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وصلىاهللعلىالنيبالعريباألمي.احلمدهللالذيأنزلالسكينةيفقلوبادلؤمنُت

.وعلىالووأصحابووالتابعُتوتابعيهمبإحسانإىليومالدين
وبعد،وممايسرينبتمامىذاالبحثالعلمىبعوناهللتعاىلالعليمالقدير،إىن

إستوَدعُتوعلىماقرأُتومسعُتمنالعلوم،وىوالذيوىبيلالعزميةواذلمةالعالية،حىت
.أسبكنمنإعدادالبحثالعلميعلىشكلوصورةبسيطةيفيدكماآلن

تطوير األنماط اللغوية لتنمية مهارة "وقدسبتكتابةىذاالبحثالعلميربتادلوضوع
واعًتف.بعوناهللعزوجل"(العالية بفونوروغو" اإلسالم"بحث تطويري بمدرسة )الكتابة 

وإنىذاالبحث.الباحثأنىذاالبحثمازالبعيداعنغايةالكاملمنهجوولغتوونتيجتو
شرطمنشروطاليتالبدمنهاالباحثاإلستيفاءيفكليةالدراساتالعلياقسمالتعليماللغة

-2010العربيةيفجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنجيفالعامالدراسي
 (.S-2)مقدمللحصولعلىدرجةادلاجستَت.2011

وأيقنالباحثأنىناكعديدةممنيستحقعليوالشكروالتقديردلساعدتوومساحتو
منأجلذلكيقدمالباحثفائقاإلحًتاموخالصالثناءإىل.علىإسبامكتابةىذاالبحث

:األساتذوكلمنبذلجهدهيفإجنازكتابةىذاالبحثالعلمىخصوصاإىل
حضرةالربوفسورالدكتورإمامسفرايوغوا،مديرجامعةموالنامالكإبراىيم .1

.اإلسالميةاحلكوميةماالنج
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 .إبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

جامعةموالنامالكفضيلةالدكتورشهداءصاحلنور،رئيسقسمتعليماللغةالعربية .3
.إبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج
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ىذا،ونسألاهللتعاىلأنجيعلأعماذلموجهودىمأعماالصاحلةوأنجيزيهمجزاء
وجبانبذلك،يشعرالكاتبأنىذاالبحثليسبرئمناألخطاء.حسناىفالدارينآمُت

لقلةمعرفتووبالرغممنىذافإنالكاتبيدعواهللأنجيعلىذاالبحثعمالصاحلاىف
تعليماللغةالعربيةومنوحبثهاوالسيمايفخدمةالقرآنالكرًنوديناإلسالموأنيكوننافعا
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بحث تطويري بمدرسة )تطوير األنماط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة  ،2011 ،مصباح السرور
جامعةكليةالدراساتالعلياتعليماللغةالعربيةقسم.رسالةادلاجستَت.(العالية بفونوروغو" اإلسالم"

األستاذالدكتورزلمدشيخون:ادلشرفاألول .موالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج
 .الدكتورزلمدرلابمشهودي:زلمد،وادلشرفالثاىن

 .،مهارةالكتابة،حبثالتطويرياألمناطاللغوية: الكلمات األساسية
ىذه.إنتعليمالكتابةيفمادةاللغةالعربيةملتكنمناسبةبُتالقواعدوالتطيبق

الصعوبةعندرأيالباحثلسببقلةممارسةالقراءةونقصانكفاءةالطالبيفاحملاكاةوتقليد
وكماأنمهارةالكتابةىيمهارةاإلنتاجيةفالبدمنالطالباستيعابالقراءة.مايقراءوه

بناءعلىىذهادلشكلةحددالباحثتطويراألمناطاللغويةلتنميةمهارة.واإلىتمامهبا
الكتابة،اعتماداعنالفروضأنمهارةالطالبيفالكتابةينمواباحملاكاةوالتقليدوكذلك

.مايقراءوهادلمارسةوالتكراربتمثيل
معرفةسبامتطويراالنتاجاالمناطاللغويةيفتدريس(1)ويهدفىذاالبحثإىل

معرفةتنميةمهارةالكتابة(2).العاليةبفونوروغو"اإلسالم"مهارةالكتابةللطالبادلدرسة
.العاليةفونوروغو"اإلسالم"بتطويراألمناطاللغويةدبدرسة

ورلتمعحبثوىوالطالب.أمامدخلالبحثىوالكيفياإلحصائىودبنهجالتطويرى
وأخذ2010/2011،للسنةالدراسية"ج"العاليةللصفاألّول"اإلسالم"ىفادلدرسة

طالبا،واألدواتادلستخدمةىيادلالحظةوادلقابلةواإلستبانةواالختبار20الباحثالعينة
ولتطويراالنتاجاالمناطاللغويةلتنميةمهارةكتابةالطالبمجعالباحثالعرضمن.الكتايب

.وادلوادالتعليميةترتبطهبا(idiom)األمناطاللغوية
تطويرانتاجاألمناطاللغويةيف:أمانتائجىذاالبحثفيمكنأنتتلخصفيمايأتى

بعدتطويراألمناط.تدريسمهارةالكتابةتعتمدخبصائصادلوادالدراسيةوادلنهجادلدرسى
ويؤثّرىذه.اللغويةيفمهاراةالكتابةينّمىكفاءةالطالبيفكتابةاجلملةالقصَتةادلوجزة

مارسةيفكفايةكتابةالطالبجيدة،دللكةاألمناطاللغويةالىتتكتسبمنممارسةالقراءةاملُ
 .الكتابةمناألمناطاللغويةادلدروسةواستيعابهباوتدريبات
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Abstract 
Misbahus Surur, 2011 . The use of sentence patterns to Develop Writing Skills 

(Research and Development at the Islamic High School of  "Al-Islam" 

Ponorogo). Thesis. Post-Graduate Program of State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim Malang. First advisor: Prof. Dr. Mohamed 

Sheikhoun Muhammed, second advisor: Dr. Muhammad Mujab Mashudi, 

M.A. 
 

Key words: Sentence patterns (idioms), writing skills, Research and Development 

 

Learning writing skills in Arabic language material in many times is not fit 

between the mastery of gramatical and practice skills. The difficulty, according to 

researcher due to the lack of habituation to read and the ability to imitate 

(muhakat and taqlid) that read by students. Writing skills are productive ability, 

then appropriate for students to pay attention when reading and then absorb what 

they read. Based on the issue, the authors intend to do research: the develop of 

sentence patterns (idioms) to developing the writing skills of students. This 

research, start from the assumption that writing skills can grow by simulation 

(muhakat), imitating as well as habituation (mumarasah) also repeat what the 

students read. 

This research aimed to: (1) Know the develop process of teaching material 

of sentence patterns (idioms) in learning writing skills for students of Islamic high 

school "Al-Islam" Ponorogo. (2) Know as far as the develop of sentence patterns 

(idioms) in developing writing skills of students in Islamic high school "Al-Islam" 

Ponorogo. 

This research used a statistic qualitative approach, and using research and 

development method (R & D). With taking data from the students in islamic high 

school "Al-Islam", first class of C, year 2010/2011  as the population, with a 

sample of 20 students. Instruments being used are observation, interview, 

questionnaire and writing test. To know the develop of teaching material of 

sentence patterns (idioms), the researcher collected a materials of the patterns 

(idioms) and arranged of  lesson plan that related to sentence patterns that are 

used. 

The results of this research can be summarized as follows: The procedur of 

develop the teaching material of sentence patterns (idioms) in learning to write 

related material characteristics (learning materials) as well the characteristics of 

the school curriculum. After the research develop sentence patterns (idioms) for 

writing skills, the students' skills in writing short sentences were growed. 

Habituation to read and absorb this affects students ability to write as well. Due to 

the capacity of the mastery of sentence patterns obtained from the habituation to 

read, and absorb through writing enough exercises using the sentence patterns that 

was used. 
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Abstrak 
Misbahus Surur, 2011 , Pengembangan Pola-pola Kalimat untuk Menumbuhkan 

Keterampilan Menulis (Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah "Al-

Islam" Ponorogo). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Prof. Dr Mohamed 

Sheikhoun Muhammed, 2) Dr Muhammad Mujab Mashudi, M.A. 

 

Kata Kunci:Pola-pola Kalimat (idiom), Keterampilan Menulis, Penelitian R & D 

 

Pembelajaran keterampilan menulis pada materi bahasa Arab, sering tidak 

sejalan antara penguasaan kaidah dan kemampuan praktik. Kesulitan ini menurut 

peneliti disebabkan minimnya pembiasaan membaca dan kurangnya kemampuan 

untuk meniru (muhakat dan taqlid) apa yang dibaca oleh siswa. Keterampilan 

menulis merupakan kemampuan produktif, maka bagi siswa seyogyanya pada saat 

membaca perlu memperhatikan, kemudian menyerap apa yang ia baca. 

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian: 

pengembangan pola-pola kalimat (idiom) untuk menumbuhkan 

kemampuan/keterampilan menulis siswa. Penelitian ini, berangkat dari asumsi 

bahwa keterampilan menulis dapat tumbuh dengan muhakat (menirukan) serta 

mumarasah (pembiasaan) juga mengulang-ulang apa yang siswa baca. 

Penelitian ini diarahkan untuk: (1) Mengetahui proses pengembangan 

bahan ajar pola-pola kalimat (idiom) dalam pembelajaran keterampilan menulis 

untuk siswa Madrasah Aliyah "Al-Islam" Ponorogo. (2) Mengetahui sejauh mana 

penggunaan pola-pola kalimat (idiom) dapat mengembangkan keterampilan 

menulis siswa Madrasah Aliyah "Al-Islam" Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif statistik dengan 

memakai metode penelitian pengembangan (R & D). Dengan mengambil data dari 

siswa Madrasah Aliyah "Al-Islam", kelas satu C, tahun pengajaran 2010/2011  

sebagai populasi, dengan sampel sekitar 20 siswa. Sedang instrumen yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan tes menulis. Untuk 

mengembangkan bahan ajar pola-pola kalimat (idiom) tersebut, peneliti 

mengumpulkan bahan/ materi dari pola-pola (idiom) serta menyusun sebuah 

rencana pembelajaran terkait pola-pola yang diajarkan. 

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses 

pengembangan pola-pola kalimat (idiom) dalam pembelajaran menulis sangat 

terkait erat dengan karakteristik mawad (materi pembelajaran) madrasah serta 

kurikulum yang digunakan di madrasah tersebut. Setelah penelitian 

pengembangan pola-pola kalimat (idiom) untuk keterampilan menulis, 

kemampuan siswa dalam menulis kalimat-kalimat pendek semakin tumbuh. 

Pembiasaan membaca dan menyerap ini mempengaruhi kemampuan menulis 

siswa secara baik. Dikarenakan kapasitas penguasaan pola-pola kalimat yang 

didapat dari pembiasaan membaca; dan menyerap secara cukup melalui latihan-

latihan menulis menggunakan pola-pola kalimat yang diajarkan. 
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الفصل األول 
اإلطار العام والدراسات السابقة 

 
مقدمة  -أ 

ينظر بعض العرب إيل أمهية الكتابة على أهنا كفاءة ادلعاصرة، مثال قاؿ سعيد 
: وقاؿ ايضا، معاف بن زيدة". من اليكتب فاليد اليمٌت مثل اليسرى: "بن العاص

ويف زماننا اآلف من ال يرغب يف . "إذا كانت اليد التستخدـ للكتابة فهى الرِجل"
الكتابة؟ مع أف ىذه احلضارة يف حاجة كبَتة اىل تعود الكتابة، فبال ىذا الًتاث مثال 

فبالكتابة سجل اإلنساف تارخيو وحافظ على بقائو، . فاحلضارة كحضارة اجلاىلية
وبدوهنا قد ال تستطيع األمة البشرية أف تبقى إال يف بقاء ثقافتها وتراثها وال تستفيد 

.  لذلك فإف ادلهارة الكتابة دور مهم يف تعليم اللغة. من نتائج العقل اإلنساين
. ورلتمع الذين ال يعتادوف على القراءة كبالدنا ىذه، فالكتابة أصعب من الكالـ

. فلذلك شلارسة القراءة تؤثر كثَتا يف قدرتنا على الكتابة
وقاؿ زلمود . فال عجب أف الكتابة  تعترب مهارة مهمة من مهارات اللغة

فإذا كاف . الكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن الكالـ أو القراءة: "كامل الناقة
الكالـ وسيلة من وسائل اتصاؿ اإلنساف بغَته من أبناء األمم األخرى، بو ينقل 

انفعاالتو ومشائره وافكاره ويقضي حاجتو وغايتو، وإذا كانت القراءة أداة اإلنساف يف 
الًتحاؿ عرب ادلسافات البعيدة واألزمنة العابرة والثقافات ادلختلفة، فإف الكتابة تعترب 

.   "من مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظمتو
ويف إطار النظرة التكاملية للغة، إف تدريب الطالب على الكتابة يًتكز يف 

قدرة يف اخلط، وقدرة يف اذلجاء، وقدرة التعبَت : العناية بثالثة أنواع من القدرات
                                                 

 Ali Ahmad Said “Adonis”, Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam volume 4, (Yogyakarta: 

LKis, 2009 ), P. 19 

جامعة أـ القرى، : مكة ادلكرمة) أسسو مداخلو طرؽ تدريسو: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى زلمود كامل الناقة،  
 .229. ص (1985



ومعٌت ذلك أنو البد أف يكوف الطالب قادرا على رسم احلروؼ رمسا . الكتايب اجلديد
صحيحا وإال اضطربت الرموز واستحالت قراءهتا، والبد أف يكوف قادرا على كتابة 
الكلمات بالطريقة اليت اتفق الناس عليها وإال تعذرت ترمجتها إىل مدلوالهتا، والبد 

أف يكوف قادرا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظاـ معُت وإال استحاؿ فهم 
. ادلعاين واألفكار اليت تشتمل عليها

قدرة الطالب على : ومن ادلعلـو ىف مستوى الدرس أف للكتابة مستوياف
تشكيل األحرؼ وحفظها، والثاىن القدرة على توليد األفكار والشعور باألحرؼ 

من أىم ادلهارات اليت جيب على الطالب إتقاهنا حىت يتقن التعبَت اإلبداعي . ادلكتوبة
بناء اجلملة العربية، تنمية اجلملة العربية، توليد الِفَكر وادلعاين من فكرة زلددة، : مثال

ترتيب الِفَكر ترتيًبا منطقًيا، حتديد الفكرة العامة يف أي نص لغوي وتوظيفها، الربط 
يقصد ببناء اجلملة العربية مثال . بُت اجلمل باستخداـ أدوات الربط، وغَت ذلك

فهناؾ . كيفية التعبَت عن فكرة زلددة جبملة مفيدة، سواء كانت مجلة امسية أـ فعلية
عما يدور يف أذىاهنم من ِفَكر جبمل  عدد من الطالب ال يستطيعوف إخراج التعبَت

بالغ اخلطورة، ألف بناء اجلملة العربية يعترب  وىذا يُيعترب أمراً . مفيدة بصورة سليمة
. باقي مهارات التعبَت حجر األساس الذي تبٌت عليو

دخل أبو األسود الدؤىل على ابنتو يف البصرة، : ىناؾ رواية سلتصرة تقوؿ أنو
أي زماف : فظنها تسألو وتستفهم منو. (أأدُّد )رفعت " ما أأد احلرّر ! "يا أبتِ : فقالت

. يا أبت، إمنا أخربتك ومل أسألك: ، فقالت(صفر)أهر ناجر : احلرّر أأدُّد؟  فقاؿ ذلا
فأتى أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب، فأخربه خرب ابنتو وأبدى لو خشيتو، على اللغة 

التلخيص من ىذه الرواية رسم أبو األسود أصوؿ . العربية إذا ما خالطت العجم
. (القواعد العرببة)النحو 

                                                 

 .316. ، ص(2002الدار ادلصرية للبنانية، : القاىرة) تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن أحاتو،   

 173-172. ، ص(1998دار النفائس، الطبعة اخلامسة : بَتوت)، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروؼ،    



ويف لساف العرب يقاؿ للسطر من النخيل أسلوب، وكل طريق شلتد فهو 
. أي أفانُت منو: أسلوب، واألسلوب الفن يقاؿ أخذ فالف يف أساليب من القوؿ

". كل أيء مكتوب وفردي قصد بو أف يكوف أدباً : "األسلوب بأنو" ريافتَت"وعرؼ 
من " مؤسس ادلنهج البنيوي"ويُيعترب أارؿ بايل الفرنسي النمساوي تلميذ دي سوسَت 

البحث "أوائل ادلؤسسُت ذلذا ادلنهج وتبعو جاكبسوف الذي عرؼ األسلوبية بأهنا 
عما يتميز بو الكالـ الفٍت عن بقية مستويات اخلطاب أواًل، وعن سائر أصناؼ 

. "الفنوف اإلنسانية ثانياً 
وىناؾ ناحية اللغة مايسمى بالناحية التعبَتية وىدفها حتقيق معٌت الكلمة أو 
معانيها، ويف حالة وجود معاف كثَتة تُيرتّرب ىذه ادلعاين على حسب عالقتها التارخيية 

والعقلية كما جيب تقدًن ادلعٌت العاـ على ادلعٌت اخلاص، وادلعٌت احلسىب على ادلعٌت 
العقلي، وادلعٌت احلقيقي على ادلعٌت اجملازي، وديكن االستعانة ىنا بعلم اجملاز 

ومن أأهنا تناوؿ مجيع الصالت القوية : أما الناحية النحوية. واإلأتقاؽ والًتادؼ
الىت ديكن أف تربط كلمة بأخرى، وترتيب الكالـ يف السياؽ، وغَتىا من النواحي 

. النحوية
و يف رلاؿ الًتمجة مثال، أفّر نقل ادلعاىن الًتكيبية لوحدات لغة األصل ضروري 
يف كل احلاالت الىت تصبح فيها وحدات اللغة بالذات مادة التعبَت، أى أف الكالـ ال 
يدور يف نص األصل عن أأياء الواقع ادلوضوعي وظواىره ومفاىيمو احملددة بالوسائل 

إف الوحدات اللغوية وخاصة الكلمات، ديكن . بل عن ىذه الوسائل بالذات. اللغوية
أالّر تصبح مادة التعبَت يف ادلؤلفات العلمية والقواعدية فحسب، بل ويف األنواع 

. األخرى من النصوص مبا فيها النصوص األدبية

                                                 

  http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=9159، دراسة موجزة نظرية تطبيقية: األسلوبيةأمساء السقيلي،   
 (2009 ديسمبيَت 18)

 115. ، ص(2000دار ادلعرفة اجلامعية، : الكويت)، منهج البحث اللغويزلمد سليماف ياقوت،   

 . 140. ، ص(1989طالسدار للدراسات والًتمجة والنشر، : دمشق) علم الًتمجة النظرياسعد مظفر الدين حكيم،   

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=9159
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=9159


ومع أزماف طويلة وديكن اىل زماف احلاضر، ىناؾ الصعوبات وادلشكالت 
اليت يواجهها معلم اللغة العربية يف اندونيسيا ىي مل يزاؿ كثَتا من معضلة بُت اثنتُت 

يعٌت أف يف مستوي ادلدارس العامة دتيل دراسة اللغة على استخداـ النظاـ . كبَتتُت
الىت يري بأف اللغة موحدة تامة وكاملة، مًتابطة يف . (integrated system)متكامل 

وليست أجزاء منفصلة . الًتاكيب واألساليب وادلهارات وكذلك يف االستعماؿ
لذلك يف ادلدارس العامة يف اندونيسيا تعليم اللغة العربية يف أحياف، . بعضها بعضا

وأيضا دلدة أو احلصة . مبادة وموضوع واحد مسي مبادة تعليم اللغة العربية فحسب
أما يف ادلعاىد السلفية . والساعة و الدرس واحدة حىت بكتاب واحد وكذلك التقوًن

أهنا تنقسم إىل عدة . واحلديثة بصفة عامة، التعليم اللغة العربية وتدريسها وبعكسها
فيها تعلم اللغة العربية تنقسم إىل ادلواد الدراسية . (separated system)دروس ادلفصلة 

و . الكثَتة مثل النحو والصرؼ والبالغة وادلطالعة واحملادثة واإلمالء واخلط وغَت ذلك
" اإلسالـ"أما ادلدرسة . يف كل درس مناىج وساعات وكتب وتقوًن متنوعة

بفونوروغو الىت سنبحث الباحث استخدمت ىذه ادلدرسة ادلناىج تعليمها على 
. النظاـ ادلفصلة كادلعاىد السلفية واحلديثة

. والكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى ادلهارات اللغوية على الوجو العاـ
أىداؼ تعليمها ىي قدرة الطلبة أو التالميذ على االتصاؿ اللغة العربية بالطريقة 

ورلاؿ مهارة الكتابة ىي اإلنشاء ومن اىداؼ تعليمها قدرة الطلبة أو . الكتابة
وأفّر . التالميذ على التعبَت عما يف ذىنو من األفكار وادلشاعر عن طريقة الكتابة

بعض الطلبة يواجهوف مشكالت يف التعبَت التحريري باللغة العربية، وىذا يظهر عند 
بعضهم قد كتبوا األراء يف اللغة األندونيسية، مع أهنم أضعف يف . كتابة اإلنشاء

تدؿ ىذه ادلشكالت على أف . االستيعاب باللغة العربية واخلاص على ىذه ادلهارة
. كفاءة الطلبة أو التالميذ يف مهارة الكتابة ضعيفة

                                                 

 79. ، ص(Misykat ،2003: ماالنج)  ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أفندي،   

 132. ، صادلرجع  نفس   



ىذا الدرس ليس . (االبداعى)تعليم اإلنشاء ديكن القوؿ بأنو تدريس التعبَت 
فقط كتابة خطية من الكلمات وأساليب اجلمل ادلركبة، بل ىي عملية إبداعية 

وىنا خيتلف ما بُت اإلنشاء احلر واإلنشاء ادلوجو، يف أف . نشطية تفكَتية منظمة
مع أف اإلنشاء ادلوجو يقيد الطلبة . األوّرؿ يعطي الطلبة حرية كاملة يف تناوؿ ادلوضوع

لكن يطلب الطلبة يف اإلنشاء احلر مثال أف . بتعليم زلددة تتعلق باألفكار ادلرجوة
وجيب أف نذكر . يكتب عن موضوع زلدد بل كذلك ذلم حرية يف اختيار موضوعات

أف اذلدؼ من اإلنشاء احلر ىو قياس قدرة الطالب على التعبَت التحريرى، وليس 
. قياس حتصيلو ادلعريف

وإف دور ادلدرس يف ىذه ادلهارة مهم و ضروري، تؤثر يف تشجيع الطلبة أو 
لذلك، كاف تقدًن اإلنشاء ضروريا . التالميذ ليعرب ما يف أذىاهنم بالتعبَت الكتايب

ومن ادلراقبة يرى الباحث أف التعليم . دلعرفة أسباب ادلشكالت وتقدًن مقًتح حللوذلا
العالية،مل يكن على ما يراـ لسبب عدـ ادلواد التعليمية " اإلسالـ"اإلنشاء يف مدرسة 

. لتُيدرّرب الطالب على تشويق  وتذوّرؽ يف الكتابة. تتعلق بدراسة التعبَت التحريرى
والبد للمعلم من اخلطوات ادلعينة اخلاصة تتعلق بادلادة مثل التدريج يف ادلوضوع 

وىناؾ مشكالت . الدرس والطريقة، وكذلك كيفية استخداـ االسًتاتيجية الضابطة
يف تعليم الكتابة، بعضها أف ادلادة التعليمية أكثر من القواعد مع أف تطبيق الكتابة 

ويف عملية التعليم فقط يرتكز علي القواعد اللغوية ومل يهتم مبضموف . وتدريباهتا قليلة
ومن ادلشكالت األخرى ىي ضعف . التفكَت مث كيفية التعبَت ادلنظمة والتمرين عليها

الطالب يف القراءة، مع أفّر التعويد أو شلارسة القراءة عند الباحث أنشطة ادلهمة 
. لتنمية مهارة الكتابة

والبد للمدرس مثال من الفرصة لطالبو بقراءة النصوص البالغية ادلوجزة 
وكذلك جيب للطالب حفظ ادلًتادفات الكثَتة والسيما العبارة و اجلمل . وادلختصرة

                                                 

 .164-163. ، ص(2000دار الفالح للنشر و التوزيع، : األردف)، االختبار اللغويةزلمد علي اخلويل،    



فضال عما تتعلق بتدريس األمناط اللغوية . والقواعد النحوية معينة من النصوص
كل ىذه . العلمية واألدبية من اجلريدة، واجمللة، و كُيتب األدب و أي كتب َأخر

لزيادة معلوماهتم عن صياغ العبارة أو األمناط اللغوية، وكذلك دلعرفة مجالة العربية من 
دلاذا جيب على الطالب التعود على الكتابة باستعماؿ األمناط . فصاحتها وإجيازىا

اللغوية؟ ألف احلضارة وثقافة ادلعاصرة الخيلو عن تدريب الكتابة القوية والتشويقات 
ويف . باستخداـ العبارة واألمناط اللغوية ادلعينة البالغية وغَتىا من خصائصها األخرى

. البداية والسيما يف داخل الفصل يرغب الطالب يف احملاكاة عما يتعلّرمونو و يقرءونو
ومن ادلبادئ األساسية أيضا ىي إنتقاؿ ادلادة من احملسوس اىل ادلعقوؿ ومن 

وإذا طبقنا ذلك على دراسة . ادلعلـو اىل اجملهوؿ ومن السهل اىل الصعب وىكذا
األمناط اللغوية من التعبَت أو القواعد وجدنا أف من الواجب التدرج مع الطالب فيما 

فنبدأ ىف الدرس أو ادلادة مثال من تعليم مجلة إمسية . نعطيهم من موضوعات التعبَت
ويريد الباحث يف ىذا . قبل أف يدرسهم بادلفعوؿ بو واحلاؿ والنعت وادلنعوت وىكذا

البحث التدريب الطالب تركيب اجلمل يف صياغ القصَتة ادلوجزة أو بوضع اجلملة 
ويظن الباحث أف دراسة اجلُيمل ادلوجزة الصحيحة البسيطة، تكوف أحب . ادلختصرة

. للطالبة من الفقرة الطويلة
والتلخيص أف أسباب قلة الكفاءة يف اللغة العربية، لنقصاف اكتسبهم 

إف تعليم التعبَت ىو عمل أاؽ . باألمناط اللغوية من القراءة والتدريبات الكثَتة
وباإلمجاؿ أف الطالب ضعيفة يف اللغة العربية اليت ىي أداة . يتطلب جهدا زائدا

التعبَت الوحيدة وعدـ الثروة اللغوية الكافية جيعل الطالب حائرا عن عمل أيئ يف 
ىذا اجملاؿ، كذلك عدـ الكتاب ادلدرسي ادلناسب لتدريب التالميذ على كفائة 

. التعبَت
وإف مادة ادلطالعة مثال عنصر أساسي وأرط البد من توافره ادلدرس 

ويساعدىم يف تدريس  (األمناط اللغوية)الكتساب الطالب يف التعبَت أو القواعد 



مثل . كما أهنا أأد ضرورة الكتساب التعبَت عند الطالب بأدواتو وعناصره. اإلنشاء
قراءة اجملالت واجلريدة والصحف والنشرات ادلناسبة كما ذكرنا يف السابق، حبيث 

