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 إَذوَُسُب مجهىرَت

 انذَُُت انشؤوٌ وسارة

 احلكىيُت مببالَك اإلساليُت إبزاهُى يبنك يىالَب جبيعت

 (ادلبجسخري)انعزبُت  انهغت حعهُى لسى انعهُب انذراسبث كهُت
 

 ادلشزفني حمزَز
ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ، احلّذ هلل سة اٌؼبدلني واٌظالح واٌغالَ ػًٍ أششف األٔجُبء وادلشعٍني وآٌٗ وطؾجٗ 

 .أمجؼني

 : ثؼذ االطالع ػًٍ اٌجؾش اٌزىٍٍُّ اٌزٌ أػذرٗ اٌطبٌجخ

 إَفٍ سخُبوايت أحبجنىاين: االعُ   

  10720009:سلُ اٌزغغًُ  

   ِهبسح اٌىزبثخ ثبإلِالء ادلٕظىس ٌزُّٕخ  ئػذاد ادلىاد اٌزؼٍُُّخ: ِىػىع اٌجؾش 

 (دساعخ جتشَجُخ ورطىَشَخ ٌطبٌجبد ادلغزىي األوي مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ِبالٔك)                

 .وافك ادلششفبْ ػًٍ رمذميٗ ئىل رلٍظ اجلبِؼخ

 ادلششف األوي                            ادلششف اٌضبين

 زلًذ رلبة    .زلًذ عهٍ انكبيم                        د. د.أ

 

 ادلؼزّذ،

 اٌؼشثُخ اٌٍغخ رؼٍُُ لغُ سئُظ
 

 َىر صبحل شهذاء. د

 197201062005011001: سلُ رىظُف



 انذَُُت انشؤوٌ  وسارة إَذوَُسُب مجهىرَت

 احلكىيُت مببالَك اإلساليُت إبزاهُى يبنك يىالَب جبيعت

 (ادلبجسخري)انعزبُت  انهغت حعهُى لسى انعهُب انذراسبث كهُت
 

 اعخًبد جلُت ادلُبلشت 
 :ػٕىاْ اٌجؾش

 إعذاد ادلىاد انخعهًُُت نخًُُت يهبرة انكخببت ببإليالء ادلُظىر
 (دساعخ جتشَجُخ ورطىَشَخ ٌطبٌجبد ادلغزىي األوي مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ِبالٔك) 

 
 حبش رىٍٍُّ ٌزًُ دسعخ ادلبعُغزش لغُ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ

 10720009:      سلُ اٌزغغًُ إَفٍ سخُبوايت أحبجنىاين:ئػذاد اٌطبٌجخ  
 

لذ دافؼذ اٌطبٌجخ ػٓ ٘زا اٌجؾش أِبَ جلٕخ اجلبِؼخ ورمشس لجىٌٗ ششطب ًٌُٕ دسعخ ادلبعغزري يف رؼٍُُ اٌٍغخ 
  2012 َىُٔى 26 اٌضالصبء،  اٌؼشثُخ، ورٌه يف َىَ

 :ورزىىْ جلٕخ ادلٕبلشخ ِٓ اٌغبدح األعبرزح

 : ...........                    ِٕبلش اٌشئُغٍ           اٌزىلُغ َصز انذٍَ .د- 1
 : ............ وِٕبلشب            اٌزىلُغ سئُغب    عبذ احلًُذ. د- 2
 : ............                        ِششفب وِٕبلشب          اٌزىلُغ زلًذ عهٍ انكبيم. د. أ-3
 : .............     ِششفب وِٕبلشب          اٌزىلُغزلًذ رلبة. د- 4

 ادلؼزّذ
 ػُّذ وٍُخ اٌذساعبد اٌؼٍُب

 
 يهًٍُ. د.أ

 195612111983031005: سلُ رىظُف



 إلزار انطبنبت
 :أٔب ادلىلغ أدٔبٖ، وثُبٔبيت وبِيت

 ئَفٍ عزُبوايت أربجنىاين: االعُ  

  10720009: سلُ اٌزغغًُ 

  ِذَٕخ ِبالٔك–عىوىْ -  ثغبٔك   عبٔذ– 52شبسع ثغبٔك أغىٔك : اٌؼٕىاْ   

ألشس ثأْ ٘زٖ اٌشعبٌخ اٌيت ؽؼشهتب ٌزىفري ششؽ دسعخ ادلبعُغزري يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  
عضء ِٓ طٍجخ اٌذساعخ اٌؼٍُب عبِؼخ ِىالٔب ِبٌه ئثشاُُ٘ اإلعالُِخ احلىىُِخ ِبالٔك حتذ 

 إعذاد ادلىاد انخعهًُُت نخًُُت يهبرة انكخببت ببإليالء ادلُظىر:      ػٕىاْ

 (دساعخ جتشَجُخ ورطىَشَخ ٌطبٌجبد ادلغزىي األوي مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ِبالٔك) 

وئرا ادػً أؽذ . ؽؼشهتب ووزجزهب ثٕفغٍ وِب صوسهتب ِٓ ئثذاع غريٌ أو رأٌُف اِخش
وٌٓ رىٓ . اعزمجبال أهنب ِٓ رأٌُفٗ ورجني أهنب فؼال ٌُغذ ِٓ حبضٍ فأٔب أحتًّ ادلغئىٌُخ ػًٍ رٌه

ادلغإوٌُخ ػًٍ ادلششف أو ػًٍ وٍُخ اٌذساعخ اٌؼٍُب عبِؼخ ِىالٔب ِبٌه ئثشاُُ٘ اإلعالُِخ 
 .٘زا، وؽشسد ٘زا االلشاسثٕبء ػًٍ سغجيت اخلبطخ والجيربين أؽذ ػًٍ رٌه. احلىىُِخ ِبالٔك

 2012َِبالٔك، َىُٔى 

 رىلُغ طبؽت اإللشاس

 

 ئَفٍ عزُبوايت أربجنىاين

 10720009:                                                              سلُ اٌزغغًُ 



 اسخهالل

 

أػىر ثبهلل ِٓ اٌشُطبْ اٌشعُُ : لبي اهلل رؼبىل يف وزبثٗ اٌىشمي 

        

                    

      (  201: اٌجمشح) 

 

                ( 2َىعف) 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 

 ٌٌإىل وانذ

 ادلؼٍّني األّوٌني اٌٍزَٓ رٍمُذ ػًٍ َذَهّب اٌىشميزني أوي ِجبدب اٌظذق واٌىفبء

 وػشفذ يف ٔفغهّب اٌغّؾخ اٌطُجخ واٌغالِخ اٌطىَخ ؤمبء اٌؼّري

 ألذِهّب ئعالال واؽزشاِب

 

 إىل سوجٍ وأبُبئٍ

 اٌزَٓ َشافمىْ يف احلُبح وأداء واعجبيت وّغٍُ أِبَ اخلبٌك اٌجبسٌ

 ووأغبْ ِغ ثين عٕغٗ

 

 إىل أسبحذيت انذٍَ أدٍَ ذلى ببنكثري

 رمذَشا وئعالال

إىل انذٍَ حيزصىٌ عهً انهغت انعزبُت حزصهى عهً وجىد األيت وبمبئهب رسم حعبرة 
 أسهًج وحسهى يف خذيت األيت



 شكز وعزفبٌ
احلّذ هلل محذ اٌشبوشَٓ، واٌظالح واٌغالَ ػًٍ عُٕب زلّذ ادلجؼىس سمحخ ٌٍؼبدلني وػًٍ 

 وثؼذ ... آٌٗ وأطؾبثٗ وِٓ ا٘زذي هبذَٗ وػًّ ثغٕزٗ ئىل َىَ اٌذَٓ

ًّ ػّض ٌمىٌٗ فبِزضبال    وع               

             (   ُُ٘7 : اثشا) ، ٔؼّٗ ػًٍ اهلل فٕشىش 

 ،ادلإِٕني أِش ػغبئت ِٓ فبٌشىش. األخشي ٔؼّٗ ًُٔ وعبئً ِٓ وعٍُخ اٌشىش ألْ. اٌىافشح
 وئرا شىش اءسطاي طبثٗ أئرا  ،ادلإِٕني ألِش ػغجب : وعٍُّ ػٍُٗ اهلل طًٍ اهلل سعىي حلذَش وفمب

  .طرب اٌؼشاء طبثٗأ

 وٌه ، فٍٗ عجؾبٔٗ أذلظ ثبحلّذ واٌضٕبء،ولذ ِٓ اهلل ػٍُٕب ثبالٔزهبء ِٓ ئػذاد ٘زا اٌجؾش
 وَششفين أْ أرمذَ ثبٌشىش واٌزمذَش ،احلّذ َبسيب ؽىت رشػً ػًٍ عضًَ ٔؼّه وػظُُ ػطبئه

واٌؼشفبْ ئىل اٌزَٓ وبٔىا ذلُ  يف خشوط ٘زا اٌجؾش ئىل ؽُض اٌىعىد ومل َجخً أؽذُ٘ ثشٍء 
: وِٕهُ .  ومل َىٓ جيذوُ٘ ئال اٌؼًّ اجلبد ادلخٍضٔب،طٍت

 ق ِذَش اجلبِؼخ اإلعالُِخ احلىىُِخ ِبالْ،مسبؽخ األعزبر اٌذوزىس احلبط ئِبَ عفشاَىغب

 ػُّذ وٍُخ اٌذساعبد اٌؼٍُب ثبجلبِؼخ اإلعالُِخ احلىىُِخ ،مسبؽخ األعزبر اٌذوزىس ِهُّٓ
. قِبالْ



 سئُظ لغُ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب ،مسبؽخ اٌذوزىس شهذاء طبحل
. قثبجلبِؼخ اإلعالُِخ احلىىُِخ ِبالْ

، اٌزٌ أفبد ػًٍ ٘زا اٌجؾشاألوي ادلششف ػٍٍ اٌىبًِ، مسبؽخ  األعزبر اٌذوزىس زلّذ 
اٌجبؽضخ ػٍُّب وػٍُّب ووعٗ خطىارٗ يف وً ِشاؽً ئػذاد ٘زا اٌجؾش ِٕز ثذاَخ فىشح اٌجؾش 

 .ؽىت االٔزهبء ِٕٗ، فٍٗ ِٓ اهلل خري اجلضاء وِٓ اٌجبؽضخ ػظُُ اٌشىش واٌزمذَش

مسبؽخ اٌذوزىس زلّذ رلبة، ادلششف اٌضبين، فؾمب َؼغض ٌغبين ػٓ شىشٖ ورمذَشٖ فمذ 
لذَ ٌٍجبؽضخ وً اٌؼىْ واٌزشغُغ طىاي فزشح ئػذاد ٘زا اٌجؾش فٍُ َجخً ثؼٍّٗ ومل َؼك طذسٖ 

َىِب ػٓ ِغبػذح اٌجبؽضخ ورىعُهٗ، ووبْ ٌزفؼٍٗ مبٕبلشخ ٘زا اٌجؾش أورب األصش يف ٔفظ 
 .اٌجبؽضخ فٍٗ ِين خبٌض اٌشىش واٌزمذَش وِٓ اهلل ػظُُ اٌضىاة واجلضاء

وّب رزمذَ اٌجبؽضخ ثىً اٌشىش واٌزمذَش ئىل األعبرُز ادلؼٍّني يف ختظض رذسَظ اٌٍغخ 
فٍهُ ِٓ اٌجبؽضخ وً اٌشىش . اٌؼشثُخ ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب ثبجلبِؼخ اإلعالُِخ احلىىُِخ ِبالٔك

 .واٌزمذَش ػًٍ ِب لذِىٖ ِٓ اٌؼٍىَ وادلؼبسف واٌزشغُغ وعضاُ٘ اهلل ػين خري اجلضاء

وّب أرمذَ ثىً اٌشىش واٌزمذَش ئىل ِذَش ِؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ِبالٔك ومجُغ 
ادلذسعني وادلذسعبد فُٗ اٌزَٓ عبػذوا وعّهٍىا اٌجبؽضخ الٌزؾبق ثذساعخ اٌؼٍُب ِغ دواَ اشزشان 
. يف ػٍُّخ اٌزؼٍُُ ثبدلؼهذ، ؽىت اعزطبػذ اٌجبؽضخ ٌٍمُبَ ثبٌذساعخ ادلُذأُخ وئدتبِهب يف ولذ زلذد

  .          وادلذسعبد اٌاليت عبػذْ يف ئدتبَ ٘زا اٌجؾش



 صوعٍ اٌىشمي اٌزٌ شغؼين وعبػذين ؽىت أزهُذ يف ئدتبَ ٘زا اٌجؾش وخري أِب أعشرٕب
ِؼني يف مجُغ شإوْ ؽُبيت ػغً أْ جيّؼين وئَبٖ يف خري ورمىي وفُّب َشػً ثٗ اهلل رؼبىل، 

 .وواٌذيت وأخٍ وأخىايت اٌزَٓ وبٔىا دػبؤُ٘ ادلغزّش خري ِؼني يل يف ؽُبيت

ػًّ ادلزىاػغ ئىل ؽُض  يف ئػذاد و ئجنبص ٘زا ايوا وأطذلبئٕب وصِالئٕب ووً ِٓ عبُ٘
. مجُؼب خبٌض اٌشىش وػظُُ اٌزمذَش واالِزٕبْاٌىعىد وٌى ثىٍّخ رشغُغ، 

، اٌظبحلخ واألػّبي إٌبفؼخ ٌٍؼٍىَ ينَىفك أْ و واٌذُٔب اٌذَٓ ىفٌ ػٍىَ فغرٓ أْ اهلل عأيأ
. وعٍُّ وأطؾبثٗ آٌٗ وػًٌٍ األَ إٌىب ػًٍ اهلل وطًٍ

 

 

 

 واهلل ويل اٌزىفُك

 2012َ َىُٔى 2ِبالٔك، 

 

 ئَفٍ عزُبوايت أربجنىاين

 10720009:                                                                رقم التسجيل 

 



 لبئًت ادلالحك

 
1. 
2. 

 حملت عٍ يُذاٌ انبحث
 خطت إجزاءاث انذراست ادلُذاَُت

 ادلىاد ادلعذة دلهبرة انكخببت يف يبدة اإليالء .3
 أسئهت االخخببر انمبهٍ وانبعذٌ .4
 دنُم االسخببَت يٍ اخلبري و يذرسبث انهغت انعزبُت .5
6.  دنُم االسخببَت يٍ انطبنببث بعذ اسخخذاو ادلىاد ادلعذة 
7.  دنُم أسئهت االخخببر انمبهٍ وانبعذٌ 
8.  بعط أوراق انطبنببث لبم حطبُك اإليالء ادلُظىر وبعذ حطبُمه 
9.  خطبة عًُذ انكهُت دراست انعهُب إىل يعهذ عبذ انزمحٍ بٍ عىف 

10.  بطبلت اإلشزاف 
11.  انسرية انذاحُت يٍ انببحثت 

 

 

 

 



 خطت إجزاءاث انذراست ادلُذاَُت

 انخبرَخ األَشطت رلى
 2012/  1/2 ِٕبلشخ ِغ ثؼغ ادلذسعبد لجً ئػذاد ادلىاد   .1
 7/2/2012 اعزشبسح ئىل اخلجري ػٓ ادلىاد اٌزؼٍُُّخ ادلؼذح .2
 24/2/2012 حتغني ادلىاد اٌزؼٍُُّخ  .3
 29/2/2012 االخزجبس اٌمجٍٍ ٌٍّغّىػخ اٌزغشَجُخ .4
 7/3/2012 احلشوبد اٌطىٍَخ واٌمظريح: اٌزشثُخ اإلعالُِخ :اٌٍمبء األوي .5
 14/3/2012 اٌشذح واٌزٕىَٓ واٌغىىْ: أَ ػّبسح: اٌٍمبء اٌضبين .6
 21/3/2012 اٌزبء ادلفزىؽخ وادلشثىطخ : لظخ ادلبي اٌؼبئغ: اٌٍمبء اٌضبٌش .7
اٌالَ اٌشّغُخ : رغري اٌؼبداد ثزغري اٌشَبعخ: اٌٍمبء اٌشاثغ .8

 واٌالَ اٌمّشَخ
28/3/2012 

 4/3/2012 االخزجبس اٌجؼذٌ ٌٍّغّىػخ اٌزغشَجُخ .9
 

 

 

 

 

 

 



 إعذاد ادلىاد انخعهًُُت نخًُُت يهبرة انكخببت ببإليالء ادلُظىر
دراست جتزَبُت وحطىَزَت نطبنببث ادلسخىي األول مبعهذ عبذ انزمحٍ ابٍ )

(عىف مببالَك  
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 يسخخهص انبحث

 
انخعهًُُت نخًُُت يهبرة انكخببت ببإليالء  ادلىاد إعذاد ،2012َ ،إَفٍ سخُبوايت أحبجنىاين

. (دساعخ جتشَجُخ ٌطبٌجبد ادلغزىي األوي مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ اثٓ ػىف مببالٔك ) . ادلُظىر
  .اٌذوزىس زلّذ رلبة ِشهىدٌ: وادلششف اٌضبين. األعزبر زلّذ ػٍٍ اٌىبًِ: ادلششف األوي 

 رُّٕخ ِهبسح اٌىزبثخ ئػذاد ادلىاد اٌزؼٍُُّخ،: انكهًبث األسبسُت

ِٓ أُ٘ اٌؼىاًِ دلغبػذح ادلؼٍُ ػًٍ جنبؽٗ يف أداء سعبٌخ اٌزؼٍُُ ٍ٘ ئػذاد دسوعٗ فجً 
 وٌىٓ.  اٌىزبيب واإلِالء ٌٗ ِٕضٌخ وجريح ثني فشوع اٌٍغخ فهى ِٓ األعظ اذلبِخ ٌٍزؼجري .رذسَغهب

ػؼُفخ ( 1: ورؼٍّهب مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ِبالٔك، ِٕهب رؼٍُّهب يف ادلشىالد ػذح رىعذ
ادلؼٍُ وادلزؼٍُ َزغهالْ يف ِبدح اإلِالء ( 2  اٌطبٌجبد يف اٌىزبثخ، ويف أصٕبء اإلِالء االخزجبسٌ

فمبِذ  ٘زٖ ادلشىالد حلً فّؾبوٌخ. ادلبدح غري عزاثخ وغري ِٕبعجخ حبىائظ اٌطبٌجبد (3
دساعخ اٌزؼٍُُّخ ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىزبثخ ثبإلِالء ادلٕظىس  ادلىاد ئػذاد ادلىػىع حتذ ثجؾضهب اٌجبؽضخ

 . جتشَجُخ ٌطبٌجبد ادلغزىي األوي مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ اثٓ ػىف مببالٔك

ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىزبثخ دساعخ جتشَجُخ  اٌزؼٍُُّخ ادلىاد ئػذاد ئْ ٍ٘ انبحث وفزظُت
 ػًٍ اٌىزبثخ ِهبسح فؼبي ٌزشلُخ  .ٌطبٌجبد ادلغزىي األوي مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ اثٓ ػىف مببالٔك

وػًٍ مجُغ اٌطبٌجبد مبؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ . طبٌجبد ادلغزىي األوي ِبالٔك ػًٍ وعٗ اخلظىص
  .  ػىف

 اٌجؾش  ورلزّغ .ادلٕهظ اٌزغشَيب ٘ى اٌجؾش ٘زا يف اٌجبؽضخ اعزخذِزٗ اٌزٌ ادلُهج إٌ

 ادلغزمً  وادلزغري .طبٌجبد  ادلغزىي األوي  اٌجؾش ػُٕخ وأِب مجُغ اٌطبٌجبد ثزٌه ادلؼهذ  ٘ى

يف ِبدح اإلِالء  اٌىزبثخ ِهبسح ٘ى اٌزبثغ وادلزغري اٌجبؽضخ، أػذهتب اٌيت ادلىاد اٌزؼٍُُّخ اعزخذاَ ٘ى
 .واالخزجبس وادلمبثٍخ واالعزجُبْ ادلالؽظخ ٍ٘ ادلغزخذِخ اٌجؾش وأدواد .اٌطبٌجبد  ٌذي



ٌزُّٕخ ِهبسح  فؼبٌخ اٌزؼٍُُّخ ادلؼذح ادلىاد أْ اخلالطخ وػؼذ اٌجبؽضخ انبحث َخُجت ويٍ
( 2األعٍىة واٌزشوُت : اٌىزبثخ يف ِبدح اإلِالء  ثزطجُك اإلِالء ادلٕظىس، رزطىس اٌطبٌجبد يف

و٘زا ادلٕظش ِؼشوف ِٓ رُغخ . ورُّٕخ اٌطبٌجبد يف ِبدح اإلِالء (4اٌشعُ اٌىزبيب  (3ادلفشداد 
 االخزجبس يف ممب وأسفغ أؽغٓ االخزجبس اٌجؼذٌ يف اٌطبٌجبد ٌذي إٌزُغخ ِؼذي ألْ اٌطبٌجبد،  

، وثؼذ  (ِمجىٌخ)ػًٍ ِغزىي اٌذسعخ   % 26، 61 االخزجبس اٌمجٍٍ يف إٌزُغخ ِؼذي. اٌمجٍٍ
ػًٍ ِغزىي اٌذسعخ  %  82رطجُك واعزخذاَ ادلىاد ادلؼذح وثؼذ االخزجبس اٌجؼذٌ رزغري  ػًٍ 

و٘زا دًٌُ واػؼ أْ اعزخذاَ ٘زٖ ادلىاد ادلؼذح فؼبٌخ ٌزُّٕخ ِهبسهتٓ يف اٌىزبثخ يف . (عُذ عذا)
ِبدح اإلِالء ئِب ثبسرفبع ٔزُغزهٓ، أو جبزاثخ ادلىاد ادلؼذح أصٕبء ػٍُّخ اٌزؼٍُُ وثامجبع ٔزُغخ 

 .  االعزجُبْ ِٓ اخلجري أو ادلذسعبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ببنهغت اإلجنهُشَت يسخخهص انبحث
ABSTRACT  

Efy Setiawati Atanjuani, 2012. Preparation of Subject Matter for The Writing  Skill 

Improvement Using Imla’ manzhur (An Experiment Study on The First Grade  Students at 

The Institute of Abdur Rahman Ibn Auf Malang). Advisor: I) Prof. Dr. Mohammed Ali al 

Kamil, 2) Dr. Mohammed Mujab Mashudi. 

 

Keywords: Preparation, of Subject Matter, Writing Skill Improvement 

 

One of the most important factor to help a teacher achieving succes in teaching is 

preparing a subject matter that will be taught. A Dictation method is one of the teaching 

method wich has a big role among any other Arabic teaching methods, which also is one of 

the most important method to achieve writting skill.  

However, there are several problems in teaching and learning Arabic writting skill 

at the Institute of Abdur Rahman Ibn Auf Malang, including: 1) the low of student’s 

competence in writing skill, especially in writting learning por dictation subject. 2) Teacher 

and student are underestimating a dictation learning. 3) Students do not interest with 

dictation subject, and it’s subject matter doesn’t suit with student’s competence and 

requirement.  

To solve these problems, the researcher, delivered an experiment teaching for 

Arabic dictation subject, by arranging a subject matter for writting skill hmprovement and 

applying imla’ manzhur for the first grade students at the Institute. 

The hypothesis of this research is that the preparation of subject matter for the 

writting skill improvement using imla’ manzhur as an experiment study for the firs grade 

students at the Institute of Abdur Rahman Ibn Auf Malang is verry effective. Moreover, it’s 

also effective to improve writting skill of students in this Institute in all grades.  

The method that used in this research is an  experiment method. The research 

community is all of the students in first grade at the Institute of Abdur Rahman Ibn Auf 

Malang. The independent variable is subject matters that prepared by the  researcher, and 

the dependent variable is  a writing skill in dictation subject. And the instrument that used 

in this reserch is observation, interview, questionnaire, and testing.  

The result of this research is thath the preparation of subject matter for the writting 

skill improvement by imla’ manzhur is verry effective to improve a writting skill in 

dictation subject, and this is according to students improvement in writting skill, including: 

(1) mastering a stucture and form of centence. (2) mastering a vocabularies. (3) mastering 

the principle of writting. (4) the improvement of student’s achievement in dictation subject. 

And this improvement can be seen from the equivalent result between pre-test 61,26% 

(adequate), and the result of post-test 82% (very good). This result has pfoved that the 



preparation of subject matter for the writting skill improvement usinng imla’ manzhur is 

very effective. 

For this matter, the resercher suggests to all Arabic teacher and lecturers, that is best 

for them to prepare their subject matter for the writting skill improvement using imla; 

manzhur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يسخخهص انبحث ببنهغت اإلَذوَُسُت
 

ABSTRAK  
 

Efy Setiawati Atanjuani, 2012. Penyiapan Materi Pembelajaran untuk Pengembangan 

Keterampilan Menulis dengan Imla’ Mandhur (Studi Eksperimen untuk Mahasiswi Tingkat 

Pertama di Ma’had Abdurrahman Bin Auf Malang). Pembimbing: 1) Prof.Dr. Mohammad 

Ali Al Kamil, 2) Dr Mohammad Mujab Masyhudi. 

 

 

Kata Kunci: Materi Pembelajaran, Ketrampilan Menulis, Ilma’ Mandhur.  

 

Faktor yang paling penting untuk membantu pengajar agar berhasil dalam 

menjalankan tugasnya adalah dengan mempersiapkan materi pelajaran yang akan diajarkan. 

Metode dikte adalah salah satu metode pembelajaran yang menempati peran besar di antara 

cabang-cabang metode pembelajaran bahasa Arab dan merupakan salah satu metode 

penting untuk mencapai ketrampilan menulis. 

Pada kenyataannya, masih ada beberapa masalah dalam pengajaran dan 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab di Ma’had Abdur Rahman bin Auf 

Malang, yaitu: 1) adanya fenomena rendahnya kompetensi mahasiswi dalam ketrampilan 

menulis, terutama pada saat pembelajaran menulis pada materi imla’ 2) Pengajar dan 

mahasiswi meremehkan pembelajaran imla’ 3) Mahasiswi tidak tertarik dengan materi 

imla’ dan materi pelajaran ini tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan mahasiswi. 

Guna memecahkan masalah ini, maka peneliti melakukan uji coba pembelajaran dikte 

bahasa Arab ( imla’ ) dengan menyusun materi pembelajaran untuk pengembangan 

keterampilan menulis dengan menerapkan imla’ mandzur,  studi eksperimen  pada 

mahasiswi tingkat pertama di Ma’had Abdur Rahman Bin Auf Malang. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pernyiapan materi pembelajaran untuk 

pengembangan keterampilan menulis dengan imla’ mandhur studi eksperimen pada 

mahasiswi tingkat pertama di Ma’had Abdur Rahman Bin Auf Malang adalah sangat 

efektif. Bahkan metode ini juga efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis pada 

semua mahasiswi Ma’had Abdur Rahman Bin Auf Malang di semua tingkat.  

