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  برنامج الدراسات العليا
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 حبث مقدم لتوفري شرط من شروط لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربية
  

  :موضوع البحث

  ةفعالية املدخل االكتشايف ىف تدريس مهارة الكتاب
  

  دانيال حلمي: إعداد الطالب 
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  :حتت إشراف

  توركيس لوبيساحلاج  الدكتور 
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  :موضوع البحث

  

  فعالية املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة
  

  دانيال حلمي:  إعداد الطالب

 S-2/ ٠٥٩١٠٠٠٣:  رقم التسجيل

 

  :ت املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرفمت

  ١٢/٦/٢٠٠٧: تاريخ      الدكتور توركيس لوبيس:     املشرف

    : التوقيع      ١٥٠٣١٨٠٢٠ : رقم التوظيف

  

 
  االعتماد

  ،رئيس ختصص تعليم اللغة العربية

  

  

  الدكتور احلاج توركيس لوبيس 

  ١٥٠٣١٨٠٢٠ :  رقم التوظيف
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  :موضوع البحث
  

  املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابةفعالية 
  

  حبث لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  دانيال حلمي:   إعداد الطالب

  S-2/ ٠٥٩١٠٠٠٣:   رقم التسجيل
  

قد دافع الطالب عن هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل 

  ٢/٧/٢٠٠٧: وذلك بتاريخ، اللغة العربيةالطالب على درجة املاجستري يف تعليم 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

  نصر الدين املاجستري.د:   املناقش األول  توركيس لوبيس.د:     املشرف

    ١٥٠٢٨٨٣١١:  رقم التوظيف  ١٥٠٣١٨٠٢٠:    رقم التوظيف

  :....................    التوقيع  :................    التوقيع

  شهداء املاجستري. د:   ناقش الثاينامل          

  ١٥٠٣٧٤٠١٠:  رقم التوظيف          

  :....................    التوقيع          

  

  االعتماد

  ،مدير برنامج الدراسات العليا

  

  

  الدكتور عمر منران املاجستري. أ

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف
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  إقرار الطالب
  

  :املوقع أسفله وبيانايت كاآليتأنا 

   دانيال حلمي:    االسم الكامل

  S-2/ ٠٥٩١٠٠٠٣:     رقم التسجيل

   جنداجنليجي ماالنج جاوى٨: شارع ديبوجنارا رقم:     العنوان

  ٦٥١٧٤الشرقية 

أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط من شروط احلصول على 

درجة املاجستري ىف ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا 

  : وعنواا، مية احلكومية ماالنجباجلامعة اإلسال
  

  فعالية املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة
  

  .حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا 

ية على املشرف أو على أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤول

  .مسؤويل برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  

   ٢٠٠٧ يونيو ٤، ماالنج

  ،توقيع صاحب اإلقرار

  

  دانيال حلمي
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  اإلهداء
  

  :أهدي هذه الرسالة

 أداء األعمال اليومية حىت ىفويربياين  يشجعايناللذين كانا  والديإىل  �

 مسدودة أنوار املرحوم وأمي حليمي رضوانمها أيب ، اية دراسيت

 .احملبوبة

 :وايت األحباءإىل إخويت وأخ �

 أويل النهاية الليسانس  �

 نيلي والية  �

 مغين اللبيب �

 لباب األديب �

 فيصل حكيم الليسانس �

 إنتان زكية الليسانس �

 جنمة ثريا وحداين �

 وتنورين بأخالقها الكرمية وهي  حيايتوتزينين دائما طولترافقين من إىل  �

 . الليسانسفوزيةزوجيت احملبوبة النبيلة 



 ٧

  كلمة الشكر والتقدير
  

احلمد هللا الذي قد منحنا نعمة اإلميان واإلسالم ومحلنا الصحة والعافية حىت 

صالة وسالما دائمني متالزمني على حبيبنا . نستطيع أن نعمل كل أعمالنا بكل سرور

وشفيعنا وقرة أعيننا حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي قد أرشدنا إىل جوار ربنا ونكون 

  .من املؤمنني الصاحلني

، هت كتابة هذه الرسالة وال ميكن أن يتم هذا البحث دون مساعدة اآلخرقد انت

  :لذا أشكر شكرا جزيال على مسامهة الكرام

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوبرايوجو رئيس اجلامعة اإلسالمية  .١

  .احلكومية ماالنج

الذي فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عمر منران املاجستري مدير الدراسات العليا  .٢

 .يسهلين يف مجيع أمور الدراسة

فضيلة الدكتور احلاج توركيس لوبيس رئيس ختصص تعليم اللغة العربية  .٣

 .واملشرف يف هذا البحث الذي يشرفين يف إمتامه حىت انتهاء كتابته

فضيلة مجيع األساتذة يف الدراسات العليا الذين كانوا يعلمونين بكل اجلهد  .٤

 .واإلخالص

 هاريونو املاجستري رئيس املدرسة الثانوية املعارف فضيلة احلاج سالمة .٥

 .سنجاساري

فضيلة الدكتوراندوس نور هادي املاجستري مدرس اللغة العربية باملدرسة الثانوية  .٦

 .املعارف سنجاساري

 .فضيلة مجيع األساتذة واملوظفني يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري .٧

مها أيب حليمي رضوان ، األعمال الصحيحةوالدي اللذين يربيانين ويرشدانين إىل  .٨

 .املرجوم وأمي مسدودة أنوار

مجيع أصدقائي يف ختصص تعليم اللغة العربية الذين كانوا يرافقونين ويشرفونين  .٩

 .إذا أخطأت يف القيام بالوظائف اليومية طوال الدراسة



 ٨

عي مجيع املربيني واملربيات مبعهد سونن أمبيل العايل الذين كانوا يضحكون م .١٠

 .بعض األيام

 .مجيع املشرفني واملشرفات الذين كانوا يقدمون أسوة حسنة إىل طالم .١١

وهذه هي كلمة الشكر اليت أستطيع إلقاءها وإذا وجدنا األخطاء فيها ويف كتابة 

  .وأخريا أقول لكم شكرا جزيال على اهتمامكم. هذا البحث فأطلب منكم العفو



 ٩

  امللخص

، رسالة املاجستري.  املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابةفعالية. ٢٠٠٧. دانيال، حلمي

حتت . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. برنامج الدراسات العليا بتخصص تعليم اللغة العربية

  الدكتور احلاج توركيس لوبيس: إشراف
  

  

   مهارة الكتابة–تدريس ال –كتشايف  املدخل اال-الفعالية : الكلمة األساسية 
  

 جمال الفكرة والقاعدة اليت يؤثر فيهامهارة الكتابة هي إحدى املهارات يف اللغة 

 املهمة الكتابة إىل املهارة عتربت، يف اللغة العربية. والكتابة إىل جودة املضمون واملظهر

 التدريبات حىت تستطيع أن تنظر جودة املضمون إكثارألا حتتاج إىل الكفاءة اخلاصة و

  .أي جمالوالكتابة يف 

كانت الكتابة يف احلقيقة تدرس كثرية يف املؤسسات التربوية اليت تدرس مادة 

ولكن التعليم إمنا يعلم القواعد . اللغة العربية سواء كانت يف املدارس أو اجلامعات

العربية دون االلتحاق بتنمية تدريب اإلنشاء حىت ال يستطيع أن يطبق يف شكل اللغة 

  .راءة يعين الكتابةاألعلى مستوى بعد الق

املدخل االكتشايف هو املدخل األكثر استخداما يف اكتشاف العلوم الطبيعية مع 

طريقته التجريبية اليت جتري على آراء الطالب حىت يستطيعوا احلصول على العلوم 

املعينة والواقع أن النتيجة تعطي اآلثار عندهم ويف األخري كانت العلوم احملصولة راسخة 

  .انيف األذه

املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري هي املدرسة املتقدمة واملشهورة لدى 

اتمع خاصة يف منطقة ماالنج ألن براجمها واضحة وهلا جودة تعترفها املؤسسة 

ولكن مادة اللغة العربية تنقص يف احلصة الوافية . التربوية حتت وزارة التربية الوطنية

طالب ينقص يف كفاءة اللغة العربية السيما مادة كاملؤسسة اإلسالمية حىت بعض ال

  .اإلنشاء



 ١٠

أما أهداف البحث فهي للحصول على املعرفة عن عملية املدخل االكتشايف يف 

تدريس مهارة الكتابة وللحصول على املعرفة عن فعالية املدخل االكتشايف يف تدريس 

بحث لدى الطالب يف وحيدد ال، مهارة الكتابة باملدرسة الثانوية املعارف سنجاساري

  ).٥ و ٢(الفصل العاشر 

نوع البحث املستخدم هو البحث الكمي الذي يشمل أوراق إنشاء الطالب يف 

وأما تصميم البحث فهو دراسة جتريبية ، تدريس مهارة الكتابة باملدخل االكتشايف

  .تقوم بتجربة فعالية الكتابة باملدخل املذكور

الباحث فهي أن تطبيق املدخل االكتشايف يف أما نتائج البحث اليت توصل إليها 

تدريس مهارة الكتابة له قيمة فعالية ومدى جناحه حيل النتيجة اهلادفة حيث الفصل 

الذي يستخدم املدخل االكتشايف حيصل على معدل النتيجة اجليدة جدا والفصل الذي 

  .يستخدم املدخل التقليدي حيصل على معدل النتيجة اجليدة
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ABSTRACT 
 

Hilmi, Danial.2007. Discovery Approach Effectiveness in Writing Learning. 
Thesis. Post Graduated Arabic Education Concentration. State Islamic University 
of Malang. Counselor: Dr. H. Torkis Lubis, DESS. 
 
 

Key word : Effectiveness - Discovery Learning – Learning - Writing Skill 
 
 Writing is one of skills in language which consists of thought aspect, 
structure and the written. They can influence the quality of the content and also 
the appearance. In Arabic, writing is categorized in skill which is difficult and 
complicated, because it needs special ability and a lot of exercises, till it can make 
the content and the written quality can be seen in every side. 
 Actually, writing learning has already been taught in several times, in 
every education institution which conducts Arabic subject whether in the  junior 
or senior high school, but this kind of learning just teaches the theory of the 
Arabic grammar. It is not followed by the developing of skill in composition 
exercise, so the learning of Arabic grammar can not be applied in the pattern of 
language skill which is higher after reading, namely writing. 
 Discovery approach is one of approaches which is usually used in 
scientific knowledge discovery by the using experiment which is done by 
themselves. So that they can find or get that knowledge by themselves. The result 
of this method can be absorb and also it can give some impression to them. 
Finally the knowledge that they got will not be forgotten forever. 
 Islamic senior high school of Al-Maarif, Singosari is one of school which 
is developed and famous institution, because it has clear programmers. This 
institution has good quality which is admitted by national education department, 
but Arabic subject there get less proportion even this is Islamic Institution. So that 
there are many students do not get master in Arabic especially in the composition 
lesson, except the students who stay in the Islamic boarding school. 
 The functions of this kind of research is to produce some knowledge about 
discovery approach activity in the writing learning and also it can produce some 
knowledge about successfulness level in the discovery approach in the developing 
of the composition skill in the Islamic senior high school of Al-Maarif, Singosari, 
and the sample we give special limitation to the students in X class (2 and 5) 

The research which is used to analyses is quantitative research which 
covers the students' worksheet in the writing learning by discovery approach, 
while the research design is experiment research which is done by trying the 
quality of the composition with this kind of approach. 

The result which was got from this kind of research is that the application 
of  the discovery approach in the writing learning has effective value and the 
successfulness level, and it takes place in the significant rate. The class which is 
applied by using discovery approach is better than another class which is not 
applied discovery approach. It can be proved that the class which used discovery 
approach the score on the very good standart, while the control class just get the 
score in the good standart.    
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ABSTRAK 
 

Hilmi, Danial. 2007. Efektifitas Pendekatan Discovery dalam Pembelajaran 
Menulis. Tesis, Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Torkis 
Lubis, DESS. 
 
 

Kata Kunci  : Efektifitas - Discovery Learning – Pembelajaran – Ketrampilan Menulis 
 

Menulis merupakan salah satu keterampilan dalam bahasa dimana aspek 
pikiran, struktur dan tulisan sangat mempengaruhi kualitas isi dan penampilannya. 
Di dalam bahasa Arab, menulis digolongkan dalam keterampilan yang paling sulit 
karena membutuhkan kecakapan khusus dan banyak latihan sehingga isi dan 
kualitas tulisan dapat dipandang dalam berbagai sisi. 

Pembelajaran menulis sebenarnya banyak diajarkan di berbagai lembaga 
pendidikan yang menyelenggarakan mata pelajaran bahasa Arab baik di tingkat 
menengah maupun tinggi. Akan tetapi, pembelajaran tersebut hanya sebatas 
mengajarkan kaidah bahasa Arab tanpa dilanjutkan dengan pengembangan ke 
dalam latihan mengarang, sehingga pembelajaran kaidah bahasa Arab tidak bisa 
diaplikasikan ke dalam bentuk keterampilan bahasa yang lebih tinggi setelah 
membaca, yaitu menulis. 

Pendekatan Discovery merupakan sebuah pendekatan yang banyak 
dipergunakan dalam penemuan ilmu-ilmu eksak dengan metodenya berupa 
eksperimen yang dilakukan sendiri oleh siswa, sehingga mereka dapat 
memperoleh sendiri ilmu tertentu dan ternyata hasilnya dapat diserap serta 
membawa kesan pada diri mereka dan akhirnya ilmu yang diperoleh, sulit untuk 
dilupakan. 

Madrasah Aliyah al-Maarif Singosari merupakan sebuah madrasah yang 
maju dan terkenal di masyarakat karena program-programnya jelas dan memiliki 
kualitas yang diakui oleh lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen 
Pendidikan Nasional. Akan tetapi, mata pelajaran bahasa Arab kurang 
mendapatkan porsi yang mencukupi sebagai lembaga yang berbasis Islam, 
sehingga banyak siswa kurang mendalami penguasaan bahasa Arab terutama mata 
pelajaran Insya. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan 
tentang efektifitas pendekatan Discovery dalam pembelajaran menulis dan 
menghasilkan pengetahuan tentang tingkat keberhasilan pendekatan Discovery 
dalam mengembangkan kemampuan mengarang di Madrasah Aliyah al-Maarif 
Singosari, sementara sampelnya dibatasi pada para siswa kelas X (2 dan 5). 

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kuantitatif yang 
mencakup hasil kerja siswa dalam pembelajaran menulis dengan pendekatan 
Discovery, sementara Disain penelitiannya adalah penelitian eksperimen yang 
melakukan uji coba keberhasilan mengarang dengan pendekatan dimaksud. 
Adapun hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa penerapan 
pendekatan Discovery dalam pembelajaran menulis mempunyai nilai efektif dan 
tingkat keberhasilannya menempati angka signifikan dimana kelas yang 
diterapkan pendekatan Discovery menghasilkan rata-rata nilai yang sangat baik 
sementara kelas kontrol hanya menghasilkan rata-rata baik. 
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 ١٨

   األولالفصل

  التمهيد

  املقدمة:   املبحث األول

 خلفية البحث. أ

ملولدة من اللغة السامية حىت تتطور من وقت إىل         اللغة العربية هي إحدى اللغات ا     

. ل مكانة مهمة جدا علـى األرض      ت ولكن بالتراكيب الثابتة كانت هذه اللغة حت       ،آخر

يرى الباحث أن للغة العربية دورا مهما ىف احتاد األمم املتحدة بل تصري إحدى اللغات               

  .املستخدمة ىف االتصال اليومي

 اللغة  أن:  منها ، األخرى حيث متلك مزايا كثرية     تعن اللغا ختتلف اللغة العربية    

العربية متلك الكتابة من اليمني إىل اليسار واألشكال العجيبة بالوصل والفصل وشكل            

  . اخلطوط العجيبة أيضا

توجد و فيها اللغة العربية     التعليمية تدرس ىف بالد إندونيسيا كثري من املؤسسات       

 سواء كانت لغة يوميـة أو مدروسـة       ،لغة العربية  ال  تعليم ىف أحناء البالد معاهد تطور    

  . تعمقا بدراسة كتب التراث

 كفاءة اللغة العربية فينبغي أن تصنع بيئة لغوية         لك اليت مت  تقدمةلصناعة األجيال امل  

 ألن األساس أن اللغة هي      ،عربية تستطيع أن تدفع عمليات خلق العادة اللغوية العربية        



 ١٩

يع الشخص استخدام اللغة شفهيا فـال يـستطيع أن          الكالم حىت عندما كان ال يستط     

  .يسمى مبتكلم اللغة

يرى الباحث ىف العصر احلاضر أن كثريا من املؤسسات التربويـة الـيت تقـوم               

كما كانت اللغة العربية ىف املدارس فكأا       . بربنامج اللغة العربية مع النتيجة غري كافية      

 يستطيع أن يدفع عملية تعلـيم       تصري درسا جيب على كل طالب أن ميرها بال هدف         

  .اللغة العربية

 فال عجب إذا وجد كثري من متخرجي املدرسة الذين ينقصون ىف            ،ذه الظاهرة 

 معهدا سلفيا يعمـق     ، بل يتأخرون بعيدا عن متخرجي املعهد      ،مهارم اللغوية العربية  

  .فهم كتب التراث كان أو معهدا عصريا يهتم بالكالم العريب

 سواء كانت ىف املباين     ، مزاياها  ىف العصر احلاضر تتسابق لتساوم     ملدارسأخذت ا 

  .أو املزايا األخرى مثل تطبيق برنامج اللغة الذي يستطيع أن يباع ىف اتمع

 جمتمـع دى  املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري هي مدرسة متقدمة مشهورة ل        

 اللغـة   مـادة ولكن  ،عة   بل بعض مسابقتها ومباراا ممت     ، ألن براجمها واضحة   ماالنج

  . وافية نتيجة حتققالعربية مل 

:  منها ، تسبب تأخر املدرسة املذكورة ىف تدريس اللغة العربية        ةعوامل كثري هناك  

املدخل املستخدم ىف عملية تدريس اللغة العربية ينقص ىف املناسبة بأحوال املتعلم حىت             



 ٢٠

كما عرفنا . ىف تطبيق مهارة الكتابة  فع والتفاؤل ىف تعلم اللغة العربية السيما        وايفقد الد 

أن الكتابة مهارة لغوية أصعب حىت صنفت ىف املستوى األعلى الذي حيتاج إىل فهـم               

  .القواعد واملفردات الصحيحة بالفكرة اجليدة

أخذت املداخل املتنوعة جترب ىف املؤسسات اليت حتاول أن تصحح كل العناصر            

كل من املداخل ميلـك مزايـا       . للغة العربية اليت تستطيع أن تطور مهارة الطالب ىف ا       

  . وعيوبا تستطيع أن تستخدم حسب احلاجة

 ،ىف هذا العصر كثري من املداخل احلديثة اليت تستطيع تطوير كفاءة لغة الطالب            

  . مبهارة الطالب اليت تكون إشارة لتقدم فهم اللغةن املداخل املذكورة تتعلق كثرياأل

 هو استراتيجية التعليم اليت تعتمد علـى        (Discovery-Learning) االكتشايفالتعلم  

 هـذا املـدخل     .١ حيث الطالب يستطيعون تدميج املفاهيم أو املبادئ       يةعملية النفس 

 مـن   العتماد على اكتشاف الطالب عـن شـيء       يشتهر مبدخل التعليم اجلديد مع ا     

  . كالعلوم اجلديدةأنفسهماملعلومات وكذلك اللغة مث يفهمها الطالب ب

ـ    أية املدارس املعينة،   ىف    جدا  نتيجة جيدة  قق هذا املدخل  حقد    ه ولكن عرفنا أن

ذه . ليس كل املدخل اجليد ىف مكان معني سيحصل على هذه النتيجة ىف مكان آخر             

 ألن كثريا من املؤسـسات      ،األحوال فريى الباحث أن هذه املشكلة ضرورية للبحث       

                                                 
1
 Roestiyah. N.K. 2001, Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta. cet. 6. hal. 20 



 ٢١

 املدخل املستخدم غري كـاف وغـري        اليت تقوم بربنامج اللغة العربية ال ينجح بسبب       

  .مناسب بأحوال الطالب

 فلم ينل الباحـث حبوثـا       ،بعد تفتيش البحوث املختلفة اليت تتعلق ذا البحث       

 فعالية املدخل االكتشايف ىف تـدريس     " عن   همتشاة بل متساوية بالبحث الذي سيبحث     

 ". الكتابةمهارة

  املشكلة تعيني . ب

  املؤسسات املختلفة كثري منها يشعر بالفـشل يف        إجراء برنامج اللغة العربية يف    

حىت يؤدي إىل ثقة اتمع الذين     ، اللغة العربية    تكوين الطالب أو املتخرجني ماهرين يف     

يوجد كثري .  املهاراتةيريدون أن يكون أبناءهم يستطيعون أن يفهموا اللغة العربية بأي         

قليديا وال يـستطيع أن يقبلـه       من الباحثني الذين يعدون أن املدخل املستخدم مييل ت        

  .حىت ال حيصلوا على املهارات املرجوة واحملتاجة، العصر ا هذالطالب يف

 حىت مل ينالوا    ، مهارم ىف الكتابة بل اإلنشاء     يظهروا ملطالب املدارس الثانوية    

وكذلك املداخل املستخدمة متيل تقليديـة حـىت   .  ىف تعلم اللغة العربية الدافعية الوافية 

 .وا بالتكليف دون تطوريشعر

  

  



 ٢٢

  حتديد البحث. ج

نظرا لسياحة هذا املوضوع وضيق الوقت وقلة املبلغ وكبرية املدرسة، فيحـدد            

  :الباحث كما يلي

 .اإلنشاء تدريس يقتصر الباحث بإجراء املدخل االكتشايف يف .١

 .يقتصر الباحث مبحاولة تنمية اإلنشاء العريب باملدخل االكتشايف .٢

  . املدرسة الثانوية املعارف سنجاساريب الفصل األول يفيقتصر الباحث بطال .٣

  أسئلة البحث. د

  :بعد أن يعطي الباحث املشكالت فيعرض أسئلة البحث التالية

 كيف عملية املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة؟ .١

درسة الثانوية املعارف   الكتابة بامل مهارة   تدريس    فعالية املدخل االكتشايف يف    كيف .٢

  ؟اريسنجاس

   أهداف البحث.هـ

  :لييأما األهداف هلذا البحث فسيشرحها الباحث كما 

 .عملية املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة  عنعرفةللحصول على امل .١

 الكتابـة   مهـارة  تـدريس فعالية املدخل االكتشايف يف  عن عرفةللحصول على امل   .٢

 .باملدرسة الثانوية املعارف سنجاساري



 ٢٣

  فروض البحث. و

تدريس مهارة الكتابة من األشياء اليت تشغل كثريا من املعلمني للقيام به ألن فيه              

لذلك، فريى الباحث أن املدخل االكتشايف له قيمـة         . عناصر مهمة يشعر ا الطالب    

فعالية يف تدريس مهارة الكتابة عامة وكفاءة اإلنشاء خاصة باملدرسة الثانوية املعارف            

ها عال حىت سينال الطالب كفاءة جيدة يف كتابة الفقرة          ومدى جناحه في  ، سنجاساري

  .بل كتابة اإلنشاء احلر

  حدود البحث. ز

يف هذا البحث، كان الباحث يبحث عن املدخل االكتشايف يف تدريس مهـارة             

كما قد الحظ الباحث أن هذه املدرسة واسعة جدا وهلا فصول كثرية حىت ال              . الكتابة

لذلك، خيتار الباحـث الفـصل األول يف        .  الفصول ميكن للباحث أن يبحث يف مجيع     

املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري، ألن اإلنشاء ال يدرسه الطالب يف هذا الفـصل       

