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  إهـداء

  

  

  "زهرية"و والديت " حوسريي " إىل والدي
قد علماين املعارف ، و أرشداين إيل طريق سليم، وبذال يل الوسع واحلب والرمحة واألموال 

  منذ منو أظافري
  "اللهم اغفر لوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا وتابع بينهما باخلريات"

  
  

  "أصفى فكرية"و أخيت " عارف موالنا"إيل أخي 
ومدرساين الذان قد رافقا حيايت وخطوايت يف تكوين شخصييت  ألكون خليالين ومالحظاين 

  قدوة لألخرين
  "ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من الصاحلني"

  
  

  إىل من يرغبون يف اللغة العربية
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  شـكر وتقديـر
  

كلها ما علم ومامل يعلم، احلمد هللا رب العاملني حنمده جبميع احملامد كلها و على مجيع نعمه 
والصالة والسالم على سيدنا . ونشكره سبحانه وتعاىل على أياديه وإحسانه ما خص منهما وما عم

حممد أفضل األنام اآليت بأحسن احلديث وأاصدق الكالم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين 
  .صحت عزائمهم، أما بعد

 أن - بعد محد اهللا تعاىل–اء كتابة هذا البحث قد وهبين اهللا عز وجل الفرصة والقدرة إلنته
أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف كتابة هذا البحث إىل حيز الوجود ومل 

  :ومنهم. يبخل أحدهم بشيئ طلبت ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم  جامعة مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير

  .احلكومية ماالنج
امعة موالنا مالك إبراهيم  الدراسات العليا جبكليةمساحة األستاذ الدكتور عمر منران، مدير 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا مساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم جامعة موالنا مالك 
، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا وعمليا ووجد الدكتور نور املرتضى املاجستريمساحة 

فله من اهللا اإلنتهاء منه ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حتـى اخطوا ،
  . عظيم الشكر والتقديرةخري اجلزاء ومن الباحث

قاً يعجز لساين عن شكره ح، املشرف الثاين، فالدكتور بكري حممد خبيث أمحدحة مسا
وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل 

، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف ايضق صدره يوماً عن مساعدة الباحثة وتوجيهه
  .ة فله منـي خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاءنفس الباحث

اللغة العربية قسم تعليم  املعلمني يف ةكما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ
 فلهم من الباحثة كل ،اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم  الدراسات العليا كلية

  .لى ماقدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عنـي خري اجلزاءالشكر والتقدير ع
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عبد الكرمي عبد الغفور مدير معهد نور  بكل الشكر والتقدير إىل أستاذ تتقدم الباحثةكما 
إىل مجيع طلبة صف اخلامس الباء واجليم سنة . البيان الذي مسح الباحثة بالدراسة يف املعهد السالم

  .، لكم جزيل شكري٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسية 
تتقدم الباحثة كذلك بألوف الشكر  إىل احملترمني أستاذ مروزقي مستمر، أستاذ حممد 

مرتضى أمني و أستاذ عبد العزيز حسني كمشرف معهد سبيل الرشاد جاسيك، قد طلبت الباحثة 
  .منهم علوما دينية أوسع وأعمق من قبل، زين اهللا يف قلوبنا اإلميان واإلسالم

والدي ووالدتى، أخي، أخيت وآهايل، مسحتم دموعي وآنستم حزىن : أسريتأما 
  .وشجعتموين يف حرص األمانة الىت ودعتموها على رأسي، جزاكم اهللا خري اجلزاء

جامعة  الدراسات العليا كليةاللغة العربية قسم تعليم يف وألشقائي وزمالئي وأصدقائي 
فوجي رهايو، أعلى، نور طائفة،  : هم٢٠٠٧ دفعة االنجاإلسالمية احلكومية مموالنا مالك إبراهيم 

أنيتا، نونونج صفى، ريتا، نوفيتا رمحي، نيلي رمحة، خدجية، ليلي مزية، حسن العباد اهللا، عبد 
املنتقم األنصاري، حممد خري الدين، عارفني، مصطفى، حممد كامل، عارف الدين، علي حمروس،  

ثالث، سوبريانتو، مكي حسن، عمر فارق، الرباء سربني، نور قمري، حممد زمراين، رمحة اهللا ال
  .  طريق السعود، زلفان شاهنشة

رشديانا أوتر و غفران،  وملترمجي : وحلسايب. وإلخواين وأخوايت  يف معهد سبيل الرشاد
لؤلؤ نعمة اهللا، وكل  من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، 

  .ا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانهلم مجيع
  

  .واهللا ويل التوفيق
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  الدينية الشؤون وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  تقرير املشرفني

 وعلى حممد  سيدناالصالة والسالم علىبسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني و
  . أمجعنيوأصحابهآله 

  :بعد اإلطالع على البحث العلمي الذي حضرته الطالبة
  دوي أنيسة:   اعداد الطالبة
  ٠٧٩١٠٠٠٩:   رقم التسجيل

  فعالية استخدام بطاقة املفاتيح لتعليم التعبري الكتايب:   موضوع البحث

الشمالية نوسا جانب الشرقي وك بلومببالتطبيق على معهد نور البيان (  
  ).الغريب

  .املناقشة وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس

 املشرف األول
 

  الدكتور نور املرتضى املاجستري
:رقم التوظيف    ١٣١٥٦٦٦٨٣  

 املشرف الثاين
 

 الدكتور بكري حممد خبيث أمحد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

   الدكتور توركيس لوبيس
١٥٠٣١٨٠٢٠: يفرقم التوظ  
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 إقرار الطالبة
  

  : كاآلتـيوبيانايتأنا املوقعة أدناه، 
  دوي أنيسة:   االسم الكامل
 ٠٧٩١٠٠٠٩:   رقم التسجيل

   تاجنونغ لومبوك الشمالية - غوبوك بارو:   العنوان
 بأن هذه الرسالة التـي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف اأقرر إقرار
  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة الدراسات العليا كلية تعليم اللغة العربية

  : حتت عنوانمباالنج
  فعالية استخدام بطاقة املفاتيح لتعليم التعبري الكتايب

الشمالية نوسا جانب الشرقي بلومبوك بالتطبيق على معهد نور البيان (  
  ).الغريب

وإذا أدعـى أحـد . ريي أو تأليف اآلخرحضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غ
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 
تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج
  .اصة وال جيربين أحد على ذلكت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلقررهذا، و

   م٢٠٠٩  مايو١٦ماالنج، 
    توقيع صاحبة اإلقرار

  
  

        دوي أنيسة
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الدينية الشؤون وزارة  

مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة  

العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة  

 

 اعتماد جلنة املناقشة
:حثعنوان الب  

 فعالية استخدام بطاقة املفاتيح لتعليم التعبري الكتايب
)بالتطبيق على معهد نور البيان بلومبوك الشمالية نوسا جانب الشرقي الغريب(  

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
 

أنيسة دوي   : الطالبة إعداد ٠٧٩١٠٠٠٩: التسجيل رقم     
 هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري قد دافعت الطالبة عن

.   م٢٠٠٩ مايو  ٢٩يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اجلمعة،   
:وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة  

لوبيس توركيس لدكتورا - ١ ومناقشا رئسيا  : ..................التوقيع   

اية اهللا أمحدالدكتور سعيد هو - ٢ : ..................التوقيع مناقشا   

الدكتور نور املرتضى املاجستري - ٣ ومناقشا مشرفا  : ..................التوقيع   

الدكتور بكري حممد خبيث أمحد - ٤ ومناقشا مشرفا  : ..................التوقيع   

 االعتماد، 
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور عمر منران

١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف   

البحث مستخلص  
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دراسة جتريبية يف (فعالية استخدام بطاقة املفاتيح لتعليم التعبري الكتايب  . مـ٢٠٠٩، دوي أنيسة
 :املشرف األول  ).بلومبوك الشمالية نوسا جانب الشرقي الغريبمعهد نور البيان 

الدكتور بكري حممد خبيث  :  واملشرف الثانـيالدكتور نور املرتضى املاجستري،
  .أمحد

  

  التعبري الكتايب، بطاقة املفاتيح: الكلمات األساسية 

إن هذا البحث هو البحث الذي حياول حتسني تعليم التعبري الكتايب وترقية كفاءة 
وهدف هذا البحث معرفة كيفية تدريس . الطلبة يف التعبري الكتايب باستخدام بطاقة املفاتيح

لطلبة املعهد نور البيان لومبوك فعالية تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح الكتابة ومدى 
  .الغربية

 هذا البحث باستخدام جمموعتني، ، وجرى املدخل املستخدم هو التجريييب الكميأما
فصل الثاين العالية يف السنة المجيع الطلبة يف وعينة البحث . جمموعة  جتريبية وجمموعة ضابطة

   .لباا  ط٣٤ يف معهد نور البيان لومبوك الغربية، وعددهم ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الدراسية 
 لمجموعة الضابطةونتائج هذا البحث هو أن يف اإلختبار القبلي ملادة الكتابة ل

منهم % ١٧،٦ و.  ات وهذه أدىن الدرجراسب ضعفاء، ألن نتيجتهم يف درجة  %٥٢،٩٤
 أما  .جيد جدايف درجة % ٥،٩ و جيدمنهم يف درجة % ٢٣،٥ ، ومقبوليف درجة 

 منهم %٢٣،٥٨، و راسبمن الطلبة حصلوا على الدرجة % ٧٠،٥٨للمجموعة التجريبية 
 ونتائج الطلبة يف .جيدمنهم حصلوا على درجة % ٥،٩، و مقبولحصلوا على درجة 

، راسبمن الطلبة حصلوا على درجة % ٢٣،٥أن اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة  هي 
، و جيدمنهم حصلوا على درجة % ١١،٨، و مقبولنهم حصلوا على درجة  م %٥٨،٨و 

 من % ٢٩،٤ أما للمجموعة التجريبية هي أن .جيد جدامنهم حصلوا على درجة % ٥،٩
  %٤١،٢، و جيد منهم حصلوا على درجة  %٢٩،٤، و مقبولالطلبة حصلوا على درجة 
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ئج أن استخدام بطاقة املفاتيح يف واخلالصة من هذه النتا .جيد جدامنهم حصلوا على درجة 
  . ةي فعال ذاتس التعبري الكتايبيتدر

من املمكن أن يف هذا البحث نقائص حول نظرا إىل كفاءة الباحثة حدود الوقت، ف
مضمون و ثقة هذا البحث، رغم أن الباحثة قد بذلت كل جهدها يف إكمال البحث حىت 

 االستمرار يف تعمقه كل العمق، فمن كان هذا البحث حيتاج إىل ولذلك .يكون مرغوبا فيها
التعبري الكتايب ، ألن لديه فرصة للبحث عن تعليم التعبري الكتايب فمن املستحتسن أن يلمه

 .يلعب دورا هاما يف عملية االتصال
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ABSTRACT 
 

Anisatun, Dewi, 2009, Improving Writing Skill by Using Flash Cards in “Nurul Bayan 
Islamic Boarding School” at North Lombok Western Lesser Sundas. Advisors: 
Dr. Nurul Murtadho M,Pd, and Dr. Bakry Muhammad Bakhis Ahmad. 

 
 
Key word: Flash Cards, writing 

 
The most difficult in any foreign language skills is writing, therefore, many 

students face difficulty in writing Arabic, that is why this research  is aiming at 
improving writing skill by using flash cards. This research tried to correct the 
methodology of writing teaching and try to increase students’ competence in writing 
using flash cards. The problems of research is how to teach writing by using the flash 
cards and what is the effective aspect from this teaching by using this media for students 
of “Nurul Bayan Islamic boarding school”. 

This research used experiment quantitative research, which is combination by 
experiment and control group. The sample research is student in class two senior high 
school. And total students are 34 people. 

The result of this research is: at pre-test 52,94%  students from control group and 
58,70%  students from experiment group was false or poor.  7,6% students from control 
group and 23,58% students from experiment group was  average, 23,5%students from 
control group and 5,9% students from experiment group was good, and 5,9% students 
from control group was very good. The result from  post-test is: 5,9% students from 
control group and 41,2% students from experiment was very good, 11,8% students from 
control group and 29,4% students from experiment group was good, 58,8% student from 
control group and 29,4% students from experiment group was average, and 23,5% 
students from control group was false or poor. 

By seeing the writer’s competence and the limited time that writer have in doing 
research, it is not impossible will find many lacks, although the writer have given all 
competences to complete this research. Therefore, this research needs the repercussion 
and for who have opportunity for doing research about writing teaching and it is will be 
better if the reader continues and improves this research because the writing teaching is 
important things in communication. 
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ABSTRAK 

Anisatun, Dewi, 2009, Efektifitas Penggunaan Kartu Kata Dalam Pengajaran 
Keterampilan Menulis Di Pondok Pesantren Nurul Bayan Lombok Utara Nusa 
Tenggara Barat. Pembimbing pertama: Dr. Nurul murtadho M,Pd, pembimbing 
kedua: Dr. Bakry Muhammad Bakhis Ahmad. 
 

Kata kunci: kartu kata, keterampilan menulis 
Penelitian ini mencoba untuk memperbaiki metode pengajaran menulis dan 

mencoba untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis  dengan menggunakan 
media kartu kata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana 
pengajaran menulis dan seberapa jauh efektifitas pengajaran menulis dengan 
menggunakan kartu mafatih bagi siswa Pondok Pesantren Nurul Bayan Lombok Barat. 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen kuantitatif dengan menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
dua aliyah pondok pesantren Nurul bayan, dengan jumlah 34 siswa. 

Hasil dari penelitian ini adalah: pada pre-test 52,94%  siswa dari kelompok 
kontrol dan 58,70% siswa dari kelompok eksperimen memperoleh nilai kurang, 7,6% 
siswa dari kelompok kontrol dan 23,58% siswa dari kelompok eksperimen memperoleh 
nilai cukup, 23,5% siswa dari kelompok kontrol dan 5,9% siswa dari kelompok 
eksperimen memperoleh nilai baik, dan 5,9% siswa dari kelompok kontrol memperoleh 
nilai sangat baik. Adapun nilai para siswa pada saat post-test adalah: 5,9% siswa dari 
kelompok kontrol dan 41,2% siswa dari kelompok eksperimen memperoleh nilai sangat 
baik, 11,8% siswa dari kelompok kontrol dan 29,4% siswa dari kelompok eksperimen 
memperoleh nilai baik, 58,8% siswa dari kelompok kontrol dan 29,4% siswa dari 
kelompok eksperimen memperoleh nilai cukup, dan 23,5% siswa dari kelompok kontrol 
memperoleh nilai kurang. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa penggunaan 
kartu kata dalam pengajaran menulis  sangat efektif.  

Melihat kemampuan dan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam 
penelitian, maka tidak menutup kemungkinan akan ditemukan adanya kekurangan,  
meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menyempurnakan 
penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan tindak lanjut, dan kepada 
siapa saja yang mempunyai kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai 
pengajaran menulis maka akan lebih baik jika melanjutkan dan mengembangkan 
penelitian ini, karena ketrampilan menulis mempunyai peranan penting dalam 
komunikasi. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام

 املقدمة  - أ
اللغة العربية هي احدى اللغات العاملية املعترف ا يف هذا العامل، ولذا ال شك 

لبداية، كان مستخدمو يف ا. أن املستخدمني هلذه اللغة يف ازدياد كثري مع مرور الزمن
هذه اللغة بعض أهل اجلزيرة العربية، ولكن اآلن صارت هذه اللغة هي اللغة القومية يف 

ولكن كما ظهر يف مجيع اللغات يف العامل، . اجلزيرة العربية، يتحدث ا العرب يوميا
 والعرب يتحدثون يوميا باللغة العربية. وقعت هناك ظاهرة اللهجات يف اللغة العربية

: إذن، يوجد نوعان من اللغة املستخدمة يف اللغة العربية، ومها. ولكن بلهجة حمليتهم
  .اللغة العامية أو اللهجية واللغة الفصحى أو اللغة النموذجية

استخدمت اللغة العربية الفصحى يف املناسبات الرمسية مثل يف احملاضرة، واملناقشة 
غة يف اجلرائد واالت والربامج يف العلمية، والندوة وكذلك قد استخدم هذه الل

أما اللغة العامية أو اللغة اللهجية قد استخدمت يف الكالم . التلفزيون والراديو وهلم جرا
   .اليومي، وهذه اللغة هي اللغة األم أو اللغة األويل عند األطفال العرب

 يف املناطق اللغة  العربية هي من فصيلة اللغة السامية، ظهرت هذه اللغة يف البداية
وهذه اللغة هي أكرب اللغات ناطقا، ومعظمهم يعيش يف . املسماة اآلن بالوالية العربية

. اجلزيرة العربية وهي جزيرة كبرية  يف آسيا اجلنوب الغربية يف تقاطع  أفريقا و أسيا
العربية السعودية ، : اجلزيرة العربية تتكون من البلدان اإلسالمية، ومن تلك البلدان هي

 كما أن بعض  الدول األفريقية 1.الكويت، احتاد اإلمارات العربية، مين، عمان، البحرين
وبعض البالد . يستخدم كذلك هذه اللغة، وصارت هذه اللغة هي اللغة القومية هناك

وكذلك . مصر، لبيا، اجلزائر، املغرب، السودان:  املستخدمة هذه اللغة كلغة قومية هي
عمان، اليمن، البحرين، : ية يف شبه اجلزيرة العربية، مثل يفصارت هذه اللغة لغة قوم

                                                 
1 Jazirah Arab, Diakses Dari : Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Jazirah_Arab Pada Tanggal 20 Juni 2008 
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األردن، العراق، : ويف الشمال مثل يف. الكويت، السعودية، احتاد اإلمارات العربية
    2 .سورية، لبنان، فلسطني

  مسيت اللغة العربية لغة اإلسالم، ألن ذه اللغة انزل القرآن وكتبت األحاديث 
و تستخدم كذلك هذه اللغة  .  ديث مها توجيه املسلمني يف حيامالقرآن واحل. النبوية

ولذا ال شك أن مجيع املسلمني يستخدمون هذه اللغة . يف العبادات اليومية، مثل الصالة
اعتمادا علي هذا، يتعلم كثري من املسلمني هذه اللغة وسيلة للتعلم والتعمق . يف عبادام

ستخدم أو متعلم هذه اللغة ليس من املسلمني فقط، ومع ذلك م.  يف معلومام الدينية
السيما اآلن صارت اللغة العربية اللغة . بل يستخدمها و يتعلمها كذلك غري املسلمني

  .العاملية املعترف ا يف هذا العامل
ختتلف املناهج املستخدمة لتعليم اللغة العربية للناطقني ا و لغريالناطقني ا، كما 

 يف رسالته املاجستري أن تعليم اللغة العربية بإندونيسيا من جهة ٣ىكتب سيف املصطف
يقام مكثفا بطريقة استغراق األوقات الطويلة : أوال: التنفيذ ميكن تقسيمه إيل ثالثة أنواع

.  يكون التعليم بصورة تقليدية:ثانيا. كما قامت باملعاهد اإلسالمية لتعليم اللغة العربية
ة العربية مع املواد األخرى يف نفس الوقت كما يقام يف املدارس  يقام تعليم اللغ:ثالثا

. الرمسية مثل املدرسة اإلبتدائية واملدرسة الثانوية واملدرسة العالية وكذلك يف اجلامعات
أن . هناك ثالثة أمناط إلجراء تعليم اللغة العربية الذي يستنتج هذه األمناط الثالثة املختلفة

ورة مكثفة ستحصل علي املتخرجني املمتازين يف اللغة العربية اإلجراءات اليت تقام بص
أما التعليم الذي يقام بصورة تقليدية كما وجدنا يف بعض املعاهد . كالما وكتابة

اإلسالمية السلفية يف الواقع ستحصل براجمها علي املتخرجني الذين يستوعبون اللغة 
 العربية إال من جانب واحد وهو جانب العربية بصورة سلبية، مبعىن أم ال يفهمون اللغة

أما . القراءة و من جانب آخر ال يستطيعون  التعامل فيما بينهم باللغة العربية طالقة

                                                 
2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 1 

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم (سيف املصطفى، استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء إجتاه التعليم والتعلم على السياق العام   3
 )٢٠٠٦-٢٠٠٥ماالنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ، (ورة ، غري منش)اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج
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طريقة تعليم اللغة العربية اليت تقام مع املواد األخرى ستحصل علي املتخرجني الذين هلم 
م خيرجون من هذه املدارس وكفاءم للغة العربية مل تبلغ مستوى ضعيف غالبا، مبعىن أ

  .املستوى املطلوب
معهد نور البيان هو احد املعاهد يف جزيرة لومبوك، ويقع هذا املعهد قريبا من 

كانت اللغة العربية يف املعهد نور . جبل رجناين و يقع كذلك قريبا من شاطئ البحر
 هذا املعهد، البيان لومبوك الغربية ليست شيئا جديدا، ألا احدى املواد الدراسية يف

وهذه اللغة كذلك هي احدى اللغات املستخدمة للتكلم يوميا، حىت يعرب مجيع الطلبة ما 
  .يف أذهام ذه اللغة

ولو استخدم مجيع الطلبة هذه اللغة يوميا ولكن توجد مشكلة يف تعليم هذه 
ا من اللغة داخل الفصل خاصة يف التعبري الكتايب، ألنه قد جيد الطالب موضوعا جديد

املدرس، ولكن املدرس يعلم ذلك املوضوع بطريقة غري جذابة وبدون استخدام الوسائل 
وهذه املشكلة تؤثر . التعليمية أو األنشطة حىت يشعر الطالب بامللل يف تعلم اللغة العربية

كثريا يف فهم الطالب للموضوع و كفاءة الطالب يف التعبري عن املوضوع كتابة 
والت لتنمية قدرة الطلبة خاصة يف التعبري الكتايب تقدم الباحثة ومن احملا. أوكالماً

  . بطاقات املفاتيح يف تعليم اللغة العربية
فعالية استخدام  : نظرا إيل تلك املشكلة، فحاولت الباحثة تقدمي البحث عن

فترى الباحثة أن دراسة املوضوع أمر ضروري . البطاقات التعليمية لتعليم التعبري الكتايب
حصول علي مادة الكتابة باعتبارها مناسبة ومفيدة يف تعليم اللغة العربية خاصة لترقية لل

  .التعبري الكتايب لطلبة يف املعهد نور البيان لومبوك الشمالية نوسا تنجارة الغربية
 

 اسئلة البحث  - ب
 كيف تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح ؟  - ١

 بطاقة املفاتيح لطلبة املعهد نور البيان  ما مدى فعالية تدريس الكتابة باستخدام - ٢
  بلومبوك الشمالية نوسا تنجارة الغربية ؟
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   أهداف البحث - ج

 :حياول هذا البحث الكشف عن األمور التالية 

  . تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح  معرفة كيفيية - ١
نور البيان معرفة فعالية تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح لطلبة املعهد  - ٢

 .بلومبوك الشمالية نوسا تنجارة الغربية

 
  فروض البحث-د

أن استخدام بطاقة املفاتيح ترقي كفاءة الكتابة لطلبة معهد نور البيان بلومبوك 
 .الشمالية نوسا تنجارة الغربية

  

   أمهية البحث- هـ

  :ا البحث أن يكون مفيدا لـذمن الناحية التطبيقية، يرجى ه
   الباحثة- ١

 أن تستفيد منه الباحثة، وأن يكون هذا البحث أحد مراجع البحث يرجى
العلمي اليت تبحث عن مهارة الكتابة، واليت تستخدم الوسائل التعليمية هي بطاقة 

  . املفاتيح، وترجو أن تسد البحوث األخرى للنقصان يف هذا البحث
   املعلم-٢ 

لعربية خاصة يف يرجى أن يستفيد املعلم من هذا البحث يف تدريس اللغة ا
تدريس مهارة الكتابة، وتعطي اخلربات إىل املعلم فيما يتعلق مبهارة الكتابة ومميزة 

  .إحدى الوسائل التعليمية املستعملةبطاقة املفاتيح ك
   الطلبة-٣

يرجى أن يستفيد منه الطلبة يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم مهارة الكتابة،              
اصة غري الناطقني ا جاذبية ودفعا وسهولة يف تعليم اللغة          ليجد متعلم اللغة العربية خ    
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العربية، بدال من ما كان يف فكر متعلم اللغة األجنبية منذ زمن قدمي أن تعلم اللغـة                 
  .األجنبية خاصة اللغة العربية مهمة صعبة

   املدرسة-٤
يرجى أن تستفيد املدرسة يف نتيجة هذا البحث يف تدريس مهارة الكتابة خاصة 

  .ليت تستخدام وسائل تعليمية، مثل بطاقة املفاتيحا
  

  حدود البحث-و
  :حددت الباحثة هذا البحث ب

  احلدود املوضوعية، هذا البحث يبحث عن استخدام بطاقة املفاتيح خاصة - ١
يف تعليم التعبري الكتايب، ومن أنواع التعبري الكتايب املتعددة اختارت الباحثة 

  .قصة واخلطابات باستخدام بطاقة املفاتيحتعبري املوجه يف كتابة ال
 احلدود الزمنية، أقيم هذا البحث ملدة شهرين، وهي من فربايري إيل أبريل - ٢

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ ، يف سنة دراسية ٢٠٠٩
  احلدود املكانية، قامت الباحثة ذا البحث يف معهد نور البيان بلومبوك - ٣

اختارت .  الثاين من العاليةالشمالية نوسا تنجارة الغربية خاصة يف الفصل
الباحثة هذا املعهد ألن الطلبة هذا املعهد يستخدمون اللغة العربية يف احملادثة 

  .اليومية، وهذا املعهد مشهور باستخدام هذه اللغة
 

   حتديد املصطلحات- ز
يشيع يف هذا البحث استخدام بعض املصطلحات اليت يكثر اجلدل حول بعضها 

صود ا، لتجنب اخلطأ يف فهم هذا البحث تقدم الباحثة املصطلحات مما يلزم توضيح املق
وفيما يلي حتديد . بطاقة املفاتيح، و التعبري الكتايب: الكثرية التردد يف هذا البحث، وهي

  :للمقصود ذه املصطلحات
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 )املثريات( بطاقة املفاتيح  -١

لدارسني بطاقة املفاتيح نوع جديد من البطاقات اليت تستخدم يف تدريب ا
بطاقة املفاتيح تعطي تفصيالت أكثر دقة وصراحة عن األشياء  اليت . علي االتصال

