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Sekiranya bukan Karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, 

tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk 

menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan 

dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu 

sedikitpun. dan (juga karena) Allah Telah menurunkan Kitab dan 

hikmah kepadamu, dan Telah mengajarkan kepadamu apa yang 

belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. 

(An-Nisa - ١١٣) 
 

  : عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
بوا الْعرب ِلثَالٍَثِ َألني عرِبي واْلقُرآنُ عرِبي وكَالَم أَهِل الْجنِة ِفي الْجنِة أَِح " 

 ِبيرع"  
  )رواه الطرباين و غريه (
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  كلمة الشكر والتقدير

  
احلمد هللا رب العاملني على نعمه ظاهرة وباطنة وواسع كرمه، اللهم أنت 
الفاعل املختار، لكل مفعول من الكائنات واآلثار، نشكرك على مزيد نعمك، 

  .ومضاعف جودك وكرمك
اهللا املبدئ إال له وأشهد أن ال إ. واحلمد اهللا خلق اإلنسان يف أحسن تقومي

 ترفع مؤديها إىل مراتب أوىل التمجيد  شهادة عبده ورسولهاوأشهد أن حممد. املعيد
  ....أمابعد. صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أمجعني

.  بعون اهللا تعاىل العليم القديرالرسالة العلمية للماجستري هوقد متت كتابة هذ
 من النقصان واألخطاء فأرجو .اكثريبه  هذا البحث اجلامعي نوكي  أناملمكنفإن من 

قدم شكري وحتييت حتية من أ  أنال ثناء والجزاء أجدر إالو. من القراء أن يصحوه
 وكل من الرسالة العلمية للماجستري ه هذ يفعميق قليب إىل كل من ساهم وشارك

  :ساعدين ببذل سعيه يف إاء هذا البحث اجلامعي خاصة إىل 
موالنا مالك ر احلاج إمام سوفرايوغو رئيس جامعة فضيلة األستاذ الدكتو .١

  .اإلسالمية احلكومية مباالنجإبراهيم 
ميد كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا  عري املاجستمهيمن احلاج األستاذفضيلة  .٢

 . اإلسالمية احلكومية مباالنجمالك إبراهيم 

ية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية كلرئيس  شهداء، فضيلة الدكتور .٣
  .اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم جب

الدكتور نصر الدين إدريس جوهر، املشرف األول علي هذه الرسالة فضيلة  .٤
 وقته إللقاء  يل من قد إتاحيحىت كتبت حبثا جديدا صحيحا، والذو العلمية

  .هذه الرسالة العلميةاقتراحات يف كتابة 



 ٤ 

ور حممد شيخون حممد سليمان، املشرف الثاين، الذي يعجز لساين الدكتفضيلة  .٥
عن شكره وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع والتوجيه واملساعد 

 .طوال فترة إعداد هذه الرسالة العلمية

  وقد بذال كل ما ن بذال جهدمها يف تربييتي احملبوبني الذوالدي احملترمني .٦
 حىت عناية وجهد ودعاء وحب وشجعوين للنجاح منحتجت إليه يف حيايت إ

 .  اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرةاهم،  جز من البحثتيانته

 .، الذين قد علموين بالصرب واإلخالص واملشايخ احملترمنيةمجيع األساتذ .٧

 .مجيع أسريت األحباء الذين يرافقوين باجلهاد يف سبيل اهللا .٨

ال عسي أن . م، شكرا عليكة، دوي أنيسة صلحني، سيتاألحباء يتقايمجيع صد .٩
 اللقاءهلذا ، ليس الفراق كنت باكيا ولكن  إنين لست للفراقياائيكون فراقنا 

 . اذكروا دائما جهادنا فأرجوكم نادما،أجد نفسي

 الدراسات العليا كليةاللغة العربية قسم تعليم يف وألشقائي وزمالئي وأصدقائي  .١٠
دوي  : هم٢٠٠٧ دفعة إلسالمية احلكومية ماالنجاجامعة موالنا مالك إبراهيم 

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

ق، الرباء سربني، وراراين، رمحة اهللا الثالث، سوبريانتو، مكي حسن، عمر فزم
مسائهم أ مل يذكر  الذينصدقائيأو إىل مجيع   .طريق السعود، زلفان شاهنشة

 .الرسالةمتام كتابة هذا إآراءهم وأفكارهم على بهنا، وهم الذين سامهوا 

  
أن جيزيهم جزاء حلة وونسأل اهللا تعاىل أن جيعل أعماهلم وجهدهم أعماال صا

. إن اهللا ال يضيع أجر احملسينني. جزاهم اهللا خري اجلزاء.  يف الدارين آميـنحسنا
  من األخطاء لقلة معرفتها ال ختلو الرسالة العلمية ه أن هذباحثةوجبانب ذلك، تشعر ال



 ٥ 

. عن موضوع هذا البحث الذي يتعلق  مبهارة الكتابة وتعليمها، ووسائل تعليمية
 ومجيع قرائه تهاهللا أن جيعل هذا البحث عمال صاحلا وأن يكون نافعا لكاتبوتدعو 
  .......اجميب السائلنيي. آمـني

  
  

  ٢٠١٠ ينايري ٢٨ماالنج، 
  الباحثة

  
  

  فوجي رهايو
  ٠٧٩١٠٠٢٤: رقم التسجيل 
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  تقرير املشرفني

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد 
  .وعلى آله وأصحابه أمجعني

  :بعد اإلطالع على البحث العلمي الذي حضرته الطالبة
  فوجي رهايو:   اعداد الطالبة

  ٠٧٩١٠٠٢٤:   م التسجيلرق
فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعلـيم مهـارة         :          موضوع البحث 

 الكتابة

  )جنو المبونج الشماليةويف املدرسة الثانوية وايل سبالتطبيق (                    
  

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل 

  األول املشرف
  

   جوهرنصر الدين إدريس الدكتور
 

  الثاين املشرف
  

  حممد شيخون حممد سليمان الدكتور
 

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

   صاحل نور شهداءالدكتور 
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

 فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابة
  )جنو المبونج الشماليةويف املدرسة الثانوية وايل سبالتطبيق (

  مقدم لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةيحبث تكميل
  

 / ٢-٠٧٩١٠٠٢٤S: التسجيل رقم     يوفوجي رها   : الطالبة إعداد

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
  .   م٢٠١٠ ينايري ٢١ اخلميس غة العربية، وذلك يف يوماملاجستري يف تعليم الل

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 : ..................التوقيع ناقشاوم رئسيا  صاحل نورشهداءلدكتور ا - ١

 : ..................التوقيع مناقشا تركيس لوبيسالدكتور  - ٢

 : ..................التوقيع ومناقشا مشرفا نصر الدين إدريس جوهر الدكتور - ٣

 : ..................التوقيع ومناقشا مشرفا حممد شيخون حممد سليمان الدكتور - ٤

  االعتماد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  مهيمن الدكتور األستاذ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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 إقرار الطالبة
  

  :أنا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآلتـي
  فوجي رهايو:   االسم الكامل
 ٠٧٩١٠٠٢٤:   رقم التسجيل

  اجلنوبية المبونجكوتابومي، :   العنوان
ضرا لتوفري شرط لنيل درجة أقرر إقرارا بأن هذه الرسالة التـي ح

 إبراهيم مالك موالنا جامعةاملاجسـتري يف تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 
  : حتت عنوانمباالنج  احلكومية اإلسالمية
  

 فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابة

  )لشماليةجنو المبونج اويف املدرسة الثانوية وايل سبالتطبيق (
  

وإذا أدعـى .  زورا من إبداع غريي أو تأليف آخرحضرا وكتبتها بنفسي وما
فأنا أحتمل وتأيفي ستقبال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي  مأحـد

املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج براهيمإ مالك موالناالعليا اجلامعة 

 جيربين أحد على دون أنهذا، وقرر هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة و
  .ذلك

  ٢٠١٠ ينايري ٢٨ماالنج، 
    توقيع صاحبة اإلقرار

  
  فوجي رهايو

  ٠٧٩١٠٠٢٤: التسجيل  رقم  
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 البحث مستخلص

يف بالتطبيق ابة فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكت . مـ٢٠٠٩، فوجي رهايو
الدكتور نصر الدين  :املشرف األول  .)املدرسة  الثانوية وايل ساجنوا المبونج الشمالية

  .الدكتور حممد شيخون حممد سليمان :  واملشرف الثانـي ،إدريس جوهر
  مهارة الكتابة، الصور الكاريكاتورية   فعالية :الكلمات األساسية 

مهارة الكتابة وترقية كفاءة الطلبـة يف التعـبري املوجـه           هذا البحث يهدف إيل حتسني تعليم       
عقد هذا البحث يف املدرسة  الثانوية وايل سنوجو المبونج الـشمالية   . باستخدام الصور الكاريكاتورية  

ألا إحدى املدراس املتقدمة داخل معهد اللغة وتتميز باستخدام مجيع الطالب يف املدرسة الثانوية وايل               
الشمالية اللغة العربية يوميا، ولكن  توجد مشكلة يف تعليم اللغة العربية عندهم خاصة              سنوجو المبونج   

يف تعليم الكتابة، علي الرغم من أم ماهرون يف الكالم واملناقشة واادلة ولكن توجد عند هم املشكلة      
كاريكاتوريـة يف  وهدف هذا البحث معرفة فعالية تدريس الكتابة باستخدام الصور ال. يف تعبري التحرير 

، واختيار املفردات، والقواعد، والتنظيم، واملـضمون،       )كتابة الكلمات (تنمية مهارة الطالب يف إمالء      
  .يف املدرسة الثانوية وايل سنوجو المبونج الشماليةلطلبة 

 هذا البحث باستخدام جمموعتني، جمموعـة        ، وجرى  املدخل املستخدم هو التجريييب الكمي     أما
 يف الـسنة    الثانويـة   يف املرحلـة   فصل الثاين المجيع الطلبة يف    وعينة البحث   . موعة ضابطة جتريبية وجم 
 ومنهج  .لباا  ط  ٣٩عددهم  يبلغ  ، و المبونج الشمالية    وايل ساجنوا يف معهد    ٢٠١٠–٢٠٠٩الدراسية    

ذكور اليت تقوم بتجربة فعالية الكتابة باملدخل امل) Quasi Experiment(البحث فهو منهج شبه جتربة 
وأدوات البحث املستخدمة هي املقابلـة،      . ملعرفة فعالية هذه الصور التعليمية    )  T-Test" (ت"باختبار  

  .واالختبار، واالستبيان
%) ٧٩,٥٠ (لمجموعة الـضابطة  ونتائج هذا البحث هو أن يف اإلختبار القبلي ملادة الكتابة ل          

%) ١٠,٢٥(، و   مقبوليف درجة   منهم  %) ١٠,٢٥(و  . راسب، ألن درجتهم يف درجة       ضعفاء منهم
. راسبحصلوا على درجة    ،   ضعفاء منهم%) ٥٦,٤٠(أما للمجموعة التجريبية    . جيدمنهم يف درجة    

ونتـائج الطلبـة يف     . جيـد منهم يف درجة    %) ١٥,٤٠(، و   مقبولمنهم يف درجة    %) ٢٨,٢٠(و  
و . راسـب ة  حصلوا على درج  ،   ضعفاء منهم %)٢,٥٧(اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة  هي       

أما للمجموعة التجريبيـة    . جيدمنهم يف درجة    %) ٥١,٢٨(، و   مقبولمنهم يف درجة    %) ٤٦,١٥(
واخلالصة . جيد جدامنهم يف درجة  %) ٣٣,٣٤(و  . جيدمن عدد الطلبة يف درجة      %) ٦٦,٦٦(هي  

 هـذه    وتـصل  ةي فعال تعليم مهارة الكتابة ذات   يف  الصور الكاريكاتورية   من هذه النتائج أن استخدام      
   .٢٨,٣٣الفعالية إيل درجة املستوي املعنوي 
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ABSTRACT  

 Puji Rahayu, ٢٠٠٩, Effective Use of Caricature Picture Media On Writing Skills 
(Experiments Research at Junior Islamic high school “Wali Songo” 
at  North Lampung), Thesis of Post Graduate State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim. Advisors : Dr. Nasaruddin Idris 
Jauhar, M. Ed and Dr.  Mohamed Syaikhoun.Mohamed Suleiman  

 

 Keywords: Caricature Picture - Writing Skills  

 This thesis aims to improve writing skills and abilities of students in the 
essay focus by using the caricature picture media.  This research was conducted at 
Junior Islamic High School “Wali Songo” at North Lampung is one of the modern 
schools in the cabin language students at Junior Islamic High School “Wali 
Songo” at North Lampung use Arabic in daily life.  However, there is a problem 
in learning Arabic language for the students themselves, especially on Arabic 
writing skills, they are basically capable of talking, discussion or debate, but not at 
the level of writing.  And the purpose of this study was to determine the level of 
effective learning writing skills using a caricature picture media in improving 
skills students in writing include dictation', Vocabulary Selection, rules / structure, 
regularity, and essay content.  

 This research used quantitative research that involves the work of students 
in learning to write by using the caricature picture media and using the two class : 
control class and experiments class. Sample of this research is the entire ٢nd grade 
students at Junior Islamic High School “Wali Songo” at North Lampung at ٢٠٠٩-
٢٠١٠, which the student is ٣٩ students while the research design was quasi-
experimental studies (Quasi experiments) is to test the success of writing using 
these media by using T-Test to determine the effectiveness of this medium.  The 
method of collection data in this research used interviews, tests, and 
questionnaires.  

 The results of this research are: the Pre test writing skills in the control 
classroom was (٧٩٥٠٪) students get less value, (١٠:٢٥٪) students received grades 
fairly, and (١٠:٢٥٪) of students get good grades.  While in experiments class 
(٥٦٤٠٪) students get less value, (٢٨٢٠٪), and (١٥:٤٠٪) of students get good 
grades.  and post test results on the control class (٢٥٧٪) students get less value, 
(٤٦١٥٪) students received grades fairly, and (٥١٢٨٪) of students get good 
grades.  whereas the experimental class was (٦٦٦٦٪) of students get good 
grades, and (٣٣٣٤٪) students get excellent value.  The conclusion from this that 
using the caricature picture media is effective writing skills are strengthened by 
results showing T significance level of  ٢٨٣٣  
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Thesis ini bertujuan meningkatkan keterampilan menulis dan kemampuan 
siswa dalam karangan terarah dengan menggunakan media gambar karikatur. 
Penelitian ini dilaksanakan dimadrasah stanawiyah Wali Songo Lampung Utara 
yang merupakan salah satu sekolah modern didalam pondok bahasa yang para 
siswa dimadrasah stanawiyah Wali Songo Lampung Utara ini menggunakan 
bahasa arab dalam kesehariannya. Akan tetapi terdapat masalah dalam 
pembelajaran bahasa arab bagi para siswa itu sendiri khususnya pada 
pembelajaran  keterampilan menulis bahasa arab, pada dasarnya mereka mampu 
dalam berbicara, diskusi ataupun debat namun kurang pada tingkat menulis. Dan 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektifitasan 
pembelajaran keterampilan menulis dengan menggunakan media gambar 
karikatur dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis meliputi Imla', 
Pemilihan Kosakata, Kaidah/ Struktur, Keteraturan, Dan Isi Karangan.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 
mencakup hasil kerja siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis dengan 
menggunakan media gambar karikatur menggunakan ٢ kelas yaitu kelas control 
dan kelas eksperiment. Sample penelitian ini adalah seluruh siswa kelas ٢ 
stanawiyah pada tahun ajaran ٢٠١٠-٢٠٠٩ di pondok pesantren Wali Songo 
Lampung Utara, yang berjumlah ٣٩ siswa.  sementara desain penelitiannya adalah 
penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperiment) yang melakukan uji coba 
keberhasilan menulis dengan menggunakan media tersebut dengan menggunakan 
T-Test untuk mengetahui efektifitas media ini. Adapun metode penggumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, Tes, dan angket. 
 Hasil penelitian ini adalah : hasil Pre Tes keterampilan menulis pada kelas 
control adalah )٧٩٥٠(%  siswa memperoleh nilai kurang,  ) ١٠٢٥(% siswa 
memperoleh nilai cukup, dan )   ١٠٢٥(%  siswa memperoleh nilai baik. 
Sedangkan pada kelas eksperiment )٥٦٤٠(%  siswa memperoleh nilai kurang, 

)٢٨٢٠(%  siswa memperoleh nilai sedang , dan )١٥٤٠(%  siswa memperoleh nilai 
baik. dan hasil Post Tes pada kelas control adalah )٢٥٧(%  siswa memperoleh 
nilai kurang, )٤٦١٥(%  siswa memperoleh nilai cukup, dan )٥١٢٨(%  siswa 
memperoleh nilai baik. sedangkan pada kelas eksperimen adalah )٦٦٦٦ (%  siswa 
memperoleh nilai baik, dan )٣٣٣٤ (%  siswa memperoleh nilai baik sekali. 
Kesimpulan dari hal tersebut bahwa penggunaan media gambar karikatur pada 
kemampuan menulis adalah Efektif yang dikuatkan dengan hasil T yang 
menunjukkan taraf signifikansi ٢٨٣٣  
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  الفصل األول
  اإلطار العام

  قدمةامل. أ
ال شك و هذا العامل، اللغة العربية هي احدى اللغات العاملية املعترف ا يف

واللغة العربية هي من . أن املستخدمني هلذه اللغة يف ازياد كثري مع مرور الزمن
ة اآلن فصيلة اللغة السامية، ظهرت هذه اللغة يف البداية يف املناطق املسما

ا يباجلزيرة العربية وهي جزيرة كبرية يف آسيا اجلنوب الغربية يف تقاطع أفريق
  .وآسيا

عن احليوان بكونه ناطقا، أي مفكرا، وبالفكر شرف اإلنسان قد متيز 
واللغة ليست عملية نطقية . وتفوق واستحق أن يكون خليفة اهللا علي األرض

وإذا مل . ه إيل التقدم واالرتقاءفحسب، بل هي عملية عقلية تأخذ بيد) صوتية(
يكن ما يصدر عن اإلنسان معربا عن أفكار ومفاهيم قابلة لإلدراك العقلي، فإا 

 يف منطوق اللغة اإلنسانية، وإن - حينذك-تكون أصواتا عشوائية، وال تندرج
  .صدرت عن اإلنسان نفسه

ل القرآن ومن املعروف أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني ا نز
الكرمي دستور املسلمني، وا حتدث خامت النبيني واملرسلني مث أا أقدم لغة حية 

فكانت طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء . ها التغيري والتبديليمل يعتر
للحضارة اإلسالمية العاملية يف مشارق األرض ومغارا، كما أا فوق هذا كله 

 حيث أا إحدى اللغات القليلة ةاللغات املعروفقد اكتسبت مكانة عاملية بني 
وقد أصبحت لغة رمسية يف األمم املتحدة . املعترف ا رمسيا يف املنظمات الدولية

  .جبانب أخواا اخلمس وهي اإلجنليزية والفرنسية واالسبانية والروسية والصينية
مل اإلنسانية  يف العملية التعليمية، وااللتفات إيل العوايتركز العنصر البشر

اليت تتدخل سواء يف عملية تعلم اللغة أو تؤثر علي عملية تعليم اللغة أو 



 ٢٣ 

حيت مسعنا عن املدخل اإلنساين من بني مدخل تعليم هذه اللغات، . إكتساا
وألفينا كثريا من طرق أو وسائل تعليم هذه اللغات يتعامل مع الدارس علي أنه 

  .تصدرها علي مثريات تستقبلهاإنسان وليس جمرد آلة ذات استجابات 
ال شك أن مشكلة تعليم اللغة العربية مازالت تعترب قضية من القضايا 

فحسب بل ألبناء هذه ) العجم(الضرورية األساسية، لغري الناطقني باللغة العربية 
اللغة على حد سواء، وقد استمرات هذه القضية منذ سنني طويلة إيل يومنا هذا 

 ).عصر التقدم العلمي والتكنولوجي(ديث الذي يسمي العصر احل

 معيار جناح تعليم اللغة بعد املهارات اللغوية األخرى وهي يالكتابة هو
من الكلمات لعدد  كتابة خطية ت ليسيوه. االستماع، والكالم، والقراءة

  .اجلمل املركبة فقط، بل هي عملية إبداعية نشيطة تفكريية منظمةمن وأساليب 
من أهم مهارات اللغة، كما تعترب القدرة علي الكتابة هدفا تعترب الكتابة و

والكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن . م اللغة األجنبيةيرئسا من أهداف تعل
فإذا كان احلديث، وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه . احلديث أو القراءة

ضي حاجاته اعره وأفكاره ويقشمن أبناء األمم األخرى، به ينقل انفعاالته وم
ال عرب املسافات البعيدة حوغايته، وإذا كانت القراءة أداة اإلنسان يف التر

ن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين  العابرة والثقافات املختلفة، فألواألزمنة
ودليال علي عظمته حيث نظر علماء األنثربولوجيا أن اإلنسان حني اخترع 

يد وتفيد فتبقي يف بقاء ثقافتها وتراثها، وال تستاجلماعات والكتابة بدأ تارخيه 
 الكلمة املكتوبة أداة حلفظه ونقله بد له منمن نتاج العقل اإلنساين الذي ال 

  .وتطويره
، ألا احدى املواد الدراسية  يف هذا املعهدا جديدئا شيليستربية عالاللغة 

 للتكلم يوميا،  املستخدمةاتيف هذا املعهد، وهذه اللغة كذلك هي احدى اللغ
  .حىت يعرب مجيع الطلبة ما يف أذهام ذه اللغة
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 ونج الشماليةبالمسوجنو وايل  الكتابة العربية يف املدرسة الثانوية تعليمإن 
إىل تنمية قدرة الطالب الكتساب مهارة هذا البحث هدف ي لذلكضعيف 

 اللغوية تاهاراملالكتابة العربية بكتابة صحيصة وجيدة ومجيلة بعد إكتساب 
  .األخرى

أن بعض الطلبة يواجهون مشكالت يف التعبري التحريري باللغة العربية، 
اللغة اإلندونيسية ب أو الرسالة، بل بعضهم كتبوا القصصوهذا يظهر عند كتابة 

تعليم مهارة ومن املشرفني الذين أشرفوا على . ذه املهارةهل مستيعاإلضعف 
الطلبة ىف التعبري التحريري والكتابة باللغة  قدرة  ضعف اشتكوا منالكتابة من

هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن كفاءة الطلبة ضعيفة يف مهارة و. العربية
وعلي الرغم من استخدام مجيع الطالب . وإا حتتاج إيل ترقية فاعليتها. الكتابة

يا، توجد المبونج الشمالية اللغة العربية يومسوجنو وايل يف املدرسة الثانوية 
م ماهرون يف أمشكلة يف تعليم اللغة العربية عندهم خاصة يف تعليم الكتابة، 

  .الكالم واملناقشة واادلة ولكن جند أن هلم املشكلة يف التعبري التحرير
 استخدم مجيع الطلبة هذه اللغة يوميا توجد مشكلة يف وعلي الرغم من
 جيد الطالب ري الكتايب، ألنه قدلفصل خاصة يف التعبتعليم هذه اللغة داخل ا

املدرس يعلم ذلك املوضوع بطريقة غري لكن موضوعا جديدا من املدرس، و
 يشعر الطالب بامللل لذلكجذابة وبدون استخدام الوسائل التعليمية أو األنشطة 

لموضوع ل فهم الطالب يفوهذه املشكلة تؤثر كثريا . يف تعلم اللغة العربية
 لتنمية قدرة ويف حماولة.  املوضوع كتابة أوكالماً عنتعبريوكفاءة الطالب يف ال

 يف تعليم اللغة الصور الكاريكاتورية تقدم الباحثة التعبري الكتايبالطلبة خاصة يف 
  . العربية

 استخدام :  املشكلة، حاولت الباحثة تقدمي البحث عنهذهنظرا إيل و
ترى الباحثة و. الكتابة مهارة  يف تعليم اللغة العربية لترقيةالكاريكاتورية الصور
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 الكتابة حتسني يف مهارةصول علي حأن دراسة املوضوع أمر ضروري لل
 الكتابةارها يف تعليم اللغة العربية خاصة لترقية مهارة تبباعتبارها مناسبا واخ

  . خاصةالشماليةونج بالمسوجنو وايل املعهد  يف الثانويةيف املدرسة  للطلبة
  

 سئلة البحثأ. ب
  : ريئس هلذا البحث هو الؤال الس

يف الكتابة  تعليم مهارة يف كاريكاتوريةال مدي فعالية استخدام الصورما  .١
   ؟الشماليةونج بالمسوجنو وايل املدرسة  الثانوية 

  : فرعية التالية السئلة األويتفرع هذا السؤال رئيس  إيل 
 فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تنمية يما مد. ١

  ) كتابة الكلمات(مهارة الطالب يف اإلمالء  
 فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تنمية يما مد. ٢

  مهارة الطالب يف اختيار املفردات 
 فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تنمية يما مد. ٣

  مهارة الطالب يف القواعد
نمية  فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تيما مد. ٤

  مهارة الطالب يف املضمون
 فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تنمية يما مد. ٥

  مهارة الطالب يف التنظيم
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 أهداف البحث. ج
 :حياول هذا البحث الكشف عن األمور التالية  

، )كتابـة الكلمـات   (يف اإلمالء      كاريكاتوريةالصور ال معرفة فعالية استخدام    
وايل يف املدرسـة  الثانويـة       لطلبة   والقواعد، واملضمون، والتنظيم     واختيار املفردات، 

  .الشماليةونج بالمسوجنو 
  

  فروض البحث. د
   :ويفترض هذا البحث ما يأيت

فعال يف تعليم مهارة الكتابـة يف اإلمـالء           كاريكاتوريةإن استخدام الصور ال   
يف املدرسة  لطلبة لتنظيم ، واختيار املفردات، والقواعد، واملضمون، وا)كتابة الكلمات(

  .الشماليةونج بالمسوجنو وايل الثانوية 
  

  أمهية البحث. هـ 
  :  كما يأيتكون مفيدايا البحث أن ذمن الناحية التطبقية، يرجى من ه

  للباحثة: أوال 
ترجو الباحثة أن تستفيد من هذا البحث يف زيادة خربا يف تدريس 

العلمي اليت تبحث يف مهارة مهارة الكتابة و أن تضيف ذا البحث 
  . الكتابة، واليت تستخدم الوسائل التعليمية والصور الكاريكاتورية

  للمعلم : ثانيا 
يرجي أن يستفيد املعلم من هذا البحث يف تعليم اللغة العربية خاصة 

 هارة الكتابة ما تتعلق مب إىل املعلماخلرباتيعطي يف تعليم مهارة الكتابة، و
  . أحد وسائل تعليمية مستعملة)كاريكاتوريةال(الصور ميزة و

  



 ٢٧ 

  للطالب: ثالثا 
يرجى أن يستفيد منه الطالب يف تعليم مهارة الكتابة خاصة يف اللغة            
العربية، ليجد املتعلم للغة العربية خاصة غري الناطقني ا جاذبية ودافعـا            
وسهولة يف تعليم اللغة العربية، بدال من ما كان يف فكـر املـتعلم للغـة                
األجنبية منذ زمن قدمي أن تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية مهمـة             

  .صعبة
  للمدرسة: رابعا 

يرجا أن تستفيد املدرسة من نتيجة هذا البحث يف تعليم مهارة 
الكتابة خاصة اليت تستخدم وسائل تعليمية، مثل وسيلة الصور، إما الصور 

  .الثابتة أو املتحركة
  

  حدود البحث. و
مبهارة الكتابة  يتحدد موضوع هذا البحث:   وضوعيةاملدود حلا. ١

 وهي كتابة القصص أو جهة،خاصة الكتابة املو
كتابة (وجتعل صحة الكتابة يف اإلمالء   الرسالة،
، واختيار املفردات، والقواعد، )الكلمات

واملضمون، والتنظيم وصار مجلة مفيد، وعلي 
ر هي الصوو:  الوسائل التعليمية استعمال

واملركبة، وامللونة املأخوذة من  ،كاريكاتوريةال
  .الكتب أو اإلنترنت لترقية هذه املهارة

يف احلدود املكانية هلذا البحث حتدد الباحثة :   كانيةاملدود احل. ٢
 .وايل صاجنا المبونج الشماليةاملدرسة الثانوية 

واختارت الباحثة هذه املدرسة ألا أحد معاهد 
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قدمة يف المبونج الشمالية هذا اللغة السلفية مت
  .العصر

 يـويل  يقام هذا البحث ملدة شهرين، وهي من و:  زمانيةالدود احل. ٣
  ٢٠١٠ -٢٠٠٩ من السنة الدراسية     سبتمبريإيل  

  .ميالدية
 
   حتديد املصطلحات.ز

هي الصور هلا صفة نقديـة وفنيـة،        :   الصور الكاريكاتورية. ١
وسـائل  والصور الكاريكاتورية هـي     

تصال هلا التوصية اخلاصة ونقدية بدون اال
التعليق ولكنها صورا فنيا والضربة فيهـا       

  ١. املعين دقيقا
 بعض الربامج ليقتصر علي النـسخ  :   مهارة الكتابة. ٢

Copying   أو التهجئةSpelling .  ويتسع يف
بعضها اآلخر حـيت يـشمل خمتلـف        
العلميات العقلية الالزمة للتعـبري عـن       

التصور األخري نشاط   إا حسب   . النفس
ذهين يعتمد علي االختيار الواعي ملا يريد       

والقدرة علي تنظـيم    . الفرد التعبري عنه  
  ٢. اخلربات

  

                                                 
١  http://karikaturvivie-karikatur.blogspot.com/٢٠٠٨/٠٥/pengertian-karikatur-pengertian.html 

  
  ١٨٧ م،  ص ١٩٨٩مصر، جامعة املنصورة، .  أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني اي رشد ٢
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  الدراسات السابقة .ح
  

من املعروف يف البحوث املكتوبة أن البحوث عن مهارة الكتابة قد تناوهلا            
  التعليمية هـى ئلالوسامن البحوث اليت تتعلق بتعليم الكتابة و استخدام       كثريون،  

  : منهم
  

، فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف تعلـيم اللغـة          ٢٠٠٢مصباح،  . ١
  العربية باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا

تستخدام يف تعلـيم اللغـة    أراد الباحث أن تصف واقع الوسائل التعليمية 
  العربية

  مشكلة البحث
ائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية      ستخدم املدرسون الوس  يملاذا مل    .١

  باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا
ما هي الفعالية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربيـة            .٢

 النموذجية فالنكارياباملدرسة العالية احلكومية 

  هدف البحث

عربيـة  وصف كيفية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغـة ال         .١
  باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا

قياس فعالية تعليم اللغة العربية باسـتخدام الوسـائل التعليميـة            .٢
 باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا

  نتائج البحث

إن استخدام الوسائل التعليمية املناسب باألهداف التعليميـة واملـواد          
  .عليم والتعلم فعالة وصاحلةالدراسة فتكون عملية الت
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 ميالدية عن تطوير الوسائل البـصرية       ٢٠٠٣هداية الصبيانة، يف السنة      .٢
  .يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية األوىل مباالنج

 أرادت الباحثة أن تصف واقع الوسائل التعليمية البصرية واستخدامها         
ة احلكومية االوىل مباالنج، ذلك     يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوي      

ملعرفة حاجتها إيل الوسائل التعليمية املتكورة كما أا تقترج وسـيلة           
مفصلة من الوسائل البصرية يف املدرسة املذكورة وهي جمموعة مـن           

  .الصور يف تعليم اللغة العربية
  مشكلة البحث

كيف كان استخدام الوسائل البصرية يف تعليم اللغـة العربيـة يف        .١
  عملية التعلم والتعليم يف املدرسة الثانوية األويل مباالنج

كيف منوذج التطور الذي يناسب مع حاجة تعليم اللغة العربية يف            .٢
  املدرسة الثانوية األويل مباالنج

  هدف البحث

الوصف عن واقع الوسائل التعليمية البصرية واستخدامها يف تعليم          .١
  يل مباالنجاللغة العربية يف املدرسة الثانوية األو

صنع منوذج وسيلة البصرية لتعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية           .٢
 األويل مباالنج

  نتائج البحث

أن مجيع جمموعات الصور من اموعة األويل إيل جمموعة اخلامـسة           
حيصل علي درجة العالية حيث أن تلك املقترحة صاحلة ألن تـصبح            

العربية يف املدرسة الثانويـة األويل      وسيلة تعليمية خمتارة يف تعليم اللغة       
  مباالنج
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استخدام التعبري املصور لتنمية مـستوى   ،  ٢٠٠٨زي برهان الصاحل،  .٣
  .التعبري التحريري  لطالب املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بباتو

كور ظهرت والية كل من الباحثني املتقـدمني        ذانطالقا من البيان امل   
بة من جوانب واسعة وال توجد بينها حبث يف         وأم يبحثون عن الكتا   

واليت  ستبحث عن ترقية مهارة الكتابـة       .اال الذي إختارا الباحثة   
  .خاصة يف الكتابة املوجهه باستخدام الصور الكاريكاتورية

  مشكلة البحث

كيف تعليم التعبري املصور يف تنمية مـستوي التعـبري التحريـري            .١
  ؟الثانية بباتوالثانوية احلكومية مبدرسة 

الثانوية احلكومية الثانية   مبدرسة  كيف فعالية استخدام التعبري املصور      .٢
  ؟بباتو

  هدف البحث

معرفة أسلوب تعليم اللغة العربية باستخدام التعبري املصور يف تنمية          . ١
  الثانوية احلكومية الثانية بباتومستوي التعبري التحريري مبدرسة 

الثانويـة احلكوميـة    لتعبري املصور مبدرسة    معرفة فعالية استخدام ا   . ٢
  الثانية بباتو

  نتائج البحث
كان التعبري املصور يف تنمية مستوي التعبري التحريـري مبدرسـة           . أ

 علي أنواع التعبري املصور اليت      الثانوية احلكومية الثانية بباتو    مبدرسة
تناسب مبوضوع الدرس ومستوي الطالب يف التعبري التحريري هي 

صور املسلسلة اليت تشمل علي عـرض الـصور تباعـا أو            ال) ١
العالقة بـني الـصورتني     ) ٢مسلسلة وعرض الصور بغري نظام        

