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 إهداء 
 أهدي هذه الرسالة إىل: 

 

 والدي الكرمي "حممد صاحل" ووالديت احملبوبة "روسداييت"

إسالما حىت رزقين هللا تعاىل اللذان ربياين خلقا ورقبين عبادة وعلمان خريا وعرفين 
 حلوة علما. 

 متع هللا حياهتم يف طاعته وهدايته وأكرمهما هللا جباه حبيبه. 
 

 

وإىل إخواين وأخوايت احملبوبني مجيعا وهم ميسرة وجماهد وسيت طيبة ورومسيايت وعبد 
 البشري وفطوية نور وحممد أنوار نور عشرية وحممد فرحا وحممد رجال

شجعوين ودعوين، نور هللا قلوهبم ابلعلم واهلدى ومأل عقوهلم ابلفتوح لنيل املىن الذين 
 وامجعهم يف دار العلى
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 شكر وتقدير 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشراف األنبياء واملرسلني وعلى آله  

 وأصحابه أمجعني، وبعد. 
ية للماجيستري، وهنا تريد الباحثة يسرت الباحثة انتهاء كتابة هذه الرسالة العلم

أن تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على  
 كتابة هذه الرسالة، وهم: 

إبراهيم  .1 مالك  موالان  جامعة  مدير  املاجيستري،  احلارس  عبد  احلاج  الدكتور  األستاذ 
 اإلسالمية احلكومية ماالنق.

الدراسة العليا، واألستاذ الدكتور احلاج   ةاملاجيستري، مدير  بولةأمي مس ةالدكتور األستاذ  .2
العليا  الدراسات  بكلية  العربية  اللغة  تعليم  قسم  رئيس  املاجيستري،  ورغادينتا  ولداان 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
الدكتور عبد الوهاب رشيدي املاجيستري بصفته املشرف األول، والدكتور احلاج توفيق  .3

املاجيستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفتا عليها    الرمحن
 مها هللا خري اجلزاء. ا جز  بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة. 

والمساحة   .4 املاجيستري  األنصاري  املنتقيم  عبد  حسن د الدكتور  مكي  أمحد  كتور 
إبراهيم املاجيستري كاخلرباء الذين قاموا املاجيستري واألستاذ الدكتور فيصل حممود آدم  

 ابملالحظات واإلرشادات يف تطوير كراسة التدريبات على أساس النظرية السياقية.
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية واحملاضرة يف تعليم مهارة الكتابة والطلبة املستوى الرابعة  .5

 الذين ساعدوا الباحثة يف إكمال كتابة هذه الرسالة. 
احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك مساحة   .6

 اإلسالمية احلكومية ماالنق. مإبراهي
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العليا خاصة األصدقاء حتت إشراف واحد   .7 الدراسات  الزمالء فصل ب يف  وجلميع 
اإلسالمي   ضفعة وانهاوهم حمي الدين حيىي ونور عفيفة وفرح أوال النساء وهناية مش 

 الذين ساعدوين وشجعوين يف كل حال طول إكمال كتابة هذه الرسالة.  
وإن   وجل،  عز  هللا  من  توفيق  فهو  أصاب  فإن  املتواضع،  وعملي  جهدي  فهذا  وأخريا 
أخطاء فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم االقرتاحات لتحسني هذا البحث. وأسأل 

ون رسالة املاجيستري هذه انفعة ومفيدة هللا العظيم أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتك
 اللغة ومعلمها يف هذا العامل، أمني. يملتعلم

 
 2021ماالنق يونيو 

 الباحثة 
 
 

 مفتوحت 
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 مستخلص البحث 
 

اال  كراسة إعداد  2021مفتوحت. السياقية  النظرية  أساس  على  جبامعة  تدريبات  الكتابة  مهارة  تعليم  يف 
مالك   ماالنقموالان  احلكومية  اإلسالمية  العربية،  .  إبراهيم  اللغة  تعليم  قسم  املاجيستري،  رسالة 

 كليات الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. 
 املشرف األول: الدكتور عبد الوهاب راشيدي، املشرف الثاين: الدكتور توفيق الرمحن

 كراسة التدريبات، مهارة الكتابة، النظرية السياقية  :اإلشاريةالكلمة 
بة بسياق اللغة  سإن يف تعليم مهارة الكتابة حيتاج إىل الكفاءة يف استخدام املفردات الصحيحة منا

أهنم مل    حلصول على كتابة أو نص جيدة. ووجدت الباحثة املشكالت يف تعليم مادة مهارة الكتابة منها
املرت  استخدام  يف  تناسب  يفهمون  الت  املوقف  ابادفة  والسياق  اللغوي  استخدام  لسياق  يف  يتحريون  وهم 

 املفردات املناسبة بسياق اللغة. هتدف هذه كراسة التدريبات حتليال لتلك املشكالت.

أهداف هذا البحث هي إعداد كراسة التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية حسب  
ومعرفة   مدى االحتياجات  ومعرفة  السياقية  النظرية  أساس  على  الكتابة  ملهارة  التدريبات  صالحية كراسة 

إبراهيم اإلسالمية   السياقية جبامعة موالان مالك  النظرية  الكتابة على أساس  التدريبات ملهارة  فعالية كراسة 
 هذا البحث احلكومية ماالنق. وأما مدخل هذا البحث هو املدخل الكمي والكيفي. واملنهج املستخدم يف

والتطوير البحث  منهج  منوذج هو  التحليل  وأما  .  ADDIE  على  هي  املستخدمة  البياانت  حتليل  طريقة 
  .T (T-Test)م اختبار اابستخد (Analysis Statistic Inferensial)اإلحصائي االستداليل 

النظرية السياقية بدأ  أعدت الباحثة كراسة التدريبات على أساس  (  1ائج هذا البحث هي )نتأما  
تطوير    من مث  السياقية  النظرية  أساس  على  التدريبات  تصميم كراسة  مث  واملشكالت  االحتياجات  حتليل 

السياقية   النظرية  أساس  على  التدريبات  تطبيق كراسة  مث  السياقية  النظرية  أساس  على  التدريبات  كراسة 
القيمة  2والتقومي من قبل اخلرباء والطلبة. ) التدريبات املطورة ( من مجيع  السابق دلت على كراسة  املئوية 

( الكتابة.  تعليم مهارة  لتعليم3مناسبة وصالح استعماهلا يف  الباحثة  الت تطورهتا  التدريبات   ( إن كراسة 
مهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية اللغوية هلا فعالية يف ترقية قدرة الطلبة يف الكتابة. كما دل عليها 

وهذا يوضح    Sig. (2-tailed)    <0،05فهذا مبعىن    0،000قدر    Sig. (2-tailed)ة  أن درج
النظرية أن هذا البحث قد جنح يف مساعدة احملاضرين والطالب على فهم استخدام الكلمات من خالل  

 Mendeley.وقد مت كتابة املراجع على شكل  يساعد يف حتسني مهارات الكتابة لدى الطالب.و  السياقية
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 ABSTRACT  مستخلص البحث

 
Maftuhati. 2021. LKS Writing Skills Making Based on Contextual Theory at 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis, 

Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. 

Pembimbing: 1) Dr.  H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd.  

 2) Dr. H. R. Taufiqurrochman, M.A 

 

Keywords: Student Worksheets, Writing Skills, Contextual Theory of Language 

Learning writing skills requires skills in choosing and using vocabulary 

according to the correct context to produce good writing. In learning writing 

skills, the researcher found that there were no special books used for this subject 

and the students' difficulties in writing while they were confused in using 

vocabulary that was appropriate to the language context. This worksheet aims to 

provide solutions to these problems. 

This study aims to create a writing skill exercise book based on contextual 

theory as needed, determine the validity of a writing skill exercise book based on 

contextual theory and determine the effectiveness of a writing skill exercise book 

based on contextual theory in improving writing skills for Arabic Language 

Education students at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim. 

Poor. This study uses a quantitative and qualitative approach. The method used in 

this research is the ADDIE model research and development approach. The data 

analysis method used is inferential statistical analysis using T-test. 

The results of this study are (1) Researchers explain the steps of ADDIE 

development, namely analyzing needs and problems, then designing exercise 

books based on contextual theory, then developing exercise books based on 

contextual theory, then applying exercise books based on contextual theory and 

evaluation by experts and students. (2) From all the previous percentage values, 

the developed exercise book is suitable for use in learning writing skills. (3) The 

exercise book developed by the researcher for learning writing skills based on 

contextual theory is effective in improving students' writing skills. This is also 

indicated by the Sig score. (2-tailed) 0.000 which means that Sig. (2-tailed) < 

0.05. And this shows that this research has succeeded in helping lecturers and 

students understand the use of words with a contextual approach and can help 

improve students' writing skills. As for writing the bibliography using Mendeley. 
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 ABSTRAK   تخلص البحثمس

 
Maftuhati. 2021. Pembuatan LKS Keterampilan Menulis Berbasis Teori 

Kontekstual di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana  Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: 1) Dr.  H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd.  
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Kata Kunci: LKS, Keterampilan Menulis, Teori Kontekstual Bahasa 

Pembelajaran keterampilan menulis membutuhkan keterampilan dalam 

memilih dan menggunakan kosakata sesuai dengan konteks yang benar untuk 

menghasilkan tulisan yang baik. Dalam pembelajaran mata kuliah keterampilan 

menulis peneliti menemukan bahwa kurangnya buku khusus yang digunakan 

untuk mata pelajaran ini dan kesulitan siswa dalam menulis sementara mereka 

bingung dalam menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteks bahasa. Buku 

LKS ini bertujuan untuk memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat buku latihan keterampilan menulis 

berbasis teori kontekstual sesuai kebutuhan, mengetahui validitas buku latihan 

keterampilan menulis berbasis teori kontekstual dan mengetahui efektivitas buku 

latihan keterampilan menulis berdasarkan teori kontekstual dalam meningkatkan 

keterampilan menulis bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian dan pengembangan model ADDIE. Adapun metode 

analisis data yang digunakan adalah analisa statistik inferensial dengan 

menggunakan Uji-T . 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Peneliti memulai pengembangan 

dengan menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi siswa, kemudian 

merancang buku latihan berdasarkan teori kontekstual, kemudian 

mengembangkan buku latihan berdasarkan teori kontekstual, kemudian 

menerapkan buku latihan berdasarkan teori kontekstual dan evaluasi oleh para ahli 

dan mahasiswa. (2) Dari semua nilai persentase sebelumnya, buku latihan yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis. (3) 

Buku latihan yang dikembangkan peneliti untuk pembelajaran keterampilan 

menulis berdasarkan teori kontekstual efektif dalam meningkatkan kemampuan 

menulis siswa. Hal ini juga ditunjukkan dengan skor Sig. (2-tailed) 0,000 yang 

berarti bahwa Sig. (2-tailed) < 0,05. Dan ini menunjukkan bahwa peneitian ini 

berhasi membantu dosen dan mahasiswa dalam memahami penggunaank kata 

dengan pendekatan kontekstual serta dapat membantu meningkatkan keterampilan 

menulis mahasiswa. Adapun penulisan daftar Pustaka telah disesuaikan dengan 

Mendeley. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة 

 املقدمة  .أ
تصال  جمموعة من الكلمات الت استخدمها املتكلم يف عملية االاملفردات هي  

إحدى عناصر من عناصر اللغة الثالثة غري األصوات والرتاكيب   . وهيلقاء املعلومات وإل
د. هذه العناصر هي املادة احلقيقية الت تعني املتعلم على تعليم مهارات اللغة، عأو القوا

املتعددة.   اللغة مبستوايهتا  السيطرة على مهارات  يتمكن من  يسيطر عليها ال   1ومن مل 
 2ساس لتعليم املهارات اللغوية. أنظرة منها خنتصر أن تعليم املفردات مهما ملتعلمي اللغة ك

است العربية جيدا سيؤثر أتثريا إجيابيا على االعايومن كان  اللغة  تصال ابللغة ب مفردات 
يرتبط    العربية. األربع  اللغة  مهارة  قواي.  إبتقان تعليم  ارتباطا  زايدة    املفردات  أن  واعتربت 

وال سياما يف  .  لغتهمتعليم اللغة أو يف تطوير كفاءة    على  يساعدهااص  خمفردات األش
واملفردات هلا اخلصائص   جيدا. فهما  مهارة الكتابة وجيب على املتعلمني أن يفهمه    تعليم

 .املختلفة
اإل اللغوية  املهارات  إحدى  الكتابة هي  األشياء    نتاجيةمهارة  ينتج  الكتابة  ألن 

الرسالة منهاءيستطيع قرا للغة وظيفتان رئيستان يف حياة    3.بشكل غري مباشر  هتا وخذ 
اال وظيفة  ومها  الكتابة  اإلنسان  وأما  النفس.  عن  والتعبري  التفكري  عملية  وتسهيل  تصال 

التعبري الكتايب وسيلة من وسائل    قادرة على أداء هاتني الوظيفتني، ونستطيع أن نقول أن  
مهارة الكتابة    تصال كما أنه ترمجة للفكر وتعبري عن النفس يف ذات الوقت، فأصبح اال

 من أهم املهارات اللغوية.

 
إبراهيم1 بن  الرمحن  عبد  هبا ,الفوزان،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  ملعلمي  الوطنية,  إضاءات  فهد  امللك  مكتبة  )الرايض: 

 .136(, ص. 1432
2 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kat Bahasa Arab,” Journal Al-Manar 

5, no. 2 (2016): hal. 178., https://doi.org/https://doi.org/10.36668/jal.v5i2.38. 
3 Munirah, Pengembangan Menulis Paragraf (Sleman: Deepublish Publisher, 2019), hal. 4. 
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الكتابة، ال يكتفي الطالب  تعليم مهارة  اللغة فقط، لكن  ي  أن  يف  فهم عناصر 
ختيار املفردات الصحيحة لتكون كتابة جيدة مناسبة  اة  ءكفا  ىل إحيتاج كذلك الطالب  

الكتابة  استخدم  أن:"  يقول  الكاتب  أحد  قال  أن  يف كتابه  مورسي:  قال    ابلسياق. 
لإلخبار والتأثر وهذا املقصود ال يتم إال ملن الذي خيطط أفكاره يعربه بوضوح. والوضوح 

   4. يتعلق يف األفكار واملنظمة واستخدام الكلمات وتركيبها"
يف استخدام   وا يفهم  املشكالت منها أهنم مل   طلبةوجه التيف تعليم مهارة الكتابة،  

وهذا يسبب ترمجتهم مييل  ا.  يابلسياق لغواي كانت أم موقفالت تناسب  املرتادفة  املفردات  
اجلامعة  إىل تسوية املعىن عموما. يف  العربية  اللغة  ملتعلمي  مستمرة  تكون  املشكلة  وهذه 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق اجلامعي عند   موالان مالك  البحث  املكتوب يف  كما 
أهن املمفتوحت  استخدام  يف  الدقة  عدم  وجدت  جهة  ا  من  الكتابة  يف  املرتادفة  فردات 
اللغو  الفعال ل  والسياق املوقف  يالسياق    لبة جودة كتابة الط  رتقيةحىت حيتاج إىل احللول 

أراد املشكلة  هلذا  العربية.  اللغة  وه  إعطاءالباحثة    ت يف  على    ياحللول  تدريبات  كراسة 
 أساس النظرية السياقية.   

اخلاصة يبحث عن اختيار اللفظ املناسب ووضعها يف اللغة العربية هناك العلوم  
السياق  ى يف مكان خاص، ويسم املنهج  أو  السياقية  العلم ابلنظرية  . يصرح فريث  يهذا 

سياقات  يف  وضعها  أي  اللغوية،  الوحدة  تسييق  خالل  من  إال  ينكشف  ال  املعىن  أبن 
سياق اللغوي تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل: ال  K. Ammerوقد اقرتح    5خمتلفة.  

(linguistic context)  العاطفي املوقف    (emotional context) والسياق  والسياق 
(situational context)  والسياق الثقايف(cultural context).6 

السياق اللغوي هو حتديد معىن الكلمة من خالل عالقتها مع الكلمات األخرى  
أو  الفصل  أو  الصفحة  أو  الفقرة  بل يف  اجلملة وحدها  يشتمل على  النظم وهذا ال  يف 

 
4 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal. 4. 
 .68(, ص. 2006لقاهرة: علم الكتاب, )ا علم الداللة ,أمحد خمتار عمر   5
 .69أمحد خمتار عمر, ص.   6
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املختلفة ) املثال على ذلك كلمة أيكل يف اجلمل    أيكله خاف أن  أ( و 1الباب وغريها. 
خيه ميتا فكرهتموه. كلمة أيكل يف اجلملة اللحم أ  أيكل ( أحيب أحدكم أن  2الذئب )

يستطيع أن حتدد  السياق املوقف  و   فرتاس وأما أيكل يف الثانية مبعىن الغيبة.األوىل مبعىن اال
الضعيفو   الكلمات   معىن أو  القوي  العاطفي  احملتوى  استعمال    7.بنيتها من حيث  مثل 

كلمة "يرحم" يف مقام تشميت العاطس: "يرمحك هللا" )البدء ابلفعل(، ويف مقام الرتحم  
سم(. فاألوىل تعين طلب الرمحة يف الدنيا والثانية طلب  بعد املوت: "هللا يرمحه" )البدء ابال

 الرمحة يف اآلخرة. 
التعليمية، و  املادة  يتضمن على  الذي  الوعاء  املدرسي هو  الكتاب الكتاب  اعترب 

املدرسية كوسيلة التعليمية فيه معطيات معرفية وقع اصطفائها وتنظيمها وتبويبها وعرضها  
موافقه  الطالب  منه  يستمد  أوليا  مصدرا  هو  املدرسي  الكتاب  والتعلم. كذلك  للتعليم 

الكتب  اواجتاه أن  القزاز:  إيزاد  قال  إذ  املختلفة.  العرقية  اجلماعات  من  إزاء كثري  ته 
الذي  املدر  العامل  وحضارات  التاريخ  عن  معلومات  من  حيتاجونه  مبا  التالميذ  تزود  سية 

 يعيشون فيه.  
كراسة تدريبات هي الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من تدريبات الت تتناول   

ومتدرج ومرتبط بفصول  خمتلف فروع اللغة ومهارهتا والت تقدم للطالب يف شكل منظم
ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء الطالب مزيدا من التدريب    8الكتاب املدرسي. 

وتراكيب.  مفردة  ومكوانهتا،  اللغة  مهارات  تدريبات    9على  واستخدام كراسة  إعداد  يف 
و   املدرسي  الكتاب  عاجلها  الت  اللغوية  املهارات  لتثبيت  الفرصة  إطاحة  منها،  أهداف 

قع مواجهة الدارسني هلا عند استخدامهم  تقدمي تدريبات تعاجل أحياان مشكالت معينة يتو 

 
7 Moh Matsna HS, Kajian Semantik Arab Klasik Dan Modern (Jakarta: KENCANA, 2016), 

Hal. 14. 
(, 1985)مكة املكرمة: جامعة أم القرى,   دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية ,طعيمة، رشدي أمحد    8

 .295ص. 
 ,دار اإلعتصام )ناطقني ابلعربيةأساس إعداد الكتاب التعليمية لغري ال ,انصر عبد هللا الغايل  andعبد احلميد عبد هللا   9
n.d.),  .12-11ص. 



4 
 

 

وتنمية   التعلم  يف  تقدمه  مدى  فيه  يوضح  بسجل  الطالب  تزويد  و  املدرسي  الكتاب 
 اإلحساس ابلتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلمون العربية. 

تعطى نظرة إىل املشكلة الت قدمت الباحثة يف السابقة وكذلك أمهية هذه النظرية  
ل إعداد كراسة تدريبات تكون مهمة لتقليل خطء كتابة الطالب يف الباحثة احللول بشك

لسرعة عملية تعليم مهارة الكتابة  و عن هذا املادة فرداي    بةلتسهيل تعلم الطل و اللغة العربية  
مهمة   رتقيةول املوضوع  هذا  لذلك  العربية.  ابللغة  الطالب  يف    جودة كتابة  ويستحق 

 البحث.
 أسئلة البحث  .ب

 الباحثة أسئلة هذا البحث كما يلي:  ت بناء على خلفية البحث السابقة، فحدد
تعليم ال  كراسة  إعداد  يتم  كيف .1 اللغوية يف  السياقية  النظرية  تدريبات على أساس 

 ؟ موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقمهارة الكتابة جبامعة 
السياقية ال  كراسة صالحية    كيف .2 النظرية  أساس  على  مهارة  يف    تدريبات  تعليم 

 امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق؟الكتابة جب
إعداد   .3 فعالية  مدى  يف ال  كراسةما  اللغوية  السياقية  النظرية  أساس  على  تدريبات 

 ؟تعليم مهارة الكتابة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 أهداف البحث ج. 
  الباحثة أن هتدف إىل: ت حسب أسئلة البحث السابقة، أراد

تدريبات على أساس النظرية السياقية اللغوية يف تعليم ال  كراسة إعدادوصف كيفية  .1
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقمهارة الكتابة جبامعة موالان مالك 

صالحية .2 مهارة  ال  كراسة   قياس  تعليم  يف  السياقية  النظرية  أساس  على  تدريبات 
 امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.جبالكتابة 

تدريبات على أساس النظرية السياقية اللغوية يف تعليم ال  كراسةلقياس فعالية إعداد   .3
 ؟ الكتابة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقمهارة 
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 مواصفات املنتجد. 
اإل مواصفات  يف  أما  السياقية  النظرية  أساس  على  التدريبات  لكراسة  نتاج 

 تعليم مهارة الكتابة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق هي:
الورق   .1 الورقي حبجم  الكتاب  بشكل  التدريبات  الورقة    5ب.  هذه كراسة  ووزن 

 .صفحة 82غرام وحتتوي على   70عن 
تعليم   .2 يف  والطلبة  املعلم  استخدمه  الذي  التدريبات  الكتابة  هذه كراسة  مهارة 

 الثانية. 
اللغة    استخدمت .3 تعليم  بقسم  الصغرية  الباء  الفصل  يف  التدريبات  هذه كراسة 

 .لية علوم الرتبية والتعليمالعربية لك
 . هذه كراسة التدريبات النظرية السياقية  استخدمت .4
 ( Corel Draw)كراسة التدريبات بربانمج جوريل دروا    صممت الباحثة  .5
الغالف    احتوت  .6 على  التدريبات  الكراسة  التعليم   املقدمةو هذه  ودليل  واحملتوى 

 وأهداف التعليم واملادة األساسية ومعاين املفردات والتدريبات. 
   . هذه كراسة التدريبات تستطيع أن تنمي كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة .7

 فروض البحث ه. 
احملاضر   ستساعد  أهنا  التدريبات  هذه كراسة  إعداد  من  الباحثة  تفرتض 

السياقية وكذلك على والطلبة   النظرية  أساس  املرتادفة على  املفردات  معاين  فهم    على 
بسياق   مناسبة  العربية  اللغة  تكون كتابتهم  حىت  العربية  اللغة  ترقية كفاءة كتابتهم 

 الكلمة.