وميكن . رمبا تعطي حامل البطاقة نصا ذا فراغات ليمألها بنفسه. سيقوهلا الشخص
وأحيانا تعطيه مفتاحا بصريا أو . أن تعطيه عددا من األشياء ليختار منها ما يقوله

 ٤. املفاتيح إيل كلمات من عندهوظيفيا، وتتركه يترجم هذه

     التعبري الكتايب- ٢

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها يف ذلك مثل 
.  و الكتابة هي احدى املهارات االجيابية أو االبداعية٥.االستماع والكالم والقراءة

 هذا البحث ٦.تبدأ مراحلها برسم احلروف والكلمات واجلمل، وتنتهي بالتعبري
خاصة يبحث عن التعبري الكتايب، والتعبري الكتايب هو عبارة عما يف أذهان 

تبدأ هذه املرحلة باختيار موضوعات للكتابة تتناسب . الشخص بوسيلة الكتابة
حددت . مستواهم اللغوي من حيث مفردام وتراكيبهم واستخدامهم للقواعد

  . القصة وكتابة اخلطاباتالباحثة تعليم التعبري الكتايب يف كتابة
  .كتابة القصة هي كتابة عن قصة خيالية أو واقعية  ) أ

كتابة اخلطابات أو كتابة الرساالت، املطلوب هنا أن يكتب الطالب  ) ب
 .الرسالة الشخصية

  
  
  

                                                 
 دليل املعلم إيل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم العربية، مكتبة التربية حممود إمساعيل صيين و ناصف مصطفي عبد العزيز واألصدقا، 4

 ٣١:  ص،١٩٩١ لدول اخلليج، الرياض،  العريب
 ١٨٦: ، ص١٩٨٩غري الناطقني ا، جامعة منصورة، مصر، رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية ل  5
 ٢٤٢- ٢٤١: ، ص١٩٩٢ حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبنانية،  6
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  الفصل الثاين

    اإلطار النظري  

 
موضوع هذا البحث هو فعالية استخدام بطاقة املفاتيح لتعليم مهارة الكتابة 

، نظرا إيل هذا )دراسة جتريبية يف معهد نور البيان بلومبوك الشمالية نوسا تنجارة الغربية(
مها العامل املستقل و العامل التابع، و هذا الفصل املوضوع وجدنا العاملني املختلفني، 

يتضمن على بعض املباحث، املبحث األول حبثت الباحثة العامل التابع من هذا البحث 
مهارة الكتابة و مفهومها، وأمهيتها، وأهداف : وهو عن مهارة الكتابة، وهذه تشتمل على

ب املهمة فيها، وأنواعها، يف تعليمها، وتنمية مراحلها، و وسائل تعليمها، واجلوان
يف املبحث الثاىن حبثت الباحثة عن العامل املستقل . واختبارها، وتصحيح التعبري الكتايب

البطاقة التعليمية وأنواعها، وكيف : يف هذا البحث وهو بطاقة املفاتيح، وتشتمل علي
بحث الرابع يف املبحث الثالث أعطت الباحثة نبذة تأرخيية عن املعهد ويف امل. استخدامها

  .حبثت الباحثة عن الدراسات السابقة اليت تتعلق ذا البحث
 مهارة الكتابة: األول

تبدأ مراحلها برسم . مهارة الكتابة هي احدى املهارات االجيابية أو االبداعية
 وهذه املهارة حتتاج إيل عمليات ذهنية ٧.احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي بالتعبري احلر

ركي  يشاان إيل حد بعيد ما حتتاج إلية مهارة النطق واحلديث، فالبد وتناسق حسي ح
للكاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إيل رموز منطوقة يف حالة احلديث ومدونة يف حالة 

ولذا تعترب . الكتابة حىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصال تعينه علي فهم ما يعنيه
تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة من قواعد ومفردات الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية 

                                                 
: ، ص١٩٨٧ر، القاهرة،  محادة إبراهيم، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني ا، دار الفك 7

٢٤٩ 
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وسيطرة تامة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبري 
  ٨.عنها

  
 مفهوم الكتابة  - أ

 واملراد من فونيمية هي ٩.الكتابة هي التعبري عن اللغة املنطوقة برموز كتابية فونيمية أو الفبائية
، أما الفبائة هي األجبدية وهي طريقة الكتابة حرفية األجبادية ١٠ األوىل يف بناء الكلمةاللبنات

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ :  حرف ٢٨تكون من يف العرب و هذه ت
 األجبد: بعض العلماء يقسمون األجبديات إىل نوعني، و ١١ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

(abjad) لفابيتاليت ال تكتب احلركات، األ (alphabet)  ١٢اليت تكتب احلركات كحروف.  
 الكتابة نوعاً من أنواع املهارات اللغوية، ويقصد ا القدرة على نسخ الطفل تعترب

ويعرب عما يف  ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى عليه، والقدرة على كتابة ما جيول يف خاطره
نسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف الكتابة هي أداء منظم و حمكم يعرب ا اإل. ١٣نفسه

   ١٤.نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره وسببا يف حكم الناس عليه
 أو التهجئة (copying)يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج علي النسخ 

(spelling).ا حتويل األصوات اللغوية إيل رموز خمطوطة على ١٥وحيدد األخرون التعريف بأ 

                                                 
 ١٨٠: ، ص١٩٨١ صالح عبد ايد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها، مكتبة لبنان،   8

9 Imam Muslimin, transkripsi dan transliterasi, ulul albab, jurnal studi islam, sains dan teknologi, vol. 7, no. 
2, 2006, hlm: 357 

����� ا�داب، ا���ه�ة،  ��دل ��
، أ��ات 10 ،��� ٢٨: ، ص١٩٩٤ ا�� � ا���
 11'��(��ذة  ،��� ٢٠٠٨ د*��12 ٤  ا���ر*/ .-com.syrianstory.www://http:  ا,�+�د*� ا���
 12،�*4+��(� أ '� ٢٠٠٩ يونيو ٣ ، يف التاريخ wiki/org.wikipedia.ra://http/: �ذة 

 ٢٠٩ فرباير ٢  التاريخ يفcom.farfesh.www://http: ، مأخوذة من   تعليم مهارات الكتابة لألطفال املعاقني عقليا13ً 
 ١٥٦: ، ص١٩٩٢ تدريسها، دار املسلم للنشر والتوزيع، الرياض،   أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وكرائق 14
 رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه، منشوات املنظمة األسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو،  15

 ١٨٧: ، ص١٩٨٩
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متعارف عليها بقصد نقلها إيل األخرين مهما تناءى الزمان واملكان وبقصد الورق أو غريه 
  .١٦التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة

  
 أمهية الكتابة  - ب

والكتابة عملية ضرورية . الكتابة هي سبيل كل تقدم و حضارة يف حياة البشرية
 وسائل االتصال للحياة العصرية سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع، فهي وسيلة من

اليت ميكن للطالب أن يعرب ا عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غريه، و أن يربز ما لديه 
  :من أمهية الكتابة هي. من مفاهيم و مشاعر، وما يود تسجيله من حوادث وواقع

  أا جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن - ١
عه ومراحله، واألخذ عن أا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنوا - ٢

 .اآلخرين فكرهم وخواطرهم

أا وسيلة االتصال بني أفراد البشر  باملؤلفات واخلطابات  - ٣
 .وغريمها

أا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة  - ٤
والثقافة إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق 

عضها، واألمم ببعضها، كما أن لوصل خربات األجيال بب
اختالف الكتابة يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات التاريخ، 

 .ويقطع جذور الثقافة واحلضارة

 .أا أداة حلفط التراث ونقله - ٥

أا شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضايا تنطق باحلق  - ٦
 .وتقول الصدق

  ١٧.ول خباطرهأا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جي - ٧
                                                 

 ٢٠٥: ، ص١٩٩٦ة العربية وفنوا، دار األندلس،  حممد صاحل الشنطي، املهارات اللغوية مدخل إيل خصائص اللغ 16
 ١٥٨- ١٥٧: مرجع سابق، صأمحد فؤاد حممود عليان،  17
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وقرر ابن خلدون أمهية الكتابة، فريى أا من مجلة الصنائع املدنية املعاشية، فهي  
ضرورة اجتماعية اصطنعها االنسان، لذلك تكون نابعة يف منوها وتطورها لتقدم العمران، 

 ١٨.وا يتميز االنسان عن احليوان وتتأدى ا األغراض

   
  أهداف تعليم  مهارة الكتابة - ج

   ١٩: حدد فتحي علي يونس يف كتابه املرجع، أن أهداف تعليم الكتابة هي كما يليوقد
   أن يكتب الطالب خبط ميكن قراءته - ١
  أن يعرف املبادئ اليت تؤدي إىل وضوح اخلط - ٢

   يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال- ٣
   أن يتعرف مبادئ اإلمالء والعالقة بني الرمز والصوت- ٤
  د استخداما صحيحا أن يستخدم القواع- ٥
   أن يكون الكلمات من احلروف- ٦
   ترمجة افكاره كتابة يف مجل مستخدما الترتيب العريب املناسب للكلمات -٧
 ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات الصحيحة يف سياقها من  -٨

 حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعىن

  لصيغ النحوين املناسبة ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدم ا- ٩
    استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها-١٠
  . سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة-١١

 
  تنمية مراحل تعليم  مهارة الكتابة - د

                                                 
-٢٠٩: ، ص٢٠٠٠ حممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة،  18

٢١٠ 
 ٦٠: ، ص٢٠٠٣لشيخ، املرجع، مكتبة وهبة،  قاهرة، فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف ا  19
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  ٢٠:لتعليم هذه املهارة مراحل خمتلفة نوجزها فيما يلي
ى مجيع حاالت التعليم، ويقضى مبدأ التدرج أن مبدأ تربوي ينطبق عل: التدرج - ١

يسري التعليم وفقا حلظة مصممة، تبدأ بالسهل وتتدرج إيل الصعب فاألصعب، 
وإذا طبقنا مبدأ التدرج علي الكتابة، فإنا نبدأ باخلط مث النسخ واإلمالء، والكتابة 

اجلمل، تبدأ باحلروف مث تنتقل إيل الكلمات، و: املقيدة واحلرة، وبصيغة أخرى
  .والفقرة واملقال وذلك ألسباب تربوية ومنطقية

 :يف مرحلة كتابة احلروف حيسن املدرس مراعات ما يلي:  كتابة احلروف - ٢

يوجه الطالب إيل الطريقة الصحيحية ملسك القلم، ألن غياب هذا   ) أ
  .التوجيه يؤدي إىل عادات غري مناسبة

ناء الكتابة  يوجه املدرس طالبه إيل الطريقة الصحيحة للجلوس أث  ) ب
 والظهر معتدل  والدفتر أمام الطالب بزاوية ميل خفيفة

يوجه طالبه إيل التناسق يف الكتابة، وميكن تدريب الطالب على دفاتر   ) ج
 خاصة مسطرة قبل الكتابة علي كراسة اخلط

ضرورة توحيد املسافات بني احلروف املنفصلة يف الكلمة الواحدة   ) د
ات بني كلمات اجلملة الواحدة، وجعل هذه املسافات أقصر من املساف

 وتوحيد هذه املسافات

 يوجه املدرس طالبه إيل الكتابة خبطوط  مستقيمة أفقية متوازية) هـ

يستحسن أن تكون الكتابة للمبتدئني بقلم الرصاص ليتمكنوا من   ) و
 تعديل  أخطائهم

من املفضل أن يكتب الطالب يف كراسات اخلط من أسفل إيل أعلى   ) ز
 للنموذج، ال تقليده للسطر الذي يكتبه عندما حىت يكون تقليده

 يكتب من أعلى إيل أسفل

                                                 
 ١١٩-١١٥: ، ص٢٠٠٣ حممد بن إبراهيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، مكتبة التوبة، اململكة العربية السعودية، الرياض،  20
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بعد أن يتدرب الطالب علي كتابة احلروف منفصلة ومتصلة،  يكلفهم : النسخ  - ٣
املدرس بنسخ فقرات معينة من كتاب القراءة، فقرات حمددة، ليتمكن املدرس من 

  :وللنسخ فوائد كثرية، منها. تصويبها
  .لى كتابة احلروف و على كتابة اخلط اجلميلالتدريب ع  )  أ

يفيد يف تدريب الطالب على الترقيم، لذا جيب على املدرس مراعاة ما   ) ب
  :يلي
 أن ال يكون النسخ مرهقا للطالب )١

 أن ينسخ الطالب مادة ألفوها )٢

 متابعة الطالب حىت يكون النسخ ذا قيمة عند الطالب )٣

نسخ وكتابة احلروف مدة مناسبة، بعد أن يتدرب الطالب على ال: اإلمالء - ٤
تبدأ مرحلة اإلمالء اليت تكشف عن قدرة الطالب يف كتابة ما يسمع ومن املفضل 

ولإلمالء . أن يكون اإلمالء بداية يف مادة مألوفة قد قرأها الطالب ونسخوها
  :فوائد تتصل باملهارات اللغوية املختلفة

ني األصوات اللغوية اإلمالء يكشف عن قدرة الطالب على التمييز ب) أ
  وخاصة املتقاربة

  يكشف اإلمالء عن قدرة الطالب على الترقيم الصحيح) ب
وهي ما يسمى بالكتابة املوجهة، وتأيت بعد أن يتعلم الطالب : الكتابة املقيدة - ٥

  :كتابة احلروف والنسخ واإلمالء ، وتأخذ عدة أمثال منها
دة مجل موازية جلملة وذلك بتكليف الطالب كتابة ع: اجلمل املوازية  ) أ

  معينة
تعطي الطالب فقرة مكتوبة بصيغة املذكر، ويطلب منهم : الفقرة املوازية  ) ب

 إعادة الصياغة بصيغة املؤنث

يطلب من الطالب أن ميألوا الفراغ يف اجلملة :  الكلمات احملذوفة ) ج
 بالكلمة احملذوفة املناسبة
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منهم أن ترتيب الكلمات، تعطي الطالب جمموعة من الكلمات يطلب   ) د
 يرتبوها ليعملوا منها مجلة صحيحة

ترتيب اجلمل، يعطي الطالب جمموعة من اجلمل غري مرتبة، ويطلب ) هـ
ويتم هذا النوع من . بناء على العالقة الزمانية أو املكانية. منهم ترتيبها

الكتابة يف الصفوف اإلبتدائية، وعلى املدرس أن يشرح املطلوب شفويا، 
 الكتابةقبل تكليف الطالب ب

هناك بعض األمور التنظيمية اليت جيب أن يرشد املدرس طالبه : الكتابة احلرة  - ٦
التنظيم علي الصفحة اليت يكتب عليها من حيث اهلامش، : إليها قبل الكتابة منها

. وكتابة التاريخ واملوضوع والكتابة بأي نوع من أنواع األقالم، وشكل الكتابة
  :ا يليومن  مناذج الكتابة احلرة م

وهو سرد قصة خيالية أو واقعية،  وترتب فيها : املوضوع القصصي) أ
  .االحداث زمنيا

يتناول املوضوع وصف احلاضر أو املستقبل أو : املوضوع الوصفي) ب
  املاضي، ويستخدم الفعل املناسب ملوضوع الوصفي

وهو عرض فكرة ما من خالل التعريف أو التحليل : املوضوع العرضي) ج
  ارنةأو املق

يتناول املوضوع فكرة خالفية، ويكون للكاتب رأي : املوضوع اجلديل) د
  فيها وحياول إقناع القارئ بأسلوب علمي، أو عاطفي أو كالمها معا

يطلب من الطالب أن يقرأ نصا معينا، ويلخصه مربزا : التلخيص) هـ
 األفكار الرئيسية يف حدود معينة من الكتابة

 
 الكتابة وسائل تعليم  مهارة - هـ

هناك نوعان من الوسائل لتعليم وتعلم الكتابة، يتناول األول منهما تعلم النواحي 
الثابتة األساسية مثل اخلط واهلجاء وتنظيم فقرات الكتابة املتصلة، ويهتم الثاين بتزويد 
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الدارس بأفكار وحقائق وآراء تساعده على إثراء حمتوى الكتابة وتعرض له أمثلة لطرق 
  .ر وتسلسلها ومناقشتهاعرض األفكا

  وسائل تعلم اهلجاء -١
أشرطة التسجيل،  خيتار املعلم نصا مناسبا ملستوى الدارسني ويقوم   ) أ

بتسجيله بسرعة القراءة العادية مرة، مث يسجله مرة ثانية مع التوقف يف 
اية كل عبارة هلا معىن وقتا يكفي لكي يكتبها الدارس، ويسجلها مرة 

  .ويصحب معه هذا التسجيل إيل حجرة الدراسةثالثة بالسرعة العادية 
احلروف الناقصة، يقوم املعلم بتسجيل إحدى املقتطفات بالسرعة العادية  ) ب

على شريط تسجيل، ويعطي الطلبة نصا مكتوبا هلذه القطعة تنقص 
يستمع الدارسون إيل الشريط ويكملون . بعض كلماته بعض احلروف

ملدرس التسجيل على الدارسني احلروف الناقصة يف كل كلمة، مث يعيد ا
 .ملراجعة ما كتبوه

. د.  واألستاذ بL.A. Hillهيل . أ. الكلمات املتقاطعة، قام أستاذ ل  ) ج
 بتأليف أربعة كتب حتوي مترينات  علي   B.D. Bobkin بوبكني

مترينات الكلمات املتقاطعة لدارس اللغة اإلجنليزية من غري أهلها، وقد 
رينات سهلة يف الكتاب األول تتدرج يف إحتوت هذه اموعة على مت

ويستطيع املعلم أن يؤلف مترينات . الصعوبة حىت الكتاب الرابع
الكلمات املتقاطعة اخلاصة بأحد الدروس وإن كان ذلك حيتاج إيل 

 .خربات ومهارات خاصة ووقت طويل

الصور والرسوم، تساعد الصور والرسوم كبار الدارسني وصغارهم على   ) د
الكلمات واملعاين كما تساعدهم على ربط الكلمة بالشيء التعرف على 

الذي تشري إليه، وقد يستطيع املعلم أن يصمم الكثري من التمرينات اليت 
 .تساعد الطالب على اهلجاء الصحيح مستخدما رسوما مبسطة
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ألعاب اهلجاء، تساعد هذه األلعاب على كسر حدة امللل وشدة انتباه  ) هـ
حيلو هلم ممارستها، ويتعلمون هجاء كثري من الدارسني إىل أنشطة 

واأللعاب تناسب الصغار من الدارسني، فإن كثري من . الكلمات أثناءها
 : الكبار يستمتعون ا ويطلبون املزيد منها، وفيما يلي بعض األمثلة

 ل، ب، سع : كون أكرب عدد من الكلمات من احلروف األتية )١

تية بتغيري حرف واحد كون ثالث كلمات جديدة من الكلمة األ )٢
 )جلس، جلب، سلب، قلب(جلس : فيها كل  مرة، الكلمة هي

كون كلمات من مقطع واحد يبتدي كل منها بأخر حرف من  )٣
 "خاف"الكلمة  السابقة هلا، ابدأ بكلمة 

  وسائل إثراء احملتوى -٢

 األفالم السينمائية، تشد األفالم السينمائية انتباه الدارسني الكبار منهم والصغار  ) أ
مثريات مسعية وبصرية وحركية وتكامل يف املوضوع، وحيل فنية تركز انتباه 
املشاهد على النقاط اهلامة، ويعترب حمتوى األفالم السينمائية أقرب إىل واقع 

  .احلياة من العروض املسرحية أو التليفزيونية
فهم الربامج التليفزيونية ،  تعمل برامج التليفزيون على إتاحة الفرصة للمشاهد   ) ب

 .ثقافة املتحدثني  باللغات األجنبية ومواقف االتصال  اليت تستخدم فيها

الربامج اإلذاعية، يستطيع الفنيون يف املعاهد العلمية املختلفة أن يسجلوا   ) ج
األحاديث اإلذاعية والربامج التليفزيونية حىت ميكن عرضها يف الوقت واملكان 

اعد الربامج اإلذاعية و املالئمني لظروف املعلمني والدارسني كما تس
التليفزيونية على إثراء حمتوى كتابات الدارس مبا تزوده به من آراء وأفكار 

 .ومفاهيم علمية جديدة
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اجلرائد واالت، اجلرائد واالت مصدر غين للمعلومات عن األحداث   ) د
واألزمان املعاصرة، كما أن لغتها يف الغالب أعم، لغة سهلة تقارب لغة 

  ٢١.ث ال يصعب علي الدارس متابعتهااحلديث حبي
 

  اجلوانب املهمة يف مهارة الكتابة  - و
  :بعض األشياء مراعتها مهمة يف تعليم مهارة الكتابة

  الكتابة من اليمني إيل اليسار بالنسبة للحروف - ١
 التناسب بني احلروف أفقيا ورأسيا ومراعاة املسافات - ٢

  السطراحلروف اليت تكون فوق السطر واحلروف اليت تكون حتت - ٣

 اختالف ارتفاعات احلروف اليت تكون فوق السطر - ٤

 املسافات بني احلروف وبني الكلمات - ٥

 التدريب على احلروف املتشاة للتمييز بينها - ٦

منذ البداية ألمهية األوىل يف )  النسخ والرقعة( تعويد الدارس على طريقيت الكتابة  - ٧
 ٢٢.القراءة والثانية يف الكتابة السريعة

  

 رة الكتابة  مشكالت مها  -  ز
 ٢٣:ملعاجلتها املقترحة والطرق الكتابة يف الطالب تواجه اليت املشكالت

 : وطريقة العالج.  عجز التلميذ عن مسك القلم بالطريقة الصحيحة- ١

 . تعويد الطالب وتدريبهم على مسك القلم بالطريقة الصحيحة  ) أ

 . مترين عضالت اليد على مسك القلم  ) ب

                                                 
 ٢٠٤  -١٩٢: ، صمرجع سابق صالح عبد ايد العرىب،  21
 ٢٥٠:  ، صمرجع سابق محادة إبراهيم،  22
 http://forum.moe.gov.com مشكالت الطالب يف الكتابة،   23
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ن تلوينا ألن التلوين يساعده على حتريك يده ومسك إعطاء التلميذ أنشطة تتضم) ج 
  .القلم

 :و طريقة العالج.  عدم استيفاء التلميذ نقط احلروف- ٢

   .  إعداد بطاقات تشتمل على احلروف املتشاة يف الشكل  ) أ

 .  لفت أنظار الطالب إىل املنقوط منها وغري املنقوط  ) ب

هذه النقاط والتعود على التدريب على كتابة هذه احلروف والتركيز على )  ج
 .كتابتها

تعليق كلمات فيها حروف منقوطة وأخرى غري منقوطة حىت يدركوا احلروف )  د
 .املنقوطة واحلروف غري املنقوطة

 :طريقة العالج، و  خطأ التلميذ يف كتابة بعض احلروف- ٣

 .  كتابة احلروف اليت خيطأ فيها التلميذ على السبورة  ) أ

 . نقطة بداية كتابة احلرف وإىل طريقة السري يف كتابته لفت انتباه الطالب إىل  ) ب

 .تزويد الطالب بنشاط فردي حول احلروف اليت خيطأ يف كتابتها  ) ج

 :طريقة العالج،و   عدم مراعاة نظام السطر عند الكتابة- ٤

إعداد لوحة عليها احلروف اليت ترتكز على خط القاعدة واحلروف اليت تنـزل ) أ 
 . عن خط القاعدة

 .تعويد الطالب على مراعاة نظام السطر عند كتابة احلروف والكلمات) ب

 . عدم ترك سطر أثناء الكتابة)  ج

 طريقة العالج

على ميني السطر الذي ) -(تعويد التلميذ على وضع إشارة وليكن شرطة صغرية ) د 
 .سيكتب فيه

 : و طريقة العالج.عدم وضوح الكتابة  - ٥

 .استخدام أقالم جيدة  ) أ 

 .تعويدهم على اجللسة الصحيحة) ب 
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 .تزويد التلميذ ببعض اجلمل ليقوم بكتابتها كنشاط فردي) ج 

 :طريقة العالج و .  ترك التلميذ الالم الشمسية عند الكتابة- ٦

للكلمات اليت تشتمل على الالم الشمسية للفت نظر التلميذ إىل  إبراز النطق  ) أ 
تظهر فيها الالم وشكل الكلمات اليت ال الواضح للكلمات اليت  مالحظة الفرق

 .الالم تظهر فيها

 .تزويد التلميذ بكلمات تشتمل على الالم الشمسية نطقا وكتابة) ب 
 

 أنواع مهارة الكتابة - ح
مهارة الكتابة تنقسم إيل عدة أنواع، منها اخلط العريب واإلمالء الصحيح وكتابة 

ولكن تأيت كفاءة اإلنشاء بعد . ل مهارة الكتابةاإلنشاء العريب اليت صارت  اهم األنواع يف جما
إذن كتابة اإلنشاء حتتاج إيل . أن تنتهي كفاءة اخلط اجليد وفهم القواعد اإلمالء الصحيحة

أما توضيح أنواع مهارة الكتابة . فهم القواعد النحوية والصرفية لتكون مفهومة عند القارئ
  :فهي كما يلي

  اخلط -١

إن اخلط واإلمالء .  يف تعلم مهارة الكتابة قبل االمالء والتعبرييعترب اخلط املرحلة األوىل
مرتبطان غاية اإلرتباط، وأغراض اإلمالء هي تدريب الطالب علي أن يكتبوا كتابة 
صحيحة، فإن اخلط يكمل هذه الناحية وجيعل الكتابة واضحة مجيلة تسهل قراءا 

التدريب العملي لكسب املهارات أما أساس تعليم اخلط هو احملاكاة و. ويفهم مرادها
  .اليدوية والسرعة يف الكتابة مع توافر االتقان والوضوح واجلمال

ولتدريس اخلط غرضان، األول فسيولوجي وهو تنمية عادات عضلية من شأا أن 
تساعد علي السرعة يف عملية الكتابة وجتويد اخلط وجتميله، والثاين سيكولوجي وهو 

  ٢٤.ر بطريقة منظمةقدرة علي تدوين األفكا

                                                 
 ٣٨٦: ، ص١٩٩٨ حممد صاحل مسك، فن التدريس للتربية اللغوية، دار الفكر العريب، قاهرة،  24
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  الكتابة اهلجائية -٢