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode eksperimen. 

Komunitas riset adalah semua mahasiswi tingkat pertama di Ma’had Abdur Rahman Bin 

Auf Malang. Variabel bebas adalah penggunaan bahan-bahan pembelajaran yang disiapkan 

oleh peneliti, dan variabel terikat adalah keterampilan menulis dalam materi imla’. Adapun 



teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta 

kuesioner dan pengujian. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyiapan materi pembelajaran untuk 

pengembangan keterampilan menulis dengan imla’ mandhur sangat efektif untuk 

meningkatkan ketrampilan menulis pada mata kuliah imla’ dengan meningkatnya 

kemampuan mahasisiwi yaitu: 1) keterampilan menguasai segi susunan dan bentuk kalimat; 

2) keterampilan menguasai kosa kata; 3) keterampilan menguasai kaidah tulisan; dan 4) 

meningkatnya prestasi mahasiswi dalam mata kuliah imla’. Peningkatan prestasi ini dapat 

dilihat dari hasil perbandingan antara hasil pretest 61,26% (Cukup), dan setelah diadakan 

post-test berubah menjadi 82% (Sangat baik). Kesimpulan ini menjadi bukti bahwa 

penyiapan materi pembelajaran untuk pengembangan keterampilan menulis dengan imla’ 

mandhur sangat efektif.  

Untuk itu peneliti menyarankan kepada para guru, pendidik, dan dosen yang 

memiliki tugas mengajar bahasa Arab pada materi ilma’ sebaiknya mempersiapkan materi 

pembelajaran ilma’ dengan mengembangkan keterampilan menulis dengan imla’ mandhur. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة

  

 مقدمة  -أ 
 مشكلة البحث  -ب 
 أهداف البحث  - ج 
 فروض البحث   - د 
 أمهية البحث   - ه 
 حدود البحث   -و 
 حتديد املصطلحات   -ز 
 الدراسات السابقة  - ح 
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  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة  -  أ
الم الة والسالبيان، والصمه خلق اإلنسان وعلّالذي احلمد هللا رب العاملني، 

. ، وسلّم تسليما كثرياى اهللا عليه وآله وصحبه، ومن اقتدى مصلّنبينا حممد على 
   .أما بعد
ن اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرموز املتماثلة يف احلروف إ

اهلجائية العربية اليت يستدعي نطق أو كتابة حروفها يف الكلمات واجلمل والفقرات 
  .عند فرائتها والكاتب عند كتابنهامبجموعة الرموز اخلاصة ا اليت يفهمها القارئ 

هي إعداد دروسه  رسالة التعليم  على جناحه يف أداءاملعلم ملساعدة ومن أهم العوامل 
هما كان بسيطا فإنه يتطلب من إعداد مادته وتعيني ، وكل درس مفبل تدريسها

حدودها وترتيب احلقائق اليت يشتمل عليها، ورسم خطة حمددة واضحة توصله إىل 
  .املطلوب من أقصر طريق

هي حتويل وهي وسيلة لتبليغ القارئ ما حنس به وما نفكّر فيه، فالكتابة أما 
احلروف : وحتويل املنطوق إىل رموز كتايب هياملكتوب إىل أصوات منطوقة، 

إلمالء مرتلة كبرية او فإذا كان املكتوب خطأً كان املقروء مثله،والكلمات واجلمل، 
لذلك جناح يف تعليم اإلمالء يساعد  بني فروع اللغة فهو من األسس اهلامة للتعبري،

رة قد: ثالثة أمور ويتركز تدريس الكتابة يف العناية باملتعلم يف مهارته الكتايب، 
ا وإجادة اخلط، وقدرم على التعبري عم ،الدارسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا

 1.لديهم من أفكار يف وضوح ودقة

                                                            
: ، ص)م1989/هـ1410إسيسكو، : الرياظ (، تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  1

186 
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حىت املتعلم على رسم الكلمة رمسا صحيحا  ومن هنا كان البد من إقدار 
 .يمة للقارئسل يغ أفكارهيف اية األمر على تبل اما يكتبه خطأً ويكون قادر قعالي

وسيلة لصحة الكتابة من حيث الصورة اخلطية، وهي األداة الرئيسية لنقل فاإلمالء 
الفكرة من الكتاب إىل القارئ نقال سليما، ويقصد باإلمالء رسم الكلمات واحلروف 

الرمزية للتعبري عن رمسا صحيحا على حسب األصول املتفق عليها، أو هي األداة 
  .2اليت تنمي مهارة الكتابة لدى املتعلممالئيا الفكرة رمسا إ
إذا أخطأ  أن مهارة الكتابة وتعليم اإلمالء ترتبط ارتباطا قويا، سابقا، تتجلّى

حسب الباحثة ألن  املتكلم يف نطق الكلمات يسبب إىل خطإ املستمع يف كتابتها،
 ،فيه املشاكلعلى وجود  مبعهد عبد الرمحن ابن عوف ممارستها يف تعليم اإلمالء

وأثناء التحدث مع بعض املدرسات اعترفن أن طالبات املستوى األول السابق بعضها 
الظواهر املوجودة تلك  .ياالختباراإلمالء أثناء يف وكذلك  ،ضعيفة يف الكتابة

وغري غري جذابة  املادة إمااملعلم واملتعلم يتسهالن يف مادة اإلمالء وبأسباب متنوعة إما 
، وبعدم استعداد جيد من املعلم يف إعداد املواد التعليمية، مناسبة حبوائج الطالبات

 وكذالك عندما ضعف، بسبب غري جذابة يف مادته وعدم اهتمام جيد من املتعلم
املعلم يف نطق األحرف والكلمات جير إىل خطإ املتعلم يف النطق والكتابة أيضا، 

ضعف يف اإلمالء لذلك عدم معرفته بأداة واملشكلة األخرى  اليت وقع على املتعلم 
للمستوى األول الكتاب املقرر يف مادة اإلمالء وأن الكتابة  أثناء اإلمالء اإلختباري، 
املواد التعليمية من القصص والنصوص املدرسة  مل تكن موجودة لذلك أخذت

  .دون ترتيب األخرى املوجودة يف الكتب
تعطي جناحا وأثرا أن تقدم البحث الذي  من الظواهر السابقة تريد الباحثة

أن يهتم املعلم واملتعلم : ألمور اآلتيةباهتمام اتنمية الكتابة يف مادة اإلمالء لملحوظا 

                                                            
مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة( 1: ، طالدينيةطرق تدريس اللغة العربية والتربية إبراهيم حممد عطا،  2

 191: ص) م1999
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، من املفيد ملعلم اللغة العربية أن يعرف نطق األحرف والكلمات نطقا سليما وجيدا
 وصوائتها من حيث اهلمس أو اجلهرنطق، وخمرج، وحالة صوامت اللغة العربية 

وذلك مبعرفة وفهم أداة اإلمالء إما عن احلركات القصرية،   .طويلة قصرية أم
واحلركات الطويلة، عن السكون، والشدة، والتنوين، وعن التاء املربوطة والتاء 

وعلى املعلم أن يعرف أن . املفتوحة، وعن الالم الشمسية والالم القمرية وغريها
ن يفهم املتعلم مضمون النص، وتطبيق النصوص اإلمالئية لإلختبار أن يعلّمها أوال، وأ

اإلمالء املنظور قبل أداء اإلختبار اإلمالءي للمبتدئني واملتوسطني،  ويف هذا البحث 
تريد الباحثة إعداد املواد املناسبة وجذابة لدى طالبات املستوى األول يف مادة اإلمالء 

ذب املتعلم حنوه ومن مث جند الكتاب اجليد هو الذي جي. وبتطبيق اإلمالء املنظور
  . 3ويشيع رغبته وجيد فيه نفسه

" اختارت الباحثة عنوان البحث املناسب بالظواهر السابقة  حتت املوضوع 
املستوى لطالبات إعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة باإلمالء املنظور 

   "مباالنق بن عوفاألول مبعهد عبد الرمحن 

  

 مشكلة البحث - ب

عملية التعليمية يف مادة اإلمالء الحفظا إلكمال هذه األهداف مما تتعلق بإجراء 
أجرى ووجوب حفظ صيغ اللغة العربية من احنراف معانيها خبطأ يف النطق والكتابة، 

وستحاول الباحثة إجابة املشكلة هذا البحث لإلجابة والكشف من العرض السابق 
  : يف األسئلة اآلتية ضمنت وحلها اليت 

                                                            
دار : الرياض(ا،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقنيناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  3

  7:، ص)م1991الغايل، 
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طالبات املستوى لاملعدة لتنمية مهارة الكتابة املواد التعليمية مدى فعالية ما  .1

 ؟مبعهد عبد الرمحن بن عوف  األول

يف خاصة  و أثرا  ملحوظا يف عملية الكتابة، هل هذه املواد التعليمية تعطي جناحا .2
 ؟مادة اإلمالء

    ؟ وكيف تطبيقه األول طالبات املستوىبيق اإلمالء املنظور مناسب لدى هل تط .3

 أهداف البحث  .أ 
فعالية تعليم اللغة خالل البحث عن هذا العنوان، أن يصمم  منترجو الباحثة 

لمني وجناحا باهرا لدى مع مرجواالعربية للشعب اإلندونيسي حىت يلقي هدفا 
خاص لدى وعلى وجه ، املواد التعليمية إعداد وجود مناللغة العربية   ومتعلمني
، وركزت الباحثة على ثالثة أهداف بن عوفني واملتعلمني مبعهد عبد الرمحن املعلم

  من هذا البحث 

طالبات املستوى املواد التعليمية املعدة لتنمية مهارة الكتابة لملعرفة مدى فعالية  .1
 مبعهد عبد الرمحن بن عوف  األول

يف خاصة  و أثرا  ملحوظا يف عملية الكتابة، تعطي جناحا املعدة  املواد التعليمية .2
 مادة اإلمالء

   األول طالبات املستوىبيق اإلمالء املنظور مناسب لدى تط .3

 روض البحثف  -  د
لطالبات املستوى مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء،  تعليم ترى الباحثة من خالل

 من عملية هذا البحث أنّ هناك نتائج مرغوبة ،عبد الرمحن ابن عوفمبعهد األول 
  :منها
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طالبات لتنمية مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء ل املعدة التعليميةهذه املواد  فعالية .1
 .ماالنق بن عوفمبعهد عبد الرمحن  املستوى األول

أنّ هذه املواد التعليمية املعدة تنمي مهارة الكتابة وتعطي مثارا مرجوة يف تعليم  .2
اإلمالء لدى طالبات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن بن مهارة الكتابة يف مادة 

 عوف ماالنق
    .املبتدئ ستوىمب تعليم اإلمالء يفاإلمالء املنظور مناسب  تطبيق وأنّ  .3

   

 أمهية البحث -هـ 
 املواد أنو يف اإلمالء،  اتأن بعض الطالبات ضعيف ترى الباحثة يف الواقع

التعليمية ملهارة الكتابة يف مادة اإلمالء للمستوى األول حمتاج إىل تفحيص دقيق 
ية، حيث أن هذا البحث مل بواهتمام عميق مدى جناحها يف عملية تعليم اللغة العر

ومن ناحية أخرى ترى . العنوان من الطلبة السابقنييتحدث عن هذا  حبثيسبقه  
ي كوسيلة من الوسائل اليت هدفا يف حد ذاا بل هالباحثة أن املواد التعليمية ليست 

لم قبل عملية التعليم أن يعد عوأهم الشيء أيضا على امل، جناح عملية التعليمتساعد 
   . وخيتار وخيطّطّ املواد التعليمية لتسهيل وملساعدة عملية التعليم أو التعلّم

يف مادة  الكتابة لتعليم مهارة أو املدرسي الكتاب املقرر أنّوترى الباحثة 
املعلّمون أيضا مل يطبقوا و ،من قبل املستوى األول مل تكن موجودة لطالبات  اإلمالء

ذه الصعوبة اليت تعاين  .اإلمالء املنظور يف تعليم مادة اإلمالء مبستوى املبتدئني
  :املشكلة واخلروج منها بأمور آتيةعالج هذه املعلمني واملتعلمني أرادت الباحثة 

  .املواد التعليمية املدرس أن يفهم جيدا على أمهية إعداد وختطيط على  .1
فعالية هذه املواد التعليمية املعدة لتنمية مهارة الكتابة بتطبيق اإلمالء املنظور يف    .2

 .مادة اإلمالء لطالبات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن بن عوف ماالنق
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 رشادات للمعلمنيأو إهذا البحث كدخل عملية نتيجة ترجو الباحثة و  .3
عامة و أن تكون حاصلة هذا البحث أيضا  اللغة العربيةيف جمال تعليم  واملتعلمني

 . خاصة مدخال منفعا ملعهد عبد الرمحن ابن عوف مباالنق
ور  لتعليم مادة مالء املنظاللغة العربية  على أنّ استخدام اإل معرفة معلمي  .4

 . املبتدئني همعلى كفائت تعلمنياإلمالء مناسب مل
    

 حدود البحث  -  و
اعتمادا على التشخيص املذكور السابق فإن الباحثة ستحدد املوضوع الذي سيبحث 

  .فيه ومكان وزمان البحث
 تنميةل التعليمية إعداد املواد" عنوان هذا البحث هو :   احلد املوضوعي - 1

  األولطالبات املستوى املنظور لالكتابة باإلمالء  مهارة                   
   فحد املوضوع إعداد املواد" مبعهد عبد الرمحن ابن عوف                  
  إعداد املدرس عن مادة تعليميةملهارة الكتابة هو  التعليمية                  

  الكتابة خاصة يفعلى قدران  نلدى الطالبات تدرب ع                 
  مع استخدام  ولتنمية كفائتهن يف الكتابة، مادة اإلمالء                 

 .اإلمالء املنظور                 
 م 2012يف العام الدراسي  ستجري الباحثة هذه التجربة:      احلد الزماين - 2
 املستوى األول معهد عبد الرمجن ابن عوفلطالبات :   احلد املكاين - 3

  .نقماال                  
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 حتديد املصطلحات  -  ز
يف هذا البحث بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل حتديد معانيها ودالالا حىت  وردت

  :تكون حدودها واضحة، ومن أهم هذه املصطلحات ما يلي
 عليمي الذي نرغب يف تقدميه هي احملتوى الت:    املواد التعليمية .1

    يمية معرفية بغرض حتقيق أهداف تعل للطالبات                          
  .أومهارية أو وجدانية                          

 يعين الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من :       الكتاب املدرسي .2
  األساسية اليت تتوخى حتقيق أهداف  املعلومات                          
 .تربوية حمددة سلفا                         

 بطريقة  رس وقدرته على التعبري عن أفكاره كفاءة الدا:         مهارة الكتابة .3
   منطقية واضحة التسلسل والترابط يستطيع أهل اللغة                         

  األصليون قراءا وفهمها والوصول إىل نفس األفكار                        
 . 4واآلراء اليت يعنيها الكاتب                        

  املنقول،  اإلمالء :هي نوع من أنواع اإلمالء وهي :       اإلمالء املنظور .4
  االختباري، اإلمالء املسموع، اإلمالء املنظور،  اإلمالء                        

    .للمستوى املبتدئ املنقول واملنظور وأما اإلمالء                         
  عرض النص اإلمالئي على : واإلمالء املنظور هو                        

  وبعد . بطاقات خاصة السبورة أو يف كتاب أو يف                        
  قراءته ومناقشته مع األطفال يقوم املعلم بتحليل بعض                        

   .الكلمات وجئتها شفويا، مثّ ميلي عليهم                       
  
  

                                                            
 179: ، ص) 1981، 1:مكتبة لبنان، ط: بريوت(صالح عبد ايد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها،  4
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 الدراسات السابقة  .ب 
لقدامى كتابة هذا املوضوع، ولكن ا مل يقدم أحد من الطلبة فيما أعلم

هناك أحباث كثرية تتحدث عن إعداد املواد التعليمية، وعن ما يتعلق مبهارة الكتابة، 
 :   منها

املواد التعليمية لترقية  إعداد: ، عنوان حبثه )م2009-2008(راين أنانخ زم - 1
رسالة املاجيستري، غري منشورة، كلية ، 5 مهارة الكالم لتالميذ املرحلة الثانوية

     .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق الدراسات العليا،
 : أسئلة حبثه  -  أ

ما فعالية املواد التعليمية املصممة يف تنمية قدرة التالميذ على نطق احلروف  - 
  من خمارجها؟

 ما فعالية املواد التعليمية املصممة يف تنمية قدرة التالميذ على النطق - 
  بوضوح عند املستمع؟

ما فعالية املواد التعليمية املصممة يف تنمية قدرة التالميذ على استخدام  - 
  املفردات اللغوية؟

 :أهداف حبثه  - ب
املنهج  إنتاج املواد التعليمية لتعليم الكالم لتالميذ املرحلة الثانوية يف ضوء  - 

  .على مستوى الوحدة الدراسية
ترقية مهارة الكالم ومعرفة مدى فعالية معرفة تطبيق املواد املصممة يف  - 

 .املادة املصممة لترقة مهارة الكالم لتالميذ املرحلة الثانوية
 :منهج حبثه   - ج

                                                            
، رسالة املاجستري غري إعداد املواد التعليمية لترقية مهارة الكالم لتالميذ املرحلة الثانويةأنانخ زمراين،  5

 )م2009- 2008اجلامعة اإلسالمية احلكومية : نقماال(منشورة،
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م يف حبثه املدخل الكيفي ونوع البحث املستخدم هو من الدراسة وهو استخد
  .التطويرية

 :نتائج حبثه    -  د
التالميذ وميوهلم  املواد التعليمية املعدة لتدريس اليت تراعي فيها احتياجات - 

ورغبام جيذم عند التعلم وتشجعهم أكثر يف أداء التعبري الشفهي عما 
  .يف النفس بلغة اهلدف

 .املواد املعدة هلا فعالية يف ترقية قدرة التالميذ يف الكالم - 
وقد اختلف البحث الذي قام به الباحث مبا قام به أنانج زمراين حيث 

أما . ليمية للمرحلة الثانوية، ملهارة الكالمأنه حبث عن إعداد املواد التع
الباحثة تريد أن تعد وتبحث عن املواد املعدة ملهارة الكتابة يف مادة 

   . اإلمالء، للمرحلة اجلامعي و مستواهم املبتدئني واملتوسطني
استخدام الصور الفوتوغرافية لترقية : ، عنوان حبثه )م20011(إرحام بشري،  - 2

- سة جتربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فالجنانمهارة الكتابة، درا
رسالة املاجيستري، غري منشورة، كلية الدراسات  ،جاوى الوسطى- جيالجف

     .العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق
 :أسئلة حبثه  -  أ

كيف يتم استخدام الصور الفوتوغرافية يف تدريس مهارة الكتابة لدى طلبة  - 
  جيالجف؟ –املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فالجنان 

ما مدى فعالية استخدام الصور الفوتوغرافية قي تدريس اللغة العربية لترقية  - 
 –جنان اإلنشاء املوجه لدى طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فال

 جيالجف؟
 :أهداف حبثه  - ب
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معرفة استخدام الصور الفوتوغرافية يف تدريس مهارة الكتابة لدى طلبة  - 
  .جيالجاف –املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فالجنان 

معرفة مدى فعالية استخدام الصور الفوتوغرافية يف تدريس مهارة الكتابة  - 
 . جيالجاف –لدى طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فالجنان 

  :منهج حبثه -ج
 .املدخل الوصفي التجريب الكمي: استخدم الباحث املنهج يف حبثه

 :نتائج حبثه   -  د
مهارة الكتابة فعالة لترقية  ن استخدام الصور الفوتوغرافية يف تدريسإ

مهارة الكتابة أي اإلنشاء املوجه لدى طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .جاوى الوسطى- جيالجف-احلكومية فالجنان

استخدام أسلوب الكتابة الدربية : عنوان حبثه) م20010( رمحت اهللا الثالث - 3
)Derby writing(   وأثره يف حتصيل مهارة الكتابة)على مدرسة  بالتطبيق

رسالة املاجيستري، غري منشورة،  ،)ضة العلماء الثانوية كارانق بلوسو مباالنق
     .كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق

 :مشكلة حبثه  .أ 
ما هي األساليب التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة  - 

  ؟وسو مباالنقضة العلماء الثانوية كارنق بل
يف تعليم ) Derby writing(كيف يتم استخدام أسلوب الكتابة الدربية  - 

مدرسة ضة العلماء الثانوية كارانق بلوسو مهارة الكتابة لدى طلبة 
  االنق؟مب

يف مهارة   )Derby writing(أثر استخدام أسلوب الكتابة الدربية ما  - 
  االنق؟الكتابة لدى طلبة مدرسة ضة العلماء الثانوية كارانق بلوسو مب

 :أهداف حبثه  .ب 
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كيفية وأثر استخدام أسلوب الكتابة الدربية يف تطوير مهارة  معرفة - 
   . الكتابة لدى طلبة مدرسة ضة العلماء الثانوية كارانق بلوسو مباالنق

 :منهج حبثه  .ج 
  جرييب بالبيانات الكميةتاملنهج الالباحث باستخدم 

  :نتائج حبثه  .د 
 استخدام أسلوب الكتابة الدربية حيسن إجناز الكتابة لدى التالميذ  إنّ - 
أسلوب الكتابة الدربية يزيد مشاركة التالميذ يف النشاط  استخدام إنّ - 

 الفصلي
خائفني أن تكون التالميذ يف ثقة بالنفس للكتابة هم ليسوا  إنّ - 

 .استخدام أسلوب الكتابة الدربيةكتابتهم يف اخلطأ بعد 
استخدام أسلوب الكتابة الدربية يف تعليم مهارة الكتابة له أثر  إنّ - 

  .إجيايب وفعال
 

هذا البحث خيتلف من البحث السابق من ناحية تنمية مهارة الكتابة بتطبيق 
 لمستوى املبتدئ مع إعداد املواد التعليميةلاإلمالء املنظور لتعليم مادة اإلمالء 

ومن  .املناسبة، للطالبات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن ابن عوف ماالنق
على أن املدرسني أن يقدروا إنتاج املواد  الدراسات السابقة تفيد كثريا للباحثة

سه حنو الطلبة والكتابة إحدى من املهارات اللغوية التعليمية املتعلقة بدرس الذي در
  .لبحثاألربعة واختارا الباحثة يف ا
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  املواد التعليمية: املبحث األول 

 مفهوم املواد التعليمية   - أ 
 أمهية إعداد املادة  - ب 
 املبادئ يف اختيار مادة الدرس   - ج 
 املواصفات يف إعداد املواد التعليمية   - د 

  الكتابة:  املبحث الثاين

 مفهوم  الكتابة  - أ 
 أمهية الكتابة  - ب 
 أهداف تعليم الكتابة  - ج 
 مراحل تعليم مهارات الكتابة   - د 

 التدرج - 1
 كتابة احلروف - 2
 النسخ - 3
 اإلمالء - 4
 الكتابة املقيدة - 5
 الكتابة احلرة - 6

 أساسيات يف تعليم الكتابة  -  د
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 مكونات مهارة الكتابة -هـ 

  تعليم اإلمالء: املبحث الثالث

 مفهوم اإلمالء  .أ 

   اإلمالءأمهية تعليم   .ب 

 أهداف تعليم اإلمالء  .ج 

 أنواع اإلمالء  .د 

 )املنسوخ(اإلمالء املنقول  - 1

 اإلمالء املنظور  - 2

   اإلمالء املسموع - 3

  اإلمالء االختباري - 4

 هـ املهارات اإلمالئية 

 تصحيح اإلمالء   -  و

 كيفية تطبيق اإلمالء املنظور  -  ي

  نبذة تارخيية عن ميدان البحث: املبحث الرابع

 ابن عوف ماالنقحملة عن معهد عبد الرمحن   - أ 

     مزايا برنامج يف معهد عبد الرمحن ابن عوف  - ب 

  املناهج يف معهد عبد الرمحن ابن عوف - ج
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  الفصل الثاين

  ياإلطار النظر

  املواد التعليمية: املبحث األول 

 مفهوم املواد التعليمية  -  أ
رجى ربوية واحلقائق واملعلومات اليت ياملواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الت

تزويد الطالب ا، واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية 
اليت يراد اكتساا إياهم، يهدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف 

  .1املقررة يف املنهج

واملواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق 
هداف تعليمية معرفية أومهارية أو وجدانية، وهي من املضمون الذي يتعلمه التلميذ أ

التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب ا احملتوى وتنوع وسيلة هذ. يف علم ما
  2.واملقررات التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات

 :تأيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعلّم الثالثة
  متعلِّم  معلِّم
   

  
  مادة تعلم                    

                                                            
  65: رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص 1
، رسالة ماجيستري غري إعداد مواد تعليم مهارة القراءة يف مركز ترقية اللغة األجنبيةسلطان فردوس،  2

        7: ص)  2010جامعة اإلسالمية احلكومية، : ماالنق(منشورة 
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اليت يتلقاها متعلمو اللغة ) نصوص مسموعة أو مقروءة(واملواد اللغوية التعليمية 
األجنبية أو الثانية من مصادر ونصوص طبيعية مل تعد هلم خصيصا، كاالستماع إىل 

والكتب العلمية والثقافية املؤلفة حف واالت، ز، وقراءة الصاإلذاعة والتلفابرامج 
للناطقني باللغة، يقابل هذه املواد ما يعرف باملواد املصنوعة وهي كل ما يؤلف 
ملتعلمي اللغة اهلدف خاصة، من نصوص مسموعة ومكتوبة، حبيث يراعي فيها 
املستوى اللغوي للمتعلم يف كل مرحلة من مراحل تعلمه، ويراعي فيها التدرج 

ا مما تتطلبه كل مرحلة، ويفضل كثري من املختصني يف تعليم اللغات والشيوع وحنومه
   3.األجنبية نقل متعلم اللغة تدرجييا من املواد املصنوعة إىل املواد الطبعية

هناك مفاهيم أخرى للمواد الدراسية تقسم حسب جمال الدراسة نفسها مثل 
من حتديد أربع مظاهر عامة التاريخ والكيمياء وغريها، أن مفهوم املادة الدراسية يتض

  :وهي
 وجود مصطلحات أو مفاهيم خاصة باملادة الدراسية لتختصر العمليات .1

  .علم النفس، الكيمياء، الرياضيات: اردة واملعقدة فيها مثل
 وجود جمموعة متكاملة من املعلومات واملعارف واحلقائق والقواعد .2

  .املادة الدراسية وتطورهاوالتعميمات والنظريات اليت هلا عالقة بتاريخ 
  .خاصة أو صفة معينة متيز املادة الدراسية عن غريها من املواد وجود طريقة .3
 .4وجود قواعد لتقييم نتائج املعارف احلاصلة يف املادة الدراسية .4

  

 

