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 االستهالل
 
 
 

 ْرآًنا َعَرِبيا َلَعلَُّكْم َتتَُّقْوَنِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُق
 )2: يوسف(

 
 

ِاْقَرْأ َوَربَُّك . َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق. ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلَق
 اِإلْنَساَن َماَلْم َيْعَلْمَعلََّم . الَِّذْي َعلََّم ِباْلَقَلِم. اَألْآَرُم

 )5-1: العلق(
 
 

 َألنِّي َعَرِبيٌّ َواْلُقْرآُن َعَرِبيٌّ:ِ َرَب ِلَثَالٍثَاِحبُّوا اْلَع
 َوَآَالُم َأْهِل اْلَجنَِّة ِفي اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ 

 )رواه الطبراني وغيره(
 
 

َيا ِهَالُل َال ُتَفاِرِق اْلِمْحَبَرَة َفِإنَّ : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 
 ي َأْهِلَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِةاْلَخْيَر ِفْيَها َوِف

 )منقول من آتاب تعليم المتعلم للشيخ الزرنوجي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 إهداء
 
 

 إلى  أمي الرحيمة وأبي الشفيق  
 الذين ربياني تربية إسالمية

 اللهم  اغفر لهما وارحمهما آما ربياني صغيرا
 

 
 

 وإلى إخواني و أخواتي
 أبقاهم اهللا معي في الشدة والرخاء

 
 
 

 ذتي وأستاذاتييوإلى أسات
 عليهم صبيب الرحمة والرضوان

  
 
 

 وإلى من يحب العربية
 من طالب العلم والمعرفة 

 بارك اهللا لهم في السير إلى رب البرية
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
. وصحبه أجمعينلم، وعلى آله والمرسلين نبينا محمد صلى اهللا عليه وس

 .دوبع
باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج  يوقد مّن اهللا عل

بالحمد والثناء، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى، على جزيل نعمائك 
أن أتقدم بالشكر  –بعد حمد اهللا تعالى  –وعظيم عطائك ويشرفني 

بحث إلى والتقدير والعرفان إلى الذين آان لهم فضل في إخراج هذا ال
حيز الوجود ولم يبخل أحدهم بشئ طلبت، ولم يكن يحدوهم إال العمل 

 : ومنهم. الجاد المخلص
 موالنا جامعةفضيلة األستاذ الدآتور إمام سوفرايوغو، مدير 

 .بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك
، عميد آلية الدراسات العليا مهيمنفضيلة األستاذ الدآتور 

 .بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا لجامعة
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية نور شهداء صالحسماحة الدآتور 
 الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا لجامعةآلية الدراسات العليا 

 .بماالنج
، المشرف األول الذي قد أفاد نور شهداء صالحسماحة الدآتور 
 .وأرشده منذ البداية إلى أن تمت هذه الرسالةالباحث علميًا وعمليًا، 
، المشرف الثاني الذي قد محمد مجاب مشهوديسماحة الدآتور 

أفاد الباحث في تصحيح الكتابة، حتى ال تأتي هذه الرسالة إال وهي 
 .محيطة بإصابة الكلمات الواضحة

األستاذة مييا ألرحم صانا واألستاذة وإلى جميع األساتذة خاصة 
الذين ماالنج الثالثة  المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في نفيسة

 .ساعدوني في نيل اليبانات التي أحتاج إليها في هذا البحث
وآذلك الشكر والتعظيم إلى األساتذة المعلمين في قسم تعليم اللغة 
العربية آلية الدراسات العليا، وهم الذين ترآوا أماآنهم وبذلوا أنفسهم 

 . والحكم، آان لهم جزيل المنن والنعم في نشر العلوم



 

 

وإلى والدي المحبوبين الشكر والتكريم على ما نقشاه فى قلبي من 
وآان دعائهما محيطابي . حب العلم والمعرفة وإخالص القلب فى العمل

 .مدى األزمان
وألصحابي وزمالئي وآل من ساهم لي في أداء هذا العمل 

لص الشكر وعظيم التقدير المتواضع وإخراجه إلى حيز الوجود خا
 . جزاهم اهللا خير الجزاء وجعلهم من عباده الحنفاء. واالمتنان

 
 واهللا الموفق إلى سبيل الرشاد

 
 الباحث
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 قسم تعليـم اللغـة العربيـةآليـة الدراسات العليا 
 تقرير المشرفين

 

المين والصالة والسالم       د هللا رب الع رحيم الحم بسم اهللا الرحمن ال
 .على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

 :الطالب هأعد الذيبعد االطالع على البحث التكميلي 
 ألفانمحمد : االسم

 S-2/ 07930043: رقم القيد
وان عن

 البحث
مهارة الكتابة  وفعاليتها في تعليم إعداد المواد التعليمية:

بالتطبيق على المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية (
 ) الثالثة ماالنج

 : الجامعةوافق المشرفان على تقديمه إلى مجلس 
    

المشرف   المشرف األول                                   
 الثاني

  
 ر شهداء صالح نورالدآتو

 
محمد مجاب الدآتور 
  مشهودي

       عتمد،الم
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدآتور شهداء صالح نور

 



 

 

 اعتماد لجنة المناقشة
 :عنوان البحث
 الكتابة مهارة تعليم في وفعاليتها التعليمية المواد إعداد
 ماالنج ثالثةال الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة على بالتطبيق

 
 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية

 

 S-2 /07930043:التسجيل رقم   محمد ألفان:    الطالب إعداد
 

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا 
لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم 

 ..........والتاريخ .......... .......
 

 :وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة
األستاذ الدآتور محمد علي  -1

 آامل
رئيسا 
 : ..................التوقيع ومناقشا

 : ..................التوقيع مناقشا الدآتور تورآيس لوبيس -2

مشرفا  شهداء صالح نورالدآتور  -3
 : ..................التوقيع ومناقشا

مشرفا  محمد مجاب مشهودي الدآتور -4
 : ..................التوقيع ومناقشا

 

 
 االعتماد، 

 عميد آلية الدراسات العليا
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 مهيمن الدآتور األستاذ
 195612111983031005: رقم التوظيف

 إقرار الطالب
 

 : أنا الموقع أدناه، وبياناتي آاآلتي
 د ألفانمحم:  االسم الكامل
 S-2/ 07930043: رقم التسجيل

جاوى  – ماالنج – غاندنج – تغال غانداقرية :   العنوان
 الشرقية

 
لنيل درجة حضرتها لتوفير شرط أأقر بأن هذه الرسالة التي 

 موالنا جامعةآلية الدراسات العليا  الماجستير في تعليم اللغة العربية
 : تحت عنوان بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 
 الكتابة مهارة تعليم في وفعاليتها التعليمية المواد إعداد
 ماالنج الثالثة الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة على بالتطبيق

 

. حضرتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخرأ
س من بحثي فأنا وإذا ادعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال لي

أتحمل المسؤولية  على ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرف أو 
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعةعلى آلية الدراسات العليا 

 . بماالنج الحكومية
هذا، وحرر هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد 

 . على ذلك
  2010 يناير 8ماالنج،   

 م 
 اإلقرار  صاحبتوقيع 

 
  محمد ألفان  

07930043/S-2 



 

 

 مستخلص البحث
مهارة وفعاليتها في تعليم  إعداد المواد التعليميةم،  2010، ألفانمحمد 

الثالثة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  علىبالتطبيق  الكتابة
الدآتور شهداء صالح نور، والمشرف : المشرف األول. ماالنج
 .محمد مجاب مشهودير الدآتو: الثاني

 .إعداد المواد التعليمية، تعليم مهارة الكتابة: الكلمات األساسية
 

في مجال التعليم والتعلم من أهم المهارات اللغوية ومن الكتابة  تعد 
ولكن توجد عدة المشكالت في تعليمها . أهم أهداف تعليم اللغة العربية

) 1: (مية الثالثة ماالنج، منهاوتعلمها بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكو
قلة االهتمام من المدرس بتعليم ) 2(ضعف الطلبة في الكتابة العربية 

قلة واقتصار الكتب المدرسية الجذابة المناسبة بعقول ) 3(الكتابة فعاال 
الطلبة وبحوائجهم في تعلم مهارة الكتابة وبميولهم إلى مضمونها 

فمحاولة لحل هذه . ليوميةوموضوعياتها وبعالقتها على حياتهم ا
إعداد المواد التعليمية المشكالت فقام الباحث ببحثه تحت الموضوع 

وفعاليتها في تعليم مهارة الكتابة بالتطبيق على المدرسة الثانوية 
 .اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج

والمشكلة في هذا البحث هو ما مدى فعالية إعداد المواد التعليمية  
رقية مهارة الكتابة لطلبة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية المعدة لت

 .الثالثة ماالنج
تعليم مهارة الكتابة لإعداد المواد التعليمية وفرضية البحث هي إن  

فعال  بالتطبيق على المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج
الثانوية اإلسالمية المدرسة لترقية مهارة الكتابة العربية على طلبة 

على وجه الخصوص الطلبة في الصف الحادي  الحكومية الثالثة ماالنج
 .عشر من قسم العلوم بالفصل الخامس

إن المنهج الذي استخدمه الباحث في هذا البحث هو المنهج  
ومجتمع البحث هو جميع . التجريبي والنوع المستخدم هو نوع آمي

من لبحث طلبة الصف الحادي عشر الطلبة بتلك المدرسة وأما عينة ا
والمتغير المستقل هو استخدام المواد . قسم العلوم بالفصل الخامس

التعليمية التي أعدها الباحث، والمتغير التابع هو مهارة الكتابة العربية 



 

 

وأدوات البحث المستخدمة هي المالحظة والمقابلة . لدى الطلبة
 .واالستبيان واالختبار

وضع الباحث الخالصة أن المواد التعليمية ومن نتيجة البحث  
المعدة فعالة لتعليمها وتعلمها ألن معدل النتيجة لدى الطلبة في االختبار 

معدل النتيجة في االختبار . البعدي أحسن وأآثر مما في االختبار القبلي
وبعد تطبيق المواد ". ناقص"على مستوى الدرجة %  60،00القبلي 

على مستوى %  77،21االختبار البعدي تتغير التعليمية المعدة وبعد 
 ".جيد"الدرجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مستخلص باللغة اإلنجليزية
ABSTRACT 

MUHAMMAD. ALFAN, 2010.  Designing Learning Materials to Teach Writing 
Skills (With an Experimental Trial at Islamic High School (MAN) 3 
Malang.. Advisors: I. Dr. Syuhada Sholih Nur, II. Dr. Muhammad Mujab 
Masyhudi. 

 
 
Key Words: Designing Learning Materials, Teaching Writing Skills 

 
Writing is considered as the most important language skills and the main 

objective of learning foreign language. Learning writing skills at Islamic High 
School (MAN) 3 Malang finds a lot problems, such as: (1) Students' ability is low 
in writing skills (2) less attention of Arabic teachers for writing skills (3) There 
are not appropriate text books and particular material that related to Arabic 
learning. To solve these problems, the writer researches with title "Designing 
Learning Materials to Teach Writing Skills (With an Experimental Trial at Islamic 
High School (MAN) 3 Malang. 

The main problem in this research is how far the effectiveness of learning 
materials that designed by researcher to improve students' abilities at Islamic High 
School (MAN) 3 Malang in writing skills. The main problems can be specified the 
detail is How far the effectiveness of learning materials that designed to improve 
bounded composition abilities? 

The research hypothesis is "Learning material that designed is effective to 
improve students' writing skills at Islamic High School (MAN) 3 Malang". 

The methodology that used is experimental research. The research 
population is all students  of Islamic High School (MAN) 3 Malang at academic 
year 20092010. And the sample is students in eleventh grade of IPA 5.  
Independent Variable in this research is learning material in writing skills that 
designed by researcher, and Dependent Variable is students' abilities in bounded 
composition. Research instruments that used to collect data is: (1) Documentation 
(2) Interview with experts in designing Arabic text books. (3) Questionare for 
students (4) Questionare for teacher and experts (5) Test (Pre Test and Post Test). 

Based on the results of data analysis can be concluded that using designed 
materials of learning is effective to improve bounded composition. Because the 
average of post test is 77,21 % (good). This result is better than before, 60,00 % 
(less). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مستخلص باللغة اإلندونيسية 
ABSTRAK 

MUHAMMAD. ALFAN, 2010. Menyusun Materi Pembelajaran untuk 
Mengajarkan  Ketrampilan Menulis ( dengan Uji Coba di Madrasah 
Aliyah Negeri 3 Malang ). Pembimbing: I. Dr. Syuhada Sholih Nur;          
II. Dr. Muhammad Mujab Masyhudi. 

 
Kata Kunci: Menyusun Materi Pembelajaran, Pembelajaran Ketrampilan Menulis 
 Menulis dianggap sebagai ketrampilan berbahasa yang  paling penting dan 
merupakan tujuan pokok  pembelajaran bahasa asing. Dalam pembelajaran 
ketrampilan menulis Bahasa Arab di MAN 3 Malang dijumpai banyak masalah. 
Diantaranya: (1) Rendahnya tingkat kemampuan siswa dalam menulis berbahasa 
Arab (2) Kurangnya perhatian para guru Bahasa Arab terhadap ketrampilan 
menulis (3) Tidak adanya buku-buku teks yang memadai  serta materi khusus 
untuk pembelajaran Bahasa Arab. Dalam rangka mencari solusi dari permasalahan 
ini, Penulis melakukan penelitian dengan judul " Menyusun Materi Pembelajaran 
untuk Mengajarkan  Ketrampilan Menulis ( dengan Uji Coba di MAN 3 Malang ). 
 Masalah utama dalam penelitian ini adalah " Sejauh manakah efektifitas 
materi pembelajaran yang disusun oleh peneliti untuk meningkatkan kemampuan 
siswa MAN  3 Malang dalam ketrampilan menulis ".  Adapun Masalah utama 
tersebut mengerucut pada: “Sejauh manakah efektifitas materi pembelajaran yang 
disusun untuk meningkatkan ketrampilan menulis terbimbing ( قيدةالكتابة الم )”. 
 Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah "Materi 
pembelajaran yang telah disusun oleh peneliti, efektif untuk meningkatkan 
ketrampilan menulis siswa MAN 3 Malang ". 
 Metodologi yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
penelitian yang digunakan adalah seluruh  siswa MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 
2009/2010. Dan sampel yang diambil adalah kelas XI IPA 5. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah materi pembelajaran ketrampilan menulis yang 
disusun oleh peneliti, sedangkan sebagai variabel terikat  adalah kemampuan 
siswa dalam ketrampilan menulis berbahasa Arab. Instrumen penelitian yang 
digunakan untuk menghimpun data adalah: (1) Dokumentasi (2) wawancara 
dengan Pakar di bidang penyusunan buku teks Bahasa Arab (3) angket siswa (4) 
angket guru dan pakar (5) Tes (Pre-test dan Pos-test). 
 Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa pemakaian materi 
pembelajaran yang telah disusun oleh peneliti efektif untuk meningkatkan 
ketrampilan siswa kelas XI IPA 5 dalam menulis terbimbing. Hal ini dibuktikan 
dari nilai klasikal menulis terbimbing, yang semula 60,00 (kurang), setelah 
diujicobakan materi yang disusun peneliti dan setelah diadakan pos test, nilai 
klasikal mereka meningkat menjadi 77,21 % (baik). 

 
 

 



 

 

 محتويات البحث
الصفحة الموضوع        

 أ  استهالل
 ب  إهداء
 ج  وعرفان شكر

 هـ المشرفين تقرير

 و  المناقشة لجنة اعتماد

 ز بالطال إقرار

 ح  البحث تخلصمس

 ي اإلنجليزية باللغة البحث مستخلص

 ك اإلندونيسية باللغة البحث مستخلص

 ل  البحث محتويات
 ع   الجداول قائمة

 ص  المالحق قائمة

 األول الفصل
 البحث أساسيات
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 الفصل األول
 

 اإلطار العام
 
 مقدمة -أ 

ا يمكن للتلميذ أن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال التي بواسطته
أفكاره، وأن يقف على أفكار غيره، وأن يبرز ما لديه من  عنيعبر 

وتعتبر . مفهومات ومشاعر، وتسجيل ما يود تسجيله من حوادث ووقائع
الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم على اعتبار أنها عنصر أساسي 

كار والتعبير من عناصر الثقافة والتربية، وضرورة اجتماعية لنقل األف
 .1عنها، والوقوف على أفكار الغير واإللمام بها

درس  هاراتمن م هارةهي مف في مجال التعليم والتعلم كتابةال أما
وهي . قراءةاللغة العربّية في المدارس بجانب االستماع والكالم وال

التي البّد  والقراءة المهارات اللغوّية األربع بعد االستماع والكالم رابعة
وبرغم آونها . المدارس من أن يقدروا على القيام بها قدرة جّيدة بةطلل

 2مهارة إنتاجيةألّنها  رابعة المهارات، آانت الكتابة مهمة جدا للطلبة
فرصة آثيرة لتعبير آراءهم وخبراتهم ومعارفهم عن طريق  تعطيهم

 .نشاطاتها المختلفة مثل آتابة الحروف أو الكلمات أو الجمل أو الفقرات
إن الكتابة هي إحدى المهارات األساسية في تعليم وتعلم  3قال الخوليو

 لكتابةلذلك تعتبر مهارة ا .اللغات إما اللغة األولى وإما اللغة األجنبية
 .أن يهتم به المدرسون والطلبة اهتماماهدفا رئيسّيا يجب 

ولكن من المؤسف، أن في ميدان التطبيق الواقعي آان ولم يزل 
العربية لم يحصل على اهتمامات خاصة من المدرسين لتعليم تعليم اللغة 

بعض المدرسين يحبون أن يرآزوا على تعليم . جميع مهاراتها األربع
 القراءة والترجمة وبعضهم يعلمون الكتابة بتقديم القواعد والتراآيب
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وهذا . ولكنهم اليعطون فرصة آافية لدى الطلبة لتطبيقها جيدا مرارا
رة أو آفاءة واحدة فقط يسبب عدم التوازن والتكامل الترآيز على مها

 .بين آل مهارات لغوية
ورأى معظم الخبراء في مجال تعليم اللغة العربية أن أغلبية 

قال علي مجاور إن . الطلبة في أية مدرسة آانوا هم ضعفاء في الكتابة
السبب الرئيسي لضعف آفائتهم في الكتابة هو قلة التدريبات في الكتابة 

صورة األشكال الصحيحة، مع أن علم النفس يشير إشارة إلى أن الطلبة ب
ومن عواقب ذلك رأى الباحث أن الطلبة . 4يتعلمون مما يعملون

يستطيعون قراءة القرآن الكريم والحديث الشريف ولكنهم اليجيدون 
منهم من أخطأ في شكل الحروف، ومنهم من اليستطيع . الكتابة العربية
، ومنهم من يكتبوا ويرسموا الحروف زة الوصل والقطعأن يميز بين هم

حتى يصعب عليهم تكوين الجملة والفقرة  الهجائية في مدة طويلة
ون في ر من مدرسي اللغة العربية قد يخطؤوإنه يوجد آذلك آثي. والمقالة

ورأى الباحث أن آثيرا من المدرسين اليتقنون في عملية . الكتابة العربية
تطوير ما يحتاجون إليه في عملية  نهم اليحاولون علىتعليم الكتابة أل

 .التعليمية الجيدة عليم من الطريقة والوسيلة والموادالت
وبعد أن الحظ واطلع بعض الكتب المدرسية وآراسات التدريبات 
لتعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية، فيستنتج الباحث أن من 

وبات تعلمها تابة للمدرسين ولصعاألسباب الرئيسية لمشكالت تعليم الك
التعليمية الجيدة التي تعطي الطلبة فرصة آثيرة  للطلبة هي عدم المواد

ألن بالتدريبات سوف يعملون ويطبقون . على الكتابة لعمل التدريبات
 .مما يعلمونه من المفردات والعبارات والجمل والقواعد والتراآيب

محاضرة ة ع في مشارآبالملل والسآمة والصدا روالن يشعبذلك ف
 .كتابةال

الجديد الذي يسمى بالمنهج على مستوى الدراسي المنهج مع أن 
يفتح بابا  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)أي  الوحدة الدراسية

على تطوير الخطة الدراسية والمادة التعليمية حسب  تهمواسعا لحري
تطبيقه يعتمد على مدرس  وهذا المنهج في. في المدرسة طلبةأحوال ال
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لكل وحدة دراسية للقيام بتدوينه مناسبا بالظروف في آل منطقة ما، 
لكن المشكالت تأتي من . وإمكانيته على تكثير محتوى المنهج المحلي

لتفسير المنهج المقرر إلى الخطة الدراسية المناسبة  درسينقبل الم
 هذه المشكالتتأتي ربما  .مادتها التعليميةإعداد ، السيما في لطلبةل
عن طريقة مناسبة ووسيلة جّذابة  موخبرته ينقتصار معرفة المدّرسال
تناسبها لحياة عدم و تعليميةال وادقّلة المل، وآذلك الكتابة مهارة عليملت
 .طلبةال

هي إحدى العناصر التربوّية التي البّد من  تعليميةال وادإّن الم 
كون المدّرسون متقنين في فيجب أن ي. وجودها في المنهج التربوّي

ة مع الجّيدة لتتناسب الماّد ارها على حسب خصائص ماّدة الكتابةاختي
الجّيدة آما ذآره صالح عبد المجيد العربي  وادوالم. الطريقة و الوسيلة

 هي التي تتناسب مع األهداف المطلوبة لهذه المهارة) 114: 1981(
 .المنشودة

لكتابة والمشكالت التي قد سبق اعتمادا على أهمية تعليم وتعلم ا
ذآرها، ولتنمية قدرة الطلبة على هذه المهارة فيحاول الباحث تنمية 

 الوسائلآإحدى إعداد المواد تابة وتعلمها بواسطة نوعية تعليم الك
إن من أهم أهداف تطوير التعليم ) 1991(قال سوبارمان . التعليمية

 .مية نوعيتهماوالتعلم وعالجها، وتن تحليل مشكالت التعليم
مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية لطلبة التعليمية لإعداد المواد و

المدرسة الثانوية مهم، ليس باعتباره بحثا مجردا فحسب بل باعتباره 
تحليل مشكالت تعليم الكتابة التي يواجهها طلبة هذه المرحلة وعالجها 

 وآما عرفنا أن تعليم الكتابة حتى اآلن . آذلك
 
 

لدى الطلبة  رة المدرس ولم يتح الفرصة الكافيةمازال تحت سيط
 . بجهد ونشاط في األنشطة التعليمية والتدريبات الكافية اليشترآو
يحاول الباحث أن ينمي نوعية تعليم الكتابة وفي هذا البحث  

  بناء على اتجاه التعليم والتعلم السياقي التعليمية إعداد المواد بواسطة 

Contextual Teaching and             Learning )CTL( .التعليمية  اعداد الموادف
مهارة الكتابة بناء على هذا االتجاه هو محاولة لتنمية استراتيجية التعليم ل

وهي طريقة االستعالم، ، ترآز على تطبيق مبادئه السبعةوالتعلم التي 



 

 

نموذج، والبنائّية، واالستجواب، والمجتمع المتعّلمون، وتحضير ال
حات هذه المبادئ السبعة و مصطال. واالنعكاس، والتقييم األصيل

، inquiry: تأتي على وجه الترتيبوفي اللغة اإلنجليزّية معروفة 

constructivism، questioning ،learning community ،modelling ،reflection ،
authentic assessment. 

