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  إهداء

  والدي احملترم أمني بيضاوي ووالديت سيت رقية إىل

عرفت يف نفسه وني أول مبادئ الصدق والوفاء املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميت

  السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري 

  اجالل واحترام ةتقدم

   الذي أدين هلم بالكثري يتإىل أساتذ

  تقديرا واجالال

  

  وإىل زوجي احملبوب حممد قدير وابنيت العزيزة نشوى أوىل رفيدة، وهامن زكية سفانة قدير

  الصغرية ألفى مرية القبطية، وليلة الزهرة، يتن فهم وأخوإىل أخي الكبري لقما

  وعزة الفجرية 

  وإىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضج ومل حيترق والذين مل يؤمنوا

إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة 

  أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان

  

  



 شكر وتقدير

مد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله احل  

  .وأصحابه أمجعني، وبعد

فبعون اهللا عز وجل وتوفيقه، متت كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري فتقدمت 

الباحثة من قلبها العميق جبزيل الشكر وأمثن التقدير هلؤالء الذين قد ساعدوها على كتابة 

  :الرسالة، منهم هذه

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبرهيم   

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتورمهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك   

  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا وعمليا مساحة الدكتور شهداء صاحل نور،   

ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية  فكرة البحث حىت االنتهاء 

  .منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير

مساحة الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن   

ه وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم شكر

يبخل بعلمه ومل يضيق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 



هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 

  .الثواب واجلزاء

باحثة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة كما تتقدم ال  

فلهم . العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا 

  .عين خري اجلزاء

أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل زوجي احملبوب حممد قدير، وابنيت النبيلتني كما   

  .نشوى أوىل رفيدة، وهامن زكية سفانة قدير

وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل امتام هذا البحث مبا غرسه يف 

يت يطوف فضلها نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، ووالديت احلبيبة ال

  .عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايت

وإىل أشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع   

  .إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  واهللا ويل التوفيق
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  وزارة الشؤون الدينية

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج لكاجامعة موالنا م

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  استخدام الصور املتسلسلة لتنمية مهارة الكتابة    
حبث جترييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية (

  )مية ماالنجاحلكو

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية

  06910006:  رقم التسجيل    خري األمانة:   إعداد الطالبة

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرير قبوله شرطا لنيل درجة 

  .م ٢٠١٠ يلأبر ٢١األربعاء،  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

  

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

  : ....................وقيعالت              ئيسا ومناقشاالدكتور مفتاح اهلدى ر - ١

  .: ...................وقيعالت      مناقشا   الدكتور بكري حممد خبيت أمحد  - ٢

  ......:...............توقيعال      مشرفا ومناقشا   الدكتور شهداء صاحل نور  - ٣

          :.....................وقيعمشرفا ومناقشا    الت الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيمـ ٤

  يعتمد،

  عميد كلية الدراسات العليا

  

  األستاذ الدكتور مهيمن

١٥٠٢١٥٣٧٥  



  جمهورية إندونيسيا

  وزارة الشؤون الدينية

  ية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالم

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  

  اقرار الطالبة
  :أنا املواقع أدناه وبيانايت كاآليت

  خري األمانة:     االسم

  ٠٦٩١٠٠٠٦:   رقم التسجيل

  حجر ديونتر باألرجا باغيالرا ماالنج.شارع ك: العنوان         

 ري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةأقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوف

  :كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت عنوان

  استخدام الصور املتسلسلة لتنمية مهارة الكتابة
اإلسالمية حبث جترييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم (

  )احلكومية ماالنج

وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غري أو تأليف اآلخر

وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن  هاستقباال أا من تأليف

ملك إبراهيم تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيريين أحد على ذلك  

  ٢٠١٠أبريل  ١ماالنج،                 

  توقيع صاحب اإلقرار                

  

  خري األمانة                

                ٠٦٩١٠٠٠٦ 



  مستخلص البحث   

. تسلسلة لتنمية مهارة الكتابة باللغة العربيةم، استخدام الصور امل٢٠١٠خري األمانة، 

البحث التجرييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم (

رسالة املاجستري الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ) اإلسالمية احلكومية ماالنج

  . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الدكتور فيصل حممود : لدكتور شهداء صاحل نور، واملشرف الثاينا: املشرف األول  

  .آدم إبراهيم

  مهارة الكتابة –الصور املتسلسلة : الكلمات األساسية

  

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

. ملناسب يف تعليم اللغات األجنبيةأهداف تعلم اللغة األجنبية، إال أا ال تلقي االهتمام ا

كما أن الشكوى عادة ما ترتفع من الضعف يف كتابة اللغة األجنبية وتقدم الدارسني 

  .البطيئ فيها

وال يرجع هذا الضعف إىل صعوبة الكتابة باللغة األجنبية، وإمنا يرجع إىل قصور يف   

داد الكايف لتعليم الكتابة، وقلة طرق التدريس ويف الربامج املعدة لتعليم الكتابة وعدم اإلع

املساعدات املقدمة للدارسني اليت توجههم حنو كيفية تطوير كتابتهم، والنقص يف التدريب 

املنظم يف املراحل األوىل من دراسة اللغة، واخنراط الدارسني يف الكتابة دون غرض أو 

  .هدف أو دوافع، وتقدمي موضوعات غري مناسبة للكتابة

الضروري تطبيق وسيلة التعليم الفعال لترقية قدرة الطلبة على الكتابة ومن مث فمن   

وسيلة اليت جتعل عملية تعليم الكتابة حية ومشوقة وجتعل الطلبة الباللغة العربية، أال وهي 

اعتمادا على ذلك فإن البحث يف ترقية . حني يف تعلم الكتابة باللغة العربيةتامبتكرين ومر

  .العربية باستخدام الصور املتسلسلة يعترب أمرا حمتاجا إليهمهارة الكتابة اللغة 

لتدريب الطالب ) ١:ويهدف هذا البحث إىل احلصول على الوصف التجرييب عن    

على تنمية كتابة اجلمل البسيطة بأسلوب فصيح جذاب، وإعانة الطالب على دقة التعبري 

 )٣.لكتابة باللغة العربيةلبحث عن النواحي الشمويل يف مهارة ا) ٢.جبمل سهلة واضحة



ملعرفة هل ينجح أم ال تطبيق الصور املتسلسلة يف تنمية مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص 

  .لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

يف تدريس مهارة الكتابة  اكيفي حبثا منهج البحثتستخدم الباحثة يف هذا     

استخدام تخدام الصور املتسلسلة، وأما تصميم البحث فهو دراسة جتريبية تقوم بتجربة باس

تصميم اخلطة والتطبيق : كون على أربع خطواتتتهذا البحث . الصور املتسلسلة

  .وجيري هذا البحث ملدة الدورين. واملالحظة وتقومي

تسلسلة يف تدريس ونتائج البحث اليت توصل إليها الباحثة فهي أن تطبيق الصور امل    

مهارة الكتابة به قيمة فعالية ومدى جناحه حيل النتيجة اهلادفة حيث الفصل الذي يستخدم 

، )مستوى مقبول(يف االختبار القبلي  ٦٥الصور املتسلسلة حيصل على  الدرجة املعدل 

، ٧، والدرجة املعدل)مستوى جيد(يف االختبار البعدي للدور األول  ٧٦ة املعدل جوالدر

والفصل الذي ال تستخدم الصور حيصل على ). مستوى جيد جدا(للدور الثاين  ٨٦

يف   ٦٨، ٨، والدرجة املعدل) مستوى مقبول(يف االختبار القبلي ٦٤، ٨الدرجة املعدل

يف االختبار  ١٦،٧١، والدرجة املعدل)مستوى مقبول(االختبار البعدي للدور األول

  ).مستوى جيد(البعدي للدر الثاين

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 

Amanah, Khoiril. 2010. The Application of serial pictures in Improvement of Arabic 
Writing Skill. Thesis. Arabic for Education Department of Post Graduate 
Program. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim, Malang. 
Thesis Advisors: 1) Dr. H. Syuhadak Shaleh Nur, MA. 2) Dr. Faishol 
Mahmoud Adam Ibrahim. 

Key Words: Serial Pictures – Writing Skill 
Writing is a kind of important skills. Moreover, writing skill is one of the 

main objectives in learning foreign language. However, students’ skill is still 
lowgrade in this writing skill. 

The condition of this lowgrade is not caused by the difficulty of foreign 
language writing but it is caused of the ineffective and unsupportive teaching tools 
and teaching media. 

The purposes of this study are: 1) to train the university students in 
developing of writing using simple and pleased sentences and also systematic 
structure. 2) to assist the university students in revision, editing, and correcting the 
articles. 3) to improve the university students’ skill in Arabic writing skill. 

This study applied qualitative research especially experimental research in 
writing skill during teaching learning process using serial pictures media. This 
teaching style consists of 4 levels. They are planning, action, observation, and 
reflection. 

Research data are from lecturers’ and university students’ activities during 
teaching learning process of writing skill and the university students’ articles of 
Arabic Classes Special Program in Islamic State University of Maulana Malik 
Ibrahim, Malang, especially semester 2, Class F-1 and F-5. This research was 
conducted on February 2010 – March 2010. 

The result of this study of applying serial pictures for Experimental Class are 
65 (Pre-Test), 76 (first Post-Test), and 86,7 (second Post-Test). Then the result of 
Control Class are 64,8 (Pre-Test), 68,8 (first Post-Test), and 71,16 (second Post-Test). 
There are many improvement during teaching learning process of writing skill in 
Experimental Class.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
 

Khoiril Amanah, 2010, Penggunaan Gambar Berseri dalam Meningkatkan 
Ketrampilan Menulis Bahasa Arab. Tesis, Konsentrasi Pendidikan Bahasa 
Arab Program Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing 1) Dr. H. Syuhadak Shaleh Nur MA, 2) 
Dr. Faisol Mahmoud Adam Ibrahim. 

 
Kata Kunci: Gambar Berseri – Ketrampilan Menulis 
 
 Menulis merupakan suatu ketrampilan yang penting, bahkan ketrampilan 
menulis merupakan salah satu tujuan utama dalam pembelajaran bahasa asing. Namun 
demikian, ketrampilan para pelajar dalam menulis ini masih rendah. 
 Lemahnya kemampuan menulis tersebut bukan disebabkan oleh sulitnya 
menulis dalam bahasa asing, namun ia disebabkan oleh sarana dan metode 
pembelajaran yang tidak efektif dan menunjang. 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk melatih mahasiswa dalam 
mengembangkan tulisan dengan kalimat yang sederhana dan susunan sistematis serta 
menyenangkan.2) Membantu mahasiswa untuk merevisi, mengedit dan mengoreksi 
karangan. 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam ketrampilan menulis 
bahasa Arab. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  dalam bentuk  Experiment 
reseach dalam proses pembelajaran ketrampilan menulis dengan menggunakan sarana 
gambar berseri. Model pembelajaran ini terdiri dari empat langkah yaitu: perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
 Adapun data penelitian ini dari kegiatan dosen dan mahasiswa dalam proses 
pembelajaran ketrampilan menulis dan hasil karangan mahasiswa Program Khusus 
Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. 
Semester II, kelas F -1 dan F-5. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai 
dengan Maret 2010. 
 Hasil penelitian dengan menggunakan gambar berseri ini untuk kelas 
Experimen 65 (Pre-Tes), 76 (Post-Tes pertama) dan 86,7 (Post-Tes ke-Dua). 
Sedangkan kelas Control 64,8 (Pre-Tes), 68,8 (Post- Tes pertama) dan 71,16 (Post-Tes 
ke-Dua). Banyak terjadi peningkatan dalam proses pembelajaran ketrampilan menulis 
di kelas experiment. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام

  مقدمة  - أ

طرق : مل منهامؤسسة يتعلق بعدة عواة يأ النجاح يف تعليم اللغة العربية يف  

فلذلك كانت . التدريس اليت يستخدمها املدرس يف عملية التدريس يف الصفوف الدراسية

األرض، مثل اللغة العربية اليت كانت  عيف بقاة اللغة مدروسة يف مجيع املؤسسات التربوي

  .من إحدى اللغات احلية اليت يزداد اإلقبال على تعلمها يف أحناء العامل

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

والكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن احلديث أو القراءة، ١.من أهداف تعلم اللغة األجنبية

ريه من أبناء األمم األخرى، ينقل به يغفإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان 

أداة اإلنسان  ويقضي حاجته وغايته، وإذا كانت القراءةفرد انفعاالته ومشاعره وأفكاره 

فات املختلفة، فإن الكتابة تعترب من الترحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة العابرة والثقل

افظ على حتسجل اإلنسان تارخيه وتمفاخر العقل اإلنساين ودليال على عظمته، فالكتابة 

أن تبقى يف بقاء ثقافاا وتراثها، وال تستفيد من بقائه، وبدوا ال تستطيع األمة البشرية 

  .نتائج العقل اإلنساين

                                                 
 ،وم والثقافةلتربية والعللمنشورات املنظمة اإلسالمية : كوسإيسي( ،طقني ااطرائق لتدريس اللغة العربية لغري النورشدى أمحد طعيمة،  حممود كامل الناقة.  ١
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وإذا كانت لغة يف حياة اإلنسان وظيفتان رئيسان مها االتصال وتسهيل عملية   

قادرة على أداء هاتني الوظيفتني، وميكننا القول  التفكري والتعبري عن النفس، وإن الكتابة

سائل االتصال كما أنه ترمجة للفكر وتعبري عن النفس، بأن التعبري الكتايب وسيلة من و

وقد أكد حممود أمحد . وهلذا أصبح التعبري الكتايب ذا أمهية كبرية يف حياة الفرد واجلماعات

  :لكتابة قائاللمهية األالسيد على هذه 

تعد الكتابة وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان اليت ا الوقوف على أفكار 

 عما لدى اإلنسان من معاين ومفاهيم ومشاعر، وهي اآلخرين، والتعبري

وهي اليت . التاريخ احلقيقي لإلنسانبداية مثرة العقل اإلنساين فاختراعها 

  ٢. "خلدت احلضارات البشرية مر األزمان

وإن كانت الكتابة مهمة كوسيلة من وسائل االتصال والتعبري عن النفس والفكر،   

ولقد ذكر كثري من علماء تدريس اللغة . ئل تعليم اللغةفإا مهمة أيضا كوسيلة من وسا

أن الطالب الذين يقضون وقتا كافيا يف تعليم القراءة والكتابة باللغة األجنبية تكون لديهم 

معلومات وافية عن اللغة ويتمكنون من توظيف هذه املعلومات مما يسهل عليهم استخدام 

  .اللغة استخداما صحيحا

كمهارة وكوسيلة من وسائل التعلم وأدة من أدوات اإلنسان يف ومع أمهية الكتابة   

االتصال والتعبري عن النفس وحفظ التراث إال أا ال تلقي االهتمام املناسب يف التعليم 

                                                 
   32. ، ص2. ط ،)1996منشورات جامعة دمشق، : دمشق(، ، يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد  ٢



اللغات األجنبية خاصة مع ظهور االجتاهات احلديثة يف تعليم هذه اللغات واليت تركز على 

ا أن الشكوى عادة ما ترتقع من الضعف كم.جانب الشفوي أكثر من جوانب األخرى

ورأى الناقة وطعيمة أن هذا . كتابة اللغة األجنبية وتقدم الدارسني البطيئ فيها اليرجع يف

الضعف ال يرجع إىل صعوبة الكتابة باللغة األجنبية، وإمنا يرجع إىل قصور يف طرق 

 لتعليم الكتابة، وقلة التدريس ويف الربامج املعدة لتعليم الكتابة وعدم اإلعداد الكايف

املساعدات املقدمة للدارسيني اليت توجههم حنو كيفية تطوير كتابام، والنقص يف 

التدريب املنظم يف املراحل األوىل من دراسة اللغة، واخنراط الدارسني يف كتابة دون غرض 

  ٣.أو هدف أو دوافع، وتقدمي موضوعات غري مناسبة لكتابة

ألا تعتمد بأن التعبري التحريري ليس فرعا  ،هارة الكتابةمباهتمت الباحثة وبذلك   

ومتداخل يف مهارته اللغوية مع فروع اللغة  كهو متشاب فروع اللغة، بل يعن باق لغويا

والشعرية، ومتشابك مع  األخرى إىل حد كبري، فهو متشابك مع األدب والنصوص النثرية

  ٤.البالغة والبديع والبيان

بة هي مهارة مهمة البد من تعلمها، ألن الكتابة تعترب يف الواقع إذا، مهارة الكتا  

ولقد ذكر علماء األنتروبولوجي، إن . العقل تتجهمفخرة العقل اإلنساين بل هو أعظم ما

  ٥.اإلنسان عندما اخترع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي
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لكتابة وعلى ذلك أرادت الباحثة أن تنمى تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة ا  

باستخدام الصور املتسلسلة اليت تكون وسيلة لتنمية مهارة الكتابة واستفادت منها برامج 

ة، وتثبيت تطبيقها نتائج إجيابية يف كثري من البالد اليت ريختعليم اللغات يف السنوات األ

. فحصل تطبيقها نتائج إجيابية يف اكتساب اللغة بغري تعب. تم بتطور نظم تعليم لغاا

فكانت الصور حتل حمال هاما يف عملية التعليم وهلا فيها دور التقل أمهيتها من أمهية املادة 

  .نفسها

، فرصة التعليم مهارة الكتابة يف هذا الفصلوهي النقص " و "شكالت يف فصل املو  

يف التعلم مهارة الكتابة،  يفضلونويكون الطالب ال . أكثر األوقات لتعليم مهارة الكالمو

  .فهما جيدا الطالب يفهمونلة يف اهتمامها حىت ال قوال 

ومشكلة األخرى يف هذا الفصل وهي قلة الوسائل اليت يقدم املدرس يف التعليم   

  .  يف نفسهم الطالب السأمة وامللل ويشعر. مهارة الكتابة

، موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعةيف وسبب اختيار الباحثة   

يف هذه اجلامعة، تعليم مهارة الكتابة باحثة تدرس يف هذه اجلامعة وتريد أن تنمى ألن ال

 اكي يكون الطالب املتخرجني يف هذ, ج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمالربناوخاصة يف 

  .شفويا وإما كتابتا ن يف الكتابة العربية ويفهمون عن الكتب العربية إمايامج ماهرنربال



وتريد أن  .الباحثة مدرسة يف هذا الفصلالفصل ألن  اة هذوسبب اختيار الباحث  

اصة مهارة الكتابة يف هذا الفصل ليكون الطالب مسرورين يف اخل يةالتعليمتطبق الوسيلة 

  .التعليم اللغة العربية وال يشعرون بالسأمة وامللل

حلل املشكالت املوجودة يف هذه اجلامعة عن مهارة الكتابة، اختارت الباحثة   

جلعل حالة التعليم ممتعة مشوقة وجذابة . صور املتسلسلة لتنمية مهارة الكتابة طالبال

  .اعرهم وأفكارهم حتريرياشوكذلك إلثارة الطالب يف تعبري آرائهم وم

استخدام الصور املتسلسلة قا من احلجج السابقة اختارت الباحثة مبوضوع فانطال  

لك الغة العربية يف جامعة موالنا ملليم اامج اخلاص لتعنرباللتنمية مهارة الكتابة يف 

  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  

  

  

  

  

  

  

  



    البحث أسئلة -ب

الصور املتسلسلة يف تنمية كتابة اجلمل البسيطة بأسلوب فصيحة  تطبيقكيف  .١

  مل سهلة واضحة؟اجلوتعبري 

  ما النواحي اليت تبحث يف تعليم الكتابة باستخدام الصور املتسلسلة؟ .٢

الصور املتسلسة يف تنمية مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص  ما مدى جناح استخدام .٣

 لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

  

  أهداف البحث -ج 

  :يهدف هذا البحث إىل احلصول على الوصف التجرييب عن  

البسيطة بأسلوب فصيح جذاب، وإعانة لتدريب الطالب على تنمية كتابة اجلمل .١

  .الطالب على دقة التعبري جبمل سهلة واضحة

 .لبحث عن النواحي الشمويل يف مهارة الكتابة باللغة العربية. ٢

الصور املتسلسلة يف تنمية مهارة الكتابة يف الربنامج قي استخدام  كم يف املائةملعرفة .٢

  ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالن

  

  

  



  فروض البحث -د 

  :أما الفروض من أسئلة البحث، فإن الباحثة ترى   

 أفضل من الطريقة القدميةأن تطبيق الصور املتسلسلة يف تنمية مهارة الكتابة  .١

 .الطالبلدى تعتقد الباحثة أن الصور املتسلسلة تستطيع تنمية مهارة الكتابة  .٢

  .الباحثة يف جناح تطبيق الصور املتسلسلة تعتقد  .٣

  

  هـ أمهية البحث

  النظرية -١

توضيح أهداف تعليم اللغة العربية خاصة يف تدريس مهارة الكتابة العرية باستخدام  •

 .الصور املتسلسلة

  .أن تكون زيادة لوسائل تدريس اللغة العربية يف مهارة الكتابة •

  .التطبيقية -٢

العربية ة اللغ تعليم أساليب تدريس مهارة الكتابة يف شعبةزيادة ملراجع  :للمدرسة  •

  .احلكومية مباالنج لك إبراهيم اإلسالميةايف جامعة موالنا م

لطالب يف الربنامج اخلاص  يف تنمية مهارة الكتابة ياأن تكون منودج: للمدرس •

  .لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .أن تكون مساعدة للطالب يف تنمية كفاءم يف مهارة الكتابة: للطالب •



  د البحثوحد -و 

  :حتدد الباحثة يف هذه الدراسة كما يلي  

تقوم الباحثة ذه الدراسة لطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية : احلدود املكانية . ١

جبامعة ). فصل التجرييب(س اخلم -و و) فصل الضابط(األول  -و"يف الصف الثاين 

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوى الشرقية

/ م ٢٠١٠مارس  اير ووفرب"شهرين  تقوم الباحثة ذه الدراسة على: احلدود الزمانية . ٢

  هـ ١٤٣١

توي تقوم الباحثة ذه الدراسة اليت تتعلق بتنمية كتابة اإلنشاء وحت: احلدود املوضوعية . ٣

  .على تركيب اجلمل و اإلمالء

  

  د املصطلحاتيدحت - ز 

يهدف توضيح املصطلحات لتحديد املعاين املستخدمه يف موضوع هذا البحث   

  : وهو

اليت تتعلق بني الصورة األوىل حىت اآلخرة  ةالصور املوجهويقصد ا : الصور املتسلسة  *