 أمهية البحثو. 
يار املفردات املناسبة تهتم يف اخءتدريبات تساعد الطلبة لتنمية كفاال  ههذ  للطلبة: .1

 لكتابة اجلمل للغة العربية الصحيحة ابلنظر إىل النظرية السياقية
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الناجحة  ال  هذه  للمدرس: .2 التعليمية  العملية  لتجديد  املدرس  تساعد  تدريبات 
 كتابة. تدريبات على أساس النظرية السياقية يف تعليم مهارة الالبتقدمي 

بشكل   .3 املعلومات  إعطاء  السياقية  الللجامعة:  النظرية  أساس  على  تدريبات 
يف تعليم مهارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك   فعاليتهاو 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. 
على أساس  تدريبات  ال  تطويرلتوسيع أفاق املعارف واألفكار العلمية يف  للباحثة:   .4

و  خاصة  السياقية  نقصان  فعاليتالنظرية  أن  وتستطيع  الكتابة  مهارة  تعليم  يف  ها 
 . اخلربة املسألة الت توجهها وجلعل هذا البحوث مصدرا يف حبوث اتلية وتطور 

 حدود البحث ز.
العميق،  والتفكري  الطويل  والوقت  املبذول  اجلهد  إىل  يستغين  البحث  هذا  إن 

 الباحثة حبثها على ثالثة حدود وهي: سوف حتدد 
 املوضوعي  داحل .1

اللغة حت تعليم  قسم  يف  الكتابة  مهارة  يف  البحث  هذا  املوضوع  الباحثة  دد 
التعبريالعربية خاصة يف   الكتابة وحيتاج إىل املرحلة  العالية يف مهارة  . ألنه املرحلة 

مث   ابلسياق.  ومناسبة  جيدة  لتكون كتابة  املفردات  اختيار  يف   تستخدمالكفاءة 
لفريث خاصة من جهة البحث  السياقية يف هذا  النظرية    اللغوي  السياق  الباحثة 

من كل كلمة    دفةاويف تعيني سياق املفردات املرت   .لعملية التحليل  املوقفالسياق  و 
 تستخدم الباحثة املعجم الوسيط واملعجم املعاصر. 

 املكاين داحل .2
يف كلية علوم الرتبية    دد الباحثة مكان هذا البحث بقسم تعليم اللغة العربيةحت

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. واختارت فصل   والتعليم
 . إلقامة التجربة الصغري يف مستوى الرابع الباء

 الزماين  داحل .3
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 2020/2021الباحثة هذا البحث يف العام الدراسي  تقيم

 حتديد املصطلحات ح.
تدريبات  .1 اللغوية  :  كراسة  تدريبات  من  جمموعة  عن  مبادة  عبارة  واملرتبطة  اهلادفة 

فيها   يسأل  أن  يتوقع  الت  تدريبات  بعض  إضافة  مع  للطالب  األساسي  الكتاب 
حلها   الطالب  من  يطلب  اهلدف  متنوعة  أسئلة  على  حتتوي  وهي  الطالب 

 ومراجعتها مع املعلم يف الفصل. 
السياقية .2 أي  :  النظرية  اللغوية،  الوحدة  تسييق  خالل  من  إال  ينكشف  ال  املعىن 

 ا يف سياقات خمتلفة.وضعه
الكتابة:   .3 من مهارة  بدءا  العقل،  حمتوايت  عن  التعبري  أو  وصف  على  القدرة 

واملراد  اإلنشاء.  املعقدة وهي  اجلوانب  الكلمات إىل  البسيطة مثل كتابة  اجلوانب 
األخب  هي كتابة  البحث  هذا  يف  الرمسية اهبا  وغري  الرمسية  والرسالة  والتقرير  ر 

 والقصة.

 السابقة  اتالدراس ط.
الدراسات السابقة الت استخدمتها الباحثة لتكون أساسا ومعاونة يف تركيب هذا  

 البحث هي:
عربيات   .1 العلمية  العربيةجملة  اللغة  تعليم  يف  متخصصة  حمكمة  علمية  الذي    جملة 

زوليايت  قامت دفيتا  "   2016  به  املوضوع  اللغة   حتت  ترمجة كتاب  يف  السياق 
عن دور السياق يهدف هذا البحث إىل الكشف    "اللغة اإلندونيسيةالعربية إىل  

حلفين العربية  اللغة  قواعد  ترمجة كتاب  عملية  إىل   يف  املرتجم  وآخرين  بكناصف 
اللغة اإلندونيسية خبطيب األمم وآخرين كما يهدف إىل حتديد رأي من أصحاب 

 . نظرية السياق يستفيده املرتجم أكثر، حالة ترمجة الكتاب 
لة العلمية تعليم اللغة العربية جملة علمية حمكمة متخصصة يف تعليم اللغة العربية جم .2

قامت   الرشيدة  الت  عناية  ضوء 2.17هبا  على  املفردات  تعليم  املوضوع  حتت   .
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تعليم  عن كيفية  املفاهيم  إلعطاء  العلمية  اجمللة  هذه  يهدف  السياقية.  النظرية 
ضو  على  املرتادفات  استخدام النظرية    ءاملفردات  مىت  الطلبة  يفهم  حىت  السياقية 

على  املفردات  تعليم  مواد  أشكال  هي  البحث  هذا  نتائج  الصحيحة.  املفردات 
السياق    ءضو  على  بناء  املرتادفات  املفردات  تعليم  على  نسبة  السياقية  النظرية 

اللغوي والسياق املوقف. كما املثال يف كلمة بيت ومنزل ودار إذ الكلمة الثالثة يف 
مبعىن مسكن لكن يف السياق املوقف كان بيت مبعىن يف مسكن   يسياق اللغو ال

يف زمان طويل واملنزل مبعىن مسكن حلظة ودار مبعىن مسكن وله وظائف أخرى.  
وص صديق  الكلمة  يف  صديق ا مث  مبعىن  اللغوي  السياق  يف  صديق  حب، كلمة 

أ أصدقاء  متنع  اجليدة  احلساابت  أبصدقائه،  غين  املرء  السياق  العائلة،  ويف  حباء 
حب من ااملوقف مبعىن صديق جيد، مث كلمة صاحب يف السياق اللغوي مبعىن ص

 مضارع يصحب هو مينع وحيفظ ويف السياق املوقف مبعىن صاحب قريب.
اجلامعي .3 قامت  البحث  الصائمة  هب  الت  املرتادفة   2016ا هاللية  مبوضوع "كلمة 

يف كتاب اللغة العربية بني يديك لعبد الرمحن إبراهيم الفوزان وآخرين". األهداف  
البحث   لعبد من هذا  يديك  العربية بني  املرتادفة يف كتاب  الكلمة  ما  هي معرفة 

ع حادية  جتد  هو  البحث  هذا  ونتائج  وآخرين.  الفوزان  إبراهيم  أنواع الرمحن  شر 
)صديقة، ص  )اوهي:  رغب يفحبة(،  استهلك(،  (حب،  استعمل،  )استخدم،   ،

)منح،   أتى(،  )جاء،  شهد(،  نظر،  )رأى،  شارع(،  )طريق،  بلغ(،  )وصل، 
 أعطى(، )نتق، كالم، قال(، )فعل، عمل(، )طيب، حسن، جيد(. 

قامت .4 الت  املاجستري  الفطرية  هب  رسالة  ليلة  "تطوير    2017ا  كراسة  مبوضوع 
السياقي  والتعلم  التعليم  مبدخل  للمبتدئني  اآللية  الكتابة  أساس  على  تدريبات 

اال املدرسة  البحث لتالميذ  هذا  من  األهداف  ابسوروان".  العلماء  هنضة  بتدائية 
هذه كراسة  فعالية  مدى  ومعرفة  املطورة  تدريبات  وإنتاج كراسة  املادة  لتطوير 

للم اآللية  الكتابة  أساس  على  السياقي تدريبات  والتعلم  التعليم  مبدخل  بتدئني 
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اال املدرسة  املدخل لتالميذ  الباحثة  تستخدم  ابسوروان.  العلماء  هنضة  بتدائية 
البحث هي   نتائج هذا  وأما  والكمي.  املطورة على الكيفي  تدريبات  توفر كراسة 

على  تتكون  الت  السياقي  التعليم كالتعلم  مبدخل  للمبتدئني  اآللية  الكتابة  أساس 
بع تدريبات منها كتابة احلروف وتدريبات كيفية يتصل احلروف وتدريبات كيفية أر 

اللعب  توجد  الكتاب  احلروف. مث يف هذا  اللون  وتدريبات كيفية  احلروف  يغلظ 
عجم اللغة العربية يف اخر الكتاب. وأما نتيجة االستبانة يف خبري اللغة العربية، وامل

ا  %80التصميم   املادة    %86خلط  ونتيجة االستبانة خبري  االستبانة خبري  ونتيجة 
 %.   78،8% ونتيجة االختبار البعدي ، 72،2، يونتيجة االختبار القبل  80%

قامت .5 الت  املاجستري  ليسى  هب  رسالة  التعليمية    2019ا  املواد  "تطوير  مبوضوع 
الكوثر   Plusبتدائية  ت املتعددة يف املدرسة االاملهارة الكتابة على أساس الذكاء

( وصف كيفية تطوير املواد التعليمية 1. األهداف من هذا البحث هي )نج"ماال
( قياس صالحية املواد التعليمية املطورة  2املطورة على أساس الذكاءات املتعددة، )

( املتعددة،  الذكاءات  أساس  العربية  3على  العربية  اللغة  تعليم  فعالية  قياس   )
تستخدم املطورة.  التعليمية  املواد  عند   ابستخدام  التطوير  البحث  مدخل  الباحثة 

( أن هذا املواد املطورة تقع يف تعريض 1بورغ وغال. وأما نتائج هذا البحث هي )
يف  تطور  الت  الطالب  ذكاءات  أبنواع  حسن  الت  تدريبات  وأنشطة  احملتوايت 

( من مجيع القيمة 2مهارة الكتابة. واملواد املطورة يشمل ثالثة أنواع الذكاءات. )
املدرسة  املائ استعماهلا يف  مناسبة وصالح  التعليمية  املواد  أن هذه  دلت على  وية 

( املواد التعليمية املطورة الت صممتها الباحثة لتعليم 3اإلبتدائية الكوثر ماالنج، ) 
الطالب  ترقية قدرة  فعاليتها يف  هلا  املتعددة  الذكاءات  أساس  الكتابة على  مهارة 

 على الكتابة. 
مبوضوع " تطوير مواد مهارة    2017لستياان ديوي  ا  هب  ت قامتالبحث اجلامعي ال .6

احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  يف  النحوية  القواعد  أساس  على  الكتابة 
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وونورجو فاسوروان". األهداف من ها البحث هي وصف يتم تطوير مواد مهارة  
اإلسالمي املتوسطة  املدرسة  يف  النحوية  القواعد  أساس  على  احلكومية الكتابة  ة 

ص  ومعرفة  فاسوروان.  أساس  الوونورجو  على  املتطورة  الكتابة  مهارة  مواد  حية 
القواعد النحوية يف تلك املدرسة. ومعرفة فعالية تطبيق مواد مهارة الكتابة املتطورة 
بنمط   التطوير  البحث  منوذج  الباحثة  تستخدم  النحوية.  القواعد  أساس  على 

ADDIE( نتائج هذا البحث هي الباحثة البحث والتطوير 1. وأما  ( استخدمت 
مواد ADDIE  (2منط   أن  العربية  اللغة  واملعلم  اخلرباء  تقييم  نتائج  خالل  من   )

درجة   على  درجة    % 78حصلت  على  حصلت  املواد  تصميم  خبري   %74ومن 
 ورة فعالية.  مبعىن املواد الئق لتطبيق إىل تالميذ يف فصل السابع وإن املواد املط

السابقة   البحوث  أن  الباحثة  مالحظة  ابلبحث من  مشاهبة  عالقة  هلا 
حيث   الباحثة  تكتبه  والثاينالذي  األول  البحث  النظرية    والثالث  يتشابه  يف 

السياقيةداملستخ النظرية  الرابع واخلامس والسادس يف   ،مة وهي  البحث  ويتشابه 
التدريبات ملهارة الكتا الباحثة االختالف بينهم و .  بة تطوير املواد وكراسة  وجدت 

الب تريد  الذي  البحث  الباحثة اوبني  هبا  قامت  الت  الدراسة  دراسته. كانت  حثة 
حبثه   والثالثة   والثانية  وىلاأل حددت  النظرية  يف    افقد  ابستخدام  التحليل  عملية 

ملهارة   التدريبات  تطوير كراسة  الثالثة حتدد عملية  الباحثة  وأما  الكتابة  السياقية. 
السياق والتعلم  التعليم  املدخل  املتعو   يابستخدام  الذكاءات  أساس  . ددةعلى 

د النحوية. عوالباحثة السادسة حتدد تطوير املواد ملهارة الكتابة على أساس القوا
الذي   البحث  ملهارة  وأما  التدريبات  إعداد كراسة  يف  حتدد  هنا  الباحثة  تعمقه 

السياقي النظرية  أساس  على  اإلسالمية الكتابة  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  ة 
 احلكومية ماالنق.
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 املبحث األول: كراسة التدريبات
 تدريبات  ال مفهوم كراسة  .أ

يقصد هبا الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من تدريبات الت تتناول خمتلف 
للطالب يف شكل   تقدم  والت  ومهاراهتا  اللغة  بفصول فروع  ومرتابط  ومتدرج  منظم 

املدرسي.  التدريبات ستخدم  ي  10الكتاب  التعلم    كراسة  أنشطة  تنفيذ  لتوجيه  كمرجع 
ويستهدف هذا النوع من الكتب إعطاء الطالب مزيدا من   11أداة تعليمية.ك  كذلك و 

 تدريبات على مهارات اللغة ومكوانهتا، مفردات والرتاكيب.
واملرتبطة   اهلادفة  اللغوية  تدريبات  عبارة عن جمموعة من  اللغة هي  تعليم  ويف 
مبادة الكتاب األساسي للطالب مع إضافة بعض تدريبات الت يتوقع أن يسأل عنها  

وهي حتتوي على أسئلة متنوعة اهلدف يطلب من الطالب حلها ومراجعتها  الطالب  
 12مع املعلم يف الفصل. 

أهنا  (  1)  : وهي  ومن هذا التعريف تتبني لنا اخلصائص العامة لكراسة تدريبات 
  ادة حتت إشراف املعلم ويف ضوء خطة لديه. ع  تستخدمهاكراسة خمصصة للطالب  

املدرسي  (  2) الكتاب  عن  مفصلة  مثلهما  أهنا  تدريبات  على  تشمل  فهي  املقرر، 
يشتمل الكتاب املدرسي عليها إال أهنا مستقلة عنه أبهدافها وحمتواها ولئن استطاع 

ستغناء ابلكتاب املدرسي عن كراسة تدريبات إال أنه ال يستطيع عكس الطالب اال
أهنا وإن كانت مستقلة عن الكتاب املدرسي إال أهنا متكاملة معه مرتبطة (  3)ذلك.  

به من حيث تدريب الدروس ونوع تدريبات املصاحبة لكل درس، إذ أن من مهامها  
 

 .295ص.  ,دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية ,طعيمة، رشدي أمحد 10
11 Sherlly Ferdiana Arafah, Bambang Priyono, and Saiful Ridlo, “Pengembangan LKS 

Berbasis Berpikir Kritis Pada Materi Animalia,” Journal of Biology Education 1, no. 1 (2012), 

https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jbe.v1i1.378. 
 .11ص.  ,أساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية ,الغايل  andهللا12
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أهنا خمصصة (  4)  تدعيم املهارات اللغوية الت يهدف الكتاب املدرسي إىل تنميتها. 
األدا عليها جانب  يغلب  أي  اللغوية،  و للتدريبات  الطالب  قبل  من  العملي  ال اجملء 

ستذكار. إهنا ال تقدم نصوصا جديدة تدور حوهلا الدروس وال تقدم شرحا  فيها لال 
الكتاب  ينص  الت  تلك  غري  لغوية  مهارات  على  تدريب  وال  معينة،  حنوية  لقواعد 

)عليها فراغا (  5.  للطالب  تقدم  الكراسة  أن  السابق،  العملي  األداء  بعنصر  ويرتبط 
ف تدريب.  جييب  ملعايري وحيكمها  (  6)يه عن كل  املدرسي  الكتاب  أهنا ختضع مثل 

وإمنا  و قيود   خطة  تضبطها  وال  نظام  حيكمها  ال  لتدريبات  حشد  جمرد  ليست  إهنا 
الكتاب   مثلما حتكم  التأليف  واسس  التنظيم  قواعد  املفردات قواعد  حتكمها  ضبط 

 13تدريبات.ال وتصميم واختيار الرتاكيب وترتيب النصوص
هي دليل الطلبة يتضمن فيها جمموعة   هنا تلخص الباحثة أن كراسة التدريبات 

التدريبات الت تناسب ابلكفا ة األساسية وأهداف تعليم مهارة الكتابة تساعد ءمن 
 الطلبة على ارتفاع مهاراهتم الكتابة خاصة يف اختيار املفردات املناسبة ابلسياق.  

 تدريباتالأهداف كراسة  .ب
انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد جند أن أهداف كراسة تدريبات هي  عند  

إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطالب على حتسني وتنمية مهارهتم اللغوية، وتعزيز 
 14مفرداهتم وتراكيبهم اللغوية الت تعلموها يف الدروس السابقة.

عامة   تدريبات  أهداف كراسة  أن  هنا  نقول  أن   تشجيعوهي  ونستطيع 
تساعد ،  الطلبة يف تنمية املعارف واملعلومات من خالل أنشطة املواد الدراسية املعينة

 تدريب  ،املعينة  الطلبة يف تنمية املعارف واملعلومات من خالل أنشطة املواد الدراسية 

وفقا  عامة  أو  خاصة  سواء كانت  املهارات  عملية  وتطوير  اكتشاف  على  الطلبة 

 
 .296-295ص.  ,ليمية لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التع ,طعيمة، رشدي أمحد 13
 .11ص.  ,أساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية ,الغايل  andهللا 14
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املوضوعات  والتعلم  ،  بطبيعة  التعليم  عملية  يف  والطلبة  للمدرسني  التوجيه  إعطاء 
 .املتعلقة ابملوضوعات املعينة 

 تدريباتالمعايري كراسة ج. 
التدريبات معايري وهي:   التدريبات مع  ( جيب أن تتكيف كراسة  1لكراسة 

املدرسي،   الكتاب  يف  والواردة  تدريسها  يتم  الت  واملهارات  الدرس  أو  (  2املوضوع 
للمدرس،   واألخرى  للطالب  أحدها  مقدمتني قصريتني،  على  تشتمل  أن  (  3جيب 

بداية كراسة،   التقدم يف  تتنوع  4على األحسن أن تشتمل على جدول  ينبغي أن   )
ستطيع أن حيسن ابلتدريب أن يعاجل مهارة لغوية ( ي5األنشطة والتدريبات اللغوية،  

( ينبغي أن تشتمل على صور للمالمح واألمناط الثقافية 6واحدة أو عدة مهارات،  
( أن كراسة  7الت مل يتسع الكتاب املدرسي لنشرها مع تدريب الطالب على فهمها، 

اللغوي،   الطالب على أن يقف ابستمرار على مستواه  ينبغي (  8التدريبات تساعد 
العربية   ابللغة  التدريبات  صوتية يف كراسة  أو كتابة  وسيطة  لغة  أية  تستخدم  ال  أن 

  15وحدها.
كراسة التدريبات الذي نعرفه هو كتاب مدرسي مصاحب. لذلك جيب أن  
الكتاب  يف  والواردة  تدريسها  يتم  الت  واملهارات  الدرس  أو  املوضوع  مع  تتكيف 

التد تقدم كراسة  ال  لذلك  الكتاب املدرسي.  فلسفة  مع  يتعارض  شيء  أي  ريبات 
املدرسي والغرض منه. ولكن تتضح العالقة بني ضرورة تكامل كراسة التدريبات مع 

يف الوقت الذي ال يكرر أحدمها اآلخر. ينبغي أن تشتمل كراسة    الكتاب املدرسي
من   وتعاجل كال  للمعلم  خاصة  أوال  قصريتني  مقدمتني  على  هدف  1التدريبات   )

بينها وبني الكتاب املدرسي،  2وفائدهتا للطالب،    الكراسة ( كيفية 3( بيان العالقة 
( هدف كراسة التدريبات 1استخدامها. اثنيا خاصة ابلطالب وتربز عدة أمور وهي  

 
 .304-297ص.  ,دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية ,رشدي أمحد طعيمة، 15
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به  2 أهنا خاص  عليها  3( كيف  ابحملافظة  توصية  وبني 4(  بينها  العالقة  توضيح   )
 ( وتعريفه كيفية استخدامه. 5الكتاب املدرسي 

خالل  و  مبستواه  الطالب  لتعريف  التدريبات  تقدمها كراسة  الت  الوسائل 
نظرة يف بعض كراسة التدريبات اشتماهلا على صفحة ترد يف   كما  استخدامه للكراسة

اجلدول معلومات عن صاحب  التقدم ويف هذا  عادة تسمى جدول  الكراسة  بداية 
ج مث  استخدامها  وطريقة  هدفها  حول  له  وتعليمات  عدد الكراسة  يتضمن  دول 

فصول   من  فصل  يف كل  الطالب  حيدثها  الت  اخلاطئة  أو  الصحيحة  اإلجاابت 
بسبب   الكتاب. التدريبات  يف كراسة  اللغوية  والتدريبات  األنشطة  تتنوع  أن  ينبغي 

تنوع املهارات اللغوية الت تنميها وتعددها. ومن هذه األنشطة مثل األلغاز والكلمة  
وغريها. وهذه األنشطة ينقسم إىل قسمني األول تدريبات املتقاطعة وكتابة خطاابت  

التعليمية هتدف إىل تثبيت مهارة ما عند الطلبة، الثاين تدريبات اختبارية هتدف إىل 
 التأكيد من اكتساب مهارة ما عند الطلبة. 

ينبغي املواقف  بعض  واحدة    أن حيسن  يف  لغوية  مهارة  يعاجل  أن  ابلتدريب 
  الت يتدرب الطالب فيها   مثل تدريبات التمييز الصويت ابستخدام الثنائيات الصغرى

مماثلتني. بني صوتني  التمييز  أن   على  ابلتدريب  أن حيسن  ينبغي  أخرى  ويف موقف 
تتسع له صفحا  إن    يعاجل عدة مهارات.  ملا ال  التدريبات ال بد أن تتسع  ت كراسة 

الكتاب املدرسي. مبثل ما ينطبق هذا الكالم على احملتوى اللغوي يف الكتاب ينطبق 
على احملتوى الثقايف. ينبغي أن تشتمل كراسة التدريبات على صور للمالمح واألمناط 
الثقافية الت مل يتسع الكتاب املدرسي لنشرها مع تدريب الطالب على فهمها وتنمية  

 ة حنواها.يجيابااجتاهات 

الذايت التقومي  الطالب على  التدريبات  الذايت .  تساعد كراسة  ابلتقومي  املراد 
يدرك  ما  مبثل  ابستمرار  حيققها  الت  التقومي  أشكال  حتديد  على  الطالب  قدرة  هو 
نواحي القصور الت حيس هبا وأن يقف بدقة على الدرجة الت وصل إليها على طريق 
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الكتاب. ومن ينشدها  الت  التدريبات اجليدة أهنا    حتقيق األهداف  خصائص كراسة 
تستخدم أية    ينبغي أال  تساعد الطالب على أن يقف ابستمرار على مستواه اللغوي.

 لغة وسيطة أو كتابة صوتية يف كراسة التدريبات ابللغة العربية وحدها.  

 : النظرية السياقيةيناملبحث الثا
 السياق  مفهوم .أ

السياق   مصطلح  مع  contو text مقطعني من  (context)ويتكون  أي   ،
قطوعات  للم  املصاحبة  الكلمات  يعىن  األول  املصطلح  استعمل  حيث  النسيج. 
من  اجملموعات  تلك  أي  النص،  مبعىن  يستعمل  أصبح  ذلك  بعد  مث  املوسيقية، 
املرتاصة مكتوبة أو مسموعة، إضافة إىل معىن جديد متمثل يف ما حييط   الكلمات 

و  لغوية  مالبسات  من  النص  املستعملة يف  لغوية.  ابلكلمة  السابقة   املصطلح 16غري 
( ما حييط ابلوحدة اللغوية املستعملة يف النص، 1عند الربكاوي هلا ثالث معان وهي  

لغوية،  2 وحدة  من  أكثر  استعمال  عند  تراعي  الت  )املعجمي(  التوارد  قيود   )3  )
 17األحوال واملواقف اخلارجية ذات العالقة ابلكالم.