  .حىت يستطيع الباحث أن ينال كفاءة متساوية بني الطالب

  أمهية البحث. ح

 اجلزء السابق قد عرض الباحث أن األسئلة وأهداف البحث هلدف حتليلـي             يف

 أن هـذا البحـث      ،جبانب ذلك .  جمال الكتابة   لتطوير النظرية اجلديدة خاصة يف     يراد

  .يهدف الختيار النتائج السابقة



 ٢٤

 األمهية النظرية .١

األمهية النظرية اليت تتعلق بشكل املدخل االكتشايف تستطيع أن تعطي مـصروفات              . أ

ءة اإلنشاء  الكتابة لتنمية كفا  مهارة  إلثراء املعارف النظرية عن كيفية جتربة تدريس        

 وأمـا األهـداف     ،العريب للطالب بواسطة التخطيط واإلجراء والتقومي أو التقييم       

  .االختيارية فتستطيع أن تقوم النظرية عن املدخل االكتشايف

ترجى نتائج هذا البحث أن تعطي مصروفات لظهور البحوث القادمة اليت تتعلـق              . ب

 .يدة املناسبةالكتابة حىت ستحصل على النظريات اجلدمهارة بتدريس 

 األمهية التطبيقية للمدرسة الثانوية املعارف سنجاساري .٢

 للمدرسـة الثانويـة املعـارف       املعلومـات ترجى نتائج هذا البحث أن تعطي         . أ

 .الكتابة العربيةمهارة سنجاساري لإلعداد ومواجهة التغريات ىف تدريس 

يم تـدريس    تنظ متام التصحيح وإ   يف املعلوماتترجى نتائج هذا البحث أن تعطي        . ب

 حىت تستطيع أن حتمي شكل املدخل الـذي يـؤدي إىل            ،الكتابة العربية اجلاري  

 . تقدم تعليم اللغة العربيةالتأخر يف

 للتطور وتنمية املدرسـة الثانويـة       املعلوماتترجى نتائج هذا البحث أن تعطي       . ج

  .الكتابة العربيةمهارة  إجراء تدريس املعارف سنجاساري يف

  



 ٢٥

  سابقةالدراسات ال. ط

 فيحتاج الباحث عرض املوضـوعات الـسابقة        ،بعد تفتيش البحوث املوجودة   

أما البحوث املـذكورة فكمـا   . للتعيني أن هذا البحث مل يبحث من خمتلف البحوث       

  :ليي

كفاءة طالب املدرسة الثانوية احلكومية األوىل بوجوجنارا ىف كتابة الكلمـات            .١

 أن كفـاءة    ،والنتيجة). ٢٠٠٢(قام به أمحد مرزوقي     الذي  بعناصر التراكيب   

 كتابة الكلمات بعناصـر     طالب املدرسة الثانوية احلكومية األوىل بوجوجنارا يف      

 .التراكيب هو معتدل

 املدرسة العالية اإلسالمية احلكوميـة األوىل فرايـا لومبـوك       تدريس الكتابة يف   .٢

  أن تعلـيم الكتابـة يف      ،والنتيجـة ). ٢٠٠٢( قام به مسريادي      الذي الوسطى

 .ملدرسة الثانوية احلكومية برايا لومبوك وسطى غري جناحا

 تعليم التعبري الكتايب لطالب الفصل األول باملدرسـة         تطبيق املدخل االتصايل يف    .٣

). ٢٠٠٢( قام به حممد أنـواري شـافعي          الذي الثانوية احلكومية األوىل مجرب   

ـ  ،والنتيجة ة احلكوميـة   أن كفاءة الكتابة لطالب الفصل األول باملدرسة الثانوي

 .األوىل مجرب بعد استخدام املدخل االتصايل جيد



 ٢٦

 التعبري الكتايب لطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعـة           الكفاءة يف  .٤

 أن  ،والنتيجـة ). ٢٠٠٢(قام به زيد بن مسري      الذي  اإلسالمية احلكومية ماالنج    

 جيدة جدا   ،ملبتدئةكفاءة الطالب من جهة النحو والصرف هي معتدلة للفرقة ا         

وأما كفاءة الطالب ىف الكتابة احلرة من       . للفرقة املتوسطة وممتازة للفرقة املتقدمة    

 جيدة للفرقة   ،جهة تركيب الكلمات واختيار املفردات هي معتدلة للفرقة املبتدئة        

 .املتوسطة وجيدة للفرقة املتقدمة

قام به نور هـادي       الذي  معهد الدراسات القرآنية سنجاسري    تدريس التعبري يف   .٥

 أن تعليم التعبري الشفهي والتحريري مبعهد العلوم القرآنيـة       ،والنتيجة). ٢٠٠٣(

 . ولكن الوسائل غري كافية،جيري جيدا ويناسب مبطالب النظرية

 املدرسة الثانوية اإلسـالمية احلكوميـة األوىل        تدريس الكتابة باللغة العربية يف     .٦

 أن إجراء تعليم الكتابـة      ،والنتيجة). ٢٠٠٣(قام به كمال الدين     الذي  ماتارام  

العربية باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل ماتارام تلقى فيها مواد تكوين اجلمـل            

 .واألفكار واآلراء باملفردات املعينة والتعليم غري ممتع

دراسة حالية ىف مهارة الكتابة لطالب شعبة اللغة العربية         (حتليل األخطاء النحوية     .٧

قام به سترياون    الذي   ة واألدب للجامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج       بكلية اللغ 

 أن أخطاء املناسب النحوي بالكتابة العربية لطالب قـسم          ،والنتيجة). ٢٠٠٤(



 ٢٧

اللغة العربية بكلية اللغة واألدب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج هي املذكر           

 .رفة والنكرةواملؤنث واملفرد والتثنية واجلمع واإلعراب واملع

حتليل مادة االختبار من مهارة الكتابة للربنامج اخلاص لتعلـيم اللغـة العربيـة               .٨

). ٢٠٠٤( قامت به يونيتا رمحـوايت        الذي باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج   

 أن أشكال اختبار مهارة الكتابة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيـة            ،والنتيجة

 . صناعة االختبارب أن تم يفتناسب بالعناصر اليت جي

استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ الفصل اخلـامس            .٩

قامت بـه   الذي  باملدرسة االبتدائية احلكومية أنتاسان باسر السابعة بنجرماسني        

 أن استخدام برتوفوليو يستطيع تنمية كفـاءة        ،والنتيجة). ٢٠٠٥(نور الوحدة   

 . جهة ترتيب اجلمل والكتابة الصحيحةالكتابة من

 التعبري التحريري لدى طلبة قسم األدب العريب بكلية         حتليل األخطاء النحوية يف    .١٠

 قـام بـه      الذي ٢٠٠٤-٢٠٠٣األداب جبامعة ماالنج احلكومية للعام اجلامعي       

 أن األخطاء النحوية ىف كتابة الطالب       ،والنتيجة). ٢٠٠٦(حممد شاطيب نواوي    

 أما األخطاء   ،ثالثة والرابعة هي املذكر واملؤنث واملفرد والتثنية واجلمع       باملرحلة ال 

 تـدريب    الكتابة للمرحلة الثالثة والرابعة فمنها نقصان يف       النحوية اليت حتدث يف   

 .القواعد اليت تسبب الصعوبة



 ٢٨

وهذه هي املوضوعات اليت قد صدرت من خمتلف البحوث عن كفاءة الطالب            

يسها وحتليل أخطاء االختبار وتطبيق بعض الطرائق واملداخل مع         يف مهارة الكتابة وتدر   

وأما هذا البحث فهو حيصل على تنمية تدريس الكتابة العربيـة باسـتخدام             ، نتائجها

املدخل االكتشايف ومكانته جزء من تطبيق املداخل اليت قد حبثت إال هـذا املـدخل               

 .ونتيجته ملعرفة فعاليته يف تدريس الكتابة

  املصطلحاتحتديد . ي

املدخل هو املنهج الذي يستخدمه املعلمون والعلماء وغري ذلك للحصول علـى            

  .النتيجة املرجوة باألهداف املقررة

 حيـث  يةهو استراتيجية التعليم اليت تعتمد على عملية النفس االكتشايف املدخل

  .٢الطالب يستطيعون تدميج املفاهيم أو املبادئ

 التعلمية والتعليمية اليت يلقـي ـا املـدرس          التدريس هو عملية من العمليات    

  .للطالب

اخلاصة برسـم   ) احلركية(توي على املهارات اآللية     مهارة الكتابة هي مهارة حت    

أما اجلانب العقلي فيتطلـب     .  معرفة التهجئة والترقيم ىف العربية     ،حروف اللغة العربية  

  ٣املعرفة اجليدة بالنحو واملفردات واستخدام اللغة

                                                 
2
 Roestiyah, NK. Op.cit. hal 20 



 ٢٩

   البحثيةهجمن:   الثايناملبحث 

 نوع البحث. أ

. مي بالبيانـات الكميـة     هذا البحث هو البحث الك     نوع البحث املستخدم يف   

 إجراء املواقف هلدف البحث مهتما بتعبري املعاين وعملية التعلـيم           يسمى ذا ألن يف   

 .تدريس الكتابةيف كمحاولة تنمية كفاءة اإلنشاء العريب بتجربة املدخل االكتشايف 

  البحثأسلوب. ب

 (EksperimenResearch) هذا البحث هو دراسة جتريبية        يف طبق البحث امل  أسلوب

.  هوكل شيئ غري ثابـت     تغريامل. تغرياتاملتعين حبث يهدف ملقارنة العالقة القوية بني        

 املعقد هو عنصر يعتمد علـى       تغريوامل.  احلر هو عنصر يرجى أن يتأثر بالباحث       تغريامل

تـدريس مهـارة   يف دخل االكتـشايف   املهذا البحث يعتمد على جتربة      و. ر احل تغريامل

  .الكتابة

فيستطيع أن تؤدى املالحظة بواسطة احلوار      ،د  ولتأثري اآلخر أن املواد اجلديدة أج     

 فصل تعطى املواد اجلديـدة       طلب اآلخر للبحث اإلتنوجرايف يف     ،وصفحات األسئلة 

  .التجربةب
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 ٣٠

 أدوات البحث. ج

قـسمني؛ أوال أوراق اختبـار       هذا البحث هـي      تخدمة يف أدوات البحث املس  

الطالب لإلنشاء العريب كأداة تقيس جناح الطالب بعد إجراء هذا املـدخل وثانيـا              

 مجع البيانات من املواقف      سواء كانت يف   ،كان الباحث أداة مفتاحية   . الباحث نفسه 

ري فرديا جيمع البيانـات      حتليل البيانات اجلا    أو يف  ، التعبري الكتايب  الفردية الظاهرة يف  

  . اإلجابةمن امليدان لنيل 

 مصادر البيانات. د

 من املعلومات مثل الكتب عن املـدخل        تصدر هذا البحث    مصادر البيانات يف  

  مصادر البيانات األخرى من مدرس اللغة العربية و الطـالب يف           تصدرو. االكتشايف

  .ملدخل االكتشايف وبعدهاملدرسة املذكورة ونتائج امتحان اإلنشاء قبل إجراء ا

 إذا مجع   ، هذا البحث هو من أين هذه البيانات حتصل        املراد مبصادر البيانات يف   

مدرس اللغة العربية :  منها،الباحث البيانات فكانت هذه البيانات من املصادر اإلنسانية

والطالب ىف املدرسة املذكورة و مصادر املعلومات مثل الكتب الدافعة ونتائج امتحان            

  .اإلنشاء قبل إجراء املدخل االكتشايف وبعده

  

  



 ٣١

  وعينتهجمتمع البحث .هـ

. يقصد مبجتمع البحث هو مجيع الناس الذين ميكن اشتراكهم يف هذا البحـث            

وأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع الطالب يف الفصل األول باملدرسة الثانوية املعارف             

  . توجد الدرجة املتساوية فيهمسنجاساري الذين مل حيصلوا على تدريس اإلنشاء حىت

. ويقصد بعينة البحث هي بعض من جمتمع البحث جيعله الباحث هدفا للبحـث        

فطريقة اختيارهـا   ). الثاين واخلامس (أما عينة هذا البحث فهي طالب الفصل األول         

يف هـذين   . هي طريقة عمدية تعين اختيار العينة حسب الصفات املعينـة للطـالب           

 كفاءة الكتابة املتساوية واخللفية املختلفة والـدوافع املعتدلـة          الفصلني طالب ميلكون  

ولكن ال يأخـذ  . ويتضمن كل من هذين الفصلني على أكثر من أربعني طالبا        . بينهما

الباحث مجيع الطالب بينهما ألم حيضرون يف الفصل غري كاملني حىت يأخذ الطالب             

 . ثون طالبافاملطلوب لكل الفصل مخس وثال.  حضورا%٥٠على األقل 

 طريقة مجع البيانات. و

احملاورة ) ١( هذا البحث هي     تتعلق بعرض البيانات ومصاردها فطريقة مجعها يف      

  : كما يشرح الباحث التايلاملالحظة) ٣ (الوثائق) ٢(

  

  



 ٣٢

 احملاورة  . أ

احملاورة هي احلوار بني الباحث ومن له معلومات باهلدف ملعرفة اآلراء واألفكـار             

أهداف احملاورة هـي ملعرفـة      . ري واملعارف وخربات الشخص   والشعور والتفاس 

 كيف نظرته عن الدنيا هي األمور اليت ال نستطيع          ، الذهن وقلب اآلخر   احملتوى يف 

 كانت احملاورة املتعمقة جترى ملعلمي      ، هذه املناسبة  يف. أن نعرفها بواسطة املالحظة   

  .اللغة العربية ورئيس املدرسة

 الدراسة الوثائقية . ب

 مثل  ، هي طريقة مجع البيانات اليت تصدر من األشياء غري إنسانية          سة الوثائقية الدرا

  .نتائج امتحان الطالب قبل إجراء املدخل االكتشايف يف اإلنشاء وبعده

  املالحظة. ج

 هـذه الطريقـة يف    . املالحظة هي طريقة مجع البيانات مبالحظة املواقف مباشرة       

البحث اليت تتكون على جتربة املـدخل        بذكر بيانات    ،البحث الكيفي تنتفع جدا   

 لنيل البيانات فطريقة املالحظة تعد أن       ،لذلك. الكتابةمهارة   تدريس   االكتشايف يف 

  .متلك الصحيحة العالية لنيل البيانات املناسبة

 قبـول    هذا البحث جتري املالحظة املباشرة للمواقف وإجابات الطـالب يف          يف

  .دالكتابة باملدخل اجلديمهارة تدريس 



 ٣٣

  البياناتتنسيقطريقة . ز

يستخدم هذا البحـث    .  البيانات تتعلق بتصميم البحث املستخدم     تنسيقطريقة  

 اليت مصادر البيانات ستجمع وستجرب باألدوار   كانت   ،لذلك. جتريبيةتصميم دراسة   

  . كتابة اللغة العربيةتضبط تنمية الطالب يف

اء التدريس باملدخل املذكور    يبدأ البحث بتخطيط عملية االمتحان القبلي مث إجر       

ي هذه العمليات طوال الوقت يف الدور األول مث         جتر. وخيتتم بعملية التقومي أو التقييم    

  .تطبق مرة ثانية يف الدور الثاين

الفـصل األول   . يف الدور األول، يقسم الباحث الطالب إىل فصلني متساويني        

وأما الفـصل التجـرييب     . سيكون فصال جتريبيا والفصل الثاين سيكون فصال ضابطا       

فسيطبق الباحث فيه مدخال اكتشافيا لتدريب الطالب يف اإلنشاء العريب ،وأما الفصل            

  .الضابط فسيطبق فيه مدخال تقليديا

اخلطوات يف الفصل التجرييب هي تقدمي الباحث صفحة فيها مادة وأمثلة تتعلـق             

، وأخريا بعد أن يفهمـوه      بالدرس املعني مث يأمر الطالب بقراءة املضمون وفهمه حيدا        

  .فيأمرهم باإلنشاء العريب باملوضوع املعني كما قد فهموا من الصفحة



 ٣٤

اخلطوات يف الفصل الضابط هي تقدمي الباحث مادة فيها موضوعات مث يـأمر             

الطالب باختيار أحد املوضوعات السابقة، وأخريا يأمرهم باإلنشاء العـريب مباشـرة            

  .حسب استطاع الطالب

 اآلخر يقدم الباحث صفحة فيها موضوع واحد لكل الطالب مث يأمرهم يف اللقاء

 .باإلنشاء العريب على األقل فقرتني

  حتليل البيانات. ح

بيانات البحث اموعة تتكـون مـن       . حتليل البيانات جيري كل انتهاء التنفيذ     

. حظةتسجيالت امليدان ونتيجة املال   ، أوراق إجابة الطالب يف كل االختبار، احملاورة      

يستعمل حتليل البيانات حتليال كيفيا بشكل دوري حيث يتكون من ثالثـة عناصـر              

وجيـري  . عرض البيانات وأخذ اخلالصة   ، منها أنشطة البحث عن البيانات    ، املسلسلة

حتليل البيانات حيث الباحث يستقر طوال الوقت يف ميدان البحث حىت انتهاء مجـع              

  .البيانات

  خطوات البحث التجرييب. ط

  :فيقدم الباحث خطوات البحث التجرييب التالية، إجراء البحثتسهيل ل

 .تقسيم أهداف البحث إىل الفصل الضابط والفصل التجرييب .١

 .إعطاء االختبار القبلي بالوسائل املتساوية .٢



 ٣٥

 .حساب نتيجة االختبار القبلي باإلحصاء .٣

د املتساوية  وإعطاء املوا ، إعطاء التنفيذ يف الفصل التجرييب طوال الوقت املعني        .٤

 .يف الفصل الضابط

 .إعطاء االختبار البعدي يف الفصل الضابط والتجرييب .٥

  .حساب نتيجة االختبار البعدي باإلحصاء .٦

  مراحل تنفيذ البحث. ي

  .يف مراحل تنفيذ البحث أنشطة سيقوم ا الباحث إلمتام هذا البحث

 األنشطة قبل البحث .١

  .فصلنيإعطاء االختبار القبلي املتساوي بني ال. أ

  .التعارف عن املواد اليت سيدرسها الطالب. ب

 أنشطة البحث .٢

من تلـك   . كان الباحث سيقدم دورين إلمتام هذا البحث      ، يف هذه األنشطة  

  :األنشطة

  الدور األول

  التخطيط. أ

 .املقابلة مع مدرس اللغة العربية للتكلم عن استعداد اإلجراء والوقت .١



 ٣٦

يقوم ا الباحث يف الفصل كتجربـة  املناقشة وتقرير خطة التدريس اليت س     .٢

 .املدخل االكتشايف والتقليدي يف الفصل

 .إعداد أوراق املالحظة .٣

 .إعداد أوراق األنشطة .٤

مناقشة نتيجة املالحظة مع املتأهل واحملـاورة مـع         ، إعداد أوقات التنفيذ   .٥

  .هدف البحث

  اإلجراء . ب

 عرض املواد .١

  الفصل التجرييب  الفصل الضابط

اليت فيها منوذج إعطاء األوراق  .١

 .اإلنشاء البسيط للطالب

أمر الطالب بتعلم مضمون تلك  .٢

 .األوراق

  .التساؤل عن املفردات الغريبة .٣

إعطاء األوراق اليت فيها مجل و  .١

  .إنشاء يشمل تلك اجلمل للطالب

أمر الطالب بتعلم مضمون تلك  .٢

 .األوراق

اكتساب الطالب عناصر اإلنشاء  .٣

 .بواسطة تلك اجلمل

بكتابة اإلنشاء مثل أمر الطالب  .٤



 ٣٧

النموذج الذي قد اكتسبوه حسب 

 .استطاعهم

التساؤل عن العناصر اليت ال  .٥

  .يفهموا من اإلنشاء

 التوظيف .٢

  .يعطي الباحث االختبار للطالب بكتابة اإلنشاء باملوضوع احلر

  املالحظة. ج

منذ ، جتري املالحظة باهلدف لنيل املعلومات العميقة والشاملة عن األنشطة        

املالحظة يقوم ا الباحث مبساعدة القرين ونتيجتـها        . ية التنفيذ حىت ايته   بدا

  .مسجلة يف أوراق املالحظة وتسجيالت امليدان

  التقييم.  د

تـسجيالت  ، جيري التقييم يف الدور األول على أساس نتيجة املالحظـة         

فيـذ ىف   امليدان ونتيجة احملاورة للمناقشة اليت تتعلق بالعيوب احلادثة طوال التن         

. يقوم الباحث باملناقشة مع املـدرس واملالحـظ       ، وبعد ذلك . الدور األول 

  .النتيجة املذكورة تكون مرجعا لتخطيط التنفيذ ىف الدور اآليت

  



 ٣٨

  الدور الثاين

  التخطيط. أ

 .دراسة نتيجة التقييم يف الدور األول .١

 .إعداد االختبار النهائي .٢

 األول ولكنـها خمتلفـة  يف        اخلطوات اآلتية متساوية بالتخطيط يف الدور      .٣

  .املواد

  اإلجراء . ب

جيري التنفيذ يف الدور الثاين متساويا بالتنفيذ يف الدور األول ولكن املواد            

أما املـواد املقـصودة فهـي إعطـاء         . املقدمة تتغري باملواد يف الدور السابق     

املوضوعات املعينة اليت سيكتبها الطالب تعين مدرسيت و قـرييت وأصـدقائي            

  .سريتوأ

  املالحظة. ج

نتيجـة  . جتري مالحظة األنشطة احلادثة منذ بداية التنفيذ حـىت ايتـه          

  .املالحظة تناقش مرة ثانية إلكمال التنفيذ

  التقييم.  د

  .جيري التقييم يف الدور الثاين لتحسني التخطيط اجليد يف الدور القادم



 ٣٩

  هيكل البحث. ق

 فيعرض الباحث ثالثة فـصول      لتسهيل قراءة هذا البحث وفهم ترتيب مضمونه      

  :واخلامتة كما يلي

 األول؛ املقدمـة الـيت      املبحث. الفصل األول هو التمهيد الذي يشمل مبحثني      

تشتمل على خلفية البحث وتعيني البحث وحتديد البحث وأسئلة البحث وأهـداف            

البحث وفروض البحث وحدود البحث وأمهية البحث والدراسات السابقة وحتديـد           

 الثاين؛ منهجية البحث اليت تشتمل على نوع البحث وتصميم           املبحث و. املصطلحات

البحث وأدوات البحث ومصادر البيانات وجمتمع البحث وعينته وطريقة مجع البيانات           

 .وطريقة تنسيق البيانات وحتليل البيانات ومراحل تنفيذ البحث وهيكل البحث

 األول؛  املبحـث .  مباحـث  الفصل الثاين هو الدراسة النظرية اليت تشمل ثالثة       

نظرية املدخل االكتشايف اليت تشتمل على مفهوم املدخل االكتشايف وفوائد املـدخل            

االكتشايف وشروط املدخل االكتشايف وأنواع املدخل االكتشايف وخطوات املـدخل          

 الثاين؛ نظرية مهارة الكتابة واإلنشاء اليت تشتمل على نظرية مهارة           املبحث. االكتشايف

 الثالث؛ نظريـة    املبحث. ة مبفهومها وأنواعها ونظرية اإلنشاء مبفهومه وأنواعه      الكتاب

تدريس الكتابة العربية باملدخل االكتشايف اليت تشتمل على مفهوم تـدريس الكتابـة             

  .طريقة تدريس مهارة الكتابة املستخدمة يف املدخل االكتشايف وأساليبهو



 ٤٠

 األول؛ حملة   املبحث. مل ثالثة مباحث  الفصل الثالث هو الدراسة امليدانية اليت تش      

 الثـاين؛ إجـراء البحـث       املبحث. موجزة عن املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري     