  .يف موضوع واحد



، الكتايبتعبري الة على األداء اللغوي يف اإلنشاء أو ويقصد ا القدر: مهارة الكتابة  *

النحوية والصرفية ( ويتميز هذا األداء بالسالمة اللغوية من حيث مراعاة القواعد

  .، وجودة عرض املضمون وتنظيم األفكار)واإلمالئية واخلطية وعالمات الترقيم

  قةالدراسات الساب -ح 

   ٢٠٠٢(زيد بن مسري ) ٢٠٠٢(ا شافعي إن الدراسات يف مهارة الكتابة قد قام (

وقد حبث شافعي ). ٢٠٠٦(والفجر ) ٢٠٠٥(ونور الوحدة ) ٢٠٠٣(وكمال الدين 

يف فعالية مدخل االتصال يف تعليم التعبري التحريري، ولكنه ركز حبثه على ناحية ) ٢٠٠٢(

  .وهو تكملة الكلمات واجلمل والترمجة. واعد اللغوية فحسبقال

يف كفاءة التعبري الكتايب لطالب الربنامج اخلاص ) ٢٠٠٢(ري وحبث زيد بن مس  

 كفاءة البحث إىل معرفة فويهد. عليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجتل

أما نتائجه فقدرة طالب اموعة األوىل على التعبري احلر . الطالب على التعبري الكتايب

  .ة والثالثة التعبري احلر جيدةضعيفة وقدرة طالب اموعة الثاني

يف تدريس الكتابة باللغة العربية يف املدرسة ) ٢٠٠٣(كما حبث كمال الدين   

ويهدف هذ البحث إىل وصف تدريس الكتابة . الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماترام

) ٣(مواد تدريسها ) ٢(أهداف تدريس الكتابة ) ١: (يف تللك املدرسة حيث يشتمل على

ووصل البحث فيه إىل نتيجة أن إجراء . تقوميها) ٥(وسائل تدريسها ) ٤(طريقة تدريسها 

من الطالب، قدرم على % ٦٨. نتيجة جيدة تدريس الكتابة يف هذه املدرسة مل تنتج



أهداف تدريس عالية وال ) ١: (ومن أسباب هذا الفشل.كتابة اإلنشاء يف مستوى ضعيف

طريقة ) ٣(رصة ضيقة للتدريب على الكتابة غري كافية، الف) ٢(تناسب مستوى الطالب، 

  .عدم توفر وسائل التعليم املستخدمة) ٤(تدريسها غري فعالية، 

وحبثت نور الوحدة يف استخدام بورتوفوليو لترقية مهارة الكتابة باللغة العربية لدى   

يف  السابع اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية رأنتسان بسا الفصل اخلامس يف مدرسة بطال

ا دراستها على ناحية القواعد اللغوية واإلمالئية ضباجنار ماسني، إال أا ركزت أي

  .مثل ترتيب الكلمات واجلمل وصحة الكتابة. فحسب

يف ترقية مهارة الكتابةباللغة العربية باملدخل البنائي يف ) ٢٠٠٦(وحبث والفجر   

المبونج على _ مية احلكومية بيميترو اإلسال" حوراي سيوو " قسم اللغة العربية جلامعة 

وركز الباحثة على ترقية مهارة الكتابة اإلنشاء احلر . طالب الفصل الدراسي السادس

  .ة العربية الفصيحةغللموضوع الوصفي بالل

أما هذا البحث فيختلف عن البحوث السابقة، حبثت الباحثة مهارة الكتابة 

ناحية القواعد اللغوية واإلمالئية فقط، بل  صور املتسلسلة وال تقتصر علىالباستخدام 

  .مبضمون وتنظيم الكتابةيشمل أيضا 

  

  

  



  الفصل الثاين

  النظري طارإلا

  املبحث األول - أ

  تعليم الكتابة -١

ه اإلنسان، فاإلنسان بدأ تارخيه احلقيقي عندما عإن الكتابة تعترب من أعظم ما اختر  

م مل يكونوا يعرفون ام بادت آثارهم ألاخترع الكتابة، فكم من حضارات فقدت وأقو

رم وتفوقهم بسبب أم اوكم من أمم ظلت آثارهم حية تكشف عن حض. الكتابة

فالكتابة . سجلوها كتابة مثل حضارة الفراعنة وآلشوريني والفنيقني واإلغريق والرومان

م بعد أن حفظت حضارام ونقلتها إىل غريهم من األمم، فبالكتابة ظلوا أحياء بأعماهل

  .صاروا رفاتا بأجسادهم

  

 الكتابة مفهوم -٢

الكتابة يف اللغة تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين اإلتفاق على احلرية، فالرجل 

يكاتب عبده على املال يؤديه منجما، أي يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من املال، كما 



كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي إن اهللا قوي : "قال اهللا تعاىل. ٦تعين القضاء واإللزام واإلجياب

  ).21: اآلية: اادلة".(عزيز

فالشد واجلمع والتنظيم أمر : واملعىن االصطالحي جبمع هذه الدالالت املتنوعة  

ومعىن احلرية يتمثل يف رغبة .ضروري للكتابة، ألن الكتابة التقوم إال على الصياغة احملكمة

. واألحاسيس واملشاعر احملبوسة داخل نفسه رير األفكاراإلنسان القائمة يف نفسه لتح

ملزمة لصاحبها، وتعترب شاهدا ودليال يقضي به بة وكتاملالكلمة ومعىن اإللزام يتمثل يف أن 

فالكتابة إذن أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف . عليه

  .٧يف حكم الناس عليهنفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا 

أن الكتابة نشاط جسمي وروحي، ويعين هذا أن الكتابة تشمل  Nunan ٨يرى نونان

نشاط حفر األفكار والتفكري يف كيفية التعبري عنها وترتيبها يف اجلمل والفقرات الواضحة 

ير كما تعد الكتابة عملية ونتيجة، فالكاتب يقوم بعملية التخيل والتصو. بني أيدى القارئني

وجتري هذه العملية بشكل منظم يف حني وبشكل غري منظم . وترتيب األفكار واملراجعة

  .يف حني آخر

أن الكتابة ليست مهارة بسيطة تتركز  ٩احللقة األوىل من النشاط، يرى الناقة وطعيمة

يف القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا فحسب، بل إن مفهوم الكتابة 

                                                 
  ا�� 	���ر، ���ن ا��ب، 	�دة آ��  ٦
  ١٥٦. ، ص)١٩٩٢دار املسلم للنشر والتوزيع، : الرياض( ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،   ٧

8  David Nunan (Ed), Practical English language Teaching, (New York McGraw Hill, ٢٠٠٣), hlm 88 
  ٢٠٢. حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص  ٩



فالكتابة تشري إىل جمموعة من األنشطة تبدأ بتحويل الصوت . لأوسع من هذا وأمش

املسموع يف اللغة إىل شكل مرئي متفق عليه، وهذه العملية تتضمن أكثر من ربط الرموز 

الصوتية بالرموز املرئية أي كتابة األصوات باحلروف الدالة عليها، يتلو ذلك كتابة 

ركيز فيها على الرسم الكتايب لرموز اللغة وحدات هلا معىن الكلمة وكتابة اجلمل يتم الت

وترتيب هذه الرموز يف تتابع كتايب كتتابعها الصويت، وهذه العملية كلها تسمى اهلجاء 

واخلط ونستطيع أن نطلق على هذا اجلانب من النشاط يف الكتابة اجلانب احلركي أو 

  .املهارة احلركية يف الكتابة

ما تصبح الكتابة أكثر تعقيدا فتتضمن وضع الرموز احللقة الثانية من النشاط تأيت عند

املرئية طبقا للنظام املتفق عليه بني أصحاب اللغة أي استخدام نظام تركيب اجلمل يف 

الت اصياغة مجل وكتابتها، وهذا النوع من الكتابة هو الذي يستخدم يف التدريب على جم

أو كتابة حوار قصري، وهذا  اللغة األخرى كحل مترينات القواعد، وترمجة سطور بسيطة،

اجلانب أو النشاط من الكتابة نسميه النشاط الكتايب العملي البسيط أو التعبري، وهو 

  .اجلانب األول من مهارة االستقالل يف الكتابة

تأيت بعد ذلك مرحلة النشاط الكتايب املتطور، وهي املرحلة اليت ينظر فيها للكتابة 

شكل مسلسل طبقا لنظام تركيب اللغة، واهلدف النهائي كوسيلة للتعبري عن األفكار يف 

من هذا النشاط هو القدرة على التعبري عن نفسه يف صيغة مهذبة راقية تتطلب االستخدام 

الفعال للثروة اللفظية وسائر تراكيب اللغة، وهذا النشاط نسميه اإلنشاء ومن التعبري 



ومن مث، فإن الكتابة . ارة العقلية الفكريةواإلنشاء تتكون املهارة الثانية للكتابة وهي امله

نشاط حركي ونشاط فكري ومها معا يكونان املهارة الكلية للكتابة اليت تنقسم إىل 

  .املهارة احلركية واملهارة الفكرية: مهارتني

  

  ١٠أنواع الكتابة -٣

  :هناك أربع جماالت رئيسية يف تعلم الكتابة باللغة العربية وهي

  لعربيةكتابة احلروف ا -)أ

  كتابة الكلمات جاء سليم -)ب

  تكوين تراكيب ومجل عربية يفهمهما القارئ -)ج

معىن . استخدام التراكيب واجلمل العربية يف فقرات تعرب عن أفكار الكاتب بوضوع -)د

  :هذا أننا سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خالل ااالت التالية

  :وينقسم إىل) اهلجاء(اإلمالء  -)أ

  إمالء منقول -)١  

  إمالء منظور -)٢  

  إمالء اختباري -)٣  

  اخلط -)ب
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  :اإلنشاء وينقسم إىل -)ج

  إنشاء وصفي -)١  

  إنشاء قصصي -)٢  

  إنشاء الرسالة -)٣  

  إنشاء ابتكاري -)٤  

  إنشاء خيايل -)٥  

أن الكتابة تؤسس على تدرج التدريس ألن التدرج مبدأ تربوي ١١يرى اخلويل   

حاالت التعلم، سواء يف ذلك تعلم اللغات أو تعلم أية مادة دراسية ينطيق على مجيع 

أخرى، وألن تدريج التدريس يناسب بتدريج نشأة الطالب وهذا احلال يساعد املعلم أن 

أما . ينظم فن قيادة التدريس إلعداد الدارس أن يستقبل املادة ويفهمهما ويسلط عليها

  :تقسيم أنواع الكتابة عند اخلويل فهي

  اخلط -)أ

  النسخ -)ب

  اإلمالء -)ج

  الكتابة املقيدة -)د

  الكتابة احلرة -)هـ
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  اإلمالء - )أ

فلها نظامها املوزع توزيعا ال يتعرض . اللغة العربية منظومة كربى هلا أنظمة متعددة  

فيه صوت مع صوت، وهلا نظامها التشكيلي الذي ال يتعرض فيه موقع مع موقع، وهلا 

يتعرض فيه قاعدة مع قاعدة، وهلا بعد ذلك نظام للمقاطع، نظامها النحوى الذي ال 

ونظام املنري ونظام للتنغيم، فهي منظومة كربى يؤدي كل نظام منها وظيفته بالتعاون مع 

   ١٢.اآلخر

واليت جيب . واإلمالء نظام لغوي معني، موضوعه الكلمات اليت جيب فصلها  

اهلمزة بأنواعها املختلفة، سواء وصلها، واحلروف اليت تزاد، واحلروف اليت حتذف، و

أكانت مفردة، أو على أحد حروف اللني الثالثة، واأللف اللينة، وتاء التأنيث وتاؤه، 

والتنوين بأنواعه، وقلب . وعالمات الترقيم، والكلمات النوعية الواردة باملواد الدراسية

اإلمالء أنه  ووظيفة ١٣.احلركات الثالث، وإبدال احلروف، والالم الشمسية والقمرية

  .يعطي صورا بصرية للكلمات تقوم مقام الصور السمعية عند تعذر االستماع

. اإلمالء فرع مهم من فروع اللغة العربية، وهو من األسس املهمة يف التعبري الكتايب  

ولذا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لصحة الكتابة حنويا واشتقاقيا، فاإلمالء وسيلة 

واإلمالء بعد من أبعاد التدريب على الكتابة يف املدرسني . رة اخلطيةهلا من حيث  الصو

وفيه تدريب للتلميذ على كتابة ). مرحلة التعليم األساسي يف مصر(اإلبتدائية واإلعدادية 

                                                 
  ٨٥. ، ص)١٩٥٥األجنلو املصرية، : القاهرة(  مناهج البحث يف اللغةمتام حسان،   ١٢
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  ١٩٧٨عني الشمس 



واإلمالء . الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة حىت ال تتعذر ترمجتها إىل معانيها

ارة يف اإلصغاء إىل املضمون، وخمارج احلروف، ومعرفة املسار ذا االعتبار يتطلب مه

اللغوي الذي اختاره أسالفنا، واتفق عليه بنو جلدتنا، وعلينا أن تكون مقلدين لنظامهم 

ويثسر . واإلمالء يعد فهمه وإتقانه وسيلة جيدة لسالمة التعبري واإلفهام. عارفني بعلومهم

ألن اإلمالء الصحيح ألي نص يؤدي إىل فهمه متاما؛  اإلمالء القدرة العامة لدى التلميذ؛

ولكي نكتب بال أخطاء ينبغي حتريك جمموعة . وألن اخلطأ يسهم يف غموض املعىن

متعددة ومركبة من املعارف، واحلكم على املواقف، واكتشاف القاعدة اليت جيب 

رة الكتابة وفوق ذلك فإنه باكتساب مها. تطبيقها، وإظهار كفاءة يف التطبيق السليم

  ١٤.اإلمالئية يتيسر تكوين اإلنشاء واحلصول على األفكار، والثراء يف املفردات

واإلمالء يعود التلميذ صفات تربوية نافعة؛ فيعلمه التمعن ودقة املالحظة، ويريب   

عنده قوة احلكم، واإلذعان للحق، كما يعوده الصرب، والنظام، والنظافة، وسرعة النقد، 

والتحكم يف الكتابة، والسرعة يف الفهم والتطبيق السريع . كات اليدوالسيطرة على حر

اليقظ للقواعد املختلفة املفروضة، كما يعترب مترينا مهما يف دراسة أشكال الكتابة اللغات 

ومن اخلطأ أن يؤخذ اإلمالء كمقياس دقيق للتفوق واإلجادة جلميع مهارات اللغة . أخرى

  ١٥.منظومة كربىالعربية؛ ألنه منظومة صغرى يف 
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اإلمالء عادة يف مادة مألوفة لدى الطالب قرأها ونسخها وتعلم مفرداا   

ومن األفضل أن يعني املعلم مادة قرائية يتمرن عليها الطالب يف البيت ليعطيهم . وتراكيبها

هذا أفضل من إمالء فجائي مل يكن الطالب قد تعودوا على مادته، ألن . منها إمالء

مسبقا يعطي فرصة للطالب كي يستعدوا ويتدربوا حبالف اإلمالء الفجائي   اإلمالء املعلم

  .الذي ال يسبقه استعداد مماثل

  :ومن املمكن أن يتخذ اإلمالء أحد األشكال اآلتية  

  إمالء كلمات خمتارة -)١

  إمالء مجل خمتارة  -)٢

  إمالء فقرة خمتارة -)٣

  :املتنوعةولإلمالء فوائد عديدة تتصل باملهارات اللغوية   

  .اإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة، أي التهجئة الصحيحة -)١

اإلمالء يكشف عن قدرة املتعلم على التمييز بني األصوات اللغوية،   وخاصة  -)٢

  /.ك،ق/، /غ،ق/،/د،ض/، /ت،ط/، /س،ز/، /ث،ذ/األصوات املتقاربة مثل 

  .اللغوية اإلمالء يعزز معرفة املتعلم باملفردات والتراكيب -)٣

  ١٦.اإلمالء يكشف عن قدرة املتعلم على الترقيم الصحيح -)٤

  

                                                 
   ١٣٤- ١٣٣. ص) م١٩٨٢اململكة العربية السعودية، : الرياض( يب التدريس اللغة العربية،أسالحممد علي اخلويل،   ١٦



  أسباب األخطاء اإلمالئية -)١(

  :ترجع أسباب اخلطأ اإلمالئي إىل عدة عوامل من أمهها ما يلي   

عوامل ترجع إىل القدارة املدرسية والنظام التعليمي، وتتمثل هذا العوامل يف حتميل  -)١(

، وارتفاع كثافة الفصول وقلة عدد املعلمني، وعدم وجود العلمني أعباء متعددة

  .حوافز تشجيعية للمعلمني األكفاء، والنقل األىل للتالميذ

وتتمثل هذه العوامل يف أن معلم املرحلة اإلبتدائية ضعيف : عوامل ترجع إىل املعلم -)٢(

أخطاء  يف اعداده اللغوي، وأن معلمي املواد الدراسية املختلفة ال يلتفتون إىل

  .التالميذ

عوامل تتصل خبصائص اللغة املكتوبة، وتتمثل هذه العوامل يف الشكل وقواعد  -)٣(

اإلمالء، واختالف صورة احلرف باختالف موضعه من الكلمة، واإلعجام، ووصل 

احلروف وفصلها، واستخدام الصوائت القصار، واإلعراب، واختالف هجاء 

  .املصحف عن اهلجاء العادي

وتتمثل هذه العوامل يف التردد، واخلوف، وعدم متييز : ل ترجع إىل التلميذعوام -)٤(

األصوات املتقاربة يف خمارجها، وعدم الثقة فيما يكتبه التلميذ، والتعب، وضعف 

احلواس، واخنفاض مستوى الذكاء، وضعف املالحظة البصرية، وعدم القدرة على 

يف النطق والكالم، ويف اجتاه  التذكر، وعدم االتساق احلركي، والعيوب املاثلة

  .األشياء وتتبعها، وإىل حالة من الرفض من التلميذ، وعدم االستقرار االنفعايل



وتتمل هذه العوامل يف أن تدريس اإلمالء يقوم : عوامل ترجع إىل طريقة التدريس -)٥(

على أساس أنه طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ يف كلمات صعبة ومطولة 

عيدة عن القاموس الكتايب للتلميذ، وأن درس اإلمالء ال يرتبط بفروع اللغة وب

العربية واملواد الدراسية، وأن أخطاء اإلمالء يقتصر عالجها على ما يقع يف 

كراسات اإلمالء، وعدم وجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتمز به املعلم واملتعلم، 

وعدم مراعاة النطق السليم  وامهال أسس التهجي السليم، وعدم تصويب اخلطأ،

للحروف يف درس اإلمالء، وعدم متثيل الطول املناسب للحركات القصار 

  ١٧.والطوال

ومما يستحق الذكر أن اخلطأ اإلمالئي ال يرجع إىل عامل واحد من العوامل   

السابقة؛ ألا عوامل متداخلة متشابكة ليست بينها حدود واضحة، وأا تتعاون لتساعد 

تلك هي األسباب اليت تساعد على ذيوع اخلطأ اإلمالئي . اخلطأ بني التالميذ على شيوع

واليت أمكن التوصل إليها، واليت جيب أن حنصن التالميذ منها؛ لنحقق العالج املنشودة 

  ١٨.لظاهرة األخطاء اإلمالئية

  

  األسس السليمة لتدريس اإلمالء -)٢(

  ١٩مالء سوى حبث واحد،مل يلتفت إىل األسس اليت تراعي يف تدريس اإل  
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رأى ضرورة االعتماد يف تدريس اإلمالء على األذن واللسان واليد، أما ما شاع بني 

هي اإلمالء املنقول، واملنظور، : الباحثني فهو احلديث عن ثالث طرق لتدرسي اإلمالء

يهدف النوعان األوالن إىل تدريب التالميذ على عدد من الكلمات عن طريق . واالختبار

أما النوع الثالث فيهدف إىل قياس التقدم الذي أحرزه . العني واألذن واللسان: اساحلو

وقد روعى يف هذا القسم التدرج باالنتقال من السهل إىل . التلميذ وكشف أخطائه

وهناك نوع آخر هو اإلمالء االستماعي، وفيه يقرأ املعلم القطعة قراءة جهرية . الصعب

وهناك نوع خامس هو اهلجاء . ى يف الكلمات الصعبةوأخر. تعقبها مناقشة يف الفهم

الشفوي الذي يكرر فيه التلميذ احلروف اليت تتكون منها الكلمات بصورة مجاعية، مث 

ينتقلون إىل كتابتها، والنوع األخري من طرق تدريس اإلمالء الوقائي الذي يعتمد على 

  ٢٠.طعة مناسبةتدريس ما وقع فيه التالميذ من خطأ، وذلك بعد صياغته يف ق

واملالحظة أن أساليب تدريس اإلمالء اليت أشار إليها الباحثون قد ذكرت موجزة   

دون تفصيل للخطوات اليت تسري فيها، أا أغفلت أسس تدريس اإلمالء اليت نبهت إليها 

اللغات األجنبية، وأا أساليب يعوزها التجريب؛ لذلك اجتهنا إىل مدارسنا املصرية بغية 

توصل إليه املعلومات األكفاء من طرق يف تدريس اإلمالء، كما اجتهنا إىل  تعرف ما

  ٢١.اللغات األجنبية نستقي منها بعض األساليب اليت ثبت جناحها

                                                 
  ٣٣١. حسن شحاتة، مرجع سابق، ص  ٢٠
  ٣٣٢. جع نفسه، صاملر  ٢١



وغىن عن البيان أننا لسنا من أنصار طريقة واحدة يف تعليم أي فرع من فروع   

ه التلميذ، وعلى ذكر اللغة، وأن جناح الطريقة يتوقف دائما على املوضوع الذي يتعلم

. بعض األسس العامة اليت ميكن أن تفيد لو أضاف إهلا املعلم خربته بتالمذه ومعرفته مبادته

  :وهذه األسس هي

وتدريب اللسان على النطق . تدريب األذن على اإلصغاء إىل املعىن وخمارج احلروف -)١(

اليت ختالف  وتعود رسم احلروف، واأللفاظ، والسيطرة على الصعوبات. الصحيح

فيها الكتابة النطق، ومعرفة قواعد اهلجاء، وكتابة موضوعاات إنشائية قصرية سبق 

  .معاجلتها شفويا

االهتمام بالذكر والتدريب املستمر عن طريق مطالبة التالميذ أن يتذكروا عدة  -)٢(

  .أسطر، مث متليها يف اليوم التايل، واضعني يف االعتبار مساليت الفهم واملعىن

جيب ان تربط اإلمالء بالعمل التحريري؛ فاهلجاء . االهتمام  باملعىن قبل اهلجاء -)٣(

دراسة هلا هدف حيوى عندما يكون مربط بالتعبري املكتوب، وعندما يكون أداة 

  .للكتابة، وجزء مكمال للعمل التحريري؛ ألن التناول العملي يعطي نتائج طيبة

هارات اإلمالء الصحيح تتمثل يف القراءة الوسائل اليت تساعد على اكتساب م -)٤(

بإمعان، وتوضيح خمارج احلروف، واالهتمام باإلمالء يف كل الواجبات املترلية، 



واستخدام السبورة يف كتابة الكلمات اجلديدة، ومعرفة القواعد العملية احملددة مع 

  ٢٢.التركيز على التطبيق

  