ـ و) ٤الصور والتعليق   ) ٣غامضة   األجوبـة  ) ٥ف الـصور    ص



 ٣٢ 

ترتيب ) ٩استخراج اإلختالفات   ) ٧أكمال الصور   ) ٦واألسئلة  
  الكامالت وتنفيذ التعليم من أنواع التعبري املصور

ا مدي فعالية استخدام التعبري املصور يف تنمية التحرير فهـي           وأم. ب
فعالة بدليل النتائج اليت حصل إليها الطالب بعد تنفيـذ التعـبري            

حيث أن النسب املائوية يف اإلختبار القبلي       . املصور فهو جيد جدا   
) درجة جيد% (٥٨والدور األول هي ) درجة ضعيفة% (٥٧هي 

يد والدور الثالث كاإلختيـار     درجة ج % ٦٠والدور الثاين هي    
  .درجة جيد جدا% ٦٠البعدي 

 
استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغـة العربيـة          ،نور الوحدة . ٤

ـ  لتالميذ الفصل اخلامس بامل  ر ابـس ري درسة االبتدائية احلكوميـة انتاس
   .السابعة بنجرماسني

 مشكلة البحث

 الكتابة باللغة العربيـة     استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة   كيف يكون   
لتالميذ الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية احلكومية انتاسـان باسـر          

  .، و ما مدى فعاليتهالسابعة بنجرماسني
 هدف البحث

 برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربيـة      ملعرفة كيف استخدام    
  .وما مدى فعاليته

 نتائج البحث

برتوفوليو يف تعليم الكتابة يرقي كفاءة  ونتائج هذا البحث أن استخدام      
الطلبة من ناحية تركيب اجلملة وصحة الكتابة، ولذا يعد برتوفوليو من 

  . يف تطوير كفاءة الكتابة باللغة العربيةاملختارةاحد األساليب 



 ٣٣ 

تعليم مهارة هذه هي املوضوعات اليت قد صدرت من خمتلف البحوث عن 
 بعض نتائج معارضة وهذا البحث ملقارنة الباحثةاستفادت منها  وكثري ما الكتابة،
  . البحوث

فطبعا أن الدراسات السابقة، يبحث عن ترقية مهارة الكتابة كلها وباستخدام           
الوسائل التعليمية أيضا لترقية تلك مهارة، وأما الباحثة هنا ستبحث عن ترقية مهارة             

 الصور الكاريكاتورية،   ، باستخدام يف الكتابة املوجهه، كتابة القصص    الكتابة خاصة   
  .الشماليةونج بالمسوجنو وايل يف املدرسة  الثانوية  مركبة، وامللون
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  
 مهارة الكتابة وتعليمها:   املبحث األول

 التعليمية الصور:    املبحث الثاين

  الصور الكاريكاتورية: املبحث الثالث      
  نبذة تأرخيية عن املعهد:   املبحث الرابع

 



 ٣٥ 

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  
 مهارة الكتابة وتعليمها : املبحث األول

  الكتابةمهارة مفهوم . أ
حدى املهارات اللغوية، على وجـه عـام        الكتابة يف تعليم اللغة العربية إ     

أهداف تعليمها هي قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة باللغـة العربيـة،             و
 يف ذهنه من األفكار واملشاعر عـن   يتعلق التعبري عمايفقدرة الطلبة   على   تعليمهاو

فية ، إذ يؤكد أن الكتابة عملية اكتشا      )Taylor( كما يرى تايلور      ٣.طريقة الكتابة 
تعتمد أساسا على املراجعة، يدخل فيها تفاعل نشيط بني السياق واللغة املستعملة            
حيث حياول الكاتب أن يعرب بألفاظ مالئمة للتقرب من املعىن املقصود، كما حياول            

  ٤. ألفكاره ويدخل عليها حتسينات باستمرار إلفادة املعىنالكاتب أن يضع هيكال
أو Copying امج ليقتصر علـي النـسخ   يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الرب

ويتسع يف بعضها اآلخر حيت يشمل خمتلف العلميات العقليـة          . Spellingالتهجئة  
إا حسب التصور األخري نشاط ذهين يعتمـد علـي          . الالزمة للتعبري عن النفس   

  ٥. والقدرة علي تنظيم اخلربات. االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه
والوقـوف علـى أفكـار      . ا ضرورة اجتماعية لنقل األفكار     إ ةالكتابو

ويتركز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة      . اآلخرين، علي امتداد بعدي الزمان واملكان     
  :أمور

                                                 
  ١٣٢: ، ص )٢٠٠٣، Misykat: ماالنج (، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أقندي، ٣ 
معهـد  : الرباط(ساتذة اللغة االجنليزية مع التعبري الكتاىب باملغرب، تعليم اللغة العربية والتعليم املتعدد،   عائشة الناصري، تعامل أ    ٤

    ١٤٢:، ص)٢٠٠٢الدراسات واألحباث للتعريب، 
  ١٨٧ م،  ص ١٩٨٩مصر، جامعة املنصورة، .  أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني اي رشد ٥



 ٣٦ 

  قدرة الدارسني علي الكتابة الصحيحة إمالئيا .١
  وإجادة اخلط .٢

 . وقدرم علي التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة .٣

 
 أن يكون الدارس قادرا علي رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال         أي ال بد    

ن يكون قادرا علي كتابـة الكلمـات        أو.  الرموز، واستحالت قراءا   تباضطر
وأن يكون  . بالطريقة اليت اتفق عليها أهل للغة، وإال تعذرت ترمجتها إيل مدلولتها          

م املعـاين   ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فه      . ار الكلمات يقادرا علي اخت  
   ٦).واألفكار اليت تشمل عليها

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها يف ذلك مثل 
. ، إا كم نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكاراالستماع والكالم والقراءة

ويتركز تعليم . والوقوف علي أفكار اآلخرين، علي امتداد بعدي الزمان واملكان
هذه يف العناية بثالثة أمور هي قدرة الدارسني علي الكتابة الصحيحة الكتابة 
إمالئيا، وإجادة اخلط، وفدرم علي التعبري عما لديهم من أفكار يف املهارة 

أي ال بد أن يكون الدارس قادرا علي رسم احلروف رمسا . وضوح ودقة
 علي كتابة  وأن يكون قادرا.صحيحا، وإال اضطربت الرموز، واستحالت قراءا

. الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة، وإيل تعذر ترمجتها إيل مدلوالا
ووضها يف نظام خاص، وإال استحال فهم . وأن يكون قادرا علي اختيار الكلمات

أخرة حبسب ترتيبها بني بقية  كتابة  تأيت٧.املعاين واألفكار اليت تشتمل عليها
الكتابة عملية ذات شقني، أحدمها آيل . هارة القراءةاملهارات، فهي تأيت بعد م

اخلاصة برسم ) احلركية(والشق اآليل حيتوي علي املهارات اآللية . واآلخر عقلي
أما اجلانب العقلي، . حروف اللغة العربية، ومعرفة التهجئة، والترقيم يف العربية

                                                 
  ١٨٦ص . رجع نفسهامل  ٦
 ١٨٦:  ، صرجع نفسهامل  ٧



 ٣٧ 

مهارة الكتابة هي  و ٨.فيتطلب املعرفة اجليدة بالنحو واملفردات واستخدام اللغة
تبدأ مراحلها برسم احلروف والكلمات . احدى املهارات االجيابية أو االبداعية

صال بني اإلنسان وأخيه  التعبري الكتايب هو وسيلة لإلت٩.واجلمل، وتنتهي بالتعبري
 ١٠.ض النظر عن بعدي الزمان واملكاناإلنسان بع

نان املهارة الكلية  نشاط حركي ونشاط فكري ومها معا يكو أيضاالكتابة  و
املهارة احلركية مث املهارة الفكرية، وهنا      : للكتابة اليت تنقسم بدورها إيل مهارتني       

جيدر بنا اإلشارة إيل أمر مهم نفرق به بني مفهوم املهارة الفكرية يف كتابة اللغـة                
األم واملهارة الفكرية يف كتابة الغة األجنبية ومدلول هذه املهارة واملستوي الـذي             

لـي مـا   علب منا أن نعود ط األمر يت  اميكن الوصول إليه يف اللغة الثانية، ولعل هذ       
سبق أن قررناه من أن الكتابة وسيلة للالتصال وللتعبري عن التفكري، فمن خـالل              

ل إيل التمييز بني التفكري الغامض والتفكري الناضـج،         يصيالكتابة يستطيع الفرد ان     
ر واملفاهم والصور اليت تريد     ععن خمتلف املشا  فالكاتب يسجل فكره وجيتهد ليعرب      

أن خترج من عقله مستخدما يف ذالك الكلمات مسطرة علي الورق، ومـسيطرة             
علي تسلسل أفكاره، دف حتقيق عملية اتصال، بواسطتها ميكن جعل الفكـرة            

) التعبري واإلنـشاء  (الواحدة ملكا لشخص أو أكثر، ويعين هذا أن التعبري الكتايب           
  ١١.األويل هي االتصال، والثانية هي التفكري: ظيفتني من وظائف اللغة حيقق و

  
  
  

                                                 
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، دروس الدورات التدريبية ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني ا،  مشروع العربية للجميع،    ٨

 ٤٠:  هـ، ص١٤٢٤
  ٢٤٢-٢٤١: ، ص١٩٩٢ حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبنانية،  ٩

  ٢٤٤-٢٤٣: املرجع نفسه،  ص   ١٠
 منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية  مناهجه وأسالبه،  حممود كامل الناقة، ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، ١١

  ٢٠٢ ص ٢٠٠٣والعلوم والثقافة، الرياض إليسيسكو، 



 ٣٨ 

  تعليم مهارة الكتابة. ب
  :وتعليم الكتابة يعين االهتمام بأمور ثالثة رئيسية 

 الكتابة بشكل يتصف باألمهية، واالقتصادية، واجلمال، ومناسبه         : أوهلما
  التحرير، ملقتضى احلال، وهذا ما يسمي، بالتعبري

 الكتابة السليمة من حيث اهلجاء، وعالمات الترقيم واملشكالت          :وثانيها 
  . الكتابية األخرى، كاهلمزات، وغري ذالك

 الكتابة بشكل واضح مجيل، فالثاين والثالـث هنـا يتـصالن           :اموثاثله
باملهارات اليدوية يف الكتابة، أو ما يسمي بآليات الكتابـة، أو           

  ١٢.مهارت التحرير العريب
  

و التعبري الكتايب يتسم بسمات ال جندها يف التعـبري          أحظ أن الكتابة    نالو
  :الشفوي وتتمثل يف 

أن التعبري الكتايب ال جيري كما جيري الشفوي علي سجيته ومن غري التقيد             . ١
  بعوامل الصقل والتهذيب، بل ال بد فيه من صقل الفكر وتشذيب الكلمة،

قة والعمق، فالقارئ الذي يقـرأ غـري        أن التعبري الكتايب ال بد فيه من الد       . ٢
السامع الذي يسمع، لذا كان ال بد أن يكون التالؤم واالنسجام والترابط            

  .فكار أمرا ضرورياألاجلمل واملعاين واووالتوافق بني العبارات 
أن التعبري الكتايب معرض للنقد من األخرين، لذا كان ال بـد أن يكـون               . ٣

  ١٣.كالم يكتبكل  يكتب، إذا ليس روي يف االختيار مماتمتسما بال
  

وملا التعبري وسيلة لتقوية الروابط الفكرية والثقافية بني االفراد واجلماعـات،           
كما أن فيه احساسا بفقة املرء بنفسه وشعورا بأنه قادر علي التفاعل الفكري مـع   
                                                 

  ٢٣١ م، ص ٢٠٠٢الفكر العريب، مدكور  ، تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة، دار   علي أمحد ١٢
  ٤٠٨ م، ص ١٩٩٦ حممود أمحد السيد ، يف طرائق تدريس اللغة العربية، دمشق، كلية التربية،  ١٣



 ٣٩ 

اآلخرين، وراحة نفسية ومنطقية يف عرض الفكري، كان ال بد من التدريب املبكر             
  .اكتساب مهاراتهعلي 

  

  الكتابة مهارةأمهية. ج
والكتابة عملية .  يف حياة البشريةسبيل كل تقدم وحضارةالكتابة هي 

نسبة للمجتمع، فهي وسيلة من لنسبة للفرد أو بالصرية سواء بابضرورية للحياة ال
 أفكار ىوسائل االتصال اليت ميكن للطالب أن يعرب ا عن أفكاره، وأن يقف عل

د تسجيله من حوادث و مشاعر، وما يمفاهيم و أن يربز ما لديه من غريه، و
  : من أمهية الكتابة هي.وواقع

  أا جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن .١
أا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين  .٢

      .فكرهم وخواطرهم

 .البشر باملؤلفات واخلطابات وغريمهاأا وسيلة االتصال بني أفراد  .٣

أا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة  .٤
والثقافة إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق 
لوصل خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف 

تاريخ، ويقطع الكتابة يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات ال
 .جذور الثقافة واحلضارة

 .أا أداة حلفط التراث ونقله .٥

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

 ١٤.أا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره .٧

                                                 
 ١٥٨- ١٥٧: مرجع سابق، صأمحد فؤاد حممود عليان،  ١٤



 ٤٠ 

املعاشية، وقرر ابن خلدون أمهية الكتابة، فريى أا من مجلة الصنائع املدنية 
فهي  ضرورة اجتماعية اصطنعها االنسان، لذلك تكون نابعة يف منوها وتطورها 

 ١٥.األغراضا لتقدم العمران، وا يتميز االنسان عن احليوان وتتأدى 

 
  الكتابةتعليم مهارة   أهداف .د

هداف تعليم الكتابة أيضا، أن نساعد التالميذ علي فهـم حقيقـة            ومن أ 
. رير العريب ضروري لالتصال املكتـوب     تسام ملهارات التح   مؤدها أن اك   بسيطة

فاألطفال حياولون تنمية مهارام الكتابية عندما يفهمون أن اهلجـاء الـصحيح،            
ووضع عالمات الترقيم يف مواضعها، ورسم احلروف والكلمات بطريقة جيـدة،           

  .شيء مهم يف حيام
أخرى يف ثالثة أهداف ميكن تلخيص أهداف تعليم العربية للناطقني بلغات 

  ١٦: ريئسية هي 
  كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصوته .١
كتابة الكلمات العربية باحلروف املنفصلة وحبروف متصلة مع متييـز           .٢

 شكل احلروف يف أول الكلمة ووسطها واخرها

 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم .٣

 ط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل علي الدارسإتقان الكتابة باخل .٤

 إتقان الكتابة من اليمني إيل اليسار .٥

 معرفة عالقة الترقيم وداللتها وكيفية استخدامها .٦

                                                 
، ٢٠٠٠وزيع، القاهرة،  حممود رشدي خاطر و مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، دار الثقافة والنشر والت ١٥
 ٢١٠- ٢٠٩: ص
 : ص،١٩٨٥ ،)إيسيسكو، حقوق الطبع وإعادته حمفظة اجلامعة أم القرى (،بلغات أخرىالعربية تعليم حممود كامل الناقة، ،   ١٦
٤٩  



 ٤١ 

معرفة مبادئ االمالء وإدراك ما فيي اللغة العربية من بعض االختالفات        .٧
 بني النطق والكتابة والعكس

تيب العريب املناسـب    ترمجة األفكار كتابة يف مجل يستخدم فيها التر        .٨
 للكلمات

ترمجة األفكار كتابة يف مجل يستخدم فيها الكلمـات الـصحيحة يف             .٩
اإلفـراد  (سياقها من حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعـين           

 التذكر واملؤنث وإضافة الضمري) والتثنية واجلمع

 ترمجة األفكار كتابة مستخدمها الصيغ النحوية املناسب .١٠

 لوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنهااستخدام األس .١١

 سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة وواضحة .١٢

  
وأن . تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية إذن يعين أن نعلم الطالب اللغـة           

وإن الكتابة نشاط لغوي متكامـل      . نعلمه عن اللغة، وأن يتعرف علي ثقافتها      
ي مدي تقدم الطالـب يف تعلـم املهـارات          نستطيع من خالله الوقوف عل    

  ١٧. فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهارات. األخرى

واخريا فإن التدريب علي الكتابة من شأنه ان يزود الطالب مبهـارات            
  .وظيفية حيتاجها بعد ذلك يف حياته

  

 أنواع الكتابة. هـ
الصحيح مهارة الكتابة تنقسم إيل عدة أنواع، منها اخلط العريب واإلمالء           

ولكن تأيت  . هم األنواع يف جمال مهارة الكتابة     أوكتابة اإلنشاء العريب اليت تصري        
. كفاءة اإلنشاء بعد أن تنتهي كفاءة اخلط اجليد وفهم قواعد اإلمالء الـصحيحة            
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 ٤٢ 

إذن كتابة اإلنشاء حتتاج إيل فهم القواعد النحوية والصرفية لتكون مفهومة عنـد             
  :هارة الكتابة فهي كما يليأما توضيح أنواع م. القارئ

  

 اخلط .١

. يعترب اخلط املرحلة األوىل يف تعلم مهارة الكتابة قبل االمالء والتعبري
إن اخلط واإلمالء مرتبطان غاية اإلرتباط، وأغراض اإلمالء هي تدريب 
التالميذ علي أن يكتبوا كتابة صحيحة، فإن اخلط يكمل هذه الناحية 

أما أساس تعليم . هل قراءا ويفهم مرادهاوجيعل الكتابة واضحة مجيلة تس
اخلط هو احملاكاة والتدريب العملي لكسب املهارات اليدوية والسرعة يف 

  .الكتابة مع توافر االتقان والوضوح واجلمال
ولتدريس اخلط غرضان، األول فسيولوجي وهو تنمية عادات عضلية 

د اخلط وجتميله، من شأا أن تساعد علي السرعة يف عملية الكتابة وجتوي
  ١٨.والثاين سيكولوجي وهو قدرة علي تدوين األفكار بطريقة منظمة

  
 الكتابة اهلجائية .٢

كما سبق القول، هناك العالقة بني تدريس اخلط واإلمال، ومن 
ينقسم . الصعوبة أن نفصل تدريس اخلط والتدريب عليه وهو اإلمالء

  :اإلمالء إيل مراحل
طوة يف تدريس الكتابة إيل حتسني      اإلمالء املنقول، دف هذه اخل      . أ

قدرة الطالب علي رسم احلروف والكلمات العربية، وتسمى هذه         
  ١٩.اخلطوة مبرحلة النقل والنسخ

                                                 
  ٣٨٦: ، ص١٩٩٨ حممد صاحل مسك، فن التدريس للتربية اللغوية، دار الفكر العريب، قاهرة،  ١٨
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 ٤٣ 

اإلمالء املنظور، إذا أحس املدرس أن تالميذه  قـد تقـدموا يف               . ب
اإلمالء املنقول فعليه أن يبدأ يف تدريبهم علي اإلمالء املنظور، وفيه           

طعة املالئمة للتالميذ علي السبورة أو ينظـرون        يعرض املدرس الق  
إليها يف كتاب أو بطاقة ويكلفهم بقراءا ويناقشهم يف معناهـا           
ويطالبهم بتهجي بعض كلماا شفويا من النص مث من الـذاكرة،           
وبعد أن تظل أمامهم فترة مناسبة تكفي ألن ترسخ يف أذهـام،            

 ٢٠.حتجب عنهم ويأخذ املدرس يف إمالئها عليهم

 االمالء االختباري، تقوم الكتابة االختبارية علي أساس ثـالث          .ج
قدرات، هي القدرة علي االستماع واملتابعة، والقـدرة علـي          
االحتفاظ مبا مسع، والقدرة علي وضع ما مسع يف رمسه الكتـايب            

ويهدف هذا اإلمالء   . علي أن تعمل هذه القدرات يف آن واحد       
ول هو تعزيز العالقـات بـني       االختباري إيل حتقيق أمرين، األ    

األصوات والرموز اليت تعلمها الدارس يف القراءة، والثاين هـو          
   ٢١.اختبار وتقومي منو وتقدم ذاكرة االستماع لدي الدارسني

  
 )اإلنشاء(التعبري  .٣

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

متشابك مع القواعد النحوية والصرفية، متشابك مع اإلمالء، واخلط، 
متشابك مع األدب والنصوص النثرية والشعرية، متشابك مع البالغة 

ومعىن ذلك أن تقدم الطالب   ومنوه يف احد هذه الفروع . والبديع والبيان
ه يف بعض مهارات التعبري الكتايب، اللغوية هو بالتايل تقدم للطالب ومنو ل

                                                 
  ٣٥٨:  ،  صمرجع سابق حممد صاحل مسك،  ٢٠
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 ٤٤ 

وهذا يعين أن التخطيط للربنامج اللغوي يف أية مرحلة تعليمية أو صف 
دراسي البد أن خيطط كوحدة متكاملة تراعي املستوى اللغوي للمهارات 
املخصصة لكل فرع لغوي علي املستويني الرأسي واألفقي معا،  باعتبار 

  .اسة اللغويةالتعبري هو احملصلة النهائية للدر
  

والتعبري ليس جمموعة من املهارات اللغوية املتنوعة اليت جيب أن يتقنها 
الطالب حىت يصبح متمكنا مما يريد أن يعرب عنه يف يسر، بل إن للتعبري بعدا آخر 
غري هذا البعد اللغوي، وهو البعد املعريف، وهذا البعد املعريف يكسب الطالب عند 

  .الكتابة الطالقة اللغوية
أما أمر اساسي وضروري يف تدريس التعبري  الكتايب واحلديث  الشفوي 
هو القدرة علي بناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها، األمر الذي يدعو 
املدرسني إيل اإلهتمام بالقراءة لدي الطالب، والربط بني ما يقرءونه وما يتم 

 وعمقها وطرافتها التدريب عليه عند الكتابة، والربط بني تنوع األفكار
وترتيبهاوالتقدير املمنوح للطالب عقب االنتهاء من التعبري، وتبىن مقولة أساسية 
واجبة عند تعليم التعبري، وهي القراءة قبل البدء يف الكتابة أو احلديث، األمر الذي 
يدعو املدرسني إيل حتديد تعيينات قرائية للطالب قبل تكليفهم بالكتابة أو احلديث 

ذهام وتزودهم مبا سيكتبون عنه، ويصبح التحضري قبل التعبري، أي حتضري تفتق أ
 التعبري ٢٢.الطالب وإعدادهم بالقراءة املوجهة قبل تكليفهم الكتابة أو احلديث

الكتايب هو وسيلة لإلتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان بغض النظر عن بعدي 
التعبري الوظيفي حيقق اتصال . اعيوظيفي وابد: وهذا التعبري نوعان. الزمان واملكان

الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حيام وقضاء حاجام، مثل كتابة الرسائل والربيد 
و . وحماضر االجتماعات وملء االستمارات وكتابة املذكرات والنشرات والتقارير
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التعبري االبداعي ينقل املشاعر واألحاسيس واخلواطر النفسية إيل اآلخرين بأسلوب 
  ٢٣. مشوق ومثري، مثل  كتابة الشعر والتراجم والتمثيليات والقصص األدبيةأديب

  

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

 التعبري املوجه  ) أ

بعد أن يتعلم الطالب كتابة احلروف والنسخ واإلمالء ميكـن أن يبـدأ    
يركز يف هذا التعـبري الـصيغ       .  الذي يسمى أيضا التعبري املقيد     التعبري املوجه 

النحوية، ويشتد فيها االهتمام باالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية الـيت           
لذلك فهي مرحلـة    . حتكم سالمة اجلمل املكتوبة من حيث التراكيب واملعىن       

يـة عبئـا    صعبة ألا من الناحية النفسية جتعل العبء على العمليـات العقل          
مزدوجا، حيث ينشغل الطالب بالفكرة والتعبري عنها كتابة، ويف ذات الوقت           
ينشغل مبراعاة صحة القواعد والتراكيب، لذلك وجب على األستاذ أن يأخذ           
عملية التدريس يف هذه املرحلة شكال متدرجا تتدرج فيه تدريبات الكتابـة            

زداد وتتسع لتكون عـدة     حبيث تبدأ سهلة بسيطة، فقد تبدأ بكتابة مجلة مث ت         
وإلحكام هذا التـدرج ينبغـى أن تتنـوع         . مجل مث فقرة مث فقرتني وهكذا     

  .التدريبات، وتم أيضا تدرج طبيعي بادئني من البسيط
فاألستاذ . والكتابة يف هذه املرحلة ينبغى أن تظل حتت إشراف األستاذ         

ع يف الكتابـة    مطالب مبتابعة كتابات الطالب ليطمئن على أن الطالب مل يندف         
العربية مستخدما عادة الترمجة من لغته إىل اللغة العربية، أو مستخدما املعاجم            
الثنائية، وأنه جيتهد الستخدام مايعرفه فقط وما استطاع أن يتعلمه من أمنـاط             
وصيغ تقوم على أساسها كتابته املوجهة، إن ترك الطالب يف هذه املرحلـة             
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 ٤٦ 

القهم السريع حنو املعجم وحماولة الوصول إىل       وشأم يف الكتابة يؤدي إىل انط     
مستوى من التعبري يفوق معلومام يلجأون فيه إىل الترمجة مما يؤدي إىل هدم             

  ٢٤ .ما بناه األستاذ من عادات الكتابة اجليدة
  

 التعبري احلر ) ب

ميثل التعبري احلر املرحلة األخرية يف تعلم الكتابة، يترك للدارسني فيها 
ولكن ال تعين هذه . كاره ومفرداته وتراكيبه عندما يكتبحرية اختيار اف

و من أنواع هذا اإلنشاء هو , احلرية أن الدارس ال حيتاج إيل توجيه ومساعدة
العرض البسيط والقصة والوصف والرسالة واإلنشاء االبتكاري واإلنشاء 

  ٢٥.اخليايل
لغوي تبدأ هذه املرحلة باختيار موضوعات للكتابة تتناسب ومستواهم ال

من حيث مفردام وتراكيبهم واستخدامهم للقواعد، ولعل أنسب موضوعات 
ميكن البدء ا هي تلك املوضوعات اليت تدور حول نصوص القراءة املقررة 
ولكنها تتعدى ما يف هذه النصوص من حقائق و أفكار ومتد بصرها خارج 

عيد، ومن النص وحتمل تفكري الطالب إىل كل ما يتصل بالنص من قريب أو ب
أهم ما يساعد الطالب على ذلك تلك األسئلة اليت ميكن أن تدفعهم للبحث 

ولعل احلكمة . عن حقائق وأفكار ومعلومات ليست موجودة يف نص الكتاب
يف استخدام نصوص القراءة بداية هلذا النوع من الكتابة تتمثل يف أننا ننظر إىل 

 ميدان واسع من األفكار هذه النصوص كنطقة انطالق يقفز منها الطالب إىل
  .واملعاين واخلربات

ومن أغراض البدء بالكتابة حول موضوعات القراءة تدريب الطالب 
على كيفية الشرح، ووزن احلقائق، وعرض اآلراء، والكشف عن األدلة، 
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 ٤٧ 

وتدريبهم أيضا على كيفية تناول األفكار، والتعبري عنها، وعرضها بطريقة 
على وضع األفكار على الورق بطريقة يسهل منظمة وفعالة، أي تشجيعهم 

فهمها، فيها تسلسل لألفكار، وتعليل األشياء، وحكم على األحداث، وتواصل 
  .إىل نتائج واضحة

ويف تعليم هذا النوع من التعبري ينبغي أن نسقط من حسابنا الفكرة 
السائدة يف تعليم اإلنشاء وهي فكرة استخراج العناصر، وذلك حىت تترك لكل 

لب فرصة التعبري عن نفسه تعبريا حرا ينظم فيه أفكاره ومجله وفقراته حبرية طا
تامة، ومن األشياء اليت ينبغي أن حنذر الطالب منها هو اختيار أفكار معقدة 
للكتابة فيها، فالطالب مع مثل هذه األفكار حياول أن يكتب مبستوى يتناسب 

قيقه يف اللغة العربية، وهو يف مع أفكاره يف لغته األم مما ال يكون مستعدا لتح
هذه احلالة سيلجأ إىل الترمجة، ويصدق أن هذا ميكن أن يؤدي به إىل إتقان 
استخدام اللغة العربية يف الكتابة، بينما سيؤدي هذا إىل كتابة غري مفهومة على 

  .اإلطالق
ويف هذا الصدد ينبغي اإلشارة إىل عدم التناسب بني أمناط التفكري يف 

م والقدرة يف اللغة الثانية، ال بد أن يدرك الطالب لذلك، ويفهم خطر اللغة األ
أن يكتب موضوعات اإلنشاء يف إطار معرفته بلغته، فذلك سيدفعه للمعجم 
والترمجة بينما اهلدف هو أن يكتب بعيدا عن لغته، ويف إطار ما يعرفه يف اللغة 

  ٢٦.العربية
  

  : ثالثة انواع تنقسم الكتابة حبسب أسلوا وجماالا إيل
  )الوظيفية(الكتابة اإلجرائية العملية . ١
 الكتابة الوظيفية اإلبدعية. ٢
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 ٤٨ 

  الكتابة اإلبداعية الفنية. ٣
  

  :وسنحاول فيما يلي أن نعرف كل نوع منها 
  

  )وظيفيةال(عملية الجرائية الكتابة اإل .١
  التلخيص: أوال 

يلة ال ختل هو التعبري عن األفكار األساسية للموضوع يف عبارات قل 
  .باملضمون، وال تبهم املعين

  التقرير: ثانيا 
  التقرير لغة هو السكينة، قررت مبعين سكنت

أنه نوع من الكتابة يتـضمن      : والتقرير مبعناه االصطالحي يعين     
قدرا من احلقائق واملعلومات حول موضوع معـني، أو شـخص           
معني أو حالة معني، بناء علي طلب حمـدد، أو وفقـا لغـرض              

  .ودمقص
  الرسالة: ثالثا 

الرسالة فن عريب قدمي ارتباط ببعض الكتابات يف العصور املختلفة،          
طائفة من الرسـالة يف     ) مجهور رسائل العرب  (وقد حوى كتاب    

املكاتبـة الـيت ختاطـب    (ويعين بالرسالة . خمتلف العصور العربية  
أحوال الكتـب،   : ، وينبغي أن يراعي فيها      )الغائب بلسان القلم  

  .وب إليه، ونوع العالقة بينهماواملكت
  

  :تنقسم الرسائل بوجه عام إيل نوعني رئيسني مها 
    الرسائل الشخصية) أ(
  الرسائل الرمسية) ب(



 ٤٩ 

 بدعيةاإلوظيفية الكتابة ال .٢

  كتابة القصة: أوال 
حكاية أدبية حقيقية أو خيالية تدور حول حـدث         : القصة  هي    

ة معني، ويترقي فيها احلدث حيت يصل إيل عقـد        
  .تنتهي حبل مناسب هلا

  كتابة التراجم والسري: ثانيا 
تفسري وبيان ما يتصل بشخصية ما، وكـشف مـا          : الترمجة هي   

يتعلق ا من خـصائص ومميـزات أو عيـوب،          
  .ومآثرها، والعصر الذي وجدت فيه

الترمجة الطويلة اليت تزدحم باحلديث املوسع، وقـد      : والسرية هي   
ة األساسـية   تضم شخصيات أخرى مع الشخصي    

  .هلا
  اخلطابة: ثالثا 

كالم يهدف إيل إقناع السامعني، واسـتعمالتهم،       : اخلطابة هي   
والتأثري فيهم، بـصواب رأي أو خبطئـة، وبلـوغ          

  .االهتمام من عقوهلم، وموضع التأثري يف وجدام
  فنيةالبداعية اإلكتابة ال .٣

  املقالة: أوال 
نص نثري حمـدود    : يعرف الدكتور حممد يوسف جنم املقالة بأا        

الطول، يدور حول موضوع معني تظهر فيه شخصية الكاتب، وله          
: املقدمة والعرض واخلامتة، وشرطها األساسي    : مقومات تتمثل يف    

  .أن تكون صياغتها أدبية سلسلة تستهوي القارئ



 ٥٠ 

واملقالة وثبة عقلية، أو جمموعة من اخلواطر والتأمالت ال ينبغي أن           
فكاتـب  . م، وال جتري علي نسق معني     يكون هلا ضابط من نظا    

  .املقال له حرية يف صياغة أفكاره وتامالته
واملقال قد يكون مقاال علميا أو سياسيا أو اجتماعيا، وقد يكون 
ابداعيا ادبيا وليس وظيفيا، ويفضل أن يكون التدريب عليه يف 

وحتتاج املقاالت إيل جمموعة من املهارات، من . املرحلة الثانية
حتديد األفكار األساسية والفرعية وترتيبها وتنظيمها، عرض أمهها 

هذه األفكار يف الفقرات بصورة واضحة هلا بداية واية، 
واالستناد إيل األدلة  واألمثلة عند عرض الفكرة، دقة استخدام 
عالمات الترقيم والعناوين أو اهلوامش، معرفة مكونات املقال 

  ٢٧.امتةوكيفية عرض املقدمة واملوضوع واخل
  احملاضرة: ثانيا 

هي اسلوب تعليمي يتحدث فيه احملاضر مباشرة مع املستمعني دون      
وتكون احملاضرة مكتوبة قبل إلقائهـا علـي        . انقطاع ملدة معينة  

  .املستمعني
  الندوة: ثالثا 

جتمع الندوة بني احملاضرة واحملاورة حول قضية معينة، مع طـرح           
  .مة باألدلة والرباهنيوجهات النظر املؤيدة واملعارضة مدع

  التعليق: رابعا 
هو عبارة عن نص نثري موجز يتضمن وجهة نظر معينة حـول            
موقف، أو موضوع، أو مشكلة، أو حدث، أو طلب مقـدم، أو            

  .قضية مثارة

                                                 
  ٢٦٢: مرجع سابق، ص حاتة،  حسن ش ٢٧
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  البحث: خامسا 
هو تقرير متكامل يقدمه الباحث عن عمل أمته، علي أن يـشمل            

يف دراسته منـذ اختيـاره     التقرير كل املراحل اليت مر ا الباحث        
للموضوع حيت النتائج اليت توصل إليها، يف تسلسل منطقي مدعم          
باألدلة والرباهني، وموثق باملصادر واملراجع، وهو فن مهم بالنسبة         

  ٢٨.للطالب اجلامعي، يدرب عليه كي يتمرس عليه مستقبال
  

  الكتابة املوجهة .و
 مئات من يف هذه املرحلة يكون الطالب قد عرفوا هجاء بضع

الكلمات، وحصلوا ثروة كبرية منها، ومنت لديهم كثري من املفاهيم اليت 
درسوها يف اللغة، ويئوا ملمارسة الكتابة مستخدمني الصيغ النحوية 