                                                            
جامعة اإلمام حممد (طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  3

 273: ص) مـ2002- ه 1423ابن سعود اإلسالمية
  156: ص)، دون سنةالرياض، دار املريخ( يف إعداد املناهج الدراسية لاملدخوليد عبد اللطيف هوانة،  4
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 أمهية إعداد املادة  -  ب
املعلم عليه التحضري هو االطالع على املادة، ومعرفة  أهم ما يقوم على

حدودها واإلملام ا من مجيع وجوهها، وتقسيمها إىل مراحل كل مرحلة تسلم اليت 
وتقسيم الدرس إىل مراحل جيدد نشاط املتعلم، ألن استمراره من غري فترات . تليها

 .   يبعث على السآمة وامللل
دريسها من أهم العوامل املساعدة على جناحه يعد إعداد املعلم لدروسه قبل ت

وكل درس مهما كان بسيطا فإنه يتطلب من إعداد مادته وتعيني ، يف أداء رسالته
حدودها وترتيب احلقائق اليت يشتمل عليها، ورسم خطة حمددة واضحة توصله إىل 

  .املطلوب من أقصر طريق
املادة ميكن ومادة الدراسة عنصر أساسي يف تنفيذ التعيينات وهذه   

احلصول عليها عن طريق الكتب الدراسية واملراجع واملطبوعات من متعدد اجلهات، 
وكلما كانت املادة من حتصيل التالميذ أنفسهم عن طريق املضتدر السابقة وعن طريق 

ومهما . خربات أشخاص متصلني باملدرسة بطريق غري مباشر كانت أنفع وأجدى
ذاا بل كوسيلة من أال ينظر إليها على أا هدف يف حد كان من أمر املادة فيجب 

   5.الوسائل اليت تستخدم لتقوية مواهب التالميذ
  : هي أمهية إعداد الدروس قبل تدريسها

يتيح اإلعداد للمعلم فرصة االستزداد من املادة عن طريق رجوعه إىل املصادر  .1
  .لتوضيح النقاط الغامضة يف الدرس املختلفة

معلم فرصة حتقيق بعض املعلومات سواء منها ما ورد الدرس أو ويعطي لل .2
  .ماكتسبه املعلم من السماع دون دراسة أو حبث

                                                            
مصر، دار (الثالث : السابعة، جزء: ، طالتربية احلديثة مادا ميداا تطبيقاا العمليةصاحل عبد العزيز،  5

 220: ص) املعارف، دون سنة
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ويتمكن املدرس من حتديد مقدار املادة الذي يناسب الزمن املخصص والغرض  .3
 .املقصود وبداية الدرس وايته وصعوبة املادة أو سهولتها

يهيئ أمام املعلم فرصة ترتيب املادة وإجادة إعداد املادة قبل الدخول إىل الفصل  .4
 6تنظيمها وتنسيقها بأسلوب مالئم

يعترب إعداد املواد التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت تواجه املسؤولني 
عن الربامج التعليمية، وذلك ألن أياً من العمليتني حيتاج موعة من املعايري 

. تصبح كلتامها عملية غري علمية  بدونـها والضـوابط والشروط واملواصفات اليت
وألن عملية إعداد املواد التعليمية هي يف األساس عملية علمية تربوية ، إذاً فهي عملية 
تقوم على جمموعة من األسس واملبادئ املستمـدة من ااالت اليت ينبغي أن تعاجل يف 

  . املـواد التعليمية 

وجدنا أننا أمام أمرين فيما ,لعربية لغري الناطقني بـها فإن نظرنا إىل ميدان تعليم اللغة ا
  : 7يتصـل باملواد التعليمية 

إما أن خنتار من املواد والكتب املطروحـة يف امليـدان ، ويف هذه احلالة  .1
أوالمها ما وجه إىل  كثري من هذه املواد والكتب من :  تقابلنا صعوبتان 

يري إجرائية متفق عليها لالختيار انتقادات ، وثانيهمـا عدم وجـود معا
  . السليم ، واختالف اللغويني يف هذه املعايري

صعوبة جـديدة ، ويف هذه احلالة تقابلناوإمـا أن نقوم بإعداد مواد  .2
املتفق عليها اليت تضع  لّة الدراسات واملمارسات العلمية،تتمثل يف قـ

  8.عدادبني أيدينا األسس واملبادئ اليت ينبغي أن حتكم هذا اإل

                                                            
 19: ص) مكتبة ضة، دون سنة: القاهرة(،طرق تعليم اللغة العربيةعبد قادق أمحد،  6
ربية للناطقني بلغات أخرى الكتاب األساسي لتعليم اللغة العحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  7

 27: ص)م1983هـ مايو 1403مكة املكرمة، جامعة أم القرى، ( إعداده حتليله وتقوميه
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 :9مما يلي لدرسااملبادئ يف اختيار مادة   -  ج
على املعلم حرصا ووعيا من املعلم يف اختيار املادة املعروضة، فال : صحة املادة .1

 .يعرض على التالميذ إال ما هو صحيح من ناحية الفكرة واألسلوب
مناسبة لعقول التالميذ من حيث مستواها، فال تكن فوق مستواهم فيميلون منها،  .2

 .وال دون مستواهم فيستهترون ا
 .يعيش فيها ة اليتئأن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التلميذ والبي .3
أن تكون املادة مناسبة لوقت احلصة فال تكون طويلة حبيث اليستطيع املعلم أن   .4

ينتهي منها يف احلصة، وال قصرية حبيث ينتهي منها يف وقت قصري مما يتيح 
 .لعبث، وضياع الوقتللتالميذ فرصة ل

يالحقه من ويرتبط ه ترتيب املادة ترتيبا منطقيا حبيث يبين كل جزء على سابق  .5
 .غري تكلف

أن تقسم مادة املقرر إىل وحدات توزع على أشهر السنة، وليس من الضروري     .6
 .أن يتمىن املعلم يف توزيع املقرر مع التسلسل املوجود يف كتاب الوزارة

اجلديد مبادة الدرس القدمي أو ربط موضوع الدرس بغريه من ربط مادة الدرس  .7

 .موضوعات املادة
أن تكون املادة ذا قيمة يف حياة الطالب، مع تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين  .8

املعرفة والقيم واملهارات، ومهتما بتنمية املهارات لعقلية، وأساليب تنظيم املعرفة 
  10.الجتاهات لديهأو جعلها متاحة للتعلم أو تنمية ا

                                                                                                                                                                   
8 www.isesco.org.ma/arabe/.../Langue.../p1.php    1- 3النقل من شبكة الدولية -

2012  
  22- 21: عبد قادق أمحد، املرجع السابق، ص 9

 66: رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص 10
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يكون املعلم على علم تام بالوسائل اليت يتخذها لتوضيح درسه، وإنّ حسن   .9
استعمال املدرس لوسائل اإليضاح وإطهارها عند احلاجة إليها، واالنتفاع ا كما 

 11.ينبغي، مما يدلّ على عناية املدرس بإعداد درسه، وتنظيم خطته
نجاح املدرس يف مهنته وجتديد إن إعداد الدروس من األمور اجلوهرية ل .10

معلوماته، وترتيب مادته ترتيبا منطقيا، وبغريه الميكنه أن ينجح يف عمله فالنظام 
. لديه مفقود، ووقت تالميذه ضائع، ألنّ الفوضى دائمة، والشكوى مستمرة

ورمبا اليستطيع املدرس املهمل أن يضبط شعوره، فيسب هذا، ويلعن ذاك، 
ق، فيضر صحته، وجيب أن يعد املدرس كل درس من ويشعر بكثري من القل

ا، وجيتذب دروسه إعدادا تاما، كي يتمكن من مادته، ومن األسئلة اليت يسأهل
    12.قلوب تالميذه

يقصد باملواد التعليمية يف اللغة العربية لغري الناطقني ا جمموعة املواقف و
املقدمة للطالب، وممارستها التعليمية ذات املضمون اللغوي والثقايف واالتصايل 

البد من معايري الختيار احملتوى اللغوي بشكل يستجيب لطبيعة  ومعايشته ملضموا
اللغة العربية وخصائصها، وإىل جانب هذه املعايري، البد من معرفة جمموعة من الطرق 

  :13هذه املواد، منهاالختيار 
  . آراء اخلرباء واملختصني يف تعليم اللغة العربية - 1
  .ليل دوافع الدارسني ورغبام وأغراضهمحت - 2
 .لألداء اللغويأهداف املنهج ومستوى املهارات اللغوية املطلوبة  - 3

 
                                                            

القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، ( 2:، طتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  11
   15:ص) م1993 - هـ 1414

 17: املرجع نفسه، ص 12
حول جتربة تعليم اللغة ماالنق، الندوة الدولية ( املنهج الدراسي على أساس ميدان عمل اخلرجينيخالصني،  13

 242-241:ص) 2011 - ماهلا وما عليها  –العربية يف إندونيسيا 
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  املواصفات يف إعداد املواد التعليمية - د
: أن يعتمد على أربعة جوانب مهمة وهذه اجلوانب  املواد التعليميةيف إعداد 

  .اجلوانب النفسي، اجلوانب الثقايف، اجلوانب التربوي، اجلوانب اللغوي
اجلانب النفسي يعد جانبا مهما يف أية عملية تعليمية، فاحلقائق املتصلة  :أوال 

بناء بنمو املتعلم البد أن توجه بالضرورة موضوعات املادة التعليمية من حيث ال
واملبادئ املتصلة بنظريات التعلم وبدور امليول .والتركيب، والشكل، واملضمون

واختيار وتنظيم مواد والدافعية فيه كلها كلها أسس نفسية تلعب دورا كبريا يف إعداد 
  .التعلم

يعترب مكونا أساسيا ومكمال مهما حملتوى املواد التعليمية اجلوانب الثقايف  :ثانيا 
لذلك البد أن تندمج العناصر الثقافية للغة املستهدفة اندماجا كامال يف نيف هذا امليدا

  .املادة التعليمية ويف مجيع أوجه التعلم ووسائله خاصة الكتاب
معرفة  اجلوانب التربوي تساعد املسئولني عن وضع املواد التعليمية  :الثا ث

واختيارها على حتليل هذه املواد وحتديد أيها يصلح للربنامج الذي يقومون على 
  . ختطيطه وتنفيذه
أن اللغة هي نظام، جند فيها نظام األصوات، نظام األشكال، نظام  :رابعا 

ك عند اختيار املادة التعليمية حمتاج إىل حتليل كامل لذال. البنية والتركيب، نظام املعىن
     14.هلذه األنظمة املتعددة

  
  
  
 

                                                            
 61- 28: صاملرجع السابق حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  14
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 .طرق إختيار احملتوى -هـ    
يف عملية إعداد املادة التعليمية  فيها عدة األساليب ميكن لواضع املنهج عند   

بلغات أخرى إختيار احملتوى وأكثر شيوعا يف إختيار حمتوى مادة اللغة العربية للناطقني 
  :منها

ميكن للمعلم أن يسترشد مبنهج اللغات الثانية مثل اإلجنليزية : املنهج األخرى  .أ 
كلغة الثانية أو كلغة أجنبية، فبهذا املنهج يستطيع أن ينتقى احملتوى اللغوى يف منهجه 

وظروف ) العربية و اإلجنليزية(ومع األخذ يف اإلعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني 
 .املنهج

ميكن للمعلم أن يسترشد بأراء اخلبري سواء أكان ) Expert( ى اخلبريأر  .ب 
متخصصني يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى أو كانوا املعلمني 

 .أولغويينأوتربوين أو كانوا له صلة وثيقة بامليدان
صائص الدارسني خيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول ) Survey( املسح  .ج 

 .يناسبهم من حمتوى لغوىوتعرف ما 
يعىن حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها للالتصال ) Analisyis(التحليل   .د 

  15.بالعربية
  

  

  الكتابة  :املبحث الثاين

 الكتابة مفهوم   .أ 
ومن هنا . كتب كتابة، ومعناها اجلمع: ، فيقال )كتب(مصدر  –لغة  –الكتابة 

اخلط رسوم : " فقال ابن خلدون . جلمع حروفها بعضها إىل بعض" كتابة" مسي
                                                            

  205، صاملرجع السابقرشدى أمحد طعيمة، 15
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وأشكال حرفية تدلّ على الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس، فهي ثاين رتبة 
تتأدى ا األغراض إىل فالكتابة هي تطلع على ما يف الضمائر و من الداللة اللغوية،

   16".البالد البعيدة فتقضى احلاجات
وأنّ الكتابة حروف مكتوبة تصور األلفاظ الدالة على ما يف نفس اإلنسان، أي 
هي الوسيلة األكثر ثباتا واستمرارا، كما أا أداة االتصال األساسية اليت حتمل الفكر 

 مهد طفولتها املعرفية االنساين من جيل إىل جيل أخرى، ولظلّت االنسانية يف
أن الكلمة املكتوبة هلا دورا أساسيا يف خفظ التراث البشري كما و    17.والعلمية

كافة متخطية حواجز  سهلت الطباعة تبادل األفكار واآلراء بني العلماء يف أحناء العامل
يف  ويزاول املتعلم مهارة الكتابة عندما جييب عن أسئلة املعلم كتابة. الزمان واملكان

العامة، أو موضوع إنشاء، أو يرسل خطابا إىل من  حجرة الدراسة أو أثناء االمتحانات
يقرأ اللغة األجنبية، أو يكتب مقاال أو قصة معربا عن أفكاره، ويعترب النقل واحملاكاة 
ماكتبه الغري أدىن املستويات وأكثرها جهدا ومشقة، ويعترب معيار كفاءة املتعلم يف هذه 

واضحة التسلسل والترابط  قدرته على التعبري عن أفكاره بطريقة منطقية املهارة هو
يون قراءا وفهمها والوصول إىل نفس األفكار واآلراء اليت يستطيع أهل اللغة األصل

  18.يعنيها الكاتب

 أمهية الكتابة  .ب 
  : أن الكتابة من أهم املهارات اللغوية ومتكن أمهيتها فيما يلي 

الكتابة هي ذاكرة األفراد والشعوب، حيث حتتفظ خبالصة فكر األمة  :أوال 
وتراثها وتصونه من الضياع، فإن الكتابة حتفظ ما يريد األفراد حفظه من ذكريات 

  .وخواطر وما إىل ذلك
                                                            

 - هـ1418بريوت، دار النفائس، ( 5: ط خصائص العربية وطرائق تدريسها،نايف حممود معروف،  16
 141: ص) م1998

 142: املرجع نفسه، ص 17
  179:صالح عبد ايد العريب، املرجع السابق، ص 18
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الكتابة وسيلة من وسائل حفظ احلقوق، وقد أكد القرآن أمهيتها يف  :ثانيا 
  :اىل املعامالت واملواثيق قال اهللا تع

  
   

    
   

   
   ⌧   
☺ ☺    

☺   
   

    
⌧   ⌧  

    
     

☺  ☺  
     19  

الكتابة أداة االبداع ووسيلته، فهي اليت بواسطتها ينقل إلينا األدباء  : ثالثا
  .والشعراء، وهي اليت حفظت لنا أروع النماذج األدبية وأرفعها

الكتابة أداة من أدوات اإلعالم والدعوة خصوصا يف عصرنا احلاضر،  :رابعا 
  .فهي تلعب دورا هاما يف خمتلف ااالت

  .عامالت اليت تنظم شؤون الدولة حمليا فيهاالكتابة قوام امل :خامسا 
الكتابة أداة من أدوات املعرفة والتثقيف والتعليم فهل ميكن تصور أن  :سادسا 

  20الكتابة؟تكون هناك مدارس أو كليات أو معاهد دون 
وهكذا يتضح لنا أن الكتابة ذات أمهية قصوى يف حياتنا مبختلف جوانبها 

      .اخلاصة والعامة
  أمور  أربعة تدريب التالميذ على الكتابة الثقافية اجتهت العناية إىلوملكان 

                                                            
  282: بقرة سورة ال 19
المملكة العربية السعودية، دار األندلس (،  مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوا المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي،  20

 207: ، ص 4:ط)م1996
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  .رة التالميذ على الكتابة الصحيحةقد -  
  . رسم اخلروف رمسا صحيحا  - 
  . وإجادة اخلط، أي كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة - 
 ة من العناصر ذلك أن الكتابوالتعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة  - 

ويف تعليم اللغة كما أا متثل من بني املهارات اللغوية  .التربوية األساسية يف العملية
  .21مهارة اإلرسال

 أهداف تعليم الكتابة  .ج 
الكتابة نشاط معقد جدا، لذلك فإن تعريف الكتابة اجليد أمر يصعب الوصول 

أن الكتابة تتناول ثالثة  هناك أهداف متنوعة كثرية لتعليم الكتابة من أمههاو. إليه
  :22جوانب هي

مراعاة احلروف اليت تكتب فوق السطر : اخلط الواضح ومهاراته الفرعية مثل  - 1
واحلروف اليت ترتل عنه، واحلروف املطموسة وغري املطموسة، وأسنان احلروف 

  .وغري ذلك
النهج السليم حلروف الكلمات، مبعىن مراعاة ترتيب حروف الكلمة وفق  - 2

ومراعاة احلروف اليت تنطق وال تكتب، ومراعاة الفرق بني التاء املربوطة نطقها، 
  .والتاء املفتوحة والتنوين واإلدغام وغري لك

تركيب اجلمل وتضافرها حبيث حتمل معىن ومضمونا، ويتضمن هذا العنصر  - 3
 .مراعاة القواعد النحوية والصرفية يف الكتابة

 مراحل تعليم مهارات الكتابة  .د 
  :املهارات مرحل خمتلف نوجزها فيما يلي  لتعليم هذه

                                                            
- 115: ، ص1: ،ط)م2003الرياض، مكتبة التوبة، (حممد إبراهيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، 21

119  
دار : الرياض(ا،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقنيناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  22

  63:، ص)م1991الغايل، 
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 التدرج - 1
تبدأ بالسهل وتتدرج إىل الصعب فاألصعب وإذا طبقنا مبدأ التدرج على الكتابة، 

 فإن علينا أن نبدأ باخلط مث النسخ فاإلمالء 
 روفكتابة احل - 2

  :يف هذه املرحلة حيسن باملعلم مراعاة ما يلي   .أ 
ملسك القلم، ألن غياب هذا التوجيه يوجه التالميذ إىل الطريقة الصحيحة   .ب 

  .يؤدي إىل عادات غري مناسبة
يوجه املعلم تالميذه إىل الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الكتابة والظهر   .ج 

  .معتدل والدفتر أمام التالميذ بزواية ميل خفيفة
يوجه تالميذه إىل التناسق يف الكتابة، وميكن تدريب التالميذ على دفاتر   .د 

  .ل الكتابة على كراسة اخلطخاصة مسطرة، قب
ضرورة توحيد املسافات بني اخلروف املنفصلة يف الكلمة الواحدة وجعل    .ه 

هذه املسافات أقصر من املسافات بني كلمات اجلملة الواحدة، وتوحيد 
  .هذه املسافات

  .يوجه املعلم إىل الكتابة خبطوط مستقية أفقية متوازنة   .و 
يستحسن أن تكون كتابة املبتدئني بقلم الرصاص ليتمكنوا من تعديل    .ز 

 . أخطائهم
  النسخ - 3

بعد أن يتدرب التلميذ على كتابة اخلروف منفصلة ومتصلة، يكلفهم املعلم بنسخ 
  . فقرات معينة من كتاب القراءة، فقرات حمددة ليتمكن املعلم من تصويبها

 اإلمالء - 4
عن قدرة التلميذ يف كتابة ما يسمع ومن املفضل أن تبدأ مرحلة اإلمالء اليت تكشف 

  .يكون اإلمالء بداية يف مادة مألوفة قد قرأها التلميذ ونسخها
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 الكتابة املقيدة - 5

يذ كتابة احلروف والنسخ وهي مايسمى بالكتابة املوجهة، وتأيت بعد أن يتعلم التالم
: الكتابة املقيدة ما يأيت ومن أشكال  .واإلمالء، وهي مرحلة تسبق الكتابة احلرة

اجلمل املوازية، الفقرة املوازية، الكلمات احملظوفة، ترتيب الكلمات، ترتيب اجلمل، 
  . 23حتويل اجلملة، وصل اجلمل، إكمال اجلملة

 الكتابة احلرة - 6
تأيت الكتابة احلرة يف املرحلة األخرية من منو املهارة الكتابية، والبد من تعليم 

وبعض أهداف هذا النشاط  .رات اآللية املتعلقة بالكتابة احلرةالطالب بعض املها
ميكن حتقيقها إذا مامتّ إعداد الدارسني إعدادا جيدا بتزويدهم باملفردات والتراكيب 

  .اليت تسمح هلم بالقيام ذا العمل
وجيب على املعلم حتفيز الدارسني على الكتابة، وذلك باختيار موضوعات مشوقة 

واألنشطة اليت . صلة خبربم يف احلياة وبيئتهم الثقافية واالجتماعية للدارسني، وذات
  :24ميكن الدارسني ممارستها يف التعبري احلر كثرية، منها

  كتابة وسرد القصص .1
  وصف الوقائع واألماكن .2
  تلخيص النصوص .3
  كتابة الرسائل والتقارير .4
  تدوين املعلومات بإجياز أثناء القراءة واحملاضرات .5
  املعلومات وترتيبهاتصنيف  .6

                                                            
مجيع احلقوق حمفوظة : الرياض(أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل،  23

  139- 138: ،ص1:،ط)م1986للمؤلف،
إندونيسيا، معهد العلوم اإلسالمية ( مذكرة الدورات التربوية القصريةحممود فراج عبد احلافظ وآخرون،  24

  106:ص) 1412والتربية قسم تأهيل املعلمني، 
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  تسجيل املالحظات واالنطباعات عند الزيارات والرحالت .7
 كتابة الفواتر والعقود .8
  

 الكتابة تعليم أساسيات يف -هـ 

عدة أمور، من  أن يهتم تعليم الطالب الكتابة يف اية املرحلة الصوتية  أساسيات يف
    :25أمهها

  .طالت املرحلة الصوتيةإزالة حالة التوتر اليت يشعر ا الدارس كلما  .1
 .شكال املكتوب للرموز اللغويةإشباع رغبته يف تعرف األ .2
 .تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل .3
 .تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد الترد يف احلصة .4
متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمه يف الفصل واسترجاعها عند احلاجة  .5

 إليها
 .يئة الطالب لتعليم املهارات اللغوية األخرى .6
  إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى تقدم  .7

 .الطالب يف تعلم املهارات األخرى
وأخريا فإن التدريب على الكتابة من شأنه أن يزود الطالب مبهارات وظيفية  .8

 .حيتاجها بعد ذلك يف حياته
  

 ابةمكونات مهارة الكت  -  و
تعترب الكتابة مهارة اجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة 
من قواعد ومفردات، وسيطرة تامة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار 

                                                            
  188- 187: ، املرجع السابق، صغري الناطقني ا منهجه وأساليبهتعليم العربية لرشدي أمحد طعيمة،  25
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الحظ املربون أن الدارس الذي يتفوق يف مهارة اليت يريد الكاتب التعبري عنها، وقد 
فائقة على القراءة واالستماع والفهم ومل يثبت الكتابة واحلديث ميتاز بقدرات 

العكس، فكثري من الدارسني يتقنون االستماع والفهم والقراءة وال يظهرون نفس 
  .هذا القدر من النجاح يف أداء مهارات الكتابة واحلديث

وملهارة الكتابة مقومات أساسية ثابتة البد للكاتب من إتقاا كخطوة 
املراحل األكثر صعوبة وتقدما، ومن هذه املهارات األساسية أوىل قبل املران على 

  .القدرة على رسم حروف اللغة األجنبية وعالمات الترقيم بسرعة وسهلة
  

  :ويف تعليم الكتابة على املعلم أن يراعي األمور اآلتية 
  )ومراعاة جلسة الدارس(الكتابة من اليمني إىل اليسار بالنسبة للحروف أيضا  - 1
  .احلروف أفقيا ورأسيا، ومراعاة املسافات التناسب بني - 2
  احلروف اليت تكون فوق السطر واحلروف اليت تكون حتت السطر - 3
  اختالف ارتفاعات احلروف اليت تكون فوق السطر - 4
  املسافات بني احلروف وبني الكلمات - 5
يف مجلة ) ج ح خ/ ب ت ث (التدريب على احلروف املتشاة التمييز بينها  - 6

  .وفحتتوي على هذه احلر
كتابة منوذج واضح يف أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليده بادئا من أسفل  - 7

  الصفحة حىت يكون النموذج واضحا أمامه يف كل مرة
اتباع نفس األسلوب الذي اتبعه املدرس يف تعليم القراءة، أي البدء بعبارات سبق  - 8

  املفردة للدارس مساعها ونطقها بدال من الطريقة التقليدية اليت تبدأ باحلروف
منذ البداية ألمهية األوىل يف ) النسخ والرقعة(تعويد الدارس على طريقيت الكتابة  - 9

  .26القراءة والثانية يف الكتابة السريعة

                                                            
القاهرة، دار الفكري (حمادة إبراهيم، االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بها  26

  250:ص) 1987العربي، 
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  تعليم اإلمالء :املبحث الثالث

 اإلمالء مفهوم  -  أ

اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة 
وذلك  احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمةهذه ، على أن توضع )احلروف(

تقامة اللفظ وظهور املعىن املراد، وقد تكون هذه األصوات مساوية متاما للرموز، الس
وقد تكون بعض احلروف غري مصوتة، وهنا يقع االلتباس عند اململي عليه فيقع يف 

  . اخلطأ

مدركا  الطالب متمكنا من رسم احلروف بأشكاهلا املختلفة، فإذا كان 
حلركاا وضوابطها، قادرا على التمييز بني حروف املد الثالثة واحلركات الثالث، فإنه 
يستطيع كتابة أية كلمة متلى عليه، على أن تكون هذه اللفظ خيالية من الصعوبات 

 .   27اإلمالئية

  أمهية تعليم اإلمالء  -  ب

ر، وهذا التراث من أهم وظائف التربية نقل التراث من املاضي وتسليمه إىل احلاض
جنحت احلضارة يف تدوينه واحملافظة عليه،كانت الكتابة الصحيحة عامال مهما يف 
التعليم، وعنصرا أساسيا من عناصر الثقافة، ووسيلة هامة من وسائل االتصال، 

  .بواسطتها يتمكن االنسان عن أفكاره وأن يطلع على أفكار غريه

من األسس اهلامة للتعبري الكتايب،  لإلمالء مرتلة كبرية بني فروع اللغة، فهو
وإذاكانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي اإلعرابية 

                                                            
  165: نايف حممود معروف، املرجع السابق، ص 27
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واالشتقاقية وحنوها فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية، واخلطأ اإلمالئي 
  .  28درائهيشوه الكتابة، وقد يعوق فهم اجلملة، كما أنه يدعو إىل احتقار الكاتب واز

