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 مستخلص البحث
ـ. األنشطة البلصفية كأثرىا يف ترقية كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف مدرسة َُِٕعائدة رضبواٌب، 

اؼبعارؼ الثانوية االسبلمية سنجاسارم، رسالة اؼباجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية دراسات العليا، 
( ِ( الدكتور أكريل حبر الدين، ُشرؼ: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼب

 الدكتور نور ىادم. 

 الكلمات اؼبفتاحية: األنشطة البلصفية، اؼبهارات االستنتاجية

تتم تعلم اللغة العربية من خبلؿ اؼبمارسات اللغوية اليت تقـو هبا الطبلب خارج اؼبدرسة كداخلها. كتتنوع 
ىذه اؼبمارسات خارج اؼبدرسة، لتشمل اؼبناشط اللغوية الوظيفية اليت تستخدـ فيها الطبلب اللغة العربية حديثا 

رفة كسلوكا. كؼبمارسة تعليم اللغة يف اؼبدرسة فتسَت يف كاستماعا، كقراءة ككتابة، كالًتبية الدينية اإلسبلمية مع
مسلكُت: أحدنبا مايقدـ داخل الفصوؿ الدراسية، كثانيهما ما يقـو بو الطبلب يف ؾبتمع اؼبدرسة من النشاط. كيف 

، ٍب غبصوؿ تعليم اللغة العربية اؼبهارات اللغوية )مهارة االستماع، كمهارة الكتابة، كمهارة القراءة، كمهارة الكبلـ(
كمن إحدل  اؼبهارات اللغوية كتكوين الشخصية القوية للطبلب. فبارسة إذل ربتاجعلى قباح تلك اؼبهارات، 

العربية للطبلب. كمع تلك األنشطة البلصفية، ترجو الباحثة أف اللغوية طريقات ىي تعزيز األنشطة البلصفية ال
أك يف أم اجملاؿ كخاصة يف اؼبهارات  ة يف داخل الفصل الدراسيةيد يف تعليم اللغة العربيالكفاءة اعب الطبلب لديهم

 .االستنتاجية
معرفة األنشطة البلصفية اللغوية العربية اؼبطبقة يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية يهدؼ ىذا البحث إذل 

اؼبهارات  اإلسبلمية سنجاسارم، ككشف أثر تطبيق األنشطة البلصفية اللغوية العربية يف ترقية كفاءة الطبلب يف
 االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم.

تستخدـ الباحثة اؼبدخل الكيفي كالكمي، كدبنهج دراسة اغبالة. كمصادر البيانات ىي من البيانات 
 األساسية كالبيانات اإلضافية. كأدكات صبع البيانات ىي: اؼببلحظة، كاؼبقابلة، كالوثائق، كاالختبار.

( كانت ثبلث األنشطة البلصفية اللغوية العربية اؼبطبقة يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية ُئج البحث ىي: كنتا
( كأثر من تلك ِاإلسبلمية سنجاسارم، منهم: صبعية اللغة العربية، كفٌن اػبط العريب، كفٌن البنجارم كالقراءة. 

جايب، كيف تشكيل رغبة كموىبة الطبلب األنشطة البلصفية ىي: تساعد يف تشكيل شخصية الطبلب كالسلك اإل
يف تعليم اللغة العربية. كتستطيع أف تزيد اػبربة كاآلفاقة اعبديدة عن اللغة العربية، كتزيد الثقة يف نفس الطبلب 
لشجاع أف يعرٌب كفاءهتم يف اؼبهارات االستنتاجية. كيستطيع أف يعرٌب آراءىم كأفكارىم أماـ أصدقائهم جيدا. كبناء 

حساب يجة االختبار ىي: على نت ُْ،ٕٕ     بدرجة جدكؿ   كلذلك، . Ha، كيقبل Ho. فيفرض  ٗٓ،ٓ 
تستطيع أف تقاؿ الباحثة بأف "يوجد أثر من األنشطة البلصفية اللغوية العربية على كفاءة الطبلب يف اؼبهارات 

 االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم."
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The perfect Arabic learning is learning through language training that is 

conducted by students either inside or outside school. There is language training 

that is conducted outside the school, including linguistic activities that are used by 

students by using Arabic, both speaking, listening, reading, and writing, as well as 

knowledge and behavior Islamic education and to train the mastery of students in 

Arabic in the school environment can be categorized into two aspects: the first 

aspect is what the students do in the classroom, and the second aspect is what the 

students do about the activities that exist in the school community. In Arabic 

language learning, there are four language skills (listening skills, writing, reading, 

and speaking), then to achieve the success of the four skills, it needs skills training 

language and the formation of personal character of students. The one of the ways 

is through increasing Arabic extracurricular activities for students. With the Arabic 

extracurricular activities for students, it is expected that students will have good 

ability in learning Arabic language either in class or in all aspects especially in 

writing and speaking skills. 

This research aimed at determining what Arabic extracurricular activities 

have been applied at MA Al-Ma'arif Singosari, and to discover the influence of 

extracurricular activities in improving students' skills on writing and speaking 

skills at MA Al-Ma'arif Singosari. 

This research used qualitative and quantitative approach with case study 

research type. The data source used the main data and additional data. And data 

collection instruments used participant observation techniques, in-depth interviews, 

documentation, and tests. 

The results showed that: 1) there were three Arabic extracurricular 

activities that have been applied at MA Al-Ma'arif Singosari, namely: Arabic Club, 

Calligraphy Art, and Banjari Art and Qira'ah. 2) and the influence of these three 

Arabic extracurricular activities were: assisting in the formation of personal 

character and student activeness, as well as fostering the interests and talents of 

students in learning Arabic. There was new experiences and ideas in Arabic 

learning, and fostering students' confidence to be able to pour the ability in writing 

and speaking skills, and able to develop the ideas in front of the friends. Based on 

the test results, showed that: F count result was greater than F table, it was 77.14> 

5.59. Then rejecting Ho and accepting Ha. It can be concluded that “There was an 

influence that was arising from Arabic extracurricular activities on the students' 

ability in writing and speaking skills at MA Al-Ma'arif Singosari”. 
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Kata Kunci: Kegiatan Ekstrakulikuler, Ketrampilan Istintajiyah (Menulis dan Berbicara) 

 Pembelajaran Bahasa Arab dikatakan sempurna adalah pembelajaran melalui 

pelatihan kebahasaan yang dilakukan oleh siswa baik di dalam atau di luar sekolah. 

Terdapat berbagai macam pelatihan kebahasaan yang dilakukan di luar sekolah, meliputi 

kegiatan-kegiatan kebahasaan yang digunakan oleh siswa dengan menggunakan Bahasa 

Arab, baik berbicara, mendengar, membaca, dan menulis, dan juga pendidikan Agama 

Islam baik secara pengetahuan dan tingkah laku. Dan untuk melatih penguasaan siswa 

dalam Bahasa Arab di lingkungan sekolah dapat dikategrikan kedalam dua aspek: aspek 

pertama adalah apa saja yang dilakukan siswa didalam kelas pembelajaran, dan aspek 

yang kedua adalah apa yang dilakukan siswa mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di 

lingkungan masyarakat sekolah. dalam pembelajaran Bahasa Arab terdapat empat 

ketrampilan berbahasa yaitu (ketrampilan mendengar, menulis, membaca, dan berbicara), 

kemudian untuk mencapai keberhasilan dari empat ketrampilan tersebut, diperlukan 

adanya pelatihan ketrampilan kebahasaan dan pembentukan karakter pribadi siswa. Dan 

salah satu cara yang digunakan adalah melalui peningkatan kegiatan ekstrakulikuler 

Bahasa Arab untuk siswa. Dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler Bahasa Arab untuk 

siswa, diharapkan nantinya siswa memiliki kemampuan yang baik dalam pembelajaran 

Bahasa Arab baik di dalam kelas ataupun di segala aspek khususnya dalam ketrampilan 

menulis dan berbicaranya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kegiatan ekstrakulikuler 

Bahasa Arab yang diterapkan di MA Al- Ma’arif Singosari, dan untuk menemukan 

pengaruh kegiatan ekstrakulikuler tersebut terhadap peningkatan kemampuan siswa pada 

ketrampilan menulis dan berbicara di MA Al- Ma’arif Singosari.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan jenis 

penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan berasal dari data utama dan data 

tambahan. Dan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi, 

wawancara mendalam, dokumentasi, dan tes. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat tiga kegiatan ekstrakulikuler 

Bahasa Arab yang diterapkan di MA Al- Ma’arif Singosari, yaitu: Club Bahasa Arab, Seni 

Kaligrafi, dan Seni Banjari dan Qira’ah. 2) dan pengaruh dari ketiga kegiatan 

ekstrakulikuler Bahasa Arab tersebut adalah: membantu dalam pembentukan karakter 

pribadi dan keaktifan siswa, serta menumbuhkan minat dan bakat siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Arab. Menambah pengalaman dan ide-ide baru dalam pembelajaran 

Bahasa Arab, serta menumbuhkan percaya diri siswa untuk mampu menuangkan 

kemampuannya dalam ketrampilan menulis dan berbicara, serta mempu mengembangkan 

ide-idenya di hadapan teman-temannya. Dan berdasarkan pada hasil tes, menunjukkan 

bahwa: hasil F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu dengan angka 77.14 > 5.59 . 

Maka menolak Ho dan menerima Ha. Dapat disimpulkan bahwa “Terdapat pengaruh yang 

ditimbulkan dari kegiatan ekstrakulikuler bahasa arab terhadap kemampuan siswa dalam 

ketrampilan menulis dan berbicara di MA Al- Ma’arif Singosari.” 
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تقديرشكر و   
رب العاؼبُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ  بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل

 األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أما بعد.
( من قسم تعليم اللغة S-2قد انتهت كتابة رسالة اؼباجستَت لنيل درجة اؼباجستَت )

العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج، 
 أنسى أف أقدـ كلمة الشكر إذل الذين قد ساعدكين يف كتابة ىذا البحث، كىم: كلذا ال

، مدير جامعة موالنا مالك الربفيسور الدكتور اغباج عبد اغبارس  األستاذفضيلة  .ُ
 .براىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجإ

 امعةلدين، مدير الدراسة العليا جبا راألستاذ الربفيسور الدكتور اغباج هبافضيلة  .ِ
 ماالنج.موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية 

رغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية فضيلة الدكتور اغباج كلدانا ك  .ّ
كفضيلة  دباالنجاغبكومية ة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية الدراسات العليا جامع

لية الدراسات ك ح اؽبدل، سكرتَت قسم تعليم اللغة العربيةا الدكتور اغباج مفت
 .دباالنجاغبكومية ة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية العليا جامع

نور   كاؼبشرؼ األكؿ كفضيلة الدكتور أكريل حبر الدينالدكتور األستاذ  فضيلة .ْ
اؼبشرفاف احملًتماف اللذاف أشرفاين حىت انتهاء الكتابة ىذه ، ىادم كاؼبشرؼ الثاين

 كدقة. جزاه اهلل أحسن اعبزاء.رسالة اؼباجستَت بكل إخبلص كصرب 
فضيلة اؼبدرسُت كاؼبدرسات يف قسم تعليم اللغة العربية للدراسات العليا جبامعة  .ٓ

 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
فضيلة األستاذ خَت األناـ، ككيل رئيس مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية  .ٔ

 ماالنج. –سنجاسارم 
ؿ الفرقاف كاألستاذة منظفة، نبا مدرساف يف األنشطة البلصفية فضيلة األستاذ رجا .ٕ

 ماالنج. –يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم 
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للعاـ الدراسي زمبلئي األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا  .ٖ
 يف الفصل "د". َُِٓ/َُِْ

 
بدعائهم حىت كصلت إذل هناية   ساعدينكيعطونٍت اغبماسة كي الذين يهتموف بكثَت

. فلهم مٍت جزيل الشكر كأسأؿ اهلل عٌز كجٌل أف يوفر ؽبم ىذه رسالة اؼباجستَتكتابة 
 خَت اعبزاء كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة كيهديهم باؽبداية كالتوفيق. كاهلل خَت اؼبستعاف.

 
 

 َُِٕيونيو  ،ماالنج
 الباحثة
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 خلفية البحث .أ 

ال شك أف البيئة اليت ربيط بالتلميذ تقدـ لو الكثَت من ؾباالت اػبربة اليت 
على تنشئتو، كتفتح لو آفاقا جديدة من اؼبعرفة. فالتعلم ال تؤثر بدرجات متفاكتة 

يتم يف اؼبدرسة فقط كلكنو يتأثر كثَتا باؼبؤسسات الثقافية كاالجتماعية يف اجملتمع 
ذلك أنظمة العمل فيها. كتؤثر ىذا كما يسود فيها من قيم كعادات كاذباىات كك

مية اليت تسعى اؼبدرسة إذل األمور صبيعها على اؼبناىج اؼبدرسية كاألىداؼ التعلي
 ِربقيقها.

الطريقة اليت يبكن دبوجبها التحكم بعناية فائقة يف اػبربات التعليمية اليت 
وبصل عليها اؼبتعلم. كىبتلف مفهـو اػبربات التعليمية عن احملتول الذم يتضمنو 

كتساب ىذه اػبربات نتيجة كيتم ا اؼبنهج كعن األعماؿ اليت يقـو هبا اؼبدرس. 
لعمليات التفاعل كالتجاكب اليت تتم بُت الفرد كاؼبواقف اػبارجية اليت ربيط بو 

 كتؤدم يف النهاية إذل ربقيق التعلم اؼبنشود.

هبايب الذم يبارسو الفرد ىو الذم ىذا النشاط كالسلوؾ اإل كعليو فاف
 نساين.ب عليها التعلم كتعديل السلوؾ اإليؤدم إذل اكتساب اػبربة اليت يًتت

 عملية التدريس قبد أهنا التعدك يف اغبقيقة أف تكوف عملية ذلا نظرنا إكإذ
خطوات متسلسلة ىادفة يقـو فيها اؼبدرس باعداد كترتيب اؼبواقف التعليمية يف 

 يسهل التحكم فيها بغية ربقيق أىداؼ ؿبددة.