ويف . والتراكيب اللغوية الىت مارسوها يف احلديث والقراءة والكتابة اهلجائية
 الكلمات، والتراكيب، هذه املرحلة يعطي الطالب بعض احلرية يف اختيار

والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن يف إطار ال يسمح له بأن 
يكتب تعبريا أعلى من مستواه يف اللغة، أي أن الطالب يبدأ كتابة فقرة أو 
فقرتني يف إطار مامسعه وقرأه، ومع زيادة قدرته على السيطرة على فنيات 

م للمرحلة الثانية وهي مرحلة كتابة وأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقد
التعبري احلر أي كتابة موضوعات اإلنشاء معربا فيها عن مشاعره وأفكاره بلغة 

 .عربية مقبولة

إن هذه املرحلة من الكتابة يركز فيها علي النحوية ويشتد فيها االهتمـام             
بة مـن   باالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلملة املكتو         

وجيب أن تأخذ عملية التدريس يف هذه املرحلة شـكال          . حيث التركيب واملعين  

                                                 
  ١٦٤ م، ص ١٩٩٢، ) دار املسلم( أمحد فواد عليان، ، املهارت اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، الرياض، كلية املعلمات  ٢٨
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وإلحكـام ذلـك   . متدرجا تتدرج فيه تدريبات الكتابة حبيث تبداء سهلة بسيطة      
. من البسيط التدرج فينبغي أن تتنوع التدريبات حيكمها أيضا تدرج طبيعي بادئني           

و بتقدمي مجل بسيطة وقصرية تتطلـب       دام تدريب التكملة أ   فقد يبدأ التعلم باستخ   
وقد يبدأ التعلم بتقدمي كلمات     . من التالميذ إطالة اجلملة بإضافة معلومات جديدة      

 أو كلمتني   ةال حتتاج إيل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حتتاج إيل إضافة كلم           
  ٢٩.حت تكتمل اجلملة

فاملـدرس  . والكتابة يف هذه املرحلة ينبغي ان تظل حتت إشراف املعلـم          
مطالب مبتابعة كتابات الدارسني ليطمئن علي أن الطالب مل يندفع يف الكتابة باللغة             
العربية مستخدما عادة الترمجة من لغته إيل اللغة العربية، أو مـستخدما املعـاجم              
الثنائية، وأنه جيتهد الستخدام ما يعرفه فقط وما استطاع أن يتعلمه مـن أمنـاط               

إن ترك الطالب يف هذه املرحلة وشأم       . تابته املوجهة وصيغ تقوم علي أساسها ك    
يف الكتابة يؤدي إيل انطالقهم السريع حنو املعجم وحماولة الوصول إيل مستوي من             
التعبري يفوق معلومام يلجأ فيه إيل الترمجة مما يؤدي إيل هدم ما بناه املعلم مـن                

  .عادات الكتابة اجليدة
. هو مرحلة تسبق التعبري احلر.  التعبري املقيدالتعبري املوجه الذي يسمى أيضا

يف هذه املرحلة يكون الطالب قد عرفوا هجاء بضع مئات من الكلمات، وحصلوا     
ثروة كبرية منها، ومنت لديهم كثري من املفاهيم اليت درسوها يف اللغـة، ويئـوا          

ا يف ملمارسة الكتابة مستخدمني الصيغ النحوية والتراكيب اللغويـة إىل مارسـوه   
ويف هذه املرحلة يعطي الطالب بعض احلرية يف        . احلديث والقراءة والكتابة اهلجائية   

اختيار الكلمات، والتراكيب، والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن يف          
إطار ال يسمح له بأن يكتب تعبريا على من مستواه يف اللغة، أي أن الطالب يبدأ                

ر مامسعه وقرأه، ومع زيادة قدرته على إتقان فنيـات          كتابة فقرة أو فقرتني يف إطا     

                                                 
  ٢١٥حممود كامل الناقة، ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، مرجع سبق ذكره، ص  ٢٩ 
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وأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة كتابة مرحلـة            
التعبري احلر أي كتابة موضوعات اإلنشاء معرب فيه عن مشاعره وأفكاره هو بلغـة              

  ٣٠.عربية مقبولة
 

   الكتابة املوجهةاختيار موضوعات .ز
اجتاه إبداعي يعـرب    : وهو  . يما يقدم للتالميذ من موضوعات    هناك اجتاه ف  

عن مواقف احلياة وهو الذي سار زمنا طويال يف تعليم التعبري وهو أن التعبري يكون               
موضوعات يعرفها املدرس ويناقشها مع التالميذ، وهذا الجتاه هو الـذي درج    من  

سية واالجتماعية  فث الن عليه املعلمون حني أثريت فكرة ميول التالميذ نتيجة البحو        
يف ميادين علم النفس واالجتماع رأى أصحاب هذا االجتاه أن خري وسيلة لتحقيق             

  :تحقق كما يأيتتميل التالميذ يف عملية التعبري 
كل تلميذ ما يشبع حاجته حـني       فيها  أن نعدد املوضوعات حيت جيد       )١

  يكتب
  ٣١.وضوعاتأن نالحظ املناسبات االجتماعية يف اختيار مثل هذه امل) ٢
  

  تصحيح الكتابة .ح
كما جيب  . إذا كتب التالميذ فيجب علي املدرس أن يصحح هلم كتابتهم         

عليه االبتعاد عن اللوم والتقريع، والتوبيخ، وقبول احملاولة ولو كانـت سـاذجة،             
ليه تشجيع من هلم ميـول أدبيـة،        كما جيب ع  . ومكافأة احملاوالت املمتازة اجلادة   

  ٣٢.رية كانت أم نثريةشع

                                                 
  ٢٢١-٢١٤: ص ، مرجع سابق، ٢٠٠٣أمحد طعيمة،  حممود كامل الناقة، ورشدى  ٣٠
  .٢٧٨- ٢٧٧ فتحي يونس، وحممود كامل الناقة، أساسيات تعليم العربية، القاهرة، دار الثقافة، ص  ٣١
  ٢٥٦ علي أمحد مدكور،  مرجع سبق ذكره، ص  ٣٢
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جيب أن تتم عملية التقومي يف ضوء املعايري السابقة، علي أن يكون حمور             و
االهتمام يف املراحل األويل هو املضمون وليس الشكل، مث يبدأ االهتمام بالـشكل             

  .مع املضمون مع بداية املرحلة الثانوية
جيب أن يصحح املدرس كتابات تالميذه، فـإذا مل يـستطيع، فليقـسم             

. موعتني او ثالثة، ويصحح كتابات كل جمموعة منـهم بالتبـادل          التالميذ إيل جم  
  .والعربة هنا، أن يصحح املدرس ما يستطيع تصحيح من الكراسات بطريقة جيدة

مع التالميذ بعد    جيب أن خيتار املدرس ما يراه شائعا من األخطاء ويعاجله         
ما كـان    عداتصحيح الكراسات علي أال يكون التركيز علي األخطاء اإلعرابية،          

جيب مراجعة الكتابات اجليدة لبعض التالميذ وقراءا أمامهم، مـع          و. منها فاحشا 
  ٣٣.بيان نواحي اجلمال فيها يف املبين واملعين

تحسني من الكتابة لن يأت إال إذا اختيار التلميذ املوضوعات املناسبة له            الف
ذ، مبعين أن يكون ا دائما من التلمييبيف لون من الكتابة، بشرط أن يكون املدرس قر

التوجيه واالرشاد فرديا، فهنا كل تلميذ خمتلف عن اآلخر ولن يكون التقومي جيدا             
يف الكتابة اإلبداعية إال إذا كان املدرس يعرف كل تلميذ، ويعـرف اهتماماتـه،              
ومستواه، وعلي كل حال جيب علي املدرس أال يكلف التالميذ بالكتابة إال فيمـا              

 سوف يتعرف التالميذ بأنفسهم علـي مـواطن القـوة           وعندئذ. يعرفونه جيدا 
  .والضعف يف كتابام

وعلي الرغم من ذلك كله حيتل نقـومي موضـوعات التعـبري الكتـايب              
وتصحيحها االمهية الكربى، إذا ال بد من تبصري الناشئة مبواطن القوة والقصور يف             

قومي هـو سـبيل     كتابام، وال بد من االخذ بأيدي املوهوبني والنهوض م، والت         
  :املدرس لتعرف ذلك كله، وميكن أن يتبع ما يلي يف تصحيح املوضوعات وتقوميها

                                                 
  ٢٠٧ املرجع نفسه، ص  ٣٣ 
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يقوم يف مطلع العام الدراسي بتصحيح املوضوعات اليت كتبها طالبـه            .١
علي ان يضع الصواب جبانب اخلطأ، و أن يراعي يف تصحيحه االلفاظ            

عنها، ومن مث   والتراكيب ومتكن الطالب من توضيح الفكرة اليت يتكلم         
 اخل...مالء واخلط وهندسة الصفحةاالالنحو و

ح عدة موضوعات علي النحو السابق،      صصوميكن للمدرس أن ي   
علي أن يعود الطالب بعدها إيل وضع جدول يف اية املوضوع املصحح        
أو يف اية الدفتر، يسجلون فيه الكلمة اليت وقع فيها اخلطأ وصواا حيت  

يكتب موضوعا جديدا عاد إيل االخطاء اليت ارتكبها إذا ما جاء الطالب ل
يف املوضوعات الصابقة فيعمل علي تالفيها يف املوضوع اجلديد، وبذلك          

  .تقل أخطاؤه بالتدريج
وال بد للمدرس من أن يزود الطالب بتعليل يف اية كل موضوع            

 قوته وضعفه، وأن يكتب عبارات تشجيعية إذا كـان الطالـب            اطلنق
 يعمد إيل ذكر الكلمات اجلارحـة والتعليقـات          ال  وأن يستحق ذلك، 

  .  يف ذلك وأدا للقدرة االبداعية لدي الطالبألناالذعة 
ال ميكن للمدرس أن يكتب جبانب كل اخلطأ الصواب علي مدار العام             .٢

الدراسي، إذا ميكنه باالتفاق والتفاهم مع طالبه أن يـضع رمـوز إزاء             
إيل اخلطأ يف النحو، و     ) ن(مالئي، و   ترمز إيل اخلطأ اال   ) م(االخطاء ف   

ترمز إيل  ) x(ترمز إيل الغموض، و     ) ؟(ترمز إيل اخلطأ يف اللغة و       ) ل(
 .اخل...ترمز إيل ركاكة التعبري واالسلوب) ـــ(احلذف، و

وال بد أن تكون هذه الرموز مفهومة من الطالب، والغرض مـن            
تفـسه، ألن   وضعها هو دذعه إيل التفكري فيها حيت يكتشف اخلطـأ ب          

الوصول إيل معرفة اخلطأ من الطالب يؤدي إيل تالفيه مستقبال أكثر منا            
  .لو يقدم إليه الصواب من غري بذل جلهد أو اعمال الفكر
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ختصيص حصة معينة لتدريب الطالب علي تاليف االخطاء الشائعة بعـد        .٣
أن يكون املدرس قد اطلع علي كتابات الطلبة، وعرف أي نوع مـن             

ات عالجية يعقبها تقـومي     نيرن أكثر تواتر، فيقوم باجراء مت     اآلخطاء كا 
 .ملعرفة مدي التقدم احلاصل يف هذا اال

  

ميكن للمدرس أن يراوح يف التصحيح فيخصص بعض احلصص لقراءة 
الطالب موضوعاتتهم يف الصف مدربا اياهم علي الوان النقد اهلاديء املوضوعي 

 ضوئها املوضوعات اليت تقرأ من حيث بعد وضع عدة معايري، ينقد الطالب يف
التقيد باملطلوب وعدم اخلروج عن املوضوع، مث من حيث صحة االسلوب 
وسالمة التراكيب وخلوها من األخطاء ووضوح املعاين واالفكار، والتوازن 
واالنسجام بني عناصر املوضوع وأقسامه، وعدم االسراف يف الشكل علي 

  ٣٤.اخل...ساب الشكل حساب املعين أو يف املعين علي ح
 أن كثري من املربيني يفصلون أن ٣٥ )Donald Knapp(يرى دونالدناب 

يقوموا بدور مصححي النصوص الكتابة مع أن ذلك يتنايف مع اهلدف التربوي 
املطلوب، وهو مساعدة الطالب علي معرفة سبب أخطائه، بل إنه يرى أن 

ثانويا لتدريس اإلنشاء، أن تصحيح أخطاء اهلجاء والنحو والصرف ليس إال هدفا 
اهلدف  الريئسي هو إرشاد الطالب إيل ممارسة الكتابة السليمة املعربة اليت تنقل إيل 
القارئ ما يريد أن يشرحه الكاتب ومكافأته علي كل اإلجيابيات اليت حتويها 

ويرة ناب أنه ال داعي إلعطاء . كتابته بدال من عقابه علي كل خطأ يرتكبه
ات اإلنشاؤ يف أول األمر حيت يتم مران الطالب علي مهارا درجات لكوضوع

  :وهو يقترح أن يقييم كتابة الطالب علي أساس قائمة الضبط التالية . املختلفة
  النواحي الشكلية واخلطية. أ

                                                 
  ٣٢٠ ، ص مرجع سابقحممود أمحد السيد، مرجع  ٣٤ 
  ١٨٩ ، ص ١٩٨١د العريب، تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، بريوت، مكتبة لبنان،  صالح عبد اي ٣٥
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  معاجلة الفكرة الريئسية يف كل فقرة. ب
  األداء اللغوي. ج
  األفكار واحملتوى. د

  تركيب اجلمل. هـ
   تفصيالت معرب تقوم كفاءة الكتابة  وفيما يأيت

  
  ٣٦ها ر معايري تقومي مهارة الكتابة وتقدي١اجلدول  

  

 معايري التقدير التقدير النتيجة نواحي الكتابة
٣٠ – ٢٧  

 
الفهم للموضوع واسع جـدا وعـرض       . ١ جيد جدا

املضمون عميق ومفصل جدا ومناسب     
  .للموضوع

٢٦ – ٢٢  
 

هم للموضوع كاف وعرض املضمون     الف. ٢ جيد
  .مناسب للموضوع ومفصل

٢١ – ١٧  
 

 مقبول
 

الفهم للموضـوع حمـدود وعـرض       . ٣
املوضوع مناسب للموضـوع ولكنـه      

  .ضيق وغري مفصل

 املضمون .١
Content 

١٦ – ١٣  
 

عدم الفهم للموضوع وعرض املضمون     . ٤ ناقص
  .غري مناسب للموضوع

٢٠-  ١٨  التنظيم .٢  .هومة ومنظمة وواضحة جدااألفكار مف. ١ جيد جدا 
Organisasi ١٧ – ١٤   .األفكار مفهومة ومنظمة وواضحة. ٢ جيد 

                                                 
٣٦  Holly L Jacobs dkk. Testing ESL composition, M Soehardi djiwandono, Tes bahasa dalam 
pengajaran, Bandung: Penerbit ITB, ١٩٩٦, hlm ١٣١-١٣٠. J : B. Heaton. Writing English 
Languange Test, (New York: Logman, ١٩٨٨, hlm ١٤٦ ) 
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١٣ – ١٠   .األفكار مفهومة إال أا غري منظمة. ٣ مقبول 
٩ – ٧ األفكار غري مفهومة وغري واضحة وغري      . ٤ ناقص 

  .منظمة
  . هلااملفردات غنية ومستخدمة فيما وضع. ١ جيد جدا  ٢٠ – ١٨
١٧ -  ١٤ املفردات غنيـة مـع قلـة اخلطـأ يف          . ٢ جيد 

  .استخدامها ولكنه غري مفهومة املعين
١٣ -  ١٠ املفردات حمدودة واألخطأ يف استخدامها     . ٣ مقبول 

  .ةريكث

 املفردات .٣
Kosa Kata 

٩ - ٧ املفردات قليلـة جـدا واألخطـأ يف        . ٤ ناقص 
  .ةرياستخدامها كث

يد جداج  ٢٥ – ٢٢ إستيعاب القواعد اللغوية جيد جدا مـع       . ١ 
  .قلة األخطأ النحوية والصرفية

إستيعاب القواعد اللغوية جيد ولكـن      . ٢ جيد  ٢١ – ١٨
اجلمل املستخدمة بسيطة مع قلة األخطأ      

  . النحوية والصرفية
إستيعاب القواعد اللغوية ضـعيفة مـع       . ٣ مقبول  ١٧ – ١١

الصرفية جتعل  ة األخطاء النحوية و   ريكث
  .املعاين مبهمة وصعبة الفهم

القواعد . ٤
 اللغوية

Tata Bahasa 

١٠ - ٥ عدم استيعاب القواعد النحويـة علـي       . ٤ ناقص 
  .اإلطالق

اإلمالء . ٥
 واخلط

. إستيعاب القواعد اإلمالئية جيد جـدا     . ١ جيد جدا ٥
اهلجاء سليم واستخدام عالمات الترقيم     

  .بكفاءة واخلط جيد جدا



 ٥٩ 

ئية جيد مع قلة    إستيعاب القواعد اإلمال  . ٢ جيد ٤
األخطأ يف اإلمالء وعالمـة التـرقيم       

  . واخلط جيد
إستيعاب القواعد اإلمالئية ضعيف مـع      . ٣ مقبول ٣

كثرة األخطأ يف اإلمـالء وعالمـات       
  .الترقيم

 

عدم إستيعاب القواعد اإلمالئية علـي      . ٤ ناقص ٢
  .تهصعب قراءياإلطالق واخلط 

  
  :ملحوظات 

  ةجمموع الدرج:    الدرجة 
       جمموع الطالب  

  

  معيار الدرجات
  

 الدرجات املستوى
٥٤- ٥ راسب  

٦٤-٥٥ مقبول  

٧٤-٦٥ جيد  

٨٤-٧٥ جيد جدا  

١٠٠-٨٥ ممتاز  
  
  
  
  

١٠٠ %  x 
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  واملكتوبةاللفظية الكلمة العالقة بني . ط
إذا كانت الوحدة الرئيسية الصغرى يف بناء اللغة اللفظية هي احلرف، فإن 

بناء اللغة غري اللفظية هي الشكل، وإذا كانت قيمة الوحدة الرئيسية الصغرى يف 
احلرف تربز يف مجيع مهارات اللغة اللفظية سواء عند الكتابة أو القراءة أو 

 املواد املصورة واملرئية باعتباره عاالستماع أو التلفظ، فإن قيمة الشكل تربز يف مجي
 ثبت لدي الباحثني يف حمك املعين ومثري العالقة املعنوية مع األشكال األخرى، وقد

جمال تعليم اللغة اللفظية لألطفال أن اجلانب البصرى علي درجة عالية من األمهية 
باعتبار أن اللغة اللفظية أشكال مرئية أو رموز شكلية خاصة يف مهاريت الكتابة 
والقراءة فاحلروف املكتوبة عبارة عن رسوم شكلية وتفسريها لدى املتلقى، وتزداد 

جلانب البصرى خالل تلقى الرموز الشكلية املصورة، وإذا كانت لغة األمهية با
التعليم هي خمتارات متوافقة من اللغتني اللفظية وغري اللفظية، فكان ينبغى أن 
يكون االهتمام بالرموز البصرية على نفس القدر من األمهية اليت حظيت ا الرموز 

بق الذي يرى ضرورة االهتمام يف اللغة اللفظية، ولكن املالحظ أن املنطق السا
باللغتني معا شيئ وواقع اجتاه البحوث العلمية شيئ آخر، حيث لوحظ أن اجلانب 

يب على ييف جمال اللغويات وعلم النفس التجر اللفظي حيظى باهتمام الباحثني
حساب اجلانب غري اللفظي، بينما الواقع التعلمي يؤكد أن اللغتني ال تنفصالن 

  ٣٧.كاملة يف إثارة املعاين لدى املستقبلنيكوسائل اتصال مت
 

   الكتابة مهارةطريقة تعليم. ي
   :هي ما يليطرائق تعليم املهارة الكتابة 

قد تبدأ باستخدام تدريب التكملة الذي سبق أن استخدمناه يف مرحلـة             )١
سابقة من الكتابة، إال أنه يف هذه املرحلة ستكون التكملة غـري حمـددة              

                                                 
  ٢٠ م، ص ٢٠٠٢ عبد العظيم عبد السالم الفرجاين، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية، دار النشر،  ٣٧
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كن أن يكمل كل دارس الناقص بتعبري من عنده قد          بإجابة واحدة ولكن مي   
خيتلف عن تكملة الدارسني اآلخرين، ومع هذا تعترب كـل املكمـالت            

  .صحيحة
واستمرارا هلذا النوع ميكن استخدام تدريبات االحـالل حيـث ميكـن             )٢

استبدال جزء من اجلملة مبجموعة من العبارات كل منها يعطي للجملـة            
فرصة ألن يعرب الطالب عن معان عديدة يف مجلة         معين خمتلفا وهذا يتيح ال    

 .واحدة

تقدم مجل بسيطة وقصرية ويطلب من الدارس إطالـة اجلملـة بإضـافة              )٣
معلومات جديدة، وميكن أن تساعده يف ذلك بأن تقدم له جمموعة مـن             

 .البدائل منها

تقدمي كلمات ال حتتاج إيل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حتتـاج إيل              )٤
مة او كلمتني حيت تكمل اجلملة حبيث ال تتـرك فراغـا بـني              إضافة كل 

 .الكلمات يوحي باملكان الذي ينبغي أن توضع فيه الكلمة أو الكلمتان

تقدمي مجل يطلب تغيري كلمة واحدة منها حبيث يتطلب تغيري هذه الكملة             )٥
 .إحداث تغيريات يف كل اجلملة

 .ميكن ختصيص تدريبات علي أزمنة الفعل )٦

م أسئلة جييب عنها الطالب إمامن شيء مسعوه أو قرءوه علي          ميكن استخدا  )٧
أن تكون االجابة حتريرية، وينبغي أن تكون إجابة األسئلة علي املقـروء            
موجودة يف النص، وأن يسمع عدة أسئلة املسموع بعد ان يعطي الدارس            

مث قد يتلو هذه األسئلة أسئلة شخصية حيث    . فرصة ألن يسمع عدة مرات    
 .ل دارس من عنده وليس من نص قرأه أو مسعهجييب عنها ك
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ميكن االنتقال بعد ذلك إيل إعطاء الدارس فقرة كاملة يقوم بكتابتـها يف              )٨
شكل خمتلف كأن يطلب منه مثال أن حيول زمنها من املضارع إيل املاضي، 

 .أو حيول صياغتها من املفرد إيل اجلمع، أو من املذكر إيل املؤنث

فاتيح الكتابة وفيها تقدم جمموعة من األسـئلة        ميكن استخدام ما يسمي م     )٩
املرتبة حبيث تكون إجاباا علي الترتيب نفسه فكرة أو حكاية أو وضـعا       

 .أو نشاطا مثل كتابة موضوع يدور حول حدث وطين

تدريب تكملة مثل أكمل اجلمل اآلتية ذاكر كل ما حييط بـك مـن               )١٠
 :أشياء 

  ........................ أنا أمسع –أ 
  ...................... أنا أرى – ب
  ....................... أنا أشم –ج 
 ....................... أنا أشعر –د 

ميكن استخدام الصور والرسوم كالبطاقات املصورة واملنـاظر الطبيعيـة           )١١
اخل يف تزويد الدارسني بأشياء يكتبـون عنـها         ..وصور الدعاية واإلعالن  
ويف األسئلة تلفت أنظـار الطـالب إيل        . لكتابةومبعلومات تعينهم علي ا   

تفاصيل جديدة ف الصورة وتضيف ايضا تفاصل خارج الصورة ولكنها          
 .متصلة ا مما يوسع خيال الدارس ويزيد من معانيه

ميكن االعتماد يف هذه املرحلة علي الرحالت والزيارات واألعمال امليدانية           )١٢
يكتبون عنها وتدريبهم علي    واملشاهدات يف تزويد الدارسني مبوضوعات      

كيفية استقاء املعلومات ومجعها مث كيفية كتابتها ويفيد يف هذا اجلانـب            
 :الرحالت والزيارات اليت تتم لألماكن التالية 
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 – املعارض   – املتاحف   – املكتبات   – دور السينما    – املسارح   –احلدائق  
  ٣٨اخل... املصانع–األسواق 

  
ارس بعض احلريـة يف اختيـار الكلمـات         الكتابة املوجهه هو إعطاء الد    

والصياغات اللغوية للتدريب علي الكتابة يف إطار ال يسمح له بأن يكتب تعـبريا              
  ٣٩. علي من مستواه يف اللغة

  

  وسائل تعليم مهارة  الكتابة. ك
الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليها املدرس من أدوات وأجهزة ومواد 

وهي وسيلة ألن املعلم يستخدمها يف . وتعزيزهالتسهيل عملية التعلم وحتسينها 
  ٤٠.عمله، وهي تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها

  :وهي اليت يستفاد منها يف تعليم مهارة الكتابة، كما يايل 
الكتاب املدرسي وغري املدرسي، االت والدوريات،  .١

  والنشرات علي اختالفها
 .السبورة وملحقاا .٢

وحة املمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة الل(اللوحات اجلدارية  .٣
 ).اإلخبارية، لوحة اجليوب

 ).املفردة، املركبة، واملسلسلة(الصور والرسوم   .٤

                                                 
ة السعودية،  حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسس، مداخله، كرق تدريسه، اململكة العربي ٣٨

  ٢٥٧ م، ص ١٩٨٥جامعة أم القرى، 
  ٢٥١ م، ص ١٩٨٥اخلرطوم، مكتبة اهلداية، .  حممود كامل الناقة، أساسيات تعليم العربية لغري العرب ٣٩
  ٢٤٣ م، ص ١٩٩٨ نايف حممور معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، لبنان، دار النفائس،  ٤٠
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بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، (البطاقات  .٥
وبطاقات املطابقة، بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة 

 ٤١). اخل..واألجوبة، وبطاقات املفاتيح
  

  تعليم الكتابةمشكالت . ل
  ٤٢:وحصرا للمشكالت، وحتديدا ألبعادها، ميكن تلخيصها مبا يلي   

  .نفور التالميذ من درس التعبري وانصرافهم عنه. ١
 : و طريقة العالج.عدم وضوح الكتابة . ٢

 .استخدام أقالم جيدة. أ 

 .تعويدهم على اجللسة الصحيحة. ب 

 .ا كنشاط فرديتزويد التلميذ ببعض اجلمل ليقوم بكتابته. ج 

  .الضعف الشديد يف كتابة معظم التالميذ. ٣
إرهاق املدرسني ورم من تدريس اللغة العربية، هربا من تصحيح ما . ٤

   .ومسابقام) دفاترهم(يكتبه الطالب يف 
عدم وضوح املنهج أو املستوي اخلاص بكل مرحلة من مراحل التعليم . ٥

  .رسنياالبدائية واملتوسطة يف أذهان املد
  :عجز التلميذ عن مسك القلم بالطريقة الصحيحة، وطريقة العالج . ٦

تعويد الطالب وتدريبهم علي مسك القلم بالطريقة . أ
  .الصحيحة

  .مترين عضالت اليد علي مسك القلم. ب
إعطاء التلميذ أنشطة تتضمن تلوينا ألن التلوين يساعده . ج

  .علي حتريك يده ومسك القلم
                                                 

  ٢٤٥املرجع نفسه، ص   ٤١
  ١٧٨هيم، طرق تدريس اللغة العربية، القاهرة، اجلامعة دار املعرفة، بدون السنة، ص  زكريا إبرا ٤٢
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  :التلميذ نقط احلروف، وطريقة العالج عدم استيفاء . ٧
  .إعداد بطاقات تشمل علي احلروف املتشاة يف الشكل. أ

  .لفت أنظار الطالب إيل املنقوط منها وغري املنقوط. ب
التدريب علي كتابة هذه احلروف والتركيز علي هذه . ج

  .النقاط والتعود علي كتابتها
 منقوطة تعليق كلمات فيها حروف منقوطة وأخرى غري. د

  .حيت يدركوا احلروف املنقوطة واحلروف غري املنقوطة
  :عدم مراعاة نظام السطر عند الكتابة، وطريقة عالج . ٨

إعداد لوحة عليها احلروف اليت ترتكز علي خط القاعدة . أ
  .واحلروف اليت ترتل عن خط القاعدة

تعويد الطالب علي مراعاة نظام السطر عند الكتابة . ب
  .كلماتاحلروف وال

  .عدم ترك سطر أثناء الكتابة. ج
  :ترك التلميذ الالم الشمسية عند الكتابة، وطريقة عالج . ٩

إبراز النطق للكلمات اليت تشمل علي الالم الشمسية للفت . أ
نظر التلميذ إيل مالحظة الفرق الواضح للكلمات اليت 

  .تظهر فيها الالم وشكل الكلمات اليت ال تظهر فيها الالم
زويد التلميذ بكلمات تشمل علي الالم الشمسية نطقا ت. ب

  .وكتابة
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   التعليمية الصور : الثايناملبحث 
   التعليميةمفهوم الصور. أ

ميكن القول إن الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني 
، أو عملية التعلم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب علي املهارات

تعويد التالميذ علي العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس القيم املرغوب 
  .فيها، دون أن يعتمد املعلم أساسا علي األلفاظ والرموز واألرقام

  :عرفت الوسائل تعريفات عديدة ومن بني تلك التعريفات هي 
عنصر من عناصر النظام التعليمي الشامل تسعي إيل حتقيق  .١

  ليمية حمددةأهداف تع
املواد واألجهزة واملواقف التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف  .٢

جمال االتصال التعليمي بطريقة ونظام خاص لتوضيح فكرة أو 
تفسري مفهوم غامض أو شرح أحد املوضوعات بغرض حتقيق 

 التلميذ ألهداف سلوكية حمددة

ية األدوات والطرق املختلفة اليت تستخدم يف املواقف التعليم .٣
 واليت تعتمد كلية علي فهم الكلمات والرموز واألرقام

جمموعة من اخلربات واملواد واألدوات اليت يستخدمها املعلم  .٤
لنقل املعلومات إيل ذهن التلميذ سواء داخل الصف 
الدارسي، أو خارجه دف حتسني املوقف التعليمي الذي 

 يعترب التلميذ النقطة األساسية فيه
 

ز بني املواد التعليمية واألجهزة التعليمية فاملواد  التعليمية وجيدر بنا أن مني
أما . األفالم، األسطوانات، اخلرائط، الصور، النماذج، وغريها من املواد: تشمل 

األجهزة أو اآلآلت اخلاصة بتشغيل األفالم : األجهزة التعليمية فهي 
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صد املواد واألجهزة واألسطوانات، ولذلك عندما نقول الوسائل التعليمية فإننا نق
  .معا

إن الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم 
والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، والتدريب علي املهارات، أو تعويد التالميذ 
علي العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس  القيم املرغوب فيها، دون أن 

  .ساسا علي األلفاظ والرموز واألرقاميعتمد املعلم أ
وأن تكون الوسيلة متوافقة مع مستوى الطالب وخربام و أن تتناسب 
عناصر املوضوع وطريقة العرض مع مستوى ذكائهم وخربام السابقة مع مراعة 
الفروق الفردية بينهم فال تكون سهلة جدا وضعيفة فال يتحمس هلا الطالب من 

و صعبة جدا وأعلي من مستواهم وفهمهم فيعجزون عن حيث االستفادة منها أ
فهمها، أي ال تكون بالسهولة فتوؤدي إيل استخفاف الطالب ا أو بلغة 

فاألفضل أن تكون أعلي قليال من مستواهم يف البحث واالكتشاف . الصعوبة
والتأمل، وعلي أية حال فأن خصائص الطالب تشمل علي النواحي اجلسمية 

وعند إعداد الوسيلة ينبغي مراعاة ذلك وأن ختاطب وترتبط يف . ليةوالعقليةاالتفعا
  ٤٣.حمتواها وأنشطتها مبستوى وخربم الطالب السابقة

الصور التعليمية هي وسيلة بصرية ختدم أهدافا عديدة فهي جتمع عيون 
الطالب علي منظر واحد، ولتكون حمور كتابة وصفية أو قصصية، ولتوضيح 

وختلق الصور جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنويع حمتوى مقال أو قصة، 
  ٤٤. والتشويق

ويرى عبد العظيم إن الصورة التعليمية هي العامل املشترك األساسي يف 
الغالبية العظمي من العروض الضوئية، والعرض املباشرة، والكتب املدرسية، لذلك 
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  ٧٣ص 
  ١٧٢،  م٢٠٠٠ح للنشر والتوزيع، األردن،  الفالاخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، دارحممد علي   ٤٤



 ٦٨ 

ساسية يف فهي إحدى دعامات أي نظام تعليمي، ولكي يتضح دور الصورة األ
  ٤٥.التعليم ينبغي التعرض لبعض اجلوانب املهمة فيها، وصلتها األساسية بالتربية

تساعد الصور كبار الدارسني على التعرف على الكلمات واملعاين كما 
تساعدهم على ربط الكلمة بالشيئ الذي تشري إليه، وقد يستطيع املعلم أن يصمم 

  .الكثري من التمرينات اليت تساعد الطالب
ومن هنا ال . إن وظيفة من الصور إيصال معين الكلمة أو اجلملة للطالب

  ٤٦. القتصادابد ان تتسم هذه الصور والرسوم بالوضوح والبساطة و
  

   التعليميةتاريخ الصور. ب
كانت الصور يف أول أمرها متثل شيئا  واحدا، وهي يف هذه احلالة بديل 

اخل مث توسيع ...كالثور واحلمار واحملراثأو رمز للشئ املشار إليه الذي كان مادية 
الناس يف استخدام الصور فأصبحت متثل بعض املفاهيم واملعاين اليت ترتبط بالشئ 

النور والوضوح، بل : املادى فأصبحت الصور       اليت متثل الشمس تدل علي 
  ٤٧.فأصبحت تدل علي اليوم والوقت

الصور والرسوم واخلطوط منذ اكثر من تسعة وثالثني قرنا استخدم العرب 
البيانية كوسائل إيضاح يف كتابام العملية واألدبية، فقد ظهرت الرسوم يف كثري 

. من الرقوم الطينية املدونة باخلط املسماري اليت كان يستخدمها البابليون يف التعليم
م الصور والرسوم يف إيضاح اويف كتب التراث العريب اإلسالمي كان استخد

