرة على  30
 التعلم.

كيف رلاالت التكنولوجيا، أف التطوير رلاؿ من اجملاالت جبانب رلاؿ التصميم 
كاالستخداـ كاإلدارة كالتقوًن. ككظيفة التطوير ىي عملية الًتمجة من مستول التصميم إُف 

 التعليم. كىو يرتب إُف أربعة اإلنتاج. كيشمل ىذا اجملاؿ التكنولوجيا ادلتعددة اليت تستخدـ يف
( تطبيقات التكنولوجيا 1إنتاج الربامج السمعية البصرية، ( 0( ادلود ادلطبوعة، 7مرتبات، يعٍت: 

 31( الوسائط ادلتعدة.0احلاسوب، 

كيف التطوير يوجد الًتابط ادلعقد بُت التكنولوجيا الذم حبث تصميم ادلواد كإسًتاتيجيات  
( ادلواد اليت زبرب 7قيقة ديكن البياف على اجملاؿ التطوير من خالؿ: التعليم على السواء. كح

 إظهار اإلنتاج من تكنولوجيا األدكات ادلدنية( 3إسًتاتيجيات التعليم، ( 0ادلعلومات، 

(Hardware) أك الربامج للعقل اإلنًتكين(Software) .كعالقتها ابلًتبية، أف  30، كادلواد التعليمية
 . النظرية كالتصميم اإلنتاج كالفهم كادلواد االستخداـ كظيفة التطوير تشمل

ىناؾ النظرايت كالطرؽ يف تطوير كسائل التعليم، لكن لديهم اخلطوات ادلتساكية إمجاال. 
اخلطوات األكُف، التعريف، اليت هتدؼ يف تعيُت كتعريف احلاجات أك ربليل إحتياجات 

                                                             
31

 .11 ،(2882، )القاىرة: دالرالغريب،التكنولوجيا ك التطوير التعليمعبد العظيم عبد السالـ الفرجاين،   
30

 Andriani Prastiwi, Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengambilan Keputusan 

Menggunakan Data Historis Bidang Akademik Melalui Teknologi Penambangan Data (Studi Pengembangan di 

Polinema), (Malang: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 0229), 19. 
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لتجعل الطراز ادلبدئي. كاخلطوة الثالثة، التطوير، التعليمية. اخلطوات الثانية، التصميم، ىدفها 
 33.ىدفها لتجعل الوسيلة التعليمية كاخلطوة اآلخرة التوزيع، استخداـ الوسيلة التعليمية ادلطورة

 

 خصائص ادلواد التعليمية .ز 

عند ما نطور ادلواد التعليمية أك نعددىا لتعليم اللغة العربية بلغات أخرل، فال بد 
 اخلصائ  اآلتية:للمطور أف يهتم 

 لغة الكتاب 10

أكال البد من التزاـ بصحة اللغة كبقواعد النحو كالصرؼ كاإلمالء كسالمة الصياغة 
اللغوية. فاللغة العربية شأف معظم لغات العاَف ذات مستوايت سلتلفة يف استعماذلا من 

لغة: أكذلما جانب ادلستول الزماين أك ادلكاين. فعلى ادلستول الزماين جيد فيو نوعُت من ال
لغة الًتاث كتتمثل يف كوهنا لغة زلافظة مثلها األعلى قائم يف ادلاضي، كمرتبط ابالستعماؿ 
اللغوم الذم كاف سائدا يف اجملتمع العريب منذ مئات السنُت. كاثنيهما لغة احلياة ادلعاصرة 

شيوع كاليت ما تواكب ما حيدث يف اجملتمع من تغيَت سواء إبضافة مصطلحات جديدة أك ب
 34استعماالت سلتلفة للمفردات ذاهتا أك بتنوع أساليب التعبَت.

 اللغة الوسيطة 00

استعماؿ لغة أخرل كعنصر مساعد (Intermediate Language)يقصد ابللغة الوسيطة 
لتدريس اللغة العربية، سواء أكانت ىذه اللغة  من اللغات األـ عند الدارسُت أف كانت لغة 

اختالؼ لغاهتم األـ. كلكن عند أتليف كتاب لتعليم اللغة العربية مشًتكة يفهموهنا مع 
رفض استعماؿ لغة كسيطة  حىت يصبح زلتواه صاحلا لدارسُت سلتلفي اللغات متبايٍت 

 35اجلنسيات.
 
 

                                                             
33

 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 0228), 83. 
)الطبعة األكُف؛ القاىرة: دار الفكر مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل علي أمحد مدكور، رشدم أمحد طعيمة كغَتمها، 34

 .980(، ص. 2878العريب، 
 .983ص. مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل علي أمحد مدكور، رشدم أمحد طعيمة كغَتمها، 35
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 مراعاة خربة الدارسُت ابللغة 30

ال خالؼ بُت ادلشتغلُت بتأليف كتب لتعليم العربية على أمرين: أكذلما مراعاة 
ل اللغوم للدارسُت كأتليف كتاب يتناسب مع ما اكتسبو ىؤالء الدارسُت من ادلستو 

مهارات يف تعلم العربية يف مرحلة سابقة. كاثنيهما مراعاة الصلة بُت العربية كاللغات عند 
 36الدارسُت كأتليف كتاب يستثمر ادلؤلف فيو ما بُت العربية كلغات الدارسُت من كشائع.

 سُتمواجهة الفركؽ بُت الدار  10

فالفركؽ بُت الدارسُت حقيقة ال ديكن ذبنبها، أم إف افًتاض الوحدة الكاملة بُت  
الدارسُت يف اخلصائ  كاالىتمامات كادليوؿ كالقدرات كاللغات القومية كغَتىا. كادلؤلف 
اجليد ىو ذلك الذم جيعل مادتو التعليمية صاحلة ألكرب عدد من الدارسُت كما ينوع فيها 

 37خصائ  الدارسُت الذين ألف ذلم الكتاب.حىت تتناسب مع 

 مستول احلوار 50

كيقصد ابحلوار ىنا تقدًن ادلادة اللغوية من خالؿ زلادثة بُت فردين أك أكثر. كاحلوار 
 38بال شك يفضى حيوية على الن  اللغوم كجيعلو أكثر حيوية كجاذبية كقابلية ألف يعلم.

 تدرج ادلادة التعليمية 60

الذم ستتعلمها التالميذ، جيب للمدرس أف يهتم ىذه  كيف إختيار مواد التعليم
( يناسب 1( يناسب خبصائ  الدائرة )2( القوة كقدرة االتالميذ )7النواحى األتية : )

( تعطى الفوائد للتالميذ 0بتطوير جسم التالميذ كعلمهم كعاطفيهم كاحتماعهم كدينهم. )
( يناسب ابحتاج التالميذ كبيئتهم 1( كاسع ادلواد الدراسية )9( يناسب بنظاـ العلـو )3)
 39( يناسب بتحديد األكقات.0)

بعد ما تقرأ الباحثة عن خصائ  ادلواد التعليمية اجليدة، فتخل  الباحثة أف للمواد 
التعليمية اجليدة جيب فيها ادلواد اليت تسهل للطلبة يف فهمها كتًتتب من مادة سهولة إُف 

                                                             

 .989، ص. غة العربية للناطقُت بلغات أخرلمناىج تعليم اللعلي أمحد مدكور، رشدم أمحد طعيمة كغَتمها، 
 .62. ، صمناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعلي أمحد مدكور، رشدم أمحد طعيمة كغَتمها، 37
 .98، ص. مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعلي أمحد مدكور، رشدم أمحد طعيمة كغَتمها، 38

39
Abdul Halim Hanafi, Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta : Diadit Media, 0213), 

hlm. 118 
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كالكلمات كاجلمل ادلناسبة كادلتصلة مث تناسب ادلواد مادة صعوبة ابستعماؿ ادلفردات 
 التعليمية ابخلصائ  أك الفركؽ بُت التالميذ.

 

 ادلبحث الثاين: مهارة الكتابة

 مفهوم مهارة الكتابة  .أ 
الكتابة ىي كسيلة اليت يستخدمها اإلنساف ليوصل الرسالة إُف اآلخبُت بشرط أف الرسالة 

على مفهومة مقصدىا. كلذؾ أف اإلنساف ال بد أف يتقن مفهومة، كالكتابة األحسن ال يقل 
 مهارة الكتابة أسسها، كقواعدىا حىت يكوف كتابتو جيدة كمفهومة مقصدىا. 

مهاراة الكتابة إحدل مهارات اللغة الكلية: االستماع كالكالـ كالقراءة، كبعد ىذه ادلهارة 
كتابة اخًتاع بشرم ظهر يف عصور حديثة نسبيا إذا قورنت دبهاريت االستماع كالكالـ. ألف ال

الحقة، كشكل اخًتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقدـ احلضارة اإلنسانية، كال شك أف ىناؾ 
لغات كثَتة انتشرت مث اندثرت قبل أف يتوصل العقل البشرم إُف طريقة تسجيل رموزىا على 

تتابع ما حدث يف أكراؽ الربدم أك األحجار أك الورؽ، لكي تستطيع األجياؿ الالحقة أف 
ادلاضي السحثق. لقد أدت الكلمة ادلكتوبة دكرا أساسيا يف حفظ الًتاث البشرم كما سهلت 

 42.الطباعة تبادؿ األفكار كاألراء بُت الناس يف أضلاء العاَف كافة متخطية حواجز الزماف كامكاف

اإلدارية ادلوضوعية كقاؿ فؤاد أفاندم أف مهارة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة 
الدقيقة كذبنب األخطاء اذلجائية كاإلمالئية، كىذا يطلب تطوير التفكَت كزايدة حصيلة معلومات 

من التعريف السابق يظهر أف الكتابة ىي النتيجة كحصيلة  41اللغوية كترقية األسلوب يف الكتابة.
وافذ ادلعرفة كأداة من أدكات العقل اإلنساف، خبالؼ االستماع كالقراءة، كحيث إهنما انفذة من ن

 تثقيف العقل.

كيؤكد ىذا ادلعٌت يونس كأخركف، كما نقلو اكريل حيث قالوا : "إذا كانت القراءة إحدل  
نوافذ ادلعرفة، كأداة من أىم أدكات التثقيف اليت يقف هبا اإلنساف على نتائج الفكر البشرم، فإف 

                                                             
42

، )اجليزة : الدار العادلية للنشر كالتوزيع الوسائل -األساليب –تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرؽ عمر الصديق عبد هللا،  
 .111، ص، ـ(2828،

41
 Ahmad Mahfud Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Al-Misykat, 0229), 

172.  
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، بل إهنا أعظم ما أنتجو العقل. كقد ذكر علماء الكتابة تعترب يف الواقع مفخرة العقل اإلنساف
األنثركبولوجي أف اإلنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ اترخيو احلقيقي". فالكتابة أيضا تعترب كسيلة 

إذف  40من كسائل االتصاؿ بُت الفرد كغَته، شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمائية كادلكانية، 
مها معان تكوانف ادلهارة الكلية للكتابة اليت تنقسم بدكرىا فالكتابة نشاطة حركية ك نشاطة فكرية ك 

 .إُف مهارتُت: ادلهارة احلركية مث ادلهارة الفكرية

كىنا جيدر بنا اإلرشارة إُف أمر مهم تفرؽ بو بُت مفهـو ادلهارة الفكرية يف كتابة اللغة األـ  
كادلستول الذم ديكن الوصوؿ إليو يف كادلهارة الفكرية يف كتابة اللغة األجنبية كمدلوؿ ىذه ادلهارة 

اللغة الثانية. كلعل ىذا األمر يتطلب منا أف نعود إُف ما سبق أف قررانه من أف الكتابة كسيلة 
لالتصاؿ كللتعبَت عن التفكَت. فمن خالؿ الكتابة يستطيع الفرد أف يصل إُف التمييز بُت التفكَت 

 الغامض كالتفكَت الناضج. 

ك ذبتهد لتعرب عن سلتلف ادلشاعر كادلفاىيم كالصور اليت تريد أف زبرج  فالكتابة تسجل فكره
من عقلو مستخدما يف ذلك الكلمات مسطرة على الورؽ9 كمسيطران على تسلسل أفكاره، 
هبدؼ ربقيق عملية اتصاؿ، بواسطتها ديكن جعل الفكرة الواحدة ملكان لشخصُت أك أكثر، ك 

عبَت ك اإلنشاء ( حيقق كظيفتُت من كظائف اللغة األكُف ىي يعٍت ىذا أف التعبَت الكتايب ) الت
االتصاؿ، ك الثانية ىي التفكَت، كمن ىنا كجب أف يتجو تعليم التعبَت الكتايب يف اللغة األـ 

( كاذباه ۲( اذباه االتصاؿ كىو ما نطلق عليو اآلف االذباه الوظيفي يف الكتابة، )۹إذباىُت مها: )
  43االذباه األديب ك االبداعي يف الكتابة. تفكَت ك يطلق عليو اآلف

فيمكن أف تلخ  الباحثة أف مهارة الكابة ىي قدرة شخ  على تعبَت نتائج أفكاره من 
ذىنو أف يكوف ادلعلومات ادلكتوابت بشكل الرموز ادلنظم كيكوف ذلا معٌت. الكتابة تشَت إُف 

معينة تفرضها على الكاتب. يتلو رلموعة من األنشطة كادلهارات اليت تتميز كل منها دبطالب 
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 .61 ،ص، ـ( 2278، )ماالنج: عوعُت مالكى فريس، تعليم اللغة العربية كتطبيقو على مهارة الكتابة أكريل جبر الدين، 
43

)جامعة أـ القرل : معهد اللغة العربية، ، م تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلزلمود كامل  الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،  
7085)031 . 
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ذلك كتابة كحدات ذلا معٌت الكلمة كاجلملة ككتابة احلمل. كىذه العملية كلها من النشاط يف 
 44الكتابة. 

كأمهية ربديد مفهـو الكتابة ال تقتصر على رلرد الرغبة يف ربديد ادلفاىيم. كإمنا تتعداىا إُف 
ما تنكس عليو ىذه ادلفاىيم من إجراءات، كما يستلزمها من تطبيقات تربوية. فالذين يضيق 
عندىم مفهـو الكتابة يقصركف جهدىم يف برامج تعلم العربية على تدريس الطالب على النسخ 

تهجئة. بينما يلتـز األخركف بتنمية قدرة الطالب على اختبار ادلوضوع الذم يستحق الكتابة كال
 فيو، كالقدرة على تنظيمة، كعرضو بطريقة مقنعة كمشوقة يف آف كاحد. 

كالكتابة ابلفعل نشط إجيايب، ففيها تفكَت كأتمل، كفيها عرض كتنظيم، كفيها بعد ذلك 
شط حركي ك نشاط فكرم كمها معا يكوانف يف ادلهارة الكلية إذف، فالكتابة ن 45حركات عضلية.

للكتابة. كىذه ادلهارة تًتكز يف تدريب الطالب على الكتابة يف العناية بثالثة أنواع من القدرات، 
 قدرة يف اخلط كقدرة يف اذلجاء كقدرة يف التعبَت الكتايب اجليد. 

 

 أقسام مهارة الكتابة .ب 

 كينقسم علياف الكتابة حبسب أسلوهبا كرلاالهتا إُف ثالثة أقساـ، كىي : 

 الكتابة الوظيفية ) اإلجرائية العملية (.  10

ىذا نوع الكتابة يتعلق ابدلعامالت كادلتطلبات اإلدارية، كىي ضركرية يف احلياة للمنافع 
كومة كغَتىا. كىذا العامة كاخلاصة، كادلكتبات الرمسية يف ادلصارؼ كالشركات كدكاكين احل

نوع الكتابة قواعد زلددة، كأصوؿ مقننة، كيقاليد متعارؼ عليها، كالتقارير، كاخلطاابت 
اإلدارية، كالتعميمات كغَتىا. كتتميز ىذه الكتابة أبهنا خالية يف أسلوهبا من اإلحياء، 

اصة أك لكتابة مهارة خاكدالالت ألفاظها قاطعة الربمل التأكيل، كلذلك ال تستلـز ىذه 
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 787ص.رشدم أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأسالبو،:اذباىات جديدة، كتطبيقات الزمة،  
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موىبة معينة، كإف كانت بعضها ربتاج إُف قدر من التأثَت كاإلقناع لقضاء أمر أك استمالة 
  46شخ .

كىذا نوع الكتابة ىوالذم يؤدم خدمة لإلنساف يف اجملتمع. فتقضي حاجاتو، كتنفذ 
متطلباتو ابلتفاىم مع بٍت جنسو. كمثل ىذه نوع الكتابة كتابة التقارير، ككتابة ادلذكرات، 
كإعداد زلاضر اجللسات كملخصات عنها، ككتابة النشرات كاالعالانت كالالفتات، ككتابة 

  47بطاقة الدعوة كاالعتذار، كربرير الرسائل الديوانية، كىلم جرا.

 48عند الكتابة الوظيفية خصائ  سلتلفة، منها : 

 أف لغة ىذه الكتابة منضبطة يف قوالب خاصة زلددة ال إحياء فيها كال ذالؿ.  (أ 

 دالالت اللفظ كالصيغ فيها قاطعة ، كال ربتمل التأكيل.   (ب 

 خالت من العبارات ادلوحية. -أسلوهبا علمية يف الغالب  (ج 

 ليس لكاتبها مهارة خاصة، أك استعداد معُت، أك موىبة متميزة. (د 

 الكتابة اإلبداعية  00

ىذا نوع الكتابة يقـو على كشف األحاسيس كادلشاعر، كالعواطف اإلنسانية، 
تكار يف الفكرة، كزبيل ادلعاين، كالتحليق بنا، كربتاج ىذه نوع الكتابة إُف ملكة فطرية، كاالب

كىي تعترب عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية كنفسية كفكرية، كتكشف عن حساسية 
خاصة رباة التجارب اإلنسانية، تبٍت على االبتكار ال التقليد، كزبتلف من شخ  إُف 

 49ا مهارات خاصة، كخربة فنية كمجالية.آخر، كأف تتوفر يف صاحبه

كىذه الكتابة اإلبداعية تشمل أنواعا أدبية متعددة، كالشعر كالقصة، كادلسرحية  
كادلقالة الذاتية، كغَتىا. كلكل من ىذه الفنوف أصوؿ العامة، كقواعده اخلاصة، كلكنها 

ا ال يكوف على ضلو مجيعا زبضع للتغيَت كالتطوير، كليست جامدة زلددة، مث إف االلتزاـ دب
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حريف، بل تتجلى موىبة الفناف كملكتو كلما استطاع أف يضيف أك حيور كيعمل من خالؿ 
منظوره اخلاص كفقا دلا تقتضيو التجربة اخلاصة. كالكتابة اإلبداعية ربتاج إُف دربة كمراف 

 52كصقل كتوجيو.

 51كتتميز ىذه نوع الكتابة ببعض اخلصائ  العامة، منها: 

االبتكار ال التقليد، كتعتمد على األسلوب األديب كالصور اجلمالية ادلعربة،  تقـو على  (أ 
  .كاألسلوب ادلوحي

 تتوفر يف صاحبها استعدادات خاصة، كخربة فنية كمجالية. (ب 

 تعتمد على اإلطالع كالثقافة كمعاانة احلياة، كزبضع للتغيَت كالتطور  (ج 

 الكتابة الوظيفية اإلبداعية 30
ىذا ىو النوع الثالث من أنواع الكتابة، كىو الذم جيمع بُت الوظيفة كاإلبداع،  

كزلاالت ىذا النوع متعدد، منها : فن كتابة ادلقالة، كفن إعداد ااضرة، كفن التعليق، كفن 
  50البحث، كفن إدارة الندكة .

كدييز بركجرز كلنسفور  (Bruce dan Lensfour)  يف طعيمة ( ثالثة أنواع رئيسية (
 53من الكتابة كىي : 

 الكتابة التعبَتم  (أ 
كىي يعرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية، كيبٍت أفكاره كينسقها كينظمها يف 

 موضوع معُت بطريقة تسمح للقارئ أف دير ابخلربة نفسها اليت مر هبا الكاتب.
 الكتابة ادلعرفية  (ب 

علومات كادلعارؼ كإخبار القارئ بشيء يعتقد كىي يستهدؼ الفرد نقل ادل
الكاتب أف من الضركرم إخباره بو، كتستلـز ىذه الكتابة ادلعرفية تفكَتا ربليلية كقدرة 
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على إكساب معٌت األشياء ال معٌت ذلا يف حد ذاهتا. كادلطلوب من كاتب ادلقاؿ ادلعريف 
ابة ادلعرفية تفقد أمهيتها أف يعرؼ قارئو جيدا، كأف يدرؾ حاجاتو كرغباتو. إف الكت

 .كمغزاىا إذا َف تتضمن معلومات كحقائق كأخبار

 الكتابة اإلقناعية (ج 
كىي تتفرع من الكتابة ادلعرفية، كيف الكتابة اإلقناعية يستعمل الكاتب العديد  

من الطرؽ إلقناع القارئ بوجهة نظره، مثل ااجة كإاثرة العطف كنقل ادلعلومات 
موقف معُت كاستخداـ األسلوب األخالقي. إنو يلجأ إُف ادلنطق بطريقة تؤثر لصاٌف 

 كالعاطفة أك األخالؽ، كردبا إُف الدين اإلقناع القارئ آبرائو.