ضرورة االهتمام بدروس االمالء ازدياد الشكوى من ضعف التالميذ يف رسم 
الكلمات، ومن أسباب هذه الشكوى قلة مترين التالميذ على حمافظة الكلمات الصعبة، 
واإلكثار من كتابتها وعدم وجود مرجع مناسب يف قواعد اإلمالء والتمرينات عليها 

   .التالميذيف أيدى املدرسني فضال عن 

 أهداف تعليم اإلمالء  -  ج

  .29دف من وراء تدريس اإلمالء إىل حتقيق األغراض التالية

تعليم التالميذ أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات اليت  .1
 .حيتاج إليها يف التعبري الكتايب

والعناية تنمية بعض االجتاهات لدى التالميذ مثل دقة االنتباه، وقوة املالحظة،  .2
 .بالنظام والنظافة وإجادة اخلط، وحسن استعمال عالمة الترقيم

زيادة ثروم اللغوية، وتنمية معلومام، وخربام وثقافتهم مبا تشمل عليه  .3
 .موضوعاا من فنون األدب والثقافة والعلوم

 . حفظ التراث البشري وسهولة نقل املعارف االنسانية من حيل إىل جيل .4

 .ب من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح ومقروءمتكني الطال .5

رمسا حبيث اليقع القارئ للمادة املكتوب يف  القدرة على متييز احلروف املتشاة .6
    .30اإللتباس بسبب ذلك

                                                            
  193: ،ص10:ط)دار املعارف: مصر(،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية عبد احلليم إبراهيم، 2828

 216: املرجع السابق، ضفحة طرق تعليم اللغة العربية،عبد قادق أمحد، 29
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 31أنواع اإلمالء  -  د

يقسم التربويون اإلمالء إىل أربعة أنواع منقول، ومنظور، ومسموع، 
الطبيعي حيث االنتقال من السهل إىل ويراعي هذا التقسيم التدرح واختباري، 

 .الصعب، والشك أن اإلمالء املنظور أسهل من اإلمالء املسموع وهكذا

 )املنسوخ( اإلمالء املنقول - 1

فيه قطعة اإلمالء من السبورة أو من البطاقات اليت توزع عليهم، أو  ينقل التالميذ
 ا، أو بعبارة أخرىراءا وفهمها وجي بعض كلمامن كتاب القراءة، وذلك بعد ق

وبعد . أو يف كتاب أو يف بطاقات خاصةيؤدي بعرض النص اإلمالئي على السبورة 
قراءته ومناقشته مع األطفال يقوم املعلم بتحليل بعض الكلمات وجئتها شفويا، مثّ 
ميلي عليهم، على أن يبقى النص معروضا أمامهم، لينقلوا أية كلمة ال يستطيعون 

ميذ وهذ النوع من اإلمالء يناسب املرحلة االبتدائية، علما أن خط التال .كتابتها غيبا
     .32وتعويدهم النظافة والترتيب يأيت يف املرتبة األوىل يف هذه املرحلة

  اإلمالء املنظور - 2

ال خيتلف هذا النوع عن اإلمالء املنقول إال بوجوب حجب النص اإلمالئي 
أس يف إإلبقاء على األلفاظ الصعبة على من عن أعني الطالب عند إمالئه، ولكن ال ب

 تعرض فيه القطعة على التالميذ لينظروها إما مكتوبةأو بعبارة أخرى . 33رأى منهم
على سبورة إضافية، أو بطاقة، وبعد قراءة القطعة وفهمها ومناقشة معناها، وجي 
بعض كلماا وتدوينها على السبورة األصلية متحى الكلمات، وبعد أن تترك القطعة 
                                                                                                                                                                   

  166: نايف حممود معروف، املرجع السابق، ص 30
  269- 267:عبد قادق أمحد، املرجع السابق، ص 31
  167:ملرجع السابق، صنايف حممود معروف، ا 32
  167: نايف حممود معروف، املرجع السابق، ص 33
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أمامهم فترة زمنية لرسوخ صور كلماته يف أذهام حتجب عنهم السبورة اإلضافية أو 
  .عد ذلكالبطاقات ومتلي عليهم القطعة ب

وينبغي أن يتم التركيز فيه على املعىن حبيث التقدم مفردات جديدة ال يعرفها  
الدارسون رد أا توافق قاعدة إمالئية يريد املعلم تدريب الدارسني عليها، كما 
الينبغي أن ال يتجاوز الفترة املختصة لإلمالء مخس عشرة دقيقة، وذلك لكي يتسع 

غوية أخرى مثل قراءة النص اإلمالئي والتدريب على باقي وقت الدرس ألنشطة ل
كتابة اجلمل الصعبة الواردة يف النص وشرح القواعد اإلمالئية املتعلقة ا مث تصويب 

كذلك حيسن يف هذه املرحلة أن يقدم املعلم للدارسني عالمات  .34أخطاء الدارسني
  :بيقها وهي كما يليالترقيم يف اللغة العربية ويشرحها شرحا وافيا وحيرص على تط

  جدول عالمات الترقيم

  املثال امسها العالمة مرق

  .يف التأين السالمة، يف العجلة الندامة الفاصلة ،  1

 .فإن احلزن اليسر أحدا ;كن مبتسما دائما الفاصلة املنقوطة ;  2

  .يف التأين السالمة، يف العجلة الندامة النقطة .  3

  أنت؟من أين :سألته النقطتان :  4

  كيف حالك؟ عالمة االستفهام ؟  5

  !ما أمجل الربيع  عالمة التعجب  !  6

  حمبوب -وأن كان فقريا  –مصطفى   الشرطة  )_(  7

                                                            
  103- 102: محمود فراج عبد الحافظ، المرجع السابق، ص 34
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، البالد اإلسالمية غنية عالمة احلذف ....  8
  ...والزيت...واملعادن...فيهاالزراعة

  )رضي اهللا عنه(كان عمر  القوسان  (  )  9

إذا مل : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  عالمة التنصيص  "   " 10
  "تستح فاصنع ماشئت

وينبغي أن ال يبدأ املعلم هذا النوع من اإلمالء إال إذا أنس من تالميذه القدرة  
  .وبعد أن يكونوا قد تدربوا التدريب الكايف على اإلمالء املنقول. على السري فيه

  : هي روأمهية اإلمالء املنظ

 .وتدريب على التعبري الشفويتدريب على القراءة  - 

 وتدريب على التهجي   - 

 .اجلديدة اليت حتمل صعوبة إمالئيةومعرفة الصور الكتابية للكلمات  - 

 .ويتعود التلميذ بدقة املالحظة  - 

 .وحسن احملاكاة، وتنمو مهارته يف الكتابة  - 

ويزيد إدراكه الصلة بني أصوات احلروف وصورا الكتابية، ويعود كذلك   - 
  .التنسيقالنظام و

  

 اإلمالء املسموع - 3
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يقرأ املعلم قطعة اإلمالء قراءة جهرية على التالميذ، تعقبها مناقشة يف فهم معىن 
ملا ورد فيها من كلمات صعبة وبعد أن القطعة، وأخرى يف هجاء كلمات مشاة 

  .من اإلمالء يعرف التالميذ قاعدة هذه الكلمات متلي عليهم القطعة

من خالل تسميته، إذ ال يعرض فيه النص االمالئي على  وهو الذي يفهم مدلوله
لطالب معهم، وتوضح معاين مفرداته وتراكيبه اللغوية، وال بأس من اإلشارة إىل 

  .  35القواعد اإلمالئية اليت هلا صلة باملفردات الصعبة الواردة يف النص

 اإلمالء االختباري - 4

ولكن دون مساعدة هلم يف جي فيه ميلى املعلم القطعة على التالميذ بعد فهمها، 
كلماا أو كلمات مماثلة ملا ورد فيها، والغرض منه أن يقف  املعلم على مستوى كل 
تلميذ يف اإلمالء وعلى مدى حتصيله، والكلمات اليت مل يتمكن من تعلمها واليزال 

  .حباجة إىل التدريب عليها فاهلدف من ورائه قياس القدرة ومدى التقدم

من اإلمالء يقوم به املدرس يف مجيع الصفوف ويف خمتلف املراحل، وهذا النوع 
ولكن يف مجيع األحوال البد من . بقصد تقومي عمله ومدى استفادة الطالب منه

مراعاة كون النص االختباري من مستوى طالب الصف، سواء أخذ من كتاب 
  .  36القراءة أو من أي مصدر آخر

 مالئية املهارات اإلهـ 

   :تعلم الطالبات عن املهارات اإلمالئية اآلتيةاملستوى ستيف هذ 

املدود (واحلركات الطويلة ) الفتحة والضمة و الكسرة(احلركات القصرية  .1
 ).الثالثة

                                                            
 168: املرجع السابق، ص 35
 168: نايف حممود معروف، املرجع السابق، ص 36
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 .السكون، الشدة، التنوين بأنواعه .2

 الالم الشمسية والالم القمرية .3

 التاء املفتوحة والتاء املربوطة .4

  :التدريب على املهارة مبراحل هي ة ؟ مير كيف ندرب على املهار

يشاهد الكلمة، (جيب أن مير تعليم اإلمالء باستخدام الطالبات ألكثر من حاسة  - 
 ).يستمع لنطقها، ينطقها ويكررها، حيللها بصوت مسموع، مث يكتبها

يف هذه املرحلة على املعلم أن يعرف أن غاية اإلمالء ليست وقوع الطالب يف  - 
صححه، بل الغاية أن جننب الطالب الوقوع يف اخلطأ، فإذا ما اخلطإ ليعود املعلم في

وقع فيه أشزكناه يف اكتشافه وتصحيحه،  لذلك من الضروري أن جنعل الطالب 
 . 37بشرك مجيع احلواس اليت متكنه من التعلم السليم

الكلمات وكيفية  من خالل تعليم االمالء املنظور على تذكري يتدرب الطالب - 
يشاهد الكلمة مث ختتفي من أمامه، حيللها بالسماع فقط فيتدرب  كتابتها فالطالب

على التحليل السماعي وتكر الكلمة، يكتبها مث يراجع ما كتبه بالتحليل الصويت 
 .للتأكيد

  

 

 تصحيح اإلمالء   - و

  :للتصحيح طرق كثرية منها

                                                            
  169: نايف حممود معروف، املرجع السابق، ص 37
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أن يصحح املدرس كراسة كل تلميذ أمامه، ويشغل التالميذ بعمل آخر كالقراءة  .1
الطريقة جمدية، ألن التلميذ سيفهم اخلطأ، ولكن يؤخذ عليها أن باقي وهذه 

التالميذ رمبا انصرفوا عن العمل، واعتمدوا إىل اللعب والعبث ألن املعلم يف 
 .شغل عنهم

أن يصحح املعلم الكراسات خارج الفصل، بعيدا عن التالميذ ويكتب هلم  .2
هي الطريقة الشائعة،  الصواب على أن يكلفهم تكرار الصواب وهذه الطريقة

وهي أقل فائدة من سابقتها ويؤخذ على هذه الطريقة أن الفترة بني اخلطأ 
 .التلميذ يف الكتابة ومعرفة خطأ التلميذ قد تطول

أن يعرض املعلم على التالميذ منوذجا للقطعة على أن يصحح كل تلميذ خطأه  .3
املالحظة، والثقة بالرجوع إىل هذا النموذج، وهي طريقة جيدة تعود التلميذ 

بالنفس كما تعودهم الصدق واألمانة وتقدير املسؤولية والشجاعة يف االعتراف 
 .باخلطأ

أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة فيصححها كل منهم أخطاء أحد  .4
 .زمالئه

ويف الطريقتني األخريتني جيب على املدرس أن جيمع بينهما وبني طريقة  .5
د أن عمل التلميذ قد مت على الوجه املرضي دون إمهال التصحيح بنفسه، ليتأك

 .أو حتامل أو حماباة

 

 كيفية تطبيق اإلمالء املنظور  - ي

  .قراءة الدرس، أو طرح أسئلة شفوية حول احملتوى: التمهيد  .1
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  .ية هة تعليمية أو على السبورة أو شفاعلى وسيل: العرض  .2

  : القراءة .3

  .املعلم ، والطلبة قراءة : القراءة النموذجية  - 

   .شرح املفردات ، واستخراج الفكرة الرئيسة: القراءة التفسريية  - 

  : املناقشة  .4

تدريبهم على كتابة  ية وإبرازها ، وذكر أمثلة مشاةمناقشة القضايا اإلمالئ - 
  .الكلمات الصعبة

  : التطبيق  .5

  .إخفاء القطعة ويئة الطالب للكتابة - 

  .على الطلبة بصوت واضح وسرعة مناسبة قراءة القطعة  - 

إعــادة قراءا مــــــرة ثانيـة ليكتب الطلبة مــا  - 
  .فـاتـهــــم 

  .يتم تصحيح الدفاتر بالطريقة املناسبة  -   : التقومي  .6

   .38مناقشة األخطاء اإلمالئية ، وتصويبها -                

 

  ميدان البحثعن  نبذة تارخيية: املبحث الرابع        

 نقحملة عن معهد عبد الرمحن ابن عوف ماال  - أ

                                                            
http://www.sef.ps/vb/multka65806/38   ، 7/3/2012مأخوذ من الشبكة الدولية 
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مؤسسات تعليمية اللغة العربية معهد عبد الرمحن ابن عوف هو من إحدى 
نتيجة التعاون بني رياسة املركزية احملمدية بواسطة والدراسات اإلسالمية يف إندونيسيا، 

  . 1992نق ومؤسسة مسلمي آسيا اخلريية، منذ سنة اجلامعة احملمدية ماال

اء الفرصة الكبرية للمجتمع من بناء هذه املؤسسة التعليمية إلعط والغرض اهلام
خاصة للدعاة لتعلم اللغة العربية مع أنه لغة القرآن ولنشر تعاليم اللغة العربية 

  .والدراسات اإلسالمية يف إندونيسيا

تمد من املؤسسة العلوم اإلسالمية والعربية وخطة الدروس هلذا املعهد مع
)LIPIA (مع أنه من املؤسسة التعليمية من اجلامعة حممد ابن سعود الرياض.  

يف عملية التعليم كانت تعتمد على اندماج بني العلوم اللغوية والعلوم الدينية 
ها الستخدامحىت الطلبة يقدرون استخدام اللغة العربية آلة لفهم العلم، ومستعدا 

    .ملصلحة األمة

 مزايا برنامج يف معهد عبد الرمحن ابن عوف  - ب

اجلامعة /  جباكرتا )LIPIA(استخدام املنهج ملؤسسة العلوم اإلسالمية والعربية  - 1
 .اإلمام حممد ابن سعود الرياض، الذي قد ولّد الدعاة والعلماء املتميزين

 .الشرق األوسط وجود املعمل احلضاري و قناة التلفاز ملشاهدة برنامج من  - 2

استطاع التحاق الدراسة إىل اجلامعة ،الكلية الدراسة اإلسالمية اجلامعة  - 3
 .احملمدية

 .ني املمتازين سرياجع مجيع رسومهمججماهدة الطلبة املتخر تكرمي على - 4

     .نقاملسكن للطلبة من خارج ماال - 5
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  يف معهد عبد الرمحن ابن عوف املناهج - ج

  :العلوم اإلسالمية والعلوم اللغوية ومها املنهج الدراسي يندمج بني 

القرآن، التفسري، احلديث، التوحيد، الفقه، أصول الفقه، : الدراسة اإلسالمية  .1
  التاريخ، الثقافة اإلسالمية

قراءة، كتابة، تعبري حتريري، تعبري شفوي، احلوار، األصوات، : اللغة العربية .2
 .مالءالتدريبات، القواعد، األدب، البالغة، اخلط واإل

  

  

  

  

  

  

 



41 

 

 الفصل الثالث

  منهجية البحث

  مدخل البحث  - أ 
  جمتمع البحث وعينته  - ب 
 متغريات البحث  - ج 

 املتغري املستقل - 1

 ابعاملتغري الت - 2

  أدوات مجع البيانات   -  د

 املالحظة - 1

 املقابلة - 2

 االستبانة - 3

   االختبار - 4

  مصادر البياناتهـ 

 البياناتأسلوب حتليل   -  و

 حتليل البيانات من االستبانة  - 1

  حتليل البيانات من نتيجة االختبار - 2
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 الفصل الثالث

  منهجية البحث

 مدخل البحث  - أ

البحث التجريب . والتطويري بالبحث التجريبهذا البحث  يف كتابة الباحثة ستخدمت

ومسي  1الصحيحة حلصول التعميم) العوامل(يبحث عن العالقات بني املتغريات 

املتغري " استخدام التجربة وهي إحداث تغري ما يف الواقع التجريب ألن الباحثة البحث ب

وضبط إجراءات التجربة " . املتغري التابع " ومالحظة نتائج وآثار هذا التغري " التجرييب

عوامل أخرى غري املتغري التجريب أثرت على هذا الواقع، ألن للتأكد من عدم وجود 

  2.سيقلل من قدرة الباحث على حصر أثر املتغري التجرييبعدم ضبط االجراءات 

 The(جترييب باستخدام جمموعة واحدة  الباحثة يف هذا البحث بتصميم تقومو

One Group(، موعة بختبار القبلياالوتتعرض هذه ا )Pre Test(  قبل إدخال
، )Post Test (البعدي املتغري التجرييب، وبعد ذلك تقوم الباحثة بإجراء االختبار 

   .3القبلي والبعدي ناجتا عن تأثرها باملتغري التجرييب

 جمتمع البحث وعينته  -  ب

                                                            
1 Bambang Setiyadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.125 

: ص )1987دار الفكر، : عمان( أساليبه، –أدواته  –مفهومه  ،البحث العلمي، آخرونذوقان عبيدات و 2
276  

 
، )م1982وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، : الكويت(،أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، 3
  290:،ص6:ط
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مجيع الطالبات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن ابن عوف وجمتمع البحث 
م، واختارت الباحثة 2012/هـ1335جلامعية للعام الدراسي نق من املرحلة اماال

بح اتمع هم العينة العدد أقل من مائة فأصهذه العينة اليت هي جمتمع البحث ألن 
  .  مخس عشرة طالبة نفسه وعددهن

 متغريات البحث - ج

  :وتتكون متغريات هذا البحث على اآليت

 املتغري املستقل - 1

ويسمى هذا النوع باملتغري التجريب وهو املتغري الذي يتحكم فيه الباحثة عن قصد يف 
واملتغري املستقل هنا هو تطبيق املواد التعليمية ملهارة . التجربة بطريقة معينة ومنظمة

 .نقاإلمالء املنظور يف معهد عبد الرمحن بن عوف ماالتطبيق بيف مادة اإلمالء الكتابة 

 ابعاملتغري الت - 2

واملتغري التابع هو األفعال والسلوك الناتج من املتغري . ويسمى باملتغري املعتمد
ستوى األول طالبات املهنا هو كفاءة الطالبات يف الكتابة للاملستقبل واملتغري التابع 

   .4نقمبعهد عبد الرمحن ابن عوف ماال

  

  

 مجع البيانات أدوات    -  د

                                                            
دار النهضة العربية، : القاهرة(، مناهج البحث يف التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر وآخرون،  4

   198: ص)1978
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  :وللحصول على البيانات احملتاجة فتستخدم الباحثة أدوات مجعها كما يلي

 املالحظة - 1

والطالبات  ةتستخدم املالحظة للوقوف على عملية التدريس بني املدرس
أن املالحظة هي وسيلة يستخدمها  كما كان ذوقان عبيدات وآخرون. رةمباش

اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما 
ها الباحثة ملعرفة  تطور الطالبات يف تستخدماواملالحظة  .5نشاهده أو نسمع عنه

. اإلمالء املنظور يف تدريب الكتابةتعليم صحيحة بمهارة الكتابة من ناحية كتابتهن ال
وستالحظ الباحثة الطالبات مالحظة مباشرة حصة واحدة يف األسبوع أو مخس 

  .  ومخسني دقيقة يف األسبوع

 املقابلة - 2

دف احلصول على  تعترب املقابلة استبيانا شفويا تقوم من خالله الباحثة
واملعلومات من املفحوص، وهي أداة هامة مجع البيانات الشفوية و املعلومات وآراء

واملقابلة تستخدمها الباحثة  .6للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية
املدير وبعض مدرساا عن أمهية دور اللغة العربية،  ةجلمع البيانات عن رأي وكيل

 بة خاصةاد املعدة ملهارة الكتااملواملدروسة وعن  وعن تعليقان عن مضمون املادة
   .باملستوى األول مادة اإلمالء

  

 

 االستبانة - 3
                                                            

  149: ص، املرجع السابق، آخرونذوقان عبيدات و 5
 135: املرجع السابق، ص 6
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تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع 
معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 

  :االستبانة جلمع املعلومات عن  وتستخدم هذه. 7املعينني مبوضوع االستبانة

حمتوى املادة من حيث إعدادها وجذابيتها وتقدميها ومن حيث وضوحها   ) أ
 .وامكانية تدريسها 

عن تعليم اللغة العربية رغبتهن  تعلم اللغة العربية وملعرفةحنو الطالبات آراء   ) ب
 .عن مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء اصةخ

مبعهد عبد الرمحن ابن أو من مدرسات ية اللغة العرب خبرييوالتحكيم من    ) ج
نق عن إعداد املواد التعليمية وأثرها ومناسبتها لتعليم الكتابة يف مادة عوف ماال
   . اإلمالء

 االختبار - 4

أعدت ) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(هو جمموعة من املثريات 
درجة ما أو قيمة ما أو واالختبار يعطي . لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما

  .8رتبة ما للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا

ن االختبار هو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو اآلالت إ
األخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو 

  9.اجلماعة

                                                            
  121: املرجع السابق، ص 7

8Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal 
Pustaka, 2010), Cetakan 2, hlm. 122  

  
9 Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,  
2002), hlm.139 
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لتفسري  حيتاج مدرس الصف إىل التعامل مع بعض العمليات احلسابية البسيطة
الدرجات اخلام اليت حيصل عليها الدارسون، إذ إن االعتماد على الدرجة اليت حيصل 
عليها الدارسون دون تفسريها وتوثيقها، اليفيد كثريا واليعطينا فكرة حمددة عن 

ية زمالئه، والتعطي تفسريا واضحا املستوى التحصيلي هلذا الدرس مقارنا ببق
لذلك فإن الدرجات . للمستوى الذي حيذقه من املهارة اليت مت قياسها واختباره فيها

  .   10يف شكل أرقام الحتدد املستوى إال بعد أن نقوم بتحليل حمتوى االختبار

وتستخدم الباحثة ملقياس كفاءة الطالبات، وينقسم االختبار يف هذا البحث إىل 
وتستخدم ) Post Test  (واالختبار البعدي) Pre Test( ، مها االختبار االقبلينوعني

تطبيق املواد الباحثة هذين االختبارين ملعرفة كفاءة الدارسني يف مهارة الكتابة بعد 
كما تقوم  يف الدراسة التمهيدية )Pre Test(، تقوم الباحثة باالختبار القبليةالتعليمي

ة ويسمى التعليمي بعد أن مت تطبيق املواد ) Post Test  (البعديختبار الباحثة باال
مجيع مواد الدروس  ر األخري ملعرفة قدرة الطالبات علىكذلك هذا االختبار باالختبا

قدرة الطالبات يف يقوم املعلم باالختبار يف الفصل ملعرفة  .قد مت بأحسن ماميكن
    . ام املواد التعليمية وبعد استخدامهامهارة الكتابة خاصة يف مادة االمالء قبل استخد

 مصادر البيانات - هـ

البحث تصدر من املعلومات مثل الكتب املتعلقة  امصادر البيانات يف هذ
اخلرباء  وتصدر البيانات األخرى من. عن مادة اإلمالءوعن الكتابة، وبإعداد املواد، 

املستوى األول مبعهد ومدرسات مادة اإلمالء وطالبات  ومن مدرسات مادة الكتابة
هذه املواد وما بعد  متحانات قبل تطبيقنتائج االنق وعبد الرمحن ابن عوف ماال

      . تطبيقها باإلمالء املنظور

                                                            
  295: ص)هـ1417الرياض، مطابع جامعة امللكسعود، (2:، طاختبارات اللغة،  حممد عبد اخلالق حممد 10
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 أسلوب حتليل البيانات  -  و

  .لتحليل البيانات تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي باملعدلة املائوية

 حتليل البيانات من االستبانة - 1

حنو املواد التعليمية وصفيا لتصوير أهداف  من الطالبات الباحثة بيانات االستبانةحتلل 
، ولتصوير تعليم اللغة العربية اليت تتكون من معيار الكفاءة والكفاءة األساسية

 .ولتصوير فعاليتها للتعليم بعد جتربتها ،خصائص الطالبات وميوهلن واحتياجهن
وكذلك التقدير من اخلرباء ومدرسات اللغة العربية من املستوى التمهيدي واملستوى 

                        .الثاين يف معهد عبد الرمحن بن عوف عن املواد التعليمية قبل تطبيق املواد التعليمية

 حتليل البيانات من نتيجة االختبار - 2

البات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن ابن طثة بيانات االختبار من حتلل الباح  
وجتري الباحثة على  عوف حنو إعداد املواد التعليمية ملهارة الكتابة يف مادة اإلمالء

عليها، وتدريس جمموعة واحدة من األفراد فقد ختضع هذه اموعة لتأثري هذا العامل 
 العامل املستقل أو التجرييب عليها، فيكون الفرق حالة اجلماعة قبل وبعد تعرضها لتأثري

   .11يف اجلماعة قبل وبعد تأثرها بالعامل التجرييب ناجتا عن هذا العمل

يف هذه اخلطة التجريبية تستعمل الباحثة مبجموعة واحدة، أوال عملية القياس، مث 
 :12ذلكإجراء العملية ملدة شهرين مثّ أداء القياس للمرة الثانية، والرسم على 

                                                            
  281: صاملرجع السابق، ، آخرونذوقان عبيدات و 11
 

12 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2011) Cetakan 22, hlm. 102 
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 النتيجة القبلي

  

استخدام املواد بعد
   التعليمية

  النتيجة البعدي

               

ما مدى سالمة التعبري وترتيب : األسلوب وحتليل الكتابة إىل عناصر هامة من مثل
ما مدى مناسبة : واملفردات  .ما مدى صحة تراكيب: والتراكيب .اجلمل واألفكار

صحة رسم  ما مدى: الرسم الكتايب .املفردات للمعاين املقصودة واجلمل املستخدمة
  .13ما مدى التقيد بالصحة اإلمالئية: واإلمالء  .احلروف والكلمات وإجادة خطها

  1،3جدول رقم 

  

  األسلوب

10 10 10  20  50  

7        

       6    لتراكيبا

      7   املفردات

    15     الرسم الكتايب

  25       اإلمالء

 

  100: ، الدرجة الكاملة60: الدرجة اليت حتصل عليها

                                                            
 168: محمد علي الخولي، المرجع السابق، ص 13
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  :14اآليت استعملت الباحثة الرموزاملتوسط احلسايب ملعرفة 

      x  
∑    

                                        