  .ائل العلمية علي السواء شائعا ومعروفاالقصص واملس

                                                 
ص . ٢٠٠٢ وعمسد كلسة التربية النوعية، جامعة املانيا الفرجاين، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية،عبد العظيم عبد السالم   ٤٥
٣٩.  
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 ٦٩ 

 -١٥٩٢(ويف ميدان تعلم اللغات األجنبية، كان جون أموس كومنيس 
١٦٧٠ (Comenius من أوائل الذين فطنوا إيل قيمة الصور والرسوم كوسائل معينة 

عامل املصورات (يف تعليم اللغة الالتينية، واستخدامها بصورة منهجية يف كتابه 
Orbis pictus( الذي اشتمل علي صور كثري من األشياء حتمل أجزاؤها أرقاما وإيل 

  ٤٨.جانبها أدرج أمام كل رقم اسم اجلزء املطلوب باللغة الالتينية
لقد كانت الصور يف الكتابة التصويرية متثل األشياء، وهذا معناه أننا لكي 

 العامل، نكتب ال بد أن يكون لدينا صور جلميع األشياء واألفكار اليت جندها يف
  ٤٩. وقد كان من اليسري أن يرسم اإلنسان األشياء املادية

ومبضي الزمن استخدام هذا اإلنسان مهارته يف رسم قصص بالصور حتكي 
وميكن أن نعترب هؤالء الفنانني أول من مارس عملية . اجلوانب من حياته يف جممعته

كل رسوم، وهذه الكتابة، إذا أم أول من سجل األفكار، وإن كان ذلك علي ش
أي رسوم واضحة متثل الناس : هي الطريقة اليت بدأت ا فعال كل أنواع الكتابة 

  .واألشياء واألحداث
وأخذ استخدام الصور والرسوم يف تدريس اللغات األجنبية يتزايد ويتعاظم 
منذ أوائل القرن العشرين مع ظهور الطرائق املباشرة يف تعليم اللغات األجنبية، تلك 

الترمجة ودعت إيل استخدام اللغة األجنبية موضوع الدرس برائق اليت تبدأ الط
لوحدها فكان ال بد من استخدام وسائل تعليمية لتبليغ املعاين للطالب كالتمثيل 

  .واستعمال األشياء احلقيقة والصور الثابتة واملتحركة وغريها من الوسائل البصرية
 بصرية – إنتاج مواد مسعية ولقد تطور هذا االجتاه حيت بلغ ذروته يف

 وتستخدمها املراكز الثقافية الفرنسية يف Credifمتكاملة كتلك املواد اليت أنتجتها 
تعليم الفرنسية لألجانب حيث متثل كل مجلة يف الدرس بصورة، وتوضيح هذه 

                                                 
  ١٩٧املرجع نفسه، ص   ٤٨
  ٣٠٢ املرجع نفسه، ص  ٤٩



 ٧٠ 

الصور يف الكتاب املدرسي و يف فيلم ثابت يعرض علي الطالب يف الصف صورة 
  ٥٠.فقة هلا مسموعةمع اجلملة املرا

  

   يف تعليم اللغات األجنبيةالتعليميةفوائد الصور . ج
إن استعمال الصور يف دروس تعليم اللغة األجنبية يعود بفوائد تربوية 

وجنمل فيما . ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة علي املدرس والطالب علي السواء
  :يأيت أهم هذه الفوائد

  :إثارة انتباه الطالب. ١
ق تعلم جيد غال إذا استطاع املعلم أن حيصر انتباه الدارسني اليتحق

وتؤدي . ملا يعرض من مادة حيت يأمن عدم انصرافهم عما يقدم هلم
الصور والرسوم دورا كبريا يف ذلك، ملا تضفيه من بعد بصري يتآزر 

جتمع الصور عيون و. مع  البعد السمعي جلذب انتباه الدارس
  ٥١.قت واحدالطالب على منظر واحد يف و

  :يل واحلفظصزيادة التح. ٢
إن للصور اليت يصاحبها الصوت أثرا حسيا علي ذاكرة الطالب 

أن اخلربات الفنية ومعروف . أقوي من أثر املادة املكتوبة وحدها
دا يدوم لفترة طويلة، واستخدام يعتترك يف النفس البشرية أثرا ب

للغوية الصور يف دروس العربية يساعدهم علي حفظ املادة ا
  .وتذكرها

  ٥٢تقدم احلقائق العلمية يف صورة معلومات بصرية . ٣
  يد الدارسني بأوضاع ومواقف اجتماعيةوتز. ٤

                                                 
  ١٩٨ املرجع نفسه، ص  ٥٠
  ١٧٣ ص  مرجع سابق، حممد علي اخلويل،  ٥١ 
  ١٠ ، ص مرجع سابق حبد العظيم عبد السالم الفرجاين،  ٥٢



 ٧١ 

إن من أفضل أساليب تدريس اللغات احلية إجياد موقف أو وضع   
لدارسني وتدريبهم علي استعمال العبارات اليت تقال يف لاجتماعي 

ومن أمثلة هذه األوضاع هذه املواقف أو األوضاع االجتماعية، 
التعارف، أو وصول سائح يف مطار، أو فندق، أو : االجتماعية 

حادث سيارة، أو مريض يف مستشفي وغري ذلك، ويلجأ بعض 
املدرسني إيل تشجيع الطالب علي متثيل ذلك املوقف يف الصف 
وأداء العبارات املطلوبة، ولكن بعض هذه املواقف يصعب إجيادها يف 

 فإن الصورة تكون خري وسيلة معينة خللق املوقف أو الصف، وهلذا
الوضع االجتماعي املطلوب أو نقله إيل الصف، ليتحدث الدارسون 

  .عنه ويتدربوا علي استعمال العبارات اليت تقال فيه عادة
ل مشكلة البعد الزماين واملكاين، حيث ميكن أن يعرض حتساعد علي . ٥

ال توجد يف بلد من بالد املعلم لطالبه صورا ألماكن وأشياء 
ألحداث وقعت يف زمن غري أو الطالب، أو من منطقة غري مناطقهم 

  .زمنهم
  .تساعد املتعلم علي فهم أحجام األشياء بالنسبة لبعضها. ٦
تقضي علي الفروق الفردية بني املتعلمني إيل حد ما، إذا أن لغة الصورة . ٧

لنظر عن أعمارهم لغة عاملية يفهمها اجلميع فهما متقاربا بغض ا
  ٥٣.العقلية أو الزمنية، أو حيت ثقافتهم

  :تقوية العالقة بني املعلم واملتعلم . ٨
استخدام املعلم الوسائل التعليمية يقربه إيل الطالب وحيببه هلم مما يقوي 

  .ثقتهم مبعلمهم
  

                                                 
  ٢٠٣ص . مرجع سابق علي القامسي،  ٥٣



 ٧٢ 

  تنمية الثروة اللغوية لدي التالميذ. ٩
ادة الثروة اللغوية للتالميذ حيث تقوم الوسائل التعليمية بدور مهم يف زي

من األلفاظ اجلديدة مبا تقدمه من خربات حية تثري اهتمامهم وانتاههم 
  .وجتعلهم يعربون عنها مستخدمني ألفاظا جديدة

  تنمية املالحظة والنقد. ١٠
يؤدي استخدام الوسائل إيل تنمية النقد لدي املتعلمني وعلي دقة 

  .علمنياملالحظة من خالل ما يعرض امام املت
  

  أمهية الصور التعليمية .د
  : إيل أمهية التالية إن استعمال الصور يف دروس تعليم اللغة األجنبية يعود

تستخدم الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقتران . ١
  املباشر بني الكلمة والصورة

  تستخدم الصور يف تدريبات التعويض بدال من الكلمات. ٢
  توضيح استعمال بعض التراكيب اللغويةتستخدم الصور ل. ٣
  تستخدم الصور لتكون حمور كتابة وصفية أو قصصة. ٤
  ٥٤تستخدم الصور لتوضيح حمتوي مقال أو قصة. ٥
  تقدم احلقائق العلمية يف صورة معلومات بصرية. ٦
  ة بني احلجوم واألبعاد واألشكالنتقدم للدارس فرصة للمقار. ٧
  .متد الدارس بسبل االستنتاج. ٨
أن تكون ذات قيمة تربوية واضحة من حيث توفريها للوقت . ٩

  .واحلهد وامللل
  .أن تكون مناسب األعمال التالميذ وقدرام العقلية. ١٠

                                                 
  ١٧٣ ،  مرجع سابقحممد علي اخلويل،  ٥٤ 



 ٧٣ 

  .أن تكون املعلم والتلميذ إجيابيني أثناء عرض الوسيلة. ١١
  ٥٥. سهولتها ووضوحها وصحة املعلومات ودقتها وحداثتها. ١٢
  

علي أن أمهية الصورة )  وكارلتونبرياون، وويتش،(وأمجع 
  :التعليمية متكن يف أا 

  .متعددة األمناط ومتعددة أساليب العرض .١
 أا العامل املشترك يف معظم العروض التعليمية .٢

 أا سهلة اإلنتاج ويسهل احلصول عليها .٣
 
أن الصورة كعمل ارتباط معريف يف حياة ) منستربريج(ويرى 

  :ا يتوقف علي الدارس، فإن حتقيق اهلدف منه
  .قدرة الدارس علي النقاط املعرفة املعينة يف الصورة .١
وعيه باالختالف بني معلوماته السابقة ومعلومات  .٢

 .الصورة

مقارنته لالنطباع اجلديد الناتج عن املشاهدة وسابق  .٣
 .خربته املعرفية

  
مل يعد اعتماد أي نظام تعليمي علي الوسائل التعليمية ضربا من 

بح ضرورة من الضرورات لضمان جناح تلك  النظام  وجزءا ال التعريف، بل أص
يتجزأ يف بنية منظومتها وقد مرت الوسائل التعليمية مبرحلة طويلة تطورت 
خالهلا من مرحلة إيل أخرى جيت وصلت إيل أرقي مراحلها اليت تشهدها اليوم 

                                                 
  ١١ ، ص مرجع سابقبد العظيم عبد السالم الفرجاين، ع  ٥٥



 ٧٤ 

دها  واعتماCommunication Theoryيف ظل ارتباطها بنظرية االتصال احلديثة 
  .Syistems Approachعلي مدخل النظم 

 
  خصائص الصور التعليمية اجليدة. هـ

مفيدة وقادرة علي حتقيق الغرض الذي استخدمت من الصورة لكي تكون 
أجله يف دروس تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى، ال بد هلا أن تتوفر علي 

  : ما يأيت هاخصائص معينة أمه
 اإلجياز .١

علومات اجلوهرية املطلوب املز هنا تركيز الصورة علي يقصد باإلجيا
إيصاهلا إيل الطالب والتقليل من املعلومات الثانوية اليت قد تصرف 

ولعل صفة اإلجياز تكون أكثر وجوبا . انتباه الطالب عن املعين املقصود
فلو . يف الصور اليت تستعمل وسيلة معينة يف تعليم معين املفردات

ولكننا رمسنا كلبا بأمكله، فقد ) ذيل(تعليم كلمة فرضنا أننا نريد 
فالذيل . تعين كلبا أو حيوانا) ذيل(يفهم الطالب من الصورة أن كلمة 

م رسم دهو العنصر اجلوهري يف الرسم وهلذا جيب التركيز عليه وع
  .بقية أجراء جسم احليوان إال ما هو الزم لفهم الذيل

  

  الدقة. ٢

ا، وتتضافر عوامل عدة علي توفري الدقة ديقيقالرسم ينبغي أن يكون 
واقعية الرسم، واستخدام األلوان الطبيعية، واللجوء : يف الرسم، أمهها 

  . إيل الصور الفوتغرافية
ولقد قام الدكتور علي القامسي بدراسة إحصائية وصفية بسيطة 
الستخدام الصور من جهة، واأللوان الطبيعية وعدمها  من جهة أخري 

فضل كتب تعليم اللغات األجنليزية والفرنسية واألملانية يف عدد من أ



 ٧٥ 

اليت حتطي باإلقبال علي استعماهلا فوجد اا ختتلف أيضا يف هذا اال 
وليست كلها علي وترية واحدة، وأحيانا ال يتبع الكتاب الواحد 

  .منهجا واحدا يف هذا اخلصوص
  

 سهولة التفسري .٢

هما الذاتية وصلتها خبربات يعتمد فهم الصورة إيل حد ما علي خواص
البيئة احلقيقية ختتلف واملتعلم، وملا كانت خربات املتعلمني األجانب 

تكونت يف جو ابدرجات متفاوته عن خربات الناطقني بالعربية أل 
حضاري خمتلف وجب أن يأخذ الفنان ذلك يف االعتبار وحياول وصل 

فهمها، لتكون رسومه خبربات املتعلمني ملساعدم علي تفسريها و
  .وسيلة معينة حبق ال معيقة

  
 البساطة .٣

نعين بالبساطة هنا أن الصورة ال حتتمل تفسريا مزدوجا وهلذا فهي ال 
وميكن جتنب ازداجية التفسري . تتطلب من املتعلم جهدا كبريا لفهمها

باستخدام وسائل فنية مثل رسم سهم يشري إيل القسم املطلوب يف 
املهمة منها، ووضع األقسام الرئيسية يف الصورة، وتلوين األجزاء 

    .الوسط، واستعمال األرقام اليت تشرح يف أسفل الصورة
  

  الوضوح .٤

يتبغي أن تكون الصورة املستخدمة يف الكتاب املدرسي واضحة 
  ٥٦.مساحة مناسبة وطباعة متقنة جيدة: مها : وللوضوح شرطان 

  

                                                 
  ٢٠٥ص . مرجع سابقعلي القامسي،   ٥٦



 ٧٦ 

بية للناطقني باللغات التعليمية يف تعليم العر أمناط استخدام الصور. و
  األخري

موضوعية، : ميكن إمجال الوجوه اليت تستخدم فيها الصور يف ثالثة 
  .تذكريية، وداللية

  الصور املوضوعية. ١
إن معظم دروس الكتاب املدرسي تبدأ بنص لغوي أو حوار بني 
شخصني أو أكثر، وعندما يرافق هذا النص أو ذلك احلوار صورة ما متثل 

سية يف موضوع الدرس، أو تصور احلوادث اهلامة يف النص أو الفكرة الرئي
احلوار، يسمي هذا النمط من الصور بالصور املوضوعية، وليس املقصود 
منها مساعدة الطالب علي فهم مفردات النص أو التراكيب النحوية الواردة 
فيه بقدر ما يقصد منها إثارة اهتمامه وشحذ رغبته يف قراءة النص للوقوف 

وملا كان الغرض من هذه الصور . تفاصيل األحداث اليت متثلها الصورةعلي 
توضيح أكرب قدر ممكن من املوضوع بشخوصه وأحداثه فإا غالبا ما تكون 

صيل اليت تنصب مجيعا علي موضوع الدرس، كما هي احلال اخاصة بالتف
مثال يف صورة نص عن عائلة تتكون من أب وأم وثالثة أطفال وهم 

  .رج املدينةا طعام الغداء يف نزهة خيتناولون
  

  الصور التذكريية. ٢
تستخدم الصور التذكريية رد تذكري الطالب بأصوات أو كلمات 
أو مجل معينة ويتم هذا التذكري طبقا ملبادئ الرجع املقترن البافلويف 

)Paplov ( فعندما يقدم املدرس الصوت أو الكلمة أو اجلملة ألول مرة
 هذه العملية عدة مرات حيت رب صورة مرافقة، وتتكريعرض علي الطال

وبعد فترة ما وعندما يريد . يقرن الطالب الصورة مع ذلك اللفظ الذي متثله



 ٧٧ 

املدرس التذكري يرفع صورة معينة أو يشري إليها فيتذكر الطالب اللفظ أو 
ومن أمثلة هذه الصور التذكريية البطاقات . التركيب اللغوي الذي يقترن ا

يت تستخدم لتعليم احلروف واألصوات العربية لألطفال اليت حتمل كل ال
 العربية مسه حبرف األجبديةواحدة منها يف أحد وجهيها صورة حيوان يبدأ ا

  .و يف الوجه اآلخر احلرف املطلوب
  

  الصور الداللية. ٣
صال معين الكلمة أو اجلملة  وظيفة هذا النوع من الصور هي إيإن

ال بد أن تتسم هذه الصور بالوضوح والبساطة ومن هنا . للطالب
وهلذا فإن الرسوم أفضل من الصور الفوتغرافية يف أداة هذه . القتصاداو

الوظيفية ألن بإمكاننا أن نتحكم بالرسم ونصممه حبيث يكون جامعا مانعا، 
وتعمد بعض كتب . جامعا لعناصر املعين املطلوب مانعا لغريها من العناصر

دئني إيل استخدم صورة لكل كلمة أو مجلة لدي تألجنبية للمبتعليم اللغات ا
وتفيد الصور والرسوم الداللية بصورة خاصة يف تعليم . تقدميها أول مرة

  ٥٧.املفردات و يف التمارين النحوية
  

  التعليمية أنواع الصور. ز
ويتم . يستطيع املعلم أن يستخدم أنواعا متعددة من الصور يف الصف

. طلوب طبقا ملالءمته ملوضوع الدرس وتوفره وسهولة استعمالهاختبار النوع امل
وتقسيم الصور من حيث مصدرها إيل أنواع متعددة أهم ما ميكن استخدامه 

  :منها يف الصف ما يايت
  الرسم علي السبورة). ١
  الصور املقتطعة من الكتب). ٢

                                                 
  ٢١١ص .  املرجع نفسه ٥٧



 ٧٨ 

  )امللصقات السياحية أو الرسوم التوضيحية(املعلقات علي احلائط ). ٣
  ٥٨)بطاقات املعايدة(البطاقات الربيدية ). ٤

 

  :  تنقسم الصور إيل قسمني مها عامعلي شكل و
  الصور الثابتة    )  أوال
  الصور املتحركة) ثانيا

  

  :أما الصور الثابتة فتنقسم إيل قسمني 
  الصور املعتمة) ١(

الصور املعتمة منط من أمناط املواد التعليمية اليت ال ينفذ من 
الضوء أثناء عرضها ضوئيا علي أجهزة عرض خاصة باملواد خالهلا 

املعتمة، وعليه فإن  مجيع أنواع الصور الفتوغرافية املطبوعة علي الورق 
تعترب من الصور املعتمة، وكذلك الرسوم البيانية والتوضيحية 
والكروكيات ورسوم الفنانني والصور املطبوعة يف كتب الدراسني، 

املواد تلك املواد اسمة البسيطة اليت ميكن ويدخل يف إطار الصور و
عرضها ضوئيا مثل أدوات اهلندسة، وعينات من الصخور أو القواقع 
أو املواد املعدنية كالساعات أو القواطع أو غريها، ونظرا ألن الصور 
املعتمة ال ينفذ من خالهلا الضوء فإا ال تعرض بنفس أجهزة عرض 

  . رض خاصة االصور الشفافة، وهلا أجهزة ع

ويعترب الصور الكاريكاتوية من املوضوعات الثابتة اليت تظهر 
يوميا يف كثري من الصحف يتبعها القراء بشوق ملا هلا من القدرة علي 

                                                 
   ٢٠٥ ص. رجع نفسه امل ٥٨ 



 ٧٩ 

االستحواذ علي االنتباه القارئ واهتمامه والتأثري علي اجتاهاته 
  ٥٩.وسلوكه

  
  الفتوغرافيا) ٢

 للصور التعليمية سواء علي تعترب الفتوغرافيا من املصادر املهمة
هيئة صورة معتمة أو شفافة أو متحركة، لذلك فمن املهم ملعلم التربية 
الفنية أن يكون ملما بإنتاج الفتوغرافيا حيت ميكنه إنتاج املواد التعليمية 

 Photographyغري املتوافرة، أو اليت يطورا تدريس مقرراته، وكلمة 
ئة مبعين ضوء أو خمتص بالنور أو  وهي بادPhotoمكونة من معنيني 

 مبعين رسم أو ختطيط، والترمجة احلرفية للكلمة graphمسبب عنه، و
، وذلك )بالتصوير الضوئ(تعين الرسم بالضوء واصطلح علي تسميتها 

ألن الضوء يشكل العامل احلاسم يف إنتاج الفتوغرافيا وحتسينها منذ 
  ٦٠.مليةبداية التصوير بالكامريا حيت املعاجلة املع

  

  الصورة املركبة. ح
 مثل حديقة احليوانات وحمطة القطار ٦١تتناول هذه الصورة موضوعا معينا،

ترسم . وغريها فتمثل عدة أشخاص وغريهم من العناصر اليت تكون  املوضوع
الصورة علي لوحة كيبرية مث تلصق علي السبورة حبيث يستطيع اجلالس يف 

رس إدراك مضمون الصورة وهو يلقي حياول الدا. مؤخرة الفصل من رأيتها
  .األسئلة عنها للمدرس والعكس

                                                 
  جامعة إنديانا، كلية األداب والتربية جبامعة الكويت،حسني  محدي الطوحي، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم  ٥٩

  ١٠٦، ص ١٩٨٧
  ٩٢ ص  ،مرجع سابق عبد العظيم عبد السالم الفرجاين،  ٦٠
  ٦٨ ص.  إمام أسرارى، الوسائل املعينات يف تعليم العربية ٦١



 ٨٠ 

وبعد ما يتعرف الدارس علي مضمون الصورة رقرأ املدرس القصة قطعة 
وكلما انتهي من كل قطعة كلما طلب من الدارس أن يشري إيل جزء من . قطعة

 إيل وقبل تكليفه بإعادة القصة باإلشارة. أجزاء الصورة اليت تتكلم عنه القطعة
  .الصورة تقدم غليه األسئلة االستيعابية

  

   الصور وتعليم الكتابة.ط
أمر ) مبعين رسم احلروف والكلمات(إن استخدم الصور يف تعليم الكتابة 

شائع ومعروف، ولكن األحباث احلديثة تتجه إيل استخدام الصور يف تعليم الكتابة 
  :  خطوات أربع هي وهلذا االستخدام) مبعين اإلنشاء والتعبري التحريري(

 : املطابقة  .١

توضع يف الكتاب بعض الصور و يف أعالها أو أسفلها عدد من اجلمل 
ويقوم الطالب باختيار اجلملة املالئمة وكتابتها جبانب كل صورة أو 

  .حتتها
 :التكملة  .٢

تعرض يف الكتاب عدة صور وجبانبها أو حتتها بداية مجل يقوم الطالب 
 .بتكملتها طبقا لنمزذج

 :لتعبري احملدود ا .٣

حيتوي التمرين املصور علي سلسلة من الصور تتصل مبوضوع واحد 
أو تكون قصة واحدة، ويقوم الطالب بكتابة مجلة واحدة عن كل 

  .صورة
  
  
  
 



 ٨١ 

 :اإلنشاء  .٤

حيتوي التمرين علي صورة واحدة يتخذها الطالب أساسا أو 
  ٦٢.منطلقا لكتابة مقال أو قصة

  
   خدام الصور التعليميةطرق تدريس الكتابة باست. ي

  ٦٣: إن طرق تدريس الكتابة باستخدام الصور التعليمية فيما يايل 
  املقدمة من املدرس .١
 يعلق املدرس الصور التعليمية علي السبورة، أو أمام الفصل .٢

 يالحظ التالميذ الصور التعليمية مالحظة جيدة .٣

 يكتب التالميذ اإلنشاء بكتابة تفصيلية وتكامل ومعقول .٤

 درس التالميذ عن حجة كتابتهميسأل امل .٥

 ينعكس املدرس تلك عملية التدريس .٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢٣٣ص . لقامسي، مرجع سابق علي ا ٦٢

٦٣  Suyatno, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Arab, cetakan I, Surabaya: penerbit 
SIC, ٢٠٠٤, hal ٨١ 



 ٨٢ 

  الصور الكاريكاتورية: املبحث الثالث 
  مفهوم الصور الكاريكاتورية  . أ

هي الصور هلا صفة نقدية وفنية، والصور الكاريكاتورية هـي وسـائل            
والضربة فيهـا   االتصال هلا التوصية اخلاصة ونقدية بدون التعليق ولكنها صورا فنيا           

 و أا وسائل املستعملة     ٦٥.  أقسام من الكرتون    هي    والكاريكاتورية ٦٤. املعين دقيقا 
  ٦٦. الكثرية يف احلاجة اإلنسان متنوعة

  
  توريةاالصور الكاريكأمهية . ب 

يعترب  الكاريكاتري من املوضوعات الثابتة اليت تظهر يوميا يف كثري من 
انتباه القارئ  واهتمامه جذب ا من القدرة علي بعها القراء بشوق ملا هلاالصحف يت

  ٦٧.ويقدم موضوعا واحدا يف صورة إطار واحد عادة. والتاثري علي اجتهاته وسلوكه
ومثل هذه الصور ميكن . كاتوريةيإنه ال تكاد ختلو اجلرائد من الصور الكار

 أن يلجأ إليها مدرس اإلنشاء وخاصة إلثارة عقول الدارسني علي موضوع معني،
وعند االستعانة ا يف تدريس اإلنشاء املتقدم املستوى يعرضها املدرس أمام الطالب 

و يف النهاية يطلب منهم ربط تلك . ويطلب منهم حتديد األفكار وراء الصورة
وحيسن جلوس الطالب يف مجاعات يتبادلون األراء بينهم يف . األفكار داخل فقرة

  .مل اجلماعاتمجاعتهم مث يناقش الفصل مؤخرا نتيجة ع
  

  توريةاالكاريك  اختيار الصور.ج
يعتمد املدرس علي خربته غالبا يف اختيار الصور اليت يستعملها مع الدرس 

  :ط التالية عند اختيار هذه الصوراوجيدر بنا أن نراعي النق
                                                 
٦٤  http://karikaturvivie-karikatur.blogspot.com/٢٠٠٨/٠٥/pengertian-karikatur-pengertian.html 
٦٥ http://www.mail-archive.com/pakarti@yahoogroups.com/msg٠٠٦٧٩.html 
٦٦ http://feedraider.com/item/٢٠٠٩/٨/٧١٣٥٧١٨٥/Pengertian-karikatur 

  ١٠٦ ، ص مرجع سابق حسني محدي الطوحي،  ٦٧



 ٨٣ 

ستحوذ تان تكون الصورة مثرية ألهتمام التلميذ حبيث جتذب انتباهه و. أ
  .علي أهتمامه

  .ة البساطة وعدم التعقيد يف الصورة حيت تزداد االستفادة منهامراعا. ب
  .ان يكون حملتوياا أمهية تعليمية لتحقيق أهداف الدرس. ج
  .مراعاة صحة املعلومات والدقة العلمية وتقدمي البيانات احلديثة. د

  .ناحية الفنية جيداالان يكون انتاجها من . هـ
وليس من . ذ وطريقة عرضهاان يتناسب حجمها مع عدد التالمي. و

الضروري دائما أن تكون الصورة امللونة أفضل من ذات اللون األبيض 
عيار ينبغي أن يكون مدي املواألسواد مع اا جتذب االنتباه أكثر، ف

  .الواقعية اليت تربزها الصورة وليس لون الصورة
  .اشراك التالميذ يف اختيار الصور وعرضها ومناقشتها. ز
 العدد املناسب منها الذي يسمح باعطاء وقت كاف ملشاهدة اختيار. ح

  .حمتويات الصورة ومناقشتها وحتليل مكوناا وتقييمها
مما . االقالل من البيانات املكتوبة لتساعد التلميذ علي التعبري والوصف. ط

يلته من األلفاظ اللغوية اجلديدة وتنمية قدرته علي صيؤدي إيل زيادة ح
  .دةتقدمي أفكار جدي

جيب ان تكون أسئلة املدرس حول الصور حمددة حبيث تؤدي إيل اثراء . ي
 لهسر يخربة التلميذ حنو التعرف علي املفاهيم او األشياء اجلديدة مث ت

شرح حمتوياا مث الوصول إيل اصدار األحكام والتعميمات اليت 
  .مبوضوع الصورة مث تنمية قدرته علي التحليل والتفكري والنقد

  .ضيح الفرق بني الصورة واحلقيقة حيت تكون مدركات صحيحةتو. ك
م، واملقارنة بينها ياستعمال الصور عند توضيح التباين بني بعض املفاه. ل

كأن نطلب من التلميذ توضيح األشياء القدمية واجلديدة يف الصور أو 



 ٨٤ 

التحدث عن الفروق بني ما فيها من موضوعات ومقارنته مبا مت 
  ٦٨.دراسته

 

  ية صور الكاركاترياليزات مم. د
  :ومن اهم مميزات الكاركاتري أنه 

يتعرض للفكرة الرئيسية اليت حياول توصيلها للقارئ ويتحاشي بذلك . أ
  .كثريا من املوضوعات الفرعية والنقاط اهلامشية يف املوضوع

اختيار شخصية مألوفة لدي مجهور القراء والتعبري عنها بالرسومات . ب
  .اخلطية

 ميكن التعرف عليه Stereo Type هذه الشخصية منطا سائدا متثل. ج
مثل شخصية ابن . بسرعة وفهم صفاته وخصائصه وما يرمز إليه

  .اخل...البلد، أو العريب، أو الفالح
يسهل التفاهم عن الطريق الكاركاتري وتوصيل الفكرة اليت قد حيتاج . د

. ترة من الوقتالتعبري عنها إيل كتابة مقال طويل أو التحدث عنها ف
  .فهي بذلك ختتصر الزمن الالزم لعملية االتصال والتفاهم

تعرب أحيانا عن موضوع طويل يف عدة اطارات متتالية كل اطار . هـ
  ٦٩.كاركاتري يبني أحد عناصر هذا املوضوع

  
  استخدام الصور الكاريكاتورية لتعليم مهارة الكتابة. هـ

ارة الكتابة كمصادر للحصول تستخدام الصور الكاريكاتورية لتعليم مه
علي املعلومات واحلقائق وتساعد  التالميذ علي تكوين مفاهيم وصور عقلية 

  ٧٠: وطريقة استخدامها يف تعليم الكتابة ما يأيت. مناسبة وصيحة عند الكتابة
                                                 

  ١٣٨ املرجع نفسه، ص  ٦٨
  ١٠٧ املرجع نفسه، ص  ٦٩



 ٨٥ 

  .املقدمة من املدرس عن فاعدة الصور الكاريكاتورية للكتابة. ١
، أو تعرض علي شاشة أساسا يعلق املدرس الصور علي السبورة. ٢

 .ألعراض التعليم اجلمعي

 .مالحظة التالميذ مالحظة جيدة. ٣

 .دراسة الصور واإلجابة عن بعض األسئلة املتصلة ا .٤

 .كتابة بعض أسئلة عن موضوع الصور .٥

 .كتابة قصة حول الصور .٦

 .وصف ما يراه التالميذ يف الصور. ٧

  .ور الكاريكاتوريةاالنكاس بكتابة التالميذ وباستخدام الص. ٨
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 ٨٦ 

  نبذة تأرخيية عن املعهد : الرابعاملبحث 
  

 التربوية الدينية يف ات احدى املؤسسالمبونج الشماليةسوجنو وايل معهد 
 .  ميالدية٢٠٠١منذ سنة ، تسعة أعوامقد مضت على تأسيسه و، المبونج جزيرة 

  وطالبةطالبائة وأربع عشرة مخسما أكثر من ٢٠٠٩ يف سنة قد بلغ عدد  طلبتهو
 الباحثة نبذة املبحث تقدم يف هذا .المبونجيأتون من أماكن خمتلفة يف جزيرة 

 يشتمل على تأسيس ه النبذة، وهذالمبونج الشماليةسوجنو وايل  عن معهد تأرخيية
عدد الطلبة  واألساتذة واملناهج الدراسية ووايل صاجنا المبونج الشماليةمعهد 

  .هنشطة فيواأل
  

 المبونج الشمالية سوجنو  وايل تأسيس معهد  . أ
 ميالدية، وقد أسسه األستاذ حممد ٢٠٠١يف سنة سوجنو أقيم معهد وايل 

يف أول . المبونج الشماليةسوجنو نور قمر الدين، الذي صار برئيس معهد وايل 
يف أول إقامته ال يقبل إال فصال سوجنو إقامته، وقد بدأت مدرسة الثانوية وايل 

  .طالبا وطالبة ٥٣ ذلك اليوم عددهم وصار الطالبات ٢٤ و الطالب ٢٩، به فقط
 ستة ونصف   ، حيث يقام هذا املعهد علي     مساحة واسعة سوجنو  وايل   ملعهد

ينقـسم   (بيئة الطالبات فيها احلجرات   :  مثل املكونات و بين عليها بعض       ، هكتار
 اآلبـار واملـصلى    واحلمامات و  )فيها إيل قسمني حجرات لألوالد وأخرى البنات      

وايل   ومساكن ألساتذ معهـد     واملطبخ واملطعم والشركة   للبنات واملسجد لألوالد،  
 فيها احلجرات واحلمامات واآلبار و املـسجد والـشركة          الطالب، وبيئة   سوجنو  

فع عملية التعليم يف هذا املعهد    املكونات اليت تد  واملطعم، وسوى ذلك قد بين بعض       
املكونات  هي   ذههو. عمل واملكتبة وقاعة اإلجتماعات   الفصول واإلدارة وامل  : مثل

  . من عمرهالتاسعيف سوجنو وايل  يف معهد الىت توجد



 ٨٧ 

وقبل ثالث سنوات ماضية قد قامت يف هذا املعهد أكادميية التوليدية نور 
، ويقع هذا أكادميية التوليدية وراء املسجد وبني احلجرات سوجنو حسادي وايل 
كون بناء أكادميية التوليدية من ثالث طبقات، وفيها املعمل، ويت. االوالد والبنات

  .واملكتبة، واإلدارة وعدد من الفصول
إحدى مؤسسة تربوية خاصة سوجنو معهد وايل :   وجهة املعهد

بتربية الدينية السلفية، واألخالق الكرمية، اإلخالص 
  . واجلهاد لكمة اهللا للطالب والطالبات

تربية الكاملة واإلخالص معا بتوفري إحتياج بناء ال:   إرسالية املعهد
  العلوم التكنولوجية و اإلميان والتقوى

خترج الطالب والطالبات الذين دجموا بني الدينية :   هدف املعهد
والعامة، وهلم األمال، ومبا ينفع لألهلهم، واتمع، 
والدين وحيت يكون الولد الصاحل ويبعد من أن يكون 