إذ من ادلعروؼ رغبة التالميذ يف . يكتسبوف كل كلمة جديدة فيقلدوا أو فيقتبسوهنا
فالطالب حياكى أو يقلد ما يقراءه و . فالناس كما قيل يقلد بعضهم بعضا. احملاكاة
ويستعُت بألفاظ . فيكثر من عرض النماذج والنصوص األدبية ادلختارة. ينظره

وقد تكوف النماذج واألمناط اللغوية . النصوص وتراكيبها ومجلها حياكى تعبَتىا
. التطبيقية عامال مساعدا لتنمية مهارة الطالب يف الكتابة

ويقـو الباحث بالبحث التطويري، يف رلاؿ اإلنشاء على أكل مجل قصَتة 
ثّرل  (linguistic patterns)من ناحية الكتابة لتطوير انتاج األمناط اللغوية  أو ديُي

وأكثر الطالب حيبوف تركيب . (التحريرى)األساليب اللغوية أو التعبَت الكتايب 
لنموّر . الكلمات واجلمل واساليبها الىت فيها البنيوية والًتاكيب الرائعة ََنَو الطالب

كفاءهتم يف الكتابة مع اختيار األمناط اللغوية ادلتنوعة ويستخدموهنا يف الكتابة، يعٌت 
. بوضع مجل مفيدة القصَتة على أكل التدريبات

 
 أسئلة البحث -ب 

كيف يتم تطوير انتاج األمناط اللغوية يف تدريس مهارة الكتابة للطالب مدرسة  -1
 العالية بفونوروغو؟" اإلسالـ"
العالية " اإلسالـ"ما مدى تنمية مهارة الكتابة بتطوير األمناط اللغوية مبدرسة  -2

 فونوروغو؟
 
 أهداف البحث -ج 

معرفة دتاـ تطوير انتاج األمناط اللغوية يف تدريس مهارة الكتابة للطالب ادلدرسة  -1
 .العالية بفونوروغو" اإلسالـ"



العالية " اإلسالـ"معرفة تنمية مهارة الكتابة بتطوير األمناط اللغوية مبدرسة  -2
 .فونوروغو

 
 فروض البحث -د 

انطالقا من أسئلة البحث اليت تقدـ عرضها يقدـ الباحث فروض البحث كما 
: يلي

 
إف تطوير األمناط اللغوية ينمي كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة على أكل مجل 

 . قصَتة
 
 أهمية البحث -ه 

يُيرجي أف يستفيد منو الباحث يف تطوير خربتو يف تعليم اللغة والسيما : للباحث -1
كوسيلة لتنمية مهارة  (تطوير األمناط اللغوية)اإلستفادة من ادلواد التعليمة 

ولعل ىذا البحث أحد ادلراجع . الطالبة يف الكتابة خاصة واللغة العربية عامة
و يرجى لبحوث . البحث العلمي ادلستفيدة لسائر ادلعلمُت اللغة العربية األخرى

 .األخرى النقد من النقصاف يف ىذا البحث
يُيرجى من ىذا البحث أف يستفيد ادلدرسُت يف تنمية تدريس مهارة : للمدرسُت -2

 .خاصة بتطوير األمناط اللغوية. إحدى مهارات اللغة الكليةالكتابة الىت ىي 
يُيرجى أف يستفيد من ىذا البحث يف تعليم اللغة العربية باستخداـ : للطالبة -3

االمناط اللغوية لتنمية مهارهتم يف الكتابة حىت تكوف اللغة العربية سهولة 
 .حبيث تكوف الصدؽ يف التعبَت وسالمة ىف التحرير. وبسيطة



يُيرجى أف تستفيد ادلدرسة من نتيجة ىذا البحث يف تدريس اللغة : للمدرسة -4
وكذلك االستفاد من االنتاج . العربية بتطوير األمناط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة

 .التعليمية احملصولة بشكل ادلواد الدراسية
 
 حدود البحث -و 

تطوير األمناط "حيدد الباحث ادلوضوع يف ىذا البحث :احلدود ادلوضوعية  -أ 
، وحيتوى على ىدؼ قياس ما مدى منوّر تدريس "اللغوية لتنمية مهارة الكتابة

ويراد هبذه ادلواد، تنمية . مهارة الكتابة بعد أف يطوّرر الباحث انتاج أالمناط اللغوية
مهارة الكتابة لدى الطالب ونطلق إىل توليد عبارات وتراكيب يف الكتابة 

صحيحة وموجزة وبسيطة بناء على ما تعلمهم من تعويد القواعد أي األمناط 
 .اللغوية

 يف أهر 2011-2010ادلرحلة الثانية، العاـ الدراسى :احلدود الزمانية   -ب 
 .2011أبريل ومايو 

العالية " اإلسالـ"من مدرسة " ج"الصف األوّرؿ :احلدود ادلكانية   -ج 
وسبب اختيار الباحث ىذه ادلدرسة ألف فيها ختصص . بفونوروغو جاوه الشرقية

يف بعض ادلواد الدراسية ودراسة اإلنشاء مثال ىناؾ مساعدا بادلادة اخلاصة مثل 
 .النحو وادلطالعة

 
 

 
 تحديد المصطلحات -ز 

يهدؼ توضيح ادلصطلحات حتديد معاين ادلصطلحات ادلستخدمة يف موضوع ىذا 
: وأىم ادلصطلحات الواردة يف ىذه الدراسة ىي. البحث



 :الكتابة -أ 
ليست الكتابة عملية سهلة من كتابة احلروؼ اذلجائية و انتهاء بكتابة ادلقاالت 

بل إهنا تنطوي على التوفيق بُت عدد من العمليات . وادلوضوعات ادلختلفة اجلميلة
عملية ترتيب وىي . العضوية والعقلية وذلك لنقل ادلعلومات والتعبَت عن األفكار

ل مع اإلدلاـ مبا اصطلح عليو من  للرموز اخلطية، وفق نظاـ معُت، ووضعها يف مجُي
 .زلاكاة الكتابة

 :مهارة الكتابة -ب 
وأمهية حتديد مفهـو الكتابة التقتصر . مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية

وإمنا تتعداىا إىل ما تنعكس عليو ىذه ادلفاىيم . على رلرد الرغبة يف حتديد ادلفاىيم
فالذين يضيق عندىم مفهـو . من إجراءت، وما يستلزمها من تطبيقات تربوية

الكتابة يقصروف جهدىم يف برامج تعليم العربية على تدريس الطالب على النسخ 
بينما يلتـز األخروف بتنمية قدرة الطالب على اختيار ادلوضوع الذي . والتهجئة

يستحق الكتابة فيو، والقدرة على تنظيمو، وعرضو بطريقة مقنعة ومشوقة يف َأف 
 .واحد

 : األمناط اللغوية -ج 
واألمناط مجع من منط وىو أمنوذج : أو ديكن القوؿ األسلوب اللغوي أوالتعبَت

واحد من مناذج البناء اللغوي، ديكن أف يرد على غراره ماالحيصى من اجلمل أو 
طريقة : "ويُيعرّرؼ األسلوب يف االصطالح األديب النقدي عادة بأنو. العبارات

يستعملها الكاتب يف التعبَت عن موقفو، واإلبانة عن أخصيتو األدبية ادلتميزة عن 
واختذ ". سواىا، ال سيما يف اختيار ادلفردات، وصياغة العبارات، والتشابيو واإليقاع

 يستخدـ ادلدرس أو الباحث النماذج من األمناط ."األسلوبية: "امسا خاصا بو ىو
. اللغوية من القواعد واجلمل واألدوات والعبارات

                                                 

 ديسمبَت http://abdennour.over-blog.net/article---39772165.html( 18  مدخل إىل االأسلوبيةقليل يوسف،   
2009) 

http://abdennour.over-blog.net/article---39772165.html%20(18
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 : تدريس األمناط اللغوية خالؿ مادة اإلنشاء -د 
وىو ليس فقط كتابة خطية من . تعليم اإلنشاء ىو بعض من تعليم مهارة الكتابة

ويريد . الكلمات وأساليب اجلمل ادلركبة، بل عملية إبداعية نشطية تفكَتية منظمة
. الباحث يف ىذا البحث، التدريب للطالب تركيب اجلمل يف صياغ القصَتة ادلوجزة

و جبانب ذلك، البد لطالب شلارسة القراءة الهنا تؤثر . أو بوضع اجلمل ادلختصرة
ويظن الباحث أف . واللغة ىي شلارسة واحملاكاة. كثَتا على قدرة الكتابة وكفاءهتا

دراسة اجلُيمل ادلوجزة الصحيحة البسيطة من األمناط اللغوية ادلعينة، تكوف أحب 
. للطالبة من الفقرة الطويلة لتنمية الكتابة

 
 الدراسات السابقة -ح 

 :إطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة يف ىذ اجملاؿ قد قاـ هبا
تعليم اإلنشاء يف أعبة تعليم اللغة العربية باجلامعة : زاكية عارفة، حتت العنواف -1

-2006، العاـ اجلامعي (ادلشكالت وحلوذلا)اإلسالمية احلكومية جبمرب 
2007. 

إف الكفاءة اللغوية السابقة، وعملية "ونتيجة ىذا البحث طرح بالكلمة 
" التعليم، وشلارسة التعليم تؤثر يف نتيجة تعليم مادة اإلنشاء

ادلادة  (2مشكالت تصميم التعليم وإعداد ادلواد،  (1: ومشكالهتا
استخداـ الوسائل التعليمية  (4الطريقة شللة يف بعض االحياف،  (3عشوائية، 
اعتقاد الطالبة أف تعليم اإلنشاء مرتكز على القواعد فيما جيعلهم  (5البسيطة، 

 .خائفُت من التعبَت وغَتىا
ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية بادلدخل البنائي، العاـ : والفجر، حتت العنواف -2

ومشكالهتا كيف ترقية مهارة الكتابة يف التعبَت احلر عن . ـ2008اجلامعى 



ادلوضوع الوصفي باللغة العربية على أساس مدخل التعليم البنائى لدى طلبة 
 .قسم تعليم اللغة العربية يف معهد جوراي سيوو العايل اإلسالمي احلكومي مبيًتو

مرحلة ما قبل الكتابة، ومرحلة : جيري يف ثالثة مراحل (1: والنتائج
ديكن فيو استخداـ عدة اسًتاتيجيات تساعد . الكتابة، و مرحلة ما بعد الكتابة

، w + 1H 5)الطالب على بناء معارفهم و خرباهتم يف الكتابة مثل اسًتاتيجية 
إف تعليم الكتابة ال يًتكز على ناحية القواعد النحوية واإلمالئية فقط، بل  (2

لعاًف نواحي مهارة الكتابة بصفة أاملة وىي ادلضموف وتنظيم األفكار وادلفردات 
إذا أهنا ليست مهارة بسيطة . وىذا مناسب لطبيعة الكتابة. والقواعد واإلمالئية

. تًتكز على القواعد ورسم احلروؼ فحسب، بل ىي أوسع و أمشل من ذلك
اعتمادا على النتائج اليت حصل  (3. فتعرب الكتابة من عملية جسمية وفكرية

عليها الطالب يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف الدورة األوىل والثانية، 
ديكن القوؿ بأف مدخل التعليم البنائي، يصل يف الفعالية اىل درجة النسبة ادلئوبة 

20 %. 

تدريس مهارة الكتابة العربية باستخداـ الكلمات : توفيق حسُت، حتت العنواف -3
كيف : ويستخدـ الباحث السؤؿ. 2009-2008ادلتقاطعة، العاـ اجلامعي 

سناف " دار القراَف"يكوف تعليم العربية علي أساس ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة 
واتوكدي سنجاساري مباالنج؟ وأمهية األسئلة ىي ما مدى فاعلية استخداـ 

الكلمات ادلتقاطعة كوسيلة التعليم اللغة العربية على أساس ادلفردات يف تلك 
ادلدرسة؟ نتائج ىذا البحث أف تدريس مهارة الكتابة باستخداـ الكلمات 

ادلتقاطعة مرحية يف تزويد قدرة الطالب على كتابة الكلمة ويساعد على القراءة 
وىذا البحث اي الكلمة ادلتقاطعة بصفاهتا كنوع التقوًن ثباتة عاؿ .  الكثَتة

، كال شلا يدالف على أف الكلمات ادلتقاطعة مالئمة .،9661بدرجة ثبات 
 .مناسبة لتقوًن مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية على أساس ادلفردات



ومن أىم ما استفاد الباحث من الدراسات السابقة عرضها يعٌت بعدىا 
الوقوؼ على جانب ادلساعدة يف تطوير تعليم اللغة العربية من تَػنَػوّرع ادلدخل 

لكن البحوث السابقة ينقص ىف عدـ ادلالئمة بُت النظري والتطبيق، . والنظرة
وعند الباحث القواعد ليست من أسباب ادلشكلة الكتابة بل تتعلق بكيفية 

. استخداـ ادلواد واذلدؼ من تدريسها
فإف ىذه الدارسة تًتكز على ادلواد التعليمية ادلستخدمة وخصائص 

ْدرسة الذى قاـ بو الباحث
َ
وىذا البحث يهدؼ حتصيل اإلنتاج للتطور . ادل

الكتابة للطالب الذين ذلم الكفاية اللغوية اجليدة من ادلفردات والقواعد بل 
وعلى رأي الباحث إف الطالب ينجحوف يف الكتابة حُت ذلم . ينقص يف الكتابة

كفاية الكتابية باستيعاب وزلاكة اللّرغوية من األمناط اللغوية، واخلاص للناطقُت 
 .بغَتىا



الفصل الثالث 
منهجية البحث 

منهج البحث، وأدوات  البحث، حيتاج الباحث إىل ىذه ىف ادلشكالت لبياف
، واسلوب ربليل البيانات، رلتمع البحث وعينتوالبحث، ومصادر البيانات، و

: يلي شرحها وفحص صحة البحث، وإجراءات البحث، وكما
 

 منهج البحث -أ 
 البحث من وادلقصود. إف ادلدخل ادلستخدـ ذلذا البحث يركز على الكيفي

ويستخدـ الباحث . الكلمات الكتابّية من تتكوف البيانات مصادر الكيفي يعٌت أف
اإلحصاء، ألّف البيانات الرئيسية اليت تتكّوف من الكلمات والعمل ربصل من أدوات 

يعٌت من مالحظة الباحث أنشطة الدراسية داخل الفصل وعن : البحث ادلستخدـ
العالية، مث من مقابلة ادلدير ادلدرسة " اإلسالـ"إجراء منهج الدراسية للمدرسة 

ومدرس اللغة العربية ومن استبانة الطالب وخبري ادلواد اللغة العربية بعضها على 
دبعٌت قد ال تقتصر من الكلمات، بل أيضا تتكوف من الرموز . شكل األرقاـ

واإلحصاء يكوف البيانات الزائدة حملاسبة البنود أو االنتاج احملصولة يف . اإلحصائي
. حبث التطويري

واذلدؼ منو . أما ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري
ويستخدـ الباحث حبث . اإلىتماـ بدراسة التغيريات الىت توافق على احلاجة

وفيو عملية أو اخلطوات لتطوير النتائج أو البنود . التطويري لتحصيل النتائج أو البنود
وال تكوف النتائج بعرض بررلية أو الربامج . اجلديدة أو لتكمل النتائج القادمة

ادلعدانِّية مثل خطة الدراسية والطريقة والكتاب الدراسي أو التقومي فحسب، بل جيوز 

                                                 

 J. Maleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002 ), P. 112  



. بالربامج اللينة أو اجلاىزة كمثل برنامج أدوب فتوشوب ومكرومديا فليش وغريىا
ويرجو الباحث بتقدمي ىذا البحث حضور اإلنتاج التعليمية من ادلواد التعليمية لتنمية 

مع أف ىف بالدنا أندونيسيا ىذا، . العالية" اإلسالـ"مهارة كتابة طالب ادلدرسة 
وىذه ادلواد . أسلوب البحث وكذلك ادلواد التعليمية البد منها اإلصالح والتطوير مررا

التعليمية تكوف حبسب األحواؿ وسياؽ الدراسية وخصائص ادلدرسة الذي قاـ بو 
 linguistic)ويقدـ الباحث تطوير ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية . الباحث

pattern) كاالنتاج الدراسي .
رلموعة   ىوGall و Borgأما البحث التطويرى ىف رلاؿ التدريس كما قاؿ 

حبيث كل اخلطوات هتتم إىل نتائج اخلطوات . خطوات البحث والتطوير بالتدريج
إذا كاف التدريس العامة مثال . قبلها، حىت حيصل على النتائج اجلديدة والصحيحة

يركز على إجادة ادلعارؼ اجلديدة أو إجابة مشكالت عملية التدريسى، فادلنهج 
 .التطويري يهتم لتطّور نتائج التدريس اجلديدة بوفق ادلشكالت ادلدرسة

وىف ىذا البحث يُطّور الباحث األمناط اللغوية الذي يأخذ الباحث من العبارة 
ىذه ادلواد . واألدوات واألسلوب والقواعد النحوية وغريىا من األمناط اللغوية

التعليمية لتنمية تدريس مهارة الكتابة وحلل ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية يف 
. العالية" من مدرسة اإلسالـ" ج"الفصل األوؿ 

:  وىي كما يلىوخطوات ىذه البحث إضافة على شرح واجراء بورغ و غاؿ
، وىي (research and information collecting)البحث ومجع ادلعلومات  .(1

 .تقدمي احلاجات و اقتباس ادلشكالت عن ادلواد التعليمية يريد الباحث تطويرىا

                                                 

 Syaodih Sukmadinata, Nana, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), P. 164 

  Borg, Walter, R & Gall, Meredith, D,. Educational research: An introduction. New York: 

Longman Inc. . 1983 . P. 772 

 Syaodih Sukmadinata, Nana, op. Cit., P. 165   

 ibid, P. 169-170  



، تتكوف من تصميم خطة البحث من جانب القدرات (planning)التخطيط  .(2
 .ويلخص األىداؼ، وتصميم خطوات البحث

، تتكوف من (develop preliminary form of product)تطوير سلطط البنود  .(3
تطوير ادلواد التعليمية، ومجع األمناط اللغوية من الكتب وادلعاجم وعملية 

 .الدراسة أو البحث
، وحيتاج إىل (main product revision)التصحيح أو استنتاج زلصلة البنود  .(4

 .ربكيم اخلرباء و مناقشة مع مدرس اللغة العربية
، يقـو بتجريب اإلنتاج ادلواد التعليمية (main field testing)التجريبيات ادليدانية  .(5

من تطوير األمناط اللغوية من حيث اإلختبار الكتايب وادلالحظة وتوزيع 
 .االستبانة

يقـو . (operasional product revision)تكميل نتيجة البنود من ذبربة ادليدانية  .(6
بتحسني النتيجة وتكميلها حيث حيتاج إىل ربكيم اخلرباء ومدخالتو ومناقشة 

 . مع مدرس اللغة الذي لو خربة واىتماـ بتعليم الّلغة العربية
الكاملة بأراء اخلبري والتجريبة . (final product revision)تكميل ادليداف اآلخر  .(7

ادليدانية مث التوزيع والتطبيق يعٌت توزيع البنود يف ادلعتمر العلمية وغريىا من اجمللة 
. أو ديكن توزيع يف الناشر للمجتع. والدورية

 
 أدوات البحث -ب 

: يستخدـ الباحث ىف ىذا البحث أدوات فيما يلي
 (observation) ادلالحظة  -1

وىى الطريقة دلالحظة ودلراقبة الباحث النشاطات ادلوجودة أثناء التعليم 
ويالحظ الباحث . العالية" اإلسالـ"يف مدرسة " ج"والتعلم داخل الفصل األوؿ 

                                                 

 ibid, P. 189  



سلوؾ الطالب وأنشطة الدراسية فيها ويكتب ادلشكالت تتعلق بتدريس مهارة 
. الكتابة حبسب احلاجة كما حيدث ىف الواقع بصورة طبيعية

ولكشف البيانات الىت حنتاج إليها ىذا البحث، يستخدـ الباحث طريقة 
وىي طريقة حبيث يكوف فيها . ادلالحظة بادلشاركة ويقاؿ أيضا دبالحظة ادلباشرة

أى يقـو الباحث دبالحظة سلوؾ معني من . الباحث جزءا من النشاطات التعليم
وادلالحظة ىي وسيلة . خالؿ اإلتصاؿ مباشرة باألشخاص أو األشياء الىت يدرسها

ويكتب مث يسجل الباحث البيانات . من وسائل جلمع البيانات يف مدخل الكيفي
وعملية ادلالحظة ال يكوف حنو احلقائق ادلنظورة فحسب، بل . ادلهمة اثناء ادلالحظة

وىناؾ بيانات أخرى مثل العبارات تُعرّب هبا . أيضا من احلقائق ادلسموعة واحلسية
. عملية التعليم

 

 (interview)ادلقابلة  -2

ادلقابلة ىى طريقة جلمع ادلعلومات الىت َتممّكن الباحث من اإلجابة على أسئلة 
البحث، ويعتمد الباحث على وسيلة ادلقابلة كادلصادر األساسية بغرض طرح عدد 

من ادلدير ادلدرسة )من األسئلة من ِقبل الباحث واإلجابة عليها من ِقبل ادلصدر 
ويقاؿ أف ادلقابلة طريقة لطلب البيانات بطريقة . (ومدرس اللغة العربية والطالب

- إىل حد كبري–وتُعترب ادلقابلة . احلوار والتساؤؿ بني الباحث ومصادر البحث
. فإف ادلستجوب يعطى معلوماتو شفويا مواجهة. شفويا واإلجابات مكتوبة

فادلقابلة ادلناسبة لكشف البيانات ىف ىذا البحث ىى ادلقابلة الدقيقة، وىى 
مقابلة حرة، يوجو فيها الباحث عدة األسئلة على حسب دليل ادلقابلة اعتمادا 

وطلب الباحث من ادلصادر أف يتكلم كما يريد وتشجيعو على . موضوع البحث
                                                 

، (1997الرياض، دار أسامة، )، مفهومو وأدواتو وأساليبو: البحث العلمىذوقاف عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق،   
 149. ص

 J. Maleong, Lexy, op.cit., p. 135  

 350. ، صادلرجع نفسوأمحد بدر،   



وأما خطوات ىذه ادلقابلة أوال اإلعداد للمقابلة، مث تنفيذ ادلقابلة وتسجيل . الكتابة
فالبيانات الىت ألجلها ينفذ ىذا العمل فهي الجراء مقارنة ما بني الطريقة . ادلقابلة

العالية ىف عملية " اإلسالـ"السابقة الىت يستخدمها معلم اللغة العربية يف مدرسة 
التعليم والطريقة اجلديدة الىت سيستخدمها الباحث ترتبط بالتدريس ادلواد التعليمية 

وادلقابلة بني الباحث وادلدير وكذلك بني الباحث ومدرس اللغة . من األمناط اللغوية
العالية فونوروغو ديكن " اإلسالـ"العربية وكذلك بني الباحث وطالب مدرسة 

لكشف ادلعلومات واآلراء عن أحواؿ ادلدرسة ومنهج الدراسية وخطوات التدريس 
. وأيضا عن ادلواد التعليمية لديهم

 

 (questioner)االستبانة  -3

ويقصد باالستبانة ىى أسئلة موجهة إىل عدد من األشخاص استطالعا 
قائمة من : ويعرؼ فتحي على يونس االستبانة بأهنا. آلرائهم ىف قضايا معينة

ويتطلب اإلجابة تقريرا . األسئلة أو األحكاـ أو التقريرات الىت يتطلب فيها اآلراء
وسيعرض الباحث االستبانة على خبري ادلواد . (√)مطوال مكتوبا بوضع عالمات 

. العالية" اإلسالـ"التعليمية أو خبري تعليم اللغة العربية وكذلك من طالب مدرسة 
وتتضمن ىذه االستبانة عدًدا من األسئلة ادلكتوبة الىت يستعملها الباحث 
إلجياد ادلعلومات من خبري ادلواد التعليمية أو خبري اللغة العربية والطلبة عن صدؽ 

وتتكوف . تصميم مواد تعليم اللغة العربية بتطوير األمناط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة
: االستبانة بعدة ادلصادر وىي

 طالب ادلدرسة -(أ 

                                                 

 Ainin, Mochammad, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007 ), P. 