 

x     :املتوسط احلسايب  

∑ X 
 جمموعة الدرجات:     

  الدارسني عدد:     

       100%   ×  جمموعة الدرجات:  ملعرفة املتوسط احلسايب وبالرموز األخرى 

 عدد الدارسني                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

  تفسري نتيجة االمتحان

                                                            
14  Riduan, Dasar-Dasar Statistik,(Bandung: Alfabeta, 2008) Cetakan 6, hlm.102 
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   2،3جدول رقم 

  تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة

  الدرجة  مسافة حتديد النتيجة  الرقم

  ممتازة 85-100 1

  جيد جدا 75-84 2

  جيد 74–65 3

  مقبول 64–55 4

  ناقص 45–0 5

  

  3،3رقم جدول 

  معايري تقومي مهارة الكتابة وتقديرها

مؤشرات

  الكتابة

  معايري التقدير النتيجة املطلوبة

استيعاب أسلوب اجلملة جيدة، وسهلة   10  األسلوب

  .للفهم، ومفهوم يف اجلملة

 ،جيدة النحو والصرف قواعداستيعاب 10 التركيب

، مع قلة األخطاء النحوية والصرفية
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واستعمال األلفاظ يف املعاين اليت وضعت 

  .هلا

املفردات غنية مع قلة اخلطإ يف   10  املفردات

  .استخدامها، ومفهوم يف املعىن

كان رسم الكتايب جيد جدا ومجيلة  20 الرسم الكتايب

يف كتابة األحرف أو  وبعيدة من اخلطإ

، وجودة اخلط وحسن النقطة أو النربة

  .النظام

استيعاب القواعد اإلمالئية جيد جدا،  50 اإلمالء

اهلجاء سليم، واخلط جيد جدا، قلة 

  .اإلمالئية أثناء األخطاء

 جمموعة النتيجة

100  

  

 

 

  

  مراحل تنفيذ البحث -  ز
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الباحثة وهذه االجراءات تقوم الباحثة هناك مراحل تنفيذ البحث اليت ستسلكها 
  :باخلطوات التالية 

  

  مراحل تنفيذ البحثمن : الرسم البياين 

  

  

  

    

  

  

  

  

  :والبيان عن الرسم السابق هو كما يلي

يف هذه اخلطوة كانت الباحثة تقوم بالدراسة املبدئية لكشف   :اخلطوة األوىل
الكتاب املدروس وذلك مبالحظة بعملية التعليم واليت تتعلق  املعلومات عن املشكالت

الطالبات من املشكالت يف ضعف كفاءة واجهها املنهج الدراسي، و مبالحظة اليت ت
 .الكتابة

الدراسة املبدئية
 )املميزات واملشكالت(

إعداد املواد
التعليمية

اختبار 
 قبلي

حتسني املواد 
التعليمية األول

 حتكيم اخلبري

جتربة املواد 
 التعليمية

حتسني املواد 
 التعليمية الثاين

تقدمي األدلة وحتليل

 بيانات االختبار

اختبار
بعدي
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للوقوف على مايلزم من الزيادة أو النقص  املطالعة من الكتاب املدروس :اخلطوة الثانية
ملهارة الكتابة يف مادة تعد الباحثة املواد التعليمية مث  ،يف املواد اليت يضمنها الكتاب 

  .اإلمالء

تقوم الباحثة باملناقشة عن املادة التعليمية املعدة مع اخلبري يف جمال تعليم  :اخلطوة الثالثة 
وإعداد مادا ليقوم بالتحكيم والتقومي وإعطاء  اللغة العربية لتحسني الكتاب املصمم

  .االقراحات واإلرشادات

  .موافقا لالقتراحات والتعليقات من اخلبري  تعليميةحتسني املواد ال :اخلطوة الرابعة

 ا من املواد التعليمية ملعرفة امكانية استخدامهجترب الباحثة ما أعد :اخلطوة اخلامسة
  .يف الفصل التجربة للطالبات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن ابن عوف

  :كما يلي البحثجرى هذا البحث ملدة شهرين تقريبا، وتنفيذ الدراسة يف هذا سيو

 فرباير الوقت موضوع املواد رقم

  

 أبريل  مارس

3 4 1 2 3 4 1 2 

55 االختبار القبلي  1
  دقيقة

  1             

الفتحة (احلركات القصرية   2
واحلركات ) والضمة و الكسرة

  ).املدود الثالثة(الطويلة 

      2           

         3        السكون، الشدة، التنوين   3
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 .بأنواعه

       4          املفتوحة والتاء املربوطةالتاء  4

     5            الالم الشمسية والالم القمرية  5

   6              االختبار البعدي  6

  لقاءات 8  اموعة

  

توزيع هذه املواد التعليمية إىل مدرسات اللغة العربية مبعهد عبد  :ةدساخلطوة السا
  .الرمحن ابن عوف ملعرفة آرائهن عن هذه املواد

طالبات املستوى األول ملعرفة رغبتهن وآرائهن توزيع االستبانة على  :ةبعاسال اخلطوة
  .عن املواد التعليمية املعدة

  .حتسني املواد التعليمية  للمرة الثانية إذا مافيها من نقصان :اخلطوة الثامنة

باالختبار األخري للمجموعة التجربة اختبار بعدي فقامت الباحثة  :التاسعة اخلطوة
  . فة مدى فعالية املواد التعليميةملعر

نتيجة فعالية املواد املعدة، وهذه هي النتيجة األخرية من جتربة إعداد : اخلطوة العاشرة
  . املواد التعليمية ملهارة الكتابة يف مادة اإلمالء
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  عرض البيانات: املبحث األول

 عرض بيانات التطوير  -أ 

 إجراء املقابلة مع بعض مدرسات املعهد .1

 عرض بيانات املالحظة  .2

 عرض اإلنتاج   .3

 تصحيح اإلنتاج .4

 من االستبانةعرض البيانات  .5

  االستبانة من اخلرباء  ) أ

        االستبانة من الطالبات بعد عملية التعليم   ) ب

 عرض بيانات التجريب  -ب 

 عرض بيانات االختبار القبلي والبعدي .1
 إجراء التجريب باملواد التعليمية املعدة .2
 تنفيذ تدريس اإلمالء باملواد املعدة للمجموعة التجريبية .3

 اللقاء األول  ) أ

 بيانات الدرس )1

 أهداف الدرس )2

   إجراءات تقدمي الدرس )3
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 اللقاء الثاين  ) ب

 بيانات الدرس )1

 أهداف الدرس )2

   إجراءات تقدمي الدرس  )3

 اللقاء الثالث  ) ج

 بيانات الدرس )1

 أهداف الدرس )2

   إجراءات تقدمي الدرس )3

 اللقاء الرابع  ) د

 بيانات الدرس )1

 أهداف الدرس )2

 إجراءات تقدمي الدرس )3

    

  حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثاين

  حتليل بيانات التطوير ومناقشتها  -أ 

 حتليل بيانات جتريب اإلنتاج ومناقشتها  -ب 

 حتليل بيانات االستبانة ومناقشتها  - ج 
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

حتليل البيانات ) ب(عرض البيانات، ) أ(: هذا البحث على حبثنييشتمل يف 

 )ب( عرض بيانات التطوير )أ(من  والبحث يف عرض البيانات يتكون. ومناقشتها

اقشتها فينقسم أيضا إىل وأما البحث يف حتليل البيانات ومن. وعرض بيانات التجريب

حتليل بيانات التجريب ومناقشتها ) ب(حتليل بيانات التطوير ومناقشتها، و) أ: (قسمني

  : كما يأيت بيانه فيما يلي

 عرض البيانات: املبحث األول

 التطويرعرض بيانات   . أ

 مع بعض مدرسات املعهد قابلةإجراء امل - 1

مع بعض مدرسات  قابلةكانت الباحثة أقامت املاملواد التعليمية، إعداد قبل قيام 

  2012يف شهر يناير ليس، وأستاذة أوىف وهي أستاذة تاتيك، أستاذة لياملعهد 

للحصول على معلومات أحوال الطالبات للمستوى األول واحتياجهن على املواد 

التداخالت من املدرسات حنو كفاءة الطالبات يف لنيل التعليمية يف مادة اإلمالء و

عليمية لتوأشارت بعض املدرسات على احتياج طالبات املستوى األول باملواد ا. الكتابة

يف مادة اإلمالء، ألن الكتاب للمستوى األول مل تكن موجودة من قبل، وكذلك 

من تلك املقابلة أعدت و. ادة اإلمالء من قبلمالطالبات يف املستوى األول مل يتعلمن 

  .املوضوعات املناسبة لدى الطالبات الباحثة املواد التعليمية باختيار
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  عرض بيانات املالحظة - 2

يت حصلت الباحثة مبالحظة عملية تعلم وتعليم اللغة العربية ونفسية الطالبات البيانات ال

  :وتوصلت الباحثة إىل البيانات التاليةعهد عبد الرمحن ابن عوف، مب املستوى األول يف

يف حالة االجتماعية، ويف معلومات السابقة، وأن الطالبات خيتلفن يف العمر،   .أ 

وبعض اآلخر يف العشرين من  من العمر من الطالبات إحدى هن يف األربعني

العمر، بعضهن متزوج وبعضهن عازبة، بعضهن يتعلمن اللغة العربية من قبل 

 .وبعضهن مل يتعلمن خالص

عدم وجود الكتاب التعليمي املقرر يف مادة اإلمالء للمستوى األول، لذلك    .ب 

 .النص من الكتب املتنوعة بغري مرتب تأخذ درسةامل

ء دراستهن يف املستوى التمهيدي مل يتعلمن مادة اإلمالء أن الطالبات أثنا  .ج 

 .اليت تسبب إىل ضعفهن يف اإلمالء من قبل

من حيث  ن أن يقعن يف اخلطأ أثناء اإلمالءرأت الباحثة أن الطالبات خيف  .د 

كتابة األحرف وحتريت يف اختيار تركيب وأسلوب أثناء الكتابة، لذلك أثناء 

 ألن حيتجن وقتا طويال يف نقل مايف ذهنهم تدريب كتايب يستغرق وقتا طويال

 . إىل الكتابة

  عرض اإلنتاج  - 3

 اليت فيها الصورة، واملفردات اجلديدة، تتكون املواد التعليمية إىل أربعة دروس،

 أم عمارة،التربية اإلسالمية، : هي ريبات والنشاطات، وموضوعات النصوصوالتد

ت احلركا :ومن موضوعات اإلمالء هي .املال الضائع، تغري العادات بتغري الرياسة قصة
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الطويلة واحلركات القصرية، السكون والشدة والتنوين، التاء املربوطة والتاء املفتوحة، 

  . الالم الشمسية والالم القمرية

  :وأعدت الباحثة املواد التعليمية فيمكن تصويره يف اجلدول اآليت

  4،1جدول 
 التدريب والنشاط  املفردات اجلديدة موضوع النص مبحث الدرس الدرس
احلركات األول

القصرية 
واحلركات 
  الطويلة

التربية
  اإلسالمية

ذيب، -اهتم ،يهتم
غرس، اقتالع، 
الرذائل، املؤثر، متتيال، 

  .السلوك

إجابة األسئلة، 
تعيني نوع حرف 
املد يف الكلمات، 
احضار الكلمة 

املد،  فيها حرف
كتابة الكلمة 
  جانب الصورة

السكون  الثاين
والشدة 
  والتنوين

- منوذج، أسرع أم عمارة
-يسرع، جرحيا، دافع
 يدافع، أصاب يصيب

إجابة األسئلة، 
ترتيب الكلمة، 
وضع عالمة 
التنوين والشدة 
يف الكلمة، كتابة 
العبارات املتعلقة 

  .بالصورة
التاء املربوطة الثالث

 املفتوحةوالتاء 
قصة املال

  الضائع
يروي، دفن -روى

ينسى، - يدفن، نسي
  . الفقيه، عثر

إجابة األسئلة، 
استخراج النص 
الكلمات آخرها 
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بالتاء املربوطة 
، وبالتاء املفتوحة

امالء الفراغ، 
صلي األحرف 
لتصبح مجلة 

  .مفيدة
الالم الشمسية  الرابع

  والالم القمرية
تغري العادات
 بتبادل الرياسة

أفقه، الرياسة، سكان، 
يعقدون، العادات، 
احلالية، امللتزم، 
الرقص، ينبغي على، 

  .احتفال

إجابة األسئلة، 
إجابة األسئلة 

، استماع إىل حرا
الكلمات وتعيني 
نوع الالم فيها 
. مشسية أم قمرية

استماع العبارات 
مثّ كتابة اإلجابة 

   .يف الكراسة
 

 تصحيح اإلنتاج - 4

يعترب يف  ةالتحكيم، فاستنتجت الباحثة بأن املواد التعليمية املنتجاعتمادا على نتيجة 

ويقام التصحيح بضوء التعليقات واالقتراحات . معيار جيد وصادق وميكن استخدامه

واستجابة للتعليقات واالقتراحات فتقوم الباحثة . من اخلرباء حنو املواد التعليمية

  :يما يليوالتصحيح الذي قد أدته الباحثة ف. بتصحيحه

 .من املواد التعليمية غراضالكفاءة األساسية واألمعيار الكفاءة وحتديد   .1
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كانت املواد التعليمية قبل التصحيح مل تذكر عن الكفاءة األساسية املطلوبة،  .2

  .العامة  األغراضومل تذكر أيضا ا

 .اختيار شكل األحرف يف الغالف بشكل أوضح .3

كان الغالف قبل التصحيح باستخدام شكل األحرف غري واضحة وصعب  .4

للقراءة، وبعد التصحيح اختارت الباحثة شكل األحرف واضحة وسهل تناوله 

 . املوضوعات طويلة واملفردات اجلديدة كثرية وصعبللقراءة 

ألن الطالبات خيتلفن بالطالبات السابقة على كفائتهن يف اإلمالء، لذلك  .5

ل إجراء جتريب املواد التعليمية غريت بعض املوضوعات اليت تصعب الباحثة قب

 .   مبوضوع بسيط ومبفردات سهلة

 .اكثار التدريبات والتمرينات .6

رأت بعض املدرسات على كفاية التدريبات والتمرينات من املواد التعليمية  .7

 لذلك الباحثة مل تزد من التمرينات والتدريبات   

    

 االستبانةعرض البيانات من  - 5

 االستبانة من اخلرباء  - أ 

استشارت الباحثة إىل اخلبريين يف جمال تعليم اللغة العربية مها أستاذ حممد علي   

الكامل والدكتور حممد جماب، واستشارت أيضا إىل بعض مدرسات اللغة العربية 

إىل و ،وقدمت الباحثة االستبيان إىل اخلبري األول. مبعهد عبد الرمحن بن عوف

  . ني وإىل مدرس اإلمالء للمستوى األول للطالبمدرست
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وأتت الباحثة باالستبيان للحصول على االقتراحات والتداخالت حول املواد التعليمية 

املعدة لتصحيحها، وحصلت الباحثة من التقدير من اخلبري األول أستاذ حممد علي 

هداية، ومن مدرسة أوىف نور أستاذة الكامل، ومن مدرسة اإلمالء للمستوى الثاين 

اليت خترجت من شعبة اللغة العربية جامعة األزهر  أستاذة ليليس املستوى التمهيدي

 .أستاذ نفيس مرزوقي الشريف، ومن مدرس اإلمالء للمستوى األول للطالب

 :يف اجلدول وحصلت الباحثة املعلومات من التقدير منهم كما يلي

  4،2 جدول

   .لي الكامل عن املواد التعليمية املعدةالتقدير من اخلبري أستاذ حممد ع

  دون ناقص= 1. ناقص= 2. مقبول= 3. جيد= 4. جيد جدا =5 

العناصر 
  للتحكيم

  النتيجة األسئلة الرقم

1 2 3 4 5 
 √         الوضوح يف اهلدف واملوضوع 1  

   √       املناسب يف التقدمي والترتيب 2
   √       اجلذابة 3  

   √       السهولة يف التعليم 4
 √         املالئمة مبستوى التالميذ 5  مالئمة املادة

 √         املالئمة من حيث التربوي 6
   √       مالئمة من حيث النفسي 7  
   √       املالئمة من حيث الثقايف 8  
 √         صدق املواد التعليمية 9  
 √         عدد املفردات 10  

 √         مالئمة يف أشكال التدريبات 11
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   √       التناسب مبهارة الكتابة 12
 √          األسئلة مالئمة لقياس قدرة التالميذ  13

   √       الوضوح يف عرضه 14  
   √       التدرج يف عرضه 15  

 √         الصلة بني املادة 16 عرض املادة
 √         الطريقة املستخدمة 17

   √        استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 18 الرسم البياين
   √       الصورة 19  

 √         الغالف 20
 

 
 4،3جدول 

  مدرسة اإلمالء للمستوى الثاين أستاذة أوىف نور هدايةالتقدير من 

  دون ناقص= 1. ناقص= 2. مقبول= 3. جيد= 4. جيد جدا =5

العناصر 
  للتحكيم

  النتيجة األسئلة الرقم

1 2 3 4 5 
   √       الوضوح يف اهلدف واملوضوع 1  

   √       يف التقدمي والترتيباملناسب 2
   √       اجلذابة 3  

     √     السهولة يف التعليم 4
   √       املالئمة مبستوى التالميذ 5  مالئمة املادة

   √       املالئمة من حيث التربوي 6
     √     مالئمة من حيث النفسي 7  
   √       املالئمة من حيث الثقايف 8  
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   √       صدق املواد التعليمية 9  
   √       عدد املفردات 10  

       √   مالئمة يف أشكال التدريبات 11
       √   التناسب مبهارة الكتابة 12
     √      األسئلة مالئمة لقياس قدرة التالميذ  13

     √     الوضوح يف عرضه 14  
     √     التدرج يف عرضه 15  

   √       الصلة بني املادة 16 عرض املادة
   √       الطريقة املستخدمة 17

     √      استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 18 الرسم البياين
   √       الصورة 19  

   √       الغالف 20

  

  4،4جدول 

  التقدير من مدرسة الكتابة للمستوى التمهيدي أستاذة ليليس

  دون ناقص= 1. ناقص= 2. مقبول= 3. جيد= 4. جيد جدا =5

العناصر
  للتحكيم

  النتيجة األسئلة الرقم

1 2 3 4 5 
   √       الوضوح يف اهلدف واملوضوع 1  

   √       املناسب يف التقدمي والترتيب 2
   √       اجلذابة 3  

   √       السهولة يف التعليم 4
     √     املالئمة مبستوى التالميذ 5 مالئمة املادة
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     √     املالئمة من حيث التربوي 6
     √     مالئمة من حيث النفسي 7  
     √     حيث الثقايفاملالئمة من 8  
   √       صدق املواد التعليمية 9  
   √       عدد املفردات 10  

 √         مالئمة يف أشكال التدريبات 11
 √         التناسب مبهارة الكتابة 12
     √      األسئلة مالئمة لقياس قدرة التالميذ  13

 √         الوضوح يف عرضه 14  
     √     التدرج يف عرضه 15  

   √       الصلة بني املادة 16 عرض املادة
   √       الطريقة املستخدمة 17

 √          استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 18 الرسم البياين
 √         الصورة 19  

 √         الغالف 20

  

  4،5جدول 

  .التقدير من مدرس اخلط واإلمالء ملستوى األول أستاذ نفيس مرزوقي

  دون ناقص= 1. ناقص= 2. مقبول= 3. جيد= 4. جيد جدا =5

العناصر
  للتحكيم

  النتيجة األسئلة الرقم

1 2 3 4 5 
 √         الوضوح يف اهلدف واملوضوع 1  

 √         املناسب يف التقدمي والترتيب 2
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     √     اجلذابة 3  
 √         السهولة يف التعليم 4

   √       التالميذاملالئمة مبستوى 5  مالئمة املادة
 √         املالئمة من حيث التربوي 6

 √         مالئمة من حيث النفسي 7  
 √         املالئمة من حيث الثقايف 8  
 √         صدق املواد التعليمية 9  
   √       عدد املفردات 10  

   √       مالئمة يف أشكال التدريبات 11
   √       التناسب مبهارة الكتابة 12
 √          األسئلة مالئمة لقياس قدرة التالميذ  13

 √         الوضوح يف عرضه 14  
 √         التدرج يف عرضه 15  

   √       الصلة بني املادة 16 عرض املادة
 √         الطريقة املستخدمة 17

 √          استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 18 الرسم البياين
 √         الصورة 19  

   √       الغالف 20

  

 االستبانة من الطالبات بعد عملية التعليم   -ب 

لتحقيق أثر استخدام املواد التعليمية يف مادة االمالء لتنمية مهارة الكتابة، قامت 

نب ذه املواد التعليمية وهن حي  االستبيان حنو الطالبات وأكثرهنالباحثة بتقدمي

  .رن برغبة يف تعلم اإلمالءيشع
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عن أثر استخدام املواد التعليمية بتطبيق اإلمالء وقد وجدت الباحثة آراء الطالبات 

املنظور باالستبانات، كما ذكر سابقا أن إحدى األدوات جلمع البيانات احملتاجة يف 

أسئلة الذي قدمته ستة هذا البحث هي االستبيان، وهذا االستبيان يتكون من 

واد التعليمية، الباحثة بعد عملية التجريب، وهذا االستبيان ملعرفة فعالية هذه امل

  .وجذابتها وأثرها لنفس الطالبات خاصة

  

  4،6جدول 

طالبات بعد عملية التعليم باستخدام املواد التعليمية املعدة بتطبيق االستبيان ل

  اإلمالء املنظور

 النسبة املائوية  العدد  اإلجابة  األسئلة الرقم
ماذا تشعرين بعد   1

استخدام هذه 
  املواد؟

  أحب جدا .1
  أحب .2
  عادي .3
  الأحب .4

  5  .أ 
  10  .ب 
  -   .ج 
  -   .د 

33 %  
66 % 

0 %  
0 %  

هل هناك زيادة  2
بعد استخدام هذه 

  املواد؟

  كثري جدا .1
  متوسط .2
  قليل .3
  ال أجد .4

  5  .أ 
  10  .ب 
  -   .ج 
  -   .د 

33 %  
66 %  

0 %  
0 %  

هل هذه املواد  3
مهمة لتنمية مهارة 

  الكتابة؟

 مهم جدا .1
  مهم .2
  عادي .3

  5  .أ 
  9  .ب 
  1  .ج 

33 %  
60 %  

6 %  
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  % 0  -   .د  ليس مهم .4
هل هذه املواد  4

تزيدك يف مهارتك 
  الكتابة؟ 

 كثري جدا .1
  متوسط .2
  قليل .3
  ال أجد .4

  5  .أ 
  8  .ب 
  2  .ج 
  -   .د 

33 %  
53 %  
13 %  

0 %  
هل هذه املواد  5

تساعدك يف مادة 
  اإلمالء؟

 تساعد جدا .1
  متوسط .2
  قليل .3
  ال تساعد .4

  6  .أ 
  7  .ب 
  2  .ج 
  -   .د 

40 %  
46 %  
13 %  

0 %  
هل حنتاج إىل   6

قراءة وتعلم النص 
قبل اإلمالء 

  االختباري؟

  مهم جدا .1
  متوسط .2
  قليل .3
  ال أجد .4

    15  .أ 
  -   .ب 
  -   .ج 
  -   .د 

100 %  
0 % 
0 %  

0 %  
   

 

 عرض بيانات التجريب  . ب

 عرض بيانات االختبار القبلي والبعدي - 1

استخدمت الباحثة االختبارين ملقياس قدرة الطالبات عن قدرن يف الكتابة قبل 

 التاريخيف كانت الباحثة أدت االختبار القبلي جتربة املواد التعليمية يف مادة اإلمالء 

 أبريل  4قامت الباحثة االختبار البعدي يف التاريخ و  ،2012فرباير  29

  .واالختبار البعدي ملعرفة فعالية املواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة،    2012
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كما عرضت الباحثة يف الفصل الثالث أن جمتمع البحث يف هذا البحث هي 

وسيأيت النتيجة احلاصلة من  .طالبات 15طالبات املستوى األول عددهن 

  .االختبارين إما القبلي والبعدي

قبل أن تقدم الباجثة النتيجة لالختبارين، فأرادت الباحثة أن تقدم املعيار املعترب 

 ، وكذلك املعيار الكفاءة األساسية املطلوبة من كل االحتبار، لتقدير الطالبات

 :واجلدول كما يلي

  4،7جدول رقم  

  املستخدمة يف هذا االختباراملواصفات 

  الدرجة مسافة حتديد النتيجة الرقم

  ممتازة 85-100 1

  جيد جدا 75-84 2

  جيد 74–65 3

  مقبول 64–55 4

  ناقص  5 4 – 0  5

  

       100%   ×  جمموعة الدرجات:  املتوسط احلسايب الرموز ملعرفة 

 عدد الدارسني                                    
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  8، 4جدول 

  معايري تقومي مهارة الكتابة وتقديرها

  معايري التقدير النتيجة املطلوبة ؤشرات امل
استيعاب أسلوب اجلملة جيدة، وسهلة  10 األسلوب

  .للفهم، ومفهوم يف اجلملة
 ،جيدة النحو والصرف قواعداستيعاب 10 التركيب

، مع قلة األخطاء النحوية والصرفية
املعاين اليت وضعت  واستعمال األلفاظ يف

  .هلا
املفردات غنية مع قلة اخلطإ يف  10 املفردات

  .ومفهوم يف املعىن ،استخدامها
الرسم 
  الكتايب

كان رسم الكتايب جيد جدا ومجيلة   20
يف كتابة األحرف أو  وبعيدة من اخلطإ
، وجودة اخلط وحسن النقطة أو النربة

  .النظام
اإلمالئية جيد جدا، استيعاب القواعد  50 اإلمالء

اهلجاء سليم، واخلط جيد جدا، قلة 
  .   اإلمالئية أثناء األخطاء
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 9، 4جدول 

  نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية                  

أمساء الرقم
 الطالبات

  النتيجة املؤشرات
)100

(  

  التقدير
 التركيب )ممتازة(

)10(  
 األسلوب

)10(  
 املفردات

)10(  
الرسم 
  الكتايب

)20( 

  اإلمالء
)50( 

يوليتا  1
  لينتانق

  مقبول  55  30  10 5 5 5

إمياس  2
يوليكا 
  عيين

  جيد  67  35  13 6 6 7

نونونق  3
أنيتاسار

  ي

  جيد  67  35  12 6 7 7

تري  4
روحنا 
 أجوستني

  مقبول  58  30  9 6 7 6

جيد   80  44  15 7 7 7 فاطمة  5
  جدا

إيكا  6
 سوحرمي

  مقبول  58  30  10 6 6 6

  مقبول  62  35  9 6 7 5 ريانيك  7
حسين  8

فوزية 
  رمحوايت

  ممتازة  85  47  15 7 9 7
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أجني  9
مرياند 
  فتري