إعداد المواد  سة إلىانطالقا مما سبق فيشعر الباحث بحاجة ما
 الكتابة في تعليم اللغة العربية لطلبة المدرسة الثانوية ية لمهارةتعليمال

ويرى . لتعليم والتعلم على السياق العامالذي يعتمد على اتجاه ا اإلسالمية
الباحث أن البحث عن هذا الموضوع أمر ضروري للحصول على مادة 

 يم اللغة العربية خاصة تعليمالكتابة باعتبارها نموذجا خياريا في تعل
وذلك لدعم نجاح تعليم وتعلم اللغة . الكتابة لطلبة المدرسة الثانوية مهارة

 .العربية على الوجه العام
 
 مشكلة البحث -ب 

التعليمية المعدة لترقية مهارة الكتابة لطلبة  الموادما مدى فعالية  
 )MAN 3 MALANG(المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج 

 ؟ اتجاه التعليم والتعلم على السياق العامب
 
 
 
 أهداف البحث -ج 

ى    ة    يهدف هذا البحث إل ة مدى فعالي واد معرف دة    الم ة المع التعليمي
ة        ة الثالث ة اإلسالمية الحكومي ة المدرسة الثانوي لترقية مهارة الكتابة لطلب

 .العام اتجاه التعليم والتعلم على السياقب )MAN 3 MALANG(ماالنج 
 

 فرضية البحث -د 
ة واد التعليمي داد الم ة  إع ة الثانوي ة المدرس ة لطلب ارة الكتاب لمه

االنج     ة م ة الثالث المية الحكومي يم  ب) MAN 3 MALANG(اإلس اه التعل اتج
ام  ة       والتعلم على السياق الع ة العربي ارة الكتاب ة مه ة لترقي دى فعال ة   ل طلب

ثة ماالنج على وجه الخصوص المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثال



 

 

المية الحكومي   ة اإلس ة الثانوي ة المدرس ي الصف   طلب االنج ف ة م ة الثالث
 .الحادي عشر أو الثاني

 
 أهمية البحث -ه 

ازال    إن تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية آان وم
كالت فض  ّدة مش اني ع المواد  يع ق ب ي تتعل كلة الت ن المش ة  ال ع التعليمي

ذا البحث    فرأى الباحث أ. رة الكتابةلمها م ه م يق م     نه إذا ل زداد ول سوف ت
 :تنتهي تلك المشكالت، بل من الممكن عدم هذا البحث يسبب إلى

 الكتابية  ارات لدى المدرسين في إعداد الموادقلة االختي .1
 استمرار المشكالت الموجودة في المادة التعليمية .2
 ليمية الجيدةفقر المدخالت للمدرسين عن المادة التع .3
 توقف اآلراء في مجال إعداد المادة التعليمية وتطويرها .4
عدم المساهمة في مناسبة تنمية نوعية تعليم اللغة العربية في  .5

 المدرسة الثانوية اإلسالمية خاصة في تعليم مهارة الكتابة وتعلمها
 صعوبة تعلم الكتابة لدى الطلبةاستمرار  .6
 ملل الطلبة في تعلم الكتابة .7
 آفاءة الطلبة في مهارة الكتابةمستوى ض انخفا .8
 

 حدود البحث -و 
 الحد الموضوعي .1

وفعاليتها في تعليم التعليمية  إعداد الموادهو  البحثهذا موضوع 
 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثةبالتطبيق على  مهارة الكتابة

في  مراحل تعليم مهارة الكتابة فيحدد الباحث نظرا إلى سعة.  ماالنج
الكتابة تسمى بالتعليمية على مرحلة الكتابة المقيدة أو  إعداد المواد

اتجاه التعليم على التعليمية فيعتمد  الموادهذه  إعدادوأما . الموجهة
 .تليه التجربة اإلعدادوهذا . والتعلم على السياق العام

  الحد المكاني .2



 

 

لتي تقع في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة بماالنج ا
اختار الباحث هذه المدرسة لكونها  .ماالنج شارع باندونج رقم سبعة

آإحدى لشهرتها  قريبة من مسكنه و الهتمامها الكبير باللغة العربية و
المدارس الثانوية اإلسالمية المتفوقة بإندونيسيا ولتنوع مهارات طلبتها 

ومن األساس . الذين تخرجوا في المدارس اإلسالمية و المدارس العامة
إلعداد آتاب أن تنوع مهارات الطلبة هو الذي يبعث حماسة الباحث 

 .تعليمي مناسب لهم
 الحد الزماني .3

من شهر  2009/2010يقام هذا البحث في السنة الدراسية 
 .م 2010يناير إلى  2009أغسطس 

  
 
 

 تحديد المصطلحات -ز 
 اإلعداد .1

من  هو تقسيم لموضوع من الموضوعات أو مشروع اإلعداد
المشروعات العلمية أو األدبية أو غيرها، وذلك إما بالنقل التام أم 

 5.البعض وإما بالتأليف تماما حسب ابتكاريات المؤلف وخبراته
 الكتابة المقيدة .2

هنا يعمل الطالب في مهمات آتابية . تسمى أيضا بالكتابة الموجهة
 في هذه المعلم منهيطلب على سبيل المثال أن  .ضيقة ومحدودة

ليمأل الفراغ في الجملة بالكلمة المحذوفة، أو ليرتب المرحلة 
مجموعة من الكلمات لتكون جملة مفيدة، أو ليرتب مجموعة من 

 6.الجمل حتى تكون فقرة متكاملة ومرتبة
 التعليم .3

                                                 
المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي علي يونس و محمد عبد الرؤوف الشيخ،    5
 81. ، ص2003مكتبة وهبة، : ، القاهرة"والتطبيق  من النظرية "
 147. ، ص2000دار الفالح، : ، األردناالختبارات اللغويةالخولي، محمد علي   6



 

 

عملية إعادة بناء الخبرة التي يكتسب المتعلم بواسطتها التعليم هو 
 .7يمالمعرفية والمهارات واالتجاهات والق

 الكتابة .4
مهارة إنتاجية تعطي الطلبة فرصة آثيرة لتعبير آراءهم وخبراتهم 
ومعارفهم عن طريق نشاطاتها المختلفة مثل آتابة الحروف أو 

 8.الكلمات أو الجمل أو الفقرات
 المادة التعليمية .5

التعليمية هي المحتوي التعليمي الذي نرغب في تقديمه  المادة
تعليمية معرفية أو مهارية أو للطلبة بغرض تحقيق أهداف 

   9.وهي المضمون الذي يتعلمه الطلبة في علم ما. وجدانية
 

 الدراسات السابقة -ح 
ة        تعمير المساجد،   -1 ة لطلب ة العربي ارة الكتاب ة لمه ادة تعليمي تصميم م

ى مستوى الوحدة الدراسية       نهج عل المرحلة اإلبتدائية في ضوء الم
)KTSP ( غير منشورة، آلية الدراسات  رسالة الماجستير، ، 2008سنة

 2008العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
ا        ذا البحث سؤالين، هم آيف  ) 1: (أراد تعمير أن يجيب نتيجة ه

ة في     ة اإلبتدائي تصميم مادة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحل
ا مدى فعال  ) 2(ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسية      ادة   م ة الم ي

ة       ذ المرحل ي لتالمي الء العرب ارة اإلم ة مه ممة لترقي ة المص التعليمي
 .اإلبتدائية

  Research and Development(نوع هذا البحث هو البحث والتطوير
ات فاستخلص     ل البيان ادة   ) 1: (واعتمادا على عرض تحلي أن تطوير الم

ة اإلب    ذ المرحل ة لتالمي ة العربي ارة الكتاب ة لمه وء  التعليمي ي ض ة ف تدائي

                                                 
مكتبة : ، بيروت)بين النظرية والتطبيق(تعلم اللغات الحية وتعليمها صالح عبد المجيد العربي،   7

 14. لبنان، ص
. دار المسلم: ، الرياضالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،    8

 67. ، ص1999
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان واآلخرون،   9

. ، دون سنة ، مؤسسة الوقف اإلسالمي ، ص )الجانب النظري(العربية لغير الناطقين بها 
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ة      ادة التعليمي ة الم ى آتاب المنهج على مستوى الوحدة الدراسية  حصل عل
اب التعليمي بالموضوع       ى شكل الكت تعلم اإلمالء    "المطبوعة عل ا ن ( هي

Ayo Belajar Imlak" (  ام د "، وأنه على الوجه الع ارة    " جي ة مه ال لترقي وفع
دائي    ع اإلبت ذ الفصل الراب ي لتالمي الء العرب ذا  ) 2( اإلم تخدام ه أن اس

اال     ان فع اب المصمم آ ى مستوى  الكت د" وعل ، وباستخدامه يسهل  " جي
يم  درس تعل ى الم ة    عل عر الطلب ذلك يش الء، وآ ي اإلم ة ف ة العربي الكتاب

 .بسهولة القيام بعملية التعلم والتدريب
ية،   واحي األساس دة الن ي ع ر ف ذا البحث ببحث تعمي د اختلف ه ق

ا ر  ) 1: (منه ام تعمي ا      ق ة، أم ة االبتدائي ذ المدرس واد لتالمي وير الم بتط
ة     ة الثانوي ة المدرس واد لطلب داد الم وم بإع ث يق ى  . الباح ؤدي إل ذا ي وه

ه     ى      ) 2(اختالف مجتمع البحث وعينت ة عل واد التعليمي ر الم ورآز تعمي
  10المقيدةاإلمالء، أما الباحث يرآز المواد التعليمية على الكتابة 

 
ة في المدرسة   لكتاتدريس ا، آمال الدين -2 ة   بة باللغة العربي الثانوي

اراماإل ى مات ة األول المية الحكومي ر ، س تير، غي الة الماجس رس
ة   المية الحكومي ة اإلس ا، الجامع ات العلي ة الدراس ورة، آلي منش

   2003ماالنج،
ة    ة بالمدرس دريس الكتاب ن ت ف ع ه أن يص ن بحث ال م أراد آم

ى الثانوية الحكومية األولى ماتارام الذ دريس   ) 1: (ي يشتمل عل أهداف ت
ة    ) 2(الكتابة  دريس الكتاب ادة ت ة    ) 3(م دريس الكتاب ة ت وسائل  ) 4(طريق

 .تقويم تدريس الكتابة) 5(تدريس الكتابة 
ة بالمدرسة         دريس الكتاب ى أن إجراءات ت دل عل ه فت أما نتيجة بحث

دة      تج نتيجة جي م ين ارام ل د  . الثانوية الحكومية األولى مات ال ال ين رأى آم
ي     ة ه دريس الكتاب ي ت اح ف دم النج باب ع دريس  ) 1: (أن أس داف الت أه

                                                 
تصميم مادة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لطالب المرحلة اإلبتدائية تعمير المساجد، ،   10

، رسالة الماجستير، غير )KTSP(ضوء  المنهج على مستوى  الوحدة  الدراسية في 
 ح. ، ص2008سالمية الحكومية ماالنج، منشورة، آلية الدراسات العليا، الجامعة اإل



 

 

ة  دة ) 2(العالي ة الفرصة المع دريس ) 3(قل ة الت وع طريق ة تن ة ) 4(قل قل
 11.وسائل التعليم المستخدمة

واحي       دة الن ي ع ال ف ث آم ث ببح ذا البح ا ه ف أيض د اختل ق
ا ية، منه وع  ) 1: (األساس ا ن و الوصفي، أم ال ه ة آم وع دراس ة ن دراس

ي  ى وصف عن أهداف ) 2(الباحث هو التجريب ال إل تهدف دراسة آم
ا،    ائلها وتقويمه تدريس الكتابة ومادة التدريس المستخدمة وطريقتها ووس

ى    ه إل داف بحث ه أه ث فيوج ا الباح ا   : أم ة وفق يم الكتاب واد لتعل اج الم إنت
نة      ية  س دة الدراس توى الوح ى مس نهج عل ق  ، 2006للم ة تطبي ولمعرف

ولمعرفة مدى  م الكتابة في المدرسة الثانوية، اد المعدة في عملية تعليالمو
  .فعالية المواد المعدة لترقية مهارة الطلبة في الكتابة

ن سمير -3 د اب امج الخاص  ،زي ي البرن ة المشترآين ف اءة الطلب آف
ة  ابي للسنة الجامعي ر الكت ارة التعبي ي مه ة ف ة العربي يم اللغ لتعل

ة ا 2002/ 2001 االنج  للجامع ة م المية الحكومي الة ، إلس رس
ة    ا، الجامع ات العلي ة الدراس ورة، آلي ر منش تير، غي الماجس

  2002اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
ة في    قصد الباحث من هذا البحث الوصف عن مستوى قدرة الطلب

ابي  ر الكت ي       . التعبي ة ف درة الطلب ى أن ق ة عل ك الدراس ة تل ت نتيج ودل
ي الت   ى ف ة األول ا      المجموع عيف، أم توى ض ي مس ه  ف ر الموج عبي

د   أن      . المجموعة الثانية والثالثة ففي مستوى جي ّر يجد ب ر الح وفي التعبي
ة    الطلبة في المجموعة األولى في مستوى متوسط،  أما المجموعة  الثاني

 12.والثالثة ففي مستوى جيد
ي   ية، ه روق أساس د ف ه وبحث زي ين بحث ) 1: (رأى الباحث أن ب

د    ة زي وع دراس و       ن ث فه ة الباح وع دراس ا ن ي، أم في الكم و الوص ه
ي  ة  ) 2(التجريب درة  الطلب ن ق ف ع ى وص د إل ة زي دف دراس ته

                                                 
تدريس الكتابة باللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى آمال الدين ،   11

ستير، غير منشورة، آلية الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ، رسالة الماجماتارام
 ط -،ص ح  2003ماالنج،

آفاءة الطالب المشترآين في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في  ،زيد ابن سمير   12
للجامعة اإلسالمية الحكومية  2002/ 2001مهارة التعبير الكتابي للسنة الجامعية 

الجامعة اإلسالمية  ،آلية الدراسات العليا ،غير منشورة ،الة الماجستيررس ،ماالنج
 ي. ، ص 2002 ،الحكومية ماالنج



 

 

ر          ارة التعبي ة في مه ة العربي يم اللغ امج الخاص لتعل المشترآين في البرن
ا الباحث يوجه أهداف          االنج، أم ة م ة اإلسالمية الحكومي الكتابي للجامع

نهج     إنتاج المواد لتعليم ا: بحثه إلى ا للم ة وفق لكتابة لطلبة المدرسة الثانوي
نة      ية  س دة الدراس توى الوح ى مس واد   ، 2006عل ق الم ة تطبي ولمعرف

ة  م الكتابة في المدرسة الثانوية، المعدة في عملية تعلي ولمعرفة مدى فعالي
  . المواد المعدة لترقية مهارة الطلبة في الكتابة

ر -4 ة الع ، والفج ة باللغ ارة الكتاب ة مه ائي ترقي دخل البن ة بالم  ،ربي
ة        ا، الجامع ة الدراسات العلي ر منشورة، آلي رسالة الماجستير، غي

 2007اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
ة  ) 1: (يهدف هذا البحث إلى الوصف عن آيفية إجراء تعليم الكتاب

ائي  دخل البن ق   ) 2(بالم ا بتطبي ن ترقيته ي يمك ة الت ارة الكتاب واحي مه ن
ي ت  ائي ف دخل البن ة الم يم الكتاب ة  ) 3(عل ي ترقي ائي ف دخل البن ة الم فعالي

 .مهارة الكتابة
ث           و البح ه فه ا نوع ي أم دخل الكيف ث الم ذا البح ي ه تخدم ف يس

 اإلجرائي
ى أن     دل عل ث فت ك البح ة ذل ائي   ) أ: (ونتيج دخل البن ة بالم يم الكتاب تعل

ي ثالث مراحل، وهي  ا ) 1: (يجري ف ي فيه ة الت ل الكتاب ا قب ة م مرحل
اعد ي  يس ره الت د عناص وع وتحدي ار الموض ى اختي ة عل م الطلب المعل

ادل األراء     . يريدون آتابتها ق المناقشة وتب و في  ) 2(ويتم ذلك عن طري
ى تطوير الموضوع وعناصره   ة عل م الطلب اعد المعل ة يس ة الكتاب مرحل

ة   ) 3(وتنظيمه في فقرات  م الطلب و في مرحلة ما بعد الكتابة يساعد المعل
ة  ى مراجع ي   عل افات تنم رات وإض ديالت وتغيي راء تع ابتهم وإج آت

ه وع وتعمق ة ) ب.(الموض ارة الكتاب واحي مه الج ن ائي يع دخل البن الم
ة فحسب،         ة واإلمالئي ة القواعد اللغوي ى ناحي بصفة شاملة وال يترآز عل

ردات        ار والمف ة المضمون وتنظيم األفك المدخل  ) ج(ويشمل أيضا ناحي
 13.ة الكتابةالبنائي فعال في ترقية مهار
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) 1: (رأى الباحث أن بين بحثه وبحث والفجر فروق أساسية، هي 
و       ة الباحث ه وع دراس ا ن ي، أم و اإلجرائ ر ه ة والفج وع دراس ان ن آ

ي  ي ) 2(التجريب ر ف زت والفج ة   رآ يم الكتاب راء تعل ى إج تها عل دراس
يم الكتا        واد لتعل داد الم ة بالمدخل البنائي، أما الباحث فيرآز دراسته في إع  ب

 .معتمدا على اتجاه التعليم والتعلم السياقي العام
يم  ،عارفة زآية -5 يم  شعبة  في  اإلنشاء  تعل ة  تعل ة  اللغ ة  العربي  بالجامع

تير،  ، )وحلولها المشكالت( بجمبر الحكومية اإلسالمية رسالة الماجس
ة         المية الحكومي ة اإلس ا، الجامع ات العلي ة الدراس ورة آلي ر منش غي

 2007ماالنج، 

ة  يهدف هذ يم اإلنشاء في شعبة      ) 1: (ا البحث إلى معرف ة تعل آيفي
ر  ة بجمب ة اإلسالمية الحكومي ة بالجامع ة العربي يم اللغ مشكالت ) 2(تعل

ة      ة اإلسالمية الحكومي ة بالجامع تعليم اإلنشاء في شعبة تعليم اللغة العربي
 .بجمبر وحلولها

. يمي يستخدم في هذا البحث المدخل الكيفي ونوعه هو البحث التقي 
ي     ا يل ) 1:(ونتيجة ذلك البحث تدل على أن الباحثة تجد عدة مشكالت آم

ادة      داد الم يم وإع ميم التعل ق بتص كالت تتعل د مش ق ) 2( توج ال يطب
درس  يم  الم ة التعل ة وطريق واد التعليمي ديم الم ي تق درج ف ) 3(أساس الت

ة استخدام الوسائل التعليمي ) 4(طريقة التدريس المملة في بعض األحيان 
يطة  ا  ) 5(البس د فيم ى القواع ز عل اء مرتك يم اإلنش ة أن تعل اد الطلب اعتق

ر    ة      ) 6(يجعلهم خائفين من التعبي اءتهم اللغوي ة وآف ة المختلف ول الطلب مي
 14.األخرى التي تساعدهم في تعليم اإلنشاء
ه وبحث    ة  رأى الباحث أن بين بحث ا   زآي روق أيضا، منه وع  ) 1: (ف ن

و     بحث زآية هو التقييمي، أم   وع دراسة الباحث فه ) 2( البحث التجريبي  ا ن
ة      تهدف دراسة زآية إلى وصف عن  يم اللغ آيفية تعليم اإلنشاء في شعبة تعل

يم   كالت تعل خيص مش ر وتش ة بجمب المية الحكومي ة اإلس ة بالجامع العربي
ر   ة بجمب ة اإلسالمية الحكومي ة بالجامع ة العربي يم اللغ عبة تعل ي ش اء ف اإلنش

ا، ا ال وحلوله ي أم و التجريب وع البحث ه ي ون دخل الكم تخدم الم . باحث فيس
ى    ه إل ة المدرسة       : ويوجه الباحث أهداف بحث ة لطلب يم الكتاب واد لتعل اج الم إنت

                                                 
 بجمبر الحكومية اإلسالمية بالجامعة العربية اللغة تعليم شعبة في اإلنشاء تعليم ،عارفة زآية  14

رسالة الماجستير، غير منشورة آلية الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية  ،)وحلولها المشكالت(
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اه التعليم    ى      الثانوية وفقا باستخدام اتج ادا عل ام واعتم ى السياق الع والتعلم عل
ى ت    2006مستوى الوحدة الدراسية سنة  المنهج على واد عل يم  وتقتصر الم عل
ى   لما سبق من  توضيحا. الكتابة المقيدة الدراسات السابقة فيمكن االطالع عل
 يالجدول اآلت



 

 

 1الجدول 
 )موضوعاتها وأهدافها ونتائجها(الدراسات السابقة 

 نتائج البحوث أهداف البحوث البحوث
وان   دراسة تعمير المساجد تحت العن

تصميم مادة تعليمية لمهارة الكتابة " 
ة في   العربية ل طلبة المرحلة اإلبتدائي

دة   توى الوح ى مس نهج عل ضوء الم
 ." 2008سنة ) KTSP(الدراسية 

 
 

ة   ادة تعليمي ة تصميم م ة آيفي لمعرف
ذ  ة لتالمي ة العربي ارة الكتاب لمه
نهج    المرحلة اإلبتدائية في ضوء الم

 على مستوى الوحدة الدراسية 

ة     ادة التعليمي ة الم لمعرفة مدى فعالي
ممة لترقي  الء  المص ارة اإلم ة مه

 .العربي لتالميذ المرحلة اإلبتدائية

 

ذ   ) 1( ة لتالمي ة العربي ارة الكتاب ة لمه ادة التعليمي وير الم تط
دة     توى الوح ى مس نهج عل ي ضوء الم ة ف ة اإلبتدائي المرحل
ى      ة المطبوعة عل ادة التعليمي الدراسية  حصل على آتابة الم

تعلم اإل  "شكل الكتاب التعليمي بالموضوع   ا ن  Ayo(مالء  هي
Belajar Imlak" ( ام ه الع ى الوج ه عل د"، وأن ال " جي وفع

دائي  لترقية مهارة اإلمالء العربي لتالميذ الفصل الرابع اإلبت
ى     ) 2( اال وعل ان فع مم آ اب المص ذا الكت تخدام ه أن اس

توى  د" مس يم    " جي درس تعل ى الم هل عل تخدامه يس ، وباس
عر    ذلك يش الء، وآ ي اإلم ة ف ة العربي هولة   الكتاب ة بس الطلب

 .القيام بعملية التعلم والتدريب

" دراسة آمال الدين تحت العنوان 
ة باللغة العربية في تدريس الكتاب

الثانوية اإلسالمية المدرسة 
 ."الحكومية األولى ماتارام 

 

ة     ة بالمدرس دريس الكتاب لوصف ت
ارام     ى مات ة األول ة الحكومي الثانوي

ى  تمل عل ذي يش داف ) 1: (ال أه
دري ة ت دريس ) 2(س الكتاب ادة ت م

ة  ة  ) 3(الكتاب دريس الكتاب ة ت طريق
ة   ) 4( دريس الكتاب ائل ت ) 5(وس

ى    ة األول إجراءات تدريس الكتابة بالمدرسة الثانوية الحكومي
رأى آمال الدين أن أسباب عدم   . ماتارام لم ينتج نتيجة جيدة

ة   أهداف  ) 1: (النجاح في تدريس الكتابة هي  دريس العالي الت
دة  ) 2( دريس     ) 3(قلة الفرصة المع ة الت وع طريق ة تن ) 4(قل

 .قلة وسائل التعليم المستخدمة

 



 

 

 .تقويم تدريس الكتابة

وان     دراسة زيد ابن سمير تحت العن
ي  "  ترآين ف ة المش اءة الطلب آف

البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 
نة     ابي للس ر الكت ارة التعبي ي مه ف

ة  ة  2002/ 2001الجامعي للجامع
 .سالمية الحكومية ماالنجاإل

ة   درة الطلب توى ق ن مس الوصف ع
 . في التعبير الكتابي

 

ر الموجه  في  ى في التعبي ة في المجموعة األول درة الطلب ق
ة ففي مستوى       ة والثالث مستوى ضعيف، أما المجموعة الثاني

ى  . جيد وفي التعبير الحّر يجد بأن الطلبة في المجموعة األول
ا   ط،  أم توى متوس ي مس ي    ف ة فف ة والثالث ة  الثاني المجموع

 .مستوى جيد

وان     ت العن ر تح ة والفج " دراس
ة    ة العربي ة باللغ ارة الكتاب ة مه ترقي

 ."بالمدخل البنائي

  

 

: يهدف هذا البحث إلى الوصف عن
ة    ) 1( يم الكتاب راء تعل ة إج آيفي

ائي   ارة   ) 2(بالمدخل البن واحي مه ن
ق   ا بتطبي ن ترقيته ي يمك ة الت الكتاب

) 3(ل البنائي في تعليم الكتابة المدخ
ة   ي ترقي ائي ف دخل البن ة الم فعالي

 .مهارة الكتابة

 

ائي يجري في ثالث مراحل،      ) 1( تعليم الكتابة بالمدخل البن
ي  م    ) أ: (وه اعد المعل ا يس ي فيه ة الت ل الكتاب ا قب ة م مرحل

دون   الطلبة على اختيار الموضوع وتحديد عناصره التي يري
ادل األراء   ويتم ذلك . آتابتها و ) ب(عن طريق المناقشة وتب

وير  ى تط ة عل م الطلب اعد المعل ة يس ة الكتاب ي مرحل ف
رات   ة   ) ج(الموضوع وعناصره وتنظيمه في فق و في مرحل

ابتهم     ة آت ى مراجع ة عل م الطلب اعد المعل ة يس د الكتاب ا بع م
وع    ي الموض افات تنم رات وإض ديالت وتغيي راء تع وإج

ه ائي) 2.(وتعمق دخل البن ة  الم ارة الكتاب واحي مه الج ن يع



 

 

ة     د اللغوي ة القواع ى ناحي ز عل املة وال يترآ فة ش بص
يم   ة المضمون وتنظ مل أيضا ناحي ة فحسب، ويش واإلمالئي

ردات  ار والمف ة  ) 3(األفك ي ترقي ال ف ائي فع دخل البن الم
 .مهارة الكتابة

ة  ةدراس ة زآي ي ، عارف ا ف  بحثه
ت وان تح يم"  العن اء تعل ي اإلنش  ف
عبة يمتع ش ة ل ة اللغ ة العربي  بالجامع

المية ة اإلس ر الحكومي (  بجمب
 .") وحلولها المشكالت

 

ة   ى معرف يم  ) 1: (إل ة تعل آيفي
اإلنشاء في شعبة تعليم اللغة العربية 
ة   المية الحكومي ة اإلس بالجامع

ر  اء ) 2(بجمب يم اإلنش مشكالت تعل
ة      ة العربي يم اللغ عبة تعل ي ش ف
ة   المية الحكومي ة اإلس بالجامع

 .جمبر وحلولهاب

دل  البحث  ذلك ونتيجة ى  ت ة  أن عل  مشكالت  عدة  تجد  الباحث
ا ي آم د) 1: يل ق مشكالت توج يم بتصميم تتعل داد التعل  وإع
درج  أساس   المدرس يطبق ال) 2( المادة د  الت ه  عن  في  تعليم
ة  المواد تقديم ة  التعليمي يم  وطريق ة ) 3(  التعل دريس  طريق  الت

ة ي الممل ان بعض ف ت) 4( األحي ائل خداماس ة الوس  التعليمي
يطة اد) 5( البس ة اعتق يم أن الطلب اء تعل ز اإلنش ى مرتك  عل
د ا القواع م فيم ائفين يجعله ن خ ر م ول) 6( التعبي ة مي  الطلب
ة  آفاءتهم وآذلك المختلفة  في  تساعدهم  التي  األخرى  اللغوي
 .اإلنشاء تعليم

 
 

 
 
 



 

 

 2الجدول 
 الفروق بين البحوث السابقة و بحث الباحث

 نواحي الفروق الموضوعات بحث الباحث حوث السابقة الب
وان      ت العن اجد تح ر المس ة تعمي " دراس

ة      ة العربي ارة الكتاب ة لمه تصميم مادة تعليمي
نهج  ي ضوء الم ة ف ة اإلبتدائي ة المرحل لطلب

سنة  ) KTSP(على مستوى الوحدة الدراسية 
2008 ".