  أنواع اإلمالء -)٣(

املرحلة اليت ينقل فيها الطالب يف كراستهم قطعة ما بكتاب وهي : اإلمالء املنقول -)١(

  .أمامهم، أو يكون قد كتبها املدرس هلم على السبورة

وهي املرحلة اليت يبدأ فيها الطالب بالنظر يف قطعة مامكتوبة يف : اإلمالء املنظور -)٢(

عن  كتاب أو على السبورة، مث يغلق الكتاب أو تبعد السبورة اليت عليها القطعة

  .أعينهم، وميليها املدرس عليهم بعد ذلك

وهي املرحلة اليت يكتب الطالب فيها قطعة ما متلي ): املسموع(اإلمالء غري املنظور  -)٣(

  .عليهم دون أن يروها

وهي املرحلة األخرية يف تعليم اإلمالء، واملقصود به إمالء : اإلمالء االختباري -)٤(

هجاء صعوباا اهلجائية بغرض اختبار قدرة  الطالب القطعة دون مساعدة هلم يف

  ٢٣.الطالب ومدى تقدمهم

  

  
                                                 

، كلية التربية جامعة ، تشخيصها وعالجهان رسالة ماجسترياألخطاء السائعة يف اإلمالء يف الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة اإلبتدائيةحسن شحاتة، .  ٢٢

  ٣٣٢. ص ١٩٧٨الشمس  عني
  .١١١٩دار املعارف، : ، القاهرة، التوجيه يف تدريس الغة العربيةحممود علي السمان  ٢٣



  أهداف اإلمالء -)٤(

اهلدف املباشر من اإلمالء هو القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا   

واملقصود برمسها صحيحة أن تكون حبسب قواعد اإلمالء احملدودة، . واضحا، كامال

واملراد بوضوح الكتابة أن تتميز .  الواقعة يف آخر الكلمةكقواعد رسم اهلمرة واأللف اللني

وأما مجال اخلط وسرعته فأمران هامان بالنسبة . حروفها حبيث اليلتبس بعضها ببعض

ملستقبل الطالب يف مراحل التعليم العليا، إذ حيتاج إليهما يف كتابة احملاضرات وامللخصات 

  :رى غري املباشرة، ومنهاويرتبط باإلمالء بعض األهداف األخ. والنقل

  .تزويد الطالب بأفكار ومعان وألفاظ وعبارات وأساليب جديدة: لغويا  -)١(

تقوية حاسيت السمع والبصر، لتقوية الرابطة بني مراكز كل منهما يف املخ : عضويا -)٢(

  .بسماع ما ميلي ورؤيته، وتطبيق ذلك عمليا بكتابته

  .مظاهر اجلمال يف الكتابة وتنسيقهاترقية الذوق مبراعاة : وجدانيا  -)٣(

تعويد الطالب النظام والدقة وقوة املالحظة وسرعة التلبية ملا يطلب منهم، : خلقيا -)٤(

  ٢٤.كما أا تعودهم الصرب وحسن انتظار أستاذهم لسماع ما مييله

  :أن يتم تعليم هذه املهارة بالتدرج التايل)  ١٣٠: ١٩٨٢( ورأى اخلويل  

  .وف بأشكاهلا املنفصلة قبل كتابتها بأشكاهلا املتصلةكتابة احلر -)أ

                                                 
  ٢٣٣- ٢٣٢. املرجع نفسه، ص  ٢٤



  .كتابة احلروف بترتيبها األلفبائي املعروف -)ب

  .كتابة احلروف قبل كتابة املقاطع أو الكلمات -)ج

  .كتابة احلروف واحدا أو اثنان جديدان يف كل درس -)د

  ٢٥.ابة على دفاترهمكتابة املعلم النموذجية على السبورة تسبق بدء التالميذ بالكت -)هـ

  

  تقومي اإلمالء -)٥(

إن الوقوف على اهلدف من اإلمالء كوحدة لغوية، قد يساعد على تقدير كيفية   

، حدد الغاية من اإلمالء بأا إعداد التالميذ  ١٨٧١التصحيح، فاملرسوم الصادر سنة 

لصف األول إعداد جيدا ليتجنبوا الوقوع يف أي خطأ وشدد على أمهية تدريسها بدءا من ا

الذاكرة اللفظية والذاكرة : من املرحلة اإلبتدائية، مؤكدا اعتمادها على ثالث مذكرات هي

السمعية والذاكرة البصرية لذا جيب اشراكها كلها معا، وتنميتها ومراعاا للوصول 

  .بالتلميذ إىل الغاية املنشودة

  :وللوصول إىل هذا اهلدف، جيب أن يتدرب التلميذ على  

                                                 
    ١٣٦ -١٣٠. املرجع نفسه، ص ٢٥



سن اإلصغاء ودقة التمييز بني األصوات واحلروف، لريسم ما مسعه رمسا صحيحا ح -)١(

  .منظما

  .دقة املالحظة ورؤية احلروف والكلمات رؤية واضحة ترسخ صورا يف ذهنه -)٢(

الكتابة بأناة وترتيب، حىت تكتسب اليد مهارة تصوير األلفاظ، والطواعية يف  -)٣(

  .حركات عضلية معينة

  .من التهجي الشفوي لتنمية احلس اللفظي وذكريات النطق اإلكثار -)٤(

  .العناية باخلط وجتويده وترتيبه شكال ونظافة ومجاال -)٥(

  ٢٦.اإلفادة من دروس القواعد -)٦(

  

  اخلط العريب -)ب(

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

سر، وفيه التزام مبا تواضع عليه العلماء من أشكال هندسية واألفكار إىل الغري يف دقة وي

حمددة يف رسم احلروف، ويف سبكها داخل الكلمات، ويف وضع النقط ورسم اهلمزات يف 

                                                 
  ١٧٠. ص)١٩٩٨املكتبة العثرية، : بريوت( اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقيا، الطبعة األوىليوسف الصميلي،   ٢٦



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

  ٢٧.واألبنية اإلسالمية واألضرحة واملتاحف

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

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

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

ب على كل الطالب واملعلمني لذلك، االهتمام بكتابة اخلط اجليد مهم جدا بل جي  

  .أن يستطيعوا كتابة اخلط جيدا لتعبري عن مضمون الكتابة املفهوم

  

  اإلنشاء -)ج(

  مفهوم اإلنشاء -)١(

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

مهارة تعرب وتعريف اآلخر لإلنشاء هو مادة ترتيب الكلمات باهلدف إلمتام . املفاهيم

 ٢٨.األفكار والشعور يف شكل الكتابة أو الكالم

                                                 
  ٣٤٧. املرجع السابق، ص  يوسف الصميلي .  ٢٧
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وأما أهدف اإلنشاء فهي تعبري األفكار والشعور واآلراء كتابيا وال شفهيا بالقواعد  

النحوية والصرفية، ألن حقيقة اإلنشاء هي ترتيب الكلمات العديدة لتكون فقرة أو أكثر 

ري اإلنشاء بعد فهم اخلط العريب الصحيح وجي. بتعبري األفكار والشعور واآلراء وغري ذلك

  .وقواعد اإلمالء مع تطبيقهما

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

 .اختيار الكلمات املناسبة وتنسيق الكتابة وعالمات الترقيم

 

  أنواع اإلنشاء -)٢(

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

  .والشعور واآلراء فيه

  ٢٩:لإلنشاء أشكال متنوعة يتعلمها الطالب، منها  
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 إنشاء وصفي  - أ

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

إىل  حجرة التعلم وصفة احليوانات أو توضيح احلوادث اليومية، مثل املطر، والزيارة

  .حديقة احليوانات وغري ذلك

 إنشاء قصصي   - ب

اإلنشاء القصصي هو كتابة القصص واقتراح األخبار، مثل إلقاء قصة الطيور إىل 

أمر . الطالب بطريقة مسلية أو قصة عن الكلب وصورته يف املاء والقصص األخرى

املدرس الطالب بتلخيص القصة ومرادها أو أمرهم بتلخيص القصة احملفوظة أو 

  .ملقروءةا

  إنشاء الرسالة -ج

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

  .الرسالة حتتوي على هذين النوعني من اإلنشاء

  

  

  



  إنشاء ابتكاري -د

اإلنشاء االبتكاري هو اإلنشاء حيث طريقة املدرس ألمر الطالب بكتابة تركيب 

أكثر املساعدة لتركيب . املناسبة املرتبة يف الكلمات املنظمة الكلمات اجلديدة واألفكار

  .اإلنشاء االبتكاري هو تكثري اإلنشاء الوصفي

  هـ إنشاء خيايل

. اإلنشاء اخليايل هو يصعب للمرحلة املبتدئة ألنه حيتاج إىل الطاقة اخليالية القوية جدا

ذين يكلفهم باألفكار ينبغي هلذا النوع أن ال يعطي لطالب املدرسة االبتدائية ال

  .البسيطة

بعد تقدمي أنواع اإلنشاء السابقة، فريجى للمعلم أن خيتار املواد املناسبة باستطاعة   

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

 االختيار فال جند الطالب الذين يشعرون بالصعوبة بسبب عدم استطاعتهم كتابة

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

  .املعلم

  

  



  طرق تعليم رسم احلروف  - د

كما كانت كل من مهاريت القراءة والكتابة تتناول الناحية املرئية حلروف اللغة   

تقريبا يف  وعالمات ترقيمها واملسافات بني كلماا فإن كل منهما قد مرت بنفس املراحل

فهناك مثال الطريقة الكلية يف تعلم الكتابة حيث يبدأ الدارس برسم كلمات . طرق تعلمها

مث جيري حتليل ملا حتوية من حروف اللغة ومعرفة بكتابة . أو عبارات قصرية يف أول األمر

أما الطريقة اجلزئية يف تعلم حروف الكتابة فإا تبدأ بتعريف كل . كل حرف على حدة

وف اليت تتشابه يف شكلها يف أول األمر، مث يتعلم الدارس كيف تتصل احلروف احلر

بعضها ببعض يف كلمات مث عبارات فجمل ومن أمثلة الطريقة اجلزئية يف تعلم اللغة العربية 

وهي وسيلة مبسطة حتاول مساعدة األمي على تتعلم " اهلالل والعصي"ما يسمى بطريقة 

اللغة العربية ميكن رمسه على شكل أهلة أو دوائر أو  الكتابة مفترضة أن أي حرف يف

فالباء مثال هالل مفتوح من أعلى والواو دائرة يف قمتها تتصل الل مفتوح من . عصي

  ٣٠.ناحية اليسار واألف عصا ال مقبض هلا

ويعاين الدارس العريب صعوبات كثرية يف أول عهده بكتابة اللغات األجنبية ذات   

فشكل حروفها خيتلف اختالفا بينا عن احلروف العربية، وأرقامها ال احلروف الالتنية، 

تشابه العربية وإن كان أصلها عربيا، واجتاه الكتابة يف هذه اللغات من اليسار إىل اليمني 

وقد سببت هذه . كما سبق أن بينا بينما العريب قد اعتاد الكتابة من اليمني إىل اليسار
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ابة الدارس العريب للغات األجنبية ذات احلروف الالتنية االختالفات أخطاء شائعة يف كت

  :أمهها ما يأيت

عدم توازي سيقان حروف اللغة األجنبية يف داخل الكلمة الواحدة، فبعض احلروف  -)أ

  .تكون زاوية قائمة على سطر الكتابة بينما متيل حروف أخرى ناحية اليمني واليسار

احلجم فبعضها أكرب من الالزم واآلخر أصغر  عدم تناسق حروف اللغة األجنبية يف -)ب

  .مما ينبغي

عدم ترك مسافات بني احلروف يف الكلمة الواحدة وبني الكلمات يف اجلملة  -)ج

  .الواحدة

عدم قدرة الدارس على رسم حروف اللغة األجنبية بطريقة تساعد على سرعة  -)د

ف أجنيب من اليمني إل فالدارس العريب يبدأ يف أول األمر بكتابة كل حر. الكتابة

اليسار إن مل جيد التوجيه الكايف الذي يشرح له من أين يبدأ كتابة كل حرف وكيف 

  .يرسم أجزاءه املختلفة بادئا من اليسار حىت ايته ميينا

عدم قدرة الدارس على الكتابة على استقامة السطر املوجودة يف كراسته، فبعض  -)هـ

بينما يهبط بعضها عن مستواه، وقد يكون من  احلروف والكلمات تعلو عن السطر

أسباب هذا العيب يف الكتابة ضعف نظر الكاتب أو تردده بني اجتاه الكتابة ميينا أو 

يسارا أو عدم كفاية مرانة على حروف اللغة األجنبية مرانا يشعره بالطمئنان 



ة مالمسة وغاية ما يستطيع املعلم أن يفعله هو أن ينبه الدارس إىل ضرور. والثقة

  .قاعدة كل حرف للسطر الذي تكتب عليه مع تكرار التدريب على ذلك

اجللوس يف وضع ال يساعد الدارس على كتابة اللغة األجنبية بسهولة، مما يتسبب عنه  - )و

الشعور باإلجهاد والتعب يعد فترة قصرية تظهر آثارها يف كثرة أخطاء اهلجاء وعدم 

  .وضوح اخلط

تصعب قراءا لعدم متييز الدارس بني احلروف املتشاةمن ناحية الكتابة بطريقة  - )ز

  .الشكل

فمع أن األرقام أصلها عريب، وما زال . اخللط بني كتابة األرقام العربية واألجنبية -)ح

يطلق عليها اسم األعداد العربية يف اللغات األجنبية، إال أن هناك اختالفا واضحا بني 

بالصفر  (o)ر األخطاء شيوعا إبدال الصفر الالتينية ولعل أكث. شكلها يف اللغتني

وأثر ذلك يف أخطاء كتابة األعداد ذات األرقام العشرية، كذلك عالمة ) ٠(العريب 

  ٣١.االستفهام والفاصلة
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  عناصر الكتابة  - ذ

وكل عنصر . ٣٢ل يف الكتابة واجلملة والفقرةثتتم تتكون الكتابة من عناصر أساسية  

  .الكاتب ويلتزم ا هصول ينبغي أن يراعيمن هذه العناصر له أ

هي الوحدة الصغرى من وحدات الكالم، أو العنصر األساسي يف تكوين  :الكلمة  •

وهناك أصول ينبغي على الكاتب مراعاا . النص املكتوب، واملنطوق على حد سواء

  :عند اختياره للكلمات اليت يصوغ منها مجلة وفقراته، منها

१. الكلمات، واحلرص على أن يكون اختيار  من تدشترك واملتضامعرفة املترادف وامل

  .لمعىن املقصود دون ليس أو غموضل الكلمة مناسبا

२.  ادراك الدالالت املختلفة للكلمات 

३.  التمييز بني الكلمات اجليدة والكلمات الرديئة املبتذلة عند اختيار الكلمات، فعلى

 .قامالكاتب أن حيسن اختيار اللفظ املناسب للمعىن وامل

४.  إدراك الفرق بني املعرفة والنكرة، واالسم والصفة يف أداء املعىن املرادة. 

وهناك أصول  .هي ما تكونت من مسند ومسند إليه، وأفادت معىن كامال مفيدا:  ملةاجل  •

  :ينبغي أن يراعيها الكاتب عند اختياره للجملة يف الكتابة، ومنها

  .عراب للكلمة داخل اجلملةإلا مراعاة اإللتزام بقواعد اللغة وقواعد -1
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مراعاة تناسب اجلملة مع السياق طوال وقصرا، وتشكيال وتنظيما، وارتباطها مبا قبلها  -2

  .وما بعدها

اإلقالل من استخدام أدوات الربط إال للضرورة حبيث تكون مستخدمة يف مكاا -3

  .الصحيح مع مراعاة دقة املعىن

وهناك . ل فكرة واحدة وتعاجلها تفصيال وتطويراهي مجلة مترابطة تدور حو :الفقرة  •

  :أصول ينبغي أن يراعيها الكاتب يف اختيار الفقرة اجليدة يف الكتابة، منها

 .ر مجيع مجلها حول فكرة مركزية واحدةايقصد بوحدة الفقرة أن مد :الوحدة -1

لفقرة هذه الفكرة موضحة يف اجلملة الرئيسية يف الفقرة اليت تكون يف أول ا وتكون

. يةومجلة ثانمنها كل مث تتبع هذه اجلملة الرئيسية مجل أخرى تدعمها؛ وتدعى . عادة

. عة جبملة توضحية واحدة أو أكثر تدعى اجلملة الثالثةومتب وتكون كل مجلة ثانوية

  .ل طريقة تضمن وحدة الفقرة عمل خمطط يسبق كتابة الفقرةضوأف

الفقرة بروابط لفظية تدل على نوعية يقصد بالتماسك أن ترتبط مجل  :التماسك -2

) يضاف إىل هذا أن(وعلى سبيل املثال، تستخدم عبارة . العالقات بني هذه اجلمل

لتعبري عن ل)  ذلكيفوالسبب (رادية بني مجلتني، وعبارة طلتعبري عن العالقة االسل

بالرغم من (لتعبري عن العالقة األثرية، وعبارة ل) والنتيجة هي(ية، وعبارة بالعالقة السب

للتعبري عن العالقة ) ولإلجابة عن هذا(لتعبري عن العالقة اإلستثنائية، وعبارة ل) ذلك



) وخالصة ما قلنا(عبارة وللتعبري عن العالقة التمثيلية، ) وهكذا نرى(اجلوابية، وعبارة 

  .للتعبري عن العالقة االستفهامية) والسؤال هو(للتعبري عن العالقة اإلجازية، وعبارة 

يقصد بالتوكيد أن يكون جلمل الفقرة ترتيب معني يسري حسب ج  :التوكيد -3

ومن املمكن أن يكون هذا الترتيب مكانيا، كأن يكون من اليمني أىل اليسار . واضح

ومن املمكن . أو من حتت إىل فوق أو من الشمال إىل اجلنوب أو من البعيد إىل القريب

. من املاضي إىل احلاضر أو من احلاصر إىل املاضيأن يكون الترتيب زمانيا، كأن يتجه 

ومن املمكن . ومن املمكن أن يكون الترتيب سببيا، فيذكر السبب أو ال مث تتلوه نتائج

ومن . أن يكون الترتيب استقرائيا، فتذكر احلاالت اخلاصة أو ال مث تأيت التعميمات

  .و ال مث تأيت احلاالت الفرديةاملمكن أن يكون الترتيب استناجيا، فتذكر احلالة العامة أ

  تحقق وضوح الفقرة بتعريف املصطلحات الرئيسية وجتنب التراكيب اليت ب :الوضوح -4

كما . حتتمل أكثر من معىن واحد وجتنب املفردات اليت حتتمل أكثر من معىن واحد

  .اجلمل يتحقق الوضوح باستعمال عالمات الترقيم املناسبة اليت توضح العالقات بني

تتحقق صحة الفقرة عن طريق مراعاة أصول النحو والصرف واختيار  :الصحة. 5

  .٣٣املفردات املناسبة وكتابة املفردات وكتابة إمالئية صحيحة

وباإلضافة إىل ذلك، يرى املربون أن مثة ثالثة عناصر البد من توافرها يف ميدان   

شيئ ما للكتابة، كأن تكون هناك  ة مبعىن أن يكون هناكدتوافر املا: الكتابة، إذ ينبغي أوال
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ن هناك قدر ما من وسائل تقنية إلخراج الفكرة ومن أن يك: والبد ثانيا. فكرة أو حادثة

من توافر الدافعية أي أن يكون هناك : والبد ثالثا. ا على أحسن صورة وأفضل شكل

  .٣٤رغبة يف الكتابة

وميكن للطالب أن يستند . هالبد أن يكون لدى الطالب شيئ ما ليكتب :توافر املادة  •

يتجلى يف اخلربة املبشرة أو املالحظة  :أوهلمااألفكار اليت سيعرب عنها إىل ينبوعني، 

. املبشرة للعامل، إذ إن هذه املالحظة هي يف جوهر مترينات التعبري كلها ويف صميمها

ه الشبه ولذلك كان البد من تعويد الطالب على املالحظة الدقيقة ملا حوله وإدراك أوج

يتمثل يف الكتب،  :وثانيهما. واالختالف، ومن مث االرتقاء به إىل االستقصاء والبحث

غري معرفة لديه، وتقدم له صورة عن أحالم  ملذلك إن الكتب تنقل إليه صورة عن عوا

وإذا مل يتعامل الطالب مع الكتب فإن األفالم والصور املسجمات ميكن أن . وتطلعاته

  .نه على التعبري الكتايبيتقدم له مادة تعي

 ريوهنا تأيت مترينات بناء اجلمل اليت ينبغي أن يستخدم بكث :توافر فنية القول ووسائله  •

 .من احلذر وبفكر ناقد

  ذلك ألن  يتعلق بشخصية املعلم،: ويتم هذا الشرط بتوافري عاملني، أوهلما: توافر الدافع  •

ه من ف  الذي يعيش فيه، وخيلق يف صاملعلم اجليد يتسم يف حياته بأنه يواكب العامل

يرجع : وثانيهما. تعلملالتعاطف واملشاركة كما أنه يعمل على خلق املواقف اإلجيابية يف ا
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. ري املوضوعات اليت تسرهخإىل شخصية الطالب نفسه، وذلك بأن ترتب األمور حبيث يت

يف استثارة الرغبة وهكذا فإن اختيار املوضوع الوثيق الصلة حبياة الطالب له دور كبري 

 .لديه

ويف ذلك كله ينبغي أن يسود الصف جو من احملبة املعربة ألن جو الصف يسهم يف 

وعلى املعلم أن يغين . حتقيق حيوية الفكر إذا مارسه املعلم بوعي يف كل فرصة تسنح له

اخلريات املباشرة عن طريق الزيارات واملواقف احلية، واخلريات غري املباشرة عن طريق 

وأال يكلف الطالب الكتابة يف أمور جيهلوا أو بعيدة عن . القراءة واألفالم والصوار املرئية

  .عاملهم ومستويام

  