  ناقص  46  20  9 6 6 5

سييت  10
  أمانة

  ناقص  46  40  12 7 7 6

ليا   11
  هردينا

  مقبول  66  37  10 6 7 6

يولس  12
عامل 
  النساء

  ناقص  43  19  8 5 6 5

راهايو  13
  أمبوالين

  ناقص  49  20  10 6 7 6

سييت  14
  نوربايا

  جيد  69  37  12 6 7 7

  جيد  68  38  13 7 6 7 كرمية  15
    919  497  167 92 100 86  العدد
11،1 6،13 6،66 5،73 احلسايب املعدل

3  
33،1

3  
61،2

6  
  مقبول

  

نظرا من اجلدول السابق يتضح أن نتائج الطالبات يف االختبار القبلي ميكن تصنيفها 

  : إىل

  طالبة 1ممتازة نالتها درجة  .1

  طالبة 1درجة جيد جدا نالتها  .2

  طالبات 4درجة جيد نالتها  .3
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  طالبات 6درجة مقبول نالتها  .4

 طالبات 4درجة ناقص نالنها  .5

 

       100%   ×  جمموعة الدرجات:  املتوسط احلسايب 

 عدد الدارسني                       

بتقدير  61،26إىل  القبلي حصلت نتيجة االختبارمن نتيجة املعدل احلسايب السابق 

      .)مقبول(
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   10، 4 جدول 

  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية

أمساء  الرقم
  الطالبات

  النتيجة املؤشرات
)100( 

  التقدير
 التركيب )ممتازة(

)10(  
 األسلوب

)10(  
 املفردات

)10(  
الرسم 
  الكتايب

)20(  

  اإلمالء
)50(  

يوليتا  1
  لينتانق

جيد   80  45  10 9 8 8
  جدا

إمياس  2
يوليكا 
  عيين

  ممتازة  87  42  18 9 8 10

نونونق  3
 أنيتاساري

  ممتازة  89  42  18 9 10 10

تري  4
روحنا 
 أجوستني

جيد   82  39  17 8 9 9
  جدا

  ممتازة  100  50  20 10 10 10 فاطمة  5
إيكا  6

 سوحرمي
جيد   83  41  16 8 9 9

  جدا
  ممتازة  85  41  17 9 9 9 ريانيك  7
حسين  8

فوزية 
  رمحوايت

  ممتازة  100  50  20 10 10 10

أجني  9
مرياند 

  جيد  68  35  12 8 5 8
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 فتري
  ممتازة  86  45  15 9 8 9 سييت أمانة  10
جيد   78  40  15 9 7 7 ليا هردينا  11

  جدا
يولس  12

عامل 
  النساء

  مقبولة  60  28  12 7 7 6

راهايو  13
  أمبوالين

  جيد  65  30  13 8 7 7

سييت  14
  نوربايا

جيد   82  40  15 9 9 9
  جدا

  ممتازة  85  44  15 9 8 9 كرمية  15
   1230  612  233 131 124 130    العدد
جيد   82 40،8 15،53 8،73 8،26 8،66   املعدل

  جدا

  

نظرا من اجلدول السابق يتضح أن نتائج الطالبات يف االختبار البعدي ميكن تصنيفها 

  : إىل

  اتطالب 6درجة ممتازة نالتها  .1

  اتطالب 5درجة جيد جدا نالتها  .2

  تانطالب 2درجة جيد نالتها  .3

  ةطالب 1درجة مقبول نالتها  .4

 ودرجة ناقص عدم وجود من نالتها .5
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 82إىل  بعديالسابق حصلت نتيجة االختبار المن نتيجة املعدل احلسايب 

   ).جيد جدا(بتقدير 

 

 املعدةالتعليمية إجراء التجريب باملواد  - 2

عقدت الباحثة ستة لقاءات يف تعليم مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء بأربع 

التربية ( النصوص وبأربع املبحث هي احلركات القصرية واحلركات الطويلة

املال ( ، التاء املربوطة والتاء املفتوحة )أم عمارة(، الشدة والتنوين )اإلسالمية

وقد  ).تغري العادات بتغري الرياسة( ، الالم القمرية والالم الشمسية )الضائع

عقدت أربع لقاءات لتطبيق املواد التعليمية املعدة ولقائني لالختبار القبلي 

صة واحدة يف األسبوع هو يوم األربعاء يف احلصة قامت الباحثة ح. والبعدي

الرابعة ملدة مخسون دقيقة، ولكل موضوع حيتاج إىل لقاء واحد وتلك اللقاءات 

  : كما يف اجلدول اآليت

 
 11، 4جدول 

  جدول تطبيق نتيجة املواد التعليمية يف عملية تعليم مادة اإلمالء

  املبحث  الدرس  الزمن اليوم والتاريخ الرقم
 29/ األربعاء  1

 2012فرباير 
  دقيقة 50
10.00- 10.50 

 عمل االختبار  االختبار القبلي

7/األربعاء  2
 2012مارس 

 دقيقة50
10.00- 10.50 

  الدرس األول
التربية (

احلركات 
الطويلة 
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  والقصرية  )اإلسالمية
14/األربعاء  3

 2012مارس 
 دقيقة50
10.00- 10.50 

  الدرس الثاين
  )أم عمارة(

الشدة 
والتنوين 
  والسكون

21/األربعاء  4
 2012مارس 

 دقيقة50
10.00- 10.50 

  الدرس الثالث
قصة املال (

  )الضائع

التاء املفتوحة 
  واملربوطة

28/األربعاء  5
 2012مارس 

 دقيقة50
10.00- 10.50 

  الدرس الرابع
تغري العادات (

  )بتبادل الرياسة

الالم الشمسية 
 والالم القمرية

 4/ األربعاء  6
 2012أبريل 

  دقيقة 50
10.00- 10.50 

 عمل االختبار االختبار البعدي

 

 للمجموعة التجريبيةاإلمالء باملواد املعدة تنفيذ تدريس  .3

لقد قامت الباحثة بإجراء تدريس اللغة العربية على اموعة التجريبية يف مهارة 

فرباير  29القبلي التاريخ الكتابة بتمهيد يف اللقاء األول بتوزيع الختبار 

 2012أبريل  4وانتهاء من إجراء تنفيذ تدريس املواد يوم األربعاء .  2012

ويستغرق  10.50 – 00. 10وكانت يف الساعة . بعمل االختبار البعدي

  .وجتري التجريبية يف أربعة لقاءات. دقيقة يف كل األسبوع مرة 50

 اللقاء األول  ) أ

 بيانات الدرس )1
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 اإلمالء:     املادة

  التربية اإلسالمسة:   املوضوع

 احلركات الطويلة والقصرية:     املبحث

 املباشرة، السمعية الشفهية:     الطريقة

 السبورة، الصور، املواد املعدة:   الوسائل

 دقيقة 50:   زمان الدرس

 األولاملستوى :   املستوى

 أهداف الدرس )2

درة الطالبات على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءا، ق:   اهلدف العام 
وقدرن على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإجادة . قبل الشروع إىل كنابتها

 . اخلط

 :   األهداف اخلاصة 

التربية " املفردات بنطق سليم، من موضوع   نطق على اتلباتمكن الطأن ت - 
 "اإلسالمية

من   ومعرفة كتابة رموزها ستمع من املفرداتمن فهم ما ي اتلباتمكن الطأن ت - 
 "التربية اإلسالمية" موضوع 

بتمييز احلركات الطويلة والقصرية من الكلمات يف النص أو  اتلباتمكن الطأن ت - 
  .خارجه
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 .أن تتمكن الطالبات كتابة الكلمات اليت تتحرك الطويلة أو القصرية - 

   إجراءات تقدمي الدرس )3

 تقدمي فكرة الدرس 

قرأ ات، والسؤال عن حاهلن مث تلباالحظ أحوال الطالباحثة السالم وتتلقي  - 
  .كشف احلضور

، مث بعض الكلمات وسألت الباحثة من أي حرف يتكون شفهيا تطرح الباحثة - 
   "  التربية اإلسالمية" عن املوضوع اجلديد   الطالبات بفتح الكتاب  ت الباحثةسأل

 .النصطلبت الباحثة إحدى الطالبات بقراءة  - 

 شرح املفردات 

شرحها ، تتبعها بعض الطالبات مث بتلفيظ املفردات اجلديدة مث  باحثةال تقام - 
 .الباتهلها الطبقائمة املفردات الشائعة، حىت التشرح مستعمال مفردات جتملما 

  .أو استخدام مرادفها أو التضاد، أوبعرض الصور املناسبة أو بالتمثيل واحلركة

  .لسبورةكتابة املفردات على ا - 

 تقدمي أسئلة استيعابية 

بعد انتهاء الشرح، يسأل املدرس أسئلة استيعابية متعلق بالنص شفويا واحدا 
 فواحدا

 مادة اإلمالءمعاجلة  

كيف كتابة الكلمات الطويلة والقصرية، مع تلفظ بعض باحثة عن ال تشرح
  .الكلمات املوجودة يف النص ورددا الطالبات مع كتابتها يف السبورة
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 قوميإجراء الت 

تسمع الباحثة الكلمات الطويلة والقصرية وطلبت من بعض الطالبات كتابتها         
  .على السبورة، مث إمالء قطعة من النص املأخوذ من املواد املعدة

 . وتصحيح الباحثة إمالء من الطالبات بإمجاع الكراسة وتصححها خارج القصل

 اإلختتام  

 دعاء كفارة الس مث السالم مث اخلروج من الفصلاختتمت الباحثة بقراءة 

 اللقاء الثاين   ) ب

 بيانات الدرس )1

 اإلمالء:     املادة

  أم عمارة:   املوضوع

 سكون والشدة والتنوينال:     املبحث

 املباشرة، السمعية الشفهية:     الطريقة

 السبورة، الصور، املواد املعدة:   الوسائل

 دقيقة 50:   زمان الدرس

  األولاملستوى :   املستوى
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 أهداف الدرس )2

إما  قدرة الطالبات على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءا،:   اهلدف العام 
وقدرن . قبل الشروع إىل كنابتها ساكنا، وشدة وتنوينا من الكلمات مث اجلمل، 
 . على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإجادة اخلط

 :   األهداف اخلاصة 

 "أم عمارة " أن تتمكن الطالبات على نطق  املفردات بنطق سليم، من موضوع  - 
أن تتمكن الطالبات من فهم ما يستمع من املفردات ومعرفة كتابة رموزها  من  - 

 "أم عمارة " موضوع 

من الكلمات يف النص أو الشدة والسكون والتنوين بتمييز أن تتمكن الطالبات  - 
 . خارجه

بالسكون أو  اليت تتحرك مث اجلمل القصرية كتابة الكلماتأن تتمكن الطالبات  - 
 .التنوين أو فيها شدة

   إجراءات تقدمي الدرس  )3

 تقدمي فكرة الدرس 

قرأ ات، والسؤال عن حاهلن مث تلباالحظ أحوال الطتلقي الباحثة السالم وت - 
  .كشف احلضور

مث تطرح الباحثة بعض الكلمات وسألت الباحثة من أي حرف يتكون شفهيا،  - 
  "   أم عمارة " عن املوضوع اجلديد   الطالبات بفتح الكتاب  سألت الباحثة

 .يستمعن ىخرواأل طلبت الباحثة إحدى الطالبات بقراءة النص - 
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 شرح املفردات 

شرحها ، تتبعها بعض الطالبات مث بتلفيظ املفردات اجلديدة مث  باحثةال تقام - 
 .الباتهلها الطمستعمال مفردات جتبقائمة املفردات الشائعة، حىت التشرح ملما 

  .أو استخدام مرادفها أو التضاد، أوبعرض الصور املناسبة أو بالتمثيل واحلركة

  .كتابة املفردات على السبورة - 

 تقدمي أسئلة استيعابية 

أسئلة استيعابية متعلق بالنص شفويا واحدا  باحثةسأل البعد انتهاء الشرح، ت
 فواحدا

 مادة اإلمالءمعاجلة  

، مع املتحركة بالسكون أو التنوين باحثة عن كيف كتابة الكلمات ال تشرح
  .تلفظ بعض الكلمات املوجودة يف النص ورددا الطالبات مع كتابتها يف السبورة

 قوميإجراء الت 

وطلبت املتحركة بالسكون والتنوين واليت فيها شدة، تسمع الباحثة الكلمات         
على السبورة، مث إمالء قطعة من النص املأخوذ من املواد من بعض الطالبات كتابتها 

بالسكون والتنوين مث طلبت الباحثة من كل طالبات إحضار الكلمات املتحركة  .املعدة
  . من عندهنومشددة 

 . وتصحيح الباحثة إمالء من الطالبات بإمجاع الكراسة وتصححها خارج القصل

 اإلختتام  

 ارة الس مث السالم مث اخلروج من الفصلاختتمت الباحثة بقراءة دعاء كف
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 اللقاء الثالث   - ج 

 بيانات الدرس )1

 اإلمالء:     املادة

  قصة املال الضائع :   املوضوع

 التاء املربوطة والتاء املفتوحة:     املبحث

 املباشرة، السمعية الشفهية:     الطريقة

 السبورة، الصور، املواد املعدة:   الوسائل

 دقيقة 50:   زمان الدرس

 األولاملستوى :   املستوى

 أهداف الدرس )2

قدرة الطالبات على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءا، :   اهلدف العام 
وقدرن على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإجادة . قبل الشروع إىل كنابتها

 . اخلط

 :   األهداف اخلاصة 

قصة املال " املفردات بنطق سليم، من موضوع   نطق على اتلباتمكن الطأن ت - 
 "الضائع 

من من فهم ما يستمع من املفردات ومعرفة كتابة رموزها   اتلباتمكن الطأن ت - 
 "قصة املال الضائع " موضوع 



84 
 

يف النص الكلمات فيها التاء املربوطة والتاء املفتوحة بتمييز أن تتمكن الطالبات  - 
 . أو خارجه

 .بالتاء املربوطة والتاء املفتوحة تابة الكلماتأن تتمكن الطالبات ك - 

   إجراءات تقدمي الدرس )3

 تقدمي فكرة الدرس 

قرأ ات، والسؤال عن حاهلن مث تلباالحظ أحوال الطتلقي الباحثة السالم وت - 
  .كشف احلضور

، مث بعض الكلمات وسألت الباحثة من أي حرف يتكون شفهياتطرح الباحثة  - 
   "  قصة املال الضائع" عن املوضوع اجلديد   الطالبات بفتح الكتاب  سألت الباحثة

 .طلبت الباحثة إحدى الطالبات بقراءة النص - 

 شرح املفردات 

شرحها ، تتبعها بعض الطالبات مث بتلفيظ املفردات اجلديدة مث  باحثةال تقام - 
 .الباتهلها الطبقائمة املفردات الشائعة، حىت التشرح مستعمال مفردات جتملما 

  .أو استخدام مرادفها أو التضاد، أوبعرض الصور املناسبة أو بالتمثيل واحلركة

  .كتابة املفردات على السبورة - 

 تقدمي أسئلة استيعابية 

بعد انتهاء الشرح، يسأل املدرس أسئلة استيعابية متعلق بالنص شفويا واحدا 
 فواحدا

 مادة اإلمالءمعاجلة  
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، مع تلفظ لتاء املربوطة والتاء املفتوحةابلمات باحثة عن كيف كتابة الكال تشرح
  .بعض الكلمات املوجودة يف النص ورددا الطالبات مع كتابتها يف السبورة

 قوميإجراء الت 

وطلبت من بعض  بالتاء املربوطة والتاء املفتوحة تسمع الباحثة الكلمات        
  .املأخوذ من املواد املعدةالطالبات كتابتها على السبورة، مث إمالء قطعة من النص 

 . وتصحيح الباحثة إمالء من الطالبات بإمجاع الكراسة وتصححها خارج القصل

 اإلختتام  

  اختتمت الباحثة بقراءة دعاء كفارة الس مث السالم مث اخلروج من الفصل

 

 اللقاء الرابع  ) د

 بيانات الدرس )1

 اإلمالء:     املادة

  الرياسةتغري العادات بتبادل :   املوضوع

 الم الشمسية والالم القمريةال:     املبحث

 املباشرة، السمعية الشفهية:     الطريقة

 السبورة، الصور، املواد املعدة:   الوسائل

 دقيقة 50:   زمان الدرس

 األولاملستوى :   املستوى
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 أهداف الدرس )2

طقها وقراءا، قدرة الطالبات على متييز األصوات عند مساعها ون:   اهلدف العام 
وقدرن على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإجادة . ابتهاقبل الشروع إىل كت

والفهم اجليد عن مفهوم الالم الشمسية والالم القمرية فهما جبد وقدرن . اخلط
 .على الكتابة إمالءا والقراءة 

 :   األهداف اخلاصة 

تغري " املفردات بنطق سليم، من موضوع   نطق على اتلباتمكن الطأن ت - 
 "ات بتبادل الرياسة العاد

من من فهم ما يستمع من املفردات ومعرفة كتابة رموزها   اتلباتمكن الطأن ت - 
 "تغري العادات بتبادل الرياسة " موضوع 

من الكلمات يف النص الالم الشمسية والالم القمرية بتمييز أن تتمكن الطالبات  - 
 . أو خارجه

 . القمرية والالم الشمسيةالالم ب أن تتمكن الطالبات كتابة الكلمات - 

   إجراءات تقدمي الدرس )3

 تقدمي فكرة الدرس 

قرأ ات، والسؤال عن حاهلن مث تلباالحظ أحوال الطتلقي الباحثة السالم وت - 
  .كشف احلضور

، مث بعض الكلمات وسألت الباحثة من أي حرف يتكون شفهياتطرح الباحثة  - 
تغري العادات " عن املوضوع اجلديد   الطالبات بفتح الكتاب  سألت الباحثة
   "  بتبادل الرياسة
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 .طلبت الباحثة إحدى الطالبات بقراءة النص - 

 شرح املفردات 

شرحها ، تتبعها بعض الطالبات مث بتلفيظ املفردات اجلديدة مث  باحثةال تقام - 
 .الباتهلها الطبقائمة املفردات الشائعة، حىت التشرح مستعمال مفردات جتملما 
  .خدام مرادفها أو التضاد، أوبعرض الصور املناسبة أو بالتمثيل واحلركةأو است

  .كتابة املفردات على السبورة - 

 تقدمي أسئلة استيعابية 

بعد انتهاء الشرح، يسأل املدرس أسئلة استيعابية متعلق بالنص شفويا واحدا 
 فواحدا

 مادة اإلمالءمعاجلة  

، مع تلفظ القمرية والالم الشمسيةالم البباحثة عن كيف كتابة الكلمات ال تشرح
  .بعض الكلمات املوجودة يف النص ورددا الطالبات مع كتابتها يف السبورة

 قوميإجراء الت 

وطلبت من بعض بالالم القمرية والالم الشمسية تسمع الباحثة الكلمات         
  .د املعدةالطالبات كتابتها على السبورة، مث إمالء قطعة من النص املأخوذ من املوا

 . وتصحيح الباحثة إمالء من الطالبات بإمجاع الكراسة وتصححها خارج القصل

 اإلختتام  

  اختتمت الباحثة بقراءة دعاء كفارة الس مث السالم مث اخلروج من الفصل
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  حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثاين

 حتليل بيانات التطوير ومناقشتها  . أ

اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن  حتليل البيانات هي العملية    

وأن حتليل البيانات فهو . تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج

وأما . 1شيء مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل املسألة املبحوثة

  : أهداف حتليل البيانات فهو

 مشكلة البحث ليبحث أو يطلب األجوبة من - 1

 ليبحث موصل بني الظواهر اليت توجد يف البحث - 2

 ليعطي األجوبة اليت تطلب يف البحث - 3

 .ليأخذ اخلالصة واالقتراحات اليت حتتاج إليها الباحثة يف البحث التايل - 4

ونظرا من نفسية  التعليم يف الفصل،التعلم ومن إجراء املالحظة على عملية     

ومن عملية مقابلة مع مدرسات اللغة العربية يف املستوى التمهيدي والثاين  الطالبات،

أحضرت وأعدت الباحثة املواد التعليمية لتكون فعالة يف عملية تعليم مادة اإلمالء 

مناسب ولتشجيع الطالبات على الكتابة  وبتطبيق اإلمالء املنظور للمستوى املبتدئ

   .إمالءا

 ومناقشتها اجاإلنت جتريبحتليل بيانات   . ب

، فتقدم الباحثة الرموز اإلحصائي، وأما حتليل البيانات من نتيجة جتريب اإلنتاج

يف هذا البحث أرادت الباحثة معرفة فعالية استخدام املواد التعليمية، لذلك تستخدم 

الباحثة البيانات من نتائج االختبار القبلي من حيث ترقية مهارة الكتابة قبل استخدام 

                                                            
1 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 346 
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االختبار البعدي من حيث ترقية مهارة الكتابة بعد استخدام ونتيجة  ،تعليميةاملواد ال

  .املواد التعليمية وتطبيق اإلمالء املنظور

يف نفس الصف، ) القبلي والعدي(وبعدما تعرض الباحثة النتائج من االختبارين 

فوصلت الباحثة لتدخل هذه النتائج إىل الرموز اإلحصائية ملعرفة التأثري التعليمي على 

استخدام املواد التعليمية يف تعليم مادة اإلمالء مبعهد عبد الرمحن بن عوف فعالية 

  .مباالنق

 %  26، 61 وية من إحصاء االختبار القبلي حصلت إىلتعرف النسبة املائ

، لذلك تقول الباحثة أن مهارة الكتابة قبل استخدام املواد التعليمية نتيجتهن  )مقبولة(

%  82وأما النسبة املائوية من إحصاء االختبار البعدي حصلت على . أضعف وأدىن

باستخدام يف مادة اإلمالء بة الباحثة لترقية مهارة الكتا، ويدل على حماولة )جدا جيد(

  .املواد التعليمية مرتقية عميقة

وما إىل ذلك، البيانات اليت حصلتها الباحثة من املالحظة واالستبانة تدل على 

بيانات إجيابية ألن ما حاولته الباحثة منذ قيامها يف التعليم يدعم أحوال الطالبات على 

لة قبوهلن املادة اليت تلقيها املدرسة وهذا يعرف من سهو. ترقية مهارة الكتابة هلن

وكثرة اهتمام الطالبات على املادة الدراسية وميول الطالبات إىل املادة الدراسية حينما 

ة لقاءات، هذه احملاولة تستطيع أن تقلل تبدؤها املدرسة تفتحها إىل ختامها حىت ست

  .لكتابةصعوبات دراسة الطالبات يف تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة ا

ومن مث البيانات اليت نالتها الباحثة من االستبانة تدل على درجة مقبولة، ويعرف 

بيان رغبتهن  وميوهلن وعلى أمهية تطبيق اإلمالء شرح نتيجة االستبانة تدل على 

%  5،3جتيب مهم، و%  48،5جتيب مهم جدا، و  % 45،3: املنظور حباصلة 
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ألن الدراسة عند  باملواد املعدة  جتيب متوسط، ومل توجد اجلواب على غري مهم، 

  .الطالبات هلن درجة عالية فيقول هذه الدراسة إجيابية ومقبولة

تعتمد على مجيع النتائج السابقة، أكدت الباحثة هذا البحث أن إنتاج املواد 

% 20ة مهارة الكتابة فعال مبعدل التعليمية لتعليم مادة اإلمالء إجيايب واستخدامه لترقي

  . بني االختبار القبلي واالختبار البعدي
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  12، 4جدول 

يف مهارة الكتابة بعد إجراء الدراسة امليدانية للمجموعة  لميذاتنسبة قدرة الت

  التجريبية

نتيجة االختبار  املعايري املختربة  رقم
  القبلي

نتيجة االختبار 
  البعدي

النسبة املئوية 
قدرة يف ارتفاع 
  الكتابة

  % 2،93  8،66 5،73 التركيب  1
  % 1،60  8،26 6،66 األسلوب  2
  % 2،60  8،73 6،13 املفردات  3
  % 4،40  15،53 11،13 الرسم الكتايب  4
  % 7،7  40،8 33،13 اإلمالء  5

  

  %100× ق -ب=  ن: الرموز للقياس على نسبة ارتفاع قدرة الكتابة 
  ع                                               

  : املالحظة

  نسبة االرتفاع باملئوية:   ن

  نتيجة الختبار القبلي:   ق

  نتيجة االختبار البعدي:   ب

  أعلى نتيحة لكل املادة املختربة:   ع
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 حتليل بيانات االستبانة ومناقشتها  . ج

   4،13 جدول

  املواد التعليميةاألجوبة من االستبانة لدى الطالبات من استخدام 

  ماذا تشعرين بعد استخدام هذه املواد؟ السؤال
رقم
 السؤال

عدد
  العينة

أحب
 جدا

  الأحب  عادي أحب

1  15  5  10  0  0  
النسبة 
 املائوية

100% 33 
%  

66 % 0 %  0 %  

  ؟هل هناك زيادة بعد استخدام هذه املواد السؤال
رقم
 السؤال

عدد
  العينة

كثري
 جدا

  ال أجد  قليل متوسط

2  15  5  10  0  0  
النسبة
 املائوية

100% 33
%  

66% 0 %  0 %  

  ؟هل هذه املواد مهمة لتنمية مهارة الكتابة السؤال
رقم
 السؤال

عدد
  العينة

مهم
 جدا

  ليس مهم  عادي مهم

3 15 5 9 1  0 

النسبة
 املائوية

100% 33
%  

60% 6 %  0 %  

  هل هذه املواد تساعدك يف مادة اإلمالء؟  السؤال
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رقم
 السؤال

عدد
  العينة

تساعد
 جدا

  ال تساعد  قليل  متوسط

4  15  6  7  2  0  

النسبة
 املائوية

100% 40
%  

46% 13 % 0 %  

هل حنتاج إىل قراءة وتعلم النص قبل اإلمالء  السؤال
  االختباري؟

رقم
 السؤال

عدد
  العينة

مهم
 جدا

  ال أجد  فليل  متوسط

5 15 15 0 0  0  

النسبة 
 املائوية

100% 100 
%  

0 %  0 %  0 %  

  هل هذه املواد تزيدك يف مهارتك الكتابة؟ السؤال

رقم 
 السؤال

كثري   
 جدا

  ال أجد  قليل  متوسط

6 15 5 8 2  0  

النسبة 
 املائوية

100% 33 
%  

53 % 13 % 0 %  
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  الفصل اخلامس

  اخلامتة

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
 حثبنتائج ال  .أ 

 التوصيات  .ب 

 املقترحات   .ج 
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  الفصل اخلامس

  اخلامتة

  حث والتوصيات واملقترحاتبنتائج ال

التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء بعد أن حبثت الباحثة عن إعداد املواد 

بتطبيق اإلمالء املنظور مبعهد عبد الرمحن ابن عوف ماالنق، وصلت الباحثة إىل نتيجة 

حسنة وتعليم فعال باستخدام املواد التعليمية املعدة، يف هذه اخلامتة حتتوي على نتائج 

