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 مقدمة  . أ

تعترب الكتابة من أهم مهارات اللغة، كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا             

نسان وظيفتان رئيـستان    للغة يف حياة اإل   . رئيسيا من أهداف تعلم اللغة األجنبية     

فإن الكتابة قادرة على    . هي االتصال وتسهيل عملية التفكري والتعبري عن النفس       

فنحن ميكننا القول بأن التعبري الكتايب وسيلة من وسـائل          . أداء هاتني الوظيفتني  

االتصال كما أنه ترمجة للفكر وتعبري عن الـنفس يف ذات الوقـت، ولـذلك               

  .يف حياة الفرد واجلماعاتأصبحت هلا أمهية كبرية 

إا من وسائل   . إضافة إىل ذلك، إن الكتابة مهمة أيضا يف حجرة الدراسة         

تعلم اللغة اليت تساعد الدارس على التقاط املفردات والتعرف علـى التراكيـب             

واستخدامها، كما أا تسهم كثريا يف تعميق وجتويد مهارات اللغة األخـرى،            

ومن هنا نستطيع   .  على هذه املهارات وتستفيد منها     ويف نفس الوقت فإا تعتمد    

القول بأن ممارسة الكتابة بشكل فعال واإلستفادة منها كمهارة لغوية أمر مرهون            

   .مبمارسة املهارات األخرى والسيطرة عليها

مهما كان كذلك، إن الكتابة ال تلقى يف تعليم اللغة األجنبية اإلهتمـام             

اهات احلديثة يف تعليم هذه اللغة واليت تركز على         املناسب، خاصة مع ظهور االجت    

وهـذا يـؤدي إىل ضـعف       . اجلانب الشفوي منها أكثر من اجلوانب األخرى      

وذهب الناقة إىل أن هذا الضعف ليس بـسبب صـعوبة           . الدارسني يف الكتابة  

الكتابة باللغة األجنبية وإمنا يرجع إىل قصور يف طرق التدريس ويف الربامج املعدة             

م الكتابة، وعدم اإلعداد الكايف لتعليم الكتابة، وقلة املـساعدات املقدمـة            لتعلي

للدارسني اليت توجههم حنو كيفية تطوير كتابتهم، والنقص يف التدريب املنظم يف            



 

املراحل األوىل من دراسة اللغة، وتقدمي موضوعات غري مناسبة للكتابة، أو إجبار            

 إىل درجة كافية من الـسيطرة علـى         الدارسني على الكتابة احلرة قبل أن يصل      

   ١.اللغة

، ٢وجيب أن يالحظ الباحث هنا أن مهارة الكتابة مهارة إجيابية إبداعيـة           

يهتم كالمها باجلهود على التعبري عن األفكار واملـشاعر         . كذلك مهارة الكالم  

ولكنهما ختتلفان يف كيفية التعبري عنـها، األوىل        . عند الشخص من خالل اللغة    

يؤدي هذا االختالف إىل االخـتالف يف خصائـصهما         . والثانية شفاهيا حتريريا  

  ٣ .واستخدامهما وبالطبع يف تدريسهما

إضافة إىل ذلك، أن التدريس يرتكز أساسا على عملية االتصال التعليمي           

 ٤.بني املدرس والتلميذ حيث يعتمد جناح التدريس على مدى فاعلية هذه العملية           

كبري يف جناح عملية تعليمية ويف تعليم مهـارة الكتابـة        هناك عوامل اليت هلا أثر      

وهذه . بصورة خاصة، وهي املعلم واملتعلم و الوسائل التعليمية وطريقة التدريس         

إن املعلـم   . العوامل كلها سوف تساعد املتعلم لتحقيق اهلدف التعليمي املرجو        

بناء على  . ابةوطريقة التدريس اليت اختاره عامالن أساسيان يف تنمية مهارة الكت         

هذا، قال بادودو بأن األخطاء الشائعة يف تعليم اللغة كان املدرس يعطى بكـثري              

                                                 
). حقوق الطبع وإعادةه حمفوظة جلامعة أم القرى. (تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. ١٩٨٥. حممد كامل الناقة  1

  .٢٣١ص 
دار الفكـر   : القاهرة  . االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية األخرى        . ١٩٨٧. محادة إبراهيم   2

  .٢٤٩ص . العريب
3 M. Soenardi Djiwandono. 1996. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung : Penerbit ITB. 43 ص. 
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 وأضاف ريونو إىل أن املعلم عامل       ٥.والدارسون ليس هلم دور يف عملية تعليمية      

ضروري يف حياة الدارسني، إنه باعتباره كصديقهم، و قـدوم، ومـشرفهم،            

يبذل جهـوده لتنميـة كفـاءم يف        وموجههم، ومشجعهم، و مقومهم الذي      

  ٦.الكتابة

اعتمادا على املالحظة األوىل يف املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامـان           

سيدوحارجو وخاصة يف الصف األول، وجد الباحث أن هناك اختالف اخللفية           

الدراسية للطالب، وأن مهارة الكتابة لطالب ما زالت بعيـدة عـن الكفـاءة              

إضافة إىل ذلـك،    .  يستطيع التعبري عما رأوا ومسعوا كتابيا      معظمهم ال . املطلوبة

ليس هناك تنويع يف طرق التدريس خاصة يف لتدريس الكتابة حيث تـؤدى إىل              

  .امللل

هذه احلقائق تدل على أن مهارة الكتابة لطالب املدرسة مـاس الثانويـة             

 وكـذلك احلاجـة إىل  . دوجندورو تامان سيدوحارجو حتتاج إىل تنمية وتصليح    

والطريقة اجليدة تساعد الطالب على حتقيـق أهـدافهم         . تنويع طرق تدريسها  

وللطالب . التعليمية ومتكينهم على تنمية اجلوانب النفسية واملعرفية والنفسحركي       

وبالنسبة إىل املدرس عليه أن     . عليهم أن يتعلم أكثر جهودا أثناء العملية التعليمية       

 وتنفيذها وتقوميها صحيحا ومنـهجيا      يتعود على التخطيط فب تدريس الكتابة     

  .واستمرارا

                                                 
5  Yus  Badudu. 1990. Mahir Berbahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia, 131 ص. 
6   S. Riyono. 1991.Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA. Jakarta : Rineka Cipta, 5 ص 



 

بناء على البيانات السـابقة، خيتار الباحث طريقة االستجابة اجلـسدية           

. الكاملة كالطريقة البديلة ملساعدة الطالب وإثارم يف لتنمية مهـارة الكتابـة           

وهذه الطريقة خيتارها الباحث إلجيـاد طريقة التـدريس املالئمـة باملـشكلة            

ف البحث اإلجـراء الصفي الذي يتميز بالقابلية للتطبيق والقابلية لإلجراء          وأهدا

 و يرجـى أن     ٧.ويهدف إىل حتسـني عملية تعليمية يف الفصل تطبيقيا ومباشرة        

  .تكون هذه الطريقة قادرة على تنمية مهارة الكتابة للطالب أحسن ما ميكن

  

  مشكلة البحث. ب

تخلص الباحث أن مهارة الكتابـة      انطالقا من خلفية البحث السابقة، يس     

لطالب املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو، وبصفة خاصـة يف           

وهذا على سبيل   . الصف األول، ال تزال دون املستوى وحتتاج إىل تنمية وتطوير         

ومن أسـباب   . االعتبار ألن الطالب ال يشتركون يف األنشطة التعليمية بالكامل        

واستخدم املدرس أحيانـا    . املعلم يف اختيار طرق التدريس    هذه الظواهر، قصور    

  .الطريقة املعينة متكررا دون التنويع

وعلى هذا األساس فالسؤال اليت يريد الباحث اإلجابة عنها يف هذا البحث         

  :فهي كما يلي

ما مدى فعالية استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف ترقية مهارة             -١

املدرسة ماس الثانوية دوجندورو    الصف األول من    طالب  التعبري التحريري ل  

 تامان سيدوحارجو ؟

                                                 
7 Syamsuddin AR. S. Damaianti. 2006. Metode Penelitian Pengajaran Bahasa. Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 226 ص 



 

  أهداف البحث.  ج

إن األهداف العامة هلذا البحث تتجلى يف تنمية مهارة التعبري التحريـري            

لطالب املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو من خالل طريقـة           

األهداف الـيت يريـد الباحـث       وبصورة خاصة،   . االستجابة اجلسدية الكاملة  

  :الوصول إليها يف هذا البحث هي 

ترقية مهارة التعبري التحريري لطالب املدرسة ماس الثانويـة دوجنـدورو            -١

تامان سيدوحارجو يف الصف األول من خالل طريقة االستجابة اجلسدية          

 .الكاملة

  

  فروض البحث. د

  :يلي يقدم الباحث فرض البحث كأساس تنفيذ هذا البحث فيما 

 الصف  إن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ترقّي مهارة الكتابة لطالب          -١

  . املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجواألول من

  

   البحثأمهية. هـ

  :هلذا البحث فوائد يستفاد منها سواء كان نظريا أم تطبيقيا وهي 

طـي مـسامهة    على اجلانب النظري أن نتائج هذا البحث ترجي أن تع           -١

للبحوث األخرى حول تنمية مهارة الكتابة لطالب املدرسة الثانويـة و           

  .خاصة البحوث حول تدريس مهارة الكتابة



 

يرجى أن تكون نتائج هذا البحث إعالنات إضافية يستفيد منها مدرسو             -٢

اللغة العربية يف تنمية مهارة الكتابة من خالل طريقة االستجابة اجلسدية           

 . من طرق تدريس الكتابة يف املدارسالكاملة كطريقة

يرجى أن تكون نتائج هذا البحث بشكل خاص مصدرا يقتـدي بـه               -٣

مدرسو اللغة العربية يف تنمية مهارة التعبري التحريري لطالب املدرسـة           

 .ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو

  

  حدود البحث . و

  :تالية كي ال يتسع البحث، حيدد الباحث حبثه يف األمور ال

املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو يف       :   احلدود املكانية   -١

  الصف األول

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الدراسي :   احلدود الزمنية   -٢

  مهارة التعبري التحريري املوجه: احلدود املوضوعية   -٣

  

  حتديد املصطلحات. ز

بحث لتـسهيل   حيدد الباحث املصطلحات املستخدمة يف موضوع هذا ال       

  :الفهم ولتركيز البحث كما يلي 

الترقية هي القيام بالتغيري من أجل تنمية أحد أو بعض خـواص النظـام                -١

  ٨.التعليمي يف اجتاه إجيايب حنو معايري قيمية
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رسم احلروف أوالكلمات أو اجلمل     مهارة التعبري التحريري هي القدرة على         -٢

توصيل الطالب إىل مـستوى      موجها يف شكل منظم ومنهجي ل      والربط بينها 

من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومـشاهداته وخرباتـه بلغـة           . ميكّنه

 ٩ .صحيحة سليمة

هي ) Total Physical Response Method(طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة   -٣

  ١٠.طريقة من طرق تدريس اللغة اليت تقوم على أساس النشاط احلركي
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  املبحث األول

  الكتابة وتعليمها

 مفهوم الكتابة وطبيعتها. أ

أو ) Copying(يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ          

 وحيدد اآلخرون التعريف بأا حتويل األصوات اللغوية إىل         ١١).Spelling(التهجئة  

رموز خمطوطة على الورق أو غريه متعارف عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما             

 مع أـا    ١٢تناءى الزمان واملكان وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة،        

معينة تفرضها علـى    جمموعة من األنشطة واملهارات اليت تتميز كل منها مبطالب          

هذه األنشطة تبدأ بتحويل الصوت املسموع يف اللغة إىل شكل مرئـي            . الكتاب

وهذه العملية كلها تسمى    . متفق عليه سواء كانت كتابة الكلمة إما كتابة اجلمل        

  ١٣.واخلط أو يف مصطالح آخر املهارة احلركية) اإلمالء(اهلجاء 

لرموز املرئية طبق للنظام املتفق     احللقة الثانية من عملية الكتابة هي وضع ا       

عليه بني أصحاب اللغة أي استخدام نظام تركيب اجلمـل يف صـياغة مجـل               

وهذا . وكتابتها كتمرينات القواعد، وترمجة سطور بسيطة، أو كتابة حوار قصري         

  .اجلانب يسمى النشاط الكتايب العملي البسيط أو التعبري

                                                 
منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية : الرباط. لناطقني ا مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغري ا. ١٩٨٩. رشدي أمحد طعيمة 11