                                                           
 .ُِٓـ(، ص. ُٕٖٗ)الكويت: دار القلم، كسائل االتصاؿ كالتكنولوجيا يف التعليم حسُت ضبدم الطوجبي،  ِ
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إذل كضع الضوابط على عملية التعلم كذلك  كيسعى التعليم النشاط
ؾباالت اػبربة العليمية كربديدىا بعناية فائقة كترتيب تتابعها يف بالتحكم يف هتيئة 

مهارة كدقة حبيث يقـو الفرد عن طريقها بتعليم نفسو بنفسو كاكتشاؼ أخطائو 
  ّكتصحيحها حىت يتم التعلم كيصل اؼبتعلم إذل اؼبستول اؼبناسب من األداء.

اؼبمارسات اللغوية كالدين اإلسبلمي من خبلؿ يتم تعلم اللغة العربية 
ىذه اؼبمارسات ب خارج اؼبدرسة كداخلها. كتتنوع كالدينية اليت يقـو هبا الطبل

خارج اؼبدرسة، لتشمل اؼبناشط اللغوية كالدينية الوظيفية اليت يستخدـ فيها 
الطبلب اللغة العربية حديثا كاستماعا، كقراءة ككتابة، كالًتبية الدينية اإلسبلمية 

ما فبارسة اللغة كالدين يف اؼبدرسة فتسَت يف مسلكُت: أحدنبا معرفة كسلوكا. أ
مايقدـ داخل الفصوؿ الدراسية، كثانيهما ما يقـو بو الطبلب يف ؾبتمع اؼبدرسة 

 نشاط.المن 

ا ليس الطالب بنشاط االىتماـ إف  فكرة ألف الًتبوم الفكر على جديدن
 الطفل إف: "ركسو يقوؿ نفسو التعلم بدايات قدـ قديبة التطبيقية كصورىا النشاط

 ل يفكام يـو يف يتعلمو فبا أكثر اليدكم العمل يف كاحدة ساعة بقائو من يتعلم
 ْرم".النظ التعليم

 كالنشاط، بالتفاعل مليئة اجتماعية خلية اؼبدرسة ذبعل اؼبدرسية فاألنشطة
 أىداؼ كفق األنشطة ىذه طبقت إذا سيما كال ب، كذبار  كعمل حيوية فيها

 يف بأنبيتها عليها القائمُت اقتناع على مبنينا كعملينا علمينا تطبيقنا سليمة كأساليب

                                                           
 .ُِٔص. ، كسائلحسُت ضبدم الطوجبي، 3

ـ(، ص. ُْٕٗالًتبية،  )دمشق: كزارةاؼبدرسية  اؼبطبوعات كالكتب كفلسفتها مديرية العامة الًتبيةنبيو،  قطايا، كعد؛ اهلل، عبد ْ
ِِْ.  
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 كقيم كمهارات عاداتين تكو  يف تساعد أهنا كما اجملتمع، كحياةاشئ الن حياة
 ٓ.الشاملةية التنم يف كاؼبشاركةم التعلي ؼبواصلة ضركرية تفكَت كأساليب

 الًتبوية الغايات من كثَت لتحقيق كسيلة يعد عامة اؼبدرسي طالنشا إف
 تنظيمو كأجيد تنفيذه أحسن ما إذا كاعبسمية كاالقتصادية كاالجتماعية كالنفسية
 ترسيخ، ىو خاص بوجو العلمي كالنشاط كمتابعتو تقويبو كاستمر خططو كأتقنت
 .الًتبوية اؼبؤسسة داخل

ق كيعم لديو احملببة اؽبوايات فبارسة للطالب يتيح الذم العلمي للمنهجك 
ج الربام دبزاكلة كمواىبو قدراتو إلبراز اجملاؿ كيفسح عنده العلمي التفكَت مفهـو

، ؾباالت يف كالتطبيقية النظرية ا تعد البلصفية فاألنشطة العلـو ة اؼبدرس لرسالة رافدن
 يف كمواطننا صباعة يف كعضونا فردنا بوصفو الطالب مساعدة ىدفها يكوف الًتبوية
 التكامل لتحقيق فبكن حد أقصى إذل كالتعليمية اؼبعرفية باعبوانب تزكيده. ك ؾبتمع

 ،مثبل اإلهبايب السلوؾ كبو سلوكو كبتوجيو أفضل غبياة كإعداده شخصيتو يف
 أك اؼبزرعة أك اؼبكتبة يفها، كخارج اؼبدرسة داخل يتم الواسع دبعناه فالتعليم
 ي.اؼبدرس باؼبنهج الصلة ذات كاؼبواقع اجملاالت من ذلك كغَت اؼبصنع أك اؼبتحف

 ستماع، كمهارة الكتابة،ربية اؼبهارات اللغوية )مهارة االكيف تعليم اللغة الع
 إذل ربتاجقباح تلك اؼبهارات، غبصوؿ على كمهارة القراءة، كمهارة الكبلـ(، ٍب 

طريقات كمن إحدل ال اؼبهارات اللغوية كتكوين الشخصية القوية للطبلب. فبارسة
العربية للطبلب. كمع تلك األنشطة اللغوية ىي تعزيز األنشطة البلصفية 

يد يف تعليم اللغة العربية يف اعب الكفاءة البلصفية، ترجو الباحثة أف الطبلب لديهم
 . كيبكن أف تنتج يف الكفاءة اللغويةأك يف أم اجملاؿ داخل الفصل الدراسية

عملية التعليم كالتعلم اللغة العربية يف داخل ككذلك يف إقباز التعليم اعبيد يف 
 الفصل الدراسية.

                                                           
 .ّٓ-ُُ(، ص. ، دكف سنة)القاىرة: الدار اؼبصرية البنانيةتطبيقو  كؾباالت ككظائفو مفهومو اؼبدرسي: النشاطحسن شحاتة،  ٓ
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اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية  درسةاليت سبلك دب شراقاتكمن إحدل اال
. كعلى أف ىذا هاأك الربامج اليت ًب تنفيذ في نشطةمن األ كثَت، ىو  سنجاسارم

خبلؿ تلك من  اغباؿ، تنٌبو الباحثة إلجراء البحث العلمي يف ىذه اؼبدرسة.
كثَتا من   الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم اؼبعارؼ مدرسة، فقد أحرزت نشطةاأل

كىذه اؼبدرسة قد أحرزت   اعبوائز يف جانب األكاديبي كيف جانب غَت األكاديبي.
يف جامعة كثَتة من اإلقبازات غَت األكاديبي، منهم يعٍت مسابقة اػبطابة العربية 

اغبكومية ماالنج، كمسابقة الشاعرية العربية يف جامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج 
كيف باسوركاف، كمسابقة فٌن اػبط العريب، كمسابقة تبلكة القرآف، كغَت ذالك. 

" Aالثانوية اإلسبلمية سنجاسارم على درجة " االعتماد مدرسة اؼبعارؼحالة ك 
يف التاريخ  BAP-S/M/SK/X/2016/200تماد رقم )فبتاز( يستند إذل ميثاؽ االع

 .ـَُِِكتوبر أ ِٓ، حىت ـَُِٔ كتوبرأ ِٓ

. القياسية الدكليةمن مدرسة اؼبدرسة  تكوف ىذهذلك، عبلكة على 
 خرل يف كل شيء.األ ارسدؼب مثاالكن أف تكوف سب ، ىذه اؼبدرسةلذلكك 

سبلمية اإل الثانوية  درسةىذه اؼب الباحثة  تارخر زبالسبب اآلذلك،  كعلى
 من الطبلبكاألىلية الشخصية تشكيل لىو اؼبكاف  ثانوممستول اليف ىذه ألف 
اؼبتنوعية كاألنشطة  البلصفية األنشطة أف يتم من خبلؿ فيها يبكن اليت

تنفيذىا ب أف يكوف قباحا إذا كاف قد ًب طبلللشخصية التشكيل من ك  .الصفية
 أكؿ العصور.منذ طبلب إذل ال

عن  تريد الباحثة أف تعمل البحث اؼبذكورة،البحث خلفية  بالنظر إذلك 
 الالصفيةاألنشطة " ، بعنواف:يف تلك اؼبدرسةالعربية اللغوية فية لبلصنشطة ااأل

 المعارفمدرسة في  المهارات االستنتاجيةوأثرها في ترقية كفاءة الطالب في 
 ."الثانوية اإلسالمية سنجاساري
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 أسئلة البحث .ب 
اعتمادا على اػبلفية السابقة، سبثلت مشكلة البحث يف ؿباكلتها أف تقدـ 

 الباحثة األسئلة اآلتية:
ة يف مدرسة اؼبعارؼ اؼبطبقاللغوية العربية األنشطة البلصفية  ما ىي .ُ

 الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم؟
يف ترقية كفاءة اللغوية العربية كيف أثر تطبيق األنشطة البلصفية  .ِ

يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية  اؼبهارات االستنتاجيةالطبلب يف 
 اإلسبلمية سنجاسارم؟

 أهداف البحث .ج 

اعتمادا على أسئلة البحث السابقة، يهدؼ ىذا البحث الوصوؿ إذل 
 األىداؼ اآلتية:

ة يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اؼبطبقاللغوية العربية األنشطة البلصفية  معرفة .ُ
 اإلسبلمية سنجاسارم.

يف ترقية كفاءة  اللغوية العربية تطبيق األنشطة البلصفيةكشف أثر  .ِ
يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية  اؼبهارات االستنتاجيةالطبلب يف 
 سنجاسارم.

 فوائد البحث .د 

بعد إسباـ البحث فًتجو الباحثة أف تكوف ؽبذا البحث أنبيات منها كما 
 يلي:

 من الناحية النظرية .ُ
كمعلومات من ىذا البحث إعطاء النظريات الواسعة  ترجو الباحثة

 ، كترجواألنشطة البلصفية يف ترقية كفاءة الطبلبعن التعليمية اعبديدة 
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يف داخل أك خارج الفصل  يف تعليم اللغة العربية مستعملفيو أف يكوف 
 . الدراسي

 من الناحية التطبيقية .ِ
: ترجو الباحثة أف تستفيد ذاهتا من ىذا البحث العلمي للباحثة .أ 

لتطوير اػبربة كاؼبعرفة الذاتية يف أنبية عن األنشطة البلصفية العربية 
اليت تقدمها يف تلك اؼبدرسة. كأف يكوف ىذا البحث أحد اؼبرجع من 
اؼبراجع يف كتابة البحث العلمي اعبديد لآلخرين خاصة ؼبن يهتم 

الطبلب يف تعليم اللغة  لًتقية كفاءةلبلصفية األنشطة اببحث عن 
 العربية.

يف تعليم اللغة  نتيجة ؼبساعدهتم يف تنمية كفاءهتم: أف تكوف طلبةلل .ب 
 العربية اليت تقدمها يفاللغوية العربية من خبلؿ األنشطة البلصفية 

 .سةدر اؼب تلك
ترجو الباحثة يف ىذا البحث العلمي أف يستفيد منو : للمدرسُت .ج 

الطبلب يف عملية التعلم  كفاءةرسوف اللغة العربية لتحسُت  اؼبد
 .العربيةاللغوية  ةكالتعليم اللغة العربية من خبلؿ األنشطة البلصفي

كمعلومات التعليمية عن  : ترجو الباحثة أف تكوف مداخبلتللمدرسة .د 
نشطة . كلتحسُت األيف ترقية كفاءة الطبلباألنشطة البلصفية 

ستعمل فيها، كليزيد األنشطة العربية اليت قد االلغوية البلصفية 
 فيها. كلدتلعربية األخرل اليت دل االلغوية البلصفية 

 حدود البحث .ه 
 اغبدكد اؼبوضوعية .ُ

األنشطة البلصفية حوؿ " ىذا البحث يف موضوعربدد الباحثة 
يف  اؼبهارات االستنتاجيةكأثرىا يف ترقية كفاءة الطبلب يف اللغوية العربية 

 ".الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم اؼبعارؼمدرسة 
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 اغبدكد اؼبكانية .ِ
يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية الباحثة مكاف البحث  ستجرم

 َٕ، كعنواهنا يف الشارع ركغكوالكم رقم اإلسبلمية سنجاسارم
اليت تتبع  كستنفيذ يف الطلبة من فصل األكؿ كالثاين ماالنج.-سنجاسارم

 ـ.َُِٕ/َُِٔيف عاـ الدراسي  األنشطة البلصفية
 اغبدكد الزمانية .ّ

ديسمرب  ين بدأت من شهرشهر ال حوؿكربدد الباحثة بالبحث 
 ـ.َُِٕر يف السنة فربايحىت  ـَُِٔ

 الدراسات السابقة .و 

ذكرت الباحثة من بعض البحوث العلمية اليت تبحث فيها عن اؼبوضوع 
 اؼبذكور، منها:

األنشطة اللغوية ؼبهارة الكبلـ يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع  .ُ
ـ(. َُِٔبتا باميكاساف مادكرا. أضبد سيف الدين )-العلـو بتا

األىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة تتم األنشطة اللغوية ؼبهارة 
بتا -دبعهد منبع العلـو بتاالكبلـ يف مركز ترقية اللغة العربية 

دكرا، كمعرفة اؼبزايا يف األنشطة اللغوية ؼبعارة الكبلـ باميكاساف ما
بتا -كمشكبلهتا يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا

باميكاساف مادكرا. كاستخدـ الباحث يف ىذا البحث ىو اؼبدخل 
الكيفي كأما نوع البحث ىو دراسة الوصفية كالتحليلية. كنتيجة ىذا 

اللغوية ؼبهارة الكبلـ دبركز ترقية اللغة العربية  ( األنشطةُالبحث ىي )
ناجحة، ألف الطبلب يستطيعوف أف يتكلموا باللغة العربية جيدا، 
كتكونت األنشطة اللغوية بثبلث مراحل كىي التخطيط كتقسيم 
فصوؽبم حسب مستويات ذكائهم كالتنفيذ ىو يلـز على كل من 
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كظيفة خاصة لذلك ٍب الطلبة أف يقدموىا إذل األساتيذ الذين ؽبم 
أك قطرة األلسنة ٍب التقوًن على قاموا بتدكين عدد حفظهم اؼبفردات 

سبيل اؼبثاؿ للمستول اؼببتدئ فيقتصر باحملادثة كسؤاؿ اؼبفردات. أما 
التقوًن للمستول اؼبتوسط فيقتصر بالقراءة كالًتصبة كاؼبناظرة. كأما 

بلغة كاؼبناظرة، كاؼبوعد التقوًن للمستول اؼبتقدـ فيقتصر بالكتابة كالب
اؼبؤقت للتقوًن مرة كاحدة يف كل طبسة عشريوما )نصف الشهر(. 