مجتمع البحث وعينته التالميذ )1(
 .تدائيةفي المرحلة االب

ورآز تعمير المواد التعليمية ) 2(
 .على اإلمالء

ة     ) 1( ي المرحل ذ ف ه التالمي ث وعينت ع البح مجتم
 .الثانوية

ى  ) 2( ة عل واد التعليمي ز الم ا الباحث يرآ ة أم الكتاب
 .المقيدة

وان     دين تحت العن دريس  " دراسة آمال ال ت
ة  ي المدرس ة ف ة العربي ة باللغ الكتاب

ة اإل المالثانوي ى س ة األول ية الحكومي
 ."ماتارام

 

.نوع دراسة آمال هو الوصفي) 1(
تهدف دراسة آمال إلى وصف ) 2(

ادة     ة وم دريس الكتاب داف ت ن أه ع
ا   تخدمة وطريقته دريس المس الت

 .ووسائلها وتقويمها

 .أما نوع دراسة الباحث هو التجريبي) 1(
ى ) 2( دف إل ا   : يه ة وفق يم الكتاب واد لتعل اج الم إنت

؛  2008لى مستوى الوحدة الدراسية  سنة     للمنهج ع
ة     يم الكتاب ة تعل ولمعرفة تطبيق المواد المعدة في عملي
واد   ة الم دى فعالي ة م ة ؛ ولمعرف ة الثانوي ي المدرس ف

 .المعدة لترقية مهارة الطلبة في الكتابة
اءة  " دراسة زيد ابن سمير تحت العنوان  آف

اص    امج الخ ي البرن ترآين ف ة المش الطلب
يم ر      لتعل ارة التعبي ي مه ة ف ة العربي اللغ

ة   نة الجامعي ابي للس  2002/ 2001الكت
 .جامعة اإلسالمية الحكومية ماالنجلل

 .نوع الدراسة الوصفي الكمي) 1(
ى وصف     ) 2( د إل تهدف دراسة زي

ي   ترآين ف ة المش درة  الطلب ن ق ع
ة    يم اللغ اص لتعل امج الخ البرن
ابي    ر الكت ارة التعبي ي مه ة ف العربي

 .أما نوع دراسة الباحث هو التجريبي) 1(
ى  ) 2( ه إل واد   : أما الباحث يوجه أهداف بحث اج الم إنت

لتعليم الكتابة لطلبة المدرسة الثانوية وفقا للمنهج على 
نة    ية  س دة الدراس توى الوح ة  2008مس ؛ ولمعرف

ي  ة ف يم الكتاب ة تعل ي عملي دة ف واد المع ق الم  تطبي



 

 

ة لل ة جامع المية الحكومي اإلس
 .ماالنج

المدرسة الثانوية ؛ ولمعرفة مدى فعالية المواد المعدة 
 .لترقية مهارة الطلبة في الكتابة

ارة  " دراسة والفجر تحت العنوان  ترقية مه
 ."الكتابة باللغة العربية بالمدخل البنائي

  .نوع الدراسة إجرائي )1(

يم ) 2( راء تعل ى إج ا عل وترآيزه
 .الكتابة  بالمدخل البنائي

 .ع دراسة الباحث فهو التجريبيأما نو) 1(
 وترآيز الدراسة إعداد المواد لتعليم الكتابة) 2(

 .بالمدخل أو االتجاه السياقي العام
 

ة  ةدراس ة زآي ي ، عارف ا ف ت بحثه  تح
 اللغة تعليم شعبة في اإلنشاء تعليم"  العنوان
ة ة العربي المية بالجامع ة اإلس  الحكومي
 .")وحلولها المشكالت( بجمبر

  .وع بحث زآية هو التقييمين) 1(
يم  ويهدف إلى وصف ) 2( آيفية تعل

ة      يم اللغ عبة تعل ي ش اء ف اإلنش
المية  ة اإلس ة بالجامع العربي
يص    ر وتخص ة بجمب الحكومي

  .مشكالت تعليم اإلنشاء

  .البحث التجريبينوع دراسة الباحث هو ) 1(
إنتاج المواد لتعليم : إلىويهدف . المدخل آمي)2(

المدرسة الثانوية وفقا التجاه التعليم  الكتابة لطلبة
منهج على والتعلم على السياق العام واعتمادا على ال

  .2008سنة مستوى الوحدة الدراسية 



 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 مهارة الكتابة: المبحث األول

 مفهوم الكتابة -أ 
أما معناها اصطالحا . معنى الكتابة لغة هو الجمع والشد والتنظيم

أداء منظم ومحكم يعبر به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة  فهي
 .15في نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا في حكم الناس عليه

وقد تعرف أيضا بأنها رسم الحروف بخط واضح ال لبس فيه وال 
ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية 

ى أهلها بحيث تعطي في النهاية معنى مفيدا وداللة المتفق عليها لد
والشق اآللي . أحدها آلي، واآلخر عقلي: وإنها عملية ذات شقين. معينة

وأما الجانب العقلي، فيتطلب المعرفة . يحتوي على المهارات الحرآية
 .16الجيدة بالنحو والمفردات واستخدام اللغة
 :وهناك تعريفات أخرى للكتابة، منها

في ترتيب الكلمات والجمل بصحيح مناسبة من قواعد اللغة عملية  .1
 )Heaton "1986"هيطان . (وتعليقها بأن تكون آتابة شاملة آاملة

افصاح االنسان بلسانه أو قلمه عما في نفسه من األفكار والمعاني  .2
 )1997منصور، (

 
عرف به آيفية استنباط المعاني وتأليفها عنها بلفظ الئق علم ت .3

 )1997صور، من(بالمقام 
اعطاء األفكار في لغة آتابية على وسيلة الجمل المسلسلة آامال  .4

 .ومبينا حتى يفهم القارئ بها
 copying النسخ على ليقتصر البرامج بعض في الكتابة مفهوم يضيق
حتى يشمل مختلف  اآلخر بعضها في ويتسع.  spellingأوالتهجئة 

                                                 
 156، ص مرجع سابقأحمد فؤاد عليان،   15
ات أخرى        شدي أحمد طعيمة، ر  16 اطقين بلغ ة للن ة العربي يم اللغ ة أم  ( المرجع في تعل جامع

 589. ص) معهد اللغة العربية، دون السنة: القرى
 



 

 

حسب التصور األخير  إنها .العمليات العقلية الالزمة للتعبير عن النفس
 عنه التعبير الفرد يريد لما الواعي االختيار على يعتمد ذهني نشاط

 غرض مع يتناسب بشكل وعرضها الخبرات تنظيم على والقدرة
 .الكاتب
 

 أهمية تعليم الكتابة -ب 
أعظم اختراعات اإلنسان في حاضرة  عند جابر تعد الكتابة  

ه تم، ولوالها لبقيت حياتنا بدائيبها المعارف والعلو توماضية، إذ حفظ
لمعرفة، لكي نعود إليها متى شئنا اوالكتابة وسيلة لحفظ . ومتخلفه

 .17ونطالعها في الوقت الذي نريد
رأى عليان أن الكتابة هي مرحلة متقدمة من مراحل تطور 
الحضارة اإلنسانية، وتعتبر دليل نعمة العقل البشري ، وأعظم ماأنتجه 

إن اإلنسان حين اخترع الكتابة بدأ : وال نغالي إذا قلناالعقل اإلنساني، 
ضاع بسبب عدم تسجيله آتابة، من تراث األمم تاريخه الحقيقي، فكم 

 .18وآم من أمم خلدها التاريخ بسبب تسجيل تراثها آتابة
اعتمادا على رؤية جابر وعليان السابق جدير بالقول أن تعليم الكتابة 

ات اللغوية األربع لمهمته نحو تطور أقصى أهداف تعليم المهار هو
الحضارة اإلنسانية وثقافتها ألجل ترقية المعارف والمعلومات 

 .واالبتكارات نحو مراحل متقدمة في حياة اإلنسان
 
 التوجيهات العامة  في تعليم الكتابة -ج

 :على المدرس أن يراعي في تعليم الكتابة العوامل التالية     
ومراعاة (اليسار بالنسبة للحروف أيضا  الكتابة من اليمين إلى -1

 ).جلسة الدارس
 .التناسب بين الحروف أفقيا ورأسيا، ومراعاة المسافات -2
الحروف التي تكون فوق السطر والحروف التي تكون تحت  -3

 .السطر
                                                 

دار الفكر ( تدريس اللغة العربية، مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية وليد أحمد جابر،   17
 175ص )  2002للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
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 .اختالف ارتفاعات الحروف التي تكون فوق السطر -4

 .المسافات بين الحروف وبين الكلمات -5
ج ح / ب ت ث (لمتشابهة للتمييز بينها التدريب على الحروف ا -6

 .في   جمل تحتوي على هذه الحروف) خ 
آتابة نموذج واضح في أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليده  -7

بادئا من أسفل الصفحة حتى يكون النموذج واضحا أمامه في 
 .آل مرة

اتباع نفس األسلوب الذي اتبعه المدرس في تعليم القراءة، أى  -8
سبق للدارس سماعها ونطقها بدال من الطريقة البدء بعبارات 

 .التقليدية التي تبدأ بالحروف المفردة
منذ ) النسخ والرقعة ( تعويد الدارس على طريقتي الكتابة  -9

 .19البداية ألهمية األولى في القراءة والثانية في الكتابة السريعة
 الكتابة تعليم أهداف -د

 :20من لبةالط تمكين إلى الكتابة تعليم عملية تهدف
 الحرف شكل بين العالقة وادراك العربية الحروف آتابة    -1

 .وصوته

 مع متصلة وبحروف منفصلة بحروف العربية الكلمات آتابة    -2
 .وآخرها ووسطها الكلمة أول في الحرف شكل تمييز

 .وسليم واضح بخط اللغة آتابة طريقة إتقان -3
 .الدارس على أسهل أيهما الرقعة أو النسخ بخط الكتابة إتقان

 .بسهولة اليسار إلى اليمين من الكتابة إتقان -4
 .استخدامها وآيفية ودالالتها الترقيم عالمة معرفة -5

                                                 
االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى حمادة إبراهيم،   19

 لغير الناطقين بها
 251 - 250ص ) 1987، دار الفكر العربي: القاهرة ( 
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 بعض من العربية اللغة في ما وإدراك اإلمالء مبادئ معرفة -6
  بين االختالفات

 .والعكس والكتابة النطق
 العربي الترتيب مستخدما جمل في آتابة أفكاره ترجمة -7

 .تللكلما المناسب
 في صحيحة الكلمات مستخدما جمل في آتابة أفكاره ترجمة -8

 .المعنى بتغير وبنائها الكلمة شكل تغيير حيث من سياقها
 .المناسبة النحوية الصيغ مستخدما آتابة أفكاره ترجمة -9

 .المعبرعنها الفكرة أو للموضوع المناسب األسلوب استخدام -10
 سليمة ةصحيح لغة في معلقا عن نفس الدارس الكتابة سرعة -11

 .واضحة
 السبعة فاألهداف. آبيرين قسمين إلى األهداف هذه وقسمت
 األخيرة الخمسة األهداف وأما. الحرآية األهداف هي األولى
 الهدف نخرج أن ونستطيع. والمعرفية السلوآية األهداف هي

 يعبروا أن الطلبة يستطيع أن هو الكتابة تدريس من األساسي
الفصحى  العربية باللغة صحيحة آتابة وفكرتهم ذهنهم في عما
 .القارئ هليفهم

 
  تعليم الكتابة صعوبات -ه

رأى الباحث أن تعّلم الكتابة العربية  وتعليمها  بالنسبة  لغير 
غالبا ما يجد المدرسون . هو أمر صعبالناطقين بها ليس أمرا بسيطا بل 

 :والدارسون على األقل الصعوبات آما يأتي
 الحروف برسم علقةالمت الصعوبات -1     

 من موضعه باختالف الحرف صورة اختالف) أ: (وهي تشتمل على
) د(الكتابة  عن النطق اختالف) ج(وفصلها  الحروف وصل) ب(الكلمة 
الصرفى  الضبط) و(بالحرآات  المتعلقة الصعوبات) هـ(اإلمالء  قواعد

 الصعوبات) ط(القصار  الصوائت استخدام) ح(النحوى  الضبط) ز(
  . 21بالنقط علقةالمت
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 أخرى  صعوبات -2     

 الهجاء عن الشريف المصحف هجاء اختالف والترقيم  عالماتمنها  
 .22العادى

 

 التدرج في تعليم الكتابة -و 
التدرج مبدأ ينبغي أن يراعى عند تدريس الكتابة سواء من حيث 

وإذا طبقنا مبدأ . اختيار المادة اللغوية أو من حيث طريقة التدريس
على الكتابة فإن علينا أن نبدأ بالخط، ثم ننتقل إلى النسخ،  التدرج

 أن أو في صيغة أخرى هي. فاإلمالء، فالكتابة المقيدة، فالكتابة الحرة
 .23نبدأ بالحروف فالكلمات فالجمل فالفقرة فالمقال

إننا ال نستطيع أن نعلم آتابة المقال قبل أن نعلم آتابة الفقرة، ألن ف
وال نستطيع أن نعلم آتابة الفقرة قبل أن نعلم . راتالمقال يتكون من فق

وال نستطيع أن نعلم آتابة . آتابة الجملة ألن الفقرة تتكون من جمل
وال . الجملة قبل أن نعلم آتابة الكلمة ألن الجملة تتكون من آلمات

نستطيع أن نعلم آتابة الكلمة قبل أن نعلم آتابة االحروف، ألن الكلمة 
 . تتكون من الحروف

 
 ما قبل الحروف -1

يتعلم التلميذ في هذه المرحلة آيفية مسك القلم، ووضع الدفتر  
أمامهم، وآيفية التحكم بطول الخط الذي يرسمه واتجاهه وبدايته ونهايته 

 .تمهيدا لكتابة الحروف في المرحلة التالية
 آتابة الحروف -2

ينتقل التلميذ إلى تعلم آتابة الحروف، ويستحسن أن يتم هذا 
 :التدرج التاليب

                                                 
 163، ص  نفس المرجعأحمد فؤاد عليان،   22
. ص) م 2000دار الفالح،: األردن(، أساليب تدريس اللغة العربية محمد علي الخولي،  23

129 
 



 

 

تكتب الحروف بأشكالها المنفصلة قبل آتابتها بأشكالها  •
 المتصلة

 تكتب الحروف بترتيبها األلفبائي المعروف •
 تكتب الحروف قبل آتابة المقاطع أو الكلمات •
 يكتب حرف واحد أو اثنان جديدان في آل درس •
آتابة المعلم النموذجية على السبورة تسبق بدء التالميذ بالكتابة  •

 .على دفاترهم
 النسخ -3

بعد أن يتم تدريب التالميذ على آتابة الحروف منفصلة 
ومتصلة، من المفيد أن يطلب المعلم من تالميذه أن ينسخوا دروس 

 .القراءة التي يتعلمونها
 اإلمالء -4

الغرض من اإلمالء هو تدريس آتابة الكلمات بصورة صحيحة، 
افة الكراسة، وتنظيم ما وتدريس التالميذ استعمال عالمات الترقيم، ونظ

معهود وغير : وقسم أحمد فؤاد أفندي اإلمالء إلى قسمين. 24يكتب
عليها التالميذ  يتمرنومن األفضل أن يعين المعلم مادة قرائية . 25معهود

وينقسم تمرين اإلمالء إلى الخطوات وهي . في البيت ليعطيهم منها إمالء
ثم المناقشة والخطوة األخيرة  االستعداد ثم اإلمالء ثم الكتابة ثم التصحيح

 .26هي اإلعادة
 )ةالموجه كتابةال(الكتابة المقيدة  -5

بعد أن يتعلم التالميذ آتابة الحروف والنسخ واإلمالء، يمكن أن    
دة الت  ة المقي دأ الكتاب مى أيضا  يتب ةبتس ة الموجه كال . الكتاب اك أش وهن

ي     دة وه ة المقي ن الكتاب دة م رة   : عدي ة، والفق ل الموازي ة، الجم الموازي
ة،   والكلمات المحذوفة، وترتيب الكلمات، وترتيب الجمل، وتحويل الجمل

 .27ووصل الجمل، وإآمال الجملة
 )التعبير الحر(الكتابة الحرة  -6

                                                 
ة،         24 ود آامل الناق ونس ومحم ي ي دريس الل  فتحي عل ة   أساسيات ت ة العربي اهرة (غ دار : الق
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ة  . تأتى الكتابة الحرة فى المرحلة األخيرة من نمو المهارة الكتابي
ه       اره ومفردات ار أفك ة اختي ا حري دارس فيه رك لل ي يت ة الت ذه المرحل ه

ى        . وتراآيبه عندما يكتب  د وصل إل دارس ق ة أن ال ذه الحري وال تعني ه
ر       دارس يظل غي ك أن ال مرحلة ال يحتاج فيها إلى توجيه ومساعدة، وذل

ذ بعض      . قادر على أن يكون مبتكرا في الكتابة دريس التالمي د من ت والب
رة ة الح ة بالكتاب ة المتعلق ارات اآللي ي . المه ارات وه ذه المه ن ه وم

 .28، والتاريخ، والعنوان، ومؤشر الفقرة، ومكان الكتابةالهامش
 

 لكتابة المقيدة أو الكتابة الموجهةتعليم ا -ز 
 واإلمالء، والنسخ )الخط ( الحروف  آتابة الطلبة يتعلم أن بعد
وهي  .الموجهة بالكتابة أيضا تسمى التى المقيدة الكتابة تبدأ أن يمكن
كتابة المقيدة  أحد أن تأخذ الومن الممكن . تسبق الكتابة الحرة مرحلة

 :تيةاألشكال اآل
 . الجمل الموازية  -1

يطلب من الطلبة أن يكتبوا عدة جمل موازية لجملة معينة ويعطي 
 :مثال ذلك. الكلمات الالزمة لكتابة هذه الجمل

!حّول الفعل الماضي التالي وفقا لفاعله آما في المثال  

 )    البنت. (هدرس الولدآتب  

 .هادرس البنت تآتب 
 )المرأة ( الخبز  الرجلأآل  -1    

            ............................................ 
 الفقرة الموازية -2

 بتغييرطلب منهم إعادة آتابة الفقرة تتعطى للطلبة فقرة مكتوبة ثم 
اسمه  فتىفإذا آانت الفقرة تدور حول . إحدى الكلمات الرئيسية فيها

. يطلب منهم أن يحولوها لتدور حول فتاة اسمها مريم مثال ،أحمد
ويستدعى هذا بالطبع تغيير األفعال والضمائر والصفات واألحوال التي 

 .المطلوب وهو مريم تتعلق بحاتم وجعلها تتناسب مع اإلسم الجديد
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 !)غّير المبتدأ بمريم(الفقرة التالية بتغيير ما يلزم حّول  

جامعة أم القرى في . معة أم القرىفي جا جديد طالب أحمد
أحمد يدرس في آلية التربية، وسيكون مدرسا، إن شاء . مكة
أحمد  و. البيت قريب من الجامعة. أجمد يسكن في بيت. اهللا

د يصلي الفجر والعشاء في أحم. يذهب إلى الجامعة بالسيارة
 .سجد الحرامم

           ...................................   
 الكلمات المحذوفة -3

ا الفراغ في الجملة بالكلمة المحذوفة يطلب من الطلبة أن يملؤو
وقد . التي قد تكون أداة جر أو عطف أو استفهام أو شرط أو غير ذلك

  :مثال ذلك مايلي. تكون الكلمة المحذوفة آلمة محتوى
حرف الجر المناسب آما في امإل الفراغ مما يأتي ب 

 !المثال 

 .المدرسة..........  ذهب الولد 

 المدرسة إلى ذهب الولد  
 المدرسة.......... يرجع الطالب  -1            

          ...................................  
  

 

 

 ترتيب الكلمات -4

  :مثال ذلك. للطلبة مجموعة من الكلمات  تعطى
لتكون جملة صحيحة آما في المثال رتب الكلمات التالية  

! 



 

 

 .عاصم -تفاحة  -أآل -حلوة  

 .أآل عاصم تفاحة حلوة  
 -يصلي  –في المسجد  –المسلمون  –جماعة  -1
 المغرب

             ............................................. 
 
 . ترتيب الجمل -5

لبة مجموعة غير مرتبة من الجمل، ويطلب منهم أن تعطى للط  
آل . فالطلبة الينتجون  آلمات أو تراآيب. املةيرتبوها لتكون فقرة متك

ما عليه أن يفهموا الجمل المعطاة لهم ويفهمون العالقات التي بينها، ثم 
. يقومون بترتيبها زمنيا أو مكانيا أو منطقيا أو بأية طريقة أخرى مناسبة

 : مثال ذلك
 

 !رتب الجمل اآلتية لتكون فقرة  

 ألقداميذهب محمد إلى المدرسة ماشيا على ا 

 يستيقظ محمد في الساعة الرابعة 

 يصلي الصبح جماعة في المسجد 

 يغتسل ويتناول الفطور 

 ............................................................. 
 

 تحويل الجملة -6

للطلبة جملة يطلب منهم أن يحولوها إلى منفية أو مثبتة أو  تعطى 
، أو إلى الماضي أو المضارع أو األمر، استفهامية أو خبرية أو تعجبية

أو إلى المبني للمعلوم أو المبني للمجهول، أو إلى غير ذلك من 
يطلب من الطلبة تحويل الفعل الماضي إلى ( مثال ذلك . التحويالت
  ):المضارع 
حّول الفعل الماضي فيما يأتي إلى الفعل المضارع الذي  



 

 

 :يناسب الفاعل

 صباحا مبكراالطالب إلى المدرسة  ذهب 

 الطالب إلى المدرسة صباحا مبكرا يذهب  
 الطالب الجريدة في مكتبة المدرسة قرأ -1     
     ................................................ 

 
 وصل الجمل -7

جملة واحدة  ما معا لتكوناللطالب جملتان يطلب منه أن يصله تعطى
 :مثال ذلك. له حرية تحديدها باستخدام أداة تحدَّد له أو تترك

 
صل بين الجملتين فيما يأتي باستخدام اسم الموصول  

 !المناسب 

 . الرجل سافر أمس. عاد الرجل 

 .سافر أمس الذيعاد الرجل  
 رجعت من مصر باألمس المرأة. تسافر المرأة -1

 ................................................... 
 