 .١٨٧ ص.  -إيسيسكو-والعلوم والثقافة
ص . دار األندلس للنشر التوزيع: حائل . املهارات اللغوية مدخل إىل خضائض اللغة العربية وفنوا. ١٩٩٦. حممد صاحل الشنطى 12

٢٠٥.  
منـشورات املنظمـة    . (طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا      . ٢٠٠٣. ل الناقة رشدى أمحد طعيمة وحممود كام     13

 .٢٠١ص . ، ص)-إيسيسكو-اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة



 

طور كوسيلة للتعبري عن األفكار     تأيت بعد ذلك مرحلة النشاط الكتايب املت      

واهلدف النهائي من هذا النشاط هو      . يف شكل مسلسل طبقا لنظام تركيب اللغة      

القدرة على التعبري عن نفسه يف صيغة مهذبة راقية تتطلب االسـتخدام الفعـال              

ومن التعـبري   . وهذا النشاط يسمى اإلنشاء   . للثروة اللفظية وسائر تراكيب اللغة    

  ١٤. املهارة الثانية للكتابة وهي املهارة العقلية الفكريةواإلنشاء تتكون

يهـتم  . ، كذلك مهارة الكـالم    ١٥إن مهارة الكتابة مهارة إجيابية إبداعية     

. كالمها باجلهود على التعبري عن األفكار واملشاعر عند الشخص من خالل اللغة           

  . فاهياولكنهما ختتلفان يف كيفية التعبري عنها، األوىل حتريريا والثانية ش

ويف االستعمال اليومي للغة، إن عملية احلديث تكون أكثر مـن عمليـة             

وجبانب ذلك معظم عملية احلديث وقعت تلفائيا وفوريا دون االهتمام          . الكتابة

إا ـتم  . بالقواعد واألساليب الالزمة سواء أكان يف اللغة األوىل أم اللغة الثانية   

 اجلوانب اللغوية كاختيار الكلمات وتركيب      بالرسالة اليت يريد توصيلها أكثر من     

ولو أن هناك عدم الوضوح أو األخطاء يف توصيل هذه الرسالة فـسهل             . اجلملة

   .علينا تكميله وتصحيحه مباشرة

خبالف الكالم أو احلديث، إن يف عملية الكتابة فرصة أكثـر مفتوحـة             

ـ      . إلعداد ما نريد التعبري عنه وطريقته      ار الكلمـات   وميكن علينـا أيـضا اختي

واألساليب والصيغ وتصنيفها تصميما منهجيا وفقا للقواعد اللغوية الـصحيحة          
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وبعبارة أخرى، تم مهارة الكتابة بالرسالة اليت يريد        . لتسهيل الفهم عند قراءا   

  ١٦.توصيلها وجوانب اللغوية يف نفس الوقت

ف كـثريا  انطالقا من املالحظة السابقة، يتضح لنا أن مهارة الكتابة  ختتل         

و يؤدى هـذا االخـتالف إىل االخـتالف يف          . عن املهارات اللغوية األخرى   

وبعد  .خصائصها وكذلك يف استخدامها وبالطبع االختالف يف كيفية تدريسهما        

معرفة طبيعة هذه املهارة، على مدرسي اللغة العربية أن يراعوا طريقة تعليمهـا             

  .وتعلمها

  

  أهداف تعليم الكتابة.  ب

اسي يف تعليم مهارة الكتابة أو التعبري التحريري على وجه          إن هدف أس  

السيطرة على استخدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتابـة رسـالة أو             "العام هو   

  ". موضوع يستطيع العريب أن يفهمه

  :١٧وبالتفصيل، دف عملية الكتابة باللغة العربية إىل متكني الدارس من

  .لعالقة بني شكل احلرف وصوتهكتابة احلروف العربية وإدراك ا -١

 كتابة الكلمات العربية باحلروف املنفصلة وحبروف متصلة مـع متييـز            -٢

  .شكل احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرها

 . إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليم -٣

 . إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس -٤
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 ىل اليسار إتقان الكتابة من اليمني إ -٥

 . معرفة عالمة الترقيم وداللتها وكيفية استخدامها -٦

 معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفـات             -٧

بني النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية ا يف الكتابة           

 .إلـخ... كالتنوين والتاء املفتوحة واملربوطة واهلمزات 

 . كتابة يف مجل مستخدما الترتيب العريب املناسب للكلماتترمجة أفكاره -٨

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات الصحيحة يف سياقها من            -٩

اإلفراد والتثنية واجلمـع،    (حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغري املعىن        

 )إلـخ... التذكر واملؤنث، إضافة الضمائر 

 .يغ النحوية املناسبة ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الص -١٠

 . استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعبـر عنها -١١

 . سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة -١٢

  

  جماالت تعليم الكتابة. ج

إن جماالت أساسية يف تعلم وتعليم الكتابة باللغة العربية تتكون من أمور            

وتعترب هذه األمور   . ، والتعبري أو اإلنشاء   )إلمالءا(وهي اخلط، والكتابة اهلجائية     

  .وسيأيت بياا بالتفصيل كما يلي.  أيضا مراحل تدريس هذه املهارة

   اخلط . ١

. يعترب احلط املرحلة األوىل يف تعلم مهارة الكتابة قبل اإلمالء والتعـبري    

وإذا كان من أغـراض اإلمـالء       . إن اخلط واإلمالء مرتبطان غاية اإلرتباط     



 

يب التالميذ على أن يكتبوا كتابة صحيحة، فإن اخلط يكمل هذه الناحية            تدر

وكثريا ما يعجـز    . وجيعل الكتابة واضحة مجيلة تسهل قراءا ويفهم مرادها       

القارئ عن فهم املكتوب وإدراك مقاصده ومعانيه إذا كان اخلط الذي كتب            

  .به رديئا
ـ          ادات ولتدريس الـخط غرضان، األول فسيولوجي وهو تنميـة ع

عضلية من شأا أن تساعد على السرعة يف عملية الكتابة وجتويـد اخلـط              

والثاين سيكولوجي وهو قدرة على تدوين األفكار بطريقة منظمة أو        , وجتميله

بعبارة أخرى هو إجياد رابطة بني مراكز األفكار السامية ومركز الكتابـة يف             

  18 .املخ

اكاة والتدريب العملـي    إضافة إىل ذلك، إن أساس تعلم اخلط هو احمل        

لكسب املهارات اليدوية والسرعة يف الكتابة مع توافر اإلتقـان والوضـوح            

ومما يستخدمه املدرس لتحقيق هذه الغايـات النمـاذج اخلطيـة           . واجلمال

  .املتعددة
 

 )اإلمالء(الكتابة اهلجائية  . ٢

ومن . كما سبق القول، هناك عالقة وطيدة بني تدريس اخلط واإلمالء         

وينقسم اإلمالء  .  أن نفصل تدريس اخلط والتدريب عليه عن اإلمالء        الصعوبة

  :إىل مراحل
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  اإلمالء املنقول  ) أ

دف هذه اخلطوة يف تدريس الكتابة إىل حتسني قدرة الطالب على           

رسم احلروف والكلمات العربية، وتسمى هذه اخلطوة مبرحلـة النقـل           

كتاب أو بطاقـة     وفيه يكلف املدرس التالميذ نقل القطعة من         ١٩.والنسخ

أو مما يكتب على السبورة بعد معاجلتها بالقراءة والفهم وجي الكلمات           

مث ميلي املدرس القطعة على التالميذ فقرة فقرة . شفويا بالنظر ومن الذاكرة

 ٢٠.وهم يتابعونه فينظرون إىل ما ميلى ويكتونه

  اإلمالء املنظور  ) ب

ء املنقول فعليـه أن     إذا أحس املدرس أن تالميذه قد تقدموا يف اإلمال        

وفيه يعرض املدرس القطعة املالئمة     . يبدأ يف تدريبهم على اإلمالء املنظور     

للتالميذ على السبورة أو ينظرون إليها يف كتاب أو بطاقـة ويكلفهـم             

بقراءا ويناقشهم يف معناها ويطالبهم بتهجى بعض كلماا شفويا مـن           

رة مناسبة تكفي ألن ترسخ     وبعد أن تظل أمامهم فت    . النص مث من الذاكرة   

  21.يف اذهام، حتجب عنهم ويأخذ املدرس يف إمالئها عليهم

   اإلمالء االختباري )  ج

تقوم الكتابة اإلختبارية على أساس ثالث قدرات، هي القدرة علـى           

اإلستماع واملتابعة، والقدرة على االحتفاظ مبا مسع، والقدرة على وضع ما           
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ويهـدف  . ل هذه القدرات يف آن واحد     مسع يف رمسه الكتايب على أن تعم      

األول هو تعزيز العالقـات بـني      . هذا اإلمالء اإلختباري إىل حتقيق أمرين     

األصوات والرموز اليت تعلمها الدارس يف القراءة، والثاين هو اختبار وتقومي           

 ٢٢.منو وتقدم ذاكرة اإلستماع لدى الدارسني

ء على التالميـذ    جتري هذه املرحلة بأن ميلي املدرس موضوع اإلمال       

حبيث يكون مناسبا لقدرم ومواهبم بعد أن يقرأه هلم ويناقشهم فيه حىت            

  ٢٣.يفهموه من غري أن يقرؤوه أو يطلعوا عليه

  )اإلنشاء(التعبري . ٣

وينقسم تعليم  .  يعترب التعبري التحريري املرحلة األخرية يف مهارة الكتابة       

  : التعبري إىل مرحلتني مها 

  وجهالتعبري امل)  أ

بعد أن يتعلم الطالب كتابة احلروف والنسخ واإلمالء، ميكن أن يبدأ           

وهي مرحلة تسبق التعـبري     . التعبري املوجه الذي يسمى أيضا التعبري املقيد      

وهذه هي اليت سريكزها الباحث يف هذه الصفحات، وسيأيت بياا          . احلرة

  .فيما بعد يف املبحث اخلاص

  التعبري احلر)  ب

يترك للدارس فيها   .  احلر املرحلة األخرية يف تعلم الكتابة      ميثل التعبري 

ولكن ال تعين هـذه     . حرية اختيار أفكاره ومفرداته وتراكيبه عندما يكتب      
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وتبدأ هذه املرحلة باختيار    . احلرية أن الدراس ال حتتاج إىل توجيه ومساعدة       

موضوعات املناسبة ملستواهم اللغوى، ولعل أنسب موضـوعات حـول          

فإدا انتقلنا إىل خارج نصوص القراءة وبدأنا       . لـقراءة الـمقررة نصوص ا 

فينبغي أن تكون هـذه املوضـوعات       . يف إعطاء موضوعات حرة للتعبري    

 ومن أنواع هذا اإلنشاء هو العرض       ٢٤.بسيطة حمددة ومما مييل إليه الطالب     

البسيط، والقصة، والوصف، والرسالة، و اإلنشاء االبتكاري، واإلنـشاء         

  ٢٥.اخليايل

  تقومي مهارة الكتابة.  د

يعترب التقومي عملية تربوية منهجية خمططة اليت يقوم ا املعنيون باألمر يف            

العملية التعليمية ملعرفة مدى حتقيق األهداف العامة يف مرحلـة مـن املراحـل       

التعليمية أو يف السنة من السنوات الدراسية، كما يلجؤون إليه لتقومي املنـاهج             

وهو ما يقوم به . لكتب واملضامينها وترشيدها وتطويرها كما وكيفاوأهدافها وا

املشرف على عملية تدريس مادة ما ملعرفة مدى حتقيق األهداف اخلاصة لفرع            

وهو ما يقوم به املدرس يف غرفة الصف . من فروعها أو ملوضوع من موضوعاا

  .ملعرفة مدى حتقيق األهداف اليت يرصدها لدروسه اليومية

تقومي عملية التعليم  إىل معرفة فعالة و رائع إجراء التعليم إصالحا    يهدف  

لربنامج التعليم، بطريق إلقاء أسئلة للطالب مباشرة، وتكليفهم الواجب املرتيل،          

ويهدف تقومي حتصيل التعليم ملعرفة تنمية التعلـيم عنـد          . ومالحظة أنشطتهم 
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وذلـك  . ألهداف احملدودة الطالب يف مستطاعهم املادة اليت تعلّموها موافقة ل       