 

 عناصر بناء مهارة الكتابة .ج 

 الكلمة  10

الكلمة ىي العنصر  54يرل مصطفى غالييٍت أف الكلمة لفظ يدؿ على معٌت مفرد.
األساسي يف تكوين الن  ادلكتوب كادلنطوؽ على حد سواء، كىي الوحدة الصغرل من 
كحدات الكالـ، لذا كاف الوقوؼ عندىا أمرا ال بد منو، كالتعرؼ على مستوايهتا كأبعادىا 

ي أك ادلختلفة ضررة الزمة، كأما مستوايهتا فتتمثل يف البعد الدالِف للكلمة، مث البعد البنائ
 55.الصريف، مث البعد الصويت

 البعد الدالِف (أ 

فادلقصود ابلداللة ادلعٌت كما تكتنفها من إحياءات كظالؿ نفسية، كمن ادلفًتض أف 
يكوف الكاتب على كعي هبذه الداللة حىت يكوف اختياره ذلا قائما على أساس متُت، 

من إحكاـ الربط  كداللة الكلمة ليست منفصلة عن سياقها كما ىو معركؼ كذلذا ال بد
 بينها مبُت غَتىا من الكلمات.
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 البعد البنائي ) الصريف (  (ب 

من ادلعركؼ أف داللة الكلمة تتأثر بتغَت مبناىا كأكجو تصريفها، كمع كل زايدة أك 
تغيَت أك ربوير فيها تكتسب دالالت جديدة، كقد يتغَت ادلعٌت بشكل جذرم، ففي 

دة، نقوؿ : َكَلَق كاْسَتَوَلَق َكتَػَواَتو . ككل صيغة من الفعل )َكْلق ( مثالن صيغ صرفية متعد
عن غَتىا، لذا البد من اإلدلاـ ابلركؽ  -إُف حد ما  -ىذه الصيغ ذلا داللة زبتلف 

الدقيقة بُت ىذ ادلباين الصرفية خصوصا يف الكناابت ادلوضوعية كاإلجرائية كيف الكتاابت 
 اإلبداعية أيضا. 

 البعد الصويت  (ج 

ويت ابإليقاع، كاإليقاع لو عالقة مباشرة ابلداللة النفسية كالوجدانية، يرتبط الص
كيتحدد البعد اإليقاعي من خالؿ التكوين الصويت للكلمة، كيتأكد عرب تواِف حركؼ 

 معينة ذات سلارج صوتية متناسقة أك متنافرة أك ذلا كقع خاص. 
و اليس داال، الكلمة ىي أصغر عنصر لو معٌت، كىناؾ ما ىو أصغر منو، كلكن

فاحلركؼ كادلقاطع ادلكونة من أكثر من حرؼ، كالكلمة تتكوف من عدة حركؼ كقد 
تتكوف من مقطع كاحد أك أكثر، فكلمة مدرس مثال تتكوف من مقطع كاحد أم بنية 

مدرس (. كالكلمة  -لغوية بسيطة، أما كلمة ادلدرس فهي تتكوف من مقطعتُت مها ) اؿ 
وف أصلية احلركؼ ) أم زلردة من الزكائد ( كقد تكوف فيها ذات بنيات متعددة، فقد تك

بعض حركؼ الزايدة اليت تضيف إليها داللة جدية ، كال بد للكاتب من معرفة ذلك كلو 
  56من خالؿ دراستو لعلم الصرؼ.

كيرل فريق من اللغويُت أنو ديكن تقسيم الكلمات من منظور آخر إُف قسمُت، 
ككلمات ذات كظيفة. فكلمات اتول ىي تلك اليت كىي : كلمات ذات زلتول، 

تتضمن داللة يف ذاهتا، كاألمساء كاألفعاؿ كالصفات. ككلمات الوظيفة ىي اليت ال 
 57.تتضمن داللة يف ذاهتا كلكنها تساعد على ترابط ادلعاين كفهمها مثل احلركؼ

 

                                                             
56
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 اجلملة  00

 تعريف اجلملة عند اخلرباء : 
ب النحو " النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية " أبهنا أكالن : تعر ؼ اجلملة يف كتا

 58ما تًتكب من كلمتُت أك أكثر ككل كلمة فيها تعد جزءا  منو.

تنقسم اجلملة بالغينا إُف قسمُت، كىي : اجلملة اخلربية كاجلملة اإلنشائية. فأم ا 
صادؽ أك   اخلربية فهي أحتمل الصدؽ أك الكذب لذاتو، حبيث يصح أف يقاؿ لقائلو إنو

كاذب. كادلراد ابلصادؽ ما طابقت نسبة اجلملة فيو الواقع، كابلكاذب ما َف تطابق نسبة 
اجلملة فيو الواقع. كاجلملة اإلنشائية ال زبضع لذلك ادلقياس، كىي طلبية كاألمر كالنهي 

 59كاالستفهاـ كالنداء، كالتمٍت، كالعرض، كالتحضيض، كالدعاء، كالًتجي.

جلملة يف مؤلفات بعض ادثُت ) يف شينطي ( أبهنا طريقة التلفظ اثنينا : تعر ؼ ا 
اليت تكوف معٌت عامنا يف السياؽ الذم تكوف فيو، كمن مث فهي ادللفوظ بُت موقفُت من 
مواقف النفس. كىذا التعريف غَت مألوؼ يف الكتب العربية كيقصد بو أف احلملة ىي 

 يف سياؽ شلتد، كقد تتكوف من أكثر من اليت تفضي دبعٌت عاـ كاليت تنحصر بُت كقفتُت
مجلة ابدلعٌت النحوم، كتعٍت ابلًتكيز على التلفظ أم " احلكي " . كاألصح الًتكيز على 

 62ادلنطوؽ كليس على طريقة التلفظ.

 الفقرة  30

ىي رلموعة اجلمل ادلًتابطة تدكر حوؿ فكرة كاحدة كتعاجلها تفصيال كتطويرا. فإف   
من الفقرات لتؤدم معا كظائفها ادلنوطة هبا، ك من ادلستحسن  كل فقرة ترتبط مع غَتىا

ف يف الفقرة الفكرة أل 61أف تتناسق فقرات الن  من حيث الطوؿ " تفصيالن أك إمجاال".
الرئيسية كاجلملة ادلوالية. الفكرة الرئيسية من أمر مهم يف الفقرة، ألهنا ربتمع اجلمل 
كذبعلها اساسا كثيقا الذم ال يتناضق بُت اجلملة الواحدة مع األخرل، كىي أيضا من 
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ا الوظيفة اساس يف تطوير الفقرة. أما اجلملة ادلوالية فهي من تطوير الفكرة الرئيسية، كفيه
 تعٍت أف تبُت الفكرة الرئيسية بياان تفصيليا.

 60ىناؾ شركط اليت ينبغي أف تتوفر يف الفقرة اجليدة، كىي :

االنتظاـ احلركي داخل الفقرة بشكل منطقي كطبيعي، شلا يوفر نوعا من السالمة  (أ 
 ية.كاالنسيابية داخل الفقرة، كبذلك بتنظيم االنتقاالت الزمانية كادلكانية كادلعنو 

تناسق الفقرة كانسجامها مع الفكرة اليت تعاجلها كاالنضباط داخل سباؽ زلدد خاؿ  (ب 
من االستطراد كالتشعب الذم يفضي إُف التشتت كالفوضى كالتشويش، لذا ينبغي أف 
تكوف كل مجلة داخل الفقرة موظفة خلدمة الفكرة األساسية، كأم مجلة زائدة ال زبدـ 

 دبا عن زلورىا األصلي.اذلدؼ عدد كحدة الفقر كزبرج 
أف يكوف اذلدؼ من تواِف اجلمل داخل الفقرة تطوير الفكرة كتنميتها ك بلورعا،  (ج 

كليست رلرد تراكم إنشائي أك تداعيات لغوية تؤدم إُف تَػَرى ل الفقرة كمن مث ىلهلتها 
فكثَتا ما تكوف اجلمل داخل الفقرة دبجرد إضافات كمية ال تطور الفكرة فتصبح شللة 

 مستساغة. كغَت
الًتابط العضوم داخل الفقرة على مستول الصياغة اللغوية كمقابل للًتابط ادلعنوم،  (د 

ألف ىذين الشكلُت من أشكاؿ الًتابط متعاضداف،ال يتم أحدمها إال ابآلخر، كيتوفر 
ىذا النوع من الًتابط بواسطة أدكات الربط اللفظية كادلعنوية على النحو الذم أشران 

 إليو.
قرة من التكرار اللفظي كادلعنوم، كمن الضركرة أف تكوف الفقرة زلددة خلوا الف (ه 

كمتناسقة، كالتحديد كالتناسق ال يتماف إال ابنتفاء التكرار من الفقرة، ألف التكرار 
خيل بتوازف الفقرة كيقود إُف الركاكة كالضعف، كنستثٍت من ذلك التكرار البالغي 

 الذم خيدـ غرضا معينا.
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مائر كفقا للسياؽ النحوم كادلعنوم حبيث يكوف االقتصاد يف ذكر تنظيم حركة الض (و 
الضمائر من األمور اليت تؤخذ بعُت االعتبار، كما أف االنتقاؿ من ضمَت إُف آخر 

 ينبغي أف يتم من خالؿ تصور خيدـ الغرض من الفقرة. 
 األسلوب  10

 تعريف األسلوب عند اخلرباء : 
نشيء لسمات لغوية معينة بغرض التعبَت أكال : األسلوب ىو اختيار يقـو بو ادل

عن موقف، كرلموعة االختيارات اخلاصة ابلكاتب ىي اليت تشكل أسلوبو الذم ديتاز بو 
عن غَته من ادلنشئُت، كليس ادلقصود ابالختيار ىذا االختيار النفعي الذم يدفع بكاتب 

قصود ابالختيار معُت إُف انتقاء كلمات معينة هبدؼ الوصوؿ إُف غرض خاص، كإمنا ادل
ىنا االختيار النحوم الذم يتعلق بقواعد اللغة دبفهومها الشامل صوتينا كصرفينا كداللينا 
كنظمينا ، فاألسلوب خاصة لغوية فردية سبثل منطا شخصينا من أمناط التشكيل اللغوم  

 63كما يقوؿ بعض النقاد.

وب " أف األسلوب كل اثنيا : يرل ميكائيل ريفاتَت يف كتابو " معايَت ربليل األسل 
 64شكل مكتوب فردم ذم مقصدية.

األكؿ الشرط من شركط األسلوب ادلتميز، فاألسلوب جيب أف يكوف كاضحا 
مفهومنا، كادلصدر األكؿ للوضوح ىو عقل الكاتب فإذا كاف متمثال دلا يريد أداءه سبثالن 

ا، ألف الوضوح صفة عقلية يف الدرجة األكُف، ك  ا كاف أسلوبو جيدن التعبَت اللغوم جيدن
يتطلب من ادلنشيء ثركة لغوية كقدرة على التصرؼ يف الًتاكيب كالعبارات، كإذا كانت 
الفكرة غامضة فإف ذلك يرجع إُف قصور الكاتب عن سبثلها كفهمها. كينبغي على 
الكاتب أف يراعي مستول ادلتلقي، كىذا موضع خالؼ بُت الدارسُت  كالنقاد، فالكثَت 

تلقي ال يوضع يف اعتبار الكاتب أثناء العملية اإلبداعية، كأف الغموض منهم يرل أف ادل
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الشفيف من الضركرم أف يكوف مسة من مسات األسلوب، كالوضوح التاـ ضار ابلعمل 
 65األديب ألنو يسلبو القدرة على إحداث الدىشة كاإلاثرة كالتفاعل.

 كىناؾ خطواتف الزمتاف لتحقيق الوضوح يف األسلوب كمها :
لق ابألفكار كىي الدقة يف اختيار الكلمات ادلؤدية للغرض، كاالستعانة تتع (أ 

ابلعناصر النحوية كالبالغية ادلوضحة للمعٌت كاستخداـ الكلمات ادلتضادة يف ادلعٌت 
 إذا كانت تساعد على ذلك .

 66التالـؤ كالتناسب كتتمثل يف مطابقة األسلوب دلستول إدراؾ القارئ أك التلقُت. (ب 

 

 مهارة الكتابة أىداف تعليم .د 

بشكل عاـ، تعليم مهارات الكتابة يهدؼ إُف سبكُت الطالب من التواصل يف الكتابة 
ابللغة العربية، كخاصة ابلنسبة لالحتياجات احلقيقية يف احلياة. كتقدـ الباحثة أىداؼ تعليم 

 67الكتابة عند رشدم أمحد طعيمة يف كتابو كما يلي:

  تعلمها يف الفصل كاسًتجاعها عند احلاجة إليهاسبكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت 10

هتيئة الطالب لتعليم ادلهارات اللغوية األخرل. إف الكتابة نشاط لغوم مركب إذ يستلـز   00
القدرة على سبييز األصوات عند مساعها كنطقها كقرائتها. كذلك قبل الشركع يف كتابتها. كال 

  هارات األخرلشك أف التدريب على الكتابة من شأنو تدعيم ادل

إف الكتابة نشاط لغوم متكامل نستطيع من خاللو الوقوؼ على مدل تقدـ الطالب يف   30
 ن خالذلا ديكن قياس ىذه ادلهاراتتعلم ادلهارات األخرل. فم

فإف التدريب على الكتابة من شأنو أف يزكد الطالب دبهارات كظيفية حيتاجها بعد ذلك يف   10
 حياتو.
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 68كأما أىداؼ تعليم الكتابة عند عمر الصديق يف كتابو كما يلي:  

 تلخي  موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفياء 10

 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب  00

 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال ادلفرادات كالًتاكيب األساسية   30

 سرعة الكتابة كسالمتها معربا عن نفسو بتيسر .  10

األىداؼ اليت ذكرىا الباحثة فيما سبق أىداؼ تعليم الكتابة يف ادلرحلة ادلتوسطة.  
كالغرض من ىذه األىداؼ ادلذكورة السابقة البد أف يتم تنفيذىا يف تدريس مهارات الكتابة 

 لتحقيق النجاح يف تعلم الكتابة.

 

  نظرية ادلعرفيةال ادلبحث الثالث:

 النظرية ادلعرفيةمفهوم  .أ 

يف ادلعجم اإلندكنيسي الكبَت، 69" اليت تعٍت التفكَت Cogitareة أتيت من الالتينية " ادلعرفي
 72يعٍت اإلدراؾ أم شيء مرتبط أك ينطوم على اإلدراؾ، أك على أساس ادلعرفة الواقعية التجريبية

يف التطور التاِف، أصبح ادلصطلح ادلعريف شائقا ابعتباره أحد رلاالت علم النفس، علم النفس 
التنموم كعلم النفس الًتبوم. يف علم النفس، يشمل اإلدراؾ مجيع أشكاؿ االعًتاؼ اليت تشمل  
كل سلوؾ عقلي بشرم يرتبط بفهم ادلشكالت، كفهم االنتباه، كالتفكَت، كالنظر، كمعاجلة 

 71لومات، حل ادلشكالت، الفجوات، التخيل، التقدير، التفكَت، ادلعتقدات، إٍف.ادلع

من حيث التعليم، يتم تعريف ادلعرىف كنظرية بُت نظرايت التعلم اليت تفهم أف التعلم ىو  
يف النظرية ادلعرفية يتحدد سلوؾ الشخ   70تنظيم اجلوانب ادلعرفية كالتصورات الكتساب فهم.
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فهمو للحالة ادلتعلقة ابذلدؼ. تتأثر التغيَتات يف سلوؾ الشخ  بشدة تصوراتو ك  من خالؿ
 73بعملية التعلم كالتفكَت الداخلي الذم حيدث أثناء عملية التعلم.

تعترب النظرية ادلعرفية أف صلاح عملية التعليم كالتعلم يتحدد أكثر حسب العوامل 
الوالدة. كتسمى ىذه القدرة ألف كل إنساف لديو القدرة على محل اللغة منذ 74 الداخلية.

 الفطرية أداة اكتساب اللغة.

ادلدخل الذم يعطي االىتماـ اخلاص بعمليات التفكَت الفردم ضلو  ىي النظرية ادلعرفية
مهارة التفكَت انتفادا كابتكارا كمهارة التعلم الدافعية كمت النظرية ادلعرفية بدراسة العمليات العقلية 
الداخلية اليت ربدث داخل عقل ادلتعلم من كيفية اكتسابو للمعرفة ك تنظيمها كزبزينها يف ذاكرتو. 

لق على ىذادلدخل عدة مصطلحات، منها: النظرية كمنها النظرية ادلعرفية لتعليم الرموز كقد أط
اللغوية كنظرية الفهم كحل الرموز اللغوية، كادلداخل ادلعرفية كالطرائق ادلعرفية، كادلدخل ادلعريف 

لى أمر لتعليم اللغات، كالطريقة ادلعرفية كالطرائق ادلعرفية كغَت ذالك. أف ىذادلصطلحات تدؿ ع
كاحد ىو أف ما نتحدث عنو ليس طريقة ابدلعٌت التقليدم ادلعركؼ لدل السلوكُت كإمنا ىو 
مذىب أك مدخل من مداخل تعليم اللغات األجنبية. ديكن أف يندرج ربتو عدد من الطرائق، 

 75كأف يطبق يف صور سلتلفة من األساليب كاإلجراءات كاألنشطة.

زعلى القاعدة اليت يبٌت عليها الكثَت من طرؽ تدريس ًتكت النظرية ادلعرفية هىذ تككان
اللغات يف الوقت احلاضر كما يعترب بعض اللغويُت ىذه النظرية أفضل من كل ما سبقها يف 

 76تفسَت عملية استيعاب اللغة كتعلها قومية كانت أـ أجنبية .

يف ضوء طبيعة النظرايت ادلعرفية صلد أف النظرية البنائية تقـو على ااكر التالية: العملية  
رل بياجية أف عملية التوازف ىي العامل اذلاـ  (development processes)األساسية يف النم

ع كاحلاسم يف النمو العقلي، فهي عملية نشطة تالـز الفرد خالؿ عمليات تفاعالتو ادلستمرة م
ىذا العاَف، كبواسطتها يتخل  الفرد من حاالت االضًتاب اليت ربدث نتيجة لتفاعالتو مع 
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ىذالعاَف، كيصل بواسطتها إُف حالة من االتزاف يف بنائو ادلعريف الذم يتغَت كميا ككيفية شلا يوافر 
كقدرة  يمللفرد فرصا أفضل للسلوؾ. كتشتمل عملية التوازف على قدرتُت فطريتُت مها: قدرة التنظ

  .التكييف

 ( organization )أكال : قدرة التنظيم 

تعد قدرة التنظيم نزعة فطرية تولد مع األفراد حبيث سبكنهم من تنظيم خرباهتم،  
كعملياهتم ادلعرفية يف بٍت معريفية النفسية، كيرل بياجية أف األفراد يولدكف كىم مزكدكف بعض 

دات اليت سبكنهم من تنظيم اخلربات اخلارجية يف ضوء ما البٍت ادلعرفية البسيطة، كبعض االستعدا
  .يوجد لديهم من أبنيتو، شلا ديسح ذلم إبعادة تنظيم بعض األبنية التكوين أبنية كمططات جديدة

 ( Adaptation ) اثنيا : التكييف

ينظر للتكييف على أف نزعة فطرية كاستعداد بيولوجي يولد مع االنساف كسبكنو من 
البيئة بواسطة تعديل امناطو السلوكية استجابة دلطالب البيئة، ففي الوقت الذم تعمل  التأقلم مع

فيو قدرة التنظيم داخل الفرد، صلد أف قدرة التكييف تعمل يف اخلارج ، شلا حيدث نوع من التوازف 
للفرد مع متغَتات البيئة اليت يتفاعل معا من أجل التعايش كالقاء. كحيدث التكيف من خالؿ 

 ليتُت متكاملُت مها: عم

كتتضن عملية التمثيل تعدؿ اخلربات اجلديدة دبا يتناسب مع  ( Assimilation ) أ عملية التمثل
 األبنية ادلعرفية ادلوجود لدل الفرد، فهي عملية تغيَت يف ىذه اخلربات لتصبح مألوفة. 

تعديل البٌت ادلعرفية  يشَت مفهـو التالـؤ إُف عملية تغيَت أك ( Accommodation ) بػ التالـؤ
ادلوجودة لدل الفرد لتناسب مو اخلربات اخلارجية، فوفقا ذلذه العملية، يسعى الفرد إُف 

 تعديل.

اتو كأساليب تفكَته لتتالءـ مع الواقع اخلارجي، فهي عملية معاكسو لعملية التمثل خرب 
ساليب معينة ال يقتصر ىذادلدخل على أمناط زلددة أك أ كىي مكملة ذلا يف كقت نفسو.

للتدريس، بل يعطي ادلعلم حرية اختبار األساليب كاإلجراءات كتنظيمها، حسب ما يقتضيو 
 ادلوقف، كمايراه مناسبا لطالبو، مراعيا ما بينهم من فركؽ فردية. 
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، تقد ـ الطالب بسبب أربع دراجات معريف بُت كلد ك  Jean Piaget إف نظارية التطوم
  sensorimotor , praoperasional , operasi kongkrit , operasi formal ابلغ، منها:

 

 النظرية ادلعرفيةنشأة  .ب 

كانت االذباىات ادلعرفية يف علم النفس قد بدأت تظهر يف كقت مبكر من القرف 
العشرين، بيد أهنا تسيطر على ميادين التعلم كالتعليم إال يف النصف الثاين منو، كخباصة عندما 

 Educational Psychology A Cognitiveأصدر أكزبل كتااب يف علم النفس الًتبوم عموانو: 

Viewأنو ينبغي أف يكوف التعلم ذا معٌت حقيقي عميق لدل ادلتعلم مرتبطا بتكوينو  . يرل أكزبل
ك فكره كجزءا مهما من شخصيتو كأف يكوف عوان لو على فهم احلياة كالعاَف من حولو. كيعتقد 
أف ىذا النوع من التعلم لن يتم ما َف تقدـ ادلعلومات للمتعلم بطريقة مًتابطة متناسقة حبيث 

  77اجلديدة دبعلوماتو السابقة . تتصل معلوماتو

كبرز التفكَت يف ىذه النظرية كرد فعل ألمرين: أكذلما النقد الشديد الذم كجو للطريق  
السمعية كالشفوية. كاثنيهما ما استجد من دراسات لغوية خاصة يف زلاؿ القراءة التحويلي 

فض النظرية ادلعرفية أف كتر  78التوليدم كمن دراسات نفسية خاصة يف رلاؿ علم النفس ادلعريف.
التعلم ىو نتيجة دلؤثرات خارجية فقط كيسخر أتباعها من السلوكيُت الذين يعتقدكف عن عقل 
ادلتعلم ىو صفحة بيضاء تسيطر عليها العوامل البيئية ما يًتاءل ذلا من أفكار كيؤكد أتباع النظرية 

 ادلعرفية أمهية.
ست ىي ادلرجع األكؿ كاألخَت يف التأثَت إجيااب الدكر اإلجيايب كيتحكم فيها كأف البيئية لي

أك سلبا يف نتيجة التعلم . فالعقل ىو الذم خيتار من بُت ادلدركات احلسية ادلثَتات ما يناسب 
حاجات ادلتعلم كرغباتو كىو الذم يصنف ىذه ادلدركات كيربط بينها كبُت اخلربات السابقة، مث 

 79ئمة حسب الظركؼ ايطة ابدلتعلم.حيدد بناء على ذلك نوع االستجابة ادلال
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 النظرية ادلعرفيةأىداف  .ج 

 : كما يلي النظرية ادلعرفيةكديكن أف نوجز أىم أىداؼ 

االىتماـ ببناء الكفاية اللغوية لدل ادلتعلم، حبيث تتقرب من كفاية الناطقُت ابللغة  10
اذلدؼ، كأف تكوف اتبعة من رغبة ادلتعلم ال مفركضة عليو كأف تغلب جوانبها على جوانب 

 األداء. 