ال هو  السياق  أن  هاليداي  للنص ويرى  املصاحب  النص  أو  اآلخر  نص 
ويقول سوسري   18جية. ر الظاهر وهو مبثابة اجلسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته اخلا 

من  على جمموعات  وإمنا  فحسب،  فرادى  على كلمة  ينطبق  ال  السياق  مفهوم  إن 
واملشتقات  والتنوع كالكلمات  الطول  من  بلغت  مهما  املركبة  والوحدات  الكلمات 

من خالل املادة اللغوية الت قدمه أن  يتبني ابن منظور19وأجزاء اجلمل واجلمل الكلمة. 

 
 .251(, ص. 2001)القاهرة: دون املطبع,  أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة ,كرمي زكي حسام الدين  16
الربكاوي,   17 العليم  عبد  الفتاح  احلديثعبد  اللغة  وعلم  الرتاث  بني  السياق  الكتب,    داللة  دار  (, ص. 1991)قاهرة: 

45-46 . 
 .51ص.  ,(.n.d ,املكرمة: جامعة أم القرىمكة  )داللة السياق ,ردة هللا بن ردة بن ضيف هللا الطلحي 18

19 Devita Zuliati, “AL-SIYAQ FI TARJAMAH KITAB AL-LUGHAH AL-’ARABIYAH 

ILA AL-LUGHAH AL-INDUNISIYAH,” Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan 

Kebahasaaraban 3, no. 1 (2016): Hal. 125., https://doi.org/https://doi.org/10.15408/a.v3i1.2143. 
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اجلدث وهو سوق اإلبل وهو املعىن احلسي (  1 السياق يشري إىل ثالثة دالالت هي:
األصلي للكلمة، مث انتقل عن طريق اجملاز إىل الداللة على املسوق وهو املهر إبال أو  

على  (  2  غريها. املوت.الداللة  حال  ذلك  حلدوث  الروح  على (  3  نزع  الداللة 
الظرف أو احلال الت حيدث فيها احلدث لعالقة الزمانية فقد أطلق على حال املوت 

 20)سياق املوت(. 
من الشرح السابق نعرف أن السياق هو الكلمات يشجع ويزيد هبا الشرح  

ميكن التعبري غري حمدد أو  حالة معينة. بدونه    يتعلق ابجلملة أو التعبري أو الكالم يف
 متغري الفهم لدى السامعني.

 مفهوم النظرية السياقية  .ب
  طريقة فهم املعىن أن    هذه النظرية  يرى .  الداللةالنظرية السياقية هي فرع من  

يف رؤية األشياء أو وصفها أو تعريفها ولكن يفهم املعىن من خالل سياق    ال تتمثل 
الت حيدث فيها التعبري. لذلك حتتاج دراسة    وقف أو احلالاللغة املستخدمة وسياق امل

 21املعىن إىل حتليل السياق اللغوي وسياق املواقف يف وقت واحد بدقة وعناية. 

األنثروبولوجيا الربيطاين برونيسالف   بدأ مفهوم النظرية السياقية من قبل عامل
الذي مت    Trobriand  قبيلة  مفهوم  أن يرتجم بناء على جتربته عندما أراد    ميلينوفسكي

تفرتض  22أو مجلة بني لغتني.  كلمةالتحقيق فيه إىل اللغة اإلجنليزية. ال ميكنها ترمجة  
بني وحداته   البعض  ببعضه  يرتبط  اللغة  نظام  أن  النظرية  دائماهذه  ويتطور    .ويتغري 

 ختلفة احمليطة هبا.  سياقات امللذلك يف عملية حتديد املعىن حيتاج إىل حتديد 
أن فريث  السياقية    يرى  الداليل يسري  نظرية  النهج  يف  النسبية  نظرية  مع 

املقارن بني اللغات. يرتبط معىن الكلمة ابلبيئة الثقافية والبيئية ملتحدث اللغة احملدد.  

 
(, ص. 1998)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية,  ” سياق احلال يف الدرس الداليل “حتليل وتطبيق ,فريد عوض حيدر   20

80. 
21 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2015), Hal. 32. 
22 J. D. Parera, “Dasar-Dasar Analisis Sintaksis” (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 102. 
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عن  فصلها  مت  إذا  معىن  هلا  ليس  الرمز  أو  الكلمة  أن  إىل  أيضا  النظرية  هذه  تشري 
 إال بعد أن  لفريث ال ميكن حتديد عالقة املعىنكما قال  ابختصار  و   23سياق املوقف. 

مثل  التحليل  من  مستوايت  عدة  من خالل  االستخدام  سياق  تكون كل كلمة يف 
 . املعجم والنحوية واالجتماعية والثقافية

 ية السياق  النظرية أنواع ج. 
وهي  نوع  اللغويون    قسم أنواع  أربعة  إىل  اللغالالسياق  والسياق    ويسياق 

و  والسياق  الالعاطفي  املوقف  نوعني   24  الثقايف. سياق  إىل  السياق  ينقسم  وبعضهم 
 25وهي السياق اللغوي أو املقايل والسياق غري اللغوي أو املقامي.

 السياق اللغوي (1
يتعلق السياق اللغوي ببنية الكلمات يف اجلمل الت ميكن أن حتدد معاين  

اجلملة عندما سياق اللغوي هو املعىن الذي ينتج عن استخدام كلمة يف  ال  خمتلفة.
لكل كلمة. حمدد  معىن  إىل  تؤدي  أخرى  من كلمات  يف  و   تتكون  املعىن  خيتلف 

املعىن وبينما  حيتوي على احتماالت    املعجميألن معىن    املعجميالسياق عن املعىن  
يس هلا تعدد هو معىن معني له حدود واضحة ل  ويسياق اللغالسياق ينتجه  اليف  

 26املعاين.

رأس يف  املثال   إىل  كلمة  الرقبة  من  اجلسم  من  مبعىن جزء  املعجمي  املعىن 
( سال املاء من 1، ولكن عندما وقع كلمة رأس يف السياق تتغري معنه مثل  أعلى

( أان  4( الكذب رأس كل خطيئة،  3ي رأس هذه السنة،  أل( أسافر  2رأس اجلبل،  
ين املختلفة.  كلمة رأس لكل اجلمل السابقة هلا املعا  27تاج إىل رأس املال للتجارة. حم

 
23 Samsul Bahri, “Peran Al-Siyāq (Konteks) Dalam Menentukan Makna,” Ittihad Jurnal 14, 

no. 26 (2016): Hal. 86., https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.875. 
 .96ص.  ,علم الداللة ,أمحد خمتار عمر 24

25 Bahri, “Peran Al-Siyāq (Konteks) Dalam Menentukan Makna,” Hal. 91. 
 .159(, ص. 2005)بريوت: دار الفرايب,  حماضرات يف علم الداللة ,نسيم عون  26

27 Bahri, “Peran Al-Siyāq (Konteks) Dalam Menentukan Makna,” hal. 92. 
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كلمة رأس يف اجلملة األوىل مبعىن قمة، ويف اجلملة الثانية مبعىن البداية، ويف الثالث 
من املثال أعاله ميكن أن نرى بوضوح  جذر أو يتمركز ويف الرابعة مبعىن سهم. مبعىن  

يتغري  أساسي  بشكل  املعجمي  املعىن  إن  الكلمات.  معىن  حتديد  يف  السياق  دور 
 عندما يقع يف السياق.  وسيكون لن يتغري

 
 السياق العاطفي (2

العاطفي   أو ضعف    حيددالسياق  قوة  معيار  من  الرتكيب  أو  الصيغة  داللة 
داللتها   أن  إال  املعىن  أصل  يف  لغويتني  وحدتني  اشرتاك  من  فبالرغم  االنفعايل، 
ختتلف، مثل ذلك الفرق بني داللة الكلمتني )اغتال( و )فتل(. ابإلضافة إىل القيم 

نفعال الذي  جتماعية الت حتددها الكلمتان فهناك إشارة إىل درجة العاطفة واالاال
تصاحب الفعل، فإذا كان األول يدل على أن املغتال ذو مكانة اجتماعية عالية،  

غتيال كان لدوافع سياسية، فإن الفعل الثاين حيمل دالالت خمتلفة عن األول وأن اال
يكو  قد  القتل  أن  إىل  تشري  قد ختتلف عن وهي داللة  القتل  آلة  وأن  بوحشية،  ن 

السياق    يوظف  28االغتيال فضال على أن املقتول ال يتمتع مبكانة اجتماعية عالية. 
العاطفي على حتديد درجة املشاعر القوية أو الضعيفة وإظهار اليقني أو املفرط أو  

 الطبيعي.
 السياق املوقف  (3

إطاره   يف  جري  الذي  السياق  هو  املوقف  شخصني السياق  بني  التفاهم 
بينهما   املشرتكة  والقيم  املتحادثني  بني  والعالقة  ومكاهنا  احملادثة  زمن  ذلك  ويشمل 

  29والكالم السابق للمحادثة.

 
 .67ص.   :(2017) 7تعليم اللغة العربية ”,فردات على ضوء النظرية السياقيةعناية الرشيدة, “تعليم امل 28

29 Muhammad Ali Al Khuli, A Dictionary of Theoretical Linguistics (Beirut: Librairie du 

Liban, 1982), Hal. 259. 
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( املتحدث نفسه: سواء كان رجال أو  1ومن عناصر السياق املوقف منها  
شخصني أو  واحدا  شخًصا  سواء كان  يتعلق   امرأة،  ما  األشخاص،  جمموعة  أو 

االخرين.  ابلد من  مييزه  وما  االجتماعية  ومكانته  صوته  وضغوط  واملواطن  ( 2ين 
واستجابته   معه  والصداقة  القرابة  حيث  من  ابملتحدث  عالقته  يشتمل  املستمع: 

املوضوع:    (3للمتحدث ابإلضافة إىل خصائص عناصر املتحدث املذكورة أعاله.  
ال يتم  وأين ومىت وكيف  هبا  التحدث  يتم  أي ظروف  وما هي وهو يف  هبا  تحدث 

بنية   وترتيب  الكالم  نطق  طريقة  على  تؤثر  الت  األخرى  والعناصر  احملادثة  خلفية 
احملادثة.   من  والغرض  واملعىن  األشخاص  4اجلملة  مع  للتحدث  الضمين  املعىن   )

إىل  وما  يضحك  أو  )التحدايت(  يكره  أو  راضيا  سواء كان  احملادثة  يف  املشاركني 
 30ذلك.

ت السابق  الشرح  مرتبط من  معىن  هو  املوقف  السياق  أن  الباحثة  الحظ 
ابلوقت واملكان الذي حتدث فيه احملادثة. واملعىن األخر أن التعبري يرتبط بسؤال مىت  

لن يستخدم   ،من خالل االنتباه إىل السياق وأين ويف أي مواقف مت نطق الكالم.
  لفظاملثال يف استخدام    املتحدث الكلمات الت ال تناسب بظروف الكلم ومكانه. 

مبعىن طلب الرمحة يف   "يرحم" عند تشميط العاطش "يرمحك هللا" بداية من الفعل 
بداية من االسم مبعىن طلب الرمحة  الدنيا، وأما عند الدعاء على امليت "هللا يرحم"  

   يف األخرة.
 اف السياق الثق (4

وهي القيم الثقافية واالجتماعية الت حتيط ابلكلمة، إذ أتخذ ضمنه داللة  
معينة. وقد أشار علماء اللغة إىل ضرورة وجود هذه املرجعية الثقافية عند أهل اللغة 
الواحدة لكي يتم التواصل واإلبالغ، وختضع القيم الثقافية للطابع اخلصوصي الذي  

 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر )بريوت,  .ed ,نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث ,هناد املوسى 30

 .87-85(, ص. 1980
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ة وهو ما يكون أحد العوائق املوضوعية يف تعليم يلون كل لغوي بسمة ثقافية معين
 31اللغات. 

يف   فقط كاألساس  سياقني  يف  الباحثة  ركزت  السابقة،  النظرية  من  نظرة 
املفردات  اختيار  أخطاء  املوقف.    حتليل  والسياق  اللغوي  السياق  وهي  املرتادفة 

اللغو ى هو كثرة واستخدمت الباحثة السياق اللغوي والسياق املوقف ألن السياق  
االستخدام يف اللغة ونظرت الباحثة أن الطلبة يفهمون هذه السياق قليال ولكنهم مل 

ه ابلتفصيل. وأما يف السياق املوقف، تستخدمها الباحثة  لمتعرفوا ألن املدرس ال يع
وترجو   اللغوي.   السياق  بعد  العربية  اللغة  يف  استخدامها  السياق كثرة  هذه  ألن 

اآلخ الباحثة يف للباحثني  تستخدمها  مل  الت  األخرية  السياقني  هبذا  تتعمق  أن  رين 
هذا البحث ألن دراسة املعىن من خالل موضع املفردات يف الكلمة مهم جدا وتؤثر 

 أتثريا كبريا يف كتابة الطلبة.

 مهارة الكتابة تعليم : ثالثاملبحث ال
 مهارة الكتابة مفهوم .أ

أو التعبري عن حمتوايت العقل، بدءا مهارات الكتابة هي القدرة على وصف  
اإلنشاء.  وهي  املعقدة  اجلوانب  إىل  الكلمات  مثل كتابة  البسيطة  اجلوانب     32من 

اللغوية استخدمها اإلنسان للتواصل غري مباشرة   الكتابة هي إحدى املهارات  مهارة 
 33دون املواجهة بينمها بعضا. 

حركي يشبهان إىل حد    وهذه املهارة حتتاج إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي
ترمجة   من  واملتحدث  للكاتب  بد  فال  واحلديث،  النطق  مهارة  إليه  حتتاج  ما  بعيد 
أفكاره إىل رموز منطوقة يف حالة احلديث ومدونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع 

 
 ”.الرشيدة, “تعليم املفردات على ضوء النظرية السياقية 31

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

Rosdakarya, 2013), hal. 151. 
33 Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, hal. 13. 
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أو القارئ وسيلة اتصال تعينه على فهم ما يعينه. أي أن كال من املتحدث والكاتب  
ستماع والقراءة، ويستخدم هذه الكفاءة  توعبه من كفاءة لغوية أثناء االيسرتجع ما اس

مقرو  لغوي  أداء  تتطلب   ءيف  إنتاجية  إجيابية  مهارة  الكتابة  تعترب  ولذا  مسموع.  أو 
فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة من قواعد ومفردات وسيطرة اتمة على حسن اختيار  

 34كاتب التعبري عنها. ما يتناسب منها مع األفكار الت يريد ال
صطفى يف كتابه، الكتابة هي مهارة لغة متكاملة والت تظهر امل  فذكر لسي

على األقل هناك ثالثة عناصر مدرجة يف نشاط الكتابة    إلنتاج شيء يسمى الكتابة 
املفردات والبنية واجلمل والفقرة واهلجاء (  1  35هي: املكتوبة مبا يف ذلك  اللغة  إتقان 

إتقان أنواع  (  3،  سوف تكتب إتقان حمتوايت املقال وفقا ملوضوع (  2  واهلشاشة إخل.
املكتوبة اللغة  الكتابة ابستخدام  وهي كيفية جتميع حمتوايت  تركيبة    الكتابة  لتشكيل 

مهارة   تقصد  وغريها.  والكتب  القصرية  والقصص  واملقاالت  املقاالت  مثل  مرغوبة 
التعبري عن أفكاره وأفكارهالكتابة يف هذا البحث هي قدرة امل عن طريق    ؤلف على 

للجملة   وفقا  الكلمات  اختيار  والتأكيد على  اجليدة  العربية  اللغة  مقاييس  استخدام 
 السابقة وزميله ومدى مالءمته.

من الشرح السابق ترى الباحثة أن مهارة الكتابة هي مهارة اللغة العالية وهي  
الكت بشكل  أفكاره  تعبري  يف  الشخص  والرتاكيب كفاءة  املفردات  مراعاة  مع  ابة 

 اخلاصة ابللغة العربية.  
 مهارة الكتابةتعليم  هدافأ .ب

مهارة الكتاب هو املستوى األخري من املهارات اللغوية  ،يف تعلم اللغة العربية
الكتابة.   ومهارة  القراءة  ومهارة  الكالم  ومهارة  االستماء  مهارة  وهي  ومن األربعة 

وهي   نوعان  الكتابة  تعليم  اإلنساين، 1أهداف  الرتاث  لتخليد  وسيلة  الكتابة   )

 
 180.0(, ص. 1981)لبنان: مكتبة لبنان,  تعليم اللغات احلية وتعلمها ,صالح عبد اجمليد العريب  34

35 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011), hal. 181. 
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التاريخ. عرب  ونقلها  وتطويرها  العلوم  لتدوين  الفكر  وسيلة    استخدمها  أهنا  واألهم 
التخصصات وال ميكن فصلها عن القراءة فهما وجهان لعملة واحدة  التعليم يف مجيع  

اللغة.   الذي أصبح  2هي  السليم  الكتايب  اللغوي  التدريب على مهارات االتصال   )
والسرعة  الوضوح  وهي  بشروطها  وااللتزام  وشؤوهنا  احلياة  مظاهر  مجيع  يشمل 

 36والرتتيب.
مهارة الكتابة أهداف تؤثر على الطالب ابإلضافة إىل عملية التعليم لتعليم  

( كي يتمكن 2( كي يعتاد الطالب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح،  1منها،  
( كي يتمكن 3الطالب من وصف شيء ما رآه أو اختربه بدقة وبشكل صحيح،  

عن األفكار (  تدريب الطالب على التعبري  4الطالب من وصف شيء ما بسرعة،  
املفردات واجلمل الت 5واألفكار حبرية،   اختيار  التعود على  ( تدريب الطالب على 

احلياة،   سياق  مع  ابلكتابة  6تتوافق  عنه  والتعبري  التفكري  على  الطالب  يعتاد  ( كي 
بتعابري 7بسرعة،   وأفكارهم ومشاعرهم  أفكارهم  التعبري عن  الطالب على  تدريب   )

ومب وواضحة  صحيحة  وخيالية،  عربية  اللغة 8هرة  على كتابة  الطالب  حيرص  أن   )
 37( حبيث تكون أفكار الطالب أوسع وأعمق.9العربية يف سياقات خمتلفة،  

الكتابة   مهارة  تعليم  أهداف  من كتابة 1ومن  الطالب  يتمكن  لكي   )
وصحيحة،   بطالقة  العربية  واجلمل  من كتابة  2الكلمات  الطالب  يتمكن  حىت   )

ومج الكلمات  متكاملة،  وقراءة  بطريقة  عربية  لدى 3ل  اخلمس  احلواس  تدريب   )
العربية،   ابللغة  نشيطني  يكونوا  أن  على  اجلميلة  4الطالب  العربية  الكتابة  تزايد   )

تعلمها،  5واألنيقة،   مت  الت  اجلمل  حول كتابة  الطالب  معرفة  اختبار  إعادة   )6 )
 38اخلاص.  تدريب الطالب على الكتابة ابللغة العربية استخدام أسلوبه

 
)قاهرة: دار   نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة : اكتساب المهارات اللغوية األساسية ,عبد المجيد عيساني 36

 .131-130(, ص. 2012الكتاب الحديث, 
 .242(, ص. 1996صري اللبنانية, )قاهرة: دار امل .3rd ed ,تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ,حسن شحاتة 37

38 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Hal. 158. 
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مهارة   تعليم  يف  األساسية  األهداف  أن  الباحثة  ترى  السابقة  اآلراء  من 
الكتابة ابللغة العربية الصحيحة بداية من رسم األحرف  الكتابة لتتمكن الطلبة على  

د اإلمالء حىت تتمكن على كتابة  عالعربية الصحيحة مث كتابة الكلمة مع مراعاة قوا
 .الفقرات 

 مهارة الكتابة تعليم  مواد ج.
واإلمالء   اجليد  العريب  اخلط  منها  أنواع.  عدة  إىل  الكتابة  مهارة  وتنقسم 
الصحيح وكتابة اإلنشاء العريب الذي هو أهم األنواع يف جمال مهارة الكتابة. ولكن 

ء الصحيحة.  الأتيت كفاءة اإلنشاء بعد أن تنتهي كفاءة اخلط اجليد وفهم قواعد اإلم
عند إذن كتابة   مفهومة  لتكون  والصرفية  النحوية  القواعد  فهم  إىل  حتتاج  اإلنشاء 

 واإلنشاء. ءاخلط العريب واإلمال أما توضيح أنواع مهارة الكتابة فهي  القارئ.
أشكال   لوجود  أساسا  حيث كونه  الكتابة  مهارة  أنواع  من  العريب  اخلط 

قبيحة   احلروف  وإذا كانت كتابة  القارئ.  عند  املفهومة  القراء احلروف  يستطيع  فال 
قليال إال  الكتابة  هذه  الكتابة.   قراءة  تفهم  أن  مفهومة كما جيب  أهنا غري    39بسبب 

هتمام بكتابة اخلط اجليد مهم جدا بل جيب على كل طالب ومعلم ان  اللذاك فإن ا
 يتمكنوا من كتابة اخلط جيدا لتعبري مضمون الكتابة املفهومة.  

الوسائل   من  وسيلة  على كتابة  اإلمالء  قادرا  التلميذ  جتعل  الت  الكفيلة 
اال لديه  يكون  وأن  اللغة،  أهل  عليها  اتفق  الت  ابلطريقة  ستعداد الختيار  الكلمات 

إذن    40املفردات ووضعها يف تراكيب صحيحة ذات دالالت حيسن السكون عليها. 
اللغة   الكتابة الت تعرب عن ممارسة رسم  العربية  كان اإلمالء قسما من اقسام مهارة 

رمسا صحيحا ابلقواعد الصحيحة إذ ال بد لكل طالب أن يهتم مبراعاته يف املمارسة  
 اليومية.  

 
 .25, ص. تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقشحاتة,  39
 .35(, ص. 1997)القاهرة: الدار املصرية البناتية,  بية بني النظرية والتطبيقتعليم اللغة العر شحاته، حسن,   40
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اإلنشاء العريب أو التعبري التحريري أو التعبري الكتايب وهو عبارة عن اتصال  
الفرد بغريه بشكل كتايب، وهو النوع السائد واملألوف يف املدارس بشكل عام. ومن 
مهارته وضوح الصيغة يف العبارات والرتاكيب وسالمة الكلمات واجلمل من األخطاء 

 41واألساليب بطريقة سليمة ومتسلسلة.  اإلمالئية والنحوية، وتسجيل األفكار
 د. طرق تعليم مهارة الكتابة

الكتابة وهي    إىل مستوى تعليمأما طرق تعليم مهارة الكتابة ابلنسبة   مهارة 
والتعبري.    مستوى طرق  واإلمالء  وكذلك  اإلمالء  نوع  وينقسم  اإلمالء،  تعليم  أوال 

الء املنظور واإلمالء االختباري. ويف تعليمه إىل ثالثة أقسام وهي اإلمالء املنقول واإلم
إىل   ينقسم  التعبري  أقسامتعليم  وال  ثالثة  املقيدة  الكتابة  والكتابة  وهي  املوجهة  كتابة 

 احلرة.
 إمالء املنقول .1

الكتاب   من  املتعلم  ينقله  ما  السبورة وهو  من  أو  صحيفة  أو  بطاقة  أو 
تعتمد املراحل األوىل من  ويستخدم هذا النوع عادة مع املبتدئني يف اللغة حيث  

تعليم اللغة على التقليد واحملاكة وكثرة التدريب. والطريقة أو اخلطوات املستخدمة  
التمهيدية،  1هي   التمهيد عن طريق الصور أو األسئلة  أمام 2(  النص  ( عرض 

للنص،    (3الطالب،   النموذجية  املعلم  الفردية،    (4قراءة  الطالب   (5قراءة 
ال أفكار  على  الرئيسية،  الوقوف  يف 6نص  الصعبة  الكلمة  إىل  املعلم  إشارة   )

اإلمالئية،  7النص،   القواعد  بعض  استنباط  الكتابة حتت 8(  أو  النص  نسخ   )
، ( قراءة املعلم النص لتدارك ما فاهتم وتعديل أخطائهم9إشراف املعلم وتوجيهه،  

 أو  ( االستفادة مما تبقي من زمن احلصة يف عمل كتايب11( مجع الدفاتر،  10
 42قرائي يتعلق ابلقراءة.  