    ٢٦).summative tests(واختبار ائي ) formative tests(ينفذ باختبار تكويين 

يف أثناء تعليم املادة يعطي املعلم عدة اختبارات أسبوعية أو شـهرية أو             

يف اية  (ويف اية املادة التعليمية     . هذا يسمى اختبارات تكوينية   . نصف فصلية 

 ٢٧.يعطي املعلم اختبارا يسمى االختبار النهائي) اية العامالفصل الدراسي أو  

ويف تقومي تعليم مهارة الكتابة هناك عدة نقاط جيب أن يعمل واضـعو             

االختبارات على قياسها وهي املضمون والتنطيم واختيار املفردات و التراكيب          

ك عـدة    وبالنسبة إىل اختبار الكتابة املوجهة، هنا      ٢٨.اللغوية و عالمات الترقيم   

أنواع من بنود األسئلة لقياس كفاءة الدارسني فيها، ومن أمههـا االسـتبدال             

باملرادف والنقيض، إضافة كلمات أو شبه مجل، التحويـل، وجهـة النظـر،             

 وبصورة عامة مييل هذا اإلختبار إىل  سـواء          ٢٩.التكملة، والتوسيع شبه املقيد   

  ٣٠. اللغويكان التركيز على املفردات أو التركيز على التركيب
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  املبحث الثاين

  التعبري التحريري املوجه

  

يبدأ التعبري املوجه الذي يسمى أيضا التعبري املقيد بعد أن يتعلم الطـالب             

و يف هـذه    . وهي مرحلة تسبق التعبري احلرة    . كتابة احلروف والنسخ واإلمالء   

لى املرحلة يكون الدارسون قد عرفوا هجاء بضع مئات من الكلمات وحصلوا ع

ويف هذه  . ثروة كبرية منها، ومنت لديهم كثري من املفاهيم اليت درسوها يف اللغة           

املرحلة يعطى الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلمات والتراكيب والصياغات          

اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن يف إطار ال يسمح له بأن يكتب تعبريا أعلى              

 .من مستواه يف اللغة

   املوجهأشكال التعبري.  أ

يركز يف هذه املرحلة على االستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية الـيت            

والكتابـة يف هـذه     . حتكم سالمة اجلملة املكتوبة من حيث التركيب واملعىن       

ومن املمكن أن تأخذ الكتابة املقيدة     . املرحلة ينبغي أن تظل حتت إشراف املعلم      

  :٣١أحد األشكال اآلتية

طلب من التالميذ أن يكتب عدة مجل موازنة جلملـة          ي.  اجلمل املوازية  .١

 .معينة ويعطي الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل

  ) البنت(كتب الولد درسه : املثال 
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  .فيكتب التلميذ كتبت البنت درسها

تعتطى للطالب فقرة مكتوبة مث يطلب منه إعادة كتابـة          .  الفقرة املوازية  .٢

فإذا كانت الفقـرة تـدور      . ة فيها الفقرة مغريا إحدى الكلمات الرئيسي    

حول شخص امسه خالد، يطلب منه حتويلها لتدور حول فتـاة امسهـا             

ويستدعي هذا بالطبع تعيري األفعـال والـضمائر والـصفات          . فاطمة

 .واألحوال مناسبة مع االسم اجلديد

يطلب من التلميذ أن ميأل الفراغ يف اجلملة بالكلمة         .  الكلمات احملذوفة  .٣

يت قد تكون أداة جر، أو عطف، أو استفهام، أو شـرط، أو             احملذوفة ال 

 .كلمة حمتوى وغريها

  املدرسة___ ذهب الولد : املثال 

 ___  قرأ الطالب   

تعطى للتلميذ جمموعة من الكلمات يطلـب منـه أن          . ترتيب الكلمات  .٤

 .يرتبها ليكون منها مجلة صحيحة

     زيد– تفاحة – أكل –حلوة : املثال 

 ) حلوةأكل زيد تفاحة(

تعطى للتلميذ جمموعة مبعثرة من اجلمل، ويطلب منه أن         .  ترتيب اجلمل  .٥

فالتلميذ هنـا ال ينـتج كلمـات أو         . يرتبها ليكون منها فقرة متكاملة    

كل طالب عليه أن يفهم اجلمل املعطاة له والعالقات بينها، مث           . تراكيب

 .رى مناسبةيقوم بترتيبها زمنيا أو مكانيا أو منطقيا، أو بأية طريقة أخ



 

 حتويل اجلملة تعطى للطالب مجلة يطلب منه حتويلها إىل منفية أو مثبتة             .٦

أو استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل املاضي أو املضارع أو األمر،             

أو إىل املبين للمعلوم أو املبين للمجهـول، أو إىل غـري ذلـك مـن                

 .التحويالت

 أن يصلهما معا ليكون     تعطى للطالب مجلتان يطلب منه    .  وصل اجلملة  .٧

 .منهما مجلة واحدة باستخدام أداة حتدد له أو تترك له حرية حتديدها

  عاد الرجل: املثال 

        الرجل سافر أمس  

 )عاد الرجل الذي سافر أمس(

يعطى للطالب جزء من اجلملة ويطلب منه إكماهلـا         .  إكمال اجلملة  .٨

 .بزيادة مجلة رئيسية أو غري رئيسية

      ___تسألين إنْ : املثال 

 ___أنا أمسع 

 ميكن استخدام أسئلة جييب عنها الطالب إما من شـيء مسعـوه أو              .٩

 .قرءوه على أن تكون اإلجابة حتريريا

ميكن استخدام تدريبات االختصار والتلخيص كقراءة نـصوص أو          .١٠

موضوعات يف الكتب والـمجالت، مث تناقش نتائج القراءة  مناقشة          

من الدارسني كتابـة ملخـص هلـذه        مجاعية يف الفصل، مث يطلب      

 .املناقشة



 

 ميكن استخدام تدريب الوصف خاصة وصف املواقف كأن يصف          .١١

املعلم يف البداية مثال موقفا ما مث يطلب من الدارس أن يقـدم إمـا               

 .سؤاال وإما مجلة خربية مناسبة

 قابلت صديقا مل تره منذ مدة، فماذا ستقول له ؟: املثال 

وم أو االعتماد على الرحلـة أو الزيـارات          استخدام الصور و الرس    .١٢

واألعمال امليدانية واملشاهدات يف تزويـد الدارسـني بأشـياء أو           

 ٣٢.موضوعات يكتبون عنها ومبعلومات تعينهم على الكتابة

  

 األمور اليت جيب على املدرس مراعاا يف التعبري املوجه. ب

عبري التحريـري   وحيسن باملعلم أن يالحظ األمور اآلتية املتعلقـة بـاالت         

  :٣٣املقيد

ليست مجيع أنواع مترينات الكتابة املقيـدة بـنفس الدرجـة مـن              -

ولذا، على املعلم أن خيتار منها ما يناسـب املـسـتوى           . السـهولة

  .اللغوي لطالبه

جيب أن يأيت مترين الكتابة املقيدة بعد شرح املعلم للتركيـب الـذي              -

 .يعاجله التمرين وتدريب الطالب عليه شفويا

جيث أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدى الطالب أى سبق هلم أن              -

 .تعلموها
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بعد أن يكتب الطالب التمرين يتم تصحيحه عن طريـق التـصحيح             -

الذايت حيث يقوم كل طالب بتصحيح ما كتب مبقارنته لإلجـابات          

النمـوذجية، أو عـن طـريق تصحيـح املعلم ملا كتـب كــل           

 .طالب

مع طالبه يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيد       جيب أن يتناقش املعلم      -

 .من التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخطاء

  .يعيد كل طالب كتابة التمرين كله أو اجلمل اخلاطئة فقط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  املبحث الثالث

   الكاملةاجلسديةطريقة االستجابة 

  

  نشأة الطريقة.  أ

) Total Physical Response Method( الكاملـة  اجلسديةإن طريقة االستجابة 

 Action Based(حقيقة التطوير والتوسيع  من نظرية التعليم على أساس النـشاط  

Teaching .(  ف ونشر هذه الطريقة هو جامس آشـرأول من عر)James Asher (

وهي طريقة اليت تبىن على جمموعة مـن األوامـر          . عامل  أمركي يف علم النفس     

ت هذه الطريقة إىل نظرية التعلم للمدخل الطبيعي الذي         استند. والنشاط احلركي 

  ٣٤.أعطى اهتماما كبريا بالناحية العملية والناحية املوقيفية

.  الكاملة مدة أكثر من عشرين سـنة       اجلسديةتطورت طريقة االستجابة    

نشر آشر هذه الطريقة يف خمتلف برامج تعليم اللغة األجنبية يف العامل، وكذلك يف             

وقد ظهرت فعاليتها شيئا فشيئا حينما جترب علـى  .  لقات العلميةالندوات واحل 

عدد كبري من اللغات يف العامل كاإلجنليزية والعربية واألملانية والفرنسية واليابنيـة            

حدى طرق تدريس اللغة    إوأصبحت اآلن   . واألسبانية واإلبرية والروسية وغريها   

قترح على استخدام هذه الطريقة يف      املعروفة يف برامج تعليم اللغة األجنبية اليت ت       

  ٣٥.تدريس أية لغة أجنبية 

  

                                                 
34  Richard. Opcit. 87 ص. 
35  James W. Asher. Fear of Foreign Language. (Psychologi Today,  August 1981). www.tpr-
world.com 



 

  مبادئ الطريقة. ب

 توظيف النشاط احلركي لتنميـة      اجلسديةإن أهم مبادئ طريقة االستجابة      

وعلى هذا، قدم آشر مبادئ أساسية جتعل الدارسـني         . قدرة الطالب على الفهم   

 )Comprehension Approach (لديهم تقدم الفهم للغة أو ما يسمى باملدخل الفهمي

   :٣٦كما يلي

  .يف تعليم اللغة القدرة على الفهم تسبق القدرة اإلنتاجية .١

 .تأخري تعليم الكالم بعد أن وصل الطالب إىل تقدم الفهم .٢

 .املهارة تكتسب من االستماع الذي يوصلها إىل املهارة األخرى .٣

 .يفضل التعليم اجلانب املعنوي عن اجلانب الشكلي .٤

  .يم جو التوتر عند الطالبيقصر التعل .٥
 الكاملة عددا مـن األفكـار يف إطارهـا          اجلسديةتضم طريقة االستجابة    

وذكر آشر أنـه يبـدو أن       . العقالين من أمهها مبادئ اكتساب اللغة عند الطفل       

األطفال يستمعون كثريا قبل أن يتكلمو يف مرحلة اكتـساب لغتـهم األم، وأن         

حماولة الوصول إىل الشيء أو اإلمساك       (استماعهم هذا يصبح استجابات عضوية    

، كما أنه اهتم كثريا بدور املـخ األميـن يف       )به أو احلركة أو النظر أو غري ذلك       

التعلم ويرى أن النشاط احلركي من وظائف املخ األمين وأنه ينبغـى أن يـسبق               

وزاد آشر أن كلما كثر إعطاء اإلثارة كلما قويـت          . معاجلة اللغة يف املخ األيسر    

  ٣٧.ذاكرة، وهذا بواسطة األوامر والنشاط احلركيال

                                                 
36  http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning.htm 
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وكان آشر مقتنعا أيضا أن قاعة الدرس بيئة تبعث القلق والتوتر، وود لـو              

استطاع أن يبتكر طريق خيلو من هذا الضغط قدر املستطاع، حيـث ال يـشعر               

 داخل قاعة   اجلسديةوطريقة االستجابة   . الدارس أنه واع بذاته ويف موقف دفاعي      

عل الدارس يشط نشاطا كبريا يف االستماع واحلركة، واملدرس يقـود           الدرس جت 

املـسرحية والطـالب هـم      " خمرج"األداء قيادة توجيهية، أي أن املدرس هو        

  ٣٨"املمثلون"

 الكاملة عناية كثرية يف تزويـد املفـردات         اجلسديةتفيد طريقة االستجابة    

. هم االستماع والتقليد  للمتعلمني اللغة األجنبية وخاصة للمبتدئني ألن يطلب من       

هذه حتملهم إىل القدرة على الفهم وتشجعهم فيما بعد اسـتخدامه الـشفهي             

وبعد أن أصبحت املفردات مألوفـة يف  . البسيط، حىت تتسع إىل اجلانب التركييب    

  ٣٩.مساعهم، ميكن علينا االنتقال إىل القراءة والكتابة

  اإلجراءات الصفية.  ج
. استعمال صيغة األمر حىت يف املراحل املتقدمة جدا     تفيد هذه الطريقة كثريا من      

افـتح النافـذة،    : فاألمر طريقة أسهل حلمل الدارسني على احلركة واالستماع مثل          

وال . ، إىل غري ذلك   !، أعطه زميلك    !، خذ الكتاب    !، اجلس   !، قف   !أغلق الباب   

شجعهم علـى   وشيئا فشيئا يشعر الدارسون بارتياح ي     . يتطلب األمر استجابة كالمية   

وهكذا تـستمر عمليـة التعلـيم       . اإلجابة عن األسئلة، وعلى إعطاء األسئلة بينهم      

  ٤٠ .والتعلم
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ارسـم  : وميكن إدراج كثري من قواعد النحو املعقدة يف صيغة األمر مثل            

ومن اليـسري أن    ! ، اذهب سريعا إىل الباب ودق عليه        !مستطيال على السبورة    

اذهب ببطء إىل النافذة واقفز منها      : مثل  . صليء بذلك جوا من املرح يف الف      

وزاد عزيز ميكن التالميذ يستجيبون لألوامر      ! ، ضع فرشاة أسنانك يف كتابك       !