 
 إآمال الجملة -8

جزء من الجملة ويطلب منهم إآمالها بزيادة جملة  للطلبة يعطى
 :مثال ذلك. رئيسية أو غير رئيسية

 
 

 !امإل الفراغ فيما يأتي بكلمة مناسبة 

 ............أآتب الدرس على السبورة ب  -1

 الطلبة في الفصل............يعّلم   -2

 



 

 

 
 المواد التعليمية: لثانيالمبحث ا

 ميةمفهوم المواد التعلي - أ
المواد في جميع صورها سواء أآانت علمية أم زراعية أم معدنية 
هي التي أوحت لإلنسان باألدوات الالزمة لتهذيبها ووضعها موضع 

المواد التعليمية هي محتوى تعليمي  .االستخدام الفعلي لتفي بمطلباته
أهداف تعليمية معرفية أو نرغب في تقديمه للطالب بغرض تحقيق 

 . 29وهي المضمون الذي يتعلمه التلميذ في علم ما. انيةأو وجدمهارية 
ة هيو واد التعليمي ة أن الم ة  رأى طعيم رات التربوي ة الخب مجموع

يم         ا واالتجاهات والق ة به د الطلب والحقائق والمعلومات التي يرجى تزوي
ا       ابهم إياه راد إآس ة التي ي التي يراد تنميتها عندهم، أو المهارات الحرآي

ررة في       بهدف تحقيق ال م في ضوء األهداف المق نموالشامل المتكامل له
 30.المنهج

ي     ة ف ادة مطبوع ون م د يك ي، فق وى التعليم وع صورة المحت وتتن
بورات أو ملصقات،    ات أو س ى لوح ة أو عل ررات التعليمي ب والمق الكت
ذ       ون يتخ د يك الم، وق ة أو األف ورة آالصور الثابت ادة مص ون م د يك وق

يط   ن البس رى م كاال أخ ة     أش ة للطلب ر مألوف ون غي د تك د، وق ى المعق إل
ا       . والمعلمين على حد سواء ى اختياره اج إل واد الموجودة يحت ين الم فتعي

 .وتنظيمها
ا من     , ها وطرائقهاوآل مادة لها ترآيب   درب جانب وأساسيتها التي ت

ل  ه  (العق ن ملكات ة م ى     ). أو ملك اعده عل ا يس ل تنظيم نظم العق ذا ي وبه
 .الحياة المختلفة التعامل مع مشكالت

ا يختص     ط فيم يس فق تعلم، ل ي ال ة ف هاماتها الفردي ا إس واد له والم
ا،      تخدم فيه ذي يس ر ال ط التفكي اب نم ي اآتس ا ف ن أيض ات ولك بالمعلوم

 31.والمنطق الخاص بها، وآل هذا له تأثيره على ذهن الدارس لها
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وآل مادة تسهم في آشف الغطاء عن أحد جوانب الذي يعيش فيه،   
ة معي ى زاوي اء الضوء عل واد نوإلق ة الم نهج المدرس إذا ضم م ه، ف ة من

 .المناسبة ساعد هذا الناشئ على تكوين نظرة متوازنة إلى هذا العالم
 
 
 
 
 
 إعداد المواد التعليميةمراحل  -ب
 اختيار المواد التعليمية  -1

 المعايير في اختيار محتوى المواد التعليمية) أ

اد التعليمية معايير البد من االهتمام بها، في اختيار محتوى المو
  32:منها 

 )  validity(  معيار الصدق) 1

يكون المحتوى صادقا إذا آان واقعيا وأصيال وصحيحا علميا 
 .فضال عن تمشيه مع األهداف الموضوعية

 ) Significance(  معيار األهمية) 2 

لبة مع يعتبر المحتوى مهما حينما يكون لديه قيمة في حياة الط
تغطية الجوانب المختلفة من مجال المعرفة والقيم والمهارات 
التي تهتم بتنمية المهارات العقلية وأساليب تنظيم المعرفة أو 

 .االتجاهات اإلجابية
 ) Interest(  معيار الميول واالهتمامات) 3 

ميذ في اختيار المواد لتاليكون المحتوى متمشيا مع اهتمامات ا
نه يتناسب مع ميول الطلبة ومستوى عقولهم لو أالتعليمية 

 .وحاجاتهم إليها
 ) Learn Ability(  معيار قابلية التعليم) 4 
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ويكون المحتوى قابال للتعليم عند ما يراعي قدرات الطلبة 
متمشيا مع الفروق الفردية بينهم لمبادئ التدرج في عرض 

 .المواد التعليمية
 ) Universality(  المعيار العالمي) 5 

ترف يعتبر المحتوى جيدا إذا آان يشمل أنماطا من التعليم ال تع
وبقدر ما يعكس المحتوى الصيغة بالحدود الجغرافية بين البشر، 

المحلية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة بالعالم المعاصر من 
وأما في إعداد المواد الذي يعتمد على المنهج على . حوله

 -القيام باختيار المواد الدراسية  قبل -مستوى الوحدة الدراسية 
 أو معيار فالبد من معرفة المعيار في اختيارها، وهي مستوى

 Based(والكفاءة األساسية ) Standard Competency(الكفاءة 

Competency .( وتعني أن المواد التعليمية المختارة التي البد
مية تعليمها المدرس ويتعلمها الطلبة تحتوي على المواد التعلي

  .التي تحقق مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية 
 المحتوى إختيار طرق) ب

 لواضع يمكن أساليب عدةفي عملية إعداد المواد التعليمية 
 اختيار فى شيوعا أآثر يالى فيما المحتوى اختيار عند المنهج
 : أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة مادة محتوى

 تعليم بمناهج يشترشد أن للمعلم نيمك:  األخرى المناهج) 1    
 ضوء فى أجنبية، آلغة أو الثانية آلغة اإلنجليزية مثل الثانية اللغات

 األخذ مع. منهجه فى اللغوى المحتوى يينتق أن يستطيع المناهج ههذ
) واإلنجليزية العربية(  اللغتين طبيعة بين التفاوت االعتبار فى

 .المناهج وظروف

 بآراء يسترشد أن للمعلم ممكن ) Experts (الخبير رأي) 2    
 بلغات للناطقين العربية تعليم فى ينمختص أآانو سواء الخبراء
 صلة له آان من أو تربويين أو لغويين أو مينمعل آانوا أو أخرى
 .بالميدان وثيقة

 حول نيةاميد دراسة إجراء بذلك ويقصد )   Survey ( المسح)  3   
 .لغوى محتوى من يناسبهم ما فوتعّر الدارسين خصائص



 

 

 الطالب يحتاج التى المواقف تحليل يعنى  Analisys)( التحليل) 4    
 .33بالعربية لالتصالإليها 
 

 تنظيم محتوى المواد الدراسية -ج
وبعد أن آانت المواد مختارة، تأتي عملية بعدها وهو تنظيم تلك 

ارات وقيم أو ترتيب ما تم اختياره من معارف ومه, المواد التعليمية
حول مرآز معين، حتى يكون له معنى، واستمرارية ويمكن تقديمه 
للمتعلم، ويحقق أهداف التربية بأآبر فعالية وآفاية ممكنة، ولكي يكون 
أآثر مالئمة للتعليم والتعلم، ويكون برنامجا تربويا متماسكا متناسقا 

 .متوازنا
وناته هناك بعدان لتنظيم المحتوى، أحدهما يختص بترتيب مك

والثاني يهتم بترتيب , على امتداد الزمن، وهو البعد الرأسي للمنهج
 .مكوناته جنبا إلى جنب وهو البعد األفقي للمنهج

الرأسي واألفقي لتنظيم المحتوى لهما أهميتهما في : وهذان البعدان
تحديد األثر الذي يتراآم لمحتوى البرنامج الدراسي، وخبرات التعلم 

وأما المعايير للتنظيم الفعال لمحتوى المواد الدراسية التي تكتسب منه، 
فهناك عدة معايير رئيسية ينبغي اتخاذ القرار بشأنها عند التفكير في 
تنظيم محتوى المواد التعليمية جنبا إلى جنب عند التفكير في األهداف، 

 .المجال، أو النطاق والتكامل واالستمرارية والتتابع: وهذه المعايير هي 
 )Scope(مجال أو النطاق ال   )1

يعني المعيار الذي يتعلق بماذا نعلم، وما ستشمله المواد، ما هي 
نطق المواد يتناول اتساعه  األفكار الرئيسية التي تضمنه المواد؟

وعمقه، والمجاالت التي يتضمنها، ومدى التعمق في هذه 
 المجاالت، وما ينبغي على آل التالميذ تعلمه، وما يمكن أن يتعلمه

بعض التالميذ وال يتعلمه البعض اآلخر، وما ال يجب أن يضمن 
 .منهج المدرسة

 )Integration(التكامل   )2
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وهو المعيار الذي يبحث في العالقة األفقية بين خبرات المناهج أو 
أجزاء المحتوى للمواد التعليمية لمساعدة المتعلم على بناء نظرة 

 .مشكالت الحياة أآثر توحدا توجه سلوآه وتعامله بفعلية مع
 )Continuity(االستمرارية   )3

وهي التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية في المنهج، فإذا آان مفهوم 
الطاقة مهما في العلوم فينبغي تناوله مرات ومرات في منهج العلوم 

وإذا آان الهجاء السليم مهما فمن الطبيعي االهتمام به، والتأآيد , 
 .امتداد الزمنعليه، وتنمية مهاراته على 

 )Sequence(التتابع   )4
ويرتبط  وهو الترتيب الذي يعرض به المحتوى على امتداد الزمن،

التتابع باالستمرارية، فهناك تداخل بينهما، ولكن التتابع يذهب إلى 
أبعد مما تذهب إليه االستمرارية، فنفس المفهوم أو العنصر يمكن أن 

دث نمو في فهمه، أو يعالج بنفس المستوى مرات ومرات، فال يح
 .في المهارات أو االتجاهات المرتبطة به

أما التتابع فيعنى أن آل عنصر ينبغي أن ينبني فوق عنصر سابق 
له، ويتجاوز المستوى الذي عولج به، من حيث االتساع والعمق، 
فالتتابع ال يعنى مجرد اإلعادة والتكرار، ولكنه يعنى مستويات أعلى 

 :أسئلة تتعلق بكل من عدة في تحديد التتابع  وعند النظر. المعالجة
 المبادئ التي يرتكز عليها هذا التتابع )أ (
 الترتيب؟التتابع أو ولماذا بهذا   ) ب(
أنسب وقت يقدم فيه جزء معين من المحتوى   ) ج(

 34.للمتعلمين
في الحقيقة إن اختيار المواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغير 

ولقد اهتمت . ف إلى حد آبير بالمواد التي تقدم ألبنائهاالناطقين بها فيختل
التربية الحديثة بالمواد التعليمية وإقامتها على أسس تتفق بالنظريات 

سس وآان أشد ما حرصت عليه أن تحدد هذه األ. التربوية الحديثة
 .المواد التعليمية وتدعو إلى التزامها عند إعداد

ة لتعليم اللغة العربية لغير و يلزم عند إعداد المواد التعليمي
 :الناطقين مراعاة األسس اآلتية 
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 .األسس الثقافية واالجتماعية .1
 .األسس السيكولوجية .2
 35.األسس اللغوية والتربوية .3

تم مؤلفه بتوفير إن محتوى المواد التعليمية الجيد هو الذي يه
ينمون فيها ميولهم واتجاهاتهم ويشبعون فرص آافية ومتعددة للطلبة، 

حاجاتهم ورغباتهم ويتدربون على بعض المهارات والعادات  بها
األساسية التي من شأنها أن تساعدهم على التصرف باتزان وتعقل حيال 

 .مواقف الحياة المختلفة
ينبغي أن نختار المواد أهداف المحتوى التعليمي ولتحقيق 

ولن يحقق محتوى المواد . واللغوية وفق معايير وأسس علمية تعليميةال
التعليمية أهدافه ما لم تكن مادته اللغوية في متناول قدرات الدارسين 

 36.العقلية وخلفياتهم الثقافية
 
 
 

   
 اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام: المبحث الثالث

ام         ى السياق الع تعلم عل يم وال اه التعل ومن المعروف أن تطبيق اتج
د أ      ى بع ة األول ي الوهل دو ف ان يب ا آ ي أمريك وي   ف ر الترب دم الخبي ن ق

ادوى   دي اسمه يوحن ة   John Deweyالتقلي م طريق نهج وعل ة في الم النظري
ولهم في سنة         رات الدارسين ومي ق بخب واآلن . م 1916التعليم التى تتعل

يا     ى الس تعلم عل يم وال ر التعل ما     ينتش ة بأس دان المتقدم ي بل ام ف  ئهق الع
ثال ينتشر اسم      . المختلفة د م يم ال "في هولن واقعي   تعل  Realisticرياضية ال

Mathematics Education (RME)  س رايرتبط تعليم الرياضية بحياة الدوهو أن
ام، وهو       . الحقيقي ى السياق الع تعلم عل يم وال وفي أمريكا ينتشر اسم التعل

ة       ة الواقي ة والحال واد التعليمي ين الم فكرة التعلم التي يرتبط بها المدرس ب
ا ي  د        لدى الطالب، والتى به ة التى ق ين المعرف ى أن يربطوا ب شجعهم عل
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ينتشر اسم    Michigan نوفي ميجيك  . ها وتطبيقها في حياتهم اليوميةودرس
ي الرياضية المترابطة   Connected Mathematics Project (CMP)المشروع ف

ة لكي يفهم يفكار الرياضية في سياق الحياة الحقيقاألوهو يهدف إلى دمج 
 .37نجاحالدارس ما يتعلمه ب

 مفهوم اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام -أ 
يدوك  راد س وس آ ادي وأآ ور ه رف ن تعلم  38يع يم وال اه التعل اتج

ا المدرس   هو فكرة التعليم والتعلم التى ير: "على السياق العام قائال بط به
دى الط       ة ل ة الواقعي ة والحال واد التعليمي ا يشجعهم    بين الم الب، والتى به

ى أن ير واعل د درس    بط ى ق ة الت ين المعرف اتهم   وب ي حي ا ف ها وتطبيقه
دريجيا،     اليومية، وينال الطالب معرفتهم ومهاراتهم من السياق المحدد ت
ة        ع معالج در ومرج ذاتي، آمص اء ال ة البن ن عملي يال، وم يال فقل قيل

 ".المشكالت في حياتهم آعضو من أعضاء المجتمع
ا   المبادئ السبعة التجاه التعليم والتلم على  -ب  ام وتطبيقه السياق الع

 داخل الصف
ادئ هي   بعة مب ه س ام ل ياق الع ى الس تعلم عل يم وال اه التعل : إن اتج

ون،     ع المتعلم تجواب، والمجتم تعالم، واالس ة، واالس ذهب البنائي م
اس، والتق   ال، واالنعك وذج أو مث ير نم يل يوتحض ادي  (يم األص ور ه ن

راد سيدوك   ). 13: 2003 ) 54-33: 2003(ويبين نور هادي واآوس آ
 :ي حجرة الدراسة آما يليفالسبعة مع تطبيقها  ئتلك المباد

 Contructivismمذهب البنائية  .1
ياق       ى الس تعلم عل يم وال اه التعل ا التج ة أساس ذهب البنائي ر م يعتب
م يتسعها خالل      يال، ث العام، وهو يرى أن المعرفة يبنيها اإلنسان قليال فقل

ائي  دون فج دد وب ياق المح زم. الس ة   فيل ذه المعرف ى ه ان أن يبن اإلنس
ر  ذا المذهب      . ةي الواقعات ويعطي المعنى بواسطة الخب ى ه اء عل ذا، فبن ل

يجب على المعلم في حجرة الدراسة أن ينمي المفاهيم بأن الدارس سوف  
ام بتحقيق           ذاتي، والقي ذاتي، والعمل ال تعلم ال ر معنى بواسطة ال يتعلم أآث

 .مهارة الجديدة بنفسهاألشياء بنفسه، وبناء المعرفة وال
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 Inquiry االستعالم .2
اه   ذا االتج ا له ا أيض تعالم أساس ر االس ذا  . ويعتب ى ه اء عل وبن

تا محصولتين من      دارس ليس األساس، فالمعرفة والمهارة اللتان ينالهما ال
ة االستعالم    ذا، يجب   . حفظه على الوقائع، بل هما محصولتان من عملي ل

ط  ط األنش زال يخط م أن الي ى المعل ة عل ة بعملي ة المتعلق ة التعليمي
ي    . االستعالم ا يل ) 1: (والخطوات لعملية االستعالم داخل الصف هي آم

كالت،  د المش ة أو  ) 2(تحدي ق المالحظ ن طري ات ع ع المعلوم جم
ر أو   ) 3(المشاهدة،  تحليل المعلومات وآتابتها على شكل صورة أو تقري

ك،  ر ذل دول أو غي ة أو ج ة الكتاب) 4(لوح ديم نتيج ي تق زمالء ف ى ال ة إل
 .الفصل أو المستمعين اآلخرين

 
 
 
 Questioningالستجواب ا .3

والتعلم على  الستراتيجية التعليم راإن االستجواب يعتبر مصد
ام، وأول ياق الع را   الس ة، ومظه ا للمعرف ة أو اإلدراك، وقلبه ن المعرف م

تعلم آ  . مهما من التعلم يم وال ة  ويعتبر االستجواب عند المعلم في التعل عملي
ر     ى التفكي درتهم عل يم ق رافهم، وتقي الب وإش جيع الط د  . لتش ر عن ويعتب

تعلم وهي      االطالب مظهر يم وال : مهما في تنفيذ عملية االستعالم في التعل
ى       ام إل ه االهتم م، وتوجي د عل ا ق د م ز أو تأآي ات، وتعزي ث المعلوم بح

م ذي ل ر ال د المظه م بع ت. يعل ة االس د عملي اقش  جوابوتوج دما ين عن
ون    ايا، ويالحظ ون القض ة، ويوجه ي المجموع ون ف الب، ويتعلم الط

 .األشياء وهلم جرا
 Learning Communityالمجتمع المتعلمون  .4

تعلم        اإن فكرة هذ ال حصيلة ال تعلم أن ين المبدأ تتطلب من الم
ين مجموعة        ه أو ب ه وزمالئ ادل اآلراء بين من التعاون مع غيره، ومن تب

م     تعلمه والمجموعة األخرى،  م يعرف ول أو بين من يعرف ويفهم ومن ل
تعلم        . يفهم بعد التعليم وال ام ب زال القي م أن الي وهي تتطلب أيضا من المعل

م في    . بواسطة التعلم الجماعي هناك عدة طرائق يمكن أن يستعملها المعل
ا اعي منه تعلم الجم تعلم بواسطة ال التعليم وال ام ب ة مجموعات : القي طريق

ة بشعب اإلنجاز     Student Teams Achivement Divisions Method/STAD( الطلب



 

 

Method( ,  ات ة جماعة البحث    ,  Jigsaw Methodطريقة منشار المنحني طريق
Group Investigation Method  الطريقة البنائية ،structural method. 

 Modellingضير النموذج حت .5
ارات الدراس يم المه ي تعل وذج أن ف ير النم د بتحض ة ييقص

اذ الم م يحضر نم ون المعل ة يك ديج عين ا الطالب يهت اذ. به ذه النم ج وه
ة    ييمكن أن تكون على شكل المظاهرة، وتقد رة أو عملي م األمثلة عن الفك

يم و أ . التعل ه ه ى أوضح أن المقصود ب ة  وبمعن ى الطلب م إل دم المعل ن يق
 .تعلمالج عن آيفية النماذ

ي  يس   وفي وجهة نظر اتجاه التعليم والتعلم على الس ام، ل اق الع
ل من الممكن أن يكون النموذج       المعلم نموذجا وحيدا في عملية التعلم، ب

الب  ن الط و م ثال ي    ه ة، م ارج المدرس ن خ م  حأو شخص م ر المعل ض
يل  اطق األص ق   Native Speakerالن ة نط ن آيفي ا ع ون نموذج ذي يك ال

 .حروف لغته األم وآيفية التكلم بها
 Reflectionاالنعكاس  .6

دارس        ويقصد باال ه ال د تعلم ا ق ر فيم ة التفكي نعكاس هو طريق
ة     . قليل أو فيما قد عمله فيما مضى  قبل ر االنعكاس استجابة للحادث ويعتب

ا انتهى          ثال حينم ل، وم د قلي دارس بع ا ال د ناله والعملية أو للمعرفة التى ق
ائال    ر ق ا    إذ: "وقت الدراسة ولع الدارس بالتأمل والتفكي ا علمت أوم ن، م

ن ق ت م ل خطعمل ذاأب ت ه د أن تعلم م بع ا أفه ق ". ، وأن ن طري وع
 .قليل قبلاالنعكاس، يشعر الدارس أنه ينال شيئا مفيدا لنفسه عما تعلم 

 Authentic Assessementيم االصيل يالتق .7
اس     ى أس نهج عل ق الم ية إن تطبي دة الدراس ق   الوح ه تطبي يلي

ى السياق       تعلم عل يم وال اه التعل ى اتج ام  استراتيجية التعلم عل وتطبيق  . الع
ى     ذي يتأسس عل استراتيجية التعلم على هذا االتجاه يتطلب نظام التقييم ال

ذي  . هذا االتجاه وهو التقييم األصيل وبناء على التقييم األصيل فالسؤال ال
 ."ماذا يعرفون؟"وليس " هل الطالب يتعلمون؟"سوف يجاب هو 

 
يم وال    -ج  اه التعل ى اتج اء عل تعلم بن يم وال ى خصائص التعل تعلم عل

 السياق العام 
 :إن هناك ثمانية خصائص للتعليم والتعلم على السياق العام، وهي



 

 

ا     ) 1( ه واآلخر ارتباط ربط بين أن يكون آل الطالب في العملية التعلمية ي
 ذا معنى

 أن يكون آل الطالب يعمل األنشطة الهامة) 2(
 أن يكون آل الطالب ينظم تعلمه بنفسه) 3(
ل ال ) 4( ون آ ة       أن يك ي العملي الب ف ن الط ره م ع غي اون م ب يتع طال

 التعلمية
 أن يكون آل الطالب يفكر انتقاديا وإبداعيا) 5(
 يعتبر التعليم تربية لشخصية الطالب) 6(
 high standartالهدف الرئيسي في التعلم هو تحقيق المستوى العالى ) 7(
يل   ) 8( يم األص تعمل التقي راد،    (أن يس وس آ يدوك، أآ ادى وس ور ه  ن

2003:13-14( 
 
واد   -د  داد الم ةالتعليم إع ارة  ي ةلمه يم    الكتاب اه التعل ى اتج اء عل بن

 والتعلم على السياق العام
ق  بمجموعة من المعايير التي ين39 قد لخص رشدي أحمد طعيمة طل

 :، وهيإعدادهاأو منها تطوير المواد 
ية، أى أن يعرف الكتب .1 اهج الدراس واد  والمن داد الم وم بإع من يق

يم،   المعلوم ة التعل ة ومرحل ة العربي نهج اللغ ول م ية ح ات األساس
يم      م أهداف آتب تعل أهدافه العامة والخاصة وخطة الدراسة فيه، ث

 .اللغة العربية في ضوءه
ة،  .2 ارات اللغوي ون المه دد المؤلف ا، أى أن يح ة ومهاراته ون اللغ فن

د الطالب       ا عن ع    . ومهارة الدراسة التي ينبغي تنميته م توزي د ت وق
ة المه ة األربع ون اللغ ى فن ة عل الم، : ارات اللغوي تماع، والك اإلس

 والقراءة، والكتابة
المحتوى اللغوي، أى أن تراعى بعض المعايير الخاصة بالجوانب  .3

ة       ى اللغ ل فلسفة النظر إل ردات    اللغوية في الكتب مث ار المف واختي
 هر اللغويةواوالترآيب والظ

                                                 
دار الفكر : القاهرى. يس اللغة العربية بالتعليم األساسيمناهج تدر. رشدي أحمد طعيمة  39

 112-111. ص. 1998. العربي



 

 

ا    .4 ار  ايير الخاصة ب المحتوى الثقافي، أى أن تراعى بعض المع ختي
 هاآتابتوالنصوص القرآنية واألدبية واسلوب كتابة موضوعات ال

 كتابة، أى أن تراعى بعض المعايير الخاصة بمفهوم الكتابةتعليم ال .5
تعداد الطالب لل ة اس اليب تنمي ةوأس ولهم وطر كتاب ا ومي ق تعليمه

 والتعلم الذاتيفيها 
ا   .6 ى بعض المع ة، أى أن تراع دريبات اللغوي اء الت يير الخاصة ببن

 ة الفروق الفرديةاالتدريبات مع مراع
 تنظيم الكتب، أى أن يعرف المؤلفون ببناء الكتب وإخراجها .7
ب       .8 ة الكت ى مختلف اب المدرس مل الكت افية، أى أن يش ب اإلض الكت

ي   احبة الت ىواألدوات المص ي    يتلق ة والت ا المعرف ب منه الطال
ل د    ي مث امج التعليم ي البرن م ف ا المعل ة  لييوظفه م وآراس ل المعل

رط  دريبات وأش ارات    ةالت ة االختب ذآرات وآراس جيل، والم التس
 .الموضوعية

 كتابةالتعليمية لمهارة ال إعداد الموادذلك، وآالم الباحث اآلن على 
قد ذآر الباحث في خلفية هذا البحث أنه يحاول الباحث أن ينمي  . العربية

يم ال  ة تعل ة نوعي طة كتاب دادبواس ا إع ق ع مواده واد ن طري داد الم  إع
ام   التعليمية د الباحث   . بناء على اتجاه التعليم والتعلم على السياق الع فيؤآ

ا  وادأن هن ةالتعليم الم ارة ال ي ةلمه ى    كتاب اء عل ور بن ن أن تط ذا يمك ه
بناء على  كتابةمهارة الل التعليمية إعداد الموادومن المعروف أن . االتجاه