 
الديلمي  41 الوائلي  سعد عبد  andطه علي حسني  تدريسها ,الكرمي عباس  العربية مناهجها وطرائق  )عمان: دار  اللغة 

 .139(, ص. 2005الشروق للنشر والتوزيع, 
)الهرم: الدار العالمية للنشر   الوسائل -األساليب   -تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: الطرق ,عمر الصديق عبدهللا 42

 .120(, ص. 2008والتوزيع, 
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 اإلمالء املنظور  .2
يقصد به مناقشة نص من النصوص القصرية مع الطالب والتأكيد من 

على الطالب. والطريقة أو فهمهم له وتدريبهم على قراءته مث تركه جانبا وإمالؤه  
( قراءة املعلم 2( التمهيد مبقدمة تثري دافعية املتعلم،  1اخلطوات املستخدمة هي  

( معاجلة املشكالت اإلمالئية الت  4( قراءة الطالب الفردية، 3لنموذجية للنص، ا
النص،   القواعد اإلمالئية،  5يتضمنها  استنتاج بعض  النص وهتيئة 6(  ( حجب 

للكتابة،   مناسبة،  7الطالب  بسرعة  النص  املعلم  ميلي  للنص  8(  اثنية  قراءة   )
يصحح الطالب دفاترهم ( عرض النص مث  9لتدارك ما فات وتعديل األخطاء،  

 ( رصد أخطاء الطالب ومعاجلتها على السبورة. 10حتت إشراف املعلم، 
 اإلمالء االختباري  .3

هي   املستخدمة  اخلطوات  أو  دافعية  (  1والطريقة  تثار  وفيه  التمهيد 
إمالئيا،   الصعبة  الكلمات  فيه  تذلل  إما 2املتعلمني كما  النص  إىل  االستماع   )

. واهلدف منها هو أن يكون املتعلم من جهاز التسجيلعلم أو خالل  بصوت امل
النص بسرعة معقولة ليتمكن الطالب 3مالة،  فكرة عن القطعة امل ( ميلي املعلم 

الكتابة،   املراجعة ومساعدة الطالب  4من  النص مرة أخرى هبدف  املعلم  يقرأ   )
 على تدارك ما فاهتم. 

 الكتابة املقيدة  .4
هي املرحلة األوىل من مراحل تعبري الكتايب، ويف تعليم هذه املرحلة يستطيع 

منها   املختلفة  التدريبات  تستخدم  أن 1أن  الطلبة  من  يطلب  املوازنة،  اجلمل   )
يكتب عدة مجل موازية جلملة معينة ويعطى الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل.  

مكتوب2 فقرة  للطلبة  تعطى  املوازية،  الفقرة  الفقرة (  إعادة كتابة  منه  يطلب  مث  ة 
( الكلمة احملذوفة، يطلب الطالب أن ميأل  3مغريا إحدى الكلمات الرئيسية فيها. 

أو استفهام الفراغ يف اجلملة ابلكلمة احملذوفة الت قد تكون أداة جر أو عطف  
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( ترتيب الكلمة، تعطى للطلبة جمموعة من الكلمات مث  4أو شرط أو غري ذلك.  
( ترتيب اجلمل، تعطى لطلبة  5ه أن يرتبها ليعمل منها مجلة صحيحة.  يطلب من

متكاملة  فقرة  منها  ليعمل  يرتبها  أن  منه  ويطلب  اجلمل  من  مرتبة  غري  جمموعة 
بينها، مث يقوم برت  يبها زمانيا  تليفهم الطالب اجلمل املعطلة ويفهم العالقات الت 

أخرى.   طريقة  أبية  أو  منطقيا  أو  مكانية  وصل6أو  للطلبة اجلمل،    (  تعطى 
أداة   ابستخدام  واحدة  مجلة  منهما  ليكون  معا  يصلهما  أن  منه  يطلب  مجلتان 

( حتويل اجلملة تعطى للطلبة مجلة يطلب منه  7  حتدد أو ترتك له حرية حتديدها.
أن حيوهلا إىل منفية أو مثبت أو استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل املاضي 

للطلبة جزء من اجلملة  (  8أو املضارع أو األمر وغريها.   إكمال اجلملة، يعطى 
 43ويطلب منه إكماهلا بزايدة مجلة رئيسة أو غري رئيسية. 

 ة الكتابة املوجه .5
هي املرحلة الت أتيت بعد الكتابة املقيدة وقبل كتابة احلرة، ويف تعليم هذه  

منها   املختلفة  التدريبات  تستخدم  أن  يستطيع  قدمت 1املرحلة  حوار  ( كتابة 
( موضوعات يستعان فيها ابألسئلة الت تقود 2للطالب بعض مفرداته وتراكيبه،  

( مترينات تلخيص 3الطالب.  الطالب إىل إجاابت تكون النص الذي تريده من  
قراءهتا.   للطالب  سبق  أو 4لنصوص  رمسية  أو  خاصة  لرسائل  مناذج  تقليد   )
 ( استخدام القصة املصورة. 5بطاقات دعوة أو ملء استمارات.

 الكتابة احلرة  .6
اللغة اهلدف كما   تعليم  املنشود ألي برانمج يف  الكتابة احلرة متثل األمل 

مراحل من  األخرية  املرحلة  الكتابة   متثل  مهارة  وظيفية    تعليم  نوعان كتابة  وهي 
إبداعية.   املوضوع    وكتابة  هي  اخلويل  قال  احلرة كما  الكتابة  موضوعات  ومن 

 44القصصي واملوضوع الوصفي واملوضوع اجلديل واملوضوع العرضي والتلخيص.
 

 .124-122عبدهللا, ص.  43
 .207(, ص. 2011)الرياض,  إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ,عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان 44
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 وسائل تعليم مهارة الكتابةه. 
عملية   يف  استخدامها  يستطيع  الت  ومتنوعة  الوسائل  الكتابة كثرية  تعليم 

وإثرائه. احملتوى  تعزيز  ووسائل  اهلجاء  تعليم  وسائل  وهي  أقسام  ثالثة  إىل     وينقسم 
املتقاطعة   والكلمات  الناقصة  واحلروف  التسجيل  أشرطة  منها  اهلجاء  تعليم  وسائل 

إثراء احملتوى وهي األفالم   برامج  والصور والرسوم. وأما وسائل  التلفيفزيون السينمائية 
 45والربامج اإلذاعية واجلرائد واجملالت.

 تقومي تعليم مهارة الكتابةو. 
ينقسم محيد مناذج الذي يستطيع استخدامه لقياس كفاءة الطلبة يف مهارة 

(  4( حتويل،  3( ترتيب الكلمة،  2( تكوين اجلملة،  1الكتابة إىل مثانية مناذج وهي  
 46( كتابة القصة.8كتابة املقال،   (7( كتابة الفقرة، 6( تلخيص، 5وصف، 

اجلملة   األول لتكوين  الطلبة  أيمر  أن  املعلم  يستطيع  اجلملة  تكوين  يف 
ابستخدام املفردات قدمها املعلم سواء من األفعال أو االسم أو الصفة وغريها. املثال 

يف ترتيب الكلمة، أيمر املعلم    الثاين"استعمل الكلمة اآلتية يف مجل من إنشائك!".   
عشوائي بشكل  مرتبة  لرتتيب كلمات  املثال   الطلبة  ومفيدة.  صحيحة  مجلة  لتكون 

أن أيمر املعلم   يف حتول، الثالث"رتب الكلمة اآلتية لتصبح مجال صحيحة ومفيدة!".  
الطلبة الستبدال الضمري مثال إىل اسم الشخص. وهذه العملية تسبب تغري الكلمة  

هبدف تدريب الطلبة على تطوير الفقرة واستخدام الرتاكيب الصحيح. املثال    األخرى
، األخرى "استبدل الكلمات "استبدل ضمري املتكلم بكلمة حممد مع تغري ما يلزم!"

مر الطلبة على وصف  يف الوصف، يستطيع املعلم أن أي  الرابع  غري املناسبة للسياق".  
ة ابلصورة لسهولة الطلبة على وصف الصورة الصورة مع تقدم إجابة األسئلة املرتبط

 وتطويرها يف الفقرة. 

 
 .203-192ص.  ,وتعلمها تعليم اللغات الحية ,العربي 45

46 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), Hal. 75. 
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أيمر املعلم الطلبة أن يلخص النص الكتايب سواء من   يف التلخيص  اخلامس
األفكار   إبعطاء  يبدأ  التلخيص  عملة  وغريها.  البسيط  املقال  أو  احلوار  أو  القصة 

"اكتب إجاابت كاملة عن األسئلة اآلتية،    املثال  الرئيسية مث تطويرها لتكون فقرات.
يف كتابة الفقرة قد   السادسكلمة ابلربط من إجابتك!".    60وكون فقرة ال تزيد عن  

. السابع يف كتابة  "املوضوع هذا ....!  دخل العملية السابقة. املثال "أكتب فقرة عن
من   يتكون  البسيط  املقال  على كتابة  الطلبة  املعلم  أيمر  عن   7-5املقال،  فقرات 

حوايل  "اكتب  املثال  احلر.  التعبري  أو  املوجه  التعبري  يف  إما  احملدد  -100  املوضوع 
بعنوان........". الثامن يف كتابة القصة، أيمر املعلم الطلبة على كتابة القصة   120

البسيطة عن حياهتا اليومية وما إىل ذلك مما حدثها يف احلياة    ةابللغة العربية من القص
" املثال  لديهم.  املشهور  القصة  حوايلأو  قصة  عن   120-90  اكتب  كلمة 

 . " املوضوعات األتية!
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث  

والتطوير   احتوى البحث  وإجراءات  والتطوير  البحث  منوذج  على  الفصل  هذا 
 وأنواع البياانت وأدوات مجع البياانت وأسلوب حتليل البياانت. 

 منوذج البحث التطويري  .أ
 Research)منهج البحث الذي استخدمتها الباحثة هو البحث التطويري  

and Development) نتج  املعملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو حتسني   .  هي
تعليم   حاولتو  47املوجود. يف  السياقية  النظرية  أساس  على  تدريبات  إبنتاج  الباحثة 

اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  لقسم  الكتابة  مهارة 
ماالنق  ADDIE   (Analyze, Design, Develop, Implementعلى منوذج احلكومية 

and Evaluate)    الذي يتكون من مخسة مكوانت وهي التحليل والتصميم والتطوير و
التعليمية    واستخدمهالتجربة والتقومي.   البيئة  يف عملية تطوير املنتج سيستخدمها يف 

املطلوبة. التعليم  أهداف  لتحقي  حتليل كيفية    أكد   48املتعمد  على  النموذج  هذا 
 49بعضهم بعضا ابلتنسيق وفقا للمرحلة احلالية.  تفاعل كل مكون

الباحثة هذا النموذج حسب احتياجات هذا البحث وكذلك ألن    فضلتو 
لتطوير التدريبات على أساس النظرية  هذه اخلطوات لديها إجرائية بسيطة وواضحة  

السياقية يف تعليم مهارة الكتابة، فوضحت الباحثة اخلطوات ابستخدام هذا النموذج 
تطوير (  3،  (Design) تصميم اإلنتاج(  2،  (Analyze)حتليل االحتياجات  (  1 وهي

اإلنتاج(  4،  (Development) اإلنتاج اإلنتاج(  5،  (Implement)  جتربة   تقومي 
(Evaluate ) 

 
47 Hermawan Iwan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatifdan Mixed 

Methode (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), hal. 36. 
48 Robert Maribe Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Instructional 

Design: The ADDIE Approach, 2010, Hal. 20., https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6. 
49 Yudi hari Rayanto and Sugianti, Penelitian Pengembangan Model Addie Dan R2d2: 

Teori & Praktek (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020), Hal. 29. 
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 خطوات البحث التطويري  :1جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 

 إجراءات البحث التطويري .ب
التطوير مثل منوذج    اءات جر إ الباحثة  قامت كما ذكر يف   ADDIEالبحث 

أساس  على  التدريبات  تطوير  يف  السابق  مهارة    املبحث  تعليم  يف  السياقية  النظرية 
 ، والشرح كما يلي: اخلطوات . وهي يتكون من مخس الكتابة

 حتليل االحتياجات   .1
و  االحتياجات،  حتليل  هي  األوىل  املمن    غرضالاملرحلة  هو  هذه  رحلة 

األداء. حتديد   لفجوة  احملتملة  اجلمهور   50األسباب  إىل  تركز  املرحلة  هذه  ويف 
حتديد املشكالت التعليمية واألهداف التعليمية وحتديد   على يتضمنو املستهدف  

الباحثة بتحليل االحتياجات    قامت  51لبة.واملعرفة الت ميتلكها الط  ية ميبيئة التعل ال
وكذلك   وحتليل نتيجة وظيفة الكتابة لدى الطلبة   مالحظة عملية التعليمنظرة من  

واملقابلة مع   ابملقابلة مع احملاضرة الت تعلم مهارة الكتابة يف ذلك الفصل  قامت
 . الطلبة قسم تعليم اللغة العربية

 
50 Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Hal. 24. 
51 Tatag Yuli Eko Siswono, Paradigma Penelitian Pendidikan: Pengembangan Teori Dan 

Aplikasi Pendidikan Matematika (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Hal. 238. 
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 تصميم اإلنتاج .2
من هذه املرحلة هو التحقق   غرضاإلنتاج، والاملرحلة الثانية هي تصميم  

املناسبة.  االختبار  وطرق  املطلوب  مبرحلة  52األداء  املرتبطة  العامة  اإلجراءات 
هي   لتحقيق التصميم  واألنشطة  اخلطوات  على  يشتمل  التعليم  أهداف  حتليل 

 اخلاصة وحتديد املواد التعليمية حىت أهداف التعليم. مث حتديد األهداف التعليمية  
الباحثة األهداف املناسبة ابملشكالت الت تواجه   تصمم 53تطوير أدوات التقومي. 

 الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة بتطوير تدريبات على أساس النظرية السياقية. 
 تطوير اإلنتاج .3

إنتاج مصادر التعلم   و هها  من  غرضاملرحلة الثالثة هي تطوير اإلنتاج وال
صحتها.  من  والتحقق  هذه  54املختارة  ودمج    قامتاملرحلة   يف  إبعداد  الباحثة 

إبراهيم   احملتوى مالك  موالان  جبامعة  السياقية  النظرية  أساس  على  تدريبات  عن 
 الباحثة ت  طور .  الذي مت تصميمه يف مرحلة التصميم  اإلسالمية احلكومية ماالنق

و  القصرية  اللغة املادة  تعليم  يف  الطلبة  ومستوى  االحتياجات  حسب  التدريبات 
 العربية خاصة يف مهارة الكتابة. 

 جتربة اإلنتاج .4
تعليمية  املر  بيئة  إعداد  هو  منها  والغرض  اإلنتاج  جتربة  هي  الرابعة  حلة 

الطلبة. هو  55وإشراك  التنفيذ  مبرحلة  املرتبط  العام  أنشطة على  تتضمن   اإلجراء 
الطالب. إىل  املادة  ونقل  النهائية  املادة  وإنتاج  املرحلة    56ملراجعة  هذه    قامت يف 

التطوير   نتائج  بتطبيق  الفصللل الباحثة  يف  العربية  اللغة  تعليم  قسم  اء بال  طالب 
   مبادة مهارة الكتابة الثانية.  الصغري

 
52 Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Hal. 60. 
53 Siswono, Paradigma Penelitian Pendidikan: Pengembangan Teori Dan Aplikasi 

Pendidikan Matematika, Hal. 238. 
54 Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Hal. 84. 
55 Branch, Hal. 133. 
56 Siswono, Paradigma Penelitian Pendidikan: Pengembangan Teori Dan Aplikasi 

Pendidikan Matematika, Hal. 240. 
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   تقومي اإلنتاج .5
املرحلة اخلامسة هي تقومي اإلنتاج والغرض منها هو تقييم جودة املنتج  

أساس   على  التدريبات  التنفيذ  وبعد  قبل  التعليمية  السياقية. والعملية   57النظرية 
النهائي ملعرفة نتائج اإلنتاج يف عملية  مي  و التقهو  رحلة  ذه املاإلجراء العام املرتبط هب

التقومي يف هذه املرحلة أتخذ  58التعليم نظرة من املباحث أو حتسني احملتوى.  كان 
 مهارة الكتابة من نتيجة االستبانة الت توزع الباحثة إىل اخلرباء والطلبة ومدرسي  

احلكومية  يف    العربية اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  الصغري  اهلاء  الفصل 
الباحثة هذه اخلطوة ملعرفة الصور عن جودة التدريبات على أساس   قامتماالنق. 

 النظرية السياقية يف تعليم مهارة الكتابة.  

 البياانت ومصادرهاج. 
من   تتكون  الكيفية.  البياانت  والبياانت  الكمية  هي البياانت  الكمية  البياانت 

األرقام بشكل  هي   البياانت  الكيفية  البياانت  وأما  احلسابية.  العملية  إبجراء  وميكن 
احلسابية.  عملية  إبجراء  ميكن  وال  األرقام  بشكل  من    59ليس  الكمية  البياانت  أتخذ 

اللغة  تعليم  قسم  الطلبة  لدى  االختبار  ونتيجة  ابالستبياانت  التجربة  شخصية  نتائج 
اق من  تؤخذ  الكيفية  البياانت  وأما  يف  رت العربية،  التجربة  شخصية  وتعليقات  احات 

 التدريبات املطورة.   كراسة صالحية  

األت  البياانت  البياانت  مصادر  ومها  مصدرين  من  البياانت تكون  ومصادر  ولية 
فيه الباحثة البياانت   وجدت األساسي هو املكان   در البياانت األولية أواالثانوية. مص

البياانت األولية. البياانت الت مت   املباشرة وحيصل  الثانوية هي  البياانت  وأما مصادر 
ث احلصول عليها بشكل غري مباشر من امليدان أو لدعم مصادر البياانت األولية حي

 
57 Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Hal. 152. 
58 Siswono, Paradigma Penelitian Pendidikan: Pengembangan Teori Dan Aplikasi 

Pendidikan Matematika, Hal. 240. 
59 Harinaldi, Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2005), Hal. 18. 
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وهذه هي البياانت   60يتم عادة نشر البياانت أو استخدامها من قبل أطراف أخرى. 
 ومصادر املستخدمة يف هذا البحث:

 

 : البياانت واملصادر املستخدمة 2جدول 

 

 أدوات مجع البياانتد. 
الذي   البياانت    هاتستخدماأما األدوات  الالباحثة يف مجع  تدريبات إلعداد 
 فهي:  على أساس النظرية السياقية 

 املالحظة  (1
وسيلة   هي  البحثاملالحظة  يف  البياانت  مجع  عملية  من  وهناك    مهمة 

معلومات ميكن للباحثة أن حتصل عليها ابلفحص املباشر املثال املعلومات الت  
وغريها.   املعلمني  تدريس  وطريقة  املنقولة  واملواد  الطلبة  أبحوال   قامتتتعلق 

   .لصغريالفصل الباء االباحثة املالحظة يف عملية تعليم مهارة الكتابة الثانية يف 
 املقابلة (2

 
60 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan Dan Metode Penelitian Kuantitatif (Malang: 

Madani, 2015), Hal. 38. 

 مصادرها  البياانت  أسئلة البحث
كيف إعداد كراسة 

 التدريبات؟
الطلبة   أحوال الطلبة  عملية 

 واحملاضر
 اخلرباء واحملاضر اآلراء من اخلرباء واملعلم  املنتج؟ ما مدى صالحية 

 الطلبة  نتيجة كتابة الطلبة   ما مدى فعالية املنتج؟ 
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هبدف  أفراد  مع  أو  آخر  مع  فرد  هبا  يقوم  موجهة  حمادثة  هي  املقابلة 
حصوله على أنواع من املعلومات الستخدامها يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف 

والعالج. والتشخيص  التوجيه  املقابلة    قامت  61عمليات  يف    معالباحثة  املعلمة 
ألخذ   الكتابة  مهارة  والتعلم تعليم  التعليم  عملية  وأحوال  ابلطلبة  تتعلق  البياانت 

الكتابة  مهارة  الباء   ملادة  العربية فصل  اللغة  تعليم  قسم  الطلبة  وكذلك مع مخس 
 . الصغري

 االستبانة  (3
هي عبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوبة الت تعد بقصد احلصول على  

معني موقف  أو  ظاهرة  حول  املبحوثني  آراء  أو  استخدام واهل 62. معلومات  دف 
مرتبطة  وحقائق  وبياانت  معلومات  على  للحصول  البحث  هذا  يف  االستبانة 

وزع املطورة.  اخلرباء    تابلتدريبات  من  التجربة  ألفراد  االستبانة  جمال الباحثة  يف 
 . حمتوى الكتاب وجمال التصميم وجمال لغة الكتاب 

 االختبار  (4
أو   األسئلة  من  جمموعة  عن  عبارة  الت  االختبار  املتنوعة  التدريبات 

ُتستخدم لقياس أو تقييم املهارات املعرفية أو الذكاء أو املواهب أو القدرات الت 
القبلي واالالباحثة اال  تستخدما  63ميتلكها األفراد أو اجملموعات. ختبار  ختبار 

اال اكتساب البعدي.  قبل  التجرييب  الفصل  يف  الطلبة  إىل  يعطى  القبلي  ختبار 
ع االالتدريبات  أما  الكتابة.  مهارة  تعليم  يف  السياقية  النظرية  أساس  ختبار لى 

 
. )اجلزائر: ديوان 4th ed ,ث العلمي وطرق إعداد البحوثمناهج البححممد حممود الذنيبات,  andعمار بوحوش  61

 .76(, ص. 2007املطبوعات اجلامعية, 
نصار 62 أبو  مبيضني  and ,حممد عبيدات, حمممد  والتطبيقاتم ,حممد عقلة  القواعد واملراحل  العلمي  البحثي   نهجية 

 .63(, ص. 1999)عمان: دار الوائل, 
63 Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Universitas Katholik 

Atma Jaya, 2019), Hal. 139. 
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البعدي تعطي على الطلبة بعد اكتساب التدريبات على أساس النظرية السياقية  
 يف تعليم مهارة الكتابة.  