 أمهية الكتابة -٦

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن 

عر، ويسجل مايود يقف على أفكاره غريه، وأن يربز ما لديه من مفهومات ومشا

وكيثرا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء، أو يف عرض . تسجيله من حوادث وواقائع

الفكرة سببا يف قلب املعىن، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة 



عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أا عنصر أساسي من عناصر الثقافة، وضرورة 

  ٣٥.الغري واإلملام افكار والتعبري عنها، والوقوف على أفكار اجتماعية لنقل األ

: وتدريب الطالب على الكتابة يف إطار العمل املدرسي، يتركز يف العناية بأمور ثالثة 

قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدرم على التعبري عما 

ن يكون الطالب قادرا على رسم احلروف أي البد أ. لديهم من أفكار يف وضوح ودقة

رمسا صحيحا، وإال اضطربت الرموز، واستحالت قراءا، وأن يكون قادرا على كتابة 

الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة، وإال تعذرت ترمجتها إل مدلوالا، وأن 

املعاين  يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم

  ٣٦.واألفكار اليت تشتمل عليها

  :إبراز أمهية الكتابة فيما يلي

  .أا أساسية للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن -)أ

أا أداة رئسية للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم  -)ب

  .وخواطرهم

  .طابات وغريمهاأا وسيلة اتصال بني أفراد البشر باملؤلفات واخل -)ج
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أا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة والثقافة إىل املستقبل  -)د

إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، واألمم 

ببعضها، كما أن اختالف الكتابة يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات التاريخ، 

  .ور الثقافة واحلضارةويقطع جذ

  .أا أداة حلفظ التراث ونقله -)هـ

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

  ٣٧.أا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره - )ز

  

  أهداف تعليم الكتابة  - ر

    :دف عملية تدريس الكتابة إىل متكني الطالب من

  .كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف و صوته   ) أ

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف يف أول   ) ب

 .الكلمة ووسطها وآخرها

  .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط وواضح وسليم - ج

  . على الدارس إتقان الكتابة خبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل -د
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  .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولةهـ 

  .معرفة عالمات الترقيم ودالالا وكيفية استخدامها -و

معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بني النطق  -ز

  .والكتابة والعكس

  .يب املناسب للكلماتترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الترتيب العر - ح

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث تغيري  -ي

  .شكل الكلمة وبنائها بتغري املعىن

  .ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -ك

  .استخدامل األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها - ل

  ٣٨.معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربةسرعة الكتابة  -س

  

  صعوبات الكتابة  - ز

  :هناك صعوبات عديدة وجدناها يف تدريس مهارة الكتابة، منها  

  الصعوبات املتعلقة برسم احلرف  - أ

  اختالف صورة احلررف باختالف موضعه من الكلمة – )١

२(  _وصل احلروف وفصلها 
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३(  _اختالف النطق عن الكتابة 

४(  _قواعد اإلمالء 

  الصعوبة املتعلقة باحلركات  - ب

  الضبط الصريف_  )١

२(  _الضبط النحوي 

३(  _استخدام الصوائت القصار 

  الصعوبات املتعلقة بالنقط -ج

  الصعوبات أخرى -د

  عالمات الترقييم_  )١

२(  _اختالف هجاء املصحف الشريف عن اهلجاء العادي  

  

  تقومي مهارة الكتابة – ٩

ي مراعاا عند تقومي كتابة الطالب، ثالثة جوانب ينبغ  Nunan ٣٩وقد اقترح نونان   

والقواعد النحوية  (Organization)وتنظيم األفكار   (Content)املضمون   :وهي

(Grammar) ا يف تقومي  ٤٠ومتشيا هلذه اقترح األستاذ طعيمةنواحي ينبغي للمعلم مواعا

  :كتابة الطالب كاأليت

                                                 
39   . David Nunan, Practical English Language Teaching, New York: McGraw Hill, 2003 hal. 94 

  ١٩٢-١٩١. رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص  ٤٠



تندرج حتت املوضوع من حيث  وتشمل النظر يف األفكار اليت: لناحية الفكريةا - )أ

  .صحتها وترتيبها والربط بينها

راعاة قواعد النحو والصرف والبالغة واستعمال األلفاظ موتشمل  :الناحية اللغوية -)ب

 .يف املعان اليت وضعت هلا

ونعين ا أسلوب األداء ومراعاة الذوق األديب ومجال التصوير  :الناحية األدبية -)ج

  ووضوح وسوق األدلة يف قوة

  .وجودة اخلط وحسن النظام ناحية الرسم اإلمالئي -)د

كما اقترح األستاذ دونالد ناب ـ أستاذ اللغة اإلجنيلزية جبامعة كولومبيا ـ تقومي 

 :٤١كتابة الطالب على أساس قائمة الضبط التالية

  :النواحي الشكلية واخلطية - )أ

१. العنوان مبني بوضوح ويدل على احملتوى.  

२. ية الفقرات واضحة املعاملاهلوامش وبدا. 

३. تهاخلط واضح تسهل قراء. 

  :معاجلة الفكرة الرئيسية يف كل فقرة -)ب

१. تدل اجلملة األوىل على املوضوع الذي تتناوله الفقرة.  

२. تساعد اجلملة األخرى على شرح هذا املوضوع. 
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३. يوجد ترابط بني كل مجلة وأخرى يف األفكار والصياغة. 

  األداء اللغوي -)ج

  .العطف والروابط األخرى تبني الصلة بني العباراتحروف  - ١

  .تستخدم املفردات خمتارة للتعبري السليم عن األفكار -2

  .صياغة اجلمل متنوعة جتعل األسلوب مشوقا -3

  .اهلجاء سليم -4

  .األعداد وعالمات الوقف تستخدم بكفاءة -5

  .التفصيالت تشرح األفكار الرئيسية وتعززها -6

  .ة تكمل األفكار الرئيسية فيهاخامتة الفقر -7

  :األفكار واحملتوى -)د

  .وضوح األفكار يساعد القارئ على فهمهما - ١

  .احملتوى يرتفع إىل حمتوى االتصال اجلدي بني الكبار - ٢

 .احملتوى فيه تلقائية وخلق وابتكار - ٣

وأصدقائه، كما نقله جيوندانو، أن هناك مخسة معايري  Jacobsوعند ياكوبس   

القواعد اللغوية،  ٤املفردات،  ٣التنظيم،  ٢املضمون  ١:مي مهارة الكتابة وتقديرهالتقو

 ٤٢.اإلمالء واخلط ٥

                                                 
42 Holli L. Jacobs dkk, Testing ESI, Composition, dalam M. Soenardi Djiwandoo, Tes Bahasa dalam 
Pengajaran, (Bandung, Penerbit ITB, 1996), hal. 130-131; J.b. Heaton Writing English language Testa, 
(New York: Longman Inc, 1988), hal. 146 



  ١اجلدول 

  معايري تقومي مهارة الكتابة وتقديرها

  معايري التقدير  التقدير  النتيجة  نواحي الكتابة
  املضمون

(isi)  
   

  

 

٣٠-٢٧  

  

٢٦-٢٢  

  

٢١-١٨  

  

١٦-١٣  

  جيد جدا

  

  جيد

  

  مقبول

  

  صناق

وعرض املضمون . الفهم للموضوع واسع جدا •

 عميق ومفصل جدا ومناسبا للموضوع

الفهم للموضوع كاف وعرض املضمون مناسب  •

 للموضوع ومفصل

الفهم للموضوع حمدود وعرض املضمون مناسب  •

 للموضوع ولكنه ضيق غري مفصل

عدم الفهم للموضوع وعرض املضمون غري  •

  مناسب للموضوع

  التنظيم 

(Organisasi) 
٢٠-١٨  

١٧-١٤  

١٣-١٠ 

٩-٧  

  جيد جدا

  جيد

  مقبول

  ناقص

 األفكار مفهومة ومنظمة وواضحة جدا •

 األفكار مفهومة ومنظمة وواضحة •

 األفكار مفهومة إالأا غري منظمة •

  األفكار غري مفهوم وغري واضحة وغري منظمة •

  املفردات

 (Kosa kata)  
 

٢٠-١٨  

١٧-١٤  

  

١٣-١٠  

  

٩-٧  

  جيجد جدا

  جيد

  

  مقبول

  

  ناقص

 املفردات غنية ومستخدمة فيما وضع هلا •

املفردات غنية مع قلة اخلطأ يف استخدامها ولكنه  •

 ال مفهوم املعىن

 املفردات حمدودة وكثرة األخطاء يف استخدامها •

  املفردات قليلة جدا وكثرة األخطاء يف استخدامها •

 القواعد اللغوية 
(Tata bahasa) 

22-25  
  

٢١-١٨  

  

١٧-١١  

  

  

١٠-٥  

  جيد جدا

  

  جيد

  

  مقبول

  

  

  ناقص

استيعاب القواعد اللغوية جيد جدا مع قلة  •

 األخطاء النحوية والصرفية

استيعاب اللغوية جيد ولكن اجلمل املستخدمة  •

 بسيطة مع قلة األخطاء النحوية والصرفية

استيعاب القواعد اللغوية ضعيفة مع كثرة األخطاء  •

النحوية والصرفية اليت جتعل املعاين مبهمة وصعبة 

 فهمال

  عدم استيعاب القواعد النحوية على اإلطالق •

  اإلمالء واخلط

(Penulisan) 

5  
  

  

٤  

  

٣ 

  جيد جدا

  

  

  جيد

  

استيعاب القواعد اإلمالئية جيد جدا، اهلجاء  •

سليم، واستخدام عالمات الترقيم بكفاءة، واخلط 

 جيد جدا

استيعاب القواعد اإلمالئية جيد مع قلة األخطاء  •

 الء وعالمات الترقيم، واخلط جيديف اإلم



  

٢ 

  مقبول

  

  ناقص

استيعاب القواعد اإلمالئية ضعيفة مع كثرة  •

 األخطاء يف اإلمالء وعالمات الترقيم

عدم استيعاب القواعد اإلمالئية على اإلطالق،  •

  واخلط الصعبة للقراءة

  

  ملحوظات

  :الشرح

 =  P نسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :ثالية وتفسريها، هي وأما النسبة امل

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جيد جدا%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  -%  ٥٥

  مقبول % =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  -%  ٠      

  :ولتعيني درجة النسبة لدافعية الطالب، فتستخدم طريقة النسبة بالرموز فيما يلي   

Skor = (n1x1) + (n2x2) + (n4x4) + (n5x5) 

         )عدد املستجيب  xعدد البنود (

  

P = (F : N) x 100% 



  :الشرح 

= n1-5  ٥ - ١عدد الطالب ومل نتيجة     

٤،٥  >x     >ممتاز=    ٥،٠  

٣،٥   >x   >جيد جدا=  ٣،٥  

٢،٥   >x   >جيد=  ٣،٥  

١،٥   >x   >مقبول=  ٢،٥  

١،٠   >x   >ناقص                                                      =  ١،٥         

  

  املبحث الثاين -)ب

 مفهوم الصور املتسلسلة -١

ترى نظرية تعليم الكتابة، أن مهارة الكتابة حيتاج إىل تعليم جيد يدفع على وسائل 

وبذلك . التعليم املتنوعة ليكون عملية التعليمة اجلذابة وال يكون امللل عند الطالب

بعناصر  ةبة وهي الصور املوجهتستخدم الباحثة الصور املتسلسلة يف تعليم مهارة الكتا

املوضوع الرئيسية اليت تتعلق بني الصورة األوىل حىت الصورة السادسة وتكون قصة 

  .واحدة يف موضوع واحد



الرسوم املنظورة هي تشتمل عادة على االصور اليت متثل : وعند حممود يوسف الديب

   ٤٣.ن قصة صغريةالواقع وتتكون على صورتني أو أكثر من ذلك يف موضوع واحد وتكو

كما ترى النظرية الصور املتسلسلة تعين جمموعة الرسوم تكون تسلسل قصة ، اليت 

  ٤٤.توجه الدارس مبوضوع إنشاء املطلوبة

  

  فوائد الصور املتسلسلة -٢

  :فوائد الصور املتسلسلة يف تعليم مهارة الكتابة باللغة العربية منها

  إثارة انتباه الطالب -)أ  

إال إذا استطاع املعلم أن حيصر انتباه الدارسني ملا يعرض من  ال يتحق تعلم جيد    

وتؤدي الصور والرسوم دورا كبريا . مادة حىت يأمن عدم انصرافهم عما يقدم هلم

  .يف ذلك، ملا تضيفه بعد بصري يتآزر مع البعد السمعي جلذب انتباه الدارس

  زيادة التحصيل واحلفظ –) ب

أثرا حسيا على ذاكرة الطالب أقوى من أثر  إن الصورة اليت يصاحبها الصوت    

ومعروف أن اخلربات الفنية تترك يف النفس البشرية أثرا . املادة املكتوبة وحدها

بعيدا يدوم لفترة طويلة، واستخدام الصور يف دروس العربية لغري الناطقني ا 
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ة وهذا شرط ضروري الستعمال اللغ. يساعدهم على حفظ املادة اللغوية وتذكرها

  .فيما بعد

  تقليل الترمجة  -) ج

تقليل الصورة من جلوء املدرس إىل الترمجة كوسيلة من وسائل التبليغ وتوضيح     

معىن املادة اللغوية للطالب، وذلك ألن الطالب سريبط اللفظ العريب مبعىن الصورة 

املرافقة له، من دون أن يضطر املدرس إىل ترمجة املعىن بلغة الطالب أو شرحه 

ومعروف أن الطرق املباشرة تستخدم يف دروس . ارات طويلة باللغة العربيةبعب

اللغة الثانية ألا التعود الطالبالتفكري والتعبري مباشرة بتلك اللغة، وألا تؤدي إىل 

  .استهالك جزء من الوقت املخصص الستخدام اللغة الثانية

  تنمية التذوق الفين للطالب  - ) د

لصور والرسوم اليت تتوفر فيها العناصر الفنية اجليدة من لون إن اختيار املدرس ل    

وخط ومنظور واستخدامها بصورة منتظمة ومستمرة يف الدروس سيعمل الريب 

على تنمية التذوق الفين للطالب، ويتفق التربويون على أن أهداف تعليم اللغة 

ل لغوية فحسب العربية بوصفها لغة ثانية اليقتصر على تزويد الطالب بوسيلة اتصا

وإمنا يشتمل كذلك على فتح أفاق احلضارة العربية اإلسالمية الثرة وتنمية مواهب 

  .الثقافية والعلمية والفنية كذلك

  إملام الطالب جبوانب من احلضارة العربية اإلسالمية -هـ 



إن فهم الطالب اللغة العربية ومقدرته على التعبري ا يعتمدان إىل حد بعيد على    

وتساعد الصور والرسوم على توضيح . ابه للبعد احلضارة لاللفاظ والتراكيباستع

كثري من جوانب احلضارة العربية اإلسالمية يف ذهن الطالب فيطلع على طريقة حياة 

الناطقني بالعربية وطراز معيشتهم مثل األزياء واألطعمة واملساكن واملدن والقرى 

ألعباد واملزارع واملصانع، ووسائل النقل واملساجد واملدارس واجلامعات وآلثار وا

  .املستعملة وغري ذلك

  تزويد الدارسني بأوضاع ومواقف اجتماعية  - و 

إن من أفضل أساليب تدريس اللغات إجياد موقف أو وضع اجتماعي أمام الدارسني   

وتدريبهم على استعمال العبارات اليت تقال يف هذه املواقف أو األوضاع االجتماعية، 

التعارف، أو وصول سائح يف مطار، أو فندق : أمثلة هذه األوضاع االجتماعيةومن 

فى وغري ذلك، ويلجأ بعض املدرسني شتسأو مطعم حادث سيارة، أو مريض يف م

إىل تشجيع الطالب على متثيل ذلك املوقف يف الصف وأداء العبارات املطلوبة، ولكن 

رة تكون خري وسيلة وفإن الصبعض هذه املواقف يصعب إجيادها يف الصف، واهذا 

معينة خللق املوقف أو الوضع االجتماعي املطلوب أو نقله إىل الصف، ليتحدث 

  . الدارسون عنه ويتدربوا على استعمال العبارات اليت تقال فيه عادة



تساعد على حل مشكلة البعد الزماين واملكاين، حيث ميكن أن يعرض املعلم لطالبه  -ز

التوجد يف بالد الطالب، أو من منطقة غري مناطقهم ألحداث صورا ألماكن وأشياء 

  .وقعت يف زمن غريزمنهم

  .تساعد املتعلم لفهم أحجام األشياء بالنسبة لبعضها –ح 

تقضي على الفروق الفردية بني املتعلمني إىل حدما،إذا أن لغة الصورة لغة عاملية  -ي

العقلية أو الزمانية، أو حىت  يفهمهما اجلميع فهما متقاربا بعض النظر عن أعمارهم

    ٤٥.ثقافتهم

  

 شروط الصور املتسلسلة -٣

 .عاجل الصور املتسلسلة فكرة واحدة، يهتم ا ويعمل على إبرازهاتأن  - ١

أن يعتين بعناصر املوضوع الرئيسية اهلامة، دون سائر العناصر األخرى اليت قد  - ٢

وبالتايل تصرف ...هيشتمل عليها، واليت من شأا أن تزاحم الفكرة الرئيسية في

 .التالميذ عن إمكان حصر أذهام يف متابعة مناقشة موضوع الدرس

 أال يكون أسلوب معاجلة الصور املتسلسلة بطريقة معقدة - ٣

أن يكون عالج موضوع الصور املتسلسلة من الزوايا املألوفة، ويبعد به عن  - ٤

 .كرة املقصودة فيهالزوايا الغريبة اليت من شأا أن تعرقل وضوح العناصر، أو الف
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 .ينبغي أن حنذر  االفراط يف استغالل األلوان عند عملية التنفيذ - ٥

أن يزود الصور املتسلسلة ببعض البيانات بقصد  -يف بعض األحيان -قد يلزم - ٦

يف هذه احلالة يراعى أال يفوتنا أن تكتب  -شرح بعض أجزاء منه أو كلها

 ٤٦.حالبيانات الالزمة على الرسم ما أمكن ذلك بوضو

 

 الصور املتسلسلة أهداف -٤

  :وهيالصور املتسلسلة يف تعليم مهارة الكتابة باللغة العربية أهدافهناك 

 .يساعد الطالب على تعليم مهارة الكتابة، وإتقاا يف جعل اجلمل القصرية - ١

يسهل الطالب لتركيب اجلمل البسيطة حىت يكون اجلمل قصة قصرية واضحة  - ٢

 .ومجيلة

التعبري التحريري من الصور إىل التعبري الفكري تعبريا  يساعد الطالب يف نقل - ٣

 .مرتبا

 .ءعلى فكرة واحدة يف عملية اإلنشاجيعل الطالب  - ٤

 .زيادة وسائل تعليم مهارة الكتابة عند املعلم - ٥

  .امللل والسأمة الطالب يف تعلم مهارة الكتابة  ضياع - ٦
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

 منهج البحث  - أ

ة البحث اليت كتبتها الباحثة يف الفصل األول، يعين تتبع الباحثة يف اعتمادا على أسئل  

بواسطة املدخل الكيفي، يعين . (qualitative approach)كتابة الرسالة املدخل الكيفي 

بيعية تتعلق بالتعبري الكتابة أو األنشطة املتمكنة ط لوصف الوقائع واحلدوث الواقعية بطريقة

   ٤٧ .يف مالحظتها

  :نو عدة خصائص عن البحث الكيفي، وخلصتها الباحثة فيما يليقدم مرغو  

صميم من وحدة، كما أنه طبيعي دون حتويل تأن البحث الكيفي يتركز على ال  •

 .واحتيال من الباحث

 .اة أساسية يف مجع البياناتكان اإلنسان أد  •

أي اليبدأ من استدالل النظرية، ولكنه يبدأ من . يكون حتليل البيانات استقرائيا  •

 .املظاهر الواقعية

                                                 
47 Roger Bogdan, 1992, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Diterjemahkan dari Intoduction to 
Qualitative Research, Oleh: A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, hal: 3 



والبيانات احملصول عليها هي الكالم، والصور، أو . يكون البحث وصفيا حتليليا  •

 .السلوك

 .تركيز البحث يعود إىل العملية  •

 .مشروعات البحث مفتوحة وعاطفة  •

 .معا، اإلتفاق من املقابلة عليهم أن نتائج البحث متفقة  •

أسهل للتنسيق باملظاهر اليت هلا ) ١(مدخل البحث يستخدم الطريقة الكيفية، ألنه   •

 .أسهل يف شرح حقائق العالقة بني الباحث واملبحوث عنه) ٢(بعد مضائف، 

ت الباحثة أي اختار  (Purposive Sampling)أسلوب العينة مييل إىل العينة العمالية   •

 .أعلم باملعلومات املرجوة ةا الباحثت من املصادر اليت اعتربعلوماامل

  ٤٨.يكون البحث مشوليا  •

 Experimenأما نوع البحث املستعملة يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييب   

Research املتغري كل شيئ غري ٤٩.تعين حبث يهدف ملقارنة العالقة القوية بني املتغريات

واملتغري املعقد هو عنصر يعتمد على . و عنصر يرجى أن يتأثر بالباحثةاملتغري احلر ه. ثابت

  . وهذا البحث يعتمد على جتربة يف تعليم مهارة الكتابة. املتغري احلر

  

  

                                                 
48  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 37-47 
49 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching & Learning (Terj), (Bandung: MLC, 2002), hal, 291 



  جمتمع الدراسة وعينتها -ب

 تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيملربنامج اخلاص المت هذا البحث يف   

الساعة ري فيها تعليم اللغة العربية من جياليت  اجلامعةوهي . ماالنج اإلسالمية احلكومية

كانت سوهارسيين تقسم أجناس البحوث على ثالثة .الثانية ننهارا حىت الساعة الثامنة ليلة

، وحبث  Research Sampleوحبث العينة، Population Researchحبث اتمع : أنواع، وهي

. اتمع فيحيط على العناصر املوجودة يف منطقة البحث أما حبث ،Research  Caseاحلالة

وأما حبث احلالة فتكون . خالفا ببحث العينة الذي حيدد ببعض اتمع تعميما لنتائج العينة

منطقة البحث أضيق من الباحثني السابقني، ألنه حياول على تعميق احلالة، فيحتاج إىل 

  ٥٠.منطقة ضيقة

 - و و األول - و"لبحث هي الطالب يف الصف الثاين العينة املهدوفة يف هذا او   

 ".امساخل

 