اؼبزايا من األنشطة اللغوية ؼبهارة الكبلـ دبركز ترقية اللغة العربية ( ِ)
ىو يستطيع الطبلب التكلم باللغة العربية كيستطيع فهم قراءة الكتب 

مشكبلهتا فهي الوقت احملدكد الًتاثية كالثقة بالنفس كذىٍت قوم. كأما 
حىت تصادـ الوقت بربنامج اؼبعهد كضعف اؼبعلم يف استخداـ الطريقة 
اؼبعاصرة كضعف الطبلب دبمارسة قواعد النحوية. كاغباؿ تلك 
اؼبشكبلت ىي أف يتكاثر باؼبكاؼبة كل يـو كليلة كتنظيم الوقت بُت 

 أنشطة اؼبركز كاؼبعهد.
)دراسة حالة يف معهد "الرشيد" ة العربية لغوية يف تعليم اللغالبيئة ال .ِ

ـ(. كالغرض من َُِْكمعهد "التنوير" بوجونغورك. مائة رضبواٌب )
ىذ البحث لتحديد كيفية البيئة العربية يف معهد الرشيد كمعهد 
التنويرجبونغورك، كأم األنشطة اليت يبكن أف يعطيهم الشجاعة 

البيئة اللغوية. للتحدث ككذلك أم العوائق كالصعوبات يف تكوين 
كتستخدـ الباحثة اؼبدخل الكيفي دبنهج كصفي ربليلي. كنتائج 

البيئة اللغوية يف التعليم اللغة العربية معهد الرشيد ىي البحث ىي
احملادثة كاػبطابة كلوحة اللغة كاإلذاعة كاحملكمة اللغوية بالنظاـ كاؼبعمل 

بة أخرل. اللغة كاإلصبلحات كسبرينات كؾبلة حائطية كأنشطات طل
البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية معهد التنوير ىي ؿباكرة كاػبطابة 
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كاحملادثة كلوحة اللغة كاإلذاعة باللغة كاحملكمة اللغوية بالنظاـ 
 كاإلصبلحات.

البيئة العربية كدكرىا يف كفاءة مهارة الكتابة بداخلية خدهبة اعبامعة  .ّ
كأىداؼ ـ(. َُِّرضبة )مدكرا. هناية ال -باميكاسن –بنجلهور 

ىذا البحث ىو الكشف عن حاؿ البيئة العربية، كالكشف عن 
أنشطة الطالبات ؼبهارة الكتابة، كالكشف عن دكر البيئة العربية يف  

 -باميكاسن –كفاءة مهارة الكتابة بداخلية خدهبة اعبامعة بنجلهور 
ىي كتستخدـ الباحثة منهج الوصفي التقويبي. كنتائج البحث مدكرا. 

ُت: البيئة البيئة العربية بداخلية خدهبة اعبامعة بنجلهور تنقسم إذل بيئت
رج الفصل، كالبيئة داخل الفصل ربتوم على داخل الفصل كالبيئة خا

تعليم قواعد النحو كالصرؼ، كتعليم ترتيل القرآف، كتعليم العقيدة، 
كتعليم األخبلؽ، كاإلنشاء، كاإلمبلء، كتعليم التصوؼ، كتعليم منهج 
البحث، كتعليم تفسَت الكتب، كتعليم كتابة البحث العلمي، كتطبيق  

ة خارج الفصل ربتوم على استعماؿ كتابة البحث العلمي. كأما البيئ
كربفيظ اؼبفردات، كاجمللة اغبائطية، اللغة العربية يف اؼبكاؼبة اليومية، 

 كاؼبسابقة اللغوية، كاحملاضرة، كالنشرة. 
البيئة العربية كدكرىا يف تنمية مهارة الكبلـ دبعهد التنوير للبنات  .ْ

خَت النصاحا بوجونغارا )دراسة كصفية تقويبية(.  –تالوف، سومربجا 
ـ(. يهدؼ ىذا البحث إذل معرفة البيئة العربية الطبيعية َُِّ)

كاالصطناعية هبذا اؼبعهد، كاسًتاتيجية يف تكوين البيئة العربية فيو، 
كالعوامل اؼبساعدة كالعائفة من البيئة العربية اليت تؤثر يف مهارة كبلـ 

هبذا اؼبعهد، كمبط  الطالبات، كدكر البيئة العربية يف تنمية مهارة الكبلـ
البيئة العربية اؼبناسبة لتنمية مهارة الكبلـ فيو. كيستخدـ الباحث من 
ىذا البحث اؼبدخل الكيفي كاؼبنهج الوصفي التقويبي، كنوع البحث 
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كنتائج البحث ىي البيئة العربية الطبيعية دبعهد ىو دراسة اغبالة. 
للغة العربية، كاؼبفردات التنوير للبنات تالوف ربتوم على لوحة احملاكرة با

كالعبارات اؼبستخدمة بالطالبات يف احملادثة اليومية، كاػبط اغبائطي 
باللغة العربية، كاػبط العريب يف اجملٌلة اغبائطية. كالبيئة االصطناعية 
ربتوم على الكتب العربية، كبعض األساتيذ الذين يستخدموف 

كجود األنشطة اللغوية الطريقة اؼبباشرة يف عملية التعليم كالتعلم، ك 
)احملاكرة، كاحملاضرة، كحركة اللغة، كالتلفيظ(، كاختبار اؼبعهد الشفوم 

 باللغة العربية.
إذا تنظر الباحثة إذل الدراسات السابقة اؼبذكورة، فًتكز الباحثة يف 

كأثرىا يف ترقية كفاءة الطبلب يف األنشطة البلصفية ىذا البحث عن 
ألف يف الدراسات السابقة اؼبذكورة دل يبحثوف . اؼبهارات االستنتاجية

. كأيضا يف كل البحوث ث عن األنشطة البلصفية يف اؼبدرسةو البح
السابق، اؼبكاف البحث كلهم يف اؼبعهد أك يف اؼبركز اللغة العربية. 

يف ، يعٍت كاف البحث يف اؼبدرسة الثانويةر الباحثة اؼبافاآلف، زبت
 .ماالنج - مية سنجاسارممدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبل

 تحديد المصطلحات .ز 

كربدد الباحثة اؼبصطلحات لتسهيل الفهم كاجتناب عن توسيع الفهم يف 
 ىذا البحث، كما يلي:

 اللغوية العربيةاألنشطة البلصفية  .ُ
 البلصفية األنشطة مصطلح إذل تشَت اليت اؼبسميات عددتت

 األنشطة – للمنهج اؼبصاحبة األنشطة - اؼبنهج خارج األنشطة"ها كمن
 اغبديثة النظرة اعتماد أف إال "ةيالبلمنهج األنشطة– فصلال خارج

 الرديف ىو غَته أك البلصفية األنشطة مصطلح استخداـ هبعل للمنهج
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ا ظل الذم البلمنهجية األنشطة ؼبصطلح اغبديث  طويلة زمنية فًتة سائدن
 .كاألجنبية العربية األحباث يف

 كسبثل اؼبنهج كتكمل تتمم حرة أنشطة ىي البلصفية فاألنشطة
 حجرة خارج تتم أهنا من الرغم على الدراسية للمواد التطبيقي اعبانب
 برامج بعض تضطر فقد حريف غَت اؼبصطلح ىذا أف كلو– الصف

 خارج الصفية أنشطة تنفيذ يف الصف حجرة استخداـ إذل األنشطة
 هبرم ؼبا متممة األنشطة ىذه تكوف كهبذا – الدراسي الدكاـ أكقات
 هبا تٌنفذ اليت الكيفية عن ـبتلفة تنفيذىا كيفية كانت كإف ف،الص داخل

 أماـ اؼبتاحة الفرص عوٌ تن حيث من الصف داخل كاألنشطة الفعاليات
  ٔ.ؽبم اؼبهيأة اػبربات مع تفاعلهم يف الطلبة

ىي األنشطة اليت يبارسها العربية اللغوية  األنشطة البلصفيةف
اللغة العربية خارج الفصل الستكماؿ أك بناء اػبربات الًتبوية اؼبتعلم عن 

كلتساعد على اكتساب اؼبهارات اللغوية األساسية يشارؾ فيها اؼبتعلم من 
 خبلؿ صباعات النشاط.

 كفاءة الطبلب .ِ
يرل مهيمن أف الكفاءة ىي ؾبموعة من األعماؿ اليت أسست 

على شخص على التفكَت الذكي كملئت بطبيعة مسؤكلية. كهبب 
امتبلكها كشرط ليعترب أنو قادر على تنفيذ كظائف يف مهن ؿبددة. كهبب 
أف تظهر طبيعة اؼبسؤكلية كإجراء صحيح نظرا من منظور العلم 

 ٕكالتكنولوجيا كاألخبلؽ.
 

                                                           
الًتبية،  منشورة، كلية غَت ماجستَت )دمشق: رسالة العربية اللغة تعلم يف الصفية غَت اللغوية اؼبناشطة مكانةؿبمد حسٍت طالب،  ٔ

 .ْٓـ(، ص. ُٖٔٗ
7
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 151. 



ُِ 
 

 
 

 اؼبهارات االستنتاجية .ّ

مبلحظة من  ىي قدرة الفرد علي شرح يةاالستنتاج اؼبهارات
السابقة  مبلحظاتو دبعلوماتو علي ربطذلك قدرتو  كيتضمن اؼببلحظات

كتعترب . ىذه اؼببلحظات مصدرا أحكاما ؿبددة حوؽبا كالقياـ بتفسَت
القدرة على االستنتاج من مهارات التفكَت الناقد الذم يتطلب فحص 

 اؼبقركء كاػبركج منو بأفكار صحيحة تؤكدىا شواىد كأدلة داخل النص.

بع مهارات أيضا ىي ( اللغة إذل أر Carrolفقد قسم كاركؿ )
(، كاغبديث receptionاالستماع كالقراءة كتسمياف مهارتى االستقباؿ )

 ٖ(.productionكالكتابة كتسمياف مهارتى االنتاج )

ىو فٌن نقل االعتقادات كالعواطف  اغبديثأك  الكبلـ
كاالذباىات كاؼبعاين كاألفكار كاألحداث من اؼبتكلم إذل السامع. كال 
شك أف الكبلـ من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار كالكبار فالناس 

 ٗيستخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة أم أهنم يتكلموف أكثر فبا يكتبوف.

النتاجية يف اللغة، أك أحد فنوف كتشَت الكتابة إذل أحد اعبوانب ا
اإلرساؿ، حيث يشًتؾ فن الكبلـ مع الكتابة يف ىذه الناحية، بينما يبثل 
االستماع كالقراءة الناحية االستقبالية من بُت فنوف اللغة. كتأٌب الكتابة 
بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي لفنوف اللغة حيث ترتب الفنوف على 

الكتابة نشاط معقد  َُكتابة(.  –قراءة  –كبلـ  –النحو التارل: )استماع 
جدا، كلذلك فإف تعريف الكتابة بأهنا رسم اغبركؼ اعبيدة أمر يصعب 

                                                           
8
)القاىرة: مكتبة كىبة،  اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب من النظرية إذل التطبيقفتحي علي يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ،  

 .ٖٓ-ٕٓـ(، ص. ََِّ

 .ُٓـ(، ص. ََِّ)ماالنج: معهد اإلحساف،  اللغة العربية كأنبيتها ككيفية تعلمها لغَت الناطقُت هباعبد السيد ربيع،  ٗ

إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك  اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  َُ
 .َُٓـ(، ص.َُُِ



ُّ 
 

 
 

الوصوؿ إليو، كلكن قد تعرؼ الكتابة بأهنا رسم اغبركؼ خبط كاضح ال 
لبس فيو كال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات كفق قواعد الكتابة 

لدل أىلها حبيث تعطى يف النهاية معٌت مفيدا كداللة العربية اؼبتفق عليها 
 ُُمعينة.