لوسيلة ادلثلى لبناء ىذه الكفاية لدل ادلتعلم ىي السيطرة على قواعد اللغة اذلداؼ يف  00
ت كالنحو كالصرؼ أبساليب معرفية عقلية ابتكارية، ليتمكن من توليد مجل األصوا

كعبارات َف يسمعها من قبل، كأف يكوف قادرا على التصريف يف مواقف لغوية اتصالية َف 
 دير هبا من قبل 

إشعار ادلتعلمُت أبمهية القواعد يف اكتساب اللغة، كالتأكيد على أهنا نظاـ دقيق متقن  30
 كقوالب سطحية ديكن حفظها كاسًتاجعها يف مواقف مشاكمة.كليست أشكاال 

تنمية القدرات الذىنية لدل الطالب يف رلاؿ تعلم اللغة، من خالؿ التدريب على أسس  10
 .اإلنتاج، كقواعد االستقراء كاالستنتاج، كحباال التطبيق كمبادئ

عٌت كالتأكد جعل التعلم ذا معٌت لدل الطالب، كىذا يتطلب منو الًتكيز على جانب ادل 50
من فهمو لو، كربطو خبرباتو ك معارفو السابقة، قبل ترديد الًتاكيب كحفظها، بل قبل حفظ 
القواعد نظراي، كما يتطلب معرفة ادلتعلم أىداؼ األنسطة اليت ديارسهاعلى ادلعلم أف يبدأ 

ؼ مع الطالبو من ادلعلـو لديهم عم قواعد اللغة كقوانينها العامة، كقواعد اللغة اذلد
 كعناصرىا بصفة خاصة، قبل أف يقدـ ذلم ادلعلومة اجلديدة.

على ادلتعلم أف يلم ابلفكرة الرئيسية للمادة العلمية أة الن ، كخيمن اجلوانب اجملهولة فيها  60
من كلمات كعبارات، بناء على معلوماتو السابقة، كعلى ادلعلم أف يدرب طالبو 

 كيساعدىم على التقدـ يف ىذاألسلوب. 

اـ ابلفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت، كخباصة يف ادلهارات األربع، ألف كل إنساف لديو االىتم 70
 قدرة خاصة يف تعلم ادلهارات معينة دكف غَتىا. 
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ال يقتصر ىذا ادلدخل على أمناط زلددة أك أساليب معينة للتدريس، بل يعطي ادلعلم حرية  80
ادلوقف، كما يراه مناسبا اختيار األساليب كاإلجراءات كتنظيمها، حسب ما يقتضيو 

 لطالية، مراعيا ما بينهم من فركؽ فردية.

ـر االستعانة ابللغة األـ للمتعلمُت أك أم لغة كسيطة، ما داـ أمنا ال رب  النظرية ادلعرفيةىذه  90
 تسهم يف فهم الطالب للدرس فهما معرفيا.

يلجأ إليهم ادلعلم  احلوارات كالتدريبات أبنواعها ليست جزءا مهما يف ىذا ادلدخل  كإمنا 120
 عند احلاجة.

تصويب األخطء اللغوية جزء مهم من النشاط اللغوم داخل الفصل، إذ يطلب من ادلتعلم  110
أف يستعمل اللغة اذلدؼ رلرد معرفتو بقواعدىا، كأف يكوف استعمالو ذلا دقيقا، ما جيعل 

 اخلطان أمرا ال مفر منو، كحينئد ال بد من تصويبو حىت ال يرسخ يف ذىن ادلتعلم. 

ىذا ادلدخل خبط كاحد، يبدأ ابلفهم الواعي، كدراسة تركيب رلردة،  دير تعليم اللغة يف ضوء 100
كينتهي ابدلمارسة، كتعد ادلواد التعليمية كفق ىذه اخلطوات9 متبعة ادلنهج القياسي.. مراحل 

 التنمية عند البياجية.

 

 مبادئ النظرية ادلعرفية .د 

 يلي:ًتح بياجيو، كىي كما  فهم مفهـو التعلم ادلعريف، ىناؾ ثالثة مبادئ رئيسية للتعلم اقيف
 التعلم النشط  10

عملية التعلم ىي عملية نشطة، ألف ادلعرفة تتشكل من داخل موضوع التعلم. 
للمساعدة يف منو الطفل اإلدراكي، جيب إنشاء شيء ما ظركؼ التعلم اليت سبكن األطفاؿ 

التنمية ادلعرفية  من التعلم من تلقاء أنفسهم، على سبيل ادلثاؿ إجراء ذبارب على ربليل نظرية
بياجيهبمفرده، التعامل مع الرموز، كطرح األسئلة كالبحث عن إجاابت دبفردىا، أك مقارنة 

 النتائج اليت توصلوا إليها مع نتائج أصدقائهم.

 التعلم من خالؿ التفاعل االجتماعي 00

يف التعلم، من الضركرم خلق جو يسمح ابلتفاعل بُت ادلواد التعليمية. كفقا لبياجيو، 
دراسة مع أقراهنم كادلزيد من الناسسوؼ يساعد الكبار تطورىم ادلعريف. ألف، بدكف أف نكوف 
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معنا، سوؼ يتطور ادلعريف مع الطبيعة األاننية. كمع العمل اجلماعي، الكنوز ادلعرفية لألطفاؿ 
 أكثر تنوعا. سيكوف

  التعلم من خالؿ ذبربتك اخلاصة 30

من خالؿ االستفادة من التجارب احلقيقية، سيكوف تطور الفرد ادلعريف أفضل من 
رلرد استخداـ اللغة للتواصل. التحدث مهم جدا للتواصل. كمع ذلك، إذا َف يتبعو التطبيق 

 82الشفهي ) الكثَت من احلفظ (.كاخلربة، فالتطور ادلعريف دييل إُف أف يؤدم إُف التعبَت 

 

 مراحل التنمية عند للبياجية .ه 

  81مراحل، كىي: 0يشمل التطور ادلعرىف الفردم على  ،Piagetكفقا للبياجية 

 الذكاء احلسي احلركي / ادلرحلة احلركية احلسية ) آخر عامُت (  10

قادرين َف يكن األطفاؿ ابحلواس اخلمس كاحلركة احلركية. خصائصو ىي سلوؾ مرتبط
على التفكَت من الناحية النظرية كلكن ديكن مالحظة التطور ادلعريف. يتعلم الطفل استخداـ 
كتنظيم األنشطة البدنية كالعقلية يف سلسلة من اإلجراءات اذلادفة. يف ىذه ادلرحلة، يعتمد 
فهم الطفل اعتمادا كبَتا على أنشطة  حركات اجلسم كاألدكات كاجلانبُت من اجلسم، حيث 

 تكوف ادلرحلة األكُف من مراحلو كيسي أحد حواسو.

 سنوات (  ۷ - ۲فكر ما قبل التشغيل / ما قبل التشغيل )  00

َف يكن األطفاؿ ية، تتطور بسرعة إتقاف ادلفاىيم.اخلصائ  ىي مهارات لغوية مرئ
األطفاؿ قادرين على التفكَت من الناحية النظرية كلكن ديكن مالحظة التطور ادلعريف. ال يزاؿ 

يتأثركف إُف حد كبَت ابألشياء اخلاصة اليت يتم اكتساهبا من ذبربة استخداـ احلواس، حىت ال 
يتمكنوا من الشعور ابلتوتر النظرية ادلعرفية للتعليم ترل العالقة منذ سنوات، ال يزاؿ األطفاؿ 

يصعب جيدكف صعوبة يف القياـ بعكس األفكار كالتوصل إُف نتائج. نتائج ىذه التجربة 
ربريضها أك دكف سبييز، لكن التفكَت ال يزاؿ يف مرحلة مثمرة، كربديدان عملية استخالص 

 النتائج من أشياء زلددة سبثل دىورنا خاصة لألخر.

                                                             
82

 Mashudi, F. Psikologi Konseling Buku Panduan Lengkap dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling, 

(Yogyakarta: Ircisod, 0213), 10-13. 
81

 Husaman, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Malang: UMM, 0216), 66-67. 
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 سنة ( ۹۹ - ۷عملية ملموسة / عمليات ملموسة )  30

اخلصائ  ىي تطوير قدرة األطفاؿ على التفكَت ادلنطقي يف حل ادلشاكل ادللموسة. 
ـو األساسي للكائنات. مقدار الوقت، الفضاء، السببية. ديكن لألطفاؿ استخالص ادلفه

نبُت النتائج من موؽ ؼ حقيقي أك عن طريق استخداـ أشياء ملموسة، كديكنهم النظر يف جا
 على سبيل ادلثاؿ، بُت األشكاؿ كاألحجاـ (.من ادلواقف احلقيقية معنا )

 سنة ( 73 - 77 العمليات الرمسية / العمليات الرمسية ) 10

اخلصائ  ىي ادلهارات ادلعرفية اليت تصل إُف قمة التنمية. األطفاؿ قادركف على     
التنبؤ، كالتفكَت يف ادلواقف االفًتاضية، كطبيعة التفكَت كتقدير بنية اللغة كاحلوار السخرية، 

كَت اجملردة يف اللغة العامية، النقاش، اجلداؿ ىي جانب لغة ادلراىقُت اليت تعكس مهارات التف
/ من خالؿ اللغة. ال يتعُت على األنشطة ادلعرفية للشخ  استخداـ كائنات حقيقية، دبعٌت 
آخر، لقد سبكنوا من القياـ أبعماؿ ذبريدية، دبعٌت القدرة على ربديد خصائ  أك مسات 
معينة لشيء ما دكف استخداـ كائنات حقيقية. يف ىذه ادلرحلة، تزداد قدرات التفكَت 

 جريدم، حبيث ديكن للمرء التفكَت ابستنباط.الت

سرعة تطور كل فرد من خالؿ تسلسل كل مرحلة سلتلفة كال يتخطى أم فرد إحدل  
ىذه ادلراحل. تتميز كل مرحلة بظهور قدرات فكرية جديدة سبكن الناس من فهم العاَف بطريقة 

ة. كىذا ىو التنمية ادلعرفية ىي متزايدة التعقيد. ىذا يعٍت أف التطور ادلعريف للشخ  عملية كراثي
عملية تقـو على اآللية البيولوجية لتطوير اجلهاز العصيب. كلما زاد عمر الشخ ، زاد تعقيد 

 ترتيب ادلسكنات يف أعصاهبم كزايدة قدراهتم.

 

 عملية النظرية ادلعرفية .و 

  80كفقا للبياجية، ىناؾ ثالث عمليات تقـو عليها التنمية الفردية كىي:

 االستيعاب  10

 االستيعاب ىو دمج البياانت أك ادلعلومات اجلديدة مع اذلياكل ادلعرفية احلالية.
 

                                                             
80

  Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 

0227), 00 
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 التالءـ 00

 التالءـ ىو تعديل اذلياكل ادلعرفية احلالية مع مواقف جديدة 

 التوازف 30

كالتوازف عبارة عن تسوية متوازنة، كيتم تنفيذىا بشكل مستمر بُت االستيعاب 
مهدىا. عندما ينمو الشخ  إُف سن البلوغ، سيخترب التكيف كالتالءـ. احلياة يف 

البيولوجي مع بيئتو كسيؤدم إُف تغيَتات نوعية يف بنيتو ادلعرفية. إذا تلقي شخ  ما 
معلومات أك خربة جديدة، فسيتم تعديل ادلعلومات لتناسب البنية ادلعرفية ادلوجودة هبا. 

إذا كاف جيب ضبط اذليكل ادلعريف  ،ذلككتسمى ىذه العملية االستيعاب. على العكس من 
على ادلعلومات اليت مت تلقيها، فإف ىذه العملية تسمى التهيئة. سيحدث االستيعاب 
كالتالءـ إذا كاف ىناؾ تعارض إدراكي أك عدـ توازف بُت ما ىو معركؼ كما ىو مرئي أك 

عملية التكيف  مشهور اآلف. ما التكيف سيحدث إذا كاف ىناؾ توازف يف اذليكل ادلعريف.
ربدث بطريقة متوازنة كيتم تنفيذىا بشكل مستمر عن طريق االستيعاب كالتكيف، كىذا ىو 

 83ما يسمى ابلتوازف.

 

 مؤشر النظرية ادلعرفية .ز 

 .القدرة على التعبَت عن األفكار من خالؿ شفهيا ككتابيا كإظهارىا كتصورىا 10

كمتماسكة من خالؿ الكتابة عن طريق القدرة على التعبَت عن األفكار بطريقة منطقية  00
ادلفردات( بشكل ) االنتباه إُف القواعد مع قواعد اللغة كعالمات الًتقيم كقواعد الكلمات

 .مناسب

القدرة على التعبَت عن ادلعٌت يف الكتابة كفقنا لغرض التواصل مع بنية اخلطاب كادليزات  30
 .اللغوية الشائعة االستخداـ يف ثقافة اللغة ادلستخدمة

 .القدرة على فهم كتفسَت كتقييم األفكار شفهيا كغَته من األشكاؿ البصرية 10

 

                                                             
83

 Sutarto, Teori Kognitif dan Aplikasinya dalam Pembelajaran, (Islamic Counseling vol 1 No.20, 

0217, STAIN Curup), 7. 
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 ادلعرىف ادلدخلخطوات التعليم ابستخدام  .ح 

 84ما يلي:  دخلمن خطوات التعليم يف ضوء ىذا ادل

 إعداد موضوع الدرس يف الكتاب ادلقرر. .1
 . يدخل ادلدرس الفصل ك يسلم على التالميذ .0

يبدأ ادلعلم بشرح عن القاعدة مث تضرب األمثلة عنها. أم تتبع الطريقة االستنتاج يف تعليم  .3
 اللغة. كاذلدؼ من ىذه األمثلة تدريب التلميذ على تطبيق القاعدة بشكل كاع 

 للتعليم مواقف ذات معٌت من األنشطة. .1
ح القاعدة ابعتباره يستخدـ ادلعلم اللغة الوسيطة منذ احلصة األكُف. إذ يتم عن طريقها شر  .5

 جديدا على الدارسُت.
تصحيح األخطاء جزء ال يتجزاء من النشاط اللغوم يف الفصل إف من ادلتوقع أف يستخدـ  .6

التلميذ اللغة دبجرد كعية بقواعدىا، ك من ادلتوقع أيضا أف يكوف استخدامو اللغة دقيقا. إال 
يار اآلف بُت أمرين: إما أف ينطلق أف ىذا ابلطبع جيعل توقع اخلطان أمرا ال مفر منو. كاخل

 التلميذ يف استخدـ اللغة كقد خيطىء كإما أف نقيد حركتو حرصا عليو من أف خيطيء.
دير التعليم يف ضوء ىذه النظرية خبط كاحد يبدأ ابلفهم الواعي كينتهي ابدلمارسة ك بدارسة  .7

 . الًتكيب رلردة لَتاىا بعد ذلك مستعملة يف سياؽ

 

 يف تعلم اللغة دلعرفيةالنظرية اأاثر  .ط 

 85:اآلاثر ادلًتتبة على التدفقات ادلعرفية يف تعلم اللغة بُت ما يلي

 . ادلعلموف متأكدكف من أف الطالب قادركف على اللغة7

يف ادلمارسة العملية، كاف ادلعلم مقدسنا لتأكيد نفسك من خالؿ استخداـ اللغة العربية 
 .ابستخداـ اللغة العربيةعند التواصل مع الطالب، من أجل الرد 

 . يقدـ ادلعلم مجلة كاحدة2

                                                             
84

 106 ،العربيةالنظرية اللغوية كالنفسية كالتعليم اللغة عببد العزيز بن ابراىيم العصيلي،   
85

 Aziz Fachrurrazi, Erta Mahyudin, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Lisan Arabi, 0218), 

71 
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ادلعلموف حياكلوف تقدًن فهم دلرة كاحدة. جيب على الطالب أف يكونوا قادرين على 
 تطوير فهم معٌت اجلملة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 وومنهجالبحث مدخل  .أ 
اعتمادا على مشكلة البحث كأسئلة البحث اليت كتبتها الباحثة يف الفصل األكؿ، 

ادلدخل الكمي كالكيفي. ادلدخل الكمي ىم مدخل البحث استخدمت الباحثة يف ىذا البحث 
كأما ادلدخل الكيفي ىو  09الذم يكوف فيو احلساب كاألرقاـ العددية عند ربليل ادلادة العالية.

ادلدخل البحث الذم يستغٌت عن األرقاـ العديدة كىو يتكوف من الكلمات كالعبارات يف مجيع 
 01عمليات البحث : مجع ادلادة العمية كربليلها كعرض نتائج البحث.

للحصوؿ على نتائج معُت كذبربة  الذم ادلستخدـكالتطوير ىو البحث  منهج البحثك 
إف منهج البحث كالتطوير يف مفهومو البسيط منهج منظم يهدؼ لكشف منتحو أك  00فعالة.

منوذج أك منهج أك إسًتاتيجية أك طريقة أك خطوة معينة مع تعيينها كإصالحها كتطويرىا كإنتاجها 
 00كذبريب فعاليتها لتكوف جديدة كفعالة كمفيدة.

اإلنتاج، حىت يكوف اإلنتاج  احتاجت الباحثة استعدادت كاملة كاخلطوات الدقيقة لتطوير
كىذا (ADDIE).تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث منوذج البحث كالتطوير أدمإنتاجا فعاال. 

 .النموذج يتكوف إُف مخس خطوات: )التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق، التقوًن(
اختارت الباحثة ىذا شكل البحث كاإلعدادم ألف ىذا الشكل فيها خطوات دقيقة يف 

جراءات اإلنتاج، لذالك شعرت الباحثة سهولة لتطوير اإلنتاج كىذا الشكل مركنة كأمكنة إ
 دبناسبة احلاجات كادلشكالت اإلنتاج اإلعدادية ادلطورة. 

 

 

 

                                                             
 .03(، 7000)بَتكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية يف البحث العميسعيد امساعيل صيٍت،  09
 .00، قواعد أساسية يف البحث العميسعيد امساعيل صيٍت،  87

88Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung : 

Alfabeta 0225), 097. 
89Nusa Putra, Research & Development Penelitian dan Pengembangan; Suatu Pengantar (Jakarta: 

Rajawali Pers, 0211), 67. 
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 إجراءات البحث والتطوير  .ب 

ستشرح الباحثة إجراءات البحث كالتطوير شرحا كامال كما ك استخدمت الباحثة اخلطوات   
 يلي : 

 احلاجاتحتليل  .۰

رئيسة الدائرة كمعلمة اللغة العربية الباحثة يف إجراء ادلالحظة كادلقابلة مع  كانت
كادلادة التعليمية ادلستخدمة كطريقة تعليمها كالوسائل  لطالباتدلعرفة خصائ  ا كالطالبات

كطريقة اختبارىا كادلشكالت اليت يواجو ادلدرس يف عملية  كتابةادلستخدمة لتعليم مهارة ال
 .التعليم

رئيسة الدائرة كمعلمة اللغة تبدأ الباحثة من حصيلة مالحظة مبدئية بوسيلة ادلقابلة إُف 
ككجدت الباحثة إمكانيات كادلشكالت. إمكانيات ىوكل شيء إذا يستطيع  العربية كالطالبات

إذا َف يفيد تلك إمكانية سيصَت مشكلة جديدة، كابلعكس أف أم يفيد سيزداد نتيحتة كلكن 
ادلشكلة ديكن سيصَت إمكانية جديدة إذا يفيد مفيدة اتمة. كمشكالت ىو إذا كاف ظواىر يف 

لها ربستطيع أف ت عمارة اللغة الواقعي سلتلف برجائها. كنظرت الباحثة أف ادلشكالت الطلبة يف
  . تابةكتاب تعليم مهارة الك  عداداب

  تصميمال .۹

 :كتتكوف ىذه اخلطوة إُف مايلي

الىت طط ادلنتج الذم سيطوره مناسبة بتحليل احلاجات ة أف زببدأ الباحثكيف ىذه اخلطوة ت .أ 
 ربصل من مقابلة مدرسي اللغة العربية.

تعليم اللغة العربية مثل الطريقة يف التعليم كادلواد التعليمية يعُت العناصر اتاج يف  .ب 
 .تعليم اللغة العربيةادلستخدمة يف 

تستعد الباحثة ادلراجع ادلهمة يف تطوير ادلواد التعليمية. كالباحثة أتخذ ادلراجع من الكتاب  .ج 
 ادلتعلق ادلواد التعليمية. مث تطور ابستخداـ ادلخط ط يف رلاؿ ادلواد.
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كاجتمعت الباحثة  عرفيةالنطرية ادل ضوءصنعت الباحثة كتاب تعليم اللغة العربية على  .د 
اللغة العربية يف دلراجع اليت تتعلق إبنتاج ادلطورة من انحية مواد التعليم ادلناسب دبستول ا

 .عمارة اللغة

. كيف تطوير كتاب كتابةقة ادلناسبة لسهولتهم يف المث اختارت الباحثة اإلسًتاتيجية كالطري  .ق 
ربليل ادلنهج،  92ىي :ادلواد التعليمية التعليمي علينا أف نتم خبطواتو، كاخلطوات فيتصميم 

 تعيُت موضوع الكتاب، تصميم ىيكل الكتاب، مجع ادلراجع، تناسب ادلواد استفاده.