  . الثالث؛ عرض البيانات وحتليلهااملبحث و. التجريبـي

  .واخلامتة تشمل النتائج واالقتراحات



 ٤١

  الفصل الثاين

  ة النظريالدراسة

ة إلعطاء اإلجابة النظريـة حـسب أسـئلة        يقدم الباحث الدراسة النظرية التالي    

  :وهلذا، فيعرض الباحث ثالثة فصول اآلتية. البحث

 رية املدخل االكتشايفظن:   املبحث األول

  املدخل االكتشايفمفهوم. أ

حدثت .  إدماج املفاهيم واملبادئ    الفردية يف  ية النفس حماولةاملدخل االكتشايف هو    

  . الكتشاف املفاهيم واملبادئ املذكورةمأنفسههذه العملية إذا اشترك الطالب ب

تتطلب من الفرد إعـادة   هو عملية تفكريوالتعريف اآلخر للمدخل االكتشايف 

عالقات جديـدة مل   تنظيم املعلومات املخزونة لديه وتكييفها بشكل ميكنه من رؤية

  .٤تكن معروفة لديه من قبل

تركيب الكلمـات    اكتشف الطالب املفاهيم عن الكلمات واملبادئ عن         ،مثال

 يستطيعون تعريف الكلمات ويستطيعون     يةبواسطة عملية التعلم أو النفس    . اإلندونيسية

هي أنشطة التعليم املصممة حىت يـستطيع       األنشطة االكتشافية    .ذكر أجناس الكلمة  

  . الفرديةية النفسحماولةالطالب اكتشاف املفاهيم واملبادئ بواسطة 
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 ٤٢

يف يقع يف العلـوم الطبيعيـة مثـل الفيزيـاء           يف احلقيقة كان املدخل االكتشا    

أن هذا املدخل جيـري يف      ، ولكن جند اآلن يف خمتلف املكان     . والبيولوجيا والكيمياء 

اكتـساب  ، لذلك. جمال العلوم األخرى مثل علم التربية وعلم اللغة والعلوم األخري         

  .اللغة العربية يستطيع أن حيدث باكتشاف الطالب عن هذه اللغة

لتعليمية اليت تعرض على املتعلم تكون يف صورا األولية حبيث يؤدي املادة ا

 دورا رئيسيا يف املوقف التعليمي فهو يقوم باكتشاف املادة التعليمية وتنظيمها املتعلم

 . وترتيبها ومتثلها ودجمها يف بنيته املعرفية

الطالب  مث يستطيع    ،تركيز هذا املدخل هو فهم املواد الدراسية من املدرس جيدا         

 الكلمات  يرتبون. أنفسهم شفهيا كان أو حتريريا    الترتيب مرة ثانية ابتكاريا أو خياليا ب      

  .٥ فرصة بل أكثرون وينالتناوباا أو اجلمل مرات ويصححو

 فوائد املدخل االكتشايف. ب

إجراء املدخل االكتشايف يعد أن ميلك اخلربات الناجتة للطالب حيـث ينـالون             

إذا وجدنا املدرسة اليت تطبـق هـذا   ، لذلك. بعد التفكري الطويل املعلومات بأنفسهم   

املدخل فسيشعرون بالفرح بسبب جنـاحهم ىف اكتـشاف املعلومـات بأنفـسهم             

  .ويستطيعون أن يذكروها يف زمان طويل

  ٦:ليي املدخل االكتشايف فهي كما فوائدأما 
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 ٤٣

ا يتمكن من يساعد املتعلم يف تعلم كيفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج وبذ .١

 . التعامل مع املشكالت اجلديدة 

يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إىل استدالالت باستخدام التفكري املنطقي  .٢

 .سواء االستقرائي أو االستنباطي 

يشجع االكتشاف التفكري الناقد ويعمل على املستويات العقلية العليا  .٣

 .كالتحليل والتركيب والتقومي 

 .لتخلص من التسليم للغري والتبعية التقليدية يعود املتعلم على ا .٤

حيقق نشاط املتعلم وإجيابيته يف اكتشاف املعلومات مما يساعده على  .٥

 .  االحتفاظ بالتعلم

 .يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار  .٦

يزيد من دافعية التلميذ حنو التعلم مبا يوفره من تشويق وإثارة يشعر ا املتعلم  .٧

 .معلومات بنفسه أثناء اكتشافه لل

  شروط املدخل االكتشايف. ج

  :يف استخدام املدخل االكتشايف فهناك شروط للقيام به

  ٧ارة اهتمام التالميذ مبوضوع التعلمثاست .١
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 ٤٤

 جيب أن نتأكد من أن التالميذ على درجة من ،موضوع الدرس أقبل أن يبد

ة عالية من األمهية امل على درجوالتعلم ألن هذه الع االنتباه والتيقظ والرغبة يف

فال نتوقع من التلميذ أن يتعلم، أو يكتسب  .وال ميكن من دونه أن حيدث التعلم

 عدم أمهية هذا املوضوع ىأنه ير ، أوىمعلومة وذهنه مشغول يف أمور أخر

الضرورية جلذب اهتمام التالميذ  ومين للمدرس أن حيقق االستثارة. بالنسبة له

املرتبطة باملوضوع أوبأمهية  هم عن بعض القضايالتأسئبأساليب عدة، كأن يبدأ ب

  .بشكل عام هذا املوضوع حليام اخلاصة، وحياة الناس يف اتمع

  ٨أخذ مستويات التالميذ بعني االعتبار .٢

يتم التعلم إذا مل يأخذ املعلم باعتباره املستويات العقلية للتالميذ فكما  ال ميكن أن

دراسية أو مرحلة تعليمية هلم مستويات عقلية  أي سنة التالميذ يف نعرف أن

لذلك جيب أن يعكس التدريس هذه . السنوات واملراحل األخرى ختتلف عن

املدرس ألن يرتقي بتفكري التالميذ وميدهم باخلربات  وحنن نقدر حرص. املستويات

 إطار وحدود قدرام فقط فمن الضروري ىف الالزمة، ولكن ذلك جيب أن يكون

ويعرف الكيفية اليت يتعلم من خالهلا  ملدرس، يتفهم هذه القدراتأن يفهم ا

 االبتدائية بالصور نفسها كما لو كانوا يف فال يتعامل مع تالميذ املرحلة. التالميذ
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 ٤٥

طلبة املدرسة الثانوية بالطريقة نفسها اليت   ال يدرسهاملرحلة الثانوية، وباملنطق نفس

  .ائيةاالبتد  املرحلةيدرس ا التالميذ ىف

  ٩تسلسل املعلومات .٣

 املراحل ميكن تدريسها للتالميذ ىف أن كثريا من املوضوعات) برونر  ( ىير

تنظم ا هذه املوضوعات، وهذا ما   الكيفية اليتىاملختلفة، لكن األمر يعتمد عل

 من ةعادة كثريإكن متهذا املنهج   يف.سم املنهج احللزوين أو اللوليبايطلق عليه 

موسع من جانب،   املراحل الدراسية املختلفة، لكن بشكلىفاملوضوعات 

تعليم الطفل  وباستخدام أمناط التعليم املختلفة من جانب أخر، فبالنسبة له ميكن

حول هذا   املرحلة االبتدائية فكرة التعاون من خالل تنظيم أنشطة داخل الفصلىف

التعرض  فهوم من خاللفيمكن التطرق هلذا امل  أما يف املرحلة املتوسطة.املفهوم

ينتقل  لفكرة اجلمعيات التعاونية مثال وترتيب زيارات هلا ودراسة أهدافها، وقد

  اجلوانب املرحلة الثانوية إىل دراسة موضوع التعاون بني الدول يفبالتالميذ ىف

. االقتصادية فيدرسون مثال الفكرة األساسية من إقامة جملس التعاون لدول اخلليج

 هذا املوضوع الواحد قدم للتالميذ باملراحل املختلفة لكن ونالحظ أنه يف

  .أوسع وأكثر تشعبا وتعقيدا مبستويات

  ١٠التغذية الراجعة. ٤
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 ٤٦

 من مراحل التعلم ة كل مرحليعرف التلميذ مستوي أدائه يف من الضروري أن

 ىمث االنطالق منه إىل خطوات ومراحل أخر. احلايل دائه ألا ذلك تعزيزن يفأل

  .األول  مسار هذااء، أو تعديل يفمن األد

 أن التغذية الراجعة تقترب من مفهوم السلوكيني ملوضوع تعزيز السلوك من

  أداء اإلخفاق أو النجاح يفىجانب، لكنه خيتلف عنه بأن التغذية الراجعة توضح مد

 بعد توفر هذه الشروط يصبح التلميذ جاهزا ومتهيئا للتعلم. التلميذ من جانب أخر

  .شافباالكت

وهذه هي شروط املدخل االكتشايف اليت جيب على كل معلم أن يهتم ا لوجود 

 .وهذا املدخل يعد أحد املداخل املمتازة ملختلف اال. تنظيم التعليم اجليد

  أنواع املدخل االكتشايف. د

املعلم  هناك عدة طرق تدريسية هلذا النوع من التعلم حبسب مقدار التوجيه الذي يقدمه

 :١١ميذ وهيللتال

بتعليمات تكفي لضمان حصوهلم على  نوفيه يزود املتعلم و،االكتشاف املوجه .١

العقلية الكتشاف  خربة قيمة، وذلك يضمن جناحهم يف استخدام قدرام

خطوة  املفاهيم واملبادئ العلمية، ويشترط أن يدرك املتعلمون الغرض من كل

املرحلة التأسيسية من خطوات االكتشاف ويناسب هذا األسلوب تالميذ 
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 ٤٧

تعليميا يسمح للتالميذ بتطوير معرفتهم من خالل خربات عملية ا وميثل أسلوب

  . مباشرة

 فيه يقدم املعلم املشكلة للمتعلمني ومعها بعضو ،املوجه االكتشاف شبه .٢

التوجيهات العامة حبيث ال يقيده وال حيرمه من فرص النشاط العملي والعقلي، 

  .توجيهاتاملتعلمني بعض ال ويعطي

االكتشاف ، وال جيوز أن خيوض به املتعلمني  وهو أرقى أنواع االكتشاف احلر .٣

السابقني ، وفيه يواجه املتعلمون مبشكلة  إال بعد أن يكونوا قد مارسوا النوعني

ويترك هلم حرية صياغة الفروض  حمددة ، مث يطلب منهم الوصول إىل حل هلا

 .وتصميم التجارب وتنفيذها

ه األنواع ختتلف باستعماهلا حسب احلاجة اليت تستطيع أن تناسب هذ، فطبعا

على كل معلم أن يهتم باألنظمة اجلارية يف استعمال أحد ، لذا. باألهداف املطلوبة

  .أنواع هذا املدخل

فعليه أن يراعي املواقف اليت تستطيع أن ، إذا أراد املعلم أن يقدم املواد للطالب

  .ة العربية خاصة يف كفاءة اإلنشاء ذا املدخلجتعلهم ناجحني يف تعلم اللغ

  

  



 ٤٨

  خطوات املدخل االكتشايف. هـ

:  ثالثة مفاهيم أساسية وهي للمدخل االكتشايف إىلتتضمن عملية التعليم بالنسبة

  .االختبار والتحويل، االكتساب

 ون االكتساب هإ. العمليات تتم بشكل متزامن برونر أن هذه جريوميري 

عىن املعملية خلق فاملعلومات اخلارجية، أما التحويل  تقبل فيها التلميذالعملية اليت يس

أما االختبار فهو عملية التيقن من صحة .  من خرباتهمبا لدي هلذه املعلومات، وربطها

  .١٢املعلومات سالمة هذه

معلومات  فهمنا هلذه العمليات أن التلميذ ال يستطيع أن يكتسبما ومن خالل 

ولكي تصبح  ا وجد هلا تفسريا باستخدام خربته يف هذا املوضوع، إذإالمن اخلارج 

  .واالختبار هذه املعلومات من ضمن تكوينه املعريف البد من أن خيضعها للتجربة

أما خطوات املدخل االكتشايف اليت جيب على كل من يستخدمها أن يهتم ا 

  : هي

 قد حصلوا عليها أوال؛ االكتساب هو كفاءة الطالب الكتساب املعلومات اليت

. من األشياء اليت مل جيدوها ومل يطرحوها بباهلم حىت تعمق املعلومات ىف أذهام

  .عملية االكتساب هي عملية تفكري الطالب الكتساب املعلومات

                                                 
12
 Op.cit. http://www.almualem.net 



 ٤٩

ثانيا؛ التحويل هو حماولة الطالب للبحث عن النظرية أو للربط بني املعلومات 

لوا عليها حىت يستطيعوا أن يفهموا معاين ما اليت قد اكتسبوها واخلربات اليت قد حص

واملراد بالتحويل هو حتويل املعلومات اليت قد حصلوا عليها . قد اكتسبوه فهما تاما

بتفحيص صحتها مع النظرية اليت تستطيع أن تسهل اكتسام على املهارات اللغوية 

  . خاصة ىف كفاءة اإلنشاء العريب

مليات اليت جتري بعد هاتني اخلطوتني أي بعد ثالثا؛ االختبار هو عملية من الع

واملراد باالختبار هو اختبار األشياء األخرى بعدما يفهم . االكتساب والتحويل

الطالب املعلومات اليت قد حصلوا عليها والنظرية اليت تشرفهم لنيل معرفة صحة 

  :يةلتسهيل فهم هذه اخلطوات فيعرض الباحث الصورة البيانية التال. املعلومات

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 املدخل االكتشايف

 االكتساب

 التحويل

 االختبار



 ٥٠

الذي هو جزء من ) Inquiry Approach(هذه اخلطوات تشبه املدخل االستقرائي 

أن املعرفة واملهارة اليت حيصل عليها الطالب يرجى فهمها ليس          ، أنشطة التعلم السياقي  

فيجب على كـل معلـم أن       . ولكن من اكتشافهم بأنفسهم   ، من التذكر أو التحفظ   

 ١٣.شرف إىل اكتشاف األشياء بأية مواد تعطىخيطط أنشطة ت

  ١٤:يف أنشطة املدخل االستقرائي دور يتكون من اخلطوات التالية

تعيني املشكلة مثل السؤال عن طريقة وصف األحوال لتلـذذ الـسمك يف              .١

 .الشاطئ كنداري

مجع البيانات باملالحظة مثل قراءة املصادر الكثرية لنيل املعلومات الدافعـة            .٢

 .بيانات الكثريةومالحظة ال

حتليل النتيجة وعرضها يف الكتابة والصورة والعرض واجلدول وغري ذلـك            .٣

 .مثل تكوين الفقرة الوصفية بأنفسهم

عرض النتيجة للقراء واألصدقاء واملستمعني اآلخرين مثل وضع الفقرة على           .٤

 .احلائط

  :إذا وصف الدور االستقرائي ىف الصورة البيانية فظهر كما يلي

 (Observation)املالحظة  .١
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 ٥١

 (Questioning)األسئلة  .٢

 (Hipothesis)تقدمي الفروض  .٣

 (Data Gathering)مجع البيانات  .٤

  (Conclusion)اخلالصة  .٥

  :وهذه هي الصورة البيانية للمدخل االستقرائي

بدأ الدور من املالحظة يف امليدان مث تقدمي األسئلة عن علة وقـوع املـشكلة مث             

ملشكالت مث مجع البيانات لتقوية املعلومات وأخـريا        تقدمي الفروض عن العلة وحل ا     

  .اخلالصة عن حل املشكالت املقررة

  املالحظة

    اخلالصة           األسئلة    

  العملية االستقرائية

  حتليل البيانات                تقدمي الفروض  

 مجع البيانات

  

  

  



 ٥٢

  نظرية مهارة الكتابة واإلنشاء:   املبحث الثاين

   مهارة الكتابةريةنظ. أ

 مفهوم مهارة الكتابة .١

 لذلك فتعريف الكتابة اجليدة هي أحوال تصعب        ،الكتابة هي أنشطة منظمة جدا    

ولكن الكتابة عرفت أكثر من األحيان بكتابة احلروف مع الكتابة الواضحة           . للقيام ا 

اعـد  بال التباس وارتياب ومراعاة الطريقة الصحيحة عن الكلمات املناسبة مـع القو           

 .العربية املتفقة مبتكلميها أو مستخدميها

فهي تأيت بعد مهارة : تأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات

. وتشري هنا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل واآلخـر عقلـي             . القراءة

 ،روف اللغة العربية  اخلاصة برسم ح  ) احلركية(والشق اآليل حيتوي على املهارات اآللية       

أما اجلانب العقلي فيتطلب املعرفة اجليدة بـالنحو        . معرفة التهجئة والترقيم ىف العربية    

  .١٥واملفردات واستخدام اللغة

  : منها،كما عرفنا أن الكتابة تشمل جوانب تالية

  الكتابة الواضحة. أ

  قاعدة كتابة الكلمة الصحيحة. ب

   واحملتويات بالقواعد الصحيحةترتيب الكلمات اليت تشمل املعاين. ج
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 ٥٣

مهارة الكتابة هي مهارة من املهارات اللغوية املرتبة حيـث تتطلـب أنـشطة              

هلـذه العالقـة    . يد تكتب وعني تشترك وذهن يراقب ويرتب      :  منها ،الطالب أكثر 

 ولكـن   ،فيحتاج إليها تدريس الكتابة ىف آخر تعليم املهارة اللغوية بال تصغري دورها           

إال مهارة يهيمنها نشاط بعد استطاع الطالب على االستماع واحلوار          الكتابة ليست   

  .وقراءة الرموز العربية

لو أمهل الشخص هـذه     . تشتمل الكتابة على اخلط واإلمالء والتركيب والتعبري      

  . العناصر فأمهل املعاين واألهداف لتعلم الكتابة

فإنه ينبغي على الطالب أن الكتابة العربية تعليما سليما بإذا أردنا تعليم الدارسني 

   ١٦: عنمعرفةلكوا مي

  .أن يعرف رسم احلروف رمسا صحيحا واحلروف اليت تتصل مبا بعدها من غريها. أ

  .أن يدرك الفروق الدقيقة بني احلروف املتقاربة واملتشاة. ب

  .مراعاة التنقيط للحروف املنقوطة من غريها. ج

  . أو زيادة للحروفالنهج السليم حلروف الكلمات دون حذف.  د

  .هـ مراعاة كتابة الكلمات اليت حتتوي على حروف منقوطة وال تكتب

  .مراعاة الفرق بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة وهاء التأنيث والتاء املربوطة.  و
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 ٥٤

  .كتابة احلروف والكلمات بسرعة وسهولة.  ز

  .مراعاة عالمات الترقيم. ح

  .طويلةمراعاة احلركات القصرية وال. ط

  .معرفة أماكن كتابة اهلمزات املختلفة. ي

  .مراعاة التراكيب النحوية والصرفية السليمة. ق

 أنواع مهارة الكتابة .٢

كما عرفنا أن مهارة الكتابة هي وسيلة لالتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنـسان             

بري فالتع. وظيفي وإبداعي : وهذا التعبري نوعان  ، بقطع النظر عن بعدي الزمان واملكان     

مثل كتابة  ، الوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حيام وقضاء حاجام         

الرسائل والرب وحماضر االجتماعات وملء االستمارات وكتابة املذكرات والنـشرات          

والتعبري اإلبداعي ينقل املشاعر واألحاسيس واخلواطر النفسية إىل اآلخرين         . والتقارير

 مثل كتابة الشعر والتـراجم والتمثيليـات والقـصص          ،بأسلوب أديب مشوق ومثري   

  ١٧.األديب

منها اخلط العريب اجليـد     ، يرى الباحث أن مهارة الكتابة تنقسم إىل عدة أنواع        

. واإلمالء الصحيح وكتابة اإلنشاء العريب اليت تصري أهم األنواع ىف جمال مهارة الكتابة            

                                                 
17
. ٣. ط. الدار املصرية اللبنانية: مصر. قتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبي. ١٩٩٦. حسن، شحاتة 

 ٢٤٤-٢٤٣.ص



 ٥٥

 اجليد وفهـم قواعـد اإلمـالء        ولكن تأيت كفاءة اإلنشاء بعد أن تنتهي كفاءة اخلط        

إذن كتابة اإلنشاء حتتاج إىل فهم الفواعد النحوية والصرفية لتكون مفهومة        . الصحيحة

  .عند القارئ

  :أما توضيح أنواع مهارة الكتابة فهي

  اخلط العريب.  أ

وطريق اإلفهام وتوصيل املعـاين     ، اخلط وسيلة مهمة من وسائل التعبري الكتايب      

وفيه التزام مبا تواضع عليه العلماء من أشكال هندسية ،  ىف دقة ويسرواألفكار إىل الغري  

ويف وضـع الـنقط ورسـم       ، ويف سبكها داخل الكلمات   ، حمددة يف رسم احلروف   

واخلط العريب قبل ذلك خطوط هندسية بديعة وبسيطة تزدان به     ، اهلمزات يف مواضعها  

  ١٨.املساجد واألبنية اإلسالمية واألضرحة واملتاحف

 العريب من أنواع مهارة الكتابة حيث كونه أساسا لوجود أشكال احلروف            اخلط

كما عرفنا إذا توجد هناك كتابة احلروف القبيحة فال يـستطيع    . املفهومة عند القارئ  

  .القراء قراءة هذه الكتابة إال قليال بسبب غري مفهومهم على ما جيب أن تفهم الكتابة

هم جدا بل جيب على كل طالب ومعلم أن         االهتمام بكتابة اخلط اجليد م    ، لذلك

 .يستطيعوا كتابة اخلط جيدا لتعبري مضمون الكتابة املفهوم

  اإلمالء. ب
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 ٥٦

واليت جيب ، وموضوعه الكلمات اليت جيب فصلها،  هو نظام لغوي معنياإلمالء

سواء ، واهلمزة بأنواعها املختلفة، واحلروف اليت حتذف، واحلروف اليت تزاد، وصلها

، وهاء التأنيث وتاؤه، واأللف اللينة، دة أو على أحد حروف اللني الثالثةأكانت مفر

  .١٩والكلمات النوعية الواردة باملواد الدراسية، وعالمات الترقيم

جبانب االهتمام بكتابة اخلط العريب الصحيح فأهم منها فهم اإلمالء بقواعده 

عبري الكتابة بقواعد ألن ىف اإلمالء خصائص ملعرفة هل يستطيع الطالب ت، الصحيحة

  .اإلمالء أو ال يستطيعون حىت يصححوا الكتابة دوما بأنفسهم

حيسب كثري من املعلمني واملتعلمني أن درس اإلمالء من الدروس احملدودة 

بيد أن األمر . غري ا، ليسود رسم الكلمة رمسا صحيحالفاعلية، وأنه ينحصر يف حد

بعد وأوسع من وقف دروس اإلمالء على ة غايات أإذ مث. يتجاوز هذه الغاية بكثري

رسم الكلمة الرسم الصحيح، وإمنا هو إىل جانب هذا عون للتالميذ على إمناء لغتهم 

وإثرائها، ونضجهم العقلي، وتربية قدرام الثقافية، ومهارام الفنية، وهو وسيلة من 

ة اليت اتفق عليها الوسائل الكفيلة اليت جتعل التلميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريق

أهل اللغة، وأن يكون لديه االستعداد الختيار املفردات ووضعها يف تراكيب صحيحة 

 .٢٠ذات دالالت حيسن السكوت عليها
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 ٥٧

كان اإلمالء قسما من أقسام مهارة الكتابة اليت تتكلم عن ممارسة رسم ، إذن

ن يهتموا مبراعاة اللغة العربية رمسا صحيحا بالقواعد الصحيحة حىت ال بد لكل طالب أ

كثري من الطالب واملعلمني ال يهتمون مبراعاته يف املمارسة . صحة الكتابة الصحيحة

  . اليومية

  ٢١:ومن أهداف مادة اإلمالء اآليت

ا ملا اتفق ف والكلمات رمسا صحيحا مطابقتدريب التالميذ على رسم احلرو .١

 . عليه أهل اللغة من أصول فنية حتكم ضبط الكتابة

صعوبات اإلمالئية اليت حتتاج إىل مزيد من العناية، كرسم الكلمات تذليل ال .٢

ا مات اليت تتضمن بعض حروفها أصواتاملهموزة، أو املختومة باأللف، أو الكل

قريبة من أصوات حروف أخرى، وغريها من مشكالت الكتابة اإلمالئية، واليت 

 . سنذكر أمهها يف موضعه

باملعلومات الالزمة لرفع مستوى حتصيلهم اإلسهام الكبري يف تزويد التالميذ  .٣

العلمي، ومضاعفة رصيدهم الثقايف مبا تتضمنه القطع املختارة من ألوان اخلربة، 

 .ومن فنون الثقافة واملعرفة

تدريب التالميذ على حتسني اخلط، مما يساعدهم على جتويده، والتمكن من  .٤

 . ا صحيحراكيب اللغوية، وفهم معانيها فهماقراءة املفردات والت
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 ٥٨