115-116  

 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1980 ), P. 215 

 166. ، ص(1977دار الثقافة، : القاىرة)فتحى على يونس، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب،   



" ج"العالية فصل األوؿ " اإلسالـ"قاـ الباحث باالستبياف لطالب ادلدرسة 
جلمع البيانات ادلتعلقة بتنمية مهارة الطالب يف الكتابة بعد انتهاء الباحث عن 

 . الدراسة ترتبط بتطوير األمناط اللغوية

 خبري ادلواد التعليمية -(ب 

لو مؤىالت ويعتمد الباحث أرآء خبري ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية الذي 
أكادديية وخربة واىتماـ بتعليم الّلغة العربية والسيما بأساليب التدريس والقياس 

 .والتقومي التعليم، لتقومي ادلواد التعليمية الىت صممها الباحث
 

 مصادر البيانات -ج 
صدرت البيانات من مالحظة الباحث لطالبو أثناء البحث ومن ادلقابلة 

و يستخدـ . ومصادر البيانات ذبمع من األدوات يف البحث  ادلستخدـ. واالستبانة
. الباحث البيانات اإلحصائية مناسبة للحاجة

وإف شكل البيانات يف ىذا البحث ىى البيانات اإلحصائية مث غريىا 
(. teknik deskriptif prosentase)الباحث إىل البيانات الكيفي بنسبة مئوية 

وخصائص تلك البيانات الىت حصل عليها الباحث من استبانة خبري ادلواد التعليمية 
: أو خبري التعليم اللغة العربية وكذلك من الطالب باستخداـ التقدير كما يلي

مناسبة  (تطوير األمناط اللغوية) تدؿ على أف ىذه ادلواد التعليمة 5نتيجة 
. تامة أى مسي بػجيد جدا

.  تدؿ على أهنا مناسبة مسي بػجّيد4نتيجة 
.  تدؿ على أهنا متوسط3نتيجة 
.  تدؿ على أهنا غري مناسب اى ناقص2نتيجة 
.  تدؿ على أهنا غري مناسب َتاما اى ناقص جدا1نتيجة 



وتشتمل البيانات على مجيع ادلعلومات واإلختبار الىت مت احلصوؿ عليها من 
مصادر البيانات سواء كانت ربصل على وسيلة ادلقابلة ادلباشرة بني الباحث وخبري 

والبيانات الثابتة . التعليم اللغة العربية ومدرس اللغة العربية والطلبة أو بوسيلة الكتابة
سواء كانت ربصل على ادلقابلة أو الكتابة من مصادر البيانات تكوف برىانا ىف أف 

وأما البيانات اإلضافية تصدر من التوثيقات من . تدفع لعالج مشكالت البحث
الكتابة والتسجيل ودراسات السابقة والكتب تتعلق هبذا البحث وغريىا تساعد 

وجانب ذلك، يأخذ الباحث ادلعلومات . الباحث ىف استخداـ البيانات األساسية
من مصادر البيانات ادلكتوبة كالوثائق وأوراؽ تعليم الطلبة وتعليقات األستاذ حوؿ 

. األوراؽ
فمصادر األساسية إذا االستبانة مع خبري ادلواد التعليمية أو خبري تعليم اللغة 

العربية، والطالب، وأوراؽ الطالب عن درس اللغة العربية، ومقابلة ادلدير ومدرس 
أما مصادر . اللغة ومالحظة الباحث عملية تعليم اللغة العربية وخصائص ادلدرسة

اإلضافية ىي الوثائق ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية وكذلك ادلواد التعليمية ادلتعلقة 
باألمناط اللغوية من أساليب وتعبري اللغوي وقواعد تؤخذ وجيمع الباحث من معاجم 

. اللغة و كتب القواعد وغري ذلك، سيذكر الباحث يف باب التايل
 

  مجتمع البحث وعينته -د 
.  طالبا35العالية ويبلغ عددىم " اإلسالـ"ورلتمع البحث ىم طلبة ادلدرسة 

 طالبا كعينة 20واختار الباحث منهم بعدد  ".ج"وىم كل الطلبة يف الفصل األوؿ 
واختار الباحث الطالب يف ىذه السنة عينة ذلذا البحث . ىادفة ذلذا البحث

بافًتاض أف ذلم قدرات على الكتابة العربية بناء على نتائج مهارة الكتابة لديهم من 
. فصل الدراسي السابق ومع أهنم جيلسوف يف الفصل ادلمتاز من سائر الفصوؿ

 
                                                 

  Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa, 2001), P. 56 



 أسلوب تحليل البيانات -ه 
تبدأ عملية ربليل البيانات باستخراج مجيع البيانات ادلوجودة من ادلصادر 

وتلك . ادلالحظة وادلقابلة واإلستبانة واإلختبار الكتايب يف داخل الفصل: ادلاضية
ولتسهيل ىذا التحليل يرّتب . فحصهاالبيانات بعد أف يقراء و يدرس الباحث و

: الباحث اخلطوات كما يلي
إعداد ملخصات البيانات وجيمع الباحث البيانات يف اجلدوؿ وحياوذلا يف  .1

 . تصنيف وتقسيم حىت تكوف تلك البيانات يف اجملموعة ادلتفرقة ترتيبا

 .مث يرّتب الباحث البيانات وتلخص بالرمز ادلستخدـ .2

وحيلل الباحث البيانات ادلوجودة ىف آخر عملو ويفّسرىا باستخداـ اإلحصائي  .3
 .البسيط

ويعد الباحث البيانات احملصولة اإلحصائية إىل البيانات ادلئوية ويفسرىا بكلمات  .4
 .(أو الكيفية)

 : وللتأكيد ىذه األسلوب يفّصل الباحث ربليل تلك البيانات كما يلي

ربليل عملية تطوير انتاج التعليمية من األمناط اللغوية للطالب فصل األوؿ  -(أ 
. العالية لتنمية مهارهتم يف الكتابة" اإلسالـ" مدرسة ج

ربليل تعليقات واقًتحات من مقابلة مدير ادلدرسة ومدرس اللغة العربية  -(ب 
واستبانة عينة الطالب وخبري ادلواد اللغة العربية بعد استخداـ ادلواد 

 .التعليمية

ربليل تنمية مهارة الكتابة بطوير األمناط اللغوية للطالب يف الفصل األوؿ  -(ج 
 .من مدرسة اإلسالـ العالية بفونوروغو" ج"

: والرموز ادلستخدمة لتحليل البيانات احملصولة من الطالب ىى
 
 



 :كل بنود السؤاؿ .أ 

 
 
 

: الشرح
P  : ادلعدؿ أو ادلئوية
X   : عدد إجابات كل بنود السؤاؿ

Xi   : عدد أفراد العينة
( konstanta)الثبات :  100%

 

 : مجيع بنود األسئلة .ب 

 
 

 
 

: الشرح
P    : ادلعدؿ أو ادلئوية

    X    : اإلجابات على مجيع بنوذ السؤاؿ
Xi  :   نتيجة اإلجابات الالزمة على مجيع بنود السؤاؿ

( konstanta) الثبات : 100%
 
 
 
 

 

 

Xi 

p 
X 

X 100%   

Xi 

p 
X 

X 100%   
 

 



: وحساب عن تقدير الطالب على نتيجتهم يف مهارة الكتابة كما يلى
 النسبة المؤية التقدير الرقم

 %( 100-85) شلتاز 1

 %( 84-75) جيد جدا 2

 %( 74-60) جيد 3

 %( 59-50) مقبوؿ 4

 %( 50ناقص من )  راسب/فاشل 5

 

 فإف الطراز مستعد % 60وإذا كانت نتيجة الىت يتم احلصوؿ عليها تبلغ 
 .لالنتفاع، ألف اجلملة أكثر من مخسني يف ادلائة
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 جدوؿ عملية البحث

مصادر  البيانات أسئلة البحث النمرة
 البيانات

أدوات جمع 
 البيانات

طريقة تحليل 
 البيانات

كيف تطوير انتاج االمناط اللغوية يف  .1
تدريس مهارة الكتابة للطالب 

العالية " اإلسالـ"مدرسة  
 بفونوروغو؟

جانب أشكال المواد التعليمية 
 من تطوير األنماط اللغوية

مثل عرض األمناط اجُلمل؛ )
تقدمي ادلواد التعليمية من 

 (التعبريية والقواعد اللغة

خبري تعليم 
اللغة العربية، 

 وخبري ادلواد

تصديق اخلرباء 
للمواد 

 (االستبانة)

ربليل الكيفي و 
ربليل الكيفي 

 اإلحصائي

الجانب الخاص الذى يتعلق 
مثل ) بمضون المواد التعليمية
ادلواد التعليمية، استيعاب 

الطلبة باألمناط اللغوية، دور 
ادلواد التعليمية من درس العبارة 

 (والقاعدة للتعليم الذايت
ما مدى  تنمية مهارة الكتابة بتطوير  .2

" اإلسالـ"األمناط اللغوية دبدرسة 
 العالية فونوروغو؟

اجلوانب ادلتنوعة تتعلق بتنمية 
مهارة الكتابة مستعينا لتلك 

ىذه ادلواد : ادلواد التعليمية مثل
جذابة وشلتعة لديك؛ سهولة 

االستخداـ؛ تستطيع أف تفهم 
الدرس فرديا؛ تستطيع أف ترقي 

كفاءتك يف مهارة الكتابة؛ 
تساعد يف سهولة الكتابة؟ 
تستطيع أف يكتب ما يف 

 ذىنك؟

اإلستبانة  الطالب
وادلقابلة 
 واإلختبار

ربليل الكفي 
اإلحصائي 

 الكيفي وربليل

ادلؤشرات من جوانب اذلدؼ؛ 
ادلادة؛ ادلواد التعليمية؛ التقييم 

 وغريىا

عملية الطالب 
أثناء التعليم 
وعند إجابة 

االستبانة 
 واإلختبار

ادلالحظة 
واالستبانة و 

اإلختبار 
داخل )

 (الفصل

ربليل الكيفي 
اإلحصائي 

وكذلك ربليل 
 الكيفي



اجراءات البحث  -و 
:   وقاـ الباحث بإجراءات حبث التطويري خبطوات اآلتية

يستأذف الباحث مدير ادلدرسة ألف يقـو بالبحث عن تطوير ادلواد التعليمية  -1
 .من األمناط اللغوية يف تعليم مهارة الكتابة

العالية " اإلسالـ"يستمع الباحث إىل توجيهات وإرشادات من مدير ادلدرسة  -2
 .فونوروغو عن تطوير ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية لتعليم مهارة الكتابة

ربديد الباحث األىداؼ التعليمية بدقة وبعبارات ىادفية زلددة ليساعد على  -3
 .القاء األمناط اللغوية حبيث يتضمن ربقيق ىذه األىداؼ

 .ربديد ادلادة التعليمية وخطة الدراسية الىت يتكوف منها القاء األمناط اللغوية -4
ربديد نظاـ عرض ادلادة التعليمية لألمناط اللغوية، بعد مالحظة الباحث  -5

وىذا . خصائص ادلدرسة والدارسة ومشكلة اليت يوجو ادلتعلمني ادلدرسة
 .يتطلب ترتيبا منطقيا للمادة التعليمية حبيث تتدرج من السهل إىل الصعب

كتابة إطارات تدريس األمناط، أى تقسيم ادلادة التعليمية إىل وحدات صغرية  -6
جدا يكوف كلٌّ منها إطارا أو خطوة، وكل إطار يتكوف من ادلعلومات 

 .وادلثريات واالستجابات الىت يتبعها التغذية الراجعة والتعزيز الفوري
 .حوسبة ادلواد التعليمية بتطوير األمناط اللغوية -7
ذبري ىذه العملية بصدؽ أو . وتعديل الربنامج أوالدرس وتقوديو وتصديقو -8

وربتاج ىذه العملية إىل مساعدة اخلبري وىو  (validasi ahli)ربكيم اخلبري 
ودلقارنة . خبري تعليم اللغة العربية أو خبري ادلواد يعٌت ادلادة من األمناط اللغوية

ربكيم ىذه ادلواد ربتاج إىل مساعدة مقابلة مدرس اللغة واستبانة طالب 
 ".ج"العالية من فصل األوؿ " اإلسالـ"ادلدرسة 

 ربليل النتائج -9
: تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية



التحرير والتصحيح، وىو تصحيح النتائج احملصولة حذرا من وقوع   .أ 
 .األخطاء

ترميز النتائج، وىو إدخاؿ النتائج يف الرمز تسهيال للباحث يف  .ب 
 .التقسيم والتحليل

تكوين اجلدوؿ، وىو تقدمي النتائج على شكل اجلدوؿ وكذلك  .ج 
 . إدخاؿ األجوبة احملصولة يف القائمة

ربليل، وىو ربليل رلموعة النتائج الستنباط األجوبة ألسئلة البحث  .د 
 .ومالخصها

. ادلستنتج (revisi)استنتاج ادلادة ومراجعة  -10
 

 
 هيكال البحث -ز 

 
مقدمة، أسئلة :  اإلطار العاـ والدراسات السابقة، ويتكوف من:الفصل األول 

البحث، فروض البحث، أىداؼ البحث، أمهية البحث، حدود 
البحث، ربديد ادلصطلحات، والدراسات السابقة 

:   اإلطار النظري، ويتكوف من:الفصل الثانى 
الكتابة، مفهومها ومهارهتا وأىدافها وطرؽ : ادلبحث األوؿ 

. تدريسها وأنواعها
مفهـو مفهـو األمناط اللغوية وىي تشمل على : ادلبحث الثاىن

مفهـو أساليب وصيغ التعبري، و  أمناط التعبري، و
إكتساب اللغة يف مهارة الكتابة بتطوير االمناط 

 .اللغوية، واالذباه ىف تدريس األمناط اللغوية



نبذة تارخيية عن ميداف البحث : ادلبحث الثالث 
منهج البحث، أدوات البحث، :  منهجية البحث، ويتكوف من:الفصل الثالث 

 أسلوب ربليل البيانات، ،رلتمع البحث وعينتومصادر البيانات، 
. اجراءات البحث، وىيكل البحث

 عرض البيانات وربليلها ومناقشتها :الفصل الرابع 
 اخلاَتة تتكوف من النتائج والتوصيات وادلقًتاحات وقائمة :الفصل الخامس 

 .ادلصادر وادلراجع وادلالحق



الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 مفهومها ومهارتها وأهدافها وطرق تدريسها وأنواعهاالكتابة : المبحث األول
 مفهوم الكتابة  -أ 

 عملية تبدأ"يتخطى مفهـو الكتابة حدكد رسم احلركؼ كإجادة اخلط ، فهو 
برسم احلركؼ ككتابة الكلمات بالطريقة اليت تيسر على القارئ ترمجتها إذل مدلوالهتا، 

". كتكوين اجلمل كالعبارات بطريقة سبكن الكاتب من التعبَت عن نفسو
عملية ترتيب للرموز اخلطية، كفق نظاـ معُت، ككضعها يف – إذف – فالكتابة 

كعلى ىذا تتكوف ... مجل كفقرات، مع اإلدلاـ دبا اصطلح عليو من تقاليد الكتابة
:  الكتابة من ركنُت

. ركن آرل يتمثل يف رسم احلركؼ كسالمة ىجاء الكلمات:األكؿ 
فكرم يعكس التعبَت عن األفكار كمطالب احلياة، تعبَتا كاضحا :كالثاين 

منظما، كيتكامل ىذاف الركناف فال تعبَت دكف صحة رسم احلركؼ 
كالكلمات، كال قيمة لصحة رسم احلركؼ كالكلمات إذا خلت من 

. فكرة
ألهنا األداة الرمزية ادلستعملة للتعبَت عن . الكتابة يشمل اخلط كاإلمالء كالتعبَت

كاذا . فاذا نظرنا اليها من حيث ىي رلرد ذبويد خطى فهى خط. األفكار بالكتابة
كاذا نظرنا اليها من  حيث . نظرنا اليها من حيث ىى رلرد رسم امالئى فهى امالء

. ىى تعبَت أسلويب عن أفكار الكاتب فهى تعبَت
للكتابة فوائد كثَتة، فضال على أهنا كسيلة للتفاىم كالتخاطب بُت الناس، فإهنا 

للكتابة العربية . بواسطتها تدكين العلـو كتنتشر الثقافة، كتنتقل من جيل اذل جيل
سبتد يف التاريخ اذل مدل مخسة عشر . شأف كبَت، اذ ىي عريقة عراقة اللغة العربية
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قرنا من الزماف على األقل، كتتسع يف األرض لتشمل العادلُت العرىب كاإلسالمى على 
شعارا للًتابط القول كالتناصر الركحى بُت . تباين األجناس كاأللواف كتباعد األكطاف

كقد ظلت الكتابة العربية كفية حلركفها ادلوركثة فلم تغَت . أبناء الوطن كاتباع الدين
كلكنها ألبستها من ثياب الزينة كالزخرؼ بفضل أصحاب اخلطاطة . فيها حرفا كاحدا

حىت دل تعد أداة تعبَت فحسب، بل أصبحت مظهر ابداع فٌت، كامتاع . ادلوىوبُت
. مجاذل

: كتركز زلاكالت تدريس الكتابة على بعض اجلوانب كاالذباىات مثل
تظهر الكثَت من األخطاء ىف العمل الكتاىب، كال يتم :الًتكيز على الدقة - 1

النظر إليها كمشكلة كربل كذلك ألف الطالب قد قاموا بكتابة ما يريدكف الكتابة 
كاالذباه للًتكيز على الدقة ىف الكتابة يؤكد على .عنو دكف االىتماـ بالدقة ىف الكتابة

فيتعلم الطالب كيف يكتبوف . أمهية التحكم ىف تلك األخطاء ىف العمل الكتاىب 
لكن . عن طريقة ذبميع العبارات كاجلمل، شلا يقلل تدرجييان مستول الدقة ىف الكتابة

االذباه ضلو الدقة كالضبط ىف الكتابة يؤكد على الكتابة خطوة خبطوة لتكوين نسق 
جيد كمتميز، فهناؾ العديد من االذباىات سعت ضلو تعليم الكتابة اجليدة كالدقيقة 
كلكن ما لبثت كأصبحت غَت حديثة ، كمثل  ىذه االذباىات تسعى لتقدًن أفكار 

. كمعلومات مفيدة عن كيفية الكتابة الصحيحة
كيعمل ىذا االذباه على تشجيع الطالب على :الًتكيز على الطالقة - 2

الكتابة بسرعة قدر اإلمكاف دكف النظر إذل األخطاء الىت ديكن أف يقعوا فيها، ادلهم 
ىو أف يسقط الشخص األفكار الىت تدكر بداخلو على الورقة ، كهبذه الطريقة يشعر 
الطالب أهنم يكتبوف فعالن كليس رلرد حل تدريبات معينة، فهم يكتبوف ما يريدكف 

كبالرغم من أف ىذا االذباه ال يعمل . الكتابة عنو، كهبذا تصبح الكتابة شيقة كشلتعة
على حل ادلشكالت الكتابية الىت يقع فيها الطالب أثناء الكتابة لكنو يلقى الضوء 
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فكثَت من .على بعض النقاط اذلامة الىت جيب كضعها ىف االعتبار كأثناء الكتابة
الطالب يكتبوف بطريقة سيئة ، كذلك ألهنم ال يكتبوف كثَتان أك يشعركف بالقلق 

حينما يكونوف بصدد أداء عمل كتاىب، كمن ادلالحظ أف ىناؾ الكثَت من 
. األشخاص يكتبوف بطريقة سيئة إذل حد ما حينما جيربكف على الكتابة

يؤكد ىذا االذباه على أمهية النص الكتاىب أك القطعة :الًتكيز على النص -3
ادلكتوبة كوحدة ىامة للتعبَت الكتاىب كمعرفة كيفية بناء كتنظيم نص كتاىب معُت ، 
كيستخدـ ىذا االذباه عددان من األساليب مثل ؛ تكوين نصوص باستخداـ مجل 

تكوين نصوص باستخداـ مجل , معينة، تكوين نصوص سلتلفة األغراض
كحياكؿ ىذا االذباه التغلب على بعض مشكالت الكتابة مثل ؛ تشجيع .رئيسية

. الطالب على التعبَت عن أنفسهم من خالؿ مجل يكتبوهنا
عادة ما يكوف لدل األشخاص سببان كأىدافان للكتابة : الًتكيز على اذلدؼ- 4

سواء أكانوا يكتبوف عن شىء ما أـ عن شخص ما ، فهناؾ بعض العوامل قد تكوف 
مهملة ىف تدريس الكتابة كلكن من السهل خلق مواقف معينة تسمح للطالب 

دبمارسة الكتابة كجعل كتاباهتم ىادفة ، مثل ذلك األمر ديكن أف يشجع الطالب 
على الكتابة لبعضهم البعض داخل الفصل ادلدرسي أك تبادؿ األدكار ىف الكتابة ، 
كبالرغم من ذلك فإف ىذا االذباه مثلو مثل االذباه ضلو الطالقة ىف الكتابة ال يعمل 

على حل مشكالت معينة يتعرض ذلا الطالب أثناء الكتابة لكنو حيثهم على 
. الكتابة، كيوضح ذلم أف الكتابة تعد كسيلة من كسائل االتصاؿ اذلامة

 
مفهوم مهارة الكتابة  -ب 

كالشك أف ىناؾ لغات كثَتة . مهارة الكتابة إحدل مهارات اللغة الكلية
انتشرات مث اندثرت قبل أف يتوصل العقل البشرم إذل طريقة تسجيل رموزىا على 
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أك األحجار أكالورؽ، لكي تستطيع األجياؿ الالحقة أف تتابع  أكراؽ الربدم
لقد أدت الكلمة ادلكتوبة دكرا أساسيا يف حفظ . ماحدثت يف ادلاضي السحيق

الًتاث البشرم كما سهلت الطباعة تبادؿ األفكار كاألراء بُت الناس يف أضلاء العادل 
. كافة متخطية حواجز الزماف كادلكاف

كذلذه ادلهارة عالقات قوية كطيدة دبهارة اللغة األخرل،  فالرمز الكتايب جيمع 
بُت الكتابة كبُت القراءة كما تشًتؾ الكتابة يف صفة اإلنتاجية مع مهارة الكالـ، إذ 

كإذا كانت القراءة . من خالذلا يستطيع ادلتعلم التعبَت عن مشاعره كأفكاره كاَرائو
إحدم نوافذ ادلعرفة كأداة من أىم أدكات التثقيف اليت يقف هبا اإلنساف على نتائج 

الفكرم البشرم، فإف الكتابة تُعّد يف الواقع مفخرة العقل اإلنساين، بل إهنم أعظم ما 
أنتجو العقل، كقد ذكر علماء األنثربولوجي أف األنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ 

. تارخيو احلقيقي
 أك التهجئة copyingيف بعض الربامج مفهـو الكتابة ليقتصر على النسخ 

spelling . كيتسع يف يعضها ااَلخر حىت يشمل سلتلف العمليات العقلية الالزمة
إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على األختيار .. للتعبَت عن النفس

كعرضها بشكل . كالقدرة على تنظيم اخلربات. الواعي دلا يريد الفرد التعبَت عنو
. يتناسب مع غرض الكاتب

كإمنا . كأمهية ربديد مفهـو الكتابة التقتصر على رلرد الرغبة يف ربديد ادلفاىيم
تتعداىا إذل ما تنعكس عليو ىذه ادلفاىيم من إجراءت، كما يستلزمها من تطبيقات 

فالذين يضيق عندىم مفهـو الكتابة يقصركف جهدىم يف برامج تعليم العربية . تربوية
بينما يلتـز األخركف بتنمية قدرة . على تدريس الطالب على النسخ كالتهجئة
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الطالب على اختيار ادلوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، كالقدرة على تنظيمو، 
. كعرضو بطريقة مقنعة كمشوقة يف َأف كاحد

فطبيعة الكتابة قد تصور بعض خطأ أف الكتابة مهارة بسيطة تًتكز يف قدرة 
على رسم احلركؼ كالكلمات رمسا صحيحا، طبقا دلا اتفق عليو أصحاهبا من أشكاؿ 

مث حلقة الثانية من النشاط تايت عندما تصبح الكتابة أكثر . ذلذه احلركؼ كالكلمات
تعقيدا فتتضمن كضع الرموز ادلرئية طبقا للنظاـ ادلتفق عليو بُت أصحاب اللغة أم 

تأيت بعد ذلك مرحلة النشاط . استخداـ نظاـ تركيب اجلمل يف صياغو مجل ككتابتها
الكتايب ادلتطور، كىي ادلرحلة اليت ينظر فيها للكتابة كوسيلة للتعبَت عن األفكار يف 
شكل مسلسل طبقا لنظاـ تركيب اللغة، كاذلدؼ النهائ من ىذا النشاط بالنسبة 

للكاتب ىو القدرة على التعبَت عن نفسو يف صيغة مهذبة راقية تتطلب االستخداـ 
كىذا النشاط نسميو اإلنشاء . الفعاؿ للثركة اللفظية كسائر تراكيب اللغة

(composition)  كمن التعبَت كاإلنشاء تتكوف ادلهارة الثانية للكتابة كىي ادلهارة العقلية
. كالفكرية

إذف فالكتابة نشاط حركي كنشاط فكرم كمها معا يكوناف ادلهارة الكلية 
كىنا جيدر . ادلهارة احلركية مث ادلهارة الفكرية: للكتابة اليت تنقسم بدكرىا إذل مهارتُت

بنا اإلشارة إذل أمر مهم نفرؽ بو بُت مفهـو ادلهارة الفكرية يف كتابة اللغة األـ 
كادلهارة الفكرية يف كتابة اللغة االجنبية كمدلوؿ ىذه ادلهارة كادلستول الذم ديكن 

الوصوؿ إليو يف اللغة الثانية، كلعل ىذا األمر يتطلب منا أف نعود إذل ما سابق أف 
قررناه من أف الكتابة سيلة لالتصاؿ كللتعبَت عن التفكَت، فمن خالؿ الكتابة 

يستطيع الفرد أف يصل إذل التمييز بُت التفكَت الغامض كالتفكَت الناضج، فالكاتب 

                                                 

، (1989ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو الثقافة، : مصر)، مناىج كأساليبو: تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعيمة،   
 187. ص

منشورات ادلنظمة اإلسالمية : إيسيسكو)، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمد كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،    
 202-201. ص (2003للًتبية كالعلـو كالثقافة، 



يسجل فكره كجيتهد ليعرب عن سلتلف ادلشاعر كادلفاىيم كالصور اليت تريد أف زبرج 
من عقلو مستخدما يف ذلك الكلمات مسطرة على الورؽ، كمسيطرا على تسلسل 

هبدؼ ربقيق عملية اتصاؿ بواسطتها ديكن جعل الفكرة الواحدة ملكا . أفكارىا
حيقق كظيفتُت من  (التعبَت كاإلنشاء)لشخص أك أكثر، كيعٍت ىذا أف التعبَت الكتايب 

كمن ىنا كجب أف يتجو . األكذل ىي االتصاؿ كالثانية ىي التفكَت: كظائف اللغة
، اذباه االتصاؿ كىو ما نطلق (1: تعليم التعبَت الكتايب يف اللغة األـ اذباىُت مها

، اذباه تفكَتم كيطلق عليو ااَلف االذباه (2. عليو ااَلف االذباه الوظيفي يف الكتابة
. األديب كاإلبداعي يف الكتابة

 
أهداف تعليم الكتابة  -ج 

تفصيل ىذا اذلدؼ يف رلموعة من األىداؼ توجهنا يف أثناء عملية تعليم 
: الكتابة من حيث الطريقة كاألسلوب كديكن صياغة ىذه االىداؼ بالشكل ااَليت

: هتدؼ عملية التعليم الكتابة باللغة العربية إذل سبكُت الدارس من
. كتابة احلركؼ العربية كإدراؾ العالقة بُت شكل احلركؼ كصوتو- 1
كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحبركؼ متصلة مع سبييز شكل - 2

.  احلرؼ يف أكؿ الكلمة ك كسطها كَاخرىا
. إتقاف طريقة كتابة اللغة خيط كاضح كسليم- 3
.   إتقاف الكتابة باخلط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على الدارس- 4
. إتقاف الكتابة من اليمن إذل اليسار- 5
. معرفة عالمات الًتقيم كدالالهتا ككيفية استخدامها- 6
معرفة مبادئ اإلمالء كإدراؾ ما يف اللغة العربية من بعض اإلختالفات بُت - 7

كمن خصائص ينبغي العناية هبا يف الكتابة . النطق كالكتابة كالعكس
. إخل.... كالتنوين مثالن كالتاء ادلفتوحة كادلربوطة، كاذلمزات 



. ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمان الًتتيب العريب ادلناسب للكلمات-  8
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمان الكلمات صحيحة يف سياقها من -  9

اإلفراد كالتثنية كاجلمع )حيث تغيَت شكل الكلمة كبنائها بتغيَت ادلعٌت 
.  (اخل...التذكَت كالتأنيث، إضافة الضمائر 

. ترمجة أفكار كتابة مستخدمان الصيغ النحوية ادلناسبة- 10
.  استخداـ األسلوب ادلناسبة للموضوع أكالفكرة ادلعرب عنها- 11
. سرعة الكتابة معربنا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة معربة- 12

كإذا أردنا ترمجة ىذه األىداؼ العامة إذل أىداؼ سلوكية، فإننا نستطيع أف 
نستثٍت األىداؼ السبعة األكذل ألهنا أىداؼ حركية كمن مث فهي سلوكية بذاهتا ديكن 

أما . مالحظتها كربقيقيها من خالؿ اخلط كاإلمالء ادلنقوؿ كادلنظور كاالختبارم
األىداؼ اخلمسة األخَتة فيمكن إعطاء أمثلة لكيفية ربويلها إذل أىداؼ سلوكية 

: من ىذه األمثلة
. أف يتمكن الدارس من كتابة نص ألفو عن طريق القراءة: أكالن  
 .أف يتمكن من تلخيص موضوع بسيط بعد قراءتو: ثانيان 

 .أف يكتب رسالة رمسية، أك رسالة ربكي لصدؽ حدثا ما:  ثالثان  

 .أف يكتب طلبان للتوظيف أك لقضاء حاجة: رابعان 

 .أف يكتب تقريران بسيطا عن اجتماع أك عمل ما: خامسان 

 . أف يكتب بعض ادلذكرات البسيطة: سادسان 

 .أف يكتب كصفا لشيئ ما: سابعان 

. أف يعرب كتابة عن فكرة تلح عليو كيريد تسجيلها: ثامنان 
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توجيهات عامة في تدريس الكتابة  -د 
رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف التخطيط لدرس الكتابة 

: كتنفيذه
ينبغي أال يقدـ للطالب شيئ يكتبو إال إذا قد ألفو . توظيف ما تعلمو الطالب -1

إف تعليم الكتابة من خالؿ ادلواد اللغوية . مساعا، كميزه نطقيا، كتعرؼ عليو قرأءة
كيثبت ادلهارات . اليت سبق لطالب تعلمها من شأنو أف يُعّجل بتعليم الكتابة