  بيانات البحث ومصادرها وأدوات مجعها  - ج

  بيانات البحث  -1

                                                 
50 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), hal, 115 



على أنشطة املعلم والطالب أثناء عملية تعليم الكتابة بالصور بيانات هذا البحث   

اليت تتعلق خبطة  والبيانات. املتسلسلة يف مرحلة ما قبل الكتابة والكتابة ما بعد الكتابة

  .التعليم والعملية التعليمية وتقوميها ونتائجها

  مصادر البيانات  -2

 برنامج اخلاص طالبالو اللغة العربية معلمةمصادر بيانات هذا البحث األوىل هي   

ومصادرها . ماالنجاإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

  .م املشرف واملعلمون اآلخرون لتكميل البيانات احملتاجةالثانية هي املعل

  

  أدوات مجع البيانات -3

) أ: (طلوبة هيستخدمت الباحثة يف هذا البحث أهم أدوات مجع البيانات املا  

منط ) ب. (ا من أهم أدوات يف البحث الكيفياألدوات االولية وهي الباحثة نفسها أل

  .االختبار)هـ(الستبانة ا )د( دليل املقابلة) ج(املالحظة 

  

  طريقة مجع البيانات –د 

  :عناصر اآلتيةتقوم الباحثة جبمع البيانات ب

  

  



  طريقة املالحظة - )أ

جلمع البيانات احملتاجة إليها الباحثة يف هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة املالحظة   

ة جزءا من باملشاركة ويقال أيضا باملالحظة املباشرة هي طريقة حبيث تكون الباحث

النشاطات أي بأن تقوم الباحثة مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاهلا مباشرة 

  ٥١.باألشخاص أو األشياء اليت تدرسها

  :واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية  

 .أوراق املالحظة املستخدمة لوصف تطبيق خطوات التعليم عند الدرس  •

 .تعليمأوراق املالحظة لوصف دافعية الطالب عند عملية ال •

 .أوراق املالحظة لتقدمي عرض الطالب •

 .أوراق التقومي لتقرير الطالب •

  طريقة املقابلة -)ب

املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرة بني السائل واملسؤل جلمع املعلومات،   

  ٥٢.البيانات اليت حيتاج إليها) الباحثة(ويسجل  السائل 

        بيانات يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة فاملقابلة املستخدمة للحصول على ال  

(deep interview)  ،  وهي مقابلة حرة توجه فيها الباحثة األسئلة اعتمادا على دليل املقابلة
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ريد تدخل يباملوضوع الذي يدور حوله مث تسمح احلرية للمسؤول أن يتحدث كما 

  .الباحثة يف الكتابة ليدفع املسؤول ويشجعه على الكتابة

وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لكشف احلقائق والبيانات املتعلقة باستراتيجية تعليم   

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة  يف اللغة العربية ونظام تقوميه الذي قامت به

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  طريقة االستبانة –) ج

الستقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات حقائق عترب االستبانة أو ات  

مرتبطة بواقع معني، ويقدم اإلستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل 

  ٥٣.عدد من األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة

ذ الطريقة وزعت الباحثة جمموعة من االستبانات املشتملة على األسئلة حول   

للحصول على البيانات عن استخدام الصور املتسلسلة لتنمية مهارة . لبحثموضوع ا

 .الكتابة

  االختبار –) د

أعدت ) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(االختبار هو جمموعة من املثريات   

كا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما ولتقيس بطريقة كمية أو كيفية سل

  ٥٤.وميكن االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معيناللمحفوص، 
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استخدمت الباحثة االختبار القبلي عند الطالب قبل استخدام الصور املتسلسلة يف   

قدرة كتابة اإلنشاء مث تعطي الباحثة االختبار البعدي بعد تعليم باستخدام الصور املتسلسلة 

ا لفصل الضابط استخدمت الباحثة وأم. يف قدرة كتابة اإلنشاء، ذلك لفصل التجريبة

  .االختبار القبلي واالختبار البعدي بدون استخدام الصور املتسلسلة يف قدرة كتابة اإلنشاء

  

  حتليل البياناتهـ 

بعد مجع البيانات وتصبح املعلومات متوفرة لدى الباحثة من املقابلة، وجدوال   

وحتليل البيانات . يل البيانات وتفسريهااملالحظة، وتطبيق العمل، تبدأ الباحثة يف تنفيذ حتل

املوجودة يف هذا البحث يتزامن مع عملية مجع البيانات وهذا التحليل عمل مشكل حيتاج 

إىل التفكري الدقيق والصرب، ألن طرق مجع البيانات العديدة تسبب إىل تنوع البيانات 

  .اموعة

البد أن تتبع خطوات حتليل  ولكي تتمكن الباحثة من حتليل املعلومات أو البيانات  

  :البيانات كالتايل

 عرض البيانات  -١

يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم وترتيب البيانات يف اجلداول     

وكذلك عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع 

  .املعني



املنتظمة واملرتبة حىت ميكن من استنتاجها  فعرض البيانات كمجموعة البيانات  

  .وختطيط أية خطوة العنل منها، فبهذا العمل تقوم الباحثة بتحرير وتنظيم تلك البيانات

  نات وتبويبهااتصنيف البي -٢

بعد أن تطبق الباحثة أدواا وجتمع من البيانات، فتقوم بتصنيف البيانات اليت تقوم   

املعلومات تبدأ بوضع األشياء ذات الصفات املشتركة  والتصنيف هو ترتيب نسقي. جبمعها

يف جمموعات كبرية، مث تقسيم كل جمموعة كبرية إىل الوحدات الصغرية إىل أنواع، 

ومبعىن آخر فإن التصنيف هو وضع كل فرد يف فئة خاصة ا حبيث . واألنواع إىل أجناس

  ٥٥.تسهل معرفته ومتييزه عن غريه

يانات من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا لنظام مث تقوم الباحثة بنقل الب  

تقوم الباحثة يف هذه اخلطوة بتحديد . مناسب حىت ميكن حتليلها وتفسريها على حنو منظم

وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت تبقى لديها البيانات النافعة، مث تفرق 

  .ب مشكلة البحث اليت قدمتهاالباحثة البيانات اموعة وتفصلها على حس

 حتليل البيانات وتفسريها -٣

وحتليل املعلومات يف هذا البحث يتم بصورة كيفية فحسب، والتحليل الكيفي يعين 

الواقعة واألحداث اجلارية سواء يف املاضي أة احلاضر  ةأن التركيز يكون يف معاجلة التجرب

  .على ما تدركها الباحثة
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و البحث الوصفي الذي يبدأ بتصنيف البيانات املناسبة وحتليل البيانات الكيفية ه

بالناحية وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات يف كل ناحية والعالقة بني 

إذن، يف التحليل والشرح على سبيل اجلمع إىل األسئلة بكيفية . الناحية وألخرى

 النحية األخرى جلعل مرموز االستقرائية ويف التحليل األخري تستعمل على سبيل اجلمع بني

املعىن ألخذ التلخيص العام، وليس من املستحيل وجود التحليل يترقى إىل الناحية اخلاصة 

وهذه اخلطوات كدور خاص، تستخدم الباحثة املنهج الوصفي كما أنه يهدف لتصور 

 ٥٦.األحوال واحلوادث والوقائع املتعلقة مبوضوع البحث

يعين أن تقوم الباحثة مبحاولة تشكيل هذه البيانات على وتفسري جمموعة من البيانات 

أساس جمموعة من املصطلحات األساسية اليت قد تكون إطار  نظريا تظل الباحثة مؤمنة به 

  .سواء تؤيده نتيجة حبث مني أم تعارضه وتستخدم التفسري النقدي

  :وتفصل الباحثة حتليل البيانات فيما يلي

ة حنو البيانات من تطبيق خطوات التعليم الذي قامت حتلل الباحثة عن طريقة وصفي •

 .به الباحثة أو املدرس

حتلل الباحثة عن طريقة وصفية حنو نشطات الطالب عندما أجرى الباحثة العمل  •

نتائج التعلم من ) ٢(دافعية الطالب عند التعليم، ) ١: (الصفي، ويشتمل على

 .االختبار البعدي
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وملعرفة . انة الطالب ملعرفة آراءهم عن العمل املطبقتعرض الباحثة البيانات من استب •

جناح تطبيق العمل الذي قام به الباحثة واملدرس، ونتائج االختبار القبلي واالختبار 

 :البعدي، تستخدم الباحثة طريقة بالرموز اآلتية

 

  :الشرح

 =  P نسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :ة وتفسريها، هي وأما النسبة املثالي

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جدا جيد%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  -%  ٥٥

   مقبول% =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  -%  ٠      

  :ولتعيني درجة نسبة دافعية الطالب، فتستخدم طريقة النسبة بالرموز فيما يلي   

Skor = (n1x1) + (n2x2) + (n4x4) + (n5x5) 

      )عدد املستجيب  xود عدد البن(

     

P = (F : N) x 100% 



  :الشرح 

= n1-5  ٥ - ١عدد الطالب ومل نتيجة     

٤،٥  >x     >ممتاز=  ٥،٠  

٣،٥   >x   >جدا جيد=  ٣،٥   

٢،٥   >x   >جيد=  ٣،٥  

١،٥   >x   >مقبول=  ٢،٥  

١،٠   >x   >ناقص                                                            =  ١،٥  

ما لتعيني درجة النسبة من إجابة االستبانة للطالب، فتستخدم طريقة النسبة بالرموز فيما وأ

  :يلي

  

P = (F : N) x 100% 

  :الشرح 

 = P نسبة إجابة الطالب  

 =  Fدرجة إجابة الطالب  

= N عدد الطالب   

  

  

 



  الدراسة مراحل تنفيذ -٥

  لفصل جترييبامرحل تنفيذ  -أ

  اللقاء .١

  ة أمام الطالب وتبني عن مهارة الكتابة وأهدافهاتقوم املعلم *   

  املتسلسلة الصوروموضوع املقرر  الورقة إىل طالب فيها تعطي املعلمة *  

   تبني املعلمة الصور املتسلسلة*   

  مفردات الصعبة واسأليتأمر املعلمة الطالب أن *   

  ةلسلاملتس الصوروموضوع املقرر  الورقة إىل طالب فيها تعطي املعلمة*    

  ثاينلاللقاء ا. ٢

   املتسلسلة الصوروموضوع املقرر  الورقة إىل طالب فيها تعطي املعلمة *     

  تعطي املعلمة فرصة أن يسألوا عن مفردات الصعبة واجلديدة*      

  جيعل الطالب قصة قصرية بنظرة إىل الصور املتسلسلة*       

  املوجودة ويكتب الطالب على الورقة*      

  على السبورةالطالب الكتابة ة بتصحيح علمامل تقوم*   

  الثالثاللقاء  .٣

  املتسلسلةموضوع املقرر باستخدام الصوار  علمة الطالبامل تعطي*   

  الصور املتسلسلة االطالب الورقة فيه علمةامل تقسم*  



  مبساعدة الصور املتسلسلةوتأمر الطالب لتركيب اجلمل  علمةامل تقوم*   

  املوجودةب على الورقة ويكتب الطال*   

  الكتابة على السبورةبتصحيح  علمةامل تقوم*   

  

 ضابطاللفصل امرحل تنفيذ    - ب

 اللقاء األول .١

  تقوم املعلمة أمام الفصل و تبني عن مهارة الكتابة وأهدافها* 

  تقسم املعلمة الورقة إىل طالب* 

  تأمر املعلمة الطالب ليكتبوا إنشاء حر* 

  ن يسألوا مفردات الصعبةويعطي املعلمة فرصة أ* 

  وتكتب املعلمة املفردات على السبورة* 

  

  اللقاء الثاين. ٢

  تقسم املعلمة الورقة فيها موضوع املقرر*     

  تأمر املعلمة الطالب ليكتبوا إنشاء مبوضوع املقرر*     

  مفردات الصعبةعن تأمر املعلمة الطالب أن تسألوا *     

  ورقة املوجودةيكتب الطالب اإلنشاء على ال*     



  اللقاء الثالث. ٣

  تقسم املعلمة الورقة فيها موضوع املقرر وعناصر اإلنشاء*     

  تأمر املعلمة الطالب ليكتبوا إنشاء بنظر إىل موضوع و عناصر    املوجودة*     

  فردات الصعبةاملتعطي املعلمة فرصة أن يسألوا عن *     

 .تصلح املعلمة اإلنشاء وتكتب على السبورة*     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

يتضمن هذا الباب عرضا بيانات البحث وحتليال هلا، ويبدأ هذا الفصل بعرض   

  بيانات البحث يف عملية تعليم الكتابة باستخدام الصور املتسلسلة 

  

  تعليم الكتابة العربية باستخدام الصور املتسلسلة -١

ت تعليم الكتابة وضعف قدرة الطالب على الكتابة باللغة بعد مناقشة مشكال    

العربية، اتفقت الباحثة واملعلم على حل هذه املشكالت من خالل تطبيق الصور املتسلسلة 

  .على دورينوجرى هذا التطبيق . يف تعليم الكتابة

  

  الدور األول) أ

  تصميم خطة التعليم -١

ئ اليت ذكرها األستاذ فتحي علي يونس أعدت خطة تعليم الكتابة مبراعاة املباد    

  :فيما يلي

  :هناك ثالث خطوات يف تعليم التعبري التحريري ينبغي أن يلتفت إليها املعلم هي - ١



والغرض منها اكتشاف وحتديد الغرض من الكتابة وفيها يساعد  ما قبل الكتابة؛ •

املعلم الطالب على أن يكشف ويشكل حمدد ما الذي يود أن يكتبه، وحيدد 

 .وضوعه واالجتاهات اليت ستأخذها كتابتهم

ويف هذه اخلطة على املعلم أن يساعد الطالب على حتديد أفكاره الفرعية  الكتابة؛ •

وحتويل املوضوع العام إىل موضوعات تفصيلية وتقسيمه إىل جمموعة من العناصر 

الب طإن مساعدة ال. احملدودة اليت يؤدي اخلروج عنها إىل تفتيت وحدة املوضوع

على حتديد العناصر ميكنه من معرفة املواد اليت حيتاجها املوضوع ومعرفة طريقة 

 .تنطيم كتابته بالشكل املناسب

وفيها يساعد املعلم الطالب على إجراء تعديالت وتغيريات وإضافات  املراجعة؛ •

 .ميقهعتنمي املوضوع وت

وتقدير ليس جودة  ينبغي أن يلتفت املعلم إىل أن ما يعطي ملوضوع التعبري أمهية - ٢

املوضوع ولكن أصالة املعاجلة وقدرة الطالب على تقدمي وجهة نظره يف املوضوع 

وهنا ينبغي التمييز بني األفكار واملوضوعات . ورؤيته اخلاصة واجتاهاته حنو عناصره

  .وإدراك أن األفكار هي اجتاهات الكاتب حنو املوضوع أو وجهات نظره فيه

عالية تنظيم األفكار وعمق التعبري عن املشاعر، وهذا يتطلب يف ينبغي التركيز على ف - ٣

نفس الوقت العناية بقواعد اهلجاء والترقيم ألن عدم اتقاما يودي إىل تعطيل القارئ 

  .عن متابعة األفكار واملشاعر ومعايشتها



على املعلم أن يدرك أن أحسن أسلوب لتدريس التعبري التحريري هو ربطه بكل منهج  - ٤

لغة، وبكل مواد الدراسة، وأنشطتها وبكل ما يشد اهتماما الطالب داخل املدرسة ال

  .وخارجها

على املعلم أن يعود الطالب على أن يكتبوا يف إطار من عملية اتصال حقيقية حبيث ال  - ٥

يطلب منهم الكتابة إال إذا كان لديهم شيئ يودون الكتابة له، ورغبة حقيقية يف 

  .الكتابة

ىل أسس تعليم الكتابة السابقة، قسمت عملية تعليم الكتابة إىل ثالث استنادا إ  

ويعرض . مراحل وهي مرحلة ما قبل الكتابة، ومرحلة الكتابة، ومرحلة ما بعد الكتابة

تصميم خطة تعليم الكتابة باللغة العربية باستخدام الصور املتسلسلة للدور األول فيما 

  :يأيت

  

  

  

  

  

  

  



  لغة العربية باستخدام الصور املتسلسلة للدور األولخطة تعليم الكتابة بال

  

 :اهلدف العام  - أ

ره وانطباعاته باللغة أن يقدر الطالب على التعبري التحريري عن أفكاره ومشاع

  .العربية الفصيحة جيدا

  :اهلدف اخلاص  - ب

ده باللغة العربية الفصيحة هأن يقدر الطالب على وصف الصور املتسلسلة أو ما شا

  .جيدا

  مؤشرات النجاح -ج

أن يقدر الطالب على حتديد عناصر املوضوع اليت يريد كتابتها يف شكل هيكل  -١

  .اإلنشاء

  اإلنشاء:   مادة الدراسة

  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية:     القسم

  )فصل التجرييب(اخلامس  - و:   الفصل الدراسي

  )دقيقة ٩٠(دقيقة  ٤٥ ٢x:     الوقت



تطوير املوضوع وعناصره يف فقرات باللغة العربية الفصيحة أن يقدر الطالب على  -٢

  .جيدا

  .أن يقدر الطالب على وصف ما شاهده باللغة العربية الفصيحة جيدا -٣

  .أن يقدر الطالب على إجراء تعديالت وتغيريات وإضافات تنمى املوضوع وتعميقه - ٤

  :خطوات تطبيق التعليم -د

باستخدام الصور املتسلسة يف هذا الدور األول  األساليب التعليمية يف تعليم الكتابة  

وتساعد هذه األساليب على إحياء معارف . احملاضرة واحلوار وتعطي الوسائل: هو

  .الطالب وخربام كما تساعدهم على تسهيلها يف عملية الكتابة

ة بتتكون خطوات التعليم من ثالث مراحل، وهي ما قبل الكتاة ومرحلة الكتا    

  :وتعرض اخلطوات كاآليت. بعد الكتابةواملرحلة ما 

  ٢جدول 

  قم

  الوقت  أنشطة الطالب  أنشطة املعلمة

  املرحلة ما قبل الكتابة

  .أن تشرح أهداف التعليم وواجبات الطالب .١

أن حتي معارف الطالب وخربام  السابقة،  .٢

 وذلك بطريقة قصة

أن تزود الطالب مبعرفة وخربة جديدة من  .٣

عناصر كتابة خالل شرح خطوات كتابة 

  املرحلة ما قبل الكتابة

  .أن يفهموا أهداف التعليم وواجبام.١

  

٢.م   الواقعةأن يسمعوا قصة ويربطوه خبربا .

  .ناقشةوذلك من خالل امل

شرحت املعلمة من أن يالحظوا ويهتموا مبا .٣

  دقيقة ٢٠



 .املوضوع الوصفي

 أن تساعد الطالب ببيان الصوار املوجه .٤

  أن تزود الطالب مبفردات اجلديدة والصعبة .٥

خطوات كتابة املوضوع الوصفي وخصائص 

  .الفقرة اجليدة

  .أن يفهموا الصور املوجه .٤

    يدةاملفردات اجلد عن أن يكتبوا ويسألوا.٥

  مرحلة الكتابة

أن تطلب من الطالب وتساعدهم على تطوير 

املوضوع مبساعدة الصور املتسلسلة يف 

  طة الفرديةوهذا من خالل األنش.فقرات

  مرحلة الكتابة

أن يطوروا املوضوع ويصفوا الصور املتسلسلة 

  وهذا من خالل األنشطة الفردية. على فقرات

  دقيقة ٤٠

  املرحلة ما بعد الكتابة

أن تطلب من الطالب وتساعدهم على مراجعة 

كتابتهم وإجراء تعديالت وتغيريات وإضافات 

تنمى املوضوع مبساعدة الصور املتسلسلة 

وذلك من خالل تبادل ورقة اإلنشاء .وتعمقه

  واملناقشة بينهم

  املرحلة ما بعد الكتابة

أن يراجع كتابتهم بإجراء تعديالت وتغيريات 

وإضافات تنمى املوضوع مبساعدة الصور 

وذلك من خالل تبادل ورقة . املتسلسلة وتعمقه

  .واملناقشة

  دقيقة ٣٠

  

  وسائل التعليم ومصادرها -هـ 

  التعليموسيلة  -)١

  قصة اإلنشاء العريب والصور املتسلسلة  

  مصدر التعليم -)٢



األوىل، مؤسسة . الدكتور عبد  الرمحن بن إبراهيم الفوزان ، العربية بني يديك، ط

  هـ، ١٤٢٣ - ٢٠٠٢الوقف اإلسالمي، 

  التقومي -و

  .مالحظة مشاركة الطالب يف عملية التعليم •

 نتائج إنشاء الطالب •

  

 م مهارة الكتابة باستخدام الصور املتسلسلةـ  تطبيق تعلي٢

أجريت عملية تعليم الكتابة باللغة العربية باستخدام الصور املتسلسلة للدورة األوىل 

م وكانت عملية التعليم تتكون من ثالث مراحل وهي املرحلة ما ٢٠١٠فربواير  ١٥اليوم 

  .قبل الكتابة ومرحلة الكتابة واملرحلة ما بعد الكتابة

  

  مرحلة ما قبل الكتابةـ  ١

افتتحت املعلمة عملية التعليم بإلقاء السالم واحلمد هللا والصالة على رسول اهللا   

مث بدأت املعلمة تعليم الكتابة يف هذه املرحلة بإلقاء أهداف التعليم وهي . عليه وسلمصلى 

باللغة  ايهي فنا بالصور املتسلسلة واملوضوع الذأن يقدر الطالب على كتابة اإلنشاء مستعي

مث بينت املعلمة الواجبات اليت سيفعلها الطالب وهي أن يكتب . العربية الفصيحة جيدا

  .املعلمة ومستعينا بالصور املتسلسلة طرحتهكل طالب اإلنشاء مبوضوع الذي 



قسمت املعلمة األوراق فيه الصور املتسلسلة، مث بينت املعلمة على الطالب عن   

كل طالب أن يفهم الصور ويكتب من وطلبت " العطلة" واملوضوع. املوضوع والصور

. وترجو على الطالب أن يتطور املوضوع والصور. اإلنشاء ال يقل من مخسني الكلمة

  .وساعدت املعلمة الطالب يف فهم املفردات اليت مل يفهموها

ك األوراق فيه املوضوع والصور املتسلسلة ويستعني ذل وجدمتأيها الطالب، اآلن  :املعلمة