 

  

                                                           
)الرياض: دار الغاذل للطبع كالنشر  أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل الغاذل كعبد اغبميد عبد اهلل،  ُُ

 .ّٔكالتوزيع، دكف سنة(، ص. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 المدرسية )الصفية والالصفية(المبحث األول: األنشطة 

 هميتهاالمدرسية وأمفهوم األنشطة  .أ 

 صادقة فبارسة كىو ،وفي كاعبد لؤلمر اػبفة بأنو النشاط الوجيز اؼبعجم يعرؼ
 لتعريف أساسنا ليصبح ضوابط التعريف ؽبذا يضاؼ أف كيبكن، األعماؿ من لعمل

 ي:كى اؼبدرسي النشاط

 اؼبتكامل الشامل النمو من لتحقيقها اؼبدرسة تسعى أىدافنا وبقق أف -
 .لطبلهبا

 .اؼبدرسة كإشراؼ بتوجيو يكوف أف -

 الفلسفات لتباين نظرنا اؼبدرسية األنشطة كتعريفات مسميات تعددت كقد
 مهمة تربوية كسيلة اؼبدرسي النشاط اعتبار على تتفق أهنا إال، إليها كنظرهتا الًتبوية

 ربقيق كيف كالعملية، العلمية اغبياة يف تساعدىم متعددة خبربات كسبدىم اؼبتعلمُت تفيد
ا فكرنا ؽبم اؼبتوازنة الًتبية  الربنامج مع متكاملة برامج خبلؿ من كذلك قبلكع كجسمن

 كتشرؾ كالبشرية اؼبادية اإلمكانات ؽبا فرو كت يةو الًتب اؼبؤسسات ؽبا زبطط التعليمي
 ؼبيولو اؼبناسبة النشاطات أنواع يبارس كي م،منه لكل الفرصة إلتاحة اؼبتعلمُت فيها

 .ُِ همبو  مراحل كخصائص كاذباىاتو

                                                           
 اؼبلك )جامعة الًتبوية كأىدافو اؼبنهج اؼبدرسي كمكانو من كضوابطو كتصنيفاتو الطبليب: مفهومو النشاطبسيوين عمَتة،  إبراىيم ُِ

 .ُُـ(، ص. ََِِكالنفسية،  الًتبوية للعلـو سعود: السعودية
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، األىداؼ) اؼبنهج عناصر من الثالث العنصر سبثل األنشطة إف كحيث
 تنظمو الذم الربنامج ذلك" بأهنا تعريفها يبكن بذلك(. التقوًن، نشطةاألول، احملت

 أىدافنا كوبقق برغبة اؼبتعلموف عليو يقبل كالذم التعليمي اؼبنهج مع بلمتكام اؼبدرسة
 الًتبوية االذباىات يف قدراتواتو ك ىواي كتنمية اؼبتعلم خربة يف مبو إذل تؤدم معينة تربوية

 ُّ.اؼبرغوبة كاالجتماعية

 يقـو اليت اإلجراءات من ؾبموعة بأهنا اؼبدرسية األنشطة تعريف يبكن كذلك
 ُْف.اإلتقا درجة إذل األىداؼ ربقيق أجل من كاؼبتعلمم اؼبعل من كل هبا

 كإضافة اؼبنهج إلثراء كحافزنا كسيلة تعد اؼبدرسية األنشطة أف قبد سبق فبا
 إهنا ة،اؼبختلف مكوناهتا كإدراكهم البيئة مع اؼبتعلمُت تعامل خبلؿ من عليو اغبيوية
ا للمتعلم يتيح الذم اؼبدرسي اؼبنهج من اعبانب ذلك  لو كتوفر اؼبشاركة فرص من مزيدن

 .اؼبنهجت خربا اكتساب يف كفاعليتو إهبابيتو إلظهار خصبنا الؾبا

طبلب، بل ىي ؾبتمع صغَت يتفاعلوف ليست اؼبدرسة ؾبرد مكاف هبتمع فيو ال
م بالبعض اآلخر، كيشعركف بانتماء فيو يتأثركف كيؤثركف، حيث يتم اتصاؿ بعضه

 خلق بعضهم إذل البعض، كيهتموف بأىداؼ مشًتكة ؼبدارسهم. ككل ذلك يؤدل إذل
الفردم كاعبماعي. كليست اؼبدرسة  لنموىمالركح اؼبدرسي عندىم، كاعبو اؼبناسب 

ؾبتمعا مغلقا يتفاعل داخلو الطبلب دبعزؿ عن اجملتمع الذم أنشأ ىذه اؼبدرسة، بل 
عور باؼبسئولية ذباه ىذا ىي تعمل على تقوية ارتباط الطبلب دبجتمعهم كبيئتهم كالش

 كتلك البيئة.اجملتمع 

سَّومِّ جسميا، كعقليا، كهتدؼ اؼبدرسة إذل مساعدة طبلهبا على النمو ال
كاجتماعيا، كعاطفيا، حىت يصبحوا مواطنُت مسئولُت عن أنفسهم ككطنهم، كحىت 

ئتهم الطبيعية كاالجتماعية كالثقافية بكافة مستوياهتا. كربقيق ذلك كلو يفهموا بي
                                                           

  .ُٗـ(، ص. ُٔٗٗ)الرياض: دكف النشار،  كالبلمنهجي اؼبنهجي اؼبدرسي النشاطصاحل اؼبنيف،  ؿبمد13
،  سعد 14  .ّٔـ(، ص. َََِالشركؽ،  )عماف: دار العلـو تدريس طرؽخليفة اؼبقـر
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يتطلب إحداث تغيَتات جذرية يف سلوؾ الطبلب. كىذا يتأتى بإتاحة الفرص اؼبتنوعة 
ؼبمارسة مناشط متنوعة. كمربؾبة داخل اؼبدرسة. كيعترب النشاط اؼبدرسي  أماـ الطبلب

جزءا من فلسفة اؼبدرسة اغبديثة، ألف اؼبناشط تساعد يف تكوين عادات كمهارات 
 ُٓكقيم كأساليب تفكَت الزمة ؼبواصلة التعليم.

يبثل النشاط اؼبدرسي عنصران من عناصر اؼبنهج. كيقصد بو اعبهد العقلي أك 
 الذم يبذلو اؼبتعلم من أجل بلوغ ىدؼ ما. كيشَت ىذا التعريف إذل أف البدين

النشاط لو مضموف كلو خطة يسَت عليها كلو ىدؼ يسعى إذل ربقيقو، كىو حباجة 
 دؼ اؼبراد بلوغو.إذل تقوًن ؼبعرفة مدل قباحو يف ربقيق اؽب

هج كىذا يؤكد طبيعة العبلقة القائمة على التفاعل بينو كبُت عناصر اؼبن
 ُٔاألخرل كىي األىداؼ كاحملتول كالتقوًن.

كالطبلب الذين يشاركوف يف النشاط اؼبدرسي لديهم قدرة على اإلقباز 
األكادمي، كىم يتمتعوف بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أهنم إهبابيوف بالنسبة لزمبلئهم 

انفعارل كمعلميهم. كيتمتع الطبلب اؼبشاركوف يف برامج النشاط بركح قيادية، كثبات 
كتفاعل اجتماعي. كما أهنم كاثقوف يف أنفسهم، كأكثر إهبابية يف عبلقتهم مع 
اآلخرين، كأهنم يبتلكوف القدرة على ازباذ القرار، كاؼبثابرة عند القياـ بأعماؽبم، كأف 
الطبلب اؼبتفوقُت يف اؼبدرسة لديهم رغبة للمشاركة يف برامج النشاط، كىم أكثر رضا 

اعية كأقدر على ربقيق العبلقات االجتماعية مع زمبلئهم عن اغبياة االجتم
كاؼبشاركة يف نشاط البيئة احمللية. كما أف  كمعلميهم، كأكثر ميبل إذل اػبلق كاإلبداع

الطبلب اؼبشاركُت يف النشاط يبيلوف إذل اؼبشاركة يف األحداث السياسية، كالتفاعل 
 العاملُت فيها.االجتماعي، كلديهم ثقة أكرب يف الناس كاؼبدرسة ك 
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كيؤكد أنبية اؼبناشط اؼبدرسية كالدكر الذم تؤديو يف ـبرجات العملية الًتبوية 
اؼبتكاملة الدعوة إذل إدخاؿ مساقات خاصة باؼبناشط اؼبدرسية يف الكليات اعبامعة 
كيف الكليات اؼبعنية بتخريج اؼبعلمُت على كجو التخصيص، كعقد دكرات خاصة يف 

ؼبديرل امدارس كاؼبعلمُت اؼبشرفُت على فبارسة اؼبناشط، كإيفاد اؼبناشط اؼبدرسية 
بلعية يف اػبارج، كالتوسع يف اؼبناشط اؼبرافقة اؼبربزين منهم يف دكرات دراسية أك استط

 عند تعديل اؼبناىج الدراسية.

دكر الًتبية اغبديثة على الصف الدراسي يف تزكيد الطبلب بالثقافة كال يقتصر 
ة، كتنمية القيم كاالذباىات كاؼبهارات كأساليب التفكَت اؼبرغوب فيها، العامة األساسي

بل يبتد إذل العمل خارج الصف الدراسي كجانب أساسي من جوانب مسئولياتو 
الًتبوية. فهناؾ كثَت من األىداؼ يتم ربقيقها من خبلؿ النشاط التلقائي الذم يقـو 

دريس اؼبعلم داخل الصف بو الطبلب خارج الصف الدراسي، كما أف فعالية ت
العاـ للمدرسة، كعلى تنظيمها اإلدارل  الدراسي تتوقف إذل حٌد بعيد على اؼبناخ

 كالفٌت.

يضاؼ إذل ذلك أف ربقيق أقصى مبو فبكن للطبلب ال يتم داخل الصفوؼ 
بصورة كافية يف ضوء األساليب اليت تسمح هبا إمكاناهتا اؼبادية كالزمنية. كأف الًتبية 

ة تتطلب مناخا عاما يسود اؼبدرسة، كيهيئ الظركؼ كاإلمكانات اؼبناسبة اؼبتكامل
 ؼبمارسة النشاط غَت الصفي.

كما أف مدلوؿ النشاط قد فهم من قبل اؼبعلمُت يف بعض األحياف على أنو 
مظهور كناحية شكلية، كفهم على أنو العمل الذم يساعد يف اكتساب اؼبتعلمُت 
للجوانب اؼبعرفية كاؼبهارية كالوجدانية بفعالية، كما فهم النشاط على أنو أعماؿ تنظم 

غَت كقت الدراسة داخل الصفوؼ. غَت كأف لو كقتا خاصا خارج الصفوؼ الدراسية، 
أف معٌت كلمة نشاط تشَت إذل إبراز أنبية الفرد اؼبتعلم كفعاليتو يف اؼبواقف التعليمية 
اليت يتعرض ؽبا داخل الصف الدراسي أك داخل اؼبدرسة أك خارجها، كىذه الفعالية 
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ىذا معناه تسهم يف اكساب اؼبتعلم خربات جديدة، ألهنا تنبع من دكافعو كحاجاتو. ك 
أف كلمة نشاط قد اتسع استخدامها يف عملية التعليم بسبب ظهور اؼبنهج دبفهـو 

 جديد.

كىذا اؼبدلوؿ ال يعٌت سلبية اؼبعلم كفعالية اؼبتعلم، بل ىو تنظيم لدكر اؼبعلم 
كىذه الفعالية التعٌت النشاط اعبسمي أك حيث يستثَت اؼبتعلم كيوجهو كيرشده. 

وجداين االنفعارل فحسب، بل ىو نشاط يتضمن صبيع جوانب اؼبهارم، أك النشاط ال
 ُٕالنمو لدل اؼبتعلم، فينقلو من حالة االنفعاؿ إذل موقف التفاعل كاإلهبابية.

القباين أنو ظهر يف العقدين الرابع كاػبامس من ىذا القرف كقد ذكر إظباعيل 
األعماؿ اليت اسم دل يكن ذائعا من قبل، كىو اسم "النشاط اؼبدرسي"، كيقصد منو 

تنظمها اؼبدرسة لتبلميذىا يف غَت حصص الدراسة: كالرحبلت، كاغبفبلت، كاأللعاب 
الرياضية، كاؽبوايات، كما إذل ذلك. كتوجو بعض اؼبدارس إذل ىذا النوع من النشاط 
عنايتها، كتفرد لو أكقاتا خاصة بو، كما أف كزارة الًتبية كالتعليم أنشأت لو إدارة عامة 

 ُٖإدارات التعليم اليت تشرؼ على اؼبدارس اليت هبرل فيها ىذا النشاط. منفصلة عن

كمعٌت ذلك أف اؼبهتمُت بالتعليم يدركوف أنبية النشاط يف تكوين شخصية 
التلميذ، كلكنو نشاط قائم بذاتو، منفصل عن تعليم اؼبواد الدراسية، لو كقت خاص 

فيو نشطا تبٌت فيو  بو، فاؼبدرسة قد شطرت كقت التلميذ شطرين: شطرا يكوف
اؼبختلفة، كال شخصيتو، كشطرا آخر أكرب كأىم يتعلم فيو التلميذ اؼبواد اؼبدرسية 

يشًتط فيو نشاط التلميذ، ألنو ينشط يف غَت حصص الدراسة كألف ىذا النشاط ليس 
 مرتبطا دبا يدرسو التلميذ يف الفصل.
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 اموأهميته مفهوم األنشطة الصفية والالصفية .ب 
 األنشطة الصفيةمفهوم  .ٔ

 مية تعلمية مرتبطة بأىداؼ اؼبنهجاألنشطة الصفية ىي أنشطة تعلي
 الدراسي كيؤديها الطالب داخل غرفة الصف، منها أنشطة عبلجية كأنشطة

 طبلب من أعماؿ كتابية أك فنية أكتشمل صبيع ما يكلف بو اؼبعلم ال. اثرائية
 ُٗألىداؼ الدرس.شفهية داخل الغرفة الصفية لتقوًن مدل اكتساهبم 

 ـ بو الطالب داخل غرفة الصف كربتسبثل ما يقو  الصفية األنشطة
 ىاإشراؼ مباشر من اؼبعلم كتكوف مدهتا قصَتة كمتابعتها سريعة كقد ينفذ

، ؼبعجمكالبحث يف ا، بعض التدريباتالطلبة فرادل أك صباعات، مثل: حل 
 . كرسم اػبرائط، كتكوين اعبمل

 أهمية األنشطة الصفية .ٕ

 :أنبية األنشطة الصفية تكمن يف التارل

تكسب اؼبتعلمُت نشاطا كفاعلية، كتضفي اغبيوية على عمل  (أ 
 .اؼبعلم داخل الصف

تساعد على ربط خربات اؼبتعلمُت السابقة فبا يعٍت استمرارية   (ب 
 .التعلم

كاؼبهارات اليت  قق التطبيق الوظيفي للحقائق كاؼبعلوماترب  (ج 
 .يكتسبها اؼبتعلموف

اؼبناىج الدراسية يف تلبية حاجات كميوؿ الطلبة كتوسيع فقر  (د 
 معارفهم.
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عجز الطلبة عن التعلم الذاٌب كمعرفة مصادر اؼبعرفة كطرؽ  (ق 
 اغبصوؿ عليها كاالتكاؿ على اؼبعلم.

سلبية الطبلب يف عدـ مشاركتهم يف اغبصة كاكتفاؤه بالتلقي  (ك 
 َِدكف اؼبشاركة يف بناء اؼبعرفة.