  ٤١.باحلركات و ينطقون املفردات املسموعة

ومن املمكن أيضا، بعد أن يستجيب الطالب لألوامر، يقدم املعلم بعـض            

  :األسئلة مثل

١.     ا استعمال املفردات اجلديدة إال الفهم عليها،  األسئلة اليت ال تتطلب إجابا

 :مثل 

  )اسم طالب(         من يقوم ؟ -

  )ال /نعم(        هل يقوم أمحد ؟-

  )اسم طالب(أو ) ال /نعم(    زيد ؟/   هل يقوم أمحد-

األسئلة اليت تتطلب إجاباا استعمال املفردات اجلديدة، ومن املمكن مع           .٢

 :، مثل التعريف إىل تغري احلالة النحوية

  )ال، أمحد جيلس/ نعم، أمحد يقوم(        هل يقوم أمحد ؟-

  )ال، أمحد جلس/ نعم، أمحد قام(  هل قام أمحد ؟) بعد القيام  (-

  )هو ما قام (         كيف زيد ؟-

 )هو كتب (        ماذا فعل زيد ؟-

                                                 
41 Furqanul Aziz. 2000. Pengajaran Bahasa Komunikatif Teori dan Praktek, cet 2. Jakarta : Remaja 
Rosdakarya. 24 ص. 



 

   :٤٢لتدريب على مهارة الكتابة، ميكن القيام باألنشطة التالية

و أكثر مث يظهره أمام الفصل ويعطـى لآلخـرين          يكتب الطالب األمر أ    -

  .الفرصة لالستجابة له

يقدم املدرس ألحد الطالب األوامر واستجاب له، مث يقدم األسئلة حوهلا            -

 .والطالب جييبون عنها كتابيا

يقدم املدرس ألحد الطالب األوامر واستجاب له، مث يطلب من الطالب            -

 .أن يكتبوا ماذا فعله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
42 Roberta Young. Using TPR to The Fullest. http//home.att.net/tpr/html 



 

  ث الرابعاملبح

  الدراسات السابقة

  

هناك البحوث  . ليس هذا البحث حبثا جديدا يف دراسة تعليم اللغة العربية         

  :السابقة تتعلق بتنمية مهارة التعبري التحريري كما يلي 

فعالية املدخل االتصايل يف تعليم التعبري التحريري لطالب الـصف األول            .١

 ).٢٠٠٢: أنواري حممد . (من املدرسة الثانوية احلكومية مجبري

. يركز هذا البحث على تنمية مهارة الكتابة من خالل املدخل االتـصايل           

بعد أن قام باحثه بالدراسة التجريبية، وصل إىل النتائج بأن هذا املـدخل             

 .أكثر فعالية لتدريس الكتابة و قادر على تنمية كفاءة الطالب

ية لتالميـذ الفـصل     استخدام فرتوفليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العرب       .٢

: نـور الوحـدة     (اخلامس باملدرسة اإلبتدائية احلكومية ببنجرماسـني       

٢٠٠٥.( 

ومن خالل هذا البحث، حاول باحثته على تطوير كفاءة الكتابة العربيـة      

، و حصلت على النتائج     "فرتوفليو"من خالل وسيلة من الوسائل التعليمية       

  .ءة الطالب يف الكتابةأن هذه الوسيلة التعليمية تستطيع تطوير كفا

 ).٢٠٠٧: والفجري  . ( البنائي باملدخلترقية مهارة الكتابة باللغة العربية       .٣

ولتحقيقهـا اسـتخدم     . يركز هذا البحث أيضا على ترقية مهارة الكتابة       

باحثه املدخل البنائي ووصل إىل النتائج أن هذا املدخل قادر على ترقيـة             

 .كفاءة الطالب يف الكتابة



 

غة اإلجنليزية للصغار من خالل طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة         تعليم الل  .٤

نساء احلسىن، اجلامعة اإلسالمية    (يف املدرسة نور الوطن سيلوبورو بليتار،       

 ). ٢٠٠٨:  احلكومية كيديري 

خيتص هذا البحث على استخدام طريقة االستجابة العـضوية الكاملـة يف         

باحثة إىل النتائج بأن هذه الطريقـة       ووصلت ال . تعليم اإلجنليزية للمبتدئني  

أكثر فعالة وتستطيع أ، ترقى كفاءة الطالب يف اللغة اإلجنليزية خاصـة يف             

  .استيعاب املفردات واستخدامها يف الكالم

وعلى ضوء البحوث السابقة، اتضح لنا أن موضوع هذا البحث يركز على           

ولكـن  . ري على السواء  تنمية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة أو التعبري التحري        

الباحث يستخدم طريقة التعليم املختلفة عن البحـوث الـسابقة، أي طريقـة             

وهذه تقرر بوضوح أن هذا البحث مل يبحثه أحـد          .  الكاملة اجلسديةاالستجابة  

 .من قبل
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  منهج البحث. أ

 له الذي) Action Research( ينتهج الباحث يف هذا البحث املنهج اإلجرائي

ودة تعلـيم الكتابـة يف   جخصائص تناسب مع أهداف البحث وهي حتسـني      

يهدف هذا املنـهج إىل     .  دوجندورو تامان سيدوهارجو     ماس الثانوية املدرسة  

ومن الناحية التنيفيذية ينقـسم املنـهج        ٤٣.التحسني واإلصالح وحل املشكلة   

و حبث ) Classroom Action Research(راء الفصلي بالفرد جاإلجرائي إىل حبث اإل

 الـذي ) Collaborative Classroom Action Research(اإلجراء الفـصلي باملـشترك   

 وهـذه التسـمية تدل على أنه جيرى داخل الفـصل          ٤٤.سـيقوم الباحث به  

عندما  تكون فيها األنشطة التعليمية، أو نستطيع القول بأنه البحث يف امليـدان        

  ٤٥.التعليمي الذي جيري يف الصف

داف وهي ترقية جودة التعليم ـ الفصلي أه  صة لبحث اإلجرائي  وبصفة خا 

حتصيال وعملية، ومساعدة املعلم حلل املشكالت التعليميـة، وتنميـة مهنـة            

 ومن أجل ذلك يقوم هذا التصميم بالتركيز على اإلجراء املخطـوط            ٤٦املعلم،

 ٤٧.وتطبيقه وتقوميه أو بعبارة أخرى مدى فعاليته حلل املـشكالت التعليميـة           

ضافة إىل ذلك، إن هذا املنهج مناسب مع أي موقف وسياق، سـواء كـان               إ

تطبيق املعلومات يف املوقف اخلاصة أو تطوير املداخل والطرائـق اجلديـدة يف             

  ٤٨.النظام واملوضع املعني

                                                 
43 Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.  ص  238  
44 Supriadi. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. www.WordPress.com 
45 Kasbollah, Kasihani. 1998. Penelitian Tindakan Kelas. Malang: Depdikbud. 34  ص 
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47 Suharjono. Ibid. 106  ص 
48  Judith Bell. 2006. Doing Your Research Project, terj. Jacobus Embu Lato. Jakarta : PT Indeks, 4 ص 



 

وجيب أن يالحظ الباحث هنا، أن حبث اإلجراء الصفي يسلك خطـوات            

ن تتماشى خطواته مع األنشطة      إىل أ  ٤٩)Elliot(ذهب إيليوت   . معينة يف عمليته  

اخلاصة يف األدوار، وهي تعرف الفكرة األوىل، وتشخيص وحتديد املـشكالت           

وأمـا ليـويس    .  العامة، والعملية اإلجرائية، والتقومي، وتصحيح اخلطة العامة      

(Lewis)   ف           ذ يف مشس الين يرى أن خطوات حبث االجراء الفصلي هـي تعـر

 وتكوين اخلطة العامة، وتنمية الـدور األول        الفكرة األوىل، وتصحيح امليدان،   

 (Madya) وعنـد مـديا      ٥٠.وتطبيقه، والتقومي، واالنعكاس إلقامة الدور الثاين     

داد، والعمليـة اإلجرائيـة، واملالحظـة       ـة متهيدية، واإلع  ـدراس: خطواا

   ٥١.والتقومي

حبث اإلجراء الصفي على    وعلى ضوء اآلراء السابقة يستخلص الباحث أن        

  : لعام يسلك اخلطوات اآلتية وجه ا

  

  الدراسة التمهيدية.١

 تـشمل علـى     اليتتعترب هذه املرحلة األوىل يف حبث اإلجراء الصفي         

املشكالت وحتديدها، ومجع البيانـات واملعلومـات املتعلقـة         على  تعرف  الت

) reconnaissance(تتم هذه العملية باملالحظة امليدانيـة       . مبوضوع هذا البحث  

   ٥٢.مع املعنيني باألمرواملقابلة 
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بناء على ذلك، وجد الباحث أن طريقة تدريس الكتابة يف املدرسـة            

 دوجندورو تامان سيدوهارجو غري متنوعة وغري مثرية وغري فعالة          ماس الثانوية 

  .لتنمية مهارة الكتابة

  التخطيط اإلجرائي. ٢

ـ ) Collaborator(تفيد هذه املرحلة تكوين جمموعة املتعـاونني         ع وتوزي

ويليـه تـصميم   . الوظائف بينهم  لتعيني من، مىت، أين،كيف، وماذا سيفعل 

وكذلك حتديد معهـم    . اخلطة دليال على تنفيذ وتطبيق اإلجراءات ونشرها      

خطة تعليم الكتابة الذي تشمل على األهداف والطريقة واملادة واألنـشطة           

يف ) Ibnu (وهذا كما أشار إليـه ابـن       ٥٣.والتقومي، وتصميم ورقة املالحظة   

راء أنشطة مثل استعداد اإلجراء، وهو شامل على تصميم خطة          ـختطيط اإلج 

ـ  (LKS) تعليم، وتعيني أداوات التقومي حنو أوراق التمرينـات        تبار، ـواالخ

ــ ــيم، واســـوتعــيني أداوات البحــث مل ــة التعل تعداد ـالحظة عملي

 ٥٤.مصادرتعليمية

 العملية اإلجرائية. ٣

ومما . ث مع املتعاونني من قبل يف الفصل      يراد ا تطبيق ما خطط الباح     

جيب أن يالحظ هنا، أن تنفيذ اخلطة ال بد من أن يستند إىل مـا يوجـد يف             

تدخل أيضا يف هذه    . جترى هذه العملية بشكل األدوار وأقلها دوران      . اخلطة

وعلى الباحـث مالحظـة     . املرحلة املالحظة والتقومي على العملية اإلجرائية     
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نـشطة  كأيع ما حدث يف الفصل أثناء العملية اإلجرائية         وتسجيل وكتابة مج  