.   اللغوية السابقة
من معايَت الكتابة اجلديدة أف يتسق تنظيم ادلادة : تعريف الطالب باذلدؼ -2

من ىنا كاف من أكذل .. كيتناسب زلتواىا مع ما يف ذىن الفرد من ىدؼ
 . خطوات تدريس الكتابة تعريف الطالب دائما باذلدؼ من الكتابة

ربديد الوقت ادلناسب للبدء يف تعليم الكتابة يف بعض : البدء بتعليم الكتابة -3
. فبعض الربامج يبكر بذلك.. برامج تعليم العربية كلغة ثانية مشكلة حقيقية

كرأينا ىنا أف نقف من األمر موقفا كسطا يرفض ... كبعضها االخر يتأىن كثَتا
كيقصد بالتبكَت ىنا تقدًن الشكل ادلكتوب للرمز . كال من التبكَت كاإلبطاء

كيكفي يف رأينا أف يتكوف عند الطالب كصيد بسيط من .. اللغوم دبجر نطقو
رلموعة من الكلمات كاجلمل اليت يستعملها يف مواقف اتصاؿ ذم معٌت فهما 

 ..كإفهاما

التدرج مبدأ ينبغي أف يراعي عند تدريس الكتابة سواء من حيث اختيار : التدرج -4
كفيما يلي ادلراحل اليت ديكن أف . ادلادة اللغوية أك من حيث طريقة التدريس

 .يأخذىا تدريس الكتابة

 .حرية الكتابة -5

 .تدريس اخلط -6

 .تدريس اإلمالء -7



 .تصحيح التعبَت التحريرم -8

 
تدريس الكتابة  -ه 

يفضل عادة عند البدء يف تعليم الكتابة أف يكوف الدارس قد كصل على 
درجة ما من دراستو للغة سبكنو من مساع أصواهتا كنطقها جهريا عند رؤيتها، كأف 
تكوف لديو حصلية من ادلفردات، كقدرة على فهم بعض الًتاكيب كاجلمل، كما 

يبدأ بادلهارات احلركية .يفضل أيضا أف خيطط برنامج تعليم الكتابة زبطيطاَ تتابعيا
كيتدرج بالدارس كيأخذ بيده يف يسر ضلو إتقاف ىذه . كينتهي بادلهارات الفكرية

. 1: ادلهارة، كفيما يلي ديكننا أف نتناكؿ تعليم الكتابة من خالؿ اجملاالت التالية
. التعبَت الكتايب. 3الكتابة اذلجائية، . 2اخلط، 

كيف كل رلاؿ سنقدـ ادلهارة بشكل تدرجيي ديهد سابقة لالحقة كتتدرج من 
إال اننا نود ىنا أف نلفت النظر إذل ضركرة أف نتناكؿ اخلط من . السهولة إذل الصعوبة

خالؿ الكتابة اذلجائية إذ انو من الصعوبة أف نفصل تدريس اخلط كالتدريب عليو 
ففي أم نوع من أنواع الكتابة صلد أف اخلط . عن الكتابة ادلنقولة مثال أك ادلنظورة

. جزء مهم ال ديكن إمهالو، من ىنا سنتعرض للخط من خالؿ الكتابة اذلجائية
 

تعليم التعبير  -و 
: ينقسم تعليم التعبَت إذل مرحلتُت مها

 .ادلرحلة األكذل كىي الكتابة ادلوجهة -1

 .ادلرحلة الثانية كىي الكتابة احلرة -2

 
الكتابة الموجهة : أووًال 
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يف ىذ ادلرحلة يكوف الدارسوف قد عرفوا ىجاء بضع مئات من الكلمات، 
كحصلوا ثركة كبَتة منها، كمنت لديهم كثَت من ادلفاىيم اليت درسوىا يف اللغة، كهتيؤا 

دلمارسة الكتابة مستخدمُت الصيغ النحوية كالًتاكيب اللغوية اليت ما رسوىا يف 
احلديث كالقراءة كالكتابة اذلجائية، كيف ىذه ادلرحلة يعطي الدارس بعض احلرية يف 

اختيار الكلمات كالًتاكيب كالصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة كلكن يف إطار 
ال يسمح لو بأف يكتب تعبَتان أعلى من مستواه يف اللغة، أم اف الدارس يبدأ يف 
كتابة فقرة أك فقرتُت يف إطار ما مسعو كقرأه، كمع زيادة قدرتو على السيطرة على 
فنيات كأساليب الكتابة يصبح مستعدأ للتقدـ للمرحلة الثانية كىي مرحلة كتابة 

التعبَت احلر أم كتابة موضوعات اإلنشاء معربنا فيو عن معانيو كأفكاره ىو بلغة عربية 
. مقبولة

 
الكتابة الحرة :  انياًال 

كديثل التعبَت احلر أك الكتابة احلر ادلرحلة األخَتة من تعليم الكتابة، ىذه 
. ادلرحلة اليت يًتؾ للدارس فيها حرية اختيار افكاره كمفرادتو كتراكيبو عندما يكتب

كالتعٍت ىذه احلرية أف الدارس قد كصل إذل مرحلة الحيتاج فيها إذل توجيو كمساعدة، 
أك أنو قد كصل إذل مرحلة االبتكار يف استخداـ اللغة، كذلك أف الدارس يظل حىت 

ىذه ادلرحلة غَت قادرا على أف يكوف مبتكرا يف الكتابة، كتظل معلوماتو عن اللغة 
العربية أقل بكثَت من معلوماتو عن لغتو األـ كيظل غَت قادرا السيطرة على اللغة 
العربية سيطرة شلاثلة لسيطرتو على لغتو األـ، كمع كل ىذا فمطلوب منو يف ىذه 

ادلرحلة أف يكتب اللغة العربية كما يكتبها العرب مع اختالؼ يف درجة السيطرة على 
. استخداـ اللغة

كبدأنا يف عطاء موضوعات حرة للتعبَت فينبغي أف تكوف ىذه ادلوضوعات 
فادلوضوعات العامة جدا، كالفلسفية كاألدبية موضوعات تسبب . بسيطة كزلددة



للدارس إحباطا قاتال، كماجيب أف تكوف ادلوضوعات شلا دييل إليو الطالب، فلقد 
أثبتت اخلربة كادلالحظة أنو ال شيء يقلل االنطالؽ كاالبتكار يف الكتابة مثل إجبار 
الطالب على كتابة موضوعات الدييلوف إليها كلذا فالكتابة اليت تشعر كال من ادلعلم 

كالدارس بالرضى ىي تلك النابعة من فكرة مثَتة يرغب الطالب يف التعبيَت عنها، 
كيف ىذا الصدد ينبغي أف نشَت إذل ضركرة تقبل اقًتاحات الطالب كعدـ مقاكمة 

رغبتهم يف كتابة موضوعات من اختيارىم، كىذا يعٌت أيضا السماح بأف يكتب كل 
طالب فيما دييل إليو، فاإلصرار على أف يكتب كل الطالب موضوعا كاحدا أمرا ال 

إف الغرض من الكتابة يف ىذه ادلرحلة ىو تنمية القدرة على . طائل كراءه كال مربر لو
فإذا انتفى ادليل انتفت االفكار، كبدكف فكرة . التعبَت عن األفكار باللغة العربية

. تنعدـ الكتابة
 

 مفهوم األنماط اللغوية: المبحث الثاني
 : مفهوم أنماط التعبير -أ 

 :األمناط اللغوية
األمناط مجع من منط كىو أمنوذج كاحد من مناذج البناء اللغوم، ديكن أف يرد 

مثال  منط لغول، يرد  فادلبتدأ كاخلرب. على غراره ماالحيصى من اجلمل أك العبارات
، ...زلمد رلتهد – الشمس مشرقة – الكتاب ضخم : على منطو َاالؼ اجلمل مثل

كتاب : كادلضاؼ كادلضاؼ إليو منط لغوم، يرد على منطو َاالؼ العبارات، مثل
. ، ككذلك الفعل كالفاعل منط لغوم كىكذا...بيت زيد– غرفة ادلنزؿ – ادلعلم 

ككذلك إّف كثَتا من الكّتاب العرب يستخدموف كسائل معينة من األدكات 
كمن أمثاؿ . أكالعبارات أك األمناط للربط بُت اجلملة كما يليها أك ما يسبقها من مجل
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جامعة اإلماـ زلمدبن سعود اإلسالمية، )، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، . د   
 244.ص ( ـ2002-ق 1323



كتساعد ىذه األدكات ". كمع ذلك"ك " لكن"ك " كما أف"ك " ك: "ىذه األدكات
فاألدكات مثل . على فهم ادلعاين كالوعي بتسلسل األفكار كإدراؾ الركابط بُت اجلمل

أما . زبرب القارئ أف اجلملة اليت تليها تعطي مزيدا من ادلعلومات" كما أف"ك " ك"
مثال فتدالف على أف اجلملة اليت بعدىا ربتوم على معلومات " مع ذلك"ك " لكن"

. سلتلفة عما يف اجلملة اليت قبلها
، ادلبتدا ك اخلربعل سبيل ادلثاؿ، نفًتض أف الطالب قد تعلموا يف السابق عن 

فإف ادلعلم أف  (...إأل... ما): كأردنا أف يدرسهم عن بعض األمناط اللغوية ضلو
، ك كضعها كثَتا يف صورة األمثلة مكررا، يف (إال+ما)يستخدـ فيو ىذه ادلوضوع 

كأف يُدرب ادلعلم طالبو على اإلختبار بعد أف ينتهى من . التمرين أك التدريبات
: األمثلة. ادلادة

 رسوؿ اال زلمد ما زلمد رسوؿ، فصار       
 

مفهوم أساليب وصيغ التعبير  -ب 
يذكر الباحث ادلفهـو كاألساليب الىت تتعلق بدراسة األمناط اللغوية كمثل 

 .التعبَت كاألسلوب اللغوم كالنصوص الشعرية العربية
التعبَت معناه قوؿ لفظ لإلبانة كاإلفصاح عما جيوؿ يف . مفهـو التعبَت: أكالن 

كاصطالحا  . خاطر اإلنساف من أفكار كمشاعر كأحاسيس حبيث يفهمو األخركف
ىو العمل ادلدرسى ادلنهجي الذل يسَت كفق خطة متكاملة، للوصوؿ بالطالب إذل 

–مستول ديكنو من ترمجة أفكاره كمشاعره كأحاسيسو كمشاىداتو كخرباتو احلياتية 
 فهو النافذة اليت نتصل بواسطتها هبذا التعبَت الكتايباما . بلغة سليمة- شفاىة ككتابة

 .العادل عن طريق القلم
                                                 

كلية علـو )، بُت النظرية كالتطبيق (literacy education)تربية الالأمية دلستول التعليم كالثقافة "من كجهة نظر شللوءة احلسنة،    
 115. ص (اإلنسانية كالثقافة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج، بال السنة

 204-203. ، صادلرجع نفسونايف زلمود معركؼ،    



كالتعبَت  (pragmatik)التعبَت الوظيفى : كالتعبَت من حيث موضوعو نوعاف مها
منطوؽ بو كىو التعبَت : كمن حيث النطق  بو أك عدمو نوعاف أيضا. االبداعى
كاإلنشاء يسمى بالتعبَت االبداعي كىو ما . كمكتوب كىو التعبَت التحريرل. الشفهى

كديثل نظم . يعرض فيو الناثر أك الشاعر افكاره كمشاعره كخرباتو اخلاصة على الناس
الشعر ككتابة ادلقاالت كتأليف القصص كالتمثيليات ككتابة اليومية كادلذكرات 

أما التعبَت الوظيفى كىو ما جيرل بُت الناس يف حياهتم . الشخصية كالًتاجم كالسَت
كيشمل مثالن احملادثة كادلناقشة، كحكاية . العامة عند قضاء حوائجهم كتنظيم شئوهنم

القصص كالنوادر كاألخبار، كالقاء اخلطب، كإمالء التعليمات، ككتابة التقارير 
 .اخل.. كادلذكرات كادللخصات كالنشرات كاإلعالنات ككذلك ربرير الرسائل

فادلعنول ىو األفكار . األكؿ معنول كالثاىن لفظى: فالتعبَت ركناف أساسياف
كاللفظى ىو االلفاظ كالعبارات الىت يعرب هبا . الىت يريد اإلنساف أف يعرب عنها

إف : قاؿ بعض علماء النفس. كمها مرتبطاف ببعض ارتباطا كثيقا. اإلنساف عن أفكاره
. فُنمّو كل منهما مرتبط بنمو األخر. التفكَت كالتعبَت مظهراف لعملية عقلية كاحدة

ربدد احمليط اللغوم الذم نستعمل فيو الكلمة : stylisticاألسلوبية أك : ثانيان 
 .أكالتعبَت أك الًتكيب استعماال عاما أكخاصا

الشعر، قاؿ أمحد شوقى الشعر فكرة كأسلوب، كخياؿ لعوب كركح : ثالثان 
كيقولوف بيت الشعر يقـو على األلفاظ كالًتاكيب، ال على احلجارة . مهبوب
ىذه ىى لغتو الىت خباطب هبا عاشق كزلبية اذا ما أراد أف يناغى أركاحهم . كاحلديد

أك يناجى خواطرىم، أك يداعب أحالمهم، أك يهز أكتار قلوهبم برقة ألفاظو كاختيار 
كيرل الدكتور أمحد بدكل أف الشعر خيتلف يف أسلوبو تبعا للمؤثرات . كلماتو
 .ادلختلفة

                                                 

 344-243. ، صادلرجع نفسوزلمود على السماف،    

 115. ، صادلرجع نفسوزلمد سليماف ياقوت،     

  122، ص (بال مكاف ك سنة: القاىرة)، ىف زليط النقد األدىبابرىيم على أبو اخلشب،   



اللغة طبعا ىي كسيلة االتصاؿ، فمن ألف عاـ عّرؼ ابن جٍت، اللغة بأهنا 
كقد ذكر . أم أهنا كسيلة اتصاؿ كتفاىم. "أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم"

ك . جوف لوؾ أف الناس يتعلموف اللغة من أجل التعامل مع اجملتمع كربقيق االتصاؿ
ىذا البحث، يتعلق باستخداـ األمناط اللغوية ىف الكتابة، ببحث اللغة البنيوية اليت 

كبناء أساس . يركز انتباىها للكفاية اللغوية اليت تشمل ادلعرفة بأصوؿ الكالـ كأساليبو
لدل ادلتعلم ينطلق منو إذل توليد عبارات كتراكيب صحيحة لغويا كمقبولة اجتماعيا 

 .بناء على ما تعلمو من القواعد ككذلك تعويد األمناط اللغوية
. أف اللغة ىي الفكر، كإهنا الصورة اللفظية أكالكتابية دلواد احلياة كمعانيها

كاحلياة يف معناىا كمادهتا تستلـز كسيلة التعبَت ادليسرة العملية كىي اللغة، كتستلـز أف 
تسايرىا ىذه اللغة، تدقق يف التعبَت عما يعرض فيها، كتتسع  يف تصوير ما يضطرب 

كيتفقوف الباحثوف على أف اللغة صورة حلياة . يف بالد الناس كأفكارىم كمواجدىم
األمة مادة كفكران، فهي تعبَت عن معاين الفكر النظرية يف أمة من األمم، كىي تعبَت 

كاألمم تتواصل كتتمازج كتتحاؾ، شلا يستتبع التأثر . عن مواد احلياة احلضارية أيضا
 .كالتأثَت يف عناصر الفكر كادلادة اللغوية اللفظية اليت ىي صورة ىذا كلو

 
 إكتساب اللغة في مهارة الكتابة بتطوير اونماط اللغوية -ج 

ىذا ادلواد من األمناط اللغوية عند الباحث تناسب للمستول العاذل أك يف 
سياؽ العرب يسمى بادلستول الثانول ألف ىذه ادلرحلة ديارس القراءة بدقة كسرعة ىف 

كعلى . كالقدرة على استخداـ الكتب كادلراجع ىف العلـو. الفهم كأداء الصحيح ادلعرب
كاجادة التعبَت عن نفسو حبيث يسلم . االتصاؿ بالًتاث كالفنوف اآلدبية ادلعاصرة

كيكتب كتابة صحيحة من ناحية . تعبَته من األخطاء النحوية كاللغوية ما أمكن

                                                 

 33. ، ص(دار اذلدل للطابعة كالنشر: بَتكت) اخلصائصأبو الفتح عثماف بن جٍت،    

، : الرياض)، النحت يف اللغة العربيةهنا د ادلوسى،       19 ك 17. ، ص(1984دار العلـو



الرسم اإلمالئى كأف يستكشف مالديو من مواىب أدبية، حبيث يتعهدىا بالتنمية 
. كالصقل كاالنضاج

كمن حيث الكتابة للطالب ىف ىذا ادلستول عليهم أف يكوف حب القراءة 
كادليل اذل تذكؽ ادلقركء، كاالقباؿ على قراءة الكتب كادلطبوعات كالسيما يف أكقات 

ادليل اذل متابعة التعبَت الذاتى عن طريق . ادليل اذل االطالع كارتياد ادلكتبة. الفراغ
القدرة على . القراءة كاكتساب ادلهارة الىت تساعد على ذلك من الكشف ىف ادلعاجم

كفضلها . فهم النصوص األدبية كربليلها كنقدىا ك تذكقها كادراؾ نواحى اجلماؿ فيها
ادلهارة يف استخداـ الكلمة ادلنطوقة كادلكتوبة يف التعبَت عن األفكار كادلشاعر تعبَتا 

. كاضحا دقيقا، أك مؤثرا فعاال مع العناية بًتتيب األفكار كجودة العرض
يف تكّلم عما تتعلق بنشاة اللغة، قيل أف اللغة  قد نشأت باحملاكاة كالتقليد، 
دبعٌت أف اللغة قد نشأت أكال حُت أخذ االنساف حياكى أصوات الطبيعة من انساف 

فاجتمعت من ىذه العملية رلموعة من األلفاظ كانت ىي النواة . كحيواف كمجاد
. مث أخذت اللغة بعد ذلك يف التدرج كالتطور كاالتساع حىت اكتملت. األكذل للغة

ق يقوؿ ىف كتابو 392كشلن قاؿ بذلك من علماء العربية، ابن جٌت ادلتوىف عاـ 
كذىب بعضهم اذل أف أصل اللغات كلها امنا ىو من األصوات ": "اخلصائص"

ادلسموعة كدكل الريح كحنُت الرعد كخرير ادلاء كفحيح احلية كنعيق الغراب كصهيل 
مث تولدت اللغات عن ذلك فيما بعد، ىذا عندل كجو صاحل كمذىب ... الفرس
. "متقبل

كمن األساس النفسية لتنمية اكتساب اللغة ىي مثال العالقة بُت اكتساب 
كاألساس النفسية . اللغة األكذل كتعليم اللغة الثانية، كالدكافع، كاالذباىات كغَتىا

:  أحدىا من جانب إسًتاتيجية كىي: عدة جوانب
                                                 

 46-45 ص ، ادلرجع نفسو،زلمود على السماف   

 47 ص نفس ادلرجع،   

 29 ص نفس ادلرجع،   



يشكل التقليد كاحملاكاة جانبُت أساسيُت من عملية : التقليد والمحاكاة -(أ 
فقد أثبتت الدراسات أف األصوات اليت ينطقها الطفل كىو . اكتساب اللغة

يكتسب لغتو األكذل كالكلمات اليت يرددىا ىي شلا يسمعو حولو كحياكيو 
 .بالطريقة اليت يسمعها هبا

إذل جانب التقليد كاحملاكاة سبثل ادلمارسة كالتكرار : الممارسة والتكرار -(ب 
كيف رلاؿ تعليم . عاملُت مهمُت من العوامل اليت تساعد على تثبيت التعلم

اللغة يتضح ذلك يف أف الطفل يف ادلراحل األكذل من تعلم لغتو األكذل يكور 
ما يسمعو مرات كمرات كيتناغى دبا حيبو من أصوات كما يسًتيح لو من 

 .كعند الباحث ال تفارؽ بعيدا إكتساب اللغة يف مهارة الكتابة. كلمات
اوتجاه فى تدريس األنماط اللغوية  -د 

حيدد ىذا البحث إذل االذباه بأف القواعد ك أساليب كغَتىا من األمناط اللغوية 
كسيلة لتنمية مهارة الكتابة، كيتحقق الباحث ذلك ىف ادلنهج كالكتاب كالطريقة  

: كاإلختبارات فيما يلى
: المنهج- 1

ينبغى للباحث االقتصار على األبواب الىت ذلا صلة بصحة الضبط، كتأليف  .(أ 
. اجلملة تأليف صحيحا، كغَت ذلك شلا يتصل بضبط الكلمات

االذباه ىف تطوير األمناط اللغوية إذل ناحية العملية، ففى داخل الفصل يعتٌت  .(ب 
بتدريب التالميذ على اإلنتفاع هبذا اخلطة معرفة طريقة الكشف عن األمناط 

                                                 

ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو الثقافة، : مصر)مناىجو كأساليبو :  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعيمة،  
 75: ص: (1989

تعليم اللغة العربية على ادلستول اجلامعي يف إندكنيسيا يف ضوء مناىج تعليم اللغة العربية    كذلك يف نصر الدين إدريس جوىر، 
 63-62، ص (2006البحث العلمي جلامعة النيلُت، : اخلرطـو مجهورية السوداف) دراسة ربليلية تقوديية،: للناطقُت بغَتىا

 75. ، صمرجع نفسورشدم أمحد طعيمة،   



اللغوية يف الكتب كادلفردات ىف ادلعجمات ككيفية لتنمية مهارة الكتابة كحب 
. القراءة

التدرج ىف عرض أبواب تدريس االمناط اللغوية، فتدرس بعض األبواب رلملة  .(ج 
. ىف أحد الصفوؼ، مث تعاد دراستها ىف صف تاؿ، مع شىء من التفصيل

جعل ادلنهج كحدات متكاملة، تشمل كل كحدة عدة أبواب متجانسة أك  .(د 
. متحدة الغاية

: الكتاب- 2
جيب أف يكوف الكتاب مياسرا للمنهج ىف اذباىو كركحو، كأال يتخذ منو ادلؤلفوف  .(أ 

. معرضا إلظهار علمهم كإحاطتهم
ازبذ اللغة نفسها أساسا لدراسة االمناط اللغوية، كذلك باختيار األمثلة الىت  .(ب 

تتصل دبهارة الكتابة، كتزكد التالميذ بأحواؿ اخلربة كالثقافة، ليس األمثلة اجلافة 
. ادلبتورة كاجلمل ادلصنوعة ادلتكلفة

جعل التمرينات التطبيقية حوؿ نصوص أدبية، مع اإلكثار منها كالعناية  .(ج 
. بتنويعها

اشتماؿ الكتاب على طائفة صاحلة من موضوعات السهلة، كاجلمل الشائقة  .(د 
. الصاحلة للقراءة

: الطريقة- 3
ينبغى مناقشة األمثلة من الناحية ادلعنوية، قبل مناقشة دالالهتا النحوية القواعدية  .(أ 

.  التعبَتية، كخباصة األمثلة احملتارة من احلكم أك األمثاؿ أك الشعر
جيب أف ترمى الطريقة إذل كيفية االنتفاع باألمناط اللغوية ىف ضبط الكتابة، ال  .(ب 

. استيعاب الصور كحفظ األحكاـ



كالنفى : سبكُت التالميذ من أداء ادلعاىن ادلختلفة باألساليب ادلتنوعة الصحيحة .(ج 
كالتوكيد كالشرط كالتعليل كالوصف كالقسم كالتعجب كالتخصيص كغَت ذلك 
. من ادلعاىن الىت تعرض ىف األذىاف، كحيتاج التعبَت عنها إذل القوالب الصحيحة

دراسة بعض األمناط اللغوية بطريقة عملية كالعلمية، تساير االستعماؿ الفطرل،  .(د 
. كذلك كفعل التعجب كأدكات القصر، كالشرط كاجلواب كضلو ذلك

. جعل األمناط اللغوية من الوسائل ادلعينة على الفهم كالتعبَت السليم .(ق 
:  اإلختبارات والتمرينات- 4

مدل انتفاع التالميذ باألمناط اللغوية ىف تأليف اجلمل يف مهارة الكتابة كضبطها  .(أ 
. ضبطا صحيحا

ترؾ ادلطالبة بتكوين اجلمل تثقلها القيود كالشركط، فتخرج بذلك عن مجاؿ  .(ب 
. الصياغة كعن الصعبة األدبية

. تكوين اجلمل كتدريباهتا بوفق مهارة اللغوية ادلدركسة .(ج 
 

نبذة تاريخية عن ميدان البحث : المبحث الثالث
 الموقع الجغرافي -أ 

جاك  العالية تقع يف قرية جوريساف منطقة مالراؾ بفونوركغو" اإلسالـ"ادلدرسة 
كأسست ىذه ادلدرسة بأنواع احلياة العديدة من ادلسلمُت االندكنيسيا،  .الشرقية

يف ذلك الوقت تطور حياة ادلسلمُت كذبديدىا ككذلك كثرة  .خاصة بفونوركغو
كال سيما من . أطفاؿ ينقطعوف عن الدراسة، بيد أهنا يف التخلف كربتاج إذل احللوؿ

 .الذين يعيشوف يف ادلناطق الريفية
 
 

 



 مرحلة التأسيس والتطور -ب 
مث بعد مركر . الثانوية" االسالـ"اسم ىذه ادلدرسة يف البداية ىي ادلدرسة 
ام بعد هناية صف الثالث يف )الوقت دلدة أربع سنوات، مع زيادة صف الرابع 

أسست ىذه ". االسالـ"، غَّت امسها دبدرسة الثانوية كالعالية (مستول اإلعدادم
.  كىو إحدل منظمة اإلجتماعية يف أندكنيسيا (NU)ادلدرسة رلتمع هنضة العلماء 

إذل ىذا . كفيها التدريس كالتعليم دلتعدد األطراؼ، دل يزاؿ قائما بنسبة مجيع الطبقات
رافضا . الزماف، مع اثنُت من ألف طالبا، كأكثركىا يأتوف من مجيع مناحى اندكنيسيا

الرأم القائل بأف النظاـ التجارم ادلتعدد، تأسست شركة اإلسالـ للمقيمُت هنضيُت 
. كحدىا- نسبة ألعضاء ىذه ادلنظمة–

ىذه ادلدرسة ىي مؤّسسة الًتبية اإلسالمية التُت يتخذكف ملجأ ربت إشراؼ 
يف إجراء كتنظيم النشاطات األكادديية . كزارة الشؤكف الدينية كمؤّسسة تربية ادلعهدم

كلبناء نظرة كرؤية كابعثة فريدة كمهمة، اليت ربدد  .تتبع ادلدرسة حبرية احلقيقي
اخلطوات كيستغل هبا يف زلاكلة لتثقيف كلنمو مهارة الطالب كالطوالب يف ىذه 

 .ادلدرسة
 

 مراحل الدراسة -ج 
 أنشطة التدريس -1

أجريت من يـو السبت " اإلسالـ"أنشطة التعليم كالتعلم يف ىذه ادلدرسة 
كحصة الدراسية من الساعة . حىت يـو اخلميس، كالعطلة األسبوعية يف يـو كاجلمعة

كىناؾ إضافة بعض ادلواد الدراسية .  مساءا12:55 صباحا حىت الساعة 07:00
كىي .  مساءا13:15يف الصباح كبعد الغداء قدرل ساعة، أم حوارل الساعة 

(. intensive)الدركس الزائدة للطالب يف مستول الثانوية كالفصوؿ الدراسية ادلكتثف 



كلتعزيز قدرة اللغة العربية كاالنكليزية، استخداـ ادلدرس كادلعلم لغة التعليم يعٌت اللغة 
. العربية كاللغة اإلصلليزية يف الفصوؿ الدراسية

 عملية التدريس -2
ىي الًتبية العملية يعٌت شلارسة التدريس يف برنامج العامة حباسب جدكؿ 

كالغرض  .ادلدرسة الىت البد اتباعها من كل الطالب قبل أف ينتهى من فصل السادس
 .من ىذا الربنامج إعداد الطالب يف قدرهتم على التدريس

. كىذا ىو شلارسة النظرية ادلدركسة بالتطبيق .يف اسبوع استغرؽ ىذا الربنامج
مع  كالفصوؿ الذم يدرس من صف األكؿ كالثاين كالثالث يف مستوم اإلعدادم

 .ادلواد ادلذكور كمقررة من قبل
 رحلة اقتصادية -3

ذلا التعليم اليت تريب الطالب على أف تكوف " اإلسالـ"ادلدرسة العالية 
يف ". االعتماد على الذات"مستقلة كفقا الحد من مخسة األسس ادلدرسة، كىي 

ىذا اجلهد بدأ ادلدرسة أنشطة التدريس مسي بػرحلة اقتصادية كىي التعليم يف ادلعاملة 
(wiraswasta) لطالب صف السادس الذين ستنتهي دراستهم .