 

 التطوير .3

ىذه اخلطوة ىي ربقيق ادلنتج الذم خططو الباحثة. كأما التخطيط من ىذا ادلنتج 
 الوحدات، كىي: سبعتتكوف إُف: ادلقدمة، أىداؼ التعليم، معيار الكفاءة، اتول من 

 ٔ.ٖ:اجلدوال

 ادلوضوع الوحدة الرقم

 ()كتابة اذلمزة 7الكتابية  عدالقوا األكُف الوحدة 1

 ()تركيب اجلملة العربية 7تكوين اجلملة  الثانية الوحدة 0

 (تركيب النعيت) 0 تكوين اجلملة الثالثة الوحدة 3

 (تركيب العددم) 3 تكوين اجلملة الرابعة الوحدة 4

 (اقساـ األفعاؿ) 1األفعاؿ  اخلامسة الوحدة 5

 (الفعل ادلتعدم حبرؼ اجلر) 0 األفعاؿ السادسة الوحدة 6

 األساليب العربية الفصيحة السابعة الوحدة 7

 

كصحة ادلنتج من خالؿ ربضَت خبَت اللغة من ادلدرسُت أك ااضرين الذين يتمرسوف 
كصحة  91العيوب كادلزااي يف ىذا ادلنتج.يف ىذا اجملاؿ لتقييم ادلنتج حىت تكوف الباحثة تعرؼ 

 ادلنتج انحيتاف رلاؿ اتول كتصميم ادلنتج. 

                                                             
92 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta : Diva Press, 0215), 

176. 
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مشكورل د.كتقدـ الباحثة ادلنتج إُف خبَتين يف رلاؿ زلتول ادلواد كتصميم ادلنتج كمها 
كتقدـ الباحثة ادلادة ادلطورة لتقـو ابلتحكيم كالتقوًن كإعطاء  .توفيق الرمحن د.ك إمساعبل 
ات كاإلرشادات. كأما معايَت قياس ادلنتج يف رلاؿ زلتول ادلواد من اخلبَتين يف ىذا االفًتاح

 90البحث فيما يلي:

 دقة عنواف الباب مع زلتوايت ادلادة يف كل ابب .أ 

 موافقة معايَت الكفاءة أبىداؼ التعليم .ب 

 ربقيق أىداؼ التعليم .ج 

 موافقة ادلواد أبىداؼ التعليم .د 

 كضوح ادلواد .ق 

 كضوح األمثلة .ك 

 موافقة اجلدكؿ كالصورة كادلخطط .ز 

 دقة اختيار ملخ  ادلواد .ح 

 مواقفة االختبار أبىداؼ التعليم .ط 

 كضوح اللغة ادلستخدمة .م 

 كأما معايَت قياس ادلنتج يف رلاؿ تصميم ادلنتج من اخلبَتين يف ىذا البحث فيما يلي:

 جودة الغالؼ .أ 

 شلتع تصميم الغالؼ .ب 

 دقة كضع الكتابة .ج 

 العنواف، كالكتابةاستقامة استخداـ الفضاء،  .د 

 كضوح الكتابة .ق 

 أكمل ادلكوانت يف كل ابب  .ك 

 دقة عرض ادلواد .ز 

 دقة كضع ادلخطط كاجلدكؿ .ح 
                                                                                                                                                                                              

91Sugiono, Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D cetakan ke-08, (Bandung: Alfabeta, 

0218),320 
90 I Made Tegeh dkk, Pengembangan Buku Ajar model Penelitian Pengembangan dengan model ADDIE 

(Seminar Nasional Riset Inovatif IV, 0215), 011 
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 ترتيب عرض ادلواد .ط 

 التطبيق .4

 تتكوف ىذه اخلطوة مايلي:

 تستخدـ الباحثة فصال كاحدا. كلذلك ىناؾ االختبار القبلي كاالختبار البعدم .أ 

 التجربة لكي تعرؼ فعالية ادلنتجتعمل الباحثة االختبار القبلي جملموعة  .ب 

توزع الباحثة ادلنتج إُف الطلبة كادلدرس. كيطبق ادلدرس يف التعليم ابستخداـ ادلنتج ادلطور  .ج 
 كخي  ادلدرس الوسائل فحسب.

 الباحثة تالحظ كتكتب كل ما حيدث يف عملية التعليم. .د 

 تعمل الباحثة االختبار البعدم جملموعة التجربة. .ق 

نشر الباحثة االستبانة اليت فيها نقاط السؤاؿ ادلهم إُف ادلدرس كالطلبة كيف ىذه ادلرحلة ت .ك 
 لكي تعرؼ الباحثة البياانت ابستخداـ ادلنتج.

 التقومي .5

 93تقـو الباحثة يف ىذه اخلطوة مايلي:

 تقيس الباحثة االستبانة الىت توزىا إُف الطلبة كادلدرس .أ 

 تقيس الباحثة االختبار البعدم جملموعة التجربة .ب 

تطلب الباحثة ادلعلومات اليت ذبعل الطلبة أحسن من قبلو. كالغرض يف ىذه ادلرحلة مث  .ج 
 لكي يكوف ادلنتج قد نوسب حق مناسبة كاستطاع ادلدرسة استخدامو

 

 نتججتربة ادل .ج 

، نتجيل درجة الفعالية كنتيجة ادلجلمع البياانت ادلستخدمة كألة أساسية لن نتجة ادلبر ذبدؼ هت
 :ربتوم على نتجبة ادلر ذبكىذه 

 تصميم التجربة 10

 .عمارة اللغةئية يف بدا، قامت الباحثة بتجربة ادلالتجربة ىو من التجربة ادليدانيةيم تصم إف

                                                             
93Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 0211), 020 
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 لتجربة اأفراد  00

 ، كما ايِف :ربتاج الباحثة إُف أفراد التجريةقامت الباحثة ابلتجرية ك 

مشكورل  د.العربية ىو ، اخلبَت األكؿ يعٍت من رلاؿ اللغة ءاأفراد التجربة من اخلرب  ( أ
  ،توفيق الرمحند.  وب التعليمي ى، كاخلبَت الثاين يعٍت من رلاؿ تصميم الكتاإمساعيل

 . ألف ذلم الكفاءة كخصائ  يف رلاذلم

نيل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي ، تستهدؼ عمارة اللغةأفراد التجربة لطلبة  ( ب
خاصة تعليم اللغة العربية  ألهنن حيتجن على القسمة ىذا كالبعدم. كاختارت الباحثة طلب

 .فعالية ضلو تعليم اللغة العربية الكتاب التعليمي أكثر تطوير كسبكن ىذا تابةيف مهارة الك

 

 البياانت ومصادرىا  .د 

 البياانت  10

ىي حقائق مت تسجيلها، أك سيتم تسجيلها مستقبال بشأف أحدث معينة، كقد تكوف 
ىذه احلقائق مستقلة كغَت مرتبطة ببعضها كغَتزلدد العدد كذلك رلموعة من احلقائق 
كادلشاىدات اليت يتم مجعها من رلتمع إحصائي معُت، كيتم إدخاذلا إُف احلاسوب دلعاجلتها 

 كإخراج النتائج. 
احثة البياانت على قسمُت، البياانت الوصفية كالبياانت الكمية. أما البياانت كقسمت الب

 كمعلومات يف ىذا البحث كما يلي
 البياانت الكيفية، تشمل ىذه البياانت :  ( أ

 البياانت عن أىداؼ التعليم كادلادة التعليمية (1

التعليم  البياانت عن عملية التعليم كالتعلم اليت تشتمل على ادلواد التعليمية كطرؽ (0
 فيها ك مشكالت فيها.

 مشاركة الطلبة كتفاعلهم ضلو مادة اللغة العربية لفصل اللغة العربية يف عمارة اللغة (3

 ادلعلومات عن النطرية ادلعرفية  (1

 البياانت الكمية، كستشمل ىذه البياانت :  ( ب

 تصديق زلتول مادة تعليم اللغة العربية ادلهارة الكتابة.  (1
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بار القبلى ك البعدم ابالستخداـ الكناب ادلققر اللغة نتائج الطالب من االخت (0
 العربية مستول للطلبة فصل اللغة العربية يف عمارة اللغة

 آراء الطالب كادلعلم كتعليقاهتم بعد تنفيد الكتاب التعليمي دلهارة الكتابة. (3

 مصادر البياانت  00

 مصادر مصادر البياانت ىي الفرد من البياانت اصولة. كقبل الشركع، فعُت  
البياانت األساسية ىي الفاعل من أم البياانت ادلتناكؿ حىت ربصل الباحثة مصادر البياانت 

 94األساسية يف البحث.

لعرض البياانت يف ىذا البحث ربتاج الباحثة إُف مصادر البياانت لتحقيقها كمصادر 
 . كاخلرباءالطلبة كادلعلم  عمارة اللغة ةرئيس بياانت اليت أتيت هبذا البحث يف ال

عن أىداؼ التعليم ادلستخدمة، كربتاج  عمارة اللغة ةرئيسربتاج الباحثة البياانت من 
يف عمارة الباحثة البياانت من الطالب عن مشاركة الطلبة كتفاعلهم ضلو مادة اللغة العربية 

ادلواد ، كربتاج الباحثة البياانت من ادلعلم عن عملية التعليم كالتعلم اليت تشتمل على اللغة
التعليمية كطرؽ التعليم فيها ك مشكالت فيها، كربتاج الباحثة البياانت من اخلبَت عن النطرية 

 ادلعرفية كعمليتها يف ىذا ادلادة ادلطورة.
 

 أساليب مجع البياانت .ه 

، ألف كالىم نة، كاالختبار، كاالستبا، منها : ادلقابلةاستخدمت الباحثة أربعة أدكات
اانت اليت تتعلق بتطوير الكتاب التعليمي لتنمية مهارة الكتابة لطلبة فصل يستخدموف يف مجع البي

 اللغة العربية يف عمارة اللغة. ستشرح الباحثة إجراءات البحث كالتطوير شرحا كامال كما يلي : 

 ادلقابلة 10
ىي زلادثة موجهة بُت القائم ابدلقابلة كبُت شخ  أك أشخاص آخرين هبدؼ الوصوؿ 

 95قف معُت تسعى الباحثة لتعرفها من أجل ربقيق أىداؼ الكتاب التعليمي.إُف حقيقة أك مو 
من التعريف السابق فاستخدمت الباحثة ىذا األسلوب جلمع البياانت عن عملية التعليم 

                                                             
91Suharsimi Arikunto, Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 0220), 

127 
 121(9 2880)دمشق: دار الفكر9  البحث العلمي9 أساسيتو النظرية ك شلارستها العلمية9رجاء كحيدرم9 95
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 كالتعلم اليت تشتمل على ادلواد التعليمية ادلستخدمة كطرؽ التعليم فيها ككسائلو كمشكالت فيو.

 .سلربات لتأكد االختبار. كىن رئيسة الدائرة ك ادلعلمة ك الطلبةكأخدت الباحثة ثالث 

 ةاالستبان 00

ىي عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلكتوبة اليت تعد بقصد احلصوؿ على معلومات أك 
تصديق زلتول الكتاب التعليمي دلهارة الكتابة،  96آراء ادلبحوثُت حوؿ ظاىرة أك موقف معُت.

 اهتم بعد تنفيذ الكتاب التعيسى ادلهارة الكتابة. كأرل الطلبة كادلعلم كتعليق
 اإلختبار  30

ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أك التمرينات أك آالت أخرل ادلستخدمة لقياس ادلهارة 
كمن البياف ادلوجز،  97كادلعرفة كالذكاء كالكفاءة كادللكة اليت ديلك الفرد أك اجلماعة.

س قدرة أفراد اجملموعة التجريبية ادليدانية يف مواد فاستخدمت الباحثة االختبار القبلي لقيا
التعليمية قبل عدـ الكتاب التعليمي. كاستخدمت الباحثة االختبار البعدم دلعرفة مدل فعالية 

 تطوير الكتاب التعليمي يف ترقية كفاءات الطلبة على مهارة الكتابة.
 .ككضحت الباحثة البياانت كمصادرىا كأساليب مجعها يف اجلدكؿ البيانية التالية 

 ٕ،ٖ:اجلدوال
 البياانت الكيفية

أساليب مجع  مصادر البياانت البياانت الرقم
 البياانت

 أىداؼ التعليم كادلادة التعليمية 1
عمارة  ةرئيس 

 اللغة
 ادلقابلة

0 

البياانت عن عملية التعليم كالتعلم 
اليت تشمل على ادلاد التعليمية كطرؽ 

 التعليم فيها مشكالت فيها
 ادلقابلة ةادلعلم

 ادلقابلة الطلبةرأبة الطلبة عن ادلادة التعليمية  3
                                                             

96
 .91(9 7000دمحم عبيدات9 دمحم أبو نسار9 دمحم عقلة مبيضُت9 منهج البحث العلمي القواعد ك ادلراحل كالتطبيقات9 )عماف: دار كائل9   

97 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 0220), 139. 
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 السابقة
 

 ٖ،ٖ: اجلدوال
 البياانت الكمية

أساليب مجع  مصادر البياانت البياانت الرقم
 البياانت

1 
 احتياجات الطلبة اُف تطوير الكتاب

 االستبانة الطلبة التعليمي

0 
 كتصميمها  تصديق زلتول مادة

 االستبانة اخلرباء تعليم اللغة العربية دلهارة الكتابة

3 

نتائج الطلبة من االختبار القبلي ك 
البعدم ابالستخداـ الكتاب الكقرر 
اللغة العربية مستول لطلبة فصل اللغة 

 العربية يف عمارة اللغة

 االختبار الطلبة

4 

ك تعليقتهم بعد  ةأراء الطلبة ك ادلعلم
تنفيذ الكتاب التعليمي دلهارة 

 الكتابة
 االستبانة ةالطلبة ك ادلعلم

 

 أدوات البحث .و 

 استخدمت الباحثة أربعة أنواع من األدكات جلمع البياانت اليت احتاج إليها، كىي ما يلي:
 دليل ادلقابلة  10

العربية جلمع البياانت عن عملية التعليم  قمت الباحثة ابدلقابلة مع معلم ادلادة اللغة
كالتعلم اليت تشتمل على أىداؼ التعلموادلواد اللغة العربية خاصة يف عمارة اللغة كطرؽ التعليم 

 فيها ككسائلو كمشكالت فيو.
 دليل االستبانة  00
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كزعت الباحثة أكراؽ االستبانة على ادلعلم كالطلبة عن آرء الطلبة كادلعلم كتعليقاهتم 
تنفيذ الكتاب التعليمي دلهارة الكتابة، أما أكراؽ االستبانة للخرباء ىي عن تصديق  بعد

زلتول تصميم الكتاب التعليمي دلهارة الكتابة. كتصحيح ىذه بنود االستبانة إُف ادلشرؼ قبل 
استخدامها للجمع على معلومات كبياانت كحقائق مرتبطة بتطوير الكتاب التعليمي دلهارة 

 ة فصل اللغة العربية يف عمارة اللغة.الكتابة لطلب
 أسئلة االختبار  30

استخمت الباحثة أسئلة االختبار أداة لبحثها. كاالختبار يف ىذا البحث ىو 
االختبار القبلي كاالختبار البعدم، كذلك للوقوؼ على مدل فعالية الكتاب التعليمي، 

سؤاال لنيل  15ختبار البعدل سؤاال كاألسئلة يف اال 15ككانت األسئلة يف االختبار القبلى 
 التصديق عن أسئلة االختبار القبلي كالبعدم.

 

 أسلوب حتليل البياانت  .ز 

 لتحليل البياانت تستخدـ الباحثة التحليل الكيفي ك الكمي :
 ربليل الكيفي  10

 Analysis)يف ربليل البياانت الكيفية تستخدـ الباحثة األسلوب الكيفي 

Descriptive)  ( 1986لوفقا على كَتؾ ك ميلر  )لتحليل نتائج مقابلة عن أىداؼ 98
التعلم كالكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة. كذلك ربليل نتائج ادلقابلة 
عن عملية التعليم كالتعلم اليت تشتمل على ادلواد ادلستخدمة كطرؽ التعليم فيها ككسائلو 

 ية ادلعرفية. كادلعلومات عن النظر 
 ربليل الكمي  00

استخدمت الباحثة يف ربليل البياانت من نتيجة االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة 
الكفاءة، يعٍت أف تعُت فعالية تعليم اللغة العربية على أساس النظرم ادلعرىف لًتقية مهارة 

                                                             
98Andi Prastowo, Metode Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 0211), 01 
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لقبلي كالبعد. الكتابة من اللغة العربية كعدمها تقاس حسب نتيجة الطلبة يف االختبار ا
 99، أما إجرءاتو كما يلي :t-testاستخدمت الباحثة الرمز 

إعطاء االمتحاف قبل استخداـ الطريقة إُف الطلبة )اختبار القبلي( للمجموعة التجرييب  .أ 
 كالضابط.

 إعطاء الطريقة اجلديدة للمجموعة التجرييب .ب 

ة للمجموعة التجرييب إعطاء االمتحاف )اختبار البعدم( بعد استخداـ الطريقة إُف الطلب .ج 
 كالضابط

 يقرر احلاصل من النتيجة قبل استخداـ الطريقة كبعد استخدامو .د 

كتصديق اخلرباء كآراء الطلبة كادلعلم كتعليقاهتم بعد تنفيذ الكتاب التعليمي، كىذا الرموز  .ق 
 122لتقوًن إنتاج التصميم:

  
∑  

∑ 
 

 البياف :

Pادلئوية الصالحية : 

 : رلموعة القيمة اصولة   ∑

 : رلموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى  ∑

قامت الباحثة بتحصيل التصديق عن طريقة االستبانة من خبَت الكتاب التعليمي من 
تصميمة كصحة اللغة العربية. كللحصوؿ على البياانت ادلرجوة استخدمت الباحثة استبانة 

أبريع دراجات يف التقوًن . أما ادلعايرب لكل درجة  تصديق للخرباء، ككانت االستبانة معلقة
 فهي :

 

                                                             
99Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineke Cipta, 0226), 85-

86. 
122 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 0223), 32 
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 ٗ،ٖجدول : 

 121دليل تفسري البياانت من النتيجة التصديق والتثبيت

 البيان معيار النجاح ادلئوية الرقم

 جيد جدا 122% -% 82 4
ديكن استخدمو يف التعليم بدكف 

 التصحيح

ديكن استخدمو يف التعليم بقلة  جيد 79% -% 62 3
 التصحيح

ديكن استخدمو يف التعليم  مقبوؿ 59% -% 52 0
 ابلتصجيج

 الديكن استخدمو يف التعليم ضعيف 49% -% 2 1
 

 Analysis Statistic  Descriptiveتستخدـ الباحثة أسلوب ربليل إحصائي كصفي 
ابدلعدؿ أك ابلنسبة ادلئوية لتحليل البياانت أك النتائج من االختبار القبلي كالبعدم كدلعرفة 
صلاح الطالب  كربلل الباحثة هبذه األسلوب لتحليل فعالية تعليم القراءة ابستخداـ اإلنتاج 

(t-test)  ادلطورة كتقـو الباحثة ابالختبار التائي

 120عادلة التالية:كحيسب معامل االختبار التائي ابدل

 2   
  

    
 

 البياف : 

t  معادلة اتء احلساب : 

Md :  قيمة الوسط أك احلاصلة ادلتوسط من تفوت النتائج من االختبارين 

 كأما خطوات إحصائيتها يف ما يلي :
                                                             

121Nana Sudjana, Statistik Desain & Analisis Eksperimen (Bandung: Tarsito Bandung, 1992), 15. 
120 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 0211), 325-327. 
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    حبثت الباحثة عن معدؿ التفريق ابستخداـ الرمز: (أ 
∑ 

 
 

 ابستخداـ الرمز: Defiasi Standar dari Diference (SDD) حبثت الباحثة عن (ب 

      √
∑ 0

 
  (

∑ 

 
)

0

 

 Standart Error dari Mean of Difference(     حبثت الباحثة عن) (ج 

       الرمز : 
   

√  1
 

    ابستعماؿ الرمز :  toحبثت الباحثة عن (د 
  
    

 

 البياين جاىزة يف ادلللحق(: فيما يلي معيار الختبار التائي )كانت نتيجة ت الرسم

إذا كانت درجة ت احلسايب أكرب من ت الرسم البياين، فمعٌت ذلك أف فركض البحث  (1
 مقبوؿ.