يتكفل درس اإلمالء بتربية العني عن طريق املالحظة، واحملاكاة من خالل اإلمالء  .٥

ومتييز  املنقول، وتربية األذن بتعويد التالميذ حسن االستماع، وجودة اإلنصات،

األصوات املتقاربة لبعض احلروف، وتربية اليد بالتمرين لعضالا على إمساك 

 .  حركتهاالقلم، وضبط األصابع، وتنظيم

ا من األهداف األخالقية، واللغوية املتمثلة يف تعويد أضف إىل ما سبق كثري .٦

التالميذ على النظام، واحلرص على توفري مظاهر اجلمال يف الكتابة، مما ينمي 

أما اجلانب اللغوي فيكفل مد التالميذ حبصيلة من املفردات . الذوق الفين عندهم

  .عبري اجليد مشافهة وكتابةوالعبارات اليت تساعدهم على الت

   اإلنشاءنظرية. ب

   مفهوم اإلنشاء .١

 القلب بتركيب الكلمات الصحيحة مع كمال       اإلنشاء هو تعبري شيئ خمزون يف     

 مادة ترتيب الكلمات باهلدف إلمتام مهارة تعرب        وإلنشاء ه ل وتعريف اآلخر . املفاهيم

  .٢٢األفكار والشعور ىف شكل الكتابة أو الكالم

 اإلنشاء فهي تعبري األفكار والشعور واآلراء كتابيـا وال شـفهيا            وأما أهداف 

ألن حقيقة اإلنشاء هي ترتيب الكلمات العديدة لتكـون       ، بالقواعد النحوية والصرفية  

                                                 
22
 Muchtar, HA. Latif. 1976, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama 
Islam IAIN. Jakarta: Ditjen Bimas Islam. hal. 124 



 ٥٩

وجيري اإلنشاء بعـد فهـم      . فقرة أو أكثر بتعبري األفكار والشعور واآلراء وغري ذلك        

  .ااخلط العريب الصحيح وقواعد اإلمالء مع تطبيقهم

ينبغي لكل اإلنشاء أن يكون فيه املضمون الشامل والقواعد النحوية الصرفية مع            

  . اختيار الكلمات املناسبة وتنسيق الكتابة وعالمات الترقيم

  أنواع اإلنشاء .٢

حىت ميكن للطالب أن يعربوا األفكـار       ، اإلنشاء أهم الدروس يف مهارة الكتابة     

  .  والشعور واآلراء فيه

  ٢٣: منها،تنوعة يتعلمها الطالبلإلنشاء أشكال م

 إنشاء وصفي. أ

 مثل  ،اإلنشاء الوصفي هو توضيح صفة شيئ يستطيع الطالب وصوله بأحساسهم         

 مثـل املطـر     ،صفة حجرة التعلم وصفة احليوانات أو توضيح احلوادث اليوميـة         

  .والزيارة إىل حديقة احليوانات وغري ذلك

 إنشاء قصصي. ب

 مثل إلقاء قصة الطيـور إىل    ،صص واقتراح األخبار  اإلنشاء القصصي هو كتابة الق    

.  املاء والقصص األخـرى    الطالب بطريقة مسلية أو قصة عن الكلب وصورته يف        
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أمر املدرس الطالب بتلخيص القصة ومرادها أو أمرهم بتلخيص القصة احملفوظة أو       

 .املقروءة

 إنشاء الرسالة. ج

 ألن ، نوعي اإلنشاء الـسابقني إنشاء الرسالة هو إنشاء شكل الرسالة حيث تطبيق   

  .الرسالة حتتوي على هذين النوعني من اإلنشاء

 إنشاء ابتكاري. د

اإلنشاء االبتكاري هو اإلنشاء حيث طريقة املدرس ألمر الطالب بكتابة تركيب           

أكثـر املـساعدة   .  الكلمات املنظمةالكلمات اجلديدة واألفكار املناسبة املرتبة يف 

 . اري هو تكثري اإلنشاء الوصفيلتركيب اإلنشاء االبتك

 إنشاء خيايل. هـ

اإلنشاء اخليايل هو إنشاء يصعب للمرحلة املبتدئة ألنه حيتاج إىل الطاقة اخلياليـة             

طالب املدرسة االبتدائية الذين يكلفهم     ل ىينبغي هلذا النوع أن ال يعط     . القوية جدا 

  .طةيفكار البسباأل

جى للمعلم أن خيتار املواد املناسبة باستطاع       فري، بعد تقدمي أنواع اإلنشاء السابقة    

إذا قام املعلم ـذا     ، لذلك. الطالب حىت يهتم كل من يعلم اإلنشاء بقدرات الطالب        

االختيار فال جند الطالب الذين يشعرون بالصعوبة بسبب غري اسـتطاع ىف كتابـة              



 ٦١

 هناك اختراع هذه العمليات صعوبة للقيام ا إذا ما يوجد      ، فطبعا. اإلنشاء بل يشكون  

 .املعلم

  العربية باملدخل االكتشايفنظرية تدريس الكتابة:  املبحث الثالث

  مفهوم تدريس الكتابة .  أ

تدريس مهارة الكتابة هو تدريس املعلم للطالب لكي يستطيعوا كتابة األفكـار          

جيب على كل طالب أن يقدر كتابة اخلطوط        ، لذلك، والشعور واآلراء باللغة العربية   

ربية اجليدة وفهم القواعد النحوية الصرفية وتطبيقها حىت يستطيعوا تعـبري أشـياء             الع

  .يريدون كتابتها

 تنمية األنشطة وخطوات تدريس اللغة اهتمام لوعي الفرق بني لغة الكـالم             يف

هذه الظواهر تسببها األحوال أن السياق واهلدف الستخدام اللغة يعني شكل . والكتابة

املوجودة إلمتـام الفوائـد     –إىل االعتقاد أن لغة الكتابة والكالم       اللغة نفسها ويشري    

  . ٢٤ ستظهر الطبيعة املختلفة-املختلفة

ونستطيع أن نقول أن لغة الكالم والكتابة متساوية يف التعبري ولكن خمتلفـة يف              

  .استخدام املفردات والسيما استخدام القواعد يف مهارة الكتابة وال يف مهارة الكالم

 وال تستطيع أن مـل إذا حـدثت هـذه           مشاكلملية التعليم هناك     كل ع  يف

م مشوشة وستظهر    ىف كل جهة وكميتها أقسى إذا طال الوقت فعملية التعلي          شاكلامل
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 ٦٢

املدرسة املتوسطة و املدرسـة     ب عملية التعليم    هناك سدود تشوش يف   . يف نتائج عمليته  

) ٤(كميـة احلـصة     ) ٣(تأهيل املدرس   ) ٢(عدد الطالب   ) ١: ( جهات منالثانوية  

  .٢٥تقدم الطالب) ٦(البيئة الدافعة ) ٥(مركز التعلم 

مثال عدد الطالب الكثري يسبب غري      ، هذه السدود أحيانا تسبب تأخر املدرسة     

، ونقص تأهيل املدرس يسبب التعليم يف الفصل غري مريح ومفهوم         ، تركيزهم يف التعلم  

نقص مركز التعلم يسبب    ، لدروسنقص كمية احلصة احملتاجة يسبب النقص يف فهم ا        

ة القليلة تسبب غري التطبيـق يف الـدروس         يالبيئة الدافع ، النقص يف فهم املواد احلقيقية    

 .ومدى تقدم الطالب يثري اكتسام يف فهم الدروس، التطبيقية

  طريقة تدريس مهارة الكتابة املستخدمة يف املدخل االكتشايف وأساليبه. ب

 لنقل العلوم واملعارف واملهارات أي مجيع ما يناسب         إن طريقة التدريس وسيلة   

 .جبانب التعلم والسن والذكاء واخللفية وامليول وأهداف التعلم اليت حتقق أعمق وأنفع           

  .وأما طريقة تدريس الكتابة فمختلفة حسب حاجتها يف مستوى الطالب

ت واملهارات  يرمي تدريس التعبري يف املرحلة االبتدائية إىل تزويد الطالب باخلربا          

اليت متكن من القيام مبا تتطلبهم من فنون التعبري الوظيفي ككتابة الرسائل والربقيـات              

  ٢٦.واملذكرات واملناقشات وإلقاء الكلمات
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 ٦٣

، هناك طريقة تدريس الكتابة العربية اليت تستخدم طريقة التوظيف بعد متام املواد           

ابة اخلط العـريب اجليـد   من هذه الطريقة توظيف الطالب بكت    . حيث يتطبق للطالب  

  .أو التوظيف بطريقة برتوفوليو فردا أو فرقة، وتكوين اجلملة حىت الفقرة

د بدء الشيئ بكتابة املدرس أمام الطالب لتـرى         ومن طرق تدريس الكتابة األج    

  .٢٧عيوم و الفرق الكبري بني نظرة الشكل قبلها وحني ظهورها وتكوينها

مهارة الكتابة باملدخل االكتشايف فهي الطريقة      أما الطريقة املستخدمة يف تدريس      

  .االنتقائية كما يستخدمها الباحث يف هذا املوضوع

  الطريقة التوليفية أو االنتقائية

نتيجة ملا وجه للطرق األخرى من انتقادات ظهرت بعض االجتاهات اليت تسعى 

إىل صياغة طرق أخرى تعتمد على مميزات الطرق األخرى وشاعت تسمية هذه 

 الطريقة التوليفية أو االنتقائية بأا Bumpassولقد عرفت . الطرق بالطرق التوليفية

طريقة املعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أا 
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 ٦٤

وهذه الطريقة عادة ما تتغري مع كل فصل وكل مهارة ومع زيادة خربة املعلم . فعالة

  .٢٨ أن يطلق عليها أي اسم يشاءوميكن للمعلم، ومهاراته

، الطريقة االنتقائية هي إحدى الطريقة اجليدة حيث كوا يف مكانة مهمة، لذلك

ألن هدف هذه الطريقة لنجاح الطالب عن املواد املدروسة حىت جتمع بعض الطرائق 

  .أو العناصر األخرى معا أو مسلسال

خدم بعض الطرائق احملتاجة تعد هذه الطريقة من إحدى الطرائق اجليدة ألا تست

وأما الطرائق املستخدمة يف الطريقة . وأساسها لنجاح الطالب باستخدام هذه الطريقة

  .االنتقائية بالنسبة للمدخل االكتشايف فهي طريقة املدخل الوظيفي والطريقة الصامتة

  طريقة املدخل الوظيفي. ١

ليت يريد حتقيقها مع املعلم الناجح هو الذي خيتار طريقته يف ضوء األهداف ا

ويف تعلم اللغة األجنبية ال خيرج اهلدف عن رغبة الطالب يف تعلم االتصال بلغة . طالبه

أي أن تعليم ، ويف فهم ثقافات أخرى لتبادل املنافع بني الثقافات املختلفة، أخرى

وتعلم اللغات األجنبية ينبغي أن يكون وظيفيا حيقق القدرة على االتصال بلغة أخرى 

  .٢٩قق فهم الثقافات وتبادل املنافعوحي
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 ٦٥

الطريقة الوظيفية من الطريقة الواجبة إذا أردنا تدريس مهارة الكتابة حىت 

إذا أمهل املدرس هذه الطريقة فال يستطيع . يستطيع الطالب كتابة اللغة العربية جيدا

  .أن يقال بأنه يدرس مهارة الكتابة إال املهارة األخرى مثل القراءة أو القواعد

تركز هذه الطريقة على عملية ترابط األفكار ومنوها حبيث تصبح ثروة املفردات 

، وليست هدفا يف حد ذاا، وسائل فقط إلتقان استخدام اللغة) التراكيب(والقواعد 

وينبغي أن يتعلم الطالب يف هذه الطريقة استخدام الكلمات والتراكيب اجلديدة كما 

  .٣٠تعلموها

 ومنوها إذا كان املدرس ال يستخدم الطريقة الوظيفية ألن ال يقع ترابط األفكار

فيها تعبري األفكار والشعور واآلراء باستخدام املفردات والقواعد اليت كانت يف أذهان 

  . الطالب قبل تعلم الكتابة

أحد أغراض التدريس بطريقة املدخل الوظيفي هو حتصيل معلومات وظيفية 

 كاملة بأهم أمناط التراكيب اللغوية اليت تستخدم وسيطرة تامة على املفردات ومعرفة

واملدخل لتحقيق هذا الغرض وهو استخدام اللغة استخداما وظيفيا يتم من ، يف الكتابة

إذ ينبغي أن يتعلم الطالب كل املفردات النشطة ، خالل التدريبات املنظمة واملركزة

كما ينبغي أن يتعلم ، وهلمحىت تساعدهم على قراءة وفهم املواد املناسبة حلاجتهم ومي
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 ٦٦

الطالب أيضا كتابة اللغة عن طريق تكليفهم بإعداد واجبات تتصل بتركيب اللغة 

  .٣١وإعطائهم سلسلة من قطع اإلمالء

دور مهارة الكتابة يساوي مبهارة الكالم إذا نظرنا إىل تطبيق اللغة العربية إال 

تطبيق . ي ومهارة الكالم شفهيتطبيق مهارة الكتابة كتايب أو حترير، أشكاهلما خمتلفة

مهارة الكتابة البد له أن تستخدم الطريقة الوظيفية ألنه ال ميكن للمدرس تدريس 

الكتابة بأنشطة حتصيل املعلومات مع القواعد الصحيحة إذا كان املدرس ال يستخدم 

  .هذه الطريقة

 (The Silent Way)الطريقة الصامتة . ٢

 م وهي ١٩٦٣ وقد ابتكرها يف عام Gattegnoمبتكر هذه الطريقة هو قاتنيو 

طريقة فريدة حيث إن املتعلم هو املسؤول عن حل املشكالت اليت تواجهه يف عملية 

  .٣٢التعلم بينما يظل املدرس صامتا

هذه الطريقة تفيد تدريب الطالب على حل املشكالت بأنفسهم حىت تستخدم 

تشف العلوم ويكتسبها لذلك جيب على كل طالب أن يك، يف املدخل االكتشايف

  .بأنفسهم

  :٣٣تتميز هذه الطريقة باآليت
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 ٦٧

  .التركيز على ما يقال ضروريا جدا حيث إن ما يقال لن يتكرر مرة أخرى .١

 .ال يسمح بالترمجة أو احلفظ أو الترديد .٢

وال جيوز له الرد على أي سؤال أو عمل تصحيح ، يكون املدرس صامتا .٣

 .ويساعد بعضهم بعضالألخطاء حيث يعتمد الطالب على أنفسهم 

تبدأ الدروس األوىل بشرح أصوات اللغة وعدد ضئيل من املفردات ويكون  .٤

 .التركيز على التركيب اللغوي ويكون االعتماد على اللغة املكتوبة منذ البداية

ذه الطريقة فيتطلب الطالب حبل املشكالت دون مساعدة املدرس إال 

ز أن يسألوا حىت يفهموا فهما تاما باستفاد اكتشافهم عن املعلومات بأنفسهم وال جيو

  .أذهام
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 ٦٨

  الفصل الثالث

  الدراسة امليدانية

  

   ٣٤حملة موجزة عن املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري:   املبحث األول

  تاريخ املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري. أ

بوية املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري هي إحدى املدارس يف املؤسسة التر

أقيمت . ١٩٢٣املعارف سنجاساري تعين مدرسة مصباح الوطن اليت تأسست سنة 

هذه املؤسسة حتقيقا لالهتمام بالشعب اإلندونيسي الذي كان مل يزل يف استعمار 

مؤسس هذه املؤسسة الشيخ مشكور املرحوم مع بعض املشاييخ يف أول مرة . هولندا

دمة اليت تستطيع أن جتاهد يف استقالل يريدون هلذه املؤسسة أن تعد األجيال القا

 .الشعب اإلندونيسي

كان الطالب الذين يتعلمون يف هذه املؤسسة غري موجودين إال ، قبل االستقالل

كثري من الطالب يف . ألن النساء ال جيوز هلن أن تتعلمن يف املدرسة الرمسية، رجاال

ذين يقع مركزهم يف مدينة ثورة االستقالل يندجمون يف جنود حزب اهللا وسبيل اهللا ال

 .سنجاساري ويقودهم الشيخ زين العارفني والشيخ مشكور
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 ٦٩

ما زالت عملية التعلم والتعليم يف هذه املؤسسة تواجه ، ١٩٢٩حىت سنة 

على دعوة الشيخ عبد . ال سيما من حكومة االستعمار اهلولندي، مشاكل عديدة

يتغري إىل مدرسة ضة فاسم مدرسة مصباح الوطن ، الوهاب حسب اهللا املرحوم

  .الوطن و تصري فرعا من ضة الوطن اليت تقع يف سورابايا

أقيمت هيئة التربية املختلفة على عدة املستويات منذ املدرسة ، يف الوقت التايل

االبتدائية ضة العلماء واملدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة العلماء وتربية املدرسني 

 تصري املدرسة الثانوية ضة العلماء يف األول من سبتمرب الدينية ضة العلماء اليت

وهذه اهليئة تتغري . هذه اهليئة كلها موجودة حتت قيادة هيئة التربية املعارف. ١٩٦٦

 أغسطس ٢٩يف تطورها منذ التاريخ . أخريا إىل مؤسسة التربية املعارف سنجاساري

ىل املدرسة الثانوية املعارف تتغري املدرسة الثانوية ضة العلماء رمسية إ، ١٩٨٣

  .سنجاساري

  أهداف املدرسة. ب

حملاولة إعطاء االجتاهات والدوافع واحلركات جلميع من يشترك مباشرة ىف تنمية 

فتقدم مؤسسة التربية املعارف خطة األمل والرسائل والعادات املتطورة ىف ، املدرسة

  .املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري



 ٧٠

مة جدا لتوحيد األفكار واملناظرات واآلمال والرجاء من مجيع هذه اخلطة تعد مه

وتشمل هذه اخلطة األخالق واألدوار واخلطوات اليت ينبغي جلميع . املشتركني فيها

  .األشخاص ىف هذه املدرسة أن يقوموا بإجنازها

وأما توضيح األمل والرسائل والعادات لقضاء أهداف املدرسة كاملدرسة 

  :مؤسسة املعارف فهو كما يلياإلسالمية حتت ظل 

 أمل املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري .١

أمل املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري خللق األحوال املرجوة وليست متمنية 

اإلنقاذ والتطوير واستخدام فطرة "حىت يكتب ىف كل خطوات جمتمع هذه املدرسة هو 

 ".اإلنسان

 ساريرسالة املدرسة الثانوية املعارف سنجا .٢

أما رسالة هذه املدرسة فهي إجراء عملية التربية الذي تضمنه املنظمة مع 

االستمرار لضمان املتخرجني الذين هلم كفاءة ومناسبة حباجة اتمع اإلسالمي مع 

  .االعتقاد على أهل السنة واجلماعة

  :وتوضيح الرسائل إلجراء التعليم والتربية ىف املدرسة الثانوية املعارف هو

يسر الشجاعة ليكون إنسانا متقينا وصاحلا فردا أو اجتماعيا إسالميا واحلاجة . أ

  .على املعارف لالجتاه إىل درجة أويل األلباب مع املنافع للمجتمع



 ٧١

يرفع معرفة الطالب ىف جمال العلوم والتقنية إلكمال االلتحاق بالدراسة األعلى . ب

  .وهلم كفاءة عالية

  .نية كافةممارسة إجراء القيم الدي.  ج

يرفع كفاءة الطالب لالندماج والتثقيف ىف اتمع الذي يتحلى بالتسامح .  د

  .والتوازن واالعتدال والتوسط

هـ جيعل املدرسة الثانوية املعارف كهيئة التربية املناسبة بعملية الطاقة اإلنسانية 

ة اليت حييطها اإلميان والتقوى والتكنولوجي مع احلصول على النتيجة اجليد

  .السيما من الناحية األكادميية أو غريها

 عادات املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري .٣

العادة اجلاري ا العمل ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري هي معاملة 

األفراد إلجراء األدوار كلها مع االعتماد على الوعي العايل لقضاء اآلمال مجاعة دون 

  . املعينةاختيار األفراد واألعمال 

وهذه . أقيم ذلك الوعي على أساس الفهم املتعمق إىل األمل والرسائل املتطورة

كانت ، لذلك. الظاهرة موجودة ىف األفكار واملعاملة والتنفيذ إلجراء الوظائف اليومية

أعمال األفراد ىف املدرسة تشتمل على الرئيس واملدرسني واملوظفني والطالب الذين 

  .املدرسة الثانوية املعارف سنجاسارييعتربون مرآة عادة 



 ٧٢

وأما مظهر املباين والشخصيات ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري 

كاملدرسة اإلسالمية حتت ظل مؤسسة املعارف وكذلك اشتهارها يف منطقة ماالنج 

  :فهو

  مظهر املباين. أ

بية اليت هلا أما مظهر املباين ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري كهيئة التر

هوية إسالمية فال بد له أن حياول دائما حتقيق مظهر هادئ مرتب مجيل ويعطي 

  :الفكرة أنه

  .هيئة التربية اإلسالمية اليت هلا مظهر هادئ مرتب مجيل .١

مدرسة حديثة ومناسبة بسكاا املؤمنني والصاحلني واملتعمقني ىف فهم  .٢

 .الكتب

 .له سكان متقاربون من اهللا .٣

 .دوء واحللم إىل الناس واالهتمام بالبيئةله صفة اهل .٤

 .له أنشطة مصورة للعبادة واملودة واحلكمة والتزكية .٥

 .له أمانة وتنمية لألسوة احلسنة باتمع .٦

  هيئة املدرسة . ب

 .متلك الطاقة األكادميية الكافية ىف تنمية العلوم .١



 ٧٣

 .متلك العادة األكادميية الدافعة إىل ظهور النجاح ىف مجيع أشخاص املدرسة .٢

 .متلك املنظمة اإلدارية القوية وتستطيع حتريك السلطة لتنمية االختراعات .٣

 .متلك كفاءة االهتمام بالعصر القادم .٤

 .متلك رئيسا يستطيع إدخال السلطة ميلكها حمرك اهليئة مجيعه .٥

  شخصيات املدرسني. ج

 .ردا كاملؤمن واملتقني القوي حيث ما كانيظهر ف .١

 .يرضى ويفرح على مهنته ويعمل باملودة مع النية للعبادة واإلخالص .٢

 .يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويوصي بالصدق والصرب واملودة .٣

 .ميلك العلوم الواسعة والتأهيل العايل .٤

 .ميلك االختراع واإلبداع ىف تنمية العلوم .٥

وله أمانة وأخالق كرمية ويعامل باحلكمة ويكون أسوة يعامل معاملة صديقة  .٦

 .حسنة

 .يهتم بالوقت ويطيع نظام املهنة .٧

 .ميلك التفكري والتعميق ىف األفكار العلمية .٨

ميلك الوعي العايل ىف العمل املمعتمد على النية للعبادة وحياول تنمية كفاءة  .٩

 .نفسية ىف اإلميان والتقوى



 ٧٤

 . حل املشكالتميلك املعارف الواسعة واحلكم ىف .١٠

 .ميلك كفاءة االهتمام بالعصر القادم .١١

  شخصيات املوظفني. د

 .يظهر فردا كاملؤمن واملتقني القوي حيث ما كان .١

 .يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويوصي بالصدق والصرب واملودة .٢