  .الولد اخلاطئ
  

 يلتزم ما الطلبة يف معاملتهم اليومية مع األخرين، هذه هي           ٧١  مبادئ للمعهد
  : مبادئ املعهد

  اإلخالص. ١
 واجلهاد .٢

  الصدق. ٣
 والنشاط. ٤
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 ٨٨ 

 المبونج الشمالية سوجنو وايل األساتذة يف معهد. ب
،  أساتذا ٤٧هو   يف التاسعة من عمره   سوجنو  وايل  د  عدد األساتذة يف معه   

سهل علـيهم   يومعظمهم يسكنون داخل املعهد حىت      اذة    أست  ١٥ أستاذا  و     ٣٢
 بعـضهم   ،   متنـوع   فهو مستواهم الدراسي أما  .  الطلبة أنشطة مالحظة و تدبري  

 جزيـرة   خـارج  هذا املعهد أو معاهـد       من اجلامعات واألخرون    منمتخرجون  
 يف معهد اليت يعلموها وهذا جدول عن مستوى دراسة األساتذة واملواد  .المبونج

  :سوجنووايل 
  
  



 ٦٩ 

  ٧٤ سوجنووايل األساتذة يف معهد :  ٢جدول 
  

  مستوى الدراسة
 االسم الرقم

  الوظيفة املواد الذي يعلمها  L P  العالية  الدبلوما  سرجان

  رئيس املعهد كتب سلفية    ١      ١ نور صمر الدين ١
   الفقه.١    ١      ١ إمام خري اهلدى ٢

  لفيةاأل. ٢
 سلم التوفيق. ٣

 

 نائــب املدرســة
  للطالب

رئيس املدرسـة        ١     ١ بودي أوطاما ٣
  العالية

رئيس املدرسـة        ١      ١ حرمان قدري ٤
  الثانوية
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 ٧٠ 

ــرآن . ١    ١      ١ حممد صاحلني ٥ ــيظ الق حتف
  واحلديث

 يتاإلمريت. ٢

  مريب الطالب

  أستاذ كمياء. ١    ١      ١ أمحد إندرى سافطرى ٦
  أستاذ صادتاإلقعلم . ١    ١       أغوس سكسونوا ٧
  أستاذة عقيدة األخالق. ١  ١        ١ مرديايت ٨
  أستاذ  اللغة اإلجنليزية.١    ١    ١   واحد ٩
  أستاذ الرياضة. ١    ١  ١     أدي فرمنطا ١٠
  أستاذ اللغة اإلجنليزية. ١    ١      ١ ديديك مينرطا ١١
  أستاذ الفقه. ١    ١      ١ حممد ذكري ١٢
  أستاذة الرياضيات. ١  ١        ١ لين سوورين ١٣
  أستاذة احلديثوالقرآن . ١  ١        ١ وشري ١٤
ــاريخ احلــضارة . ١  ١        ١ ليليك سكدية ١٥ ت

  اإلسالمية
  أستاذة



 ٧١ 

 ن اليدويةنوف. ٢

  أستاذة اللغة اإلندونيسية. ١  ١        ١ حريى وايت ١٦
  الرياضيات. ١  ١        ١ دوي ١٧

 علم الطبيعية. ٢

  أستاذة

  صادتاإلقعلم . ١  ١      ١   دوي سوسنطي ١٨
 اإلجتماع. ٢

  أستاذة

  أستاذة علوم الوطنية. ١  ١        ١ مطمئنة ١٩
  اللغة المبونج. ١  ١      ١   سيسكي ماري ٢٠

 كرتاكيس. ٢

  أستاذة

  أستاذة اجلغرفية. ١  ١        ١ سيت أملريية ٢١
ــة . ١  ١       ١ سري سووسيت ٢٢ ــوم الطبيعي عل

  الكاملة
 علم األحياء. ٢

  أستاذة

  أستاذ  كرتاكيس. ١    ١      ١ طانا رمحدي ٢٣



 ٧٢ 

 وميةاجلر. ٢

  احلديثوالقرآن . ١    ١      ١ حممد نور سعيد ٢٤
  فتح القريب. ٢
 تعليم متعليم. ٣

  أستاذ

  أستاذ التاريخ. ١    ١      ١ حارو ترنياوان ٢٥
علوم اإلجتماعيـة   ال. ١  ١        ١ لستاري ٢٦

 الكاملة

  أستاذة

  أستاذ  اللعة العربية. ١    ١      ١ يودي سورانا  ٢٧
ــة . ١    ١      ١ دينيك سريانيتا  ٢٨ ــوم الطبيعي عل

  الكاملة
  أستاذة

علوم اإلجتماعيـة   ال. ١    ١      ١ سونرنوا  ٢٩
  الكاملة

  أستاذ

ــرآن . ١    ١  ١     ديديك سفريادي  ٣٠ ــيظ الق حتف
  واحلديث

  أستاذ



 ٧٣ 

  منهج املدرسية  ة اإلندوبيسيةغالل. ١    ١     ١ باووا لكسانا  ٢١
  أستاذة  اللغة اإلجنليزية. ١  ١      ١   ريسكي يولينيت   ٣٢
  أستاذ  علوم احلاسوبيةال. ١    ١    ١   داين جهيانا  ٣٣
  أستاذ  علوم احلاسوبيةال. ١    ١    ١   إرحام أدرينسه  ٣٤
  أستاذ  علوم الرياضةال. ١    ١      ١ سوفرنوا   ٣٥
  أستاذ  اللغة العربية. ١    ١  ١     أمحد جينوري  ٣٦
رئيس العاملية    الدينيةةديعقال. ١    ١      ١ هودي خري الدين  ٣٧

  املدرسة
  أخالق البنني. ١    ١  ١     حممد واحيب  ٣٨

  املقصود. ٢
  أستاذ

  أآل تنال العلم. ١    ١  ١     حممد ناسخني   ٣٩
  عاقدة األوام. ٢

  أستاذ

  التصريف. ١    ١  ١     إخساموالدين  ٤٠
  تيجان ضوراري. ٢

  أستاذ



 ٧٤ 

  أربعني نواوي. ٣
  أستاذ  اإلمريت. ١    ١  ١     حممد نور الدين   ٤١
  أستاذ   هداية الصبيان.١    ١  ١     أإلكرام  ٤٢
  د األخالققائع. ١    ١  ١     إالس سولسمي  ٤٣

   القرآن /إقرا . ٢
  أستاذ

  الدوانية  -  ١    ١     سييت نور جنة  ٤٤
  ٤-٣مبادئ الفقه . ١    ١  ١     أحادين  ٤٥

  تنقيه القول. ٢
  ٢-١مبادئ الفقه . ٣

  أستاذ

  أستاذة  علم الطبيعة. ١  ١        ١ ماري أكتافياين  ٤٦
  أستاذ  ة اإلندوبيسيةغالل. ١    ١      ١ أدريادي  ٤٧
  ٤٧    ١٥  ٣٢  ١١  ٦  ٣٠  العدد  



 ٧٥ 
 

  المبونج الشمالية سوجنو وايل  املناهج الدراسية يف معهد.ج
ينقسم مستوى الدراسة يف هذا املعهد إيل قسمني القسم األول مستوى الثانوية  

األول والثاين فصل الاملستوى الثانوية يتكون من .  مستوى العالية هو والقسم الثاين
ويف هذا . فصل األول والثاين والثالثاللك من والثالث، واملستوى العالية يتكون كذ

نهج الذي قد قررته وزارة الشؤون على امل يعتمد المبونج الشماليةسوجنو املعهد وايل 
وزيادة مبنهج خاص من هذا املعهد يف هذه اجلمهورية، وزارة التربوية الوطنية الدينية و

، ويستخدم هذا املنهج  يف يون سلفاألستاذألن و،  السلفية منهج املعهدعلى يعتمد
  .عملية التعليم يف هذا املعهد

، وهذا ميكن نظره  نور قمر الدين مؤسس هلذ املعهدكما سبق ذكره أن أستاذ
 اعتمد وفيما يتعلق باملواد العامة. يف عملية التعليم واألنشطة اليت جرت يف هذا املعهد

، وزارة التربوية الوطنية  املنهج الذي قد قررته وزارة الشؤون الدينية و علىعهد هذا امل
 السلفي وهذا املنهج علىذا املعهد يعتمد أما يف املواد املتعلقة بالعلوم الدينية واللغوية 
، وكذلك قد اللغة العربية واللغة اإلجنليزيةميكن نظره يف اللغة املستخدمة يوميا هي 

املعهد حفظ األبيات من كتب النحو والصرف وقراءة كتب التراث كما طبق هذا 
  .ةوجد يف املعاهد السلفي

 لكل متخرج أن يتحدثوا نظرا إيل املناهج املستخدمة يف هذا املعهد، يرجى
بادئ العلوم وروح القائد وأن يتشرب مب،  وأن طالقةجنليزية  اللغة اإلعربية واللغة ال

  .ىستوى األعلامل  دراسته إىليواصل تمع اإلسالمي أو أن امية ينفع يف اتمع ويف تن
  

  المبونج الشمالية سوجنو وايل  الطلبة يف معهد-د
 وعددهم  المبونجيأتون من أي مكان يف جزيرة       سوجنو  وايل  الطلبة يف معهد    

 التايل اجلدول عن عـدد      ،٧٣ طالبة ٢٧٦ طالبا و    ٢٣٨ طالبا وطالبة، منهم     ٥١٤اليوم  
  :يف هذا املعهدالطلبة 
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 ٧٦ 
 

  ٧٤ سوجنووايل طلبة معهد : ٣جدول 
  

  سوجنووايل  مدرسة الثانوية. أ
  العدد  الطالبات  الطالب  الفصل  منرة

  ٣٢  ١٥  ١٧  أ
  األول  ١  ٣٦  ١٣  ٢٣  ب
  ٣٥  ١٧  ١٨  ج
  ٤٦  ٢٤  ٢٢  أ

  الثاين  ٢
  ٣٩  ١٦  ٢٣  ب
  ٣٣  ١٧  ١٦  أ

  الثالث  ٣
  ٣٣  ١٩  ١٤  ب

  ٢٥٤  ١٢١  ١٣٣  ٧  العدد
  

  سوجنورسة العالية وايل مد. ب
  العدد  الطالبات  الطالب  الفصل  منرة

  ٤٣  ٢٨  ١٥  أ
  األول  ١

  ٤٣  ٢٦  ١٧  ب
IPA ٣٤  ٢٤  ١٠  
IPSالثاين  ٢  ٣٤  ١٩  ١٥  ١  
IPS٣٢  ١٤  ١٨  ٢  
IPA  الثالث  ٣  ٣٧  ٢١  ١٦  
IPS  ٣٧  ٢٣  ١٤  

  ٢٦٠  ١٥٥  ١٠٥ ٧  العدد
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 ٧٧ 
 

  الية وايل صاجنا المبونج الشم أنشطة الطلبة يف معهد.هـ
طلبة هذا املعهد يبدأون أنشطتهم يف الرابعة صباحا بعد صالة الصبح مجاعـة             

ن القرآن ويف اخلامسة والنصف يشتركون يف املفردات الصباحية وبعـد ذلـك             ؤويقر
 العملية التعليمية داخـل     بدأوت.  لفطور و لدخول الفصل     إيل احلمام ولتناول   يستعدون

الثالث والربع، يف الساعة الثانية عشرة يرجعون إيل         إيل   السابعة متاما الفصل يف الساعة    
حجرم استعدادا لصالة الظهر مث تناول الغداء ويف الـساعة الواحـدة يـذهبون إيل               
املدرسة املرة الثانية حيت الساعة الثالث والربع، وبعد إنتهاء الدراسة يرجع الطالب إيل             

. سجد أما الطالبات يف املصلي     الطالب يف امل   ، مجاعة العصرحجرم ويستعدوا لصالة    
مث يعد صالة العصر يسترحون ولكن هناك الوقت للطالب الذين يـردون أن يعمـل               

  .الرياضة، أو غري ذلك: األنشطة غري املدرسية مثل 
 يقوم الطلبة باحللقة الدينية     السادسة ومخس دقائق  قبل صالة املغرب تقريبا يف      و

عدون لتناول العشاء، بعد تناول العشاء يستعد       وبعد صالة املغرب يقرأون القرآن مث يست      
 بعد الصالة العشاء يتعلمون كتاب السلفية حيت الـساعة          .الطلبة لصالة العشاء مجاعة   

 أنشطة  ذههو .والنصفالتاسعة  وينامون يف الساعة    وهم  الثمانية والنصف، مث املشاورة     
  .الطلبة اليومية

  
  :رسية منها األنشطة خرج املدهناك  صاجناوايل ويف معهد 

  
  ٧٥ المبونج الشمالية سوجنو وايل أنشطة الطلبة يف معهد:  ٤جدول 

  
  مسؤلية  الوقت  شطةناأل  الرقم
  ريئس املدرسة  آخري السنة  تبليغ أكرب  ١
  ريئس املعهد  أول السنة  زيارة وايل صاجنا  ٢
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 ٧٨ 
 

  بعد عيد األضحي  مناسيك احلجاج  ٣
  يف الشهر مرتني

  ريئس املعهد

صالة العـشاء ليـل     بعد    الربجنجي  ٤
  الثالثاء

 – ١٩,٣٠يف الـــساعة 
٢١,٣٠  

  أساتذة

بعد الصالة العشاء ليـل       خطبة املمبارية  ٥
  اجلمعة

 – ١٩,٣٠يف الـــساعة 
٢١,٣٠  

  أستاذ ومريب

كل مساء بعـد صـالة        الرياضة  ٦
  العصر

-  

يوم اجلمعة بعـد صـالة        الكشافة  ٧
  العصر 

  يف الساعة الرابعة مساء

  ريئس جلنة

  يف األسبوع ثالثة مرات  نفسيةدافع ال  ٨
  بعد العصر

  ريئس جلنة

كل ليل بعد صالة العشاء       تعليم كتاب السلفية  ٩
إال ذلك ليـل األنـشطة      

  األخر
ــساعة  -١٩,٣٠يف الـ

٢١,٣٠  

  أساتيذ

  معلم خياطة  يف األسبوع مرة  خياطة  ١٠
بناء اإلقتصادية مـن حيـث        ١١

  عملية الفالحية
  معلم اإلقتصادية  يف األسبوع مرة



 ٧٩ 
 

  
 مبـادال يف    باحملاضرة بإسـتخدام اللغـتني    سوجنو   يف معهد وايل     يقوم الطلبة 

مجيع الطلبـة يف    . وايل صاجنا هذه هي األنشطة اليت يقوم ا الطلبة يف معهد          األسبوع،  
 وفرق  هذا املعهد يسكنون داخل املعهد حىت يتعاملون مع الذين يسكنون داخل املعهد،           

 وملعاملتهم اليومية ينطقون بلغـتني      سجد ومدرستهم،   حجرم بني الطالب والطالبة مب    
أجنبيتني ومها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية حىت يتعودو الكالم اتني اللغـتني يف أيـة               

  . ٧٦أنشطة كانت
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  الفصل الثالث
   منهجية البحث 

  
  منهج البحث    . أ

  ع البحث وعينتهجمتم   .ب
   متغريات البحث   .ج
  أدوات ومصادر مجع البيانات     .د

  أسلوب حتليل البيانات . هـ
  مراحل تنفيذ البحث   . و
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 منهج البحث  . أ

  مدخل البحث ونوعه. ١
يب الكمـي، ومسـي     ي البحث هو املدخل التجـر     يف هذا ستخدم  ي ا الذإن املدخل   

لتزم حبدود الواقع إمنا حاولت إعادة تشكيله عن طريق إدخـال       ت  ملبالتجريب ألن الباحثة    
جـرى هـذا البحـث      . تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما حدثت من نتائج         

. ة التجربة واموعة الضابطة   باستخدام جمموعتني، تكونت هاتني اموعتني من اموع      
جمموعة التجريبية هي جمموعة جرى ا السلوم اخلاص، اما جمموعة الضابطة هي جمموعة             

  ٧٧.ما جرى ا السلوك اخلاص
 . تأثريا من املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جيدة         يقيسوهذا البحث حياول أن     

ـ ذ جري ه  وقد واألسـلوب  . ي واالختبـار البعـدي  ا البحث باستخدام االختبار القبل
 The Equivalent Pretest-Postestهذا البحث هو أسلوب اموعة املتكافئة يف املستخدم 

Design) (  موعة الضابطةأو أسلوب ا(Control Group Method) .  إذا هناك فـصالن
  .التجربةموعة ا وفصل ة الضابط اموعةفصل

  

  جمتمع البحث وعينته. ب
وأمـا  .  يف هذا البحـث    وا اشترك قد مبجتمع البحث هو مجيع الناس الذين        يقصد

  . المفونج الشماليةسوجنوجمتمع هذا البحث فهو مجيع الطالب يف املدرسة الثانوية وايل 
  .الفصل الثاين، القسم األول، فصلني: أوال 
  Control Classموعة الضابطة الباء، با يف فصل الطالب ٣٩ويتضمن من : ثانيا 

  Experiment Classموعة التجربة ابألف ،    يف فصل٣٩و 
 إختيار العينتـة    .كانت كفاءة التالميذ يف الكتابة علي املستوي الضعيف       : ثالثا  

  .البحث باستخدم طريقة أسوائية

                                                 
٧٧ Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Hilal Pustaka, Pasuruan , ٢٠٠٧, Hlm: ٧٨ 



 ٨٢ 
 

  متغريات البحث. ج
يف هذا البحث العلمي تم      أن يصل إليها     ةمتغريات البحث اليت استطاع الباحث    

ارة الكتابة خاصة يف الكتابة املوجهة، وتستعمل وسائل الصور تم علي الصور            يف مه 
  .الكاركاتورية وشكلها مراقبة

  :صل إليها كالتايلت أن ةمتغريات البحث اليت استطاع الباحثوتنقسم 
تابـة باسـتخدام    املتغري املستقل يف هذا البحث هو تدريس مهارة الك         .١

 .الصور الكاركاتورية

بع يف هذا البحث هو نتيجة التعلم لدي الطلبة قبل التجربـة            تغري التا امل .٢
 .وبعد التجربة

 :العوامل الثابتة يف هذا البحث هي  .٣

تعليم " املواد الدراسية، املواد الدراسية من الكتاب       :   أوال
ومأخوذة من بعـض املوضـوعات       ،"اللغة العربية 

  . يف هذه املدرسةةاملققر

  .ا نفسهة الباحثيا البحث هاملعلم، املعلم يف هذ:   ثانيا 
ـ وسائل الدراسة، وسائل الدراسة اليت      :   ثالثا ستخدمها ت

 والـسبورة   الـصور الكاركاتوريـة    هـي    ةالباحث
 .والطباشري
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  ومصادر مجع البيانات أدوات . د
   البيانات مجع أدوات .١

  االختبار: أوال 
سـلوك  وول قـدرة    االختبار هو األلة أو اإلجراء أو األنشطة املعقدة لتنا        

و رأي أري    ٧٨. ميلكها يف مادة دراسية معينـة      اليتاليت تصور الكفاءة    والشخص  
الت الكونتو أن االختبار هو عبارة عن السلسلة من األسـئلة أوالتمرينـات أو آ             

خرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفـرد أو            أ
  ٧٩.اجلماعة

). املوقعي(االختبار القبلي واالختبار البعدي     : م إيل قسمني    واالختبار ينقس 
هو االختبار ملعرفة قدرة الطالب يف استيعاب املواد ف) Pre Test(اما االختبار القبلي 

ول ملعرفة قـدرة    األالدراسية قبل تنفيذها، ويسمي كذلك هذا االختبار االختبار         
خاصـة يف مهـارة الكتابـة    ، اعلمهتالطالب عن مادة دروس اللغة الذي سوف ي      

  )١أنظر إيل ملحق  (.املوجهة
 وهو االختبار ملعرفة إيل أي حـد  )Post Test(والثانية هو االختبار البعدي 

 علي استيعاب املواد ويسمي كذلك هذا االختبـار باالختبـار           ادراكان الطالب ق  
ن مـا    بأحـس  متيع مواد دروس اللغة العربية قد       مجاألخر ملعرفة قدرة الطالب عن      

  )٢أنظر إيل ملحق  (.ميكن
 ملعرفة قدرة الطلبـة يف  باالختبار يف الفصل،يف هذا البحث    م املعلم   اقوقد  

مهارة الكتابة خاصة يف كتابة اإلنشاء املوجهه قبل اسـتخدام وسـيلة الـصورة              
  .الكاريكاتورية وبعد استخدامها

  

 االستبيان : ثانيا 

                                                 
٧٨ Muhamad soenardi djiwandono, tes bahasa dalam pengajaran, ITB bandung, ١٩٩٦ hal ١ 
٧٩  Suharsimi arikunto, dasar-dasar evaluasi pendidikan, bumi aksara, Jakarta, ٢٠٠٢, hlm: ١٣٩ 



 ٨٤ 
 

ومات وبيانات وحقائق مرتبـة     االستبيان هو أدة مالئمة للحصول على معل      
بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل             

  ٨٠.نني مبوضع االستبيانيععدد من األفراد امل
 جموعة من االستبيانات املـشتملة      ة الباحث تهذه الطريقة وزع  وعلي وفق   

عن تدريس مهارة    على البيانات    فتحصلت .على األسئلة حول موضوعات البحث    
 مـدرس اللغـة     كذلك مشل االستبيان  و. باستخدام الصور الكاريكاتورية   الكتابة

  )٦أنظر إيل ملحق (.العربية والطلبة يف تلك املدرسة
  

  املقابلة )ثالثا
فإن . تعترب املقابلة إيل حد كبري استبيانا شفويا فبدال من كتابة اإلجابات

 وإذا ما قام مبقابلة شخص ،قة مواجهيةاملستجوب يعطي معلوماته شفويا يف عال
أسباب  من ة تصبح أفضل وأعلي من طرق مجع البيانات األخرى، لماهر، فإن املقاب

م يذلك أن الناس حتب أن تتحدث عادة أكثر من رغباا يف الكتابة، وبعد أن يق
 باملقابلة عالقة طيبة مع املستوجب من املمكن أن حيصل علي أنواع معينة ةالقائم

سيتردد املستجوب يف اإلدالء ا  اليت كان من املعلومات ذات الطبيعية السرية
  :مع كانت هذا البحث  يف ا الباحثةأجر القابالت اليت ٨١. كتابة

المبونج الـشمالية هـو   سوجنو املدير رئيس املدرسة الثانوية وايل    .١
 .أستاذ حرمان قدري

المبـونج  سـوجنو  املدرسة الثانويـة وايل    يف  مدرس اللغة العربية     .٢
 .الشمالية هو أستاذ جينوري

ـ          .٣ جنو المبـونج   والطلبة الفصل الثاين الثانوية يف املدرسـة وايل س
  )٥أنظر إيل ملحق (.الشمالية

  
  

                                                 
  ١٤٩: ، ص١٩٨٧ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء، البحث العلمي، دار الفكر، عمان،   ٨٠
  ٣٥٠: ص، ١٩٨٧، أصول احبث العلمي ومناهجه، جامعة الكويت، الكويت،  أمحد بدر ٨١
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  مصادر البيانات. ٢
  : ينقسم إيل قسمني مهامصادر البيانات يف هذا البحث

 العربية والطـالب    مدرس اللغة  من املصادر اإلنسانية   وهي:  املصادر االولوية    :أوال  
  يف املدرسة املذكورة

 من املعلومات مثل الكتب عـن مهـارة         تصدر  ما وهي:  املصادر الثانوية      :ثانيا  
 والكتب عـن وسـائل      املوجههكتابة  الالكتابة خصوصا   

: ، منـها مثـل      الكتب الدافعة كاريكاتورية، و ال الصور
ـ ،   تكنولوجيا إنتاج املواد التعليميـة     ائل االتـصال   ووس

الوسائل املعينـات يف تعلـيم      وكنولوجيا يف التعليم،    والت
تعليم و،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق     والعربية،  

البحث ،  الوسائل التعليمية واملنهج  ،  ا العربية لغري الناطقني  
دروس الـدورات   ،   ، تدريس فنون اللغة العربيـة     العلمي

 .غريها و االتدريبية ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني

  
  أسلوب حتليل البيانات. هـ

 (Eksperimen Research)أسلوب البحث املطبق يف هذا البحث هو دراسة جتريبيـة  

 املتغري احلـر     :املتغري هوكل شيئ غري ثابت    و. يهدف مقارنة العالقة القوية بني املتغريات     
هذا البحث  و. غري احلر  واملتغري املعقد هو عنصر يعتمد على املت       ،هو عنصر يرجى أن يتأثر    

  . يف تدريس مهارة الكتابةكاريكاتوريةعتمد على جتربة استخدام الصور إ
 تماققد  و  . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل       وكان  

  .٨٢ (t-test) ت- باالختبارةالباحث
  

t = 
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٨٢ Arikunto Suharsimi. ٢٠٠٢. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. 

Hal. ٢٨١-٢٨٠ 
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  :املعاين 

Mx   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  
My   =املقياس املعديل من فرقة الضابطة  
∑X2  =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  
∑Y2  =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة  

Nx   =عدد الطلبة يف فرقة التجربة  
Ny   = فرقة الضابةعدد الطلبة يف  

    (Verifikasi)مراجعة البيانات 
بعد مجع البيانات دف الباحثة ملراجعة البيانات اليت فعلتها يف البيانات اتمعة 

من املالحظة وكذلك اإلصالح والتطور علي التحليل لتأكيد التحليل السابق حىت 
  .تستطيع أن تأخذ  النتائج املرجوة من البحث

  

  حثمراحل تنفيذ الب. و
 : اآلتية خطوات تدريس الكتابةإعتمد الباحثة  .١

   املقدمة:أوال 
   إلقاء السالم)أ(
  .السؤال عن الدرس السابق، دف معرفة فهم الطالب الدرس الذي قد  تعلموه) ب(
  )لك اليوميكتب يف ذعن املوضوع الذي س(و البيان ما قبل الدرس أ األسئلة )ج(
  .لك اليوم الذي يريد إيصاله يف ذبيان عن )د(

  

   العرض:ثانيا 
  . الباحثة الوسائلأعدت )أ(
  .بة شكلهاكمراواملواد، بتعلق تكاريكاتورية اليت ال الصور تعطأ )ب(
  . التالميذ بأحضار ما جيدونه  من الكاريكاتري يف الصحف اليوميةت كلف)ج(
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  . عدد الفقرات أو الكلمات أو السطورتحدد) د(
  ٨٣.ة بعض الكلمات املساعدت قدم)هـ(
 بالصور بدون نطقق علي املوضوع يتعلال عملية التعليم بالكتابة تماقو )و(

  وريةالكاريكات
  

  امتختإل ا:ثالثا 
  تقومي عملية التعلم املدرسة بتماق) أ(
  ليةرت املدرسة الواجبات املت قدم)ب(

  ٥اجلدول 
  :جري البحث امليداين طول شهرين باجلدول التايل

  
  الشهر األول) ١

ألنشطةا األسبوع  املبحث 
 االختبار القبلي ١

 ليوم التايللاتفاق علي املوضوع 
" الساعة "  

  :أنشطة الكتابة، تعين ٢
   املتفق عليهملوضعباتعلق تما   ) أ

تعلق  بالصور ت ةكتابة املوجهال و  ) ب
 وزعةامل كاريكاتوريةال

 قواعد السابقةالتضمن كتابة بت  ) ج

 تقدمي بعض األفكار املساعدة  ) ح

 املساعدةتقدمي بعض الكلمات   ) خ

  تصحيح الكتابة  ) د
 ليوم التايللاتفاق علي املوضوع   ) ذ

" الساعة "  

                                                 
  .٩٦  ص،مرجع سبق ذكرهحممد على اخلويل،    ٨٣
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  :أنشطة الكتابة، تعين ٣
  تتعلق باملوضوع املتفق عليه )أ

تعلق  بالصور ت ةكتابة املوجهال و)ب
 وزعةامل كاريكاتوريةال

 قواعد السابقةالتضمن كتابة بت )ج

  تقدمي بعض األفكار املساعدة)ح

 ت املساعدة تقدمي بعض الكلما)خ

    تصحيح الكتابة )د
 ليوم التايلل اتفاق علي املوضوع  )ذ

" الساعة "  

  :أنشطة الكتابة، تعين ٤
  تتعلق باملوضوع املتفق عليه )أ

تعلق  بالصور ت ةكتابة املوجهال و)ب
 وزعةامل كاريكاتوريةال

 قواعد السابقةالتضمن كتابة بت )ج

  تقدمي بعض األفكار املساعدة)ح

  بعض الكلمات املساعدة تقدمي)خ

    تصحيح الكتابة )د
 ليوم التايلل اتفاق علي املوضوع  )ذ

  " الساعة "

  

  الشهر الثاين) ٢
 املبحث األنشطة األسبوع

  :أنشطة الكتابة، تعين ٥
  تتعلق باملوضوع املتفق عليه  كتابة )أ

تعلق  بالصور ت ةكتابة املوجهال و)ب
 وزعةامل كاريكاتوريةال

  
  " أنشطيت يف املدرسة "
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 قواعد السابقةالتابة بتضمن كت )ج

  تقدمي بعض األفكار املساعدة)ح

  تقدمي بعض الكلمات املساعدة)خ

   تصحيح الكتابة)د
ليوم التايلل  اتفاق علي املوضوع )ذ  

 

  :أنشطة الكتابة، تعين ٦
  تتعلق باملوضوع املتفق عليه  كتابة )أ

تعلق  بالصور ت ةكتابة املوجهال و)ب
 وزعةامل كاريكاتوريةلا

 قواعد السابقةالتضمن كتابة بت )ج

  تقدمي بعض األفكار املساعدة)ح

  تقدمي بعض الكلمات املساعدة)خ

   تصحيح الكتابة)د
 ليوم التايلل  اتفاق علي املوضوع )ذ

" أنشطيت يف املدرسة "  

  :أنشطة الكتابة، تعين ٧
  باملوضوع املتفق عليهتعلق ت  كتابة )أ

 يتعلق  بالصور ةابة املوجهكتال و)ب
 وزعةامل كاريكاتوريةال

 قواعد السابقةالتضمن كتابة بت )ج

  تقدمي بعض األفكار املساعدة)ح

   تقدمي بعض الكلمات املساعدة)خ
 تصحيح الكتابة )د

 ليوم التايلل   اتفاق علي املوضوع )ذ

" أنشطيت يف املدرسة "  

" أنشطيت يف املدرسة "  االختبار البعدي ٨  
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من الطالب أن يتبادلوا دفتارهم يف فريقهم وشجعهم علـي إجـراء            طلب املعلم   
تعديالت وتغيريات وإضافات تنمي املوضوع وتعمقه، وشرح املعلم النواحي اليت ينبغـي            

  :مراعاا يف مراجعة ما كتبه الطالب، ومن هذه النواحي 
كار الـيت تنـدرج حتـت       وهو يشمل النظر يف األف    : مضمون الكتابة                                 ) أ

املوضوع من حيث مناسبتها للموضوع وسعة ودقـة        
  .وصفها

نعين ا أسلوب األداء ومراعاة الذوق األديب ومجـال     : تنظيم األفكار                                 ) ب
التصوير من حيث وضوحه وترتيبـه والـربط بـني          

  .الفقرات
 واسـتعمال الأللفـاظ يف       وتشمل استيعاب املفردات  : املفردات                                          ) ج

  .املعاين اليت وضعت هلا
  تشمل مراعاة قواعد النحو والصرف         :   القواعد اللغوية) د

تشمل سالمة اهلجاء وجودة اخلط وكفاءة اسـتخدام        : ناحية الرسم اإلمالئي              ) هـ
  .عالمة الترقيم

  

 وكان الطالب املعلم الطالب إيل مراجعة كتابتهم يف فريقهم،وبالتايل، وجه 
املوضوع فهم يتناقشون ويتبادلون آراءهم يف إجراء تعديالت وتغيريات وإضافات توسع 

وتعمقها، يف حني مر املعلم علي الطالب وساعد من حيتاج إيل مساعدة، وبعد املراجعة 
  .اختار املعلم بعض الطالب لقراءة ما كتبوه امام الفصل

  
 

  
  

  
  



 ٩١ 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
    ومناقشتهاهاحتليلعرض البيانات و

  
   البحثاتإجراء: املبحث األول 
 خطوات تدريس الكتابة باستخدام     .أ

  الصور الكاريكاتورية
  عرض البيانات وحتليلها: لثاين املبحث ا

  عرض بيانات اإلختبارات وحتليلها. أ
  عرض بيانات االستبيانة وحتليلها .ب

 



 ٩٢ 
 

  رابعالفصل ال
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 
   البحثاتإجراء : املبحث األول

  الصور الكاريكاتورية  خطوات تدريس الكتابة باستخدام.أ
عقدت الباحثة مثانية لقاءات يف تدريس الكتابة، و قد عقدت ستة لقاءات 

  لتطبيق 
 قامت . يف تدريس الكتابة ولقائَني لإلختبارالصور الكاريكاتورية استخدام

 ملدة  والثاين يف احلصة األوىلالسبتالباحثة بالتعليم يف اموعة التجريبية يف يوم 
 والتايل .السابعة متاما حيت الساعة الثامنة وعشرون دقائق دقيقة، يف الساعة تسعني

  . خطوات  التدريس يف كل لقاء
  

  )١ (:اللقاء األول
  ٢٠٠٩ يوليو ١٨السبت  : اليوم    اإلنشاء :   املادة

   دقيقة٩٠:  الزمن  )اإلختبار القبلي (الساعة  : املوضوع
  الثاين:  الفصل     الثانوية:  املستوى

  

   األهداف.أ
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 الكفاءة يف الكتابة إدراك املتعلم  .١

 اإلعراب عند الكتابة  .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . كتابة التعبري حول املوضوع الطلبة يفقدرة .٤

  .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥
 .والتراكيب املناسبةصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦

 



 ٩٣ 
 

  الوسائل.ب

، املعجم، القلم، السبورة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .املمسحةو

  

  )ختبار القبلياال( إجراءات التدريس يف اللقاء األول .ج
 

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
      إلقاء السالم.١
   التعارف.٢

 ا  الذي يريد إيصاله يف ذلك اليومبيان عن  .٣
  الطلبة

  للكتابة   تشجيع الطلبة.٤

  دقيقة ٢٠

  العرض .٢
 تقدمي بعض الكلمات املساعدة  .١

 تقدمي بعض األفكار املساعدة .٢

الطلبة كتابة اإلنشاء من لب املدرسة تط. ٢
، علي األقل "الساعة: "حتت العنوان

، ويف كل فقرة حتتوي على األقل فقرتني
   . اسطرأربعة

   دقيقة٦٠

  االختتام .٣
  وظيفتهم الطلبة مجع  منتطلب املدرسة .١
 ليوم التايللاتفاق علي املوضوع  .٢