  .البحث، وتوصياته، ومقترحات مرتبطة ذا البحث

 نتائج البحث  .أ 

وحتليلها ومناقشتها السابقة ومن املالحظة واملقابلة واالستبيان بعد عرض البيانات 

واالختبار وحتليلها عن إعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء 

  :بتطبيق اإلمالء املنظور فخالصة القول على ذلك

الكتابة يف مادة اإلمالء على املنهج إن تأليف النصوص التعليمية لتعليم مهارة  - 1

، حصل على كتابة املواد التعليمية املعدة حتت املبتدئ الدراسي للمستوى اجلامعي

إعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء بتطبيق اإلمالء " عنوان 

ملعهد، يف ا الذي احتوى على الدروس املناسبة باحتياج الطالبات" املنظور  

واهتمت الباحثة باختيار املوضوعات مناسبة بنفسية الطالبات وباختيار النصوص 

وأن املواد   .لتنمية مهارة الكتابةاإلمالء  مملوءة بالعربة، مع مراعاة مببحث الدرس

التعليمية املعدة على وجه عام جيد وفعال لترقية مهارة الكتابة باهتمام مادة اإلمالء 
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 ،والتاء املربوطة ،والتنوين ،والشدة ،الطويلةاحلركات و ،ريةإما احلركات القص

لطالبات املستوى األول معهد  .والالم الشمسية ،والالم القمرية ،والتاء املفتوحة

 .عبد الرمحن ابن عوف ماالنق

تعطي أثرا جيد و وأن املواد التعليمية املعدة وبتطبيق اإلمالء املنظور على وجه عام - 2

كتابة الطالبات ولتشجيعهن يف اإلمالء، وأن الدروس يف املواد ملحوظا يف عملية 

بدليل ارتقاء نتيجة . املعدة أثرت جوهريا على ترقية وتنمية كتابة الطالبات

 919من االختبار البعدي يف اموعة التجريبية من  أو املتوسط احلسايب املتوسط

 1230.إىل 

ثة أن املستوى امليتدئ حمتاج إىل وكذلك نتيجة من استبانة الطالبات حصلت الباح -3

السهولة واحلماسة بعملية ، وكانت الطالبات يشعرن بتطبيق اإلمالء املنظور

    . التعليم، ورغبة الطالبات إىل تطبيق اإلمالء املنظور

 التوصيات  .ب 

لترقية مهارة الكتابة يف مادة اإلمالء لطالبات املستوى األول مبعهد عبد الرمحن ابن 

حلة اجلامعي، توصي الباحثة باالعتماد على ملرعوف خاصة، ولطلبة املستوى املبتدئ 

  : ما وصل إليه حبثها باآليت

 تناسب خبصائص الطالبات،أن أن استخدام املواد وتطبيقها يف العملية التعليمية  - 1

 وحتضري فعلى املدرس له حرية يف تقرير .عن عمرها، ومرحلتها، واحتياجها

 .التعليمية املواد
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لبة واحتياجهم قبل بل عملية إعداد املواد أن يعرف نقائص الطعلى املدرس ق - 2

 .القيام بإعداد املواد التعليمية كي الخيطئ بإلقائها سهلة أوصعبة

لغة العربية ومع مدرس اللغة العربية ينبغي على املدرس أن يستشري مع خبريي ال -3

   .يف إعداد املواد التعليمية، كي تناسب مع احتياج الطلبة

 

 تاملقترحا  .ج 

مفيدا ملن يريدوا أن يبحثوا  ترجو الباحثة أن تكون نتيجة هذا البحث مدخال

  :هذا البحث لذلك الباحثة قدمت االقتراحات التالية مبثل

امليدانية الواسعة للحصول على النتيجة الصادقة ربة مل يفعل الباحثة التج - 1

ترجو الباحثة من الباحث املقبل استفاد النتيجة . والضابطة حسب ضيق الوقت

 .من هذا البحث للقيام بتجربة أوسع

أن يدرب بتصميم املواد التعليمية بنفسه اليت تناسب  ملدرسي على اينبغ - 2

 .ملدرس جتاه املواد املدروسةوهذا لغرس روح االبتكار حنو ا باحتياج الطلبة

وتنوعا من التدريبات والتقومي للحصول  تكون املواد التعليمية أكثر جذباأن  - 3

 .على التعليم الفعال

إن نتيجة هذا البحث هي إعداد املواد التعليمية وتعترب مدخال وأساسا نافعا يف  - 4

 اإلمالءجمال تعليم اللغة العريبة على وجه اخلصوص ملهارة الكتابة يف مادة 

       .للمستوى املبتدئ
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 لائوح املصادر واملزاخع املثذئيح
 املصادر -أ 

 انمرآٌ انكرمي .1

  املزاخع العزتيح -ب 

: ، انماهرةوالتزتيح الذينيح طزق تذريس اللغح العزتيحإبراهُى حمًد عطا،  -1
 و1999يكخبت انُهضت ادلصرَت، 

مجُع احلمىق : ، انكىَج أصىل الثحج العلوي وهناىدوأمحد بدر، -2
  1982حمفىغت، 

، هناىح الثحج يف التزتيح وعلن النفسجابر عبد احلًُد جابر وآخروٌ،  -3
 1978دار انُهضت انعربُت، : انماهرة

 اندار :، انماهرةتعلين اللغح العزتيح تني النظزيح والتطثيك حطٍ شحاحت،  -4
 و 1993- هـ 1414ادلصرَت انهبُاَُت، 

  
االجتاىاخ املعاصزج يف تذريس اللغح العزتيح واللغاخ احليح محادة إبراهُى،  -5

 1987 دار انفكرٌ انعريب، :انماهرة،  األخزي لغري الناطمني هبا
أساليثو، – أدواتو – الثحج العلوي، هفهىهو ، آخروٌذولاٌ عبُداث و -6

 1987دار انفكر، : عًاٌ

إضُطكى، : ، انرَاظتعلين العزتيح لغري الناطمني هبارشدٌ أمحد طعًُت،  -7
 و1989/هـ1410

 : يصرالتزتيح احلذيثح هادهتا هيذاهنا تطثيماهتا العوليح،صاحل عبد انعسَس،  -8
 دار ادلعارف
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يكخبت : ، بريوثتعلن اللغاخ احليح وتعليوهاصالح عبد اجملُد انعريب،  -9
  1981، 1:نبُاٌ، ط

 ،10: ط،املىخو الفين ملذرسي اللغح العزتيح عبد احلهُى إبراهُى، -10
 مبصر دار ادلعارف: يصر

 يطابع جايعت :انرَاض، 2:، طاختثاراخ اللغح،  حمًد عبد اخلانك حمًد -11
 هـ1417ضعىد،  ادلهك

طزائك تذريس اللغح العزتيح للناطمني عبد انعسَس بٍ إبراهُى انعصُهٍ،  -12
- 1423ِ جايعت اإلياو حمًد ابٍ ضعىد اإلضاليُتتلغاخ أخزي، 

يـ 2002
 يكخبت انخىبت، :انرَاض طزائك تعلين اللغح العزتيح،حمًد إبراهُى اخلطُب،  -13

 و2003

مجُع احلمىق : انرَاض ،أسالية تذريس اللغح العزتيححمًد عهٍ اخلىيل،  -14
 و1986حمفىغت نهًؤنف،

 هذكزج الذوراخ التزتىيح المصريجحمًىد فراج عبد احلافع وآخروٌ،  -15
 هـ1412إَدوَُطُا، يعهد انعهىو اإلضاليُت وانخربُت لطى حأهُم ادلعهًني، 

الكتاب األساسي لتعلين اللغح حمًىد كايم انُالت ورشدٌ أمحد طعًُت،  -16
 :يكت ادلكريت، العزتيح للناطمني تلغاخ أخزي إعذاده حتليلو وتمىميو

و 1983هـ ياَى 1403جايعت أو انمري، 
أسس إعذاد الكتة َاصر عبد اهلل انغايل وعبد احلًُد عبد اهلل،  -17

 و1991دار انغايل، : نرَاضا، التعليويح لغري الناطمني هبا

 دار : بريوثخصائص العزتيح وطزائك تذريسها،َاَف حمًىد يعروف،  -18
 و1998- هـ1418انُفائص، 



100 
 

 دار : انرَاض يف إعذاد املناىح الذراسيحلاملذخونُد عبد انهطُف هىاَت،  -19
 .، دوٌ ضُتادلرَخ

 الثحىث والذراساخ -ج 

إعذاد املىاد التعليويح لتزليح ههارج الكالم لتالهيذ املزحلح أَاَخ زيراين،  -1
اجلايعت اإلضاليُت احلكىيُت : ياالَك  رضانت ياجطخري غري يُشىرة،الثانىيح،
 و2008-2009

 انُدوة :ياالَك، خانصني، ادلُهج اندراضٍ عهً أضاش يُداٌ عًم اخلرجيني -2
- ياذلا ويا عهُها – اندونُت حىل جتربت حعهُى انهغت انعربُت يف إَدوَُطُا 

2011 
فعاليح استخذام المصص تاعتثار لعثح لغىيح يف تزليح ههارج فرَت َىر،  -3

اجلايعت : غري يُشىرة، ياالَكخطت انبحث نُُم درجت ياجطخري  الكالم،
 و20011يىالَا يانك إبراهُى اإلضاليُت احلكىيُت ، 

 
املزاخع غري العزتيح- ج  

4- Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara,  2002. 

5- Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Surabaya: Hilal 

Pustaka, 2010. 

6- Riduan, Dasar-Dasar Statistik. Bandung: Alfabeta, 2008. 

7- Setiyadi Bambang, Metodologi Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing. 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. 

8- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011. 

 

نشزاخ- د  
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1. www.isesco.org.ma/arabe/.../Langue.../p1.php  

 2012-1-3 انُمم يٍ انشبكت اندونُت  

2. http://www.sef.ps/vb/multka65806/ 

  2012-3-6انُمم يٍ انشبكت اندونُت 
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 لبئًخ ادلالحك
1. 
2. 

 حملخ عٍ ييذاٌ انجحث
 خطخ إخزاءاد انذراسخ ادليذاَيخ

 ادلىاد ادلعذح دلهبرح انكتبثخ يف يبدح اإليالء .3
 أسئهخ االختجبر انمجهي وانجعذي .4
 دنيم االستجبَخ يٍ اخلجري و يذرسبد انهغخ انعزثيخ .5
6.  دنيم االستجبَخ يٍ انطبنجبد ثعذ استخذاو ادلىاد ادلعذح 
7.  دنيم أسئهخ االختجبر انمجهي وانجعذي 
8.  ثعط أوراق انطبنجبد لجم تطجيك اإليالء ادلُظىر وثعذ تطجيمّ 
9.  خطبة عًيذ انكهيخ دراسخ انعهيب إىل يعهذ عجذ انزمحٍ ثٍ عىف 

10.  ثطبلخ اإلشزاف 
11.  انسريح انذاتيخ يٍ انجبحثخ 
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 حملخ عٍ ييذاٌ انجحث
 ادلىلع اجلغزايف -1

وبْ ِؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ولغ ُب ادلغغذ ػجذ اٌشمحٓ فخش اٌذَٓ اٌذوس 
 ِبالٔك، عبوي 246: اخلبِظ، اجلبِؼخ اٌضبٌضخ احملّذَخ، ُب شبسع ساَب رٍغىِبط سلُ

ِؼهذ ػجذ اٌشمحٓ اثٓ ػىف ٘ى ِٓ إؽذي ِؤعغبد رؼٍُُّخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ . اٌششلُخ
واٌذساعبد اإلعالُِخ ُب إٔذؤُغُب، ٔزُغخ اٌزؼبوْ ثٌن سَبعخ ادلشوضَخ احملّذَخ 

.  1992ثىاعـخ اجلبِؼخ احملّذَخ ِبالٔك وِؤعغخ ِغٍٍّ آعُب اخلًنَخ، ِٕز عٕخ 
َٓ ِٓ ثٕبء ٘زٖ ادلؤعغخ اٌزؼٍُُّخ إلػـبء اٌفشطخ اٌىجًنح ٌٍّغزّغ خبطخ  واٌغشع اذلب

ٌذػبح ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ِغ أٔٗ ٌغخ اٌمشآْ وٌٕشش رؼبٌُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ واٌذساعبد 
وخـخ اٌذسوط ذلزا ادلؼهذ ِؼزّذ ِٓ ادلؤعغخ اٌؼٍىَ . اإلعالُِخ ُب إٔذؤُغُب

)اإلعالُِخ واٌؼشثُخ  LIPIA ِغ أٔٗ ِٓ ادلؤعغخ اٌزؼٍُُّخ ِٓ اجلبِؼخ زلّذ اثٓ عؼىد  (
ُب ػٍُّخ اٌزؼٍُُ وبٔذ رؼزّذ ػًٍ أذِبط ثٌن اٌؼٍىَ اٌٍغىَخ واٌؼٍىَ اٌذَُٕخ . اٌشَبع

ؽىت اٌـٍجخ َمذسوْ اعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشثُخ آٌخ ٌفهُ اٌؼٍُ، وِغزؼذا العزخذاِهب 
.   دلظٍؾخ األِخ  

 يذرسبد يعهذ عجذ انزمحٍ ثٍ عىف يبالَك -2
وبٔذ ِٓ ِذسعبد ٘زا ادلؼهذ خشجيخ ِٓ عبِؼخ األص٘ش اٌششَف، وِٓ ثبوغزبْ 

وٍ٘ أعزبرح ِبَب ٔىفُزب، أعزبرح ربرُه ؽغُٕيت، أعزبرح إَزُه شلٍىءح اٌىشديخ، أعزبرح 
.  إَفٍ عزُبواٌب أربصلىاين، أعزبرح أوَب ٔىس ٘ذاَخ، وأعزبرح ٌٍُُظ  

 طبنجبد يعهذ عجذ انزمحٍ ثٍ عىف يبالَك -3
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ولذ دساعخ ٌٍـٍجبد طجبؽب، ِٓ اٌغبػخ اٌغبثؼخ واٌشثغ إىل اٌغبػخ احلبدَخ ػششح 
 20وأسثؼىْ دلُمخ، ووبٔذ اٌـبٌجبد ِمغّخ إىل مخغخ فظىي، اٌفظً اٌزّهُذٌ 

 ؿبٌجخ، 12 ؿبٌجخ، اٌفظً اٌضبٌش 15 ؿبٌجخ، اٌفظً اٌضبين 15ؿبٌجخ، اٌفظً األوي 
.   ؿبٌجبد8اٌفظً اٌشاثغ   

 يُهح تعهيى انهغخ انعزثيخ مبعهذ عجذ انزمحٍ ثٍ عىف -4

:ادلٕهظ اٌذساعٍ َٕذِظ ثٌن اٌؼٍىَ اإلعالُِخ واٌؼٍىَ اٌٍغىَخ ومهب   

اٌمشآْ، اٌزفغًن، احلذَش، اٌزىؽُذ، اٌفمٗ، أطىي اٌفمٗ، : اٌذساعخ اإلعالُِخ  .أ 
 اٌزبسَخ، اٌضمبفخ اإلعالُِخ

لشاءح، وزبثخ، رؼجًن حتشَشٌ، رؼجًن شفىٌ، احلىاس، األطىاد، : اٌٍغخ اٌؼشثُخ .ة 
 .اٌزذسَجبد، اٌمىاػذ، األدة، اٌجالغخ، اخلؾ واإلِالء
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 خطخ إخزاءاد انذراسخ ادليذاَيخ

 انتبريخ األَشطخ رلى
 2012/  1/2 ِٕبلشخ ِغ ثؼغ ادلذسعبد لجً إػذاد ادلىاد   .1
 7/2/2012 اعزشبسح إىل اخلجًن ػٓ ادلىاد اٌزؼٍُُّخ ادلؼذح .2
 24/2/2012 حتغٌن ادلىاد اٌزؼٍُُّخ  .3
 29/2/2012 االخزجبس اٌمجٍٍ ٌٍّغّىػخ اٌزغشَجُخ .4
احلشوبد اٌـىٍَخ : اٌزشثُخ اإلعالُِخ :اٌٍمبء األوي .5

 واٌمظًنح
7/3/2012 

 14/3/2012 اٌشذح واٌزٕىَٓ واٌغىىْ: أَ ػّبسح: اٌٍمبء اٌضبين .6
 21/3/2012 اٌزبء ادلفزىؽخ وادلشثىؿخ : لظخ ادلبي اٌؼبئغ: اٌٍمبء اٌضبٌش .7
اٌالَ اٌشّغُخ : رغًن اٌؼبداد ثزغًن اٌشَبعخ: اٌٍمبء اٌشاثغ .8

 واٌالَ اٌمّشَخ
28/3/2012 

 4/3/2012 االخزجبس اٌجؼذٌ ٌٍّغّىػخ اٌزغشَجُخ .9
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 إعذاد ادلىاد انتعهيًيخ
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 ِبالٔك" ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف: "ادلؼهذ  

 اٌىزبثخ، ُب ِبدح اإلِالء: ادلهبسح  

 األوي: ادلغزىي 

 دلُمخ 50 : اٌضِٓ  

 يعيبر انكفبءح - أ
رُّٕخ ِهبسح  اٌىزبثخ، وِؼبجلخ األخـبء اٌىزبثُخ ثـشَمخ غًن ِجبششح 

 . ثؼشع إٌظىص ادلمشوءح
 انكفبءح األسبسيخ - ة

اي : اٌزشوُض ػًٍ وزبثخ اٌىٍّبد اٌيت رظؼت ػًٍ اٌذاسعٌن ورشزًّ
اٌشّغُخ واٌمّشَخ، اٌزبء ادلفزىؽخ وادلشثىؿخ، اٌغىىْ  واٌشذح واٌزٕىَٓ، 

احلشوبد اٌـىٍَخ واٌمظًنح، وػالِبد اٌزشلُُ، احلشوف اٌيت رٕـك 
 . والرىزت واٌيت رىزت وال رٕـك

 أغزاض انتذريس -ج
رمذمي ٔض لشائٍ َزؼّٓ اٌىٍّبد اٌيت َهذف اٌذسط ٌزؾمُك طؾخ  -

 .وزبثزهب
 .صشوح اٌذاسط ثبدلفشداد واٌزشاوُت اجلذَذح -
 .      فهُ ولذسح اٌـبٌجبد ثبٌمىاػذ اإلِالئُخ اٌيت رؼشع -
 .لذسح اٌـبٌجبد ػًٍ فهُ إٌظىص ثبعزُؼبة األعئٍخ -
 .ِؼبجلخ أخـبء اٌىزبثخ ثزذسَجبد سلزٍفخ -

   .طؾخ ُب إٌـك واٌزُُّض اٌغّؼٍ وطؾخ ُب اٌشعُ اٌىزبيب -
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 انذرس األول  

واحلزكبد  (انفتحخ وانعًخ وانكسزح)احلزكبد انمصريح 
 (ثبألنف وانيبء وانىاو)انطىيهخ 

 انتزثيخ اإلسالييخ

 

ُُِٖٔخ ِثَزِهٔزَِِت إٌُٗفِىِط، َوَغِشِط اٌَْأِخاَلِق اٌَْؾَغٕٔخ،  ُٗ اٌٖزِشِثَُُخ اٌِْئِعٍَب َرِهَز
ًِ اٌٖغَُِّئٔخ، واٌٖشُعىُي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ ٘ى ُلِذَوُح ادْلغٌٍّٔن  َواْلٔزاَلِع اٌٖشَرأئ

 .ادْلَؤصُِّش ُب أِخاَلٔلهُ

ِٓ ُخٍُِك اٌٖشُعىِي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ، – سػٍ اهلل ػٕهب –ُعٔئٍَِذ ػبئشُخ   ػ
َْ: فمبٌِذ  ُٗ اٌمشآ ْٔ، ٌزا . وبْ ُخٍُُم فمِذ وبْ آٌشعىُي اٌٖزِشَعَّخ احَلََُّخ ٌٍمشآ

ُِ اإلِعالَِ وَرِىعُّهب ٌٍٗغٍىٔن اإلَِٔغبٍِٔ ِّٔضُاًل ٌٔزؼبٌُ  .    وبِٔذ األخالُق اإلِعٍَبُُِٓخ َر

ُٓ: اٌىٍّبد اجلذَذح   ُٓ، - ا٘ز  هتزَت، غشط، الزالع، اٌشرائً، ادلؤصش، دتضُال، اٌغٍىنَهز
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  اٌزذسَت األوي: 

  أعت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌُخ

ُٗ اٌزشثُخ اإلعالُِخ ؟ .1  ِبرا هتز

 ِٓ لذوح ادلغٌٍّن ؟ .2

 وُف خٍك اٌشعىي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ ؟ .3

 ِبرا دتضُال ٌزؼبٌُُ اإلعالَ؟ .4

 

 

 

 

 

  اٌزذسَت اٌضبين:  

 :ِب ٔىع ؽشف ادلذ ُب اٌىٍّبد اٌزبٌُخ 
 :عجىسح   .1

 :ػُىف  .2

 :ضلُف   .3

 :ِـبس   .4

 :دعبط   .5

:  انجحث 

ُٗ)أظش إىل وٍّخ  . أ ، فىق اٌفزؾخ٘زٖ ٍ٘  (َ_)جتذ اٌؼالِخ  (َرهز
وُب احلشف األخًن جتذ اٌؼالِخ . احلشف األوي واٌضبٌش ِٓ ؽشوفهب

ُِ)وأظش إىل وٍّخ . اٌؼّخ٘زٖ ٍ٘  (ُ_) ( ِ_)جتذ اٌؼالِخ  (ٌزؼبٌُ
 . اٌىغشح٘زٖ ٍ٘ 

جتذ ثؼذ اٌفزؾخ أٌفب، وأظش إىل وٍّخ  (ئشخػب)وأظش إىل وٍّخ  . ة
جتذ ثؼذ  (طفىآٌ)جتذ ثؼذ اٌىغشح َبًء، وأظش إىل وٍّخ  (الصًٍب)

 .اٌؼّخ واوًا، ٘زٖ  احلشوف رغًّ ؽشوف ادلٓذ
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 :اٌظبحلىْ  .6

 :رلّىػبد  .7

 

  اٌزذسَت اٌضبٌش:  

 :ػغ وٍّخ ِٓ ػٕذن ُب اٌمبئّخ اٌيت رٕبعجهب وّب ُب إٌّىرط 

 
 إٌّىرط

 ادلٓذ ثبٌىاو ادلٓذ ثبٌُبء ادلٓذ ثبألٌف
 قوط ٌيعُ قاأعى

1 ............. ............. ............. 
2 ............. ............. ............. 
3 ............. ............. ............. 
4 ............. ............. ............. 
5 ............. ............. ............. 
  اٌزذسَت اٌشاثغ:  

 .اوزت اٌىٍّبد عبٔت اٌظىس

1.       ...........        6  ..........  .
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2.        ...........           7    .........  . 

 

3.  ............                8   ........... .

 

4.      ..............           9........... .
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5.     ...............         10.......... .

 
 اإليالء االختجبري األول

 أداء احلح
 

ًُ ِغ وأٌذٖ وَواٌذٔرٗ إىل اٌٗغؼىٔدَٔخ أَلداِء فشَؼٔخ احَلظِّ،   َعبَفَش ِإمسبػُ
ِّب َعؼَُذًح ثٌن ِّىَخ ادُلىٓشِٔخ وادلذَٕٔخ ادُلٕٓىسٔح َلَؼِىا أعُجىَػٌن ٔفٍ . وَلَؼِىا ٕ٘بن أَٓب

َِ وَلَؼِىا ُأعجىّػب ُب ادلذَٕٔخ َصاُسوا فُٗ ادلغغَذ  َِّىَخ َصاُسِوا فُهب ثَُذ اهلِل احَلشا
ٌٖ  .إٌَٓجِى

ًُ ؽىَي اٌَىِؼجٔخ عِجَؼَخ أِشَىإؽ وَعَؼً ثٌن اٌٖظَفب وادلشؤح   ؿَبَف ِإِعّبػُ
ََ ِٓ ِبِء َصِض ًُ احُلٖغبَط ٔفٍ . َعجؼَخ أِشىإؽ أَِّؼب، ٍّب َشِشَة ِ شب٘ذ إمسبػُ

ِٓ ثالٕد وضًنٕح، أٌىأُهُ سْلزٍفٌخ وٌُغبُرهُ سْلزٍفٌخ،  ًَِٕٔ، ٌمِذ َعبُءوا ِ َػشفبَد و
ُٓ ٌجُه " وَلُفىا مجُّؼب َُٕبُدوْ  ًِ " ٌجُه اٌٍه الفشَق ثٌن اٌٖظغًِن واٌىجًِن واٌٖشع

ٍّٔ َّشأٔح واٌَؼشِثٍ واألِػَغ  .واٌْ
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 ًِ ًُ اذَلذاََب إىل األ٘ َُ احلظِّ وػبدِد اٌَؼبئٍُخ إىل ثٍٔذ٘ب َرؾّ  أزهِذ أَٓب
 َّ ًُ فمِذ وبْ عؼُّذا ودَتىٓن أْ َضوَس ِىَخ وادلذََٕخ و ِٓب إمسبػُ واأَلطٔذلبِء، أ

 .    عٕٕخ

 انذرس انثبين  

 انّسكىٌ وانشّذح وانتُىيٍ

 ُأوُّ عًبرح

 
 

َّبِصُُٖٔخ  َٗ ػّبسح َُٔغَُِجُخ ِثُِٕذ َوِؼٍت اٌْ ِّ - سػٍ اهلل ػٕهب - أ ُّىَرْط ٌى َٔ
ُِِغٍّٕٔخ ِِشَإٔح  ٔفٍ َغِضَؤح ُأُؽٕذ َػَشَة أؽُذ ادلِشِشٔوٌن اِثَٕهب، فَأِعَشَػِذ ضْلَى . ا

ُِّشِشٔن وَػَشَثِزٗ ِثَغُِٔفهب َفَمَزٍَِزٗ  .اٌْ

 ُٗ َودلبَّ َسَأِد اٌّشعىَي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ َعِشَِؾًب َوَلَفِذ ُرَذأفُغ ػِٕ
 ٔٗ ُٗ ػٍُِ َٓ َسَأي آٌشُعىُي طًٍّ اٌٍّ ِثَغُِٔفهب ؽٖزً ُأٔطَُِجِذ صالَس ػِشَشَح ِٖشًح، َؤؽُِ

ًُ َلبَي ٌٔبِثَِٕهب  َِٖهب ََِغُِ َُ َد ِّ ٔػّبسَح : َوَعٍّ َٓ ُأ ََِّه : َبث َِٖه أ  !ُأ
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َُ ِثُذُخِىِي اٌَْغٕٓٔخ، َفَمبٌَِذ َُٔغَُِجُخ  ٗٔ َوَعٍّ : َوَدَػب ٌََهب آٌشُعِىُي َطًٍّ اهلُل َػٍَُِ
ََ٘زا آٌذَػبِء"  ٍِ ٔفٍ اٌٗذَُِٔب َثِؼَذ  َّب َأَطبَثِٕ ٍِ ِث  ".َِب ُأَثبٌٔ

 

 
 

  اٌزذسَت األوي:  

 أعُيب األعئٍخ اٌزبٌُخ
َٗ ػّبسَح ؟ .1  ِٓ أ

َٓ ػّبسح؟ .2  ِٓ ػشة اثٓ أ

 ِٓ ُرذأفُغ آٌشعىَي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ ثغُفهب ؟ .3

ِّ ػّبسح ؟ .4  ِبرا دػب اٌشعىي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ ٌٔأ

 ِبرا رغًّ ٘زٖ اٌغضوح ؟ .5

 

 

 

 
 

 اٌزذسَت اٌضبين:  

 سرت ٘زٖ اٌىٍّبد ٌزظجؼ مجال

 :انجحث 

فىق ثؼغ احلشوف،  (_ّ) أظش إىل اٌىٍّبد ُب إٌض اٌغبثك جتذ اٌؼالِخ  -أ 
ّٓخ ِضً (ِٖشًح)، ورىػغ فىلهب اٌفزؾخ ِضً اٌشذح٘زٖ اٌؼالِخ رغًّ  ، أو اٌؼ

(َٗ ِّ)، أو اٌىغشح ِضً (أ (. أ
جتذ ُب آخش اٌىٍّخ ػّزٌن، أو فزؾزٌن ُب وٍّخ  (منىرْط)وأظش إىل وٍّخ   -ة 

 . ألٔٗ َٕـك ٔىٔباٌزٕىَٓو٘زا َغًّ . (اِشإٔح)، أو وغشرٌن ُب ِضً (عشحيًب)

 اٌغىىْ٘زٖ رغًّ  (ْ−)جتذ ُب اٌىعؾ ػالِخ  (ثِْٕذ) وأظش إىل وٍّخ  -ط 

 َظُت- َذافغ، أطبة- َغشع، عشحيب، دافغ- منىرط، أعشع: اٌىٍّبد اجلذَذح 
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1.  َٓ ِ– ًُ   ادلبُء – إٌهِش – َغُ

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

ِِشإٔح – خذجيُخ –أٖوُي  .2 ٍ٘ٔ– اإلِعالَِ – َدخٍِذ – ُب – ا   

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

ُْ –٘ى  .3  اٌىشمُي-  والَُ – اهلل – اٌمشآ

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

  آٌشعىُي– طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُّ – احلُبٔح –لذوُرٕب - ُب .4

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

ًُ –ػُٔذ  .5  ادلغٍّىْ -  اٌفـِش – ُب – ََِؾزف

..................................... 
 اٌزذسَت اٌضبٌش: 

 : ِىبهنب ادلٕبعت   اوزت اجلًّ ِرُخ وػغ ػالِخ اٌزٕىَٓ واٌشٓذح ُب
 وَػَغ األُة عىشا ُب اٌُىىِة .1

 األِعشُح رزُ٘ت إًٌَ اٌغِىِق ٌٍٔزغىِق .2

 َُٔغَُِجُخ اِشأح ِغٍّخ .3

 أزظش أمحذ طبؽجٗ صالس عبػبد .4

 أشؼُش ِثَغَؼبَدح ِعذا .5
  اٌزذسَت اٌشاثغ:  

 اوزت اٌؼجبساد ادلزؼٍمخ ثبٌظىسح
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1..........................................................