يعامل معاملة صديقة وله أمانة وأخالق كرمية ويعامل باحلكمة ويكون أسوة  .٣

 .حسنة

 .هيل العايل ىف القيام بالوظيفة اإلدارية وحيب املهنةميلك التأ .٤

 .يهتم باخلدمة اجليدة .٥

 .يسرع ويفصل ىف أخذ التقرير والقيام بالوظيفة .٦

 .يصرب وحيتمل .٧

 .يسبق أمور املدرسة من أمره .٨

 .يلبس لباسا منظما ويرتب الفرد باحللم ىف القول والفعل .٩

  .يطور حسن الظن ويبعد عن سوء الظن .١٠

  البهـ شخصيات الط

 .ميلك املظهر كالطالب املسلم القوي إميانه وتقواه .١



 ٧٥

 .ميلك املظهر كقائد األمة البسيط واملرتب وله ثقة النفس .٢

 .ميلك صفة اهلدوء واحللم على املدرس والوالدين وحيترم اآلخر باملودة .٣

 .حيب العلوم واملعارف ويبحث دائما عنها .٤

 .ع التوصية بالصدق والصربميلك الشجاعة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر م .٥

 .ميلك االختراع واإلبداع واملناظرة البعيدة إىل األمام .٦

 .ميلك الشعور مبشكلة بيئته .٧

 .يقوم باملشاورة ىف حل املشكالت .٨

 .يستطيع أن يتصل ىف الدوائر املنطقية والوطنية والعاملية .٩

 .ميلك إرادة التعلم ىف جمال املهنة النافعة باحلياة احلديثة .١٠

  ت املتخرجشخصيا. و

  :ترجو املدرسة املعارف سنجاساري لكل املتخرجني أن ميلكوا سبعة أشياء

 .قوة ىف فهم كتب التراث وعملها .١

 .قوة للقيام باحلكمة أي التطبيق ىف العمل .٢

 .صفة املودة العالية .٣

 .تزكية دائمة ىف أحوال الفطرة .٤

 .ترقية التقوى الدائمة .٥



 ٧٦

 .خدمة للوالدين وأكرب السن منه .٦

 .رك ىف املعاصيغري املشت .٧

  مراكز األنشطة املتطورة. ز

 .املساجد واملعاهد .١

 .املباين املدرسية ووسائل التعلم .٢

 .املكتبة .٣

 .واملخترب أو املعمل .٤

  فوائد املساجد واملعاهد. ح

 :التدريب والتعمق العبودي بواسطة العادات .١

  الصالة اجلماعية  -

 قيام الليل  -

 قراءة القرآن أو التدارس -

 و االستغاثةاستقامة لألوراد أ -

 ).العربية واإلجنليزية(خلق اجلو املريح لتنمية اللغة األجنبية  .٢

 .تدريب احلياة املنظمة واحلفظ على األمانة .٣

 .تدريب االهتمام باآلخرين والبيئة .٤



 ٧٧

 .تدريب النفس لتأهيل املهنة املختارة والنافعة ىف العصر القادم .٥

 .مباشرة ىف املكان احلقيقيالبحث عن العلوم احملصولة ىف املدرسة بنظر تطبيقه  .٦

  تنمية الطاقة البشرية. ط

الليسانس (حماولة املدرسني واملوظفني لاللتحاق بالدراسة األعلى مستوى  .١

 ).واملاجستري

 .حماولة املدرسني واملوظفني الشتراك التدريبات والندوات واألنشطة األخرى .٢

 .تنمية اقتصاد املدرسني واملوظفني بالتدرج .٣

 .لكتابة الكتب والبحوث العلمية وخدمة اتمعتشجيع املدرسني  .٤

  ترقية الوسائل. ي

 ترقية املكتبة .١

  .تزييد مجع الكتب املرجعية املناسبة -

 .إكمال كتب املدرس والطالب -

 .تنمية األحوال لطلب املعلومات بالقراءة لدى جمتمع املدرسة -

 .إعداد الوسائل التعليمية ومصادر التعلم واألدوات احملتاجة -

 غرف التعلم ترقية  .٢

  .بناء غرف التعلم املرحية -



 ٧٨

 .إكمال الوسائل واألدوات التعلمية احملتاجة -

 .خلق األجواء والفصول اإلسالمية واملناسبة -

 تطوير الوسائل للبحث العلمي .٣

  .إكمال مجع النباتات احملتاجة ىف البيت الزجاجي الختبار البيولوجيا -

 .إكمال املواد الختبار الكيمياء والفيزياء -

 .عمال خمترب العلوم الطبيعية وخمترب اللغة أكثراست -

 .خلق احلديقة اهلادئة واجلميلة كوسائل التعلم -

 . تكوين معمل احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واملكتبة املدرسية -

  كفاءة املدرس املرجوة. ق

عنده شهادة كافية للتعليم على األقل ىف درجة الليسانس وميلك الشهادة  .١

 .التعليمية

 .ح اجلهاد العايل ىف حفظ األمانةله رو .٢

 .له حب ومودة وإخالص جلميع أفراد املدرسة .٣

 .قريب من الطالب بعلومهم وأسوم .٤

  العالقة الداخلية ىف املدرسة. ل

 .الشعور العائلية بني هيئة املدرسني واملوظفني والطلبة .١



 ٧٩

 .املودة واالحترام املتبادلني .٢

 . أمور الطلبةبناء العالقة بني املدرس والطالب وأولياء .٣

 .خلق األجواء واألحوال للتعاون والتقدم اجلماعي .٤

  العالقة بني األفراد واملدرسة. م

مثل الرئيس واملدرس ، كل جمتمع املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري .١

واملوظف والطالب ينظرهم اتمع اخلارجي كمرآة املدرسة الثانوية املعارف 

 .سنجاساري

ارف سنجاساري هي أدوات جمتمعها لتطورهم وخدمتهم املدرسة الثانوية املع .٢

ستكون هذه املدرسة شاهدة لوجود كل ، لذلك. والقيام باألعمال الصاحلة

  .األفراد ىف يد املدرسة املعارف سنجاساري

 أهداف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري .٤

ساري فتملك املدرسة املعارف سنجا، نظرا لألمل والرسائل والعادات املتطورة

كاملؤسسة التربوية هدفا لالجتاه إىل املدرسة املنطقية باملعيار الوطين مع االعتماد على 

  .قواعد احملافظة على النتيجة السابقة اجليدة وأخذ النتائج احلديثة األجود

  

  



 ٨٠

  بيانات املدرسة. ج

  :أما بيانات املدرسة اليت يستطيع الباحث تقدميها فهي

  بيانات املدرس واملوظف. ١

يبلغ عدد مدرس املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري وموظفها للسنة الدراسية 

مجيع . ثالثة وأربعون مدرسا ومثانية موظفني،  شخصا٥١ قدر ٢٠٠٧-٢٠٠٦

املدرسني يعلمون حسب ختصصام ويتمون الدراسة ىف درجة الليسانس وبعض منهم 

  .ألهلية يف ماالنجيتموا ىف درجة املاجستري باجلامعات احلكومية أو ا

    بيانات الطالب. ٢

يبلغ عدد الطالب ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري يف السنة الدراسية 

، مائتان وأربعة وعشرون طالبا ىف الفصل األول،  طالب٦٠٠ قدر ٢٠٠٧-٢٠٠٦

مائة ومثانية وسبعون طالب ىف الفصل الثاين ومائة ومثانية وتسعون طالب ىف الفصل 

بعض الطالب قادم من خارج . وعدد الفصول للتعلم أربعة عشر فصوال. الثالث

 معهدا حول املدرسة اليت تصري مسكنا ١٨هذه األحوال تسر قدر . سنجاساري

  .ومكانا للتعلم خارج األنشطة الرمسية ىف املدرسة

فينتشر ، بسبب حضور الطالب الذين يأتون من خمتلف الدوائر ىف إندونيسيا

متخرج املدرسة يلتحقون باجلامعات يف  % ٧٠.  إىل خمتلف الدوائرمتخرج املدرسة



 ٨١

وبعض منهم ينال املنحة الدراسية ىف اجلامعة احلكومية مثل جامعة . ماالنج أو خارجها

 (UIN) واجلامعة اإلسالمية احلكومية (UI) واجلامعة اإلندونيسية (UNAIR)أيرالجنا 

هر مبصر وجامعة األحقاف باليمن واجلامعات ىف الشرق األوسط مثل جامعة األز

  .وبعض اجلامعات ىف ليبيا

طالب املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري قادمون من متخرجي املدرسة 

هذه األحوال تسر املدرسة لتسوية . وكفاءم خمتلفة، املتوسطة احلكومية واألهلية

  .  ىف املدرسةاألفكار وفهمهم ىف القيام باألنظمة التعليمية واحلصول على العلوم

  بيانات إجنازات املدرسة. ٣

حصلت املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري على اجلائزة اإلجنازية طوال مخس 

  :منها، سنوات أخرية

الفائز الثاين يف املسابقة اإلبداعية للمدرسة الثانوية األهلية ىف جاوا الشرقية سنة  .١

٢٠٠٢.  

يجة األجود ىف االمتحان الوطين الترتيب األول والعاشر يف احلصول على النت .٢

 . بربنامج اللغة ىف جاوا الشرقية٢٠٠٥- ٢٠٠٤للسنة الدراسية 



 ٨٢

الترتيب الثالث عشرة على املستوى الوطين ىف احلصول على النتيجة األجود  .٣

 سواء كان ٢٠٠٦-٢٠٠٥بربنامج اللغة ىف االمتحان الوطين للسنة الدراسية 

  .لشؤون الدينيةيف وزارة التربية الوطنية أو وزارة ا

  املناهج وأنشطة التعلم. ٤

تتبع املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري مناهج املدرسة الثانوية اليت أخرجتها 

تستخدم هذه املدرسة ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤منذ السنة الدراسية . وزارة الشؤون الدينية

ضافة باإل .KTSPنظام التعليم الذي يعتمد على أساس الكفاءة واآلن ىف االندماج بـ

منها دروس أهل السنة واجلماعة ، فتملك املدرسة خصائص حملية مدروسة، إىل ذلك

املشهورة لدى املسلم املهتم بالطريقة الثقافية ىف شعاره وشروط الكفاءة العبودية اليت 

  .البد للطالب أن يعملوا ا

فأنشطة التعلم ىف هذه ، بعدد الفصول احملدودة وغري مناسبة بعدد الطالب

  :درسة تستمر كل يوم رمسيا بالتفصيلامل

  

جيري الفصل األول والثالث بربنامج اللغة والعلوم الطبيعية والعلوم  .١

االجتماعية الساعة السابعة إال الربع صباحا حىت الساعة الثانية عشرة 

 .والنصف ارا بعدد عشرة فصول

تماعية الساعة جيري الفصل الثاين بربنامج اللغة والعلوم الطبيعية والعلوم االج .٢

 .الواحدة إال الربع ارا حىت الساعة الرابعة والنصف ارا بعدد أربعة فصول



 ٨٣

 ىف املدرسة الثانوية املعارف ٢٠٠٦ حىت ٢٠٠٤أما عناصر املنهج سنة 

  :سنجاساري فهي تتضمن على

  .عدد املواد الدراسية للفصل األول والثاين والثالث مع الشعبة املختارة .١

 .ن كل الربنامجنظام التعليم م .٢

 .مواقيت اخلصة الدراسية .٣

تتكون أنشطة التعليم من ضبط . املواد الدراسية تم بأنشطة التعليم املربجمة

مواقيت احلصة تدل على . األخالق وتكوين املواقف احملققة ىف األنشطة املنظمة

  .األوقات املستخدمة ألنشطة احلصة

  لثالثاملواد الدراسية للفصل األول والثاين وا. أ

يعرض الباحث املواد الدراسية لكل الفصل يف امللحق الذي سيأيت يف اجلزء 

  :األخري إال البيان عنها

  املواد الدراسية للفصل األول . ١

 . حصة ىف األسبوع٤٧عدد احلصة للفصل األول  .١

 . دقيقة١٨٨٠لكل حصة أربعون دقيقة وعدد احلصة ىف األسبوع  .٢

 . أسبوعا تقريبا٤٠ حىت ٣٤للفصل األول عدد األسبوع ىف السنة الدراسية  .٣



 ٨٤

 ساعة ١٢٥٣ دقيقة حىت ٢٠ ساعة و١٠٦٥عدد احلصة ىف السنة الواحدة  .٤

 ). دقيقة٧٥٢٠٠ حىت ٦٣٩٢٠( دقيقة ٢٠و

املواد الدينية تتجه إىل حتقيق دين اإلسالم ىف احلياة االجتماعية اليومية مع القيام  .٥

 .ي النقدي ال سيما ىف حل املشكلةباحلقوق والواجبات بني الناس والتفكري العقل

 ).ساعتان(اللغة األجنبية درس تتبع ساعته إىل املعيار العام لتعليم املهارة  .٦

املواد الداخلية درس تناسب ساعته مبستوى املهارة وأمل الكفاءة اليت اختارها  .٧

 .الطالب على حسب اإلرادة واملوهوب والكفاءة

واقف واألخالق تقوم ا املدرسة اندماجا األنشطة اخلاصة الدافعة إىل تكوين امل .٨

  .ىف تعليم املواد أو ىف الدروس اخلارجية لطالب الفصل األول والثاين

  املواد الدراسية لشعبة العلوم. ٢

 . حصة ىف األسبوع٤٥عدد احلصة للفصل الثاين  .١

 . دقيقة١٥٧٥لكل حصة مخس وثالثون دقيقة وعدد احلصة ىف األسبوع  .٢

 . أسبوعا تقريبا٤٠ حىت ٣٤نة الدراسية للفصل الثاين عدد األسبوع ىف الس .٣

 ساعة ١٠٥٠ دقيقة حىت ٣٠ ساعة و٨٩٢عدد احلصة ىف السنة الواحدة  .٤

 ). دقيقة٦٣٠٠٠ حىت ٥٣٥٥٠(



 ٨٥

 ٥٥٢ أسبوعا وعدد احلصة ١٨عدد األسبوع للفصل الثالث ىف املرحلة األوىل  .٥

  .وعشرون دقيقة ساعة ٤٢٩ أسبوعا وعدد احلصة ١٤واملرحلة الثانية . ساعة

  املواد الدراسية لشعبة العلوم االجتماعية. ٣

 . حصة ىف األسبوع٤٦عدد احلصة للفصل الثاين  .١

 . دقيقة١٨٤٠لكل حصة أربعون دقيقة وعدد احلصة ىف األسبوع  .٢

 . أسبوعا تقريبا٤٠ حىت ٣٤عدد األسبوع ىف السنة الدراسية للفصل الثاين  .٣

 ساعة ١٢٢٦ دقيقة حىت ٣٥عة و سا١٠٤٢عدد احلصة ىف السنة الواحدة  .٤

 ). دقيقة٧٣٦٠٠ حىت ٦٢٥٦٠( دقيقة ٣٥و

 ٥٥٢ أسبوعا وعدد احلصة ١٨عدد األسبوع للفصل الثالث ىف املرحلة األوىل  .٥

  . ساعة وعشرون دقيقة٤٢٩ أسبوعا وعدد احلصة ١٤واملرحلة الثانية . ساعة

  املواد الدراسية لشعبة اللغات. ٤

 .صة ىف األسبوع ح٤٦عدد احلصة للفصل الثاين  .١

 . دقيقة١٨٤٠لكل حصة أربعون دقيقة وعدد احلصة ىف األسبوع  .٢

 . أسبوعا تقريبا٤٠ حىت ٣٤عدد األسبوع ىف السنة الدراسية للفصل الثاين  .٣

 ساعة ١٢٢٦ دقيقة حىت ٣٥ ساعة و١٠٤٢عدد احلصة ىف السنة الواحدة  .٤

 ). دقيقة٧٣٦٠٠ حىت ٦٢٥٦٠( دقيقة ٣٥و



 ٨٦

 ٥٥٢ أسبوعا وعدد احلصة ١٨لث ىف املرحلة األوىل عدد األسبوع للفصل الثا .٥

  . ساعة وعشرون دقيقة٤٢٩ أسبوعا وعدد احلصة ١٤واملرحلة الثانية . ساعة

  نظام التعليم من كل الربنامج. ب

التعليم على أساس الكفاءة هو برنامج التعليم حيث النتيجة والكفاءة املرجوة 

التعلم بواسطة الكفاءة احلاصلة لدى يتكون نظام بلوغ نتيجة . جناحها من الطالب

  :منها، الطالب من أنواع التعلم

 .التعليم ىف أنشطة التعلم .١

 .التعليم السياقي .٢

 .خربة التعلم وكفاءة احلياة .٣

  :منها، فصنفت إىل أنواع الكفاءة، من ثالث عمليات نظام التعليم املذكورة

 .الكفاءة ىف تربية الدين .١

 .الكفاءة ىف برنامج تربية العلوم .٢

 .الكفاءة ىف برنامج تربية االجتماع .٣

 .الكفاءة ىف برنامج تربية اللغة .٤

منها؛ التعليم الداخلي أي ، التعليم على أساس الكفاءة جيري ىف شكلي التعليم

  .داخل الفصل والتعليم اخلارجي أي خارج الفصل



 ٨٧

 الكفاءة ىف جمال الدين .١

ق والفقه قدمت التعليم الداخلي؛ مواد القرآن واحلديث والعقيدة واألخال  . أ

بإلقاء احملاضرة وترجى دراسة الكتب أن تعطي املفاهيم املناسبة باملصادر 

  .األصلية

التعليم اخلارجي؛ تنمية املفاهيم على معيار الكفاءة ىف امليدان حمققة بتطبيق   . ب

، مثل حفظ اآليات من القرآن اليت تتعلق باحلياة اليومية، الكفاءة العبودية

 واملساواة واألخوة ىف اإلجراء املنظم كشروط اشتراك ممارسة مواقف العفة

 .االمتحان وتقومي التعلم

 الكفاءة ىف جمال العلوم .٢

التعليم الداخلي؛ إدماج مفاهيم العلوم والتكنولوجي املطبقة ىف التعليم   . أ

النظري وتطبيق املخترب املنظمة واملقيمة من مدرس املادة ، االستقرائي

  .ورجل املخترب

ارجي؛ التعليم على أساس املشكلة ىف امليدان بشكل الدراسة التعليم اخل  . ب

 .امليدانية ميأل املراجع العلمية احملصولة

  

  

 



 ٨٨

 الكفاءة ىف جمال االجتماع .٣

التعليم الداخلي؛ تنمية املفاهيم بدراسة الكتب تدل على اجلهة اإلجيابية   . أ

  .والسلفية ىف احلياة اليومية

األخرى مباشرة بشكل الشركة أو مشاهدة األنشطة التجارية والصناعية و  . ب

 .الصناعة أو غريها

 الكفاءة ىف جمال اللغة .٤

 .التعليم الداخلي؛ تنمية كفاءة اللغة بواسطة خمترب اللغة وبرنامج فرقة اللغة  . أ

التعليم اخلارجي؛ تطبيق كفاءة اللغة اإلجنليزية واللغة العربية ىف أنشطة   . ب

 .درسني خارج املدرسةالتعلم والعالقة االجتماعية بني األصدقاء وامل

  صة الدراسية احلمواقيت. ج

بداية السنة الدراسية هي بداية أنشطة التعليم أول السنة الدراسية لكل الوحدة 

أسبوع التعليم الفعايل هو عدد األسبوع لألنشطة التعليمية ىف كل السنة . التربوية

  .الدراسية والوحدة التربوية

صة ىف األسبوع الذي حيتوي على احلصة أوقات التعليم الفعالية هي عدد احل

أوقات العطلة هي األوقات دون احلصة ىف الوحدة . لكل املواد وأنشطة تطور النفسية

  .العطلة العامة والعطلة اخلاصة، العطلة الدينية، التربوية اليت تتكون من أخر املرجلة

  



 ٨٩

  إجراء البحث التجريبـي:   املبحث الثاين

يبـي الذي يستمر طوال الشهرين يف املدرسة الثانوية انتهى إجراء البحث التجر

لذلك حيصل هذا البحث على البيانات املرجوة كما قد خطط . املعارف سنجاساري

  .الباحث من قبل

وأما إجراء هذا البحث فيشرحه الباحث كما يلي حسب تعيني الفرقة اليت جرى 

  :ث حىت اختيارها مع اخلطوات اليت تكون مبادئ إلمتام تنفيذ البح

  إجراء البحث التجريبـي يف الفصل الضابط. أ

الفصل الضابط الذي يستخدم املدخل التقليدي يف عملية التعلم جيري يف الوقت 

  .املتساوي مع الفصل التجريبـي

  :وهذا هو إجراء البحث يف الفصل الضابط

 إعطاء األوراق اليت فيها منوذج اإلنشاء البسيط للطالب .١

ن الطالب يقبلون األوراق من الباحث واحدا فواحدا اليت كا، يف هذه األحوال

هذه األوراق تتضمن على . فيها منوذج اإلنشاء الذي قد خطط قبل دخول الفصل

  .املواد املدروسة اليت يتعلمها الطالب بتقدمي الترمجة عن مضموا

  

  

 



 ٩٠

 أمر الطالب بتعلم مضمون تلك األوراق .٢

طالب بتعلم مضمون األوراق وفهم كان الباحث يأمر ال، يف هذه األحوال

تركيز هذه اخلطوة هو معرفة عناصر اإلنشاء بواسطة ترمجة مضمون . مرادها

  .اإلنشاء حىت يفسروا مراده بأنفسهم

 التساؤل عن املفردات الغريبة .٣

كان الطالب يسألون املصطلحات الغريبة عندهم حىت يستطيعوا ، يف هذه األحوال

ذه اخلطوة هو معرفة معاين نصوص اإلنشاء دون تركيز ه. فهم مضمون اإلنشاء

  .مساعدة اجلمل القصرية لتسهيلهم على تكوين اإلنشاء

كان الطالب ىف هذا الفصل الذي يستخدم املدخل التقليدي بعض منهم يسأل 

عن املفردات ويشعرون بالصعوية بسبب ضعفهم ىف معرفة عناصر اإلنشاء وكيفية 

  .ويف اآلخر يأمر الباحث الطالب بكتابة اإلنشاء، تكوين الفقرة وتعبري األفكار

  إجراء البحث التجريبـي يف الفصل التجريبـي. ب

الفصل التجريبـي الذي يستخدم املدخل االكتشايف يف عملية التعلم جيري يف 

  :وهذا هو إجراء البحث يف الفصل التجريبـي. الوقت املتساوي مع الفصل الضابط

  

  