يف كتابة اإلنشاء وأطلب لكم أن تكتب اإلنشاء الذي ال يقل من مخسني 

   الكلمة

وجدمت ونظرمت تلك الصور عن العطلة، تتسلسل الصور والعناصر  اليت وجد يف  :املعلمة

وأعتقد أن هذه الصور  واملوضوع كما يف خرباتكم، وأرجو إليكم . األوراق

  .أن تطور الصور يف إنشاءكم

  ما ملقصود بالصورة الثانية: حممد طاهر

  الصورة الثانية هي صورة األسرة:   املعلمة

أريد أن أفعل السباحة وصيد السمك يف عطلة، ولكن مل أجيد : رينا رمحوايت

  .تلك الصور يف هذه األوراق

الصور يف هذه ورقة حمدودة، وإذا تريدون أن يزيدها كمت يف خربتكم : املعلمة

  .يكموفكرتكم ما شئتم والبأس عل

    makanan dan pasirماللغة العربية : نور ليلي



    makanan dan pasir من عرف اللغة العربية من: املعلمة

  الطعام و الرمال: مفتاح املصلح

  أحسنت يا أخي :املعلمة

  dan lain sebagainyaما اللغة العربية : رفعة

  وغري ذلك: املعلمة 

 balekambang    يا أستاذة كيف كتابة : يسرين

  بورة بايل كامبانجستكتب املعلمة على ال:  املعلمة

  مرحلة الكتابة -٢

يف هذه املرحلة طلبت املعلممة من كل الطالب تطوير املوضوع بوصف الصور   

وقبل أي يفعل . يستعني باملعجم للبحث عن املفردات نومسح له أ. املتسلسلة يف فقرات

  .رة اجليدة اليت جيب مراعاا يف الكتابةالطالب واجبام شرحت املعلمة خصائص الفق

وبعد ذلك وجهت املعلمة إىل كتابة اإلنشاء يف الورقة املوجودة ملدة أربعني دقيقة،   

وكانت املعلمة مرت على الطالب وهم يكتبون، وساعدت من حيتاج منهم إىل املساعدة 

وبعد . ا يف كتابتهمباملعجم للبحوث عن املفردات اليت حتتاجون إليه تعانةاالسكما مسح 

  .انتهاء الوقت للكتابة، شحعت املعلمة الطالب على تقومي ما كتبوه يف شكل تبادل الورقة

 مرحلة ما بعد الكتابة -٣



طلبت . ويف هذه املرحلة، شجعت املعلمة الطالب على تقومي ومراجعة ما كتبوه

غيريات وإضافات املعلمة الطالب أن يتبادل أوراقهم وشجعتهم على إجراء تعديالت وت

وشرحت املعلمة النواحي اليت ينبغي مراعاا . تنمى املوضوع والصور املتسلسلة وتعمقه

  :يف مراجعة ما كتبوه الطالب، ومن هذه النواحي

وهو يشمل النظر يف األفكار اليت تندرج حتت املوضوع من : مضمون الكتابة  ) أ

 .املوجه حيث مناسبتها للموضوع وسعة ودقة وصف الصور املتسلسلة

تعين ا أسلوب األداء ومراعاة الذوق األديب ومجال التصوير : تنظيم األفكار   ) ب

 .من حيث وضوحه وترتيببه والربط بني الفقرات

وتشتمل استيعاب املفردات واستعمال األلفاظ يف املعاين اليت : املفردات  ) ج

 .وضعت هلا

 .وتشتمل مراعاة قواعد النحو والصرف: القواعد اللغوية  ) د

وتشتمل سالمة اهلجاء وجودة اخلط وكفاءة استخدام : ءالرسم اإلمال) هـ

  .عالمات الترقيم

وبالتايل، وجهت املعلمة الطالب إىل مراجعة كتابتهم ، وكان الطالب يتناقشون 

ويتبادلون آراءهم يف إجراء تعديالت وتغريات وإضافات توسع إنشاءهم ووصف الصور 

. علمة على الطالب وساعدت من حيتاج إىل املساعدةيف حني مرت امل. املتسلسلة وتعمقها

  .وبعد املراجعة اختارت املعلمة بعض الطالب لقراءة ما كتبوه أمام الفصل



  

  

  حتليل وتقومي تعليم الكتابة باللغة العربية -٣

أهذاف تعليم الكتابة باللغة العربية فهموا يف هذا الدور األول ظهر أن الطالب     

وأثر ذلك إجيابيا يف . حبات اليت سيفععلوا أثناء إجراء عملية التعليمالو واجيدا، كما فهم

  .تركيز انتباهام على العملية وعلى واجبام

وكانت عملية تعليم  جتري يف جو حيوي تعليم الكتابة لكل األفراد الطالب، حيث     

ر اليت أن الطالب يشعرون بالسعادة واحلماسة يف تنمية املوصوع اإلنشاء ووصف الصو

بسيطة، وكل طالب و مجيلةرتبة وويستطيعون يف تطوير إىل فقرات م. يودون كتابتها

وكانت . املعلمة والطالب يتعاملون تعامال مرحيا توكان. اشترك بنشاط يف تعليم الكتابة

  .عملية تعليم الكتابة تتركز على الطالب وليست على املعلمة فحسب

عرون بصعوبة يف كتابة اإلنشاء تطويرها، وبالرغم من ذلك، مازال الطالب يش    

وما زالت . مل يشتركوا بنشاط يف تعليم الكتابة) من عددهم%  ٣٠(وهناك مثاين طلبة 

ومنها إمالئية، فأكثر فيها أخطأ الطالب يف . هناك نواحي حتتاج إىل حتسينها وتنميتها

اهلمزة القطع  ، هم ال يستطيعون أن يفرقوا بني كتابة)القطع والوصل(كتابة مهزة 

.  ومن ناحية لغوية فأكثر فيها أخطأ الطالب يف التركيب اإلضايف ونكرة ومعرفة. والوصل

  .ومن ناحية فكرية، فإن كتابتهم مل يكن منوا خبربم



ولكن مازال تعليم الكتابة باللغة العربية باستخدام الصور املتسلسلة يف الدور األول     

  .ور الثاينحتتاج إىل حتسني وتطوير يف الد

  الدور الثاين -)ب

  تصميم خطة التعليم -١

كان تصميم خطة تعليم الكتابة يف الدور الثاين يتشابه بتصميم يف الدور األول،     

قسمت عملية تعليم الكتابة يف الدور الثاين إىل ثالث مراحل وهي مرحلة ما قبل الكتابة، 

  .ومرحلة الكتابة، ومرحلة ما بعد الكتابة

ن مرحلة ما قبل الكتابة اكتشاف وحتديد الغرض من الكتابة وفيها والغرض م    

تساعد املعلمة الطالب على أن يكتشفوا وبشكل حمدد ما الذي يودون أن يكتبوه، 

  .وتطوير كتابتهم بوصف الصور املتسلسلة

ومرحلة الكتابة على املعلمة أن تساعد فيها الطالب على تطوير أفكارهم، حىت     

وصف الصور املتسلسلة تساعد . علوا قصة صغرية جبمل بسيطة و واضحةيستطيعون أن جي

الطالب على التعبري التحريري عن أفكارهم ومعرفة طريقة تنظيم كتابتهم بالشكل 

  .املناسب

وعلى املعلمة أن تساعد . وأما مرحلة ما بعد الكتابة فهي مراجعة كتابات الطالب    

  فيها 



ويعرض تصميم . املوضع والصو املتسلسلة وتعمقه الطالب على تغيريات وإضافات تنمى

  :خطة تعليم الكتابة باللغة العربية باستخدام الصور املتسلسلة للدور الثاين فيما يأيت

  دام الصور املتسلسلة للدور الثاينخطة تعليم الكتابة اللغة العربية باستخ

  

 :اهلدف العام  - أ

أن يقدر الطالب على التعبري التحريري عن أفكاره ومشاعره وانطباعاته باللغة   

  .العربية الفصيحة جيدا

 :اهلدف اخلاص   - ب

ته يف إنشائه باللغة أن يقدر الطالب على وصف الصور املتسلسلة ويكتب خرب  

  .العربية الفصيحة جيدا

  مؤشرات النجاح -ج

  اإلنشاء:   مادة الدراسة

  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية:       القسم

  )فصل التجرييب(ااخلامس  - و:   الفصل الدراسي

  )دقيقة ٩٠(ة دقيق ٤٥ ٢x:     الوقت



أن يقدر الطالب تطوير املوضوع ووصف الصور املتسلسلة عن العطلة باللغة العربية  - ١

 .الفصيحة جيدا

 .أن يقدر الطالب تركيب اجلمل البسيطة واملرتبة حىت يكون قصة قصرية - ٢

 .فكارهأن يقدر الطالب يكتب اإلنشاء خبرباته وتطوير أ - ٣

  :دـ أساليب التعليم وخطواته

األساليب التعليمية املستخدمة يف تعليم الكتابة باستخدام الصور املتسلسلة يف هذا 

تساعد هذه األساليب على . احملاضرة واملناقشة واملالحظة املباشرة: الدور الثاين وهو

  .ابةإحياء معارف الطالب وخربام كما تساعدهم على بناءها يف عملية الكت

وتتكون خطوات التعليم من ثالث مراحل، وهي املرحلة ما قبل الكتابة ومرحلة 

  :وتعرض اخلطوات كاآليت. الكتابة ومرحلة ما بعد الكتابة

  ٣جدول 

  قم

  الوقت  أنشطة الطالب  أنشطة املعلمة

١  

  املرحلة ما قبل الكتابة

  .أن تشرح أهداف التعليم وواجبات الطالب .١

وخربام  السابقة،  أن حتي معارف الطالب .٢

 وذلك بطريقة قصة

أن تزود الطالب مبعرفة وخربة جديدة من  .٣

خالل شرح خطوات كتابة عناصر كتابة 

  املرحلة ما قبل الكتابة

داف التعليم أن يهتموا مبا شرهت املعلمة من أه.١

  .وواجبام

. أن يسمعوا قصة ويربطوه خبربام   الواقعة.٢

  .وذلك من خالل املناقشة

أن يالحظوا ويهتموا مبا شرحت املعلمة من .٣

٢٠  



 .املوضوع الوصفي

 أن تساعد الطالب ببيان الصوار املوجه .٤

  أن تزود الطالب مبفردات اجلديدة والصعبة.٥

خطوات كتابة املوضوع الوصفي وخصائص 

  .الفقرة اجليدة

  .أن يفهموا الصور املوجه.٤

  

  أن يكتبوا ويسألوا املفردات اجلدود  .٥

٢  

  ة الكتابةمرحل

أن تطلب من الطالب وتساعدهم على تطوير 

. املوضوع مبساعدة الصوار املتسلسلة يف فقرات

  وهذا من خالل األنشطة الفردية

  مرحلة الكتابة

أن يطوروا املوضوع ويصفوا الصور املتسلسلة على 

  وهذا من خالل األنشطة الفردية. فقرات

٤٠  

٣  

  املرحلة ما بعد الكتابة

لطالب وتساعدهم على مراجعة أن تطلب من ا

كتابتهم وتغيريات وإضافات تنمى املوضوع 

وذلك من . مبساعدة الصور املتسلسلة وتعمقه

  خالل تبادل ورقة اإلنشاء واملناقشة بينهم

  املرحلة ما بعد الكتابة

أن يراجع كتابتهم وتغيريات وإضافات تنمى 

وذلك . املوضوع مبساعدة الصور املتسلسلة وتعمقه

  .ل تبادل ورقة واملناقشةمن خال

٣٠  

  وسائل التعليم -هـ

  وسيلة التعليم -)١

  الصور املتسلسلة مبوضوع العطلة وعناصر اإلنشاء

  مصدر التعليم -)٢

األوىل، مؤسسة . الدكتور عبد  الرمحن بن إبراهيم الفوزان ، العربية بني يديك، ط

  هـ١٤٢٣ - ٢٠٠٢الوقف اإلسالمي، 



  التقومي -و

  .ة الطالب يف عملية التعليممالحظة مشارك •

 .نتائج إنشاء الطالب •

 

  تطبيق التعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املتسلسلة -٢

كما جرى تعليم الكتابة يف الدور األول، جتري تعليم الكتابة باللغة العربية     

باستخدام الصور املتسلسلة للدور األول يف ثالث مراحل وهي مرحلة ما قبل الكتابة 

  .رحلة الكتابة ومرحلة ما بعد الكتابةوم

  

 مرحلة ما قبل الكتابة -١

وكما جرت . بدأت عملية التعليم الكتابة باللغة العربية يف الساعة الثانية ارا  

العادة، افتتحت املعلمة عملية التعليم واحلمد هللا والصلوات على رسوله صلى اهللا عليه 

اجبات اليت سيفعلها الطلبة لتركيز اهتمام مث ألقت املعلمة أهداف التعليم والو. وسلم

  .الطلبة بعملية التعليم

مث بينت املعلمة . وبالتايل قسمت املعلمة األوراق فيها الصور املتسلسلة لكل أفراد  

. الصور املتسلسلة أمام الطالب واحدا فواحدا، وهم يفهموها ويسألون ما مل يكن واضحا



دات اجلديدة والصعوبة ومسحت هلم أن يستعينوا وساعدت املعلمة الطالب على حبث املفر

  :وذلك عن طريق املناقشة كما يلي. بالقاموس

أيها الطالب، اآلن نلتم األوراق فيه املوضوع والصور املتسلسلة ويستعني ذلك يف  :املعلمة

كتابة اإلنشاء وأطلب لكم أن تكتب اإلنشاء الذي ال يقل من مخسني كلمة 

  .اتكم وخرباتكمواكتبوا كما جيري يف حي

يا أستاذة وجدنا يف الصور أن الصالة الفجر مجاعة وما وجدنا الصورة صالة  :الطالب

  .مجاعة يف صالة الظهر والعصر وكذلك يف صالة املغرب والعشاء

  .أرجو إليكم أن تطوروا الصور ويكتبوا كما جيري يف  حياتكم وخرباتكم :املعلمة

 saya main gameاص لتعليم اللغة العربية وبعدرجعت من الربنامج اخل: الطالبة

dikomputer   

 di computer  main gameكيف نقول: املعلمة

  ألعب اللعبة يف احلاسوب: الطالبة

  persiapanيا أستاذة ما الغة العربية : الطالب  

  اعداد: املعلمة

م اللغة العربية يف غرفة الساعة التاسعة الليلة بعد ألربنامج اخلاص لتعلي PR أعمل: الطالب

     saya langsung tidur وبعد ذلك

  وظيفة البيت، و مباشرة لنوم: املعلمة



إذا اكتبوا هذه خربتكم يف إنشاءكم فستكون قصة جذابة طيبة أيها الطالب، : املعلمة

 ةوأطلب منكم أن تكتبوا يف إنشاءكم هذا اليوم ترتيبا مبساعدة الصور املوجه

  .الورقةاملتسلسلة كما شاهدمت يف 

وبعد ذلك، طلبت املعلمة من كل الطالب أن يكتبوا إنشاءهم بكتابة مرتبة واجلمل     

  .البسيطة بوصف الصور املتسلسلة تطوير املوضوع كما خربام ومشاعرهم وأفكارهم

  

 مرحلة الكتابة -٢

يف هذه املرحلة طلبت املعلمة من كل الطالب تطوير املوضوع والصور املتسلسلة يف   

وقبل أن يفعل الطالب . ومسح له أن يستعني باملعجم للبحث عن املفردات. فقرات

واجبام شرحت املعلمة الصور املتسلسلة والروابط الصور العناصر اليت ميكن استخدامها 

  .لترتيب وتنظيم أفكارهم يف الكتابة

لمة ويعد ذلك أمرت املعلمة الطالب إىل كتابة اإلنشاء ملدة أربعني دقيقة، كانت املع  

الب وهم يكتبون، وساعدت من حيتاج منهم إىل املساعدة كما مسح هلم طمرت عل ال

وبعد انتهاء الوقت . االستعانة باملعجم للبحوث عن املفردات اليت حتتاجون إليها كتابتهم

لكتابة اإلنشاء، شجعت املعلمة الطالب على تقومي ما كتبوه يف شكل تبادل السأل أو 

  .ر املتسلسلةأوراق اليت فيها الصو

 مرحلة ما بعد الكتابة -٣



طلبت . ويف هذه املرحلة، شجعت املعلمة الطالب على تقومي ومراجعة ما كتبوه  

. ح إنشائهمأصحام وشجعتهم على إصال معاملعلمة الطالب أن يتبادلوا أوراقهم 

وشرحت املعلمة النواحي اليت ينبغي مراعاا يف تصحيح ما كتبوه الطالب، ومن هذه 

  :واحيلن

وهو سشمل النظر يف األفكار اليت تندرج حتت املوضوع من حيث : تابةمضمون الك -)أ

  .مناسبتها  مبوضوعه ومناسبتها بالصور املتسلسلة

يعين أسلوب األداء ومراعاة الذوق  األديب ومجل التصوير من حيث : تنظيم األفكار -)ب

  .بط بني الفقراتة وسهولة يف فهمها للقارئ ووضوحه وترتيبه والرطالبسي

  .وتشمل استيعاب املفردات واستعمال األلفاظ يف املعاين اليت وضعت هلا: املفردات -)ج

  .وتشمل مراعاة قواعد النحو والصرف: القواعد اللغوية -)د

وتشمل سالمة اهلجاء وجودة اخلط وكفاءة استخدام : ناحية الرسم اإلمالئي -)هـ

  .عالمة الترقيم

أصحام، وكان الطالب   مععلمة الطالب إىل مراجعة كتابتهم وبالتايل، أمرت امل  

ويف حني مرت املعلمة على الطالب . يتناقشون  يف توسيع املوضوع والصو املتسلسلة

وبعد املراجعة، اختارت املعلمة بعض الطالب . وساعدت على من حيتاج إىل املساعدة

  .لقراءة ما كتبوه أمام الفصل

  



 الكتابة باللغة العربية حتليل وتقومي تعليم -٣

ويف هذا الدور الثاين ظهر أن الطالب فهموا أهداف تعليم الكتابة باللغة العربية 

وأثر . اليت يودون حتقيقها، كما يفهمون الواجبات اليت سيفعلون أثناء إجراء عملية التعليم

م على العملية التعليمية وعلى واجبامذلك أثرا إجيابيا يف تركيز انتباها.  

جديد، حيث أن الطالب ة تعليم الكتابة جتري يف جو حيوي وكانت عملي

وال يدخل امللل والسأمة يف نفس الطالب . شعرون بالسرور واحلماسة يف كتابة اإلنشاءي

وهم جياهدون يف عملية الكتابة وتطويرها، كما . حني يشاهدون املوضوع والصور

والتعامل بني الطالب . يف هذه العمليةوكل الطالب اشترك بنشاط . خربام وأفكارهم

إذن صارت عملية تعليم الكتابة تتركز على الطالب وليست . واملعلمة جرى بصفة مرحية

  .على املعلمة

ونظرت املعلمة يف هذا الدور الثاين أن الطالب يشعرون بالسرور واحلماسة يف 

حتسني مبقارنة من عملية التعليم، ويكون الطالب يفهمون بواجبام، ويواجهون إىل 

من ناحية املضمون . ومالحظة املعلمة أن كتابة الطالب قليلة يف أخطائه. الدور األول

وأما ناحية تنظيم األفكار . الكتابة قد يرتبط بني املوضوع ومضمونه وترتيب يف اجلمل

وتشمل . كان اإلنشاء منوا يف فقرات وهم تطورون خربام واجلمل البسيطة ومفهومة

وحتتوي ناحية املفردات على . القواعد اللغوية مراعاة قوااعد النحو والصرفناحية 



وتشمل ناحية اإلمالئية سالمة اهلجاء وجودة . استعمال األلفاظ يف املعاين اليت وضعت هلا

  .اخلط وكفاءة استخدام عالمة الترقيم

بعة ومن نتائج االختبار البعدي يبدو أن ترقية مهارة الكتابة قد وصل إليها س

وإن كانت نتائجهم يف الدور األول نالت الدرجة ). من عددهم% ٨٧(وعشرون طالبا 

ويعين هذا أن . ٧،٨٦كانت نتائجهم يف الدور الثاين نالت الدرجة املعدلة  ٧٦املعدلة 

  .هذه الترقية قد وصلت إىل اهلدف املنشود

  :يلي وإذا الحظنا ترقية كل نواحي مهارة الكتابة على حدة، وجدناها كما

  ٤جدول 

  النتائج املعدلة لكل نواحي مهارة الكتابة

نواحي مهارة 

  الكتابة

  التقدير  الدور الثاين  التقدير  الدور األول  التقدير  االختبار القبلي

  جيد  ١٦،٢٣  جيد  ٢٣  مقبول  ١٩  املضمون

  جيد  ٣،١٥  جيد  ١٤  مقبول  ١٢  تنظيم األفكار

  جيد  ٩٦،١٥  جيد  ١٥  مقبول  ١٣  املفردات

  جيد جدا  ٥٣،٢١  جيد  ٢٠  جيد  ١٨  د اللغويةالقواع

  جيد جدا  ٧٦،٤  جيد   ٤  جيد  ٣  اإلمالء

  

نالحظ من اجلدول السابق أن ترقية مهارة الكتابة اليت وصل إليها الطالب ليست   

حية القواعد اللغوية واإلمالئية فحسب، بل تشمل أيضا نواحي مضمون الكتابة ايف ن

ذلك تطبيق الصور املتسلسلة يف تعليم كتابة اللغة ومعىن . وتنظيم األفكار واملفردات

حيث أن تعليم الكتابة باللغة  ةبية فعال لترقية مهارة الكتابة باللغة العربية بصفة شاملرالع



العربية بالصور املتسلسلة ال يتركز على استيعاب القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية 

وهذا . احي املضمون وتنظيم األفكار واملفرداتفحسب، وإمنا يهتم أيضا اهتماما كبريا بنو

، أي أن الطالب، عندما يكتبون ٥٧مناسب لطبيعة الكتابة إذ أا نشاط جسمي وفكري

  .اإلنشاء، هم يبنون معارفهم وخربام من خالل عملية جسمية وفكرية

يهتم وبالعكس، يركز تعليم الكتابة باملدخل القدمي على استيعاب القواعد اللغوية ومل   

بنواحي املضمون وتنظيم األفكار، وهذا ال يناسب طبيعة الكتابة، إذ إا ليست مهارة 

بسيطة تتركز على القواعد اللغوية والقدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا 

ولذلك مل يكن املدخل القدمي فعاال . فحسب، بل إن مفهوم الكتابة أوسع من هذا وأمشل

  .ة باللغة العربيةلترقية مهارة الكتاب

  

  تفسري البيانات - ٤

إجراء التعليم يف الفصلني االثنني خيتلف حيث كان الفصل الضابط يستخدم تعليم   

وأما . ة بدون الصور، إمنا يستخدم مبوضوع املقرر وعناصر اإلنشاءيالكتابة اللغة العرب