يف التعليم  (study tour)ىذا النشاطة ذلا أكجو التشابو مع برنامج جولة دراسية 
بل ادلراقبة كمجع البيانات كادلعلومات، ككتابة التقارير دراسات ميدانية يف . األخرل

كىكذا ديكن فهم مشربة . عدة كحدات عمل مستقلة أكثر تركيزا من أحداث اجلولة
 .ادلتوقعة من ادلشاريع سبهيدا للعيش مستقلة يف احلياة احلقيقية مع السالمة

 قاعة التعّرف -4
كىي قاعة . يف بداية كل عاـ الدراسي اجلديدة، ىذه ادلدرسة برنامج رتبية

ىذا النشاط يهدؼ إذل تعزيز عودة أك جيدد ركح . التعّرؼ للطالب اجلدد كالقدامى
كىدؼ األساسية ". اإلسالـ"الطالب ادلقادمة، كفضال يف اذباه الطالب ادلدرسة 

. يعٌت للتعليم كالتعّلم



ىذا الربنامج تبدأ بإفتتاح السنة الدراسية اجلديدة، كيستمر باألنشطة  
كيستمر دبحاضرات ألقاىا . القنصلية أك اجملتمع ادلصطّفوف حباسب الدائرة أك ادلسكنة

 .مدير ادلدرسة دلدة أسبوع
 المحاضرة والعبادة العملية -5

لتزكيد مهارات الطالب يف الوعظ كالتوصية كاخلطابة، كذلك العبادة على 
التواصل صحيحا، تقدًن ادلدرسة شلارسة اخلطاب كالدعوة اإلسالمية بالربنامج 

. مسي باحملاضرة أك اخلطابة ككذلك شلارسة العبادة: ادلنظمة
تستخدـ  احملاضرة يف كل يـو السبت خالؿ ساعة الدرسية يف السابعة 

كتنتشر مجيع الطالب يف عدة رلموعة أك الفرقة بنسبة رتب رقم التسجيل . كالثامنة
كيقدـ اجملموعة إدارهتا . لتنسيق أنشطة اخلطابة بسالسة. كدفًت كسب الغياب

. مث يعطى اإلسم مجاعتها بأمساء العلماء اإلسالـ ادلشهور. اخلاصة كادلستقلة
" خدجية بنت خويلد"كبُت ذلك، شلارسة العبادة العملية أجريت يف مسجد 

. كبدء ىذه األنشطة بعد صالة الظهر باجلماعة لسائر الطالب. من غرب ادلدرسة
كبعدىا أجرل تدريبات كشلارسات العبادة الدينية مثال كيفية دفن ادليت كدعاءه ربت 

 .اإلشراؼ ادلدرس بعض ادلعلمُت ادلدرسة
 الدروس المسائية -6

ادلقصود بدركس ادلساء يعٌت كقت الدراسة لزيادة قيم التدريس الطالب يف 
. 13:55 حىت الساعة 13:15ىذا الدرس تبدء يف الساعة . ادلساء

ككذلك دلمارسة . كمدرس ذلذه احلصة من الطالب يف صف اخلامس كصف السادس
ىذا الدرس موجهة . التدريس للصف السادس دلقابلة عملية التدريس يف آخر السنة

لطالب صف األكؿ كالثاين كالثالث يف مستول الثانوم، ككذلك لصف األكؿ 
. ادلكتثف



كجبانب ذلك، زيادة األنشطة الدراسية، كما العادة أيضا تقدـ ادلدرس أك 
على سبيل ادلثاؿ، قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي . ادلعلمُت حسب احلاجة

. ككذلك قبل االمتحاف الدكذل
 

 هيأة التدريس -د 
كمن اخلصائص اليت سبيز ىذه ادلدرسة مع غَتىا من ادلدارس اإلسالمية 

التعليمية ىي ىذه ادلدرسة ادلناىج الدراسية اليت يتم ذبميعها من مناىج كزارة الشؤكف 
الدينية، كزارة الًتبية الوطنية يف نظرة، ككذلك منهج ادلعهد احلديثة، فضال عن ادلعهد 

تلك اخلصائص كالنموذجية اليت كلدت لرؤية ادلدرسة . السلفي يف نظرة أخرل
أف الًتبية كالتعليم الشاملة يف ىذه ادلدرسة استخداـ لنمو ادلتعلم كالطالب " اإلسالـ"

كقادرا على اإلجابة دبتنوعة اإلختالفات احلادثة يف حياة . الكاملة كالقدرة الشاملة
. اإلنسانية يف زماف احلاضر كالسيما يف زماف ادلستقبل

 
 واقع تعليم اللغة العربية في المدرسة -ه 

بفونوركغو الىت سنبحث ىنا " اإلسالـ"مدرسة كما قلنا من قبل يف خلفية البحث، إف 
يعٌت تستخدـ . استخدمت ادلناىج تعليمها على النظاـ ادلفصلة كادلعاىد السلفية كاحلادثة

أنو تعليم اللغة تنقسم إذل ادلواد الدراسية . مناىج مفصلة يف تعليم اللغة العربية كتدريسها
الكثَتة مثل النحو كالصرؼ كادلطالعة كاحملادثة كاإلمالء كاخلط ك احملفوظات كالبالغة كغَت 

ككذلك كل ادلواد تستخدـ اللغة العربية كاللغة إتصالية، ككل درس لديها مناىج . ذلك
.كساعات كالكتب كالتقوًن  
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الفصل الخامس 
الخاتمة 

يف ىذا الفصل يعرض الباحث ثالثة مباحث وىي نتائج البحث، التوصيات 
 :وفيما يلي تفصيلها .واإلقرتاحات

 نتائج البحث -(أ 
اعتمادا على عرض البيانات مث حتليلها ومناشتها من املالحظة واملقابلة 

: واالستبانة، فيتلخص نتائج البحث كما يلى
إن تطوير مواد التعليمية من االمناط اللغوية يف تدريس مهارة الكتابة للطالب  -1

: العالية بفونوروغو تتكون من أربعة خطوات أساسية وىي" اإلسالم"مدرسة 
التصحيح أو استنتاج ، البحث ومجع املعلومات، التخطيط، تطوير خمطط البنود

العالية " اإلسالم"وتطوير املواد التعليمية تتعلق خبصائص املدرسة . حمصلة البنود
 .من منهج الدراسية و مواد التدريسية

العالية فونوروغو " اإلسالم"إن تنمية مهارة الكتابة بتطوير األمناط اللغوية دبدرسة  -2
: ىي

قام الباحث يف حبثو بأربعة مراحل وىي مرحلة تصميم وإعداد ومرحلة كتابة  .أ 
قد قام الباحث . إطارات الربنامج، ومرحلة التنفيذ ومرحلة التجريب والتطوير

بتلك املراحل ألهنا احسن الطرق وأقرب إىل الشكل املناسب يف البحث 
 .التطويري

 يف مهاراة الكتابة ينّمى كفاءة الطالب يف كتابة اجلمل اللغوية األمناط تطوير  .ب 
ارسة الطالب الكتابة بكفاءة ويؤثر تطوير ىذه املواد على . القصرية املوجزة دمم

 الكتابة جيدة، تكتسب من تطوير األمناط اللغوية من دمارسة القراءة وتدريب
وأعد الباحث كتاب تطوير املواد التعليمية على أساس . باألمناط اللغوية

 .دراسة األمناط اللغوية
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 مؤشرات وصلت إىل 9:  مؤشرات25وحتكيم خبري تعليم اللغة العربية من  .ج 
، ومؤشر واحد وصل "جيد" مؤشرا وصل إىل درجة 15و " جيد جدا"درجة 

 تلميذا، 20ومن االستبانات وزعها الباحث لعينة قدري ". مقبول"إىل درجة 
تنتج على أن املواد التعليمية الذى صممو الباحث على مستوى العاىل 

 .أكثرىا بتقدير جيد جدا
 
 التوصيات -(ب 

رغم أن املدرسة اإلسالم العالية ال هتتم دبهارات اللغوية واخلاصة دبهاراة الكتابة،  .1
لذلك البد من . فقد ذمحت املدرسة ىف تعليم اللغة العربية يف كل مستوياهتا

املدرسة التعّرف والتعميق تعليم اللغة العربية دبهاراهتا األربعة، ألمهية ىذ اجملال 
 .واخلاصة دبهاراة الكتابة

إن مدرسة اإلسالم العالية يهتم كثريا بكفاءة الطالب يف الكالم اعتمادا دبادة  .2
املطالعة، وهتتم بالقراءة والقواعد باعتماد مادة النحو والصرف بل مل هتتم كثريا 

دبهارة الكتابة الىت ىي وسيلة للتطبيق كتابة اجلمل الصحيحة وخاصة لتنمية ىذه 
 .املهارة

 
اإلقتراحات  -(ج 

يف ضوء نتائج البحث العلمي يقرتح الباحث إجراء املزيد من البحوث 
وتنبو إىل النقصان . والدراسات يف اجملاالت التالية وفقا على ما حتصل الباحث عليو

: الذى ميكن للباحثني األخرين أن يبحثوا حولو اقرتح الباحث ما يلى
ىذا البحث حيتاج إىل اإلستمرار يف تعميقو، خاصة للباحثني يف تعليم اللغة  .1

 . العربية الذين لديهم فرصة واسعة للبحث عن املواد التعليمية
 .ميكن أن تتناول البحوث األخرى مقارنة الفاعلية بني حبثهم وىذا البحث .2
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. ىذا البحث ملعرفة تنمية مهارة الطالب يف الكتابة بتطوير األمناط اللغوية .3
وحيتاج إىل حماكاة القراءة مث املمارسة وتدريب الكتابة فلذلك على الباحثني 
األخرى تناول البحوث املستقبلية ببيان تنمية كتابة الطالب باملواد التعليمية 

. بطريقة و باملداخل األخرى اجملذابة
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الفصل الرابع 
 عرض البيانات تحليلها ومناقشتها

 
ولسهولة ربليل . مجع الباحث البيانات من بأنواع أدوات البحث ادلذكور

وفيما يلي عرض . البيانات ومناقشتها قاـ الباحث بعرضها مناسب بأسئلة البحث
 :البيانات البحث

 تطوير انتاج األنماط اللغوية في تدريس مهارة الكتابة -(1
 .البحث وجمع المعلومات .أ 

العالية من " اإلسالـ"قاـ الباحث دبالحظة إجراء التدريس طالب مدرسة 
وينظر الباحث أهنم ينقص ُب الكتابة مع أف كفاءة الطالب ُب " ج"فصل األوؿ 
وبعد أف يدخل الباحث ُب الفصل يري الباحث ىذه ادلشكالت . القواعد كافية

. (النحو)لسبب عدـ شلارس الطالب بالتدريب ما تعّلموىا ُب رلاؿ دراسة القواعد 
وكذلك ال جيد الباحث ُب تلك ادلدرسة كتاب الدارسي يًتكز إىل تعليم مهارة 

وكاف . لذلك يصمم الباحث ادلواد التعليمية تتعلق بتطوير األمناط اللغوية. الكتابة
 النحو الواضحالكتاب ادلستخدـ ُب دراسة القواعد مازاؿ إعتمادا على كتاب 

ومل جيد الباحث تطبيق الكتابة أحبها الطالب لتنمية مهارهتم ُب الكتابة . القادمة
واستخدمت . لثبوت طريقة التدريس ادلستخدمة وكذلك من ادلواد التعليمية ادلملة

. ىذه ادلدرسة طريقة تعليم العادية من طريقة القواعد والًتمجة
ويعترب الباحث أف ىذه الطريقة واحلالة من حالة ادلملة وغَت متشوقة لدي 

ودلعرفة آراء الطالب ترتبط بالقاء األمناط اللغوية ولتساعدىم على تسهيل . الطالب
وطلب . وتشويق حب الكتابة أعد الباحث ادلقابلة واإلستبانة ادلفتوحة لديهم

الباحث ألف جييب الطالب بأجوبة صديقة، ألمهية ىذه ادلشكلة والستعداد الباحث 
. تصميم ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية بًتتيب وظابطة
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وبعد القياـ باالستبانة حصل الباحث أف تطوير األمناط اللغوية يناسب 
يؤثر على حباجات الطالب وأيقن الباحث أّف تدريس األمناط اللغوية تستطيع ألف 

ارسة الطالب ُب الكتابة، وتكتسب من ىذه ادلمارسة استيعاب األمناط اللغوية  شلم
ومعظم الطالب حيبوف تعليم األمناط اللغوية وحياكواىا ُب . وحلماسة ُب حب القراءة

 .تدريبات
  التخطيط .ب 

وقدـ الباحث اخلطة إعتماد على تطوير مواد التعليمية من األمناط اللغوية 
وادلقدمة تشمل على بيانات . اليت تتكوف من ادلقدمة واحملتوي والتقوًن وإلنتاج النهائي

األمناط اللغوية وفيها ربديد األىداؼ ومؤشرات التعليم ومشاركة العمل، وبالتايل 
زلتوى ادلواد الذي يشمل على عرض األمناط اللغوية وخطة الدراسية وإجراءات 

. والتدريب والتقوًن
وىدؼ التعليم بعد تطوير األمناط اللغوية ىو تنمية مهارة الطالب ُب الكتابة 

وبالتايل يطلب ادلدرس طالبو . إعتمادا على استيعاهبم على األمناط اللغوية ادلدروسة
ولكثرة شلارسة التدريبات ألف تعليم مهارة . قراءة النصوص الذي فيها األمناط اللغوية

.   الكتابة ليس فقط النظرية بل البد من التطبيق وتعويد ُب الكتابة
: وأما مؤشرات تنمية مهارة كتابة الطالب فهي

أف يراعى الطالب خصائص القواعد واألساليب والعبارات واألدوات عند  -1
 .الكتابة

أف يكوف الطالب قادرين على الكتابة باستيعاب اجلمل والتمرين عليها  -2
 .باحملاكاة والتقليد لألمناط اللغوية

الطالب قادرين ترمجة األفكار ُب مجلة موجزة مستعملُت الًتاكيب واألدوات  -3
 .ادلناسبة من االمناط اللغوية
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 تطوير مخطط البنود أو االنتاج .ج 
قاـ الباحث دبطالعة بعض الكتب ادلتضمنة دلوضوعات األمناط اللغوية اليت 

: والكتب اليت اطلع عليها الباحث ىي. حيتاج اليها الباحث عند عملية اإلعداد
 لطهرين عبد السالـ ىاشم حافظ، ادلطبوعة معجم احلافظ للمصاحبات العربية

: ، ادلطبوعة فونوروغوُب علم ادلعاين: البالغةمكتبة لبناف، وكذلك كتاب : بَتوت
.  للشيخ مصطفى غالييٌتجامع الدروس العربيةبكلية ادلعلمُت اإلسالمية كونتور، و

ومجع ٍب اختيار الباحث عدة األمناط اللغوية اليت يستعملها كثَتا ُب الكتب وادلقروءة 
واختيار الباحث عدة األمناط اللغوية مالئمة دلستوى العايل من . من كتب ادلذكورة

وكتاب دليل . العالية اعتمادا خبربات الطالب ُب تدريس السابقة" اإلسالـ"مدرسة 
ادلراجع َب تعليم اللغة العربية العمل دلعلم اللغة العربية ُب إعداد ادلواد التعليمية يعٌت  

فكفاءة .  لفتحى على يونس وزلمد عبد الرؤوؼمن النظرية إىل التطبيق: ألجانب
اللغوية وكذلك مهارة الكتابة عند الباحث قد وصلت إىل الطالب أكثرىا من تعليم 

.  العميقة  وكثرة األستيعاب يتبعها بالتطبيق عن طريق قواعد معينة وقوانُت سلصوصة
واعتماد الباحث ادلفهـو عن اختيار ىذه ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية 

وكما قاؿ زلمود . البن خلدوف" ادللكة"لتنمية مهارة الطالب ُب الكتابة عن اآلراء 
 إف الصيب أوؿ ما ينشاء بُت قومو فيسمعهم يتخاطبوف فيتحدث على السماف

بأساليبهم وتراكيبهم َب نفسو أثر ٍب يتكرر ذلك فيزيد ىذا األثر، ويزيد التكرار 
". ادللكة"ىذا ما يسميو ابن خلدوف بػػ . فتحدث لو صفة راسخة َب نفسو

قوانُت "و " ادللكة"واعتماد الباحث على شرح ابن خلدوف بالتفريق بُت 
ويقدـ ابن خلدوف سبثيال لذلك دبن . ، بُت العلم النظري وادلمارسة العلمية"ادللكة
وال يقدر على " علم التجارة"وال ديارسها عمال أو من جييد " علم اخلياطة"جييد 

ولو طالبتو بتنفيذ ماشرح أو . شلارستها فإذا سألتو عنها، شرحها لك خطوة خطوة

                                                 

 22. ، ص(1983دار ادلعارؼ، : القاىرة)، التوجيو ُب تدريس اللغة العربيةزلمود على السماف،   
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بأف : وبتمثيل آخر أف العالقة بُت النحو وادللكة اللسانية فيقوؿ. شيئ منو مل حيكمو
كثَتا شلن درسوا النحو وتعمقوا أصولو وفروعو وأفنوا أعمارىم َب البحث عن مسائلو 
ومشاكلو ومل جييدوا ىذه ادللكة اللسانية، اليستطيعوف التعبَت اللغوي الصحيح بينما 

كثَتا من الكمتاب والشعراء شلن أجادوا ىذه ادللكة يعربوف عما يريدوف بطالقة 
. وسالمة وإف مل يتعمقوا النحو وقضاياه

ويتحدث العرب عادة باللغة العامية َب مسائل احلياة اليومية كما يفعل 
والعامية العربية ذات أمناط سلتلفة وتتباين فيما . غَتىم من أبناء مجيع لغات العامل

وتتفرؽ اللغة . الناحية الصوتية، ادلفرادات، والًتاكيب وغَتىا: بينهما من عدة نواح
أف لغة الفصحى ليست ىي لغة اليومية وأف الفرؽ كبَتا بُت . العامية واللغة الفصحى

واللغة ادلقدمة للتعليم أكثرىا اللغة الفصحى اى اللغة . اللغة الفصحى واللغة العامية
. ادلشًتكة

: وىذا االنتاج من تطوير ادلواد التعليمية لو موصفات
اعتمد ىذا االنتاج على موضوعات األمناط اللغوية سلصوصات سبثيال  .1

   (النحو)على شكل تدريس القواعد 
عرض ىذا االنتاج النصوص ُب شكل مجل، ويشتمل على النماذج  .2

. لألمناط اللغوية ليسهل فهم الطالب عليها
يشمل ىذا االنتاج على األمناط اللغوية تسهيال للطالب َب تنمية مهارة  .3

الكتابة توافق كفاءة الطالب ُب مستوي العايل وخصائص ادلدرسة وادلواد 
. ادلدروسة 

. ذلذا االنتاج أمثلة ادلتنوعة تناسب مهارة الكتابة مع توضيح سلتصر .4
َب ىذا االنتاج تدريبات تمكسب الطالب على الكتابة واستيعاب هبا من  .5

 .تدريس األمناط اللغوية

                                                 

 303. ، ص(2002دار الفكر العرىب، : القاىرة) تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،   
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 التصحيح أو استنتاج محصلة البنود .د 
بعد أف ينتهي عن اإلختبار يسَت حبكم اخلبَت ومناقشة مع مدرس اللغة 

واستنتاج الباحث بعد إعداد ادلواد التعليمية من تطوير األمناط اللغوية لتنمية . العربية
وقاـ . مهارة الكتابة مع اخلبَت وطلب منهم التصحيح والتصويب للمادة ادلصممة

اخلبَت بتصحيح ادلادة التعليمية اليت أعدىا الباحث ومضموف نتيجة التصحيح كما 
: يلي

 ادلضموف ادلواد التعليمية من استخداـ ما بُت الطريقة وادلدخل .1
 مناسبة أنواع التدريبات مع مهارة ادلذكورة .2
 جانب اللغة والًتاكيب .3
 اجلودة ُب اختيار أنواع التدريبات .4
تكمل معلومات التعليمية  .5

وقاـ الباحث بتصحيح تلك األخطاء اللغوية والكتابية والطريقة بوضع 
. الًتتيب ُب ادلادة بعده

 
 عرض األنماط اللغوية .ه 

ُب ىذا البحث يعرض الباحث بعض من األمناط اللغوية الشائعة الىت كثَتا ما 
استعماذلا الكتاب ُب ادلقالة والكتب واجملالت واجلرائد وأيضا ُب سائر الكتب 

ويرجوا الباحث منو كفاءة طالب ادلدارس، وخاصة طالب ادلدرسة . الدراسية
العالية ُب الكتابة مع كثرة اإلستيعاب واحملاكاة والتدريب باستخداـ ىذه " اإلسالـ"

كى ديلك الطالب ادللكة اللغوية ُب الكتابة، ويعرفوا بكفاءة . األمناط اللغوية الشائعة
 .استخداـ األمناط اللغوية ُب الكتابة
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 جدوؿ األوؿ بعض األمناط اللغوية
االيضاح أو المثال في الجملة  المعنى (األنماط اللغوية)العرض 

 
ابتعدت عن صاحبات السوء  to go, stay away from عن– ابتعد 

 

 كاف يتصف بالكـر والشجاعة   بػػ–اتصف 
 to accuse بػػ– اهتم 

 
 يتهموف الرئيس باخليانة

 أتت بابنها معها اىل احلفل  to bring بػػ– أتى 

 تؤثر احلرارة  على مزاج الناس to exercise influence on على– أثر 

 أجاب على دعوة زيد to answer ( aquestion) على– أجاب 
اختلطت على ادلرأة األمور فال  to cause confusion to على– اختلط 

 اتعرؼ اليـو مقصد وجوده
 أخذ زلمد برأي صاحبو to accept (an opinion) بػػ– أخذ 

 يستعد الالعبوف للمباراة to get prepared for لػػ– استعّد 
استغرقت العجوز ُب الضحك   To… for long time ُب– استغرؽ 

 استغرؽ ولد أيامو ُب اللعب
أتاح ادللك لو فرصة تطبيق أفكاره  to give opportunity فرصة_ اتاح 

 َب إصالح الوزارة
 
 
 



57 

 

 
 

االيضاح والمثال في الجملة  الفوائد والمعنى (األنماط اللغوية)العرض 
 

، إف "أف"البد تقدمو بػ" قبل" -قبل أف 
كاف يتصل بفعل ادلضارع أو 

 مباشرة دبصدر

وىو ظرؼ " بعد"قبل نقيض 
. زماف ممعْعرَربٌ 

قبل أف زبرج من الفصل : ادلثل
 إستأذف األستاذ

". قبل"ظرؼ زماف ضد " بعد" "بعد"وكذلك  -بعد أف 
يلـز االضافة فإف قطع عنها بمٍت 

. على الضم او نصب ممنّوناً 
. فيقاؿ بعْعدم و بعْعداً 

 بعد أف يأكل علي يشرب: ادلثل
صيغة للتعجب، ويكوف قياسا  -ما أفعل

أفعل "و " ما أفعلو"بصيغتُت 
 ".بو

، ما أحسن الضياء: مثل
 ما أقبح اخليانةَر  

 كم كتاباً قرأت: مثل  "اخلربية"كم 
ما زلتم افعل : زاؿ زيال، يقاؿ  ما زاؿ أو مل يزؿ

" مازلتم افعل. "أي ما برحت
دبعٌت ما زلت بتقدير حرؼ 

( senantiasa)النفي وىو قليل 
  أتعلممازلت: مثل

 األمناط اللغوية 

 األمناط اللغوية

 األمناط اللغوية
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 ...مرادؼ وجب على  من– البد 

لألراء أو الفقرة باألراء سلالفة دبا   من– على الرغم 
قبلها 

 (meskipun)وباإلندونسية 

   ...من حيث
رغب عن مجيع الوظائف  to have a distaste for عن– رغب 

 احلكومية
. يرغب ُب السفر للرحلة to desire ُب– رغب 

يرغب الطالب شلارسة األمناط 
 اللغوية ُب الكتابة

 ال بأس بادلاء اثناء الطعاـ  بػػ– ال بأس 
 لرأينالو نظرنا إىل الشرؽ : مثل  "التوكيد"الـ 

 الشمس مشرقة
 تعّلم مادمتم حيا: مثل  -ما داـ 
 
 
 
 
 

 
 األمناط اللغوية 
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 (ادلقصور وادلقصور عليو)القصر 

من، وما +إال، إمنا+االّ،ال+ما)
( أشبو ذلك

 تقدًن ما حقو التأخَت

للتخصيص 
 
 
 
 
 

 ىنا يكوف ادلقصور عليو ادلقدـ

معناه )  رسوؿاال زلمد ما
 nothing (زبصيص زلمد بالرسالة

but; nothing else 
 
 الممّجد إال يفوز ال
 خيشى اهللَر من عباده العلماءم إمنا
 

 إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت
   
من أحرؼ = فعل ادلضارع +أف 

: ادلصدرية
 مصدر صريح

لَر زيد =  زيد اخلبزَر أف يأكل  أكْع
اخلبزَر 

 
األحرؼ ادلصدرية ىي الىت ذبعل 

: ما بعدىا ُب تأويل مصدر مثل
 سَررين أف تالزَر الفضيلةَر 

وىذا يسمى ادلصدر ادلؤوؿ 
وبعدىا يكوف مرفوعا أو منصوبا 

 أو رلرورا حبسب العملِل قبلَروم 
 اللتاف ذبزماف فعال مضارعا واحدا  مل و دلاّ 
تنصب الفعل ادلضارع مثل ما   ما و ال

رأيتم 
 "  ما ىذا بشرا"وعلى االسم مثل 
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 لو جئتَر ألكرمتمك: المتناع مثل  لو و لوال و دلاَّا 
فادلعٌت قد امتنع إكرمي إياؾ )

المتناع رليئك، ألف اإلكراـ 
 (مشروٌط باجمليء وممعلٌق عليو

 
لوال حرؼ شرط على امتناع شيئ 

لوال رمحةم اهللِل : مثل. لوجود غَتهِل 
، فادلعٌت أنو امتنع ذللك الناس

ىالؾم الناسِل لوجود رمحة اهلل تعاىل 
" لوال الكتابة لضاع أكثرم العلمِل "