   

١٠  

 
  



 ٩٤ 
 

فألقت السالم يف أول مرة ل اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفص
ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك قرأت و. والطلبة جييبون السالم

، بعد قراءة كشف  كلهم الطلبةءملعرفة أمساواحد فواحدا الباحثة كشف احلضور 
 الباحثة عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة  يف هذه وحتدثتاحلضور مع التعرف م، 

األعمال اليومية و يف خالل ساعة  عن املوجهفطلبت الباحثة الطلبة كتابة . صةاحل
  . الطلبة مجع كتابتهم من، ويف النهاية طلبت الباحثةواحدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٥ 
 

  )٢ (:اللقاء الثاين
  ٢٠٠٩  يوليو٢٥السبت  : اليوم    اإلنشاء :   املادة

   دقيقة٩٠:  الزمن      الساعة : املوضوع
  الثاين:  الفصل    الثانوية:  املستوى
  
  األهداف. أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
  .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١
 اإلعراب عند الكتابة  .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوعقدرة .٤

  .ابةمراعاة عالمات الترقيم عند الكت .٥
 .والتراكيب املناسبةصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦

 
  الوسائل.ب

، املعجم، الصور الكاريكاتورية: هيفأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 
  .املمسحةوالسبورة، القلم، 



 ٩٦ 
 

  )١( الصور الكاريكاتورية .ج

  

 صباح
 مشس

   بيت/دكان

  درجة
  رياضة

  متشي

  شجرة

  تلميذان  بنت  زهرة

 

 
   



 ٩٧ 
 

  )الساعة( إجراءات التدريس يف اللقاء الثاين .د
  

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
   إلقاء السالم.١
  )الساعة( توجيه اإلشارة املتعلقة باملوضوع .٢
  تشجيع الطلبة.٣

   دقيقة١٠

  العرض .٢
أعطي املدرسة لكل الطلبة الصورة واحدة . ١

  يتعلق بالساعة
سة الطلبة أن الكتابة جيب أن توجه املدر. ٢

  قواعد السابقةاليتضمن 
  تقدمي بعض األفكار املساعدة. ٣
   املساعدةتقدمي بعض املفردات. ٤
 عملية الكتابة يناسب بالصور الكاريكاتورية.٥

  هلماملوزعة

  دقيقة ٧٠

  االختتام -٣
  تطلب املدرسة الطلبة مجع وظيفتهم .١
   ليوم التايللاتفاق علي املوضوع . ٢

   دقيقة١٠

  

دخلت  ٢٠٠٩  يوليو٢٥السبت   اليومإعتمادا على خطة البحث يف
الباحثة الفصل للقاء الثاىن، بعد إلقاء السالم ألقت الباحثة اإلرشادت عن األنشطة 

يكتبوا   أن الطلبة منالثاىن، فطلبت الباحثة اليت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلصة
بعض  هلم وترشدهم الباحثة باملوزعة ريكاتورية بالصور الكاموافقاالكتابة املوجه 

  . املساعدةواملفرداتاألفكار 
  



 ٩٨ 
 

  )٣(: اللقاء الثالث
  ٢٠٠٩  أغسطوس١ السبت : اليوم    اإلنشاء :   املادة

   دقيقة٩٠ : الزمن     الساعة : املوضوع
  الثاين:  الفصل     الثانوية:  املستوى
  

   األهداف.أ
  :ييهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يل

 .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١

 اإلعراب عند الكتابة .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوعقدرة .٤

 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥

 .والتراكيب املناسبةصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦
  

 ل الوسائ.ب

، املعجم، الصور الكاريكاتورية: هيفأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 
  .املمسحةوالسبورة، القلم، 
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  )٢( الصور الكاريكاتورية .ج

  

 قرد

 فيل

 زرافة
 ار

 أسد

 دب

 شجرة

 بنت
 أباء

 مصور
 يرى

 نام



 ١٠٠ 
 

  إجراءات التدريس يف اللقاء الثالث   . د
  

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
  إلقاء السالم. ١
  الربط  باملوضوع السابق. ٢
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت . ٣

  قوم ا الطلبةسي
 تشجيع الطلبة. ٤

   دقائق١٠

  العرض .٢
توزع كتابتهم يف للقاء املاض بعد تصويب        .١

  األخطاء
تطلب الباحثة مـن الطلبـة أن يهتمـوا          .٢

 بأخطائهم املاضية حيت ال تكرر للمـرة      
 . الثانية

 الصور الكاريكاتوريةتوزع املدرسة  .٣

يتضمن توجه املدرسة الطلبة أن الكتابة . ٣
  بقواعد السابقة

   تقدمي بعض األفكار املساعدة.٤
   املساعدةتقدمي بعض املفردات. ٥

تأكد من أن عملية الكتابة يناسب بالصور       . ٦
  هلم املوزعةالكاريكاتورية

   دقائق٧٠

  االختتام .٣
  ملدرسة الطلبة جلمع وظيفتهمطلب ا .١
 ليوم التايللاتفاق علي املوضوع . ٢

   دقيقة١٠

  



 ١٠١ 
 

 دخلت الباحثة الفصل للقاء الثالث، بعد ٢٠٠٩ أغوسطوس ١اليوم السبت يف 
إلقاء السالم وإعطاء اإلرشادت عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة، وزعت الباحثة كتابة 

كتابة الطلبة املخطئة، فبينت الباحثة عن كتابة يف له  قبا الىت قد فحصتهالساعةالطلبة عن 
.  يف كتابتهمهمئأخطاأن يفهموا ويهتموا الطلبة املخطئة يف كتابتهم، وطلبت إليهم 

  .وبعدها يقام الطلبة بكتابة املوجه موفقا بالصور الكاريكاتورية املوزعة لكل الطلبة
  

  )٤ (:اللقاء الرابع
  ٢٠٠٩ أغوسطوس ٨لسبت  ا: اليوم   اإلنشاء:   املادة

   دقيقة٩٠:  الزمن   الساعة : املوضوع
  الثاين:  الفصل  الثانوية:  املستوى
  

   األهداف.أ
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١

 اإلعراب عند الكتابة .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 .ة التعبري حول املوضوع الطلبة يف كتابقدرة .٤

 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥

 .والتراكيب املناسبةالصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦
 

  الوسائل. ب

، املعجم، الصور الكاريكاتورية: هيفأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 
  .السبورة، القلم، املمسحة

  
  
  



 ١٠٢ 
 

  )٣( اتوريةالصور الكاريك .ج

  

 ليل قمر
 مسجد

 أستاذ

 محام

 زجاجة

 الوالد

 مساء

 باب

 ساحة

 نعل جرى

 

 نامت القط

 بنت 



 ١٠٣ 
 

  )الساعة( إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع . د
  

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
   إلقاء السالم. ١
  توجيه اإلشارة املتعلقة باملوضوع . ٢
  تشجيع الطلبة. ٣

   دقيقة١٠

  العرض .٢
م يف للقـاء املـاض بعـد        توزيع كتابته  .١

 تصويب اخلطاء

تطلب الباحثة الطلبة يهتم األخطـاءات       .٢
 .املاضية حيت ال تتكرر للمرة الثانية

 الصور الكاريكاتوريةتوزع املدرسة  .٣

توجه املدرسة الطلبة أن تكون الكتابـة        .٤
 .يتضمن بقواعد السابقة

املوجه  الطالب كتابة  منتطلب املدرسة. ٥
  املوزعةتوريةيناسب بالصور لكاريكا

 . هلم

   دقيقة٧٠

  االختتام .٣
  طلب املدرسة الطلبة مجع وظيفتهم .١
   ليوم التايللاتفاق علي املوضوع . ٢

   دقيقة١٠

  
  
  
  



 ١٠٤ 
 

  )٥ (:اللقاء اخلامس
  ٢٠٠٩  أغوسطوس١٥ السبت : اليوم  اإلنشاء :   املادة

   دقيقة٩٠:  الزمن أنشطيت يف املدرسة : املوضوع
  الثاين:  الفصل  الثانوية:  املستوى

  

   األهداف.أ
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١

 اإلعراب عند الكتابة .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوعقدرة .٤

 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥

 .والتراكيب املناسبةالصحيحة  باستخدام املفرادات ملوجه اكتابة التعبري .٦

 
  الوسائل.ب

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٥ 
 

  )٤(الصور الكاريكاتورية . ج

  

 ميدان

 كرة القدام

 بنات أستاذ

 أوالد

 لعب

 مصور

 تعب

 جلس



 ١٠٦ 
 

 )أنشطيت يف املدرسة (اخلامساء إجراءات التدريس يف اللق  . د
  

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
  إلقاء السالم. ١
  الربط  باملوضوع السابق. ٢
باألنشطة اليت توجيه اإلشارة املتعلقة . ٣

  ستقوم ا الطلبة
 تشجيع الطلبة. ٤

   دقيقة١٠

  العرض .٢
توزع كتابتهم يف للقاء املاضـية بعـد         .١

 اخلطاءتصويب 

تطلب الباحثة الطلبة أن يهتموا باألخطاء       .٢
 . املاضية حيت ال تتكرر للمرة الثانية

 الصور الكاريكاتوريةتوزع املدرسة  .٣

يتـضمن  توجه املدرسة الطلبة أن الكتابة       .٤
 بقواعد السابقة

 تقدمي بعض األفكار املساعدة .٥

  املساعدةتقدمي بعض املفردات .٦

ــصور  .٧ ــب بال ــة يناس ــة الكتاب عملي
  هلم  املوزعةيكاتوريةالكار

   دقيقة٧٠

  االختتام .٣
   الطلبة مجع وظيفتهم منطلب املدرسة .١
 ليوم التايللاتفاق علي املوضوع . ٢

   دقيقة١٠

 

  



 ١٠٧ 
 

 دخلت الباحثة الفصل للقاء اخلامس، بعد القاء        ٢٠٠٩  أغوسطوس ١٥يف  
ـ              ت السالم واإلرشادات عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلـصة، وزع

  .حيت ال تتكرر وليفهم ويهتم األخطاء، مع تصويب اخلطاءالباحثة اإلنشاء 
  

  )٦ (:اللقاء السادس
  ٢٠٠٩  أغوسطوس٢٩ : اليوم    اإلنشاء :   املادة

   دقيقة٩٠:  الزمن    أنشطيت يف املدرسة : املوضوع
  الثاين:  الفصل     الثانوية:  املستوى
  

   األهداف.أ
  :ما يلييهدف هذا التعليم إيل حتقيق 

 .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١

 .اإلعراب عند الكتابة .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوعقدرة .٤

 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥

 .والتراكيب املناسبةالصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦

  
  الوسائل.ب

، املعجم، الصور الكاريكاتورية: هيفأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 
  .السبورة، القلم، املمسحة



 ١٠٨ 
 

  )٥(الصور الكاريكاتورية  .ج

  

 داخلية الولد

 مكنسة زبالة ساحة

  مشّس

 مالبس

 سقف

 باب

 تلميذ

 شجرة

 

 



 ١٠٩ 
 

  )أنشطيت يف املدرسة( إجراءات التدريس يف اللقاء السادس .د
 

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
  إلقاء السالم. ١
  الربط  باملوضوع السابق. ٢
باألنشطة اليت توجيه اإلشارة املتعلقة . ٣

  ستقوم ا الطلبة
 تشجيع الطلبة. ٤

   دقيقة١٠

  العرض  .٢
توزع كتابتهم يف للقاء املاضـية بعـد         .١

 تصويب اخلطاء

تطلب الباحثة الطلبة االهتمام باألخطـاء       .٢
 . حيت ال تتكرر للمرة الثانيةاملاضية 

 الصور الكاريكاتوريةتوزع املدرسة  .٣

تـضمن  توجه املدرسة الطلبة أن الكتابة ت      .٤
 قواعد السابقةال

 تقدمي بعض األفكار املساعدة .٥

  املساعدةتقدمي بعض املفردات .٦

التأكد من أنعملية الكتابة يناسب بالصور       .٧
  هلم املوزعةالكاريكاتورية

   دقائق٧٠

  اماالختت .٣
   الطلبة مجع وظيفتهم من طلب املدرسة .١
  ليوم التايللاتفاق علي املوضوع . ٢

   دقيقة١٠

 
 
 



 ١١٠ 
 

  :اللقاء السابع
  ٢٠٠٩  سبتمبري٥السبت  : اليوم      اإلنشاء :  املادة

   دقيقة٩٠:  الزمن   أنشطيت يف املدرسة : املوضو
  الثاين:  الفصل     الثانوية: املستوى

  

   األهداف.أ
  :ليم إيل حتقيق ما يلييهدف هذا التع

 .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١

 .اإلعراب عند الكتابة .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوعقدرة .٤

 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥

 .ب املناسبةوالتراكيالصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦

 
  الوسائل.ب

، املعجم، الصور الكاريكاتورية: هيفأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 
  .السبورة، القلم، املمسحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١١ 
 

  )٦(الصور الكاريكاتورية . ج

  

 طعام عصري/شرب

 مكتب

 جري

 مشي

 دخل خرج

 صحن أكل

 سوجنوالشركة املدرسية وايل 

 بنات



 ١١٢ 
 

  أنشطيت يف املدرسةإجراءات التدريس يف اللقاء السابع   . د
  

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
  إلقاء السالم. ١
  الربط  باملوضوع السابق. ٢
باألنشطة اليت توجيه اإلشارة املتعلقة . ٣

  ستقوم ا الطلبة
 تشجيع الطلبة. ٤

   دقائق١٠

  العرض .٢
توزع كتابتهم يف للقاء املاضـية بعـد         .١

 تصويب اخلطاء

 باألخطاء  تطلب الباحثة الطلبة أن يهتموا     .٢
 .املاضية حيت ال تتكرر للمرة ثانية

 الصور الكاريكاتوريةتوزع املدرسة  .٣

يتـضمن  توجه املدرسة الطلبة أن الكتابة       .٤
 بقواعد السابقة

 تقدمي بعض األفكار املساعدة .٥

  املساعدةتقدمي بعض املفردات .٦

تأكد من أن عمليـة الكتابـة يناسـب          .٧
  هلم املوزعةبالصور الكاريكاتورية

  ة دقيق٧٠

  االختتام .٣
  الطلبة مجع وظيفتهممن طلب املدرسة  .١
  ليوم التايللاتفاق علي املوضوع . ٢

   دقيقة١٠

  
  
  



 ١١٣ 
 

  :اللقاء الثامن
         اإلنشاء :   املادة

        )اإلختبار البعدي (أنشطيت يف املدرسة:   املوضوع
            الثانوية:   املستوى

  ٢٠٠٩  سبتمبري٩السبت :   اليوم
  ة دقيق٩٠:   الزمن

  الثاين:   الفصل
  

   األهداف. أ
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 .الكفاءة يف الكتابةإدراك املتعلم  .١

 .اإلعراب عند الكتابة .٢

 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .٣

 . الطلبة يف كتابة التعبري حول املوضوعقدرة .٤

 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة .٥

 .والتراكيب املناسبةالصحيحة  باستخدام املفرادات  املوجهكتابة التعبري .٦

 
  الوسائل.ب

، املعجم، الصور الكاريكاتوربة: هيفأما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم 
  .السبورة، القلم، املمسحة

  
  
  
  
  
  



 ١١٤ 
 

  )٧(ور الكاريكاتورية صال. ج

 أستاذ

 نام قرأ جلس
 شرب

 نظر

 
 كتاب

 مكتب

 نافذة

 فصل



 ١٦١ 

  )االختبار البعدي (الثامنس يف اللقاء  إجراءات التدري.د
 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .١
  إلقاء السالم. ١
  الربط  باملوضوع السابق. ٢
باألنشطة اليت توجيه اإلشارة املتعلقة . ٣

  ستقوم ا الطلبة
 تشجيع الطلبة. ٤

١٠ 
 دقائق

 

  العرض .٢
 املدرسة أنشطيت يفتطلب املدرسة الطلبة كتابة 

 يف القرطاس

   دقيقة٧٠

  االختتام .٣
 تطلب املدرسة الطلبة جلمع إنشاءهم

   

١٠ 
 دقائق

 

    
بعد القاء السالم و، قامت الباحثة باالختبار البعدى، ٢٠٠٩  سبتمبري٨يف 

واالرشادات عن االنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلصة، طلبت الباحثة الطلبة كتابة 
 .ما كتبوهسجيمعوا أن الطلبة من ويف النهاية طلبت الباحثة . درسةأنشطيت يف امل



 ١٦٢ 

  عرض البيانات وحتليلها: املبحث الثاين 
  بيانات االختبارات وحتليلها  . أ

  بيانات االختبارات. ١
كفاءة األساسية لكل ال معرفةدفـه .  القبلي للطلبةة االختبار الباحثتدمق

   .لبة عن الكتابةالط
  

  الضابطة )ب(الفصل موعة  اإلختبار القبلي ملهارة الكتابة نتائج:  ٦جدول 
 

 نواحي مهارة الكتابة
 إسم الطالب الرقم

 البيان اموع اإلمالء القواعد املفردات التنظيم املضمون

 راسب  ٤٠ ٣ ٩ ٩ ٨ ١١ ألفني زا ١
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ أنانج معروف ٢
 راسب  ٤٠ ٣ ٩ ٩ ٨ ١١ أري جندري  ٣
 مقبول  ٥٥ ٤ ١٢ ١٤ ٩ ١٦ أزهر كريام ٤
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ أزور رييب ٥
 راسب  ٤٥ ٣ ١٠ ١١ ٧ ١٤ جندري سينياوان ٦
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ دايف آمالينا ٧
 راسب  ٦٥ ٥ ١٢ ١٤ ٩ ٢٥ دوي يوين ساري ٨
 راسب  ٥٠ ٥ ١٠ ١١ ٩ ١٥ أنيك مطمئنة ٩
 مقبول  ٥٥ ٥ ١٠ ١٧ ٨ ١٥ فتح الرمحن ١٠
 راسب  ٥٠ ٤ ١٠ ١١ ٩ ١٦ فتح الرمحة ١١
 راسب  ٤٥ ٥ ١٠ ١٠ ٨ ١٢ فوزان ١٢
 راسب  ٤٥ ٤ ٩ ٩ ٨ ١٥ فينيسيا ماناق ١٣
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ برهانوالدين ١٤
 راسب  ٥٠ ٣ ١٣ ١٣ ٩ ١٢ قاميت خري اهلدي ١٥
 مقبول  ٥٥ ٥ ١٠ ١٧ ٨ ١٥ كرطني سيتييا ١٦
 مقبول  ٦٠ ٤ ٩ ١٣ ٨ ٢٦ ليين أستويت ١٧



 ١٦٣ 

 راسب  ٤٥ ٥ ١٠ ١٠ ٨ ١٢ حممد سومفتاح الدين ١٨
 راسب  ٤٥ ٤ ٩ ٩ ٨ ١٥ حممد يوسف ١٩
 راسب  ٥٠ ٤ ١٠ ١١ ٩ ١٦ حممد جايا ٢٠
 راسب  ٤٥ ٤ ٩ ٩ ٨ ١٥ نيلي سافطري ٢١
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ نينيج رمحة ٢٢
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ نور خسميينطا ٢٣
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ نور توفيق الرمحن ٢٤
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ فخرز اليوين يوسف ٢٥
 راسب  ٤٥ ٤ ٩ ٩ ٨ ١٥ فرمان ٢٦
 جيد  ٦٥ ٤ ١٥ ١٠ ١٠ ٢٦ ريين فرستويت ٢٧
 راسب  ٤٠ ٥ ٩ ٩ ٧ ١٠ ريا دسرييا ريين ٢٨
 راسب  ٥٠ ٤ ١٠ ١١ ٩ ١٦ رامي جايب أدي ٢٩
 جيد  ٦٥ ٤ ١٥ ١٠ ١٠ ٢٦ سييت معاوية ٣٠
 راسب  ٥٠ ٤ ١٠ ١١ ٩ ١٦ سييت رمحة ٣١
 جيد  ٦٥ ٤ ١٥ ١٠ ١٠ ٢٦ سري وهيوين ٣٢
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ سوريايت ٣٣
 جيد  ٦٠ ٤ ١٥ ١٠ ١٠ ٢٦ تري نيجسيه ٣٤
 راسب  ٥٠ ٥ ١٠ ١١ ٩ ١٥ ويرا يسما محدلة ٣٥
 راسب  ٤٠ ٤ ٩ ٩ ٧ ١١ ريزي ٣٦
 راسب  ٤٥ ٤ ٩ ٩ ٨ ١٥ نوفلدا ٣٧
 راسب  ٥٠ ٥ ١٠ ١١ ٩ ١٥ نصر الدين ٣٨
 راسب  ٥٠ ٤ ١٠ ١١ ٩ ١٦ إرفان ٣٩

   ١٦٤٠ ١٢٧ ٣١١ ٣٢٩ ٢٥٠ ٤٥٨ العدد
  ٤٢�٠٥ ٣,٢٥ ٧,٩٧ ٨,٤٣ ٦,٤١ ١١,٤٧  املعدل

  
 معين  ٤٢,٠٥نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة           ظهرت

ومن هنا يتضح أن قـدرة      . ذلك أن قدرة التالميذ علي الكتابة العربية يف املستوي راسب         
  .كتابة العربية بصفة عامة راسبالتالميذ علي ال



 ١٦٤ 

  نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة:  ٧جدول 
  

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 - -  جداجيد ٨٤-٧٥ ٢

 %١٠,٢٥ ٤ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %١٠,٢٥ ٤ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٧٩,٥٠ ٣١ راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٩ اموع
  

مـن  %) ٧٩,٥٠(اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة الضابطة         وجند يف   
منهم %) ١٠,٢٥(و. عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكتابة، ألن درجتهم يف درجة راسب          

  .منهم يف درجة جيد%) ١٠,٢٥(يف درجة مقبول، و 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٥ 

  الضابطةصل الفموعة اإلختبار القبلي تقوم مهارة الكتابة وتقديرها يف  ٨ جدول
 

 
  
  
  

 املعدل النسبة املئوية الطالب التقدير النتيجة نواحي الكتابة
٣٠ – ٢٧  - - - جيد جدا 
%١٥,٣٨ ٦ جيد  ٢٦ – ٢٢  ٠,١٥ 
٢١ – ١٧  - - - مقبول 

 املضمون .٤
Content 

%٨٤,٦١ ٣٣ ناقص  ١٦ – ١٣  ٠,٨٤ 
٢٠- ١٨  - - - جيد جدا 
١٧ – ١٤  - - - جيد 
١٣ – ١٠ %١٠,٢٥ ٤ مقبول   ٠,١٠ 

 التنظيم .٥
Organisasi 

٩ – ٧ %٨٩,٧٤ ٣٥ ناقص   ٠,٨٩ 
 - - - جيد جدا  ٢٠ – ١٨
١٧ - ١٤ %١٠,٢٥ ٤ جيد   ٠,١٠ 
١٣ - ١٠ %٤٣,٥٨ ١٧ مقبول   ٠,٤٣ 

 املفردات .٦
Kosa Kata 

 

٩ -  ٧ %٤٦,١٥ ١٨ ناقص   ٠,٤٦ 
 - - - جيد جدا  ٢٥ – ٢٢
 - - - جيد  ٢١ – ١٨
%١٧,٩٤ ٧ مقبول  ١٧ – ١١  ٠,١٧ 

القواعد . ٤
 اللغوية

Tata Bahasa 

١٠ -  ٥ %٨٢,٠٥ ٣٢ ناقص   ٠,٨٢ 
%٢٣,٠٧ ٩ جيد جدا ٥  ٠,٢٣ 
%٦٦,٦٦ ٢٦ جيد ٤  ٠,٦٦ 
%١٠,٢٥ ٤ مقبول ٣  ٠,١٠ 

اإلمالء واخلط. ٥  

 - - - ناقص ٢



 ١٦٦ 

  ة يبيالتجر) أ(الفصل  موعة نتائج اإلختبار القبلي ملهارة الكتابة : ٩جدول 
 

 نواحي مهارة الكتابة
  إسم الطالب الرقم

 البيان اموع اإلمالء القواعد املفردات التنظيم املضمون

 راسب ٤٠ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ١٠  عبد لطيف مريوان ١
 راسب ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠  عبدالرحيم واحيد ٢
 جيد ٦٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٥  أديان نور لطيفة ٣
 راسب ٥٠ ٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥  أخيل فرجاتاما ٤
 جيد ٦٥ ٥ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥  أنا سفطري ٥
 مقبول ٦٠ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠  أناس موضارك ٦
 راسب ٥٠ ٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠  أردي رمحت ٧
 مقبول ٦٠ ٤ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥  أردي سوخندى ٨
 مقبول ٦٠ ٤ ١٠ ١٥ ١٠ ١٥  أندي صديق ٩
 راسب ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥  بلى أوكتافياين ١٠
 راسب ٥٠ ٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠  دين فرستطوا ١١
 راسب ٤٥ ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠  ديف نورجنة ١٢
 جيد ٦٥ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٥  دوي جترى سفطري ١٣
 مقبول ٦٠ ٤ ١٠ ١٦ ١٠ ٢٠  دوي فرماتا ووالن ١٤
 راسب ٥٠ ٢ ١٢ ١٤ ٩ ١٣  أقا سنطاص ١٥
 راسب ٥٠ ٢ ١٢ ١٤ ٩ ١٣  أيف فطرينطي ١٦
 راسب ٥٠ ٣ ١٠ ١٥ ٧ ١٥  أسيت تياين ١٧
 راسب ٥٠ ٤ ١٠ ١٣ ٨ ١٥  فدل تورمحة ١٨
 مقبول ٦٠ ٥ ١٠ ١٥ ١٠ ٢٠  إمام أخوغ وجياي ١٩
 مقبول ٦٠ ٤ ١٠ ١٥ ١٠ ٢١  إسيت جنة ٢٠
 راسب ٥٠ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٦  خيز اخلريية ٢١
 راسب ٤٠ ٣ ٨ ١٠ ٧ ١٢  ليا أفري دينطي ٢٢
 راسب ٥٠ ٥ ١٠ ١٥ ١٠ ١٠  لقمان أفيف ٢٣
 راسب ٥٠ ٤ ١٠ ١٥ ١٠ ١١  حممد غفار عمراهللا ٢٤



 ١٦٧ 

 جيد ٦٥ ٥ ١٠ ١٠ ١٥ ٢٠  إلفان فوزيحممد  ٢٥
 راسب ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥  مرفوأتون ٢٦
 مقبول ٦٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٥  موعظة حسنة ٢٧
 جيد ٦٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٠  مرس موتيا ساري ٢٨
 مقبول ٦٠ ٤ ١١ ١٥ ١٥ ١٥  موستيكا سفطني س ٢٩
 مقبول ٦٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٥  حممد حفري ٣٠
 راسب ٥٠ ٣ ١٢ ١٠ ١٠ ١٥  ريان غسنلدي ٣١
 راسب ٥٠ ٤ ١٠ ١٥ ١٠ ١١  رزقي رماضان ٣٢
 راسب ٤٥ ٤ ١١ ١٠ ١٠ ١٠  رايف أري يندي ٣٣
 راسب ٥٠ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٦  سيت فاطمة ٣٤
 راسب ٥٠ ٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٠  سيت خادجة ٣٥
 جيد ٦٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٠  سوسنا دوي مريايت ٣٦
 مقبول ٦٠ ٥ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥  توفيق حديت ٣٧
 مقبول ٦٠ ٤ ١٥ ١٠ ١٠ ٢١  تري أيو حرتينا ٣٨
 راسب ٤٥ ٥ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠  تري درمدي ٣٩

  ١٨٣٥ ١٣٨ ٣٦٦ ٤٢٧ ٣٤٠ ٥٠٣  العدد
  ٤٧,٠٥ ٣,٥٣ ٩,٣٨ ١٠,٩٤ ٨,٧١ ١٢,٨٩  املعدل

  

 ٤٧,٠٥نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة             ظهرت من   
ومن هنا فإن قـدرة     . ة يف املستوي راسب   معين ذلك أن قدرة التالميذ علي الكتابة العربي       
  .التالميذ علي الكتابة العربية بصفة عامة راسب

  

  التجربةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة :  ١٠جدول 
  

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

    جداجيد ٨٤-٧٥ ٢

 %١٥,٤٠ ٦ جيد ٧٤-٦٥ ٣



 ١٦٨ 

 %٢٨,٢٠ ١١ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٥٦,٤٠ ٢٢ راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٩ اموع

  
مـن  %) ٥٦,٤٠(وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة التجريبية           

منهم %) ٢٨,٢٠(و. عدد الطلبة ضعفون يف مادة الكتابة، ألن درجتهم يف درجة راسب          
  منهم يف درجة جيد%) ١٥,٤٠(يف درجة مقبول، و 

  

   الضابطة والتجريبةتنيلمجموعلتيجة االختبار القبلي املقارنة بني ن:  ١١جدول 
  

 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل
 عدد التقدير النتيجة الرقم

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة

 - - - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١
 - - - -  جداجيد ٨٤-٧٥ ٢
 %١٥,٤٠ ٦ %١٠,٢٥ ٤ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٢٨,٢٠ ١١ %١٠,٢٥ ٤ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٥٦,٤٠ ٢٢ ٧٩,٥٠% ٣١ راسب ٥٤- ٥ ٥

  %١٠٠  ٣٩  %١٠٠  ٣٩  العدد  
 
 طلبة من ٢٢ طلبة من اموعة الضابطة و ٣١اعتمادا علي اجلدول السابق جند أن 

 طلبة  ١١ طلبة من اموعة الضابطة و       ٤جمموعة التجربية حصلوا علي درجة راسب، و        
 من  ٦ طلبة من اموعة الضابطة و       ٤ درجة مقبول، و     من اموعة التجربية حصليا علي    

  .اموعة التجربية حصال علي درجة جيد
  
  
  



 ١٦٩ 

  ةيبيالتجر) أ(الفصل موعة اإلختبار القبلي  مهارة الكتابة وتقديرها يف ميقوت ١٢ جدول

  
  
  
  
  

 املعدل النسبة املئوية الطالب التقدير النتيجة نواحي الكتابة
٣٠ – ٢٧  - - - جيد جدا 
%٢,٥٦ ١ جيد  ٢٦ – ٢٢  ٠,٠٢ 
٢١ – ١٧ %٢٠,٥١ ٨ مقبول   ٠,٢٠ 

 املضمون .١
Content 

%٧٦,٩٢ ٣٠ ناقص  ١٦ – ١٣  ٠,٧٦ 
٢٠- ١٨  - - - جيد جدا 
١٧ – ١٤ %١٠,٢٥ ٤ جيد   ٠,١٠ 
١٣ – ١٠ %٧٤,٣٥ ٢٩ مقبول   ٠,٧٤ 

 التنظيم .٢
Organisasi 

٩ – ٧ %١٥,٣٨ ٦ ناقص   ٠,١٥ 
 - - - جيد جدا  ٢٠ – ١٨
١٧ - ١٤ %٤٨,٧١ ١٩ جيد   ٠,٤٨ 
١٣ - ١٠ %٥١,٢٨ ٢٠ مقبول   ٠,٥١ 

 املفردات .٣
Kosa Kata 

 

٩ -  ٧  - - - ناقص 
 - - - جيد جدا  ٢٥ – ٢٢
 - - - جيد  ٢١ – ١٨
%٣٠,٧٦ ١٢ مقبول  ١٧ – ١١  ٠,٣٠ 

القواعد . ٤
 اللغوية

Tata 
Bahasa 

١٠ -  ٥ %٦٩,٢٣ ٢٧ ناقص   ٠,٧٠ 
يد جداج ٥  ٤٦,١٥ ١٨ %  ٠,٤٦ 
%٣٠,٧٦ ١٢ جيد ٤  ٠,٣٠ 
%١٥,٣٨ ٦ مقبول ٣  ٠,١٥ 

اإلمالء . ٥
 واخلط

%٧,٦٩ ٣ ناقص ٢  ٠,٠٧ 



 ١٧٠ 

  .وبالتايل قدمت الباحثة االختبار البعدي للطلبة يف اللقاء النهائ   
  

  الضابطة ) ب(الفصل موعة نتائج اإلختبار البعدي ملهارة الكتابة  : ٣١اجلدول 
 

  نواحي مهارة الكتابة
  بإسم الطال  الرقم

  البيان  اموع  اإلمالء  القواعد  املفردات  التنظيم  املضمون

 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  ألفني زا  ١

 جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  أنانج معروف  ٢

 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  أري جندري   ٣

  جيد ٧٠  ٥  ١٦  ١٦  ١١  ٢٢  أزهر كريام  ٤
 ولمقب ٦٠  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  أزور رييب  ٥

 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  جندري سينياوان  ٦

 مقبول ٦٠  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  دايف آمالينا  ٧

 جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  دوي يوين ساري  ٨

 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  أنيك مطمئنة  ٩

  مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  فتح الرمحن  ١٠
 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  فتح الرمحة  ١١

 يدج ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  فوزان  ١٢

 مقبول ٦٠  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  فينيسيا ماناق  ١٣

 راسب ٥٥  ٥  ١٢  ١٣  ١٠  ١٥  برهانوالدين  ١٤

 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  قاميت خري اهلدي  ١٥

  جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  كرطني سيتييا  ١٦
  جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  ليين أستويت  ١٧
 مقبول ٦٠  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  حممد سومفتاح الدين  ١٨

 مقبول ٥٥  ٥  ١٢  ١٣  ١٠  ١٥  حممد يوسف  ١٩

 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  حممد جايا  ٢٠

 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  نيلي سافطري  ٢١

 جيد ٧٠  ٥  ١٦  ١٦  ١١  ٢٢  نينيج رمحة  ٢٢

 جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  نور خسميينطا  ٢٣



 ١٧١ 

 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  نور توفيق الرمحن  ٢٤

 مقبول ٦٠  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  فخرز اليوين يوسف  ٢٥

 جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  فرمان  ٢٦

  جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  ريين فرستويت  ٢٧
 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  ريا دسرييا ريين  ٢٨