وأخريا يفيد   ٥٥.املعلم والطلبة، وجو الفصل، ومدى حتقيق األهداف التعليمية       

  .التقومي وسيلة ملعرفة مدى حتصيل الطلبة يف التعليم

ويف هذا اال، يقوم الباحث بعد افتتـاح الـدرس بتطبيـق طريقـة        

ماس  من املدرسة    األوللتعليم الكتابة يف الصف      الكاملة     اجلسديةاالستجابة  

ـ     .  دوجندورو تامان سيدوحارجو   الثانوية الب ـويف ايتها خيترب الباحث الط

. مهـارة الكتابـة     عرفـة حتـصيلهم يف       وكذلك مل  العملية التعليمية تقومي  ل

 ذه العملية اإلجرائية يف الفصل علـى الترتيـب     ـري ه جتة القول   ـوخالص

   : اآليت

   التمهيد .١

    بالدرس السابقالربط -

   الطالبتشجيع -

 العرض   .٢

  إلقاء املادة  -

 تطبيق الطريقة -

  االختتام .٣

  على الدرسالتأكيد -

 التدريب والتقومي  -
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 . اإلنعكاس.٤

يقصد به التحليل والنقد على ما حدث يف الطلبة واملعلم وموقف الفصل 

 التعليميـة  وعلى الباحث تقدير مدى ترقية العملية. من التغيريات والتطورات 

ويفيد ذلـك   . بعد متام اإلجراء الفصلي، وما سلبيته، وكيف خطوة تكميله        

  ٥٦.تعيني كمية اإلجراء، هل ينبغى عليه احلاجة إىل الدور التايل أم ال

يناقش الباحث واملتعاون يف هذه املرحلة أمورا متعددة منها، التوافق بني           

ائص طوال عمليـة التعلـيم،      عملية التعليم وخطته، واملادة، والطريقة، والنق     

  .وترقية الكفاءة لدى الطلبة، وخطة اإلجراء اجلديد

  :وتتضح تلك املراحل على الصورة التالية 
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  ٥٧ )Lewin(خطوات حبث اإلجراء الصفي لليوين  : ١الصورة 
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   البيانات ومصادرها. ب

 واملقابلة و مـن امللحوظـة       املراد ا مجيع ما سجله الباحث أثناء املالحظة       

 من خالل طريقة االستجابة     مهارة التعبري التحريري  امليدانية والوثائق لعملية تعليم     

  إجـراء التعلـيم     وتقومي اإلجرائية، والعملية   ، الكاملة كاخلطة التعليمية   اجلسدية

  .ونتائجه

  واملعنيون٥٨ ينال منه البيانات،اليتأما مصادر البيانات هي موضوع البحث 

 دوجندورو تامان سيدوحارجو كرئيس املدرسة ومعلـم        ماس الثانوية يف املدرسة   

اللغة العربية وطبعا الطالب يف الصف العاشر والوثائق املتعلقة مبا يركـز عليـه              

  .الباحث يف هذا البحث

  

  جمتمع البحث. ج

إن جمتمع البحث الذى ارتكز عليه هذا البحث هو الطالب يف الـصف             

 ٢١ همعـدد . األول من املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو       

طالبة، الذين ختتلفون يف الكفاءة      ١١ و   طالب ١٠وهم ينقسمون إىل    . طالبا

  .العلمية و اخللفية الدراسية

  

  أدوات البحث.د

هلـذا   الباحث يف مجع البيانـات        استخدمها الىت أدوات البحث    وأما

  :هيالبحث ف
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  املالحظة. ١

 و هي أول مـا يقـوم        ٥٩.يقصد ا املالحظة وتسجيل الظواهر املنظورة     

الباحث به ملعرفة األحوال امليداين املوضوعي داخل الفصل أم خارجها علـى            

حد سوى، كدليل وإرشادة للتعرف علـى املـشكالت ولتـصميم اخلطـة             

   .اإلجرائية

 participant(ويف هذا الصدد، يقوم الباحـث باملالحظـة االشـتراكية    

observation (          حيث يشترك ويعامل الباحث مع املوضوعني أثناء إجراء عمليـة

  .البحث

  

  االستبيان. ٢

وهي أداة للحصول على احلقائق وجتميـع البيانـات عـن الظـروف             

داد جمموعة من األسـئلة     ويعتمد االستبيان على إع   . واألساليب القائمة بالفعل  

فراد اتمع، حيث ترسل هذه األسئلة عادة لعينـة  أترسل لعدد كبري نسبيا من   

 ويستخدم الباحث هذه الطريقة ٦٠.ممثلة جلميع فئات اتمع املراد فحص آرائها

يف مجع البيانات قبل تنفيذ العملية اإلجرائية ملساعدة تـشخيض املـشكالت،            

  .ائية ملعرفة نتائجهاوكذلك بعد العملية اإلجر

ويستخدم الباحث مقياس اإلجابة موافق جدا، مث موافق، مث غري موافق،           

 .مث غري موافق جدا
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  املقابلة.٣

تعترب املقابلة إىل حد كبري استبيانا شفويا، فبدال من كتابة اإلجابات فإن            

 ويستخدم الباحث هذه ٦١.املستوجب يعطى معلوماته شفويا يف عالقة مواجهية

وممـن يقـوم    . ريقة تكميلة البيانات اليت مجعها الباحث بطريقة املالحظة       الط

  .الباحث مبقابلته املعلم والتالميذ واملعنيون باألمر يف هذا اال

  

  االختبار.٤

يفيد االختبار معلومات وإعالنات مهمة ملعرفة مدى حتصيل الطالب يف          

) pretest(ام اإلختبار القبلي  العملية التعليمية قبل اإلجراء الفصلي وبعده باستخد      

و يعتمد تـصنيف    . الدوركل  وكذلك يف اية    ،  )postest (واالختبار البعدي 

االستعداد واختيار املادة، وتعيني نـوع االختبـار،        : االختبار على اخلطوات    

وترتيب األسـئلة علـى      (draft)وتعيني بنود األسئلة، وتصميم مسودة األسئلة       

قبل أن خيترب الباحث الدارسني فطبعا يعد الباحـث   و٦٢.أساس مسودة األسئلة 

  .  متت حتليلها ومناقشتها مع املتعاوناليتبنود األسئلة 

  

   حتليل البيانات.هـ

يسلك الباحـث   بعد احلصول على البيانات سواء كانت كيفية أم كمية،          

  : كما يلي هاتحليللعدة أساليب 
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  حتليل البيانات الكمية.١

) Descriptive Statistic Analysis(حصاء الوصفي يطبق الباحث حتليل اإل

على حتصيل الطالب يف تعليم الكتابة ويهدف إىل قياس مدى ترقية كفـاءة             

يف املائـة   ) mean(ويعمل ذلك يتعيني املتوسط احلسايب      . الطالب يف الكتابة  

   :٦٣وفقا للقاعدة اآلتية

 %100×=
∑
∑

fi

xf
x ii  

  :التوضيح 

x   :املتوسط احلسايب لدرجة التحصيل  

  وعةمجم:  ∑

fi   :مالدارس (رختب(  

ix   :نتيجة  

واملؤشرات اليت يقيسها الباحث يف تقومي كتابة الطالب يف هذا البحث           

وكـل  .  وعالمة التـرقيم هي املضمون والتنطيم والتركيب واختيار املفردات   

  :مؤشر يقاس وفقا للمقياس التايل 

 ضعيف:   ٥ – ٠ •

 مقبول:   ١٠ – ٦ •

 جيد:   ١٥ – ١١ •

  ممتاز:   ٢٠ – ١٦ •
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 استند إليه الباحث لتأيني نتائج االختبار فهي كمـا          الذيوأما املعيار   

  :كرت يف اجلدول اآليت ذ

  

  

  

  

  

  

  

  
  ١اجلدول 

  معيار نتائج االختبار

  

هذا اجلدول هناك مخس طبقات ملقياس كفـاءة الطـالب،          ومن خالل   

ومما يـدل علـى جنـاح       . وهي ممتاز، وجيد، ومتوسط، ومقبول، وضعيف     

 أو يف مستوى ٧٥،٠٠كانت لديهم النسبة املئوية فوق الطالب يف الدرس إذا 

  .جيد
 حيصل عليها الباحـث، يطبـق   اليتوبالنسبة إىل حتليل نتائج االستبانة     

) percentage(والنسبة املئويـة    ) mean(الباحث القاعدة ملعرفة املتوسط احلسايب      

  :على استجابات الطالب لكل أسئلة االستبانة كما يلي 

  

  )%(ئوية املنسبة ال  الطبقة  الرقم

  ١٠٠ - ٨٥،٠٠  ممتاز  ١

  ٨٤،٩٩ – ٧٥،٠٠  جيد  ٢

  ٧٤،٩٩ – ٦٥،٠٠  متوسط  ٣

  ٦٤،٩٩ – ٥٥،٠٠  مقبول  ٤

  ٥٤،٩٩ -٠   ضعيف  ٥



 

  )total score (النقط الكلي

 )maximum score (النقط األقصى

 
x =   

  

%  =                   × ١٠٠  

يني نتائج االستبانة فهي كمـا      ع استند إليه الباحث لت    الذيوأما املعيار   

   :يلي
 

 

 

 

 

 

  ٢اجلدول 

  معيار نتائج االستبانة
  

قسم درجة نتائج االستبيان علـى ثـالث        انطالقا من هذا اجلدول، تن    

ومما يدل على جناح العملية التعليمية      . طبقات وهي ممتاز، ومتوسط، وضعيف    

  .إذا كانت النسبة املئوية على مستوى ممتاز

نتائج املالحظة، يستخدم الباحث القاعـدة ملعرفـة        يف حتليل    وكذلك

  : كما يلي شر يف دليل املالحظةلكل مؤ) percentage(النسبة املئوية 

  

%  =                   × ١٠٠  

 %نسبة مئوية   الطبقة  رقمال

١٠٠ - ٦٧  ممتاز  ١  

٦٦ - ٣٤  متوسط  ٢  

٣٣ - ٠  ضعيف  ٣  

  ) total score(النقط الكلي 

 )respondent(عدد املستجيبني 

  )total score(النقط الكلي 

 )maximum score(النقط األقصى 



 

 فهي كمـا    املالحظة استند إليه الباحث لتأيني نتائج       الذيوأما املعيار   

   :يلي
 

 

 

 

 

  

  
  

  ٣اجلدول 

  حظةمعيار نتائج املال

بناء على هذا اجلدول، إن مقياس نتائج املالحظة مخسة مستويات وهي           

وتنجح العملية التعليمية إذا كانت     . ممتاز، وجيد، ومتوسط، ومقبول، وناقص    

  . أو على مستوى جيد % ٨٠النسبة املئوية فوق 

  حتليل البيانات الكيفية.٢

ـ          ة، و يـسلك    يقوم الباحث ذا التحليل على نتائج املالحظـة واملقابل

ختفيض البيانات، وتفريقها، واستنباطها، وتـصميم      : اخلطوات األربعة وهي    

  ٦٤.الفروض العملي
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  )%(نسبة مئوية   الطبقة  رقمال

١٠٠ - ٩٠  ممتاز  ١  

٨٩ - ٨٠  جيد  ٢  

٧٩ - ٧٠  متوسط  ٣  

٦٩ - ٦٠  مقبول  ٤  

٥٩ - ٠   ناقص  ٥  



 

@ @
Êia‹Üa@Þ—ÑÜa@ @

pbäbïjÜa@ÞïÝ¥ì@ó“Ôbåàì@�‹È@ @
  

  اإلعداد: المبحث األول 
  الدراسة التمهيدية  . أ
 التخطيط اإلجرائي  . ب

  العملية اإلجرائية: المبحث الثاني 
 الجـسدية  تعليم التعبير التحريري من خالل طريقة االستجابة         إجراء  . أ

 الكاملة في الدور األول
 الجسديةإجراء تعليم التعبير التحريري من خالل طريقة االستجابة      . ب

 الكاملة في الدور الثاني
  تحليل البيانات وتفسيرها: المبحث الثالث 

ي ترقية  الكاملة فالجسديةمدى فعالية استخدام طريقة االستجابة   . أ
  مهارة التعبير التحريري

  

  

  

  

  

  



 

  املبحث األول 

  اإلعداد

  