 الواثئق (5
املعلومات   أو  البياانت  مجع  أدوات  من  إحدى  ها تستخدماالواثئق 

وعة الت تضم املعلومات. تقدم هذه الواثئق الباحثون بشكل املطبوعة وغري املطب
املراحل  يف  وخاصة  دراسته  للباحث حول  املهمة  املعلومات  من  الكثرية  املصادر 
األوىل الت يسعى خالهلا الباحث إىل تكوين خلفية نظرية عامة عن املشكلة أو  

 تستخدما  64.موضوع الدراسة وكذلك يف مرحلة التعرف على الدراسات السابقة
خالل من  الواثئق  و   الباحثة  الدراسية  الكفاءة  اخلطة  ملعرفة  الكتابة  واجبات 

 .األساسية لدى الطلبة
 أسلوب حتليل البياانت ه. 

 بياانت من االستبانة ال .1

لتحصيل على البياانت من استباانت عن    Likertالباحثة درجة    تستخدما
قبل   من  إجابتها  مت  قد  الت  التدريبات  الطريقة  .  اخلرباءصالحية كراسة  وأما 

 65املستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة كما يلي: 
 
 

 نسبة اجلواب = 
 

 
العلمي: أسسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاته ,رحبي مصطفى عليان  64 الدولية )البحث  بيت األفكار   ,(.n.d ,األردن: 

 .121ص. 
65 Riduan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 39. 

 جملة مستجيب Xنتيجة من كل بند 

 جملة نتيجة الحد األعلى من كل بند 
 100 X 
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عن   االستبانة  لنتيجة  املعيار  النظرية  وأما  أساس  على  التدريبات  تطوير 
ليكرت  منوذج  مقياس  ابستخدام  فئات  مخس  إىل  يدخل  الكتابة  ملهارة  السياقية 

(Likert).    الفئات بعبارة النموذج ألن كل نقطة تقسمها يف  الباحثة هذا  تستخدم 
الكمية   البياانت  إىل  البياانت  وممتاز. وحلساهبا حتول  وجيد جدا  ومقبول  ضعيف 

للدر  بني  وفقا  وهي  املرجحة  مقياس  5-1جة  حساب  مث  البياانت  حتويل  بعد   .
 66التصنيف وميكن أن يتم على حساب من قبل الصيغة التالية: 

 
 

 النسبة املئوية ملعيار االستبانة :3جدول 
 النسبة املئوية  التقدير األرقام 

 % 20  -  % 0 انقص جد 1
 % 40 - %21 انقص 2
 % 60 - %41 مقبول  3
 % 80 - %61 جيد 4
 % 100 - %81 جيد جدا  5

 
 البياانت من االختبار  .2

القبلي   تستخدماو  االختبار  نتيجة  من  البياانت  حتليل  يف  الرمز  الباحثة 
السياقية النظرية  أساس  التدريبات على  استخدام  فعالية  ملعرفة  البعدي  .  واالختبار 

إجراءاته  )  67أما  التجر (  1وهي  للمجموعة  القبلي  االختبار  )يإعطاء  ( 2يب، 
( التعليم،  عملية  يف  املطورة  التدريبات  إعطاء  3استخدام  بعد (  البعدي  االختبار 

( يقرر النتيجة  4التدرييب واجملموعة الضابطة، )  جتربة اإلنتاج إىل الطلبة للمجموعة
 

66 Riduan, Hal. 39. 
67 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), Hal. 85-86. 
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البعدي واالختبار  القبلي  االختبار  )من  اخلربا5،  تصديق  واملعلم    ء(  الطلبة  وآراء 
   وتعليقاهتم بعد جتربة التدريبات املطورة. 

الباحثة   برموز  حللنت  االختبار  ابستخدام   Paired Sample T Testنتائج 
SPSS   25    يسرى اختبار  الباحثة  كان    H0وتستخدم  إذا  مرفوض 

ttabel>thitung  :أما الفرضية اإلحصائي كما أييت 
H0  : عدم فعالية كراسة التدريبات لرتقية مهارة الكتابة 
H1 :    كراسة التدريبات فعالية لرتقية مهارة الكتابة 

 برموز اآلتية:  SPSS  25ابستخدام  Paired Sample T Testيفسر اختبار  

Sig. (2-tailed)< 0,05   القبلي االختبار  يف  تعليم  نتائج  بني  الكبري  الفرق  إجياد   :
هلا   التدريبات  أن كراسة  الكلمة  هبذه  واملراد  البعدي  واالختبار 

 آاثر يف ترقية مهارة الكتابة. 

Sig. (2-tailed)>0,05     القبلي نتائج االختبار  أو هناك فرق قليل بني  الفرق  : ال توجد 
ليس   التدريبات  أن كراسة  الكلمة  واملراد هبذه  البعدي  واالختبار 

 ري يف ترقية مهارة الكتابة. ثهلا التأ 
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 الفصل الرابع 
 وتحليلها   عرض البيانات

األول: مهارة    املبحث  لتعليم  السياقية  النظرية  أساس  على  التدريبات  إعداد كراسة 
 الكتابة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 

 ADDIEقامت الباحثة إعداد هذه كراسة التدريبات بناء على إجراءات منوذج  
 :وحتليل إجراءات يف هذا البحث كما يلي

 االحتياجات   حتليل .أ
أسا على  التدريبات  إعداد كراسة  يف  الباحثة  أخذهتا  الت  األوىل  س  اخلطوة 

احملاضر والطلبة حنو كراسة  النظرية السياقية لتعليم مهارة الكتابة هي حتليل احتياجات  
التعليم   عملية  ابملالحظة عن  الباحثة  قامت  البياانت  هذه  على  التدريبات. حلصول 

 .واملقابلة املباشرة مع احملاضر والطلبة. وهذه هي التحليل من نتائج املالحظة واملقابلة

 املقابلة  (1
قابلت الباحثة  هتدف املقابلة لدعم البياانت عن حتليل االحتياجات.  

معلمة مادة مهارة الكتابة الثانية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك 
الطلبة   الباحثة  قابلت  وكذلك  ماالنق،  احلكومية  اإلسالمية  تعليم إبراهيم  قسم 

العربية والطل ملعرفة    68اللغة  احملاضرة  الكتابة  آراء  مهارة  ملادة  تعليم  عملية  عن  بة 
مع  املقابلة  نتائج  من  عنها.  واحتياجاهتم  السياقية  النظرية  أساس  على  الثانية 

 .والطلبة قسم تعليم اللغة العربيةاحملاضرة 
 معلم اللغة العربية (أ

الثانية وهي معلمة رسنا   الكتابة  الباحثة مقابلة مع معلمة مهارة  قامت 
يوم   ساري  اتريراينت  اللغة   5  خ االثنني  تعليم  قسم  مكتب  يف  أبريل  من 
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 العربية. وهذه هي من بعض احملادثة واملقابلة مع معلمة مهارة الكتابة الثانية.
املعلمة   قالت  الثانية  الكتابة  مهارة  تعليم  عملية  معرفة  الباحثة  أرادت  عندما 

سهو " ألنه  واتسأب  بوسيلة  اإلنرتنيت  عرب  جتري  التعليم  عملية  لة  أن 
يف  أبسبوعني،  جيري  املوضوع  لكل  التعليم  وأما  مكان،  أي  يف  االستخدام 

البسيط   التدريب  وحماولة  الدرس  عن  الشرح  هي  األول  وأعطيت االسبوع 
الثاين جتري   األسبوع  ويف  املقبل،  األسبوع  املوضوع ومجعها يف  التدريب عن 

 ."عملية التعليم بتحليل أو فحص نتيجة كتابة الطلبة

جتري بوسيلة واتسأب ولكل من هنا وجدت الباحثة أن عملية التعليم  
األول   املقابلة  يف  مقابلتني،  من  يتكون  التعليم  املوضوع  موضوع  عن  الشرح 

وأما   الطلبة.  نتائج كتابة  وحتليل  الثانية فحص  املقابلة  ويف  التدريب  وإعطاء 
ا الكتابة  تعليم مهارة  املعلم يف عملية  توجه  الت  الطلبة مل  املشكلة  لثانية هي 

العربية النصوص  عناصر  املعلمة  يفهموا  قالت  البيان كما  وهذا   املشكلة". 

العناصر  يفهموا  لم  الطلبة  معظم  أن  التعليم  عملية  في  أوجه  التي 

   "أسبوعيا النصوص العربية نظرا من نتائج كتابتهم
أن مادة  ة مع معلمة رسنا راينت ساري وجدت الباحثة  ل من نتائج املقاب

الثالثة.   املستوى  يف  األوىل  الكتابة  مهارة  من  استمرارا  الثانية  الكتابة  مهارة 
دقيقة. يستخدم    2x50قامت عملية تعليم هذا املادة مرة يف األسبوع قدر  

احملاضرة أن  املدخل النوعية يف عملية تعليم مهارة الكتابة الثانية. ترى  احملاضرة  
املرتادفة ألن مل جتد   املفردات  السياقية والفرق معاين  النظرية  يعرفون  الطلبة مل 
احملاضرة  أعطت  عندما  ابلصعوبة  يشعرون  الطلبة  وكذلك  املادة.  ذلك 

 التدريب عن الكتابة ومل يفهم كثريا من عناصر الكتابة الصحيحة. 
احملاضرة  ت املكتوبة  ستخدم  اخلالصة  بشكل  اإليلكرتونية املادة  ورقة  يف 

سألت   وعندما  الطلبة.  ستعلمها  املوضوع  أول  يف كل  الطلبة  إىل  وأرسلتها 
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السياقية   النظرية  التدريبات على أساس  الباحثة عن رؤيتها عن إعداد كراسة 
لرتقية   الكثرية  التدريبات  إىل  حتتاج  الطلبة  ألن  مجيل  أهنا  احملاضرة  قالت 

الكتابة. ءكفا الت  هتم  املقابلة    واملشكلة  أثناء  الباحثة  مل  وجدت  الطلبة  أن 
عناصر   عن  احملتوى  فيه  الكتاب  إىل  وحيتاج  السياقية  النظرية  عن  يفهموا 
الكتابة   ترقية كفاءهتم  على  الطلبة  لسهولة  والتدريبات  الصحيحة  الكتابة 

 خاصة تتعلق ابملوضوعات يف التعليم. 
 الصغريةطلبة قسم تعليم اللغة العربية فصل الباء  (ب 

ابملقابلة التدريبات  إعداد كراسة  قبل  الباحثة  مخسة    قامت  مع 
الصغري الباء  الفصل  يف  الواتسأب   الطلبة  السكينة    بوسيلة  وردة  فينا  وهم 

  وشفريل ميزايل ورحيان سبيال رزاق وحفيدة السعدية ونورحيايت أمندا لوبيس. 
واحملتوى   الكتابة  مهارة  بتعليم  تتعلق  عما  البياانت  الباحثة  ووجدت 
املستخدمة  احملتوى  ألن  الكتابة  مهارة  تعليم  حيبون  أهنم  وهي  املستخدمة 

وهذا كما قال   ات بطريقة ممتعة وجذابة.سهلة للفهم واحملاضرة تلقي املعلوم
فينا "أحب عملية تعليم مهارة الكتابة الثانية ألن املعلمة تلقي الدرس بطريقة  

، ويعتقد رحيان مبا قال فينا "أن تعليم مهارة الكتابة الثانية غري مملة  69ممتعة" 
 70التعليم".لغة السهلة ورغبت يف هذا لألن املعلمة شرحت املادة اب

الكتابة    مهارة  تعليم  عملية  يف  املشكالت  بعض  يوجهون  لكنهم 
الصعوبة يف بداية الكتابة وخوفا من األخطاء يف القواعد  منها أهنم يشعرون  

املناسبة.  املفردات  واختيار  الطلبة   النحوية  بقول  مناسب  البيان  وهذا 
قواعد   يف   ن اخلطاءع  لة الت أوجه يف تعليم مهارة الكتابة إنين أخافك"املش 
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عندما الكتابة"   عربأ  النحو  بشكل  ابلقلق   71أفكاري  "شعرت  األخر  وقال 
عناصر   وفهمت  عرفت  قد  ولو  العربية  النص  أريد كتابة  عندما  والصعبة 

 72.النص، أظن هذا بسبب قلة املفردات"
أن   يقول  املكررة.    وبعضهم  التدريبات  إىل  حيتاج  الكتابة  مهارة 

وعندما تسأل الباحثة عن الفرق معاين املفردات املرتادفة بوقوعها يف السياق 
كما قال    ها.كأكثرهم مل يعرفوا ويريد معرفتها لو ميكن امتال   املختلفة، قالوا أن  

 73"ملرتادفةالنظرية السياقية والفرق معاين املفردات اأمندا "مل أعرف قبله عن  
وقالت فينا "عرفت قليال عن الفرق معاين املفردات عندما تعلمت يف برانمج  
املفردات   معاين  تعليم  ورغبت يف  نسيت،  لكن  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف 

أريد    74املرتادفة" لكن  أستاذة  اي  السياقية  النظرية  عرفت  "ما  األخر  وقال 
   75" تعليمها لزايدة املعلومات العامة عن معاين املفردات 

ومن البياانت السابقة وجدت الباحثة أن أربع من مخس الطلبة الت  
ا عن النظرية السياقية والسيما يف استخدام املفردات  تقابلها الباحثة مل يعرفو 

الفرق بني معاين   قليال عن  يعرف  املرتادفات يف كتابة اجلملة. وواحد منهم 
املكث برانمج  يف  تتعلم  عندما  املرتادفات  ووجدت املفردات  العربية.  للغة  ف 

وأرادت   اإلندونيسي  ابللغة  احملاضرة  قدمتها  الت  احملتوى  أن  الباحثة  أيضا 
الطلبة أن يعرف املصطلحات ابللغة العربية. والتدريبات الت قدمها احملاضرة  

 هي واحد جدا يف األسبوع.
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 املالحظة  (2
عدة   مع  ابملالحظة  الباحثة  قامت  التدريبات،  إعداد كراسة  الطلبة  قبل 

اإلنرتنيت داخل  التعليم  عملية  يف  اشرتاكهم  عملية  76عند  الباحثة  والحظت   ،
التحليل  والختيار  فيها  املشكلة  أساسا إلجياد  الثانية  الكتابة  مهارة  مادة  التعليم 

، فالنتائج تشتمل على أربعة 2021أبريل    16يف التاريخ    املناسب أبحوال الطلبة 
 التعليم والتقومي. عناصر وهي أهداف وحمتوى ومدخل 

طريقة  كانت األهداف التعليمية يف هذا التعليم هو جعل الطلبة يفهمون  
القصصي   ك والتكني والنص  والرسالة  التفسريي  والنص  والتقرير  األخبار  كتابة 

املتعلقة لكل موضوع. مبعىن أن هذا والسرية مع مراعاة عناصرها والقواعد النحوية  
املفاهيم اجليدة.ءرتقية كفاول  التعليم عملية  الكتابة  أن    هتم على  الباحثة  فتالحظ 

لرتقية كفا الكتابة  التدريبات على  نقص  نظرا  هتم ألن  ءاألهداف ال حتقق جيدا 
لكل  فقط  واحدة  مرة  ابلتدريب  يكفي  وال  املكرر  التدريب  إىل  حيتاج  الكتابة 

   موضوع.
املدرسي اخلاص لكن يستخدم احملاضر الكتاب    المث من انحية احملتوى  

 ( wordونية )ليكرت يعطى احملاضر املواد بشكل اخلالصة املكتوب يف الورقة اال
على  القيام  طلب  مث  مجاعيا  التدريب  إىل  ويبدأ  الشرح  مث  الطلبة  إىل  يرسلها 
التدريب منفردا لكل الطلبة وجتمعها يف األسبوع القادم. والحظت الباحثة نتائج 

األخبار   تدريب من  كتابة  بسبب غري    هاأن كثري  وهذا  قصري.  النص  ألن  جيد 
بشكل  وترتيبها  ذهنهم  يف  املوجودة  املفردات  استخدام  على  الكفاءة  نقص 

 الكتابة. 
التعليم النوعي يف عملية  . املراد ابلنوع هو نوع  يستخدم احملاضر املدخل 

النص التفسريي، الوصف    النص الذي سيكتب الطالب منها النص القصصي،
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بوسيلة  وغريه إنرتنيت  التعليم عرب  .   Zoom, Meetو    Whatsappا. جيرى عملية 
وأما التقومي يف هذا التعليم هو االختبار مأخوذ من التدريبات الت عملها الطلبة  

 .كل األسبوع
وجدت الباحثة أن أكثر عملية التعليم جتري بوسيلة    من البياانت السابقة 

Whatsapp   الذي  و خمارة  املدخل  لتعليم  واخلص  يناسب  احملاضر  استخدمتها 
املوضوع كتبتها   لكل  فقط  خالصة  لكن  اخلص  الكتاب  فيه  وليس  الكتابة 

 احملاضر. 
 الواثئق  (3

السياقية،   النظرية  الكتابة على أساس  التدريبات مهارة  قبل إعداد كراسة 
دى املواد املستخدم وخطة التدريس ونتيجة التدريبات لالحظت وحللت الباحثة  

 البيان كما يلي:   الطلبة.

 املادة التعليمية املستخدمة  :1صورة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلالصة   بشكل  احملاضرة  كتبتها  اخلاص  املادة  هي  املستخدم  املادة 
مهارة    تعليم  ويستخدم اللغة اإلندونيسي. من هنا حاولت الباحثة يعطى املواد يف
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الكتابة ابللغة العربية بشكل الكتاب كي يسهل الطلبة قراءهتا جلميع املوضوع وال 
 . wordحيتاج إىل وقت طويل لفتح الورقة كل مواد من 

احملاضرة   الت كتبتها  الدرس  خطة  الباحثة  تعليم  والحظت  أهداف  أن 
العربية    مهارة الكتابة الثانية هي يفهم الطلبة الطريقة والتكنيات يف كتابة النصوص 

املناسبة يف اجلملة. من هنا ترى امع مراع النحوية واستخدام املفردات  القواعد  ة 
الباحثة أن هذا األهداف صحيحة وجيدة ألن يف مهارة الكتابة حيتاج إىل فهم 
علم النحو وقد وجدهتا الطلبة عن هذا املدة كن املستوى الثانية إىل الرابعة لذلك 

انية على الطلبة أن تطبقها تطبيقا صحيحا وكثريا بشكل يف مادة مهارة الكتابة الث
الكتابة. ولكن من انحية استخدام املفردات الصحيحة نظرا بوقوعها يف السياق 

من هذه املشكلة أرادت الباحثة زايدة معاين   مل جتد الطلبة عن هذه املعلومات.
 املفردات يف كراسة التدريبات الت ستطورها الباحثة. 

نتيجة العربية فصل   املالحظات   ومن  اللغة  تعليم  الطلبة قسم  املقابلة مع 
تعليم مهارة الكتابة.  الباء الصغري مستوى الرابعة أهنم مازال يشعرون الصعبة يف  

يف اختيار   حتريواألن مل جتد الكتاب املدرسي املقرر خاص يف هذه املادة وكذلك  
 وحة هلم.  املفردات املناسبة ابلسياق ونقصان التدريبات املطر 

جيدة    من الثانية  الكتابة  مهارة  تعليم  أهداف  أن  الباحثة  وجدت  هنا 
نتيجة الكتابة لدى الطلبة يف الدرس  وأما    ومناسبة ابملوضوعات ومستوى الطلبة

يستطيع أن يطور   قليل ومل  أكثر كتابتهم  أن  الباحثة  ترى  فكرهتم كتابة األخبار 
 ة ابللغة اإلندونيسية.  واملادة املستخدم ابللغة العربية اجليدة. 

تعليم  قسم  يف  الثانية  الكتابة  مهارة  تعليم  إن  السابقة  ابلبياانت  انطالقا 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  الرابعة  مستوى  العربية  اللغة 
السياقية   النظرية  عن  املعلومات  إىل  وحيتاج  الكثرية  التدريبات  إىل  حيتاج  ماالنق 

العربية نظرا إىل نتيجة املقاب لرتقية جودة ك اللغة  ة واملالحظة والواثئق. إن  ل تابتهم 
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املتعلقة  التدريبات  فيه  وليس  اإلندونيسية  ابللغة  مازال  املستخدم  احملتوى 
التدريبات  الباحثة كراسة  أعدت  ذلك  إىل  فالعودة  أساس    ابملوضوعات.  على 

 النظرية السياقية. 

 اإلنتاج  تصميم ب.
الباحثة ابلتحليل البياانت سواء من نتائج املقابلة أو املالحظة أو  بعد قامت  

الواثئق، حصلت الباحثة على املعلومات احملتاجة واحتياجات الطلبة فتستمر الباحثة  
 بتصميم كراسة التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية. 

(  1كراسة التدريبات وهي  صممت الباحثة كراسة التدريبات مناسبة مبعايري  
ويف هذا البحث مل جتد الباحثة    تتكامل كراسة التدريبات مع الكتاب املدرسي املقرر 

احملاضرة،   من  املطروحة  املواد  من  الباحثة  ركزت  لذلك  املقرر  املدرسي  (  2الكتاب 
املقدمة،   على  التدريبات  الوسائل 3تتكون كراسة  على  التدريبات  تشتمل كراسة   )

املتنوعة،  4،  املتنوعة   اللغوية  أنشطة  التدريبات  تشتمل كراسة  تنوع كراسة  5(   )
اللغوية،   ابملهارات  واملالمح  6التدريبات  املفاهيم  لغرض  التدريبات  تتسع كراسة   )

( تستخدم كراسة  8( تساعد كراسة التدريبات الطلبة على التقومي الذايت،  7الثقافية،  
  الباحثة أن توضيح تصميم اإلنتاج كما يلي:ستأيت التدريبات اللغة املناسبة للطلبة.

 األهداف التعليمية (1
كراسة  تطوير  يف  الباحثة  استخدمتها  الت  التعليمية  األهداف  إن 
الت   الواثئق  الباحثة عندما مجع  الت وجدهتا  التعليم  يعود إىل خطة  التدريبات 

ل الدرس أو تتعلق ابملادة مهارة الكتابة الثانية. أن يف خطة التعليم مكتوب لك
مناسبة  هدفني  درس  لكل  الباحثة  مث كتبت  التعليم  أهداف  فيه  املوضوع 
أبهداف يف خطة التعليم. ومن هدفني املكتوبة هدف األول يتعلق ابملعلومات  
الكتابة   على  الطلبة  مبهارة  يتعلق  الثاين  واهلدف  املوضوع  عن  واملفاهيم 

 واستخدمتها املفردات املناسبة ابلسياق. 
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 احملتوى   (2
موضوعات وهي   ست   أن احملتوى يف هذه كراسة التدريبات يتكون من

الثالث   والدرس  التقرير"  "كتابة  الثاين  والدرس  األخبار"  "كتابة  األول  الدرس 
الرمسية الرسالة  "كتابة  الرابع  والدرس  التفسريي"  النص  والشخصية"    "كتابة 

السادس   والدرس  القصصي"  النص  "كتابة  اخلامس  السرية"والدرس  .  "كتابة 
 وكل درس يتكون من املادة واملفردات والتدريبات. 