اؽبدؼ منها ينبغي مراعاة ما يلي عند  كلكي ربقق ىذه األنشطة
 ا:بنائه

ارتباطها باألىداؼ السلوكية موضوع الدرس، فكل نشاط صفي  (أ 
 ا.وبقق ىدفا سلوكي

ارتباطها بطرؽ التدريس، حيث يؤدم تنويع األنشطة الصفية إذل   (ب 
 .إثراء أساليب التعلم كمراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت

كمعينات تربوية تسهل طرؽ تنفيػػػػذىا إعداد ما يلـز من أدكات   (ج 
أما عن األنشطة البلصفية فهي ال تقل أنبية عن األنشطة 

 ُِ.الصفية
 مفهوم األنشطة الالصفية .ٖ

ا كمنه البلصفية األنشطة مصطلح إذل تشَت اليت اؼبسميات تعددت
 خارج األنشطة – للمنهج اؼبصاحبة األنشطة - اؼبنهج خارج األنشطة"

 هبعل للمنهج اغبديثة النظرة اعتماد أف إال ة"،البلمنهجي األنشطة - الصف
 ؼبصطلح اغبديث الرديف ىو غَته أك البلصفية األنشطة مصطلح استخداـ
ا ظل الذم البلمنهجية األنشطة  العربية األحباث يف طويلة زمنية فًتة سائدن
 .كاألجنبية
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 كسبثل اؼبنهج كتكمل تتمم حرة أنشطة ىي البلصفية فاألنشطة
 الصف حجرة خارج تتم أهنا من الرغم على الدراسية للمواد التطبيقي اعبانب

 إذل األنشطة برامج بعض تضطر فقد حريف غَت اؼبصطلح ىذا أف كلو–
 الدكاـ أكقات خارج صفية ال أنشطة تنفيذ يف الصف حجرة استخداـ
 كإف ، الصف داخل هبرم ؼبا متممة األنشطة ىذه تكوف كهبذا -الدراسي

 كاألنشطة الفعاليات هبا تٌنفذ اليت الكيفية عن ـبتلفة تنفيذىا كيفية كانت
 مع تفاعلهم يف الطلبة أماـ اؼبتاحة الفرص عو تن حيث من الصف داخل

 ِِ.ؽبم اؼبهيأة اػبربات
 يضمن الذم الكلي اؼبنهج من اعبزء ذلك ىي البلصفية األنشطة إف

 معينة دبقررات ترتبط ال كىي. الدراسي الفصل يف عادة تقدـ ال خربات
 تكتسب اليت كاػبربات األفكار كتعمق آفاقها كتوسع تثريها أف يبكن كلكنها

 كمهارينا كمعرفينا جسمينا للمتعلم الشاملة الًتبية يف تسهم أهنا كما فيها
 ِّا.ككجدانين 

 أهمية األنشطة الالصفية .ٗ

 اؼبخطط كبراؾبها البلصفية األنشطة إذل كمتزايدة ماسة حاجة ىناؾ
 دراسة أظهرت فقد ك،ذل على اغبديثة الًتبوية الدراسات صبيع كتتفق ؽبا

 من%( َِ) يقضوف اؼبتعلمُت أف -اؼبثاؿ سبيل على – أمريكا يف إحصائية
 بذلك ليتبقى فقط العاـ يف ومنا( يَُٖ) يشكل كىذا اؼبدرسة يف أكقاهتم

 يبارسوف أك باؼبلل الطلبة فيها يشعر يومينا الساعات من كالكثَت يومنا( ُٖٓ)
 الدراسية اؼبراحل يف اؼبتعلمُت أف إذل الدراسات كتشَت ة،مفيد غَت أنشطة
 : منها كتقدمهم قباحهم لضماف اؼبصادر من عدد توافر إذل حباجة األكذل
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 اؼبدرسُت.. األىل.. األصدقاء مع جيدة عبلقات -
 الدراسي الدكاـ أكقات خارج منظمة أنشطة فيها تتوافر آمنة أماكن -
 جيد مستقبل ك صحية بداية -
 الفاعل التعليم خبلؿ من ضركرية مهارات -
 .االجتماعية الفعاليات يف اؼبشاركة فرص -

 الفرص توافر اؼبدرسة خارج كاألنشطة البلصفية األنشطة برامج إف
 :أجل من للمتعلمُت

 كاؼبواىب االىتمامات اكتشاؼ -
 اللعب -
 االجتماعية اؼبهارات تطوير -
 مكاجباهت أداء -
 األكاديبية مهاراهتم تقوية -
 بناء يف تساعدىم عةو متن كنشاطات مشركعات يف اؼبشاركة -

 باإلهبابية تتميز شخصيات
 .اجملتمع يف فاعلُت مواطنُت بوصفهم باؼبسؤكلية كالشعور -

 أهداف األنشطة المدرسية )الصفية والالصفية(  .ج 

 كمن أىم أىداؼ النشاط يف ميداف اللغة العربية ما يلي:

يرسخ النشاط أيضا ما يصل إليو الطبلب يف اغبصص الدراسية،  .ُ
يتعلموف داخل حجرات الدراسة كيف كيوسعة كينمية، كهبدده. فهم 

يقزءكف قراءة سليمة، ككيف يفكركف تفكَتا صحيحا، ككيف 
يفهموف، ككيف يعربكف عما يفهم كعما وبس كعما يرل، يتعلموف 

قررات ؿبددة، كبأماكن ذلك كلو كىم مقيدكف بأكقات ؿبددة، كدب
ؿبددة، كالتعليم يف ىذه اغبالة مقركف بالتصحيح كالتوجيو كاإلرشاد، 
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كما يتعلمو الطبلب هبعلهم قادرين على مواجهة ما تتطلبو مواقف 
 التعبَت كالفهم كاؼبعرفة يف حياهتم العامة كاػباصة.

يدرب الطبلب على استخداـ اللغة استخداما صحيحا ناجحا يف  .ِ
ياة العملية، كما تتطلبو ىذه اؼبواقف من فنوف التعبَت مواقف اغب

الوظيفي كاإلبداعي. كيبكن ربقيق ذلك عن طريق ما هبرل يف 
الندكات كاالجتماعات من حديث، كحوار، كمناقشة، كمناظرة، 
كمرافعة كدفاع، كما يبارسو الطبلب من ربرير ككتابة يف الصحف 

كسائر ؾباالت  –تلفة كاجملاالت اؼبدرسية كؿباضر اللجاف اؼبخ
 التحرير.

يصل الطبلب بالًتاث العريب كاؼبًتجم إذل العربية، كذلك عن طريق  .ّ
القراءة اغبرة يف مكتبات الفصل كاؼبدرسة كاؼبنزؿ كاؼبكتبات العامة، 
كعن طريق قراءة الصحف كاجملبلت كالدكريات، كاالستماع إذل 

لقاء كالتبلكة احملاضرات كاألحاديث كالقصص، كضركب اإلنشاء كاإل
 اليت يستمع إليها الطبلب عن طريق اإلذاعة كالتسجيل.

يقول شخصية الطبلب، كيربيهم خلقيا، كاجتماعيا، ككجدانيا،  .ْ
كيعدىم للحياة العامة، كيدرهبم على القيادة كالزعامة كاحًتاـ رأل 
اعبماعة، كذلك عن طريق النشاط اؼبتمثل يف التمثيل كاحملاضرات 

 كالندكات كاألحاديث الصحفية مع الشخصيات العامة.كاؼبناظرات 
تربية صحيحة يف ؾباالت اغبياة الواقعية، كيتحقق ذلك  الطبلب يرىب .ٓ

عن طريق اشًتاؾ الطبلب يف اغبفبلت اليت تقاـ باؼبدرسة يف ـبتلف 
اؼبناسبات الدينية كالقومية كاالجتماعية، حيث يعدكف اػبطب 

إلقائها، كيضطلعوف بأدكارىم يف  كالكلمات اؼبثَتة، كيتدبركف على
التمثيليات كينشدكف األناشيد، كيرسلوف الربقيات، كيكتبوف الرسائل 
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كاؼبقاالت الصحفية يف اؼبناسبات، باإلضافة إذل ما يقرءكنو كما 
 يستمعوف إليو من ـبًتات شعرية كنثرية.

يساعد الطبلب على فبارسة القيم اليت يقـو عليها اجملتمع الديبقراطي  .ٔ
التعاكين فبارسة عملية، لكي تتأصل يف نفوس الطبلب كتتحوؿ إذل 

 عادات كاذباىات ثابتة.
يشغل أكقات فراغ الطبلب دبا يتفق كميوؽبم، كيدرهبم على حسن  .ٕ

االنتفاع بو. كيتم ذلك باكتشاؼ ىواياهتم كميوؽبم، كهتيئة اجملاالت 
 اؼبناسبة أمامهم، ليخفوا إليها كيبارسوىا بشوؽ.

معاعبة اػبجل كاالرتباؾ كاؼبيل إذل العزلة. كيتم ذلك عن  يساعد يف .ٖ
طريق فبارسة أنواع النشاط كإشراؾ ىذه الفئة من الطبلب فيو، 
كتشجيعهم على أف يظهركا شخصيتهم يف ؾباالت التمثيل كاإلنشاء 

 كاإلذاعة كاإلعبلف.
يسهم يف الكشف عن اؼبواىب كاؼبيوؿ اللغوية كاألدبية كإشباعها.  .ٗ

الطبلب اللغوم يف التعبَت عن  ك عن طريق مبلحظة نشاطكيتم ذل
آرائهم كطرؽ تفكَتىم يف الكتابة كاحملادثة، كأساليبهم يف التمثيل 
كاحملاضرات، كنوع الكتب اليت ىبتاركهنا يف قراءاهتم اغبرة، كقدراهتم يف 
الشعر كاػبطابة كتأليف القصص كاؼبسرحيات. كعلى اؼبعلم بعد 

كاؼبيوؿ اللغوية كاألدبية أف يتعهدىا بالرعاية،  اكتشاؼ ىذه اؼبواىب
 لتنمو كتزدىر بالتشجيع، كهتيئة اجملاالت أمامها.

كما يضاؼ إذل ما سبق أف فبارسة النشاط اؼبدرسي هتدؼ إذل صناعة 
طبلب قادرين على أف يفكركا تفكَتا عميقا كمستقبل يف مواجهة 

ل اؼبسئوليات، كفبارسة اؼبشكبلت اليومية اليت تواجههم، قادرين على ربم
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الديبقراطية اليت ارتضيناىا نظاما غبياتنا، كاليت تتطلب الفهم السليم 
 ِْكالواعي االجتماعي السليم.

فالنشاط البلصفي يسهم يف ربقيق الكثَت من أىداؼ الًتبية، كيعد ركنان 
الباحثة ىامان من أركاف العملية التعليمية كجزءا من اؼبنهج اؼبدرسي، لذلك تؤكد 

على أف النشاط اؼبدرسي لو دكر أساسي كفعاؿ يف ربقيق صبيع أىداؼ الًتبية، 
سواء ما كاف منها يتصل باعبوانب العملية أك االجتماعية أك النفسيةػ، فالنشاط 
يسهم يف بناء كتنمية اعبوانب االجتماعية كالنفسية باإلضافة إذل النواحي اعبمالية 

مية القدرات اإلبداعية كاػببلقة داخل كخارج الفصوؿ كاغبركية لدل اؼبتعلمُت كتن
الدراسية فبا وبقق مستول أعلى يف تفكَت الفرد، فالنشاط أحد العناصر اؼبهمة 
لتكوين الشخصية كصقلها، كيساعد اؼبتعلم يف التعرؼ على ميولو كمواىبو، 

يعمل كربقق الصحة النفسية للمتعلمُت، فالنشاط  كتنمي الثقة بالنفس كباآلخرين
على ترسيخ اؼبواد الدراسية، كينمي قدرات كميوؿ التبلميذ، كيعودىم على 
التمسك بالقيم كاألخبلؽ، كيعاجل مشكبلهتم النفسية، كينمي أجسادىم، 
كيعودىم على االنتفاع من أكقات الفراغ، فاألنشطة تعد مواطنا صاغبا يعتمد عليو 

 تو.يف اؼبستقبل للمحافظة على الوطن كالعمل على رفع

 األسس التي تقوم عليها األنشطة  .د 

اختلفت كجهات نظر الفلسفات الًتبوية التقليدية كالتقدمية يف النشاط 
اؼبدرسي كمكانتو يف اؼبنهج. فأصحاب الفلسفة التقليدية يركف أنو ؾبرد ترؼ ال 
ضركرة لو، ألف العملية التعليمية من كجهة نظرىم تعٍت نقل اؼبادة العلمية من 

عقوؿ التبلميذ، كمن الواضح أف ىذه النظرة إذل النشاط تنبثق من الكتب إذل 
نظرهتم الضيقة إذل اؼبنهج كاؼبتمثلة يف اعتباره مرادفا للمادة الدراسية. كمن ىنا 
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عرفت مناىج اؼبواد الدراسية اليت تعترب اؼبادة الدراسية جوىر أم نشاط تعليمي 
تماد طريقة خاصة للتدريس ىي أك اؼبتعلم، كقد ترتب على ذلك اعيبذلو اؼبعلم 

اإللقاء كاستخداـ أسلوب االمتحانات لقياس ما حصلو اؼبتعلم من اؼبعارؼ اليت 
 ِٓلقنها لو معلموه.

كأذا كانت عملية التدريس تراعى ؾبموعة من األسس الًتبوية لضماف 
صحة مساراهتا لتعكس األىداؼ اؼبنوطة هبا، فكذلك اغباؿ فيما يتعلق بالنشاط 

، فبلبد أف يقـو على أسس تربوية ربقق أىدافو. كمن أىم ىذه األسس اؼبدرسي
 ما يأٌب:

يقـو النشاط على التلقائية اؼبوجهة، كهبرل يف جو ديبقراطي تسوده  .ُ
اغبرية كالتفاىم كتبادؿ الرأل كاحًتامو، كاالعًتاؼ بقيمة الفرد بالنسبة 

 إذل اجملموع كقيمة اجملموع بالنسبة للفرد.
يف ؾباالت حيوية فبا تزخر بو مواقف اغبياة العملية يف هبرل النشاط  .ِ

اجملتمع، فتهيئ للطبلب ؾباالت شبيهة باليت تواجههم يف اغبياة 
العامة، كيتناكلوف أمورا حيوية يف ؾبتمع مدرسي ىو صورة مصغورة 

 من ؾبتمعهم العاـ.
يكوف بُت النشاط كفركع اللغة العربية تكامل يف إطار أىداؼ تعليم  .ّ

العربية. فوحدة األىداؼ بُت فركع اللغة كالنشاط تستوجب أف  اللغة
كانسجاـ كتكامل، فما هبمل يف اؼبقررات الدراسية يكوف بينها توافق 

يفصلو النشاط، كما ال يتسع لو الوقت اؼبخصص لدركس اللغة العربية 
يف شكل حصص مقررة هبد ؾبالو الرحيب يف فًتات النشاط اليت 

 فة.تتميز باعبدة كالطرا
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كىناؾ عدد من األسس العامة اليت تقـو عليها اؼبناشط اؼبدرسية من 
 أنبها:

اؼبناشط سبارس يف أثناء اليـو الدراسي، على أف ىبصص ؽبا كقت  .ُ
 األسبوعي، كيف آخر اليـو الدراسي.وبدد يف اعبدكؿ الدراسي 

اؼبناشط يعفى من أعبائها اؼبالية الطبلب، كيبكن أف يشارؾ يف ىذه  .ِ
 ؾبالس أكلياء األمور. األعباء

كعلى الطبلب اؼبشاركة الفعالة يف اؼبناشط جزء عضوم يف اؼبنهج،  .ّ
 أحد ىذه اؼبناشط أك يف أكثر من نشاط.