 بدايـة عمليـة     يف مجعها الباحث    اليت على البيانات    املبحثيتضمن هذا   

  .فيما يلي بياا بالتفصيلو . البحث

  

  الدراسة التمهيدية  .أ

هلا يف أواخـر     مرتان أو  )Reconnaisance(املالحظة امليدانية   قام الباحث ب  

 بطريقة  ٢٠٠٨من أبريل   ) ١٩ -١٤(ا يف األسبوع الثالث     هياير وثان شهر فرب 

ويستخلص الباحث هذه البيانات على األمـور       . املالحظة واملقابلة واإلستبانة  

  التالية

 تهمئعدد الطلبة وكفا . ١

 دوجندورو  ماس الثانوية إن عدد الطلبة يف الصف األول من املدرسة         

 ١١ تلميـذ و     ١٠ إىل   وهـم ينقـسمون   .  طالبا ٢١تامان سيدوحارجو   

 وكذلك  .إضافة إىل ذلك، إن كفاءم وقدرام اللغة العربية خمتلفة        . تلميذة

.  اللغة العربية والكتابة بـصفة خاصـة        تعليم الفروق الفردية ورغبتهم يف   

 ٥ومات من املدرس وحتصيلهم الدراسـي الـسابق،         ـاعتمادا على املعل  

ـ ، طالب ضعفاء٣ ،طالب منهم متفوقني و  اقون لـديهم كفـاءة   ـ والب

  .متوسطة

  



 

 طريقة التعليم والكتاب الدراسية . ٢

بالنسبة إىل طريقة تعليم املستخدمة يف تدريس اللغة العربية وبـصفة           

خاصة يف تدريس الكتابة، إن املدرس ال يستخدم طريقـة مـا بوضـوح              

استخدم املدرس بعض   . وكمال دون أن يعرف حقيقتها ونظريتها وفعاليتها      

وكذلك أن تدريس . موجود يف الكتاب الدراسية فحسب أساليب كما هو    

وأمـا  .  االهتمام الكبرية خبالف القواعد والقراءة والكالم        تنالالكتابة مل   

 .الكتاب املقرر هلذا الدرس هو العربية للناشئني الد الثاين

 حصة الدرس . ٣

مـاس  كما هو املكتوب يف قائمة الدراسة للصف األول من املدرسة           

 ٤ حصص و    ٤جندورو تامان سيدوحارجو، لدرس اللغة العربية        دو الثانوية

 . دقيقة٦٠لقاءات يف األسبوع، ولكل حصة 

  الكاملةاجلسديةآراء املدرس حول طريقة االستجابة  . ٤

 حصل عليها الباحث، ليس ملدرس      اليتبناء على املعلومات والبيانات     

 الكاملة من سديةاجلاللغة العربية ذه املدرسة معرفة حول طريقة االستجابة 

. وبعبارة أخرى، نستطيع القول بأن هذه الطريقة تعترب شيء جديد له          . قبل

وبعد أن عرف الباحث عن هذه الطريقة، اجنذب املدرس ا وأراد معرفتها            

  .وتعلمها أكثر وأعمق

 آراء املدرس حول تنفيذ اإلجراء باملشترك . ٥

تدريس من خالل   حينما سأل الباحث املدرس للقيام باالشتراك يف ال       

 الكاملة ، اتفق املدرس مـع الباحـث وأراد أن           اجلسديةطريقة االستجابة   



 

مـاس  يساعد الباحث بقدر استطاعته لتنمية مهارة الكتابة لطالب املدرسة         

  . دوجندورو تامان سيدوحارجو يف الصف األولالثانوية

 ار القبليبنتائج االخت . ٦

 الدراسة التمهيدية، قام     حصل عليها الباحث يف    اليتتأكيدا للبيانات   

 ملعرفة مـدى    ٢٠٠٨ أبريل   ٢٢االختبار القبلي يف  يوم الثالثاء،       بالباحث  

  .وفيما يلي نتائج هذا االختبار. كفاءة الطالب يف الكتابة

  

  املتوسط  املؤشر

  ١٢،٦٦  مضمون

  ١٢،٠٩  تنظيم

  ١١،١٩  اختيار املفردات

  ١١،٥٢  تركيب

  ١١،٠٩  عالمة الترقيم

  )مقبول (٥٨،٥٢  التحصيل
   : ٤جدول 

  متوسط نتائج االختبار القبلي

ل، اتضح لنا أن متوسط التحصيل الكلـي يف         و اجلد هذااستنادا إىل   

وهذا يدل على أن كفاءة الطالب يف مهارة        . ٥٨،٥٢االختبار القبلي فقط    

وعلى هذا، اعتقد الباحث    . التعبري التحريري ما زالت على مستوى مقبول      

. يف الصف األول ذه املدرسة حتتاج إىل تنمية وتطوير        أن كفاءة الطالب    



 

ولتحقيقها، اتفق الباحث مع املتعاون للقيام بتعليم الكتابة من خالل طريقة           

  . الكاملةاجلسديةاالستجابة 

   التخطيط اإلجرائي.ب

، وفيما يلي بياـا     ٢٠٠٨ من أبربيل    ٢٦ -٢١وقعت هذه املرحلة يف     

  .بالتفصيل

التخطيط اإلجرائي بتكـوين جمموعـة املتعـاونني         الباحث مرحلة    بدأ

)Collaborator Team (الباحث هـذه  بدأوطبعا . وفقا لنتائج املقابلة واالستبانة 

 اشـترك مـع     الذيوكان املتعاون   .  موافقة وإعانة رئيس املدرسة    بعداخلطوة  

) Nasihul Musthofa, S. Ag (فيالباحث يف هذا البحث هو األستاذ ناصح املصط

 دوجنـدورو تامـان     مـاس الثانويـة    مدرسي اللغة العربية يف املدرسة       أحد

  .سيدوحارجو

 املدرس وتدريبه ملية فيما بعد بتزويد املتعاون أيصل الباحث هذه الع   او

أعطـاه  و.  الكاملـة  اجلسديةعلى تدريس الكتابة من خالل طريقة االستجابة        

طبيقهـا ومنـاذج     ت والباحث مجيع املعلومات حول هذه الطريقة من نظريتها         

رغم أن املواد جديدة واملواجهة غري متوفرة، رأى الباحث أن          . إجراءاا الصفية 

  .قائاملتعاون قد استوعب على املعلومات واملعارف عن هذه الطريقة دون ع

بعد تكوين جمموعة املتعاونني وتدريبه، اسـتكمل الباحـث مرحلـة           

يـة، وخطـة األنـشطة      التخطيط اإلجرائي بتخطيط وتصميم اخلطة التعليم     

التعليمية،  وطريقة املالحظة، وتوزيع الوظائف بني الباحث واملتعاون، وطريقة          

التقومي، وما يتعلق بتنفيذ تعليم الكتابة يف الصف األول من خـالل طريقـة              



 

ويف هذا الـصدد،   .  الكاملة كدليل عملي للعملية اإلجرائية     اجلسديةاالستجابة  

 سيعلم هو الدرس السابع،     الذي موضوع الدرس    اتفقت جمموعة املتعاونني بأن   

وكذلك اتفقت أيضا  . لباحثن ا بأن فرصة املدرس كمعلم يف الفصل أكثر م       و  

  .بأن يكون أشكال االختبار اإلنشاء املوجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  املبحث الثاىن

  العملية اإلجرائية

  

 اجلسديةبة   إجراء تعليم التعبريالتحريري املوجه من خالل طريقة االستجا        .أ

  الكاملة يف الدور األول

 .٢٠٠٨ من أبريل ٢٩إجراء التعليم يف اللقاء األول يف يوم الثالثاء، . ١

  ) دقيقة٦٠ × ١(يف املكتبة : موضوع الدرس 

 التمهيد  ) أ

يعترب هذا اللقاء األول فرصة الطالب للتعارف مع شيء جديد يف           

 ابتدأ الباحث   بعد أن سلم املدرس على الطالب ودخل الفصل،       . تعلمهم

. كمدرس التعارف مع هؤالء الطالب ومأل كشف الغياب يف نفس الوق

هنـاك  .  كالباحث يف تلك املدرسة    وظيفتهوكذلك شرح املدرس حول     

ويليه تكلم املدرس حول . بعض الطالب الذين تساءلوا حول هذه األمور

ال و". يف املكتبة " بالدرس اجلديد حتت املوضوع      وعالقتهالدرس السابق،   

  .  الكتابة العربيةعلىينسى املدرس تشجيع الطالب 

 العرض  ) ب

 املدرس أن الطالب مستعدون للتعلم، ابتدأ املدرس        الحظبعد أن   

إعطاء الطالب املعلومات واإلرشادات العملية حول تعليم الكتابة مـن          ب



 

بعد .  الكاملة ألا تعترب شيء جديد هلم      اجلسديةخالل طريقة االستجابة    

  .  املدرس النماذج التطبيقية لتأكيد فهم الطالبقدم لقصرية،ااملناقشة 

وعلى سبيل املثال، كتب املدرس املفردات حول املوضوع علـى          

زيد يضع الكتـاب    : " تتحمل هذه املفردات، مثل      اليتالسبورة واجلملة   

محل املدرس الكتاب   (مث قرأ املدرس اجلملة وطبقها جسديا       ".  الرف على

وبعد ذلك، أشار املـدرس إىل      ). ضع الكتاب فيه  وذهب إىل الرف مث و    

يا فالن، خذ الكتاب من الـرف   :  قائال   يقلدهأحد التالميذ مث أمره ألن      

بعد ذلك، كتب املـدرس اجلملـة       . ، فالطالب استجاب له جسديا    !"

  .األخرى، مث أمر ا الطالب اآلخر وما إىل ذلك

   االختتام )  ج

أن يكتبـوا   هم  درس من لدرس، طلب امل  ل فهم الطالب     من لتأكيدل

وهذه تفيد من وسـائل     . مجلة واحدة على كيفهم يف الصفحة الصغرية      

لتدريبهم وملمارستهم على الكتابة وكذلك لدى املدرس ملعرفة قدرم يف 

بعد أن مجع املدرس الصفحات، طلب من كل طالب أن يـأمر            . الكتابة

الب فرصـة    املدرس للط  أعطىصة  ويف اية احل  .  زمالئه مبا كتبوا   أحد

  .سؤال مث اختتم احلصة بالسالم

  

  

  
 



 

  ٢٠٠٨ من مايو ٨ إجراء التعليم يف اللقاء الثاين يف يوم اخلميس،  . ٢

  ) دقيقة٦٠ × ١(يف املكتبة : موضوع الدرس 

 التمهيد  ) أ

يف هذا اللقاء الثاين فتح املدرس احلصة بالبسملة مث مـأل كـشف             

  ذلك وبعد. دة السابق الغياب مث قدم بعض األسئلة إىل الطالب حول املا        

لطالب التشجيعات كي جيتهدون يف دروسهم وخاصة يف        ل املدرس   قدم

أضاف املـدرس أيـضا   . الكتابة مع بيان عن أمهية الكتابة واللغة العربية   

  . الكاملةاجلسديةاملعلومات اإلضافية حول طريقة االستجابة 

 العرض  ) ب

 قـدم   أحد الطالب مث استجاب لـه، مث       بأمر املدرس مباشرة    بدأ

يا فـالن، خـذ     : ، مث ثالثة أوامر إخل، على سبيل التدرج، مثل          أمران

.  ذلـك  إىل غـري  ! ، تبسم   !، اقرأ الكتاب    !الكتاب األزرق من الرف     

وبعد ذلك، قدم املدرس سـؤال أو       . وعلى اآلخرين أن يشاهدواها جبيد    

 أين: التدرج أيضا، مثل    بسؤاالن أو ثالثة أسئلة لآلخرين وفقا ملا فعله         

ة، طلب  ويف هذه النقط  . أخذ فالن الكتاب ؟، هل الكتاب أبيض ؟، إخل        

تداولت هذه  .  عنه أن يكتبها على السبورة     املدرس ممن يستطيع اإلجابة   

  .العملية بني طالب و اآلخر

 –قرأ الكتاب   : (كتب املدرس بعد ذلك مجال على السبورة، مثل         

يرتبواها ترتيبا  وطلب من الطالب أن     ).  تبسم – الكتاب من الرف     أخذ



 