كما سبق القول، هناك عالقة بني تدريس اخلط واإلمالء، ومن الصعوبة أن نفصل تدريس 
  :ينقسم اإلمالء إيل مراحل. اخلط والتدريب عليه يف اإلمالء

اإلمالء املنقول، دف هذه اخلطوة يف تدريس الكتابة إيل حتسني قدرة الطالب   ) أ
والكلمات العربية، وتسمى هذه اخلطوة مبرحلة النقل علي رسم احلروف 

  ٢٥.والنسخ
اإلمالء املنظور، إذا أحس املدرس أن تالميذه  قد تقدموا يف اإلمالء املنقول فعليه   ) ب

أن يبدأ يف تدريبهم علي اإلمالء املنظور، وفيه يعرض املدرس القطعة املالئمة 
 بطاقة ويكلفهم بقراءا للتالميذ علي السبورة أو ينظرون إليها يف كتاب أو

ويناقشهم يف معناها ويطالبهم بتهجي بعض كلماا شفويا من النص مث من 
الذاكرة، وبعد أن تظل أمامهم فترة مناسبة تكفي ألن ترسخ يف أذهام، حتجب 

 ٢٦.عنهم ويأخذ املدرس يف إمالئها عليهم

ثالث قدرات، هي القدرة االمالء االختباري، تقوم الكتابة االختبارية علي أساس )    ج
علي االستماع واملتابعة، والقدرة علي االحتفاظ مبا مسع، والقدرة علي وضع ما 

ويهدف هذا . مسع يف رمسه الكتايب علي أن تعمل هذه القدرات يف آن واحد
اإلمالء االختباري إيل حتقيق أمرين، األول هو تعزيز العالقات بني األصوات 

رس يف القراءة، والثاين هو اختبار وتقومي منو وتقدم ذاكرة والرموز اليت تعلمها الدا
  ٢٧.االستماع لدي الدارسني

                                                 
العلوم  حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية و 25

 ٢٤١: ، ص٢٠٠٣ إيسيسكو، –والثقافة 
 ٣٥٨:  ، صمرجع سابق حممد صاحل مسك،  26
 ٢١٢: ، صمرجع سابق رشدي أمحد طعيمة  27
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 )اإلنشاء( التعبري  -٣

التعبري لغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعره 
والتعبري اصطالحا هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري على . حبيث يفهمه اآلخرون

خطة متكاملة للوصول بالطالب إيل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وفق  
وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته احلياتية شفاهيا وكتابة، بلغة سليمة على وفق نسق فكر 

 ٢٨.معني

التعبري ليس فرعا لغويا معزوال عن باقي فروع اللغة، بل هو متشابك ومتداخل يف 
األخرى إيل حد كبري، فهو متشابك مع القواعد النحوية مهاراته اللغوية مع فروع اللغة 

والصرفية، متشابك مع اإلمالء، واخلط، متشابك مع األدب والنصوص النثرية والشعرية، 
ومعىن ذلك أن تقدم الطالب   ومنوه يف احدى هذه . متشابك مع البالغة والبديع والبيان

 بعض مهارات التعبري الكتايب، وهذا الفروع اللغوية هو بالتايل تقدم للطالب ومنو له يف
يعين أن التخطيط للربنامج اللغوي يف أية مرحلة تعليمية أو صف دراسي البد أن خيطط 
كوحدة متكاملة تراعي املستوى اللغوي للمهارات املخصصة لكل فرع لغوي علي 

  .اللغويةاملستويني الرأسي واألفقي معا،  باعتبار التعبري هو احملصلة النهائية للدراسة 
والتعبري ليس جمموعة من املهارات اللغوية املتنوعة اليت جيب أن يتقنها الطالب حىت 
يصبح متمكنا مما يريد أن يعرب عنه يف يسر، بل إن للتعبري بعدا آخر غري هذا البعد اللغوي، 

  .وهو البعد املعريف، وهذا البعد املعريف يكسب الطالب عند الكتابة الطالقة اللغوية
ك األمر االساسي والضروري يف تدريس التعبري  الكتايب واحلديث  الشفوي هنا

هو القدرة علي بناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها، األمر الذي يدعو املدرسني إيل 
اإلهتمام بالقراءة لدي الطالب، والربط بني ما يقرءونه وما يتم التدريب عليه عند الكتابة، 

ار وعمقها وطرافتها وترتيبهاوالتقدير املمنوح للطالب عقب والربط بني تنوع األفك

                                                 
 ٢٠٠: ، ص٢٠٠٣ طه علي حسني الدليمي، الطرائق العملية تدريس اللغة العربية، دار الشروق، عمان،  28
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االنتهاء من التعبري، وتبىن مقولة أساسية واجبة عند تعليم التعبري، وهي القراءة قبل البدء يف 
الكتابة أو احلديث، األمر الذي يدعو املدرسني إيل حتديد تعيينات قرائية للطالب قبل 

 أذهام وتزودهم مبا سيكتبون عنه، ويصبح التحضري تكفيلهم بالكتابة أو احلديث تفتق
قبل التعبري، أي حتضري الطالب وإعدادهم بالقراءة املوجهة قبل تكليفهم بالكتابة أو 

 التعبري الكتايب هو وسيلة لإلتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان بغض النظر عن ٢٩.احلديث
التعبري الوظيفي حيقق اتصال . ابداعيوظيفي و: وهذا التعبري نوعان. بعدي الزمان واملكان

الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حيام وقضاء حاجام، مثل كتابة الرسائل وحماضر 
و التعبري االبداعي . االجتماعات وملء االستمارات وكتابة املذكرات والنشرات والتقارير

ق ومثري، مثل  ينقل املشاعر واألحاسيس واخلواطر النفسية إيل اآلخرين بأسلوب أديب مشو
 التعبري الكتايب مسي كذلك بالتعبري ٣٠.متابعة الشعر والتراجم والتمثيليات والقصص األديب

التحريري، فهو ما يدونه الطبلة يف دفاتر التعبري من موضوعات، وهو يأيت بعد التعبري 
  ٣١.الشفوي

 التعبري إيل يعترب التعبري التحريري املرحلة األخرية يف مهارة الكتابة، وينقسم تعليم
  :مرحلتني مها

 التعبري املوجه  ) أ

بعد أن يتعلم الطالب كتابة احلروف والنسخ واإلمالء ميكن أن يبدأ التعبري 
يف هذه املرحلة . وهي مرحلة تسبق التعبري احلر. املوجه الذي يسمى أيضا التعبري املقيد

ة منها، يكون الطالب قد عرفوا هجاء بضع مئات من الكلمات، وحصلوا ثروة كبري
ومنت لديهم كثري من املفاهيم اليت درسوها يف اللغة، ويئوا ملمارسة الكتابة 
مستخدمني الصيغ النحوية والتراكيب اللغوية إلىت مارسوها يف احلديث والقراءة 

ويف هذه املرحلة يعطي الطالب بعض احلرية يف اختيار الكلمات، . والكتابة اهلجائية

                                                 
 ٢٤٢-٢٤١: ، ص١٩٩٢طبيق، الدار املصرية اللبنانية، مصر،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والت حسن شحاتة، 29
 ٢٤٤- ٢٤٣:  ، صنفس املرجع حسن شحاتة،  30
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غوية للتدريب على الكتابة ولكن يف إطار ال يسمح له بأن والتراكيب، والصياغات الل
يكتب تعبريا أعلى من مستواه يف اللغة، أي أن الطالب يبدأ كتابة فقرة أو فقرتني يف 
إطار مامسعه وقرأه، ومع زيادة قدرته على السيطرة على فنيات وأساليب الكتابة 

التعبري احلر أي كتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة كتابة 
  .موضوعات اإلنشاء معربا فيها عن مشاعره وأفكاره بلغة عربية مقبولة

هذه املرحلة من الكتابة يركز فيها على الصيغ النحوية، ويشتد فيها االهتمام 
باالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلمل املكتوبة من حيث 

ك فهي مرحلة صعبة ألا من الناحية النفسية جتعل العبء على لذل. التراكيب واملعىن
العمليات العقلية عبئا مزدوجا، حيث ينشغل الطالب بالفكرة والتعبري عنها كتابة، ويف 
ذات الوقت ينشغل مبراعاة صحة القواعد والتراكيب، لذلك وجب على األستاذ أن 

درج فيه تدريبات الكتابة حبيث تأخذ عملية التدريس يف هذه املرحلة شكال متدرجا تت
تبدأ سهلة بسيطة، فقد تبدأ بكتابة مجلة مث تزداد وتتسع لتكون عدة مجل مث فقرة مث 

وإلحكام هذا التدرج ينبغى أن تتنوع التدريبات، حبكم التدرج . فقرتني وهكذا
  .الطبيعي بادئني من البسيط

فاألستاذ مطالب . اذوالكتابة يف هذه املرحلة ينبغى أن تظل حتت إشراف األست
مبتابعة كتابات الطالب ليطمئن على أن الطالب مل يندفع يف الكتابة العربية مستخدما 
عادة الترمجة من لغته إىل اللغة العربية، أو مستخدما املعاجم الثنائية، وأنه جيتهد 
الستخدام مايعرفه فقط وما استطاع أن يتعلمه من أمناط وصيغ تقوم على أساسها 

 املوجهة، إن ترك الطالب يف هذه املرحلة وشأم يف الكتابة يؤدي إىل كتابته
انطالقهم السريع حنو املعجم وحماولة الوصول إىل مستوى من التعبري يفوق معلومام 

  ٣٢ .يلجأون فيه إىل الترمجة مما يؤدي إىل هدم ما بناه األستاذ من عادات الكتابة اجليدة
  التعبري احلر ) ب
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ر املرحلة األخرية يف تعلم الكتابة، يترك للدارسني فيها حرية ميثل التعبري احل
ولكن ال تعين هذه احلرية أن الدارس . اختيار افكاره ومفرداته وتراكيبه عندما يكتب

ال حيتاج إيل توجيه ومساعدة، ومن أنواع هذا اإلنشاء هو العرض البسيط والقصة 
  ٣٣.خليايلوالوصف والرسالة واإلنشاء االبتكاري واإلنشاء ا

تبدأ هذه املرحلة باختيار موضوعات للكتابة تتناسب ومستواهم اللغوي من 
حيث مفردام وتراكيبهم واستخدامهم للقواعد، ولعل أنسب موضوعات ميكن البدء 
ا هي تلك املوضوعات اليت تدور حول نصوص القراءة املقررة ولكنها تتعدى ما يف 

بصرها خارج النص وحتمل تفكري الطالب إىل هذه النصوص من حقائق و أفكار ومتد 
كل ما يتصل بالنص من قريب أو بعيد، ومن أهم ما يساعد الطالب على ذلك تلك 
األسئلة اليت ميكن أن تدفعهم للبحث عن حقائق وأفكار ومعلومات ليست موجودة 

ولعل احلكمة يف استخدام نصوص القراءة بداية هلذا النوع من . يف نص الكتاب
ة تتمثل يف أننا ننظر إىل هذه النصوص كنطقة انطالق يقفز منها الطالب إىل الكتاب

  .ميدان واسع من األفكار واملعاين واخلربات
ومن أغراض البدء بالكتابة حول موضوعات القراءة تدريب الطالب على 
كيفية الشرح، ووزن احلقائق، وعرض اآلراء، والكشف عن األدلة، وتدريبهم أيضا 

ناول األفكار، والتعبري عنها، وعرضها بطريقة منظمة وفعالة، أي على كيفية ت
تشجيعهم على وضع األفكار على الورق بطريقة يسهل فهمها، فيها تسلسل لألفكار، 

  .وتعليل األشياء، وحكم على األحداث، وتوصل إىل نتائج واضحة
ئدة ويف تعليم هذا النوع من التعبري ينبغي أن نسقط من حسابنا الفكرة السا

يف تعليم اإلنشاء وهي فكرة استخراج العناصر، وذلك حىت تترك لكل طالب فرصة 
التعبري عن نفسه تعبريا حرا ينظم فيه أفكاره ومجله وفقراته حبرية تامة، ومن األشياء 
اليت ينبغي أن حنذر الطالب منها هو اختيار أفكار معقدة للكتابة فيها، فالطالب مع 

                                                 
33  Ahmad fuad effendi, metodologi pengajaran bahasa arab, misykat, malang, 2005, hlm: 
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أن يكتب مبستوى يتناسب مع أفكاره يف لغته األم مما ال مثل هذه األفكار حياول 
يكون مستعدا لتحقيقه يف اللغة العربية، وهو يف هذه احلالة سيلجأ إىل الترمجة، ويعترب 
أن هذا ميكن أن يؤدي به إىل إتقان استخدام اللغة العربية يف الكتابة، بينما سيؤدي 

  .هذا إىل كتابة غري مفهومة على اإلطالق
ذا الصدد ينبغي اإلشارة إىل عدم التناسب بني أمناط التفكري يف اللغة ويف ه

األم والقدرة يف اللغة الثانية، ال بد أن يدرك الطالب لذلك، ويفهم خطر أن يكتب 
موضوعات اإلنشاء يف إطار معرفته بلغته، فذلك سيدفعه للمعجم والترمجة بينما 

  ٣٤.ا يعرفه يف اللغة العربيةاهلدف هو أن يكتب بعيدا عن لغته، ويف إطار م
هناك أهداف كثرية ومتنوعة لتعليم التعبري بشكليه الشفوي والكتايب، وبنوعيه 

  :٣٥الوظيفي واالبداعي من أمهها
أن يعتاد الطالب الكتابة باللغة الصحيحة، وهذا التعود يساعد يف تعليم منت ) ١

ملعاين املنتوعة اليت اللغة وقواعدها، حيث يستخدم الطالب ألفاظا للداللة علي ا
ترد أثناء الكتابة، فتزيد معرفة الطالب مبنت اللغة، وألن الكتابة تستدعى أيضا 
صوغ الكالم يف عبارات صحيحة نراهم ميرنون علي اتباع قواعد اللغة 

  .تدرجييا
أن يتقن الطالب املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها ) ٢

بارام املكتوبة أكثر تدقيقا منهم يف تعبريام الشفوية، وتنسيقها، فالناس يف ع
  .والطالب ذه الطريقة يتعلمون سالمة الذوق  يف اللغة

أن يتقن الطالب املالحظة عند وصف األشياء واألحداث واملواقف يف دقة ) ٣
  .وسرعة

أن يترىب عند الطالب االستقالل يف الفكر حيث يتركون إلعمال عقوهلم دومنا ) ٤
  .تقييد بأسئلة ملقاة عليهم، أو ألفاظ ومعان يلتزمون ا حني الكتابة
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أن ينتقى األلفاظ املناسبة للمعاين، وكذا التراكيب والتعبريات ويتزود ا ألنه ) ٥
  .سيحتاج إليها يف حياته اللغوية

أن يتعود السرعة يف التفكري والتعبري، وكيفية مواجهة املواقف الكتابية الطارئة، ) ٦
  .واملواقف الشفوية الفاجئة

أن يعرب تعبريا صحيحا عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره يف أسلوب واضح راق ) ٧
  .رفيع مؤثر، فيه التخيل واالبداع

أن يتقن األعمال الكتابية املختلفة اليت ميارسها يف حياته العلمية  والفكرية ) ٨
  .داخل املدرسة وخارجها

د التفكري املنطقي، وترتيب األفكار أن يوسع ويعمق أفكاره، ويتعو) ٩
  .وتننظيمهايف كل متكامل

ميكن عرض جمموعة من اخلطوات اليت يسري فيها املعلم واملتعلم إلتقان بعض 
 :جماالت التعبري التايل

  كتابة اخلطابات) ١

اخلطابات أو الرسائل نشاط لغوي اجتماعي كتايب ميارسه األفراد،  لقضاء بعض 
ة، واخلطابات اجتماعية  أو شخصية أو مصلحية، وهذه األنواع مطالبهم  االجتماعي

املختلفة من اخلطابات اليت يستخدمها اإلنسان داخل وطنه وخارجه، منها خطابات 
الدعوات والردود والترحيب والشكر واالعتذار والتهنئة والطلبات وإعطاء : شخصية مثل

يوانية اليت تتم بني األفراد وجهات األوامر والتعليمات، وهناك اخلطابات الرمسية أو الد
  ٣٦.رمسية  بالدولة لقضاء بعض املصاحل

  كتابة برقية) ٢

الربقية جمال كتايب وظيفي يستخدمه الناس كثريا يف اجناز متطلبات أعماهلم والتعبري 
ارسال معلومات أو آراء إيل : عن آرائهم وأحاسيسهم، وأهم استخدامات الربقيات هي
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أو الصناعة أو املهن األخرى، اإلخطار بأمر هام مهىن أو وظيفي، آخرين ختص التجارة 
  ٣٧.التعبري عن إحساس الفرح أو احلزن جتاه موقف حمدد

  التلخيص) ٣
هو جمال كتايب وظيفي يرتبط بالقراءة ارتباطا عضويا سواء يف املواد الدراسية 

كيز علي العناصر والتلخيص هو تر. املختلفة أو يف القراءة احلرة أو للكتب واملقاالت
األساسية املتضمنة يف احد املوضوعات وإعادة عرضها يف إجياز غري خمل باملعاين الرئيسية، 

حتديد اهلدف من التلخيص، ودقة : ويتم اكتساب هذا العمل تدرجييا، وحيتاج إيل
 ٣٨.املالحظة، واالستيعاب الدقيق للمضمون

  ملء االستمارات) ٤

بية الوظيفية اليت يستخدمها اإلنسان يف مجيع مراحل االستمارات من ااالت الكتا
حياته، داخل املدرسة أو خارجها، منها استمارات االمتحانات العامة، واستمارات 
اإلعارة من املكتبات، واستمارات التعريف مبن يتقدم لوظيفة، والفنادق والبنوك، ومكاتب 

  ٣٩.الربيد
  التقارير) ٥

 أو مشروعات بأسولب منظم، يتناول هي وصف لعمل أو حدث أو مشاهدات،
وهو نشاط اجتماعي يكثر تناوله بني . الزمان، واملكان، واألشخاص، واملوضوع، والتعليق

الرحالت واخلربات اليت مرت م، أو اجتماعات حضروها، : الناس يف حيام العملية عن
ا ال رد ويشترط أن تكون نابعة من حاجة حقيقية شعروا. أو برامج استمعوا إليها

  ٤٠.الكتابة
  إعداد الكلمات االفتتاحية واخلتامية) ٦
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املقصود ذين االني الكتابيني نوع من التقدمي أو التعقيب علي مناسبة من 
االحتفاالت واالستقباالت ومواقف التوديع، : املناسبات املدرسية أو غري املدرسية، مثل

زة عادة قبل قراءا جهرا، حيث تلقى والبد من إعداد هذه املقاالت البسيطة املوج
وهكذا ) الفسحة(باستخدام االذاعة املدرسية يف صباح اليوم الدراسي، أو بعد االستراحة 

  ٤١.باستخدام مكرب الصوت يف احلفالت واملناسبات املختلفة
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  املذكرات الشخصية) ٧

ته فاالنسان تعرض له يف حيا. املذكرات نوع من ااالت الكتابية الشخصية
مناسبات كثرية مييل فيها إيل تسجيل أشياء قام ا أو حماضر استمع إليها، أو مسائل يريد 
أن يناقش فيها غريه، أو أفكار يود تقدمي تقرير عنها، أو أشياء يريد احضارها معه من 

والبد أن تكتب بطريقة ناقدة . سفر، أو موضوع مل يتم حبثه، أو درس يود القيام بتدريسه
  ٤٢. حىت يصبح للمذكرات فائدة و مغزىانتقائية

  اإلعالنات والالفتات والنشرات) ٨

هي أعمال كتابية تنتشر داخل املدرسة وخارجها، وحتتاج إيل عدد من املهارات، 
وقد يكون موضوعها حفال، أو . منها التنظيم، والوضوح، والدقة يف البيانات، واإلجياز

وهناك البطاقات اليت تلصق علي . انات أو نباتمباراة أو متثيلية، أو أمساء طيور أو حيو
احلقائب عند السفر، واملعارض املدرسية، واملناشط الرياضية، واإلعالن عن األشياء 

  ٤٣.املفقودة، واالجتماعات املدرسية، والتنبيهات اخلاصة بنظام املدرسة
  املقاالت) ٩

فكرة، أو جمال مهم من جماالت الكتابة الوظيفية حيث يتم عرض أو مناقشة 
جمموعة أفكار مرتبطة، وتسطريها يف شكل جمموعة من الفقرات، ومراعاة عالمات 

واملقال قد يكون مقاال علميا أو سياسيا أو اجتماعيا، وقد يكون ابداعيا ادبيا . الترقيم
وحتتاج املقاالت إيل . وليس وظيفيا، ويفضل أن يكون التدريب عليه يف املرحلة الثانية

هارات، من أمهها حتديد األفكار األساسية والفرعية وترتيبها وتنظيمها، جمموعة من امل
عرض هذه األفكار يف الفقرات بصورة واضحة هلا بداية واية، واالستناد إيل األدلة  
واألمثلة عند عرض الفكرة، دقة استخدام عالمات الترقيم والعناوين أو اهلوامش، معرفة 

  ٤٤.مة واملوضوع واخلامتةمكونات املقال وكيفية عرض املقد

                                                 
 ٢٦١: ، صاملرجع نفسه حسن شحاتة،  42
 ٢٦٢: ، صاملرجع نفسه حسن شحاتة، 43

 ٢٦٢: ، صاملرجع نفسه حسن شحاتة،  44
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  إعداد قوائم املراجع) ١٠

هذا اال الكتايب ضروري للطالب يف املراحل التعليمية املتقدمة، وله مواقفه 
العملية املفيدة مثل إعداد جمموعة مراجع لدراسة مشكلة ما، ومعرفة أنواع وأمساء الكتب 

  ٤٥.والقصص واالت اليت تناسب صفا دراسيا معينا
  ابة التوثيق واهلوامشكت)  ١١

هذا النوع من الكتابة ضروري يف املراحل التعليمية املتقدمة  وهو مهارة حبثية 
ضرورية، تثبت أن هذه اآلراء لفالن وتنسب املعلومات ألصحاا، ويف اهلامش تشري إيل 
مراجع النصوص املقتبسة، وحتيل القارئ إليها ليستزيد منها إذا أراد، حيث يكتب أسفل 

فحة مجيع  املراجع املتعلقة باملقتبسات اليت يف الصفحة، كما يتم فصل اهلوامش عن الص
الصفحة خبط قصري يبدأ من اجلهة اليمىن للصفحة، ويسبق املرجع برقم يتفق مع رقم 
اإلشارة املوجودة يف الفقرة املقتبسة منه يف املنت، وقد تستخدم خمتصرة للداللة علي 

  ٤٦.املرجع
  

 لكتابةاختبار مهارة ا  -  ط
الطالب حيتاج االختبارات ليقيم . هناك أطراف عديدة يف حاجة أكيدة لالختبارات

املعلم حيتاج . نفسه وليعرف مدى إتقانه ومدى تقدمه وأين يقع بالنسبة لزمالئه
االختبارات ليعرف مدى جناحه هو يف التدريس، كم من تعليمه صارا متعلما، كم من 

  ٤٧.نجحجهده أمثر، أين جنح وأين مل ي
عملية التدريس واالختبار غالبا ما تكونان غري مرحيتني، فعادة ما يدرب املدرسون  

ففي كل األنظمة التعليمية تؤدي . علي التدرس ولكن نادرا ما يدربون علي عناية االختبار
االختبارات دورا مهما وضروريا، فالبعض منها تعرب عن األهداف التربوية من خالل 

                                                 
 ٢٦٣: ، صاملرجع نفسه حسن شحاتة،  45
 ٢٦٤ :، صاملرجع نفسه حسن شحاتة،  46
 ١: ، ص٢٠٠٠ حممد علي اخلويل، االختبارات اللغوية، دار الفالح، األردون،  47
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 نضع الربامج واملواد التعليمية، والبعض اآلخر يركز علي املواد التعليمية االختبارات من مث
أو الربامج  أوال مث يكون هذا مدخال إلجياد مناذج تقوميية، وبني هذين النظامني نظام ثالث 

  .حيث تتوازى عملية بناء الربامج اخلطوط العامة للربامج مع بناء االختبارات
صوى يف العملية التعليمية وقد حددت فالت وعلي ذلك لالختبارات امهية ق

Valette ثالث وظائف لالختبار هي  :  
 حتديد موضوعات الربنامج مبعىن هل التركيز يكون علي الكالم أو علي  - ١

  الكتابة أو القواعد أو غريه
  التنبيه إيل مدى تقدم الطالب - ٢

   تقومي حتصيل الطالب - ٣
تبارات تساعد املدرسني علي  ذكر أن االخ Gerald Wallaceأما جريالد وولس 

وقد تعني االختبارات . اختاذ قرارات مبنية علي معلومات  استنتجت من خالل عملية التقومي
  :يف أا تساعد علي

 وضع التلميذ يف الفصل أو اموعة املناسبة له - ١

 متدنا بدراسات خاصة عن طرق التدريس العالجية - ٢

 تقومي الكفاءة والتحصيل - ٣

 ادر وضع األهداف التربوية واملهنيةتعترب مصدرا من مص - ٤

 تساعد يف اكتشاف األطفال الغري منضبطني اجتماعيا وتربويا - ٥

 تقيس خمرجات التعلم - ٦

  متدنا مبواد جيدة للبحث - ٧
  :  ذكرت أن االختبارات هلا عدة فوائد منهاLauisy Massadأما 
  أا تستخدم كمعيار للمقارنة يطبق يف فترات خمتلفة ليقف املدرسني  - ١

الداريني علي معدل تقدم الطالب يف جانب معني من جوانب العملية وا
  .التعليمية  أو للمقارنة بني جمموعتني من الطالب أو أكثر
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  ميكن استخدام االختبارات كجانب من جوانب عملية التدريس، فالتدريس  - ٢
ميكن تعديله وحتسينه يف ضوء نتائج االختبارات إذا كانت تلك االختتبارات 

 بدرجة كافية و توضيح جوانب لغوية معينة بطريقة مباشرةمضبوطة 

أا تفيد واضعي املناهج ومصممي الربامج التتعليمية، فهي توقفهم علي   ) ٣
مشكالت االختبار بني جوانب التحصيل املهمة واحلقيقية ومن مث يقررون 
نوع الربنامج التعليمي املناسب لنوع معني من الطالب، كما تكون مفيدة 