اؼبناشط هبب تقويبها من الطبلب كاؼبشرفُت عليها. لتعديلها كربديد  .ْ
 شركط اؼبشاركة فيها.

من  يبارس كل طالب نشاطا كاحدا على األقل، حبيث زبتار اؼبناشط .ٓ
 قبل الطلبة بناء من كحى رغباهتم كميوؽبم كقدراهتم.

يشارؾ يف توجيو اؼبناشط معلموف متحمسوف أكفاء لديهم خربة  .ٔ
كدراية بالنشاط كاعبوانب النفسية للطبلب، كلديهم القدرة على أف 
ىبتاركا من صور النشاط كيكيفوىا مع ظركؼ اؼبدرسة اليت يعملوف 

 ِٔفيها.

 األخرل اؼبرتبطة بفعالية الطبلب ىي:كىناؾ بعض األسس 

الطالب مواطن نشط، حر منطلق، يبارس حياتو داخل اؼبدرسة كسط  .ُ
صباعة وبقق ذاتو كدكات اآلخرين، كتنظر اؼبدرسة إذل طبلهبا على 
أهنم مواطنوىا األصليوف الذين يشكلوف برامج نشاطهم دبا يتواءـ 

 كميوؽبم اغبقيقية.
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ر ؿبدد كؿبدد. فالطالب لو أف ىبتار اشًتاؾ الطبلب يف النشاط أم .ِ
من بُت اؼبناشط ما يفضلو كيبيل إليو، على أف تتم مساعدتو 

على حساب كقتو كترشيده، حىت اليبالغ يف مشاركتو يف اؼبناشط 
كدراستو األكاديبية، كحىت اليؤدل بو األمر إذل نتاج غَت مقبوؿ يف 

 ه يف النشاط.اؼبناشط كالدراسة معا، كليتيح الفرصة ؼبشاركة غَت 
اؼبشاركة يف النشاط مطلب ديبقراطي. فبل يصح اغبكم على درجة  .ّ

صبلحية الطالب للمشاركة يف نشاط ما دكف أف يأخذ فرصة متكافئة 
يف عضوية صباعة النشاط حىت يكتشف قدرتو كينميها. فميل الطالب 

  ِٕكاىتمامو كإقبالو الطبيعي ىو الطريق إذل فبارسة النشاط.

 ي: كفاءة الطالبالمبحث الثان

 وأهميتها مفهوم الكفاءة .أ 

الكفاءة اليت يوصف هبا فعل معُت تعكس استخداـ أكثر الوسائل قدرة على 
ربقيق ىدؼ ؿبدد. كال سبثل خاصية فطرية يف أم فعل من األفعاؿ. بل تتحد عن 

الكفاء  ِٖطريق العبلقة بُت الوسائل اؼبتعددة كاألىداؼ كفقا لًتتيب أكلويتها.
كالكفاءة: حالة يكوف هبا الشيء مساكيا لشيء آخر. كفاءة جسم أك قيمتو االربادية 
)ؾ(: تقاس بعدد اؽبدركجُت اليت تتحد بذرٌة من ىذا اعبسم أك تقـو مقامها. كقد 

 ِٗحٌورت اليـو نظرية الكفاءة ربويرا عميقا.

ءة ىي أف مفهـو من الكفاءة من قاموس أكرب اللغة اإلندكنيسية الكفا
تعريف الكفاءة بصفة عامة بأهنا: مهارة مركبة أك أمباط سلوكية أك معارؼ  َّالقدرة.
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كما عرفتها كي  نواتج التعلم اؼبرغوب.تظهر يف سلوؾ اؼبعلم من تصور كاضح كؿبدد ل
(Kay بأهنا أىداؼ سلوكية ؿبددة تصف صبيع اؼبعارؼ كاؼبهارات كاالذباىات اليت )

 ُّم ليصبح أكثر فاعلية مع طبلبو.يعتقد أهنا ضركرية للمعل

كالكفاءة عند اؽبوسنت بأهنا ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبهارات كاالذباىات اليت 
كيعرفها ضبزاكم بأهنا  ِّتشتق من مهاـ الفرد اؼبتعددة يف عملو: أم من أدكاره اؼبهنية.

القدرة على فبارسة عمل أك مهنة أك ؾبموعة من األعماؿ نتيجة بعض العناصر مثل: 
اؼبؤىل، كاػبربة العلمية الناذبة عن فبارسة فنية كتطبيقية ؼبدة تكفي للحصوؿ على ىذه 

 ّّاػبربة كالقياـ ببحوث عملية كنشر نتائجها.

لفرد تتألف من عاملُت، كنبا: ( الكفاءة أم قدرة اRobbinككصف ركبُت )
عامل على القدرة الفكرية، كعامل على القدرة اعبسدية. القدرة الفكرية ىي قدرة 
مطلوبة لتنفيذ األنشطة العقلية. كأما القدرة اعبسدية ىي قدرة الزمة لتنفيذ الوظائف 

 ّْاليت تتطلب إذل قدرة االحتماؿ كالراعة كالقوة كاؼبهارة.

ءة ىي ؾبموعة من األعماؿ اليت أسست على ككصف مهيمن أف الكفا
ذكي كملئت بطبيعة مسؤكلية. كهبب على شخص امتبلكها كشرط ليعترب التفكَت ال

أنو قادر على تنفيذ كظائف يف مهن ؿبددة. كهبب أف تظهر طبيعة اؼبسؤكلية كإجراء 
 ّٓصحيح نظرا من منظور العلم كالتكنولوجيا كاألخبلؽ.
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عرضو من التعريفات للكفاءة، ذبد أهنا تتفق يف كتأسيسا على كل ما سبق 
 النقاط األساسية التالية:

 الكفاءة ىي قدرة على أداء العمل. .ُ
تشمل كفاءة التعليم اؼبعارؼ كاؼبهارات كاالذباىات، كبذلك يبكن  .ِ

كتساب التحدث عن كفاءة معرفية ككفاءة أدائية كصبيعها قابلة لبل 
 كالقياس.

بكل اؼبهاـ اؼبتصلة دبهنة التعليم، أم أهنا الترتبط ترتبط الكفاءة التعليمية  .ّ
بالعمل الصفي فقط، بل أيضا باألدكار الشاملة للمعلم داخل الصفي 

 كخارجو.
 ّٔتؤثر الكفاءة التعليمية تأثَت مباشرا يف نواتج التعلم لدل الطبلب. .ْ

كألف كل إنساف يرغب يف أف يصبح كفأ يف عملو، فأصبح لزاما أف يوجد 
ج دراسي يبٌت على أساس الكفاءة كىبرج اػبرهبُت األكفاء يف ؾباالت ىناؾ برام

زبصصاهتم. فليس من اؼبستغرب إذا كاف اجملمع يطالب أف تكوف اؼبدرسة كاعبامعة 
كاؼبؤسسات التعليمية عامة زبرج األناس األكفاء يف أعماؽبم. دبعٌت أف كل من زبرج 

كظيفة معُت أك  اءة معُت ألداءمن زبرج من مدرسة من اؼبدارس البد أف يبلك كف
  ّٕؼبواصلة الدراسة.
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 الكفاية اللغوية واألداء اللغوي  .ب 

يرتبط بقضية اإلبداعية يف اللغة قضية أخرل ال تقل أنبية عن سابقتها، بل 
ىي حجر الزاكية يف نظرية تشومسكي، تلك ىي التفريق بُت الكفاية اللغوية 

(competence( كاألداء الكبلمي )performance.) 

كتأٌب أنبية التفريق بُت األداء كالكفاية يف ىذه النظرية من تأكيد تشومسكي 
يف معظم كتاباتو على أف البحث يف اللغة ينبغي أف يسخَّر للكشف عن ىذه الكفاية 

 كال يعتمد على األداء الكبلمي، كما يرل البنويوف.

ة، اليت ىي قائمة يف ذىن كالكفاية اللغوية ىي اؼبعرفة الضمنية بقواعد اللغ
الناطق باللغة. أما األداء الكبلمي فهو االستعماؿ الفعلي اآلين ؽبذه اؼبعرفة يف الفهم 
كالكبلـ كالكتابة. أم أف الكفاية اللغوية حقيقة عقلية كامبة كراء األداء الكبلمي الذم 
  هبب أف يكوف انعكاسا ؽبا، لكنو قد ينحرؼ عن ىذه اؼبعرفة لسباب عارضة،

 كالتعب، كاؼبرض، كزلة اللساف أك القلم.

أف ىذا االحًتاز، اؼبتمثل يف كصف األداء باكبرافو أحيانا عن الكفاية على 
الرغم من كونو انعكاسا ؽبا، مسألة منهجية عقلية منطقية، تذكرنا بتأثر تشومسكي 

يقة ببعض اآلراء العقلية الفلسفية. أما كيف تكتسب ىذه الكفاية، اليت ىي يف اغبق
اكتساب اللغة ذاهتا، فَتل تشومسكي أف الطفل الذم ينشأ يف بيئة لغوية معينة 
يكتسب ىذه اؼبعرفة بالفطرة من غَت حاجة إذل تعلم قواعد لغتو بصورة نظرية 

  ّٖمباشرة.

  

                                                           
)الرياض: فهرسة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النظريات اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  ّٖ

 .ُٖ-َٖـ(، ص. ُٗٗٗالنشر، 
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 وتعليمها المهارات االستنتاجيةمبحث الثالث: ال

 المهارات االستنتاجية مفهوم .أ 

 مبلحظة من اؼببلحظات قدرة الفرد علي شرحىي االستنتاجية  اؼبهارات
ىذه  السابقة كالقياـ بتفسَت مبلحظاتو دبعلوماتو ذلك قدرتو علي ربط كيتضمن

كتعترب القدرة على االستنتاج من مهارات . اؼببلحظات مصدرا أحكاما ؿبددة حوؽبا
التفكَت الناقد الذم يتطلب فحص اؼبقركء كاػبركج منو بأفكار صحيحة تؤكدىا 

 شواىد كأدلة داخل النص.

( فقد قسم اللغة إذل أربع مهارات أيضا ىي االستماع Carrolأما كاركؿ )
ديث كالكتابة كتسمياف (، كاغبreceptionكالقراءة كتسمياف مهارتى االستقباؿ )

 ( كذلك على النحو التارل:productionنتاج )مهارتى اال

 وية عند كرول. نموذج مقترح لتقسيم المهارات اللغٔ.ٕ الجدول

 المهارات  االنتاج االستقبال
 الكتابة الكالم القراءة االستماع المستويات                     

 األصوات    

 اختبارات المدخل المنفصل
 المفردات

 السياق
 القواعد

 معدل السرعة والطالقة اختبارات المدخل المتكامل

كعلى ذلك فالنموذج السابق يقًتح طبسة مستويات للمهارة اللغوية األربع 
كىي: األصوات، كاؼبفردات، السياؽ، كالقواعد، كمعدؿ السرعة كالطبلقة. كاألربع 
مستويات األكذل تتبع اختبارات اؼبدخل اؼبنفصل، كاؼبستول األخَت يتبع اختبارات 
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أكال أصوات اللغة اؼبستهدفة، ٍب يكوف من اؼبدخل اؼبتكامل. فاؼبتعلم البد أف يتعرؼ 
، ٍب يكوف من تلك الكلمات سياقات عامة تلك األصوات كلمات فيتعرؼ الكلمات

كصببل، كمن اعبمل عبارات كفقرات، كىذه السياقات أك اعبمل كالعبارات كالفقرات 
البد كأف تكوف صحيحة من ناحية القواعد اللغوية )النحو( فإذا سبكن من كل ما 

ق فسوؼ ينطلق يف استخداـ اللغة كتزيد سرعتو كطبلقتو يف التعامل مع أصحاب سب
 ّٗاللغة األصليُت استماعا كحديثا كقراءة ككتابة.

 الكالم مفهوم .ب 

الكبلـ ىو فٌن نقل االعتقادات كالعواطف كاالذباىات كاؼبعاين كاألفكار 
ألواف النشاط اللغوم كاألحداث من اؼبتكلم إذل السامع. كال شك أف الكبلـ من أىم 

للصغار كالكبار فالناس يستخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة أم أهنم يتكلموف أكثر 
 َْفبا يكتبوف.

كالكبلـ يف اللغة الثانية من اؼبهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات 
الدراسة اللغوية. كإف كاف ىو نفسو كسيلة لبلتصاؿ مع اآلخرين. كلقد اشتدت 

ذه اؼبهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرف بعد انتهاء اغبرب العاؼبية اغباجة ؽب
الثانية، كتزايد كسائل االتصاؿ، كالتحرؾ كالواسع من بلد إذل بلد، حىت لقد أدل تزايد 
اغباجة لبلتصاؿ الشفهي بُت الناس إذل إعادة النظر يف طرؽ تعليم اللغة الثانية. ككاف 

معية الشفوية كغَتىا من طرؽ تورل اؼبهارات الصوتية أف انتشرت الطريقة الس
 ُْاىتمامها.