وامتنع ضياع أكثر العلم لوجود 
الكتابة 

 
إف دخلت على ادلضارع " لوال"و 

فهي للخّص على العمل وترؾ 
لوال تستغفروف : التهاوف بو، مثل

 اهللَر 
 وإف دخلت على ادلاضى كانت 

جلعلِل الفاعل يندـم على فوات 
 .األمر وعلى التهاوف بو

لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا من   
 أصحاب السعَت؟

 األمناط اللغوية 
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 to acquire from من__ يستمد -استمد

 
يستمد علمو من الكتب و 

 البحوث العلمية

 استمر ُب الكتابة حىت التعب to continue doing ُب– استمر 

ذبد نفسها مضطرة إىل أف  to listen to إىل– استمع 
تستمع إىل ثرثرة جارهتا 

 

أشارت إليو بيدىا  to point at/ towards إىل– أشار 
 

اعًتؼ بكل ما دار بينهما من  to confess بػػػ– اعًتؼ 
حديث 

 

 أعجب األستاذ بكتابة تلميذه to admire بػػػ– أعجب 

 امتنع عن التدخُت ُب الغرفة to abstain from عن– امتنع 

 يبحث عن زوجة صاحلة to look for عن– حبث 

 بذؿ جهدا عظيما ُب عملو to do effort (رلهود)جهد – بذؿ 

 
 
 
تأسست اجلمعية على مبادئ  to be founded على–تأسس 

 إسالمية متينة

 األمناط اللغوية
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  to become responsible for على– تأمر 

ذباوز ادلهندس احلد الذى وضعو  to go beyond the limits احلد– ذباوز 
لو ادلدير 

 

محل إليو كيسا من السكرى  to take to إىل– محل 
 

 خافت عليو من الربد الشديد to fear for على– خاؼ 

خاًب اجللسة بدعاء  to end with بػػ–ختم 
 

من – خرج 
بػػػ – خرج 
عن – خرج 
 

خرجت من عادات القددية - 
خرجت من البحث بأفكار رائعة -

ومفيدة 
 خرج عن إمجاع العلماء-

دخل ُب ادلوضوع دوف أف يكوف   ُب– دخل 
 لو علم بو

دفعت إىل  السائل النقود -  إىل– دفع 
 دفعت إليو بكل ما سبلك-

 
 
 
 
حيافظ على كتبو كما حيافظ على  to keep in tact; to protect على– حفظ 

 نفسو

 األمناط اللغوية
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استطالع – حب 
 

curiosity أىلكو حب االستطالع 

حاولت أف تقنعو فلم تستطع  to try to أف– حاوؿ 
 

 حجبت عنو جهاز التلفاز to cover from; to block على– حجب 

على ادلرأة أف ربذر من ذبمعات  to beware of من– حذِلر 
 الشباب ُب الشوارع

رجع سافر إىل بالده بعد سفر   إىل– رجع 
 طويل

طلب منها مساعدتو على كفالة  to help with على– ساعد 
 األيتاـ

 سأؿ األستاذ طالبو عن ادلادة to ask about عن– سأؿ 

 
 
 
 
 

 بيّنت لو أمهية الربنامج  لػػ– بُّت 
 سيطر ادلتعلم على الدروس to control; dominate على– سيطر 

 األمناط اللغوية
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 صنفت كتابُت ُب ذلك ادلوضوع to write; author in ُب– صّنف 
 عاجلتو بضربة على رأسو do quickly بػػ– عاجَرل 

 عادت فاطمة إىل اىلها سادلة  إىل– رجع : إىل– عاد 
 عرّب الرجل عن آرائو بصراحة to express (opinion/ feeling) عن– عرّب 

 تعمل بالشروط احملددة to act; work according to بػػ– عمل 
 الشيخ قادر على ادلشي capable of على– قادر 

 
وإّف كثَتا من الكّتاب العرب يستخدموف وسائل معينة من األدوات أوالعبارات 

ومن أمثاؿ ىذه . أو األمناط للربط بُت اجلملة وما يليها أو ما يسبقها من مجل
وتساعد ىذه األدوات على ". ومع ذلك"و " لكن"و " كما أف"و " و: "األدوات

" و"فاألدوات مثل . فهم ادلعاين والوعي بتسلسل األفكار وإدراؾ الروابط بُت اجلمل
" لكن"أما . زبرب القارئ أف اجلملة اليت تليها تعطي مزيدا من ادلعلومات" كما أف"و 
مثال فتدالف على أف اجلملة اليت بعدىا ربتوي على معلومات سلتلفة " مع ذلك"و 

. عما ُب اجلملة اليت قبلها
فيما يلى بعض األدوات والعبارات و تعرب باألمناط اليت يستخدمها كثَتا من 

: الكتاب العرب للربط بُت اجلمل
 

 المدلوالت الوسائل
و، بل، كما أف، فضال عما سبق، باإلضافة إىل 

 ىذا، يضاؼ إىل ذلك
اجلملة الثانية تعطي مزيدا من ادلعلومات 

 . حوؿ ما ورد ُب اجلملة السابقةاإلضافية

                                                 

كلية علـو )، بُت النظرية والتطبيق (literacy education)تربية الالأمية دلستوى التعليم والثقافة "من وجهة نظر شللوءة احلسنة،    
 115. ص (اإلنسانية والثقافة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج، بال السنة
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لكن، إال أف، غَت أف، رغم أف، مع أف، ومع 
 ذلك، بالعكس، بيد أف، بينما، بل

 لِلما ورد ُب سلالفةاجلملة الثانية تعطي معلومات 
 . اجلملة اليت قبلها

 استنتاجيةاجلملة التالية تعطي معلومات  وذلذا، ولذلك، وكذلك، ونتيجة ذلك، وىكذا
 .دلضموف اجلملة أو اجلمل اليت قبلها

 
 

اعداد المواد التعليمية  .و 
اعداد المواد التعليمية 

 
 
 

 
 (مهارة الكتابة)النحو أو القواعد :ادلادة  

 (من+إال و إمنا+االّ و ال+ ما)استخداـ األمناط اللغوية : ادلوضوع  
اجلملة أو الفقرة :شكل النص 

العاىل :ادلستوى  
 دقيقة 40: ادلوعد  

قدرة الطالب على الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية : دليل ادلعلم 
 

: األهداف العامة
  تعليم الطالب الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية

 (من+إالّ و إمّنا+االّ و ال+ ما): استخدام األنماط اللغوية من
 (ادلقصور وادلقصور عليو، والفائدة للتخصيص)القصر  من أداوات

 

اخلطة الدراسية ُب تعليم مهارة الكتابة 
 (اللقاء األّوؿ)باستخداـ األمناط اللغوية 

 



66 

 

 
: األهداف الخاصة

أف يراعى الطالب خصائص القواعد واألساليب والعبارات واألدوات عند الكتابة  -
أف يكوف الطالب قادرين على الكتابة باستيعاب اجلمل والتمرين عليها باحملاكاة  -

 والتقليد لألمناط اللغوية
قدرة الطالب ترمجة األفكار ُب فقرات موجزة مستعملُت الًتاكيب واألدوات  -

ادلناسبة من االمناط اللغوية 
 

 ادلدخل االتصاىل: مدخل التدريس
 

: خطوات التعليم
 .والفائدة العملية منها" األمناط اللغوية"ادلقدمة، يشرح ادلعلم  .1
 يكتب ادلعلم أمثلة من اجلمل الىت ترتبط باألمناط اللغوية على السبورة .2
يقراء ادلعلم أمثلة من عدة الفقرات أو اجلمل، قراءة جهرية بينما يستمع  .3

 .الطالب إىل قراءة ادلدرس بإىتماـ جيد
ومعاىن ادلفردات  (الىت تتعلق باألمناط اللغوية)يشرح ادلعلم الفقرات أو اجلمل  .4

 .فيها
 .يعطى ادلعلم الفرصة للطالب لقراءة الفقرة أو اجلملة صامتتا .5
يسأؿ بعض الطالب عن اجلملة أو الفقرة ادلوجزة واألمناط اللغوية الىت فيها  .6

 .وادلفردات الىت مل يفهموىا
 .يدرب ادلعلم الطالب على الكتابة باألمناط اللغوية، ويعودىم عليها .7
يزود ادلعلم طالبو بعدد من األمناط اللغوية اليت يدرسها ادلعلم عن القراءة  .8

 .وادلقروءة من اجملالت أو الكتب العلمية أو من ادلراجع األخرى
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يدرب ادلعلم طالبو على كتابة األمثلة من ادلادة الىت يزودىم هبا ُب بعض  .9
 .التدريبات

 .التقوًن .10
 
 

: توجيهات
 تقدًن الدرس بإعطاء األمناط اللغوية   -
يوجو ادلعلم التالميذ حلب الكتابة -
يرشد ادلدرس إىل زلاكاة األمناط اللغوية ادلدروسة -

 
 

 
 
 
 

األنماط اللغوية 
 (القواعد)

 األمناط اللغوية األمثلة رقم
 االّ + ما   رسوؿاال زلمد ما .1
 إالّ + ال   الممّجدإال يفوز ال .2
 من+ إمنا   خيشى اهللَر من عباده العلماءم إمنا .3
 (مفعوؿ مقدـ)إيّاؾ  إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت .4
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والقصر ىو . (القصر)إف اجلملة األوىل مثال، تتكوف من ادلقصور وادلقصور عليو : الشرح
والشيئ األوؿ يسمى بادلقصور والثاىن . زبصيص شيئ بشيئ بطريق سلصوص

 معناه زبصيص زلمد بالرسالة  رسوؿ،اال زلمد ماواجلملة . ادلقصور عليو
. وىكذا

 
التدريبات 

 !اجعل اجلمل ادلفيدة أو الفقرة ادلوجزة فيها .1
 (االّ + ما)ثالثة مجل من األمناط اللغوية فيها  -
 (إال+ال)مجلتُت من األمناط اللغوية فيها  -
 (من+إمنا)مجلتُت من األمناط اللغوية فيها  -
 
: اكتب فقرة واحدة فيها األمناط اللغوية، من كل من ادلواضيع الثالثة اآلتية .2

 ".الفصل"و" ادلكتبة"، "ادلدرسة"
 
 

تعليم مهارة الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية 
 (اللقاء الثانى)

 
 (مهارة الكتابة)النحو أو القواعد :ادلادة  

من، – إىل، امتنع – عن، دفع –ابتعد)استخداـ األمناط اللغوية : ادلوضوع 
 (إىل-ُب، وصل–ُب، تساعد – استمر 

إىل، امتنع – عن، دفع – ابتعد ): استخدام األنماط اللغوية من

 (إىل- ُب، وصل – ُب، تساعد – من، استمر – 
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اجلملة أو الفقرة :شكل النص 
العاىل :ادلستوى  

 دقيقة 40: ادلوعد  
قدرة الطالب على الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية : دليل ادلعلم 

 
: األهداف العامة

تعليم الطالب الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية  
 

: األهداف الخاصة
أف يكتسب الطالب قدرة على مراعاة خصائص القواعد واألساليب والعبارات  -

واألدوات عند الكتابة 
أف يكتسب الطالب قدرة الكتابة باستيعاب اجلمل والتمرين هبا من احملاكاة  -

 والتقليد األمناط اللغوية
تنمية قدرة الطالب على ترمجة األفكار ُب فقرات قصَتة مستعملُت الًتاكيب  -

 (االمناط اللغوية)واألدوات ادلناسبة 
ادلدخل االتصاىل : مدخل التدريس

 
: خطوات التعليم

 .والفائدة العملية منها" األمناط اللغوية"ادلقدمة، يشرح ادلعلم  .1
 يكتب معلم أمثلة من اجلمل الىت ترتبط باألمناط اللغوية على السبورة .2
يقراء ادلعلم أمثلة من عدة الفقرات أو اجلمل، قراءة جهرية بينما يستمع  .3

 .الطالب إىل قراءة ادلدرس بإىتماـ جيد
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ومعاىن  (الىت تتعلق باألمناط اللغوية)يشرح ادلعلم الفقرات أو اجلمل  .4
 .ادلفردات فيها

 .يعطى ادلعلم الفرصة للطالب لقراءة الفقرة أو اجلملة صامتتا .5
يسأؿ بعض الطالب عن اجلملة أو الفقرة ادلوجزة واألمناط اللغوية الىت فيها  .6

 .وادلفردات الىت مل يفهموىا
 .يدرب ادلعلم الطالب على الكتابة باألمناط اللغوية، ويعودىم عليها .7
يزود ادلعلم طالبو بعدد من األمناط اللغوية اليت يدرسها ادلعلم عن القراءة  .8

 .وادلقروءة من اجملالت أو الكتب العلمية أو من ادلراجع األخرى
يدرب ادلعلم طالبو على كتابة األمثلة من ادلادة الىت يزودىم هبا ُب بعض  .9

 .التدريبات
 التقوًن .10

 
: توجيهات

 تقدًن الدرس بإعطاء األمناط اللغوية   -
يوجو ادلعلم التالميذ ُب حب الكتابة -
يرشد ادلدرس عن زلاكاة األمناط اللغوية ادلدروسة -

األنماط اللغوية 
 (القواعد)

 األمناط اللغوية األمثلة رقم
 عن– ابتعد  ابتعدتم عن صاحبات السوء .1
 إىل– دفع  دفعتم إىل  السائل الفلوس .2
 عن– امتنع  امتنع عن التدخُت ُب الغرفة .3
 ُب– استمر  استمر ُب الكتابة حىت التعب .4
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 ُب– تساعد  ساعد سليماف الشيخ ُب السَت .5
 إىل– وصل  رجع تلميذ من ادلدرسة ووصل إىل بيتو منفردا .6

 
- عن، دفع -ابتعد ) أف اجلملة األوىل حىت الرابعة، تتكوف من األمناط اللغوية :الشرح

استمر ُب واجلملة . (إىل-ُب، وصل –ُب، تساعد – من، استمر – إىل، امتنع 
 مثال، ال بد من أف تتصل امتنع عن التدخُت ُب الغرفة و الكتابة حىت التعب

وىكذا من األمناط اللغوية األخرى مناسبة " عن"بػ" امتنع"و " ُب"بػ " استمر"
 .بسياؽ الكلم أو اجلملة

 
 

التدريبات 
 !امأل الفراغ الجمل األتية باألنماط اللغوية التى تحتها .1

. احملطّة ليالً .... أسافر إىل ادلدينة ماالنج بالقطار هنارًا وقد  -
 .أعماؿ ادلنزؿ... فاطمة أمها....  -
 .والديو... زيد الرسالة ....  -
 .مسَتة الطويلة... ادلسافر ....  -
. اجلردية وذنوهبا... زلمد ....  -

 
 

 
 !صل بين كلمتين لتصبح أنماط اللغوية، ثم ضعها فى جملة مفيدة .2

 
 اجلملة األمناط اللغوية الكلمة الرقم

 عن- ُب، ابتعد – إىل، استمر – إىل، أرسل – ُب، وصلت – تساعد 
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 ب أ
  ........ عن استمر .1
  ........ من دفع .2
  ........ ُب امتنع .3
  ....... إىل ابتعد .4

 
شطئ "اكتب فقرة واحدة فيها ثالثة من األمناط اللغوية، عن ادلوضوع  .3

" البحر
 

 
 
 
 
 
 
 

 تعليم مهارة الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية
 (اللقاء الثالث)

 
 (مهارة الكتابة)النحو أو القواعد :ادلادة  

 (لو و لوال و دلػػػػاَّا )استخداـ األمناط اللغوية : ادلوضوع  

 (لو و لوال و دلػػػػاّ ): استخدام األنماط اللغوية من
والفائدة المتناع 
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اجلملة أو الفقرة :شكل النص 
العاىل :ادلستوى  

 دقيقة 40: ادلوعد  
قدرة الطالب على الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية : دليل ادلعلم 

 
: األهداف العامة

تعليم الطالب الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية  
 

: األهداف الخاصة
أف يكتسب الطالب القدرة عاى مراعاة خصائص القواعد واألساليب والعبارات  -

واألدوات عند الكتابة 
أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة باستيعاب اجلمل والتمرين هبا من احملاكاة  -

 والتقليد األمناط اللغوية
تنمية قدرة الطالب على ترمجة األفكار ُب فقرات قصَتة مستعملُت الًتاكيب  -

 (االمناط اللغوية)واألدوات ادلناسبة 
 

  ادلدخل االتصاىل: مدخل التدريس
 

: خطوات التعليم
 .والفائدة العملية منها" األمناط اللغوية"ادلقدمة، يشرح ادلعلم  .1
 يكتب معلم أمثلة من اجلمل الىت ترتبط باألمناط اللغوية على السبورة .2
يقراء ادلعلم أمثلة من عدة الفقرات أو اجلمل، قراءة جهرية بينما يستمع  .3

 .الطالب إىل قراءة ادلدرس بإىتماـ جيد
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ومعاىن ادلفردات  (الىت تتعلق باألمناط اللغوية)يشرح ادلعلم الفقرات أو اجلمل  .4
 .فيها

 .يعطى ادلعلم الفرصة للطالب لقراءة الفقرة أو اجلملة صامتتا .5
يسأؿ بعض الطالب عن اجلملة أو الفقرة ادلوجزة واألمناط اللغوية الىت فيها  .6

 .وادلفردات الىت مل يفهموىا
 .يدرب ادلعلم الطالب على الكتابة باألمناط اللغوية، ويعودىم عليها .7
يزود ادلعلم طالبو بعدد من األمناط اللغوية اليت يدرسها ادلعلم عن القراءة  .8

 .وادلقروءة من اجملالت أو الكتب العلمية أو من ادلراجع األخرى
يدرب ادلعلم طالبو على كتابة األمثلة من ادلادة الىت يزودىم هبا ُب بعض  .9

 .التدريبات
. التقوًن .10

 
: توجيهات

 تقدًن الدرس بإعطاء األمناط اللغوية   -
يوجو ادلعلم التالميذ حلب الكتابة -
 يرشد ادلدرس إىل احملاكاة األمناط اللغوية ادلدروسة-

األنماط اللغوية 
 (القواعد)

 األمناط اللغوية األمثلة رقم
 لػ+ لو  لو جئتَر ألكرمتمك .1
 لػ+ لوال  لوال العلم لكاف الناس كالبهائم .2
 لػ+ لوال  لوال رمحةم اهللِل ذللك الناس .3
 لػ+ لوال  لوال الكتابة لضاع أكثرم العلمِل  .4
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 دلا+ لوال  لوال محاسك دلا إنتهيت عن الوظيفة    .5
 

:  الشرح
 لو جئتَر ألكرمتمك .1

 معناه إنو قد امتنع إكرمي إياؾ المتناع رليئك، ألف اإلكراـ مشروٌط :الشرح
 .باجمليء وممعلٌق عليو

 لوال رمحةم اهللِل ذللك الناس .2
لوال رمحةم اهللِل : وادلثاؿ.  لوال حرؼ شرط على امتناع شيئ لوجود غَتهِل :الشرح

 ذللك الناس، فادلعٌت أنو امتنع ىالؾ الناسِل لوجود رمحة اهلل تعاىل
 لوال الكتابة لضاع أكثرم العلمِل  .3

 امتنع ضياع أكثر العلم لوجود الكتابة، وىكذا: دبعٌت
 

التدريبات 
 !كون ثالثة من الجمل المفيدة أو الفقرة الموجزة التى فيها األنماط اللغوية .1
 
 ("دلاَّا "و ..." لػ+لوال"و ..." لػ+لو") :اكتب ثالثة جمل فيها .2

تعليم مهارة الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية 
( اللقاء الرابع)
 

 
 (مهارة الكتابة)النحو أو القواعد :ادلادة  

 ("ما أفعل"فعل تعجب على وزف )استخداـ األمناط اللغوية : ادلوضوع  

 ("ما أفعل"فعل تعجب على وزف ): استخدام األنماط اللغوية من
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اجلملة أو الفقرة :شكل النص 
العاىل :ادلستوى  

 دقيقة 40: ادلوعد  
قدرة الطالب على الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية : دليل ادلعلم 

 
: األهداف العامة

تعليم الطالب الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية  
 

: األهداف الخاصة
أف يراعى الطالب خصائص القواعد واألساليب والعبارات واألدوات عند الكتابة  -
أف يكوف الطالب قادرين على الكتابة باستيعاب اجلمل والتمرين عليها باحملاكاة  -

 والتقليد لألمناط اللغوية
قدرة الطالب ترمجة األفكار ُب فقرات موجزة مستعملُت الًتاكيب واألدوات  -

ادلناسبة من االمناط اللغوية 
 

 ادلدخل االتصاىل: مدخل التدريس
 

: خطوات التعليم
 .والفائدة العملية منها" األمناط اللغوية"ادلقدمة، يشرح ادلعلم  .1
 .يكتب معلم أمثلة من اجلمل الىت ترتبط باألمناط اللغوية على السبورة .2
يقراء ادلعلم أمثلة من عدة الفقرات أو اجلمل، قراءة جهرية بينما يستمع  .3

 .الطالب إىل قراءة ادلدرس بإىتماـ جيد
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ومعاىن ادلفردات  (الىت تتعلق باألمناط اللغوية)يشرح ادلعلم الفقرات أو اجلمل  .4
 .فيها

 .يعطى ادلعلم الفرصة للطالب لقراءة الفقرة أو اجلملة صامتتا .5
يسأؿ بعض الطالب عن اجلملة أو الفقرة ادلوجزة واألمناط اللغوية الىت فيها  .6

 .وادلفردات الىت مل يفهموىا
 .يدرب ادلعلم الطالب على الكتابة باألمناط اللغوية، ويعودىم عليها .7
يزود ادلعلم طالبو بعدد من األمناط اللغوية اليت يدرسها ادلعلم عن القراءة  .8

 .وادلقروءة من اجملالت أو الكتب العلمية أو من ادلراجع األخرى
يدرب ادلعلم طالبو على كتابة األمثلة من ادلادة الىت يزودىم هبا ُب بعض  .9

 .التدريبات
. التقوًن .10

 
: توجيهات

 تقدًن الدرس بإعطاء األمناط اللغوية   -
يوجو ادلعلم التالميذ حلب الكتابة -
يرشد ادلدرس إىل زلاكاة األمناط اللغوية ادلدروسة -

األنماط اللغوية 
 (القواعد)

 األمناط اللغوية األمثلة رقم
 ما أمجل ما أمجل ىذا البحر .1
 ما أكرب ما أكرب تلك ادلدينة .2
 ما أحسن ما أحسن وجهك يا أخى .3
 ما أحسن ما أحسن الضياء .4
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ىذه ". ما أفعل"أف اجلملة األوىل حىت الرابعة، تتكوف األمناط اللغوية على وزف : الشرح

و اجلملة " أفعل بو"و " ما أفعلو"الكلمة صيغة للتعجب، وتكوف قياسا بصيغتُت 
.  معناه تعجب النظرة جبمل البحر، وىكذا،مثالما أمجل ىذا البحر 

 
التدريبات 

 !اجعل الجمل المفيدة أو الفقرة الموجزة فيها .1
 ("ما أفعل"مجل على وزف )ثالثة مجل من األمناط اللغوية فيها  -
 (ما أحسن و ما أقبح)مجلتُت من األمناط اللغوية فيها األمناط اللغوية  -
 (ما أمجل)مجلتُت من األمناط اللغوية فيها  -
 
 !ترجم العبارات التالية إلى اللغة العربية .2

 

 

1. Alangkah indahnya langit sore ini. 

2. Betapa buruk dengki pada sesama. 

3. Alangkah jauh perjalanan Ahmad mengelilingi Indonesia. 

 

 

 

 

تعليم مهارة الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية 
( اللقاء الخامس)

 
 (مهارة الكتابة)النحو أو القواعد :ادلادة  

إىل، – ُب، استمع – على، استغرؽ – أثر ): استخدام األنماط اللغوية من
 (عن - عرّب 
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إىل، – ُب، استمع – على، استغرؽ – أثر )استخداـ األمناط اللغوية : ادلوضوع 
 (عن- عرّب 

اجلملة أو الفقرة :شكل النص 
العاىل :ادلستوى  

 دقيقة 40: ادلوعد  
قدرة الطالب على الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية : دليل ادلعلم 

 
: األهداف العامة

تعليم الطالب الكتابة باستخداـ األمناط اللغوية  
 

: األهداف الخاصة
أف يراعى الطالب خصائص القواعد واألساليب والعبارات واألدوات عند الكتابة  -
أف يكوف الطالب قادرين على الكتابة باستيعاب اجلمل والتمرين عليها باحملاكاة  -

 والتقليد لألمناط اللغوية
قدرة الطالب ترمجة األفكار ُب فقرات موجزة مستعملُت الًتاكيب واألدوات  -

ادلناسبة من االمناط اللغوية 
 ادلدخل االتصاىل: مدخل التدريس

 
: خطوات التعليم

 .والفائدة العملية منها" األمناط اللغوية"ادلقدمة، يشرح ادلعلم  .1
 .يكتب معلم أمثلة من اجلمل الىت ترتبط باألمناط اللغوية على السبورة .2
يقراء ادلعلم أمثلة من عدة الفقرات أو اجلمل، قراءة جهرية بينما يستمع الطالب  .3

 .إىل قراءة ادلدرس بإىتماـ جيد
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ومعاىن ادلفردات  (الىت تتعلق باألمناط اللغوية)يشرح ادلعلم الفقرات أو اجلمل  .4
 .فيها

 .يعطى ادلعلم الفرصة للطالب لقراءة الفقرة أو اجلملة صامتتا .5
يسأؿ بعض الطالب عن اجلملة أو الفقرة ادلوجزة واألمناط اللغوية الىت فيها  .6

 .وادلفردات الىت مل يفهموىا
 .يدرب ادلعلم الطالب على الكتابة باألمناط اللغوية، ويعودىم عليها .7
يزود ادلعلم طالبو بعدد من األمناط اللغوية اليت يدرسها ادلعلم عن القراءة  .8

 .وادلقروءة من اجملالت أو الكتب العلمية أو من ادلراجع األخرى
يدرب ادلعلم طالبو على كتابة األمثلة من ادلادة الىت يزودىم هبا ُب بعض  .9

 .التدريبات
. التقوًن .10

 
: توجيهات

 تقدًن الدرس بإعطاء األمناط اللغوية   -
يوجو ادلعلم التالميذ حلب الكتابة -
يرشد ادلدرس إىل زلاكاة األمناط اللغوية ادلدروسة -

األنماط اللغوية 
 (القواعد)

 األمناط اللغوية األمثلة رقم
 على– أثر  تؤثر احلرارة  على مزاج الناس .1
 ُب– استغرؽ  استغرؽ ولد أيامو ُب اللعب .2
 إىل- استمع  ذبد نفسها مضطرة إىل أف تستمع إىل ثرثرة جارهتا .3
 عن- عرّب  عرّب الرجل عن آرائو بصراحة .4
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على، – أثر )أف اجلملة األوىل حىت الرابعة مثال، تتكوف من األمناط اللغوية : الشرح

 استغرؽ ولد أيامو ُب اللعبواجلملة . (عن- إىل، عرّب – ُب، استمع – استغرؽ 
وىكذا من األمناط اللغوية األخرى " ُب"بػ " استغرؽ"مثال، ال بد من أف تتصل 

. مناسبة بسياؽ اجلملة
 

التدريبات 
 !اجعل الجمل المفيدة أو الفقرة الموجزة فيها .1

 (ُب-استغرؽ )ثالثة مجل من األمناط اللغوية فيها  -
 (إىل- استمع )مجلتُت من األمناط اللغوية فيها  -
 (عن- عرّب )مجلة من األمناط اللغوية فيها  -
 