ه خاص يف تقومي الطالب يف املستويات املختلفة أو طرق التدريس بوج
  املناسبة وفقا الجتاهام

تساعد االختبارات املدرسني والباحثني يف حتديد الطرق اليت يكتسب ا )   ٤
الطالب اللغة، وجماالت لالستخدام اللغوي، ودرجة السيطرة و اكتساب 

  اللغة األجنبية
  ٤٨ النظام املدرسيتساعد يف تقومي كفاءة) ٥
  

 عدة نقاط جيب أن يعمل واضعوا االختبارات علي M. Finocchiaroوقد ذكر 
  :قياسها يف مهارة الكتابة، وهي

 عالمات الترقيم واحلروف الكبرية يف الفقرة )١

 وغري ها. / ، : الرموز املختصرة مثل )٢

 إعادة بناء مجلة من جمموعة كلمات  )٣

 ضمائرهاجييب االسئلة مستبدال كل األمساء ب )٤

  تكملة اجلمل باستخدام نفس الفعل  )٥

 إضافة تفصيالت منطقية إيل اجلمل الرئيسية )٦

 أخذ قطع إمالئية وبعض متارين الفهم الشفهية )٧

                                                 
 ١٤٨ -١٤٦:، صمرجع سابق فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف الشيخ،  48
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 اعادة كتابة قصة أو قطعة من وجهة نظرهم يف املاضي أواملستقبل )٨

كتابة ما يودون قوله أو فعله يف موقف ما أو ما يشاهدونه من مناظر أو  )٩
 رواية مافصول يف 

 تلخيص نص معني ويصف األسئلة املوجودة بالقطعة )١٠

 يعيد كتابة فقرة باستخدام أسلوب أكثر ألفة )١١

كتابة موضوع واحد من ثالثة موضوعات رئيسية خيتارها املدرس  )١٢
مبنية علي قراءم املهنية او الوظيفية وموضوعات ثقافية أو فقرات 

 اخبارية

 يؤدون اختبار التكملة )١٣

  ٤٩ يف لغته القومية لقطعة ما إعطاء املساوى )١٤
  

  ٥٠:تنقسم اختبارات نظم الكتابة إيل
  :األصوات، وختترب عن طريق )١

، يطلب من التلميذ نسخ من القطعة  (Copying)اختبار النسخ   ) أ(
املعينة خبط يده، ويعطي التلميذ فترة حمددة رمبا ثالث دقائق، 

  .ينسخ خالهلا قطعة أو فقرة مطبوعة خبط يده
 ، يقرأ املدرس الكلمات أو (Spelling tests) اختبارات اهلجاء  ) ب(

العبارت اليت سوف يكتبها الطالب، وقد تكون الكلمات بدون 
سياق أو تكون إمالء كاملة كأن ميلي املدرس قطعة صغرية علي 

 الطالب

، يطلب من املدرس أن  (punctuation test)اختبارات الترقيم   ) ج(
 ميأل عالمات الترقيم املفقودة

                                                 
  ١٨٨ -١٨٧:  ، صمرجع سابق فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف الشيخ،  49
 ٢٠٤ -١٨٩:  ، صع سابقمرج فتحي علي يونس، و حممد عبد الرؤوف الشيخ،  50
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  فردات عن طريق الكتابةاختبارات امل )٢
وحدات ) يتذكر(تقوم اختبارات املفردات املكتوبة قدرة التلميذ علي أن يستدعى 

مفردة يف اللغة اجلديدة، ومن املمكن أن تنمي وحدات املفردات لالستخدام يف 
  :وختترب عن طريق. الربط مع اإلرشادات البصرية واملطبوعة أو الشفوية

  اختبارات الصور  ) أ(
 قصريالسؤال ال  ) ب(

 اكمال العبارة  ) ج(

  
  (testing grammar via writing)اختبار القواعد بواسطة الكتابة ) ٣

ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن القواعد املكتوبة واختباراا ال تقوم قدرة الطالب 
يف استخدام القواعد املكتوبة كوسيلة لالتصال الشخصي، وميكن اختبار القواعد 

  :عن طريق الكتابة كما يلي
اكمال العبارات، يطلب من الطالب أن يذكر العناصر املفقودة يف اجلملة، )  أ(

  :اكمال العبارات تتم عن  طريق اآليت
  اشارات أو دالالت الصور )١(
 البدايات والنهايات للمقاطع )٢(

 األفعال )٣(

اجلمل املباشرة، يف البداية ميارس هذا التدريب بعناية لكي يتيح للتالميذ مجال ) ب(
قة ومضبوطة وطبيعية وتأخذ عبارات اجلمل املباشرة عدة صور صحيحة ودقي

  :منها
البديل البسيط، استبدال الكلمات اليت حتتها خط  )١(

 بالصطالح بني األقواس
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الضمائر، استبدل األمساء أو العبارات االمسية اليت حتتها  )٢(
 خط بالضمري املناسب

التحويل، يطلب من الطالب حتويل اجلملة كما هو  )٣(
 مطلوب

األوامر، ختترب بداية نظام اجلملة وأشكال الفعل طاعة  )٤(
 واألوامر املركبة ميكن أن تتطلب تعبريات يف الضمائر

 األسئلة املباشرة، تعطي للتالميذ إجابة ويطلب  )٥(

بناء اجلملة، القدرة علي بناء اجلملة مثل الفعل والفاعل  )٦(
والضمري والصفة والظرف، وهو املعيار احلقيقي لفن 

  العالقات بني هذه العناصرالكتابة وادراك

 )القواعد(ابداعية األسلوب اللغوي  )٧(

 ترمجة اجلملة )٨(

  )معدل السرعة والطالقة( اإلمالء   ) ج(
  . يقوم التلميذ بنسخ قطعة يسمعها مقروءة سواء أكانت حية أو مسجلة

  :أنواع اإلمالء، وهناك نوعان من اإلمالء يستخدمان يف تدريس اللغة األجنبية) ١(
 ، يستقبل التلميذ قطعة (spot dictation)ز اإلمالء املرك •

مطبوعة حتتوي علي كلمات وعبارات معينة حذفت عمدا، 
وهذا النوع . ويف أثناء قراءة القطعة يقوم التلميذ مبلء الفراغات

ميكن تطبيقها بسرعة و تسمح للمدرس اختيار : له ميزتان
  .مواطن الضعف عند الطالب

لنص أو القطعة كاملة يف هذا اإلمالء الكامل، يدون التلميذ ا •
النوع من اإلمالء، وإيل حد ما يعترب هذا النوع اطول بالنسبة 
للتطبيق والتصحيح من اإلمالء اجلزء، ولكن علي الرغم من 

 .ذلك ميدنا  مبقياس صادق للقدرة اللغوية الكلية
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أو  ، يقوم الطالب بكتابة احلوار (controlled composition)التعبري املقيد ) ٢(
ميكن استخدام التعبري املقيد بالطريقة . الفقرات الكاملة وفقا إلرشادات حمددة

  :األتية
 كتابة القطعة مع التركيز علي املفردات •

 كتابة القطعة مع التركيز علىي التركيب اللغوي •

كتابة اخلطاب، بتخيل الطالب أنه سكريتريا ألحد مديري شركات النشر   ) د(
  .ويكتب اخلطاب

وجز، يقرأ املدرس فقرة أو قصة قصرية  وعلي الطالب إعادة كتابة امل) هـ(
 .القصة، وميكن السماح للطالب يأخذوا مالحظات إذا أرادوا

 writing for) املوضوعات احلرة - الكتابة من أجل االتصال) و(

communication: free composition) بينما تقيس املوضوعات املباشرة ،
ية مناسبة جند أن املوضوعات احلرة تسمح للمتعلمني مهارة الكتابة بطريقة موضوع

بالكشف عن مهارم يف تنظيم أفكارهم واختيار أفكارهم واختيار املفردات 
املناسبة وتكوين الفقرات، أي أا تسمح هلم بالتعبري عن انفسهم من خالل 

  :وميكن استخدام الطرق التالية يف اختبار التعبري املباشر. الكتابة
  اإلرشادات البصرية، يقوم املدرس بعرض شرحية فلمية منبهات •

منبهات اإلرشارات الشفهية، هذا التكوين يقوم علي فهم االستماع  •
ينصب علي مهارة الكتابة، فإن املنبهات الشفهية جيب أن تكون سهلة 

 .لكي يفهمها الطالب

 املقابلة الشخصية •

 الفقرة املوحدة،  كتابة الفقرات، يكون التركيز حول القدرة علي تكوين ) ز(
 .املقدمة واملوضوع واخلامتة: تتكون الفقرة من ثالثة أجزاء
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املوضوعات املثرية للتفكري، جيب أن تكون رؤوس املوضوعات مصاغة   ) ح(
بدقة لتكون الدرجات موضوعية ما أمكن وتستقي موضوعاا من األحداث 

 السياسية واملدرسية واملناقشات اجلارية

، الترمجة من لغة الطالب إيل اللغة العربية  (Translation)الترمجة   ) ط(
 بالنسبة لطلبة املستوى  املتقدم

  
  
  

   تصحيح التعبري الكتايب -ي

    أهداف التصحيح- ١
وكان الغرض من االطالع على دفاتر الطالب هو الوقوف على ما وصلوا 

م إليه من فهم للفكرة وسالسة يف التعبري، وصحة يف اللغة والنحو، وعناية بالتنظي
 نظرا إيل أهداف تصحيح ٥١.والنظافة، مث إسهام الطالب بالتصحيح بإدراك ووعي

التعبري الكتايب، هناك بعض اجلوانب املهمة اليت جيب االلتفات إليها عند تصحيح التعبري 
  ٥٢:الكتايب، وهذه اجلوانب هي

 ينبغي االهتمام بنوع واحد من األخطاء املرتبطة مبهارات التعبري الكتايب يف  ) أ
  درس واحد أو عدة دروس متتالية

يعين املدرس يقيد ما يراه من أخطاء شائعة، ويعرضها علي طالبه  ويناقشها   ) ب
 معهم يف حصة خاصة باإلرشاد

 

                                                 
 ٢٢٣:  ، صمرجع سابقحممود كامل الناقة، ورشدى أمحد طعيمة، 51
 ٢٧٥:  ، صمرجع سابق حسن شحاتة،  52
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جيب أن يضيف املدرس املالحظات الكتابية اخلاصة بأخطاء الطالب أو )    ج
ها له يف باجلوانب اجليدة يف تعبريه إيل العالمات والدرجات اليت مينح

  موضوعه الذي كتبه
جيب أن يرتبط تصويب األخطاء يف التعبري الكتايب بقائمة املهارات اليت )     د

  جيب أن يتدرب عليها الطالب يف الصف الدراسي
  

   أساليب التصحيح- ٢

إن أفضل تصحيح يقوم به األستاذ هو حتسني أساليب تدريسه هلذه املادة، وذلك ) أ
دمي السليم، فقد يقدم األستاذ درسا جيدا يف التعبري دون باإلعداد الكايف والتق

احلاجة إىل محل دفتر واحد خارج غرفة الصف، أي أن أهداف الدرس تتحقق 
كاملة يف ساعة التدريس ذاا، لعل من العسري جدا على األستاذ أن يصحح مجيع 

عليه أن لذلك، كان . أخطاء الطالب بأنواعها املختلفة من خالل املوضوع الواحد
يتدرج مع طالبه، مقدم األهم على املهم، على أمل الوصول م إىل األهداف اليت 

إن دور املعلم أن يسري يف االجتاه السليم، . يعمل من أجل بلوغها يف اية املطاف
  ٥٣.ممهدا لنفسه أولزميله يف السنوات التالية

  تصحيح األخطاء من قبل األستاذ) ب
  : كل منها على نوع اخلطأ، مثليعىن بوضع إشارات ورموز،

  خطأ حنوي:   ن 
  فكرة مغلوظة: ف 
  أسلوب: س 
  خطأ إمالئى:   م 
  خطأ عامية :   ع

                                                 
 ٢٠٧: ص١٩٨٥دارالنفائس،  بريوت،  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،  53 
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  خطأ يف كيفية اخلط :  خ 
  خطأ لغوي :   ل
  ترقيم :   ت

مث ترجع الدفاتر إىل الطالب وخيربون مبعىن هذا الرموز، ويتركون 
ض الساعات األوىل من ألنفسهم يف تصحيحها، وال بأس أن خيصص األستاذ بع

السنة الدراسية، لإلشراف على كيفية تصحيح الطالب أخطاءهم داخل الفصل، 
. وليعينهم ويعودهم على هذا األسلوب اجلديد الذي مل يكونوا قد ألفوه من قبل

وعلى األستاذ أن ينتبه إىل ضرورة عدم تصحيح مجيع األخطاء، إذ ال طائل وراءه، 
  .خطاء األساسية وال سيما الشائعة منهابل عليه أن يركز على األ

  .الزام الطالب بإعادة كتابة األخطاء وتصويبها ىف صفحة مستقلة) ج
ويف ذلك فائدة واضحة، كما على األستاذ أن ينتبه إىل تصويبهم حينما 

إما إعادة الطالب لكتابة املوضوع كله من . يتسلم دفاترهم ليصحح املوضوع التايل
لو من فائدة، ولكنه خال من عنصر التشويق، ويعتربه جديد مصححا، فال خي

إذ الطالب يعلم . الطالب من العبث وضياع الوقت بعد أن فرغ من املوضوع السابق
أن األستاذ  ال يكفيه الوقت ليصحح املوضوع املنقول مرة أخرى، وقد يكون النقل 

  .اآليل مصدر األخطاء  أخرى يقع فيها الطالب سهوا
  اذ املالحظات الرئيسية يف اية املوضوع املصححتسجيل األست) د

وتشمل هذه املالحظات اآلفاق الواسعة على املوضوع من حيث عمق 
الفكرة أوضحالتها، ومسو اخليال أو سقمه وأصالة الرأى، و ترابط التركيب 
وتفككه، وفصاحة اللفظ والعبارة أو عاميها، ومجال اخلط أو رداءته، وروعة 

ألن هذه . ة أو إمهاهلا، والتحسن يف أي جمال مما ذكر أو التأخر فيهالتنظيم والنظاف
وجدير باألستاذ أن يتذكر دائما . أهم من الدرجة ذاا يف نفس الطالب وأنفع له

  .أمهية عبارات التشجيع واحلث يف التحسن واإلبداع الذايت
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الستدالل انتباه املصحح إىل االستشهاد بالنصوص، والقصص املناسبة، وحسن ا) هـ
ألن إمهاهلا من قبل الطالب دليل ارجتاله يف الكتابة، . وتسلسل الفكرة حني التصحيح
وهي من العوامل املهمة يف حتسني األسلوب . وذكرها دليل األناة واالهتمام

  .اإلنشائي
  

  تصحيح األخطاء الشائعة واألخطاء الفردية) و
اذ أن جينب طالبه مجيع أما األخطاء الشائعة فهي كثرية، ومهما حاول األست

لذا . األخطاء بتصحيح موضوعام بدقة، فإنه يعجز عن استدراكها كلها أومعظمها
فاألفضل أن خيصص هلا دفترا عنده يسجل فيه األخطاء الشائعة حىت إذا اجتمعت له 
سنني وأيقن أا شائعة صنفها وأمالها على طالبه أو كتبها على السبورة ليكتبوها 

وسبب هذه . اترهم اإلنشائية يف األسبوع األول من السنة الدراسيةيف مستهل دف
األخطاء املستعصية إمهال معلمي اإلبتدائية هلا، أو ارتكام إياها أحيانا حني 

  .التدريس
  :ومن هذه األخطاء الشائعة ما يلي 

  األخطاء التنظيمية) ١
  األخطاء يف التنقيط أو إمهاله) ٢
  األخطاء يف رسم احلروف) ٣
  األخطاء العامية املتداولة) ٤
  األخطاء النحوية) ٥
  األخطاء اللغوية الشائعة) ٦

اما األخطاء الفردية فيجدر باألستاذ أن يهيئ دفترا خاصا لكل طالب، فيه 
صفحة خاصة يسجل فيها األستاذ أخطاءه املتكررة الالصقة به، لغرض أن يعين 

 الفروق الفردية أمهية بالغة بتعديل ويف هذه العناية. تصحيحها باحلديث إليه مباشرة
  .األخطاء
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  .إن الشواذ من الطالب حيتاجون إىل رعاية خاصة) ز
فاملوهبون تفيدهم العناية والتصحيح الدقيق والتشجيع، إذ يسرعون حنو 

وحيسن أن ختتار منها املوضوعات املمتازة ليقرأها . التكامل مبواضيعهم اإلنشائية
جيعا هلم وإفادة موع الصف يف حسن تناوهلم أصحاا بأناة يف الصف تش

  .املوضوع، كما حيسن باألستاذ أن يرى دفاترهم األنيفة وصفحاا املنظمة للطالب
وكما أن املوهبون تفيدهم هذه الرعاية، فإن املتخلفني عن ركب الصف 
والضعفاء حيتاجون إليها  كما حيتاجون إىل أسلوب سهل يف العرض باختيار قصص 

تواهم ليسهل عليهم إدراكها واحلديث ا وكتابتها كما حيتاجون إىل اإلكثار مبس
فهم حباجة إىل . من استجوام ليعيدوا املوضوع الذي حتدث به األستاذ أو الطالب

  .٥٤مالحقة ومراقبة وتذكري، كي ال ييأسوا ويفقدوا األمل من اللحاق بالركب
  طرق تصحيح التعبري الكتايب ) ح

   :٥٥نوعة لتصحيح كتابة الطالب يف جمال التعبري منهاهناك صور مت
 أن الكثري من املربني يفضلون أن يقوموا )Donald Knapp(يرى دونالد ناب ) ١

بدور مصححي النصوص الكتابية مع أن ذلك يتناىف مع اهلدف التربوي املطلوب، 
وهو مساعدة الطالب على معرفة سبب أخطائه، بل إنه يرى أن تصحيح أخطاء 
اهلجاء والنحو الصرف ليس إال هدفا ثانويا لتدريس اإلنشاء، إن اهلدف الرئيسي 
هو إرشاد الطالب إىل ممارسة الكتابة السليمة املعربة اليت تنقل إىل القارئ ما يريد 
أن يشرحه الكاتب ومكافأته على كل اإلجيابيات اليت حتويها كتابته بدال من عقابه 

ح أن يقييم كتابة الطالب على أساس قائمة وهو يقتر. على كل خطأ يرتكبه
معاجلة الفكرة الرئيسية يف ) ب(النواحى الشكلية و اخلطية، ) أ: (الضبط التالية 

  .األفكار واحملتوى) د(األداء اللغوي، ) ج(كل فقرة، 

                                                 
 ٢١٥-٢١١: ص،١٩٨٢ ، بريوت، الرسالةمؤسسة ،املوجه العملى ملدرس اللغة العربيةعابد توفيق اهلامشى، ، 54
 ١٩٢- ١٨٩:، صمرجع سابق صالح عبد ايد العرىب، 55
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وحتتوي هذه القائمة منهجا متكامال لتعلم الكتابة حياسب األستاذ فيه 
وميكن مكافأة ايد على .  سبق دراستها يف الصفالطالب فقط على الفقرات اليت

 إذا √ √أمام البند الذي جنح الطالب يف حتقيقه وعالميت √  إجادته بوضع عالمة  
  .كان أداؤه ممتازا

 طريقة مبسطة يستطيع ا األستاذ )Mary Finocchiaro(تقترح مارى فينوكيارو) ٢
حها، فهي ترى أن يطلب أن يشترك الطالب يف التعرف على األخطاء وتصحي

األستاذ من الطالب أن يتركوا هامشا على يسار الصفحة مقسما على أربعة 
هجاء، وعالمة الوقف، وقواعد اللغة، واختيار املفردات، ويقوم األستاذ : أجزاء 

  . يف العمود الذي يبني طبيعة هذا اخلطأ √فقط بوضع خط حتت األخطاء وعالمة 
خطاء يف أول موضوع يعطي  الطلبة بوضع خط أمحر تصحيح نوع واحد من األ) ٣

حتته مع وضع خط بلون خمتلف حتت باقي األخطاء، ويصحح املعلم نوعني من 
هلذه . األخطاء يف املوضوع الثاين، مث ثالثة أنواع يف موضوع الثالث وهكذا

الطريقة مزية واضحة إذا إا تركز اهتمام الدارس علي خطأ واحد له ارتباط مبا 
ق ان درسه، كما إا تشجعه للتقدم يف الكتابة وختفف من حدة امللل الذي سب

ينتابه وهو حياول إعادة صياغة كل مجلة مهما قلت األخطاء فيها، ترضى هذه 
الطريقة كذلك بعض املوجهني ألا تبني أن املعلم غري غافل عن التعرف علي 

  .األخطاء  ولكنه يعاجل كل نوع منها علي حدة
طريقة الثالثة إىل تصحيح نوع واحد من األخطاء يف أول موضوع دف ال

الرصاص أو (يعطى للطلبة بوضع خط أمحر حتته مع وضع خط بلون خمتلف 
حتت باقي األخطاء، ويصحح األستاذ نوعني من األخطاء يف ) األخضر مثال

فمثال بعد شرح . املوضوع الثاين، مث ثالثة أنواع يف املوضوع الثالث وهكذا
تخدام الزمن يف إنشائهم سوف يبني له باللون األمحر وعليهم أن يصححوه يف اس

ضوء ما سبق من مناقشة عن هذا الزمن يف الصف، والداعي ألن يقوموا بتصحيح 
  . األخطاء األخرى يف هذه املرحلة
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  البطاقة التعليمية  : الثاين

ية هي بطاقات تربوية، البطاقات هي احدى الوسائل يف تعليم اللغة، البطاقات التعليم
حققت أهدافا جليلة األثر يف احلقل التعليمي، وأدت رسالة من أمسى الرساالت حني جاءت 
مفتاحا للقراءة واملعرفة، وحني وجد فيها املعلم عونا صادقا يف استنطاق الصغار و قراءة اجلمل 

عن الوسائل  ولكن قبل نتكلم كثريا عن البطاقات التعليمية، سنبحث أوال ٥٦.والكلمات
  .التعليمية

منذ بضعة قرون من الزمان كان األسلوب السائد يف تعليم اللغات يتسم باجلفاف 
والرتابة اململة، حيث إن درس اللغة كان أشبه يدرس يف املنطق أو الرياضيات، حيفظ فيها 

اظ الدارس عددا من القواعد و طائفة من األلفاظ خارج سياقها، مث يقوم  بتجميع تلك األلف
وفق القواعد اليت يستظهرها، ليضع مجالقد تكون أبعد ما يكون من استعماالت أهل اللغة من 

ومثة مسة أخرى كانت سائدة يف تعليم اللغات األجنبية، أال وهي . ذوي احلس اللغوي السليم
اعتماد كل من املعلم والدارس علي الترمجة سواء أكان  ذلك يف فهم اجلمل أم فهم األلفاظ 

فاملعلم يقرأ اجلمل أو الكلمات مث يترمجها، وكذلك يطلب . يدة يف تكوينها واستعماهلااجلد
وقد نتج من كل هذا أن الدارس اللغوي أصبح أكثر . من الدارس أن يفعل الشيء نفسه

تشويقا وحيوية، كما بدأ الدارسون حيسون بأن اللغة مل تعد جمموعة من القواعد والرموز 
هلذا كان البد لنا . حي يدخل يف كل جماالت احلياة العملية والفكريةالغامضة، بل هي كائن 

من االهتمام بوسائل إيضاح الدرس اللغوي أو ما يعرف باملعينات املستخدمة يف تعليم 
  ٥٧.اللغات

ذكر سوبرنو كما كتبه أسراري أن وسائل التعليم هي كل ما يستخدم قناة إليصال 
أو ) وسيلة مسعية(قد توصل الرسالة عن طريق السمع . رسالة أو معلومة من مصدر إيل هدف

أو ) وسيلة مسعية بصرية(أو طريق االزدواج بني السمع والبصر ) وسيلة بصرية(طريق البصر 

                                                 
 ١٤٨: ، ص١٩٩٤طرق اخلاصة يف تدريس اللغة العربية، اململكة العربية السعودية، ال إبراهيم داحس اجلالل،  56
العربية لغري الناطقني ا،  مكتب التربية العريب لدول  عمر الصديق عبد اهللا، وسائل اإليضاح للدرس اللغوي، وقائع ندوات تعليم اللغة  57

 ١٧١: ، ص١٩٨٥اخلليج، 
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  يعرف أسراري ٥٨).وسيلة متثيلية(أو عن طريق التمثيل ) وسيلة انفعالية(عن طريق االنفعال 
ا كل ما يستخدم املدرس علي إدراك واكتساب الوسائل أو املعينات أو الوسائل املعينات بأ

 ٥٩.مواد دراسية مثل صور و رسوم بيانية، وحركة متثيلية، وهلم جرا

مسعية، -وسائل بصرية ،و وسائل مسعية، و وسائل بصرية: تصنف وسائل اإليضاح إيل
الصور : تضم الوسائل البصرية. وهذا إعتمادا علي احلاسة أو احلواس اليت تتوجه إليها الوسيلة

والرسوم املختلفة واللوحات التعليمية، مثل لوحة اجليوب، واللوحة الوبرية، واللوحة 
: وتشمل الوسائل السمعية.  املغنطيسية، ولوحة النطق واخلرائط والشرائح واألفالم الشريطية

- أما الوسائل البصرية. التسجيالت الصوتية مثل خمترب اللغة و اشرطة املسجل واألسطوانات
فهي تضم جمموعة الوسائل اليت تعتمد علي حاسيت البصر والسمع، مثل الصور :  عيةالسم

 تلك هي بعض األمثلة من الوسائل التعليمية ٦٠.املتحركة الناطقة، والربامج التلفزيونية
  .و يف التايل سنذكرتعريف تلك الوسائل الثالثة. املستخدمة يف تعليم اللغة

. ألدوات الىت تستغل حاسة البصر وتعتمد عليهاجمموعة من ا: الوسائل البصرية هي
جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد علي زيادة فاعلية التعلم اليت : والوسائل السمعية هي

جمموعة املواد اليت تعتمد : والوسائل البصرية والسمعية هي. تعتمد أساسا علي حاسة السمع
   ٦١.أساسا علي حاسيت البصر والسمع