ى     هذا االتجاه هو محاولة لتنمية استراتيجية التعليم والتعلم التي ترآز عل
ياقي، وهي      تعلم الس يم وال اه التعل االستعالم،  : تطبيق المبادئ السبعة التج

ال،  ضير نمحستجواب، والمجتمع المتعلمون، وتوالبنائية، واال وذج أو مث
والهدف من تطبيق هذه المبادئ السبعة هو . األصيل ييمواالنعكاس، والتق
رة التعل   لتنمي  طلبةالدى إتاحة الفرصة ل رفتهم بواسطة الخب ة ة مع التي   مي

 .اليومية تهمحياتتناسب مع سياق 
 

لمحة عن المدرسة الثانويية اإلسالمية : المبحث الرابع
 الحكومية الثالثة ماالنج

ا مدرسة      ا آانت في أول بنائه اس   ذآره  PGA /(Pendidikan Guruالن
Agama)   دين ة ال ر اسمها في سنة      و. أي مدرسة خاصة لتربي  1993يتغي



 

 

االنج   ة م ع    . بالمدرسة الثانويية اإلسالمية الحكومية الثالث ذه المدرسة تق ه
م   االنج  7في شارع باندونج رق دارس اإلسالمية      . بم وهي من إحدى الم

وزارة   ة ل ي تابع ة، وه ة العام ة أو العالي ة الثانوي ادل المدرس ي تع الت
نهج الدر . الشؤون الدينية ى       لذا، فإن الم ابع إل ا أيضا ت اسي المستخدم فيه
 .تلك الوزارة

تير        ام سوجاروو الماجس دوس إم ذه المدرسة الدآتوران . ويرأس ه
ة      ات دراس ين والمدرس ر المدرس ه وأآث ة ونائب يس المدرس د درس رئ ق

 short(وقد اشترآو أيضا في دورات تدريسية قصيرة     . )S-2(الماجستير 

course(   ل ا مث بالد أو خارجه ل ال اي دار  داخ ودان وبرون ر والس مص
ك   ر ذل انظر     . السالم وماليزيا وسينغافورة وغي ذلك ف توضيحا وتفصيال ل

 .الجدول اآلتي
 

 3الجدول 
الثانويية اإلسالمية الحكومية والموظفين في المدرسة  جدول األساتذة

 الثالثة ماالنج
 المراحل الدراسية المكانة

 المجموعستيرالماجالليسانس دبلومالثانويةالمتوسطة
درس  الم
 51 12 39 - - - الحكومي

درس  الم
ر  غي
 الحكومي

- - 1 27 5 33 

ف  الموظ
 3 - 1 - 2 - الحكومي

ف  الموظ
ر  غي
 الحكومي

- 30 2 6 - 39 

 125 17 73 3 32 - المجموع
ة،    ية متنوع طة دراس ة أنش ذه المدرس ي ه طة ) 1(ف أنش

امال    ارا آ تغرق نه ية تس وم  )Full Day School(دراس ن ي ام م ، وتق
يس  ى الخم ين إل ف  . اإلثن ة والنص اعة السادس ن الس ا م ووقته



 

 

ي   ة ف د صالة العصر جماع اء بع ة مس اعة الثالث ى الس صباحا إل
ة  . مسجد المدرسة وهناك خمس دقائق قبل الدرس يستخدمها الطلب

 )team teaching(مجموعة تدريسية ) 2. (لقراءة القرآن داخل الفصل
ائي      وهذه األنشطة خاصة  ار النه تحن في االختب للدروس التي تم

ة     ى الجامع ة إل لة الدراس ار لمواص وطني واالختب ل ) 3. (ال تفعي
اإلشراف التعليمي،  ) 4. (األنشطة وتطويرها لترقية مهارة الطلبة

 .وهذا خاصة للفصل الثالث استعدادا لالختبار النهائي الوطني
ا   اني  ) 1( :والوسائل المعينات لهذه المدرسة آثيرة، منه المب

ة،   ة النظيف عة الجميل ة   ) 2(الواس رة والقاع ة الكبي ل والقاع المعم
داخلي،   كن ال غيرة والس جد، ) 3(الص ات أو ) 4(المس القاع

تعلم،    دة لل ول العدي ة، ) 5(الفص ديني  )6(المكتب ل ال ، المعم
اء ومعمل         ة ومعمل الفزي وم الطبيع والمعمل اللغوي والمعمل لعل

ل اال اء والمعم ل الكالكيمي وتير، قتصادي ومعم المقصف ) 7(مب
تيفاء دآان الس اتذة،  وال ة واألس وائج الطلب ع ) 8(ح الملعب الواس

ة،  ريض    ) 9(للرياض ب الم الج الطال ذي يع ي ال ب المدرس الطبي
ا،    دواء مجان ة إنترنيت   ) 10(ويعطيه ال التي يمكن   ) hot spot(خدم

 .استخدامها في أي مكان بداخل المدرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث



 

 

 منهجية البحث
 

 منهج البحث -أ 
نهج    و الم ث ه ذا البح ي ه ث ف تخدمه الباح ذي يس نهج ال إن الم

اهج البحوث لحل المشاآل      . التجريبي ويعتبر المنهج التجريبي أقرب من
والتجريب سواء تم في المعمل أو في قاعة الدراسة أو   . بالطريقة العلمية
رات التي      المنهج التجريبي مح .في أي مجال آخر ة لضبط آل المتغي اول

ره  تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ما عدا المتغير التجريبي ، وذلك لقياس أث
ويمكن تعريف البحث التجريبي بأسلوب بسيط      . على الظاهرة أو الواقع

ه ات الفروض أو بحث يثبت الفروض  أن ة في إثب بحث يستخدم التجرب
 40.عن طريق التجربة

بحث أن يضبط العوامل األساسية المؤثرة يحاول الباحث في هذا ال 
ه    ا علي يس تأثيره ارة أخرى أن   . في المتغير التابع في التجربة ويق أو بعب

تقل   ر المس واد "المتغي ق الم ة تطبي ى " التعليمي د عل يم   المعتم اه التعل اتج
ام  ياق الع ى الس تعلم عل ؤثر  وال ىم ابع  عل ر الت ة"المتغي ارة الكتاب ". مه

اب التعليمي   ث النتائج التي تتعلق بفعالية استخدام وبالتالي يأخذ الباح الكت
ة     نتيجة اإلعداد  ارات القبلي ات واالختب في تعليم مهارة الكتابة من التطبيق

 .والبعدية
 
 
 
 
 
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب 
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ها       ي يدرس اهرة الت ردات الظ ع المف ي جمي ث يعن ع البح إن مجتم
ث ع البحث إذن جم. الباح خاص أو إن مجتم راد أو األش ع األف ياء  ي األش

 41.ت البحثالالذين يكونون موضوع مشك
مجتمع هذا البحث هو جميع الطلبة في المدرسة الثانوية اإلسالمية  

االنج    ة م ة الثالث ي  )MAN 3 MALANG(الحكومي نة   ف اني للس الصف الث
الحادي عشر    وعينة هذا البحث طلبة الصف . م 2009/2010الدراسية 

ان أو وم في الفصل الخامس يالث ان عددهم من قسم العل ا 33، وآ  .طالب
ة ألن       ة ممثل ذه العين ون ه ي آ ث ف اءةورأى الباح ك     آف ي ذل ة ف الطلب

 .الفصل متنوعة ومختلفة
 
 متغيرات البحث -ج 

ر مستقل      ا متغي متغيرات البحث التي يستخدمها الباحث نوعان هم
ذي     أما المتغير المستقل أو المتغير ال. ومتغير تابع تجريبي فهو العامل ال

ذا  . يريد الباحث أن يقيس أثره على المتغير التابع المتغير التجريبي في ه
ى   " التعليمية المواد استخدام"البحث هو  د عل تعلم    المعتم يم وال اه التعل اتج

ام ياق الع ى الس أثير و. عل تج عن ت ذي ين ابع أي العامل ال ر الت ا المتغي أم
ي، فهو      ر التجريب ة  "العامل المستقل أو المتغي ارة الكتاب دى    مه ة ل العربي

 ".الطلبة

 المتغير التابع المتغير التجريبي
أثر المتغير 
 التجريبي 

على المتغير التابع
نتيجة اإلعداد  التعليمية  المواداستخدام 
د ى  ةالمعتم اه عل تعلم  اتج يم وال التعل

 على السياق العام

ة ارة الكتاب  مه
دى  ة ل العربي

 الطلبة

ة    ي ترقي ة ف فعالي
 مهارة الكتابة

 أدوات البحث -د 
 :يلي فيما طرائق بعدة البيانات بجمع الباحث قام

 المالحظة -1
                                                 

دار : القاهرة مناهج البحث في التربية وعلم النفس، عبد الحميد جابر واآلخرون،  جابر41
 152. ، ص1978هضة العربية، الن

 



 

 

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي في اآتسابه المالحظة 
الل ما نشاهده أو نسمع لخبراته ومعلوماته حيث نجمع خبراتنا من خ

عنه، ولكن الباحث حين يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا يجعل من 
حصول لل .42مالحظاته أساسا لمعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

بكتابة جميع المالحظة ، فاستخدم الباحث طريقة على البيانات المطلوبة
 .األشياء المدروسة

ات عن صورة الكتب لتسجيل المعلوم المالحظةاستخدام و
المدرسية ومضمون المنهج المستخدم في المدرسة المبحوثة الذي يتكون 

األهداف الدراسية لكل مهارة ، عامة من أهداف تعليم اللغة العربية
  .لغوية، محتوى المادة، معيار الكفاءة والكفاءة األساسية

 ياناالستب -2

تبيان أو االست  وقد اخت   ذا ا   قصاء ار الباحث االس أداة   في ه لبحث آ
ى عدد       . لجمع البيانات السابق ذآرها ة إل ئلة موجه تبيان أس ويقصد باالس

ة      م في قضايا معين ونس     . من الناس استطالعا آرائه ي ي تح عل ويعرف ف
ائال تبيان ق ي   : "االس رات الت ام أو التقري ئلة أو األحك ن األس ة م و قائم ه

رأي، ويتطلب اإل     ذا ال ة بوضع   يتطلب فيها الرأي، وعادة ما يكتب ه جاب
ثال  ة م ذه العالم زة آه ة ممي وال ) v( عالم را مط ب تقري د يتطل ، وق

ذ  . 43"مكتوبا تب  اويستخدم الباحث ه ات حول مناسبة      ياناالس لجمع البيان
ادة ومن حيث        أو اإلعداد نتيجة التطوير وى الم وجذابيتها من حيث محت

ة تدريسها و      ا وإمكاني من  طريقة تقديمها ومن حيث وضوحها وانقرائيته
 مدرسي الكتاب ال إعدادحيث 

ه ل. وجمع ذ الباحث ويرس تبيان ه رين ومدرس ا االس ى الخبي ة  تيإل اللغ
انوي     اني الث ة الصف الث ة   . العربية وطلب ذلك لمعرف ة خصائص الط وآ  لب

ات   مومعرفته ة واحتياج اته  هماألولي ين الهدف من      موخلفي ة لتعي االجتماعي
داد ة  إع ادة التعليمي ار(الم اءة و معي يةالكف اءة األساس داف  الكف واأله

 .واختيار موادها المناسبة لهم) الدراسية أو المدلوالت
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 المقابلة -3

ائل     ين الس ة ب رة الحري الية المباش ة االتص ي الطريق ة ه المقابل
ائل    جل الس ات، ويس ع المعلوم ؤول لجم ث(والمس ي  ) الباح ات الت البيان

 . 44يحتاج إليها
ذا البحث     ي ه تخدمة ف ة المس ي  فالمقابل ة ، وه ة الدقيق ي المقابل ه

ة      ل المقابل ى دلي ادا عل ئلة اعتم ث األس ا الباح ه فيه رة يوج ة ح مقابل
ا         ة للمسؤول أن يتحدث آم م تسمح الحري ه ث بالموضوع الذي يدور حول

 .يريد ويتدخل الباحث في الكالم ليدفع المسؤول ويشجعه على الكالم
 :والمقابلة استخدمها الباحث لجمع البيانات عن 

ه عن   ) 1 تعليقات خبير في مجال تعليم اللغة العربية واقتراحاته ومدخالت
ة  ادة التعليمي دةالم ي  المع كل ف ابش ا،  آت ث تنظيمه ن حي ، م

ة و   واستمراريتها، وتتابعها، وتكاملها، ومناسبتها، والنشاطات التعلمي
ة من         ة الميداني ل التجرب ا، ولتصحيحه قب دريس وفعاليته إمكانياتها للت

 .دف من تعليمها والنشاطات التعليمية والتقويميةحيث اله
ة         ) 2 ة الثالث ة اإلسالمية الحكومي ة في المدرسة الثانوي ة العربي تعليم اللغ

بماالنج بما فيه من المنهج والخطة الدراسية والمادة التعليمية وطريقة 
ي     كالت الت ا والمش ة تقويمه تخدمة وطريق ائل المس ا والوس تعليمه

 .في العملية التعليمية يواجهها المدرسون
 
 
 االختبار -4

ار          ي واالختب ار القبل ى االختب ث إل ذا البح ي ه ار ف م االختب ينقس
االختبار القبلي هو اختبار يعقده الباحث قبل تجربة نتيجة البحث  . البعدي

ة   اءة الطلب ار البعدي    . وهي المادة التعليمية لمعرفة مقياس آف ا االختب وأم
ة الب  ة نتيج د تجرب د بع ذا البحث فيعق ة ه ة نتيج ة فعالي تم . حث لمعرف وي

دريبات      وا الت أن يعمل ة ب االختبار القبلي والبعدي عن طريق مطالبة الطلب
 .الكتابية
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 مصادر البيانات -ه 

 من تتكون البحث هذا في البيانات مصادر 
 المدرسة طلبةل المدروسة  المدرسية وآرسات التوظيف الكتب .1

 .لثة ماالنجالثاالثانوية اإلسالمية الحكومية 
 المنهج المستخدم في تعليم اللغة العربية .2
الثانوية اإلسالمية الحكومية  المدرسة في العربية اللغة ومدرس .3

 .م 2009/2010للعام الدراسي  الثالثة ماالنج
الكتب المدرسية  إعدادم اللغة العربية والخبراء في مجال تعلي .4

 .لتعليم اللغة العربية
في المدرسة الثانوية  خامسال  IPAالثاني الصف  طلبة .5

للعام الدراسي  الثالثة ماالنجاإلسالمية الحكومية 
 .م 2009/2010

 نتيجة استبيان الخبير عن نتيجة إعداد المواد .6
 نتيجة استبيان المدرس عن نتيجة إعداد المواد .7
 البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج .8

 
 أسلوب تحليل البيانات -و 

 والمقابلة ياناالستب و قيالتوث تحليل البيانات من -1
الل      ن خ ات م ل البيان ث بتحلي وم الباح قيق تب التوثي  يانو االس

ة    الموادوالمقابلة نحو  ة العربي التعليمية وصفيا لتصوير أهداف تعليم اللغ
ية،         دلوالت الدراس اءة األساسية والم اءة والكف ار الكف التي تتكون من معي

رفتهم األولي     ة ومع ائص الطلب وير خص ولهم،  ولتص اتهم ومي ة واحتياج
ذلك الت راء و مدرس وآ ن الخب دير م ة   تيق ي المدرس ة ف ة العربي اللغ

االنج عن     ة م واد اإلسالمية الحكومية الثالث يم     الم ا للتعل ة وفعاليته التعليمي
 .بعد التجربة

 تحليل البيانات من االختبار -2
ا الب  ي حصل عليه ات الت ذه البيان ل ه ة تحلي ة تجرب احث من نتيج
ذه   في اال اإلعداد إنتاج ة ه واد  ختبار، لمعرفة فعالي ة الم ا   التعليمي وآفاءته

واد وتكون هذه . مهارة الكتابة للحصول على الهدف من التعليم لترقية  الم



 

 

فعالة وآفاءة ذات قيمة إذا حصل الطلبة على النتيجة على األقل  التعليمية
يم باستخدام   من جميع الطلبة% 75 واد ، ويعتبر التعل دة   الت الم ة المع عليمي

 .فعالة وآفاءة
 احث النسبة المائويةولقياس قدرة الطلبة على الكتابة يستخدم الب

 %100×  اإلجابة الصحيحة عمجمو=  النسبة المائوية نتيجة :آما يلي
 مجموع الطلبة            

  :وأما المواصفات المستخدمة والمعتبرة في هذا البحث فكما يلي
 صفة نسبة مائوية

 جيد جدا91%≥
 جيد%90<و71% ≥
 مقبول%70<و61% ≥
 ناقص%60<و51% ≥
 أآثر ناقصا 50%< 

 مراحل تنفيذ الدراسة -ز 
 ، وهو تحليل المنهج الدراسياالستعداد على إعداد المواد التعليمية .1

 تحليل معيار الكفاءة .أ 
 تحليل الكفاءة األساسية   .ب 
 المدلوالت الدراسيةتحليل  .ج 
 ت التعليميةالموضوعاتحليل  .د 
 موضوعات النصوص التعليمية ينتعي .ه 

 الثانيالحادي عشر أو اللغة العربية في الصف  تيالمقابلة مع مدرس .2
 تقديم االستبيان للطلبة عن حاجاتهم إلى تعلم مهارة الكتابة وتحليله .3
 التعليبمية إعداد المواد .4
 وتقديم االستبيان لنيل تقدير نتيجة اإلعداد المقابلة مع الخبير .5
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 عرض بيانات البحث :المبحث األول

 
 مالحظةلمن طريقة االبيانات  عرض .أ 

 البيانات عن الكتب المدرسية وآرسات التوظيف المدروسة -1
بعد اطالع وتحليل الكتب المدرسية وآرسات التوظيف 
المدروسة، فعرف الباحث أن ليست فيها المواد التعليمية الكافية المناسبة 

وجد . ة لتعليم مهارة الكتابةالجذابة التي تسهل مدرسي اللغة العربي
وهناك إعداد قليل يترآز . الباحث أن فيها حيرة لدى المدرس إلعدادها

 .على الحوار والتدريبات حول المفردات
 

 لبيانات عن مضمون المنهج على مستوى الوحدة الدراسيةا -2
بعد الحصول على البيانات عن الطلبة العينة و الكتب المدرسية 

المدروسة و مدرسي اللغة العربية في ميدان وآرسات التوظيف 
الدراسة، ثم اطلع الباحث محتوى المنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

فإن هذا االطالع خطوة أولى من مراحل إعداد المواد التعليمية، . 2008
 :أما البيانات عن هذا المنهج فعرضها الباحث آما يلي

 ة الثانوية اإلسالميةأهداف تعليم اللغة العربية في المدرس) 1
آإحدى الدروس المدروسة في المرحلة -يهدف تعليم اللغة العربية 

الثانوية  إلى توجيه آفاءة الطلبة وتطويرها وتنميتها ولتنمية المواقف 
لفهم المسموع (اإليجابية نحو هذه اللغة إما في استخدامها للفهم 

فهية آانت أم لتكون أداة االتصال ش( ، وإما لإلنتاج ) والمقروء 
وآانت الكفاءة اللغوية والمواقف اإليجابية مهمتين لتساعدا ). تحريرية 

الطلبة في فهم منابع ديننا اإلسالم، وهي القرآن الكريم واألحاديث 
النبوية وآتب التراث العربية التي تتعلق بدعوة اإلسالم ونشرها 

 .وبأحوال الدارسين



 

 

مرحلة إلى تحقيق الكفاءة ويهدف تعليم اللغة العربية في هذه ال
اللغوية األساسية التي تشتمل على المهارات اللغوية األربع وهي 

مدرسة التعليم اللغة العربية بوأما . االستماع والكالم والقراءة والكتابة
 2008على حسب المنهج على مستوى الوحدة الدراسية سنة الثانوية 

 : فيهدف إلى
اللغة العربية باستيعابهم في االتصال ب الطلبة تنمية قدرة  )أ 

المهارات اللغوية األربع إما االستماع والكالم والقراءة 
 .والكتابة

على أهمية اللغة العربية آإحدى اللغات  الطلبةتنمية انتباه   )ب 
األجنبية ليكون وسيلة أساسية في استيعاب العلوم خاصة ال في 

 .العلوم الدينية فحسب
ط بين اللغة والثقافة وتوسيع تنمية فهم التالميذ مجال االرتبا )ج 

أفكارهم في فهم تلك الثقافة، ويرجى من ذلك أن يكون لديهم 
 .معلومات آافية للثقافة المتنوعة والقدرة على االشتراك فيها

 
 المرحلة الثانوية لطلبةمحتوى المادة التعليمية ) 2
مادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية من حيث المحتوى تتكون   

النصوص  والحوار عن التعارف ، والحياة العائلية، والهواية، من 
، والصحة والوسائل العامة، القصص اليومية والمهنة، وحياة الشباب

اإلسالمية، والمعلومات عن الدين اإلسالمي والمعلومات العامة، ورجال 
الدين التي تهدف هذه آلها لتدريب الطالب على استيعابهم لمهارات 

 .بع وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابةاللغوية األر
 
 
 

 .كل مهارةل األهداف الدراسية) 3
فهي آما  لكل مهارات لغوية تفصيليا األهداف الدراسيةوأما           

 :يلي
 االستماع ) أ

والحوار عن التعارف،  صنالفهم المادة على شكل وهو يشمل 
، والصحة اليومية بابوالحياة العائلية، والهوايات، والمهنة، وحياة الش



 

 

القصص اإلسالمية، والمعلومات عن الدين اإلسالمي ووالوسائل العامة، 
 .والمعلومات العامة، ورجال الدين

 الكالم ) ب
التعبير الشفهي عما في مضمون النص والحوار  وهو يشمل آفاءة

 عن التعارف، والحياة العائلية، والهوايات، والمهنة، وحياة الشباب
ة والوسائل العامة، القصص اإلسالمية، والمعلومات ، والصحاليومية

 .عن الدين اإلسالمي والمعلومات العامة، ورجال الدين
 القراءة ) ج

قراءة النصوص وفهما عن التعارف، والحياة وهي تشمل آفاءة 
، والصحة والوسائل اليومية العائلية، والهوايات، والمهنة، وحياة الشباب

علومات عن الدين اإلسالمي العامة، القصص اإلسالمية، والم
 .والمعلومات العامة، ورجال الدين

 الكتابة ) د
التعبير الكتابي على شكل النصوص والحوار  وهي تشمل آفاءة

 عن التعارف، والحياة العائلية، والهوايات، والمهنة، وحياة الشباب
، والصحة والوسائل العامة، القصص اإلسالمية، والمعلومات اليومية

 .المي والمعلومات العامة، ورجال الدينعن الدين اإلس
 
 
 

 معيار الكفاءة والكفاءة األساسية) 4
 لطلبة آل اليذآر الباحث معيار الكفاءة والكفاءة األساسية هنا  

يذآر معيار الكفاءة والكفاءة األساسية حسب  هفصل و قسم، ولكن
ءة االحتياج والذي آان الباحث في صدد بحثه وهو معيار الكفاءة والكفا

 .للفصل الدراسي األول لمهارة الكتابة الثانياألساسية للصف 
 الفصل في  الثانيللصف لكتابة امعيار الكفاءة لتعليم مهارة  

شكل النصوص التحريري في القدرة على التعبير  الدراسي األول فهو
 .والصحةوالتسوق ألعمال اليومية ا حول اتوالحوار

 الكتابةاللغة العربية عند تدريس وأما الكفاءة األساسية من تعليم  
آتابة الكلمات ) 1( :فهي ألولاالدراسي  الفصل في  ثانيللصف ال

) 2(. والصحة آتابة صحيحة والتسوق والجمل عن األعمال اليومية 



 

 

والصحة  والتسوق تعبير اآلراء واألفكار تحريريا عن األعمال اليومية
 . حيحة آتابة صحيحة باستخدام الكلمات والتراآيب الص

ويطبق في الموضوعات المنشودة الترآيب الوصفي والترآيب  
 .اإلضافي والجملة الفعلية

عرض البيانات من المقابلة مع مدرس اللغة العربية في المدرسة   .ب 
 الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج

 التعليمية لمهارة الكتابة قام الباحثقبل القيام بإعداد المواد  
آمدرسة اللغة العربية في مييا إيلرحما صانا بلة مع األستاذة بالمقا

المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج، وآمنسقة جماعة 
ابلة مع األستاذة قام بالمقوآذلك . في تلك المدرسة مدرسي اللغة العربية

م حدثت المقابلة يو. مدرسة اللغة العربية في الصف الثاني أيضا نفيستن
تهدف هذه . م 2009الثلثاء في الحادي والعشرين من شهر يوليو سنة 

حصول على المعلومات عن تعليم اللغة العربية فيها بما فيه إلى الالمقابلة 
من المنهج المستخدم والخطة الدراسية والمادة التعليمية أي الكتاب 
التعليمي المستخدم وطريقة تعليمها والوسائل المستخدمة وطريقة 