، "البستان: "اكتب فقرة عن احد العناوين فيها األنماط اللغوية التالية .2

 ."البيت"و" المسجد"
 
 !رتب الكلمات التى فيها األنماط اللغوية التالية .3

الشعر -  احلب  - بػ –شعوره -عن – عرب – خالد 
 (عرب خالد شعوره عن احلب بالشعر: اجلواب)

 
نصح - الطبيب – استمع -إىل- يا مريض

 (يا مريض، استمع إىل نصح الطبيب: اجلواب)
 

الباحث - أيامو –البحث -  ُب - استغرؽ 
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 (استغرؽ الباحث أيامو ُب البحث: اجلواب)
 

 تنمية مهارة الكتابة بتطوير األنماط اللغوية -(2
تحليل البيانات ومناقشتها من المالحظة والمقابلة  -1

وبعد أف يالحظ الباحث احواؿ ادلدرسة وخطة الدراسية وكذلك أنشطة 
التدريس ُب الفصل ويقابل مدير ادلدرسة ومدرس اللغة العربية يعلم الباحث أف 

بيد أف من ادلدارس العامة، ما سبيل إىل . العالية ذلا خصائص" اإلسالـ"ادلدرسة 
ومدرسة اإلسالـ . دراسة اللغة باستخداـ النظاـ ادلتكامل، من ادلواد واحلصة وادلدرس

ىنا يمري بأف اللغة موحدة تامة وكاملة، مًتابطة ُب . العالية، ذلا مناىج التعليم اخلاصة
الًتاكيب واألساليب وادلهارات وكذلك ُب االستعماؿ، وليست أجزاء منفصلة 

فلذلك، ُب ادلدارس العامة ُب اندونيسيا يتم تعليم اللغة العربية ُب . بعضها بعضا
وأيضا دلدة أو حصة . أحياف، دبادة و موضوع واحد مسي دبادة اللغة العربية فحسب

 .واحدة وساعة ودرس واحدة وحىت بكتاب واحد وكذلك التقوًن
أما ُب ادلعاىد السلفية واحلديثة بصفة عامة، فالتعليم اللغة العربية على عكس 

تعلم اللغة إىل ادلواد الدراسية الكثَتة : أهنا تنقسم إىل عدة دروس مفصلة. ماتقدـ
وُب كل . مثل النحو والصرؼ والبالغة وادلطالعة واحملادثة واإلمالء واخلط وغَت ذلك

العالية بفونوروغو " اإلسالـ"أما مدرسة . درس مناىج وساعات والكتب والتقوًن
ميداف ىذا البحث، فهي تستخدـ ادلناىج ُب تعليمها على النظاـ ادلفصل كادلعاىد 

. السلفية و احلديث
العالية جوريساف تتكوف من " اإلسالـ"وادلواد الدراسية للغة العربية ُب مدرسة 

: الدروس اآلتية
اإلمالء  (1)
اللغة العربية والتمرينات  (2)
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اإلنشاء  (3)
ادلطالعة  (4)
احملفوظات  (5)
النحو  (6)
الصرؼ  (7)
 البالغة (8)
تاريخ أدب اللغة  (9)
اخلط العريب  (10)

. و أكثر الطرؽ الىت يستخدمها ادلعلم ُب تدريسو ىي طريقة القواعد الًتمجة
ىذه الطريقة كما العادة استخدـ ادلعاىد السلفية ُب تعليم كتب الدينية تتعلق 

بأحواؿ العبودية واألخالؽ وأصوؿ الدين وغَتىا من تدريس علـو الدين والشريعة 
ىذه الطريقة تستخدـ لفهم القواعد اللغوية اعتمادا باللغة ادلتعلم ويقاؿ . اإلسالمية

مع أف . أف الطالب ذلم كفاءة إف كانوا كفاية ُب قراءة الكتب وترمجتها جيدة
وطبعا اذلدؼ التعليمية . تدريبات وتطبيق الكتابة وكذلك تطبيق الكالـ قليلة

. األساسية من ىذه الطريقة ىي نقل اللغة ادلصدر إىل اللغة األـ
رغم أف من بعض ادلعلم ُب ىذه ادلدرسة يستخدـ طريقة ادلباشرة أثناء التعليم 

مثال ينقص ادلعلم شرح ادلادة ُب رلاؿ التدريس القواعد بوسيلة اللغة األـ وكذلك 
وبعض ىذا الدليل مثل توضيح وشرح ادلعٌت . يقّلل ادلعلم أنشطةَر الًتمجة ُب الفصل

وكذلك هتتم ادلدرسة . ادلفردات اللغة العربية مستعمال بالًتدؼ واألضداد الكلمات
العالية كثَتا إىل تنمية مهارة الطالب ُب الكالـ باعتماد درس ادلطالعة " اإلسالـ"

كما يالحظ الباحث من أنشطة الدراسية ُب الفصل، و هتتم مهارة القراءة بتدريس 
بل يري الباحث أف ىذه ادلدرسة مل هتتم بتدريس مهارة .القواعد النحو والصرؼ 

" اإلسالـ"لكن مدرسة . الكتابة الىت ىي وسيلة للتطبيق ُب كتابة اجلمل الصحيحة
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العالية إحدى ادلدارس ادلمتازة ُب اللغة ألف كل ادلواد الدراسية تستخدـ اللغة 
رغم أف ادلواد التعليمية تًتكز كثَتا حوؿ ادلواد . العربية كلغة تعليمية َب الدراسة

. اللغوية من مستويات وعناصرىا وال يهتم جبوانب ادلهارات اللغوية اللغة العربية
ويري الباحث أّف الطالب ُب تلك ادلدرسة خرباهتم السابقة ُب اكتساب ادلفردات 

يعٌت من الفصل األّوؿ َب ادلستوى اإلعدادى، قد كوف لديهم الوسيلة والكفاءة 
. اجليدة دلساعدهتم حباجات تنمية مهارة الكتابة

  :جدواؿ الثاىن أربعة مستويات وأربعة مهارات
( Skills)ادلهارات  االنتاج االستقباؿ

 الكتابة الكالـ القراءة االستماع (Levels)ادلستويات 
( Phonology)األصوات     

( Vocabulary)ادلفردات 
( Structure)القواعد 

 (Context)السياؽ اللغوي 
ونعرؼ أّف تدريس األمناط اللغوية ىي اكثر اكتسابا حُت نقراء الكتب 

لذلك أيقن الباحث أّف . العلمية واجملالت وكذلك اجلرائد والصحف العربية اليومية
وإذا كاف . شلارسة الطالب بالقراءة يمؤثّر ُب استيعاهبم ُب الكتابة جانب الكالـ

الطالب ديارس كثَتا من األمناط اللغوية من العبارات والقواعد ُب مراحل تدريسو 
والقراءة وسيلة من وسائل تعليم ادلعلومات الكثَتة . ويقـو بتقليد ُب الكتابة جيد فيها

. الذي تزيد وتؤثر على اذباىات الطالب ُب تعليم اللغة العربية والسيما مهارة الكتابة
ويأخد االستفادة من مالحظة ىذه أنشطة التدريس وادلقابلة ادلدير ومعلم اللغة 

العالية سبارس الطلبة ُب استعماؿ اللغة " اإلسالـ"العربية، فهذه ادلدرسة يعٌت مدرسة 
العربية داخل الفصل أو ُب خارج الفصل َب التكلم بُت الطلبة بل مل هتتم دلمارسة 

. الطالب ُب الكتابة رغم أف فيها تدريس اإلنشاء
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وىنا استخداـ الباحث ادلواد التعليمية بشكل نصوص اجلمل تناوؿ باألمناط 
والحظ الباحث إجراء عملية التدريس أو التعليم ذلذه النصوص، دلعرفة تنمية . اللغوية

وأخذ الباحث وقتا كافية ُب إجراء التدريس داخل الفصل . مهارة كتابة الطالب
والحظ الباحث تنمية . دلعرفة تطبيق الكتابة بعد أف استيعابوىا وتدريباهتا مكررا

. الطالب ُب عملية التحريري
وكما قيل ُب القادـ أف اللغة قد نشأت باحملاكاة والتقليد، دبعٌت أف اللغة قد 

ٍب بعد ذلك . نشأت أوال حُت أخذ االنساف حياكى أصوات، من اإلستماع أـ قراءة
دبمارسة والتكرار وىي عامالف مهماف من العوامل اليت تساعد على تثبيت تنمية 

وُب ىذا البحث يؤخذ الباحث القراءة . تعليم اللغة وال سيما تعليم مهارة الكتابة
النصوص لتنمية استيعاب الطالب من األمناط اللغوية دبحاكاة وتقليد، وتدريب 
الكتابة بعد أف القى ادلعلم األمثلة والنموذجية الكافية لتنمية كفاءة الطالب ُب 

ويعترب ىذا البحث من اإلجراء حىت النتائج األخَتة لتنمية مهارة . ادلمارسة والتكرار
.    الطالب ُب الكتابة كالكفاءة األدائية

، اذلدؼ الرائيسي من تعليم مهارة الكتابة فهو وقاؿ زلمد كامل الناقة
سيطرة على استخداـ نظاـ بناء اجلملة العربية ُب كتابة رسالة أو موضوع يستطيع "

أما الغرض الرائسي من تعليم األنشاء ىو تعويد الطلبة حسن ". العريب أف يفهمو
. "التعبَت عما جيوؿ ُب نفوسهم وما يقع ربت حواسهم بعبارة صحيحة بليغة

: تعليم اإلنشاء كما يلى وإجراء
 .وجو ادلدرس األسئلة الىت توصل أذىاف التالميذ إىل ادلوضوع -1
كتب ادلدرس العناصر على السبورة من خالؿ األسئلة طرحها واألجوبة  -2

 .من التالميذ
                                                 

جامعة أـ القرى، : مكة ادلكرمة) أسسو مداخلو طرؽ تدريسو: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمد كامل الناقة،   
 235. ، ص(1985

 46. ، ص(2002دار السالـ للطباعة والنشر، : كونتور) 3الًتبية والتعليم جزلمود يونس وقاسم بكرى،    
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استخالصا من األسئلة واألجوبة فأمر ادلدرس التالميذ باإلبتداء ُب  -3
 .الكتابة

 . دقيقة وادلدرس يالحظ أشطة التالميذ15أًب التالميذ الكتابة مدة  -4
 .طلب ادلدرس أحد الطلبة قراءة ما كتبو وأصحاهبم يستميعوف إليها -5
 .أمر ادلدرس الطلبة جبمع كراستهم على شواطئ ادلكاتب -6
. خيتتم ادلدرس تدريسو بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السالـ -7

وأختار الباحث ىذه ادلواد التعليمية مناسبة دبستوى التالميذ، حبسب ادلادة 
فطبعا ىذه ادلواد التعليمية مهمة . وكفاءة الطالب ُب اللغة العربية وخصائص ادلدرسة

للتاليذ لتنمية قدرهتم على كتابة مجل القصَتة مثل تدريس ادلعلم مادة القواعد أو 
. النحو ُب تلك ادلدرسة

ويمعلم ادلدرس . وقد قاـ الباحث جبمع البيانات من أدوات ادلالحظة وادلقابلة
ُب ىذا . أو الباحث اللغة العربية دلادة النحو باستخداـ ادلدخل التدريس االتصايل

وأف اذلدؼ من تعليمها ىو ربقيق اذلدؼ . ادلدخل يرى ادلدرس بأف اللغة لالتصاؿ
وىنا تدريس األمناط اللغوية لبناء الكفاية . وبناء الكفاية االتصالية لدى متعلم اللغة

االتصالية لدى ادلتعلم من الكفاية النحوية والكفاية التعبَتية واألساليبية لتنمية مهارة 
والحظ ادلدرس سلوؾ ادلتعلم أثناء التدريس ُب استيعاب ادلواد . الطالب ُب الكتابة

ٍب التحكم الباحث عوامل األنشطة . التعليمية من تطوير األمناط اللغوية بالتدريبات
. ادلتعلم داخل الفصل

 
 عرض البيانات تحليلها ومناقشتها من االستبانة -2

قاـ الباحث هبذه االستبانة، الىت ىي إحدى األدوات ادلهمة ُب ادلدخل 
حبسب اذلدؼ . البحث الكيفي، إىل شلارسة الكتابة بتطوير ادلواد التعليمية األنتاجية

و ُب ىذه الطريقة الذى يستخدـ الباحث أو ادلعلم . من منهج التدريس التطويري
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. ألف ادلتعلم زلور العملية التعليمية: ىنا، للمتعلم وظائف التقل عن وظائف ادلعلم
وأف ادلتعلم يشارؾ ُب التعليم االتصاىل داخل الفصل وديارس الكتابة باستخداـ 

. األمناط اللغوية ادلدروسة
 

 نتائج االستبانة من تحكيم خبير مواد تعليم اللغة العربية  .( أ
نتائج االستبانة من ربكيم خبَت مواد تعليم اللغة العربية : اجلدوؿ الثالث
 شهداء صاحل. د: استبانة اخلبَت

 

الرقم 
 

 

 

 رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

 

1 .

 

 √    تناسب ادلواد التعليمية بادلستوى العاىل 1 زلتوى ادلواد
 

 

 

 (األمناط اللغوية)توضيح شرح ادلواد  2 
 ادلستخدمة

   √ 
 

 

 

ترابط ادلواد باحملتوى الدراسى أو الكتاب  3 
 ادلدرسى

    √ 

  4 

 

 

ادلواد التعليمية متدرجة من السهولة إىل 
 الصعوبة

    √ 

األىداؼ  .2
التعليمية 
والكفاءة 

 ادلطلوبة

1 

 
عملية تعليم اللغة العربية باستخداـ ادلواد 
 األمناط اللغوية مناسبة باألىداؼ التعليمية

   √ 
 

   

2 

 

تنمية مهارة : يتناسب تعليم اللغة العربية
الكتابة باستخداـ ادلواد التعليمية بالكفاءة 

 ادلطلوبة

   √ 
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  3 

 
استيعاب الطالب تعليم األمناط اللغوية من 

العبارة أو القواعد األدوات ادلدروسة 
 اكتسابا متدرجا

   √ 
 

جانب اللغة  .3
 والًتاكيب

مادة ادلواد التعليمية مقدمة باللغة ادلتوفرة  1
 لدى الطلبة وتناسب مستواىم

    √ 

الًتاكيب واألساليب اللغوية ليس فيها  2  
 غموض

   √ 
 

طريقة كتابة  .4
 ادلواد التعليمية

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية ُب  1
 الكتابة مثل ادلد ومهزة القطع

   √ 
 

مراعاة عالمة الًتقيم وخصائص الكتابة  2  
العربية األخرى عند الكتابة مثل النقط 

 والفاصلة وغَتىا

  √ 
  

 √     اخلط واضح للقراءة وحجمو مناسب 3  

تنمية كفاءة  .5
 الطلبة

التعليم باألمناط اللغوية يزيد من تنمية كفاءة  1
 الطلبة داخل احلصة

   √ 
 

تعمل ادلواد التعليمية على زيادة محاس  2  
 الطلبة للتعليم اللغة العربية

    √ 

يرغب الطالب شلارسة األمناط اللغوية ُب  3  
 الكتابة

    √ 

تقوًن كفاءة  .6
 الطلبة

يكسب الطلبة مهارات أفضل من طريقة  1
 التدريس العادية

    √ 

ادلواد التعليمية األمناطية تعطي نتائج أفضل  2  
 من التعلم العادية

   √ 
 

تتضمن ادلواد التعليمية االختبارات ادلناسبة  1 أسلوب التقوًن .7
 بادلواد ادلدروسة

    √ 

 √    إف االختبارات متنوعة وجذابة 2  
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استخداـ ادلواد  .8
التعليمية َب 

 األمناط اللغوية

توجد االرشادات الواضحة ُب استخداـ  1
 ادلواد التعليمية

    √ 

 √    سهولة استخداـ ادلواد التعليمية األمناطية 2  
 

دور ادلواد  .9
التعليمية 

 للتعليم الذاٌب

 √    يؤدي ادلواد التعليمية دورا بديال عن ادلعلم 1
 

يؤدي ادلواد التعليمية دورا بديال عن الكتاب  2  
 ادلدرسي

   √ 
 

ادلواد التعليمية تقلل من فرص تعليم الطالب  3  
 الضعيف

   √ 
 

توفر ادلواد التعليمية فرص تعليم مناسبة ألهنا  4  
 تركز على الًتفية وادلتعة لدى الطلبة

   √ 
 

 45 60 3   اجملموع

     ادلعدؿ

 

 

 
مناقشة االستبانة 

وقد قاـ الباحث ربكيم ادلادة إىل خبَت لو مؤىالت أكادديية وخربة واىتماـ 
بتعليم الّلغة العربية والسيما بأساليب التدريس والقياس والتقوًن التعليم، وىو الدكتور 

واختار الباحث اخلبَت بوصفو خبَت ُب تعليم اللغة العربيىة لتقوًن ادلواد . شهداء صاحل
. التعليمية الىت صممها الباحث

: ويشرح الباحث نتائج التحقق عن ادلواد التعليمية ادلقًتح بالتفصيل فيما يلى
 

 رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية محتوى المواد -(أ 
 اجلدوؿ الرابع
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الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

 

1 .

 

تناسب ادلواد التعليمية  1 زلتوى ادلواد
 بادلستوى العاىل

   √ 
 جيد 

 

 

األمناط )توضيح شرح ادلواد  2 
 ادلستخدمة (اللغوية

   √ 
 جيد 

 

 

ترابط ادلواد باحملتوى الدراسى  3 
 أو الكتاب ادلدرسى

 جيد جدا √    

  4 

 

 

ادلواد التعليمية متدرجة من 
 السهولة إىل الصعوبة

 جيد جدا √    

إف دلتغَت زلتوى ادلواد أربع مؤشرات وىي تناسب ادلواد التعليمية بادلستوى 
العاىل، توضيح شرح ادلواد ادلستخدمة، ترابط ادلواد باحملتوى الدراسى أو الكتاب 
ادلدرسى، ادلواد التعليمية متدرجة من السهولة إىل الصعوبة، معدؿ نتيجة ادلؤشر 

َب تقدير جيد، وأف  (4)بنتيجة  (تناسب ادلواد التعليمية بادلستوى العاىل)األوؿ 
( 4)بنتيجة ( توضيح شرح ادلواد ادلستخدمة)وادلؤشر الثاين . (4)نتيجة اخلبَت موافق 

ُب تقدير جيد جدا، وكذلك  (5)وأما ادلؤشر الثالث فهو بنتيجة . بتقدير جيد
. ُب تقدير جيد جدا (5)ادلؤشر الرابع فهو بنتيجة 

 
 

رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية األهداف التعليمية والكفاءة  -(ب 
 المطلوبة

 اجلدوؿ اخلامس
 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات 
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الرقم 
 

 

 

1 2 3 4 5 

 

2 .

 

األىداؼ 
التعليمية 
والكفاءة 

 ادلطلوبة

1 

 
عملية تعليم اللغة العربية 
باستخداـ ادلواد األمناط 

اللغوية مناسبة باألىداؼ 
 التعليمية

   √ 
 جيد 

 

 

  

2 

 

: يتناسب تعليم اللغة العربية
تنمية مهارة الكتابة 

باستخداـ ادلواد التعليمية 
 بالكفاءة ادلطلوبة

   √ 
 جيد 

 

 

 3 

 
استيعاب الطالب تعليم 

األمناط اللغوية من العبارة أو 
القواعد األدوات ادلدروسة 

 اكتسابا متدرجا

   √ 
 جيد 

إف دلتغَّت األىداؼ التعليمية والكفاءة ادلطلوبة ثالث مؤشرات وىي عملية 
تعليم اللغة العربية باستخداـ مواد األمناط اللغوية مناسب باألىداؼ التعليمية، 

خاصة تنمية مهارة الكتابة باستخداـ ادلواد التعليمية : ويتناسب مع تعليم اللغة العربية
بالكفاءة ادلطلوبة، واستيعاب الطالب تعليم األمناط اللغوية من العبارة أو القواعد 

َب تقدير جيد،  (4)ومعدؿ نتيجة ادلؤشر األوؿ . األدوات ادلدروسة اكتسابا متدرجا
تنمية : يتناسب تعليم اللغة العربية)أما ادلؤشر الثانيي . (4)وأف نتيجة اخلبَت موافق 

. بتقدير جيد (4)كذلك  (مهارة الكتابة باستخداـ ادلواد التعليمية بالكفاءة ادلطلوبة
. بتقدير جيد (4)ومؤشر الثالث أيضا 

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية جانب اللغة والتراكيب  -(ج 
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 اجلدوؿ السادس
 

الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

3 .

 
جانب اللغة 

 والًتاكيب

مادة ادلواد التعليمية مقدمة  1
باللغة ادلتوفرة لدى الطلبة 

 وتناسب مستواىم

 جيد جدا √    

 

 

الًتاكيب واألساليب اللغوية  2 
 ليس فيها غموض

   √ 
 جيد 

إف دلتغَّت جانب اللغة والًتاكيب مؤشراف مها مادة ادلواد التعليمية مقدمة 
باللغة ادلتوفرة لدى الطلبة وتناسب مستواىم، الًتاكيب واألساليب اللغوية ليس فيها 

ُب تقدير جيد جدا، وأف نتيجة اخلبَت  (5)ومعدؿ نتيجة ادلؤشر األوؿ . غموض
. ُب تقدير جيد (4)وأما ادلؤشر الثاين فهو بنتيجة . (5)موافق جدا 

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية طريقة كتابة المواد التعليمية  -(د 

 اجلدوؿ السابع
 

الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

4 .

 
طريقة كتابة 

 ادلواد التعليمية

  

مراعاة القواعد اإلمالئية  1
األساسية ُب الكتابة مثل ادلد 

 ومهزة القطع

   √ 
 جيد 

 

 

مراعاة عالمة الًتقيم  2 
وخصائص الكتابة العربية 
األخرى عند الكتابة مثل 

  √ 
 متوسط  
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 النقط والفاصلة وغَتىا

 

 

اخلط واضح للقراءة وحجمو  3 
 مناسب

 جيد جدا √    

مراعاة القواعد : إف دلتغَّت طريقة كتابة ادلواد التعليمية ثالثة مؤشرات وىى
اإلمالئية األساسية ُب الكتابة مثل ادلد ومهزة القطع، ومراعاة عالمة الًتقيم 

وخصائص الكتابة العربية األخرى عند الكتابة مثل النقط والفاصلة وغَتىا، واخلط 
َب تقدير جيد،  (4)ومعدؿ نتيجة ادلؤشر األوؿ . واضح للقراءة وحجمو ادلناسب

أما . بتقدير متوسط (3)وادلؤشر الثاين بنتيجة . (4)بياهنا أف نتيجة اخلبَت موافق 
. ُب تقدير جيد جدا (5)مؤشر الثالث بنتيجة 

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية تنمية كفاءة الطلبة  -(ه 

 اجلدوؿ الثامن
 

الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

تنمية كفاءة  .5
 الطلبة

التعليم باألمناط اللغوية يزيد  1
من تنمية كفاءة الطلبة داخل 

 احلصة

   √ 
 جيد 

تعمل ادلواد التعليمية على  2  
زيادة محاس الطلبة للتعليم 

 اللغة العربية

 جيد جدا √    

يرغب الطالب شلارسة  3  
 األمناط اللغوية ُب الكتابة

 جيد جدا √    

التعليم باألمناط اللغوية : إف دلتغَّت تنمية كفاءة الطلبة ثالثة مؤشرات وىى
يزيد من تنمية كفاءة الطلبة داخل احلصة، وتعمل ادلواد التعليمية على زيادة محاس 
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. الطلبة للتعليم اللغة العربية، ويرغب الطالب شلارسة األمناط اللغوية ُب الكتابة
(. 4)َب تقدير جيد، بياف أف نتيجة اخلبَت موافق  (4)ومعدؿ نتيجة ادلؤشر األوؿ 

بتقدير  (5)وأما ادلؤشر الثالث فهوبنتيجة . ُب تقدير جيد جدا (5)ومؤشر الثاين 
. جيد جدا

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية تقويم كفاءة الطلب  -(و 

 اجلدوؿ التاسع
 

الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

6 .

 
تقوًن كفاءة 

 الطلبة

يكسب الطلبة مهارات  1
أفضل من طريقة التدريس 

 العادية

    √  
 جيد جدا

 

 

ادلواد التعليمية األمناطية  2 
تعطي نتائج أفضل من التعلم 

 العادية

   √ 
 جيد 

أف الطلبة يكتسبوف مهارات : إف دلتغَّت تقوًن كفاءة الطلب مؤشراف مها
أفضل من طريقة التدريس العادية، وثانيا أف ادلواد التعليمية األمناطية تعطي نتائج 

َب تقدير جيد جدا، بياف  (5)ومعدؿ نتيجة ادلؤشر األوؿ . أفضل من التعلم العادية
. ُب تقدير جيد (4)وأما ادلؤشر الثاين فهو بنتيجة . (5)أف نتيجة اخلبَت موافق جدا 

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية أسلوب التقويم  -(ز 

 اجلدوؿ العاشر
 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات 
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الرقم 
 

 

 

1 2 3 4 5 

7 .

 
تتضمن ادلواد التعليمية  1 أسلوب التقوًن

االختبارات ادلناسبة بادلواد 
 ادلدروسة

 جيد جدا √    

 

 

إف االختبارات متنوعة  2 
 وجذابة

   √ 
 جيد 

أف ادلواد التعليمية تتضمن االختبارات : إف دلتغَّت أسلوب التقوًن مؤشراف مها
ومعدؿ نتيجة ادلؤشر . ادلناسبة بادلواد ادلدروسة، والثاين أف االختبارات متنوعة وجذابة

وأما ادلؤشر . (5)َب تقدير جيد جدا، بياف أف نتيجة اخلبَت موافق جدا  (5)األوؿ 
(. موافق)بتقدير جيد  (4)الثاين فهو بنتيجة 

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية استخدام المواد التعليمية  -(ح 

األنماط اللغوية 
 اجلدوؿ واحد عشر

 

الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

8 .

 
استخداـ ادلواد 

التعليمية َب 
 األمناط اللغوية

توجد االرشادات الواضحة  1
 ُب استخداـ ادلواد التعليمية

 جيد جدا √    

 

 

سهولة استخداـ ادلواد  2 
 التعليمية األمناطية

   √ 
 جيد 
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األوؿ أنو توجد : إف دلتغَّت استخداـ ادلواد التعليمية األمناط اللغوية مؤشراف
االرشادات الواضحة ُب استخداـ ادلواد التعليمية، والثاين سهولة استخداـ ادلواد 

َب تقدير جيد جدا،  (5)ومعدؿ نتيجة ادلؤشر األوؿ . التعليمية من األمناط اللغوية
بتقدير  (4)وأما ادلؤشر الثاين فهو بنتيجة . (5)بياف أف نتيجة اخلبَت موافق جدا 

. (أو ادلوافق)جيد 
 

 
رأي الخبير في تعليم اللغة العربية من ناحية دور المواد التعليمية للتعليم  -(ط 

الذاتي 
 اجلدوؿ اثنا عشر

 

الرقم 
 

 

 

 التقدير رلموع ربكيم اخلرباء االسئلة ادلؤشرات
1 2 3 4 5 

9 .