  
  

  قة التعليمية أنواع بطا-أ

. البطاقات هي احدى الوسائل البصرية، والبطاقات ميكن استخدامها يف تعليم اللغة
  :سنذكر بعض البطاقات من أنواع البطاقات العديدة يف تعليم اللغة

                                                 
 ٢: ، ص١٩٩٥ إمام  أسراري، الوسائل املعينات يف تعليم العربية، إيكيب ماالنج،  58
 ٤: ، صنفسه إمام  أسراري، املرجع  59
 ١٧٢: ، صمرجع سابق عمر الصديق عبد اهللا ،   60
 ٧٧: ، ص١٩٩٧بد احلميد جابر، الوسائل التعليمية واملنهج، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمحد خريي كاظم و جابر ع 61
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  البطاقة الومضية -١

وتكتب . هي عبارة عن رسم أو صورة علي قطعة من الكرتون أو الورق املقوى
 من البطاقة الكلمة اليت تعنيها الصورة املوجودة يف الوجه غالبا علي الوجه الثاين

ولكل من الصورة والكتابة يف البطاقة الواحدة دورها . األول من البطاقة
 ٦٢.اخلاص

  بطاقات الصور -٢

ينبغي أن تكون بطاقات الصور صغرية حبيث ميكن تداوهلا باليد يف سهولة، وينبغي 
 .راها مجيع تالميذ الفصل يف وضوحيف الوقت نفسه أن تكون من الكرب حبيث ي

  بطاقات الكلمات -٣

بطاقات الكلمات اليت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة، ويعرضها املعلم على 
الطالب عرضا سريعا يف بداية الدرس ليلم الطالب يف وقت قصري مبحتويات 

 .الدرس، مث يعيد عرضها لتعزيز ما متّ تدريسه أو ملراجعته

  والكلمات بطاقات الصور -٤

وهي نوعان، النوع األول ما رمست علي أحد وجهيها صورة، وكتبت علي وجه 
والنوع الثاين ما كتبت فيه الكلمة أو . أخر كلمة أو عبارة حتكي ما يف الصورة

  ٦٣.العبارة جبوار الصورة
 

   بطاقة التهجئة -٥

رس تستخدم البطاقة لتدريب الدارس علي قراءة كلمة منفصلة احلروف، يعد املد
مث تصنف حسب . بطاقات كثرية، ويكتب علي كل بطاقة حرف واحد وحركته

 .الكلمات اليت يريد تدريسها
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  بطاقة املفردات -٦

هذه البطاقة مثل بطاقة التهجئة، والفرق بينهما أن األويل تتضمن الكلمة بدال من 
احلرف الذي تضمنه بطاقة التهجئة، وتستخدم بطاقة املفردات لتدريب الدارس 

 . القراءة للجملة اليت كتبت كلماا يف البطاقاتعلي

  بطاقة املالءمة -٧

. تتكون بطاقة املالءمة من جمموعتني، األويل كبرية احلجم والثانية صغرية احلجم
تكتب علي كل بطاقة من اموعة األوىل كلمة واحدة خبط بارز وعلي البطاقات 

توزع املمجموعة الثانية علي . من اموعة الثانية نفس الكلمة باحلرف الطبيعي
الطالب حبيث ينال كل طالب أكثر من بطاقة، غري أن اموعة األوىل حيتفظ ا 

 .املدرس  لنفسه

  بطاقة التكملة -٨

يعد املدرس البطاقات قبل الدرس البطاقات بعدد  دارسي الفصل مث يكتب علي 
لة علي البطاقة احد جانيب كل بطاقة بداية اجلملة ويكتب اجلزء األخر من اجلم

 .األخرى

  بطاقة األسئلة واألجوبة -٩

يعد املدرس البطاقات بعدد الطالب مث يكتب علي أحد جانبيها السؤال ويكتب 
  ٦٤.توزع البطاقات علي الطالب يف الفصل. اإلجابة له علي البطاقات األخرى

 
 )املثريات(بطاقات املفاتيح  -١٠

تخدم يف تدريب الدارسني علي بطاقات املفاتيح نوع جديد من البطاقات اليت تس
بطاقات املفاتيح تعطي تفصيالت أكثر دقة وصراحة عن األشياء  اليت . االتصال

وميكن . رمبا تعطي حامل البطاقة نصا ذا فراغات ليمألها بنفسه. سيقوهلا الشخص
وأحيانا تعطيه مفتاحا بصريا أو . أن تعطيه عددا من األشياء ليختار منها ما يقوله
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لبطاقة املفاتيح بعض  ٦٥.وتتركه يترجم هذه املفاتيح إيل كلمات من عندهوظيفيا، 
أن الطلبة عندما يؤدي نشاط :  املزايا ال متلكها البطاقة أو الكتب األخرى، ومنها

البطاقة ال جيدها إال دوره فقط علي بطاقته، وهذا فرق مهم، ألن ذلك يدفع 
 .٦٦اله املدرسالطلبة إيل االستماع بعناية شديدة إيل كل ما ق

  بطاقات أداء األدوار -١١

الفكرة األساسية اليت تؤكدها بطاقات أداء األدوار أن يكون لدي التلميذ جزء من 
معلومات كلية ال يدري عنها شيئا إال حلظة أداء احلوار، وال شك أن ذلك أقرب 

فالتلميذ الذي يتسلم احدى البطاقات سيطلع علي دوره . إيل ما حيدث يف الواقع
هم شخصيته اليت سيمثلها ويدرك املطلوب منه، لكنه ال يعرف ما سيقوله ويف

الالعبون اآلخرون أو يفعلونه، مما يدفعه إيل أن يفكر ويتفاعل بسرعة،  ولن ينفعه 
  ٦٧.يف هذه احلالة أي إعداد مسبق ملا سيقوله أو يفعله

  
 

 بطاقة العمل -١٢

 ومن املمكن االستفادة تضم بطاقات االعمل املعينات البصرية مقترنة بالنصوص،
من صور االت أو كتب التعبري املصور، والرسومات، واخلرائط، والرسم البياين 

 .وتستخدم بطاقات العمل يف كافة املستويات و ملختلف األغراض. وغريها

 الصور املتسلسلة -١٣

الصور املتسلسلة عبارة عن سلسلة من الصور املتتابعة تتناول موضوعا واحدا، 
 . جمموعة مركزة من الصوروتعرضه يف

  البطاقات الواقعية -١٤
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بطاقات اجلوازات وبطاقات االشتراك يف األندية : وتعين ا البطاقات احلقيقية مثل
واأللعاب املختلفة، ومناذج االستبيانات، واستطالع الرأي، واستمارات االلتحاق 

 ٦٨.املختلفةبالدراسات والوظائف، وما إيل ذلك مما يصادفنا يف جماالت احلياة 

 
نظرا إيل أنواع البطاقة املتنوعة، اختارت الباحثة نوع واحد من تلك البطاقات وهي 

 سم أو ١٠×٩بطاقة املفاتيح، هذه البطاقة مصنوعة من الكرتون أو الورق وتتراوح مساحتها 
وميكن أن . وغالبا تكتب فيها نصا ذا فراغات ليمألهاالطالب  بنفسه.  سم١٥×١٠من 

وأحيانا تعطيه مفتاحا بصريا أو وظيفيا، . عددا من األشياء ليختار منها ما يقولهتكتب فيها 
  .وتتركه يترجم هذه املفاتيح إيل كلمات من عنده

  

  

  

   استخدام البطاقة-ب

تستخدم البطاقات بأساليب عديدة داخل الفصل، ويتوقف أسلوب االستخدام علي 
. يتناوهلا وكذلك على مواصفات البطاقةأهداف التدريب وعلى املهارات أو العناصر اليت 

فمهارة الكالم مثال يفضل هلا النشاط الثنائي أو النشاط التجويل، حيث يعتمد التدريب فيها 
. على االتصال الشفهي املباشر بني التلميذ وزميله، وتستخدم البطاقات الصغرية يف هذه احلالة

الفردي الذي يؤديه الطالب بنفسه، بعد أما مهارة الكتابة وحتسني اخلط، يفضل هلما النشاط 
أما مهارة القراءة فيفضل هلا النشاط اجلماعي حيث تعرض على الفصل . أن يطلع علي البطاقة

لوحة كبرية ملادة قرائية مصورة، ويطلب من طالب الفصل مجيعا أن يقرأوها قراءة صامتة 
الب يف احملتوى وقد تطلب أوال، مث يكلف عدد منهم بقراءا قراءة جهرية، مث يناقش الط

  ٦٩.منهم اإلجابة عن أسئلة شفهية أو حتريرية
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أما استخدام البطاقة يف هذه التجربة يفضل فيها النشاط الفردي، وقبل أن يبدأ الطلبة 
على كتابة اإلنشاء، طلبت الباحثة من بعض الطلبة أن يتكلمو مقدمة الفصل عن املوضوع 

لبطاقة ستوزعها الباحثة قبل بداية الكتابة حىت ال يعرف أما ا. املقرر مع عدم محل البطاقة
  .الطلبة يف أي نقاط سيكتبوا من قبل توزيع البطاقة
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  نبذة تأرخيية عن املعهد: الثالث

معهد نور البيان هو احدى املؤسسات التربوية الدينية يف جزيرة لومبوك، قد مضت 
أكثر من مائتني طالبا يأتون من أماكن على تأسيسه مثانية عشر عاما، وقد بلغ عدد  طلبته 

يف هذا الباب قدمت الباحثة نبذة تأرخيية عن معهد نور البيان، . خمتلفة يف جزيرة لومبوك
وهذه النبذة يشتمل على تأسيس معهد نور البيان و األساتذة و املناهج الدراسية وعدد الطلبة 

  .واألنشطة فيه
  تأسيس معهد نور البيان   - أ

 رجت األم إيل أستاذ عبد الكرمي عبد الغفور لـيعلم           ١٩٩١بري يف السنة    يف اية سبتن  
ولدها علوما دينية خاصة يف قراءة القرآن، فعلم األستاذ ذلك الولد يف بيت األستاذ يف قرية     

نظـرا إيل   . ن يتعلمون فيـه   سوكادانا ببايان، ومع مرور الزمان قد ازداد عدد الطلبة الذي         
الظاهرة أن اتمع يف تلك القرية حيتاجون إيل زيادة معرفتـهم الدينيـة ألن معظمهـم                

ألم يتعبـدون فقـط     )" إسالم ثالث أوقات  (إسالم وقت تيلو    "مسلمون ولكن كنيتهم    
 ١٩٩١ نوفمرب   ٩ببعض ركن من أركان اإلسالم اخلامسة، فبِدأَ عملية التعليم والتعلم يف            

  .٧٠واسم هذه املؤسسة هو تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية معهد نور البيان
 الذي يلتزم ما الطلبة يف معاملتهم اليومية مع األخرين، هذه           ٧١للمعهد مبادئ و شعار   
  :هي مبادئ املعهد اخلمسة

  اإلخالص -١
 اإلقتصاد والبساطة -٢

 اإلعتماد على النفس -٣

 األخوة اإلسالمية -٤

 ليةاحلرية اإلستقال -٥

  :أما شعار معهد نور البيان هي
                                                 
70   Abdul Karim Abdul Ghafur, materi kepondok pesantrenan, ma’had al-bayan, tidak diterbitkan, 1993, 
hlm: 7 
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  اخللق الكرمي -١
 اجلسم السليم -٢

 العلم الواسع -٣

  الفكر احلكيم -٤
 و بين عليها بعض املكونـات       ٧٢للمعهد مساحة واسعة تبلغ ستة ونصف هكتار      

بيئة الطالبات فيها احلجرات واحلمامات واآلبار واملصلى واملطبخ واملطعم والشركة،          : مثل
رات واحلمامات واآلبار و املسجد والشركة واملطعم، وسـوى         و بيئة الطالب فيها احلج    

الفصول واإلدارة  : ذلك قد بين بعض املكونات اليت تدفع عملية التعليم يف هذا املعهد مثل            
واملعمل واملكتبة وقاعة اإلجتماعات، وكذلك قد بين بعض املكونات لتنمية كفاءة الطلبة            

ها هي ذا املكونات الىت توجد يف معهد        . ٧٣ملواشييف املهارات اليدوية و الزراعة و تربية ا       
  .نور البيان يف الثامن عشر من عمره

 األساتذة ىف معهد نور البيان  - ب

 أساتذا ومعظمهم يسكنون داخل املعهد حىت       ٢٦عدد األساتذة يف معهد نور البيان هو        
خرجون أما مستواهم الدراسي متنوع بعضهم مت     . يسهل عليهم مالحظة و تدبري أمور الطلبة      

 وهـذا جـدول عـن     .٧٤يف اجلامعات واألخرون يف هذا املعهد أو املعاهد يف جزيرة جاوا
  :مستوى دراسة األساتذة واملواد املتعلمة يف معهد نور البيان

  
  األساتذة يف معهد نور البيان:  ١جدول 

مستوى  االسم الرقم

 الدراسة

 املواد الذي يعلمها

- ١ يسالليسان عبد الكرمي عبد الغفور -١
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  لتوحيد
٢ -

 ملطالعة

٣ -
 لبالغة

٤ -
 لفقه

٥ -
 حلديث

٦ -
 إلنشاء

٧ -
 لنحو

  الفقه-١ العالية أمي حليمة السعدية -٢

- ١ الليسانيس علي مرتضى -٣
  لبيولوجيا

٢ -
 لفرائض

  املطالعة - ١ الليسانيس نور البايان -٤
 اإلنشاء - ٢

 اللغة اإلجنليزية - ٣

 البالغة - ٤

 التربية والتعليم - ٥
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  اخلط - ١ العالية نور هاشم -٥
 احلديث - ٢

  اللغة اإلجنليزية - ١ الدبلوما حبرالدين -٦
 القواعد اإلجنليزية - ٢

 اإلنشاء اإلجنليزية - ٣

  اللغة العربية - ١ العالية فورنيادي -٧
 اإلمالء - ٢

 اللغة اإلجنليزية - ٣

 احملفوظات - ٤

 احلكمة - ٥

 اللغة اإلندونيسية -١ الليسانيس عبد امللك -٨

  التاريخ - ١ العالية رادين رامدي -٩
 الوطين - ٢

 تاريخ اإلسالم - ٣

  اللغة اإلجنليزية - ١ العالية دي مصلحفار -١٠
 املطالعة - ٢

 احلكمة - ٣

 اإلنشاء - ٤

 القواعد اإلجنليزية - ٥

  احملفوظات - ١ العالية صاحل الدين -١١
 تاريخ اإلسالم - ٢

 التجويد - ٣

  علم الطبيعة-١ العالية موسرية -١٢
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  اللغة العربية - ١ العالية أغوس سامل -١٣
 النحو - ٢

 الصرف - ٣

 احملادثة - ٤

  البيولوجيا - ١ العالية سوهيمي -١٤
 الرياضية - ٢

 علم الطبيعة - ٣

 اللغة العربية - ٤

  احملادثة - ١ العالية أمر سعاد -١٥
 النحو - ٢

 الصرف - ٣

 اللغة العربية - ٤

 املطالعة - ٥

  علم الطبيعة - ١ العالية فكري هادي -١٦
 الرياضية - ٢

  األنتروبولوجيا - ١ الليسانيس تري ويانتو -١٧
 التاريخ - ٢

  تاريخ اإلسالم - ١ العالية أتيين -١٨
 الفقه - ٢

 التوحيد - ٣

 احلديث - ٤

  اإلمالء-١ العالية ية النعمةهدا -١٩

  اللغة العربية - ١ العالية دوي يانيت -٢٠
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 اللغة اإلندونيسية - ٢

  التاريخ - ١ العالية سيف البحر -٢١
 اللغة اإلندونيسية - ٢

  الرياضيات - ١ العالية مشس اهلادي -٢٢
 اإلمالء - ٢

  اإلمالء-١ العالية واوان -٢٣

  اإلمالء-١ العالية سيسوايت ليستاري -٢٤

  اإلمالء-١ العالية سوفياين -٢٥

  الرياضيات-١ العالية ايدي -٢٦

  
  املناهج الدراسية يف معهد نور البيان  - ج

ينقسم مستوى الدراسة يف هذا املعهد إيل قسمني القسم األول مستوى الثانوية 
املستوى الثانوية يتكون من فصل .  ٧٥والعالية، والقسم الثاين مستوى تربية املعلمني واملعلمات

والثاين والثالث، و املستوى العالية يتكون كذلك من فصل األول والثاين والثالث، أما األول 
مستوى تربية املعلمني واملعلمات يتكون من فصل األول واألول اإلعدادي والثاين والثالث 

املستوى األول يعتمد على املنهج الذي قد قررته وزارة الشؤون . والرابع واخلامس والسادس
زارة التربوية الوطنية يف هذه اجلمهورية، واملستوى الثاين يعتمد على منهج املعهد، الدينية و و

ولكن ألن أستاذ عبد الكرمي عبد الغفور هو متخرج يف املعهد العصري وزوجته متخرجة يف 
معهد السلفي، فيضم األستاذ بني املنهج والعادات يف معهد العصري والسلفي، ويستخدم هذا 

  .ملية التعليم يف هذا املعهداملنهج  يف ع
كما سبق ذكره أن أستاذ عبد الكرمي عبد الغفور و زوجته متخرجان من معاهد 
خمتلفة فحاول األستاذ أن يضم بني املناهج املستخدمة يف هذا املعهد، وهذا ميكن نظره يف 
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ة اعتمد هذا املعهد وفيما يتعلق باملواد العام. عملية التعليم واألنشطة اليت جرت يف هذا املعهد
على املنهج الذي قد قررته وزارة الشؤون الدينية و وزارة التربوية الوطنية ، أما يف املواد 
املتعلقة بالعلوم الدينية واللغوية ذا املعهد يعتمد على املعهد العصري واملعهد السلفي وهذا 

إلجنليزية كما وجد يف املعاهد ميكن نظره يف اللغة املستخدمة يوميا هي اللغة العربية واللغة ا
العصري، وكذلك قد طبق هذا املعهد حفظ األبيات من كتب النحو والصرف وقراءة كتب 

  .التراث كما وجد يف املعاهد السلفية
نظرا إيل املناهج املستخدمة يف هذا املعهد، يرجى لكل متخرج أن يتحدثوا اللغة العربية 

شرب مببادئ العلوم و روح القائد وأن ينفع يف اتمع ويف و اللغة اإلجنليزية طالقة،  و أن يت
  .تنمية اتمع اإلسالمي أو أن يواصل  دراسته إىل املستوى األعلى 

  الطلبة يف معهد نور البيان -  د

 ٢٠٩الطلبة يف معهد نور البيان يأتون من أي مكان يف جزيرة لومبوك وعددهم اليوم               
، والتايل تقدمي اجلدول عن عدد الطلبـة يف         ٧٦طالبة ٩٢ طالبا و    ١١٧طالبا وطالبة، منهم    

  :هذا املعهد
  طلبة معهد نور البيان: ٢جدول 

 العدد الطالبات الطالب الفصل

 ٥٥ ٢٤ ٣١ األول

 ١٦ ١٠ ٦ األول اإلعدادي

 ٢٥ ٨ ١٧ الثاين

 ٣٨ ١٣ ٢٥ الثالث

                                                 
�' و?�<= ا�>�;4 �(��ذة 76  



 

 

74 

 ٢٨ ١٤ ١٤ الرابع

 ٣٤ ١٥ ١٩ اخلامس

 ١٣ ٨ ٥ السادس

 ٢٠٩ ٩٢ ١١٧ العدد

  

  أنشطة الطلبة يف معهد نور البيان-هـ

طلبة هذا املعهد يبدأون أنشطتهم يف الرابعة صباحا بعد صالة الصبح مجاعة يقرأون          
القرآن ويف اخلامسة والنصف يشتركون يف املفردات الصباحية وبعـد ذلـك يـستعدون              

نة إيل الواحدة يبدأ العملية التعليمية داخل الفصل يف الساعة الثام. للفطور و لدخول الفصل 
إال الربع، يف الواحدة إال الربع إيل الواحدة والنصف استراحة الطلبة استعداد ألداء صـالة         

يف الواحدة والنصف إيل الثانية متاما يدخل الطلبة        . الظهر مجاعة وبعد ذلك يتناولون الغداء     
ه الفرصة  الفصل للحصة السابعة وبعد ذلك جاء وقت الراحة، يستفيد الطلبة كثريا من هذ            

بعضهم ينامون أو يتعلمون وبعضهم يغسلون مالبسهم انتظارا لوقت صالة العصر، إذا اذن           
. املؤذن ذهب الطلبة إيل املسجد لصالة العصر مجاعة وبعد الصالة يتريضون حول املعهـد         

قبل صالة املغرب تقريبا يف الساعة اخلامسة والنصف يقوم الطلبة باحللقة الدينية وبعد صالة 
غرب يقرأون القرآن مث يستعدون لتناول العشاء، بعد تناول العشاء يستعد الطلبة لصالة             امل

  .يف الثامنة ليال يطالع الطلبة دروسهم وينامون يف الساعة العاشرة. العشاء مجاعة
اصالح : ما سبق ذكره هي أنشطة الطلبة اليومية، أما أنشطة الطلبة األسبوعية هي           

ثنني بعد صالة العشاء، احملادثة الصباحية يف يوم الثالثـاء بعـد            األخطاء اللغوية يف يوم اإل    
صالة الصبح، يف يوم اخلميس يقوم الطلبة باحملاضرة بإستخدام اللغتني يف الساعة احلاديـة              
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عشرة، والكشافة يف الساعة الرابعة مساءا، واحملاضرة باللغة اإلندونيسية بعد صالة العشاء            
يف يوم اجلمعة يقوم الطلبة مبراسيم تغـيري اللغـة يف           . يوموهذه األنشطة كلها يف نفس ال     

الساعة السادسة ويواصله باحملادثة والرياضة، ويف يوم السبت قبل بداية عمليـة التعلـيم              
هذه هي . والتعلم قد سبقها باملراسيم الصباحية لتجديد محاسة وتشجيعات الطلبة يف التعلم    

مجيع الطلبة يف هذا املعهد يسكنون داخل       . ور البيان األنشطة اليت يقوم ا الطلبة يف معهد ن       
املعهد حىت يتعاملون مع الذين يسكنون داخل املعهد، وملعاملتهم اليومية ينطقون بلغـتني             
أجنبيتني ومها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية حىت يتعودون الكالم اتني اللغتني يف أية أنشطة        

 . ٧٧كانت
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  ةالدراسات السابق: الرابع

بعد البحث والتفتيش يف املكتبة أطلعت الباحثة على عدد من البحوث الىت 
تناولت املوضوع لتقدم الباحثة العالقة بينها وبني ما تريد أن تبحثه من حيث أوجه 
الشبه واإلختالف ومدى استفادة الباحثة منها وما هو موضوع دراستها من هذه 

  .الدراسات

  : الكتابة و استخدام البطاقات التعليمية هى من البحوث اليت تتعلق بتعليم-أ
كفاءة طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميـة       ): "٢٠٠٢ (أمحد مرزوقي  -١

 ". األوىل ببوجونيكورو يف كتابة اجلملة حسب عناصرها التركيبية

 : مشكلة البحث -

و كيف تكون كفاءة طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ببجزنيطور         
  .يف كتابة اجلملة حسب عناصرها التركيبية

 هدف البحث -

ملعرفة كفاءة طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ببجزنيطـورو يف           
  .كتابة اجلملة حسب عناصرها التركيبية

 منهج البحث -

وقد أجري باستخدام البيانات الكمية     . استخدم الباحث املدخل الوصفى الكمي      
ة كفاءة الطالب يف كتابة اجلملة حسب عناصرها التركيبية بعـد           اليت تصور درج  

حساا بالنسبة املئوية والن مدار البحث كفاءة الكتابة فاستخدم الباحث االختبار           
 .التحريري كأداة جلمع البيانات

   نتائج البحث -

حصل الباحث على النتائج أن مستوى كفاءة طالب املدرسة الثانوية اإلسالمية           
األوىل ببوجونيكورو يف كتابة مجيع العناصر الـسابقة تبلـغ درجـة             احلكومية  
٥٢،٥٤.% 
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تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكوميـة        ) : "٢٠٠٢ (مسريادى -٢

  ".  فرايا لومبوك الوسطى١
  مشكلة البحث-

 فرايـا لومبـوك     ١كيف تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية         
  .الوسطى

 هدف البحث -

 فرايا لومبوك   ١ملعرفة طرق تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية          
 .الوسطى

 منهج البحث -

ويوصف عن احوال تعليم الكتابة     . يستخدم الباحث يف حبثه هذا الطريقة الوصفية      
بالواضحة والصحة، وأما العينة فإا مدرسان وتالميذ املدرسة العالية احلكوميـة           

ألوىل فرايا، ويكون مجع بيانات البحث مبختلف الطرق وهي املراقبـة واملقابلـة     ا
: والدراسة التوثيقية واالستبيان واما الطريقة لتحليل البيانات فإا تتكـون مـن             

 ختريج البيانات.٣التحليل بعد مجع البيانات،.٢التحليل أثناء مجع البيانات،.١

  نتائج البحث -

ف تعليم الكتابة كما يف املنهج الدراسي هـي قـدرة            أهدا - أ : نتائج البحث   
التالميذ يف تركيب اجلمل والتعبري عن الفكرة شفويا كان أوحتريريـا تناسـب              

 اختيـار طريقـة     -ب. باملفردات والعبارات والقواعد وتركيب اجلمل املدروسة     
يفة، التعليم هي نظرية الوحدة، وأما أساليب التعليم فإا متنوعة منها إعطاء الوظ           

 استعمال الوسائل التعليمية يف عملية الدراسة       -ج. والتدريبات واألسئلة واألجوبة  
 إجراءات االختبارات   -دجمرد الوسائل املعروفة هي الكتاب املدرسى والسبورة،        

من ناحية املدرس أقيمت بثالثة مرات لكل أربعة أشهر وهي االختبارات اليومية            
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وأما شكل االختبارات   . ارات يف آخر املرحلة   واالختبارات نصف املرحلة واالختب   
 .فإنه اختيارالعديد والتعبري الكتايب

  
التعبري املوجه يف الكتاب املدرسي للغة العربية باملـدارس    : "٢٠٠٣،  أمحد مكى  -٣