كإذا كانت درجة ت احلسايب أصغر من ت الرسم البياين، فمعٌت ذلك أف فركض  (0
 البحث مردكدة.
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها 

 دلهارة التعليمية ادلواد تطوير خطوة إسباـ عن البياانت نتائج الباحثة استعرضت ثالبح ىذا يف

 عرفيةادل النظرية ضوء على تابةالك دلهارة التعليمية ادلوادصالحية ك  عرفيةادل النظرية ضوء على تابةالك

دبعهد سلفية شافعية  عمارة اللغةلدل طالبات  ادلواد فهم تسهيل يف ادلواد ىذه داـاستخ فعاليةك 
 نتائج على ضلصل حىت الباحثة كربليلها ثالبح بياانت الباحثة عرضت فلذلك ،سكورجو سيتوبندك

 .اجليد ثالبح

ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدى طالبات  تطوير ادلبحث األول:
  مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو عمارة اللغة

 حتليل االحتياجات .أ 

 ادلواد تطوير قامت الباحثة ربليل االحتياجات قبل أف تشرع الباحثة يف خطوة

عمارة يف  الكتابة للحصوؿ على ادلعلومات عن أحواؿ الطالبات كادلعلمة دلهارة التعليمية
ككذلك ادلعلومات حوؿ احتياجات الطالبات  اللغة دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك

الكتابة. كىذه  دة التعليمية كأنشطة تعليم كتعلم اللغة العربية خاصة يف مهارةعن ادلا
ادلعلومات كلها مطلوبة لبناء خطة ادلادة التعليمية اليت ستطورىا الباحثة. كقد قامت الباحثة 

دبعهد سلفية  عمارة اللغةيف  رئيسة الدائرة الباحثة ادلادة التعليمية مع أف تعد ابدلقابلة قبل
 كمعلمة اللغة العربية كالطالبات. كىي كما يلي : شافعية سكورجو سيتوبندك

دبعهد سلفية شافعية سكورجو  عمارة اللغةيف  الدائرةرئيسة أجرت الباحثة مقابلة مع 
، مع أشكاؿ ادلناقشة، مثل أىداؼ التعلم ادلستخدمة ىو حبيث ىي صفية الواحدة سيتوبندك

٪ ألنو ال 788تعليم كالتعلم. َف يتحقق ىذا اذلدؼ بنسبة يتمكن الطالبات من الكتابة ىف 
اليت جيدف صعوبة يف كتابة العربية ادلتعلقة ابلكتابة اليومية.  الباتيزاؿ ىناؾ العديد من الط
 ادلواد سبلك ال عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندكديكن مالحظة ذلك بػأف 

 ككذلك للمعلم كاف سواء دلهارة الكتابة العربية اللغة كالتعلم التعليم لعملية اخلاضة التعليمية

مرات يف ىذا االمتحاف حىت مع أف  1ككثَت منهم ما زالوا عالجات تصل إُف  الطالبات،
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حباجة إُف ربسُت كجيب تطويرىا بشكل أفضل ألف ىذا  الكتب ادلدرسية يف ىذا التعلم
ا عن الكماؿ دلادة ادلقدمة ال تتوافق مع القواعد احلالية، كىي ككثَت من ا الكتاب ال يزاؿ بعيدن

 القواعد اليت جيب أف تكوف يف الكتاب تعليم على سبيل ادلثاؿ التدريبات يف كل مادة.حىت

 .موجها كغَت منظمان  غَت كالتعلم التعليم عملية تكوف

سلفية عمارة اللغة دبعهد ادلقابلة مع معلمة اللغة العربية يف  ، أجرت الباحثةذلكبعد 
، مع أشكاؿ ادلناقشة ىو االسًتاتيجيات كالنماذج شافعية سكورجو سيتوبندك ىي يولندا

ألىداؼ التعلم كادلادة  ادلصممة خصيصةكطرائق التعلم ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية 
كالطالبات يف كل اجتماع، على سبيل ادلثاؿ ما كاف متوقعنا من الطالبات القدرة على كتابة 

العربية بشكل صحيح، كالطريقة ادلستخدمة ىي تستخدـ ادلعلمة طريقة  اخلطبة، كيف اللغة 
اك لكتابة ماذا شرحات اك تكلمت ادلعلمة، مث  كؿ العملية التعليم تطلب ادلعلمة لسمعأ

 ادلواد عدـ ىي التعليم ادلعلمة عند تواجهها اليت ادلشكالت تعطي ادلعلمة التدريبات. ككانت

 التعليم عملية عند اللقاء كل يف ستقدـ اليت مواد أية ربقيق يف متحَتة يى حىت التعليمية

 يف كاف سواء كالتعلم التعليم عملية يف الطلبة لرغبة ادلشكلة كىذا احلالة ىذا كتؤثر كالتعلم،
 .الكتابة مهارة تعليم

األساسية كسائل التعلم ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية ىي سبورة كالوسائل التعلمية 
كالقرطاس، كادلعجم ككذالك تستعد الدكرة الوسائل كألدكات ادلتنوعة لًتقية صلحا عملية 
التعليم، كمثل احلاسوب كآدكات عملية التعليم الكاملة كادلكتبة، كادلعمل، كغَت ذلك كلكن 

 أف يرجوف أبهنن كادلعلمة يولنداقاؿ  كما ال تستعد ادلواد التعليمية خصوصا دلهارة الكتابة

 صعبا األمر ىذا كاف كلكن الطلبة ابحتياجت ادلناسبة الكتابة التعليمية ادلهارة ادلواد يعدف

 ذلن.

عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية سكورجو   أجرت الباحثة مقابلة مع طالبات
 كمازاؿتشعر الطالبة أف ادلواد كاف أقل إاثرة لالىتماـ  مع أشكاؿ ادلناقشة، سيتوبندك

الطالبات جيدف صعوبة يف تعلم اللغة العربية ألنو بعد عملية التعليم ك التعلم َف يتمكن من 
شلارسة ما يتعلمنها على التدريبات كلكن ما زاؿ يتعُت عليهم االنتظار حىت يقـو ادلعلم 
إبجراء االختبار ألف الكتاب ادلستخدـ أقل من مهارة الكتابة ك االختبار أك التدريبات. إهنم 
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تعلموف اللغة العربية حىت يتمكن من كتابة اللغة العربية، كلكن ادلواد ادلستخدمة من مهارة ي
ا كالقليل من التدريبات. كما جيب عليهم تعلم مجيع ادلهارات، أم  الكتابة اخلاصة قليلة جدن
مهارة الكالـ كمهارة االستماع كمهارة القراءة كمهارة الكتابة، ابإلضافة إُف عناصر اللغة 
العربية، كىي ادلفردات كالقواعد النحوية، شلا جيعل من الصعوبة على الطالب الًتكيز على 

 .تعلم اللغة العربية من ادلهارة الكتابة

أف الطالبات يشعرف الصعوبة ما عندىن الرغبة يف التعلم كبعد أف يشاركن عملية  
كلكن مازاؿ منتظر حىت التعليم ك التعلم ىن اليستطيعن مبشارة أف يدربن يف االختبار 

 رأت ذلك، أجل يعطي ادلعلم االختبار ألف يف الكتاب ادلستخدـ أقل من االختبار.من

 الدكرة ىذا يف العربية اللغة كالتعلم عملية التعليم يف زلتاجان  أشد التعليمية ادلواد أف الباحثة

   .الكتابة مهارة تعليم يف خاصة

 تصميم االنتاج .ب 

 عمارة اللغةبعد أف عرفت الباحثة ادلشكالت كاالحتياجات يف تعليم اللغة العربية يف 
دبعهد سلفية شافعية سكراجو سيتوبندكا كما يف البياانت السابقة، فقامت الباحثة بتخطيط  

دبعهد سلفية  عمارة اللغةكتاب اللغة العربية على ضوء النظرية ادلعرفية للمستول ادلبتدء يف 
 كراجو سيتوبندكا. شافعية س

 ،بكتاب األخر زبتلفو اليت مواصفات ذلا التعليمي الكتاب بشكل التعليمية كادلواد
 إسباـ فبعدادلعرفية. النظرية  على تابةالك مهارة ادلواد تطوير عند الضوابط الباحثة عينت

  : منها كترتبها ادلواد تنظيم ىا،تطوير 

عة كلونو أبيض كأزرؽ ادلتنو  ابأللواف الكتاب غالؼ الباحثة صممت : الكتاب غالؼ .1
 عينت كذلك. تابةالك يعٍت مهارة ادلرجوة الطالبة بكفاءة تناسب اليت الصورة كاختيار

السُُّهْوَلة يف َاخْلُُطَوات ) اَْلَقَلُم يف نَةْيِل اأْلَْحاَلمِ " كمستو الكتاب ىذا موضوع الباحثة
التعليم، كصورة  يف محاستهم كيزيد للطلبة جذاب الكتاب يكوف ألف ("َدْرِس اْلِكَتابَةِ 

 الغالؼ كما يلي:
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 كادلضموف منها .الكتابة من ادلقدمة ىي الكتاب بداية يف الباحثة صممت : ادلقدمة .0

 تطويرالكتاب، كاذلدؼ يف ادلعرفية النظرية عن عاـ كبياف الشكر الكلمة عن ىي

 محاستهم الكتابة كيزيد ادلهارة يف كادلتعلمة ادلعلمة لتسهيل يعٍت الكتاب ذلذا األساسي

كصورة ادلقدمة كما   الكتابة، مهارة تعليم يف خصوصا العربية اللغة تعليم يف كرغبتهم
 :يلي
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 عن فية بياف .الكتاب زلتول دليل ستظهر ادلقدمة عرض بعد : الكتاب زلتول دليل .3

 مث حىت الًتكيب ادلفردات من تبدأ اليت ادلواد لكل ادلواد كترتيب الكتاب مضموف
 التدريبات، ك صورة زلتول الكتاب كما يلي:

 
 للمعلمة يعٍت الكتاب  استخداـ دليل الباحثة القسم ىذا يف : الكتاب استخداـ دليل .1

تدرج  لتنظم كتبتها الباحثة .العاـ شكل على ادلعرفية ابلنظرية الكتاب تعليم طريقة
 .ادلرجوة الطالبة كفاءة كربصيل التعلمي عملية
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 كحدات، كاختارت سبع إُف ادلصممة التعليمية ادلواد الباحثة قامت :الكتاب زلتوايت .5

 العربية اللغة عامة دبدرسة مناقشة من ادلوضوعات من كحدة لكل ادلوضوعات الباحثة

 الوحدة: لكل الوحدات كادلوضوعات توضيح ايِف كفيما .العربية اللغة تعليم كمدرسة

 ٔ،ٗجدول: 

 ادلوضوعات للمواد التعليمية

 موضوعات رقمال
 ()كتابة اذلمزة 7الكتابية  عدالقوا .1

 ()تركيب اجلملة العربية 7تكوين اجلملة  0

 (تركيب النعيت) 0 تكوين اجلملة 3

 (تركيب العددم) 3 تكوين اجلملة 4

 (اقساـ األفعاؿ) 1األفعاؿ  5

 (الفعل ادلتعدم حبرؼ اجلر) 0 األفعاؿ 6

 األساليب العربية الفصيحة 7

 

 
ك أىداؼ التدريس،  فللعنوا ادلوضحة كالصورة الوحدة، عنواف فيو :الداخلي الغالؼ .6

 الدخلي كم يلي:  الصورة الغالؼ
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 مواصفات ادلواد على ضوء النظرية ادلعرفية .7

 عند ادلهمة الضوابط الباحثة عينت ثالث عمليات، على النظرية ادلعرفية حيتوم

 الباحثة تقدًن إسباما تطويرىا عندما على ضوء النظرية ادلعرفية، الكتاب التعليمي تطوير

، ك ستيعاباال: الصورة يف خبصائصو للتصديق الكتاب  كل بياف كسيأيت التوازف، التالـؤ

 : ايِف فيما عنصر

 ستيعاباال (أ 

العملية األكِف يف النظرية ادلعرفية ىي استيعاب أك قبوؿ ادلعلومات اجلديدة 
طالبات كفقنا للهياكل ادلعرفية احلالية. يف ىذه العملية، تستخدـ الطالبات لل

اذلياكل ادلعرفية أك القدرات ادلوجودة حوؿ تراكيب اللغة العربية لقبوؿ ادلعلومات 
 اجلديدة يف بيئتهم يف شكل عرض تقدًن مادة ادلفردات ك تراكيب اللغة العربية.

 تقدًن يف االنتباه جذب ك التشويق عملية تضمن التعليمية، ادلواد ىذه يف

 على احلصوؿ من للغرض ابلصوار مصحوبة ابدلوضوع ادلتعلقة اجلديدة ادلفردات

 فيو كليتم  الدرس موضوع يف دافعيتهن كإاثرة الطالبات معرفة حوؿ معلومات

 العربية اللغة تعلم يف انتباىهن كشد تشويقهن
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  التالـؤ (ب 

النظرية ادلعرفية ىي التالءـ أك تطبيق اذلياكل ادلعرفية احلالية العملية الثانية يف 
على ادلواقف اجلديدة أكثر ربديدان كاليت يف ىذه احلالة تكوف اذلياكل ادلعرفية اليت 
حصل عليها الطالبات من ادلادة التعليمية، ك تراكيب العربية اليت سبت دراستها مع 

يق كالىم يف مواقف جديدة أكثر ربديدان يف أف مت ترتيب اذلياكل ادلعرفية ديكن تطب
 شكل التدريبات.

يف ىذه ادلادة التعليمية ادلطورة، تضمن التالءـ يف التدريبات دلادة ادلفردات، 
التدريبات دلادة تراكيب اللغة العربية. اذلياكل ادلعرفية ادلوجودة يف ىذه العملية ىي ك 

يت سبق تقدديها يف مرحلة االستيعاب ادلعرفة عن ادلفردات تراكيب اللغة العربية ال
كمن مث تطبيقها مع مواقف جديدة أكثر ربديدان، كىو ادلوقف يف شكل التدريبات 

 .ال تزاؿ مرتبطة ابدلادة ادلعركضة
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 التوازف (ج 

العملية الثالثة اليت تتضمن أيضنا العملية األخَتة ىي التوازف أك التعديل 
، تنفيذىا بواسطة االستيعاب كالتالءـ. يف ىذه العمليةبطريقة متوازنة كمتواصلة يتم 

، كلكن مع احلفاظ على ة التطوير من خالؿ إضافة معارفهنكن للطالبات مواصلسب
االستقرار العقلي يف حد ذاتو الناتج عن عملية تقدًن مادة ادلفردات كتراكيب اللغة 

ب دلادة ادلفردات العربية )االستيعاب(، كعن التدريبات اليت تًتاكح من التدري
 كتدريب  دلادة تراكيب اللغة العربية )التالءـ(.

ة أك عجيف ىذه ادلادة التعليمية ادلطورة، تضمن عملية التوازف يف عرض ادلرا
الوحدات يف آخر. يشار إُف ألكُف كبعد ثالثة الوحدات يف االتقييم بعد أربعة 

تقرار العقلي يف حد ذاهتا ة أك التقييم على أهنا عملية احلفاظ على االسعجادلرا
قبل التطور عن طريق إضافة ادلعرفة يف  اذبة عن عملية االستيعاب كالتالءـالن

 الفصوؿ التالية.
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مراحل: تركيب  9ذلا  عمارة اللغة لتعليمية السابقة ادلستخدمة للطالباتتعتمد ادلواد ا
، ادلطورةالتعليمية  ةادالسابقة كادل ة التعليميةاداؾ العديد من االختالفات بُت ادل. ىنكادلفردات
 من بينها:

 ٕ.ٗاجلدول : 
 االختالف بني ادلادة التعليمية السابقة وادلادة التعليمية ادلطورة

 ادلادة التعليمية ادلطورة ادلادة التعليمية السابقة
 ادلادة التعليمية عملية النظرية ادلعرفية ادلادة التعليمية ادلراحل

 االستيعاب اللغة العربيةتراكيب  ادلالحظة
  عرض مادة ادلفردات 
 تراكيب اللغة العربية 

 

 

 التالءـ

  التدريبات دلادة
 ادلفردات

  التدريبات لًتاكيب
 اللغة العربية

 ادلراجعة التوازف  

 

اب السابق َف تعكس ابلكامل ادلدخل العلمي يف كصف ادلادة التعليمية. أكثر من الكت
ىذا الكتاب . الكتاب كاضحةاستخداـ  بدليليف الكتاب السابق غَت مصحوبة  العناصر
 أك أسئلة منتصف ادلدة كأسئلة الفصل الدراسي النهائي. ادلراجعةأبسئلة  اليشملأيضنا 

 االنتاجتطوير  .ج 

كيف ىذا القسم بدأت الباحثة لتحقيق اخلطوات يف تطوير ادلواد التعليمية دلهارة 
 مرحلتاف، كمها: األكؿ، تصديق ادلنتج ادلعرفية. كيف تطوير االنتاج النظرية الكتابة على ضوء

 : كالثاين ربسُت ادلنتج
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 جتصديق ادلنت .۰

 حتكيم ادلنتج من خبري تصميم الكتاب (أ 

َوات السُُّهْوَلة يف َاخْلُطُ ) اَْلَقَلُم يف نَةْيِل اأْلَْحاَلمِ  ادلنتج ادلطور " ةالباحث تقدم
خبَت من رلاؿ تصميم الكتاب. كاختاره اُف الدكتور إمساعيل مشكور " (َدْرِس اْلِكَتابَةِ 
  اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا.معلم تكنولوجي تعليم الباحثة ألنو 

 حتكيم ادلنتج من خبري ادلادة  (ب 

يف َوات السُُّهْوَلة  نَةْيِل اأْلَْحاَلِم )َاخْلُطُ اَْلَقَلُم يف  قدمت الباحثة ادلنتج ادلطور "
 .خبري ادلادةتوفيق الرمحن كىو إُف الدكتور " َدْرِس اْلِكَتابَِة(

 اللغة العربيةعلمة حتكيم ادلنتج من م (ج 

َوات السُُّهْوَلة يف  نَةْيِل اأْلَْحاَلِم )َاخْلُطُ اَْلَقَلُم يف  قدمت الباحثة ادلنتج ادلطور "
اللغة دبعهد سلفية شافعية يف عمارة  معلمة " إُف زلفى مجيلة كىيَدْرِس اْلِكَتابَِة(

 سكورخوا سيتوبوندك

 حتسني ادلنتج .۹

إُف  ادلعرفية النظرية بعد تقدًن الكتاب للمواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء
اخلبَتين كمها خبَت التصميم كخبَت ادلواد كإُف معلمة اللغة العربية. كادلرحلة التالية اليت 

الباحث البياانت من االقًتحات كادلدخالت عملها الباحث ىي ربسُت ادلنتج. حصل 
كالتعليقات منهم. كيكوف ىذا التحسُت حسب التصديق من اخلبَتين كمعلمة اللغة 

 العربية يف عمارة اللغة كما يلي:

 طباعة دلعايَت كفقنا كتعديلها اجلانبُت كال على الكتب صفحات طباعة تتم (۰)

  الكتب

 الكلمات بُت كالتباعد كادلسافات محزة كتابة ربسُت يفتتم  (0)

 تتم يف استخداـ ادلفردات ك الًتاكيب ادلناسبة (3)
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 التطبيق .د 

كبعد أف جرت الباحثة تلك ادلراحل فجائت ادلرحلة لتطبيق الكتاب ادلعد. ىذه ادلراحل 
ادلعرفية،  النظرية هتدؼ دلعرفة مامدل فعالية تطوير ادلواد التعلمية دلهارة الكتابة على ضوء

تعتمد على جدكؿ اإلختبار القبلي كالبعدم، فحللت الباحثة تلك النتائج كىذه ادلراحل 
 ابستخداـ اختبار دلعرفة كجود الفرؽ قبل إلقاء تطوير ادلواد التعلمية دلهارة الكتابة على ضوء

دلعرفة النتيجة. كأخذت الباحثة ىذه البياانت منو االختبار  كبعد القائها ادلعرفية النظرية
 النظرية ر البعدم. كقمت الباحثة اإلجراءات عملية التعليم بناء على ضوءالقبلي كاالختبا

 كأما خطوات تطبيق ادلواد التعليمية على ضوء .ادلعرفية كما بيانت الباحثة يف الفصل ادلبتدء

 دلهارة الكتابة لدل طالبات عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية كما يلي: ادلعرفية النظرية

 ٖ.ٗجدول: 

 تطبيق ادلواد التعليمية 

 األنشطة اللقاءات التاريخ 

 االمتحاف القبلي 1 0202 فربيَت 15

 عملية التعليم عن كتابة اذلمزة 0 0202 فربيَت 16

 عملية التعليم عن كتابة اذلمزة 3 0202 فربيَت 17

 عملية التعليم عن تركيب اجلملة العربية 4 0202 فربيَت 18

 عملية التعليم عن تركيب النعيت 5 0202 فربيَت 00

 العددم عملية التعليم عن تركيب 6 0202 فربيَت 03

 عملية التعليم عن تركيب العددم 7 0202 فربيَت 04

توزيع االستبانة كادلقابلة مع بعض  8 0202 فربيَت 05
 الطالبات كادلعلمة

 االمتحاف البعدم 9 0202 فربيَت 06
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 (Evaluation)تقومي  .ه 

الباحثة اخلطوات يف كل عملية البحث كالتطوير الذم علمو  تماادلرحلة ق يف ىذه
الباحث ابللغة اليسَتة كالقليلة. كما عرفت الباحثة أف عملية البحث كالتطوير ابستخداـ  

يتكوف إُف مخس خطوات: )التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق،  ADDIEمنوذج أدم 
 :التقوًن(. كشرحت الباحثة فيما يلى

كيف مرحلة التحليل قامت الباحثة دبقابلة رئيسة ك معلمة ك طالبات عمارة اللغة. كهبذا  10
التحليل عرفت الباحثة ادلشكالت اليت تواجهها يف تعليم اللغة العربية خصوصا للمواد 
التعليمية. كادلشكلة الرئيسية ادلواجهة ىي َف يصنف الكتاب للمواد التعليمية خاصة 

لذلك احتاجت ىذه ادلدرسة الكتاب للمواد التعليمية خاصة دلهارة دلهارة الكتابة. 
 .الكتابة

 ىذا ادلنتج ب ةالباحث مسيت عرفيةادل النظرية ضوءعلى  ة الكتاب ادلعدالباحث تصمم 00
 ".كيتم تطوير ىذه ادلوادَوات السُُّهْوَلة يف َدْرِس اْلِكَتابَِة(نَةْيِل اأْلَْحاَلِم )َاخْلُطُ اَْلَقَلُم يف "
، ك التوازف :مراحل بثالث عرفيةادل النظرية ضوءب  . االستيعاب، التالـؤ

د. طورت الباحثة ادلنتج بتحكيم اخلبَتين كمعلمة اللغة العربية. كأما خبَت التصميم ىو  30
مشكورل إمساعيل أعطيتو الباحثة الكتاب ادلطور فمجموع نتيجة ادلنتج ادلطور من 

توفيق  د.%(ابلتقدير " جيد جدا ". كأما خبَت ادلواد ىو 03) 238خبَت التصميم ىي 
أعطيو الباحث الكتاب ادلطور فمجموع نتيجة ادلنتج ادلطور من خبَت اتول الرمحن 
" كأما معلمة اللغة العربية ىي زلفى مجيلة ا جيد جد ابلتقدير "%(00) 770ىي 

النتاج استخداـ ىذا ر أعطيها الباحثة االستبانة أيضا إليها فمجموع نتيجة ادلنتج ادلطو 
 %(ابلتقدير "جيد جدا".08)  772ىي  ادلادة التعليمية

طبقت الباحثة الكتاب ادلعد إُف الطلبة يف عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية سكورجو  10
وبوند. طبقت الباحثة ابالختبار القبلي كالبعدم. كأما البياانت اصولة من سيت