 عرف اإلجابة عليه أن يكتبها على       الذيصحيحا وفقا ملا رأوا، والطالب      

  .جرت هذه األنشطة متداولة بني الطالب. السبورة

   االختتام )  ج

قام املدرس يف هذه الفرصة بالتدريبات والتمرينات ملعرفة مـدى          

تقـومي األنـشطة    يف  تفيد هذه العمليـة     . حتصيل الدراسة عند الطالب   

ويف هذا الصدد كتب املدرس     . لتعليمية وممارسة الكتابة يف نفس الوقت     ا

. جمموعة من األوامر يف الصفحة وطلب من املدرس املساعد أن يفعلـها           

وبعد ذلك، قدم املدرس بعض األسئلة إىل الطالب، مث أجابوا عنـها يف             

وقبل أن اختتم املدرس احلصة، مجع املدرس أوراق        . ورقة اإلجابة كتابيا  

  .ألجوبة مث فتح باب املناقشةا

  

 .٢٠٠٨ من مايو ١٣إجراء التعليم يف اللقاء الثالث يف يوم الثالثاء،  . ٣

  ) دقيقة٦٠ × ١(يف املكتبة : موضوع الدرس 

   التمهيد) أ

بعد فحص كشف   . ابتدأ املدرس احلصة كما ابتدأه احلصة السابقة      

 اللقاء املاضـي و     الغياب والكالم عن املادة السابقة، تكلم املدرس حول       

  .شجع الطالب مث شرح املدرس املادة ذلك اليوم

   العرض) ب

ويف هذه  . األنشطة التعليمية على اإلنشاء البسيط    يف    املدرس ركز

. الفرصة ألقى املدرس البيان إىل الطالب حول اإلنشاء اجليد وتشجيعهم         



 

 الكاملـة، أخـذ الطـالب أن        ويف أنشطة طريقة اإلستجابة اجلسدية    

طلب املـدرس يف هـذا      . م وكذلك يف تدريبا   دراسامسون يف   يتحم

لهم حينما طبق الطريقة من أول      ي مافعل زم  وااللقاء من الطالب أن يكتب    

وجبانب ذلك، شرح املدرس أيضا املفردات . األمر أو األنشطة إىل آخرها 

  .لطالبلالصعبة 

   االختتام )ج

 مـدى التحـصيل     ويف اية احلصة، قام املدرس باالختبار ملعرفة      

 قـدم . الدراسي عند الطالب، وارتكز هذا االختبار على اإلنشاء املوجه        

املدرس األوامر إىل املدرس املساعد واستجاب له، مث طلب من الطالب           

.  عما فعله من أوهلا إىل آخرها يف ورقة اإلجابـة          ابسيطإنشاء  أن يكتب   

  .تهت احلصةوبعد، مجع املدرس األوراق مث فتح باب املناقشة حىت ان

 االنعكاس. ٤

بعد أن الحظ الباحث واملدرس على إجراء التعليم يف ثالثة لقاءات           

           يستطيع . ايف الدور األول، هناك بعض مالحظات ال بد من االهتمام

ريا ألـم مل    ح يزال مت  يف هذا الدور األول بعض الطالب ال      القول بأن   

وظهـرت  .  كثرية رلتكرال على الطريقة، لذلك كانت احلاجة      يتعودوا  

إضـافة إىل   . حتتاج إىل الزيادة  ما زالت ناقصة و   عملية الكتابة   بأن  أيضا  

 إىل أن املعلومات مـا      ي يؤد الذيذلك، ليس هناك تنظيم الوقت اجليد       

.  أثناء األنـشطة   يشاغبونوأيضا، كان الطالب أحيانا     . وصلت بكمال 



 

ـ وأكثر هذه احلقائق يوجد يف اللقاءين األولني وخاصة يف           ء األول،  االلق

وبعد تشخيص هذه السلبيات    .  وقصرت هذه الظواهر يف اللقاء الثالث     

 واملدرس إليها لتحسني وإصالح خطة األنشطة       ثوالنقائص، استند الباح  

 .التعليمية يف الدور التايل

  نتائج الدور األول. ٥

بناء على البيانات السابقة، إن يف الدور األول ثالثة لقـاءات، وقـام             

 وكذلك  ،اختبارا يف آخر الدور ملعرفة تطور وتنمية العلمية التعليمية        ب املدرس

النتـائج  إىل  الباحـث  وصل، اوعلى هذ. دراسي عند الطالب  ـالتحصيل ال 

  :ة التالي

  املتوسط  املؤشر

  ١٥،٧٦  مضمون

  ١٤،٢٤  تنظيم

  ١٤،١٠  اختيار املفردات

  ١٥،٥٢  تركيب

  ١٤،٧٦  عالمة الترقيم

  )سطمتو (٧٤،٨٥  التحصيل
   : ٥جدول 

  متوسط نتائج االختبار يف الدور األول



 

 اجلدول أن بعد إجراء تعليم الكتابة من خـالل          نالحظ من خالل هذا   

 الكاملة، هناك تغريات وتطورات يف كيفية برنامج        اجلسديةطريقة االستجابة   

اعتمادا على نتائج االختبار يف الدور األول ارتفع        . تعليم الكتابة ذه املدرسة   

 مع أن يف االختبار القبلـي       ٧٤،٨٥التحصيل الدراسي عند الطالب وأصبح      

كذلك ارتفع مستوى قدرة الطالب يف الكتابة من مـستوى          . ٥٨،٥٢كان  

  .مقبول إىل متوسط
 

 اجلسدية إجراء تعليم التعبريالتحريري املوجه من خالل طريقة االستجابة          . ب

  الكاملة يف الدور الثاين

  التخطيط اجلديد. ١

ما سبق القول، بعد أن مر الباحث واملدرس بانعكاس وحتليل إجـراء            ك

التعليم يف ثالثة اللقاءات من الدور األول، وجد مها بأن مـا زالـت فيهـا                

 وقبل أن بدأ الدور الثـاين     . االلتفات إليها  ال بد من     اليتالنقائص والسلبيات   

حتـسينا  اجتمع الباحث مع املدرس مرة ثانية للقيـام بـالتخطيط اجلديـد             

  . السابقتخطيطوتصحيحا لل

 تقصري الوقت يف التمهيـد وتكـثريه      ومما يزاد ويغري يف هذه اخلطة هو        

ابة للطـالب،   فرص الكتإكثار مث كذلك .للعرض والتدريبات يف اية احلصة   

 يـشاغبون  ما ميكن إىل أم ال       كثر أنشطة الطالب أ   وعلى املدرس أن يراعي   

 ذلك عليه أن يهتم باختيار املفردات املناسبة إضافة إىل. ويركزون على الدرس

  .مع كفاءة الطالب حينما يطبق طريقة التعليم



 

  ٢٠٠٨ من مايو ٢٣إجراء التعليم يف اللقاء األول يف يوم اخلميس،   . ٢

 ) دقيقة٦٠ × ١(يف الصف : موضوع الدرس 

 التمهيد  ) أ

 الدراسة بفحص كـشف     بداية العادة، قام املدرس يف      جرتكما  

ويف هذا اال، .  تشجيع الطالب والكالم حول الدرس املاضي     الغياب، مث 

قدم املدرس موضوع الدرس اجلديد مع البيان عنه وكذلك شرح األنشطة           

  .التعليمية ذلك اليوم

 العرض  ) ب

 الكاملة باستخدام   اجلسديةطبق املدرس مباشرة طريقة االستجابة      

هذا اللقاء فرصـة    لطالب يف   لأعطى املدرس   . تتعلق باملادة اليت  املفردات  

. هذه الطريقة على  ملمارسة الكتابة أكثر من قبل، ألن الطالب قد تعودوا          

معظمهم قد استطاعوا استيعاب املادة يف وقت قـصري، وتطبيـق هـذه             

  .الطريقة بأنفسهم، و املدرس أعطاهم األسئلة مث يكتبون اإلجابة بال ريب

  االختتام )  ج

استخدم املدرس األنشطة لتدريب الطالب وممارستهم على الكتابة، 

 شكل اإلجابة عن األسئلة كتابيا وفقا الستجابة األوامر و ترتيـب            على

 هذه األنشطة   تعتربو.  يف اللقاء الثاين يف الدور األول      جرىاجلمل  مثلما    

 الدراسة باملناقـشة    ختتمتا. وسيلة لتقومي العملية التعليمية يف ذلك اليوم      

  .حول هذه األنشطة



 

  ٢٠٠٨ من مايو ٢٧ يف اللقاء الثاين يف يوم الثالثاء،  إجراء التعليم . ٣

  ) دقيقة٦٠ × ١(يف الصف : موضوع الدرس 

  التمهيد  )أ

 املدرس إىل الكالم حول الدرس      انتقلبعد فحص كشف احلضور،     

املاضى واختباره، مث الكالم حول تطور العملية التعليمية يف ذلك الفصل           

 املدرس بتشجيع الطالب لتنميـة  امقمث  .  البحث إىل ذلك اليوم    بدايةمن  

  .محاستهم يف اللغة العربية  ويف الكتابة بصفة خاصة

   العرض) ب

 كتابة اإلنشاء بطريقة     من راإلكثاركز املدرس يف هذه الفرصة على       

طلب املدرس من الطالب كتابة ما فعـل        . االستجابة اجلسدية الكاملة  

 ينسى أن راعى املدرس وال. املدرس أو زمالئهم حينما طبق هذه الطريقة 

سام اوأحيانا تبادل الطالب كر. الطالب كي ال يشاغبون أثناء األنشطة

  . األخطاء وسلبياميتعرفوا علىلتصحيح كتابتهم لكي 

  االختتام ) ج

كان . ملعرفة التحصيل الدراسي لدى الطالب، قام املدرس باالختبار       

تعـبري التحريـري    هذه االختبار يركز على قياس قدرة الطالب على ال        

كما هو املذكور يف الدور األول، طلب املدرس من الطـالب           . هاملوج

ويف اية  .  املدرس املساعد بعد أن أمره املدرس يف الفقرة        قام به كتابة ما   

  .احلصة هناك املناقشة والتأكيد والتشجيع حول الدرس

  



 

   االنعكاس.٤

لباحث مع املدرس مـرة     بعد متام إجراء التعليم يف اللقاء الثاين، اجتمع ا        

وجد مها أن   . ثانية لتحليل إجراء العملية التعليمية يف اللقاءان من الدور الثاين         

الطالب قد تعـودوا  . التعليم قد جرى أكثر فعالة وأكثر مناسبة مع املخطوط  

 إىل قلة احلاجة إىل التكرار و كذلك تنظيم         اليت تؤدي الطريقة وأنشطتها   على  

ولكن . بسهولةذلك وصلت املعلومات إىل الطالب      الوقت أحسن من قبل، ل    

 بـني الطـالب اثنـاء       الشغب بأن مازال هناك     اهناك أمور جبب مالحظته   

وكان املدرس أخذ أن يشعر بالصعوبة يف التعـبري عـن   . األنشطة ولكن أقل 

  . صعبت إلتياا يف الفصلاليتاألشياء اردة أو 

  النتائج واالكتشاف يف الدور الثاين. ٥  

وعلى . اعتمادا على البيانات السابقة، للدور الثاىن هناك لقاءان واختباران

  :هذا، اكتشف الباحث احلقائق كما يلي 

  املتوسط  املؤشر

  ١٧،٨٦  مضمون

  ١٦،٤٨  تنظيم

  ١٦،٢٨  اختيار املفردات

  ١٧،٠٥  تركيب

  ١٥،٩٥  عالمة الترقيم

  )جيد (٨٣،٧٦  التحصيل
   يف الدور الثاينمتوسط نتائج االختبار : ٦جدول 



 

اف، اتضح لنا أن إجراء التعليم يؤثر كثـيريا إىل          ـبناء على هذا االكتش   

ظهرت يف اجلدول السابق أن التحصيل الدراسـي يف مهـارة           . جناح الطالب 

 وهذا أحسن مما يوجد يف الدور       ٨٣،٧٦الكتابة عند الطالب يف الدور الثاين       

 ىب من متوسط إىل مستو    وكذلك ارتقى مستوى الطال   . ٧٤،٨٥األول يعىن   

 وهذه تدل على أن هذه الطريقة أكثر فعالة لتنمية مهارة التعبري التحريري .جيد

  .املوجه يف ذلك الفصل

 الكاملة يف تدريس    اجلسديةطريقة االستجابة   ولتسهيل الفهم مدى تأثري     

  من البداية إىل اية الدور الثاىي، عرض الباحث خمتصرها فيما          التعبري التحريري 