  مشكلة البحث". الثانوية اإلسالمية للفصل األول للجنة التأليف النجاح

ة العربية باملدارس الثانوية اإلسالمية     كيف التعبري املوجه يف الكتاب املدرسي للغ      
  للفصل األول للجنة التأليف النجاح

 هدف البحث -

ملعرفة التعبري املوجه الواردة يف الكتاب املدرسي للغة العربية باملدارس الثانويـة            
  اإلسالمية للفصل األول للجنة التأليف النجاح

 منهج البحث -

ي حبث املعلومـات وتفـسريها      يستخدم الباحث الطريقة الوصفية التحقيقية وه     
وأما نوع هذا البحث فهـو البحـث        .بالضبط مث حتقيقها بالنظريات املطابقة ا     

 .مجعت البيانات من مصدرها وهو الكتاب املدرسي. النوعي

  نتائج البحث -

 املوضوعات املدروسة مضمونة يف مـادة        -أ: ونتائج هذا البحث فيما يلي      
 تراكيب اجلمل املدروسة مـضمنة يف       -ب .التعبري املوجه يف كل درس معني     

 هناك أربعة عشر تعبريا موجها من       -ج. مادة التعبري املوجه يف كل درس معني      
تسعة دروس يف الكتاب املدرسي  وإذا نظرنا من ناحية أنواع التعبري املوجـه              

  .فعرف أن املستعمل منه ستة أنواع
  
ابة باللغة العربية لتالميـذ     استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكت    : "نور الوحدة  -٤

  ".الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسان باسر السابعة بنجرماسني
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 مشكلة البحث -

كيف يكون استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ الفصل           
، و ما مدى    اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسان باسر السابعة بنجرماسني       

  .فعاليته
 هدف البحث -

ملعرفة كيف استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية و ما مـدى             
 .فعاليته

 منهج البحث -

 .استخدم هذا البحث نوع البحث التجرييب باالختبار القبلي والبعدي

  نتائج البحث -

رقي كفاءة الطلبـة    ونتائج هذا البحث أن استخدام برتوفوليو يف تعليم الكتابة ي         
من ناحية تركيب اجلملة وصحة الكتابة، ولذا يعد برتوفوليو من احد األساليب            

  .املختارة يف تطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية
  
مـشكلة  ".  (jenius)تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقة جـانيوس  : "يوصي -٥

  البحث

  كيف تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقة جانيوس
 هدف البحث -

  ملعرفة كيف تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقة جانيوس
 منهج البحث -

استخدم هذا البحث نوع البحث اإلجرائي الصفي يف املدرسة الثانوية اإلسـالمية        
 .احلكومية الثانية ببونتياناك

  نتائج البحث -



 

 

80 

مية ونتائج هذا البحث أن قدرة تالميذ الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسال           
احلكومية الثانية ببونتياناك يف مهارة الكالم والكتابة مرتفعة وهم متحمسون يف           

  .(jenius)تعلم اللغة العربية عن طريق استخدام بطاقة جانيوس 
 

استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنميـة       : "أمحد شغيف حناين مستويف    -٦
 ". مهارة التعبري التحريري

  مشكلة البحث-

ستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري،         كيف ا 
  وما فعالية استخدامها

   هدف البحث-

ملعرفة كيف استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهـارة التعـبري            
  التحريري، وما فعالية ستخدامها

   منهج البحث-

 – يف املدرسـة مـاس الثانويـة         استخدم الباحث نوع البحث اإلجرائي الصفي     
 .دوندورو تامان سيدوحارجو

  نتائج البحث -

نتائج هذا البحث أن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ترقي مهارة التعبري التحريري 
  .لطالب املدرسة الثانوية دوندورو تامان سيدوحارجو

  
 امعةباجل العربية اللغة تعليم شعبة يف اإلنشاء تعليم: "٢٠٠٧، زكية عارفة -٧

   )"وحلوهلا املشكالت ( جبمرب احلكومية اإلسالمية
   مشكلة البحث-

ما مشكالت يف تعليمه من حيث األستاذ، والطلبة، واملادة، والطريقة، والتصحيح،           
  .و كيف التقييم يف عملية التعليم
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   هدف البحث-

أهداف هذا البحث فهي مجع مشكالت تعليم اإلنشاء وحتليلها وتقييمها، وتقـدمي            
. احللول من هذه املشكالت، وكذلك إصدار االقتراحات التربوية يف تعليم اإلنشاء          

فتطبيقيا، تكون نتيجة هذا البحث حلل املشكالت ولترقية تعليم اإلنشاء يف اجلامعة            
ونظريـا تكـون    . اإلسالمية احلكومية حبمرب كذلك يف اجلامعات األخرى املماثلة       

  .معيارا ومصدرا يف تعليم اإلنشاء
  منهج البحث -

، ونوعه هو )qualitative approach(تستخدم الباحثة يف هذا البحث املدخل الكيفي 
أستاذ اإلنشاء، والطلبة، ورئيس شـعبة      : ومصادر البيانات منها    . البحث التقييمي 

ويف . تعليم اللغة العربية، و مالحظة عملية تعليم اإلنشاء، وأوراق إنـشاء الطلبـة            
أدوات مجـع  ). purposive sampling(يقة املعاينة العمديـة  اختيارها تستخدم الطر

الباحثة نفسها، و دليل املقابلة، و التوثيق امليـداين، أوراق إنـشاء            : البيانات منها   
وأما حتليل  . املالحظة، و املقابلة، و الطريقة الوثائقية     : طريقة مجع البيانات    . الطلبة

. ٣عرض البيانات،   . ٢يانات وتبويبها،   تصنيف الب . ١: البيانات باخلطوات التالية    
  .حتليل البيانات وتفسريها تفسريا نقديا

  نتائج البحث -

: ونتيجة هذا البحث هي مشكالت تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية منها              
القصور فيب تطبيق التدرج يف املادة      . ٢القصور يف تصميم التعليم وإعداد املادة،       . ١

التقييم يرتكز علـى املفـردات      . ٤لقصور مناقشة أخطاء الطلبة،     ا.  ٣والطريقة،  
اعتقـاد  . ٥. والقواعد وال يهتم باملضمون، وهذا اهلدف األول من تعليم اإلنـشاء          

. ٦الطلبة أن تعليم اإلنشاء مرتكز على القواعد فيما جيعلهم خائفني من التعـبري،              
  . تساعدهم يف تعلّّّم اإلنشاءقصور ميول الطلبة وقصور كفاءم اللغوية األخرى اليت

  



 

 

82 

هذه هي املوضوعات اليت قد صدرت من خمتلف البحوث عن تعليم مهارة الكتابة، 
وأما هذا . وكثري ما استفادت منها الباحثة ملقارنة هذا البحث و معارضة بعض نتائج البحوث
ائل التعليمية البحث فهو تدريس مهارة الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح، جزء من تطبيق الوس

   .و ال يوجد من قبل

  
   املناقشة واملوافقة-ب

ال ريب أن ما قام به الباحثون املتقدمون عن فعالية اخلاصة يف حبثهم هلدف واحد 
وهو لترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية ولكن باستخدام الوسائل والطرق املختلفة، كما 

ابة باستخدام بطاقة املفاتيح لتنمية كفاءة الطلبة حبثت الباحثة مدى فعالية تدريس مهارة الكت
  . يف الكتابة خاصة يف التعبري احلر

  
  

            
   افادة الباحثة من الدراسات السابقة-ج

فال . قررت الباحثة أن الدراسات السابقة املدونة تفيد كثريا يف عملية هذا البحث
استفادت الباحثة : احلاكمة، من بعضهاميكن للباحثة ذكر مجيع يف هذه الصفحات إال النقاط 

من البحوث املذكورة السابفة بعض النظريات املتعلقة بتعليم الكتابة، وكذلك وجدت الباحثة 
  .من البجوث املذكورة استراتيجية تطبيق البطاقة املفاتيح وفوائد األخرى من البحوث السابقة
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  منهجية البحث : الفصل الثالث

  حث  منهج الب-أ

   جمتمع البحث وعينته -ب

   متغريات البحث-ج

    أدوات البحث -د

   أسلوب حتليل البيانات-هـ

   مراحل تنفيذ البحث -و
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 الفصل الثالث

  منهجية البحث
  

 مناهج البحث املستخدمة يف هذا البحث، وهذا  يف هذا الفصل تقدم الباحثة
 البحث وعينته، و متغريات منهج البحث، و جمتمع: الفصل يتضمن على املباحث التالية

  البحث، و أدوات البحث، وأسلوب حتليل البيانات، و
 منهج البحث  - أ

إن املدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل التجريييب الكمي، ومسي بالتجريييب 
ألن الباحثة ما التزمت حبدود الواقع إمنا حاولت إعادة تشكيله عن طريق إدخال تغيريات 

جرى هذا البحث باستخدام . التغيريات وما حدثت من نتائجعليه وقياس أثر هذه 
جمموعة . جمموعتني، تكونت هاتني اموعتني من اموعة  التجريبية واموعة الضابطة

التجريبية  هي جمموعة جرى ا السلوك اخلاص، أما جمموعة الضابطة هي جمموعة ما 
تيح يف جمموعة التجريبية، أما  إذن، طبقت البطاقات املفا٧٨.جرى ا السلوك اخلاص

  .جمموعة الضابطة درست بدون تطبيق البطاقة
 ومسي بالكمي، ألن البيانات اليت احتاجت إليها الباحثة كانت علي الصورة 
العددية، أو أعطت وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أ وحجمها ودرجات ارتباطها مع 

   ٧٩.الظواهر  املختلفة األخرى
  

 ث وعينتهجمتمع البح  - ب
اتمع اإلحصائي يف هذا البحث هو مجيع الطلبة يف الفصل الثاين العالية يف السنة 

 يف معهد نور البيان بلومبوك الشمالية نوسا تنجارة الغربية ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الدراسية 

                                                 
78 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Hilal Pustaka, Pasuruan , 2007, Hlm: 78 

 ١٨٧: ص، ١٩٨٧البحث العلمي، دار الفكر، عمان،   ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء، 79
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قسم الطلبة إيل جمموعتني خمتلفتني  ومها اموعة الضابطة .   طالبا٣٤، وعددهم 
control classطلبة، و جمموعة التجربة ١٧ددهم  وع  experiment class وعددهم 

يف هذا البحث استخدمت الباحثة بطاقة املفاتيح يف تعليم مهارة الكتابة .  طلبة١٧
  .خاصة يف التعبري الكتايب

 
   متغريات البحث- ج

  :متغريات البحث اليت استطاعت الباحثة أن تصل إليها تنقسم إىل
   هذا الفصل هو تدريس مهارة الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيحاملتغري املستقل يف)  ١
  املتغري التابع يف هذا البحث هو نتيجة التعلم لدي الطلبة قبل التجربة و بعد التجربة)  ٢
  :املتغري الضابط يف هذا البحث هو)  ٣

املواد الدراسية، املواد الدراسية يف هذه املادة مأخوذة من بعض املوضوعات  •
 .ة يف هذه املدرسة مع زيادة موضوع جديداملقرر

املعلم، املعلم يف هذا البحث هو الباحثة نفسها، والباحثة قامت بعملية التعليم  •
خاصة يف اموعة التجريبية، أما اموعة الضابطة علمها  املعلم احلقيقي يف 

 .هذه املادة

 هي بطاقة الوسائل الدراسية، الوسائل الدراسية اليت استخدمتها الباحثة •
 .املفاتيح، والسبورة

 
   أدوات البحث-د

  :الطريقة اليت استخدمتها الباحثة لنيل البيانات هي
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  املالحظة- ١

املالحظة هي وسيلة استخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث مجع 
حظة فإا خرباتنا من خالل ما شاهدنا أو مسعنا عنه،  ولكن الباحثة حني قامت باملال

  ٨٠.اتبعت منهاجا معينا من مالحظاا  أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة
  االختبار- ٢

االختبار هو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة املعدة لتناول قدرة سلوك الشخص اليت صورت 
ر هو عبارة  و رأي أري كونتو أن االختبا٨١.الكفاءة اليت ميلكها يف املادة الدراسية املعينة

عن السلسلة من األسئلة أوالتمرينات أو آالت اخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة 
 االختبار املستخدم يف هذا البحث هو ٨٢.والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو اجلماعة

عطي االختبار القبلي يعىن اختبار يعطي قبل اجراء التجربة، واالختبار البعدي يعىن اختبار ي
 .بعد اجراء التجربة

  االستبيان -٣

االستبيان هو أداة مالئمة للحصول علي معلومات وبيانات وحقائق مرتبة بواقع معني، 
وقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة  يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد  

  ٨٣.املعنيني مبوضوع االستبيان
   املقابلة- ٤

فإن املستجوب يعطي . ستبيانا شفويا فبدال من كتابة اإلجاباتتعترب املقابلة إيل حد كبري ا
معلوماته شفويا يف عالقة مواجهية،  وإذا ما قام مبقابلة شخص ماهر، فإن املقابلة تصبح 
أفضل وأعلي من طرق مجع البيانات األخرى، واحد األسباب يف ذلك أن الناس حتب أن 

د أن يقيم القائم باملقابلة عالقة طيبة مع تتحدث عادة أكثر من رغباا يف الكتابة، وبع

                                                 
 ١٤٩:  صاملرجع نفسه،  يدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء، ذوقان عب   80

81 M. Soenardi djiwandono, tes bahasa dalam pengajaran, ITB bandung, 1996, hlm: 1 
82  Suharsimi arikunto, dasar-dasar evaluasi pendidikan, bumi aksara, Jakarta, 2002, hlm: 139 

 ١٢١: ،  صاملرجع السابقن عدس واألصدقاء، ذوقان عبيدات و عبد الرمح  83
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املستوجب من املمكن أن حيصل علي أنواع معينة من املعلومات ذات الطبيعة السرية 
  : املقابالت اليت اجرا الباحثة هلذا البحث مع ٨٤. سيتردد املستجوب يف اإلدالء ا كتابة

  مدير املعهد وأعضائه  ) أ
 بعض املدرسني  ) ب

 بعض املتعلمني  ) ج

  
  لوب حتليل البيانات أس- هـ

حتليل البيانات يف هذا البحث متصف باالحصاء االستداليل، مبعىن أن الباحثة وصفت 
وأنشطة حتليل . احلقائق اخلاصة مث صنعت التحليل العام حىت حصلت علي نتيجة بصفة عامة

  :البيانات يف هذا البحث استخدم علي ثالثة مراحل
 تسجيالت البيانات - ١

  :البيانات هيومن خطوات تسجيالت 
 تصميم أداة التدريس  ) أ

مبعىن أن الباحثة حللت البيانات اتمعة لديها ورتبتها ترتيبا مناسبا، و عرض املسألة 
تصميم أداة التدريس اليت قصدا الباحثة هي التدريس باستخدام بطاقة . املستهدفة

  .املفاتيح يف تعليم مهارة الكتابة والتدريس بدون استخدامها
 داة االختبارتصميمم أ  ) ب

بعد أن صممت أداة التدريس، تصمم أداة االختبار وهي كتابة التعبري احلر، واملوضوع 
  . من ذلك التعبري مأخوذ من املواد اليت سبق تعليمها

  
  
  

                                                 
 ٣٥٠: ص، ١٩٨٧ أمحد بدر، أصول احبث العلمي ومناهجه، جامعة الكويت، الكويت،  84
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 عرض البيانات - ٢

وكذلك . قامت الباحثة بعرض املعلومات واحلقائق اليت ساعدت يف اجراء النتائج
بيانات احملصولة علي سبيل املقابلة الشخصية، واملالحظة، و حصيلة تعلم بعرض ال

 .الطلبة من اجراء التجربة

 أسلوب حتليل البيانات - ٣

أسلوب حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث  هو أسلوب االحصاء االستداليل، 
تجلى من والبيانات احملللة ذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم الطلبة اليت ت

 يف ٥فروق املقياس املعديل لنتيجة الطلبة حىت ختترب فروض البحث تؤخذ داللة الفروق 
 :٨٥ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم للمجموعتني تقام الرموز التائي التايل. املائة
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EX   = املعديل من فرقة التجربةاملقياس   
 KX      =املقياس املعديل من فرقة الضابطة  

∑ E1X  =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  
∑ 1KX  =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة  

EN   =ربةعدد الطلبة يف فرقة التج  

KN   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  

                                                 
85  Sanapiah faisal, metodologi penelitian pendidikan, balai pustaka, Jakarta, 2003, hlm: 353 
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  :أما معيار التقييم لنتيجة الطلبة كما يف هذا اجلدول 
  معيار التقييم لنتيجة الطلبة: ٣جدول 

 الدرجات املستوى

 ٥٤- ٥ راسب

 ٦٤-٥٥ مقبول

 ٧٤-٦٥ جيد

 ٨٤-٧٥ جيد جدا

 ١٠٠-٨٥ ممتاز

  
  

  لكتابةمعيار الدرجات ملهارة ا: ٤جدول 

جيد  ممتاز التقييم
 جدا

 راسب مقبول جيد

     ٥ مالئما باملوضوع

    ٤  وثيق الصلة

   ٣   مالئما ولكن غري وثيق الصلة

  ٢    كثرة الغلط

ى الكتابة
حمتو

 

 ١     غري وثيق الصلة

     ٥ صحيحة وضابطة

اخطاء يف استخدام الفعل أو 
 االسم

 ٤    

   ٣   استخدام الضمائراخطاء يف 

القواعد
 

  ٢    غري منتظمة
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 ١     عدم التناسب بني القاعدة واملعىن

     ٥  كلمة٣٠-٢٥إذا يتراوح بني 

    ٤   كلمة٢٥-٢٠إذا يتراوح بني 

   ٣    كلمة٢٠-١٥إذا يتراوح بني 

  ٢     كلمات١٥-١٠إذا يتراوح بني 

ت
املفردا

 

 ١      كلمة١٠إذا نقص من 

     ٥ صحيح و ضابط

    ٤  اخلطأ يف استخدام املبتدأ واخلرب

   ٣   غري منتظم

  ٢    تؤثرفيه التراكيب الوطنية

ال
ب

تركي
 

 ١     الكتابة غري مفهومة

     ٥ وثيق الصلة باملوضوع

يتفاوت املوضوع بني الكلمات 
 ولكن ال تؤثر الصلة

 ٤    

   ٣    باملوضوعتنقصه الصلة

  ٢    كثرة الغلط

ع
ضو

صلة باملو
وثيق ال

 

الكتابة غري وثيقة الصلة 
 باملوضوع بتة

    ١ 

  
    (verifikasi)مراجعة البيانات  - ٤

بعد مجع البيانات دف الباحثة ملراجعة البيانات اليت فعلتها يف البيانات اتمعة من 
سابق حىت تستطيع املالحظة وكذلك اإلصالح والتطور علي التحليل لتأكيد التحليل ال

  أن تأخذ  النتائج املرجوة من البحث
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   مراحل تنفيذ البحث-و

  :وهذه االجراءات  قامت الباحثة بتنفيذها باخلطوات األتية
   استأذنت الباحثة من رئيس املدرسة أن تقوم بتجربة تطبيق بطاقات املفاتيح يف تعليم  - ١

  .مهارة الكتابة
 من مدير املعهد وأعضائه عن تطبيق بطاقات    تلقّت الباحثة توجيهات وإرشادات - ٢

 .املفاتيح يف تعليم مهارة الكتابة

   حتديد وتعيني جمموعتني وهي اموعة التجريبية و اموعة الضابطة - ٣

  الطريقة التعليمية املستخدمة هي استخدام بطاقات املفاتيح يف تعليم مهارة الكتابة و  - ٤
 .بدون  استخدامها

بطاقات املفاتيح للمجموعة التجريبية و تعليم بدون استخدامها    تعليم باستخدام  - ٥
 للمجموعة الضابطة

  قامت الباحثة باملالحظة العميقة من خالل التعليم باستخدام بطاقات املفاتيح يف  - ٦
 تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكتابة ألا احدى الوسائل جلمع املعلومات للتقومي

املظاهر التعليمية اليت متثل عملية التعليم، وحصيلة التعليم  كما    قامت الباحثة جبمع  - ٧
قامت بالتقومي  أثناء الدراسة وايتها،  و االختبار من احدى الوسائل جلمع 

 . املعلومات للتقومي

    تصميم التدريس  - ٨

    قامت الباحثة باالختبار القبلي والبعدي  هلاتني اموعتني ومها اموعة التجريبية - ٩
اليت  طبقت بطاقات املفاتيح يف تعليم مهارة الكتابة و اموعة الضابطة اليت درست 

  .مهارة الكتابة بدون استخدام بطاقات املفاتيح
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.  
  

  

  

  

  

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها : الفصل الرابع

   خطوات تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح-أ

  خدام بطاقة املفاتيح فعالية تدريس الكتابة باست-ب
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
 

: هذا الفصل يشتمل على عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها، وهو يتكون من مبحثني
املبحث األول عن خطوات تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح، واملبحث الثاين عن فعالية 

  .املفاتيحتدريس الكتابة باستخدام بطاقة 
  بطاقة املفاتيح  خطوات تدريس الكتابة باستخدام-أ

عقدت الباحثة مثانية لقاءات يف تدريس الكتابة، و قد عقدت ستة لقاءات لتطبيق 
قامت الباحثة بالتعليم يف اموعة . بطاقة املفاتيح يف تدريس الكتابة ولقائَني لإلختبار

دة مخسة وأربعني دقيقة، وهذه يف الساعة التجريبية يف يوم السبت يف احلصة األوىل مل
  . والتايل خطوات  التدريس يف كل لقاء. السابعة متاما إيل الساعة الثامنة و مخسة وأربعون

  :اللقاء األول

  ٢٠٠٩ فرباير ١٧:  اليوم      اإلنشاء :   املادة
   دقيقة٤٥:  الزمن    )اإلختبار القبلي(األسرة :  املوضوع
  الثاين:  الفصل      العالية:  املستوى

   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .إدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبة –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  . عند الكتابةمراعاة عالمات الترقيم –
 .كتابة التعبري باستخدام املفرادات والتراكيب املناسبة –
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  الوسائل-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  
  )االختبار القبلي( إجراءات التدريس يف اللقاء األول -ج

 
 الحظاتامل الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
   التعارف- ب

  توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت سيقوم - ج
  ا الطلبة

    تشجيع الطلبة-د

   دقيقة١٥

  العرض -٢

تطلب املدرسة من الطلبة كتابة اإلنشاء حتت 
، علي األقل ثالث فقرات، "األسرة: "العنوان

 .مخسة اسطرويف كل فقرة حتتوي على األقل 

   دقيقة٢٨

  االختتام -٣
 تطلب املدرسة من الطلبة مجع وظيفتهم

   

  دقيقتان

 
ألن . اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل فألقت السالم والطلبة جييبون السالم

هذا اللقاء األول فعرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك قرأت الباحثة كشف احلضور ملعرفة أمسا 
د قراءة كشف احلضور مع التعرف م، تكلمت الباحثة عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة، بع
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فطلبت الباحثة الطلبة كتابة اإلنشاء عن األسرة، ويف النهاية طلبت . الطلبة  يف هذه احلصة
 .الباحثة الطلبة جلمع كتابتهم

  
  
  

  :اللقاء الثاين

  ٢٠٠٩ فرباير ٢٣:  اليوم      اإلنشاء :   املادة
   دقيقة٤٥:  الزمن        املدرسة:  وعاملوض

  الثاين:  الفصل      العالية:  املستوى
   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .إدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبة –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .بة يف كتابة التعبري حول املوضوعاستيعاب الطل –

  .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –

 
  الوسائل-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

   كلمات املفاتيح -ج

  

  

  

  

  يف اإلبتدائية

  سم املدرسةا .١
 حال املدرسة .٢

  إيل املدرسةتذهبني/ مىت تذهب .٣

  وقت الراحةتفعلني/  تفعلماذا .٤

/ ترجعتفعلني بعد أن /  تفعلماذا .٥
  من املدرسةترجعي

  املتوسطة/ يف الثانوي

   اسم املدرسة - ١
 حال املدرسة - ٢

  إيل املدرسةتذهبني/  مىت تذهب - ٣

  وقت الراحةتفعلني/  ماذا تفعل - ٤

 بعد أن تفعلني/  ماذا تفعل - ٥
  من املدرسةترجعي/ ترجع
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  )املدرسة(  إجراءات التدريس يف اللقاء الثاين-د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
  )املدرسة(  توجيه اإلشارة املتعلقة باملوضوع - ب
    تشجيع الطلبة- ج

   دقائق٣

  العرض -٢

تدعو املدرسة الطلبة ليدور حول   - أ
  املدرسة  مجاعة

ألماكني، تأمر املدرسة احد يف بعض ا  -  ب
 الطالب ليعرف ويصف ذلك املكان

  دقيقة١٥

  يف العالية

  اسم املدرسة - ١
 حال املدرسة - ٢

  إيل املدرسةتذهبني/ مىت تذهب - ٣

  وقت الراحةتفعلني/ ماذا تفعل - ٤

/  بعد أن ترجعتفعلني/ ماذا تفعل - ٥
  من املدرسةجعيتر
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  االختتام -٣

   تطلب املدرسة من الطلبة كتابة اإلنشاء   - أ
 عن املدرسة وفقا بالبطاقة املوزعة

 تطلب املدرسة الطلبة جلمع وظيفتهم  -  ب

   

   دقيقة٢٧

  
صل للقاء الثاىن،  دخلت الباحثة الف٢٠٠٩ فرباير ٢٣إعتمادا على خطة البحث يف   

بعد إلقاء السالم ألقت الباحثة اإلرشادت عن األنشطة اليت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلصة، 
طلبت الباحثة من احد . فطلبت الباحثة الطلبة ليخرجو من الفصل ويدورون حول املدرسة

شطة ملدة ربع الطلبة ليتكلم عن املدرسة أو املباىن أو األنشطة يف هذه املدرسة، جرت هذه األن
الساعة تقريبا، يف النهاية دخل الطلبة الفصل وطلبت الباحثة الطلبة ليختاروا بطاقة واحدة 

  .ويكتبوا إنشاءا موافقا بالبطاقة
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  : اللقاء الثالث

  ٢٠٠٩ فرباير ٢٤:  اليوم      اإلنشاء :   املادة
   دقيقة٤٥:  الزمن     )اإلصالح(املدرسة :  املوضوع
  الثاين:  الفصل      ةالعالي:  املستوى