 ٩١

 مجل و إنشاء يشمل تلك اجلمل للطالب إعطاء األوراق اليت فيها  .١

كان الطالب يقبلون األوراق من الباحث واحدا فواحدا اليت ، يف هذه األحوال

. فيها مجل قصرية وإنشاء يشمل تلك اجلمل اليت قد خططت قبل دخول الفصل

هذه األوراق تتضمن على املواد املدروسة يف البحث حيث الطالب يتعلموا 

  .القصرية لتكوين اإلنشاءبتقدمي بعض اجلمل 

 أمر الطالب بتعلم مضمون تلك األوراق .٢

كان الباحث يأمر الطالب بتعلم مضمون األوراق وفهم ، يف هذه األحوال

تركيز هذه اخلطوة هو معرفة عناصر اإلنشاء بواسطة معرفة جمموعة من . مرادها

 .اجلمل اليت جتمع يف مضمون اإلنشاء حىت يفسروا مراده بأنفسهم

 ساب الطالب عناصر اإلنشاء مبساعدة تلك اجلملاكت .٣

كان الطالب يتعلمون املواد الدراسية تعلما عميقا حىت يكتسبوا ، يف هذه األحوال

وتركيز هذه اخلطوة هو كفاءة الطالب معرفة عناصر . عناصر اإلنشاء بأنفسهم

 .اإلنشاء مبساعدة تكوين اجلمل القصرية

 نموذج الذي قد اكتسبوه حسب استطاعهمأمر الطالب بكتابة اإلنشاء مثل ال .٤

أمر الباحث الطالب بكتابة اإلنشاء البسيط مثل النموذج الذي ، يف هذه األحوال

وتركيز هذه اخلطوة هو معرفة فهم الطالب . كان قد اكتسبوه حسب استطاعهم



 ٩٢

على املواد املوزعة حىت يشرحها الباحث عندما مل يفهموا مرادها وتعبري آراءهم 

فهذا دليل ، إذا كتب الطالب اإلنشاء بالسهولة دون كثرة السؤال. شاءيف اإلن

 .على فهمهم

 التساؤل عن العناصر اليت ال يفهموا من اإلنشاء .٥

كان الطالب يسألون إذا وجدوا املفردات الغريبة من اجلمل مث ، يف هذه األحوال

 هذه اخلطوة هو وتركيز. جييبون عن أسئلة عناصر اإلنشاء اليت مل يتعلموها من قبل

معرفة عناصر اإلنشاء بكثرة السؤال عن املضمون الذي يقع فيه حىت يفهموا فهما 

  .تاما دون ارتياب لكتابة اإلنشاء

كان الطالب ىف الفصل التجريبـي الذي يستخدم املدخل االكتشايف ال يوجد فيه 

ل الفقرة طالب يسألون عن املفردات إال قليال ويشعرون بالسهولة لتكوين اجلمل ب

لتعبري األفكار ألم يكتشفون عناصر اإلنشاء بأنفسهم باالكتساب والتحويل مث 

االختبار حىت كون حال الفصل التجريبـي مطمئنا دون األصوات املزدمحة اليت 

  .تشوشهم ىف تعلم اإلنشاء وكتابته

  

  

  



 ٩٣

  عرض البيانات وحتليلها:  املبحث الثالث

فيقدم الباحث ، لثانوية املعارف سنجاساريبعد تقدمي البيانات عن املدرسة ا

البيانات احملتاجة للبحث وحتليلها حىت حيصل على النتيجة املرجوة بني الفصلني أي 

الفصل الضابط الذي يستخدم فيه املدخل التقليدي والفصل التجريبـي الذي 

  .يستخدم فيه املدخل االكتشايف

لني بنظر فعالية املدخل للحصول على املعرفة عن املقارنة بني هذين الفص

االكتشايف ىف تدريس مهارة الكتابة واملعرفة عن مدى جناح الطالب بعد تقدمي هذا 

  :فيحلل الباحث نتائج الطالب ىف اإلنشاء العريب بالنتيجة لكل املعيار التايل، املدخل

  ١اجلدول 

  حدود النتائج  عدد النتيجة  معيار النتيجة  مضمون النتيجة  الرقم

  ٤٠ – ٤بني   ١٠ – ١  ٤  وىاحملت  .١

  ٣٠ – ٣بني   ١٠ – ١  ٣  القواعد  .٢

  ٢٠ – ٢بني   ١٠ – ١  ٢  التنظيم واألسلوب  .٣

  ١٠ – ١بني   ١٠ – ١  ١  عالمة الترقيم واإلمالء  . ٤

  :١٠البيان للجدول 

حتل نتيجة املضمون ىف احملل األعلى ألن فيها شيئا إذا ما وجد املضمون الواضح 

التنظيم فعالمة الترقيم وقواعد اإلمالء ، رتيب التايل هو القواعدوالت. فال مضمون فيه

  .ولكل منها معيار يضرب بعدد النتيجة املناسبة حىت كان اموع مائة درجة



 ٩٤

 ٢اجلدول 

  املعايري  املستوى  النتيجة  تفصيالت كفاءة الكتابة  الرقم

  فهم الطالب جيدا -  جيد جدا  ٤٠-٣٦

  جداالكتابة واسعة وشاملة -

 داجالكتابة مفصلة  -

  الكتابة مناسبة باملوضوع -

 فهم الطالب  -  جيد  ٣٢-٢٤

 الكتابة واسعة وشاملة -

الكتابة مناسبة باملوضوع  -

  إال أنه غري مفصلة

 فهم الطالب حمدودا -  مقبول  ٢٠-١٢

 قصور تفصيلية الكتابة -

  قصور مشولية الكتابة -

  احملتوى  .١

 فهم الطالب ناقصا -  ناقص  ٨- ٤

شمل مضمون الكتابة ال ي -

  على املوضوع

االستيعاب على القواعد  -  جيد جدا  ٣٠-٢٧

 جيد جدا

قلة أخطاء استخدام  -

  الكلمة واجلملة وتركيبها

استخدام الكلمات واجلمل  -  جيد  ٢٤-١٨

 البسيطة وتركيبها

  قلة األخطاء القواعدية -

٢.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القواعد

  

  

  

  

  

  

  

  

صعوبة استخدام الكلمات  -  مقبول  ١٥- ٩

 ة وتركيبهاواجلمل البسيط



 ٩٥

      بعض األخطاء يف القواعد -

عدم االستيعاب على  -  ناقص  ٦- ٣

القواعد اللغوية واستخدام 

  الكلمة واجلملة وتركيبها

 الكتابة منظمة جدا -  جيد جدا  ٢٠-١٨

 الكتابة واضحة جدا -

 اآلراء كثرية وجيدة جدا -

 األسلوب منطقي -

الترابط ىف التنظيم جيد  -

  جدا

 الكتابة منظمة  -  جيد  ١٦-١٢

 الكتابة واضحة -

  اآلراء جيدة  -

 األسلوب منطقي -

  الترابط ىف التنظيم جيد  -

 قصور التنظيم ىف الكتابة -  مقبول  ١٠- ٦

 قصور وضوحها -

 قصور األسلوب املنطقي -

  قصور اآلراء -

  التنظيم واألسلوب  .٣

 الكتابة غري منظمة -  ناقص  ٤- ٢

 الكتابة غري واضحة -

  قصور اآلراء  -

االستيعاب على قواعد  -  جيد جدا  ١٠- ٩

الكتابة من حيث عالمة 

  الترقيم والقواعد اإلمالئية

٤.  

  

  

  

  الءعالمة الترقيم واإلم

  

  

االستيعاب على قواعد  -  جيد  ٨- ٦  



 ٩٦

الكتابة من حيث عالمة 

الترقيم والقواعد اإلمالئية 

  مع قلة األخطاء

قصور االستيعاب على  -  مقبول  ٥- ٣

قواعد الكتابة من حيث 

عد عالمة الترقيم والقوا

اإلمالئية مع بعض 

  األخطاء

  

عدم االستيعاب على  -  ناقص  ٢- ١

قواعد الكتابة من حيث 

عالمة الترقيم والقواعد 

 اإلمالئية 

  الكتابة صعبة للقراءة -

  :وبالتايل يقدم الباحث التفسري لكل النتيجة اموعة

  ٣اجلدول 

  تقدير النتائج

  التقدير  النتيجة  الرقم

  جيد جدا  ١٠٠-٩٠  .١

  جيد  ٨٩-٧٥  .٢

  مقبول  ٧٤-٦٠  .٣

  ناقص  ٥٩-٥٠  .٤

  

  



 ٩٧

  عرض البيانات. أ

فعالية املدخل االكتشايف ىف تدريس مهارة الكتابة للحصول على املعرفة عن 

فلذلك ، فيقدم الباحث البيانات احملتاجة حسب كفاءة الطالب ىف كتابة اإلنشاء العريب

عرفة املقارنة بني املدخلني وبعد م. يقدم النتائج بني الفصلني الضابط والتجريبـي

  .فنستطيع أن نفسر هل هذا املدخل له فعالية أو ليس له فعالية

فيقدم الباحث مدى جناح الطالب ىف الفصل التجريبـي ، و بعد تقدمي النتائج

  :ملعرفته فيقدم الرموز اإلحصائي التايل، بعد إجراء املدخل االكتشايف لكتابة اإلنشاء

  .  ىف الفصل يستخدم لنقص اموع مث يضربمعدل من جمموع النتائج

 .بقية النتيجة مث تضاعف بقية النتيجة=  معدل النتائج –النتيحة 

 (Variance) نتيجة خمتلفة)=١-جمموع الطالب/(جمموع من تضاعف بقية النتيجة

  :هذه هي اجلداول لنتائج الطالب ىف الفصلني وتفسريها

  ٤اجلدول 

  ط للدور األولنتائج الطالب ىف الفصل الضاب

  ةـجـالنتي

 احملتوى القواعد األسلوب  عالمة الترقيم اموع
 الرقم األسـماء

.١ عبد ايد ٣٦ ٢٤ ١٤ ٧ ٨١  

.٢ أمحد هاشم أشعري ٢٨ ١٨ ١٢ ٦ ٦٤  

.٣ أديتيا لقمنا هوتاما ٣٦ ٢١ ١٦ ٧ ٨٠  

.٤ أمحد ديدي فردوس ٣٢ ٢٤ ١٤ ٦ ٧٦  



 ٩٨

.٥ أمحد حم مصطفى ٣٢ ١٨ ١٢ ٦ ٦٨  

.٦ أمحد مطوع ٣٢ ١٨ ١٢ ٨ ٧٠  

.٧ أمحد مشس الدين ٤٠ ٢١ ١٤ ٧ ٨٢  

.٨ بونج كينيدي ٣٦ ٢٤ ١٨ ١٠ ٨٨  

.٩ خري الدين ٢٨ ١٨ ١٢ ٦ ٦٤  

.١٠ حممد عرفان العزيز ٢٨ ١٨ ١٢ ٦ ٦٤  

.١١ صاحلني ٣٦ ٢١ ١٦ ٧ ٨٠  

.١٢ شهريال ٣٦ ١٨ ١٢ ٦ ٧٢  

.١٣ مشس العارفني ٣٦ ٢٤ ١٤ ٦ ٨٠  

.١٤ متيمي ٤٠ ٢٧ ١٦ ٧ ٩٠  

.١٥ أنا مريا ألفى ٢٨ ٢١ ١٦ ٩ ٧٤  

.١٦ أري تري وحيوين ٣٦ ٢٤ ١٦ ٧ ٨٣  

.١٧ أوديا زلفة العفيفة ٣٢ ٢١ ١٦ ٨ ٧٧  

.١٨ حلة الليلى ٣٢ ١٨ ١٤ ٨ ٧٢  

.١٩ إسالميا ٢٨ ٢١ ١٤ ٨ ٧١  

.٢٠ جزيلة الوردة ٣٢ ٢٤ ١٤ ٩ ٧٩  

.٢١ خرية األعني ٣٦ ٢٤ ١٤ ٨ ٨٢  

لعمرةليلة ا ٢٨ ١٨ ١٤ ٧ ٦٧  ٢٢.  

.٢٣ ليليك حليمة السعادة ٣٦ ٢٤ ١٤ ٨ ٨٢  

.٢٤ مصفوفة اجلكمة ٣٢ ٢٧ ١٦ ٧ ٨٢  

.٢٥ مفيدة ٣٢ ٢١ ١٦ ٨ ٧٧  

.٢٦ ننسي رزكيانا ٢٨ ١٨ ١٢ ٦ ٦٤  

.٢٧ نفكا سيت نور جنة ٣٦ ٢٤ ١٤ ٧ ٨١  

.٢٨ نور مجيلة ٤٠ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٨  

ب. ريزا سفتيا هـ ٢٨ ٢١ ١٦ ٦ ٧١  ٢٩.  

فقة األصدقاءر ٣٢ ٢٤ ١٤ ٧ ٧٧  ٣٠.  

.٣١ رشديانا أيو رزقي ٣٢ ٢٤ ١٦ ٩ ٨١  



 ٩٩

.٣٢ سيت مباينة ٣٦ ١٨ ١٤ ٧ ٧٥  

.٣٣ ياسنتا أبريليانيت ٣٢ ١٨ ١٤ ٨ ٧٢  

.٣٤ زهرة اجلنة ٤٠ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٨  

.٣٥ فخري حسني ٣٦ ٢٤ ١٤ ٨ ٨٢  

  ٥اجلدول 

  نتائج الطالب ىف الفصل الضابط للدور الثاين

  ةـجـالنتي

 احملتوى القواعد األسلوب  عالمة الترقيم اموع
 الرقم األسـماء

.١ عبد ايد ٢٠ ١٨ ١٤ ٨ ٦٠  

.٢ أمحد هاشم أشعري ٢٤ ٢١ ١٤ ٧ ٦٦  

.٣ أديتيا لقمنا هوتاما ٣٢ ٢٧ ١٦ ٧ ٨٢  

.٤ أمحد ديدي فردوس ٣٢ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٣  

.٥ أمحد حم مصطفى ٢٤ ٢١ ١٤ ٧ ٦٦  

.٦ أمحد مطوع ٣٢ ٢١ ١٤ ٦ ٧٣  

.٧ أمحد مشس الدين ٣٦ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٤  

.٨ بونج كينيدي ٢٨ ٢١ ١٤ ٨ ٧١  

.٩ خري الدين ٢٨ ١٨ ١٤ ٦ ٦٦  

.١٠ حممد عرفان العزيز ٢٤ ١٨ ١٢ ٧ ٦١  

.١١ صاحلني ٣٢ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٠  

.١٢ شهريال ٣٢ ١٨ ١٤ ٦ ٧٠  

.١٣ مشس العارفني ٣٢ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٠  

.١٤ متيمي ٤٠ ٢٧ ١٨ ٧ ٩٢  

.١٥ أنا مريا ألفى ٢٨ ٢١ ١٢ ٦ ٦٧  

.١٦ أري تري وحيوين ٣٢ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٠  

.١٧ أوديا زلفة العفيفة ٢٨ ٢٤ ١٦ ٧ ٧٥  

.١٨ حلة الليلى ٢٨ ١٨ ١٤ ٧ ٦٧  

.١٩ إسالميا ٢٤ ١٨ ١٢ ٦ ٦٠  



 ١٠٠

.٢٠ جزيلة الوردة ٣٦ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٤  

.٢١ خرية األعني ٣٢ ١٨ ١٦ ٨ ٧٤  

.٢٢ ليلة العمرة ٢٤ ٢١ ١٤ ٦ ٦٥  

عادةليليك حليمة الس ٢٨ ١٨ ١٢ ٧ ٦٥  ٢٣.  

.٢٤ مصفوفة اجلكمة ٢٠ ١٨ ١٤ ٨ ٦٠  

.٢٥ مفيدة ٢٨ ٢٤ ١٢ ٦ ٧٠  

.٢٦ ننسي رزكيانا ٢٠ ١٨ ١٢ ٦ ٥٦  

.٢٧ نفكا سيت نور جنة ٢٤ ١٨ ١٤ ٨ ٦٤  

.٢٨ نور مجيلة ٣٢ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٣  

ب. ريزا سفتيا هـ ٣٢ ١٨ ١٢ ٨ ٧٠  ٢٩.  

.٣٠ رفقة األصدقاء ٤٠ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٨  

أيو رزقيرشديانا  ٣٢ ٢٤ ١٦ ٩ ٨١  ٣١.  

.٣٢ سيت مباينة ٢٨ ٢٤ ١٦ ٨ ٧٦  

.٣٣ ياسنتا أبريليانيت ٢٨ ٢١ ١٢ ٧ ٦٨  

.٣٤ زهرة اجلنة ٣٦ ٢١ ١٦ ٨ ٨١  

.٣٥ فخري حسني ٢٤ ١٨ ١٢ ٦ ٦٠  
  

  ٦اجلدول 

 تقدير نتائج إنشاء الطالب يف الفصل الضابط

  الدور
  املعدل  التقدير

  األول  الثاين
 الرقم األسـماء

.١ عبد ايد ٨١ ٦٠ ٧٠،٥ مقبول  

.٢ أمحد هاشم أشعري ٦٤ ٦٦ ٦٥ مقبول  

.٣ أديتيا لقمنا هوتاما ٨٠ ٨٢ ٨١ جيد  

.٤ أمحد ديدي فردوس ٧٦ ٨٣ ٧٩،٥ جيد  

.٥ أمحد حم مصطفى ٦٨ ٦٦ ٦٧ مقبول  

.٦ أمحد مطوع ٧٠ ٧٣ ٧١،٥ مقبول  



 ١٠١

.٧ أمحد مشس الدين ٨٢ ٨٤ ٨٣ جيد  

.٨ بونج كينيدي ٨٨ ٧١ ٧٩،٥ جيد  

.٩ خري الدين ٦٤ ٦٦ ٦٥ مقبول  

.١٠ حممد عرفان العزيز ٦٤ ٦١ ٦٢،٥ مقبول  

.١١ صاحلني ٨٠ ٨٠ ٨٠ جيد  

.١٢ شهريال ٧٢ ٧٠ ٧١ مقبول  

.١٣ مشس العارفني ٨٠ ٨٠ ٨٠ جيد  

.١٤ متيمي ٩٠ ٩٢ ٩١ جيد جدا  

.١٥ أنا مريا ألفى ٧٤ ٦٧ ٧٠،٥ مقبول  

.١٦ أري تري وحيوين ٨٣ ٨٠ ٨١،٥ جيد  

.١٧ أوديا زلفة العفيفة ٧٧ ٧٥ ٧٦ جيد  

.١٨ حلة الليلى ٧٢ ٦٧ ٦٩،٦ مقبول  

.١٩ إسالميا ٧١ ٦٠ ٦٥،٥ مقبول  

.٢٠ جزيلة الوردة ٧٩ ٨٤ ٨١،٥ جيد  

.٢١ خرية األعني ٨٢ ٧٤ ٧٨ جيد  

.٢٢ ليلة العمرة ٦٧ ٦٥ ٦٦ مقبول  

.٢٣ ليليك حليمة السعادة ٨٢ ٦٥ ٧٣،٥ مقبول  

كمةمصفوفة اجل ٨٢ ٦٠ ٧١ مقبول  ٢٤.  

.٢٥ مفيدة ٧٧ ٧٠ ٧٣،٥ مقبول  

.٢٦ ننسي رزكيانا ٦٤ ٥٦ ٦٠ مقبول  

.٢٧ نفكا سيت نور جنة ٨١ ٦٤ ٧٢،٥ مقبول  

.٢٨ نور مجيلة ٨٨ ٨٣ ٨٥،٥ جيد  

ب. ريزا سفتيا هـ ٧١ ٧٠ ٧٠،٥ مقبول  ٢٩.  

.٣٠ رفقة األصدقاء ٧٧ ٨٨ ٨٢،٥ جيد  

.٣١ رشديانا أيو رزقي ٨١ ٨١ ٨١ جيد  

.٣٢ سيت مباينة ٧٥ ٧٦ ٧٥،٥ جيد  

.٣٣ ياسنتا أبريليانيت ٧٢ ٦٨ ٧٠ مقبول  



 ١٠٢

.٣٤ زهرة اجلنة ٨٨ ٨١ ٨٤،٥ جيد  

.٣٥ فخري حسني ٨٢ ٦٠ ٧١ مقبول  

  لدور األولالبيان ل

فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية ، وبعد تقدمي النتائج وتفسريها

  .ل وحيللها بواسطة اإلحصاءاملدخل التقليدي ىف تدريس اإلنشاء للدور األو

  :نسبة نتائج الطالب

 %٣٧،١٨:   مقبول .١

 %٦٠،٠٦:     جيد .٢

 %  ٢،٨٦:   جيد جدا .٣

  .٧٧ ومعدهلا هو ٢٦٨٤جمموع النتيجة هو 

  .٥٤،٠٩ حىت نتيجته املختلفة هي ١٨٣٩جمموع من تضاعف بقية النتيجة هو 

   الثاينلدورل البيان

 نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية فيقدم الباحث، وبعد تقدمي النتائج وتفسريها