 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  رامي جايب أدي  ٢٩

  جيد ٧٠  ٥  ١٦  ١٦  ١١  ٢٢  سييت معاوية  ٣٠
  مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  سييت رمحة  ٣١
  يدج ٧٠  ٥  ١٦  ١٦  ١١  ٢٢  سري وهيوين  ٣٢
  مقبول ٥٥  ٥  ١٢  ١٣  ١٠  ١٥  سوريايت  ٣٣
  مقبول ٦٥  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  تري نيجسيه  ٣٤
 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  ويرا يسما محدلة  ٣٥

 جيد ٦٥  ٥  ١٥  ١٥  ١٠  ٢٠  ريزي  ٣٦

 مقبول ٦٠  ٥  ١٤  ١٤  ٩  ١٨  نوفلدا  ٣٧

 جيد ٦٥  ٤  ١٦  ١٥  ١٠  ٢٠  نصر الدين  ٣٨

  مقبول ٦٠  ٤  ١٥  ١٤  ٩  ١٨  إرفان  ٣٩
    ٢٤٥٠  ١٦٦  ٥٣٥  ٥٢٤  ٣٥٠  ٦٨٥  العدد
    ٦٢,٨٢  ٤,٢٥  ١٣,٧١  ١٣,٤٣  ٨,٩٧  ١٧,٥٦  املعدل

 

  
 ٦٢,٨٢نتائج هذا االختبار البعدي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة           ظهرت أن   

ومن هنا فإن قـدرة     . معين ذلك أن قدرة التالميذ علي الكتابة العربية يف املستوي مقبول          
  .فة عامة مقبولالتالميذ علي الكتابة العربية بص

  
  
  
  
  
  



 ١٧٢ 

  الضابطةتقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة :  ٤١جدول 
  

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 - -  جداجيد ٨٤-٧٥ ٢

 %٥١,٢٨ ٢٠ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 %٤٦,١٥ ١٨ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 %٢,٥٧ ١ راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٩ اموع
  

من عدد  %) ٢,٥٧(جلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة الضابطة         وجند يف ا  
منـهم يف   %) ٤٦,١٥(و. الطلبة ضعفون يف مادة الكتابة، ألن درجتهم يف درجة راسب         

  .منهم يف درجة جيد%) ٥١,٢٨(درجة مقبول، و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٣ 

  ١٥جدول 
) ب(ابة موعة الفصل تقومي مهارة الكتابة وتقديرها يف اإلختبار البعدي ملهارة الكت

  الضابطة
  

  
  

 املعدل النسبة املئوية الطالب التقدير النتيجة نواحي الكتابة
٣٠ – ٢٧  - - - جيد جدا 
%١٠,٢٥ ٤ جيد  ٢٦ – ٢٢  ٠,١٠ 
٢١ – ١٧ %٥٨,٩٧ ٣٢ مقبول   ٠,٨٢ 

 املضمون . ١
Content 

%٧,٦٩ ٣ ناقص  ١٦ – ١٣  ٠,٠٧ 
٢٠- ١٨  - - - جيد جدا 
١٧ – ١٤  - - - جيد 
١٣ – ١٠ %٥٨,٩٧ ٢٣ مقبول   ٠,٥٨ 

 التنظيم . ٢
Organisasi 

٩ – ٧ %٤١,٠٢ ١٦ ناقص   ٠,٤١ 
 - - - جيد جدا  ٢٠ – ١٨
١٧ - ١٤  ٠,٩٢ ٩٢,٣٠ ٣٦ جيد 
١٣ - ١٠ %٧,٦٩ ٣ مقبول   ٠,٠٧ 

 املفردات . ٣
Kosa Kata 

 

٩ -  ٧  - - - ناقص 
 - - - جيد جدا  ٢٥ – ٢٢
 - - - جيد  ٢١ – ١٨
%١٠٠ ٣٩ مقبول  ١٧ – ١١  ١ 

القواعد . ٤
 اللغوية
Tata 
Bahasa 

١٠ -  ٥  - - - ناقص 
%٥٨,٩٧ ٢٣ جيد جدا ٥  ٠,٥٨ 
%٤١,٠٢ ١٦ جيد ٤  ٠,٤١ 
 - - - مقبول ٣

ــالء . ٥ اإلمـ
 واخلط

 - - - ناقص ٢



 ١٧٤ 

  ة يبيالتجر) أ(الفصل  موعة نتائج اإلختبار البعدي ملهارة الكتابة : ٦١جدول 
  

 نواحي مهارة الكتابة
  الطالبإسم  الرقم

 البيان اموع اإلمالء القواعد املفردات التنظيم املضمون

 جيد ٧٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٥  عبد لطيف مريوان ١

 جيد ٧٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٥  عبدالرحيم واحيد ٢
 جيد جدا ٨٠ ٤ ١٨ ١٧ ١٣ ٢٨  أديان نور لطيفة ٣
 جيد ٧٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٥  أخيل فرجاتاما ٤
 جيد جدا ٧٥ ٤ ١٦ ١٦ ١٢ ٢٧   سفطريأنا ٥
 جيد جدا ٧٥ ٤ ١٦ ١٦ ١٢ ٢٧  أناس موضارك ٦
 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  أردي رمحت ٧
 جيد جدا ٨٠ ٤ ١٨ ١٧ ١٣ ٢٨  أردي سوخندى ٨
 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  أندي صديق ٩
 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  بلى أوكتافياين ١٠
 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  دين فرستطوا ١١

 جيد جدا ٨٠ ٥ ١٨ ١٧ ١٢ ٢٨  ديف نورجنة ١٢
 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  دوي جترى سفطري ١٣
 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  دوي فرماتا ووالن ١٤
 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  أقا سنطاص ١٥

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  أيف فطرينطي ١٦

 جيد جدا ٧٥ ٥ ١٦ ١٦ ١٢ ٢٦  أسيت تياين ١٧

 جيد جدا ٨٠ ٥ ١٨ ١٧ ١٢ ٢٨  فدل تورمحة ١٨

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  إمام أخوغ وجياي ١٩

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  إسيت جنة ٢٠

 جيد جدا ٨٠ ٤ ١٨ ١٧ ١٣ ٢٨  خيز اخلريية ٢١

 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  ليا أفري دينطي ٢٢

 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  لقمان أفيف ٢٣

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  حممد غفار عمراهللا ٢٤



 ١٧٥ 

 جيد جدا ٧٥ ٥ ١٦ ١٦ ١٢ ٢٦  حممد إلفان فوزي ٢٥
 جيد جدا ٧٥ ٥ ١٦ ١٦ ١٢ ٢٦  مرفوأتون ٢٦
 جيد ٧٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٥  موعظة حسنة ٢٧
  جداجيد ٨٠ ٤ ١٨ ١٧ ١٣ ٢٨  مرس موتيا ساري ٢٨
 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  موستيكا سفطني س ٢٩

 جيد جدا ٨٠ ٤ ١٨ ١٧ ١٣ ٢٨  حممد حفري ٣٠

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  ريان غسنلدي ٣١

 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  رزقي رماضان ٣٢

 جيد ٧٠ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ٢٥  رايف أري يندي ٣٣

 جيد ٦٥ ٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٤  سيت فاطمة ٣٤

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  سيت خادجة ٣٥

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  سوسنا دوي مريايت ٣٦
 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  توفيق حديت ٣٧

 جيد ٧٠ ٤ ١٥ ١٥ ١١ ٢٥  و حرتيناتري أي ٣٨

 جيد جدا ٨٠ ٥ ٢٠ ١٥ ١٥ ٢٥  تري درمدي ٣٩

  ٢٨٠٠ ١٤٦ ٥٢٢ ٥٢٢ ٣٧٩ ٨٧١  العدد
  ٧١,٩١ ٣,٧٤ ١٣,٣٨ ١٣,٣٨ ٩,٧١ ٢٢,٣٣  املعدل

 

  

 ٧١,٩١نتائج هذا االختبار البعدي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة                 ظهرات أن 
ومن هنا فـإن قـدرة      . الكتابة العربية يف املستوي اجليد    معين ذلك أن قدرة التالميذ علي       

  .التالميذ علي الكتابة العربية بصفة عامة جيد
  
  
  
  
  



 ١٧٦ 

  يةختبار البعدي يف الفصل التجريبـ تقدير نتيجة اال : ٧١جدول 
  

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 %٣٣,٣٤ ١٣  جداجيد ٨٤-٧٥ ٢

 %٦٦,٦٦ ٢٦ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 - - مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 - - راسب ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٩ اموع

  
مـن  %) ٦٦,٦٦(وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة التجربية           

  .منهم يف درجة جيد جدا%) ٣٣,٣٤(و. عدد الطلبة يف درجة جيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٧ 

  ١٨جدول 
) أ(ر البعدي ملهارة الكتابة موعة الفصل  تقومي مهارة الكتابة وتقديرها يف  اإلختبا

  التجريبية

  
  
  

 املعدل النسبة املئوية الطالب التقدير النتيجة نواحي الكتابة
٣٠ – ٢٧ %٢٣,١٠ ٩ جيد جدا   ٠,٢٣ 
%٧٦,٩٢ ٣٠ جيد  ٢٦ – ٢٢  ٠,٧٦ 
٢١ – ١٧  - - - مقبول 

 املضمون . ٤
Content 

 - - - ناقص  ١٦ – ١٣
٢٠- ١٨  - - - جيد جدا 
١٧ – ١٤  - - - جيد 
١٣ – ١٠ %١٠٠ ٣٩ مقبول   ١ 

 التنظيم . ٥
Organisasi 

٩ – ٧  - - - ناقص 
 - - - جيد جدا  ٢٠ – ١٨
١٧ - ١٤ %١٠٠ ٣٩ جيد   ١ 
١٣ - ١٠  - - - مقبول 

 املفردات . ٦
Kosa Kata 

 

٩ -  ٧  - - - ناقص 
 - - - جيد جدا  ٢٥ – ٢٢
%٢٠,٥ ٨ جيد  ٢١ – ١٨  ٠,٢٠ 
%٧٩,٤٨ ٣١ مقبول  ١٧ – ١١  ٠,٨٠ 

القواعد . ٤
 اللغوية
Tata 
Bahasa 

١٠ -  ٥  - - - ناقص 
%٢٨,٢٠ ١١ جيد جدا ٥  ٠,٢٨ 
%٧١,٧٩ ٢٨ جيد ٤  ٠,٧١ 
 - - - مقبول ٣

ــالء . ٥ اإلمـ
 واخلط

 - - - ناقص ٢



 ١٧٨ 

  لمجموعة الضابطة والتجريبةل البعدياملقارنة بني نتيجة االختبار :  ١٩جدول 
  

 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل
 عدد التقدير ةالنتيج الرقم

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة

 - - - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١
 %٣٣,٣٤ ١٣ - -  جداجيد ٨٤-٧٥ ٢

 %٦٦,٦٦ ٢٦ %٥١,٢٨ ٢٠ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 - - %٤٦,١٥ ١٨ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 - - %٢,٥٧ ١ راسب ٥٤- ٥ ٥

  %١٠٠  ٣٩  %١٠٠  ٣٩  العدد  
  

 ٠ من طلبة اموعة الـضابطة و  ١اعتمادا علي اجلدول السابق يوجد أن  طالب      
 طالب من اموعة الضابطة     ١٨من طلبة جمموعة التجربية حصلوا علي درجة راسب، و          

 من طلبـة اموعـة      ٢٠ طلبة من اموعة التجربية حصلوا علي درجة مقبول، و           ٠و  
 مـن طلبـة     ١٣و. ة التجربية حصوا علي درجة جيـد       من طلبة اموع   ٢٦الضابطة و   

  .اموعة التجريبية حصلوا علي درجة جيد جدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٩ 

  )القبلي والبعدي( نتائج التالميذ يف االختبارين ٢٠اجلدول 
  

  النتائج
  للفصل الضابط

  النتائج
  الرقم  للفصل التجربة

االمساء للفصل 
  الضابطة

  بعدي  قبلي
  االمساء للفصل التجربة

  بعدي  قبلي
 ٧٠ ٤٠  عبد لطيف مريوان ٦٠  ٤٠  ألفني زا  ١

 ٧٠ ٥٠  عبدالرحيم واحيد ٦٥  ٤٠  أنانج معروف  ٢

 ٨٠ ٦٥  أديان نور لطيفة ٦٠  ٤٠  أري جندري   ٣

 ٧٠ ٥٠  أخيل فرجاتاما ٧٠  ٥٥  أزهر كريام  ٤

 ٧٥ ٦٥  أنا سفطري ٦٠  ٤٠  أزور رييب  ٥

 ٧٥ ٦٠  أناس موضارك ٦٥  ٤٥  جندري سينياوان  ٦

 ٦٥ ٥٠  أردي رمحت ٦٠  ٤٠  دايف آمالينا  ٧

 ٨٠ ٦٠  أردي سوخندى ٦٥  ٦٥  دوي يوين ساري  ٨

 ٧٠ ٦٠  أندي صديق ٦٠  ٥٠  أنيك مطمئنة  ٩

 ٧٠ ٥٠  بلى أوكتافياين ٦٠  ٥٥  فتح الرمحن  ١٠

 ٧٠ ٥٠  دين فرستطوا ٦٥  ٥٠  فتح الرمحة  ١١

 ٨٠ ٤٥  ديف نورجنة ٦٥  ٤٥  فوزان  ١٢

 ٦٥ ٦٥  جترى سفطريدوي  ٦٠  ٤٥  فينيسيا ماناق  ١٣

 ٧٠ ٦٠  دوي فرماتا ووالن ٥٥  ٤٠  برهانوالدين  ١٤

 ٧٠ ٥٠  أقا سنطاص ٦٠  ٥٠  قاميت خري اهلدي  ١٥

 ٧٠ ٥٠  أيف فطرينطي ٦٥  ٥٥  كرطني سيتييا  ١٦

 ٧٥ ٥٠  أسيت تياين ٦٥  ٦٠  ليين أستويت  ١٧

 ٨٠ ٥٠  فدل تورمحة ٦٠  ٤٥  حممد سومفتاح الدين  ١٨

 ٧٠ ٦٠  خوغ وجيايإمام أ ٥٥  ٤٥  حممد يوسف  ١٩

 ٧٠ ٦٠  إسيت جنة ٦٥  ٥٠  حممد جايا  ٢٠



 ١٨٠ 

 ٨٠ ٥٠  خيز اخلريية ٦٠  ٤٥  نيلي سافطري  ٢١

 ٦٥ ٤٠  ليا أفري دينطي ٧٠  ٤٠  نينيج رمحة  ٢٢

 ٦٥ ٥٠  لقمان أفيف ٦٥  ٤٠  نور خسميينطا  ٢٣

 ٧٠ ٥٠  حممد غفار عمراهللا ٦٥  ٤٠  نور توفيق الرمحن  ٢٤

 ٧٥ ٦٥  إلفان فوزيحممد  ٦٠  ٤٠  فخرز اليوين يوسف  ٢٥

 ٧٥ ٥٠  مرفوأتون ٦٥  ٤٥  فرمان  ٢٦

 ٧٠ ٦٠  موعظة حسنة ٦٥  ٦٥  ريين فرستويت  ٢٧

 ٨٠ ٦٥  مرس موتيا ساري ٦٠  ٤٠  ريا دسرييا ريين  ٢٨

 ٦٥ ٦٠  موستيكا سفطني س ٦٥  ٥٠  رامي جايب أدي  ٢٩

 ٨٠ ٦٠  حممد حفري ٧٠  ٦٥  سييت معاوية  ٣٠

 ٧٠ ٥٠  ريان غسنلدي ٦٠  ٥٠  سييت رمحة  ٣١

 ٦٥ ٥٠  رزقي رماضان ٧٠  ٦٥  سري وهيوين  ٣٢

 ٧٠ ٤٥  رايف أري يندي ٥٥  ٤٠  سوريايت  ٣٣

 ٦٥ ٥٠  سيت فاطمة ٦٥  ٦٠  تري نيجسيه  ٣٤

 ٧٠ ٥٠  سيت خادجة ٦٥  ٥٠  ويرا يسما محدلة  ٣٥

 ٧٠ ٦٥  سوسنا دوي مريايت ٦٥  ٤٠  ريزي  ٣٦

 ٧٠ ٦٠  توفيق حديت ٦٠  ٤٥  نوفلدا  ٣٧

 ٧٠ ٦٠   حرتيناتري أيو ٦٥  ٥٠  نصر الدين  ٣٨

 ٨٠ ٤٥  تري درمدي ٦٠  ٥٠  إرفان  ٣٩

    ٢٨٠٠ ٢١١٥    ٢٤٥٠ ١١٦٠ 

  
  
  
  



 ١٨١ 

   حتليل وتفسري بيانات االختبار-٢
  

   االحنراف بني الفصلني٢١اجلدول 
  

  الفصل التجريب  الفصل الضابط
  الرقم

Y١ Y٢ )Y(  Y٢ X١ X٢ )X( X٢ 

٩٠٠  ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٤٠٠  ٢٠ ٦٠  ٤٠  ١ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٦٢٥  ٢٥ ٦٥  ٤٠  ٢ 

٢٢٥  ١٥ ٨٠ ٦٥ ٤٠٠  ٢٠ ٦٠  ٤٠  ٣ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٢٢٥  ١٥ ٧٠  ٥٥  ٤ 

١٠٠  ١٠ ٧٥ ٦٥ ٤٠٠  ٢٠ ٦٠  ٤٠  ٥ 

٢٢٥  ١٥ ٧٥ ٦٠ ٤٠٠  ٢٠ ٦٥  ٤٥  ٦ 

٢٢٥  ١٥ ٦٥ ٥٠ ٤٠٠  ٢٠ ٦٠  ٤٠  ٧ 

٤٠٠  ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٠  ٠ ٦٥  ٦٥  ٨ 

١٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ١٠٠  ١٠ ٦٠  ٥٠  ٩ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٢٥  ٥ ٦٠  ٥٥  ١٠ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٢٢٥  ١٥ ٦٥  ٥٠  ١١ 

١٢٢٥  ٣٥ ٨٠ ٤٥ ٤٠٠  ٢٠ ٦٥  ٤٥  ١٢ 

٠  ٠ ٦٥ ٦٥ ٢٢٥  ١٥ ٦٠  ٤٥  ١٣ 

١٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢٥  ١٥ ٥٥  ٤٠  ١٤ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠٠  ١٠ ٦٠  ٥٠  ١٥ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠٠  ١٥ ٦٥  ٥٥  ١٦ 

٦٢٥  ٢٥ ٧٥ ٥٠ ٢٢٥  ٥ ٦٥  ٦٠  ١٧ 

٩٠٠  ٣٠ ٨٠ ٥٠ ٢٢٥  ١٥ ٦٠  ٤٥  ١٨ 

١٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ١٠٠  ١٠ ٥٥  ٤٥  ١٩ 

١٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢٥  ١٥ ٦٥  ٥٠  ٢٠ 

٩٠٠  ٣٠ ٨٠ ٥٠ ٢٢٥  ١٥ ٦٠  ٤٥  ٢١ 

٦٢٥  ٢٥ ٦٥ ٤٠ ٩٠٠  ٣٠ ٧٠  ٤٠  ٢٢ 



 ١٨٢ 

٢٢٥  ١٥ ٦٥ ٥٠ ٦٢٥  ٢٥ ٦٥  ٤٠  ٢٣ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٦٢٥  ٢٥ ٦٥  ٤٠  ٢٤ 

١٠٠  ١٠ ٧٥ ٦٥ ٤٠٠  ٢٠ ٦٠  ٤٠  ٢٥ 

٦٢٥  ٢٥ ٧٥ ٥٠ ٤٠٠  ٢٠ ٦٥  ٤٥  ٢٦ 

١٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ٠  ٠ ٦٥  ٦٥  ٢٧ 

٢٢٥  ١٥ ٨٠ ٦٥ ٤٠٠  ٢٠ ٦٠  ٤٠  ٢٨ 

٢٢٥  ٥ ٦٥ ٦٠ ٦٢٥  ١٥ ٦٥  ٥٠  ٢٩ 

٤٠٠  ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٢٥  ٥ ٧٠  ٦٥  ٣٠ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠٠  ١٠ ٦٠  ٥٠  ٣١ 

٢٢٥  ١٥ ٦٥ ٥٠ ٢٥  ٥ ٧٠  ٦٥  ٣٢ 

٤٠٠  ٢٥ ٧٠ ٤٥ ٢٢٥  ١٥ ٥٥  ٤٠  ٣٣ 

٢٢٥  ١٥ ٦٥ ٥٠ ٢٥  ٥ ٦٥  ٦٠  ٣٤ 

٤٠٠  ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠٠  ١٥ ٦٥  ٥٠  ٣٥ 

٢٥  ٥ ٧٠ ٦٥ ٦٢٥  ٢٥ ٦٥  ٤٠  ٣٦ 

٤٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢٥  ١٥ ٦٠  ٤٥  ٣٧ 

٤٠٠  ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢٥  ١٥ ٦٥  ٥٠  ٣٨ 

١٢٢٥  ٣٥ ٨٠ ٤٥ ١٠٠  ١٠ ٦٠  ٥٠  ٣٩ 

 ١٤٥٧٥  ٦٨٥ ٢٨٠٠ ٢١١٥ ١٠٥٥٠  ٥٨٠  ٢٤٥٠  ١١٦٠  اموع

N     Σy  Σy٢      Σx Σx٢  
  

  
  
  
  
  



 ١٨٣ 

ـ   تو  . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل         ةقـوم الباحث
  .٨٤ (t-test) ت-باالختبار
  

t = 









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y2X2

MyMx
 

  

  :املعاين 

Mx   = فرقة التجربةالاملقياس  املعديل من  
My   = فرقة الضابطةالاملقياس املعديل من  
∑X2  =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  
∑Y2  = فرقة الضابطةالعدد التنوعي النتائج من  

Nx   = فرقة التجربةالعدد الطلبة يف  
Ny   = فرقة الضابةالعدد الطلبة يف  

  
  :حيث 

Xالتجريبنتائج االختبار القبلي للفصل:     ١   
Xالتجريبللفصل البعدي نتائج االختبار:     ٢   

)X(     :االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل التجريب  
Yصل الضابطنتائج االختبار القبلي للف:     ١  

٢Y     :الضابط للفصل البعدي نتائج االختبار  
)Y(  :الضابطاالحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل   

N     :عدد الطلبة لكل الفصل  
  
  

                                                 
٨٤ Arikunto Suharsimi. ٢٠٠٢. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. 

Hal. ٢٨١-٢٨٠ 



 ١٨٤ 

  : فنظرنا 
  . أ

Σx  : ٦٨٥     Σy   :٥٨٠  
Σx١٤٥٧٥:   ٢    Σy١٠٥٥٠:   ٢  

N   :٣٩      N   :٣٩  
 
 

  .أ
Mx     = 

n

x
= 

39

56.17685=  

Σx٢`     =   Σx٢ – (Σx)٢ 

  n 

     = 14575 –  39

469225
        

     =   14575  –    41.12031    

     =  59.2543     

.ب . 

My     = 
n

y
= 

39

87.14580=  

Σy٢`     =   Σy٢ – (Σy)٢ 

  n 

 

     = 550.10    –    39

336400
  

    

    = 550.10 –  64.8625      

     = 35.1923  

 



 ١٨٥ 

t :  









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y22X

MyMx  

 

= 








 +








−+
+

−

39

1

39

1

23939

550.10575.14

87.1417.56  

  
= 

( )051.0
76

25125

32.43









 

 

= 
( )( )051.059.330

32.43  

 

= 
86.16

32.43  
 

= 
10.4

32.43 
 
= 33.28  
 

  
  . ب

 وحصلت الباحثة علي مستوي املعنوية )T-table(" تـ"ننظر إيل نتيجة قائمة 
  :لك ، فلذ%٠,٥

d.f  = (N-١) 

   = (١-٣٩) 

   = ٣٨ 

d.f  = ٣٨ 

 

  ١،٦٩فهو ) ٣٨ d.f(بـ % ٠,٥مستوي املعنوية  .١
  



 ١٨٦ 

  :ومعيار اإلختبار 
   ١,٦٩ من ≤"  تـ"مقبول، إذا كانت °  هـ . ١
  ١,٦٩ من >"  تـ"مردود، إذا كانت °  هـ . ٢

، هو مردود°  ، فلذلك هـ ١،٦٩ أكرب من ٢٨,٣٣" تـ"ألن نتيجة اإلختبار 
واخلالصة من ذلك أن استخدام الصور . مقبولة مقبول أي أن فروض البحث ١وأما هـ

  .فعالةالكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابة املوجه 
  

   والتجريبيةاخلطوط البيانية للمجموعة الضابطة: ٢٢جدول 
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  بيانات االستبانة وحتليلها. ب
  

يف تعليم مهارة الكتابة، قامت لتحقيق فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية 
الباحثة باالسبيانة للتالميذ الذين يطبقون استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة 
الكتابة، وكان أكثرهم يشعرون بسهولة ونشاط ورغبة يف اإلشتراك يف تعليم مهارة 

  .الكتابة



 ١٨٧ 

 يف اتوريةالصور الكاريك استخدام فعالية عن الطلبة أراء الباحثة وجدت وقد
احدى األدوات جلمع البينات احملتاجة يف  أن ذكره سبق كما باالستبيانات، الكتابة تدريس

 قدمت الباحثة هذا البحث هي اإلستبيان، وقد قدمت الباحثة استبيانني اثنني، أوال
 اإلستبيان للمجوعة التجريبية واموعة الضابطة يف بداية اللقاء أو قبل التجربة يف اموعة

واإلستبيان الثاين قدمته الباحثة فقط .  أسئلة سبعةالتجريبية، وهذا اإلستبيان يتكون من 
يف تعلم التعبري الكتايب،  الصور الكاريكاتوريةبعد استخدام وهو للمجموعة التجريبية 

هذا االستبيان ليس إال ملعرفة ميول الطلبة عن اللغة .  أسئلةسبعةهذا اإلستبيان يتكون من و
  :فالبيان عنها كما يلي. ية خاصة يف مهارة الكتابةالعرب

  
  ٢٣جدول 

  التجرييب الفصل الصور الكاريكاتورية االستبيان قبل عملية التعلم باستخدام. أ
  

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم
  النسبة املئوية

( % ) 

  موافقة جدا  رغبت يف درس الكتابة  ١

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢١  
١٨  
  
  

٥٣,٨٥  
٤٦,١٥  

  موافقة جدا  نتيجتك يف الكتابة ممتازة  ٢

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٠  
٢٦  
٢  
١  

٢٥,٦٥  
٦٦,٦٦  
٥,١٣  
٢,٥٦  

ت مشكلة يف دما وج  ٣
  درس الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١١  
١٨  
١٠  

٢٨,٢٠  
٤٦,١٥  
٢٥,٦٥  



 ١٨٨ 

منهج تعليم الكتابة   ٤
  مناسب

  اموافقة جد

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٧  
٢١  
١  

٤٣,٦٠  
٥٣,٨٤  
٢,٥٦  

الوسائل املستخدمة   ٥
  تدافع تعليم الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٣  
١٥  
١  

٥٨,٩٨  
٣٨,٤٦  
٢,٥٦  

نقصت خيال يف تدريس   ٦
  الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٤  
١٠  
١٩  
٦  

١٠,٢٥  
٢٥,٦٤  
٤٨,٧١  
١٥,٤٠  

أال أشجع يف تدريس   ٧
  الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢  
٤  
٢١  
١٢  

٥,١٢  
١٠,٢٥  
٥٣,٨٣  
٣٠,٨٠  

  %١٠٠  ٣٩  العدد  
      

  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٩ 

  ٢٤جدول 
 الصور الكاريكاتورية باستخدامقبل عملية التعلم  )T-table(" تـ"البيانة قائمة . ب

  التجرييب الفصل
٢              .١.  

ر��� � درس ا������

21, 54%

18, 46% ��ا+&4 '	ا

��ا+&4

    

� ا������ ����زة ������

10, 26%

26, 66%

2, 5%1, 3% ��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

��7 ��ا+&4 '	ا

  
  
٤          .٣.  

�ت ����� � درس ا��������� و

11, 28%

18, 46%

10, 26%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

    

�!&% $#��" ا������ �!� �

17, 44%

21, 53%

1, 3%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

  
  
٦            .٥.  

�ا' $#��" ا������ $ ���ا�, �+* ا��(�)

23, 59%

15, 38%

1, 3%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

  

�ر.- ا������$ ���12 ��0ل 

4, 10%

10, 26%

19, 49%

6, 15% ��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

��7 ��ا+&4 '	ا

  



 ١٩٠ 

٧.  
�ر.- ا������$ �أ5 أ�3' 

2, 5% 4, 10%

21, 54%

12, 31%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

��7 ��ا+&4 '	ا

  
  

  ٥٢جدول 
) ب( الفصل الصور الكاريكاتورية موعة االستبيان قبل عملية التعلم باستخدام. ج

  الضابظة
  

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم
  النسبة املئوية

( % ) 

  موافقة جدا  رغبت يف درس الكتابة  ١

  موافقة
  غري موافقة

  ري موافقة جداغ

٢٤  
١٥  
  

٥٤،٣  
٤٥،٧  

  موافقة جدا  نتيجتك يف الكتابة ممتازة  ٢

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١١  
٢٤  
٢  
٢  

٢٨،٣  
٦٥،٢  
٤،٣  
٢،٢  

ت مشكلة يف دما وج  ٣
  درس الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٣  
١٦  
١٠  

٣٠،٤  
٤٥،٧  
٢٣،٩  



 ١٩١ 

منهج تعليم الكتابة   ٤
  سبمنا

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٠  
٢٥  
٤  

٤٣،٥  
٥٢،٢  
٤،٣  

الوسائل املستخدمة   ٥
  تدافع تعليم الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٧  
١٨  
١  

٥٨،٧  
٣٩،١  
٢،٢  

نقصت خيال يف تدريس   ٦
  الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٥  
١١  
٢٢  
٨  

١٠،٩  
٢٣،٩  
٤٧،٨  
٧،٤  

أال أشجع يف تدريس   ٧
  الكتابة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١  
٣  
١٩  
١٦  

٦،٥  
١٠،٩  
٥٤،٣  
٢٨،٣  

  %١٠٠  ٣٩  العدد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٢ 

  ٢٦جدول 
 الصور الكاريكاتورية قبل عملية التعلم باستخدام )T-table(" تـ"البيانة قائمة . د

  لضابظةا) ب( الفصلموعة 
٢            .١.  

ر��� � درس ا������

24, 62%

15, 38%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

 

� ا������ ����زة ������

11, 28%

24, 62%

2, 5%2, 5% ��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

��7 ��ا+&4 '	ا

  
  

٤            .٣.  
�ت ����� � درس ا��������� و

13, 33%

16, 41%

10, 26%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

 

�!&% $#��" ا������ �!� �

10, 26%

25, 64%

4, 10%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

  
٦            .٥.  

�ا' $#��" ا������$ ���ا�, �+* ا��(�)

27, 59%

18, 39%

1, 2%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

  

�ر.- ا������$ ���12 ��0ل 

5, 11%

11, 24%

22, 48%

8, 17% ��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

��7 ��ا+&4 '	ا

  



 ١٩٣ 

٧.  
�ر.- ا������$ �أ5 أ�3' 

1, 3% 3, 8%

19, 48%

16, 41%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

��7 ��ا+&4 '	ا

  
  
  

  ٧٢جدول 
) أ( الفصلموعة   الصور الكاريكاتورية عملية التعلم باستخدامبعد االستبيان .هـ

  التجرييب
  

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم
  النسبة املئوية

( % ) 

انت متحمس يف تعلم   ١
الصور  الكتابة باستخدام

  كاتوريةالكاري

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٨ 

١٠ 

١ 

٧١,٨٠  

٢٥,٦٤  

٢,٥٦ 

سهل عليك يف كتابة   ٢
 التعبري العريب باستخدام

  الصور الكاريكاتورية

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٣ 

٢٥ 

١ 

٣٣,٣٤ 

٦٤,١٠ 

٢,٥٦ 

رغبت يف الكتابة  بعد   ٣
اشتراكك يف تعلم 

  موافقة جدا

  موافقة
٤٣,٦٠ ١٧ 



 ١٩٤ 

 الصور بة باستخدامالكتا
  الكاريكاتورية

  غري موافقة
  غري موافقة جدا

٢١ 

١ 

٥٣,٨٤ 

٢,٥٦ 

تزيد مهارتك يف الكتابة   ٤
 الصور استخدامببعد 

  الكاريكاتورية

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٨ 

٢١ 

٤٦,١٥ 

٥٣,٨٥ 

 يف الكتابةيسهل خيايل   ٥
الصور  استخدامب

  الكاريكاتورية

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٢ 

١٦ 

١ 

٥٦,٤٢ 

٤١,٠٢ 

٢,٥٦ 

 الصور الكاريكاتورية  ٦
يشجعين يف تعبري الفكر 

  الكتابةإيل 

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢١ 

١٧ 

١ 

٥٣,٨٤ 

٤٣,٦٠ 

٢,٥٦ 

 استخدام ب الكتابةكان  ٧
 يةالصور الكاريكاتور

  اجلذبة

  موافقة جدا

  موافقة
  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٩ 

٢٠ 

٤٨,٧٢ 

٥١,٢٨ 

 %١٠٠ ٣٩  العدد  

  
  
  
  



 ١٩٥ 

  ٢٨جدول 
  الصور الكاريكاتورية عملية التعلم باستخدام بعد)T-table(" تـ"البيانة قائمة . و

  التجرييب) أ( الفصلموعة 
  

٢            .١.  
ا�� ���7- � $#�" ا������ �� �)�ام ا�1,ر 

ا���ر.��$,ر.� 

28, 71%

10, 26%
1, 3%

��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

 

� آ���� ا��#��8 ا��8#� �� �)�ام ا�1,ر  ���: *& 
ا���ر.��$,ر.�

13, 33%

25, 64%

1, 3%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

  
  
٤          .٣.  

�ام ا�1,ر ا���ر.��$,ر.�(� �� �� �&�ر$� � ا������ �#.;$

18, 46%

21, 54%

��ا+&4 '	ا

��ا+&4

 

ر��� � ا������  �#� ا8�3اآ� � $#�" ا������ �� �)�ام 
ا�1,ر ا���ر.��$,ر.�

17, 44%

21, 53%

1, 3%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

   
  

٦            .٥.  



 ١٩٦ 

� ا������ �� �)�ام ا�1,ر ا���ر.��$,ر.� ����0 *&).