   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .إدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبة –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  .ترقيم عند الكتابةمراعاة عالمات ال –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –

 
  الوسائل-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

  )االصالح( إجراءات التدريس يف اللقاء الثالث -ج

 تاملالحظا الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
   الربط  باملوضوع السابق- ب
 توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت سيقوم ا - ج

  الطلبة
   تشجيع الطلبة-د

   دقائق٣
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  العرض -٢

 توزع املدرسة إنشاء الطلبة السابق الذي       -أ
قد فتشته و تنبه على رمـوز يف التعـبري          

  املخطئ
درسة عـن معـاين      اإلرشادات من امل   -ب

  .الرموز
  الطلبة يصلحون أخطائهم-ج

١٠ 
 دقائق

 

  االختتام -٣
 تطلب املدرسة الطلبة إلصالح أخطائهم -أ

وفقا للرموز واإلشارات اليت قدمتها 
  املدرسة

 تطلب املدرسة الطلبة جلمع إنشائهم - ب
  الذي قد أصلحوه

 إذا وجدت املدرسة األخطاء للمرة - ج
ة احدى الطلبة الثانية، فتطلب املدرس

 ليصلح تلك األخطاء امام الفصل

   دقيقة٣٣

 دخلت الباحثة الفصل للقاء الثالث، بعد إلقاء السالم وإعطاء ٢٠٠٩ فرباير ٢يف 
اإلرشادت عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة، وزعت الباحثة كتابة الطلبة عن املدرسة الىت قد 

بة املخطئة، فبينت الباحثة عن معاىن الرموز يف فحصته قبله مع اعطاء الرموز يف كتابة الطل
بعد اإلصالح مجع الطلبة كتابتهم ملرة الثانية وإذا . كتابتهم، وطلبت إليهم ليصلحوا أخطاءهم

  .وجدت الباحثة األخطاء يف إصالحهم طلبت الباحثة من أحد الطلبة ليصلحه على السبورة
  :اللقاء الرابع

  ٢٠٠٩ مارس ٢:  اليوم      اإلنشاء :   املادة
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   دقيقة٤٥:  الزمن       يوم العطلة :  املوضوع
  الثاين:  الفصل      العالية:  املستوى

   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .إدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبة –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .الكتابةمراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف  –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –

 
  الوسائل-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
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  فاتيح  كلمات امل-ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يف البيت

 من تستيقظني/ ميت تستيقظ .١
  النوم

  يف الصباحتفعلني/ تفعل ماذا .٢

  يف النهارتفعلني/ تفعل ماذا .٣

 اء يف املستفعلني/ تفعل ماذا .٤

  قبل النومتفعلني/ تفعل ماذا .٥

  زيارة بيت اجلد

  تزورين اجلد/ مىت تزور -١
تذهبني / كيف تذهب -٢

 إليه 

 كيف حال اجلد -٣

 حتملني له/ حتمل ماذا -٤

 تفعلني هناك/ تفعل ماذا -٥
 

  الرحلة إيل املدينة

تذهبني إىل / مىت تذهب -١
  املدينة

 حالة الطقس ذلك احلني -٢

 تذهبني/كيف تذهب -٣

 إىل تذهبني/ ملاذا تذهب -٤
 املدينة

كيف الرجوع إيل  -٥

  اخليمة

  ختيمني/ مىت ختيم -١
 ختيمني/ أين ختيم -٢

 كيف الطقس ذلك احلني -٣

تفعلني /  أية أنشطة تفعل -٤
 فيها

 جتدين املاء هناك/ كيف جتد -٥
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  )يوم العطلة( إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع -د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
يوم (  توجيه اإلشارة املتعلقة باملوضوع - ب

  )العطلة
    تشجيع الطلبة- ج

   دقائق٣

  العرض -٢

   املدرسة الطالب إيل مخسة فرقتقسم  - أ
 كل اعضاء الفرقة حيكى حكاية عن   - ب

عطلته حيت يعرف كل واحد منهم 
 . عطلة األخرين

   دقيقة٢٠

   دقيقة٢٢  االختتام -٣

  السفر إيل شاطئ البحر

 إىل تذهبني/ مىت تذهب -١
  شاطئ البحر

 حالة الطقس ذلك احلني -٢

 تذهبني/كيف تذهب -٣

  معكحتملني/ ماذا  حتمل -٤

  هناكتفعلني/ ماذا  تفعل -٥
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تطلب املدرسة من الطالب كتابة اإلنشاء   - أ
 .عن يوم العطلة وفقا بالبطاقة املوزعة

تطلب املدرسة الطلبة جلمع   -  ب
 وظيفتهم

   
 

 دخلت الباحثة الفصل للقاء الرابع، بعد القاء السالم واإلرشادات ٢٠٠٩  مارس٢يف 
لكل أعضاء الفرقة  املتعلقة باألنشطة الىت يقوم ا الطلبة قسمت الباحثة الطلبة إىل مخسة فرق،

بعد . حيكى إيل زميله عن أنشطته يف يوم العطلة حىت يعرف كل واحد منهم أنشطة األخرين
  .طلبة ليختاروا بطاقة واحدة ويكتبواانشاءا متعلق بالبطاقةذلك طلبت الباحثة ال

  

  :اللقاء اخلامس

  ٢٠٠٩ مارس ٣:  اليوم      اإلنشاء :   املادة
   دقيقة٤٥:  الزمن    )اإلصالح(يوم العطلة : املوضوع
  الثاين:  الفصل      العالية:  املستوى

   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .علم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبةإدراك املت –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –
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 وسائل ال-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

  )االصالح( إجراءات التدريس يف اللقاء الثالث -ج

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
    الربط  باملوضوع السابق- ب
املتعلقة باألنشطة اليت ستقوم ا  توجيه اإلشارة - ج

  الطلبة
   تشجيع الطلبة-د

   دقائق٣

  العرض -٢

توزع املدرسة إنشاء الطلبة مع عدم اإلصالح  -أ
  يف األخطاء الواردة يف ذلك اإلنشاء

 تطلب املدرسة من الطلبة أن يصلح كل منهم  -ب
إنشاء صديقه مع وضع إشارات ورموز يف 

 التعبري املخطئ

   دقيقة٢٥

  االختتام -٣
 قبل اية الدرس، تطلب املدرسة احدى الطلبة 
ليكتب علي السبورة األخطاء الشائعة الواردة يف 

  إنشاء الطبلة مع الببيان من املدرسة
 

   دقيقة١٧

 

 دخلت الباحثة الفصل للقاء اخلامس، بعد القاء السالم ٢٠٠٩ مارس ٣يف 
بة يف هذه احلصة، وزعت الباحثة اإلنشاء مع واإلرشادات عن األنشطة الىت سيقوم ا الطل
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عدم اإلصالح قبله، فطلبت الباحثة الطلبة  ليصلحوا إنشاء صديقه مع اعطاء الرموز يف الكتابة 
يف النهاية طلبت الباحثة احدى الطلبة ليكتب بعض األخطاء الشائعة يف الكتابة على . املخطئة

  .السبورة مع البيان واالصالح من الباحثة
  

  :لقاء السادسال

  ٢٠٠٩ مارس ٩:  اليوم      اإلنشاء :   املادة
   دقيقة٤٥:  الزمن   كتابة الرسالة الشخصية:  املوضوع
  الثاين:  الفصل      العالية:  املستوى

   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .إدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبة –

  عند الكتابة اإلعراب –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –

 
  الوسائل-ب

  .اتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحةبطاقة املف: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
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   كلمات املفاتيح -ج

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  )كتابة الرسالة الشخصية( إجراءات التدريس يف اللقاء السادس -د

 
 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
  توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت       - ب

 ا الطلبة ستقوم  
    تشجيع الطلبة- ج

   دقائق٣

  العرض -٢

   و أنواعها  تسأل املدرسة الطلبة عن الرسالة-أ
 تشرح املدرسة عن الرسالة وأنواعها    - ب

 والعناصر يف الرسالة مع بعض األمثلة

١٧ 
 دقائق

 

   دقيقة٢٥  االختتام -٣

  إيل الوالدين

  التاريخ .١
 اسم املرسل إليه .٢

 التحية االفتتاحية .٣

 الدعاء .٤

 املضمون/ احملتوى .٥

 التحية اخلتامية .٦

 املرسل .٧

  إيل الصاحب

  التاريخ - ١
 اسم املرسل إليه - ٢

 التحية االفتتاحية - ٣

 الدعاء - ٤

 املضمون/ احملتوى - ٥

 حية اخلتاميةالت - ٦

 املرسل - ٧
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  تطلب املدرسة الطلبة كتابة الرسالة -أ
  .طاقة املوزعةالشخصية إيل زميلهم وفقا بالب

  تطلب املدرسة الطلبة جلمع وظيفتهم- ب

 
 

 دخلت الباحثة للقاء السادس،بعد القاء السالم واالرشادات عن االنشطة ٢٠٠٩ مارس ٩يف 
القت الباحثة سؤال على الطلبة هل يعرفون عن أنواع ، الىت سيقوم ا الطلبة ف هذه احلصة

يف النهاية . بينت الباحثة عن أنواع وعناصر يف كتابة الرسالةالراسائل والعناصر الىت فيها، ف
  .طلبت الباحثة الطلبة ليختاروا بطاقة واحدة ويكتبوا رسالة موافقا بالبطاقة
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  :اللقاء السابع

  ٢٠٠٩ مارس ١٠:  اليوم        اإلنشاء :  املادة
   دقيقة٤٥:  الزمن   )اإلصالح(كتابة الرسالة الشخصية :  املوضو

  الثاين:  الفصل        العالية:املستوى
   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .إدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  املكتوبة –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  .المات الترقيم عند الكتابةمراعاة ع –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –

 
  الوسائل-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

  )االصالح( إجراءات التدريس يف اللقاء السابع -د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
    الربط  باملوضوع السابق- ب
  توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت    - ج

  ستقوم ا الطلبة
   تشجيع الطلبة-د

   دقائق٣

   دقيقة٣٠  العرض -٢
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توزع املدرسة رسالة الطلبة مع عدم اإلصالح  -أ
  يف األخطاء الواردة يف تلك الرسالة

سة من الطلبة أن يصلحوا  تطلب املدر-ب
رسالتهم مع وضع إشارات ورموز يف التعبري 

  املخطئ
 تطلب املدرسة من  الطلبة أن يعطى كل منهم - ج

رساالته إيل زميله ويصلحها إذا وجد األخطاء 
 مع وضع إشارات ورموز يف التعبري املخطئ

  االختتام -٣
   تطلب املدرسة الطلبة جلمع الرساالت- أ

تكتب املدرسة األخطاء  قبل اية الدرس،  - ب
  الشائعة الواردة يف رساالت الطبلة

 

   دقيقة١٢

  

 دخلت الباحثة الفصل للقاء السابع، بعد القاء السالم ٢٠٠٩ مارس ١٠يف 
واالرشادات عن االنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلصة، وزعت الباحثة رسائل الطلبة 

. م أن يصلحوا كتابتهم مع إعطاء الرموز يف الكتابة أو التعبري املخطئإيل صاحبها، فطلبت منه
بعد دقيقة طلبت الباحثة من الطلبة أن يبدل كل منهم رسالته مع من جباوره وطلبت الباحثة 

ويف النهاية كتبت الباحثة بعض األخطاء الشائعة . الطلبة ليفحص ويصلح مرة رسالة صديقة
 .الواردة يف رساالت الطلبة
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  :اللقاء الثامن

  ٢٠٠٩ مارس ٢٤:    اليوم     اإلنشاء :   املادة
        )اإلختبار البعدي(كتابة الرسالة الشخصية :  املوضوع

  العالية:   املستوى       دقيقة٤٥:    الزمن
  الثاين:    الفصل

   األهداف-أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .لرموز  املكتوبةإدراك املتعلم العالقات بني الرموز الصوتية وا –

 اإلعراب عند الكتابة  –

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة –

 .استيعاب الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوع –

  .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة –
 .كتابة التعبري باستخدام املفردات والتراكيب املناسبة –

  الوسائل-ب

  .بطاقة املفاتيح، املعجم، السبورة، القلم، املمسحة:  التعليم هيأما الوسائل املستخدمة يف هذا

  )االختبار البعدي( إجراءات التدريس يف اللقاء العاشر -ج

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١

      إلقاء السالم-أ
  توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت ستقوم - ب

  ا الطلبة
 طلبة   تشجيع ال- ج

   دقائق٣

   دقيقة٤٠  العرض -٢
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 .تطلب املدرسة الطلبة كتابة الرسالة الشخصية

  االختتام -٣
 تطلب املدرسة الطلبة جلمع إنشاءهم

   

  دقيقتان

، قامت الباحثة باالختبار البعدى، بعد القاء السالم واالرشادات ٢٠٠٩ مارس ٢٤يف   
ة، طلبت الباحثة الطلبة كتابة الرسالة عن االنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلص

 .ويف النهاية طلبت الباحثة الطلبة ليجمعوا رساالم. الشخصية
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  فعالية تدريس الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح - ب
وأما هدفـه ملعرفة الكفاءة األساسية لكل . قدمت الباحثة االختبار القبلي للطلبة

  : فهو نتيجة الطلبة يف االختبار بني اموعتنيوأما اجلدول اآليت. الطلبة عن الكتابة
  

  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة: ٥جدول 

 التقدير النتيجة الطالب اسم الرقم

 راسب 50 حممد هوارين ١
 راسب 50 النساء يوليا أوتامي ٢
 راسب 50 امسية خريين ٣
 راسب 50 فرحياتى ٤
 راسب 50 خطبة النساء ٥
 جيد 65  الفياناسوجيتا ٦
 راسب 35 خري النجي ٧
 راسب 50 حممد مليادي ٨
 راسب 50 نور هداينيت ٩
 راسب 50 أرتادي ١٠
 جيد 65 عارف رمحن ١١
جدا جيد 75 أمايل حفظية ١٢  
 مقبول 60 سيت موكينة ١٣
 مقبول 60 منريي عباس ١٤
 جيد 75 دندي فربيا موستيكا ١٥
 جيد 65 نور األثنني ليلي ١٦
 مقبول 60 سيف البحر ١٧
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 ٩٦٠ النتيجة عدد

  
  

  تقدير نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة: ٦جدول 

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 %٥،٩ ١ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 %٢٣،٥ ٤ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %١٧،٦ ٣ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٥٢،٩٤ ٩ راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع
  

من عدد الطلبة ضعفاء يف %) ٥٢،٩٤(وجد يف اجلدول السابق يف اموعة الضابطة   
منهم يف %) ١٧،٦(و .   وهذه أدىن الدرجةراسبمادة الكتابة، ألن نتيجتهم يف درجة 

  .جيد جدايف درجة %) ٥،٩( و جيدمنهم يف درجة %) ٢٣،٥(، و مقبولدرجة 
 

  لمجموعة التجريبيةنتيجة االختبار القبلي ل: ٧جدول 

 التقدير النتيجة الطالب اسم الرقم

 راسب 50 إيرا سفر ١
 راسب 35 عثمان ٢
 راسب 50 روضة اجلنة ٣
 مقبول 60 فخر الرازي ٤
 راسب 50 ستريادي ٥
 راسب 50 أعيان غالنج ٦
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 راسب 50 زينفية ٧
 راسب 35 نور احلسنة ٨
 راسب 50 رزقا انيس موعد الرمحة ٩
سترياديايك  ١٠  مقبول 60 
 راسب 50 دادي كوسوما وردانا ١١
 مقبول 60 مجعية الرضية ١٢
 جيد 65 زين اد ١٣
 مقبول 60 إسواندي ١٤
 راسب 50 فارزل رمحن ١٥
 راسب 50 شكري ١٦
 راسب 50 مستحق ١٧
 ٨٧٥ النتيجة عدد

  

  تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل التجريبـي: ٨جدول 

 النسبة املئوية عدد التقدير نتيجةال الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 - - جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 %٥،٩ ١ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٢٣،٥٢ ٤ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٧٠،٥٨ ١٢ راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع
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من الطلبة حصلوا على الدرجة %) ٧٠،٥٨(من اجلدول السابق يوضح لنا أن   
منهم حصلوا على %) ٥،٩(، و مقبول درجة منهم حصلوا على) ٢٣،٥٨(، و راسب
 .جيددرجة 

اعتمادا على اجلدول السابق، وجدت الباحثة االختالف يف تقدير نتيجة االختبار القبلي 
  :بني اموعتني، كما يوضح لنا يف اجلدول التايل

  املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي موعة الضابطة والتجريبية: ٩جدول 

 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل

 عدد التقدير ةالنتيج الرقم

 الطالب

 النسبة

 املئوية

 عدد

 الطالب

 النسبة

 املئوية

 - - - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١
 - - %٥،٩ ١ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢
 %٥،٩ ١ %٢٣،٥ ٤ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٢٣،٥٢ ٤ %١٧،٦ ٣ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٧٠،٥٨ ١٢ %٥٢،٩٤ ٩ راسب ٥٤- ٥ ٥
  

  
 طلبا ١٢ طلبة من اموعة الضابطة و ٩جلدول السابق وجدنا أن اعتمادا على ا

 طلبة ٤ طلبة من اموعة الضابطة و ٣، راسبمن اموعة التجريبية حصلوا على درجة 
 طلبة من اموعة الضابطة و فقط ٤، مقبولمن اموعة التجريبية حصلوا على درجة 

، أما الذي حصل على درجة جيد درجة طالب واحد من اموعة التجريبية حصلوا على
ومل حيصل أي طالب من اموعة .  فقط طالبة واحدة وهي من اموعة الضابطةجيد جدا

  .التجريبية على درجة جيد جدا
  

  .وبالتايل قدمت الباحثة االختبار البعدي للطلبة الذي قامت ا يف اللقاء االخر
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  جموعة الضابطةتقدير نتيجة االختبار البعدي للم: ١٠جدول 

 التقدير النتيجة الطالب اسم الرقم

 راسب 50 حممد هوارين ١
 مقبول 60 النساء يوليا أوتامي ٢
 راسب 50 امسية خريين ٣
 راسب 30 فرحياتى ٤
 راسب 45 خطبة النساء ٥
 مقبول 55 سوجيتا الفيانا ٦
 مقبول 50 خري النجي ٧
 مقبول 60 حممد مليادي ٨
 مقبول 50 نور هداينيت ٩
 مقبول 55 أرتادي ١٠
 جيد 65 عارف رمحن ١١
 جيد 70 أمايل حفظية ١٢
 مقبول 60 سيت موكينة ١٣
 مقبول 60 منريي عباس ١٤
 جيدجدا 75 دندي فربيا موستيكا ١٥
 مقبول 60 نور األثنني ليلي ١٦
 مقبول 60 سيف البحر ١٧
 ٩٥٥ النتيجة عدد

  

  لبعدي للمجموعة الضابطةتقدير نتيجة االختبار ا: ١١جدول 

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم
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 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 %٥،٩ ١ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 %١١،٨ ٢ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٥٨،٨ ١٠ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٢٣،٥ ٤ راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع
  

درجة من الطلبة حصلوا على %) ٢٣،٥(نظرا إىل اجلدول السابق يوضح لنا أن 
منهم حصلوا على %) ١١،٨(، و مقبولمنهم حصلوا على درجة %) ٥٨،٨(، و راسب
  .جيد جدامنهم حصلوا على درجة %) ٥،٩(، و جيددرجة 

  
  :وبالتايل، قدمت الباحثة النتائج للمجموعة التجريبية يف اجلدول التايل

 

  تقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية: ١٢جدول 

 التقدير النتيجة الطالب اسم الرقم

 مقبول 60 إيرا سفر ١
 مقبول 55 عثمان ٢
 جيد 65 روضة اجلنة ٣
جدا جيد 75 فخر الرازي ٤  
 مقبول 60 ستريادي ٥
 مقبول 60 أعيان غالنج ٦
جدا جيد 75 زينفية ٧  
 مقبول 60 نور احلسنة ٨
 جيد 65 رزقا انيس موعد الرمحة ٩
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جدا جيد 75 ايك ستريادي ١٠  
 جيد 65 دادي كوسوما وردانا ١١
جدا جيد 75 مجعية الرضية ١٢  
جدا جيد 80 زين اد ١٣  
جدا جيد 75 إسواندي ١٤  
جدا جيد 75 فارزل رمحن ١٥  
 جيد 70 شكري ١٦
 جيد 70 مستحق ١٧
 ١١٦٠ النتيجة عدد

  
  

  تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل التجريبـي: ١٣جدول 

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 %٤١،٢ ٧ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 %٢٩،٤ ٥ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٢٩،٤ ٥ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 - - راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ١٧ اموع
  

، و مقبولمن الطلبة حصلوا على درجة ) ٢٩،٤(نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا أن 
جيد منهم حصلوا على درجة %) ٤١،٢(، و جيدمنهم حصلوا على درجة %) ٢٩،٤(

  .جدا
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من البيانات السابقة، وجدت الباحثة االختالف يف تقدير نتيجة االختبار البعدي بني   
  :اموعتني، كما يتصور يف اجلدول التايل

  املقارنة بني الفصلني يف تقدير نتيجة االختبار البعدي: ١٤جدول 

 التجرييب الفصل  الضابط الفصل

 عدد التقدير النتيجة الرقم
 الطالب

 النسبة
 املئوية

 عدد
 الطالب

 النسبة
 املئوية

 - - - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 %٤١،٢ ٧ %٥،٩ ١ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 %٢٩،٤ ٥ %١١،٨ ٢ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٢٩،٤ ٥ %٥٨،٨ ١٠ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 - - %٢٣،٥ ٤ راسب ٥٤- ٥ ٥
  

 طلبة من ٧ من اموعة الضابطة و من اجلدول السابق يوضح لنا أن طالبة واحدة
 طلبة ٥، و طالبان من اموعة الضابطة و جيد جدااموعة التجريبية حصلوا على درجة 

 طلبة ٥ طلبة من اموعة الضابطة و ١٠، و جيدمن اموعة التجريبية حصلوا على درجة 
وعة الضابطة حصلوا  طلبة من ام٤، و مقبولمن اموعة التجريبية حصلوا على درجة 

  .على درجة راسب، ومل يرسب من اموعة التجريبية
قد سبقت الباحثة ذكر نتائج اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف الكتابة، 
وأرادت الباحثة حتليل البيانات االبقة، أما حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون 

تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على بواسطتها املالحظات النتيجة عن 
وقال حممد الناذير أن حتليل البيانات فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي . نتائج

  : وأما أهدف حتليل البيانات فهو ٨٦.حيتاج يف حتليل املسألة املبحوثة
 .ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث  - أ

                                                 
86 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 346 
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 .الظواهر اليت توجد يف البحث ليبحث العالقة بني   -  ب

 .ليعطى األجوبة اليت طلبت يف البحث  -  ج

  ٨٧.    ليأخذ اخلالصة واالقتراحات اليت تعني للباحث يف البحث التايل-د

قامت الباحثة جتريبة بطاقة املفاتيح يف تعليم اإلنشاء ملدة شهرين، وأما حتليل البيانات 
ملعرفة فعالية أو عدم فعالية ") التائي"اختبار (يف هذا البحث، فتقدم الباحثة الرمز اإلحصائي 

 نتيجة فروق معرفة الباحثة أرادت البحث، هذا ويف .الوسيلة املستخدمة يف هذا البحث
 القبلي االختبار نتائج من البيانات الباحثة استخدمت فلذلك. اموعتني بني التعليم

 نتيجة فروق ولتحليل. التجريبية موعةوا الضابطة اموعة يف قاما الذين البعدي واالختبار
 :٨٨ التايل(t-test)استخدمت الباحثة الرموز التائي  الفصلني بني التعليم

t = 
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EX   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  
 KX      =عديل من فرقة الضابطةاملقياس امل  

∑ E1X  =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  
∑ 1KX  =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة  

EN   =عدد الطلبة يف فرقة التجربة  

KN   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  
  

، تعرض الباحثة نتائج االختبار القبلى "تـ"حتلل الباحثة نتائج الطلبة باختبار وقبل أن 
  :موعتني كما ورد يف اجلدول التايل

                                                 
87Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2004), hlm.30 
  
88  Sanapiah faisal, metodologi penelitian pendidikan, balai pustaka, Jakarta, 2003, hlm: 353 
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  نتائج اموعتني يف اخلتبار القبلي: ١٥جدول 

ب
طال

ال
 

XE XK XE1-

XE 

XK1-
XK 

(XE1- X E)2 (XK1- X K)2 

1 50 50 -1,47 -6,47 2,16 41,86 
2 35 50 -16,47 -6,47 271,26 41,86 
3 50 50 -1,47 -6,47 2,16 41,86 
4 60 50 8,53 -6,47 72,76 41,86 
5 50 50 -1,47 -6,57 2,16 41,86 
6 50 65 -1,47 8,53 2,16 72,76 
7 50 35 -1,47 -21,47 2,16 460,96 
8 35 50 -16,47 -6,47 271,26 41,86 
9 50 50 -1,47 -6,47 2,16 41,86 
10 60 50 8,53 -6,47   72,76 41,86 
11 50 65 -1,47 8,53 2,16 72,76 
12 60 75 8,53 18,53 72,76 343,36 

13 65 60 13,53 3,53 183,06 12,46 
14 60 60 8,53 3,53 72,76 12,46 
15 50 75 -1,47 18,53 2,16 343,36 
16 50 65 -1,47 8,53 2,16 72,76 
17 50 60 -1,47 3,53 2,16 12,46 

N ∑
= 875

EX

 

∑
= 960

KX

 

  

( )
22,1038

2

1

=

−∑ EE XX  ( )∑
=

−

22,1738

2

1 KK XX
 

  

   :بيان
XE   =نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبـية   
XK   =نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  

  XE1-XE =للمجموعة التجريبـية تبارات القبلية  االحنراف من نتائج االخ 

XK1-Xk     = للمجموعة الضابطة االحنراف من نتائج االختبارات القبلية  
(XE1-XE)2    =االحنراف املربع من نتائج االختبارات القبلية للمجموعة التجريبية 