 التدريبات  (3
متنوعة  أشكال  املطورة  الكراسة  يف  التدريبات  الباحثة  صممت 
ولكل الدرس يتكون من ثالث تدريبات، التدريب األول تتعلق ابملفاهيم عن 

املفردات   معاين  الفرق  عن  ابحملتوى  يتعلق  الثان  والتدريب  والتدريب  احملتوى 
حيتو  املناسبة على    يالثالث  املفردات  استخدام  مع  ابملوضوع  املتعلقة  الكتابة 

من   اإلجابة  يعىن  الباحثة  تستخدمها  الت  التدريبات  أشكال  ومن  ابلسياق.  
اللغة  إىل  اإلندونيسي  اللغة  الكلمة من  وترمجة  الفراغ  املطروحة ومالء  األسئلة 

 فردات املوجودة وكتابة الفقر وكتابة النص. العربية وكتابة اجلمل ابستخدام امل
 املظهر (4

كراسة التدريبات متنوعة يعين يف كتابة    احلروف املستخدمة يف هذه
الباحثة   تستخدم  العربية  سهلة    Sakkal Majalla 18احلروف  النوع  هذا  ألن 

 Times New Romanويف كتابة احلروف اإلندونيسي تستخدم الباحثة  ،  للقراءة

الباحثة سنتيمرت.   25x  17. مقياس الكتاب  12  Corelوسيلة    واستخدمت 

Draw    .التدريبات الكراسة  من  واألدىن  األعلى  واجلزء  الغالف  لتصميم 
 لكتابة كراسة التدريبات.   wordواستخدمت الباحثة 

 أساس إعداد املواد (5
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أن املواد التعليمية الت تطورها الباحثة على أساس النظرية السياقية.  
  ومن أربعة السياق تستخدم الباحثة سياقني فقط وهي سياق اللغوي والسياق 

املوقف. واملفردات املستخدمة هي املرتادفات، لذا زادت الباحثة احملتوى حول  
املفردات  الباحثة األمثال لكل  السابق وتعطى  املفردات يف سياقي  فرق معاين 

 املوجودة. 
الكتاب   يف  واملصادر  املراجع  الباحثة  راجعت  التعليمية  املواد  إعداد  قبل 

وهي معجم الوسيط ومعجم   استخدمت الباحثة املعاجم والقناة املتعلقة مبوضوعات.
الو  ومعجم  املعاين  ومعجم  واستخدمت ملعرفة    يزجاملعاصر  املفردات،  معاين  فرق 

العربية   والكتاب  للحياة  العربية  الكتاب  يديك  بني  العربية  الكتاب  أيضا  الباحثة 
 مناسبة للسياق.للناشئني كالكتب األساسي خلذ األمثال من معاين املفردات 

أساس   على  التدريبات  الباحثة كراسة  صممت  السابقة  ابلبياانت  انطالقا 
األهداف التعليمية مث تعني حمتوى كراسة التدريبات مناسبة    مع مراعاةالنظرية السياقية  

وخيتار املفردات املناسبة ابلنظرية السياقية وتعني   مبا قدمتها احملاضر يف عملية التعليم
 يف كراسة التدريبات واألخري هي تعني املظهر لكراسة التدريبات. التدريبات 

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

اإلنتاج   من  األول  املثال  النظرية على  مبادئ  وطريقة  التدريبات  أنواع  الباحثة  تعني 
التدريبات.  هذه كراسة  يف  حسب   السياقية  التدريبات  الباحثة كراسة  أتليف  مث 

تنظيم كراسةاحتياجات احملاضر والطلبة.   الكتابة على أساس    ومن  التدريبات ملهارة 
 كما يلي:   النظرية السياقية

 الغالف .1
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الغالف يف تقدمي كراسة التدريبات، وصفت الكاتبة الكتاب   هذه صفحة
واملرحلة  املادة  ونوع  الكتاب  موضوع  الكاتبة  ووضعت  واألزرق.  الربتقايل  لون 

 املستخدمة هلذا الكتاب واسم الكاتبة.  
 :الغالف بعد التصحيح 3صورة  :الغالف قبل التصحيح 2صورة 

 
 
 

 

 

 املقدمة .2
كتبت يف هذه الصفحة كلمة التمهيد الت تبني عن خلفية تطوير كراسة  
مضمون  فيه  ومكتوب  اللغوية،  السياقية  ابلنظرية  تطويرها  وأساس  التدريبات 

 . الكتاب إمجاليا
 مقدمة بعد التصحيح :5صورة  : مقدمة قبل التصحيح4صورة 
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 إرشادات الستخدام الكتاب  .3
يف   املوجودة  واألجزاء  التدريبات  استخدام كراسة  دليل  الكاتبة  شرحت 

 داخل الكراسة.
 : 6صورة 

 دليل االستخدام األوىل 
 : 7صورة 

 دليل االستخدام بعد التصحيح
 
 
 
 
 

 

 

 احملتوايت  .4
املوجودة يف كراسة التدريبات  وضعت الكاتبة يف هذه الصفحة حمتوايت  

ووضعت الكاتبة رقم الصفحة ملساعدة وتسهيل مستخدمي كراسة التدريبات يف 
 . إجياد احملتوى الت أرادوها

 
 : صورة احملتوايت 8صورة 
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 مقدمة الدرس  .5

وضعت الكاتبة يف كل أول الدرس املعلومات العامة تتعلق ابملوضوع لزايدة  
 كراسة التدريبات.  ي  األوىل لدى مستخدماملعلومات 

 : مقدمة الدرس 9صورة 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف التعليمية .6
هذه كراسة   املوجودة يف  الدرس  لكل  التعليمية  األهداف  الكاتبة  وضعت 

 . التدريبات 
 : األهداف التعليمية10صورة 

 
 
 
 

 احملتوى .7
حسب   ومثاهلا  وعناصرها  مفهومها  من  املواد  الكاتبة  املوضوع  وضعت 

 املعني كاملعلومات األساسية حلصول على الكتابة اجليدة. 
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 توى التعليم حم: 11صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املفردات  .8
وضعت الكاتبة احملتوى عن النظرية السياقية ووضعت عدة املفردات فيه مع  

املستخدمة  كتابة معانيها من السياق اللغوي والسياق املوقفي وأمثلتها يف اجلملة  
 من الكتاب التعليمي للناطقني بغري اللغة العربية.

 قائمة املفردات  :12صورة 
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 التدريبات  .9
وينقسم  املوضوع.  الدرس لكل  التدريبات يف هناية  الكاتبة عدة  وضعت 

 إىل ثالث تدريبات. 
 التدريبات صفحة: 13صورة 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقد. 
نتائج  طورت بعد   التدريبات وانلت  وقامت  منهم    التحكيم  الباحثة كراسة 

قامت الباحثة بعملية    إبصالحات الكتاب مناسبة ابالقرتاحات من اخلرباء. بعد ذلك 
العربية جبامعة  اللغة  تعليم  البحث يف قسم  توقد هذا  التدريبات.  التنفيذ هذه كراسة 

جمتمع هذا البحث هم طلبة قسم  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق و 
البحث   هذا  يف  وعينات  الرابعة.  مستوى  يف  العربية  اللغة  "الباء    هيتعليم  الفصل 

مايو    19أبريل حىت    21  خ التاري  بدأ هذا البحث يف  طلبة.  18الصغرية" يتكون من  
يف عملية تطبيق كراسة التدريبات املطورة قامت الباحثة تعاون احملاضرة يف    .2021

بعد ذلك مهارة الكتابة. بدأت احملاضرة إبلقاء املعلومات عن موضوع الدرس    تعليم
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الباحثة   املفردات بعد ذلك تطلب  الفرق معاين  املعلومات عن  الباحثة إبلقاء  قامت 
الطلبة تكوين اجلملة من املفردات املوجودة ابملثال األخرى بعد ذلك تطلب احملاضرة  

 اللغة العربية مع مراعاة عناصر كتابة النص.  الطلبة أن يتم نص املطروح ابستخدام

 تطبيق كراسة التدريبات عملية : 14صورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 : خالصة قائمة املفردات15صورة 
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ابال الباحثة  بوسيلة      ختبار قامت  األوىل  املقابلة  يف    Whatsappالقبلي 
الطلبة كراسة التدريبات يف تعليم  ، ويف املقابلة الثانية والثالثة استخدم  Google formو

ة الرابعة. استخدمت الباحثة طريقة ل مادة مهارة الكتابة الثانية، وتوقد التقييم يف املقاب
one group pretest posttest design   على تدل  .  pre exsperimental designالت 

ليس   التجربة  عملية  عملية  هدف  ألن  الطريقة  هذه  الباحثة  بني  اختارت  ملقارنة 
فصلني لكن ملعرفة آثر استخدام كراسة التدريبات يف عملية تعليم مادة مهارة الكتابة  

   الثانية. 

 : نتيجة التدريبات4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقومي ه. 
بنموذج   األخرية  ابلتقومي كاملرحلة  الباحثة  قامت  التنفيذ  عملية  انتهاء  بعد 

ADDIE  التقومي هو اليومي ألن هدف  التقومي  الباحثة  البحث استخدمت  ، يف هذا 
 جلمع البياانت من اختبار لتصحيح اإلنتاج إذا كان اإلنتاج حيتاج إىل اإلصالح. 
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إ الفصل  يف  الكثرية  ابلتجربة  الباحثة  كراسة قامت  استخدام  قبل  ما 
بعد انتهاء التقومي انلت الباحثة   التدريبات أو بعد استخدامها كتطبيق التقومي اليومي. 

تلك   الباحثة  حللت  مث  الطلبة  البعدي(  واالختبار  القبلي  )االختبار  االختبار  نتائج 
نتائج   من  الباحثة ابإلصالحات  وقامت  التدريبات  هذه كراسة  فعالية  ملعرفة  النتائج 
الكتابة   ملهارة  التدريبات  استخدام كراسة  بعد  الطلبة  وآراء  احملاضر  ومالحظة  اقرتاح 

 على أساس النظرية السياقية. أما نتائج اختبار القبلي والبعدي للطلبة كما يلي:

 : نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي5جدول 

 القبلينتيجة االختبار  نتيجة االختبار القبلي االسم منرة
 75 35 1طالب  1
 80 40 2طالب  2
 95 60 3طالب  3
 60 45 4طالب  4
 90 35 5طالب  5
 100 40 6طالب  6
 95 25 7طالب  7
 60 35 8طالب  8
 80 20 9طالب  9

 90 50 10طالب  10
 70 40 11طالب  11
 75 30 12طالب  12
 70 50 13طالب  13
 85 30 14طالب  14
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 55 25 15طالب  15
 85 15 16طالب  16
 75 15 17طالب  17
 90 35  18طالب  18

ستحلل الباحثة نتائج فعالية هذه كراسة التدريبات تفصيليا يف املبحث الثالث  
 كنتائج التقومي اليوم لدى الطلبة وملعرفة هل حتتاج كراسة التدريبات على اإلصالح.

 التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية صالحية كراسة املبحث الثاين: 
وفعالية   املناسبة  لتقييم  اخلرباء  إىل  التدريبات  صالحية كراسة  الباحثة  قامت 
للمنتج التطوير الذي حصلته الباحثة يف تطوير كراسة التدريبات ملهارة الكتابة الثانية على 

الل  تعليم  قسم  الطلبة  لدى  السياقية  النظرية  صفحة  أساس  الباحثة  فوزعت  العربية.  غة 
 التحكيم ابستخدام االستبانة على ثالثة أقسام كما يلي:

 حمتوى الكتاب ف جمال بري اخلتصديق  .أ
.  كاخلبري يف جمال حمتوى الكتاب   الدكتور عبد املنتقيم األنصاري  ختتار الباحثة

األربعاء   يوم  الباحثة  التاسعة    2021مايو    5قامت  الساعة  العاشرة  يف  إىل  صباحا 
موالان جامعة  واألدب  العلوم  يف كلية  احلكومية   صباحا  اإلسالمية  إبراهيم  مالك 

وقائمة   احملتوى  وتنظيم  واألهداف  املقدمة  التدريبات من انحية  لتقييم كراسة  ماالنق 
 املفردات والتدريبات. فحصلت الباحثة على البياانت كما تلي: 

 

 انحية احملتوىصالحية من ال: دليل 6جدول 

 بنود التحكيم  الرقم 
 نتيجة

 الدرجة املعدل املئوي النتيجة
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مع   1 التدريبات  تتكامل كراسة 
 الكتاب املدرسي املقرر 

5 

 جيد جدا  % 88

على  2 التدريبات  تشتمل كراسة 
 مقدمة 

5 

على  3 التدريبات  تشتمل كراسة 
 الوسائل لتسهيل الطلبة

4 

أنواع   4 على  األنشطة تشتمل 
 اللغوية ملهارة الكتابة 

5 

تساعد كراسة التدريبات الطلبة  5
 على التقومي الذايت

4 

 3 تستخدم اللغة اجليدة  6
التدريبات  7 كراسة  تناسب 

مهارة   مادة  تعليم  حباجات 
 الكتابة الثانية 

5 

من  8 التدريبات  كراسة  تتعلق 
مهارة   مبادة  حمتوى  حيث 

 الثانية الكتابة 

5 

املستخدمة  9 املفردات  تناسب 
 مبادة مهارة الكتابة الثانية 

4 

مطابقة   10 التدريبات  كراسة  أن 
 ابلنظرية السياقية 

4 

   4 وذج أو املثال محتضري الن 11
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 جيد جدا  % 87،27 48 اجملموع 
ابستخدام  أقامت الباحثة حتليل البياانت  بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة  

 الرمز التايل:
 

 

 

 

 

 

 

 : ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضعت الباحثة املعايري اآلتية

 النسبة املئوية  التقدير  األرقام
 % 20 - %0 انقص جد 1
 % 40 - %21 انقص 2
 % 60 - %41 مقبول  3
 % 80 - %61 جيد 4
 % 100 - %81 جيد جدا  5

اعتمادا على هذا اجلدول فحصلت الباحثة نتيجة تصديق كراسة التدريبات  
وهي على مستوى   %87،27عند خبري حمتوى كراسة التدريبات تبلغ إىل نسبة مئوية  

على   "جيد جدا".  املطورة  العربية  اللغة  نتيجة حمتوى  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
 :حسب تصديق اخلبري من انحية احملتوى هي

 "جيد جدا" تتكامل كراسة التدريبات مع الكتاب املدرسي املقرر ابلنتيجة   .1

 مجلة مستجيب  Xنتيجة من كل بند  

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
 100 X :نسبة اجلواب 

 نسبة اجلواب :
48 

55 
  100  =87 ،27% X 
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 "جيد جدا" تشتمل كراسة التدريبات على مقدمة ابلنتيجة .2
 "جيد"   تشتمل كراسة التدريبات على الوسائل لتسهيل الطلبة ابلنتيجة .3
 "جيد جدا"  تشتمل على أنواع األنشطة اللغوية ملهارة الكتابة ابلنتيجة .4
 "جيد"  سة التدريبات الطلبة على التقومي الذايت ابلنتيجةتساعد كرا .5
 "مقبول" تستخدم اللغة اجليدة ابلنتيجة .6
"جيد   تناسب كراسة التدريبات حباجات تعليم مادة مهارة الكتابة الثانية ابلنتيجة  .7

 جدا"
"جيد  تتعلق كراسة التدريبات من حيث حمتوى مبادة مهارة الكتابة الثانية ابلنتيجة .8

 جدا"
 "جيد"  تناسب املفردات املستخدمة مبادة مهارة الكتابة الثانية ابلنتيجة .9

 "جيد"   أن كراسة التدريبات مطابقة ابلنظرية السياقية ابلنتيجة .10
 "جيد"  حتضري النموذج أو املثال ابلنتيجة .11

الباحثة   حصلت  اخلبري،  تصديق  عملية  من  الباحثة  أخذت  وبعدما 
ن اخلبري من انحية احملتوى وهي عدم متام املقدمة، وعدم املالحظات واالقرتاحات م 

العربية   املرجع  االنفصال  الكتابة، عدم  الكثرية يف  األخطاء  االستخدام،  دليل  شرح 
األجن الباحثة  بواملرجع  فأقامت  ذلك  بعد  خطيئة.  املصطلحات  وبعض  ية، 

 .  اإلصالحات من انحية احملتوى

احملتوى واالقرتاحات الت قدمها للباحثة  من نتيجة تصديق اخلبري من انحية  
يف   مث  الكتابة  يف  الكثرية  األخطاء  فيه  املطورة  التدريبات  أن كراسة  الباحثة  وجدت 
املقدمة ودليل االستخدام. وبعد تصديق اخلبري أقامت الباحثة إبصالح األخطاء من 

ة التدريبات انحية لغة كراسة التدريبات. ومن نتيجة تصديق اخلبري يدل على أن كراس
 املطورة صالح استعماهلا يف تعليم مهارة الكتابة. 
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 خبري تصميم الكتاب .ب
الباحثة  أمحد مكي حسن  ختتار  الكتاب   الدكتور  تصميم  .  كاخلبري يف جمال 

، أرسلت الباحثة كراسة التدريبات بشكل 2021مايو    5قامت الباحثة يوم األربعاء  
اال بوسيلة  الورقة  بوسيلة    Whatsappليكرتونية  التقييم  -Googleواالستبانة كأدوات 

form    ووجه والتصور  التدريبات  تصميم كراسة  انحية  من  التدريبات  لتقييم كراسة 
 الكتاب وطباعة الكتاب. بعد ثالثة أايم فحصلت الباحثة على البياانت كما تلي:

 

 التصميم صالحية من انحية ال: دليل 7جدول 
 

عناصر 
 التحكيم 

 بنود التحكيم 
 نتيجة

 الدرجة املعدل املئوي النتيجة

مهارة   الغالف مبجال  مناسبة  الغالف 
 الكتابة 

5 

 جيد جدا  % 100

الشكل  
 واملساحة 

لطلبة  مناسبة  واملساحة  الشكل 
 املستوى اجلامعي

5 

 الورقة
الورقة مناسبة لكراسة التدريبات 

معايري   إىل  الكتاب )يعود 
 التعليمي(

5 

 الطباعة
لكراسة   مناسبة  الطباعة 
معايري  إىل  )يعود  التدريبات 

 الكتاب التعليمي(

5 

لون  
 الطباعة

لطلبة  مناسبة  الطباعة  لون 
 املستوى اجلامعي

5 
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الرسومات 
 والصور

مناسبة   والصور  الرسومات 
 لطلبة املستوى اجلامعي

5 

 جيد جدا  % 100 30 اجملموع 
عرضت الباحثة البياانت السابقة أقامت الباحثة حتليل البياانت ابستخدام  بعد  

 الرمز التايل:
 

 

 

 

 

 وتصنيفها، وضعت الباحثة املعايري اآلتية: ولوصف نتائج االستبانة 

 النسبة املئوية  التقدير  األرقام
 % 20 - %0 انقص جد 1
 % 40 - %21 انقص 2
 % 60 - %41 مقبول  3
 % 80 - %61 جيد 4
 % 100 - %81 جيد جدا  5

 

اعتمادا على هذا اجلدول فحصلت الباحثة نتيجة تصديق كراسة التدريبات  
وهي على مستوى    %100عند خبري تصميم كراسة التدريبات تبلغ إىل نسبة مئوية  

 جملة مستجيب Xنتيجة من كل بند 

 جملة نتيجة الحد األعلى من كل بند 
 100 X  :نسبة الجواب 

 نسبة الجواب : 
30 

30 
  100  =88% X 
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املطورة على   "جيد جدا". العربية  اللغة  نتيجة حمتوى  أن  السابق  يتضح من اجلدول 
 حسب تصديق اخلبري من انحية تصميم الكتاب هي:

 الغالف مناسبة مبجال مهارة الكتابة ابلنتيجة "جيد جدا" .1
 الشكل واملساحة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعي ابلنتيجة "جيد جدا"  .2
ابلنتيجة   .3 التعليمي(  الكتاب  معايري  إىل  )يعود  التدريبات  لكراسة  مناسبة  الورقة 

 "جيد جدا" 
الكتاب   .4 )يعود إىل معايري  التدريبات  لكراسة  التعليمي( ابلنتيجة الطباعة مناسبة 

 "جيد جدا" 
 لون الطباعة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعي ابلنتيجة "جيد جدا"  .5
 الرسومات والصور مناسبة لطلبة املستوى اجلامعي ابلنتيجة "جيد جدا"  .6

وبعدما أخذت الباحثة من عملية تصديق اخلبري، حصلت الباحثة املالحظات  
اخلبري من انحي  القصرية  واالقرتاحات  رائعة   التصميمة  من  التدريبات  أن هذه كراسة 

زايدة   وهي  الغالف  يف  قليال  اإلصالح  إىل  حيتاج  ولكن  االسم جدا  لكتابة  املكان 
 .حذف كلمة إعداد وتصحيح موضوع الكتاب كذلك املستوى املستخدمةو  والفصل

واالقرتاحات   التدريبات  تصميم كراسة  انحية  من  اخلبري  تصديق  نتيجة  من 
الت قدمها للباحثة وجدت الباحثة أن كراسة التدريبات املطورة قد تكون جيدة ولكن 
املكان   التدريبات وجد  الغالف ألن غالبا يف غالف كراسة  الباحثة أن حتسن  على 

كراسة   غالفقامت الباحثة إبصالح  أ  مثلكتابة االسم والفصل أو مستوى التعليم.  
يدل على أن كراسة التدريبات املطورة   السابقة  التدريبات. ومن نتيجة تصديق اخلبري

 صالح استعماهلا يف تعليم مهارة الكتابة. 
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  خبري لغة الكتابتصديق ج. 
.  كاخلبري يف جمال لغة الكتاب   الدكتور فيصل حممود أدم إبراهيم  ختتار الباحثة

يف الدراسات العليا جبامعة موالان مالك ،  2021مايو    7قامت الباحثة يوم األربعاء  
يف   املستخدمة  اللغة  انحية  من  التدريبات  لتقييم كراسة  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم 

 أايم فحصلت الباحثة على البياانت كما تلي:  ستة . بعد كراسة التدريبات 
 

 صالحية من انحية اللغةال: دليل 8جدول 

 بنود التحكيم  الرقم 
 نتيجة

 الدرجة املعدل املئوي النتيجة
تناسب اختيار لغة كراسة التدريبات   1

 4 لطلبة املستوى اجلامعي

 جيد جدا  83،33

صحة لغة كراسة التدريبات ابلقواعد   2
 5 وية والصرفيةحالن

 4 التدريبات سهولة قراءة لغة كراسة  3
 4 سهولة فهم لغة كراسة التدريبات  4
 4 تدرج كراسة التدريبات الكتاب  5
بوجود   6 التدريبات  تطبيق  سهولة 

 4 احملتوى واملفردات املساعدة

 جيد جدا  83،33 25 اجملموع 
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بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة أقامت الباحثة حتليل البياانت ابستخدام  
 الرمز التايل:

 

 

 

 

 

 

 ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضعت الباحثة املعايري اآلتية:

 املئوية النسبة  التقدير  األرقام
 % 20 - %0 انقص جد 1
 % 40 - %21 انقص 2
 % 60 - %41 مقبول  3
 % 80 - %61 جيد 4
 % 100 - %81 جيد جدا  5

 

اعتمادا على هذا اجلدول فحصلت الباحثة نتيجة تصديق كراسة التدريبات  
تبلغ إىل نسبة مئوية   التدريبات  وهي على مستوى    %83،33عند خبري لغة كراسة 

   "جيد جدا".

وبعدما أخذت الباحثة من عملية تصديق اخلبري، حصلت الباحثة املالحظات  
التص اخلبري من انحية  القصرية من  رائعة واالقرتاحات  التدريبات  أن هذه كراسة  ميم 

االسم  لكتابة  املكان  زايدة  وهي  الغالف  يف  قليال  اإلصالح  إىل  حيتاج  ولكن  جدا 

 جملة مستجيب Xنتيجة من كل بند 

 جملة نتيجة الحد األعلى من كل بند 
 100 X  : نسبة الجواب 

 نسبة الجواب : 
25 

30 
  100 = 33،83% X 
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والفصل وحذف كلمة إعداد وتصحيح موضوع الكتاب كذلك املستوى املستخدمة  
 كما يلي: 

 : االقرتاحات من انحية اللغة9جدول 

 االصالحات  االقرتاحات الرقم 
 ال سيما  سياما ال  1
 يتكون من يتكون على   2
 النصوص النص 3
 األساتذة  ذة ياألسات 4
 هلا  خلا 5
 يشتمل على  يشتمل بــــــ 6
 سيدرسها  ستتعلمها  7
 األخبار اليومية  األخبار اليومي  8
 اإلندونيسية اإلندونيسي 9

 مراعاة مراعات 10
 عالقة له عالقة لع 11
 بدلت بلت  12
 بينها  بينهما  13
 لزميلك لزميلتك 14
 عمرها عمره 15

للباحثة   قدمها  الت  واالقرتاحات  اللغة  انحية  من  اخلبري  تصديق  نتيجة  من 
املواد   يف كتابة  الكثرية  األخطاء  فيه  املطورة  التدريبات  أن كراسة  الباحثة  وجدت 
وبعض األخطاء يف الرتاكيب. وبعد تصديق اخلبري أقامت الباحثة إبصالح األخطاء  
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نتيجة ومن  التدريبات.  لغة كراسة  انحية  أن كراسة    من  على  يدل  اخلبري  تصديق 
 التدريبات املطورة صالح استعماهلا يف تعليم مهارة الكتابة. 