. كأما البياانت اصولة من االختبار البعدم فهي 92،3االختبار القبلي فهي 
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. كهبذا عرؼ الباحث أف نتيجة االختبار البعدم أكرب من االختبار البعدم  81،67
 الفصل "فعاؿ".كىو يدؿ أف تطبيق الكتاب ادلطور يف ىذا 
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لدى  ادلعرفية النظرية على ضوء صالحية ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة :الثاينادلبحث 
  مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو طالبات عمارة اللغة

 اخلرباءبعد انتهاء مقدمة الباحثة من تصميم ادلادة التعليمية إهنا تقـو الباحثة بإلستبانة مع 
مث  ،ادلاجستَت توفيق الرمحن الدكتور . األكؿ ابخلبَت يف رلاؿ زلتول ادلادة التعليمية ىوكادلعلمة

مث الثالث  مشكورل إمساعيل ادلاجستَتالدكتور التعليمية كىو الثاين ابخلبَت يف تصميم ادلادة 
ادلصممة كحصوؿ على تصديق كذلك لتقييم ادلادة التعليمية زلفى مجيلة.  دلعلمة ىي األستاذةاب

 :منهما قبل تطبيقو على الطالبات. كفيها ايِف نتائج التقييم من اخلرباء

 جتربة صالحية  .أ 

 تقييم صالحية خبَت يف رلاؿ زلتول ادلادة التعليمية .1

كفق معيار زلتول ادلادة التعليمة دلهارة الكتابة، كنتيجة  ،توفيق الرمحن د.قاـ 
 رلاؿ ادلادة التعليمية، كما اتِفالبياانت من استبانة خبَت 

  ٗ.ٗجدول:

 نتائج تقومي اخلبري جملال حمتوى ادلادة التعليمية

 اجملموع درجة التقومي  البنود الرقم
1 0 3 4 

  مقّدمة الكتاب

 4 √    مقد مة الكتاب كضوح 1

 شرح حمتوى الكتاب
 3  √   شرح زلتول الكتاب كضوح 0

 دليل استخدام الكتاب
 4 √    كضوح دليل استخداـ الكتاب 3

 التعليممؤشرات 

 3  √   التعليم دبحتول التعليم نتائجمناسبة  4
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5 
يف قياس  التعليم التعليم  نتائجانضباط 

 كفائة الطلبة

  √  3 

 نتائج التعليم
 4 √    التعليم نتائج كضوح 6

 حمتوى التعليم
 1    √ التعليم بنتائجمناسبة زلتول التعليم  7

 4 √    انضباط ترتيبو زلتول التعليم 8

 4 √    سهولة فهم زلتول التعليم 9

12 
صحة اللغة ادلستخدمة )اللغة 

 ادلستخدمة تسهل الطلبة يف التعلم(
   √ 4 

 4 √    التدرج 11

10 

 

 طلبةال ابحتياجادلطبوعات مناسبة 
اليومية كيتم : اختيارىا على حسب 

 طلبةال ابحتياج يتها كعالقتها خبرباتأمه
 اليومية

   √ 4 

13 

يكوف اتول يف الكتاب لو دكر أك 
مباشرة من أجل إعداد الفرد  معرفيةقيمة 

 إعدادا سليمان 

  √  3 

 3  √   الًتتيب يف تقدديو 14

 4 √    ح زلتول التعليمو كض 15

 4 √    ولة زلتول التعليم الفهم الطلبةسه 16

 4 √    ةبالطل ستولدبة ادلفردات مناسب 17

 4 √    استخداـ مفردات مشهورة أك شائعة 18

 3  √  غة ادلستخدمة يف بياف الًتاكيب للا 19
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 هوية للطلبةمف

02 

مناسبة ترتيب الكلمات أك اجلمل 
ابلًتاكيب  دلهارة الكتابةادلستخدمة 

 ادلعينة

   √ 4 

 4 √    كتطبيقة سهولة فهم معاين دلهارة الكتابة  01

 اكرة مأخوذة من االحتياجات لتنفيذا 00
ادلهنية كوظيفة الطبيعية ككظيفة 

 االجتماعية

   √ 4 

 4 √    كضوح شرح األمثلة 03

 4 √    صحة اللغة شرح األمثلة 04

 4 √    التزيُت 05

 4 √    ضبط نوع األمر 06

 4 √    ضبط ادلوضوع 07

 التدريبات
 4 √    مناسبة عدد التدريبات 08

 1    √ التعليم بنتائجمناسبة التدريبات  09

 4 √    حتول التعليمدبمناسبة التدريبات  32

 4 √    كضوح أسئلة التدريبات 31

 4 √    صحة لغة األسئلة 30

 0   √  نظاميات الكتابة 33

 118 96 18 0 0 اجملموع الكلي

 فحسبت الباحثة على ذلك:كمن النتيجة خلبَت يف رلاؿ زلتول ادلادة التعليمية  

  
∑  

∑  
 

 البياف :
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P ادلئوية الصالحية : 

 : رلموعة القيمة اصولة   ∑ 

 موعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى: رل  ∑ 

   
118

33   4
   122: 

  
118

135
   122:  88: 

أعطى  ادلاجستَت توفيق الرمحنمن النتيجة االستبانة اصولة، عرفت الباحثة أف الدكتور 
 :88النتيجة ذلذا الربانمج ابلنسبة ادلئوية 

 ٘.ٗجدول: 

 جملال حمتوى ادلادة التعليمية تقدير نتيجة االستبانة من خبري التصميم

 التقدير النتيجة الرقم

 جيد جدا 4 1

 جيد 3 0

 مقبوؿ 0 3

 ضعيف 1 4

ىي صاحلة  جيد جدافأصبح تقدير اللغة العربية ذلذا الكتاب التعليمي يف ادلعدؿ 
 .استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية دلهارة الكتابة

 تقييم صالحية خبَت تصميم ادلادة التعليمية .0

تصميم ادلادة التعليمية كفق معيار تصميم  بتصديقد. مشكورل إمساعيل، قاـ 
 ادلادة التعليمية. كنتيجة البياانت من استبانة خبَت تصميم ادلادة التعليمية، كما اتِف:
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 4.6 ل:اجدو 

النظرية  ضوءعلى  كتابةنتائج تقومي اخلبري جملال تصميم ادلادة التعليمية دلهارة ال
 ادلعرفية

 اجملموع درجة التقومي البنود الرقم
1 0 3 4 

 ادلظهور )الغالف(
 4 √    كضوح الكتابة 1

 4 √    جذابة الكتابة 0

 4 √    دقة الكتابة 3

 4 √    مناسبة حجم الكتاب 4

 4 √    مناسبة جحم احلركؼ 5

 4 √    مناسبة نوع احلركؼ 6

 3  √   مناسبة األلواف 7

 3  √    انضباط غليظ كرقة الغالؼ 8

 4 √    مناسبة الغالؼ ابدلواد التعليمية 9

 4 √    عرض الكتاب جذابة 12

 3  √   مجاؿ عرض الصور 11

10 
كضوح الكتابة من حافة كرقة 

 الكتاب
   √ 4 

 3  √   ملخ  الكتاب 13

 ادلقدمة
 4 √    كضوح ادلوضوع 14

 4 √    كضوح ادلضموف 15

 4 √    كضوح ترتيب الن  16
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 4 √    للفهمسهولة  17

 3  √   جذابة ادلظهر 18

 4 √    صحة استخداـ اللغة 19

 3  √   اللغة بسيطة 02

 4 √    مناسبة حجم احلركؼ 01

 4 √    مناسبة نوع احلركؼ 00

 4 √    انضباط مسافة الكلمة 03

 4 √    نظاميات الكتابة 04

 دليل استخدام الكتاب
 4 √    كضوح ادلوضع 05

 3  √   كضوح ادلضموف 06

 4 √    سهولة للفهم 07

 4 √    جذابة ادلظهر 08

 4 √    صحة استخداـ اللغة 09

 3  √   اللغة بسيطة 32

 4 √    مناسبة حجم احلركؼ 31

 4 √    مناسبة نوع احلركؼ 30

 4 √    انضباط مسافة الكلمة 33

 4 √    نظاميات الكتابة 34

 حمتوايت الكتاب
 4 √    كضوح ادلوضع 35

 4 √    سهولة للفهم 36

 3  √   مناسبة جحم احلركؼ 37

 4 √    جذابة ادلظهر 38
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 4 √    مناسبة حجم احلركؼ 39

 4 √    نظاميات الكتاب 42

 أىداف التعليمية اخلاصة
 4 √    كضوح ادلوضع 41

 4 √    سهولة للفهم 40

 4 √    جذابة ادلظهر 43

 4 √    الكلمة أك الكالـكضوح  44

 3  √   كضوح الصيغة 45

 4 √    نظاميات الكتابة 46

 توضيح ادلواد التعليمية
 4 √    كضوح ادلوضع 47

 4 √    سهولة للفهم 48

 3  √   كضوح ترتيب الن  49

 4 √    سهولة للفهم 52

 3  √   جذابة ادلظهر 51

 4 √    صحة استخداـ اللغة 50

 4 √    بسيطة اللغة 53

 4 √    مناسبة حجم احلركؼ 54

 4 √    مناسبة نوع احلركؼ 55

 4 √    انضباط مسافة الكلمة 56

 4 √    نظاميات الكتابة 57

 3  √   مناسبة استخداـ األلواف 58

 التدريبات
 4 √    كضوح ادلوضع 59
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 4 √    كضوح ادلضموف 62

 4 √    كضوح األمر يف التدريبات 61

 4 √    صحة اللغة 60

 4 √    بسيطة اللغة 63

 3  √   جذابة ادلظهر 64

 4 √    سهولة للفهم 65

 4 √    نظاميات الكتابة 66

 052 028 40   اجملموع الكامل

 التعليمية فحسبت الباحثة على ذلك:تصميم ادلادة كمن النتيجة خلبَت يف رلاؿ 

  
∑  

∑  
 

 البياف :

P ادلئوية الصالحية : 

 : رلموعة القيمة اصولة   ∑ 

 : رلموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى  ∑ 

   
052

66   4
   122: 

  
052

064
   122:  95: 

أعطى النتيجة مشكورل إمساعيل  د.من النتيجة االستبانة اصولة، عرفت الباحثة أف 
 :95ذلذا الربانمج ابلنسبة ادلئوية 
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 ٚ.ٗجدول: 

 تقدير نتيجة االستبانة من خبري التصميم

 التقدير النتيجة الرقم

 جيد جدا 4 1

 جيد 3 0

 مقبوؿ 0 3

 ضعيف 1 4

 

ىي صاحلة  جيد جدافأصبح تقدير اللغة العربية ذلذا الكتاب التعليمي يف ادلعدؿ 
 .استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية دلهارة الكتابة

 تقييم صالحية من معلمة اللغة العربية .3

دبعهد عمًتة اللغة يف  معلمة كىي زلفى مجيلةقدمت الباحثة ادلنتج ادلطور إُف 
 سلفية شافعية سكورخوا سيتوبوندك. كنتيجة ربكيم ادلنتج ادلطور كما يلى:

 4.8جدول : 

 ادلادة التعليمية هالنتاج استخدام ىذ علمةنتيجة االستبانة لدى ادل

 اجملموع نتيجة التقومي أسئلة االستبانة الرقم
1 0 3 4 

 الغالف للمادة التعليمية
 4 √    مناسبة الغالؼ ابدلرحلة الدراسية 1

مناسبة الصورة كالكتابة يف الغالؼ  0
 ابدلرحلة الدراسية

   √ 4 

 3  √   جذابة الغالؼ 3

 3  √   دقة كضع موضوع الكتاب 4
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 4 √   جذابة ألواف الغالؼ  5

 حمتوي ادلادة التعليمية
 3  √   دقة كضع ادلقدمة 6

دقة كضع دليل استخداـ الكتاب  7
 للمعلمة

   √ 4 

كضوح دليل استخداـ الكتاب  8
 للمعلمة

   √ 4 

 3  √   دقة كضع زلتوايت الكتاب 9

 3  √   دقة ىيكل ادلادة التعليمية 12

 4 √    ادلفرداتدقة كضع مادة  11

 3  √   مناسبة ادلفردات ابدلادة 10

 4 √    مناسبة الصور ابدلفردات  13

 4 √    مناسبة التدريبات ابدلفردات 14

 4 √    دقة كضع مادة الكتابة 15

 3  √   مناسبة الكتابة ابدلوضوع 16

 4 √    مناسبة التدريبات ابلكتابة 17

 4 √    دقة كضع مادة الكتابة 18

 3  √   مناسبة مادة الًتاكيب ابدلوضوع 19

 4 √    مناسبة التدريبات ابلًتاكيب 02

 4 √    صحيحة شرح الًتاكيب 01

 4 √    سهولة اللغة ادلستخدمة للفهم 00

 3  √   صحيحة اللغة ادلستخدمة 03

 4 √    سهولة ادلادة للفهم 04

 3  √  مناسبة ادلادة ابدلنهج ادلستخدمة يف  05
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 عمارة اللغة

 4 √    مناسبة ادلادة ابلنظرية ادلعرفية 06

 تصميم الكتاب
 4 √    جذابة  ادلادة 07

جذابة األكاف كالصور ابدلرحلة  08
 الدراسية

   √ 4 

 3  √   مناسبة عرض كضع ادلادة 09

 3  √   مناسبة استخداـ شكل احلرؼ 32

 4 √    مناسبة قياس احلرؼ 31

 110 76 36   الكل اجملموع

 فحسبت الباحثة على ذلك: كمن النتيجة دلعلمة اللغة العربية

  
∑  

∑  
 

 البياف :

P ادلئوية الصالحية : 

 : رلموعة القيمة اصولة   ∑ 

 : رلموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى  ∑ 

   
110

31   4
   122: 

  
110

104
   122:  92: 

 

من النتيجة االستبانة اصولة، عرفت الباحثة أف األستاذة زلفى مجيلة أعطيت النتيجة 
 %92ذلذا الربانمج ابلنسبة ادلئوية 
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 ٜ.ٗجدول: 

 تقدير نتيجة االستبانة من معلمة اللغة العربية

 التقدير النتيجة الرقم

 جيد جدا 4 1

 جيد 3 0

 مقبوؿ 0 3

 ضعيف 1 4

 

العربية ذلذا الكتاب التعليمي يف ادلعدؿ جيد جدا ىي صاحلة فأصبح تقدير اللغة 
 استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية دلهارة الكتابة
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 ضوء النظرية ادلعرفيةعلى  دلهارة الكتابةالتعليمية  ادلواد استخدامفعالية  :الثالثادلبحث 

  شافعية سكورجو سيتوبندومبعهد سلفية  لدى طالبات عمارة اللغة

التعليمية يف عملية تعليم اللغة العربية.  وادادل استخداـكاف ىدؼ ىذه التجربة دلعرفة فعالية 
إلجراء ىذه التجربة دبؤسسة كبعد إصالح ادلادة التعليمية من استبانة اخلرباء، استعانت الباحثة 

. كقد أجرت الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف رلموعة الضابطة ةطالب كعشرين أربع
(control class)  كرلموعة التجربية(experiment class) كىذا االختبار يهدؼ إُف معرفة كفاءة .

قبل استخداـ ادلادة التعليمية كبعد  الطالبات يف كتابة اللغة العربية جملاؿ مهارة الكتابة
 استخدامها.

 ذبرية الفعالية .أ 

 (control class) يف رلموعة الضابطة نتيجة االختبار القبلي .1

يف اجملموعة الضابطة قبل يف اجملموعة التجربية.  قامت الباحثة االختبار القبلي
 كنتيجتها كما يلي:. طالبة 10أخذت الباحثة 

 

 ٓٔ.ٗجدول : 

 نتيجة االختبار القبلي يف جمموعة الضابطة

 التقدير الدرجة االسم الرقم

 انق  65 نعمة الواقعة 1

 ضعيف 52 نور علياانقستنا 0

 مقبوؿ 72 رتن ايو كسومة 3

 انق  62 رمحة الفضيلة 4

 انق  65 ركيدة االدياف 5

 انق  65 سىت مرتٍت 6

 ضعيف 55 سىت كردة اجلنة 7

 انق  62 الف عفيفة 8
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 انق  65 األلف كلد 9

 مقبوؿ 75 نويف فطرايين كلدة 12

 انق  62 األلف كلدة 11

 انق  65 كندا سرم 10

 755 جمموعة النتيجة

 6029 ادلعدل العام

من نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة عرفت الباحثة أبف رلموعة النتيجة 
تقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة ك . 6029، كادلعدؿ العاـ ىو 755ىي 

 كما يلي:الضابطة  
 

 ٔٔ.ٗ :جدول 

 االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  ائجنت تقدير

 ادلئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة 
 - - جيد جدا 122 – 92

 - - جيد 89 – 82

 %02 0 مقبوؿ 79 – 72

 %62 8 انق  69 – 62

 %02 0 ضعيف 59 – 2

 %122 10 اجملموع

% بتقدير 02الطلبة حيصل على  0كتعرب الباحثة على اجلدكؿ السابق أف 
% 02الطلبة حيصل على  0% بتقدير انق  ك62الطلبة حيصل على 8مقبوؿ ك

 بتقدير ضعيف.

 (experiment class)نتيجة االختبار القبلي يف رلموعة التجربية  .0
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قامت الباحثة االختبار القبلي يف اجملموعة التجربية بعد يف اجملموعة الضابطة. 
 . كنتيجتها كما يلي:طالبة 10أخذت الباحثة 

 

 4.10:  جدول

 التجربيةموعة اجملنتيجة االختبار القبلي يف 

 التقدير الدرجة االسم الرقم

 انق  62 امنة زىرية 1

 ضعيف 52 دؿ نتشة 0
 انق  62 دين حقيقية 3

 مقبوؿ 75 دين فجرينىت 4

 انق  65 الس نُت 5

 انق  62 ايفا مشارفة 6

 انق  65 فرة النساء 7

 ضعيف 55 ىند كرمحة 8
 انق  62 مصانفة الرشيدة 9

  مقبوؿ 75 نواؿ فتاح 12

 مقبوؿ 72 نور دين كاملية 11

 ضعيف 55 نور حافظة 10

 752 جمموعة النتيجة

 60،5 ادلعدل العام

من نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجربية عرفت الباحثة أبف رلموعة 
. كتقدير نتائج االختبار القبلي 60،5، كادلعدؿ العاـ ىو 752النتيجة ىي 

 للمجموعة التجربية كما يلي:
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 ٖٔ.ٗجدول :

  للمجموعة التجربيةاالختبار القبلي  ائجنت تقدير

 ادلئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة 
 - - جيد جدا 122 – 92

 - - جيد 89 – 82

 %05 3 مقبوؿ 79 – 72

 %52 6 انق  69 – 62

 %05 3 ضعيف 59 – 2

 %122 10 اجملموع

% بتقدير 25الطلبة حيصل على  3كتعرب الباحثة على اجلدكؿ السابق أف 
% 25الطلبة حيصل على  3% بتقدير انق  ك58الطالبة حيصل على  6مقبوؿ ك

 بتقدير ضعيف.

 (control class) االختبار البعدم يف اجملموعة الضابطة .3

قامت الباحثة االختبار البعدم يف اجملموعة الضابطة قبل يف ماجلموعة التجربية. 
 كنتيجتها كما يلي:.طالبة 10أخذت الباحثة 

 ٗٔ.ٗجدول : 

 موعة الضابطةاجمليف  البعدينتيجة االختبار 

 التقدير الدرجة االسم الرقم

 انق  62 نعمة الواقعة 1

 ضعيف 52 نور علياانقستنا 0

 انق  62 ايو كسومةرتن  3

 انق  65 رمحة الفضيلة 4

 انق  62 ركيدة االدياف 5
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 ضعيف 55 سىت مرتٍت 6

 مقبوؿ 72 سىت كردة اجلنة 7

 ضعيف 55 الف عفيفة 8

 انق  62 األلف كلد 9

 انق  62 نويف فطرايين كلدة 12

 ضعيف 55 األلف كلدة 11

 مقبوؿ 72 كندا سرم 10

 702 جمموعة النتيجة

 62 ادلعدل العام

من نتيجة االختبار البعدم للمجموعة الضابطة عرفت الباحثة أبف رلموعة 
  الضابطةم لبعدكتقدير نتائج االختبار ا .62، كادلعدؿ العاـ ىو 702النتيجة ىي 
 كما يلي:

 ٘ٔ.ٗ جدول :

  ضابطةللمجموعة الي لبعداالختبار ا ائجنت تقدير

 ادلئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة 
 - - جيد جدا 122 – 92

 - - جيد 89 – 82

 %02 0 مقبوؿ 79 – 72

 %52 6 انق  69 – 62

 %32 4 ضعيف 59 – 2

 %122 10 اجملموع
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% بتقدير 02الطلبة حيصل على  0كتعرب الباحثة على اجلدكؿ السابق أف 
% 32الطلبة حيصل على  4% بتقدير انق  ك52الطالبا حيصل على  6مقبوؿ ك

 بتقدير ضعيف.

 (experiment class) االختبار البعدم يف اجملموعة التجربية .1

قامت الباحثة االختبار البعدم يف اجملموعة التجربية بعد يف رلموعة الضابطة. 
 كنتيجتها كما يلي:. طالبة 10أخذت الباحثة 

 ٙٔ.ٗ:  جدول

 التجربيةموعة اجمليف  البعدينتيجة االختبار 

 التقدير الدرجة االسم الرقم

 جيد جدا 95 امنة زىرية 1

 جيد 85 دؿ نتشة 0

 مقبوؿ 75 دين حقيقية 3

 جيد 85 دين فجرينىت 4

 جيد 82 الس نُت 5

 مقبوؿ 72 ايفا مشارفة 6

 جيد 85 فرة النساء 7

 مقبوؿ 75 ىند كرمحة 8

 جيد 82 مصانفة الرشيدة 9

 جيد جدا 92 نواؿ فتاح 12

 جيد 85 نور دين كاملية 11

 مقبوؿ 75 نور حافظة 10

 982 جمموعة النتيجة

 ٚٙ،8ٔ ادلعدل العام
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من نتيجة االختبار البعدم للمجموعة التجربية عرفت الباحثة أبف رلموعة 
. كتقدير نتائج االختبار البعدم ٚٙ،8ٔ، كادلعدؿ العاـ ىو 982النتيجة ىي 

 للمجموعة التجربية كما يلي:

 ٚٔ.ٗ جدول :

  للمجموعة التجربية لبعدياالختبار ا ائجنت تقدير

 ادلئوية عدد الطلبة التقدير النتيجة 
 %02 0 جيد جدا 122 – 92

 %52 6 جيد 89 – 82

 %32 4 مقبوؿ 79 – 72

  - - انق  69 – 62

 - - ضعيف 59 – 2

 %122 10 اجملموع

 

جيد  % بتقدير78كتعرب الباحثة على اجلدكؿ السابق أف الطالبُت حيصالف على 
% 42الطلبة حيصل على  4% بتقدير جيد ك52الطلبة حيصل على  6جدا ك

 بتقدير مقبوؿ.