                                                           
)القاىرة: مكتبة كىبة،  اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب من النظرية إذل التطبيقفتحي علي يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ،  ّٗ

 .ٖٓ-ٕٓـ(، ص. ََِّ
 .ُٓص. ، اللغة العربية كأنبيتها ككيفية تعلمها لغَت الناطقُت هباعبد السيد ربيع،  َْ
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 .َُٔص.  ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،  
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الكبلـ من اؼبهارات األساسية اليت يسعى الطالب إذل إتقاهنا يف اللغات 
األجنبية. كلقد اشتدت اغباجة إذل ىذه اؼبهارة يف الفًتة األخَتة، عندما زادت أنبية 

عليم اللغة العربية االىتماـ االتصاؿ الشفهي بُت الناس. كمن الضركرة دبكاف عند ت
باعبانب الشفهي، كىذا ىو االذباه الذم نرجو أف يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف 
هبعل نبو األكؿ سبكُت الطبلب من اغبديث بالعربية ألف العربية لغة اتصاؿ يفهمها 

 ِْمبليُت الناس يف العادل.

يظهر يف عجز األفراد ( أف أىم عائق لفهم طبيعة اللغة Bartelكيرل بارتل ) 
على التمييز بُت اغبديث كاللغة. فمصطلح اغبديث )أك الكبلـ( يعٍت كصف األلفاظ 
اؼبنطوقة أك الكبلـ ؼبنطوؽ لنقل اؼبعٌت اؼبراد، أما مصطلح لغة فيستخدـ يف كصف 
اؼبعرفة العامة اليت يتكلمها الشخص عن اعبوانب اللغوية كاليت يبٌت عليها اغبديث 

فإذا دل يتم تنمية اللغة الداخلية للفرد فإف الكبلـ التاـ اؼبعٌت يكوف )الكبلـ(. 
 مستحيبل.

كلكى نستطيع تنمية الكفاءة يف فهم كاستخداـ اللغة اؼبنطوقة، فاؼبتعلم هبب 
عليو أكالن أف يتمكن من عناصر أساسية عديدة سابقة ؽبذه القدرة، غالبية ىذه 

كالسياقات، كاؼبعاىن. فاالربادبُت تلك العناصر تشتمل على األصوات، كلكلمات، 
 العناصر األربعة ىو الذم يضيف اؼبعٌت الًتكييب اؼبميز للغة.

( أف ىناؾ طبسة أنظمة أك عبارات تقـو Derek Utelyكيذكر درؾ أكتلى )
التحدث كمهارة منفصلة، يف ىذه العبارات يقـو الطبلب بانتاج عبارات منفصلة  

عة يف سياؼ، أما بقية االختبار فيقـو الطبلب بإنتاج كاستجابة ؼبثَتات ليست موضو 
الكبلـ من فهرس أك ملخص من أسئلة موضوعة يف سياؽ، كتغيَت اإلجابات أك 

ختبارات )مثل اختبار برمنجهاـ( توجد بعض العبارات اغبوار، كيف بعض اال
                                                           

)مقالة ألقاىا يف الدكرة التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا جبامعة موالنا  كن متخصصاعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف،  ِْ
 .ُّٕـ(، ص. ََِٗالنج، مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ما
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كالًتكيبات البد من عملها كيف البعض اآلخر يكوف ىناؾ فرصة الختيار بعض 
 ّْارات.العب

كالتلميذ،  كبالنسبة إذل الدارس أف الكبلـ ىو أساس يف التعامل بُت اؼبدرس
بل من أىم األسس يف العملية التعليمية كلها. فالسؤاؿ كاعبواب كاؼبناقشة كاحملدثة بل 
األنشطة كلها يكوف الكبلـ ؿبورىا. كأساس العمل هبا ىو التحدث، أك التعبَت 

رنامج متكامل لتعليم اللغة كأف يكوف التعبَت الشفهي الشفهي، ككذلك كاف البد من ب
فيو جزءا أساسيا، كذلك يف كل مراحل التعليم اؼبختلفة، من الرياضة إذل السنوات 
الدراسية التالية من اؼبرحلة الثانوية، بل كيف مراحل التعليم العليا كاعبامعة، كيف 

 مستواىا من معاىد ككليات.

 فبلبد للمعلم أف يراعي األمور اآلتية، منها:لتخطيط تعليم مهارة الكبلـ 

توفَت اؼبعرفة باؼبعلومات كفبارسة االتصاؿ شفويا مع تطبيق كفاءة لغوية مع  (ُ
 االىتماـ باؼبوضوعات اؼبهمة يف تكلم الطبلب.

إعداد اؼبفردات السياقية يف اؼبوضوعات اؼبعينة لكي يستطيع الطبلب  (ِ
 باألمور الغريبة عندىم.تطبيق ما تكلموا يوميا دكف التفكَت 

كضوح األىداؼ اؼبرجوة يف تعليم مهارة الكبلـ، تعيينها مهم جدا يف  (ّ
 ترقية كفاءة مهارة الكبلـ مع اختيار ما وبتاج إليو الطبلب من اؼبواد.

استخداـ الطرائق كالوسائل التعليمية اؼبناسبة بأحواؿ الطبلب كمساعدة  (ْ
 الطبلب على تنمية ثقتهم بالنفس.

لية التعليم، البد أف يقـو اؼبعلم بتوفَت اؼبواد الدراسية اؼبقبولة بسياؽ كيف عم
اطبلب كالطريقة اؼبناسبة بأحواؽبم كربضَت الوسائل التعليمية اؼبساعدة للتعلم. وبتاج 

                                                           
)القاىرة: مكتبة كىبة،  اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب من النظرية إذل التطبيقفتحي علي يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ،  ّْ

  .ُٖٔ-ُٕٔـ(، ص. ََِّ
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ربقيقها إذل جهد قوم لدل اؼبعلمُت لكي يكوف التعليم فعاال كيساعدىم يف ترقية  
 كفاءهتم.

 أهداف تعليم الكالم .ج 

حدد يونس يف دراستو أىداؼ تعليم الكبلـ يف اؼبستول األكؿ كما  قد
 ْْيلي:

 أف ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا. (ُ
 أف يبيز بُت األصوات اؼبتشاهبة نطقا. (ِ
 أف يبيز بُت اغبركات الطويلة كاغبركات القصَتة. (ّ
 أف يستخدـ العبارات اؼبناسبة يف اؼبواقف اؼبختلفة. (ْ
 العربية الصحيحة عند التحدث.أف يستخدـ الًتاكيب  (ٓ
 أف يتحدث بشكل متواصل كمًتابط يف اؼبواقف اللغوية اؼبختلفة. (ٔ
 أف يدير حوارا مع أحد الناطقُت بالعربية. (ٕ
 أف يدير حوارا حوؿ موضوع معُت. (ٖ
 أف يستخدـ اإلشارات كاإليباءات كاغبركات غَت اللفظية استخداما معربا.  (ٗ

 ْٓالكبلـ كما يلي:أف أىداؼ تعليم فقد ذكر طعيمة 

 تأدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثى العربية. (ُ
 نطق الكلمات اؼبنونة نطقا صحيحا يبيز التنوين عن غَته من الظواىر. (ِ
التوقف يف فًتات مناسبة عند الكبلـ، عندما يريد اعادة ترتيب أفكاره أك  (ّ

 توضيح شيء منها، أك مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
 َت ؾبرل اغبديث بكفاءة عندما يتطلب اؼبوقف ذلك.تغي (ْ
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 إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر. (ٓ

 ْٔأما أىداؼ عملية الكبلـ عند ؿبمد صاحل، كما يلي:

التمكُت من التعبَت عن األفكار كاؼبشاعر كإدارة الشؤكف اػباصة كالعامة  (ُ
 بسهولة كيسر كبثقة.

 إجادة األداء اللغوم كإتقاف الصياغة كالنطق. (ِ
 السيطرة على عملية التفكَت كتنظيمها ؿبتول كشكبل كمضمونا كأسلوبا. (ّ
 استعادة اؼبعلومات كإبقاؤىا حية من خبلؿ التحدث هبا. (ْ
 الكبلـ يساعد على أف يتبوأ اؼبرء مكانة اجتماعية الئقة. (ٓ
 أشباع الرغبة كالنزعة الذاتية للحوار مع اآلخرين. (ٔ
 اإللقاء اؼبناسبة. تزكيد الطالب أك اؼبتحدث أيا كاف بفنوف  (ٕ

 المواد لمهارة الكالم .د 

األىداؼ أنبية يف مستويات أصبح تعليم الكبلـ يف اللغات األجنبية من أكثر 
التعليم اؼبختلفة ابتداء من اؼبدرسة االبتدائية كحىت اعبامعة. كمن اؼبعركؼ أف من أىم 

اللغوية تنمية  –أىداؼ برنامج تعليم اللغات األجنبية اليت تستخدـ الطريقة السمعية 
أية حاؿ، فإنو ينبغي أف يكوف كاضحا لدينا أف الكبلـ أكثر عادات الكبلـ. كعلى 

من ؾبرد النطق، كمن ؾبرد التنغيم، إنو عبلكة على ذلك يتطلب االستخداـ الصحيح 
 كالدقيق للغة اؼبتعلمة، حىت يصبح االتصاؿ فعاالن.

اؼبختلفة نذكرىا فيما كىناؾ عدة تدريبات اقًتحت لتنمية عادات الكبلـ 
 يلي:

 

                                                           
س حائل: دار األندل –)اؼبملكة العربية السعودية  مهارات اللغوية مدخل إذل خصائص اللغة العربية كفنوهناؿبمد صاحل الشنطي،  ْٔ

 .ُٖٗـ(، ص. ُْٗٗكالتوزيع، للنشر 
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 التكرار للصوت (ُ
 التكرار للكلمة (ِ
 التكرار للجملة (ّ
 الربط بُت الكلمة اؼبسموعة كالصورة اليت تدؿ عليها (ْ
 نطق أصوات اللغة ابتداء (ٓ
 نطق اغبركؼ اؼبتقاربة اؼبخارج (ٔ
 نطق اغبركات القصَتة كالطويلة (ٕ
 ستفهاميةتنغيم اعبمل حبسب اؼبواقف كاعبمل االخبارية كالتعجبية كاال (ٖ
 اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها اؼبعلم كاؼبتعلقة دبوضوع ظبع أك قرئ (ٗ

االشًتاؾ يف ؿبادثة قصَتة تتعلق باؼبوضوع اؼبقدـ كاالشًتاؾ يف  (َُ
 ؿبادثة عامة

 ْٕإلقاء األسئلة اؼبرتبطة باؼبواقف العامة. (ُُ
 عناصر الكالم .ه 

صر تتحقق ليست عملية الكبلـ الشفهي عملية سهلة بل البد ؽبا من عنا
 ْٖكفق خطوات معركفة:

، مع تقدير أنبية ىذا الدافع فإذا أسيء تقديره يكوف وجود دافع للكالم (ُ
التحدث ببل قيمة، من ىنا كاف األشخاص الذين يستثاركف بسهولة 
فيندفعوف يف الكبلـ بدكف ضابط أسخاصا فاشلُت كغَت ؿببوبُت يف 
ؾبتمعهم، بعكس أكلئك الذين ال يتحدثوف إال إذا كاف ىناؾ دافع قوم 

 ة االنفعاؿ داخلي.اآلخرين، أك تلبيكالرد على 
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، كقد يكوف التفكَت يف حد ذاتو دافع للحديث، كقد يكوف التفكير (ِ
مرحلة تالية لبلستثارة، إذ يفكر اإلنساف قبل أف يبدأ يف التحدث، كينبغي 
أف يكوف تلقائيا كسريعا كغَت ملحوظ، كتكوف مهمتو األساسية تقدير 

مدل مبلئمتها  اؼبوقف كربط اؼبعاين بعضها ببعض كؾبموعتها كاختبار
للموقف قبل التدقق كاالقناع يسهم يف إقباح عملية التحدث حبيث تؤٌب 

 شبارىا اؼبرجوة كما يراد ؽبا.
ر، كليس من اؼبمكن الجمل والعبارات التي من شأنها نقل األفكا (ّ

الفصل بُت مرحلة الصياغة اللغوية كالتفكَت ألف التفكَت يتم باللغة كمن 
حدث تنقيح اؼبادة اللغوية قبل أف يتم التحدث خبلؽبا، كتكوف مهمة اؼبت
كيتم ذلك بسرعة فائقة كغَت ملحوظة. من ىنا  هبا بتعديلها كربسينها، 

كاف من كاجب اؼبربيُت أف يعودكا تبلمذهتم على أاٌل يتحدثوا إال بعد أف 
 ينظموا أفكارىم كوبسنوا صياغتها.

يف عملية  ، كىو عنصر ىاـ حيث يبدك اػبطوة األىماألداء الصوتي (ْ
التحدث، من ىنا كاف البد من أف يكوف اعبهاز الصوٌب سليما، كتكوف 
اؼبخارج الصوتية تؤدم عملها، كيكوف النطق قادرا على إعطاء اغبركؼ 

  حقها أثناء عملية التحدث دكف أخطاء.
 طرائق في تدريس الكالم .و 

قائبل أف من الطرؽ اؼبستخدمة يف تدريس الكبلـ كاغبور  يعرؼ اللبودم
 مايلي:

احملادثة اؼبوجهة، ىي أسلوب للتدريب الشفهي اؼبضبوط يستخدـ يف  (ُ
كيتم فيها اقًتاح التعبَت أك الكبلـ الذم يقولو كل طالب تعليم اللغة. 

مشارؾ يف احملادثة، لتنتقل احملادثة بسبلسة بُت األطراؼ من خبلؿ 
ططة من التعبَتات اؼبألوفة، فاحملادثة اؼبوجهة ىي نوع من اغبوار سلسلة ـب
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اؼبخطط كاؼبقصود يستهدؼ التدريب على مهارات التعبَت الشفهي يف 
اؼبواقف اغبوارية اؼبختلفة كيكوف ربت إشراؼ اؼبعلم حبيث وبدد لكل 

 طرؼ من أطراؼ احملادثة الدكر الذم يؤديو يف احملادثة.
من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على اغبوار، منها ما األلعاب، ىناؾ كثَت  (ِ

يبارس يف اغبياة اليومية بغرض التسلية كاؼبرح، كمنها ما يتخذ كسيلة لتعليم 
فنوف اللغة كخاصة التعبَت الشفهي. كيتطلب ىذا النوع من األلعاب 
مشاركة ؾبموعة من األفراد حبسب قواعد كل لعبة كيكوف لكل مشارؾ 

 و.دكر ؿبدد يؤدي
اؼبناقشة، كتتضمن حوارات ذات ىدؼ ؿبدد كمعركؼ للمشاركُت فيها،  (ّ

حبيث يتبادؿ اؼبشاركوف الرأم حوؿ موضوع أك مشكلة معينة، كيتعاكنوف 
يف إهباد حٌل أك إجابة أك قرار بشأهنا. كتتطلب اؼبناقشة تسجيبل لؤلفكار 

 اليت تطرح كربطا بينهما للوصوؿ إذل حل مرض.
 كاال متعددة من حيث تنظيمها كإدارهتا كاآلٌب:كتأخذ اؼبناقشات أش

كينبغي استخدامو مع ؾبموعات صغَتة كيتطلب رئيسا يدير اؼبؤسبر،  (أ 
اؼبناقشة، كيعمل على تنمية قدرة اؼبشاركُت على العمل مع اآلخرين. 
على صبيع اؼبشاركُت أف يسهموا يف اؼبناقشة، كهبب أف يكوف 

ة إال أنو وبتاج كقتا كبَتا نسبيا اؼبشاركوف على دراية دبوضوع اؼبناقش
 إذل فبارستو.