  .املدخل التقليدي ىف تدريس اإلنشاء للدور الثاين وحيللها بواسطة اإلحصاء

 :نسبة نتائج الطالب

 %  ٢،٨٦:    ناقص .١

 %  ٥٧،٢:   مقبول .٢



 ١٠٣

 %٣٧،١٨:     جيد .٣

 %  ٢،٨٦:   جيد جدا .٤

  .٧٢ ومعدهلا هو ٢٥٢٨جمموع النتيجة هو 

  .٨٧،٤١ حىت نتيجته املختلفة هي ٢٩٧٢جمموع من تضاعف بقية النتيجة هو 

  ٧اجلدول 

  نتائج الطالب ىف الفصل التجريبـي للدور األول

  ةـجـالنتي

 احملتوى القواعد األسلوب  عالمة الترقيم اموع
 الرقم األسـماء

.١ عبد الفؤاد عزيز ٣٦ ٣٠ ١٨ ١٠ ٩٤  

.٢ أمحد إيوان طنطامي ٤٠ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٤  

.٣ نزام أمحد مصطفى  ٤٠ ٢٧ ٢٠ ٩ ٩٦  

.٤ أمحد ضياء الدين ٣٦ ٢٧ ١٨ ٧ ٨٨  

.٥ أمحد جزويل ٢٨ ٢٤ ١٨ ٨ ٧٨  

.٦ ديكا موالنا ٣٦ ٢٤ ١٨ ٧ ٨٥  

.٧ إيريك وحي ويباوا ٣٢ ٢٤ ١٢ ٨ ٧٦  

.٨ حممد مقربني ٣٦ ٣٠ ٢٠ ٩ ٩٥  

.٩ حممد صفي هداية اهللا ٤٠ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٤  

.١٠ حممد جناح سالم ٣٢ ٢١ ١٤ ١٠ ٧٧  

.١١ حممد أرواين ٤٠ ٢٧ ١٨ ١٠ ٩٥  

.١٢ حممد أسراري ٣٢ ٢١ ١٦ ٧ ٧٦  

.١٣ حممد حسيب الرزقي ٢٨ ٢٧ ١٦ ٩ ٨٠  

.١٤ مصلح صفي اهللا ٣٦ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٩٦  

.١٥ ريكي ستيابودي ٣٦ ٣٠ ٢٠ ٩ ٩٥  

.١٦ رزقي مرجو سنتوسو ٣٦ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٤  



 ١٠٤

.١٧ أسطي فاطمة محدية ٤٠ ٢٧ ١٦ ١٠ ٩٣  

.١٨ حسن اخلامتة ٣٢ ٢٧ ٢٠ ٩ ٨٨  

.١٩ دينا إسالمي ٤٠ ٢١ ١٦ ٨ ٨٥  

.٢٠ إيليس فردوسي ٤٠ ١٨ ١٦ ٨ ٨٢  

.٢١ هداييت صفية ٣٦ ٢١ ١٤ ٦ ٧٧  

.٢٢ حكمة العقلية ٢٨ ١٨ ١٢ ٦ ٦٤  

.٢٣ حلة الليلي ٤٠ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٤  

.٢٤ حوراجلنان ٣٦ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٧  

.٢٥ جزيال عملية ٤٠ ٢٧ ٢٠ ٩ ٩٦  

.٢٦ خفية ٣٦ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٧  

.٢٧ فةلطي ٤٠ ٢٤ ١٦ ٩ ٨٩  

.٢٨ مرمي رستيانا ٤٠ ٢٤ ٢٠ ٩ ٩٣  

.٢٩ نور موليدة ٤٠ ٣٠ ١٨ ٩ ٩٧  

.٣٠ نور اثنني ٣٦ ٢٧ ٢٠ ٨ ٩١  

.٣١ قارئة العدوية ٣٦ ٢٧ ١٦ ٨ ٨٧  

.٣٢ ريين سوسنيت ٣٢ ١٨ ١٤ ٩ ٧٣  

.٣٣ روضة اجلنة ٣٢ ٢٧ ٢٠ ٨ ٨٧  

.٣٤ تيكا محرية ٣٢ ٢٧ ١٨ ٩ ٨٦  

.٣٥ زليخة ٣٦ ٢١ ١٦ ٩ ٨٢  
  

  ٨ اجلدول

  نتائج الطالب ىف الفصل التجريبـي للدور الثاين

  ةـجـالنتي

 احملتوى القواعد األسلوب  عالمة الترقيم اموع
 الرقم األسـماء

.١ عبد الفؤاد عزيز ٤٠ ٢٧ ١٨ ٨ ٩٣  

.٢ أمحد إيوان طنطامي ٤٠ ٢٤ ١٨ ٩ ٩١  

.٣ أمحد مصطفى نزام  ٤٠ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٤  



 ١٠٥

.٤ نأمحد ضياء الدي ٣٢ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٣  

.٥ أمحد جزويل ٣٢ ١٨ ١٤ ٧ ٧١  

.٦ ديكا موالنا ٣٢ ٢٤ ١٤ ٧ ٧٧  

.٧ إيريك وحي ويباوا ٣٦ ٢٧ ١٦ ٩ ٨٨  

.٨ حممد مقربني ٤٠ ٢٤ ١٨ ٩ ٩١  

.٩ حممد صفي هداية اهللا ٣٦ ٢٧ ٢٠ ٩ ٩٢  

.١٠ حممد جناح سالم ٣٢ ١٨ ١٤ ٨ ٧٢  

.١١ حممد أرواين ٤٠ ٣٠ ١٨ ٩ ٩٧  

.١٢ ريحممد أسرا ٣٢ ٢١ ١٦ ٧ ٧٦  

.١٣ حممد حسيب الرزقي ٣٢ ٢٤ ١٦ ٧ ٧٩  

.١٤ مصلح صفي اهللا ٤٠ ٢٧ ٢٠ ٩ ٩٦  

.١٥ ريكي ستيابودي ٤٠ ٢٧ ١٦ ٩ ٩٢  

.١٦ رزقي مرجو سنتوسو ٤٠ ٢٧ ١٨ ١٠ ٩٥  

.١٧ أسطي فاطمة محدية ٣٦ ٣٠ ١٨ ٩ ٩٣  

.١٨ حسن اخلامتة ٣٢ ١٨ ١٤ ٧ ٧١  

.١٩ دينا إسالمي ٣٦ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٧  

.٢٠ إيليس فردوسي ٣٦ ٢٤ ١٨ ٩ ٨٧  

.٢١ هداييت صفية ٣٦ ٢١ ١٦ ٩ ٨٢  

.٢٢ حكمة العقلية ٢٨ ٢١ ١٢ ٦ ٦٧  

.٢٣ حلة الليلي ٣٢ ٢٤ ٢٠ ١٠ ٨٦  

.٢٤ حوراجلنان ٤٠ ٢٤ ١٨ ٩ ٩١  

.٢٥ جزيال عملية ٤٠ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٤  

.٢٦ خفية ٣٢ ٢٧ ١٨ ٩ ٨٦  

.٢٧ لطيفة ٣٢ ١٨ ١٦ ٨ ٧٤  

.٢٨ مرمي رستيانا ٤٠ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٤  

.٢٩ نور موليدة ٣٦ ٢٤ ١٦ ٨ ٨٤  

.٣٠ نور اثنني ٣٦ ٣٠ ١٨ ٩ ٩٣  



 ١٠٦

.٣١ قارئة العدوية ٣٦ ٢٧ ١٨ ٩ ٩٠  

.٣٢ ريين سوسنيت ٣٢ ٢١ ١٤ ٨ ٧٥  

.٣٣ روضة اجلنة ٣٢ ٢١ ١٦ ٨ ٧٧  

.٣٤ تيكا محرية ٣٦ ٢٤ ١٦ ٩ ٨٥  

.٣٥ زليخة ٣٢ ٢٤ ١٤ ٨ ٧٨  

  ٩ اجلدول

 يبـي يف الفصل التجرالطالبإنشاء  نتائج تقدير

  الدور
  املعدل  التقدير

  األول  الثاين
 الرقم األسـماء

.١ عبد الفؤاد عزيز ٩٤ ٩٣ ٩٣،٥ جيد جدا  

.٢ أمحد إيوان طنطامي ٩٤ ٩١ ٩٢،٥ جيد جدا  

.٣ أمحد مصطفى نزام  ٩٦ ٩٤ ٩٥ جيد جدا  

.٤ أمحد ضياء الدين ٨٨ ٨٣ ٨٥،٥ جيد  

.٥ أمحد جزويل ٧٨ ٧١ ٧٤،٥ مقبول  

.٦ ديكا موالنا ٨٥ ٧٧ ٨١ جيد  

.٧ إيريك وحي ويباوا ٧٦ ٨٨ ٨٢ جيد  

.٨ حممد مقربني ٩٥ ٩١ ٩٣ جيد جدا  

.٩ حممد صفي هداية اهللا ٩٤ ٩٢ ٩٣ جيد جدا  

.١٠ حممد جناح سالم ٧٧ ٧٢ ٧٤،٥ مقبول  

.١١ حممد أرواين ٩٥ ٩٧ ٩٦ جيد جدا  

.١٢ حممد أسراري ٧٦ ٧٦ ٧٦ جيد  

.١٣ قيحممد حسيب الرز ٨٠ ٧٩ ٧٩،٥ جيد  

.١٤ مصلح صفي اهللا ٩٦ ٩٦ ٩٦ جيد جدا  

.١٥ ريكي ستيابودي ٩٥ ٩٢ ٩٣،٥ جيد جدا  

.١٦ رزقي مرجو سنتوسو ٨٤ ٩٥ ٨٩،٥ جيد  

.١٧ أسطي فاطمة محدية ٩٣ ٩٣ ٩٣ جيد جدا  



 ١٠٧

.١٨ حسن اخلامتة ٨٨ ٧١ ٧٩،٥ جيد  

.١٩ دينا إسالمي ٨٥ ٨٧ ٨٦ جيد  

.٢٠ إيليس فردوسي ٨٢ ٨٧ ٨٤،٥ جيد  

.٢١ هداييت صفية ٧٧ ٨٢ ٧٩،٥ جيد  

.٢٢ حكمة العقلية ٦٤ ٦٧ ٦٥،٥ مقبول  

.٢٣ حلة الليلي ٩٤ ٨٦ ٩٠ جيد جدا  

.٢٤ حوراجلنان ٨٧ ٩١ ٨٩ جيد  

.٢٥ جزيال عملية ٩٦ ٩٤ ٩٥ جيد جدا  

.٢٦ خفية ٨٧ ٨٦ ٨٦،٥ جيد  

.٢٧ لطيفة ٨٩ ٧٤ ٨١،٥ جيد  

.٢٨ مرمي رستيانا ٩٣ ٩٤ ٩٣،٥ جيد جدا  

.٢٩ نور موليدة ٩٧ ٨٤ ٩٠،٥ جيد جدا  

.٣٠ نور اثنني ٩١ ٩٣ ٩٢ جيد جدا  

.٣١ قارئة العدوية ٨٧ ٩٠ ٨٨،٥ جيد  

.٣٢ ريين سوسنيت ٧٣ ٧٥ ٧٤ مقبول  

.٣٣ روضة اجلنة ٨٧ ٧٧ ٨٢ جيد  

.٣٤ تيكا محرية ٨٦ ٨٥ ٨٥،٥ جيد  

.٣٥ زليخة ٨٢ ٧٨ ٨٠ جيد  

  البيان للدور األول

فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية ، وبعد تقدمي النتائج وتفسريها

  .املدخل االكتشايف ىف تدريس اإلنشاء للدور األول وحيللها بواسطة اإلحصاء

  :نسبة نتائج الطالب

  %  ٥،٧٢:   مقبول. 1

  %٥٤،٣٤:     جيد. ٢



 ١٠٨

 %٤٠،٠٤:   جيد جدا. ٣

  .٨٧ ومعدهلا هو ٣٠٤١جمموع النتيجة هو 

  .٦٤،٤١ حىت نتيجته املختلفة هي ٢١٩٠جمموع من تضاعف بقية النتيجة هو 

  البيان للدور الثاين

فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية ، وبعد تقدمي النتائج وتفسريها

  .املدخل االكتشايف ىف تدريس اإلنشاء للدور الثاين وحيللها بواسطة اإلحصاء

  :نسبة نتائج الطالب

 % ١٤،٣:   مقبول .١

 % ٤٢،٩:     جيد .٢

 % ٤٢،٩:   جيد جدا .٣

  .٨٥ ومعدهلا هو ٢٩٨١جمموع النتيجة هو 

  .٧٢،٤٧ حىت نتيجته املختلفة هي ٢٤٦٤جمموع من تضاعف بقية النتيجة هو 

  حتليل البيانات وتفسريها. ب

إجراء التعليم ىف الفصلني االثنني خيتلف حيث كان الفصل الضابط يستخدم 

  .االكتشايفاملدخل التقليدي بينما الفصل التجريبـي يستخدم املدخل 



 ١٠٩

هذا االختالف يظهر ىف ثالثة جماالت اليت تعني فعالية املدخل االكتشايف ىف 

وبعد معرفة فعاليته فسيقدم الباحث مدى جناح الطالب ىف ، تدريس مهارة الكتابة

  .كتابة اإلنشاء بطريقة اإلحصاء

ثة فيقدم الباحث ثال، ملعرفة فعالية املدخل االكتشايف ىف تدريس مهارة الكتابة

  :جماالت تالية

 جمال املالحظة .١

كان الطالب ىف الفصل الضابط الذي يستخدم املدخل التقليدي ، ىف هذا اال

كثريين منهم يسألون عن املفردات ويشعرون بالصعوية بسبب ضعفهم ىف معرفة 

  .عناصر اإلنشاء وكيفية تكوين الفقرة وتعبري األفكار

ستخدم املدخل االكتشايف ال يوجد وكان الطالب ىف الفصل التجريبـي الذي ي

فيه طالب يسألون عن املفردات إال قليال ويشعرون بالسهولة لتكوين اجلمل بل 

الفقرة لتعبري األفكار ألم يكتشفون عناصر اإلنشاء بأنفسهم باالكتساب 

والتحويل مث االختبار حىت كون حال الفصل التجريبـي مطمئنا دون األصوات 

  .هم ىف تعلم اإلنشاء وكتابتهاملزدمحة اليت تشوش

  

  

 



 ١١٠

 جمال احملاورة .٢

كان الطالب ىف الفصل الضابط الذي يستخدم املدخل التقليدي ، ىف هذا اال

بعضا منهم قد خترج ىف املدرسة املتوسطة املعارف يعين ىف املؤسسة نفسها 

وبعضا منهم قد درس ىف املعاهد ودرس اللغة العربية ولكنهم مل يتعلموا كتابة 

  .إلنشاء العريبا

وكان الطالب ىف الفصل التجريبـي الذي يستخدم املدخل االكتشايف كثريين 

منهم قد خترجوا ىف املدرسة املتوسطة املعارف مثل الطالب ىف الفصل الضابط 

وكثريين منهم الذين قد درسوا ىف املعاهد ودرسوا اللغة العربية مثل كوم ىف 

  .بة اإلنشاء العريبالفصل الضابط ومل يتعلموا قط كتا

فيحلل الباحث أن الطالب ىف الفصلني هلم خلفيات متساوية ، اتني احلقيقتني

 .حىت كون كتابة اإلنشاء مل يتعلموها إال تكوين اجلمل فحسب

 جمال الوثائق  .٣

كانت نتائج الطالب ىف الفصل التقليدي للدور األول بعضا منها ، ىف هذا اال

وهذا . % ٢،٨٦ وجيد جدا بـ % ٦٠،٠٦ـ  وجيد ب% ٣٤،١٨مقبول بـ 

يعين أن جناح الطالب ىف الفصل الضابط للدور األول على املستوى املتوسط ألن 

أكثر من نصف الفصل حيصل على درجة جيدة وحيصل على درجة جيدة جدا 



 ١١١

وأما املعدل لكل الطالب فهو سبع . واحد منهم والباقي على درجة مقبولة

على أن كفاءة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل الضابط وهذا يدل . وسبعون درجة

 وهذا يدل على ٥٤،٠٩وأما النتيجة املختلفة فهي . تكون على املستوى املتوسط

أن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء باملوضوع احلر تكون يف فرقة واحدة بني 

  . غري بعيدة٧٧الطالب حيث كانت النتيجة حنو 

بعض منها ناقص بـ ،  التقليدي للدور الثاينوكانت نتائج الطالب ىف الفصل

 ٢،٨٦ وجيد جدا بـ % ٣٧،١٨ وجيد بـ % ٥٧،٢ ومقبول بـ % ٢،٨٦

وهذا يعين أن جناح الطالب ىف الفصل الضابط للدور الثاين على املستوى . %

املتوسط ألن أكثر من نصف الفصل حيصل على درجة مقبولة وحيصل على درجة 

ل على درجة جيدة جدا واحد منهم والواحد على جيدة حنو ثلث الفصل وحيص

وهذا يدل على . وأما معدل لكل الطالب فهو اثنان وسبعون درجة. درجة ناقصة

وأما . أن كفاءة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل الضابط على املستوى املتوسط

 وهذا يدل على أن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء ٨٧،٤١النتيجة املختلفة فهي 

وضوعات املعينة تنتشر بني الطالب حيث كانت النتيجة خمتلفة جدا بني بامل

 .الناقصة واملقبولة واجليدة واجليدة جدا



 ١١٢

بعض منها مقبول بـ ، كانت نتائج الطالب ىف الفصل التجريبـي للدور األول

وهذا يعين أن جناح . % ٤٠،٠٤ وجيد جدا بـ % ٥٤،٣٤ وجيد بـ % ٥،٧٢

ـي للدور األول على املستوى اجليد جدا ألن نصف الطالب ىف الفصل التجريب

الفصل حيصل على درجة جيدة وحيصل على درجة جيدة جدا حنو أكثر من ثلث 

وأما معدل لكل الطالب فهو سبع . الفصل وحيصل الطالبان على درجة مقبولة

وهذا يدل على أن كفاءة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل . ومثانون درجة

 وهذا ٦٤،٤١وأما النتيجة املختلفة فهي . ستوى اجليد جداالتجريبـي على امل

يدل على أن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء باملوضوع احلر تكون يف فرقة 

  . غري بعيدة٨٧واحدة بني الطالب حيث كانت النتيجة حنو 

بعض منها مقبول بـ ، كانت نتائج الطالب ىف الفصل التجريبـي للدور الثاين

وهذا يعين أن جناح . % ٤٢،٩ وجيد جدا بـ % ٤٢،٩  وجيد بـ% ١٤،٣

الطالب ىف الفصل التجريبـي للدور الثاين على املستوى اجليد جدا ألن أكثر من 

ثلث الفصل حيصل على درجة جيدة جدا وحيصل على درجة جيدة حنو أكثر من 

وأما املعدل لكل الطالب فهو مخس . ثلث الفصل وحيصل الباقي على درجة مقبولة

وهذا يدل على أن كفاءة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل التجريبـي على . مثانونو

 وهذا يدل على أن كفاءة ٧٢،٤٧وأما النتيجة املختلفة فهي . املستوى اجليد جدا



 ١١٣

الطالب يف كتابة اإلنشاء باملوضوعات املعينة تكون يف فرقة واحدة بني الطالب 

 . غري بعيدة٨٥حيث كانت النتيجة حنو 



 ١١٤

  متةاخلا

ويف األخري سيقدم النتائج ، قد انتهى الباحث يف كتابة هذا البحث

  :واالقتراحات التالية

 نتائج البحث  . أ

فيقدم الباحث النتائج املتواضعة حيث كوا معرفة ، بعد انتهاء هذا البحث

  :وأما نتائج هذا البحث فهي. للمجتمع خاصة للمدارس اليت تريد تنمية مهارة الكتابة

دخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة هي جتري باستخدام أن عملية امل .١

، الطريقة االنتقائية اليت تستخدم بعض الطرائق احملتاجة لنجاح الطالب

وتستخدم هذه الطريقة الطريقتني ومها طريقة املدخل الوظيفي والطريقة 

 .الصامتة

بقها أن تطبيق املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة له فعالية يط .٢

ألن ، املدرسون ىف تنمية مجيع املهارات اللغوية خاصة ىف تنمية مهارة الكتابة

نتيجة التجربة عن املدخل االكتشايف تناسب بطريقة تدريس اللغة العربية ولو 

وهذا يظهر يف أية جماالت أخرى مثل كون . كانت تولد من العلوم الطبيعية

أما مدى جناح . املهارات اللغويةاملدخل االكتشايف حيل حمال مهما ىف تنمية 

الطالب ىف تنمية كفاءة اإلنشاء العريب باستخدام املدخل االكتشايف فهو ىف 



 ١١٥

املستوى اجليد جدا حيث الطالب حيصلون على النتائج اجليدة جدا وال 

وأما مدى جناح الطالب ىف . يشعرون بالصعوبة عندما يكتبون اإلنشاء العريب

م املدخل التقليدي فهو ىف املستوى املقبول ىف الفصل الضابط الذي يستخد

  .الدور األول وكذلك ىف الدور الثاين

 االقتراحات  . ب

  :أما االقتراحات اليت جيب على كل معلم ومدرسة أن يهتم ا فهي

أن نظام التعليم البد أن يهتم مبيول الطالب ألم سيشعرون بالفرح إذا تعلموا  .١

هج اجلارية حىت تشغلهم ىف كفاءة معينة العلوم دون تكليف املدرس أو املنا

  .بالطريقة اململة

أن املدرسة اليت تريد أن تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة فعليها أن  .٢

تعطي املواد الكثرية للغة العربية حىت حيصل الطالب على كفاءة اللغة العربية 

 .يةالسيما يف كتابة اإلنشاء اليت هي أصعب املهارات يف العرب

أن يهتم املعلم بتنوع الطريقة يف إجراء التعلم حىت يقدر الطالب دراسة العلوم  .٣

بالتعلم الذايت خاصة يف املهارات اللغوية ألن اللغة ال بد هلا أن تعلم بإكثار 

 .التدريبات حىت توجد كتابة جيدة و ممتازة



 ١١٦

  قائمة املراجع

حقـوق  : دمـشق  .عربية ىف طرائق تدريس اللغة ال     ،١٩٩٦.  حممود ،أمحد السيد  .١

 ٢. ط. ليف والطبع والنشر حمفوظة جلامعة دمشقتأالـ
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  نقط احملاورة

  مدرس اللغة العربية:  مصدر البيان

  ء؟ما أهداف تدريس اإلنشا .١

 ما الكفاءة األساسية يف تدريس اإلنشاء؟ .٢

 ما الكفاءة املرجوة من الطلبة بعد اشتراكهم يف تدريس اإلنشاء؟ .٣

 ما املواد املدروسة يف تدريس اإلنشاء؟ .٤

 ما أشكال اإلنشاء املوجودة يف املواد الدراسية؟ .٥

 أية طريقة استخدمتها يف تدريس اإلنشاء؟ .٦

 م؟ما الطريقة اليت تستخدمها يف التقيي .٧

 ما املشكالت املتعلقة بتطبيق طريقة تدريس اإلنشاء؟ .٨

 ما الوسائل اليت استخدمتها يف تدريس اإلنشاء؟ .٩

 ما املشكالت اليت تواجهها يف استخدام الوسائل التعليمية؟ .١٠

  

  الطلبة:  مصدر البيان

  ماذا تعرف عن اإلنشاء؟ .١

 هل درست اإلنشاء قبل االلتحاق ذه املدرسة؟ .٢

 اإلنشاء؟مبا تشعر يف دراسة  .٣

 هل أصابتك املشكالت يف دراسة اإلنشاء؟ .٤

 ما الطريقة املستخدمة يف تدريس اإلنشاء اليت تقبلها كما العادة؟ .٥
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  توجيهات املالحظة
هل عملية التدريس جتري حسب اخلطوات املخططة بني الفصل التجرييب  .١

  والضابط؟

 مبا يشعر الطالب بعد تقدمي املواد يف الفصل التجرييب؟ .٢

  الطالب بعد تقدمي املواد يف الفصل الضابط؟مبا يشعر .٣

 ما املشكالت اليت يواجهها الطالب يف الفصل التجرييب؟ .٤

 ما املشكالت اليت يواجهها الطالب يف الفصل الضابط؟ .٥

 كيف تنفيذ املدخل االكتشايف يف الفصل التجرييب؟ .٦

 كيف تنفيذ املدخل التقليدي يف الفصل الضابط؟ .٧

 مي الوسائل التعليمية يف الفصل التجرييب؟كيف اشتراك الطالب بعد تقد .٨

  الضابط؟كيف اشتراك الطالب بعد تقدمي الوسائل التعليمية يف الفصل .٩

 كيف استجابات الطالب بعد تقدمي املواد بني هذين الفصلني؟ .١٠
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  املواد الدراسية للفصل التجرييب

  الدور األول

 اجلمل القصرية �
  أمحد يذهب إىل السوق يف يوم األحد .١

 تري اخلضروات والفواكه يف السوقأمحد يش .٢

 أمحد يذهب إىل دكان الكتب .٣

 أمحد يشتري كتاب اللغة العربية .٤

 أمحد أمام التلفاز .٥

 أمحد يشاهد احلوادث أمام التلفاز .٦

 حدثت احلوادث يف العامل .٧

 الفقرة حول اجلمل السابقة �

أمحد يذهب إىل السوق يف يوم األحد ليشتري اخلضروات والفواكه مث يذهب 

وهو اآلن أمام التلفاز ليشاهد احلوادث . ان الكتب ليشتري كتاب اللغة العربيةإىل دك

  .اليت حدثت يف العامل

  الدور الثاين 

 اجلمل القصرية �
  منع الرسول كتابة األحاديث أول نزول الوحي .١

 ال ختتلط كتابة األحاديث بالقرآن الكرمي .٢

 أذن الرسول لبعض الصحابة بالكتابة .٣

  األحاديثتساعد الكتابة على حفظ .٤

 الفقرة حول اجلمل السابقة �

منع الرسول صلى اهللا عليه وسلم كتابة األحاديث أول نزول الوحي حىت ال 

مث أذن لبعض الصحابة بالكتابة حىن تساعد الكتابة على ، ختتلط بالقرآن الكرمي

  .احلفظ
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  املواد الدراسية للفصل الضابط
  الدور األول

  الفقرة القصرية 

وق يف يوم األحد ليشتري اخلضروات والفواكه مث يذهب أمحد يذهب إىل الس

وهو اآلن أمام التلفاز ليشاهد احلوادث . إىل دكان الكتب ليشتري كتاب اللغة العربية

  .اليت حدثت يف العامل

  الترمجة حول النص السابق
Ahmad pergi ke pasar pada hari Ahad untuk membeli sayur-sayuran dan 

buah-buahan kemudian pergi ke toko buku untuk membeli buku bahasa Arab. Dia 
sekarang di depan televisi menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. 
 