 فعالية كراسة التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقيةاملبحث الثالث: 
الطلبة   القبلي لدى  الباحثة ابالختبار  قامت  التدريبات  فعالية كراسة  وملعرفة 

تطبيق   النظرية قبل  أساس  على  الكتابة  ملهارة  التدريبات  أي كراسة  املطور  الكتاب 
. فحصلت الباحثة البياانت من االختبار  2021أبريل    21السياقية اللغوية يف التاريخ  

 القبلي يف اجلدول التايل: 

 : نتائج االختبار القبلي 10جدول 

 نتائج االختيار القبلي  أمساء الطلبة  الرقم 
 35 1طالب  1
 40 2طالب  2
 60 3طالب  3
 45 4طالب  4
 35 5طالب  5
 40 6طالب  6
 25 7طالب  7
 35 8طالب  8
 20 9طالب  9

 50 10طالب  10
 40 11طالب  11
 30 12طالب  12
 50 13طالب  13
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 30 14طالب  14
 25 15طالب  15
 15 16طالب  16
 15 17طالب  17
 0 18طالب  18

 590 جمموع الدرجة 
إجراء   أي كراسة  بعد  املطور  الكتاب  بتطبيق  الباحثة  بدأت  القبلي  االختبار 

أبريل   28و    2021أبريل    28التدريبات مهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية يف  
التاريخ    2021 ا  5ويف  والبياانت  البعدي.  االختبار  الباحثة  قدمت  من صلة  ا حلمايو 

 التايل: ختبار البعدي يف اجلدول اال

 : نتائج االختبار البعدي 11جدول 

 لبعدي ار ابنتائج االخت أمساء الطلبة  الرقم 
 75 1طالب  1
 80 2طالب  2
 95 3طالب  3
 60 4طالب  4
 90 5طالب  5
 100 6طالب  6
 95 7طالب  7
 60 8طالب  8
 80 9طالب  9

 90 10طالب  10
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 70 11طالب  11
 75 12طالب  12
 70 13طالب  13
 85 14طالب  14
 55 15طالب  15
 85 16طالب  16
 75 17طالب  17
 90 18طالب  18

 1380 جمموع الدرجة 
الباحثة  واع فحللت  والبعدي  القبلي  االختبارين  نتائج  على  الباحثة  تمدت 

اختبار   الباحثة  استخدمت  مث  أوال  الطبيعي  التجريب  ابستخدام  ملعرفة -البياانت  ت 
التدريبات مهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية. وهذه هي مقارنة بني  فعالية كراسة  

 نتائج االختبار القبلي والبعدي:

 القبلي والبعدي  االختبارين: نتائج 12جدول 

نتيجة االختبار   االسم منرة
 القبلي 

نتيجة االختبار  
 القبلي 

الفرق بني نتائج  
 االختبارين 

 40 75 35 1طالب  1
 40 80 40 2طالب  2
 35 95 60 3طالب  3
 15 60 45 4طالب  4
 55 90 35 5طالب  5
 60 100 40 6طالب  6
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 70 95 25 7طالب  7
 25 60 35 8طالب  8
 60 80 20 9طالب  9

 40 90 50 10طالب  10
 30 70 40 11طالب  11
 35 75 30 12طالب  12
 20 70 50 13طالب  13
 55 85 30 14طالب  14
 30 55 25 15طالب  15
 70 85 15 16طالب  16
 60 75 15 17طالب  17
 55 90 35  18طالب  18

 795 1430 590 اجملموع 
 

 التجريب التجانسي .أ
التجريب   البياانت   التجانسي يقام  هل  التباين    املبحوثة  ملعرفة  نفس  هلا 

أو ال. البياانت مأخوذة من االختبار القبلي واالختبار البعدي. يستخدم   )متجانس(
 .التجانسي ملعرفة التجريب SPSS  25هذا البحث 

 : نتائج التجريب التجانسي13جدول 
Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Based on Mean ,510 1 34 ,480 
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Based on Median ,595 1 34 ,446 

Based on Median and 

with adjusted df 

,595 1 32,656 ,446 

Based on trimmed 

mean 

,525 1 34 ,474 

التجريب   املبحوثة  التجانسي  يهدف  البياانت  هل  التباين  ملعرفة  نفس  هلا 
( إذا كانت 1وأما أساس اختاذ القرار يف االختبار التجانسي وهو    أو ال.  )متجانس(

األمهية   متجانس.  ف   Sig. (2-tailed)>0,05قيمة  البياانت  قيمة  2إن  إذا كانت   )
 فإن البياانت ليست متجانس. Sig. (2-tailed)<0,05األمهية 

وهذا يدل  Sig. 0،480ومن اجلدول السابق حصلت الباحثة أن قيمة األمهية  
أن   الباء       Sig. (2-tailed)>0,05على  للفصل  والبعدي  القبلي  الختبار  فالبياانت 

 . 0،05أكرب من  0،480الصغري هو متجانس، ألن 
 التجريب الطبيعي .ب

ال.   أو  طبيعة  بتوزيع  املبحوثة  البياانت  هل  ملعرفة  الطبيعي  التجريب  يقام 
البحث  هذا  يستخدم  البعدي.  واالختبار  القبلي  االختبار  من  مأخوذة  البياانت 

SPSS  25  :ملعرفة التجريب الطبيعي. والرمز لتجريب الطبيعي كما أييت 
H0 البياانت بتوزيع طبيعة = 
H1  البياانت بدون توزيع طبيعي = 

 أما يفسر برموز السابقة فيما يلي: 
0,05<Sig. (2-tailed)البياانت بتوزيع طبيعي : 
0,05>Sig. (2-tailed) البياانت بدون توزيع طبيعي : 
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. وهذه النتائج التجريب %5مبستو كبري    Sig. (2-tailed)>0,05إذا كان    H0يقبل  
القبلي    SPSS   25الطبيعي ابستخدام   نتائج االختبار  الباحثة من  انلتها  الذي 

 واالختبار البعدي: 

 : نتائج التجريب الطبيعي 14جدول   
Tests of Normality 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

hasil pretest ,120 18 ,200* ,971 18 ,811 

postest ,124 18 ,200* ,958 18 ,562 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

من االختبار    .Sig  (tailed-2)استنادا من النتائج السابقة انلت الباحثة أن  
قدر   قدر    .Sig  (tailed-2)و    200،  0القبلي  البعدي  االختبار    . 0،811من 

ومعىن ذلك أن البياانت بتوزيع   0،05اختبارين أكثر من    فظهر أن نتائج من كال
 مرفوض.H1 مقبول و H0طبيعي و 

 Tاختبار الفريضة أو اختبار   .ج
فعالية كراسة التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية  قبل معرفة  

ملعرفة   البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  يف  الطلبة  نتائج  الباحثة  نتائج  حللت 
 :SPSS  25سطة. وهذه هي نتائج املتوسطة ابستخدام و املت
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 البعدي: نتائج املتوسطة لالختبار القبلي واالختبار 15جدول 
 

النتيجة   أن  السابقة  اجلدول  من  قدر   املعدلةاستنادا  القبلي  االختبار  من 
قدر    34،72 البعدي  االختبار  املعدلة من  النتيجة  الطلبة    79،44وأما  .  18بعدد 

 كما تعترب يف الرسم البياين االيت:

أما اختبار فريضة فتقصد ملعرفة فعالية كراسة التدريبات لرتقية مهارة الكتابة  
ابختبار   البعدي  واالختبار  القبلي  اخلتبار  نتائج  من   Paired Sample T Testحتصل 

الباحثة اختبار جهة يسرى    SPSS  25ابستخدام   إذا كان    H0واستخدمت  مرفوض 
thitung < ttabel   اإلحصائي كما أييت: أما الفريضة 

H0 هارة الكتابة م التدريبات لرتقية ك = عدم فعالية كراسة 
H1  كراسة التدريبات فعالية لرتقية مهارة الكتابة = 

 يفسر برموز اآلتية:  SPSS 25ابستخدام  Paired Sample T Testاختبار 

Sig. (2-tailed)< 0,05   نتائج بني  الكبري  الفرق  إجياد  القبلي  :  االختبار  يف  تعليم 
هلا   التدريبات  أن كراسة  الكلمة  هبذه  واملراد  البعدي  واالختبار 

 آاثر يف ترقية مهارة الكتابة. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest 34,72 18 12,184 2,872 

posttest 79,44 18 13,048 3,076 
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Sig. (2-tailed)>0,05   :    القبلي نتائج االختبار  أو هناك فرق قليل بني  الفرق  ال توجد 
واملراد هبذه   البعدي  ليس  واالختبار  التدريبات  أن كراسة  الكلمة 

 ري يف ترقية مهارة الكتابة. ثهلا التأ 

اختبار نتائج  هي  البعدي   Paired Sample T Test  وهذه  واالختبار  القبلي  االختبار 
 : SPSS  25 ابستخدام

 Paired Sample T Test  : نتائج اختبار16جدول 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2 

-tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 
-44,722 16,757 3,950 -53,055 -36,389 -11,323 17 ,000 

 

قدر  Sig. (2-tailed)حصلت على درجة  Paired Sample T Test استنادا من نتائج

إجياد الفرق الكبري بني نتائج تعليم يف االختبار    Sig. (2-tailed)< 0,05  فهذا مبعىن  0,000
القبلي واالختبار البعدي واملراد هبذه الكلمة أن كراسة التدريبات هلا آاثر يف ترقية مهارة  

  ttabelوحصلت    17=  18-1ودرجة احلر أييت    -11،323فقدر    tالكتابة. أما نتيجة  

. وهذا مقبول  H1  مرفوض و  H0  مبعىن    thitung < ttabelوانلت الباحثة على نتيجة    2110
 فعالية لرتقية مهارة الكتابة.  املطورة كراسة التدريبات مبعىن  
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 الفصل اخلامس 
 مناقشة نتائج البحث

الفصل   هذا  يتعلق  يف  فيما  الباحثة  ملهارة  ستشرح  التدريبات  إبعداد كراسة 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  السياقية  النظرية  أساس  على  الكتابة 
 ماالنق ويتعلق بصالحية كراسة التدريبات املطورة وكذلك فعاليتها يف تعليم مهارة الكتابة. 

 ة  إنتاج كراسة التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقي .أ
النظرية   أساس  على  الكتابة  ملهارة  التدريبات  الباحثة كراسة  أعدت  قبل 
من خالل   البياانت  الباحثة  ووجدت  االحتياجات.  بتحليل  الباحثة  قامت  السياقية 
الثانية وكذلك الطلبة  الكتابة  التعليم واملقابلة مع حماضر مادة مهارة  مالحظة عملية 

 مستوى الرابعة وحتليل الواثئق منها خطة  قسم تعليم اللغة العربية فصل الباء الصغري
الطلبة.   لدى  التدريبات  نتائج  املستخدمة  واملادة  احلالتعليم  إن  ا والبياانت  هي  صلة 

موالان  جبامعة  الرابعة  مستوى  العربية  اللغة  تعليم  قسم  الثانية يف  الكتابة  مهارة  تعليم 
التدري إىل  حيتاج  ماالنق  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  إىل مالك  وحيتاج  الكثرية  بات 

نتيجة  إىل  نظرا  العربية  اللغة  جودة كتابتهم  لرتقية  السياقية  النظرية  عن  املعلومات 
ة واملالحظة والواثئق. إن احملتوى املستخدم مازال ابللغة اإلندونيسية وليس فيه  ل املقاب

 التدريبات املتعلقة ابملوضوعات.
ة أن إعداد كراسة التدريبات  ومن هذه املشكلة وحاجات الطلبة رأت الباحث

انصر  على أساس النظرية السياقية تكون حل لتلك املشكلة. وهذا يناسب مبا قدم  
عبد هللا الغايل وعبد احلميد أن أهداف كراسة تدريبات هي إعطاء مزيد من الفرص  
وتراكيبهم   مفرداهتم  وتعزيز  اللغوية،  مهارهتم  وتنمية  حتسني  على  الطالب  لتدريب 

 77لت تعلموها يف الدروس السابقة. اللغوية ا

 
 .11, ص. أساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةالغايل,  andهللا  77
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الكتابة   مهارة  مادة  تعليم  يف  واالحتياجات  املشكلة  الباحثة  وجدت  بعد 
الثانية صممت الباحثة كراسة التدريبات على أساس النظرية السياقية وهي األول من 
احملاضرة يف   مبا طرحت  اتباعا  التعليم  أهداف  الباحثة  التعليم، حتديد  أهداف  انحية 

لتعليم وزايدة النظرية السياقية فيه، ولكل الدروس هدفني. الثاين تعيني احملتوى  خطة ا
الباحثة   دخلت  التعليم،  خطة  يف  املكتوبة  ابملوضوعات  مناسبا  التدريبات  كراسة 
تصميم  الثالث  التعليم.  إلقائه يف عملية  احملاضر  أرادت  مبا  متساواي  القصرية  احملتوى 

ث التدريبات التدريب األول لقياس أهداف التعليم التدريبات، أن لكل الدروس ثال
على  يشتمل  الثالث  والتدريب  الثاين  التعليم  أهداف  لقياس  الثاين  والتدريب  األول 

الباحثة   واختارت  املظهر،  تعيني  الرابع  السابقة.  لكتابة    Sakkal Majalla 18هدفني 
العربية   وسيلة  احلروف  األعلى   Corel Drawواستخدمت  واجلزء  الغالف  لتصميم 

الباحثة يف   وتكتب  التدريبات  الكراسة  من  التدريبات.   wordواألدىن  لكتابة كراسة 
اخلامس حتديد أساس إلعداد املادة، واختارت الباحثة سياقني من أربعة السياقي يف  

 النظرية السياقية وهي السياق اللغوي والسياق املوقف. 
الس  هذا  الباحثة  يف كراسة  واستخدمت  دخلتها  الت  املفردات  ألن  ياق 

املرتادف املفردات  هي  السياق  االتدريبات  يف  بوجودها  خمتلف  معىن  هلا  والرتادف  ت. 
مبا   يناسب  املعىن. وهذ  له دور مهم يف حتديد  السياق  أن  يدل على  املختلفة وهذا 

م كلمة سياق اللغوي هو املعىن الذي ينتج عن استخداال قدم عون نسيم يف كتابه أن
وخيتلف   يف اجلملة عندما تتكون من كلمات أخرى تؤدي إىل معىن حمدد لكل كلمة

احتماالت  على  حيتوي  املعجمي  معىن  ألن  املعجمي  املعىن  عن  السياق  يف  املعىن 
وبينما املعىن يف السياق ينتجه السياق اللغوي هو معىن معني له حدود واضحة ليس 

واختارت الباحثة السياق املوقف ألن معىن الكلمة حيدد مبن يلقيها    78هلا تعدد املعاين. 
يناسب مبا قال حممد على اخلويل عن  الكالم. وهذا  ينطقها  الكالم والزمن والوقت 

 
 .159, ص. حماضرات يف علم الداللةعون,  78
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أنه   املوقف  السياق  شخصني تعريف  بني  التفاهم  إطاره  يف  جري  الذي  السياق 
املتحادثني بني  والعالقة  ومكاهنا  احملادثة  زمن  ذلك  بينهما  ويشمل  املشرتكة  والقيم   

   79والكالم السابق للمحادثة.
النظرية  أساس  على  التدريبات  الباحثة كراسة  طورت  التطوير،  عملية  ويف 
استخدام   يف  إرشادات  أو  االستخدام  دليل  مث  الكتاب  مقدمة  من كتابة  السياقية 

املوضوعات   الكتاب مث الكتابة األهداف التعليمية لكل الدرس مث كتابة احملتوى لست
املوقف وكذلك  والسياق  اللغوي  السياق  والفرق معانيها من  املفردات  قامة  مث كتابة 
األمثلة لكل الكلمة مأخوذة من الكتاب العربية بني يديك والعربية للناشئني والعرية 
للحياة، مث كتابة التدريبات وهي ثالث التدريبات لكل الدرس. كتبت الباحثة كراسة  

  ( 1راعاة املعايري لكراسة التدريبات مبا قدم رشدي أمحد طعيمة وهي  التدريبات مع م
تتكيف كراسة التدريبات مع املوضوع واملهارات الت يتم تدريسها والواردة يف الكتاب 

( على األحسن أن تشتمل على جدول التقدم 3( تشتمل على املقدمة،  2املدرسي،  
بداية كراسة،   وا4يف  األنشطة  تتنوع  أن  ينبغي  اللغوية،  (  أن  5لتدريبات  يستطيع   )

( ينبغي أن تشتمل 6حيسن ابلتدريب أن يعاجل مهارة لغوية واحدة أو عدة مهارات،  
مع   لنشرها  املدرسي  الكتاب  يتسع  مل  الت  الثقافية  واألمناط  للمالمح  صور  على 

( أن كراسة التدريبات تساعد الطالب على أن يقف 7تدريب الطالب على فهمها،  
اللغوي،  ابستمرار   مستواه  أو كتابة  8على  وسيطة  لغة  أية  تستخدم  ال  أن  ينبغي   )

 80صوتية يف كراسة التدريبات ابللغة العربية وحدها. 
أساس   على  التدريبات  بتنفيذ كراسة  الباحثة  قامت  التطوير  من  انتهاء  بعد 
طريقة  الباحثة  استخدمت  الرابعة.  مستوى  الصغري  الباء  الفصل  السياقية يف  النظرية 

one group pretest posttest design   على تدل  .  pre exsperimental designالت 
بني   ملقارنة  ليس  التجربة  عملية  عملية  هدف  ألن  الطريقة  هذه  الباحثة  اختارت 

 
79 Al Khuli, A Dictionary of Theoretical Linguistics, Hal. 259. 

 . 304-297, ص. داد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعطعيمة، رشدي أمحد,  80
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فصلني لكن ملعرفة آثر استخدام كراسة التدريبات يف عملية تعليم مادة مهارة الكتابة  
، يف لقاء  Google  formو  Whatsappالثانية. بدأت الباحثة ابالختبار القبلي بوسيلة    

هتم قبل تنفيذ كراسة التدريبات.  ويف لقاء الثاين والثالث استخدم  ءاألول ملعرفة كفا
يبات يف تعليم مادة مهارة الكتابة الثانية، وتوقد التقييم واالختبار  الطلبة كراسة التدر 

البعدي يف لقاء الرابع. استخدمت الباحثة الفصل الواحد لعملية التطبيق مناسبة مبا 
منوذج   عن  عني  حممد  اختبار    one group pretest posttest designقدم  لوجود  نظرا 

لعالج أو التطبيق بشكل أكثر دقة ألنه ميكن القبلي قبل التطبيق وميكن معرفة نتائج ا
 81مقارنتها ابحلالة قبل العالج.

بنموذج  األخرية  ابلتقومي كاملرحلة  الباحثة  قامت  التنفيذ  عملية  انتهاء  بعد 
ADDIEيف هذا البحث استخدمت الباحثة اختبار الصالحية واالختبار الفريضة ، 

الب استخدمت  األول  املطورة.  التدريبات  ملعرفة لكراسة  الصالحية  اختبار  احثة 
املنتج   على  حلصول  االقرتاحات  لنيل  وكذلك  املطورة  التدريبات  صالحية كراسة 
الباحثة   استخدمت  الثاين  الكتابة،  مهارة  تعليم  يف  الطلبة  مشكلة  حلل  املناسب 
السياقية يف   النظرية  التدريبات على أساس  االختبار الفريضة ملعرفة هل فعالية كراسة 

هارة الكتابة. ومن نوع التقومي الت قامتها الباحثة مناسب مبا قدم روبريت عن تعليم م
وهي لقياس لتقييم جودة املنتج املطورة والعملية قبل  ADDIEأهداف التقومي يف منوذج 

 82التطبيق وبعده.