  . الفصل التجرييب تعليم الكتبة اللغة العربية بالصور املتسلسة
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رية وليس هناك حظهر اختالف يف عملية تعليم، لفصل الضابط تبدو امللل ووي  

والطالب ال يهتمون بتنظيم اإلنشاء وال يعرفون األهداف مبا . احلماسة يف كتابة اإلنشائه

  .فعلوا

وإمنا لفصل التجرييب تبدو هناك السرور يف عملية التعليم ووجود احلماسة، وهم   

وجو يف الفصل يكون . ال ترى هناك السأمة يف نفس الطالبيعملون مبعارفهم وخربام و

  . حيا بفعالية الطالب حينما يعملون واجبام

ويرتفع نتائج يف فصل الضابط، إال أا ال يكثر يف ارتفاعه، ونتائج بني االختبار   

وإمنا يف فصل التجرييب حصل إىل كثري ارتفاع حىت يبلغ يف النتيجة . القبلي والبعدي قريب

  .   جيد جدا

  

 عرض البيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها -١

قبل تطبيق تعليم الكتابة باستخدام الصور املتسلسلة، قامت الباحثة مبالحظة عملية     

ودف هذه الدراسة إىل تشخيص مشكالت تعليم الكتابة باللغة . تعليم الكتابة يف الفصل

تعليم الذي استخدامه املعلم يف عملية تعليم العربية وخباصة املشكالت اليت تتعلق بفعالية 

وبالنسبة هلذا الحظت الباحثة عملية تعليم الكتابة العربية يف الصف، . الكتابة باللغة العربية

  .وسجلتها يف ورقة امللحوظات امليدانية



وبدأت عملية تعليم الكتابة . م٢٠١٠من فربواير ٨أجريت هذه الدراسة اليوم     

إذن جرت عملية . الساعة الثانية، وانتهت يف الساعة الثالثة و ثالثون دقيقة باللغة العربية يف

وباإلضافة إىل ذلك، قامت الباحثة . دقيقة يف األسبوع ٩٠تعليم الكتابة باللغة العربية ملدة 

باملقابلة مع املعلم والطالب عن املشكالت املرتبطة بتعليم الكتابة باللغة العربية اليت 

  .الدراسة تواجههم يف صف

وحصلت الباحثة من هذه املالحظة واملقابلة على تشخيص مشكالت تعليم الكتابة     

  :باللغة العربية كما يلي

وذلك ألن املدرس مل يلقي أهداف تعليم . مل يفهم الطالب أهداف تعليم الكتابة ◄

  .الكتابة باللغة العربية إىل الطالب يف بداية العملية التعليمية

إذا حيتاج تعليم الكتابة . درس اهتماما كبريا بالنسبة تعليم مهارة األخرىال يهتم امل ◄

  اهتماما كبريا

مل يكن مدخل التعليم فعال لترقية مهارة الكتابة باللغة العربية، واملعلم يشرح كثريا  ◄

  . عن القواعد النحوية أمام الفصل

تدريب يف تعليمها مل يكن مل يعطي الوقت كثريا يف التعليم مهارة الكتابة، وبذلك ال  ◄

  .كافيا

مل تساعد وسائل التعليم املستخدمة على تنمية ابتكار الطالب وقدرم على الكتابة  ◄

  .باللغة العربية، إذ أا طرق التعليم حمدودة



  

  

  

  ت االستبانة وحتليلها ومناقشتهااعرض البيان -٢

 -و"ربة أي فصل األول طالبا يف فصل التج ٣٠بعد أن قامت البحثة باالستبانة إىل 

  :فحصلت الباحثة نتائجه، وهي كما يلي" اخلامس

  اإلنشاء - ١

معظم الطالب يصفون بأن كتابة اإلنشاء واضح، وهو مناسب مبوضوع املقرر   

الذي يكون يف الصور املتسلسلة، وهو مناسب بقدرة الطالب، وهو مناسب حباجة 

  .الطالب

  الصور املتسلسلة - ٢

الصور املتسلسلة جذابة، وهي مناسبة باملوضوع، وهي معظم الطالب يصفون بأن   

  .جذابة للتشجيع يف عمليتهم التعليمية

  انتباعات الطالب - ٣

معظم الطالب يصفون بأم مسرورون بتعليم اإلنشاء باستخدام الصور املتسلسلة   

  .لتنمية مهارة الكتابة

  الصور املتسلسلة - ٤



باملوضوع، وهي مناسبة مبادة  معظم الطالب يصفون بأن الصور املتسلسلة مناسبة  

  .التدريس، وهي مناسبة بأهداف التدريس، وهي يهلة لفهم الطالب

  

  عرض البيانات االختبار وحتليلها ومناقشتها -٣

ة االختبار ثوملعرفة على قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية استخدمت الباح    

تبار تطلب من الطالب كتابة اإلنشاء ويف هذا االخ. القبلي، قبل تطبيق الصور املتسلسلة

  .مبساعدة عناصر اإلنشاء فقط

املضمون وتنظيم األفكار : وتتضمن تقومي إنشاء الطالب على مخس نواحي وهي    

وتتضمن ناحية املضمون النظر يف سعة ودقة وصف . واملفردات والقواعد اللغوية واإلمالئية

ما ناحية تنظيم األفكار فنعين ا أسلوب وأ. حمتوى أو مضمون الكتابة ومناسبته للموضوع

. األداء ومراعاة الذوق األديب ومجال التصوير من حيث ترتيبية الربط بني الفقرات

وتتضمن ناحية اإلمالئية . وتتضمن ناحية القواعد اللغوية مراعاة قواعد النحو والصرف

  .سالمة اهلجاء وجودة اخلط وكفاءة استخدام عالمات الترقيم

. ٦٥الباحثة نتائج اإلختبار القبلي، أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة  وحصلت    

وهم حصلوا . وظهر ذلك أن قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية يف املستوى املقبول

يف ناحية القواعد النحوية   ١٨يف الناحية اإلمالئية، والدرجة املعدلة  ٣على الدرجة املعدلة 

يف تنظيم األفكار، والدرجة  ١٢يف املفردات، والدرجة املعدلة  ١٣ة ونالوا الدرجة املعدل



. وعرفنا أن هذا يشري إىل قدرة الطالب يف املستوى املقبول. يف ناحية املضمون ١٩املعدلة 

ونظرت الباحثة بأن الطالب حيتاجون إىل وسائل لترقية مهارة الكتباة اللغة العربية 

  .وحتسينها

لفصل، ظهر أن املعلم مل يساعد الطالب لترقية مهارة الكتاة ومن مالحظة يف هذا ا    

الكتابة  على  استخدمه املعلم حمدودة ونقصن يف التدريبيتطرق الالوأما . باللغة العربية

اللغة العربية، مع أن طبيعة الكتابة، عند الناقة وطعيمة، هي ليست مهارة بسيطة تتركز يف ب

مسا صحيحا فحسب، بل إن مفهوم الكتابة أوسع القدرة على رسم احلروف والكلمات ر

. فالكتابة ليست فقط نشطا جسميا حركيا بل هي نشاط ذهين وروحي. من هذا وأمشل

وجتري حصة . وبعبارة أخرى فالكتابة نشط بناء املعىن من خالل عملية الفكرية وجسمية

األوقات تعليم وقد قضت املعلمة كثريا من . دقيقة يف األسبوع ٩٠تعليم الكتابة ملدة 

وقضت باقي . دقيقة ٦٠الكتابة يف الفصل لشرح قواعد النحو، اشتغراق هذا الشرح 

طلبت املعلمة من الطالب . دقيقة لتدريب الطالب على الكتابة بالغة العربية ٣٠األوقات 

  .كتابة اإلنشاء بدون الصور املتسلسلة من قبل

وهذه . لية تعليم الكتابةومن املشكالت األخرى عدم مشاركة الطالب يف عم    

كان املعلم يتكلم كثريا لشرح . املشكلة جتعل جو تعليم الكتابة يف الفصل جامدا وراكدا

ومل جيد فرصا لتطوير ابتكارهم وقدرم . أمام الفصل والطالب وعدم تدريب يف الكتابة

عملية تعليم على التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم وانطباعام باللغة العربية جيدا من خالل 



إذن ليس هناك عملية بناء املعىن . كان وافق الطالب يف عملية تعليم الكتابة سلبيا. الكتابة

  .عند الطالب أثناء تعليم الكتابة، إال االستماع إىل ما شرحه املعلم

 ةوهذه املشكالت يدخل امللل والسأمة يف الذهن الطالب وليست هلم محاس    

املعلم ال يدفع  ا استخدمهيتألن الطرق ال. عليم الكتابة العربيةودوافع عالية لالشتراك يف ت

وكانت مادة التعليم معزولة بعيدة . الطالب يف إحياء خربام ومعارفهم السابقة ةعن محاس

عن حيام، ليس هلا ارتباط وثيق خبريات الطالب الواقعة، ومن هنا صار تعليم الكتابة ال 

التعليم، عند نظرية التعليم الكتابة، هو ليس حفظ جمموعة مع أن . جيذم بل هو ميلل هلم

 واوبالعكس، البد على الطالب أن يعرب. من الوقائع أو املفاهيم أو القواعد اجلاهزة والثابتة

ومن هنا، فإن مشاركة الطالب يف عملية التعليم . الفكرم وخياهلم ومعارفهم يفما ع

ية التعليمية وال يستثين عملية تعليم الكتابة باللغة الكتابة عامل من عوامل يدعم جناح العمل

  .وينبغي للمعلم أن بربط مادة تعليم الكتابة خبربات الطالب الواقعة. العربية

وهذا تتأكد الباحثة على أن املشكلة الرئيسية هي عدم مفهوم شامل متكامل عن     

جيدا، ويؤدي ذلك إىل  ال يفهم املعلم طبيعة الكتابة فهما. مهارة الكتابة عند املعلم

ونتيجة ذلك اخنفاض دوافع الطالب يف عملية . يف تعليم الكتابة ةاستخدام وسائل غري فعال

  .تعليم الكتابة وضعف قدرم على الكتابة باللغة العربية

  

    



  

  

   ٥جدول 

  نتائج االختبار القبلي يف فصل التجرييب

      النواحي مهارة الكتابة    

  



  

  املضمون

  

  التنظيم

  

  املفردات

القواعد 

  اللغوية

  

  اإلمالء
  مقبول  ٦٧  ٣  ١٧  ١٤  ١٣  ٢٠  آنسة املوىف  ١

  مقبول  ٦٥  ٣  ١٨  ١٣  ١٢  ١٩  أعني رمحويت  ٢

  مقبول  ٥٦  ٣  ١٦  ١١  ١٠  ١٦  آيو ميدة الزهرة  ٣

  مقبول  ٦٣  ٣  ١٨  ١٤  ١٢  ١٦  س. باكوس بودي  ٤

  جيد  ٨٢  ٣  ٢٠  ١٩  ١٥  ٢٥  ديين كورين ساري  ٥

  مقبول  ٦٩  ٣  ١٧  ١٣  ١٦  ٢١  ذهر املوالنا  ٦

  مقبول  ٦٢  ٢  ١٦  ١٦  ١١  ١٧  فاتح األمم  ٧

  مقبول  ٦٧  ٣  ١٧  ١٤  ١٢  ٢١  فضل اهللا  ٨

  مقبول  ٦٧  ٣  ٢٠  ١١  ١٣  ٢٠  لولؤ عملية  ٩

  جيد  ٧٧  ٣  ٢١  ١٨  ١٤  ٢١  حمسنة الصافية  ١٠

  مقبول  ٥٩  ٤  ١٨  ١٠  ١٠  ١٧  مفتاح املصلحة  ١١

  مقبول  ٦٧  ٣  ١٨  ١٣  ١٢  ٢١  حممد ذيزين  ١٢

  جيد  ٨٥  ٤  ٢١  ١٧  ١٧  ٢٦  حممد طاهر الوهاب  ١٣

  ناقص  ٥٢  ٣  ١٦  ١٠  ١٠  ١٥  حممد فتح احلسن  ١٤

  جيد  ٧٨  ٣  ٢١  ١٤  ١٥  ٢٥  نلنا خرية  ١٥

  مقبول  ٦٥  ٣  ٢٠  ١٦  ١٠  ١٦  نور ليلي مخرية  ١٦

  مقبول  ٦٢  ٣  ١٧  ١١  ١١  ٢٠  نور فائدة  ١٧

  مقبول  ٦٣  ٣  ١٨  ١٣  ١١  ١٨  رفعة احملمودة  ١٨

  مقبول  ٦٠  ٣  ١٧  ١٣  ١١  ١٧  رين دوي رمحوايت  ١٩

  مقبول  ٦٢  ٣  ١٨  ١٢  ١١  ١٨  رين يوي زهرة  ٢٠

  مقبول  ٦٣  ٤  ٢٠  ١١  ١٢  ١٦  سيت فاطمة الزهرة  ٢١

  ناقص جدا  ٤٤  ٢  ١٢  ١٠  ٧  ١٣  سيت مناظرة   ٢٢

  مقبول  ٦٠  ٤  ١٦  ١٠  ١٠  ٢٠  سيت حسن اخلامتة  ٢٣

  ناقص جدا  ٤٨  ٣  ١١  ١٠  ٩  ١٥  مفتاح اهلدي  ٢٤



  

 :ملحوظات
P = (F : N) x 100% 

      

 =  Pنسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :وأما النسبة املثالية وتفسريها، هي 

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جدا جيد%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  -%  ٥٥

   بولمق% =   ٥٤  -% ٥٠

    ناقص%  =  ٤٩  -%  ٠      

  

  ٦جدول 

  نتائج االختبار البعدي للدور األول يف فصل التجرييب

  مقبول  ٦٣  ٣  ١٨  ١٢  ١١  ١٩  حممد أنوار صاحل  ٢٥

  مقبول  ٦٤  ٣  ٢٠  ١٢  ١٢  ١٩  أسوة حسنة  ٢٦

  مقبول  ٦٠  ٤  ١٨  ١٣  ١٠  ١٥  يوسري ناز  ٢٧

  مقبول  ٦٦  ٣  ٢٠  ١٣  ١١  ١٩  جهار نيل النصحى  ٢٨

  مقبول  ٦٦  ٣  ٢٠  ١٢  ١١  ٢٠  حبيبة اإلسالمية  ٢٩

  مقبول  ٦٨  ٣  ٢١  ١٤  ١٥  ٢٥  مفتاح املصلحة  ٣٠

  مقبول  ١٩٥٠  ٩٠  ٥٤٠  ٣٩٠  ٣٦٠  ٥٧٠  اموعة

  ٦٥  ٣  ١٨  ١٣  ١٢  ١٩  املعدل

      النواحي مهارة الكتابة    

  



  

  املضمون

  

  التنظيم

  

  املفردات

القواعد 

  اللغوية

  

  اإلمالء
  جيد  ٨٢  ٤  ٢٤  ١٥  ١٥  ٢٤  آنسة املوىف  ١

  جيد جدا  ٨٧  ٥  ٢٤  ١٦  ١٤  ٢٣  أعني رمحويت  ٢

  جيد   ٧٦  ٤  ٢٠  ١٦  ١٣  ٢٣  آيو ميدة الزهرة  ٣

  جيد  ٧٥  ٤  ٢١  ١٥  ١٥  ٢٠  س. باكوس بودي  ٤

  جيد جدا  ٩٠  ٤  ٢٣  ١٨  ١٨  ٢٧  ديين كورين ساري  ٥

  جيد  ٧٧  ٤  ١٨  ١٥  ١٧  ٢٣  ذهر املوالنا  ٦

  جيد  ٨١  ٥  ٢٠  ١٧  ١٧  ٢٢  فاتح األمم  ٧

  جيد  ٨٤  ٥  ٢١  ١٦  ١٧  ٢٥  فضل اهللا  ٨

  جيد  ٨١  ٥  ٢٢  ١٤  ١٥  ٢٥  لولؤ عملية  ٩

  جيد جدا  ٩٢  ٤  ٢٣  ١٩  ١٨  ٢٨  حمسنة الصافية  ١٠

  مقبول  ٦١  ٣  ١٨  ١٠  ١٠  ٢٠  مفتاح املصلحة  ١١

  مقبول  ٦٩  ٤  ١٨  ١٣  ١٣  ٢١  حممد ذيزين  ١٢

  جيد جدا  ٩٤  ٥  ٢٣  ١٩  ١٩  ٢٨  حممد طاهر الوهاب  ١٣

  ناقص جدا  ٤٥  ٣  ١٢  ٨  ٧  ١٥  حممد فتح احلسن  ١٤

  جيد  ٧٨  ٥  ٢٠  ١٥  ١٣  ٢٥  نلنا خرية  ١٥

  مقبول  ٦٧  ٣  ١٩  ١٥  ١٠  ٢٠  نور ليلي مخرية  ١٦

  جيد جدا  ٨٦  ٥  ٢١  ١٧  ١٦  ٢٧  نور فائدة  ١٧

  مقبول  ٦٥  ٣  ١٨  ١١  ١١  ٢٢  رفعة احملمودة  ١٨

  مقبول  ٦٥  ٤  ١٧  ١٣  ١١  ٢٠  رين دوي رمحوايت  ١٩

  مقبول  ٦٦  ٣  ٢١  ١٢  ١٢  ١٨  رين يوي زهرة  ٢٠

  ناقص جدا  ٤٥  ٢  ١٢  ١٠  ٧  ١٤  سيت فاطمة الزهرة  ٢١

  مقبول  ٦٢  ٤  ١٦  ١٣  ١١  ١٨  سيت مناظرة   ٢٢

  جيد  ٧٧  ٤  ٢٠  ١٦  ١٤  ٢٣  سيت حسن اخلامتة  ٢٣

  جيد  ٨٠  ٤  ٢١  ١٧  ١٤  ٢٤  مفتاح اهلدي  ٢٤



 :ملحوظات
P = (F : N) x 100% 

 
        

 =  Pنسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :وأما النسبة املثالية وتفسريها، هي 

  جيد % =  ١٠٠ –%  ٨٥

  جيد جدا%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  - %  ٥٥

  مقبول% =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  - %  ٠      

   ٧جدول 

  نتائج االختبار البعدي للدور الثاين يف فصل التجرييب

  جيد جدا  ٩٢  ٤  ٢٢  ١٩  ١٩  ٢٨  حممد أنوار صاحل  ٢٥

  جيد  ٧٩  ٤  ٢١  ١٦  ١٥  ٢٣  أسوة حسنة  ٢٦

  جيد  ٧٦  ٤  ٢٠  ١٦  ١٣  ٢٣  يوسري ناز  ٢٧

  جيد  ٨١  ٤  ٢٢  ١٦  ١٤  ٢٣  ر نيل النصحىجها  ٢٨

  جيد  ٧٦  ٤  ٢٠  ١٥  ١٤  ٢٣  حبيبة اإلسالمية  ٢٩

  جيد جدا  ٩٢  ٥  ٢٤  ١٨  ١٨  ٢٧  مفتاح املصلحة  ٣٠

  جيد  ٢٢٨٠  ١٢٠  ٦٠٠  ٤٥٠  ٤٢٠  ٦٩٠  اموعة

  ٧٦  ٤  ٢٠  ١٥  ١٤  ٢٣  املعدل

  

  رقم

  

  اسم الطالب

    بةالنواحي مهارة الكتا

  اموع

  

    التقدير

  املضمون

  

  التنظيم

  

  املفردات

القواعد 

  اللغوية

  

  اإلمالء
  جيد جدا  ٩٠  ٥  ٢٥  ١٧  ١٧  ٢٦  آنسة املوىف  ١



  جيد جدا  ٩٣  ٥  ٢٥  ١٩  ١٧  ٢٧  أعني رمحويت  ٢

  جيد جدا  ٨٥  ٥  ٢٢  ١٧  ١٧  ٢٤  آيو ميدة الزهرة  ٣

  جيد  ٨٤  ٥  ٢٤  ١٨  ١٧  ٢٠  س. باكوس بودي  ٤

  جيد جدا  ٩٧  ٥  ٢٥  ١٩  ١٩  ٢٩  اريديين كورين س  ٥

  جيد  ٧٧  ٤  ١٨  ١٥  ١٧  ٢٣  ذهر املوالنا  ٦

  جيد  ٨١  ٥  ٢٠  ١٧  ١٧  ٢٢  فاتح األمم  ٧

  جيد  ٨٤  ٥  ٢١  ١٦  ١٧  ٢٥  فضل اهللا  ٨

  جيد  ٨١  ٥  ٢٢  ١٤  ١٥  ٢٥  لولؤ عملية  ٩

  جيد جدا  ٩٧  ٥  ٢٥  ١٩  ١٩  ٢٩  حمسنة الصافية  ١٠

  جيد  ٧١  ٥  ٢١  ١٢  ١٣  ٢٠  مفتاح املصلحة  ١١

  جيد  ٧٤  ٥  ١٩  ١٤  ١٤  ٢٢  مد ذيزينحم  ١٢

  جيد جدا  ٩٧  ٥  ٢٥  ١٩  ١٩  ٢٩  حممد طاهر الوهاب  ١٣

  مقبول  ٥٥  ٤  ١٥  ١٠  ٩  ١٧  حممد فتح احلسن  ١٤

  جيد  ٧٨  ٥  ٢٠  ١٥  ١٤  ٢٤  نلنا خرية  ١٥

  جيد  ٧٤  ٤  ٢٢  ١٧  ١٢  ١٩  نور ليلي مخرية  ١٦

  جيد جدا  ٩٣  ٥  ٢٣  ١٩  ١٨  ٢٨  نور فائدة  ١٧

  جيد  ٧٢  ٤  ٢٠  ١٣  ١٣  ٢٢  رفعة احملمودة  ١٨

  جيد  ٧٠  ٤  ٢٠  ١٤  ١٢  ٢٠  رين دوي رمحوايت  ١٩

  مقبول  ٦٦  ٤  ٢١  ١٢  ١٢  ١٧  رين يوي زهرة  ٢٠

  مقبول  ٥٥  ٤  ١٥  ١٢  ٩  ١٥  سيت فاطمة الزهرة  ٢١

  مقبول  ٦٨  ٥  ١٩  ١٤  ١٢  ١٨  سيت مناظرة   ٢٢

  جيد  ٧٧  ٥  ٢٠  ١٦  ١٤  ٢٢  سيت حسن اخلامتة  ٢٣

  جيد  ٨٠  ٥  ٢١  ١٧  ١٥  ٢٢  مفتاح اهلدي  ٢٤

  جيد جدا  ٩٦  ٥  ٢٥  ١٩  ١٩  ٢٨  حممد أنوار صاحل  ٢٥

  جيد  ٧٩  ٥  ٢١  ١٦  ١٥  ٢٢  أسوة حسنة  ٢٦



  