. والتعلم قويمها والمشكالت التي يواجهها المدرس في عملية التعليمت
 :وحصل الباحث على المعلومات التالية

وفي تعليم اللغة العربية، تستخدم هذه المدرسة المنهج الجديد أي  -1
وفقا  .وآذلك الخطة الدراسيةمنهج على مستوى الوحدة الدراسية، ال

سون والمدرسات أن في تعليم للخطة الدراسيبة التي يطورها المدر
اللغة العربية للصف الثاني وللفصل الدراسي األول ثالثة 

والموضوع " األعمال اليومية"موضوعات وهي الموضوع 
 ".الصحة"والموضوع " التسوق"

وفي التطبيق يعد المدرسون والمدرسات موضوعا واحدا فحسب  -2
يديك للمجلد  يأخذونه من آتاب اللغة العربية بين". التسوق"وهو 
ولكن في عملية جمعها يأخذون نصوص  193-191صفحة  األول

الحوارات فحسب ثّم يصوِّرونها ويزيدونها بتدريبين اثنين في شكل 
. وصل الصورة بالمفردات و في شكل تكميل نصوص الحوارات

ويعد المدرسون والمدرسات صفحتين اثنتين لتدريب الكتابة ولكن 
الدراسية التي أعدوها أياما بعيدة قبل الموضوع اليناسب الخطة 

وذلك ". البنك"التعليم، ألن التدريب يشمل موضوعا آخر وهو 



 

 

التدريب في شكل آتابة الكلمات المسموعة وتكميل الجملة بالكلمات 
وهناك تدريب واحد في شكل وصف . المعدة وترتيب الجملة

الصورة، والتدريب يخرج من الخطة الدراسية  أيضا، وهو 
فخالصة القول إن المواد التعليمية ". األمكنة العامة"موضوع ال

 .المخططة من قبل لم تجمع جمعا آامال
التعليمية  يصعب على المدرسين والمدرسات البحث عن المواد -3

وهم ما . الكافية المناسبة الجذابة التي تسهلهم لتعليم مهارة الكتابة
ت التوظيف الموجودة وجدوا تلك المواد في الكتب المدرسية وآراسا

ومن عواقب ذلك يشعر الطالب بالملل . التي استخدموها عند التعليم
ووجدوا الصعوبة المتعلقة بتعلم اللغة العربية في الحجرة الدراسية 

 .السيما حينما يتعلمون الكتابة
أن عملية مييا إيلرحما صانا واألستاذة نفيستن وتعترف األستاذة  -4

رآيز على الحوار والقراءة ألن جماعة المدرسين التعليم تميل إلى الت
والمدرسات أآثرهم يتحيرون في توزيع الحصة الدراسية القليلة 

وبجانب ذلك ليس هناك آتاب خاص للتدريب . لدرس اللغة العربية
مع أنه يقال إّن الحصة الدراسية المعدة للغة العربية . على الكتابة

جميع مهاراتها األربع بشرط ولو آانت حصتين اثنتين تكفي لتعليم 
أن تكون الوسائل التعليمية مثل الكتاب التعليمي يعدها المدرس قبل 

 .التعليم إعدادا آامال
ورأت األستاذتان في قدرة الطلبة على الكتابة أنها في مستوى  -5

منهم من يستطيع أن . والمشكالت التي يواجهونها مختلفة. الضعف
يخطئون آثيرا في الترآيب والقاعدة  يعبر أفكارهم وآراءهم ولكنهم

ومنهم من يجيد الترآيب والقاعدة واألسلوب ولكن قلت . واألسلوب
بل منهم من يخطئون في آتابة الحروف العربية . أفكارهم وآراءهم
تعترف . فيها ولكنهم يطولون جدا عند الكتابة أو يستطيعون

ات أو اقتصار األستاذتان أن تلك المشكالت تأتي من أجل قلة التدريب
 .وسائل التدريبات

 
 عرض البيانات من االستبيان من الطلبة .ج 

قدم الباحث االستبيان لطلبة الفصل الثاني بالمدرسة الثانوية  
اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج للحصول على المعلومات عن 



 

 

احتياجاتهم إلى تعلم مهارة الكتابة وعما قدجرى فيها من نشاطات التعلم 
معيار (التعليمية  إعداد الموادليم في الكتابة، ولتعيين الهدف من والتع

، والختيار موادها )الكفاءة والكفاءة األساسية والمدلوالت الدراسية
 .فحصل الباحث على المعلومات التالية. المناسبة لهم

 
 
 إلى تعلم الكتابة والمادة التعليمية المعلومات عن حاجات الطلبة -1

من الطلبة %  24،24ية تعلم الكتابة وتعليمها السؤال عن أهم 
" مهم"لتعلمها، والطلبة الذين يجيبون " مهمة جدا"يجيبون أن الكتابة 

 %. 76،76لتعلمها 
منهم أن الكتابة البد %  15،15وعن الفرصة لتعلم الكتابة يرى  

من الحصول على فرصة آافية لتعلمها آما حصلت المهارات األخرى 
" متفق"ومن يجيبون ". متفق جدا"افية ألنهم يجيبون على فرصتها الك

والذين اليتفقون على أن تعلم الكتابة يحصل على فرصة %.  66،66
 %. 18،18المهارات األخرى آانت آافية لتعلمها آما 

وعن احتياجات الطلبة إلى التدريبات على الكتابة المتدرجة من  
منهم %  39،39ث أن آتابة الكلمات والجمل إلى الفقرة فحصل الباح

منهم يحتاجون إليها %  54،54و" بحاجة ماسة"يحتاجون إليها 
 .الذين اليحتاجون إليها%  6،06وهناك ". حاجة"

%  36،36وعن أمر إعداد المواد التعليمية لتعلم مهارة الكتابة  
". اتفاقا"يتفقون عليه %  57،57و " اتفاقا آامال"منهم يتفقون عليه 

 %. 6،06عليه وهو "  فاقعدم االت"وهناك 
فالذين  وأما عن احتياجاتهم إلى المفردات آزاد مفضل للكتابة 
وليس %.  39،39" حاجة"والذين تحت %.  60،6" حاجة ماسة"تحت 

 .هناك من اليحتاج إليها
وعن الموضوعات الثالثة األعمال اليومية والتسوق والعناية  

، و الذين "اتفاقا "فقون منهم يت%  87،87بالصحة في تعلم الكتابة ف 
 %. 6،06فقط " عدم االتفاق"، و% 6،06" اتفاقا آامال"يتفقون 
و الستخدام االتجاه على السياق العام في إعداد المادة التعليمية  

يتفقون عليه %  75،75و " اتفاقا آامال"منهم يتفقون عليه % 18،18
 %. 6،06عليه وهو "  عدم االتفاق"وهناك ". اتفاقا"



 

 

االستبيان عن حاجات الطلبة إلى الكتابة فيمكن ضيحا لنتيجة تو 
 .االطالع على الجدول اآلتي

 4الجدول 
 إلى الكتابة نتيجة استبيان الطلبة عن حاجاتهم

 األسئلةالنمرة

 األجوبة
مهم 

محتاج /جدا
موافق جدا/جدا

 /محتاج/مهم
 موافق

غير /غير مهم
غير /محتاج

 موافق
 - %76،76 % 24،24 الكتابة؟ ما مدى أهمية تعليم  1

2 
هل تتفق على تسوية الحصة 

وتدخل . الدراسية لكل مهارة
 فيها مهارة الكتابة؟

15،15 % 66،66 % 18،18 % 

3 

هل الكتابة تعليمها وتعلمها 
لتعبير األفكار والخبرات عن 
طريق أنشطة الكتابة إما آتابة 
الكلمات أو العبارات أو الجمل 

 أو الفقرة؟

60،60 % 40،40 % - 

آيفية آتابة  هل تحتاج إلى 4
 % 6،06 %55،55 % 39،39 ؟الكلمات

هل تحتاج إلى آيفية آتابة  5
 % 6،06 %55،55 % 39،39 العبارات؟

هل تحتاج إلى آيفية آتابة  6
 % 6،06 %55،55 % 39،39 الجملة؟

هل تحتاج إلى التدريبات في  7
 % 6،06 %55،55 % 39،39 آتابة الفقرة؟

هل تحتاج إلى المفردات عند  8
 - % 40،40 % 60،60الكتابة؟

9 
لترقية وتسهيل الكتابة هل تتفق 
على إعداد المادة الخاصة 

 لمهارة الكتابة؟
36،36 % 57،57 % 6،06 % 

10 
هل تتفق على آون األنشطة 
اليومية والصحة واالقتصاد 

 موضوعة في تعلم الكتابة؟
6،06 % 87،87 % 6،06 % 

تتفق على تطوير هل  11
 % 6،06 % 87،87 % 6،06 الموضوعات وزيادتها؟

12 
هل تتفق على تطبيق المبادئ 
السبعة التجاه التعليم والتعلم 

في ) CTL(على السياق العام 
18،18 % 75،75 % 6،06 % 



 

 

 تعليم الكتابة
المعلومات عن تعليم الكتابة في المدرسة الثانوية اإلسالمية  -2

 الحكومية ماالنج
من الطلبة %  3،03السؤال عن عملية تعلم وتعليم الكتابة يرى  

%  30،30و ". آثيرة"يقولون إنها %  66،66و ". آثيرة جدا"أنها 
 ".قليلة"يعترفونها 

لهم " اليوضح آثيرا"من الطلبة أن المدرس %  39،39ويرى  
األهداف التي حصلوا عليها بعد التعلم من معيار الكفاءة والكفاءة 

 .اسية والمدلوالت الدراسيةاألس
%  39،39قبل التعلم هم " يوضحها آثيرا"والذين يقولون إن المدرس 

 ".آثيرا جدا"يعترفون أن المدرس يوضحها %  21،21و . أيضا
وعن الفرصة المقدمة لدى الطلبة لممارسة آتابة الكلمات والجمل  

ون إنها وهناك من يقول". قليلة"منهم إنها %  66،66والفقرات فيقول 
 %.33،33، هم "آثيرة"

، "قليل التدريبات"يختارون % 54،54وعن الكتاب المدرسي  
 %. 45،45هم " آثير التدريبات"والذين يختارون 

و أما في استخدام الكتاب المدرسي في تعليم الكتابة فيقول  
، والذين "آثير"يختارون % 21،21، وهناك "قليل"منهم إنه % 66،66

 %.12،12خدام الكتاب المدرسي هم يعترفون عدم است
، والذين "غير متنوعة% " 48،48وعن طريقة التعليم فيختار  

 ".متنوعة جدا"يختارون  3،03وهناك %. 45،45" متنوعة"يختارون 
منهم % 3،03وفي اشتراك تعلم الكتابة في حجرات الدراسة يقول  

و %.  51،51هم " سار"والذين يختارون ". سار جدا"إن تعلم الكتابة 
 ".غير سار"يختارون %  45،45
تعليم الكتابة في المدرسة االستبيان عن واقعية توضيحا لنتيجة  

 .فيمكن االطالع على الجدول اآلتي الثانوية اإلسالمية الحكومية ماالنج
 
 

 5الجدول 
 واقعية تعليم الكتابةنتيجة استبيان الطلبة عن 

 ة ماالنجفي المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومي 



 

 

 األجوبة األسئلةالنمرة
 قليل آثير آثير جدا

هل تعلم مهارة الكتابة في درس  1
 % 30،30 % 66،66 % 3،03 اللغة العربية؟

هل يعلم مدرسك آيفية آتابة  2
 % 33،33 % 66،66 - الكلمات أو المفردات؟

هل يعلم مدرسك آيفية آتابة  3
 % 33،33 % 66،66 - العبارات؟

علم مدرسك آيفية آتابة هل ي 4
 % 33،33 % 66،66 -الجملة؟

هل آتابة الفقرة سبق تطبيقها  5
 % 87،87 % 6،06 % 6،06 آإحدى أنشطة تعليم الكتابة؟

هل يعطي مدرسك الفرصة  6
 % 75،75 % 18،18 % 6،06 للتدريب على الكتابة؟

آيف آمية التدريبات الموجودة  7
 % 54،54 % 45،45 - في الكتاب التعليمي الحالي؟

هل يستخدم المدرس الكتاب  8
 % 66،66 % 21،21 -التعليمي عند التعليم والتعلم؟

هل يستخدم المدرس وسيلة  9
 % 93،93 % 6،06  أخرى سوى الكتاب التعليمي؟

آيف الطريقة المستخدمة عند  10
 % 48،48 % 45،45 % 3،03 تعليم الكتابة؟

 % 45،45 % 51،51 % 03، 3 هل جرى تعليم الكتابة سار؟ 11
 
 
 
 البيانات عن عملية إنتاج المواد التعليمية لمهارة الكتابة .د 

أجرى الباحث في مرحلة إعداد المواد التعليمية لمهارة الكتابة      
 :الخطوات اآلتية

 2008اطالع المنهج على مستوى الوحدة الدراسية سنة  -1
اللغة العربية في ويهدف هذا االطالع إلى معرفة أهداف تعليم 

المدلوالت  التعليمية، و محتوى المادة المدرسة الثانوية اإلسالمية، و
 والكفاءة األساسية )Standar Kompetensi( معيار الكفاءة ، والدراسية

)Kompetensi Dasar(. 



 

 

إلى تعيين محتوى المواد التعليمية و  إن هذه الخطوة تهدف
إلعداد المواد التعليمية لمهارة  المدلوالت التي يقررها الباحث دليال

 2008الكتابة التي تتناسب مع المنهج على مستوى الوحدة الدراسية سنة 
  .الذي قررته الحكومة

 تعيين أهداف التعليم والمدلوالت لكل دروس -2
وى الوحدة الدراسية سنة بعد القيام باطالع المنهج على مست

وهذه . الت لتعليم الكتابةالمدلو وأصاغ الباحث أهداف التعليم ، 2008
وفي تعيينها . المدلوالت يستخدمها المدرس في تعليم جميع الموضوعات

يطلب الباحث آراء المدرسين والمدرسات آي يتوّحد ما يقصد به الباحث 
والمدرس في المدرسة الثانوية الحكومية الثالثة بماالنج من األهداف 

 :تعليم الكتابة هيلالدراسية والمدلوالت  .الدراسية المنشودة
 آتابة الكلمات آتابة صحيحة •
 آتابة الكلمات التي يمليها المدرس •
 ترتيب الكلمات حتى تكون جملة مفيدة •
 تطبيق التراآيب الجديدة •
 تكوين الجمل  •
 تكميل الجمل •
 ترتيب الجمل حتى تكون فقرة •
 وصف الصورة •

 التعليمية ض البيانات من نتيجة إعداد الموادعر.  هـ
التعليمية، حصل الباحث على جمع المادة إعداد المواد من نتيجة  

هيا نكتب اللغة "التعليمية المطبوعة في شكل آتاب تعليمي بالموضوع 
الذي يتكون من آتاب الطالب بما  Ayo Menulis Bahasa Arabأي " العربية

فيه من النصوص والنشاطات التعلمية والتدريبية، و آتاب المدرس بما 
وفيما يلي . والنشاطات التعليمية والتعلمية والتدريبيةفيه من النصوص 

 :بيانها بالتفصيل
 
 آتاب الدارس -1

روس التي فيها نصوص يتكون هذا الكتاب من الغالف وثالثة الد 
لنيل المفردات الكثيرة لتسهيل عملية الكتابة ألنه اليمكن  يقرأها الدارس



 

 

. المفردات الكافيةأن يعبر أفكاره تعبيرا تحريريا أو آتابيا بدون 
 .وموضوعات الدروس هي األعمال اليومية و التسوق والعناية بالصحة

آل درس يتكون من معيار الكفاءة والكفاءة األساسية والمدلوالت  
الدراسية التي سوف يحصل عليها الطالب بعد التعلم، والنص التعليمي 

 :وهي والنشاطات التعلمية المتدّرجة التي تتكون من خمس عمليات،
 !"هيا نكتب الكلمة"العبارة تعبر في الكتاب ب. آتابة الكلمة •
 !"هيا نكتب الجملة"العبارة تعبر في الكتاب ب. آتابة الجملة •
 !"هيا نكتب الترآيب"العبارة تعبر في الكتاب ب. آتابة الترآيب •
 !"هيا نكتب الفقرة"العبارة تعبر في الكتاب ب. آتابة الفقرة •
 !"هيا نكتب اللعبة"العبارة ر في الكتاب بتعب. آتابة اللعبة في •

ويرى الباحث أن تلك العمليات الخمس عملية متدرجة للكتابة  
 . ألنها تبدأ من الصغير إلى الكبير ومن البسيط إلى الصعب

وفي إلقاء األمر يستخدم هذا الكتاب لغة اتصالية سهلة، ليست  
وب الدعوة على على سبيل المثال تفضيل أسل. بمجرد لغة األمر فحسب

َهيَّا َنْكُتُب ِضدَّ اْلَكِلَماِت َداِخَل الصُّْنُدْوِق " أسلوب األمر أو الطلب، مثل 
وغير ذلك، أو استخدام المدح قبل الطلب مثل " َهيَّا َنْلَعُب ِباْلَكِلَماِت"، "
حث أن تفضيل يرى البا". ِبالصَُّوِر اآلِتَيِة َأْسَتِطْيُع َأْن ُأَآمَِّل الُجَمَل اآلِتَيْة"

أسلوب الدعوة أو المدح على أسلوب األمر والطلب ليس إال لتشجيع 
الطالب على تدريب الكتابة ألنه يشعر في قلبه بثقة أنه يستطيع أن يكتب 

 . آتابة قبل عملها
وأما محتوى الكتاب التعليمي الذي أعده الباحث فيمكن تصويره 

 :في الجدول اآلتي
 

 6الجدول 
محتوى الكتاب التعليمي نتيجة من ( ألعمال اليوميةا:الدرس األول  

 )اإلعداد
 

 النشاطات المدلوالت المواد

آتابة 
 الكلمة

آتابة الكلمات  .1
 آتابة صحيحة

آتابة الكلمات التي  .2

آتابة الكلمات من النص التي قد  .1
 عرف الطالب معناها

آتابة الكلمات من النص التي لم  .2



 

 

 يمليها المدرس
 تكميل الجمل .3

 ب معناهايعرف الطال
آتابة الكلمات المناسبة للصور  .3

 المتعددة
وصل الصور بالكلمات الصحيحة  .4

 من حيث طريقة آتابتها
تكميل الجمل بالكلمات التي يسمعها  .5

 من المدرس
تكميل الجمل بالكلمات المناسبة  .6

 للصور المعدة
 آتابة جمع الكلمات المعينة .7
 وصل الكلمات إلى مترادفاتها  .8

آتابة 
 الجملة

لكلمات ترتيب ا .1
حتى تكون جملة 

 مفيدة
آتابة الجمل آتابة  .2

 صحيحة 

آتابة خمس جمل من النص آتابة  .1
 صحيحة جيدة

تطبيق التعبيرات من النص تطبيقا  .2
 آتابيا

ترتيب الكلمات حتى تكون جملة  .3
 مفيدة

 آتابة األسئلة من األجوبة المعدة .4
آتابة األجوبة وفقا ألنشطة الطالب  .5

 اليومية
 ر المعدةآتابة الجمل تحت الصو .6
تكوين جدول األنشطة اليومية من  .7

 االستيقاظ إلى النوم
 نسخ العبارات بكتابة صحيحة جيدة .8

آتابة 
 الترآيب

 معرفة التراآيب
 وتطبيقها

االطالع على أمثلة الجملة الفعلية  .1
 وطريقة صياغتها

 : استبدال الجمل آما في المثال، نحو .2
 =اْلَمَالِبَس / اْلَبَناُت /  َيْكِوْي .3
 اْلَبَناُت اْلَمَالِبَس ْيَتْكِو .4
ترجمة الجمل من اإلندونيسية إلى  .5

العربية باستخدام الجملة الفعلية 
 الصحيحة

تحويل الجمل من االسمية إلى الفعلية .6
 تكوين الجمل الفعلية بالكلمات المعدة .7



 

 

آتابة 
 الفقرة

ترتيب الجمل حتى  .1
 تكون فقرة

آتابة الفقرة آتابة  .2
 صحيحة

 وصف الصورة .3

ل التي تليها الصور حتى ترتيب الجم .1
تكون فقرة مفيدة عن نشاطة طالبة 

 مجتهدة
آتابة الجمل المفيدة تحت الصور  .2

المناسبة الجميلة الواضحة ثم آتابتها 
 مرة أخرى في شكل فقرة

آتابة الفقرات عن أنشطة الطالب  .3
عند يوم العطلة، ويعملها الطالب في 

 المنزل

آتابة 
 اللعبة

القدرة على أداء عملية 
 لكتابة باللعبةا

وطريقتها . الكتابة عن طريق اللعبة .1
يكتب المدرس للطالب جملة آخرها 

مفعول به، فيكرر الطالب لكتابة /اسم
تلك الجملة ويزيد باسم آخر مبدوء 
. بالحرف اآلخر من االسم األول

 mengejar"ويسمى هذا البحث ِب 
huruf pertama ." ويمكن أن يعمل

درس و الطالب بصديقه أو بين الم
. الطالب أو بين الطالب جميعهم

 : المثال
أذهب إلى السوق و أشتري : 1طالب     
 .أرنبا

أذهب إلى السوق و أشتري : 2طالب 
 .أرنبا و بحرا

أذهب إلى السوق و أشتري : 3طالب 
 . أرنبا و بحرا و رماال

 وهلم جرى
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

  7الجدول 
 )تعليمي نتيجة اإلعدادمن محتوى الكتاب ال( التسوق: الدرس الثاني

 النشاطات المدلوالت المواد

آتابة 
 الكلمة

آتابة الكلمات آتابة  .1
 صحيحة

آتابة الكلمات التي  .2
 يمليها المدرس

 تكميل الجمل .3

آتابة الكلمات من النص التي قد عرف  .1
 الطالب معناها

آتابة الكلمات من النص التي لم يعرف  .2
 الطالب معناها

 ور المتعددةآتابة الكلمات المناسبة للص .3
تكوين جدول التسوق وفقا لخبرة  .4

 الطالب
وصل الصور بالكلمات الصحيحة من  .5

 حيث طريقة آتابتها
تكميل الجمل بالكلمات التي يسمعها من  .6

 المدرس
تكميل الفقرة بالكلمات المناسبة للصور  .7

 المعدة
 آتابة جمع الكلمات المعينة من النص .8
تكميل جمل بضد إحدى الكلمات داخل  .9

 الجمل 

آتابة 
 الجملة

ترتيب الكلمات حتى  .1
 تكون جملة مفيدة

آتابة الجمل آتابة  .2
 صحيحة 

جمل من النص آتابة صحيحة  5آتابة  .1
 جيدة

تطبيق التعبيرات من النص تطبيقا  .2
 آتابيا

 ترتيب الكلمات حتى تكون جملة مفيدة .3
 آتابة األسئلة من األجوبة المعدة .4
 آتابة األجوبة وفقا لمضمون النص .5
 تحت الصور المعدة آتابة الجمل .6
 نسخ العبارات بكتابة صحيحة جيدة .7

آتابة 
 الترآيب

 معرفة التراآيب .1
 تطبيق التراآيب .2

االطالع على أمثلة الترآيب اإلضافي  .1
 وطريقة صياغته

 استخراج التراآيب اإلضافية من النص .2



 

 

ترجمة الجمل التي فيها تراآيب إضافية  .3
من اإلندونيسية إلى العربية باستخدام 

 لفعلية الصحيحةالجملة ا
تكوين الجمل الفعلية بالتراآيب  .4

اإلضافية المعدة، مثل ِآَتاب اْلَقَواعد، 
 َبائع اْلَخْضَرَوات، وغيرهما

آتابة 
 الفقرة

ترتيب الجمل حتى  .1
 تكون فقرة

آتابة الفقرة آتابة  .2
 صحيحة

 وصف الصورة .3

ترتيب الجمل التي تليها الصور حتى  .1
تكون فقرة مفيدة عن شخص يشتري 

 ا ثم آتابتها في شكل فقرةمعطف
آتابة الجمل المفيدة تحت الصور  .2

المناسبة الجميلة الواضحة ثم آتابتها 
 مرة أخرى في شكل فقرة

آتابة الفقرات عن خبرة الطالب عند  .3
. التسوق، وذلك بمساعدة األسئلة المهمة
 ويعمل الطالب هذه الوظيفة في المنزل

آتابة الحوار البسيط بين البائع  .4
وأسلوب الحوار يستخرج . والمشتري

 :من النص، هو
أي خدمة؟:    اْلَباِئُع 

 .َسَمًكا َو َلْحًما َو َدَجاًجا ُأِرْيُد: اْلُمْشَتِري
تفضل السمك واللحم :     اْلَباِئُع

والدجاج
 .ِخَياًرا َو َبَصًال ُأِرْيُد: اْلُمْشَتِري
تفضل الخيار والبصل:     اْلَباِئُع