تقدير مقارنة بُت نتيجة اجملموعة الضابطة كاجملموعة مث تقدـ الباحثة جدكؿ 
 التجربية يف ادلئوية

 ٛٔ.ٗجدول : 

 موعة التجربية يف ادلئويةاجملموعة الضابطة و اجملمقارنة بني نتيجة تقدير 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية التقدير النتيجة الرقم
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عدد 
عدد  ادلئوية الطلبة

 ادلئوية الطلبة

 - - %02 0 جيد جدا 122 – 92 1

 - - %52 6 جيد 89 – 82 0

 %02 0 %32 4 مقبوؿ 79 – 72 3

 %52 6  - - انق  69 – 62 4

 %32 4 - - ضعيف 59 – 2 5

 
  

10 122

% 

10 122

% 

 كتعرب الباحثة على اجلدكؿ السابق من نتيجة االختبار البعدم للمجموعة

الطلبة حيصل  6% بتقدير جيد جدا ك78التجربية ىي أف الطالبتُت ربصالف على 
% بتقدير مقبوؿ. كمن نتيجة 42الطلبة حيصل على  4% بتقدير جيد ك52على 

بتقدير  %02لى الضابطة ىي الطالبتُت ربصالف ع االختبار البعدم للمجموعة
طالبات حيصل على  4% بتقدير انق  ك52طالبات حيصل على  7مقبوؿ ك

 بتقدير ضعيف. 32%

الباحثة مقارنة نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف رلموعة  كتقدـ
 هما.الضابطة دلعرفة الفرؽ بين

 ٜٔ.ٗ جدول :

 الضابطةنتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة 

 أمساء الطلبة الرقم
 نتائج االختبار

االختبار  االختبار القبلي
 يبعدال

 62 65 نعمة الواقعة 1
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 52 52 نور علياانقستنا 0

 62 72 رتن ايو كسومة 3

 65 62 رمحة الفضيلة 4

 62 65 ركيدة االدياف 5

 55 65 سىت مرتٍت 6

 72 55 سىت كردة اجلنة 7

 55 62 الف عفيفة 8

 62 65 األلف كلد 9

 62 75 نويف فطرايين كلدة 12

 55 62 األلف كلدة 11

 72 65 كندا سرم 10

 702 755 جمموع النتيجة

 62 6029 ادلعدل العام

من نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة الضابطة عرفت أبف 
ادلعدؿ العاـ من نتيجة االختبار القبلي ىو أكثر من ادلعدؿ العاـ من نتيجة االختبار 

 ألنو ليس لو التجربية.  (62 > 6029)البعدم 

الباحثة مقارنة نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف رلموعة  كتقدـ
 دلعرفة الفرؽ بينهما. لتجربيةا

 ٕٓ.ٗ جدول :

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة التجربية
 الرقم

 االسم
 نتائج االختبار

 يبعداالختبار ال االختبار القبلي
 95 62 امنة زىرية 1
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 85 52 نتشةدؿ  0

 75 62 دين حقيقية 3

 85 75 دين فجرينىت 4

 82 65 الس نُت 5

 72 62 ايفا مشارفة 6

 85 65 فرة النساء 7

 75 55 ىند كرمحة 8

 82 62 مصانفة الرشيدة 9

 92 75 نواؿ فتاح 12

 85 72 نور دين كاملية 11

 75 55 نور حافظة 10

 982 752 جمموع النتيجة

 ٚٙ،8ٔ 60،5 ادلعدل العام

 

من نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة التجربية عرفت أبف 
استخداـ ىذا الكتاب التعليمي يف مادة اللغة العربية تنجح الطلبة، ألف ادلعدؿ العاـ 
من نتيجة االختبار البعدم ىو أكثر من ادلعدؿ العاـ من نتيجة االختبار القبلي 

(8ٔ،ٙ7 < 60،5.) 

مقارنة بُت نتيجة اإلختبار البعدم للمجموعة التجربية كاجملموعة كتقدـ الباحثة 
 . كىي كما اتِف:الضابطة

 ٕٔ.ٗجدول :

 التجربية واجملموعة الضابطة نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعةمقارنة بني 
 X Y D۰ D۹ الرقم

1 95 62 35 1005 
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0 85 52 35 1005 

3 75 62 15 005 

4 85 65 02 422 

5 82 62 02 422 

6 72 55 15 005 

7 85 72 15 005 

8 75 55 02 422 

9 82 62 02 422 

12 92 62 32 922 

11 85 55 32 922 

10 75 72 5 05 

 6552 062 702 982 اجملموع

 545.8 01.6 62 ٚٙ،8ٔ ادلعدل

 

فحصلت كىذه نتائج االختبار البعدم يف تعليم مهارة القراءة من اجملموعتُت. 
 (Defiasi)، كعدد التفريق 702( y، كعدد نتائج )982( xالباحثة عدد نتائج )

D)، كعدد تضاعف التفريق 062بُت نتيجتُت 
0

لك، يف إهناء ربليل ا. فلذ6552 (
 فيما يلي:  t testالبياانت استخدمت الباحثة الرمز 

 2   
  

    
 

 

 

 ربليل البياانت .ب 

البياانت بتحليل نتيجة االختبار البعدم من اجملموعتُت، قد كصلت الباحثة إُف ربليل 
 كربليل ادلقارنة من ىاتُت اجملموعتُت، كلهما لنيل البياانت الصادقة.

 كأما خطوات إحصائيتها فهي ما يلي:
     حبثت الباحثة عن معدؿ التفريق ابستخداـ الرمز:

∑ 

 
 

    
∑ 
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062

10
 

 01 6 

 ابستخداـ الرمز:Defiasi Standar dari Diference (SDD) حبثت الباحثة عن

      √
∑ 0

 
  (

∑ 

 
)

0

  

  √
6552

10
  (

062
10

)

0

  

  √545 8   (01 6)0  

  √545 8  466 56 

  √79 0  

  8 9 

  Standart Error dari Mean of Difference(     ) حبثت الباحثة عن

       الرمز : 
   

√  1
 

       
8 9

√10 1
 

       
8 9

√11
 

       
8 9

3 3
 

       0 69 

 

    ابستعماؿ الرمز :  to حبثت الباحثة عن
  
    

 

    
01 6

0 69
 

    8 20 

دلا كانت فرضية البحث اليت قدمتها الباحثة ىي : أف ادلادة التعليمية ادلعدة دلهارة 
الباحثة لدل طالبات عمارة اللغة دبعهد سلفية الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية اليت اعدت 

 شافعية سكورجو سيتوبندك، فأصبح ادلعيار لتصديق ذلك الفرض ىو :
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إذا كانت اتء احلساب أكرب من درجة اتء اجلدكؿ فالفرض مقبوؿ، كىذا يعٍت أف ادلادة  .1
ة فعالة لًتقية  اليت طورهتا الباحث التعليمية ادلعدة دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية

 .كفاءة الطالبات يف مهارة الكتابة

إذا كانت اتء احلساب أصغر من درجة اتء اجلدكؿ فالفرض مفركض، كىذا يعٍت أف  .0
اليت طورهتا الباحثة غَت  ادلادة التعليمية ادلعدة دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية

 .فعالة لًتقية كفاءة الطالبات يف مهارة الكتابة

 أف زبترب الباحثة فرضية البحث بذلك ادلعيار، عرضت الباحثة البياانت اآلتية : قبل

 .20 8 من احلساب السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة اتء احلساب تعٍت  .1

اصولة ابستخداـ  df (degree of freedom)كبعد ذلك حبثت الباحثة عن درجة احلرية  .0
 .11=  1 – 10ىي =  N-1=dfالرمز

 11( لدرجة احلرية 8،83% )3كدرجة التوزيع يف اتء اجلدكؿ على مستول التصديق  .3
( تدؿ على العدد 8،87% )7يف مستول التصديق  79103تدؿ على عدد 

29170. 

29170.> 8,20 < 79103 

" ادلوجودة يف t( أكرب من قيمة "8,20" احلساب )tفعرفت الباحثة أف قيمة "
تدؿ على عدد  11( لدرجة احلرية 8،83) %3اجلدكؿ. على مستول التصديق 

 . فتعٍت ذلك أف29170( تدؿ على العدد 8،87% )7يف مستول التصديق 79103

الفرض السابق مقبوؿ. كأبدت ىذه النتيجة أف ادلواد التعليمية ادلطورة دلهارة الكتابة على 
 .يف مهارة الكتابةاليت طورهتا الباحثة فعالة لًتقية كفاءة الطالبات  ضوء النظرية ادلعرفية

 تصميم الكتاب .ج 
حصلت تقدير جيد جدا جذابة  ادلادة. كحصلت تقدير  من حيث تصميم الكتاب

جيد كجذابة األكاف كالصور ابدلرحلة الدراسية كمناسبة عرض كضع ادلادة كمناسبة استخداـ 
 شكل احلرؼ كمناسبة قياس احلرؼ
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دة التعليمية دلهارة الكتابة. ككزعت الباحثة االستبانة للطلبة بعد استخداـ ادلا 
 كفحسبت الباحثة نتيجة البياانت من استبانة الطالبة، كما يلي:

 

 ٕٕ.ٗجدول :

 نتيجة االستبانة لدى الطلبة النتاج استخدام ىذه ادلادة التعليمية

 أسئلة االستبانة الرقم
  نتيجة التقوًن

 اجملموع
 ادلئوية

 ق د ج ب أ
 على رببُت ىل 1

 ىذه استخداـ

 لتعلم ادلواد

 يف العربية اللغة
 مهارة رلاؿ

 الكتابة؟

7 3 0 2 2 53 88,3% 

ىل رببُت  0
األلواف 

ادلستخدمة يف 
ىذه ادلادة 
 التعليمية؟

8 0 1 1 2 53 88,3% 

ىل تريدين  3
استخداـ ادلادة 

على ىذا 
النموذج يف 
تعلم اللغة 
 العربية؟ 

7 0 3 1 2 54 92% 
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ىل ىذه ادلادة  4
 أف سبكن

تشج عيك يف 
تعلم اللغة 
 العربية؟

6 3 1 1 1 48 70,7% 

ىل ىذه ادلادة  5
أف تبٍت  سبكن

معرفتك عن 
رلاؿ مهارة 

 الكتابة؟

9 1 0 2 2 55 91,6% 

ىل سبكنك  6
فهم 

ادلوضوعات 
ادلستخدمة يف 
ىذاه ادلادة 
 بسهولة؟

5 4 1 1 1 47 78,3% 

ىل  7
ادلوضوعات 
ادلوجودة يف 
ىذه ادلادة 
مطابقة 

لطالبات عمارة 
 اللغة؟

12 0 2 2 2 58 96,6% 

ىل سبكنك  8
 فهم الًتاكيب

8 0 0 2 2 54 92% 
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ادلوجودة يف 
ىذه ادلادة 
 بسهولة؟

ىل اختيار  9
األحرؼ 

ادلستخدمة يف 
ىذه ادلادة 

تساعد على 
الًتكيب دلهارة 

الكتابة 
 بسهولة؟

9 1 0 2 2 55 91,6% 

ىل تفهمُت  12
اللغة 

ادلستخدمة يف 
الًتكيب دلهارة 

 الكتابة

 بسهولة؟

7 0 0 1 2 51 85% 

ىل ادلفردات  11
ادلوجودة يف 
ىذه ادلادة 

تساعدؾ يف 
 فهم الكتابة؟

8 0 0 2 2 54 92% 

ىل شرح  10
ادلعاين ادلفردات 

ادلستخدـ 

11 1 2 2 2 59 98,3% 
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تساعدؾ يف 
فهم ادلعاين 
 ادلفردات؟

ىل اختيار  13
ادلعاين يف 
ادلفردات 
مناسب 
 ابلكلمة؟

8 3 1 2 2 55 91,6% 

ىل اختيار  14
الصور تساعد 

يف فهم 
 ادلفردات؟

10 2 2 2 2 62 122% 

ىل ديكنك  15
فهم الًتاكب 
ادلوجودة يف 
ىذه ادلادة 
 بسهولة؟

8 1 0 1 2 50 86,6% 

ىل الًتاكب   16
يف ىذه ادلادة 
تساعدؾ على 
ترقية مهارتك 
 يف فهم ادلقركء؟

8 0 0 2 2 54 92% 

ىل التدريبات  17
يف ىذه ادلادة 
تساعدؾ على 

12 0 2 2 2 58 96,6% 
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ترقية مهارتك 
 يف فهم مهارة

 الكتابة؟

ىل تفهم عن  18
نوع التدريبات 
يف ىذه ادلادة 

 بسهولة؟

8 0 1 1 2 53 88,3% 

ىل اختيار  19
الصور يف ىذه 
 ادلادة تربوية؟

12 0 2 2 2 58 96,6% 

ىل النموذج  02
ىذه ادلادة 

تساعدؾ على 
ترقية مهارة 

الكتابة يف تعلم 
 اللغة العربية؟

8 0 0 2 2 54 92% 

93,28 1117 0 7 06 39 167 رلموع القيمة اصولة

% 

كمن نتيجة االستبانة اصولة من آراء الطلبة عن ادلادة التعليمية بشكل الكتاب، يعرؼ 
 أف:

ادلادة لتعلم اللغة العربية يف % من الطالبات قالت أهنن ربنب على استخداـ ىذه 88,3 .1
 رلاؿ مهارة الكتابة

 % من الطالبات قالت أهنم رببوف األلواف ادلستخدمة يف ىذه ادلادة التعليمية88,3 .0
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% من الطالبات قالت أهنم تريدكف استخداـ ادلادة على ىذا النموذج يف تعلم اللغة 92 .3
 العربية

 تشج عهم يف تعلم اللغة العربية% من الطالبات قالت أف ىذه ادلادة سبكن أف 70,7 .1

% من الطالبات قالت أف ىذه ادلادة سبكن أف تبٍت معرفتهن عن رلاؿ مهارة 91,6 .5
 الكتابة

ادلستخدمة يف ىذا ادلادة  % من الطالبات قالت أف فهم ادلوضوعات الًتاكيب78,3 .6
 سبكنو بسهولة

طابقة لطالبات % من الطالبات قالت أف ادلوضوعات ادلوجودة يف ىذه ادلادة م96,6 .7
 عمارة اللغة

 ادلوجودة يف ىذه ادلادة سبكنهن بسهولة % من الطالبات قالت أف فهم الًتاكيب92 .8

% من الطالبات قالت أف اختيار األحرؼ ادلستخدمة يف ىذه ادلادة تساعد على 91,6 .9
 فهم مهارة الكتابة بسهولة

 بسهولة الًتاكيبيفهمن اللغة ادلستخدمة يف  % من الطالبات قالت أهنن85 .12

% من الطالبات قالت أف ادلفردات ادلوجودة يف ىذه ادلادة تساعدىن يف فهم 92 .11
  مهارة الكتابة

من الطالبات قالت أف شرح ادلعاين ادلفردات ادلستخدـ تساعدىن يف فهم  98,3% .10
 ادلعاين ادلفردات

 % من الطالبات قالت أف اختيار ادلعاين يف ادلفردات مناسب ابلكلمة91,6 .13

 % من الطالبات قالت أف اختيار الصور تساعد يف فهم ادلفردات122 .11

% من الطالبات قالت أف فهم الًتاكب ادلوجودة يف ىذه ادلادة ديكنهن 86,6 .15
 بسهولة

% من الطالبات قالت أف الًتاكب يف ىذه ادلادة تساعدىن على ترقية مهارهتم 92 .16
 يف فهم مهارة الكتابة
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لتدريبات يف ىذه ادلادة تساعدىم على ترقية % من الطالبات قالت أف ا96,6 .17
 مهارة الكتابة

 يفهمن عن نوع التدريبات يف ىذه ادلادة بسهولة % من الطالبات قالت أهنن88,3 .18

 % من الطالبات قالت أف اختيار الصور يف ىذه ادلادة تربوية96,6 .19

% من الطالبات قالت أف النموذج ىذه ادلادة تساعدىن على ترقية مهارة 92 .02
 كتابة يف تعلم اللغة العربيةال

مث دلعرفة نسبة ادلئوية من نتائج االستبانة لدل الطالبات ديكن حساهبا على النحو 
 التاِف :

 x 122% رلموعة الدرجات )القيمة(ادلعدؿ العاـ = 

 رلموعة نتائج مجع البنود  

 x 122% 1117ادلعدؿ العاـ = 

1022 

     =93,28% 

%. كىذا يدؿ 93,28أما ابلنسبة ادلئوية من مجيع االستبانة فحصلت النتيجة إُف 
على أف قبوؿ الطالبات ىذه ادلواد "جيد جدا". فتفسَت ىذا التقدير ىو: إف ادلادة التعليمية 
اليت أعدهتا الباحثة لًتقية كفاءة الطالبات يف مهارة الكتابة جيدة كصاحلة استخدامها 

ة يف تعلم اللغة العربية، تدؿ تلك النتيجة على الرأم اإلجيايب من الطالبات للمجموعة التجربي
 عن ىذا ادلواد التعليمية بشكل الكتاب.

كيقـو ىذه احلجج بنتائج ادلقابلة مع أربع الطالبات بعد استخداـ ادلادة ادلطورة.  
 كانلت الباحثة البياانت كما يلي:
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ادلعدة لتعليم مهارة الكتابة مناسبة ابحتياجتهم يف رأت الطالبات أف ادلادة التعليمية  (أ 
 تعليم اللغة العربية كىناؾ قواعد دلهارة الكتابة عما تتعلق ابحتياجتهم.

كاف عرض ادلادة يف ىذا الكتاب كاضح كمناسب لدل طالبات عمارة اللغة. كتسهل  (ب 
لكتابة. ىن ادلادة يف ىذا الكتاب لطالبات يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة ا

 .بعرض ادلفردات قبلهو كىذا يسهلهم يف فهم مهارة الكتابة يتعلمن عن الكتابة

ىذا الكتاب يسهل الطالبات يف اكتساب ادلعرفة اجلديدة عن ادلفردات ك تركيب مهارة  (ج 
 الكتابةك ما يتعلق هبا الذم عرضو ابلسهولة

دريب كفاءهتن الكتابة ربب الطالبات التعلم هبذا الكتاب ألف ىذا الكتاب جذابة كت (د 
 أكثر.

كتتضح تلك النتائج أف ىذا الكتاب التعليمي أك ادلادة التعليمية ادلطور جذابة كيسهل 
الطالبات يف التعلم دبوجود الصور كاأللواف ادلتنوعة. فمن نتائج االستبانة كاالختبار كادلقابلة 

ية مهارهتم الكتابة. كعرفت عرفت الباحثة أف ىذه ادلادة ذلا فعالة جيدة لًتق مع الطالبات
ضوء  الباحثة أف الطالبات حيتجن كيرغنب يف تعلم اللغة العربية خاصة دلهارة الكتابة على

الطالبات عند تعلم اللغة  النظرية ادلعرفية، كىذه ادلادة مناسبة حلل ادلشكالت اليت يواجهو
 .العربية
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

البياانت الىت حصلتها الباحثة مث  قامت بتحليلها، ىا ىي نتائج البحث اعتمادا على 
 ديكن أف نلخصها كما يلي :

 ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدى طالبات عمارة اللغة تطوير .أ 

 مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو

دلهارة الكتابة تطوير ادلواد التعليمية  مناقشة البياانت عن كيف ىذا ادلبحث تريد الباحثة
كأهنا رأت أنو ليس ىناؾ . بتطبيق يف عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية على ضوء النظرية ادلعرفية

دبعهد سلفية  طالبات عمارة اللغةمهارة الكتابة لدل ية اجلذابة ادلقرر كاخلاص دلادة ادلادة التعليم
 .سيتوبندكشافعية سكورجو 

. دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفيةتطوير ادلواد التعليمية يف  استخدمت الباحثة
،  ةنظرية ادلعرفيالكالتوازف. يف  التالءـ، ىي االستيعاب ك تكوف ىذه النظرية من ثالث عملياتت

، الكتابةدلهارة التعليمية  واد. كيف تطوير ادلأساس التنمية الفرديةكالعمليات  ثالث  ىذهكاف 
 ، شرحها ىو:ثالثة العمليات ىذه ةستخدـ الباحثت

 االستيعاب  10
، ادلعرفية ىي االستيعاب. كفقا لًتاينتونظرية اليف  العملية األكُف من ثالثة العماليات
ديدة مع اذلياكل ادلعرفية احلالية يف نفس الصخ  أك كاالستيعاب ىو دمج ادلعلومات اجل

االستيعاب ىو عملية دمج ادلعلومات اجلديدة أك ادلعرفة إذف 123يف ذىن الشخ .
 اجلديدة يف اذلياكل ادلعرفية احلالية أك يف ادلعرفة اليت كانت لدينا من قبل.