  الدور الثاين

  الفقرة القصرية

منع الرسول صلى اهللا عليه وسلم كتابة األحاديث أول نزول الوحي حىت ال 

  .مث أذن لبعض الصحابة بالكتابة حىن تساعد الكتابة على احلفظ، رميختتلط بالقرآن الك

  الترمجة حول النص السابق
Rasulullah Saw melarang untuk menulis Hadits pada awal turunnya wahyu 

sehingga tidak bercampur dengan al-Qur’an al-Karim, kemudian Rasul 
mengizinkan beberapa sahabat untuk menulisnya sehingga bisa membantu 
menghafalnya. 
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  بنود التوظيف لكتابة اإلنشاء
 

�א�دو��א�ول

 !ي فقرة أو أكثر حول موضوع حسب ما شئت/اكتب �

	
 א�دو��א���

 !ي فقرة أو أكثر عن أحد املوضوعات التالية/اكتب �

 أسريت  •

 أصدقائي  •

 مدرسيت •

  بييت •



 ١٢٥

  

DAFTAR NILAI INSYA' SISWA MADRASAH ALIYAH AL-MA'ARI F SINGOSARI 
TAHUN PELAJARAN 2006-2007 

              
KELAS : X-2            
KELOMPOK : KONTROL            

              
SIKLUS KE- NOMOR 

I II 

NO INDUK 

NAMA JK 

I II III IV JUMLAH I II III IV JUMLAH 
1 5597 ABDUL MAJID L 36 24 14 7 81 20 18 14 8 60 
2 5599 ACHMAD HASYIM ASYARI L 28 18 12 6 64 24 21 14 7 66 
3 5605 ADITYA LUQMANA HUTAMA L 36 21 16 7 80 32 27 16 7 82 
4 5608 AHMAD DEDY FIRDAUS L 32 24 14 6 76 32 24 18 9 83 
5 5611 AHMAD KHAMIM MUSTOFA L 32 18 12 6 68 24 21 14 7 66 
6 5612 AHMAD MUTHOWWIK L 32 18 12 8 70 32 21 14 6 73 
7 5620 AKHMAD SYAMSUDIN L 40 21 14 7 82 36 24 16 8 84 
8 5635 BONG KENEDY L 36 24 18 10 88 28 21 14 8 71 
9 5667 HAERUDIN L 28 18 12 6 64 28 18 14 6 66 
10 5715 MOCH. IRVAN AL-AZIZ L 28 18 12 6 64 24 18 12 7 61 
11 5681 SOLIKIN L 36 21 16 7 80 32 24 16 8 80 
12 5782 SAHRIAL L 36 18 12 6 72 32 18 14 6 70 
13 5784 SAMSUL ARIFIN L 36 24 14 6 80 32 24 16 8 80 
14 5793 TAMIMI L 40 27 16 7 90 40 27 18 7 92 
15 5627 ANA MARIA ULFA P 28 21 16 9 74 28 21 12 6 67 
16 5629 ARI TRI WAHYUNI P 36 24 16 7 83 32 24 16 8 80 
17 5632 AUDIA ZULFATUL AFIFAH P 32 21 16 8 77 28 24 16 7 75 
18 5673 HULLATUL LAILA  P 32 18 14 8 72 28 18 14 7 67 
19 5682 ISLAMIA  P 28 21 14 8 71 24 18 12 6 60 
20 5686 JAZILATUL WARDAH P 32 24 14 9 79 36 24 16 8 84 
21 5690 KHURROTUL A'YUNI P 36 24 14 8 82 32 18 16 8 74 
22 5815 LAILATUL UMROH P 28 18 14 7 67 24 21 14 6 65 
23 5696 LILIK CHALIMATUS SA'ADAh P 36 24 14 8 82 28 18 12 7 65 
24 5711 MASFUFATUL HIKMAH P 32 27 16 7 82 20 18 14 8 60 
25 5727 MUFIDAH P 32 21 16 8 77 28 24 12 6 70 
26 5743 NENSY RIZKIANA P 28 18 12 6 64 20 18 12 6 56 
27 5744 NIFKA SITI NURJANNAH P 36 24 14 7 81 24 18 14 8 64 
28 5749 NUR JAMILAH P 40 24 16 8 88 32 24 18 9 83 
29 5764 REZA SEPTIA H.P P 28 21 16 6 71 32 18 12 8 70 
30 5766 RIFQOTUL ASDIQO' P 32 24 14 7 77 40 24 16 8 88 
31 5777 ROSIDIANA AYU RIZQI P 32 24 16 9 81 32 24 16 9 81 
32 5787 SITI MUBAYANAH P 36 18 14 7 75 28 24 16 8 76 
33 5802 YASINTA APRILIANI P 32 18 14 8 72 28 21 12 7 68 
34 5805 ZAHROTUL JANNAH P 40 24 16 8 88 36 21 16 8 81 
35   FACHRI HUSAINI L 36 24 14 8 82 24 18 12 6 60 
  TOTAL         2684         2528 
  RATA-RATA         76.6857         72.2286 

              
           
              
              



 ١٢٦

DAFTAR NILAI INSYA' SISWA MADRASAH ALIYAH AL-MA'ARI F SINGOSARI 
TAHUN PELAJARAN 2006-2007 

              
KELAS : X-5            
KELOMPOK : EKSPERIMEN            
              

SIKLUS KE- NOMOR 
I II 

NO INDUK 

NAMA JK 

I II III IV JUMLAH I II III IV JUMLAH 
1 5596 ABDUL FUAD AZIS L 36 30 18 10 94 40 27 18 8 93 
2 5601 ACHMAD IWAN TANTOMI L 40 27 18 9 94 40 24 18 9 91 
3 5602 ACHMAD MUSTHOFA NIZAM C L 40 27 20 9 96 40 27 18 9 94 
4 5609 AHMAD DLIYA'UDDIN L 36 27 18 7 88 32 24 18 9 83 
5 5610 AHMAD JAZULI L 28 24 18 8 78 32 18 14 7 71 
6 5642 DIKA MAULANA L 36 24 18 7 85 32 24 14 7 77 
7 5652 ERIK WAHYU WIBOWO L 32 24 12 8 76 36 27 16 9 88 
8 5703 M. MUQORROBIN L 36 30 20 9 95 40 24 18 9 91 
9 5704 M. SOFI HIDAYATULLOH L 40 27 18 9 94 36 27 20 9 92 
10 5706 M.S NAJAH SALAM L 32 21 14 10 77 32 18 14 8 72 
11 5730 MUHAMMAD ARWANI L 40 27 18 10 95 40 30 18 9 97 
12 5731 MUHAMMAD ASRORI L 32 21 16 7 76 32 21 16 7 76 
13 5733 MUHAMMAD HASBY AR-RIZQI L 28 27 16 9 80 32 24 16 7 79 
14 5737 MUSHLIH SHAFIYULLAH L 36 30 20 10 96 40 27 20 9 96 
15 5767 RIKI SETIYO BUDI L 36 30 20 9 95 40 27 16 9 92 
16 5774 RIZQI MARGO SANTOSO L 36 24 16 8 84 40 27 18 10 95 
17 5630 ASTHI FATHIMAH HAMDIYAH P 40 27 16 10 93 36 30 18 9 93 
18 5639 CHUSNUL KHOTIMAH P 32 27 20 9 88 32 18 14 7 71 
19 5644 DINA ISKAMI P 40 21 16 8 85 36 24 18 9 87 
20 5647 ELIS FIRDAUSI P 40 18 16 8 82 36 24 18 9 87 
21 5669 HIDAYATI SOFIYAH P 36 21 14 6 77 36 21 16 9 82 
22 5670 HIKMATUL AQLIYAH P 28 18 12 6 64 28 21 12 6 67 
23 5674 HULLATUL LAILI P 40 27 18 9 94 32 24 20 10 86 
24 5675 HURUL JINANI P 36 24 18 9 87 40 24 18 9 91 
25 5685 JAZILA AMALIA P 40 27 20 9 96 40 27 18 9 94 
26 5687 KHOFIYAH P 36 24 18 9 87 32 27 18 9 86 
27 5695 LATHIFAH P 40 24 16 9 89 32 18 16 8 74 
28 5710 MARIAM RESTIANA P 40 24 20 9 93 40 27 18 9 94 
29 5745 NOR MAULIDAH P 40 30 18 9 97 36 24 16 8 84 
30 5748 NUR ISNAINI P 36 27 20 8 91 36 30 18 9 93 
31 5759 QORI'ATUL ADAWIYAH P 36 27 16 8 87 36 27 18 9 90 
32 5763 RENI SUSANTI P 32 18 14 9 73 32 21 14 8 75 
33 5778 ROUDLOTUL JANNAH P 32 27 20 8 87 32 21 16 8 77 
34 5794 TIKA CHUMAIROH P 32 27 18 9 86 36 24 16 9 85 
35 5809 ZULAIKHAH P 36 21 16 9 82 32 24 14 8 78 
  TOTAL         3041         2981 
  RATA-RATA         86.8857         85.1714 
       Peneliti   
            
            
       Danial Hilmi   
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  مباين املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 املعارف سنجاساريالثانوية فصول وطالب املدرسة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مباين املدرسة وامليدان ملؤسسة املعارف سنجاساري
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  قباء املسجد من أمام الفصل
  

  

  

  

  

  

  
  

  ابطأحوال الطالب والطالبات ىف الفصل الض
  

  

  

  

  

  

  
  

  الطالب والطالبات ىف الفصل الضابط من جهة اليمني
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  أحوال الطالب والطالبات ىف الفصل التجرييب
  

  

  

  

  

  

  
  

  طلبة الفصل التجرييب من األمام
  

  

  

  

  

  

  

  

 طلبة الفصل التجرييب من اخللف
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 بيانات جسم الوسائل. ١

  املساحة  العدد  أمساء الوسائل  الرقم

   مترا مربعا٤٨  ١٠  الفصل  .١

   مترات مربعة٤  ١  غرفة الضيوف  .٢

   مترا مربعا٥٦  ١  املكتبة   .٣

   مترات مربعة٨  ١  غرفة رئيس املدرسة  .٤

   مترا مربعا١٤  ١  غرفة املدرس  .٥

   مترات مربعة٨  ١  غرفة مستشار الطالب  .٦

   مترات مربعة٨  ١  غرفة املوظف  .٧

  عة مترات مرب٨  ١  غرفة نائب رئيس املدرسة  .٨

   مترات مربعة١٠  ١  خمترب العلوم الطبيعية  .٩

   مترات مربعة٨  ١  شركة الطالب  .١٠

   مترا مربعا٩٦  ١  غرفة التقنية املعلومة  .١١

   مترات مربعة٨  ١  غرفة صحة الطالب  .١٢

   مترات مربعة٤  ١  غرفة احتاد الطالب الداخليني  .١٣

   مترات مربعة٤  ١  غرفة أنشطة الطالب  .١٤

  متران   ١   املدرسمحام  .١٥

  متران  ٤  محام الطالب  .١٦

   مترا مربعا٨٠  ١  املسجد  .١٧

   مترا مربعا٥٦  ١  املعمل اللغوي  .١٨

   مترا مربعا٤٨  ١  البيت الزجاجي  .١٩

   متر مربع١١٠  ١  امليدان  .٢٠
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  املدرسون واملوظفون ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري. ٢

  املادة  ظيفةالو  املتخرج  األمساء  الرقم

  الفقه  رئيس املدرسة  IAIN Malang  احلاج سالمة هاريونو  .١

  الفقه  املدرس  KMI Gontor  احلاج أبو شريي  .٢

  تاريخ اإلسالم  املدرس  PGAN MLG  احلاج فجر صديق  .٣

  عقيدة  املدرس IAIN SBY  احلاج حممد حسن أنوار  .٤

  اإلجنليزية  املدرس  IKIP Malang  احلاج حممد طاهر  .٥

  الفن  املدرس  IKIP Malang  احلاج حممد علي غفران  .٦

  علم االجتماع  املدرس  Unmer MLG  حممد منذر  .٧

  التاريخ  املدرس  IKIP Malang  حسن الرغيب  .٨

  القرآن واحلديث  املدرس  PTIQ JKT  احلاج حممد بداوي عمر  .٩

  احلكومة  املدرس  Undar JMB  احلاج حممد أشعري سربين  .١٠

  اإلندونيسية  املدرس  Unisma MLG  ليل فؤادحممد إق  .١١

  الكيمياء  املدرس  IKIP Malang  احلاج نعمان محيدي  .١٢

  التاريخ  املدرس  IAIN Malang  حممد حمفوظ  .١٣

  الرياضة  املدرس  IAIN Malang  أمحد إستيونو  .١٤

  ةاملبادئ اخلمس  املدرس  Unisma MLG  أمحد نواوي  .١٥

  اإلندونيسية  درسامل  Unisma MLG  نور هداييت  .١٦

  علم االجتماع  املدرس  IKIP Malang  فخر الدين سوبكيت  .١٧

  االقتصادية  املدرس  Unisma MLG  ليلي إيليسا  .١٨

  الفيزياء  املدرس  IKIP Malang  حممد خريا  .١٩

  الرياضية  املدرس  IAIN Malang  لطيفة خاطب  .٢٠

  اللغة العربية  املدرس  IAIN Malang  نور هادي عبدا  .٢١

  الرياضية  نائب الرئيس  Unisma MLG  حممد بودي سنتوسو  .٢٢



 ١٣٢

  بيولوجيا  نائب الرئيس  UMM MLG  سالمة سودرماجي  .٢٣

  املبادئ اخلمسة   واملدرسرجل املكتبة  UNIDHA MLG  حممد توحيد  .٢٤

  املبادئ اخلمسة  درساملرئيس املوظف و  UNIDHA MLG  عبد القادر محيد  .٢٥

  اجلغرافية  نائب الرئيس  IKIP Malang  أمحد مذكر  .٢٦

  الفيزياء  املدرس  IKIP Malang  وحيودي  .٢٧

  الكيمياء  املدرس  IKIP Malang  موجيانتو  .٢٨

  الرياضة  املدرس  IKIP Malang  عارف مفيت  .٢٩

  االقتصادية  املدرس  UM Malang  سويتو  .٣٠

  الكيمياء  املدرسة  IKIP Malang  نور اهلمة  .٣١

  الفقه والقرآن  نائب الرئيس  IAIN Malang  غزي الدين جفري  .٣٢

  اإلندونيسية  املدرس  Unisma MLG  حممد عصام  .٣٣

  الفيزياء  املدرس  UM Malang  عبد القادر  .٣٤

 Al-Azhar  احلاج عباس عرفان  .٣٥
Kairo-Mesir  

  اللغة العربية  املدرس

  االقتصادية  املدرسة  IKIP Malang  نور ليلي نعمة  .٣٦

  بيولوجيا  املدرسة  UM Malang  نعمة احلبيب  .٣٧

  علم االجتماع  املدرس  UMM Malang  أمحد نور جنيدي  .٣٨

  اإلندونيسية  املدرس  UM Malang  مهة مفيدة  .٣٩

  اإلجنليزية  املدرس  Unisma MLG  حممد خري األنام  .٤٠

  _  آمن الصندوق  Unisma MLG  إمام مهدي  .٤١

  _  رجل النظافة  SMAI SGS  قاريهانطا  .٤٢

  _  املستشارة  Unisma MLG  امليسرةزهرة   .٤٣

 IKIP PGRI  حممد صاحل  .٤٤
Malang  

  _  املوظف

  _  رجل النظافة  PGA NU  نور هادي  .٤٥

  _  آمنة الصندوق  MA al-Ma’arif  نيلى سعيدة  .٤٦



 ١٣٣

  _  املوظف  MA al-Ma’arif  حممد سيونو  .٤٧

  _  املستشار  UM Malang  خري األنام  .٤٨

  _  رجل الشركة  MA al-Ma’arif  حممد يونو  .٤٩

  _   املكتبةةموظف  MA al-Ma’arif  نور خليلة  .٥٠

  _  املوظف  MA al-Ma’arif  أمحد منعم  .٥١
  

  

-٢٠٠٢  الدراسيةسنةللتنمية الطالب املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري . ٣

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ حىت ٢٠٠٣

 الرقم سنة طالب طالبة جمموع

٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ٣٢٦ ٥٧٧ ٩٠٣  ١.  
٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ٢٨٧ ٤٨٨ ٧٧٥  ٢.  
٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ٢٥٧ ٤٤٢ ٦٩٩  ٣.  
٢٠٠٦- ٢٠٠٥ ٢٠٦ ٣٠٨ ٥٧٤  ٤.  
٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٢٤٨ ٣٥٢ ٦٠٠  ٥.  

  

 

-٢٠٠٢ الدراسية سنة ل لخلفية مدرسة الطالب اجلداد طوال مخس سنوات أخرية. ٤

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ حىت ٢٠٠٣
  

�	
  ا�����  ا�
  ا����

� SMPN  SMPS  MTsN  MTsS  ا��را�
 ����ع

٣٤٤ ١٥١ ٢٨ ١١٦ ٤٩ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ .١ 
٢٣٥ ١٦٢ ٢٠ ٣٣ ٢٠ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ .٢ 
٢١٧ ١٠٥ ٢٥ ٤٤ ٤٣ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ .٣ 
١٧٨ ١٥٣ ٩ ١٢ ٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ .٤ 
٢٢٤ ١٥٦ ١٧ ٤٢ ٩ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ .٥ 
 ١١٩٨ ٧٢٧  ١٢٤  ٢٢٢  ١٢٥  ����ع  

  

  

-٢٠٠٥ حىت ٢٠٠٢-٢٠٠١لسنة الدراسية  لنتائج االمتحان الوطين الناجحة. ٥

٢٠٠٦  

  عدد النجاح  املشتركنيعدد   السنة



 ١٣٤

  %  جمموع  نساء  رجل  جمموع  نساء  رجل  الدراسية

١٠٠ ٢٤٧ ١٥٢ ٩٥ ٢٤٧ ١٥٢ ٩٥  ٢٠٠٢-٢٠٠١ 

١٠٠ ٢٦٨ ١٨٨ ٨٠ ٢٦٨ ١٨٨ ٨٠  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

١٠٠ ٢٥٤ ١٦٦ ٨٨ ٢٥٤ ١٦٦ ٨٨  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

٩٨ ٢٦٨ ١٨٠ ٨٨ ٢٧٣ ١٨١ ٩٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٩٥ ١٩٧ ١٢٧ ٧٠ ٢٠٦ ١٣١ ٧٥  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  

  د الدراسية للفصل األول املوا. ٦

  مواقيت احلصة
  املواد الدراسية  الرقم

  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل

  التربية اإلسالمية  .١

  القرآن واحلديث. أ

  العقيدة واألخالق. ب

  الفقه. ج

  تاريخ الثقافة اإلسالمية. د

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

٢  

٢  

-  

  ٢  ٢  تربية املبادئ اخلمسة واملوطن  .٢

  اللغة  .٣

   اللغة اإلندونيسية وأدا.أ

  اللغة العربية. ب

  اللغة اإلجنليزية. ج

  

٤  

٣  

٤  

  

٤  

٣  

٤  

  ٤  ٤  الرياضية  .٤

  *)  *)  الفن  .٥

  *)  *)  الرياضات  .٦

  العلوم االجتماعية  .٧

  التاريخ. أ

  اجلغرافية . ب

  االقتصادية. ج

  علم االجتماع. د

  

٢  

٢  

٢  

٢  

  

٢  

٢  

٢  

٢  



 ١٣٥

  العلوم الطبيعية  .٨

  الفيزياء. أ

  الكيمياء. ب

  علم احلياة/ البيولوجيا . ج

  

٢  

٢  

٢  

  

٢  

٢  

٢  

  ٢  ٢  تقنية املعلومات واالتصال  .٩

  ٣  ٣  اللغوية  .١٠

  *)  *)  املواد الداخلية  .١١

  ٤٧  ٤٧  اموع

  .نظمت باملدرسة نفسها؛ املعقد على األكثر حصتان ىف األسبوع وتندمج ىف الكفاءة احلياتية*) 
  

  امج العلوم ربناملواد الدراسية ل. ٧

  مواقيت احلصة

  املواد الدراسية  الرقم  الفصل الثالث  الفصل الثاين

  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل

  التربية اإلسالمية  .١

  القرآن واحلديث. أ

  العقيدة واألخالق. ب

  الفقه. ج

  تاريخ الثقافة اإلسالمية. د

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

-  

٢  

٢  

  

٢  

-  

٢  

٢  

  ٢  ٢  ٢  ٢  تربية املبادئ اخلمسة واملوطن  .٢

  اللغة  .٣

  اللغة اإلندونيسية وأدا. أ

  اللغة العربية. ب

  اللغة اإلجنليزية. ج

  

٤  

٣  

٤  

  

٤  

٣  

٤  

  

٤  

٢  

٦  

  

٤  

٢  

٦  

  ٨  ٨  ٦  ٦  الرياضية  .٤

  *)  *)  *)  *)  الفن  .٥

  *)  *)  *)  *)  الرياضات  .٦

  -  -  -  -  اجلغرافية  .٧



 ١٣٦

  ٥  ٥  ٤  ٤  فيزياءال  .٨

  ٥  ٥  ٤  ٤  الكيمياء  .٩

  ٥  ٥  ٤  ٤  علم احلياة/ البيولوجيا   .١٠

  -  -  ٢  ٢  تقنية املعلومات واالتصال  .١١

  *)  *)  *)  *)  املهارة اللغوية  .١٢

  *)  *)  *)  *)  املواد الداخلية  .١٣

  ٤٦  ٤٦  ٤٥  ٤٥  اموع

  .عنظمت باملدرسة نفسها؛ املعقد على األكثر حصتان ىف األسبو*) 
  

  املواد الدراسية لربنامج العلوم االجتماعية. ٨

  مواقيت احلصة

  املواد الدراسية  الرقم  الفصل الثالث  الفصل الثاين

  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل

  التربية اإلسالمية  .١

  القرآن واحلديث. أ

  العقيدة واألخالق. ب

  الفقه. ج

  الثقافة اإلسالميةتاريخ . د

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

-  

٢  

٢  

  

٢  

-  

٢  

٢  

  ٢  ٢  ٢  ٢  تربية املبادئ اخلمسة واملوطن  .٢

  اللغة  .٣

  اللغة اإلندونيسية وأدا. أ

  اللغة العربية. ب

  اللغة اإلجنليزية. ج

  

٤  

٣  

٤  

  

٤  

٣  

٤  

  

٤  

٢  

٥  

  

٤  

٢  

٥  

  ٦  ٦  ٤  ٤  الرياضية  .٤

  *)  *)  ٢  ٢  الفن  .٥

  *)  *)  *)  *)  الرياضات  .٦

  ٣  ٣  ٣  ٣  التاريخ  .٧

  ٣  ٣  ٣  ٣  اجلغرافية  .٨



 ١٣٧

  ٦  ٦  ٥  ٥  االقتصادية  .٩

  ٣  ٣  ٤  ٤  علم االجتماع  .١٠

  -  -  ٢  ٢  تقنية املعلومات واالتصال  .١١

  *)  *)  *)  *)  املهارة اللغوية  .١٢

  *)  *)  *)  *)  املواد الداخلية  .١٣

  ٤٦  ٤٦  ٤٦  ٤٦  اموع

  .لى األكثر حصتان ىف األسبوعنظمت باملدرسة نفسها؛ املعقد ع*) 
  

  املواد الدراسية لربنامج اللغات. ٩

  مواقيت احلصة

  املواد الدراسية  الرقم  الفصل الثالث  الفصل الثاين

  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل

  التربية اإلسالمية  .١

  القرآن واحلديث. أ

  العقيدة واألخالق. ب

  لفقها. ج

  تاريخ الثقافة اإلسالمية. د

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

٢  

٢  

-  

  

٢  

-  

٢  

٢  

  

٢  

-  

٢  

٢  

  ٢  ٢  ٢  ٢  تربية املبادئ اخلمسة واملوطن  .٢

  ٥  ٥  ٤  ٤  اللغة اإلندونيسية  .٣

  ٧  ٧  ٣  ٣  اللغة العربية  .٤

  ٦  ٦  ٥  ٥  اللغة اإلجنليزية  .٥

  -  -      ٤  ٤  الرياضية  .٦

  *)  *)  *)  *)  الفن  .٧

  *)  *)  *)  *)  الرياضات  .٨

  ٢  ٢  ٢  ٢  التاريخ  .٩

  ٢  ٢  ٢  ٢  أنتروبولوجي  .١٠

  ٤  ٤  ٤  ٤  األدب اإلندونيسي  .١١

  ٢  ٢  ٦  ٦  اللغة األجنبية األخرى  .١٢



 ١٣٨

  -  -  ٢  ٢  تقنية املعلومات واالتصال  .١٣

  *)  *)  *)  *)  املهارة   .١٤

  *)  *)  *)  *)  املواد الداخلية  .١٥

  ٤٦  ٤٦  ٤٦  ٤٦  اموع

 .ها؛ املعقد على األكثر حصتان ىف األسبوعنظمت باملدرسة نفس*) 

  

 

 
 