(XK1-Xk)
  االحنراف املربع من نتائج االختبارات القبلية للمجموعة الضابطة=     2

N   =موعةعدد الطلبة لكل ا   
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من البيانات السابقة، يوضح لنا نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية هي 
، أما االحنراف املربع من نتائج االختبارات القبلية )٩٦٠(وللمجموعة الضابطة هي ) ٨٧٥(

و معدل ).  ١٧٣٨،٢٢(وللمجموعة الضابطة هي ) ١٠٣٨،٢٢(للمجموعة التجريبية هي 
  :نتائج موعة التجريبية ستعرف ال

47,51
17

875 === ∑
N

X
X E

E  
  

  :أما معدل النتائج موعة الضابطة ستعرف

47,56
17

960 === ∑
N

X
X

K

K  
  

  :واآلن سوف نعرف االحنراف املربع بني اموعتني يف االختبار القبلي
  

S2 = ( ) ( )
2

11

−+
−+−∑ ∑

KE

KKEE

NN

XXXX  

 
 = 

21717

22,173822,1038

−+
+    

 
 = 76,86

32

44,2776 =  

 
واحلاصل من معدل  ٥١،٤٧إذن، احلاصل من معدل النتائج موعة التجريبية فهو   

، مث احلاصل من االحنراف املربع بني اموعتني يف ٥٦،٤٧النتائج موعة الضابطة فهو 
 :لبيانه يوجد يف هذا اجلدول التايل. ٨٦،٧٦االختبار القبلي فهو 

  ل من االختبار القبلي يف اموعة التجريبية والضابطةاحلاص: ١٦جدول 
 احلاصل من االختبار القبلي يف اموعة التجريبية والضابطة
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احلاصل من معدل النتائج 
 موعة التجريبية

احلاصل من معدل النتائج 
 موعة الضابطة

احلاصل من جمموع 
االحنراف املربع بني 

 اموعتني

٨٦،٧٦ ٥٦،٤٧ ٥١،٣٤ 

  
  " :تـ"وبالتايل، ندخل البيانات السابقة إىل الرموز اختبار 

  
thit   = 









+

−

KE

KE

NN
S

XX

112

    

 
= 








 +

−

17

1

17

1
76,86

47,5647,51  

 
 = 

17

2
.42,80

06,12     

  
=

17

2
.76,86

5    

 
=

19,3

5    

 
= 1,567 
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 ينا أن نعرف القائمة احلرة أو أوال، جيب عل، (T-table)" تـ"مث سنطلب نتيجة قائمة 

(Degree of Freedom)يف الرموز األتية :d.f = (N-1)، فلذلك :  
d.f  = (N-1) 

=  (17-1) +(17-1) 
= 32 

وثانيا، ننظر نتيجة قائمة ). ٣٢( فهي Degree of Freedom إذن، القائمة احلرة
و لكن ألن ). ٠،٠٥(أو % ٥ وأخذت الباحثة مستوى املعنوية ،(T-table)" تـ "

T-table فلذلك ،٣٠ -  ال توجد، أخذت الباحثة أقرب النتائج وهي  تـ٣٢ لـ  
: واحلاصل من هذه النتيجة . ٢،٠٤٢ فهو )d.f ٣٠( بـ ٠،٠٥مستوى املعنوية 

ألن نتيجة االختبار . ٢،٠٤٢ < ١،٥٦٧ ، أو نقول T-table<  احلسايب -تـ
ول لعدم الفرق الواضح بني مقب o، فلذلك، هـ٢،٠٤٧ أصغر من  ١،٥٦٧" : تـ"

  .كفاءة الطلبة يف اموعة التجريبية والضابطة يف االختبار القبلي
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  :والتايل نتائج اإلختبار البعدي موعة التجريبية واموعة الضابطة
  نتائج اموعتني يف االختبار البعدي: ١٧جدول 

ب
طال

ال
 

XE XK XE1-

XE 

XK1-
XK 

(XE1- X E)2 (XK1- X K)2 

1 60 50 -8,24 -6,18 67,8976 38,1924 
2 55 60 -13,24 3,82 175,2976 14,5924 
3 65 50 -3,24 -6,18 10,4976 38,1924 
4 75 30 6,76 -26,18 45,6976 685,3924 
5 60 45 -8,24 -11,18 67,8976 124,9924 
6 60 55 -8,24 -1,18 67,8976 1,3924 
7 75 50 6,76 -6,18 45,6976 38,1924 
8 60 60 -8,24 3,82 67,8976 14,5924 
9 65 50 -3,24 -6,18 10,4976 38,1924 
10 75 55 6,76 -1,18 45,6976 1,3924 
11 65 65 -3,24 8,82 10,4976 77,7924 
12 

75 
70 
 

6,76 13,82 45,6976 190,9924 

13 80 60 11,76 3,82 138,2976 14,5924 
14 75 60 6,76 3,82 45,6976 14,5924 
15 75 75 6,76 18,82 45,6976 354,1924 
16 70 60 1,76 3,82 3,0976 14,5924 
17 70 60 1,76 3,82 3,0976 14,5924 

 ∑
= 1160

EX

 

∑
= 955

KX

 

  
( )

0592,897

2

1

=

−∑ EE XX
 

( )
∑ =

−

4708,1676
11 KK XX  

  

  :بيان 
XE   = االختبار البعدي للمجموعة التجريبـية نتائج  
XK   =نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  

  XE1-XE = للمجموعة التجريبـية  االحنراف من نتائج االختبارات القبلية 

XK1-Xk     = للمجموعة الضابطة االحنراف من نتائج االختبارات القبلية  
(XE1-XE)2    =ختبارات القبلية للمجموعة التجريبيةاالحنراف املربع من نتائج اال 

(XK1-Xk)
  االحنراف املربع من نتائج االختبارات القبلية للمجموعة الضابطة=     2
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N   =موعةعدد الطلبة لكل ا   

من البيانات السابقة، يوضح لنا نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية هي 
حنراف املربع من نتائج االختبارات ، أما اال)٩٥٥(وللمجموعة الضابطة هي ) ١١٦٠(

وللمجموعة الضابطة هي ) ٨٩٧،٠٥٩٢(البعدي للمجموعة التجريبية هي 
  :و معدل النتائج موعة التجريبية ستعرف ).  ١٦٧٦،٤٧٠٨(

42,68
17

1160 === ∑
N

X
X E

E  
  

  :أما معدل النتائج موعة الضابطة ستعرف

18,56
17

955 === ∑
N

X
X K

K  
  

  : املربع بني اموعتني يف االختبار القبليواآلن سوف نعرف االحنراف
  

S2 = ( ) ( )
2

11

−+
−+−∑ ∑

KE

KKEE

NN

XXXX  

 
 = 

21717

4708,16760592,897

−+
+    

 
 = 42,80

32

53,2573 =  

 
واحلاصل من معدل  ٦٨،٢٤إذن، احلاصل من معدل النتائج موعة التجريبية فهو   

حلاصل من االحنراف املربع بني اموعتني يف  ، مث ا٥٦،١٨النتائج موعة الضابطة فهو 
 :لبيانه يوجد يف هذا اجلدول التايل ، ٨٠،٤٢االختبار القبلي فهو 

  احلاصل من االختبار البعدي يف اموعة التجريبية والضابطة: ١٨جدول 
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 احلاصل من االختبار البعدي يف اموعة التجريبية والضابطة

احلاصل من معدل النتائج 
 وعة التجريبيةم

احلاصل من معدل النتائج 
 موعة الضابطة

احلاصل من جمموع 
االحنراف املربع بني 

 اموعتني

٨٠،٤٢  ٥٦،١٨ ٦٨،٢٤ 

  
  " :تـ"وبالتايل، ندخل البيانات السابقة إىل الرموز اختبار 

  
thit   = 









+

−

KE

KE

NN
S

XX

112

    

 
= 








 +

−

17

1

17

1
42,80

18,5624,68  

 
 = 

17

2
.42,80

06,12     

  
=

17

2
.42,80

06,12    

 
=

076,3

06,12    

 
= 3,920 
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، أوال، جيب علينا أن نعرف القائمة احلرة أو (T-table)" تـ"مث سنطلب نتيجة قائمة 
 (Degree of Freedom)يف الرموز األتية :d.f = (N-1) فلذلك ،:  

d.f  = (N-1) 
=  (17-1) +(17-1) 
= 32 

تـ "وثانيا، ننظر نتيجة قائمة ). ٣٢( فهي Degree of Freedomاحلرة إذن، القائمة 
 "(T-table) و لكن ألن ). ٠،٠٥(أو % ٥، وأخذت الباحثة مستوى املعنويةT-table لـ 

 ٠،٠٥  فلذلك مستوى املعنوية ،٣٠ - ال توجد، أخذت الباحثة أقرب النتائج وهي  تـ٣٢
 ، أو T-table>  احلسايب - تـ:  النتيجةواحلاصل من هذه . ٢،٠٤٢ فهو )d.f ٣٠(بـ 
، ٢،٠٤٧ أكرب من  ٣،٩٢٠" : تـ"ألن نتيجة االختبار .  ٢،٠٤٢ > ٣،٩٢٠: نقول

واخلالصة من هذه .  مقبول أي أن فروض البحث مقبول١هو مردود، وأما هـ oفلذلك، هـ
 . النتائج أن استخدام بطاقة املفاتيح يف تدرس الكتابة فعالة

  :ق بني نتائج اموعة التجريبية والضابطة يف اخلطوط البيانية التاليةوميكن نظر الفرو
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  اخلطوط البيانية للمجموعة التجريبية: ١٩جدول 
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من هذه اخلطوط البيانية يوضح لنا أن نتائج الطلبة من اموعة التجريبية يف 
 بعد اإلختبار القبلي على مستوى الضعيف، أما نتائجهم يف اإلختبار البعدي أي

  .استخدام بطاقة املفاتيح ترقي إىل مستوى جيد و جيد جدا
  

  اخلطوط البيانية للمجموعة الضابطة: ٢٠جدول 
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من هذه اخلطوط البيانية يوضح لنا أن نتائج الطلبة من اموعة الضابطة يف اإلختبار 
بار القبلي معظمهم على مستوى الضعيف وبعضهم على مستوى جيد، أما نتائجهم يف اإلخت

البعدى ال تتغري بل وجد كذلك نتائج بعض الطلبة تنـزل من مستوى مقبول إىل مستوى 
  .راسب

 الكتابة تدريس يف املفاتيح بطاقة استخدام فعالية عن الطلبة أراء الباحثة وجدت وقد
احدى األدوات جلمع البينات احملتاجة يف هذا البحث هي  أن ذكره سبق كما باالستبيانات،

 وقد قدمت الباحثة استبيانني اثنني، األول قدمت الباحثة اإلستبيان للمجوعة اإلستبيان،
التجريبية واموعة الضابطة يف بداية اللقاء أو قبل التجربة يف اموعة التجريبية، وهذا 

واإلستبيان الثاين قدمته الباحثة فقط للمجموعة التجريبية . اإلستبيان يتكون من مخسة أسئلة 
تخدام بطاقة املفاتيح يف تعلم التعبري الكتايب، و هذا اإلستبيان يتكون من أربعة وهو بعد اس

. هذا االستبيان ليس إال ملعرفة ميول الطلبة عن اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة. أسئلة
  :فالبيان عنها كما يلي

  .االستبيان قبل عملية التعلم باستخدام بطاقة املفاتيح  -أ
  س الكتابةرغبت يف در -)١

  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  
 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة الرقم 

 %٤٧،٠٥ ١٦ موافقة جدا ١

 %٤٧،٠٥ ١٦ موافقة ٢

 %٥،٩ ٢ غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ٣٤ اموعة
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ولون موافقة  من عدد الطلبة يق% ٤٧،٠٥يتضح لنا يف هذا اجلدول أن   
منهم يقولون غري موافقة  % ٥،٩منهم يقولون موافقة و % ٤٧،٠٥جدا و 

  .عن الرغبة يف درس الكتابة
  نتيجتك يف الكتابة ممتازة  -)٢

  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  
 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة الرقم

 %٨،٨٢ ٣ موافقة جدا ١

 %٢٩،٤١ ١٠ موافقة ٢

 %٥٨،٨٢ ٢٠ غري موافقة ٣

 %٢،٩٥ ١ غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ٣٤ اموعة

    
من عدد الطلبة يقولون موافقة  جدا و % ٨،٨٧يتضح لنا يف هذا اجلدول أن 

% ٢،٩٥منهم يقولون غري موافقة و % ٥٨،٨٢منهم يقولون موافقة و % ٢٩،٤١
  .يف الكتابةمنهم يقولون غري موافقة جدا  عن امتياز النتيجة 

  ما وجهت مشكلة يف درس الكتابة  -)٣
  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل

 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة النمرة

 %١٧،٦٤ ٦ موافقة جدا ١

 %٢٩،٤١ ١٠ موافقة ٢

 %٥٠ ١٧ غري موافقة ٣

 %٢،٩٥ ١ غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ٣٤ اموعة
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من عدد الطلبة يقولون موافقة  % ١٧،٦٣هذا اجلدول أن يتضح لنا يف   
منهم يقولون غري موافقة و % ٥٠منهم يقولون موافقة و % ٢٩،٤١جدا و 
  .يقولون غري موافقة جدا  عن عدم املشكلة يف الكتابة% ٢،٩٥

  طريقة تعليم الكتابة ممتازة  -)٤
  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  

 ( % )النسبة املئوية  العدد إلجابةا النمرة

 %٣٥،٣ ١٢ موافقة جدا ١

 %٦١،٧٦ ٢١ موافقة ٢

 %٢،٩٤ ١ غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 ١٠٠% ٣٤ اموعة

من عدد الطلبة يقولون موافقة جدا و % ٣٥،٣يتضح لنا يف هذا اجلدول أن   
 موافقة  عن منهم يقولون غري% ٢،٩٤منهم يقولون موافقة و % ٦١،٧٦

  .امتياز طريقة تعليم الكتابة
  الوسائل املستخدمة تدافع تعليم الكتابة  -)٥

  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل
 ( % )النسبة املئو ية  العدد اإلجابة النمرة

 %٢٠،٥ ٧ موافقة جدا ١

 %٣٨،٢٣ ١٣ موافقة ٢

 %٤١،١٨ ١٤ غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 ١٠٠% ٣٤ اموعة
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من عدد الطلبة يقولون موافقة  جدا % ٢٠،٥يتضح لنا يف هذا اجلدول أن   
منهم يقولون غري موافقة  %  ٤١،١٨منهم يقولون موافقة و % ٣٨،٢٣و 

  .عن دافعية الواسائل املستخدمة يف تعليم الكتابة
  .االستبيان بعد عملية التعليم استخدام بطاقة املفاتيح-ب

  انت متحمس يف تعلم الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح  -)١
  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  

 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة النمرة

 %٨٨،٢٣ ١٥ موافقة جدا ١

 %١١،٧٧ ٢ موافقة ٢

 - - غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ١٧ اموعة

من عدد الطلبة يقولون موافقة  % ٨٨،٢٣ذا اجلدول أن يتضح لنا يف ه  
منهم يقولون موافقة عن احلماسة يف تعلم الكتابة % ١١،٧٧جدا و 

  باستخدام بطاقة املفاتيح
  سهل عليك يف كتابة التعبري العريب باستخدام بطاقة املفاتيح  -)٢

  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  
 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة النمرة

 %٨٨،٢٣ ١٥ موافقة جدا ١

 %١١،٧٧ ٢ موافقة ٢

 - - غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ١٧ اموعة
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من عدد الطلبة يقولون موافقة  % ٨٨،٢٣يتضح لنا يف هذا اجلدول أن   
يب منهم يقولون موافقة عن السهولة يف كتابة التعبري العر% ١١،٧٧جدا و 

  باستخدام بطاقة املفاتيح 
   رغبت يف الكتابة  بعد اشتراكك يف تعلم الكتابة باستخدام بطاقة املفاتيح-)٣

  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  
 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة النمرة

 %٥٢،٩٤ ٩ موافقة جدا ١

 %٤١،١٧ ٧ موافقة ٢

 %٥،٨٩ ١ غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ١٧ اموعة

من عدد الطلبة يقولون موافقة  % ٥٢،٩٤يتضح لنا يف هذا اجلدول أن   
منهم يقولون غري موافقة % ٥،٨٩منهم يقولون موافقة و% ٤١،١٧جدا و 

  .عن الرغبة يف الكتابة بعد استخدام بطاقة املفاتيح يف تعلم التعبري الكتايب
   الكتابة بعد استخدام بطاقة املفاتيحتزيد مهارتك يف  -)٤

  :وللوقوف على هذه اإلجابة، فالبيان عنها كالتايل  
 ( % )النسبة املئوية  العدد اإلجابة النمرة

 %٢٩،٤١ ٥ موافقة جدا ١

 %٦٤،٧٠ ١١ موافقة ٢

 %٥،٨٩ ١ غري موافقة ٣

 - - غري موافقة جدا ٤

 %١٠٠ ١٧ اموعة
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من عدد الطلبة يقولون موافقة  % ٢٩،٤١أن يتضح لنا يف هذا اجلدول   
منهم يقولون غري % ٥،٨٩منهم يقولون موافقة و %  ٦٤،٧٠جدا و 

  .موافقة عن زيادة املهارة يف الكتابة بعد استخدام بطاقة املفاتيح
استخدام بطاقة املفاتيح يف تدريس الكتابة  أن املدرسة هذه يف اإلنشاء مدرِّس أكد

الطلبة يتعلمون حبماسة، ألن هذه البطاقة قد ساعدم يف كتابة اإلنشاء كما شاهد أن . فعالة
بأي موضوع كان حيصلوا نتيجة جيدة، ونتيجتهم اآلن أحسن من نتيجتهم قبل استخدام 

  ٨٩.بطاقة املفاتيح
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 م ٢٠٠٩ أبريل ١٠ تاريخ ،شخصية مقابلة اإلنشاء، مدرس ر،الغفو عبد الكرمي عبد 89          
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   نتائج البحث والتوصيات واملقترحات: اخلامس الفصل

    نتائج البحث-أ

    التوصيات -ب

    املقترحات-ج
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  اخلامس الفصل

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

 
  :بعد أن أمتت الباحثة البحث، وبالتايل قدمت الباحثة النتائج والتوصيات واالقتراحات 

 نتائج البحث - أ

اعتمادا على عرض البيانات وحتليلها السابقة، حصلت الباحثة على نتائج البحث فيما 
  :يلي 

لكتابة يف اموعة التجريبية هي باستخدام بطاقة املفاتيح أن خطوات تدريس ا - ١
. مع بعض األنشطة الىت الزم فيها الطلبة الكالم أو التعبري عن الشيء كالما

وتوزيع البطاقة يبدأ قبل بداية الكتابة حىت ال يعرف الطلبة يف أي موضوع 
 وتصحيح الكتابة ال يأيت من عند املدرسة فحسب بل تصحيح. سيكتبون

الكتابة كذلك من عند الطلبة، أما طريقة تصحيح األخطاء هي أن يفحص 
الطلبة كتابة األخرين وإذا وجد األخطاء فأصلحه مع اعطاء الرموز املعينة يف 
كل األخطاء حىت يعرف ويفهم صاحب الكتابة أخطائه، وإذا وجدت املدرسة 

البيان عن تلك األخطاء الشائعة يف كتابة الطلبة فكتبتها على السبورة مع 
 .األخطاء

أن عدد نتائج الطلبة قبل استخدام بطاقة املفاتيح أو يف االختبار القبلي   - ٢
 ، و معدل ٩٦٠ وللمجموعة الضابطة هي ٨٧٥للمجموعة التجريبية هي 

أما عدد . ٥٦،٤٧ و موعة الضابطة هو ٥١،٤٧النتائج موعة التجريبية هو 
 باستخدام بطاقة املفاتيح  للمجموعة التجريبية نتائج االختبار البعدي يف الكتابة

 ، و نتائج االختبار البعدي يف الكتابة للمجموعة الضابطة بدون ١١٦٠هي 
، و معدل النتائج موعة التجريبية ٩٥٥استخدام بطاقة املفاتيح يف تعليمها هي 
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بعد اجراء تعليم  .٥٦،١٨ و معدل النتائج موعة الضابطة هو ٦٨،٤٢هو 
عبري الكتايب باستخدام بطاقة املفاتيح يف اموعة التجريبية وبدوا يف اموعة الت

-  أما النتيجة من تـ٣،٩٢٠احلسايب هي - الضابطة، كانت النتيجة من تـ
أن نتيجة : اجلدويل، أو نقول-تـ>  احلسايب - ، إذن تـ٢،٠٤٧اجلدويل هي 

هو  o، فلذلك، هـويلتـ اجلد٢،٠٤٧ أكرب من  ٣،٩٢٠" : التائي"االختبار 
واخلالصة من هذه .  مقبول أي أن فروض البحث مقبول١مردود، وأما هـ

  . النتائج أن استخدام بطاقة املفاتيح يف تدرس التعبري الكتايب فعالة
 التوصيات -  ب

  :لتنمية كفاءة الطلبة يف كتابة التعبري نالحظ األمور اآلتية
وضوع املوجه مستوى اإلهتمام بكفاءة ومستوى الطلبة حىت يناسب امل -١

 .الطلبة

قبل بداية الكتابة على املدرس أن يناقش املوضوع مع الطلبة حىت يفهم  -٢
 .الطلبة هدف كتابة املوضوع

تصحيح األخطاء ليس من عند األستاذ فحسب، ولكن من عند الطلبة  -٣
كذلك، واملراد أن يعطي املدرس فرصة للطلبة أن يفحص كتابة األخرين 

 .طاء صديقه يف الكتابةحىت جيد و يعرف أخ

مناقشة األخطاء اللغوية والكتابية من املدرس ىف مقدمة الفصل، حىت يعرف  -٤
  .ويفهم الطلبة أخطاءهم

  
  

 املقترحات  - ج

  :اعتمادا على االختراعات السابقة فتود الباحثة عرض املقترحات التالية  
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م أن فمن املمكن أن يف هذا البحث نقائص حول مضمون و ثقة هذا البحث، رغ -١
 .الباحثة قد بذلت كل جهدها يف إكمال البحث حىت يكون مرغوبا فيها

و هذا البحث حيتاج إىل االستمرار يف تعمقه كل العمق، فمن كان لديه فرصة للبحث  -٢
 .عن تعليم التعبري الكتايب فمن املستحتسن أن يلمه

وجه أو احلر يرجى على كافة مدرسي مادة الكتابة األرتكاز و االهتمام بالتدريبات امل -٣
 .إىل كيفية وضع الكلمة يف اجلمل السليمة و التركيب الصحيح

التعبري الكتايب يلعب دورا هاما يف عملية االتصال، فالبد للدارس و املدرسني أن حيسنه  -٤
 .و يصلحه

يف إجراء عملية االتصال بالتعبري الكتايب ال بد ملشرف و مراقب القيام بإصالح األخطاء  -٥
و هذا حيتاج إىل التركيز على احملاوالت كلها يف معاجلة . لدارسنياملرتكبة لدى ا

األخطاء الكتابية و حيتاج إىل وعي كامل من الدارسني و املدرسني لعدم الوقوع يف 
 .اخلطأ املتكرر
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  املصادر واملراجع

  
  القرآن الكرمي

ملكة العربية السعودية، ، املطرق اخلاصة يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم داحس اجلالل، 
١٩٩٤ 

، دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر، 
  ١٩٩٧القاهرة، 

، دار املسلم للنشر رائق تدريسهاطاملهارات اللغوية ماهيتها وأمحد فؤاد حممود عليان، 
 ١٩٩٢والتوزيع، الرياض، 

  ١٩٨٧، جامعة الكويت، الكويت، مي ومناهجهأصول احبث العلأمحد بدر، 
، دار اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذيراإلمام جالل الدين بن أيب بكر السيوطي، 

  ٢٠٠٨الكتب العلمية، لبنان، 
 ١٩٩٥، إيكيب ماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام  أسراري، 

، جامعة امللك التقابل اللغوي وحتليل األخطاء إمساعيل صين،  حممد واألمني، حممد إسحاق، 
 ١٩٨٢الرباط، ، سعود

  ١٩٩٢، الدار املصرية اللبنانية، مصر، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 
االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري محادة إبراهيم، 

 ١٩٨٧، القاهرة، ، دار الفكرالناطقني ا

  ١٩٨٩، جامعة منصورة، مصر، تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  
ات املنظمة ر، منشوتعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 

  ١٩٨٩األسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
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ة الكالم يف ضوء إجتاه التعليم والتعلم على السياق تعليم مهارسيف املصطفى، استراتيجية 
دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  (العام

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، ، غري منشورة ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ، ماالنج )مباالنج
  ١٩٨١ مكتبة لبنان،  ،تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العريب، 
  ، دار الشروق، عمان، الطرائق العملية تدريس اللغة العربيةطه علي حسني الدليمي، 

٢٠٠٣  
  ١٩٨٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، املوجه العملى ملدرس اللغة العربية، عابد توفيق اهلامشى، 

 ١٩٩٤، مكتبة اآلداب، القاهرة، أصوات اللغة العربيةعادل خلف، 

، دار الفكر، عمان، البحث العلمييدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء،  ذوقان عب.م
١٩٨٧  

دليل املعلم إيل استخدام الصور حممود إمساعيل صيين و ناصف مصطفي عبد العزيز واألصدقا، 
 ١٩٩١، مكتبة التربية االعريب  لدول اخلليج، الرياض، والبطاقات يف تعليم العربية

، دار األندلس، اللغوية مدخل إيل خصائص اللغة العربية وفنوااملهارات حممد صاحل الشنطي، 
١٩٩٦ 

، دار الثقافة تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةحممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن،  
  ٢٠٠٠والنشر والتوزيع، القاهرة، 

ة السعودية، ، مكتبة التوبة، اململكة العربيطرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن إبراهيم اخلطيب، 
 ٢٠٠٣الرياض، 

  ١٩٩٨، دار الفكر العريب، قاهرة، فن التدريس للتربية اللغويةحممد صاحل مسك، 
، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، 

 ٢٠٠٣ إيسيسكو، –منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 
 ٢٠٠٠، دار الفالح، األردون، االختبارات اللغويةلي اخلويل،  حممد ع 

  .١٩٨٥، ، دارالنفائس بريوتخصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، 
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وسائل اإليضاح  وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا،  عمر الصديق عبد اهللا،  
  اخلليج، مكتب التربية العريب لدولللدرس اللغوي
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