يف عملية التنمية الفردية من  األكُف عملية تفكَت البةخترب الطت، سيف ىذه ادلرحلة
مع اذلياكل   العربية يبتركك  عرض دلفرداتديدة يف شكل اجلعلومات ادلخالؿ إدخاؿ 
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كمن خالؿ إدخاؿ معلومات  مهارة الكتابةعن  البةالطمعرفة كىي احلالية عن ادلعرفية 
تراكيب اللغة ، كىي احلاليةمع اذلياكل ادلعرفية  تراكيب اللغة العربيةجديدة يف شكل 

يف ىذه ادلرحلة عملية  البةالطخترب تحبيث س العربية ادلكثفةاليت سبت دراستها يف  العربية
، كاليت حصلوا ابللغة العربية مهارة الكتابةتكيف مع بيئتهم اجلديدة يف شكل معرفة عن 

 ندكنيسية.اإل اللغةعليها سابقنا فقط يف 
 ـؤ كالتال 00

ىو تعديل للهياكل  التالءـ. كفقا لًتاينتو ـؤ لتالىي ا العملية الثانية يف النظرية ادلعرفية
ق اذليكل ادلعريف احلاِف يف يف ىذه ادلرحلة،  يطب 121ع مواقف جديدة.م احلاليةادلعرفية 
 .األخ مواقف 

، يف عملية التفكَت الثانية أك يف عملية التفكَت األخ  البةالط ذبرب، يف ىذه العملية
معرفة ادلفردات  الديه البةالط .تزادهارة الكتابة الب دبكىي يف ىذه ادلرحلة معرفة الط

 .اتتدريبالق ىذه ادلعرفة يف شكل مث تطب هارة الكتابةالعربية متعلقاف دب تركيبك 
 كالتوازف 30

كفقا لًتاينتو أف التوازف ىو توازف متوازف كمستمر بُت  ادلعرفية.العملية الثانية يف نظرية 
من  البةالطتمكن تحىت  البةطلل موازفتعد ىذه العمليةك 125.ـؤ لتالااالستيعاب ك 

االستمرار يف تطوير كزايدة معارفهم كلكن يف الوقت نفسو احلفاظ على االستقرار العقلي 
 أبنفسهم.

تنظيم سلتلف ادلعلومات اليت تلقوىا بًتتيب جيد  البةالطكن سب، يف ىذه ادلرحلة
ككاضح كمنطقي. حبيث تكوف نتائج التعلم أك اذليكل ادلعريف اجلديد ىو أساس النشاط 

 التاِف.
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النظرية ادلعرفية بثالث العماليات  ضوء على كتابةالتعليمية دلهارة ال وادت الباحثة ادلطور 
 ادلادة التعليمية ادلطورة كىو كما يلي:اجلوانب ادلعرفية يف اليت قد سبق بياهنا ك 

 ٔ،٘اجلدول 
 التعليمية ادلطورة وادادلاجلوانب ادلعرفية يف 

 التعليمعملية مادة  عمليات ادلعرفية الرقم
 عرض مادة ادلفردات االستيعاب 7

 عرض تراكيب اللغة العربية
 التدريبات على مادة ادلفردات التالءـ 2

 التدريبات على تراكيب اللغة العربية
 0الوحدة  حىت 7مراجعة الوحدات عل الوحدة  التوازف 1

 1الوحدة  حىت 3مراجعة الوحدات عل الوحدة 
 

 

 دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدى طالبات عمارة اللغةصالحية ادلواد التعليمية   .ب 

 مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو

. دبنهج البحث كالتطويرالثالث أف ىذا البحث قد مت إجراؤه  فصلكقد سبق ذكره يف ال
اء يف التعليم من قبل اخلرب كمن مراتب خطوات منهج البحث كالتطوير جرل التقوًن الكتاب 

ة التدريس من االستبانة ، ككذلك من منظور ىيئزلتول مادة اللغة العربية، كتصميم ادلادة التعليمية
دلهارة الكتابة ادلعرفية النظرية  ضوءعلى  ادلادة التعليمية ىذه اخلطوات دلعرفة صالحية . ك ااضرة

  126.ئة التدريساء كىيمن منظور اخلرب  لدل طالبات عمارة اللغة

                                                             
126
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، االستيعاب، فيو ادلعرفيةالنظرية  ضوءعلى  ةالتعليمي كلذلك تقـو الباحثة يف تطوير مادة
تخداـ األلواف يف تعلم اللغة العربية ابس التالءـ، كالتوازف، بشكل جذاب تدعو رغبة الطالباتك 

  .كادلتعلقة دبادة التعليمية كالصورة ادلتنوعة

ندعو  ةالتعليمي تطوير مادةيف ادلعرفية النظرية  ضوء ف استخداـ فمن ىنا ديكن القوؿ أب
تطوير . حيث اعتمدت الباحثة يف يد أبنفسهم كتقوم عزديتهن للتعلمنشاط كتبٌت ادلعرفة اجلد

الذم  دلعلمة فيها. كمن خالؿ تقييم ىذه ادلادةب كاطالعلى ربميل احتياجات ال ةالتعليمي مادة
  يت توضيع تلكأي، ك ادلطور جذابة كمشجعة ةالتعليمي مادةباحثة أف ، كجدت الخلَتاا فضل بوت

 :كما يلي

 

 التعليمية ةادزلتول ادلاالستبانة من خبَت الرسم البياين لنتيجة  10

 




% بتقدير جيد جدا 788ىذا الرسم كاف سبع النتيجات، األكُف ىي حيصل عل نتيجة من 
% بتقدير جيد كالثالثة ىي دليل 13كالثانية ىي شرح زلتول الكتاب حيصل على نتيجة 

% بتقدير جيد جدا كالرابعة ىي مؤشرات التعليم 788استخداـ الكتاب حيصل على نتيجة 

 مقدم الكتاب
16% 

 شرح محتوى الكتاب
12% 

 دليل استخدام الكتاب
16% 

 مؤشرات التعليم
12% 

 نتائج التعليم
16% 

 محتوى التعليم
15% 

 التدريبات
13% 

 نتيجة تصديق محتوى مادة اللغة العربية

 مؤشرات التعليم دليل استخدام الكتاب شرح محتوى الكتاب مقدم الكتاب

 التدريبات محتوى التعليم نتائج التعليم
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% 788كاخلامسة ىي نتائج التعليم حيصل على نتيجة % بتقدير جيد   13حيصل على نتيجة
% بتقدير جيد جدا   01جيد جدا كالسادسة ىي زلتول التعليم حيصل على نتيجةبتقدير 

 .% بتقدير جيد08كالسابعة ىي التدريبات حيصل على نتيجة 

كبعد أجرت الباحثة استبانة اخلبَت دلعرفة صالحية ادلادة التعليمية ربسن الباحثة ادلادة التعليمية 
ىي تعدؿ الباحثة عنواف الكتاب  التعليمية ةادادل ادلطورة كفقا على التعليقات من خبَت زلتول

 كتصحح بعض األخطاء اإلمالئية مث تضاؼ ادلصادر كادلراجع لتقرير ادلعٌت
 

 الرسم لنتيجة تصميم ادلادة التعليمية 00

 
 

% 02من ىذا الرسم كاف سبع النتيجات، األكُف ىي ادلظهور )الغالؼ( حيصل عل نتيجة 
كالثالثة ىي  جيد جدا % بتقدير03كالثانية ىي ادلقدمة حيصل على نتيجة  جيد جدابتقدير 

كالرابعة ىي زلتوايت الكتاب  جيد جدا % بتقدير03دليل استخداـ الكتاب حيصل على نتيجة 
كاخلامسة ىي أىداؼ التعليمية اخلاصة حيصل على  جيد جدا% بتقدير 09 حيصل على نتيجة 

 نتيجة تصديق تصميم مادة اللغة العربية

 محتويات الكتاب دليل استخدام الكتاب المقدمة (الغالف)المظهور 

 التدريبات توضيح المواد التعليمية أهداف التعليميةالخاصة
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% 00 ادسة ىي توضيح ادلواد التعليمية حيصل على نتيجة كالس جيد جدا% بتقدير 09 نتيجة 
 .جيد جدا% بتقدير 01 كالسابعة ىي التدريبات حيصل على نتيجة  جيد جدابتقدير 
كبعد أجرت الباحثة استبانة اخلبَت دلعرفة صالحية تصميم ادلادة التعليمية ربسن الباحثة  

 تصميم ادلادة التعليمية ىي ذبمل الباحثة تصميم ادلادة التعليمية كفقا على التعليقات من خبَت
 الغالؼ كترافق الباحثة الصور كل الوحدات ك تزيد الباحثة ملخ  الكتاب. 

 

دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية لدى طالبات التعليمية  وادادل استخدام فعالية .ج 
  مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندو عمارة اللغة

دلهارة  الباحثة اإلختبارين يف اجملموعتُت، فًتل الباحثة أف ادلواد التعليميةبعد عقدت 
. مهم جدا بينما كانت الطالبات يتحمسوف يف اشًتاؾ التعل م الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية

من نوع اإلختبار يف  ادلواد التعليميةكمن مراتب خطوات منهج البحث كالتطوير جرل تطبيق 
 . طة كرلموعة التجربة من الطالباتبرلموعة الضا

، للمجموعتُت مها رلموعة التجربية كرلموعة ضابطة االختبار البعدم يف كنتائج الطالبات
نشاط الطالبات  ةالتعليمي توجد ادلقارنة بُت النتائج فيهما. كتظهر من خالؿ استخداـ ادلادةف

 :كمقارنة ىذه النتائج كما يلي .ولتهن  يف فهم درس اللغة العربيةكسه
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احلساب  "tأف قيمة " عرفت الباحثة t تبار بستخداـ الرمزخكحللت الباحثة نتائج اال 
( لدرجة 8،83% )3" ادلوجودة يف اجلدكؿ. على مستول التصديق t( أكرب من قيمة "8,20)

 .29170( تدؿ على العدد 8،87% )7يف مستول التصديق  79103تدؿ على عدد  11احلرية 
فتعٍت ذلك أف الفرض السابق مقبوؿ. كأبدت ىذه النتيجة أف ادلواد التعليمية ادلعدة دلهارة الكتابة 

 .على ضوء النظرية ادلعرفية اليت اعددىا الباحثة فعالة لًتقية كفاءة الطالبات يف مهارة الكتابة
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 سادسالالفصل 
 امتةاخل

 

لتعليم  ةمناسب ةالتعليمي ادلوادة ا شلا تقدـ من البحوث كالتحليالت، فيمكن اعتبار ىذهانطالق
خاصة لًتقية  لدل طالبات عمارة اللغة دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندكدركس اللغة العربية 

بعدة  ةالتعليمي ادلادة ىذه. فقد مرت يف كفاءة الكلية يف ىذه ادلهارة ، َف سباـ أتثَتمهارة الكتابة
، كيف النهاية، كجدت ديو إُف اخلرباء كذبربتو على الطالباتبعد تقد لتحسُتامراحل من التعديالت ك 

 :. نتيجة ىذا البحث كما يلي ة فعالةالتعليمي ادلادة ىذهالباحثة أف 

 ملخص نتائج البحث  .أ 

ضوء النظرية ادلعرفية، كربيكيمو من على  دلهارة الكتابة  ةلتعليميدلواد اا ىذه تطويربعد 
 :اليةيع الباحنة أف تستخرج النتائج الت، تستطاخلرباء، كربريتو إُف الطالبات

دبعهد  لدل طالبات عمارة اللغة ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفيةتطوير  10
 .سيتوبندكسلفية شافعية سكورجو 

بتطبيق يف عمارة اللغة  دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفيةتطوير ادلواد التعليمية 
للحصوؿ على ادلعلومات عن )ربليل االحتياجاتكىي مراحل مس دبعهد سلفية شافعية خب

 (هد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندكاحواؿ الطالبة ك عملية تعليم كتعلم يف عمارة اللغة دبع
قامت الباحثة )التطوير ( ك بثالثة مراحل ىي االستيعاب كالتالـؤ كالتوازف)تصميم ادلنتج ك 

التعليمية مث عدلت الباحثة حسب التعديل ك  كخرباهتم بتحكيم اخلرباء ادلطابقات جملاذلم
قامت الباحثة على  )التطبيق( ك ىي جيد جداربكيم اخلبَتين ادلالحظة منهما. النتائج من 

ضوء النظرية ادلعرفية يف عمارة على  يدانية ابستخداـ ادلواد التعليمية دلهارة الكتابةالتجربة ادل
 .كالتقوًن( اللغة يف الفصل ادلبتدء

 لدل طالبات عمارة اللغة ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية صالحية 00

  دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك

ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة  صالحية دلعرفة بإلستبانة مع اخلرباء كادلعلمةتقـو الباحثة 
 د. توفيق الرمحن على ضوء النظرية ادلعرفية. األكؿ ابخلبَت يف رلاؿ زلتول ادلادة التعليمية ىو



110 
 

، مث الثاين ابخلبَت يف يف ادلعدؿ جيد جدا :88أعطى النتيجة ذلذا الربانمج ابلنسبة ادلئوية 
أعطى النتيجة ذلذا الربانمج ابلنسبة ادلئوية د.مشكورل إمساعيل يم ادلادة التعليمية كىو تصم
أعطيت النتيجة ذلذا  مث الثالث ايدلعلمة ىي األستاذة زلفى مجيلة يف ادلعدؿ جيد جدا :95

. كذلك لتقييم ادلادة التعليمية ادلصممة % يف ادلعدؿ جيد جدا08الربانمج ابلنسبة ادلئوية 
 كحصوؿ على تصديق منهما قبل تطبيقو على الطالبات

لدل طالبات عمارة  ضوء النظرية ادلعرفيةعلى  ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة استخداـ فعالية 30
  دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك اللغة

عمارة ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية، يف  استخداـ فعالية
فعرفت الباحثة أف 79103 >0،82 <. 29170ىي فعالة كأما نتائج االختبار ىو  اللغة

" ادلوجودة يف اجلدكؿ. على مستول التصديق t( أكرب من قيمة "0،82" احلساب )tقيمة "
% 7يف مستول التصديق  79103تدؿ على عدد  11( لدرجة احلرية %8،83 )3
ذلك أف الفرض السابق مقبوؿ. كأبدت ىذه  . فتعٍت29170( تدؿ على العدد 8،87)

اليت اعددىا الباحثة  النتيجة أف ادلواد التعليمية ادلعدة دلهارة الكتابة على ضوء النظرية ادلعرفية
 .فعالة لًتقية كفاءة الطالبات يف مهارة الكتابة

  

 توصيات ال .ب 

 :ادلقًتحة احللوؿ ىذه تقدـ البحث نتائج من انطالقا

 ذلا أف ، ابعتبارالكتابة مهارة يف خاصة العطلية عند اللغوية ادلهارات جبميع التاـ االىتماـ 10

 .كزبزينها كاستعماذلا ادلعلومات اكتساب على الطالبة مساعدة يف كبَتا دكرا

 الكتاب التعليمي تكوف حىت التعليمي، الكتاب تصميم يف الطالبة حاجات االىتماـ 00

 .كفاءهتم تنمية يف عظيم أثر ذلا ادلصمم

 التعلم الطالبة يف نشاط لغرض جذابة بطريقة العربية اللغة دكر يف التعليمي الكتب أتليف 30

 .نفوسهم يف العربية اللغة كحب
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 اإلقرتاحات . ج

 ىذا مثل يقوموا أف يريدكف دلن مدخالت البحت ىذا نتيجة تكوف أف الباحثة ترجو

 :االقًتاحالت اآلتية الباحثة قدمت لذلك البحث

 الذم التعليمي فالكتاب النقائ ، عن خيلو كال الكماؿ عن بعيدا البحث ىذا يزاؿ ال 10

 يوجود الباحثة تقًتح لذا .كيتحسن يكمل حيت التجربة من مزيد إُف حيتاج الباحثة صممتو

 .األخطاء من فيها كتصلح التعليمي الكتاب ىذا   يفتكمل النقائ أخرل حبوث

 الباحثة، أعدتو الذم الكتاب غَت أخر كمراجعا تعليمية مواد أك كتااب ادلعلمة تستخدـ أف 00

  .أكثر معلومات عن الطالبة كربصل الكتاب يكتمل حىت

 على فينبغي الطالبة خلفية كفقا عرفيةادل ضوء النظرية على التعليمي الكتاب ىذا إعداد 30

 .الطالبة ابحتياجات مناسبا التعليمي الكتاب يسور أف القادـ الباحثُت
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 ادلراجع و  ادلصادر قائمة

 

)رايض: دار ادلسلم للنشر ك التوزيع،  ادلهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق التدريسها،أمحد فؤاد علياف، 
7002) 

)ماالنج: مطبع  تطوير ادلنهج اللغة العربية كتطبيقها على مهارة الكتابة،أكريل حبر الدين،  
 (272اجلامعة،

 (2880، )الرايض: مكتبة الرشد تدريس اللغة العلربيةفصوؿ يف حسن جعفر اخللفية، 
 (2880)دمشق: دار الفكر، البحث العلمي، أساسيتو النظرية ك شلارستها العلمية، رجاء كحيدرم، 

)كادلنشورات ادلنظمة  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، مناىجة كأسالبورشدل أمحد طعيمة، 
 ( 1989ثقالة، إيسكو،  الرابط اإلسالمية الًتبية كالعلـو كال

مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت رشدم أمحد طعيمة كعلي أمحد مدكور كإدياف أمحد ىريدل، 
 ، بلغات أخرل

 ( 0226-7021رشدم أمحد طعيمة، ادلهارات اللغوية، )القاىرة دار الفكر العريب 

رشدم أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأسالبو،:اذباىات جديدة، كتطبيقات 
 ( 2880الزمة، )مصر، إيسكو، 

 (7000)بَتكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية يف البحث العميسعيد امساعيل صيٍت، 

دار ادلعارؼ عبد العليم ابراىيم )القاىرة :  ادلوحو الفٍت دلدرسى اللغة العربية،صالح عبدةيد العريب، 
7071) 

)الرايض: مطابع  النظرية اللغوية كالنفسية كالتعليم اللغة العربيةعببد العزيز بن ابراىيم العصيلي، 
 ـ(7000التقنية، 

، )الرايض:العربية ، إضاءت دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف
 ( 2873للجميع، 

، ، قضااي يف الًتبية العملية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف
 ( 7022)الرايض:العربية للجميع، 

 ( 2887)القاىرة: مكتبة اخلاصلي،  األساليب االنشائية يف النحو العريب،عبد السالـ دمحم ىاركف، 
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 (2880، )القاىرة: دالرالغريب،لوجيا ك التطوير التعليمالتكنو عبد العظيم عبد السالـ الفرجاين، 

 ـ(7002عبد اجمليد سيد أمحد منصور، علم اللغة النفس، )الرساض: جامع ادللك سعود، 

يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل علي أمحد مدكور، رشدم أمحد طعيمة كغَتمها، 
 (2878عريب، )الطبعة األكُف؛ القاىرة: دار الفكر ال

)القاىرة:دار ، النحو الواضح: يف قواعد اللغة العربية )اجلزء األكاؿ(،علي جاـر ك مصطفى أمُت
 (7000ادلعارؼ، 

 علياف، أمحد فؤاد زلمود، ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدر يسها، )الرايض: دار ادلسلم، 

1990) 

، )اجليزة : الوسائل -األساليب –ُت بغَتىا الطرؽ تعليم اللغة العربية للناطقعمر الصديق عبد هللا، 
 ـ(2828الدار العادلية للنشر كالتوزيع ،

ادلرجع يف تعليم اللغة الغرببية للألجانب من النظرية فتحى على يونس كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ، 
 ـ( 2۰81)القاىرة: مكتبة كىبة،  كتطبيق

 تعليم اللغة الغرببية للألجانب من النظرية كتطبيق،يف فتحى على يونس كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ، 
 ـ( 2223)القاىرة: مكتبة كىبة، 

 ادلنهج ادلدرسي أسسو كتطبيقاتو الًتبوية،دمحم صاٌف الدين علي رلاكر كفتحي عبد الكقصود الديب، 
 ـ(7001)كويت، دار القلم : 

  كالتوزيع للنشر األندلس دار) ضوابطو كأمناطو، فن التحريرالعريب، ،دمحم صاٌف الشنطي

 ( 2870:كتربية، السعودية

 منهج البحث العلمي القواعد ك ادلراحل كالتطبيقات،دمحم عبيدات، دمحم أبو نسار، دمحم عقلة مبيضُت، 
 (7000)عماف: دار كائل9 

، )جامعة أـ تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل زلمود كامل  الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،
 (1985 قرل : معهد اللغة العربية،ال

 ( 7001)بَتكت: ادلكتبة العصرية،  جامع الدركس العربية  )اجلزء األكاؿ(،مصطفى غاليُت، 

 ( 7001، ):دار النجاح اجلديد،معايَت ربليل األسلوب. ادلربجم. مجيد حلمداينميكائيل ريفاتَت، 
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، إعدد الكتب التعليمية لغَت اانطقُت هبا ابلعربيةأساس  انصر العبد هللا الغاِف كعبد احلميد عبد هللا،
 (7007)الرايض: دار الغاِف، 

)دار الفكر لطباعة كالنشر  تدريس اللغة العربية، مفاىم نظرية كتطبيقات عمليةكليد أمحد جابر، 
 (2882كالتوزيع، الطبعة األكُف 

ات ادلنظمة االسالمسة لًتبية يعقوب نشواف، انتاج مواد التعليمية لربامج التعليم عن بعد. منشور 
 ـ2888\ق 7207 -ايسيكو–كالعلـو كالثقافة 
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 السرية الذاتية

 

 

 فائدة احلسنة:   االسم

 1 996مارس 02 : سومناؼ اتريخ ادليالدادلكاف ك 

 :70128811  الرقم اجلامعي

 /تعليم اللغة العربية : الًتبية الكلية/الشعبة

 الكنجياف9  سومناؼ:   العنواف

 802110190020:    اذلاتف

 faidafawwaz103@gmail.com:   اإللكًتكينالربيد 

 :  سَتة الًتبية

 ( 0228 - 0220ادلدرسة اإلبتدائية كليعاير يف السنة) 

 (0211 - 0228أرجاس يف السنة ) 1 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

 (0211 - 0211يف السنة ) مي سوكورجويادلدرسة العالية اإلبراى 
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  كلية الًتبية شعبة تعليم اللغة يف   سيتوبندكسوكورجو اجلامعة اإلبراىيمي

 (0218 - 0211العربية يف السنة )

  ماجستَت قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج

(2870 – 2828) 