 ؟ َآِم اْلَمْبَلُغ. َيْكِفْي: اْلُمْشَتِري
ِعْشُرْوَن َأْلًفا :     اْلَباِئُع

آتابة 
 اللعبة

القدرة على أداء عملية 
 الكتابة باللعبة

الحروف  يستخرج الدارس من مجموعة
المتقاطعة الكلمات التي تتعلق بالتسوق، 

ثم . َعُمْوِديًَّة َآاَنْت َأْم ُأُفِقيًَّة َأْم ِاْنِحَراِفيًَّة
مرة أخرى في شكل الكلمات  يكتبها

 .المتصلة
 
 

  8الجدول 
من محتوى الكتاب التعليمي نتيجة ( العناية بالصحة :الدرس الثالث

 )اإلعداد



 

 

 النشاطات المدلوالت المواد

آتابة 
 الكلمة

آتابة الكلمات  .1
 آتابة صحيحة

آتابة الكلمات التي  .2
 يمليها المدرس

 تكميل الجمل .3

آتابة الكلمات من النص التي قد  .1
 عرف الطالب معناها

آتابة الكلمات من النص التي لم  .2
 ب معناهايعرف الطال

آتابة الكلمات المناسبة للصور  .3
 المتعددة

وصل الصور بالكلمات الصحيحة  .4
 من حيث طريقة آتابتها

تكميل الجمل بالكلمات التي يسمعها  .5
 من المدرس

تكميل الفقرة بالكلمات المناسبة  .6
 للصور المعدة

 آتابة جمع الكلمات المعينة .7
تكميل الجمل بضد إحدى الكلمات  .8

 داخل نفس الجمل

بة آتا
 الجملة

ترتيب الكلمات  .1
حتى تكون جملة 

 مفيدة
آتابة الجمل آتابة  .2

 صحيحة 

جمل من النص آتابة صحيحة  5آتابة  .1
 جيدة

تطبيق التعبيرات من النص تطبيقا  .2
اْلُخْبَز / اْلُخْبَز اَألْبَيَض : (مثال. آتابيا

 ) = اَألْسَمَر
اْلُخْبَز  ُآِلاْلُخْبَز اَألْبَيَض  َال َتْأُآِل .3

 !َر اَألْسَم
ترتيب الكلمات حتى تكون جملة  .4

 مفيدة
 آتابة األسئلة من األجوبة المعدة .5
 آتابة األجوبة وفقا لمضمون النص .6
 آتابة الجمل تحت الصور المعدة .7
 نسخ العبارات بكتابة صحيحة جيدة .8

آتابة 
 الترآيب

 معرفة التراآيب .1
 تطبيق التراآيب .2

االطالع على أمثلة الترآيب  .1
 الوصفي وطريقة صياغته

 : ستبدال الجمل آما في المثالا .2
 ِفي الُمْسَتْشَفى= َماِهٌر / َطِبْيٌب  .3

َطِبْيٌب َماِهٌر ترجمة الجمل التي فيها 



 

 

ترآيب وصفي من اإلندونيسية إلى 
 العربية 

تكميل الجمل بصفة مناسبة صحيحة  .4
 عند الترآيب

آتابة 
 الفقرة

ترتيب الجمل حتى  .1
 تكون فقرة

آتابة الفقرة آتابة  .2
 صحيحة

 الصورة وصف .3

ترتيب الجمل التي تليها الصور حتى  .1
تكون فقرة مفيدة عن شخص يصيبه 

 البول السكري
آتابة الجمل المفيدة عن شخص  .2

يصيبه ضغط الدم تحت الصور 
المناسبة الجميلة الواضحة ثم آتابتها 

 مرة أخرى في شكل فقرة
آتابة الفقرات عن طريقة الطالب  .3

عند االجتناب عن المرض، ويعملها 
 الب في المنزلالط

آتابة 
 اللعبة

القدرة على أداء عملية 
 الكتابة باللعبة

يكتب الطالب جملة مبدوءة بحرف في 
جهة اليمين ومختتمة بحرف في جهة 

 :مثال. اليسار
 آتابتك أحسن من آتابتي             

 
 
 
 
 
 آتاب المدرس -2

ثة يتكون هذا الكتاب من الغالف وثالثة الدروس التي فيها ثال 
دروس تحتوي على موضوعات النصوص هي األعمال اليومية و 

 .التسوق والعناية بالصحة
آل درس يتكون من معيار الكفاءة والكفاءة األساسية والمدلوالت  

ودليل استخدام الكتاب التعليمي وخطتي الدراسية والنص التعليمي 
أن آتاب الطالب إال عن فكتاب المدرس اليختلف . الدراسة والتدريس

ي ك



 

 

دليل استخدام الكتاب التعليمي وخطتي الدراسة الكتاب للمدرس مكمل 
 .حتى يسهل عليه القيام بتعليمه والتدريس

 
تعليم اللغة  يعرض البيانات من المقابلة مع الخبير في مجال .و 

 وإعداد المواد التعليمية العربية
ليم اللغة الباحث بمقابلة األستاذ مهيبان آخبير في مجالي تع قام

أي الكتاب التعليمي في السابع من  الدراسيةعربية وإعداد المواد ال
وذلك بعد انتهاء الباحث من آتابة المواد التعليمية . م2009أغسطسسنة 
 .و إعدادها

رأى األستاذ مهيبان في قدرة طلبة المدرسة الثانوية بإندونيسيا 
م ورأى أن قدرته. على الكتابة العربية أن أآثرهم في مستوى الضعف

بعضهم يستطيعون أم يكتبوا ويرسموا الحروف الهجائية . عليها مختلفة
حتى الكلمات العربية جيدا، بل اليستطيعون أن يعبروا أفكارهم وآراءهم 
في عدة العمليات الكتابية مثل آتابة الجملة والفقرة والترآيب وتطبيق 

هم وبعضهم اآلخرون يتمكنون من تعبير آراء. بعض األساليب واألنماط
وأفكارهم عند الكتابة ولكنهم قد يخطؤون عند رسم الحروف إما في حال 

ومن . وبعضهم يستغرقون وقتا طويال عند الكتابة. الوصل أو الفصل
أن بعضهم ضعفاء في رسم الحروف ووصل الحروف إلى  المؤسف
ولخص الخبير في آخر آالمه إن الطلبة معظمهم في مستوى . الكلمات

 .رةضعيف في هذه المها
ثم رأى أن من أسباب ذلك قلة الحصة الدراسية للغة العربية في 

ومن . المدرسة حتى اليمكن أن يعلم جميع مهاراتها األربع تعليما فعاال
األسباب أيضا أن المواد التعليمية آانت ولم تزل مقتصرة على مهارة 

وال توجد هناك المواد التعليمية الخاصة لمهارة . واحدة معينة فحسب
 .كتابةال

فلذلك يوصينا الخبير أن تعليم اللغة العربية خاصة على مهارة 
. الكتابة تحتاج إلى محاوالت من آل قبل تربوي لترقيتها نوعيا وآميا

فمن المحاوالت إعداد المواد التعليمية لتعليم جميع المهارات اللغوية 
األربع بالتفصيل آي يجيد الطلبة على آل مهارة لغوية، ألن الكتب 
المدروسة هذا اليوم أغلبيتها تحوي جميع المهارات األربع مباشرة دون 



 

 

لكل مهارة لغوية حتى التتساوى آمية المواد والتدريبات لكل التفصيل 
مهارة لغوية، بل بعض الطلبة يتحيرون أي للقراءة وأي للكتابة وأي 

ومن منافع التفصيل أن ينال آل مهارة لغوية وقت . للكالم وهلم جرى
ا وأن ينال الطلبة وقتا الئقا وفرصة آافية لتعبير آراءهم وأفكارهم حقه

وزاد الخبير أن في هذا المجال تحتاج جهود المدرسين . عند الكتابة
 .إلعداد المواد التعليمية أو تطويرها

ثم رأى الخبير أن من يقوم بإعداد المواد التعليمية البد من 
أن يختار مدخال مناسبا لنفس  فمن الالزم. االهتمام بالمدخل المستخدم

فقال الخبير إن المدخل أو . الطلبة والمدرسين من الحاجات والخصائص
على السياق العام من المستحسن تطبيقه في إعداد المواد التعليمية االتجاه 

وتعليمها وتعلمها، ألن من مبادئه السبعة وصل التعلم إلى حياة الطلبة 
 .جاد ما يتعلمونه بأنفسهماليومية وإعطاء الحر لديهم إلي

وأوصى الباحث الخبير أن في عملية إعداد المواد التعليمية البد 
من االهتمام بمبادئ الترتيب والتتابع والتدرج والعالقة والشمولية عند 

 .تقديمها وآذلك اإلمكانية لتعليمها وتعلمها
فيمكن االطالع على . وفي هذا النشاط قدم الباحث سبعة أسئلة 
 .ألسئلة مع أجوبتها في الجدول اآلتيتلك ا
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 وأجوبتها مع الخبير مجموعة أسئلة المقابلة

 األجوبة األسئلةالنمرة

1 

رأيكم في قدرة طلبة المدرسة ما 
الثانوية اإلسالمية الحكومية 
بإندونيسيا على آتابة اللغة 

 العربية؟

رأى الخبير في قدرة طلبة المدرسة 
على الكتابة العربية  الثانوية بإندونيسيا

ورأى . أن أآثرهم في مستوى الضعف
 أن قدرتهم عليها مختلفة

2 

ماذا ترى في ترقية تعليم مهارة 
 الكتابة بإندونيسيا؟

أوصانا الخبير أن تعليم اللغة العربية 
خاصة على مهارة الكتابة تحتاج إلى 
محاوالت من آل قبل تربوي لترقيتها 

 . نوعيا وآميا

3 

الع على بعض الكتب بعد االط
التعليمية والقيام بالمقابلة مع 
المدرس، رأى الباحث أن فيها 
تفضيل مواد القراءة والقواعد 

فمن المحاوالت لترقية تعليم الكتابة 
إعداد المواد التعليمية لتعليم جميع 
المهارات اللغوية األربع بالتفصيل آي 

 يجيد الطلبة على آل مهارة لغوية



 

 

ماذا . والحوار على الكتابة
رأيكم في ترقية تعليم الكتابة 
عن طريق إعداد المواد 
التعليمية الخاصة لهاحتى سهل 
على الطلبة تعبير اآلراء 

 ا؟واألفكار والخبرات تحريري

4 

ماذا ترى في أن إعداد المواد 
التعليمية لمهارة الكتابة إحدى 
الطرق لترقية قدرة المدرس 

 على التعليم وتسهيله؟

اب التعليمي لكل مهارة وجود الكت
يسهل عملية التعليم والتعلم لدى 

السيما للكتابة التي . المدرس والطلبة
هي مهارة إنتاجية تحتاج إلى وسائل 
التدريبات الكافية لتحصيل نتيجة من 

 تعبير اآلراء واألفكار

5 

ماذا ترى في الكتاب التعليمي 
الذي أعده الباحث معتمدا على 

لم على السياق اتجاه التعليم والتع
 ؟)CTL(العام 

قال الخبير إن المدخل أو االتجاه على 
السياق العام من المستحسن تطبيقه في 
إعداد المواد التعليمية وتعليمها 

 وتعلمها، ألن من مبادئه
 

السبعة وصل التعلم إلى حياة الطلبة 
اليومية وإعطاء الحر لديهم إليجاد ما 

 يتعلمونه بأنفسهم

6 

في إعداد المواد  ماذا توصيناب
التعليمية لمهارة الكتابة آي 

 يصل إلى النجاح؟

أوصى الباحث الخبير أن في عملية 
إعداد المواد التعليمية البد من االهتمام 
بمبادئ الترتيب والتتابع والتدرج 
والعالقة والشمولية عند تقديمها وآذلك 
اإلمكانية لتعليمها وتعلمها بالنسبة إلى 

 اتهم عقول الطلبة وحاج
 

 
 الخبيرعرض البيانات من االستبيان من  .ز 

التعليمية في التجربة الفردية إلى  عداد الموادإقدم الباحث نتاج 
تصنيف الكتب المدرسية لتعليم وفي  الخبير في مجال تعليم اللغة العربية

إنه آان ولم يزل يبذل آل جهوده . هو األستاذ مهيبان. اللغة العربية



 

 

يمي في إندونيسيا على وجه الخصوص في جامعة لخدمة المجال التعل
 .ماالنج الحكومية

للحصول على االقتراحات والمداخالت  باالستبيانالباحث  أتىو
حول المواد التعليمية المؤلفة لتصحيحها وتنقيحها من حيث اختيار 
المحتوى ومناسبته للطلبة وترتيبه وتتابعه وعالقته ودقته وشموليته 

وحصل الباحث على المعلومات . مرحلة الثانويةوإمكانية تدريسه لل
 :اآلتية

في اختيار المادة ومناسبتها لمستوى الطلبة في المرحلة الثانوية  .1
وزاد في إجابته أن اختيار . فرأى أن اختيار المادة مناسبة لهم

الكلمات واللغات السيما في آتابة األمر البد من االهتمام بسهولتها 
 .في الفهمواتصاليتها 

 .ي ترتيب المادة وتتابعها وعالقتها اليجد المشكلةف .2
 .ادة ودقتها فرأى أنها جيدةوعن شمولية الم .3
 

النشاطات التعلمية قد اتجهت إلى الهدف التعليمي المقرر و تحوي  .4
 .التدريبات الكافية المتدرجة

وفي أمر إمكانية هذا الكتاب لتعليمه فرأى الخبير أنه قد استوفى  .5
عليمية، وأما استخدامه للتعليم في الحجرات الشروط للمادة الت

الدراسية فال بد من النظر إلى النتيجة من تطبيقه في العمليات 
 .التعليمية

فالمادة التعليمية مكملة بالتدريبات المتنوعة المتدرجة من السهل إلى  .6
 . الصعب

تعليم الكتابة للصف الثاني من المدرسة وتطبيق هذه المادة مالئم ل .7
 .اإلسالميةالثانوية 

السؤال عن مناسبة هذه المادة التجاه التعليم والتعلم على السياق وفي  .8
مناسبة ألن في رأى الخبير أن هذه المادة تناسب ذلك االتجاه ف. العام

وبجانب ذلك إللقاء األمر أو . تأليفها وترتيبها تستخدم مبادئه السبعة
من  الطلب يستخدم أسلوب الدعوة وأسلوب المدح حتى تتمكن

 .تشجيع الطلبة على تعلم الكتابة
 



 

 

توضيحا وتكميال لنتيجة االستبيان من الخبير عن نتيجة اإلعداد 
 فيمكن 

 .االطالع على الجدول اآلتي
 10الجدول 

 نتيجة االستبيان من الخبير عن الكتاب التعليمي نتيجة اإلعداد
نوع 
 نتائج التقدير العناصر للتقدير العناصر

1 2 3 4 5 

ناصر الع
التقديمية

 √     )المدلوالت(الوضوح في الهدف . 1
   √   الترتيب أو التتابع في التقديم. 2
  √    التشجيع. 3
   √   المعاملة. 4
    √  التكامل في المعلومات التعليمية. 5
   √   السهولة في التعليم والتعلم. 6

مناسبة 
 المادة

لكفاءة مالئمتها بمعيار الكفاءة وا. 1
 األساسية

    √ 

  √    مالئمتها بمستوى عقول الطلبة. 2
  √    مالئمتها بالحاجة إلى المادة التعليمية. 3
  √    العالقة والصلة بين المادة التعليمية. 4
   √   مقروئية المادة التعليمية. 5
  √    صدق المادة التعليمية. 6
  √    اوسع المادة التعليمية ودقته. 7
  √    مستوى صعوبة المادة التعليمية. 8

العناصر 
الجرافقية

 √     استخدام الحروف ونوعها ومقياسها. 1
   √   الترتيب في الكتابة. 2
  √    الصورة. 3
  √    تصميم الغالف. 4

التدريبات

 √     مالئمة التدريبات بالهدف الدراسي. 1
  √    مادةمالئمة التدريبات بال. 2
    √  وضوح األمر في تقديم التدريبات. 3
    √  إرشاد التدريبات. 4
   √   جذابية التدريبات. 5



 

 

  √    تنوع التدريبات. 6
التدريبات تعطي تنويع استراتيجية . 7

 التعلم، مثل التعلم الفردي والتعلم الجماعي
   √  

مستوى 
 السياقية

ق يوصل الطلبة المواد تتجه إلى سيا. 1
إلى حياتهم اليومية، مثل أنشطة التسوق 

 والصحة واألنشطة اليومية

   √  

المواد توجه الطلبة إلى مذهب البنائية . 2
أي تحصيل المعارف والمعلومات عن (

 )طريق العمل والتطبيق مباشرة

   √  

المواد توجه الطلبة إلى طريقة . 3
 االستعالم عند التعليم والتعلم

   √  

المواد توجه الطلبة إلى التعلم عن . 4
 طريق االستجواب

  √   

المواد توجه الطلبة إلى التعلم التعاوني . 5
 أو المجتمع المتعلمين

  √   

وجود االنعكاس في آخر عملية التعليم . 6
 والتعلم

  √   

    √  تطبيق التقييم األصيل. 7
ير إجراء التعليم والتعلم عن طريقتحض. 8

 النموذج
    √ 

دليل 
 المعلم

  √    الكتاب التعليمي يحوي دليل المعلم. 1
   √   الدليل يكفي للمدرس. 2
الدليل يعرف المدرس الطريقة . 3

 واالستراتيجية والتقنيق المستخدمة
   √  

الدليل يرشد المدرس آيف أن يضع . 4
 خطة لعملية تعليمه

  √   

على أن يستخدم الدليل يشجع المدرس . 5
 ما له من الطريقة والتقنيق

  √   

المفردات
المفردات آافية ومناسبة لمستوى عقول . 1

 الطلبة وحاجاتهم
   √  

تسهيال لترجمة المفردات فتستخدم . 2
 الصور

  √   

 تطبيق
 الكتاب

  √    السهولة في تعلم هذا الكتاب. 1
   √   وضوح هذا الكتاب يسبب إلى الفهم. 2
    √  جذابية هذا الكتاب. 3



 

 

 :آما يلي ةفالمعنى من آل األرقام السابق
 واضح جدا/ مناسب جدا / جيد جدا  -5
 واضح/ مناسب / جيد  -4
 مقبول -3
 ناقص -2
 أشد نقصا -1

شكل هذه المادة المطبوعة في  ويتضح فيما سبق، أن الخبير يقدر 
 :ا فيواضح جد/ مناسب جدا / آتاب بالتقدير جيد جدا 

 وضوح الهدف الدراسي أو المدلوالت .1
 مالئمة المادة بمعيار الكفاءة والكفاءة األساسية .2
  استخدام الحروف واللغات ونوعها ومقياسها .3
 مالئمة التدريبات بالهدف الدراسي .4

 :واضح في/ مناسب / وبالتقدير جيد 
 التشجيع .1
 وسع المادة التعليمية ودقتها .2
 مالئمتها بمستوى عقول الطلبة .3
 ئمتها بالحاجة إلى المادة التعليميةمال .4
 العالقة والصلة بين المادة التعليمية .5
 صدق المادة التعليمية .6
 مستوى صعوبة المادة التعليمية .7
 الصورة .8
 تصميم الغالف .9

 مالئمة التدريبات بالمادة .10
 تنوع التدريبات .11
التدريبات تعطي تنويع استراتيجية التعلم، مثل التعلم الفردي   .12

 عيالجما  والتعلم 
المواد تتجه إلى سياق يوصل الطلبة إلى حياتهم اليومية، مثل  .13

 أنشطة التسوق والصحة  واألنشطة اليومية
أي تحصيل المعارف (المواد توجه الطلبة إلى مذهب البنائية  .14

 )والمعلومات عن طريق العمل والتطبيق مباشرة
 المواد توجه الطلبة إلى طريقة االستعالم عند التعليم والتعلم .15



 

 

 كتاب التعليمي نتاج اإلعداد يحوي دليل المعلمال .16
الدليل يعرف المدرس الطريقة واالستراتيجية والتقنيق  .17

 المستخدمة
 المفردات آافية ومناسبة لمستوى عقول الطلبة وحاجاتهم .18
 السهولة في تعلم هذا الكتاب .19

 
 :وبالتقدير مقبول في

 الترتيب أو التتابع في التقديم .1
 المعاملة .2
 عليم والتعلمالسهولة في الت .3
 مقروئية المادة التعليمية .4
 وسع المادة التعليمية ودقتها .5
 الترتيب في الكتابة .6
 جذابية التدريبات .7
 المواد توجه الطلبة إلى التعلم عن طريق االستجواب .8
 المواد توجه الطلبة إلى التعلم التعاوني أو المجتمع المتعلمين .9

 وجود االنعكاس في آخر عملية التعليم والتعلم .10
 ليل يكفي للمدرسالد .11
 الدليل يرشد المدرس آيف أن يضع خطة لعملية تعليمه .12
الدليل يشجع المدرس على أن يستخدم ما له من الطريقة  .13

 والتقنيق
 تسهيال لترجمة المفردات فتستخدم الصور .14
 وضوح هذا الكتاب يسبب إلى الفهم .15
 وضوح األمر في، التكامل في المعلومات التعليمية :في وبالتقدير ناقص 
جذابية هذا ، و تطبيق التقييم األصيل، إرشاد التدريبات، التدريبات  تقديم 
  .الكتاب
 :وبعد ملء االستبيان يعطي الخبير بعض التوصيات عن 
 االهتمام بدقة دليل المعلم فضال عن التقنيقيات .1
 حات األجنبية ينبغي أن تكتب منحرفةآتابة المصطل .2
 وضوح األمر واتصاليته .3
 صور المفردات زيادة صور خارج .4



 

 

 بعد آتابة النص..." منقول بالتصرف من"أو ..." منقول من "آتابة  .5
 اصالح األخطاء في الكتابة .6
و رأى الباحث في أن الكتاب التعليميى البد أن يحصل عند التقدير  

فأصلحه الباحث حتى ينتج الكتاب التعليمي " مقبول"على األقل بالدرجة 
 . صفحات المالحقبشكل جديد ويليه هذا البحث في 

ثم جاء الباحث الخبير مرة أخرى بالكتاب التعليمي نتيجة اإلصالح  
، وهو التكامل في المعلومات "ناقص"لتقدير ما يحصل على الدرجة 

ات، إرشاد التدريبات، تطبيق يبالتعليمية، وضوح األمر في تقديم   التدر
للتكامل " جيد"جة درويعطي الخبير ال. التقييم األصيل، و جذابية هذا الكتاب

التدريبات و إرشاد  وضوح األمر في تقديمفي المعلومات التعليمية و
وأما تطبيق التقييم األصيل و جذابية الكتاب يعطيهما الخبير . التدريبات

 ".مقبول"الدرجة 
 

 عرض البيانات من االستبيان من المدرس .ح 
في شكل آتاب ة المطبوعة التعليميالمواد أي  قدم الباحث نتاج اإلعداد 

اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ماالنج، إلى مدرستي 
مييا إلرحما صانا واألستاذة نفيستن للحصول على تقديرهما وهي األستاذة 
وبعد التوضيح والتدريب عن طريقة تعليمه، وزع الباحث . تجاه هذا اإلعداد

ين في التاريخ العاشر من أغسطس يوم اإلثن االستبيان فيه عناصر لتقديره
آما نتيجتين متساويتين من تقدير آلتيهما، وحصل الباحث على . م2009سنة 

 :في الجدول اآلتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 11الجدول 
 الكتاب التعليمي نتيجة اإلعداد عن للغة العربية نمدرستيالير من التقد

نوع 
 نتائج التقدير العناصر للتقدير العناصر

1 2 3 4 5 

العناصر 
التقديمية

 )المدلوالت(الوضوح في الهدف . 1
 

   √  

  √    الترتيب أو التتابع في التقديم. 2
 √     التشجيع. 3
 √     المعاملة. 4
 √     التكامل في المعلومات التعليمية. 5
  √    السهولة في التعليم والتعلم. 6

مناسبة 
 المادة

اءة والكفاءة مالئمتها بمعيار الكف. 1
 األساسية

   √  

  √    مالئمتها بمستوى عقول الطلبة. 2
  √   مالئمتها بالحاجة إلى المادة التعليمية. 3
  √    العالقة والصلة بين المادة التعليمية. 4
  √    مقروئية المادة التعليمية. 5
 √     صدق المادة التعليمية. 6
 √     ودقتها وسع المادة التعليمية. 7
  √    مستوى صعوبة المادة التعليمية. 8

العناصر 
الجرافقية

  √    استخدام الحروف ونوعها ومقياسها. 1
  √    الترتيب في الكتابة. 2
  √    الصورة. 3
  √    تصميم الغالف. 4

التدريبات

  √    مالئمة التدريبات بالهدف الدراسي. 1
  √    ات بالمادةمالئمة التدريب. 2
  √    وضوح األمر في تقديم التدريبات. 3
  √    إرشاد التدريبات. 4
  √    جذابية التدريبات. 5
  √    تنوع التدريبات. 6



 

 