  :يلي 

  متوسط نتيجة االختبار
  املؤشر

  الدور الثاين  الدور األول  االختبار القبلي

  ١٧،٨٦  ١٥،٧٦  ١٢،٦٦  مضمون

  ١٦،٤٨  ١٤،٢٤  ١٢،٠٩  تنظيم

  ١٦،٢٨  ١٤،١٠  ١١،١٩  اختيار املفردات

  ١٧،٠٥  ١٥،٥٢  ١١،٥٢  تركيب

  ١٥،٩٥  ١٤،٧٦  ١١،٠٩  عالمة الترقيم

  )جيد (٨٣،٧٦  )متوسط (٧٤،٨٥  )مقبول (٥٨،٥٢  التحصيل
   : ٧جدول 

  خمتصر متوسط نتائج االختبارات يف كل دور



 

من خالل هذا اجلدول، يستطيع القول بأن هناك تنمية ترقية كفاءة الطالب            

 من  التحصيل الدراسي ع متوسط   اارتفويربهن ذلك ب  . يف مهارة التعبري التحريري   

 يف  ٨٣،٧٦     يف الـدور األول، وإىل     ٧٤،٨٥ يف االختبار القبلـي إىل       ٥٨،٥٢

، ارتفع مستوى الطالب يف مهارة التعبري التحريري        وبعبارة أخرى . الدور الثاين 

  . إىل مستوى جيد مثمن مستوى مقبول إىل متوسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  املبحث الثالث

  هامناقشتحتليل البيانات و

  

 الكاملة يف ترقيـة مهـارة     اجلسديةمدى فعالية استخدام طريقة االستجابة      . أ

  بري التحريريالتع

 تؤثر كـثريا علـى   اليتومن املعلوم، إن طريقة التعليم عامل من العوامل    

 التعليم   متاما باختيار طريقة   إذا كان املدرس ال يراعي    . تعليميةجناح أية العملية ال   

ب بالعملية التعليمية، وعـدم   إىل عدم اهتمام الطالاملناسبة، فهذا سوف يؤدي  

ف حيملهم إىل املالل، وأخريا هذه كلها سوف        هم إلتباع الدراسة، وسو   محاس

لذلك، . تؤثر على حتصيلهم الدراسي ومل يصل التعليم إىل األهداف املخطوطة         

  .فعلى املدرس أن خيتار الطريقة املناسبة مع املادة واحتياجة الطالب

كما ذكر الباحث يف الدراسة التمهيدية، إن تعليم التعبري التحريـري يف            

 دوجندورو تامان سيدوحارجو مل يقبل االهتمام الكـبري         انويةماس الث املدرسة  

وإضافة . خبالف املواد الدراسية األخرى، وكذلك قلة رغبة الطالب يف الكتابة         

إىل ذلك، استخلص الباحث من نتائج االختبار القبلي يف الصف األول بـأن             

ـ  .  قدرة الطالب على التعبري التحريري حتتاج إىل تنمية وتطوير         باا، ومن أس

وعلى هذا، يقوم   . كان املدرس ال يستخدم طريقة التعليم الفعالة املثرية املتنوعة        

 اجلسديةالباحث بإجراء التعليم التعبري التحريري من خالل طريقة  االستجابة           

  .الكاملة ويركز حبثه على التعبري التحريري املوجه



 

ات والتطورات بعد مالحظة إجراء التعليم ذه الطريقة ظهرت عدة التغري     

هل على املدرس تطبيق هذه الطريقة يف الفصل وإلقـاء          س. يف العملية التعليمية  

هذه الطريقـة بـال صـعوبة    على املواد الدراسية، وكذلك الطالب يتعودون    

حدثت هـذه   . يدرسون يف راحة ومحاسة ويستوعبون املادة بسرعة وبسهولة       

أكـد  . ل إىل آخر الدور الثاين     من اللقاء الثاين من الدور األو      ةالظواهر متدرج 

  .املدرس هذا األمر يف املقابلة بعد إجراء التعليم

درس بأن هذه الطريقـة أقـل مناسـبة للتعـبري           ـرغم ذلك، يشعر امل   

التحريري يف املرحلة العالية ألن صعب عليه التعبري عن األشياء اردة أو عما             

 املوجة، إن هذه الطريقـة      ولكن بالنسبة إىل التعبري التحريري    . ال يوجد حولنا  

ة فعالة كما ظهرت يف ارتفاء التحصيل الدراسي عند الطالب من           ـتعترب طريق 

 .دور إىل دور

حينما علم املدرس الطالب يف الفصل باستخدام هذه الطريقة، كـان           

. الطالب يعاملون بكثري مع األوامر و األنشطة احلركية وتتبعها ممارسة الكتابة          

هذه الطريقة، يستطيع الطالب استيعاب الكتابة حـول        على  بعد أن تعودوا    

وظهرت ترقية كفاءم يف الكتابة من اللقاء الثاين        . املادة الدراسية بال صعوبة   

وهذه ألن هناك عالقة وطيدة بني األنـشطة احلركيـة    . إىل آخر الدور الثاىي   

عليمي إضافة إىل ذالك، تفيد هذه األنشطة لتجعل اجلو الت        . والذاكرة أو الفهم  

 إىل تنمية رغبة الطالب يف الكتابـة        وهذه تؤدي . خال من املالل   اجوا مرحي 

 ال  كي هذا األمر ل   يلمدرس أن يراع  لولكن البد   . وكذلك حتصيلهم الدراسي  

  .الشغبيوجه الطالب إىل 



 

وكما اكتشف الباحث يف هذا البحث، ارتفع متوسط نتيجة االختبار           

 ٨٣،٧٦ يف الـدور األول، وإىل   ٧٤،٨٥ يف االختبار القبلي إىل ٥٨،٥٢من  

إضافة إىل ذلك، ارتفع أيضا مستوى الطالب يف مهارة التعبري          . يف الدور الثاين  

وإذا يقـارن  .  إىل مستوى جيـد     مث التحريري من مستوى مقبول إىل متوسط     

الباحث التحصيل الدراسي عند الطالب قبل التعليم اإلجرائي وبعده، فتقـرر           

 لترقيـة   ذات أكثر فعالية   الكاملة طريقة    اجلسديةجابة  بوضوح أن طريقة االست   

 دوجنـدورو تامـان     ماس الثانويـة  مهارة التعبري التحريري لطالب املدرسة      

 .سيدوحارجو يف الصف األول
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   نتائج البحث  . أ
  المقترحات والتوصيات . ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الخاتمة

  نتائج البحث.  أ

   :ميكن تقدمي النتائج التاليةالبيانات السابقة، انطالقا إىل احلقائق و

إن طريقة االستجابة العضوية الكاملة ترقي مهـارة التعـبري التحريـري             .١

لطالب املدرسة الثانوية ماس كدوجندورو تامان سيدوحارجو يف الصف         

ارتفـع  . ومما يدل عليه هو ترقية حتصيلهم الدراسي يف كل دور         . األول

 يف  ٧٤،٨٥ يف االختبار القبلـي إىل       ٥٨،٥٢ن  متوسط نتيجة االختبار م   

، ارتفـع   وبعبارة أخـرى  .  يف الدور الثاين   ٨٣،٧٦الدور األول، وإىل      

حريري من مستوى مقبول قبل الدور      مستوى الطالب يف مهارة التعبري الت     

 . يف الدور الثاين إىل مستوى جيدإىل متوسط يف الدور األول مث

  والتوصياتاملقترحات . ب

  :تالية الشياء األقترح الباحث يإىل نتائج هذا البحث، انطالقا 

 اللغة العربية يف املدارس الثانوية االستفادة من نتـائج هـذا            ملعلميميكن   .١

البحث كدليل لتطبيق تدريس مهارة التعبري التحريري من خالل طريقـة           

  .االستجابة العضوية الكاملة يف مدارسهم

الطريقة الفعالة املناسبة يف تـدريس      على معلمي اللغة العربية أن خيتاروا        .٢

 .مهارة التعبري التحريري ويراعوا اجلوانب النفسية واملعرفية لدى الطالب

على معلمي اللغة العربية يف أية مرحلة دراسية أن يتيح الفرصة الكـبرية              .٣

 .هاعليللطالب ملمارسة الكتابة ألن يتعودوا الطالب 



 

عملية على  أن ميارسوا ويتعودوا    على الدارسني وخاصة يف مرحلة الثانوية        .٤

 .الكتابة بأنفسهم لتنمية رغبتهم يف الكتابة

على الدارسني وخاصة يف مرحلة الثانوية أن جيتهدوا ويتحمسوا يف تعلم            .٥

  .اللغة العربية يف مجيع مهاراا وخاصة يف مهارة الكتابة

ترف الباحث أن هذا البحث ال خيلو من النقصان واألخطاء يف خمتلف يعو

جوانبه سواء كانت من حيث الكتابة أو اللغة أواألسلوب أوالقواعد املستخدمة           

ولذلك يرجو الباحث   .  تصحيحها  من وغري ذلك من األخطاء الشائعة اليت البد      

من املشرف ومن يقرأ هذه الرسالة القصرية أن يكمل هذا البحث فيما بعـد و               

  .خطاء فيهالقيام بعملية التصحيح واإلصالح لعالج النقصان واأل

وأخريا، يوصى الباحث للجهات املعنية إلعداد البحوث اجلديدة فيمـا          

بعد، الىت هلا عالقة مباشرة ذا املوضوع الىت تطور اجلانب النظري وتـصل إىل           

  .احلقائق اجلديدة
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  املراجع واملصادر 

  

  صادر امل

  القرآن الكرمي

  نبوي الشريفاحلديث ال

  اجع العربيةاملر

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية        . ١٩٨٧. إبراهيم، محادة 
  .دار الفكر العريب: القاهرة . األخرى لغري الناطقني ا

  .الرياض. أساليب تدريس اللغة العربية. ١٩٨٢. اخلويل، حممد علي

  .دار الفالح: األردان .االختبارات التخصيلية. ١٩٩٦. ________

حقوق . (تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  . ١٩٨٥. الناقة، حممدد كامل  

  ). الطبع وإعادةه حمفوظة جلامعة أم القرى

وكالة املطبوعة  : الكويت  . أصول البحث العلمي ومناهجه   . ١٩٨٢. بدر، أمحد 

  .عبد اهللا حرمي

دار غريب  : القاهرة  . لتربويةمعجم للمصطلحات ا  . ١٩٨٠. بدوى، أمحد زكى  

  .للطباعة
ترمجـة عبـدوه    (أسس تعلم اللغـات وتعليمهـا     . ١٩٩٤. براون، دوجالس 

  .دار النهضة العربية: بريوت ). الراجحي

دار الفكـر   : قاهرة  . (فن التدريس للتربية اللغوية   . ١٩٩٨. مسك، حممد صاحل  

  ). العريب



 

خل إىل خضائض اللغة العربية املهارات اللغوية مد. ١٩٩٦. الشنطى، حممد صاحل
   دار األندلس للنشر التوزيع: حائل . وفنوا

. تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه      . ١٩٨٩. رشدي أمحد ،  طعيمة

 منشورات املنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة          :  الرباط

  .  )إيسيسكو(

ريس اللغة العربية لغري الناطقني     طرائق تد . ٢٠٠٣. ،وحممود كامل الناقة  ____ 
  ).-إيسيسكو-منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة. (ا

  .دار الكتب. أسس طرق التدريس. ١٩٩٥. قنديل، أمحد إبراهيم
عمادة شؤون املكتبات   : الرياض. اختبار اللغة . ١٩٨٩. حممد، حممد عبد اخلالق   

  جامعة امللك سعود

: بـريوت   . خصائص العربية وطرائق تدريسها   . ١٩٩٨. مودمعروف، نايف حم  

  . دار النفائس

املرجع يف تعليم اللغة    . ٢٠٠٣. يونس، فتحى على، و حممد عبد الرؤوف شيخ       
  .مكتبة وهبة: القاهرة . العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق
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