 
2..........................................................

 
3.........................................................

 
4.........................................................

 
 5.........................................................

      
6........................................................ .
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7....................................................... .

 

 اإليالء االختجبري انثبين

 احلكيًخ ادلزأح لصخ

 

ِّب-  ػٕٗ اهلل سػٍ- ُػُّش َطؼَذ  فـٍَت إٌبِط، ُب وخـَت ادلَّّٕ، َى
ّْ إٌٓغبِء، ِهىِس ُب َُغبٌُىا أٌّب ِٕهُ  وأطؾبثٗ وعٍُ ػٍُٗ اهلل طًٍ اهلل سعىي أل

ِٓ إٌٓغبِء ُِهىِس ُب َِضَذوا مْل ٍُ أِسثؼّبئٔخ ػ  ُب َضَُذوا أٌّب أَِشُ٘ ٌزٌه .ٔدس٘
ٍُ أِسَثؼّبئٔخ ػًٍ ادلشأٔح َطذاِق  ٌٗ لبٌِذ ادلِّّٕ، ِٓ ادلؤٌِٕن أًُِن ٔضَي فٍّب .ٔدِس٘
ِِشأٌح ِٓ ا ٓٓ ُب إٌِّغبَء َضَذوا أْ إٌبَط هنَُذ ادلؤٌِٕن، أًَِن َب لشٍَش ِ  َطذلبٔره
ٍُ؟ أسثؼّبئٔخ ػًٍ  وآرُزُ: }رؼبىل اهلل لىي مسؼَذ أِب: فمبٌِذ .ٔؼُ: لبي ٔدِس٘

ٓٓ ُّ غفشأََه، اٌٍهُ: فمبي(.اٌىضًن ادلبي  ٘ىاٌمٕـبس{ ) لٕـبسا إؽذا٘  إٌبط و
َٗ  أْ هنُُزىُ وُٕذ إٍٔٓ إٌبُط أَهب َب: ولبي ادلَّّٕ، فظؼذ سعغ ٍّب .ػَّش ِٓ أفم

ِٓ إٌغبء، ِهىس ُب رضَذوا ٍَ أْ شبء فّ ِٓ َؼـ ًْ أؽٖت ِب ِبٌٔٗ ِ  .فٍُْْفؼ
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 انذرس انثبنث  

 انتبء ادلزثىطخ وانتبء ادلفتىحخ

 ئعظبال ادلبل لصخ

 

ّْ َُِشَوي َِ إًٌَِ َعبَء َسُعاًل أ َِب ! إِبَ َب: ٌٗ ولبي ٌٍُٕخ، راَد حَؽَُِِٕف َأِثً اإل
ْٕ ُب َِباًل َدَفُِٕذ َؿِىٍََِٕخ ُِٖذٕح ُُِِٕز َْ، َ٘زا ٔغُُذ وٌَىٍِّٕ َِب، ِىب ًْ ادْلَىب  فه

ًِّ ٔفٍ ُرغَبٔػُذٍِٔ ِٖٔ َؽ ُٗ فَمبي ادُلِشٔىٍَٔخ؟ ٘ٔز ٌَ َُ َِب ِٓ ٘زا ٌُظ: اإل ِٔ ًِ َّ ٗٔ؛قاٌفَِ َػ َ 
َِ٘ت،: ٌٗ ولبي َفّىَشحَلَظًخ ٍّب. َؽاًل ٌه أِعُذ ؽىٖت ِّ ٔاْر ـٍَُْغ ؽىٓت فظ  اٌٗظِجُؼ، ََ

َْ عَزْزُوُش فئَٖٔه ْْ ادلبِي ََِىب ًُ، فزَ٘ت .رؼبىل اهلل َشبَء إ . َُظٍٍِّ وأَخَز اٌٖشُع
َْ َرْزُوُش اٌٖظاَلٔح، وأْصَٕبَء لٔظٍُِش، وْلٕذ وثؼَذ وُفِغَأًح، َٓ أٌّزٌ ادلىب  فُٗ، ادْلَبَي َدَف
ًُ َعبَء آٌظجبِػ وُب .وأِؽَؼَشٖ إٌُٗ ور٘ت فأِعَشَع  ، ؽُٕفخ أىب اإلِبَ إىل آٌشع
 عَأَرَزّوُش أٍٔٓ ػشفَذ وُف: َعأٌََٗ ٍّب ، وَشَىَشٖ ادَلبِي، ػًٍ ػَضَش أٔٓٗ وأِخَجَشٖ
َْ ُِّذ أَلٍٔٓ: اإلِبَ فمبي! ؟ ادلبِي ِىب ّْ َػٍٔ َْ أ ـَب ِٓ آٌشُِ ٍِ ََِزُشُوَه ٌ  ، ُرَظٍِّ

ِٓ ادلبِي ثَزَزوُِّش وعُُِشٔغٍَُه  .َطٍَبٔرَه ػ
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  اٌزذسَت األوي:  

 أعت األعئٍخ اِرُخ
 دلبرا عبء اٌشعً إىل أيب ؽُٕفخ؟ .1

 ِٓ ٘ى إِبَ أثى ؽُٕفخ؟ .2

 ِبرا ٔظؼ اإلِبَ ٌٍشعً؟ .3

 ِىت ػضش اٌشعً ػًٍ ِبٌٗ؟ .4

 ً٘ اٌشُـبْ َزشوٕب ػٕذ اٌظالح؟ .5

 

 

 

 

 

 

  اعزخشط ِٓ إٌض مخظ وٍّبد رٕزهٍ ثبٌزبء :اٌزذسَت اٌضبين 
 .ادلشثىؿخ ومخظ وٍّبد ثبٌزبء ادلفزىؽخ

  اِأل اٌفشاؽ اٌزبيل وّب ُب ادلضبي:اٌزذسَت اٌضبٌش : 

 

 َٕغً، اٌفمُٗ، ػضش-َذفٓ، ٔغٍ- َشوٌ، دفٓ-سوي: اٌىٍّبد اجلذَذح

  :انجحث 

، (فغأح)و  (ؽُٕفخ)اٌيت حتزهب خؾ ُب إٌض اٌغبثك ِضً أظش إىل اٌىٍّبد ُب 
 .اٌزبء ادلشثىؿخو٘زٖ اٌزبء رغًّ  (ح)وزجذ ٘ىزا 

وزجذ اٌزبء ٘ىزا  (ػشفَذ)و  (ػٍَّذ)وأظش إىل اٌىٍّبد اٌيت حتزهب خؾ ِضً 
 .اٌزبء ادلفزىؽخ٘زٖ اٌزبء رغًّ  (د)
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 ِذسعبد ِذسعخ إٌّىرط
 وشاعبد ................ 1
 ................ ِهٕذعخ 2
 ِؤِٕبد ................ 3
 ................ أعزبرح 4
 رٍُّزاد ................ 5

 

  طً ٘زٖ األؽشف ٌزظجؼ مجٍخ ِفُذح:اٌزذسَت اٌشاثغ  

 

 ا ي س ط و ي   ا ي د س ط َ ح   ا ي ػ ٌ ح   ي ي ق س آ ْ .1

 د ف ْ   ا ي س ط ي    َ ا ي ٖ .2

 ع س ة د   ا ي ة ْ د  ا ي ن ي ة .3

ٌ ف د ػ   ا ي ي ٖ  ة س ن ا د  َ ْ  ا ي ط َ ا ء   و ا ي أ س  .4
 ع  ة ا ي إ ٌ َ ا ْ 

 أ د ع ي َ   ا ي ي ؽ ح   ا ي ع س ة ٌ ح     ف ٌ    ا ي َ ع ٖ د .5

 اإليالء اإلختجبر انثبنث

ِّ ادْلز َْأِح لّصُخ  وانَفِمْي

 

َِِشَأٌح مسؼِذ َّْ ا َٓ : لبي -ػٕٗ اهلل سػٍ- ِغّؼىد ثٓ اهلِل َػِجَذ أ ِٓ ٌََؼ  َُِّشؽَُد َِ
َٓ خٍمزهب َٓ َفُزَفٓشُق إٌَٓغبِء، ِٔ َٖ .َؽبِعَجَُِهب وُرَشّلُك ٌٍٓضََِٕٔخ، َأِعَٕبِٔهب َثُِ  إٌُٗ، ِدَةَفَز
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ٍِ:  ذلب فمبي رٌه، ػٓ وعأٌِزٗ َِبٌٔ ُٓ ٌَب َو ِٓ َأٌْؼ َِ ُٗ  ػٍُٗ اهلُل طًٍّ اهلِل سعىُي ٌََؼَٕ
َُ٘ى وعٍُّ، َِ٘شٕخ ٔفٍ ادَلِشَأُح فمبٌِذ .اهلِل وزبِة ٔفٍ َو  لشأُد ٌمذ: واِعٔزِغَشاٍة َد
َْ ِٓ إًٌَِ َُشًُن شًُِئب فُٗ َأِعِذ مْل ٌىٍٕٓ وٍَّٗ اٌَْىِشمَي اٌُمِشآ ِٓ ٌَِؼ َِ َٓ ِّ ًُ ََُم َّ ًَ َثِؼ  ِْٔض

ٖٔ َُّخ َظَهَشِد وَٕ٘ب .اأَلِشَُبِء َ٘ٔز ٗٔ ٔؽْى ُُ أٌّزٌ اٌَْفٔمُِ ُٗ ََْفَه ّّب ٔدََٕ  فمبي َعُّٓذا، َفِه
َِّشَأٔح ِٓب: ٌٍ َِب: } رؼبىل اهلِل َلِىَي َلَشْأَد أ ُُ َو ُٖ آٌشُعُىي آَربُو َِب َفُخُزِو ُِ َو  ََٔهبُو

ُٗ ْْ: ذلب َفَمبَي َثًٍَ،: اٌَِّشَأُح أعبثِذ !؟{َفبَِٔزُهِىا َػِٕ ُْ ََٔهً َفَمِذ إر - ػِٕٗ اٌُمِشآ
 . أَّؼب
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 انذرس انزاثع  

  انالو انشًسيخ وانالو انمًزيخ

 تغري انعبداد ثتجبدل انزيبسخ
 

               

 
  
 
 
 
 

ِِٔظ  ادلبػٍ اٌؼبَ ُب ِّ اخَلب ْٔ احل   عُذًح،(RW 5) وبِٔذ ػبداُد عّىب

ًِ أٌّضبِي  وبدْلَغبثمٔخ اٌُمشآُٔٔخ ٌأَلْؿفبِي، اٌذََُِّٕخأٔٓهُ ََؼٔمذوْ األِٔٔشـَخ :  ػًٍَ عجُ

أفمٗ،  اٌشَبعخ،  عىبْ،  َؼمذوْ،  اٌؼبداد،  احلبٌُخ،  ادلٍزضَ، اٌشلض، :  اٌىٍّبد اجلذَذح 
 َٕجغٍ ػًٍ، اؽزمبي
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ُِوا ْٔ َوَؽالْي ِثَؾاَلْيٌٓزِؼٍُِ ٍِّ، واحلفٍٔخ ثٔزْوَشي ُُٔضوِي اٌُمِشآ  Halal) )   آٌذَِِٕ

bihalal ُِب ُِ ِّ ادْلِغٍٔ ـِْش، و٘ٔزٖ اٌَؼبَداُد ِؼمذٌح ثىعىٔد سئُِظ احل ٔػُٔذ أٌف
ُِ اإلِعالَِ َِ ثزؼبٌُ ٍَْزِض  .   ادُل

َِ ٔشبٕؽ غًَن  ٍَ ِثبِصٔدؽب وأطجؾِذ ػبَداُد ُعّىبَِٔهب احلبٌُُخ غًَن عُذٕح، و٘
ٍّ َِ لبػٔخ االِعزّبِع (jarankepang) وٍؼِت َعبَسِٔىُجبٔظ ،إِعالِٔ ، واعزخذا

ـِْش  فَُهب آٌشلُض  (ؽاَلْي حبالْي)الِؽزفبِي ُشِشِة اخلِّش، ؽٓزً ٔفٍ ؽفٍٔخ ػُٔذ أٌف
 ،ٍٗ ُُ آٌذَِٕ ّْ و َعبَسِٔىُجبٔظ فمْؾ، وال جيُذ اٌزؼٍُ ورٌه ِثزجبُدِي اٌشَِّبعٔخ، ؽُُش أ

ُِ اإلعالَِ ووبْ صوُعَهب سئُّغب ٌفشَِك اجلذََذآٌشئَُظ  ٍُِزضٌِخ ثزؼبٌُ  ِشأٌح غًُن 
 .عبسٔىُجبٔظ

أـاللب شلب ُروَش عبثًمب، َِٕجغٍ ػًٍ ادلغٍُ ػٕذ اخزُبِس سئُِظ آٌشِؼِت أْ 
ًِٓخ، ٌِ ِإىل طالِػ أِىِس ادْلِغزِّغ وإٌٓبِط ػب َّ رٌه َُؤدِّ َٗ دَّٕب أل ِٓ أْفَم َِ  خيزبَس 

ْٔ اٌىشمِي َٓ آٌغَّبِء واألِسِع وّب روَش ُب اٌمشآ ُب . وأفزبِػ َثَشوبٔد اهلِل ِ
 96: عىسح األػشاف 
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  اٌزذسَت األوي: 

  أعت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌُخ
 ِبرا ػبداد عُذح ٌغىبْ احلٍ اخلبِظ ؟ .1
 دلبرا اٌؼبداد اجلُذح ِؼمذح ُب احلٍ اخلبِظ ؟ .2
 دلبرا أطجؾذ اٌؼبداد ُب احلٍ اخلبِظ غًن عُذح ؟ .3
 وُف أفزبػ ثشوبد اهلل ؟  .4

 دلبرا ػًٍ ادلغٍُ ػٕذ اخزُبس اٌشئُظ أْ خيزبس ِٓ أفمٗ دَٕب؟ .5

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 اٌزذسَت اٌضبين:   

 :اوزت اإلعبثخ اٌظؾُؾخ ُب وشاعزه
 ...........اٌؼذد لجً مخغخ ٍ٘ .1

 .............غذا. اٌُىَ اخلُّظ .2

 وُ اٌغبػخ ثؼذ صالصٌن دلُمخ ؟. اٌغبػخ اِْ اٌضبٌضخ وإٌظف .3

 :نجحث ا

، جتذ (اجلذَذ)و  (اٌؼبَ)اٌيت حتزهب خؾ ُب إٌض اٌغبثك ِضً  أظش إىل اٌىٍّبد 
 .اٌالَ اٌمّشَخأْ اٌالَ رٕـك فُهب و٘زٖ اٌالَ رغًّ 

جتذ أْ اٌالَ فجهب ال  (اٌذَُٕخ)و  (اٌزؼٍُُ)وأظش إىل اٌىٍّبد اٌيت حتزهب خؾ ِضً 
 .اٌالَ اٌشّغُخرٕـك ورغًّ ٘زٖ 
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 وُ ػّشٖ لجً صالس عٕىاد ؟. ػجذ اهلل ُب اٌؼششَٓ ِٓ ػّشٖ .4

اعزخشعٍ ِٓ إٌض صالس وٍّبد فُٗ اٌالَ اٌمّشَخ و صالس وٍّبد فُٗ  .5
 اٌالَ اٌشّغُخ؟

 

  اعزّغ إىل اٌىٍّبد اٌزبٌُخ، وػٌن ٔىع اٌالَ فُهب، :اٌزذسَت اٌضبٌش 
 .اٌىصَش، اٌغغٓ، ادلٍه، اٌظُٕ، اٌمجغ :مشغُخ أو لّشَخ

  اعزّغ إىل اٌؼجبساد ٍّب اوزت ػًٍ وشاعزه اٌىٍّخ ادلٕبعجخ :ٔشبؽ 
 :هبب ِغ اخزُبساٌظىسح ادلىعىدح

 ٔشي وً شٍء ؽىٌٕب .1
 ٔأخز ِٕهب اٌفبوهخ، واٌض٘ش، واخلشت .2
 ذلب سائؾخ ؿُجخ وِٕظش مجًُ .3
 رظهش ُب اٌغّبء ٌُال .4
 ٔغىٓ فُٗ .5
 رؼُش ُب ادلبء .6
 ٔششة ثٗ اٌشبٌ واٌٍّْ .7
 رأوً اٌؼشت .8
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127 
 

 اإليالء االختجبر انزاثع

 ريعبٌ شهز انصىو

َِ وشهُش  ٍَ، ألٔٓٗ شهُش اٌظى ٍَ إىل ػب َْ ِٓ ػب َٕزظش إٌبُط سِؼب
ُِ ِٓ أٌٔف شهٍش، . اٌؼجبدٔح وشهُش آٌزشاؽ فُٗ ٌٍُُخ اٌَمذِس، اٌّيت ٍ٘ خًْن ِ

ُْ ػًٍ ٔجَُٕب زلّٕذً طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ، وفُٗ ِىلؼُخ  واٌّيِت ٔضَي فُهب اٌمشآ
 .ثذٍس، وٍ٘ أوُي ٔظٍش ِٓ اهلل ٌٍّغٌٍّن

 ِٓ ادلغٍّىْ لذ أخزوا َغزؼذوْ ٌمبئٗ، اِثبُء َشزشوْ لَّش آٌذَ
وعبػَخ . ، واألِهبُد جيٓهِضْ األؿؼَّخ واحلٍَىي اٌَّزَزَح"ادلىٖغشأد"

 َِ ـّؼب اإلفـبِس جيزُّغ أفشاُد اأُلعشٔح مجُؼب ؽىَي ادلبئذٔح، وثؼَذ رٕبوِي اٌ
وآٌظالٔح َغزشحيىْ، ٍب َز٘جىْ إىل ادلغغذ ألداء طالٔح اٌؼشبِء 

ْٔ  .واٌزشاوَِؼ ورالؤح اٌمشآ

وػٕذِب ََؾٌُن  اٌغؾىُس َزٕبوٌىْ ِٓ اٌـؼبَ ِبَؼُٕهُ ػًٍ طُبَ 
َْ اٌفغَش وَٕبِىْ لًٍٍُب، وَغزُمظىْ ٌُِجَذُأوا ػٍَّهُ  اٌُىَ اٌزبيل ٍب َُظٍى
َْ، خيشُط اِثبُء واألِهبُد ٌششاِء  َِ األخًِن ِٓ سِؼب ُب ٔشبٕؽ، وُب اٌُى

 .ادَلالثِظ اجلذَذٔح اِعزؼذاّدا ٌٔؼُٔذ أٌفـِش
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َٓ، ألداِء صوبٔح  ِٓ شىاْي، َغزُمظ ادلغٍّىْ َِجّىشَ َِ األٓوِي ِ وُب اٌُى
 ًُ اٌفـِش ٍّب طالٔح اٌؼُٔذ مجبػًخ، ٍب َزجبدٌىْ اٌضَبسأد واٌٖزهبٍِٔ وػٕذِب َُمبث

ُُ طذََمٗ َمىُي  ٍَ وأٔزُ ِثخًٍن: " َفًنٗد اِخُش " ػُْذ عؼُْذ: " ادُلغٍ ُّ ػب  ".     و

 

 الختجبر انميهي وانجعذي نهًدًىعخ انتدزيجيخ اعؤاي

 نطبنجبد ادلستىي األول مبعهذ عجذ انزمحٍ ثٍ عىف يبالَك

يٍ انعجبراد انتبنيخ (أ، ة، ج، د) اختزي يب ْى يُبست يٍ :انسؤال األول  

  اخزشٌ اٌؼجبسح ادلٕبعجخ ثبٌظىسح.1

           
 َجُغ اٌزغبس فىاوههُ ُب اٌغىق . ٘زا اٌغىق َجُغ اخلؼشواد                  ة. أ

  َجُغ اٌزبعش احلٍىي ُب اٌغىق. َشزشٌ ادلشزشٌ األؿؼّخ                     د. ط

2.         

٘زا ؿّبؿُ . د ٘زا رفبػ أخؼش .ط٘زا رفبػ ٌزَز   .  ة   ٘زا ثشرمبي أمحش.أ 
 أمحش
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 ؽىي اٌىؼجخ..........   إٌبط   .3

 َذػىْ. د َظٍىْ           . ط َضوسوْ       . ةَـىفىْ      . أ

   ادلغٌٍّن......اٌشعىي طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ ٘ى.4

 . د لذوح         . ط سعً        . ةأِخ           . أ
 رىعُٗ

خٍمزهب ِٓ إٌغبء........ ٌؼٓ ِٓ . 5  

 .د   رغًن. ط    رٕظف .                 ة رظٍؼ.أ
                                                                                                                               حتغٓ

.منىرط ٌىً اِشأح ِغٍّخ .......... 6  

 .           د ؿٍؾخ.             ط ٔغُجخ ثٕذ وؼت.ة           عٍّبْ.أ
  ُِغشح

 وُ اٌغبػخ ثؼذ صالصٌن دلُمخ ؟. اٌغبػخ اِْ اٌضبٌضخ وإٌظف .7

 . د       اخلبِغخ. ط           اٌضبٔجخ .ة       اٌىاؽذح.أ
  اٌشاثؼخ

...... ادلغٍُ ػٕذ اخزجبس سئُظ اٌشؼت أْ خيزبس. 8  

 غُٕب.  د طبِزب.        ط ِٓ أفمٗ دَٕب. ة           ِٓ ِبٌه األِىاي.أ
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ثبٌغؾت......... اٌغّبء . 9  

 .      دلٍٍُخ. ط     غضَشح.ة ٍُِئخ   . أ
         صمٍُخ 

..........ادلٍه وً َىَ اجلّؼخ َز٘ت إىل.10  

 اٌغغٓ  .ط       االعزّبع.ة ادلشػً  .  أ
   إٌض٘خ.د 

 .رتيب ْذِ انكهًبد نتصجح عجبرح يفيذح: انسؤال انثبين

ًُ -  ِغ –َعبَفَش - اٌٗغؼىٔدَٔخ - وأٌذٖ - فشَؼٔخ  .1 -   إىل –وَواٌذٔرٗ - ِإمسبػُ
  احَلظِّ–أَلداِء 

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

  اٌض٘شح– مجًُ – ذلب – ؿُجخ – وِٕظش – سائؾخ  .2

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

  ُب– ٘زا – اٌذُٔب – أطبثين – اٌذػبء – ثؼذ – ِبأثبيل – مبب  .3

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

 عربي ْذِ انصىرح ثبنعجبراد يٍ عُذن: انسؤال انثبنث

1.  .............................................  



131 
 

2. .............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................ 

5. ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 انسريح انذاتيخ
 إَفٍ عزُبواٌب أربصلىاين: االعُ   

 1978 أوزىثش 29ثىٔىسوغى، :  ِىبْ وربسَخ ادلُالد 

 – 52شبسع ثغبٔك أغىٔك : اٌؼٕىاْ  
 ِذَٕخ –عىوىْ - ثغبٔك   عبٔذ

 ِبالٔك

 ِزضوعخ: ؽبٌخ االعزّبػُخ 

 08123317895:         سلُ اذلبرف 

 :اخلّّاد اٌؼٍُّخ

  1997 ثىٔىساغب  –ػبثش " وايل طبػب " ختشعذ ِٓ ِؼهذ   -1

 2001ختشعذ ِٓ  عبِؼخ األص٘ش اٌششَف   -2

 
 :اخلّّاد ادلهٕخ

 2002ِبغزبْ " ثذس اٌغالَ"ِذسعخ اٌذَٓ اإلعالٍِ واٌٍغخ اٌؼشثُخ ُب ِؼهذ   -1

  ؽىت اِْ 2004ِذسعخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ُب ِؼهذ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ ػىف ِبالٔك  -2
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