  

 :ملحوظات
P = (F : N) x 100% 

 
        

 =  Pنسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :وأما النسبة املثالية وتفسريها، هي 

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جدا جيد%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  -   %٥٥

   مقبول% =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  - %  ٠      

  ٨جدول 

  نتائج االختبار القبلي يف فصل الضابط

  

  رقم

  

  اسم الطالب

    النواحي مهارة الكتابة

  اموع

  

القواعد   املفردات  التنظيم  املضمون  التقدير

  اللغوية

  اإلمالء

  جيد جدا  ٩٠  ٥  ٢٤  ١٨  ١٧  ٢٦  يوسري ناز  ٢٧

  جيد  ٧٦  ٥  ٢٠  ١٥  ١٤  ٢٢  جهار نيل النصحى  ٢٨

  جيد جدا  ٨٦  ٥  ٢٣  ١٧  ١٧  ٢٤  حبيبة اإلسالمية  ٢٩

  جيد جدا  ٩٦  ٥  ٢٥  ١٩  ١٩  ٢٨  مفتاح املصلحة  ٣٠

  جيد جدا  ٢٦٠١  ١٤٣  ٦٤٦  ٤٧٩  ٤٥٩  ٦٩٥  ةاموع

  ٧،٨٦  ٧٦،٤  ٥٦،٢١  ١٥، ٩٧   ١٥، ٣  ٢٣، ١٦  املعدل



  ولمقب  ٥٦  ٣  ١٥  ١٢  ١٤  ١٢  فطرية ماريانا  ١

  مقبول  ٥٥  ٣  ١٤  ١١  ١٣  ١٤  ألوي سهاب  ٢

  مقبول  ٥٩  ٣  ١٥  ١١  ١١  ١٩  ديان كرنياويت  ٣

  مقبول  ٦٠  ٣  ١٦  ١١  ١٣  ١٧  مفتاح اهلدى  ٤

  جيد  ٨٠  ٣  ٢٠  ١٨  ١٦  ٢٣  فربيليا حسن  ٥

  مقبول  ٦٩  ٣  ١٧  ١١  ١٥  ٢٣  نور اهلدى  ٦

  مقبول  ٦١  ٢  ١٥  ١٦  ١١  ١٧  سيسي أنصاري  ٧

  مقبول  ٦٦  ٣  ١٥  ١٣  ١٣  ٢٢  أمحد نور عني  ٨

  مقبول  ٦٦  ٣  ١٩  ١٢  ١٢  ٢٠  عيشة فريدة  ٩

  جيد  ٧٧  ٣  ٢٠  ١٧  ١٥  ٢٢  ليلي مغفرة  ١٠

  مقبول  ٦٠  ٤  ١٨  ١٠  ١١  ١٧  رىرى ملة  ١١

  مقبول  ٦٨  ٣  ١٨  ١٣  ١٤  ٢٠  ليلة اخلريية  ١٢

  جيد جدا  ٨٥  ٤  ٢١  ١٨  ١٧  ٢٥  حسن  ١٣

  مقبول  ٥٥  ٣  ١٦  ١١  ١١  ١٤  نور فطرية  ١٤

  جيد  ٧٢  ٣  ٢٠  ١٢  ١٢  ٢٥  استقامة  ١٥

  جيد  ٧٠  ٤  ١٩  ١٨  ١٢  ١٧  سولستيانا  ١٦

  مقبول  ٦٠  ٣  ١٥  ١١  ١١  ٢٠  د.صلطان ص  ١٧

  مقبول  ٦٥  ٣  ١٨  ١٣  ١٣  ١٨  أنيك امرأة  ١٨

  مقبول  ٥٥  ٣  ١٥  ١٢  ١١  ١٥  مفتاح املنري  ١٩

  مقبول  ٦٢  ٣  ١٨  ١٢  ١١  ١٨  زكريا أنام  ٢٠

  مقبول  ٦٣  ٤  ٢٠  ١١  ١٢  ١٦  نوريا ساري  ٢١

  جيد جدا  ٨٥  ٤  ٢١  ١٨  ١٨  ٢٤  إدى فريدة  ٢٢

  جيد جدا  ٨٦  ٥  ٢٠  ١٨  ١٨  ٢٥  خملص رمضان  ٢٣

  جيد  ٨٠  ٤  ٢٠  ١٥  ١٩  ٢٢  أننج نور  ٢٤



  مقبول  ٦٣  ٣  ١٨  ١٢  ١١  ١٩  هدى خري الصاحل  ٢٥

  جيد  ٨١  ٤  ٢٠  ١٦  ١٧  ٢٤  قاسم اجلنيدي  ٢٦

  مقبول  ٦٦  ٣  ٢٠  ١٣  ١١  ١٩  حممد أنفال  ٢٧

  مقبول  ٥٥  ٣  ١٢  ١٢  ١١  ١٧  يسيت مرتينا  ٢٨

  مقبول  ٦٤  ٢  ١٨  ١٤  ١٤  ١٦  فطرية  ٢٩

  ناقص جدا  ٤٧  ٢  ١٣  ١٠  ١٠  ١٢  س. نانيك  ٣٠

  مقبول  ١٩٤٤  ٩٤  ٤٩٨  ٣٩١  ٣٨٧  ٥٦٠  اموعة
  ٨،٦٤  ٣،١٣  ١٣،٢٦  ١٣،٠٣  ١٢،٩  ١٨،٦٦  املعدل

  

 :ملحوظات
P = (F : N) x 100%  

        

 =  Pنسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :ريها، هي وأما النسبة املثالية وتفس

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جدا جيد%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  - %  ٥٥

  مقبول% =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  - %  ٠      

  

  ٩جدول 

  نتائج االختبار البعدي للدور األول يف فصل الضابط

  

  رقم

  

  اسم الطالب

    النواحي مهارة الكتابة

  اموع

  

  اإلمالءالقواعد   املفردات  التنظيم  املضمون  التقدير



  اللغوية

  مقبول  ٦٦  ٣  ١٨  ١٤  ١٧  ١٤  فطرية ماريانا  ١

  مقبول  ٦٥  ٣  ١٧  ١٣  ١٦  ١٦  ألوي سهاب  ٢

  مقبول  ٦٧  ٣  ١٥  ١٦  ١٦  ١٧  ديان كرنياويت  ٣

  مقبول  ٦٩  ٣  ١٨  ١٦  ١٧  ١٥  مفتاح اهلدى  ٤

  مقبول  ٦٤  ٢  ١٤  ١٤  ١٧  ١٧  فربيليا حسن  ٥

  جيد  ٧٢  ٤  ١٧  ١٧  ١٨  ١٧  نور اهلدى  ٦

  مقبول  ٦٤  ٣  ١٥  ١٧  ١٥  ١٤  سيسي أنصاري  ٧

  مقبول  ٦٥  ٢  ١٦  ١٥  ١٦  ١٦  أمحد نور عني  ٨

  جيد  ٧١  ٣  ١٨  ١٧  ١٧  ١٦  عيشة فريدة  ٩

  مقبول  ٦٠  ٣  ١١  ١٥  ١٤  ١٧  ليلي مغفرة  ١٠

  مقبول  ٦٦  ٣  ١٥  ١٥  ١٦  ١٧  رىرى ملة  ١١

  جيد  ٧٦  ٣  ١٧  ٢٠  ١٩  ١٧  ليلة اخلريية  ١٢

  يدج  ٧٧  ٤  ١٦  ١٨  ١٩  ٢٠  حسن  ١٣

  مقبول  ٦٩  ٣  ١٨  ١٦  ١٦  ١٦  نور فطرية  ١٤

  مقبول  ٦٨  ٢  ١٨  ١٦  ١٦  ١٦  استقامة  ١٥

  مقبول  ٦٩  ٣  ١٧  ١٦  ١٧  ١٦  سولستيانا  ١٦

  مقبول  ٥٨  ٣  ١٢  ١٣  ١١  ١٩  د.صلطان ص  ١٧

  مقبول  ٦٨  ٣  ١٩  ١٦  ١٥  ١٥  أنيك امرأة  ١٨

  مقبول  ٦٨  ٣  ١٩  ١٤  ١٦  ١٦  مفتاح املنري  ١٩

  مقبول  ٦٥  ٢  ١٦  ١٥  ١٦  ١٦  زكريا أنام  ٢٠

  جيد  ٧٨  ٤  ١٨  ١٨  ١٧  ٢١  نوريا ساري  ٢١

  جيد جدا  ٨٤  ٤  ٢٠  ١٨  ١٨  ٢٤  إدى فريدة  ٢٢

  جيد جدا  ٨٦  ٤  ٢١  ١٧  ١٩  ٢٥  خملص رمضان  ٢٣



  جيد  ٨٠  ٤  ١٩  ١٩  ١٨  ٢٠  أننج نور  ٢٤

  جيد  ٧٦  ٤  ١٧  ١٨  ١٨  ١٩  هدى خري الصاحل  ٢٥

  جيد جدا  ٨٣  ٤  ٢٠  ١٩  ١٩  ٢١  قاسم اجلنيدي  ٢٦

  ناقص  ٥٤  ٣  ١٢  ١١  ١١  ١٧  حممد أنفال  ٢٧

  مقبول  ٥٥  ٣  ١٢  ١٢  ١٥  ١٣  يسيت مرتينا  ٢٨

  مقبول  ٥٧  ٣  ١٢  ١٤  ١٢  ١٦  فطرية  ٢٩

  ناقص  ٥٤  ٢  ١٣  ١١  ١١  ١٧  س. نانيك  ٣٠

  مقبول  ٢٠٦٤  ٩٣  ٩٠،٤  ٤٥٥  ٤٦٤  ٥٢٠  اموعة

  ٨،٦٨  ١٠،٣  ٣٣،١٦  ١٦،١٥  ٤٦،١٥  ٣٣،١٧  املعدل

 :ملحوظات
P = (F : N) x 100% 

    

 =  Pجاحنسبة الن  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :وأما النسبة املثالية وتفسريها، هي 

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جدا جيد%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  - %  ٥٥

   مقبول% =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  - %  ٠      

  

  ١٠جدول 

  نتائج االختبار البعدي للدور الثاين يف فصل الضابط

  

  رقم

  

  سم الطالبا

    النواحي مهارة الكتابة

  اموع

  

  اإلمالءالقواعد   املفردات  التنظيم  املضمون  التقدير



  اللغوية

  جيد  ٧٠  ٣  ١٩  ١٦  ١٧  ١٥  فطرية ماريانا  ١

  جيد  ٧٠  ٣  ١٧  ١٦  ١٦  ١٨  ألوي سهاب  ٢

  مقبول  ٦٨  ٣  ١٦  ١٦  ١٦  ١٧  ديان كرنياويت  ٣

  جيد  ٧٥  ٣  ١٨  ١٩  ١٧  ١٨  مفتاح اهلدى  ٤

  مقبول  ٦٤  ٢  ١٤  ١٤  ١٧  ١٧  ربيليا حسنف  ٥

  جيد  ٧٢  ٤  ١٧  ١٧  ١٨  ١٧  نور اهلدى  ٦

  جيد  ٧٠  ٣  ١٧  ١٧  ١٦  ١٧  سيسي أنصاري  ٧

  مقبول  ٦٥  ٢  ١٦  ١٥  ١٦  ١٦  أمحد نور عني  ٨

  جيد  ٧١  ٤  ١٦  ١٧  ١٧  ١٦  عيشة فريدة  ٩

  جيد  ٧٠  ٣  ١٦  ١٦  ١٦  ١٩  ليلي مغفرة  ١٠

  مقبول  ٦٦  ٣  ١٥  ١٥  ١٦  ١٧  رىرى ملة  ١١

  جيد  ٧٩  ٤  ١٧  ٢٠  ١٩  ١٩  لة اخلرييةلي  ١٢

  جيد  ٧٨  ٤  ١٧  ١٨  ١٩  ٢٠  حسن  ١٣

  جيد  ٧٠  ٣  ١٨  ١٦  ١٧  ١٦  نور فطرية  ١٤

  جيد  ٧٢  ٤  ١٨  ١٦  ١٦  ١٨  استقامة  ١٥

  مقبول  ٦٩  ٣  ١٧  ١٦  ١٧  ١٦  سولستيانا  ١٦

  جيد  ٧٠  ٣  ١٦  ١٧  ١٥  ٢١  د.صلطان ص  ١٧

  جيد  ٧٣  ٤  ٢٠  ١٦  ١٦  ١٨  أنيك امرأة  ١٨

  مقبول  ٦٨  ٣  ١٩  ١٤  ١٦  ١٦  مفتاح املنري  ١٩

  مقبول  ٦٥  ٢  ١٦  ١٥  ١٦  ١٦  زكريا أنام  ٢٠

  جيد  ٧٨  ٤  ١٨  ١٨  ١٧  ٢١  نوريا ساري  ٢١

  جيد   ٨٤  ٤  ٢٠  ١٨  ١٨  ٢٤  إدى فريدة  ٢٢

  جيد جدا  ٨٥  ٤  ٢١  ١٧  ١٨  ٢٥  خملص رمضان  ٢٣



  جيد  ٨٢  ٤  ٢٠  ١٩  ١٨  ٢١  أننج نور  ٢٤

  جيد  ٧٧  ٤  ١٧  ١٨  ١٨  ٢٠  هدى خري الصاحل  ٢٥

  جيد   ٨٣  ٤  ٢٠  ١٩  ١٩  ٢١  نيديقاسم اجل  ٢٦

  مقبول  ٦٣  ٣  ١٥  ١٣  ١٥  ١٧  حممد أنفال  ٢٧

  مقبول  ٦٤  ٣  ١٦  ١٤  ١٥  ١٦  يسيت مرتينا  ٢٨

  مقبول  ٥٧  ٣  ١٢  ١٤  ١٢  ١٦  فطرية  ٢٩

  مقبول  ٥٧  ٣  ١٤  ١١  ١٢  ١٧  س. نانيك  ٣٠

  جيد  ٢١٣٥  ٩٩  ٤٩٧  ٤٨٧  ٤٩٥  ٥٤٥  اموعة

  ١٦،٧١  ٣٠،٣  ٥٦،١٦  ٢٣،١٦  ٥،١٦  ١٦،١٨  املعدل

 :ملحوظات
P = (F : N) x 100%  

 =  Pنسبة النجاح  

 =  Fدرجة جناح البند  

 = Nعدد البنود  

  :وأما النسبة املثالية وتفسريها، هي 

  ممتاز% =  ١٠٠ –%  ٨٥

     جدا جيد%  =   ٨٤ –%  ٧٠

  جيد% =  ٦٩  - %  ٥٥

   مقبول% =   ٥٤  -% ٥٠

  ناقص %  =  ٤٩  - %  ٠      

  

  

  الفصل اخلامس

  اخلامتة



حيتوي الفصل اخلامس على خالصة البحث واالقتراحات املرتبطة بالبحث يف هذا و

  املوضوع

  

 البحث نتائج  - أ

  :إليها الباحثة يف هذه الدراسة تتخلص فيما يأيت تالنتائج اليت وصل

أن تعليم الكتابة باللغة العربية استخدام الصور املتسلسلة جيري يف ثالث   .١

. ة ومرحلة الكتابة ومرحلة ما بعد الكتابةمرحلة ما قبل الكتاب: مراحل، وهي

ميكن فيه استخدام عدة الوسائل تساعد الطالب على بناء معارفهم وخربام 

 .يف الكتابة

أن تعليم الكتابة باللغة العربية باستخدام الصور املتسلسلة ال يبحث قواعد  .٢

 واحي مهارة الكتابة بصفة شاملة،نالنحوية واإلمالئية فحسب، بل يعاجل 

وهذا . وهي املضمون وتنظيم األفكار واملفردات والقواعد اللغوية واإلمالئية

مناسب بطبيعة الكتابة إذ أا ليست مهارة بسيطة تتركز على القواعد فح 

فتعترب الكتابة من . ورسم احلروف فحسب، بل هي أوسع وأمشل من ذلك

 .عملية جسمية وفكرية

الطالب يف االختبار القبلي واالختبار اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها   .٣

ستخدمة لترقية املالبعدي يف الدور األول والدور الثاين، أن الصور املتسلسلة 



مهارة الكتابة الطالب يف تعليم مهارة الكتابة باللغة العربية تصل إىل درجة 

 %.٦٠النسبة املئوية 

 

 لتوصياتا  - ب

م الصور املتسلسلة إىل حد كبري أن يهتم املعلم بالتطبيق مهارة الكتابة باستخدا - ١

حىت ال خيطر على أذهان الطالب أن هذه  -وخاصة للمبتدئني –وال يتعمق فيها 

 .املادة صعبة

أن يربط املعلم بني األبواب حىت يستطيع الطالب أن يطبقوا كل ما تعلموه يف  - ٢

 .كتابة العربية

 

 املقترحات -ج

  :تم ا فهيأما االقتراحات اليت جيب على كل معلم  أن يهت

أن التعليم حيتاج إىل الوسائل املتنوعة السيما يف تعليم الكتابة باللغة العربية   .١

 .وهذاه الوسائل لترقية قدرة الطالب

أن اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج حتتاج إىل ترقية اللغة   .٢

الصور املتسلسلة يف  العربية وخاصة يف مهارة الكتابة، وعلى املعلم أن يطبق

 .ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية



أن يهتم املعلم مبيول الطالب وقدرم خاصة يف مهارة الكتابة، أن يطبق الصور   .٣

 .املتسلسلة يف تنمية مهارم

كان املعلم  إذا إال باستعمال الصور املتسلسلة فقط، بل تمأن تعليم الكتابة ال ي  .٤

  .يهتم حباجة الطالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم

  



وكالة المطبوعات : ، الكويتأصول البحث العلمي ومناهجه بدر ، أحمد

   .م١٩٨٢عبد اهللا حرمي، 
، المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسيهاعليان،  أحمد فؤاد محمود

  م١٩٩٢دار المسلم للنشر والتوزيع، : الرياض
، إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمين الذيب، يوسف أحمد،

   م١٩٨٥: بيروت

، طبيعة مزيدة تعليم اللغة العربية من النظرية والتطبيقاتة، شححسن 

   الدار المصرية للبنائية: ومنقحة، القاهرة

، مفهومه وأدواته وأساليبه: ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي

  )١٩٩٣دار الفكر، : عمان(

طرائق تدريس اللغة العربية طعيمة ومحمود كامل الناقة، رشدي أحمد 

منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية . ، إيسيسكولغير الناطقين بها

  .م٢٠٠٣والعلوم والثقافة، 

عمادة : ، الرياضعلم اللغة النفسسيد أحمد منصور، عبد المجيد، 

  هـ ١٣٠٢جامعة الملك سعود،  -شؤون المكتبات

، مكتبة لبانان، تعلم اللغت الحية وتعليمهالعربي، ، صالح المجيد عبد ا

  م١٩٨١

: ، بيروتالموجه العلمي لمدرس اللغة العربيةالهاشمي ،  عابد توفيق

م، الهندوي، خليل، تيسير اإلنشاء، مكتبة ١٩٨٣مؤسسة الرسالة، 

  ٧.الشبهاء، ط

  ١٩٨٣، الخرطوم، سودان، ملغويةالللدراسات أحمد عبد الحليم، 



م، مكتبة ١٩٨٣ :الكويت, تدريس فنون اللغة العربيةمدكور ،  علي أحمد

  .١.ط.الفالح

التقنيات التربوي في تدريس اللغة العربية علي القاسمي وعلي السيد، 

، ورات المنظمة اإلسالمية للتربية لغير الناطقين بها

  ١٩٩١-١٤١١إيسيسكو  -العلومالوالثقافة

مطابع : ، الرياضالعربية في طرائق تدريس اللغةالسيد ،  محمود أحمد

  .م١٩٨٦الفروق التجارية، 

دار الفالح، : ، األردنأساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي، 

٢٠٠٠ 

، إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعمينمحمد يوسف الذيب، 

 ٣، ط،)١٩٨٥: الكويت(
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  املالحق

  االختبار القبلي لفصل جترييب

  العطلة: املوضوع

  ؟مىت جاءت العطلة:   العناصر



  ؟مع من الذهاب يف العطلة               

  ؟مبا يذهب يف العطلة               

  ؟أين يقضي  العطلة األسبوع               

  ؟ماذا حيمل يف العطلة               

   ؟ماذا يفعل يف العطلة               

------------------------------- ------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 ------------------------------------------ -------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

---- ---------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 -------------------------------------------------

 ------------------------------------------ ------- 

 

 األعمال اليومية
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 العطلة
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 ؟مبا يذهب مع من الذهاب يف العطلة؟ ؟أين يقضي العطلة ميت جاءت العطلة؟
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  مالحظة

  بيان  ننيجة  العوامل  منرة

الدراسة قد اهتم حباجة اللغة اليومية الكتابة هل املادة   ١

  الطالب؟

          



            الدراسة يف حياة اليومية الطالب؟الكتابة ما فائدة املادة   ٢

هل املهارة واملعرفة الطالب وجد من فكرة نفيهم أو من بيان   ٣

  .املدرس؟

          

            ؟كيف طريقة الطالب يف تفهيم، وحتليل، وتلخيص الكتابة  ٤

قد انتقل من املدرس إىل التعليم مهارة الكتابة هل األنشطة   ٥

  الطالب؟

          

            بة للطالب؟اهل سعى املدرس إىل التعليم املتنوعة والتعليم اجلذ  ٦

            هل شجع املدرس الطالب يف التعليم املهارة الكتابة؟  ٧

 ابةهل الصور املتسلسلة يساعد الطالب يف درس مهارة الكت  ٨

  ؟جلعل اجلمل البسيطة

          

            هل يدرس الطلبة بكل اهتمام يف تعلم مهارة الكتابة؟  ٩

  

 

  

  

 

  املقابلة

  املقابلة مع الطالب 

  هل حتب باالتعليم مهارة الكتابة  باستخدام الصور املتسلسلة؟. 1



 ما رأيك بالتعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور املتسلسلة ؟. ٢

 درس مهارة الكتابة بالتعليم اجلذابة و احملبة أمام الطالب؟هل علم امل. ٣

  مااملشكلة اليت وجد  بالتعليم مهارة الكتابة يف الفصل؟  . ٤

  

  املقابلة مع املدرس

 أي مدخل استعمل يف التعليم مهارة الكتابة يف الفصل؟ .١

 الطالب بالتعليم مهارة الكتابة يف الفصل؟سلوك كيف  .٢

 لتعليم مهارة الكتابة يف القصل؟مااملشكلة اليت وجدت با .٣

  هل عرفت بالتعليم مهارة الكتابة باستخدام صور املتسلسلة؟ .٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   