22, 56%

16, 41%

1, 3%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

 
ا�1,ر ا���ر.��$,ر.� .��#!� � $#��8 ا�=�8 إ�� ا������

21, 53%
17, 44%

1, 3%
��ا+&4 '	ا

��ا+&4

��7 ��ا+&4

  
  

٧.  
آ�ن ا������ �� �)�ام ا�1,ر ا���ر.��$,ر.� ا��<��

19, 49%
20, 51%

��ا+&4 '	ا

��ا+&4

  
  

س  يف تدريالصور الكاريكاتوريةاستخدام  أن املدرسة هذه يف اإلنشاء مدرِّس أكد
ألن هذه البطاقة قد ساعدم يف ، كما شاهد أن الطلبة يتعلمون حبماسة. الكتابة فعالة

 من نتيجتهم أحسن ونتيجتهم اآلن ،جيدة  حيصلوا نتيجةكتابة اإلنشاء بأي موضوع كان
  ٨٥.لكاريكاتوريةالصور ااستخدام قبل 

                                                 
  م ٢٠٠٩  سبتمبري١٢ تاريخ ،شخصية مقابلة ،جينوري ٨٥          



 ١٩٧ 

وذا احلقائق، أثبت الباحثة فرضيتها اليت ترى أن استخدام الصور الكاريكاتورية           
  .فعال يف تعليم مهارة الكتابة العربية

ومع أن هذه الوسائل التعليمية فعالة، لكنها هلا عيوب، من مزايا هذه الوسائل التعليميـة               
  :اليت رآها الطالب هي

  ليمية الطالب فاصبحوا يتعلمون بنشاط ومحاسة وسعادةدفعت هذه الوسائل التع. ١
سهلت هذه الوسائل التعليمية علي الطالب تعبري ما خطر يف أذهـام عنـد              . ٢

  الكتابة
  .أعطت هذه الوسائل التعليمية الطالب اإلهلام يف أذهام عند التعبري. ٣
  
  :ومن عيوب وسيلة التعليم بالصور الكاريكاتورية   

  .لم وقتا واسعا إلعداد هذه الوسائل قبل عملية التعليمحيتاج املع. ١
  .يبحث املعلم عن أنواع الصور املناسبة للموضوع. ٢
شوشت هذه الوسائل التعليمية تركيز تفكري الطالب عند عمليـة تعـيم            . ٣

  .الكتابة
  

إن دراسة عناصر العملية التعليمية تعد من أهم مقومات جناحها، لتصبح العمليـة             
 احلضاري الـسريع والتقـدم      فالتطور.  أكثر فاعلية وكفاءة علي حتقيق أهدافها      التعليمية

 يكرسون جهوجهم ملعرفة املردود      والتعليم العلمي جعل املربني والعاملني يف أجهزة التربية      
التعليمي والتربوي من العملية التعليمية عن طريق استخدام األساليب العلميـة واألدوات            

هزة ومواد وكل ما من شانه رفع كفاءة العلمية التعليمية بـالطرائق            التقنية احلديثة من أج   
العلمية لتكون أكثر مقدرة علي حتقيق النجاح والوصول إيل األهداف مبقدار أقـل مـن               

  :وعناصر العلمية التعليمية منها . الوقت واجلهد واملال
  املعلم .١
 املتعلم .٢

 املنهج .٣



 ١٩٨ 

 الوسائل التعليمية .٤

 البيئة التعليمية .٥

 الراجعة والتقوميالتغذية  .٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 

  نتائج البحث   . أ
 التوصيات. ب

  املقترحات. ج
 



 ١٩٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  اخلامتة

   البحث والتوصيات واملقترحاتنتائج
  

  قترحات املحيتوي الفصل اخلامس نتائج البحث، وتوصيات البحث، و
  

 نتائج البحث  . أ

  :إن النتائج اليت وصلت إليها الباحثة يف هذه الدراسة تتلخص فيما يلي 
%) ٧٩،٥٠(ر القبلي ملادة الكتابة للمجموعـة الـضابطة         أن يف اإلختبا  

منـهم يف درجـة     %) ١٠،٢٥(و  . راسـب  ، ألن درجتهم يف درجة       ضعفاء
  أمـا للمجموعـة التجريبيـة   . جيـد منهم يف درجة   %) ١٠،٢٥(و  . مقبول

منـهم يف   %) ٢٨،٢٠(و  . راسب، حصلوا علي درجة     ضعفاء%) ٥٦،٤٠(
ونتائج الطلبة يف اإلختبار    . جيدة  منهم يف درج  %) ١٥،٤٠(، و   مقبولدرجة  



 ٢٠٠ 

 ، حـصلوا علـي درجـة       ضعفاء%) ٢،٥٧(البعدي للمجموعة الضابطة هي     
منهم يف درجة %) ٥١،٢٨(، و مقبولمنهم يف درجة %) ٤٦،١٥(و . راسب

من عدد الطلبـة يف درجـة       %) ٦٦،٦٦(أما للمجموعة التجريبية فإن     .  جيد
  . جيد جدمنهم يف درجة %) ٣٣،٣٤(و . جيد

  
عتمادا علي النتائج اليت حصل عليها التالميذ يف االختبار القبلي والبعدي           ا

يف الفصل الضابط والفصل التجريب، واالستبيان، واملقابلة يتضح أن اسـتخدام           
الصور الكاريكاتورية فعال يف تنمية مهارة الكتابة العربية خاصة يف تنمية مهارة            

 املفردات، والقواعد، واملـضمون،     ، واختيار )كتابة الكلمات (الطالب يف إمالء    
  .٢٨,٣٣وتصل هذه الفعالية إيل درجة املستوي املعنوي . والتنظيم

  
  التوصيات . ب

بعد االطالع علي عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتـائج البحـث يف             
الفصل اخلامس، تقدم الباحثة بعض التوصيات عسي أن تأيت باملنافع والفوائـد            

  :وهي 
 علي املدرسة اليت تريد أن تنمي اللغة العربية خاصة          ترى الباحثة أن  . ١

يف مهارة الكتابة وعلي معلميها أن يستخدموا  املداخل املتنوعـة           
والوسائل التعليمية اجلذّابة، حيت يكون التعليم مرحيـا وحيـصل          
التالميذ علي كفاءة جيدة يف اللغة العربية ال سـيما يف الكتابـة             

ارات يف تعليم اللغة العربية وتعتـرب       العربية اليت هي من إحدى امله     
  . مهارات اللغة هدفا ريئسا من أهداف تعلم اللغة األجنبية

كذلك ترى الباحثة أن  علي معلمي اللغة العربية أن يطبقوا الوسائل            . ٢
التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة لترقية كفاءة التالميـذ يف كتابـة     

  .اللغة العربية



 ٢٠١ 

يهتم املعلم مبعلومات التالميذ يف كتابة العربيـة        وتوصي الباحثة بأن    . ٣
خاصة التعبري املوجه من ناحية املضمون، والتنظيم، واملفـردات،         

  .والقواعد اللغوية، واالمالء
 يناسـب   بأناإلهتمام بكفاءة ومستوى الطلبة     وتوصي الباحثة علي     .٤

  . الدارسنياملوضوع املوجه مستوى الطلبة
  

  املقترحات. ج
هذا البحث يركز علي تنمية مهارة الكتابة باستخدام الـصور          نظرا ألن   

التعليمية وهي الصور الكاريكاتورية لتالميذ املدرسة الثانوية للفصل الثاين، ينبغي          
علي الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق الوسائل اللغوية األخرى            

 هذه الوسائل التعليميـة يف      يف واقع تدريس اللغة العربية، وأيضا أن يطوروا تطبيق        
  .املوضوعات األخرى

لمشرف القيام بإصـالح    ل ال بد    الكتايبالتعبري  بيف إجراء عملية االتصال     
و هذا حيتاج إىل التركيز على احملاوالت كلها يف         . األخطاء املرتكبة لدى الدارسني   

لعـدم  سني و املدرسني    ر و حيتاج إىل وعي كامل من الدا       الكتابيةمعاجلة األخطاء   
  .الوقوع يف اخلطأ املتكرر
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  عجاملراوقائمة املصادر 



 ٢٠٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة املصادر املراجع
  

 املصادر  �
  القرآن الكرمي. ١
 

 املراجع العربية  �

 
  ١٩٨٧، جامعة الكويت، الكويت، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، . ٢
.  كلية املعلمني بالرياض   ،ق تدريسها املهارت اللغوية ماهيتها وطرائ   اد عليان،   ؤأمحد ف .٣

  ١٩٩٢. دار املسلم
 الوسائل التعليمية واملنـهج،   ،  ١٩٩٧أمحد خريي كاظم، وجابر عبد احلميد جابر،        . ٤

  .القاهرة، دار النهضة العربية
  ١٩٩٥، املكيب ماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، . ٥



 ٢٠٤ 

 الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيـا التعلـيم،        مجال بن عبد العزيز الشرهان،    . ٦
  ٢٠٠١اململكة العربية السعودية، الرياض، 

دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية لتعليم اللغة العربيةو الدين        حسني سليمان قورة،    . ٧
  )١٩٨١دار املعارف، :القاهرة(، اإلسالمى

 جامعة إنـديانا،    ،لتعليموسائل االتصال والتكنولوجيا يف ا    ي،  خدي الطو محني    سح. ٨
  ١٩٨٧كلية األداب والتربية جبامعة الكويت 

، الدار املصرية اللبنانية، مصر، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق     حسن شحاتة،   . ٩
١٩٩٢  

 دار الفكر، عمان،    ، البحث العلمي،  ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس واألصدقاء      . ١٠
١٩٨٧  

  ١٩٨٩. جامعة املنصور، مصرتعليم العربية لغري الناطقني ا، ، رشدي أمحد طعيمة. ١١
   القاهرة، اجلامعة دار املعرفة، بدون السنةطرق تدريس اللغة العربية،زكريا إبراهيم، . ١٢
، تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظريـة والتطبيـق        صالح عبد ايد العريب،     . ١٣

  .١٩٨١بريوت، مكتبة لبنان، 
ـ د كل ي وعم تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية،   لعظيم عبد السالم الفرجاين،     بد ا ع. ١٤ ة ي

  .٢٠٠٢التربية النوعية، جامعة املانيا 
ملتزم الطبع والنـشر دار الفكـر        تدريس فنون اللغة العربية،   علي أمحد مدكور،    . ١٥

  . م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣العريب، 
التدريبية ملعلم اللغة العربية لغري     دروس الدورات   عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،      . ١٦

   هـ١٤٢٤،  مشروع العربية للجميع،  الناطقني ا
تعامل أساتذة اللغة االجنليزية مع التعبري الكتاىب باملغرب، تعلـيم    عائشة الناصري،   . ١٧

معهد الدراسات واألحبـاث للتعريـب،      : الرباط(،  اللغة العربية والتعليم املتعدد   
٢٠٠٢  

القاهرة، دار الثقافـة،    أساسيات تعليم العربية،     وحممود كامل الناقة،     فتحي يونس، . ١٨
١٩٧٧  



 ٢٠٥ 

 دار الفالح للنـشر والتوزيـع،       ، أساليب تدريس اللغة العربية،    حممد علي اخلويل  . ١٩
  .م ٢٠٠٠األردن، 

  ١٩٩٨، دار الفكر العريب، قاهرة، فن التدريس للتربية اللغويةحممد صاحل مسك، . ٢٠
، دار  تعليم اللغة العربية والتربية الدينيـة     اطر و مصطفى رسالن،     حممود رشدي خ  . ٢١

  ٢٠٠٠الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
حممد حسن عبد العزيز، مدخل إيل اللغة، كلية دار العلوم، جامعـة القـاهرة، دار               . ٢٢

  .١٩٨٨، الفكر العريب
اللغة العربيـة لغـري     التقنيات التربوية يف تدريس     حممد علي السيد علي القامسي،      . ٢٣

  ١٩٩١إيسييكو -، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةالناطني

.  اخلرطوم، مكتبة اهلداية   .، أساسيات تعليم العربية لغري العرب     حممود كامل الناقة   . ٢٤
١٩٨٥  

  منـشورات  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ـا       حممود كامل الناقة،     . ٢٥ 
  ٢٠٠٣املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إليسيسكو، 

 أسس، مداخلـه،    تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،     حممود كامل الناقة،    . ٢٦
  ١٩٨٥ جامعة أم القرى، رق تدريسه،ط

 كلية التربية، جامعة دمـشق،      يف طرائق تدريس اللغة العربية،    حممود أمحد السيد،    . ٢٧
١٩٩٦  

 اليونسكو يف لبنان، دار     خصائص العربية وطرائق تدريسها،   نايف حممور معروف،     .٢٨
  ١٩٩٨النفائس، 
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 جع األجنبيةااملر �

 
، Misykat: مـاالنج   (،Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أقندي، . ٢٩

٢٠٠٣(  
٣٠. Holly L Jacobs dkk. Testing ESL composition, M Soehardi djiwandono, Tes 

Bahasa Dalam Pengajaran, Bandung: Penerbit ITB, ١٩٩٦,. J : B. Heaton. 

Writing English Languange Test, (New York: Logman, ١٩٨٨ 

٣١. Http://karikaturvivie-karikatur.blogspot.com/٢٠٠٨/٠٥/pengertian-karikatur-

pengertian.html. 

٣٢. Http://Karikaturvivie-Karikatur.Blogspot.Com/٢٠٠٨/٠٥/Pengertian-Karikatur-

Pengertian.Html 

٣٣. Http://Www.Mail-Archive.Com/Pakarti@Yahoogroups.Com/Msg٠٠٦٧٩.Html 

٣٤.  Http://feedraider.com/item/٢٠٠٩/٨/٧١٣٥٧١٨٥/Pengertian-karikatur 

٣٥. Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Hilal Pustaka, Pasuruan , 

٢٠٠٧ 
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٣٦. Muhamad Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, ITB bandung, 

١٩٩٦ 

٣٧. Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 

٢٠٠٢ 

٣٨. Suharsimi Arikunto. ٢٠٠٢. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

٣٩. Suyatno, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Arab, cetakan I, 

Surabaya: penerbit SIC, ٢٠٠٤, 
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 قائمة املالحق
األسئلة واألجوبة االختبار القبلي : ١ملحق   
  االختبار البعدياألسئلة واألجوبة : ٢ملحق 

معايري تقومي الكتابة وتقديرها : ٣ملحق   
)الصور الكاريكاتورية(الصور التعليمية  : ٤ملحق   

دليل مقابلة : ٥ملحق   
دليل االستبيان : ٦ملحق   

خطاب عميد طلية الدرسات العليـا إيل        : ٧ملحق  
رئيس املدرسـة الثانويـة وايل سـوجنو        
 المبونج الشمالية

ئيس املدرسة الثانوية وايل سوجنو     خطاب ر  : ٨ملحق  
 المبونج الشمالية

بطاقة اإلشراف : ٩ملحق   
سرية ذاتية للباحثة : ١٠ملحق   

 



 ٢٠٩ 

  )١(ملحق 
 اإلختبار القبلي

 
 

باستخدام املفردات األتية علي أن ال      " الساعة"ألف مقالة إنشائية حتت العنوان      
  !تقل من فقرتني 

  
  :املفردات 

  Jam / Pukul:       الساعة
 Pagi Hari:       الصباح

  Pergi:       ذهب
  Tepat:       متام

 Makan:      يأكل–أكل 

 Menjemur:      يشمس–مشّس 

 Keluar:       خرج

 Berdiri:     مو يق–قام 

 Bangun:       استيقظ

 Tidur:      ينام-نام 

  Membaca:      يقرأ-قرأ 
  

  
  
  
  
  
  

 
 
 



 ٢١٠ 

 

 األجوبة االختبار القبلي
 

 
 



 ٢١١ 

  )٢(ملحق 
 اإلختبار البعدي

 
 

باستخدام املفردات األتية   " أنشطيت يف املدرسة  "ألف مقالة إنشائية حتت العنوان      
  !علي أن ال تقل من فقرتني 

  
  :املفردات 

 Kelas :      الفصل

 Sekolah :     املدرسة

 Buku :     الكتاب

 Mengintip :     يطل–طال أ

 Jendela :      نافذة

 Melihat :      نظر

 Minum :      شرب

  Meja :      مكتب
 Tidur :     ينام–نام 

 Duduk :    جيلس–جلس 

 Membaca :    يقرأ–قرأ 

  Bising:      مزدمحة
  

 
 
 
 



 ٢١٢ 

 
 

 األجوبة االختبار البعدي
 

 
 



 ٢١٣ 

  لالختبار البعديور الكاريكاتورية صال
 

 
 
 

 أستاذ

 نام قرأ جلس
 شرب

 نظر

 
 كتاب

 مكتب

 نافذة

 فصل



 ٢١٤ 

  )٣(ملحق 
 معايري تقومي مهارة الكتابة وتقديرها 

 

ةنواحي الكتاب  معايري التقدير التقدير النتيجة 
٣٠ – ٢٧  

 
الفهم للموضوع واسع جـدا وعـرض       . ١ جيد جدا

املضمون عميق ومفصل جدا ومناسب     
.للموضوع  

٢٦ – ٢٢  
 

الفهم للموضوع كاف وعرض املضمون     . ٢ جيد
.مناسب للموضوع ومفصل  

٢١ – ١٧  
 

 مقبول
 

الفهم للموضـوع حمـدود وعـرض       . ٣
وضوع مناسب للموضـوع ولكنـه      امل

.ضيق وغري مفصل  

 املضمون .٧
Content 

١٦ – ١٣  
 

عدم الفهم للموضوع وعرض املضمون     . ٤ ناقص
.غري مناسب للموضوع  

٢٠-  ١٨ .األفكار مفهومة ومنظمة وواضحة جدا. ١ جيد جدا   
١٧ – ١٤ .األفكار مفهومة ومنظمة وواضحة. ٢ جيد   
١٣ – ١٠ . مفهومة إال أا غري منظمةاألفكار. ٣ مقبول   

 التنظيم .٨
Organisasi 

٩ – ٧ األفكار غري مفهومة وغري واضحة وغري      . ٤ ناقص 
.منظمة  

.املفردات غنية ومستخدمة فيما وضع هلا. ١ جيد جدا  ٢٠ – ١٨  
١٧ -  ١٤ املفردات غنيـة مـع قلـة اخلطـأ يف          . ٢ جيد 

.استخدامها ولكنه غري مفهومة املعين  
١٣ -  ١٠ املفردات حمدودة واألخطأ يف استخدامها     . ٣ مقبول 

.ةريكث  

 املفردات .٩
Kosa Kata 

٩ - ٧ املفردات قليلـة جـدا واألخطـأ يف        . ٤ ناقص 



 ٢١٥ 

.ةرياستخدامها كث  
إستيعاب القواعد اللغوية جيد جدا مـع       . ١ جيد جدا  ٢٥ – ٢٢

.قلة األخطأ النحوية والصرفية  
اب القواعد اللغوية جيد ولكـن      إستيع. ٢ جيد  ٢١ – ١٨

اجلمل املستخدمة بسيطة مع قلة األخطأ      
. النحوية والصرفية  

إستيعاب القواعد اللغوية ضـعيفة مـع       . ٣ مقبول  ١٧ – ١١
ة األخطاء النحوية والصرفية جتعل     ريكث

.املعاين مبهمة وصعبة الفهم  

القواعد . ٤
 اللغوية

Tata Bahasa 

١٠ - ٥ عدم استيعاب القواعد النحويـة علـي       . ٤ ناقص 
.اإلطالق  

. إستيعاب القواعد اإلمالئية جيد جـدا     . ١ جيد جدا ٥
اهلجاء سليم واستخدام عالمات الترقيم     
.بكفاءة واخلط جيد جدا  

إستيعاب القواعد اإلمالئية جيد مع قلة      . ٢ جيد ٤
األخطأ يف اإلمالء وعالمـة التـرقيم       

. واخلط جيد  
ة ضعيف مـع    إستيعاب القواعد اإلمالئي  . ٣ مقبول ٣

كثرة األخطأ يف اإلمـالء وعالمـات       
.الترقيم  

اإلمالء . ٥
 واخلط

 

عدم إستيعاب القواعد اإلمالئية علـي      . ٤ ناقص ٢
.تهصعب قراءياإلطالق واخلط   

 
 



 ٢١٦ 

  )٤(ملحق 
 الصور التعليمية

  )١( الصور الكاريكاتورية

 

 صباح
 مشس

  بيت/دكان

 درجة
 رياضة

 متشي

 شجرة

 تلميذان بنت زهرة

 

 
   



 ٢١٧ 

  )٢( الصور الكاريكاتورية
 

 
 

 قرد

 فيل

 زرافة
 ار

 أسد

 دب
 شجرة

 بنت
 أباء

 مصور
 يرى

 نام



 ٢١٨ 

 
  )٣( الصور الكاريكاتورية

 

 

 ليل قمر
 مسجد

 أستاذ

 محام

 زجاجة

 الوالد

 مساء

 باب

 ساحة

 نعل جرى

 

 نامت القط

 بنت 



 ٢١٩ 

  )٤(الصور الكاريكاتورية 
 

 

 ميدان

 كرة القدام

 بنات أستاذ

 أوالد

 لعب

 مصور

 تعب

 جلس



 ٢٢٠ 

  )٥(الصور الكاريكاتورية 
 

 
 

 داخلية الولد

 مكنسة زبالة ساحة

 مشّس

 مالبس

 سقف

 باب

 تلميذ

 شجرة
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  )٦( الصور الكاريكاتورية 
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 ٢٢٣ 

  )٥(ملحق 
  

  
  

 
  دليل مقابلة مع معلم اللغة العربية قبل التجربة

  
  جينوري:     اإلسم
  المبونج الشماليةديوان املدرسة الثانوية وايل صاجنا :     املكان

   ٢٠٠٩ يوليو ١٨:     ريخالتا
    

 كيف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكتابة يف الفصل؟:   السؤال .١

تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكتابة نطبـق بالكتـب املدرسـية            : اإلجابة            
  املستعملة

  
 كيف االجياب الطالب يف تعليم الكتابة؟:   السؤال .٢

 الكتابة غري اجلذابة، ألم يشعرون بالـصعبة  االجياب الطالب يف تعليم: اإلجابة           
لتعبري ما خطر يف أذهام بالكتابة، ويشعورون بامللل عنـد اشـترك            

  .عملية تعليم مهارة الكتابة وغري ذلك
 

ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية           : السؤال       .٣
 وايل صاجنا المفونج الشمالية؟

  ياــة إندونيســمجهوري
  يةــؤون الدينــوزارة الش

  االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ةـم اللغة العربيـقسم تعلي كلية الدراسات العليا

 



 ٢٢٤ 

الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانويـة           :  إلجابة          ا
  .وايل صاجنا المفونج الشمالية هي البطاقات والطباشري والسبورة

 ما مشكلة يف تعليم الكتابة يف الفصل؟:   السؤال .٤

  ما عندهم النشاطة يف الكتابة. ١: اإلجابة       
  ات اللغة العربيةونقصان من املفرد. ٢
قلة الوقت يف تعليم اللغة العربية خاصة إذا أراد باستخدم الوسـائل       .٣  

  التعليمية
  .  وهذا جيعلهم كسالنة يف الكتابة العربية

          
 هل استعملتهم الوسيلة الصور الكاريكاتورية يف تعليم الكتابة العربية؟    :  السؤال .٥

  اجلديد يف هذا املدرسة وغري مستعملة قبلهال، أن هذا الوسائل: اإلجابة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٥ 

  
  

   التجربةبعددليل مقابلة مع معلم اللغة العربية 
  

  جينوري:     اإلسم
  المبونج الشماليةديوان املدرسة الثانوية وايل صاجنا :     املكان
   ٢٠٠٩ سبتمبري ١٢:     التاريخ

  
  كتابة باستخدام الصور الكاريكاتورية؟ما رأي األستاذ يف تعليم مهارة ال:   السؤال. ١

تعليم مهارة الكتابة باستخدام الصور الكاريكاتورية يكـون جـذابا عنـد            : اإلجابة                
الطالب، وهذه الوسيلة تساعد املعلم يف هذه املادة وهي اللغة العربية خاصـة             

طـر يف   تعليم مهارة الكتابة، إما الطالب فإنه يسهل هلم التعبري بالعربية وما خ           
  .أذهام بالكتابة العربية جيدة

  
كيف حال الطالب عند االشتراك يف عملية تعليم مهارة الكتابة باستخدام           :   السؤال. ٢

  الصور الكاريكاتورية؟
كان الطالب يشاركون عملية تعليم مهارة الكتابة بالنشاط والـسرور،          :  اإلجابة        

ناسبة واجلذابة للتعبري العـريب وال      ألم يشعرون بالسهولة لوجود الوسيلة امل     
  .يشعرون بامللل كما هو معقاد يف السابق

  
  ما شيئ جذابة يف عملية تعليم باستخدام وسيلة الصور الكاريكاتورية؟:   السؤال. ٣

 ياــة إندونيســمجهوري

  يةــؤون الدينــوزارة الش
  االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  ةـم اللغة العربيـقسم تعلي كلية الدراسات العليا
 



 ٢٢٦ 

أن هذه الصور الكاريكاتورية أشكاهلا مضحكة وحاهلا قريب مع حيـاة           :  اإلجابة        
ه حيبون كرتون، والصور الكاريكاتورية     الطالب، من حيث عمرهم الذي في     

  .شيه من الكرتون
  

ما املشكلة اليت تواجه تعليم كتابة اللغة العربية باسـتخدام الـصور            : السؤال                        .  ٤
  الكاريكاتورية؟

  :املشكلة اليت تواجه يف تعليم كتابة اللغة العربية هي :    اإلجابة          
طبيق هذه الوسيلة وهي الـصور      حنتاج الوقت الكثري لصنع ولت     .١

  الكاريكاتورية 
 تم بالصور ان تكون مناسبة باملادة .٢

شوشت هذه الصور الطالب حني عملية التعليم، حيـث هـم            .٣
يالحظون الصور مع زمالئهم، وال يكتبون ما خطر يف أذهام          

 .مباشرة ولكن يوشوشون يف الفصل

  ة باستخدام الصور الكاريكاتورية فعالة؟هل عملية تعليم الكتاب: السؤال              . ٥
 نعم، عملية تعليم الكتابة باستخدام  الصور الكاريكاتورية فعالة  : اإلجابة              

 
  ما إقتراح األستاذ ليكون هذه الوسيلة أحسن لتنمية مهارة الكتابة؟:   السؤال .٦

صور الكاريكاتورية وسيلة التعليم أرى، أن هذه الوسيلة التعليمية وهي ال: اإلجابة                  
اجلذابة واملناسبة يف تعليم اللغة خاصة تعليم الكتابة، رمبا سـيتعمل هـذه          

ورمبا هذه الـصور باسـتعمال      . الوسيلة لتعليم املهارات اللغوية األخرى    
األلوان املختلفة واجلذابة ألن اللون جيذب نظر الطالب يف أول مـرة وال             

  . أكثرشك إذا كان اللون مناسبا
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  دليل مقابلة مع ريئس املدرسة
  

   األستاذ حرمان قدرى:    اإلسم
  ديوان مدرسة الثانوية وايل صاجنا:     املكان
  ٢٠٠٩ يوليو ١٨:    التاريخ

  
ما هي خلفية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية وايل صاجنا المبونج            :   السؤال. ١

  الشمالية؟
 العربية هي مادة دراسية مهمة، اا تكون شرطا للمـواد           أن مادة اللغة  :   اإلجابة

املدرسية كما قررا وزارة الشؤون الدينية، وأا لغة القرآن وتعلمها مهم           
  لفقه كتاب اهللا

  ما اهلدف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟:   السؤال. ٢
 أن يكـون  اهلدف األساسي تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسـة هـي    :   اإلجابة

الطالب قادرين يف املهارات اللغوية األربعة ويفهموها جيدا كما اهلـدف           
  األساسي تعلم اللغات األخرى يف املدرسة كاللغة اإلندونسية

  ما املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة اللغة العربية؟:   السؤال. ٣
عربية منهد قررته وزارة    إن املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة اللغة ال        :   اإلجابة

  KTSPالشرون الدينية وهو 
ما الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسـة الثانويـة وايل            :   السؤال. ٤

  صاجنا المبونج الشمالية؟

  ياــة إندونيســمجهوري
  يةــؤون الدينــوزارة الش

  االنجمبعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جام
  ةـم اللغة العربيـقسم تعلي كلية الدراسات العليا

 



 ٢٢٨ 

الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية وايل صاجنا           :   اإلجابة
  .بطاقة، القلم، والسبورةالمبونج الشمالية هي ال

  ما الطرائق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟:   السؤال. ٥
الطرائق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هي طريقة القواعد والترجنـة،           :   اإلجابة

  .والطريقة املباشرة
هل لديك أن استخدام الصور التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف هـذه            :   السؤال. ٦

  درسة فعالة؟ ملاذ؟امل
نعم، أن استخدام الصور التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف هذه املدرسة           :   اإلجابة

فعالة، ألن استخدام الصور التعليمية جتعل الطالب تـشطني ويـشعرون           
بالسرور واحلماسة يف الشرك يف عملية التعليم واستخدام الصور التعليمية          

  .فكارهمجيعل سهولة يف تعبري ما خطر يف أ
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WAWANCARA KEPADA GURU 
 

١. WAWANCARA SEBELUM TINDAKAN 

� Bagaimana kitabah yang digunakan selama ini dikelas? 

� Bagaimana respon siswa dikelas terhadap pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa arab? 

� Apakah bapak telah menggunakan variasi dalam pembeljaran keterampilan menulis 

bahasa arab dikelas? 

� Kendala apa saja yang ditemui dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

arab dikelas? 

� Apakah bapak pernah menggunakan media gambar khususnya media gambar 

karikatur ini dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 

 
٢. WAWANCARA SETELAH TINDAKAN 

� Bagaimana menurut bapak pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

arab dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Apakah hal-hal yang menarik dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

menulis dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Bagaimana respon siswa dikeals terhadap pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa arab dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Kendala apa saja yang bapak temui dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa arab dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Apa saran bapak untuk perbaikan selanjutnya? 

 
 
 
 
 
 



 ٢٣٠ 

 
 

WAWANCARA KEPADA SISWA 

 

١. WAWANCARA SEBELUM TINDAKAN 

� Apakah anda senang dengaan keterampilan menulis selama ini? 

� Bagaimana menurut anda pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis selama 

ini dikelas? 

� Apakah guru mengusahakan berbagai variasi kegiatan belajar mengajar agar siswa 

belajar dengan senang? 

� Kendala apa saja yang anda ketemui dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa arab selama ini? 

 

٢. WAWANCARA SETELAH TINDAKAN 

� Bagaimana menurut anda pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

arab dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Adakah hal-hal yang menarik dalam pelaksanaan keterampilan menulis bahasa arab 

dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Kendala apa saja yang anda ketemui dalam pembelajaran keterampilan bahasa arab 

dengan menggunakan media gambar karikatur? 

� Apa saran anda untuk perbaikan selanjutnya? 
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  )٦(ملحق 

 
   للطالباالستبيان

  ...:..............................    اإلسم

  ..............................:...  رقم الطالب
 

  باستخدام الصور الكاريكاتورية قبل التجربة. أ
 

موافقة  األسئلة رقم
 جدا

 
 موافقة

 
 غري موافقة

غري موافقة 
 جدا

١.      رغبت يف درس الكتابة 
٢.      نتيجتك يف الكتابة ممتازة 
٣. ت مشكلة درس الكتابةدما وج       
٤. سبمنهج تعليم الكتابة منا       
٥. الوسائل املستخدمة تدافع تعليم  

 الكتابة
    

٦.      نقصت خيال يف تدريس الكتابة 
٧.      أال أشجع يف تدريس الكتابة 

 
 
 
 
 
 



 ٢٣٢ 

 

  بعد التجربة باستخدام الصور الكاريكاتورية. ب
 

موافقة  األسئلة رقم
 جدا

 
 موافقة

 
 غري موافقة

غري موافقة 
 جدا

١. لكتابة انت متحمس يف تعلم ا 
الصور الكاريكاتورية باستخدام  

    

٢. سهل عليك كتابة التعبري العريب  
  الصور الكاريكاتوريةاستخدام

    

٣.  يف الكتابة  بعد اشتراكك يف زادت 
 الصور تعلم الكتابة باستخدام

 الكاريكاتورية

    

٤. تزيد مهارتك يف الكتابة بعد  
  الصور الكاريكاتوريةاستخدامب

    

٥.  استخدام بيف الكتابةيسهل خيايل  
 الصور الكاريكاتورية

    

٦.  تشجعين يف الصور الكاريكاتورية 
الكتابةتعبري الفكر إيل   

    

٧. الصور  استخدام ب الكتابةكانت 
  جذبةالكاريكاتورية

    

 
  .أكتب رأيكم عن أي نقصان يف الصور الكاريكاتورية  . أ

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

......................................................................................................................
......................................................................................................................  
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 ٢٣٥ 

  ٧ملحق 
 

 



 ٢٣٦ 

   ٨ملحق 
 



 ١١٥ 

  )٩(ملحق 
 بطاقة اإلشراف

 

 



 ١١٦ 

 
 

 



 ١١٧ 

 
  )١٠(ملحق 

  بني السطورالباحثة
 

  

  
  

 
o  ١٩٩١كوتابومي عام " أيشية"حصلت علي شهادة روضة األطفال يف 

o               حصلت علي شهادة التعليم ابتدائي يف املدرسة االبتدائية  األوىل مادو قاروا عـام
١٩٩٧ 

o            دار الـسالم    "حصلت علي شهادة التعليم الثانوية يف املدرسة الثانوية يف معهد "
 ٢٠٠٠المبونج اجلنوبية عام 

o             دار الـسالم    "حصلت علي شهادة التعليم العالية يف املدرسة العالية يف معهـد "
 ٢٠٠٣المبونج اجلنوبية عام 

o             حصلت علي شهادة التعليم لدرجة سرجان يف كلية العلوم اإلنسانية والثاقفة شعبة
اللغة العربية يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميـة مبـاالنج عـام           

٢٠٠٧ 

o تركت يف برنامج تأهيل املعلمني اش)Akta IV (  يف اجلامعة موالنا مالك إبـراهيم
  ٢٠٠٦اإلسالمية احلكومية مباالنج عام 

 
 
 

  فوجي رهايو :     االسم
  حممد زين الدين :   اسم األب
  أم كلسوم:   اسم األم

  ١٩٨٥ أبريل ٠١باليتار، :   تاريخ الوالدة
   ٠٨١٣٣٤٦٤٨٩٩٢:     اهلاتف