 
دور ادلواد 
التعليمية 

 للتعليم الذاٌب

يؤدي ادلواد التعليمية دورا  1
 بديال عن ادلعلم

   √ 
 جيد 

 

 

يؤدي ادلواد التعليمية دورا  2 
 بديال عن الكتاب ادلدرسي

   √ 
 جيد 

 

 

ادلواد التعليمية تقلل من  3 
فرص تعليم الطالب 

 الضعيف

   √ 
 جيد 

توفر ادلواد التعليمية فرص  4  
تعليم مناسبة ألهنا تركز على 

 الًتفية وادلتعة لدى الطلبة

   √ 
 جيد 
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يؤدي ادلواد : إف دلتغَّت دور ادلواد التعليمية للتعليم الذاٌب أربع مؤشرات وىي
التعليمية دورا بديال عن ادلعلم، يؤدي ادلواد التعليمية دورا بديال عن الكتاب 

ادلدرسي، ادلواد التعليمية تقلل من فرص تعليم الطالب الضعيف، توفر ادلواد التعليمية 
ومعدؿ نتيجة ادلؤشر . فرص تعليم مناسبة ألهنا تركز على الًتفية وادلتعة لدى الطلبة

وكذلك من ادلؤشر . (4)َب تقدير جيد، بياف أف نتيجة اخلبَت موافق  (4)األوؿ 
. بتقدير جيد (4)الثاين وادلؤشر الثالث وادلؤشر الرابع بنتيجة 

 
مسافات تحديد نتيجة استبانة رأي الخبير  

 في المواد التعليمية من تطوير األنماط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة و تقديرها
 تقدير الجودة مسافات تحديد النتيجة الرقم
 ناقص جدا 1-2 1
 ناقص 3-4 2
 مقبوؿ 5-6 3
 جيد 7-8 4
 جيد جدا 9-10 5

 
 :3يتصح من نتيجة االستبانة ادلقدمة للخبَت ُب اجلدوؿ 

إفادة تصل إىل درجة  (15)و . إفادات تصل إىل درجة جيد جدا (9)أف - 1
. جيد وإفادة واحدة تصل إىل درجة مقبوؿ

ونستطيع أف نستنبط من ىذه البيانات أف تنمية الكتابة بتطوير األمناط اللغوية - 2
ىي ُب مستوى جيد ومستوى جيد جدا وىي صاحل لالستخداـ ُب عملية 

التعليم وتعلم اللغة العربية خاصة ُب تدريس مهارة الكتابة للطالب ُب مستوى 
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مرحلة األوىل من مدرسة " ج"العاىل  ومنهم الطالب ُب فصل االوؿ 
 .العالية" اإلسالـ"

 
 نتائج استبانة الطالبة من المواد التعليمية األنماط اللغوية .( ب

: َب الدراجة ادلناسب (√)ضع عالمة 
جيد جدا أو جذاب جدا  = 5
جيد أو جذاب  = 4
متوسط أو مقبوؿ  = 3
ناقص  = 2
 ناقص جدا = 1

ربليل بيانات إستبانة الطالب ومناقشتها 
النتيجة احملصولة من استبانة الطلبة 

 

الرقم 
 

 

 

رلموع نتيجة إستبانة  االسئلة
 الطلبة

 
X 

 
xi 

 التقدير %

1 2 3 4 5 

 

1 .

 

تساعدؾ ىذه ادلواد التعليمية ُب تنمية مهارة 
 الكتابة

0 0 0 7 13     

 

2. 
     14 6 0 0 0 جذابة وشلتعة (من األمناط اللغوية)ادلواد التعليمة 

 

3. 
     10 5 5 0 0 تودي ادلواد التعليمية دورا بديال عن ادلعلم

تودي ادلواد التعليمية دورا بديال عن الكتاب  .4
 ادلدرسي

0 0 3 5 12     

تتطور كفائتك ُب الكتابة بعد اشًتاؾ الدرس  .5
 ويؤثرؾ ىذه ادلواد النحو باستخداـ األمناط اللغوية

ارسة القراءة واستيعاب هبا لتمية التعليمية اىل مم

0 0 0 6 14     
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 مهارة الكتابة جيدة

التعليم بادلواد التعليمية يكسب الطالب مهارات  .6
 أفضل من طريقة التدريس العادى

  4 6 10     

طريقة التدريس بادلواد التعليمية تعطى نتائج أفضل  .7
 من التعليم العادي

0 0 9 2 9     

التعليم بادلواد التعليمية يزيد من منو مهارة كتابتك  .8
 داخل احلصة

0 0 2 6 12     

األمناط )سهولة االستخداـ بادلواد التعليمية  .9
 (اللغوية

0 0 0 7 13     

تستطيع ىذه ادلواد التعليمية أف ترقي كفاءتك َب  .10
مهارة الكتابة يعٌت إىل توليد العبارات القصَتة 
 مكتوبة بناء على ما تعلمو من األمناط اللغوية

0 0 0 5 15     

          اجملموع

          ادلعدؿ
 

: أما الرموز ادلستخدمة لتحليل البيانات احملصولة من الطالب ىى
: كل بنود األسئلة .أ 

 
 

: الشرح
P  : ادلعدؿ أو ادلئوية
X   : عدد إجابات كل بنود السؤاؿ

Xi   : عدد أفراد العينة
( konstanta)الثبات :  100%

 

 : مجيع بنود األسئلة .ب 

Xi 

p 
X 

X 100%   



100 

 

 
 

 

: الشرح
P    : ادلعدؿ أو ادلئوية

    X   : اإلجابات على مجيع بنود السؤاؿ
Xi  :   نتيجة اإلجابات الالزمة على مجيع بنود السؤاؿ

( konstanta) الثبات : 100%
 

وزّع الباحث االستبانة للطلبة وحصل الباحث على التقدير الذي دونو َب 
: اجلدوؿ ونتائجها وُب مايأٌب شرح بيانات إستبانة طلبة مدرسة اإلسالـ العالية

 

( = 7)، والذي أجاب جبيد (13)عن السؤاؿ األوؿ، أجاب بػجيد جدا  .1
(13x5( + )7x4 :)20 (عدد عينة) =(28 + 65 :)4،65= 20 

 % (      x 100 93: 65ونتيجة من ) %  82، 69= جيد جدا 
 %( x 100 93 : 28ونتيجة من )%  17، 30= جيد  

، وسبع تالميذ (جيد جدا) 5أجاب ثالثة عشر تلميذا عن ىذا السؤاؿ بدرجة 
وعند نظر النقاط ديكن القوؿ بأف تدريس األمناط اللغوية . (جيد) 4بدرجة 

وىذا القوؿ مناسب بإحدى شروط ادلواد . تمنمى مهارة الطالب ُب الكتابة
وىذا الدرس أيضا لتنمية محاسة الطالب ورغبتهم . التعليمية بأهنا بسيطة وسهلة

.  ُب القراءة و ُب إستيعاهبا
 
تالميذ   (6)تلميذا، وأجاب جبيد  (14)عن السؤاؿ الثاين أجاب بػجيد جدا  .2

(=14 x5( + )6 x 4 : )20( =70+24 :)20 =4،7 

 %( x 100 94 : 70ونتيجة من )  %   83، 74=  جيد جدا 

 

 

Xi 

p 
X 

X 100%   
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  %(x 100 94 : 24ونتيجة من ) %   17، 25=   جيد  

، وست تالميذ (جيد جدا) 5أجاب أربع عشرة تلميذا من ىذا السؤاؿ بدرجة 
وعند نظر النقاط . (ما فيها جواب)ودرجة األخرى الفراغ  (جيد) 4بدرجة 

وىذا شيئ الـز ُب . ديكن القوؿ بأف األمناط اللغوية جذابة وشلتعة لدى التالميذ
ادلواد التعليمية، ُب أهنا تراعي جانب مرتبة ومنّظمة ادلواد التعليمية كما ُب إحد 

. شروط ادلواد التعليمية
 

تالميذ،  (5)تالميذ، وأجاب جبيد  (10)عن السؤاؿ الثالث أجاب جبيد جدا  .3
 + 20( =50(: x5( + )5 x4(+ )5 x3 10)= تالميذ 5وأجاب دبتوسط 

20 + 15 :)20 =70،75 

 %( x 100 85 :50ونتيجة من ) %   65، 58= جيد جدا  
 %( x 100 85 : 20ونتيجة من ) %   06، 23= جيد   

 %( x 100 85: 15ونتيجة من ) %   29، 17= متوسط  
، ومخس تالميذ (جيد جدا) 5أجاب عشرة تالميذ من ىذا السؤاؿ بدرجة 

وعند نظر النقاط . (متوسط) 3، ومخس تالميذ أيضا بدرجة (جيد) 4بدرجة 
. ديكن القوؿ بأف األمناط اللغوية يؤدي دورا بديال عن ادلعلم

 
تالميذ، و  (5)تلميذا، وأجاب جبيد  (12)عن السؤاؿ الرابع أجاب جبيد جدا  .4

= 20( : x 5( + )5 x 4( + )3 x 3 12 = )3: أجاب دبتوسط
(60+20+9:)20= 

 %( x 100 89 : 60ونتيجة من ) %   07، 67= جيد جدا 
 %( x 100 89 : 20ونتيجة من) %   36، 22= جيد  

 %( x 100 89 : 9ونتيجة من ) %   62، 10= متوسط  
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، ومخس تالميذ (جيد جدا) 5فأجاب اثنا عشرة تلميذا من ىذا السؤاؿ بدرجة 
وعند نظر النقاط ديكن . (متوسط) 3، وثالث تالميذ بدرجة (جيد) 4بدرجة 

ُب أهنا تراعي . القوؿ بأف األمناط اللغوية تودي دورا بديال عن كتاب ادلدرسي
.  دور ادلواد التعليمية للتعليم الذاٌب

 
( 6)تلميذا، والذي أجاب جبيد  (14)عن السؤاؿ اخلامس أجاب جبيد جدا  .5

 20( =70 + 24 :)20 = 71 ،2(: x 5( + )6 x 4 14)= تالميذ

 %( x 100 94 : 70ونتيجة من ) %   83، 74= جيد جدا 
 %( x 100 94 : 24ونتيجة من ) %   17، 25= جيد  

 4، و ست تالميذ بدرجة (جيد جدا) 5أجاب اربع عشرة تلميذا بدرجة 
وعند نظر النقاط ديكن القوؿ بأف األمناط اللغوية تتطور كفاءة التالميذ . (جيد)

ارسة القراءة ويؤثر ىذه ادلواد التعليمية اىل ممُب الكتابة واالشًتاؾ ُب الدرس 
 .واستيعاهبا لتنمية مهارة الكتابة جيدة

 

( 6)تالميذ، والذي أجاب جبيد  (10)عن السؤاؿ السادس أجاب جبيد جدا  .6
 = 20(: x 5( + )6 x 4( + )4 x 3 10= )4: تالميذ، وأجاب دبتوسط

(50 + 24 +12 :)20=  
 %( x 100 86 : 50ونتيجة من ) %   21، 58= جيد جدا 

 %( x 100 86 : 24ونتيجة من ) %   86، 27= جيد  
 %( x 100 86 : 12ونتيجة من ) %   93، 13= متوسط  

، (جيد) 4، و ست تالميذ بدرجة (جيد جدا) 5أجاب عشرة تالميذ بدرجة 
وعند نظر النقاط ديكن القوؿ بأف تعليم ادلواد . (متوسط) 3وأربع تالميذ بدرجة 

التعليمية من األمناط اللغوية يكسب الطالب مهارات أفضل عن ما يكتسبونو من 
. طريقة التدريس العادى
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تالميذ، وأجاب جبيد تلميذاف،  (9)عن السؤاؿ السابع أجاب جبيد جدا  .7

= ) 20(: x 5( + )2 x 4( + )9 x 3 9= )تالميذ (9): وأجاب دبتوسط
45 +8 + 27 :)20= 

 %( x 100 80: 45ونتيجة من ) % 25، 56= جيد جدا 
 %( x 100 80: 8ونتيجة من ) %  10= جيد  

 %( x 100 80: 28ونتيجة من ) % 75، 33= متوسط  
، و تسع (جيد) 4، وتلميذاف بدرجة (جيد جدا) 5أجاب تسع تالميذ بدرجة 

وعند نظر النقاط ديكن القوؿ بأف طريقة التدريس . (متوسط) 3تالميذ أيضا بدرجة 
ُب تعليم ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية تعطى نتائج أفضل من نتائج التعليم 

. العادي
 

: ، وأجاب دبتوسط(6)وأجاب جبيد  (12)عن السؤاؿ الثامن أجاب جبيد جدا  .8
2( =12 x 5( + )6 x 4( + )2 x 3 :)20( =60+24+6 :)20= 

 %( x 100 90 : 60ونتيجة من ) % 67، 66= جيد جدا 
 %( x 100 90 : 24ونتيجة من ) % 67، 26= جيد  

  %(x 100 90 : 6ونتيجة من ) %  67، 6= متوسط  

، (جيد)4، و ست تالميذ بدرجة (جيد جدا) 5أجاب اثنا عشرة تلميذا بدرجة 
وعند نظر النقاط ديكن القوؿ بأف تعليم ادلواد . (متوسط) 3وتلميذاف بدرجة 

ُب أهنا . التعليمية من األمناط اللغوية يزيد تنمية مهارة كتابة التالميذ داخل احلصة
. تراعي نقطة اإللتقاء بأىداؼ العامة من ىذا البحث

 

( + x 5 13(= )7)، وأجاب جبيد (13)عن السؤاؿ التاسع أجاب جبيد جدا  .9
(7 x 4 :)20( = 65 + 28 :)20= 
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 %( x 100 93: 65ونتيجة من ) %  28، 69= جيد جدا 
 %( x 100 93: 28ونتيجة من ) %  72، 30= جيد  

 4، وسبع تالميذ بدرجة (جيد جدا) 5أجاب ثالث عشرة تلميذا بدرجة 
وعند نظر النقاط ديكن القوؿ بأف تعليم ادلواد التعليمية من األمناط اللغوية . (جيد)

دبوضوع البحث يعٌت  ىذا شيئ مناسب تراعي نقطة اإللتقاء. سهولة االستخداـ
 .تنمية مهارة الكتابة

 x 15(= )5)والذي أجاب جبيد  (15)عن السؤاؿ العاشر أجاب جبيد جدا  .10
5( + )5 x 4 :)20( =75 + 20 :)20=  

 %( x 100 95 : 75ونتيجة من ) %  53، 78= جيد جدا 
 %( x 100 95 : 20ونتيجة من ) %  47، 21= جيد  

 4، ومخس تالميذ بدرجة (جيد جدا) 5أجاب مخسة عشر تلميذا بدرجة 
وعند ما مالحظة حصوؿ استبانة ديكن القوؿ بأف ىذه ادلواد التعليمية من . (جيد)

األمناط اللغوية تستطيع أف ترقي كفاءة التالميذ َب مهارة الكتابة يعٌت إىل توليد 
كما قاـ الباحث . العبارات القصَتة مكتوبة بناء على ما تعلمو من األمناط اللغوية

. هبذا البحث
 

مناقشة البيانات 
بعد انتهاء الباحث عن اعداد ادلواد التعليمية وتصميمو عمل الباحث 

التجربة والتأكيد الباحث من التقوًن الداخلى للمواد، ٍب قاـ الباحث بدراسة نتيجة 
ومن االستبانات الىت . ادلالحظة واالستبانة، وأصبح ادلواد التعليمية صاحلا لالستخداـ

 تلميذا، تنتج على أف ادلواد التعليمية الذى صممو 20وزعها الباحث لعينة قدري 
. الباحث على مستوى العاىل أكثرىا بتقدير جيد جدا
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Panduan Wawancara 

Responden : Kepala Madrasah 

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Madrasah ini ?  

a. Siapa Pendirinya ?  

b. Tahun Berapa berdirinya?  

2. Apa Visi dan Misi dari Madrasah ini?  

3. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di madrasah ini. Apakah 

mayoritas siswanya dari daerah yang cukup jauh, dari lingkungan 

pesantren atau masyarakat sekitar?  

4. Mengenai materi pembelajaran Bahasa Arab, seberapa besar keinginan 

siswa dalam mata pelajaran ini, jika dibanding dengan mata pelajaran yang 

lain?  

5. Apa kurikulum yang digunakan di Madrasah ini, pak? Dan buku yang 

digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Arab seperti apa, dan diambil dari 

mana? 

6. Lalu, sejauh mana tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Bahasa 

Arab di madrasah ini?   

7. Diantara empat kemampuan berbahasa, maharoh manakah yang 

diutamakan untuk diajarkan? Apakah semua maharoh mempunyai porsi 

yang sama dalam pembelajarannya di madrasah ini ? 

8. Untuk maharoh kitabah, bagaimanakah tujuan dasar, juga model 

pengajaran  yang ingin dicapai dan dilakukan oleh madrasah? 

9. Sementara bahan ajar yang digunakan, apakah sudah memadahi dan 

mencukupi mengantarkan pada tujuan pembelajaran tersebut?  



10. Apa saja prestasi siswa yang membanggakan dari sekolah ini? Terutama 

terkait pelajaran Bahasa Arab?  

 

Responden : Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

1. Dari beberapa kelas yang Bapak/Ibu ajar, kelas berapa yang Bapak/Ibu anggap 

kelas yang  ada masalah? 

2. Mengapa Bapak/Ibu menganggap kelas tersebut bermasalah? 

3. Tolong sebutkan permasalahan kelas tersebut secara lebih rinci? 

4. Apakah mungkin dilakukan tindakan untuk memperbaiki atau memecahkan 

masalah pembelajaran di kelas tersebut? 

5. Bagaimanakah pendapat Anda tentang perkembangan Bahan Pembelajaran 

Bahasa Arab sekarang ini?  

6. Kesulitan apa saja yang sering Anda hadapi ketika menggunakan bahan 

pembelajaran bahasa Arab? 

7. Untuk penggunaan materi pembelajaran, apakah Anda sering menggunakan 

bahan ajar  seperti pola-pola kalimat tertentu untuk membantu pengajaran 

Anda?  

8. Metode-metode dan latihan-latihan seperti apa saja yang sering Anda gunakan 

untuk peningkatan maharoh kitabah? 

9. Seberapa besar porsi pengajaran maharoh lughowiyyah, terutama maharoh 

kitabah yang Anda laksanakan? 

10. Mengenai maharoh kitabah, sejauh manakah kemampuan rata-rata siswa 

untuk maharoh ini? 

11. Apakah Bapak/Ibu bersedia berkolaborasi untuk melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran di kelas tersebut? 

 

 

 

 

 



B. Sesudah Penelitian. 

1. Bagaimana Pendapat Anda secara umum tentang tindakan/proses 

pembelajaran yang telah kita lakukan dengan menggunakan pola-pola kalimat 

ini? 

2. Apakah dengan belajar dengan menggunakan pola-pola kalimat ini bisa 

membuat siswa gembira dan meningkatakan semangat belajar mereka? 

Mengapa? 

3. Apakah belajar dengan menggunakan pola-pola kalimat ini bisa 

meningkatkan kemampuan menulis siswa? Mengapa? 

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah mengajar maharah kitabah 

menggunakan pola-pola kalimat lebih efisien terhadap waktu? Mengapa? 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu penggunaan bahan ajar ini memungkinkan untuk 

dilakukan dalam setiap pembelajaran maharah kitabah? Mengapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angket 

Pilihlah jawaban yang Anda anggap benar/sesuai! 

1. Apakah Anda senang belajar kitabah menggunakan pola-pola kalimat? 

a. Tidak senang   b. Biasa-biasa     c. Senang d. Sangat senang 

2. Bagaimanakah perasaan Anda ketika belajar maharah kitabah dengan 

menggunakan pola-pola kalimat? 

a. Tidak semangat  b. Biasa-biasa    c. Semangat d. Sangat semangat 

3. Apakah belajar membaca menggunakan pola-pola kalimat itu lebih membantu 

dalam menuangkan gagasan dalam tulisan? 

a. Tidak setuju b. Biasa-biasa    c. Setuju d. Sangat setuju 

4. Apakah Anda setuju belajar maharah kitabah menggunakan pola-pola kalimat 

itu tidak membosankan?  

a. Tidak setuju b. Biasa-biasa   c. Setuju d. Sangat setuju 

5. Apakah menurut Anda penggunaan pola-pola kalimat itu bisa menunjang 

kemampuan mendengar, membaca, berbicara dan menulis? 

a. Tidak setuju b. Biasa-biasa     c. Setuju d. Sangat setuju 

6.  Apakah menurut Anda pola-pola kalimat indah menarik untuk menumbuhkan 

maharah kitabah? 

a. Tidak tertarik   b. Biasa-biasa     c. Tertarik d. Sangat tertarik 

7.  Apakah guru-guru lain menggunakan pola-pola kalimat ketika mengajar 

maharah kitabah? 

a. Tidak pernah b. Jarang      c. Pernah d. Selalu 

8.  Jika Anda menjadi pengajar, apakah Anda ingin menerapkan bahan ajar ini 

dalam pembelajaran maharah kitabah? 

a. Tidak setuju  b. Biasa-biasa     c. Setuju d. Sangat setuju 



ANALISA DATA HASIL KUESIONER 

Analisa setiap Nomor/Poin: 

1. Setiap option ditentukan skornya, yaitu: 

 a. Option a skor: 4 

 b. Option b skor: 3 

 c. Option c skor: 2 

 d. Option d skor: 1 

2. Menentukan skor maksimal dan skor minimal, dengan cara: 

a. Skor maksimal: Skor option tertinggi/Skor option a x jumlah responden 

(misalnya 4 x 40= 160). Maka skor maksimal = 160  

b. Skor minimal : skor option terendah/skor option d (1 x 40 = 40). Maka skor 

minimal = 40 

3. Penghitungan hasil analisa dengan rumus sebagai berikut: 

M

P
X    X 100   

Keterangan:   

 X = Nilai Skor. 

 P = Skor yang diperoleh 

 M = Skor maksimal 

4. Menentukan tabel koefisien, sebagai berikut. 

NO SKOR TINGKAT KOEFISIEN 

1 85-100  Sangat tinggi 

2 75-84  Tinggi 

3 60-74  Sedang 

4 50-59  Rendah 

5 Kurang dari 50 Sangat rendah 



 نتائج االستبانة من تحكيم خبير مواد تعليم اللغة العربية 
 شهداء صاحل. د: استبانة اخلبري

 

الرقم 

 

 

 

 جمموع حتكيم اخلبري االسئلة ادلؤشرات

1 2 3 4 5 

 

1 .

 

 √    تناسب ادلواد التعليمية بادلستوى العاىل 1 حمتوى ادلواد
 

 

 

 (األمناط اللغوية)توضيح شرح ادلواد  2 
 ادلستخدمة

   √ 
 

 

 

ترابط ادلواد باحملتوى الدراسى أو الكتاب  3 
 ادلدرسى

    √ 

  4 

 

 

ادلواد التعليمية متدرجة من السهولة إىل 
 الصعوبة

    √ 

األىداف  .2
التعليمية 
والكفاءة 

 ادلطلوبة

1 

 

عملية تعليم اللغة العربية باستخدام ادلواد 
 األمناط اللغوية مناسبة باألىداف التعليمية

   √ 
 



   

2 

 

تنمية مهارة : يتناسب تعليم اللغة العربية
الكتابة باستخدام ادلواد التعليمية بالكفاءة 

 ادلطلوبة

   √ 
 

  3 

 

استيعاب الطالب تعليم األمناط اللغوية من 
العبارة أو القواعد األدوات ادلدروسة 

 اكتسابا متدرجا

   √ 
 

جانب اللغة  .3
 والرتاكيب

مادة ادلواد التعليمية مقدمة باللغة ادلتوفرة  1
 لدى الطلبة وتناسب مستواىم

    √ 

الرتاكيب واألساليب اللغوية ليس فيها  2  
 غموض

   √ 
 

طريقة كتابة  .4
 ادلواد التعليمية

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف  1
 الكتابة مثل ادلد ومهزة القطع

   √ 
 

مراعاة عالمة الرتقيم وخصائص الكتابة  2  
العربية األخرى عند الكتابة مثل النقط 

 والفاصلة وغريىا

  √ 
  

 √     اخلط واضح للقراءة وحجمو مناسب 3  

تنمية كفاءة  .5
 الطلبة

التعليم باألمناط اللغوية يزيد من تنمية كفاءة  1
 الطلبة داخل احلصة

   √ 
 

 √    تعمل ادلواد التعليمية على زيادة محاس  2  



 الطلبة للتعليم اللغة العربية

يرغب الطالب ممارسة األمناط اللغوية يف  3  
 الكتابة

    √ 

تقومي كفاءة  .6
 الطلبة

يكسب الطلبة مهارات أفضل من طريقة  1
 التدريس العادية

    √ 

ادلواد التعليمية األمناطية تعطي نتائج أفضل  2  
 من التعلم العادية

   √ 
 

تتضمن ادلواد التعليمية االختبارات ادلناسبة  1 أسلوب التقومي .7
 بادلواد ادلدروسة

    √ 

 √    إن االختبارات متنوعة وجذابة 2  
 

استخدام ادلواد  .8
التعليمية ىف 

 األمناط اللغوية

توجد االرشادات الواضحة يف استخدام  1
 ادلواد التعليمية

    √ 

 √    سهولة استخدام ادلواد التعليمية األمناطية 2  
 

دور ادلواد  .9
التعليمية 

 للتعليم الذايت

 √    يؤدي ادلواد التعليمية دورا بديال عن ادلعلم 1
 

يؤدي ادلواد التعليمية دورا بديال عن الكتاب  2  
 ادلدرسي

   √ 
 



ادلواد التعليمية تقلل من فرص تعليم الطالب  3  
 الضعيف

   √ 
 

توفر ادلواد التعليمية فرص تعليم مناسبة ألهنا  4  
 تركز على الرتفية وادلتعة لدى الطلبة

   √ 
 

 9 15 1   اجملموع

      ادلعدل

تقدير نتيجة استبانة آراء اخلرباء 

: يف مواد استخدام األمناط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة

جيد جدا أو جذاب جدا  = 5

جيد أو جذاب  = 4

متوسط أو مقبول  = 3

ناقص  = 2

ناقص جدا = 1      

 

 

 



نتائج استبانة الطالبة من المواد التعليمية األنماط اللغويية 
: ىف الدراجة ادلناسب (√)ضع عالمة 

جيد جدا أو جذاب جدا  = 5
جيد أو جذاب  = 4
متوسط أو مقبول  = 3
ناقص  = 2
ناقص جدا  = 1

األسئلة  الرقم

 

 الدرجة

5 4 3 2 1 

      تساعدك ىذه ادلواد التعليمية يف تنمية مهارة الكتابة -1

      جذابة وممتعة (من األمناط اللغوية)ادلواد التعليمة  -2

      تودي ادلواد التعليمية دورا بديال عن ادلعلم -3

      تودي ادلواد التعليمية دورا بديال عن الكتاب ادلدرسي -4

تتطور كفائتك يف الكتابة بعد اشرتاك الدرس النحو باستخدام  -5
ارسة القراءة مم اىل التعليمية ادلواد ىذه ويؤثرك اللغوية األمناط

 واستيعاب هبا لتمية مهارة الكتابة جيدة

     

التعليم بادلواد التعليمية يكسب الطالب مهارات أفضل من طريقة  -6
 التدريس العادى

     



طريقة التدريس بادلواد التعليمية تعطى نتائج أفضل من التعليم  -7
 العادي

     

      التعليم بادلواد التعليمية يزيد من منو مهارة كتابتك داخل احلصة -8

      (األمناط اللغوية)سهولة االستخدام بادلواد التعليمية  -9

تستطيع ىذه ادلواد التعليمية أن ترقي كفاءتك ىف مهارة الكتابة  -10
يعىن إىل توليد العبارات القصرية مكتوبة بناء على ما تعلمو من 

 األمناط اللغوية

     

      اجملموع

      ادلعدل
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