جبامعة   .ب السياقية  النظرية  أساس  على  الكتابة  ملهارة  التدريبات  صالحية كراسة 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ك الموالان م

املطورة  إن   السياقية  النظرية  أساس  على  الكتابة  ملهارة  التدريبات  كراسة 
صالح استعماهلا يف عملية تعليم مهارة الكتابة الثانية، وهذه الكراسة التدريبات قد  

 
81 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2016), 

Hal. 88-89. 
82 Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Hal. 152. 
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غة. ومن انحية التصميم ومن انحية الل   تقوم ابلقياس من قبل اخلبري من انحية احملتوى 
احملتوى   انحية  من  التقومي  جوانب  الكتاب 1ومن  مع  التدريبات  تتكامل كراسة   )

املقرر،   مقدمة،  2املدرسي  على  التدريبات  تشتمل كراسة  تشتمل كراسة 3(   )
( تشتمل على أنواع األنشطة اللغوية ملهارة  4التدريبات على الوسائل لتسهيل الطلبة، 

اللغ6( تساعد كراسة التدريبات الطلبة على التقومي الذايت،  5الكتابة،   ة ( تستخدم 
الثانية،  7اجليدة،   التدريبات حباجات تعليم مادة مهارة الكتابة  (  8( تناسب كراسة 

الثانية،   الكتابة  مهارة  مبادة  حمتوى  حيث  من  التدريبات  تناسب 9تتعلق كراسة   )
الثانية،   الكتابة  مهارة  مبادة  املستخدمة  مطابقة  10املفردات  التدريبات  أن كراسة   )

ادة  وهذه جوانب التقييم مناسب مبري النموذج أو املثال.  ( حتض11ابلنظرية السياقية،  
( أن تكون هناك عالقة واضحة بني مادة الكتاب وتنظيمه  1الكتاب وحمتوايته وهي  

وأهدافه،   الدراسي  املنهج  املفردات  العلمية  2وبني  واحلقائق  املعلومات  مراعاة   )
الكت يف  املوجودة  والتمرينات  واألسئلة  واملهارات  التالميذ واخلربات  وحاجات  اب 

أنواعها  3وميوهلم،   اختالف  على  املعينة  واألدوات  اإليضاحية  الوسائل  تكون  أن   )
حقة  ال( أن تتصل حمتوايت الكتاب ابلكتب السابقة وال4كالصور والرسوم وغريها،  

هناية كل فصل قائمة املختارة من الكتاب ( توفري الكتاب لقرائه  5يف نفس املادة،  
 83ادر والدورايت.واملراجع واملص

النظرية  أساس  على  التدريبات  مواصفات كراسة  أو  تصميم  انحية  ومن 
مناسبة مبجال مهارة الكتابة،  السياقية تعتمد الباحثة على العناصر منها الغالف أنه  

أنه   الورقة  اجلامعي،  املستوى  لطلبة  مناسبة  واملساحة  الشكل  أنه  واملساحة  الشكل 
التد  لكراسة  مناسبة  التدريبات، الورقة  لكراسة  مناسبة  الطباعة  أنه  والطباعة  ريبات، 

لون الطباعة أنه لون الطباعة مناسبة لطلبة املستوى اجلامعي، الرسومات والصور أنه  
 

 .404-403(, ص. 1982)المصر: مكتبة األنجلو المصرية,  الكتاب المدرسي ,ونرضوان وأحر  andأبو الفتوح 83



79 
 

 

وهذه العناصر املستخدمة مناسب   الرسومات والصور مناسبة لطلبة املستوى اجلامعي.
يكون   أن  املدرسي  الكتاب  والتنظيم  املظهر  ابلعرض  أنيق  العام  شكله  يف  الكتاب 

الوزن ومتقن الورق وخفيف  الشكل ومالئم احلجم وجيد  حرف  األ  وواضح   وجذاب 
املطبعية  اللغوية  األخطاء  من  وخال  والكلمات  األسطر  بني  املسافات  ومتناسق 
وواضح الرسوم واخلرائط ومجيل الغالف ومتني التجليد وموقفا يف اختيار امسه وعنوانه  

 84والفرعية ليكون شائقا للتالميذ للقراءة ولالعتماد عليه يف املذاكرة. الرئيس 
النظرية   أساس  على  الكتابة  ملهارة  التدريبات  لغة كراسة  انحية  يف  وأما 

العناصر منها  السياقية   الباحثة على  التدريبات  (  1تعتمد  تناسب اختيار لغة كراسة 
وية والصرفية،  حبات ابلقواعد الن( صحة لغة كراسة التدري2لطلبة املستوى اجلامعي،  

التدريبات،  3 لغة كراسة  قراءة  سهولة  التدريبات،  4(  لغة كراسة  فهم  سهولة   )5  )
الكتاب،   التدريبات  كراسة  احملتوى  6تدرج  بوجود  التدريبات  تطبيق  سهولة   )

املساعدة مناسواملفردات  العناصر كذلك  وهذه  العرض .  وأسلوب  الكتاب  بلغة  ب 
الك يكون  أن  يف وهي  العرض  وشائق  لغته  يف  األسلوب  سهل  مجلته  يف  تاب 

ملستوى التلميذ اللغوي يف تعابريه،    موضوعاته ومتدرج الصعوبة يف معلوماته ومالئما
السيكولوجية   الناحية  من  ومناسبة  منظمة  أبوابه  وفصول  موضوعاته  تكون  وأن 

والتوض الشرح  لغة  تكون  وأن  التالم  يحوالرتبوية  ملستوى  مالئمة  حيث فيه  من  يذ 
 85الدقة والوضوح.و السهولة 

 
 .299وأحرون, ص.   andالفتوح 84
(, 1987)بغداد: مجلة الجامعة المستنصرية,  الكتب المدرسية وأهميتها وكيفية اختيارها وتقييمها ,مجيد إبراهيم دمعة 85

 .244ص. 
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فعالية كراسة التدريبات ملهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية جبامعة موالان ج.  
 مللك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 

الثانية،   الكتابة  مهارة  تعليم  يف  املطورة  التدريبات  فعالية كراسة  وملعرفة 
-one group pretestأقامت الباحثة ابلتجربة امليدانية. أقامت الباحثة التجربة ابملنهج  

posttest design   التطبيق قبل  القبلي  اختبار  لوجود  نظرا  التصميم  هذا  يستخدم 
الت نتائج العالج أو  طبيق بشكل أكثر دقة ألنه ميكن مقارنتها ابحلالة  وميكن معرفة 

العالج. واستخدمت   86قبل  طالبا  بثمانية  الصغري  الباء  الفصل  الباحثة يف  وأقامت 
يف استخدام االختبار ت فال بد أن يعرف   الباحثة االختبار ت يف حتليل البياانت.

لرؤية أو ملعرفة   جتانس البياانت وطبيعتها أوال، وهذا ألن يهدف االختبار التجانسي
يهدف   وكذلك  ال،  أم  التباين  نفس  هلا  جمموعتني  يف كل  البياانت  هل كانت 
االختبار أو التجريب الطبيعي لرؤية أو ملعرفة هل كانت البياانت املطلوبة هلا توزيع  

وأحوال طبيعية البياانت وهس شروط األساسية الت جيب أن   أم ال.   (normal)عادية  
يف   ت. حتقيقها  االختبار  وهي  منهم  وإحدى  الربامرتي  واستخدمت   87التحليل 

ة بني املعدلني من نألن هدف هذا االختبار هو مقار   Paired Sample T Testالباحثة  
املرتابطني. االختبار   88اجملموعتني  يعمل  أن  فينبغي  يعمل االختبار ت  أن  قبل  إذن 

 التجانسي واالختبار الطبيعي.

 ءنتائج إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل البااعتمادا على 
احلسويب   اإلحصائي  جهاز  ابستخدام  أن   SPSS 25الصغري  على  الباحثة  حصلت 

قيمة   التجانسي  التجريب  نتيجة  من  نظرا  متجانس  هو  التجانسي  االختبار  نتيجة 
وهذا البيان وفقا أبساس اختاذ القرار يف االختبار التجانسي إذا    Sig.  0،480األمهية  

 
86 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Hal. 88-89. 
87 Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPSS: Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian 

(yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hal. 52-68. 
88 Jubilee Enterprise, SPSS Komplet Untuk Mahasiswa: Tutorial Komprehensif Untuk 

Memahami SPSS Bagi Para Mahasiswa (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), Hal. 138. 
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( األمهية  قيمة  األمهية    Sig.>)0،05كانت  قيمة  إذا  متجانس.  البياانت  فإن 
(Sig.<)05،0 .89فإن البياانت ليست متجانس 

الطبيعي ابلتجريب  الباحثة  أقامت  التجانسي،  التجريب  وحصلت   بعد 
  بتوزيع عادي   ء االختبار القبلي واالختبار البعدي هينتائج من إجراالباحثة على أن  

وهذا البيان وفقا أبساس اختاذ القرار يف  0،05نتائج من كال اختبارين أكثر من  ألن
فإن البياانت بتوزيع عادية.    0،05(<.Sigاالختبار الطبيعي إذا كانت قيمة األمهية ) 

 90زيع عادية. فإن البياانت ليست بتو  05،0(>.Sigإذا قيمة األمهية )

الباحثة   ما  بعد والتجريب   على  حصلت  التجانسي  التجريب  نتيجة 
االختب  يف  ت  ابالختبار  الباحثة  قامت  البعدي.  االطبعي،  واالختبار  القبلي  أما ر 

الكتابة التدريبات لرتقية مهارة  وحصلت   . اختبار فريضة فتقصد ملعرفة فعالية كراسة 
نتائج  الباحثة   قدر   Sig. (2-tailed)على درجة    حصلت Paired Sample T Testأن 

ودرجة احلر    -11،32فقدر     tنتيجة    Sig. (2-tailed)<     0,05فهذا مبعىن    0,000
 > thitungوانلت الباحثة على نتيجة    ttabel  2110وحصلت     17=    18-1قدر  

ttabel   البعدي  مبعىن واالختبار  القبلي  االختبار  بني  فرق  أن  له  مبعىن  وهذا  كراسة  . 
التدريبات فعالية حلل مشكلة الطلبة مناسبة حباجاهتم يف تعليم مهارة الكتابة وإجياد  
أن   وتستنتج  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  يف  التعليم  نتائج  بني  الكبري  الفرق 

إذا    Sigالقيمة األمهية  وهذا البيان وفقا أبساس اختاذ القرار يف    فريضة الباحثة مقبولة.
واالختبار  فإن    0،05>(.Sig)  كانت القبلي  االختبار  نتائج  بني  الفرق  وجد 
)البعدي األمهية  قيمة  إذا   .Sig.)>0،05    االختبار  فإن نتائج  بني  الفرق  له  ليس 

 91القبلي واالختبار البعدي. 

 
 

89 Gunawan, Mahir Menguasai SPSS: Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian, Hal. 71. 
90 Gunawan, Hal. 67. 
91 Gunawan, Hal. 90. 
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 سادس الفصل ال
 الخاتمة 

 نتائج البحثملخص  .أ
على   .1 الكتابة  مهارة  التدريبات  إعداد كراسة  عملية  النظرية إجراء  أساس 

 السياقية
الباحثة   على  أقامت  الكتابة  مهارة  تعليم  يف  التدريبات  إبعداد كراسة 

. فوضحت الباحثة خطوات التطوير وهي ADDIEأساس النظرية السياقية مبنهج  
حتليل االحتياجات واملشكالت من نتيجة املالحظة واملقابلة، تصميم منتج على 

السياقية،   النظرية  والتقومي  أساس  الصغري،  الباء  الفصل  التجربة يف  املنتج،  تطوير 
 من نتيجة تصديق اخلرباء واالختبار القبلي واالختبار قبلي.

 صالحية كراسة التدريبات مهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية .2
أن صالحية هذه كراسة التدريبات مرت بثالثة اخلطوات هي التحكيم 

احملت جمال  اخلبري يف  اخلبري يف جمال   %87،27وى  من  ومن  جيد جدا،  بتقدير 
الكتاب   الكتاب   %  100تصميم  لغة  اخلبري يف جمال  بتقدير جيد جدا، ومن 

هذه كراسة   83،33% أن  على  دلت  املئوية  القيمة  ومجيع  جدا.  جيد  بتقدير 
تعليم يف  استعماهلا  وصالح  مناسبة  قسم   التدريبات  الطلبة  لدى  الكتابة  مهارة 

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. اللغة العربيةتعليم 
 فعالية كراسة التدريبات مهارة الكتابة على أساس النظرية السياقية  .3

فعالة   املعدة  التدريبات  أن كراسة  التجريبية  العملية  نتائج  من  استنادا 
نتائج   أن  عليه  الكتابة كما دل  مهارة  حصلت    Paired Sample T Testلرتقية 

درجة   مبعىن    0,000قدر    Sig. (2-tailed)على   Sig. (2-tailed)<     0,05فهذا 
 ttabelوحصلت     17=    18-1ودرجة احلر قدر     -11،32ر  فقد    tنتيجة  

مقبول   H1  مرفوض و  H0  مبعىن   thitung < ttabelوانلت الباحثة على نتيجة    2110
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نتائج  بني  الكبري  الفرق  وإجياد  الكتابة  مهارة  لرتقية  فعالية  التدريبات  فكراسة 
البعدي وتستنتج   القبلي واالختبار  االختبار  الباحثة مقبولة  التعليم يف  أن فريضة 

أن  وتستطيع  الطلبة  لدى  الكتابة  مهارة  لرتقية  فعالة  التدريبات  هذه كراسة  وأن 
تعلي أثناء  املوجودة  املشكالت  نقص حتل  منها  الثانية  الكتابة  مهارة  مادة  م 

الكتاب  مناسبة ابلسياق وعدم  املرتادفات يف  املفردات  استخدام  املعلومات عن 
 لتدريب وتطبيق النظرية السياقية يف الكتابة. 

 التوصيات .ب
 : ضرورية تقدمي التوصيات فيما أييتانطالقا من نتائج الباحث ترى الباحثة 

الباحثني   .1 على  الباحثة  يطوروا كراسة  ترجو  أن  أخرى  ببحوث  مستقبال  اآلخرين 
أو  السياق  أربعة  على  تشتمل  الكاملة  السياقية  النظرية  أساس  على  التدريبات 
وميكن  الثقايف  والسياق  العاطفي  السياق  وهو  الباحثة  تطوره  مل  الذي  السياق 

 تطويرها يف املهارات اللغوية األخرى غري مهارة الكتابة.
التدريبات من األحسن للمحاضر أن يستخدم الكتاب األساسي وبتطوير كراسة   .2

ألن  الكتابة  مهارة  ملادة  خاصة  التدريبات  زايدة  مع  التعليم  مهارة   عملية  ترقية 
 الكتابة حتتاج إىل التدريب والتكرار الكثرية. 

أعدت الباحثة إعداد كراسة التدريبات بتجربة إىل الفصل الواحد فقط يف اجلامعة   .3
وإهن واألماكن واحدة.  الفصول  عدة  يف  التجربة  من  مزيد  إىل  حتتاج  مازالت  ا 

الباحثة أ، واجلامعات أخرى، كما أهنا مازالت حتتاج إىل االصالحات. لذا تقرتح  
جتري  أن  تقرتح  أخطاءها كما  وتصلح  ينقصها  ما  تكمل  أخرى  حبوث  تكون 

 التجربة بشكل أوسع يف اجلامعات األخرى. وهللا أعلم ابلصواب.
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 الخبير من ناحية املحتوى دليل تصديق 

 ( في الفراغات املعدة، واملعنى من كل األرقام √لحضرة الخبير أن تكتب عالمة )

 : جيد جدا 5  : جيد 4 : مقبول 3 : ناقص 2  : ناقص جدا 1

 جوانب التقييم نمرة 
 نتائج  

 مَلحظة
5 4 3 2 1 

تتكامل كراسة التدريبات مع الكتاب    1

 املدرس ي املقرر 

      

       تشتمل كراسة التدريبات على مقدمة 2

على  3 التدريبات  كراسة  تشتمل 

 الوسائل لتسهيل الطلبة 

      

اللغوية   4 األنشطة  أنواع  على  تشتمل 

 ملهارة الكتابة 

      

تساعد كراسة التدريبات الطلبة على   5

 التقويم الذاتي

      

       تستخدم اللغة الجيدة  6

بحاجات   7 التدريبات  كراسة  تناسب 

 تعليم مادة مهارة الكتابة الثانية 

      

حيث   8 من  التدريبات  كراسة  تتعلق 

 محتوى بمادة مهارة الكتابة الثانية 

      

بمادة   9 املستخدمة  املفردات  تناسب 

 مهارة الكتابة الثانية 

      

مطابقة   10 التدريبات  كراسة  أن 

 بالنظرية السياقية 

      

       تحضير النموذج أو املثال 11



 
 

 

 دليل تصديق الخبير من ناحية التصميم 

( في الفراغات املعدة، واملعنى من كل األرقام √لحضرة الخبير أن تكتب عالمة )

 كما يلي:

 : جيد جدا 5  : جيد 4 مقبول : 3 : ناقص 2  : ناقص جدا 1

 املواصفات  املجاۡلت نمرة 
  النتيجة 

1 2 3 4 5 

      الغَلف مناسبة بمجال مهارة الكتابة  الغَلف 1

الشكل   2

 واملساحة

لطلبة   مناسبة  واملساحة  الشكل 

 املستوى الجامعي

     

التدريبات   الورقة  3 لكراسة  مناسبة  الورقة 

 الكتاب التعليمي( )يعود إلى معايير 

     

التدريبات   الطباعة 4 لكراسة  مناسبة  الطباعة 

 )يعود إلى معايير الكتاب التعليمي( 

     

لون الطباعة مناسبة لطلبة املستوى   لون الطباعة  5

 الجامعي 

     

الرسومات  6

 والصور 

لطلبة   مناسبة  والصور  الرسومات 

 املستوى الجامعي

     

 والقتراحات من الخبير املَلحظات 

............................................................................................................................. .........

................................................... ...................................................................................

............................................................................................................................. .........

....................................... ............................................................................................... 

 خبير 

 

 ........................................ 



 
 

 

 دليل تصديق الخبير من ناحية اللغة

( في الفراغات املعدة، واملعنى من كل األرقام √لحضرة الخبير أن تكتب عالمة )

 كما يلي:

 : جيد جدا 5  : جيد 4 مقبول : 3 : ناقص 2  : ناقص جدا 1

 عناصر التصديق  نمرة 
  النتيجة 

1 2 3 4 5 

تناسب اختيار لغة كراسة التدريبات لطلبة املستوى  1

 الجامعي 

     

النجوية   2 بالقواعد  التدريبات  كراسة  لغة  صحة 

 والصرفية

     

      سهولة قراءة لغة كراسة التدريبات  3

      التدريبات سهولة فهم لغة كراسة  4

      تدرج  كراسة التدريبات الكتاب  5

واملفردات   6 املحتوى  بوجود  التدريبات  تطبيق  سهولة 

 املساعدة 

     

 املَلحظات واۡلقتراحات من الخبير 

............................................................................................................................. .........

 .......................................................................................................................... ............

............................................................................................................................. .........

.............................................................................................................. ........................ 

 خبير 
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1) Mata kuliah Maharah Kitabah II merupakan salah satu mata kuliah yang 

sengaja dirancang untuk membantu mahasiswa untuk pengembangan 

kemampuan menulis. Dalam mata kuliah Maharah Kitabah II ini mahasiswa 

akan diberi pengetahuan dan ketrampilan tentang bagaimana cara 

mendeskripsikan peristiwa yang terkini, membuat laporan, menjelaskan 

sebuah fenomen, membuat surat resmi dan pribadi, menulis cerita, biografi, 

dan otobiografi. 

 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

Ke-1 Mahasiswa 
Sosialisasi 

Pendekatan:  100 menit: Preetest   



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

mampu 

memahami dan 

mengerti karakter 

mata kuliah 

kitabah II dan 

proses 

perkuliahannya, 

serta bagaimana 

menerapkan 

pengetahuan 

struktur dan 

tatabahasanya 

dalam menulis. 

 

silabus, dan 

target 

kompetensi 

yang ingin 

dicapai setelah 

proses 

perkuliahan 

semester ini. 

 

Konstruktif, 

komunikatif 

 

sosialisasi 

silabus dan 

penjelasan 

target 

kompetens

i yang 

akan 

dicapai 

Mendengar dan 

memahami apa 

yang akan 

dijalankan 

selama 

perkuliahan 

dalam satu 

semester 

Ke-2 Mahasiswa 

memahami dan 

memiliki 

kemampuan 

menulis sebuah 

peristiwa yang 

aktual 

Kitabatul akhbar 
Eclectic 

method, 

meliputi: 

ceramah,  

tanya jawab, 

praktek, 

penugasan 

50 menit: 

tutorial  

50 menit 

mengerjak

an tugas 

menulis/m

embuat 

jumlah 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

o Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

o Analisa 

Mahasiswa 

mampu menulis 

deskriptif 

(menjelaskan 

atau 

menceritakan 

peristiwa yang 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

sesuai 

dengan 

tema dan 

qawaid 

yang 

diajarkan 

kesalahan 

o Perbaikan dan 

pembetulan 

aktual) 

Ke-3 Mahasiswa 

memahami dan 

memiliki 

kemampuan 

menulis sebuah 

peristiwa yang 

aktual 

Kitabatul akhbar 

(Praktik ) 

 

Eclectic 

method, 

meliputi: 

ceramah,  

tanya jawab, 

praktek, 

penugasan 

50 menit: 

tutorial  

50 menit 

mengerjak

an tugas 

menulis/m

embuat 

jumlah 

sesuai 

dengan 

tema dan 

qawaid 

yang 

diajarkan 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

o Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

o Analisa 

kesalahan 

o Perbaikan dan 

pembetulan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

deskriptif 

(menjelaskan 

atau 

menceritakan 

peristiwa yang 

aktual) 

 

Ke-4 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

sistematika dalam 

 التقرير 
Ceramah,  

Tanya jawab, 

Praktek, 

Penugasan 

50 menit: 

tutorial  

50 menit 

mengerjak

o Mendengarkan 

dosen yang 

menjelaskan 

tentang 

Mahasiswa 

mampu menulis 

laporan 

berbahasa Arab 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

menulis laporan 

kegiatan atau 

penelitian 

berbahasa Arab  

 

an tugas 

menulis/m

embuat 

jumlah 

sesuai 

dengan 

tema dan 

qawaid 

yang 

diajarkan 

macam-macam 

tulisan. 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan 

▪ Pembetulan 

dengan benar 

Ke-5 Mahasiswa 

mampu 

menerapkan  

semua qaidah 

nahwu dan sharaf 

yang telah 

dipelajari dalam 

menulis laporan 

kegiatan atau 

penelitian 

berbahasa Arab, 

 التقرير  تطبيق

Laporan 
Kegiatan 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

laporan 

berbahasa Arab 

dengan benar 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

sesuai dengan 

sistematika yang 

telah dipahami 

 

Ke-6 Mahasiswa 

mampu 

menerapkan  

semua qaidah 

nahwu dan sharaf 

yang telah 

dipelajari dalam 

menulis laporan 

kegiatan atau 

penelitian 

berbahasa Arab, 

sesuai dengan 

sistematika yang 

telah dipahami 

 

 التقرير  تطبيق

Laporan 
Penelitian 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

o Pembetulan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

laporan 

berbahasa Arab 

dengan benar 

 

Ke-7 Mahasiswa 

mampu 

Eksplanasi Ceramah, 

Tanya jawab, 

50 menit 

tutorial 

o Mendengarkan 

penjelasan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

menjelaskan 

proses terjadinya 

sebuah fenomena 

alam maupun 

social dalam 

bentuk tulisan 

 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

tentang 

terjadinya 

sebuah 

fenomena 

dengan baik 

Ke-8  النصفي االختبار   o    

Ke-9 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

proses terjadinya 

sebuah fenomena 

alam maupun 

social dalam 

bentuk tulisan 

 

Praktik 
Eksplanasi 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

tentang 

terjadinya 

sebuah 

fenomena 

dengan baik 

 

Ke-10 Mahasiswa 

mampu menulis 

surat berbahasa 

Arab resmi dan 

  وغري   الرمسية   الرسالة
 الرمسية 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

Mahasiswa 

mampu menulis 

surat berbahasa 

Arab resmi dan 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

surat tidak resmi, 

dengan 

menggunakan 

istilah yang tepat 

terstruktur ▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

surat tidak 

resmi, dengan 

menggunakan 

istilah yang tepat 

Ke-11 Mahasiswa 

mampu  

menceritakan 

tentang 

seseorang, 

sekelompok 

orang, eksplorasi 

sikap, nilai social, 

dan budaya 

masyarakat 

tertentu yang 

bertujuan untuk 

menghibur 

An-nash al-
qishashi 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

Mahasiswa 

mampu 

menghibur 

dengan 

menceritakan 

sesuatu dengan 

baik  

 

Ke-12 Mahasiswa 

mampu  

menceritakan 

tentang 

seseorang, 

An-nash al-
qishashi 

(Praktik ) 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

Mahasiswa 

mampu 

menghibur 

dengan 

menceritakan 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

sekelompok 

orang, eksplorasi 

sikap, nilai social, 

dan budaya 

masyarakat 

tertentu yang 

bertujuan untuk 

menghibur 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

sesuatu dengan 

baik  

Ke-13 Mahasiswa 

mampu menulis 

biografi dan 

otobiografi dalam 

berbahasa Arab 

 السرية
Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

biografi dan 

otobiografi 

 

Ke-14 Mahasiswa 

mampu menulis 

biografi dan 

otobiografi dalam 

berbahasa Arab 

baik secara detail 

 السرية تطبيق
Ceramah, 

Tanya jawab, 

Penugasan 

terstuktur 

50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

Mahasiswa 

mampu menulis 

biografi dan 

otobiografi 

 



 
 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang 

Diharapkan pada 

Setiap Pertemuan 

Bahan Kajian  

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, 

Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

atau ringkas   harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

Ke-15 Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

seluruh jenis teks 

yang telah 

dipelajari 

al-muraja'ah al-
amah 

terstuktur 50 menit 

tutorial 

50 menit: 

tugas 

terstruktur 

o Mendengarkan 

penjelasan 

dosen tentang 

materi 

▪ Mengerjakan 

tugas (latihan 

harian) 

▪ Analisa 

kesalahan  

▪ Pembetulan 

Mahasiswa 

mampu 

mempertanggun

gjawabkan ilmu 

yang telah 

dipelajari  

 

Ke-16  النهائي  االختبار  
     

 
 
Malang, 2 Februari 2021 

Dosen Pengampu Mata Kuliah  

 

 

 

Risna Rianti Sari, M.Pd.I 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 