التدريبات تعطي تنويع استراتيجية . 7
التعلم، مثل التعلم الفردي والتعلم 

 الجماعي

   √  

مستوى 
 السياقية

لى سياق يوصل الطلبة المواد تتجه إ. 1
إلى حياتهم اليومية، مثل أنشطة التسوق 

 والصحة واألنشطة اليومية

    √ 

المواد توجه الطلبة إلى مذهب . 2
أي تحصيل المعارف (البنائية 

والمعلومات عن طريق العمل والتطبيق 
 )مباشرة

    √ 

المواد توجه الطلبة إلى طريقة . 3
 لماالستعالم عند التعليم والتع

    √ 

المواد توجه الطلبة إلى التعلم عن . 4
 طريق االستجواب

  √   

المواد توجه الطلبة إلى التعلم . 5
 التعاوني أو المجتمع المتعلمين

   √  

وجود االنعكاس في آخر عملية . 6
 التعليم والتعلم

   √  

  √    تطبيق التقييم األصيل. 7
إجراء التعليم والتعلم عن . 8
 ريقتحضير النموذجط

    √ 

دليل 
 المعلم

الكتاب التعليمي نتاج اإلعداد يحوي . 1
 دليل المعلم

  √   

   √   الدليل يكفي للمدرس. 2
الدليل يعرف المدرس الطريقة . 3

 واالستراتيجية والتقنيق المستخدمة
  √   

الدليل يرشد المدرس آيف أن يضع . 4
 خطة لعملية تعليمه

   √  

الدليل يشجع المدرس على أن . 5
 يستخدم ما له من الطريقة والتقنيق

   √  

المفردات
المفردات آافية ومناسبة لمستوى . 1

 عقول الطلبة وحاجاتهم
   √  

تسهيال لترجمة المفردات فتستخدم . 2
 الصور

   √  



 

 

 تطبيق
 الكتاب

  √    السهولة في تعلم هذا الكتاب. 1
  √    بب إلى الفهموضوح هذا الكتاب يس. 2
  √    جذابية هذا الكتاب. 3

 :آما يلي ةفالمعنى من آل األرقام السابق 
 واضح جدا/ مناسب جدا / جيد جدا  -5
 واضح/ مناسب / جيد  -4
 مقبول -3
 ناقص -2
 أشد نقصا -1

هذه المادة المطبوعة في  انتقدر ويتضح فيما سبق، أن المدرستين 
 :واضح جدا في/ مناسب جدا / جدا آتاب بالتقدير جيد شكل 
 التشجيع .1
 المعاملة .2
 التكامل في المعلومات التعليمية .3
 صدق المادة التعليمية .4
 وسع المادة التعليمية ودقتها .5
 توجيه المادة التعليمية إلى حياة الطلبة اليومية .6
 توجيه المادة التعليمية إلى مذهب البنائية .7
 متوجيه المادة التعليمية إلى طريقة االستعال .8

 :واضح في/ مناسب / وبالتقدير جيد 
 الوضوح في الهدف أو المدلوالت .1
 الترتيب أو التتابع في تقديمه .2
 سهولة التعليم والتعلم .3
 مالئمة المادة بمعيار الكفاءة والكفاءة األساسية .4
 مالئمتها بمستوى عقول الطلبة .5
 مالئمتها بحاجات الطلبة إلى المادة التعليمية .6
 مادةبين الوالعالقة  الصلة .7
 المادة مقروئية .8
 مستوى صعوبة المادة .9

 استخدام الحروف واللغات ونوعها ومقياسها .10



 

 

 الترتيب أو التدرج في الكتابة والتدريبات .11
 الصورة .12
 تصميم الغالف .13
 مالئمة التدريبات بالهدف الدراسي .14
 مالئمة التدريبات بالمادة .15
 وضوح األمر في تقديم التدريبات .16
 إرشاد التدريبات .17
 تجذابية التدريبا .18
 تنوع التدريبات .19
آون التدريبات تعطي تنويع استراتيجية التعلم، مثل التعلم  .20

 الفردي والتعلم الجماعي
 توجيه المادة إلى التعلم التعاوني أو المجتمع المتعلمون .21
 تطبيق االنعكاس في التعليم والتعلم .22
 التقييم األصيل تطبيق .23
 آون الدليل يرشد المدرس آيف أن يضع خطة لعملية تعليمه .24
آون الدليل يشجع المدرس على أن يستخدم ما له من الطريقة  .25

 والتقنيق
 آون المفردات آافية ومناسبة لمستوى عقول الطلبة وحاجاتهم .26
 استخدام الصور لتسهيل ترجمة المفردات .27
 السهولة في تعلم هذا الكتاب .28
 وضوح هذا الكتاب يسبب إلى الفهم .29
 جذابية هذا الكتاب .30

 
 :وبالتقدير مقبول في

 المادة إلى التعلم والتعليم بطريقة االستجواب توجيه .1
 شمولية الكتاب على دليل المعلم .2
 آون الدليل يكفي للمدرس .3
آون الدليل يعرف المدرس الطريقة واالستراتيجية والتقنيق  .4

 المستخدمة
 

 :وبعد ملء االستبيان تعطي المدرستان بعض التوصيات عن



 

 

 لحصة الدراسيةالحاجة إلى تلخيص محتويات الكتاب ألجل قلة ا .1
 الترتيب أو التتابع من السهل إلى الصعب .2
 التفصيل بين التدريبات األساسية و التدريبات اإلضافية .3

 
 عرض البيانات من االختبار .ط 

 نتيجة الطلبة في االختبار القبلي -1
 

 12الجدول 
 نتيجة الطلبة في االختبار القبلي

 الدرجة النتيجة االسمالرقم
 ناقصا أآثر 47 ب. أحمد عالم  1
 مقبول 67 أحمد فوز الواحد 2
 أآثر ناقصا 45 أغنيا فؤادة العناية 3
 أآثر ناقصا 43 ر. عائشة رضى 4
 أآثر ناقصا 34 ر. برهان الدين 5
 جيد 80 حليمي فطرة الليلي 6
 جيد 73 أ. فائكا رزقي 7
 أآثر ناقصا 38 فخري زاهر 8
 مقبول 69 فرادله إنتان 9

 مقبول 62 غادس غناتيكا 10
 جيد 72 حنيفة السلوى 11
 ناقص 52 عزة المصفى 12
 مقبول 68 الال زآية 13
 جيد 74 لطيفة 14
 مقبول 63 مانيحا ميجيل فوتري 15
 أآثر ناقصا 48 محمد عبدي دانورجا 16
 جيد 71 محمد علي فكري 17
 مقبول 69 ف.هـ. محمد عارف 18
 أآثر ناقصا 44 محمد عيسى أحسني 19
 جيد 74 حمد راندي سوغينطارام 20
 أآثر ناقصا 38 أ. نبيال عبدل 21
 مقبول 68 نادرا حسن 22



 

 

 ناقص 52 نوفان نور رشيد 23
 جيد 76 نعماواتي سكينه 24
 ناقص 58 ر. قاري تيفاني 25
 ناقص 60 رفدا سبيال 26
 أآثر ناقصا 48 سافطري 27
 مقبول 68 شيري أرستيياني 28
 ناقص 53 سلطان سهبانا 29
 جيد 81 وردة نفيسة 30
 جيد 74 ر. ويدييا 31
 ناقص 59 يوني خير النساء 32
 ناقص 52 زآية سلسبيال 33

     1980                     المجموع
 

نظرا إلى الجدول السابق يتضح أن نتائج الطلبة في االختبار  
 :القبلي يمكن تصنيفها إلى

 طالبا 0   درجة جيد جدا نالها  .1
 طالبا 9   رجة جيد نالها د .2
 طالبا 8   درجة مقبول نالها  .3
 طالبا 7   درجة ناقص نالها  .4
 طالبا 9    نالها  درجة أشد نقصا .5

توضيحا لمعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة في االختبار  
 :القبلي آما عرض الباحث في الجدول اآلتي

 13الجدول 
 نسبة مائوية لنتيجة االختبار القبلي

مسافة تحديد  مالرق
 النتيجة

عدد 
 الطلبة

نسبة  الدرجة
 مائوية

 - جيد جدا 0 91-100 1
 % 27،27 جيد 9 71-90 2
 % 24،24 مقبول 8 61-70 3
 % 21،21 ناقص 7 51-60 4
 % 27،27 أآثر ناقصا 9 00-50 5

 % 100  33 100المجموع



 

 

  
 ابةبة في الكتابة المقيدة أو الكتومن هنا يتضح أن قدرة الطل

و " جيد"على مستوى %  27،27 قبل تطبيق المادة المؤلفة ةالموجه
" ناقص"على مستوى %  21،21و " مقبول"على مستوى %  24،24

     ".أآثر ناقصا"على مستوى %  27،27و 
    

 :ولمعرفة النتيجة المعدلة استخدم الباحث الرمز آما يلي
 %   100 ×مجموع الدرجة  =الدرجة المعدلة 

 موع الطلبةمج   
= 1980 × 100   % 

   33 
=  60،00  %  

 
من نتيجة المعدلة السابقة، حسب المعيار المستخدم في هذا  

ة على الموجه الكتابةالبحث، نعرف أن قدرة الطلبة في الكتابة المقيدة أو 
 %. 60،00ألن معدل نتيجتهم " ناقص"مستوى 

 نتيجة االختبار البعدي -2
عدي، قام الباحث بتعليم الكتابة المقيدة قبل عقد االختبار الب

 تطبيق هذه المادة تسع لقاءاتيستغرق  و. اإلعداد نتيجة باستخدام المادة
فلكل موضوع يحتاج في تطبيقه إلى ثالث . الحصص الدراسية من

 :لقاءات وتلك اللقاءات آما في الجدول اآلتي
 14الجدول 

 التعليمفي عملية  جدول تطبيق نتيجة الكتاب التعليمي
 المادة الدرس الوقت اليوم والتاريخ

 الكتابة المقيدة - االختبار القبلي 10،30 - 09،30 2009-8-7/الجمعة

10،30 - 09،30 2009-8-14/الجمعة
 الدرس األول

األعمال (
 )اليومية

 آتابة الكلمات -
 آتابة الجمل -

 آتابة التراآيب -10،30 - 09،30 2009-8-28/الجمعة
 

 آتابة الفقرات -10،30 - 09،30 2009-9-4/ةالجمع
 آتابة اللعبة -



 

 

10،30 - 09،30 2009-9-11/الجمعة
 الدرس الثاني

 )التسوق(

 آتابة الكلمات -
 آتابة الجمل -

 آتابة التراآيب -10،30 - 09،30 2009-9-18/الجمعة

 آتابة الفقرات -10،30 - 09،30 2009-10-9/الجمعة
 آتابة اللعبة -

-10-16/الجمعة
2009 09،30 - 10،30

 الدرس الثالث
العناية (

 )بالصحة

 آتابة الكلمات -
 آتابة الجمل -

-10-23/الجمعة
 آتابة التراآيب -10،30 - 09،30 2009

-10-30/الجمعة
 آتابة الفقرات -10،30 - 09،30 2009

 آتابة اللعبة -
 الكتابة المقيدة - االختبار البعدي10،30 - 09،30 2009-11-6/الجمعة
وبعد التطبيق حوالي تسعة أيام حتى أن تم تعليم المادة الموجودة  

في آتاب آلها، ثم عقد الباحث االختبار البعدي، وحصل الباحث على 
 :النتيجة آما يلي

 
 15الجدول 

 نتيجة الطلبة في االختبار البعدي
 الدرجة النتيجة االسمالرقم

 مقبول 69 ب. أحمد عالم  1
 جيد 78 أحمد فوز الواحد 2
 جيد 75 أغنيا فؤادة العناية 3
 مقبول 65 ر. عائشة رضى 4
 ناقص 60 ر. برهان الدين 5
 جيد 90 حليمي فطرة الليلي 6
 جيد 84 أ. فائكا رزقي 7
 مقبول 62 فخري زاهر 8
 جيد 82 فرادله إنتان 9

 جيد 77 غادس غناتيكا 10
 جيد 86 حنيفة السلوى 11
 جيد 80 زة المصفىع 12
 جيد 84 الال زآية 13
 مقبول 62 لطيفة 14



 

 

 جيد 76 مانيحا ميجيل فوتري 15
 مقبول 70 محمد عبدي دانورجا 16
 جيد 84 محمد علي فكري 17
 جيد 75 ف.هـ. محمد عارف 18
 مقبول 68 محمد عيسى أحسني 19
 جيد 84 محمد راندي سوغينطارا 20
 ناقص 59 أ. نبيال عبدل 21
 جيد 78 نادرا حسن 22
 جيد 78 نوفان نور رشيد 23
 جيد 88 نعماواتي سكينه 24
 جيد 80 ر. قاري تيفاني 25
 جيد 74 رفدا سبيال 26
 جيد 74 سافطري 27
 جيد 80 شيري أرستيياني 28
 جيد 78 سلطان سهبانا 29
 جيد جدا 94 وردة نفيسة 30
 جيد 86 ر. ويدييا 31
 جيد 72 يوني خير النساء 32
 مقبول 66 زآية سلسبيال 33

 2548                  المجموع                                
   

نظرا إلى الجدول السابق يتضح أن نتائج الطلبة في االختبار 
 :البعدي يمكن تصنيفها إلى

 طالبا 1   درجة جيد جدا نالها  .1
 طالبا 23  درجة جيد نالها  .2
 طالبا 7  درجة مقبول نالها  .3
 طالبا 2  درجة ناقص نالها  .4
 طالبا 0  نالها  ة أشد نقصادرج .5

توضيحا لمعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة في االختبار  
 :البعدي آما عرض الباحث في الجدول اآلتي

 16الجدول 
 نسبة مائوية لنتيجة االختبار البعدي



 

 

مسافة تحديد  الرقم
 النتيجة

عدد 
 الطلبة

نسبة  الدرجة
 ئويةما

 % 3،03 جيد جدا 1 91-100 1
 % 69،69 جيد 23 71-90 2
 % 21،21 مقبول 7 61-70 3
 % 6،06 ناقص 2 51-60 4
 - أآثر ناقصا 0 00-50 5

 % 100  33 100المجموع
  

 بة في الكتابة المقيدة أو الكتابةومن هنا يتضح أن قدرة الطل
، "جيد جدا"مستوى على %  3،03 تطبيق المادة المؤلفة بعد ةالموجه
، "مقبول"على مستوى %  21،21، "جيد"على مستوى %  69،69
 ". أآثر ناقصا"على مستوى %  0، و "ناقص"على مستوى %  6،06
        

 :ولمعرفة النتيجة المعدلة استخدم الباحث الرمز آما يلي
 %   100 ×مجموع الدرجة  =الدرجة المعدلة 

 مجموع الطلبة   
= 2548 × 100 %   

   33 
= 77،21 % 

 
من نتيجة المعدلة السابقة، حسب المعيار المستخدم في هذا  

ة على الموجه بة في الكتابة المقيدة أو الكتابةالبحث، نعرف أن قدرة الطل
 .% 77،21ألن معدل نتيجتهم  "جيد"مستوى 

 تحليل البيانات: المبحث الثاني
التي حصل عليها البيانات  هذا المبحث، يقوم الباحث بتحليل في 

وألن هذا . من الدراسة الميدانية التي عرضها الباحث في المبحث السابق
المادة التعليمية فتحليلها حسب الخطوات المتبعة،  إعدادالبحث 

 :وبالمعايير المعينة، وآما يلي بيانها
  مالئمة المادة التعليمية بمعيار الكفاءة والكفاءة األساسية -1



 

 

في مالئمة المادة " مناسب جدا"لعربية تقدر مدرسة اللغة ا
 التعليمية بمعيار الكفاءة والكفاءة األساسية

وفي تعيين معيار الكفاءة والكفاءة األساسية، الحظ الباحث المنهج  
، الدراسية في تعليم اللغة العربية، يعني المنهج على مستوى الوحدة

للمرحلة الثانوية فوجد الباحث أن مستوى الكفاءة في مادة اللغة العربية 
القدرة على التعبير خاصة في مهارة الكتابة للفصل الثاني يعني 

 و األعمال اليوميةحول  اتشكل النصوص والحوارالتحريري في 
الكفاءة األساسية من تعليم اللغة  الحظ الباحث أيضاو. والصحة التسوق

 لألواالدراسي  الفصل في  ثانيللصف ال الكتابةالعربية عند تدريس 
 التسوق و األعمال اليوميةآتابة الكلمات والجمل عن ) 1( :فهي

تعبير اآلراء واألفكار تحريريا عن ) 2(. آتابة صحيحة  والصحة
آتابة صحيحة باستخدام الكلمات والصحة  التسوق و األعمال اليومية

ويطبق في الموضوعات المنشودة الترآيب . والتراآيب الصحيحة 
 .في والجملة الفعليةالوصفي والترآيب اإلضا

للحصول على معيار الكفاءة، وحسب التدرج في تعليم الكتابة،  
. البد من االبتداء بتعليم آتابة الكلمات، والجمل، والتراآيب، والفقرات

والكفاءة . تحتوي عليها متدرجة إعداد المواد التعليميةفالمادة في 
ة والمهارة األساسية هي التفصيل من معيار الكفاءة، وهي المعرف

والوجدان على المعيار األدنى الذي البد للطلبة من استيعابه والذي يدل 
 .على أن الطلبة قد استوعبوا معيار الكفاءة والمادة التعليمية

 
 الوضوح في المدلوالت التي أراد تحصيلها -2

المدلوالت هي التفسير من معيار الكفاءة والكفاءة األساسية والتي  
وتطور . الطلبة بصددات أو االستجابة أو العملية التي تدل على العالم

هذه المدلوالت حسب خصائص المدرسة والطلبة فيها، وترمز بالفعل 
وهي تكون أساسا لتكوين النشاطات . اإلجرائي الذي يستطيع لها مقياسها
وحسب التقدير من المدرسة، أنها . التعليمية والتدريبية والتقويمية

أن تعيين المدلوالت مناسب بخصائص المدرسة  بمعنى". مناسب جدا"
 .المعدةوطلبتها والنشاطات التعليمية والتدريبية الموجودة في المادة 

 
 بحاجات الطلبة مالئمة المادة  -3



 

 

وهذا مهم جدا . المادة، البد من معرفة حاجات الطلبة إعدادفي  
آما . آي اليخطئ في تأليف المادة التعليمية وإلقائها صعبة أو سهلة

حصل الباحث أن الطلبة للتعويد على الكتابة يحتاجون إلى التدريبات 
وفي هذا . الكثيرة المتدرجة، وهي من آتابة الكلمات إلى آتابة الفقرات

في بكتابة الحروف ألنها سوف تستغرق وقتا آثيرا، و اليبدأ  اإلعداد
و الطلبة سوف يشعرون بالملل واليأس والطفولة ل مثل هذه المرحلة

يحتاجون إليها % 39،39وأآثرهم حوالي . يبدؤون بكتابة الحروف
 ". حاجة"يحتاجون إليها % 54،54و " حاجة ماسة"
 
 تعيين المادة التعليمية  -4

في تعيين المادة التعليمية، البد من االهتمام بمبادئ معينة، منها  
وجودة فشموليتها تعني أنها تصور عدد المادة الم. شمولية المادة ودقتها

فيها، وأما دقتها تعني إلى أي مدى استوعب الطلبة نحو هذه المادة 
جيد "فمن ناحية شموليتها ودقتها، وفي رأي الخبير أنها . التعليمية
 ".مقبول"، وأما التقدير من المدرس أنها "وآاملة

 
 الترتيب في تقديم المادة  -5

. ليمها وتعلمهاالترتيب في تقديم المادة مفيد لتعيين الترتيب في تع 
وترتيب . بدونه يشعر الطلبة بالصعوبة في تعلمها وللمدرس في تعليمها

أي بمعنى " ليست فيها المشكلة"المادة المؤلفة وعالقتها في رأي الخبير 
وآذلك التقدير ". جيد"والعالقة  "مقبول"يحصل على تقدير  أن الترتيب

 ".جيد أو واضح"من المدرسة 
 
 ذه المادة المؤلفةإمكانية تعليم ه  -6

. في رأي الخبير أن هذه المادة قد استوفت الشروط للمادة التعليمية 
قد قام الباحث بتجربة ميدانية إلى أن تم التعليم بالمادة  اإلعدادوفي هذا 

بعد النظر  يمكن تعليم هذا اإلعدادففي رأي الخبير . الموجودة في الكتاب
ذه المادة آانت النتيجة المعدلة في قبل تطببق ه. إلى النتيجة من التعليم

وبعد تطبيق هذه . "ناقص"أي على الدرجة  % 60،00الكتابة المقيدة 
أي على  % 77،21المادة آانت النتيجة المعدلة في الكتابة المقيدة 

إذا هذا الكتاب يمكن تدريسه للطلبة في الفصل الثاني . "جيد"الدرجة 



 

 

الباحث بالتجربة الميدانية لهذا للمدرسة الثانوية اإلسالمية آما قام 
 . الفصل

 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 
وفقا لعرض البيانات السابقة من المالحظة والمقابلة واالستبيان 

التعليمية لمهارة الكتابة على وجه  إعداد الموادواالختبار وتحليلها عن 
والتعلم على  الخصوص تعليم الكتابة المقيدة مستخدما باتجاه التعليم

السياق العام ومعتمدا على المنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
)KTSP(فخالصة القول ،: 

التعليمية لمهارة الكتابة العربية لطلبة المدرسة  إعداد الموادإن  .1
الثانوية اإلسالمية باتجاه التعليم والتعلم على السياق العام 

دراسية، حصل وباالعتماد على المنهج على مستوى الوحدة ال
على آتابة المادة التعليمية المطبوعة على شكل الكتاب التعليمي 

) Ayo Menulis Bahasa Arab(" اللغة العربيةهيا نكتب "بالموضوع 
إنه على وجه عام جيد وفعال لترقية مهارة الكتابة لطلبة الفصل 

 .الثاني في المدرسة الثانوية اإلسالمية
تم تطبيقه في عملية التعليم والتعلم و فعالية هذا الكتاب بعد أن  .2

واستخدام هذا الكتاب ". جيد" معدل النتيجةحصل على بالمدرسة 
و آان . يسهل على المدرس تعليم الكتابة العربية في الكتابة المقيدة

 .الطلبة يشعرون بالسهولة والحماسة للقيام بعملية التعلم والتدريب
لثانوية اإلسسالمية ألن وهذا الكتاب مناسب للطلبة في المدرسة ا .3

في إعداده يستوفي الشروط التي تتكون من العناصر التقديمية 
ومناسبة المادة والعناصر الجرافقية والتدريبات ومستوى السياقية 

وهذه الشروط . ودليل المعلم والمفردات والمراجع وتطبيق الكتاب



 

 

قد استوفاها الباحث و قدر عليها الخبير والمدرس في المدرسة 
 ).جيد جدا( 5و على األآثر ) مقبول( 3بالدرجة على األقل 

 التوصيات .ب 
لتحسين تعليم مهارة الكتابة لطلبة المدرسة الثانوية اإلسالمية 

، وفي المدارس الثانوية اإلسالمية خاصةماالنج الثالثة الحكومية 
 :يوصي الباحث عامة خرىألال

م إلنجاح آفاءاته وا أن المدرسين البد من أن يطوروا ويطبق .1
عملية التعليم والتعلم بالمدرسة بمحاوالت عديدة مثل إعداد المادة 

إن استخدام المادة التعليمية وتطبيقها في العملية . التعليمية
والمدرس له حرية . التعليمية يتعلق بخصائص المدرسة وطلبتها

 .تامة في تقرير إعداد المادة المناسبة الجذابة وتطبيقها
يعرف نقائص الطلبة في اللغة العربية وعلى المدرس أن  .2

وحاجاتهم قبل اللقيام بإعداد المادة التعليمية آي اليخطئ في إلقائها 
 .سهلة أو صعبة

أن التعليم الناجح يحتاج إلى التعاون الجيد بين المدرسين للقيام  .3
بتقرير المحاوالت والمشروعات العديدة، مثل مشروعات في 

ق التعليمية، وفي إعداد الوسائل إعداد المادة، في ترقية الطر
 .التعليمية، وغيرها حتى يحصل على الهدف المنشود

وعلى الباحثين المقبلين الذين يكتبون مثل هذا البحث أن يقوموا  .4
 .بتطويره وترقيته وإصالحه أحسن ما أمكن

 المقترحات .ج 
يرجو الباحث أن تكون نتيجة هذا البحث مدخال مفيدا لمن يريدون 

 :لذلك قدم الباحث االقتراحات اآلتية. ثل هذا البحثأن يقوموا بم
إنه لم يقم الباحث التجربة الميدانية الواسعة للحصول على النتيجة  .1

يرجو الباحث . الصادقة لضيق الوقت وقلة الطاقة وآثرة األشغال
ا البحث للقيام من نتيجة هذن أن يستفيدوا من الباحثين المقبلي

 .نية أوسعتليه تجربة ميداببحث أجود و 
إن نتيجة هذا البحث هي آتاب تعليمي يعتبر مدخال وأساسا نافعا  .2

في مجال تعليم اللغة العربية على وجه الخصوص تعليم مهارة 



 

 

للمراحل  الكتابة، فيرجى من الباحثين المقبلين أن يطوروها
 .الالحقة
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