، حيث يتم التقدًن للموضوع من جانب ؾبموعة اؼبناقشات العامة (ب 
صغَتة من اؼبتحدثُت، كيتبعها األسئلة كاؼبناقشة اليت يقـو هبا اعبمهور، 
كتنوع اؼبتحدثُت يضيف للموضوع جوانب متعددة كلكن هبب أف 

 عن ىدفها. يهتم اؼبدرس بأال زبرج اؼبناقشة
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، يكوف التقدًن من جانب متحدث كاحد، كتطرح األسئلة اؼبنتدل (ج 
كالتعقيبات من قبل اعبمهور عقب التقدًن كيبكن مشاركة عدد يف 

 كقت قصَت كيتطلب قدرا من السيطرة لضبط اؼبناقشات.
، مناقشة صباعية مع أقل قدر من القيادة الرظبية، كما اغبلقة الدراسية (د 

ركوف على قدر كبَت من اػبربة باؼبوضوع. كتكوف هبب أف يكوف اؼبشا
عملية فقط يف حالة كجود صباعات ضغَتة كتصلح للمواقف اليت 

 تتطلب إهباد حلوؿ.
، مناقشة صباعية ؼبوضوع معُت، رئيس اؼبناقشة أف دراسة موضوع ما (ق 

يكوف ملما باؼبوضوع كيتطلب ذلك كقتا طويبل. كتعمل على تنمية 
 شكبلت.مهارة التحليل كحل اؼب

اسًتاتيجية اجملموعات الصغَتة، ىي ؾبموعة من الطرؽ اليت اقًتحها خرباء  (ْ
اؼبناىج كطرؽ التدريس يف ؿباكلة لتطوير الدكر التقليدم للمعلم كوعاء 
للمعرفة، كاؼبصدر الوحيد للسلطة داخل الفصل ليصبح ميسرا للتعلم 

السلطة  كمشاركا لتبلميذه يف األنشطة الصفية من خبلؿ تفويضهم بعض
 داخل الفصل.

كيتطلب استخداـ اسًتاتيجية اؼبناقشة يف ؾبموعات صغَتة هتيئة 
مناخ مبلئم يف الفصل يسوده االحًتاـ اؼبتبادؿ كالدعم كتنمية مهارات 

 التقصى كتشجيع ركح التعاكف.
كتناسب طرؽ اجملموعات الصغَتة اؼبواقف اليت تتطلب زيادة 

س، كالطبلب كبعضهم داخل الفصل التفاعل اللفظي بُت الطبلب كاؼبدر 
كتنمية ركح اؼبسؤكلية كاالستقبللية يف التعلم كما تساعد ىذه الطريقة يف 
ربسُت مهارة التحدث كالنطق كالتفكَت، كتضفى مناخا من تلقائية 

الضبط غَت مباشر على أنشطة الطبلب داخل الفصل. كذلك كفبارسة 
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كيقوموا كيتوصلوا لرأم تتيح ىذه الطريقة الفرصة للطبلب كي يبحثوا 
 ْٗشخص فهي تعلمهم مهارة التفكَت الناقد.

 توجيهات عامة لتدريس الكالم .ز 

كفيما يلي ؾبموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس 
 مهارة الكبلـ يف العربية كلغة ثانية:

تدريس الكبلـ يعٍت فبارسة الكبلـ: يقصد بذلك أف يتعرض الطالب  (ُ
إذل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو. إف الكبلـ بالفعل 

مهارة ال يتعلمها الطالب إف تكلم اؼبعلم كظل ىو مستمعا. من ىنا 
تقاس كفاءة اؼبعلم يف حصة الكبلـ دبقدار صمتو كقدرتو على توجيو 

 اغبديث كليس بكثرة كبلمو كاستئثاره باغبديث.
ك أال يكلف الطبلب بالكبلـ عن أف يعرب الطبلب عن خربة: يقصد بذل (ِ

شيء ليس لديهم علم بو. ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء 
يتحدث عنو. كمن العبث أف يكلف الطالب بالكبلـ يف موضوع غَت 

 مألوؼ إذ ىذا يعطى فهمو. كقد ال هبد يف رصيده اللغوم ما يسعفو.
مركب. إنو يستلـز التدريب على توجيو االنتباه: إف الكبلـ نشاط عقلي  (ّ

القدرة على سبييز األصوات عند ظباعها كعند نطقها. كالقدرة على تعرؼ 
إف الكبلـ  الًتاكيب ككيف أف اختبلفها يؤدم إذل اختبلؼ اؼبعٌت.

باختصار نشاط ذىٍت يتطلب من الفرد أف يكوف كاعيا ؼبا صدر عنو حىت 
 ال يصدر منو ما يبلـ عليو. 

يح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث عدـ اؼبقاطعة ككثرة التصح (ْ
كإحباطا لو أف يقاطعو األخركف. كإذا كاف يصدؽ على اؼبتحدثُت يف 
لغاهتم األكذل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية. إف 

                                                           
 .ِٕ-ٓٔـ(، ص. ََِّ)القاىرة: مكتبة كىبة،  تعليموفنياتو كاسًتاتيجياتو كأساليب مٌت إبراىيم اللبودم،  ْٗ
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لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسًتساؿ يف اغبديث أك 
حساسو هبذا العجز أف اخراجو بشكل متكامل، كلعل فبا يزيد يف إ

 يقاطعو اؼبعلم.
مستول التوقعات: من اؼبعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن  (ٓ

االمكانات اغبقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، كيستحثو على 
استيفاء القوؿ ٍب يلومو إف دل يكن عند مستول التوقعات. إف اغبقيقة اليت 

ثانية أف األجنيب، خاصة إف تعلم ينبغي إف يعرفها معلم العربية كلغة 
العربية كىو كبَت، يندر أف يصل إذل مستول العرب عند فبارستو مهارة 

 الكبلـ.
ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا. إف الكبلـ، كما قلنا، مهارة مركبة التدرج:  (ٔ

كنشاط عقلي متكامل. كتعلم ىذه اؼبهارة ال وبدث بُت يـو كليلة، كال 
ا عملية تستغرؽ كقتا كتطلب من الصرب كاعبهد بُت عشية كضحاىا. إهن

 كاغبكمة ما ينبغي أف يبلكو اؼبعلم.
قيمة اؼبوضوع: تزداد دافعية الطبلب للتعلم كلما كاف ما يتعلمونو ذا معٌت  (ٕ

عندىم، كذا قيمة يف حياهتم. كينبغي أف وبسن اؼبعلم اختيار اؼبوضوعات 
دـ، حيث الفرصة اليت يتحدث الطبلب فيها خاصة يف اؼبستول اؼبتق

متاحة للتعبَت اغبر. فينبغي أف يكوف اؼبوضوع ذا قيمة، كأف يكوف كاضحا 
  َٓكؿبددا.

 

 

 
                                                           

)إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،  َٓ
 .ُِٔ-َُٔـ(، ص. ُٖٗٗفة، كالثقا
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 وسائل تنمية مهارة الكالم .ح 

يعرؼ طعيمة تنمية مهارة الكبلـ قائبل إنو ينبغي تنمية اؼبهارات األتية يف 
 ُٓالكبلـ عند:

 مستول االبتدائي (ُ
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. .أ 
التمييز عند النطق بُت األصوات اؼبتشاهبة )د/ز/ط( ككذلك األصوات  .ب 

 اؼبتجوزة مثل )ب/ت/ث( سبييزا كاضحا.
 التمييز عند النطق بُت اغبركات الطويلة كالقصَتة. .ج 
التمييز صوتيا بُت ظواىر اؼبد كالشدة، التفريق بينهما سواء عند النطق  .د 

 هبما أك االستماع إليهما.
الذم يسود اغبديث كيستجيب لو يف حدكد ما إدراؾ نوع االنفعاؿ  .ق 

 تعلمو.
 مستول اؼبتوسط (ِ

 ة نطقا صحيحا.عتنوٌ نطق الكلمات اؼب .أ 
االستجابة لؤلسئلة اليت توجو إليو استجابة صحيحة مناسبة للهدؼ  .ب 

 من إلقاء السؤاؿ.
 إعادة سرد قصة تلقى عليو. .ج 
القدرة على أف يعرض الطالب شفهيا كبطريقة صحيحة نٌصا غبديث  .د 

 ألقى عليو.
 مستول اؼبتقدـ (ّ

 التعبَت عند اغبديث عن احًتامو لآلخرين. .أ 
 تطويع نغمة صوتو حسب اؼبوقف الذم يتحدث فيو. .ب 

                                                           
 .ُُٗ-ُُٕـ(، ص. ُٖٗٗ)القاىرة: دار الفكر العريب،  األساسيمناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم رشدم أضبد طعيمة،  ُٓ
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 سرد قصة قصَتة من إبداعو. .ج 
اسًتجاع نص من الذاكرة وبفظو كيلقيو صحيحا، مثل اآليات  .د 

 كاألحاديث كاألناشيد.
ا كتأديتها بكفاءة التمييز بُت أنواع النرب كالتنغيم عند االستماع إليه .ق 

 عند اغبديث.

 ِٓالكبلـ عند ؿبمد صاحل، كما يلي: كأما كسائل تنمية مهارة

إفساح اجملاؿ للتلميذ كي يعرب عن ذاتو دكف حرج كحبرية تامة، كتعويده  (ُ
اعبرأة األدبية كالصراحة كالصدؽ، كىذه الصفات ذات طابع سلوكي 

 أخبلقي، كلكنها من ضركرات تنمية ملكة الكبلـ.
 تزكيد الطفل باؼبعارؼ الضركرية سواء كانت عملية أك اجتماعية أك لغوية. (ِ
تنمية أسلوب اغبوار كذلك بإثارة القضايا كتعويد الفرد على عدـ  (ّ

 االستسبلـ ؼبا يقاؿ لو بل مناقشتو كربليلو.
البعد عن التلقُت كاإللقاء هبعل التلميذ ؿبورا للعملية التعليمية كليس  (ْ

 كو يف اؼبناقشة باستمرار.متلقيا سلبيا كاشرا 
العمل على التخطيط لعملية الكبلـ كالبعد عن االرذباؿ الذم يكوف  (ٓ

أقرب إذل ردكد الفعل اؼبتسرعة. كيكوف التخطيط بتنظيم األفكار 
 كتسلسلها كترابطها كاختيار األسلوب اؼبناسب للتحدث.

اضرة تبصَت اؼبتحدث بفنوف القوؿ الشفوية كما يناسبها من أساليب كاحمل (ٔ
اليت تعتمد على اؼبقدمة ٍب العرض ٍب االستنتاج، كقوامها التنظيم كالًتابط 
كحسن االستدالؿ كالعرض، ٍب اؼبناقشة أك احملادثة، كؽبا آداهبا اػباصة 
كتعتمد على اغبجج اؼبنطقية كاألدالة كالردكد اؽبادئة اؼبعللة، كذلك اؼبناظرة 

 كاػبطابة كالسرد كالتقرير كالتعليق.
                                                           

 .ُٕٗ-ُٔٗ، ص. مهارات اللغوية مدخل إذل خصائص اللغة العربية كفنوهناؿبمد صاحل الشنطي،  ِٓ
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د اؼبتحدث على البعد عن الثرثرة كاغبشو كاؼبوضوعات التافهة تعوي (ٕ
كاغبرص عى التحدث يف اؼبوضوعات اعبادة اليت تناسب ميوؿ اؼبتحدث 

 كاؼبستمعُت.
تكليف الطلبة بتقليد بعض اؼبتحدثُت اؼبشهورين من اػبطباء كاحملاضرين  (ٖ

كيتولوف  كاحملاكرين، كالعكوؼ على عقد الندكات اليت يشًتؾ فيها التبلميذ
 إدارهتا.

تكليف التبلميذ بقراءة الكتب كعرضها بإهباز عرضا شفويا أماـ الفصل  (ٗ
مع تنويع ىذه الكتب، كتعويد الطلبة على التعليق ةكالتحليل مع تربية 

 العادات اللغوية السليمة يف التعبَت.
تعويد الطالب على الشعور بالثقة كاالرتياح أثناء اغبديث كالكبلـ  (َُ

اؼبتشنج اػبارل من اغبدة كالصراخ كاحًتاـ رأم اآلخرين  اؽبادمء غَت
 كالتسامح إزاء مقاطعتهم لو كالرد عليهم باغبسٌت.

تنمية التلقائية عند التلميذ بتهيئة الفرصة لو خبلؿ اختيار  (ُُ
 األنشطة اغبركية اليت تدفعو إذل التحدث.

النظرة اغبديثة إذل كيفية تنمية اؼبهارات كتعليمها تعتربىا كسائل لتنظيم اجملاؿ 
اػبارجي الذم وبيط باؼبتعلم كي ينشط، كيغَت من سلوكو. كىذا يعٍت أف التعليم 
وبدث نتيجة للتغاعل بُت اؼبتعلم كالظركؼ اػبارجية، كأف دكر اؼبعلم ىو هتيئة ىذه 

نشاط م، كيتفاعل معها، فالتعليم هبذا االعتبار الطركؼ حبيث يستجيب ؽبا اؼبتعل
مقصود يهدؼ إذل ترصبة اؽبدؼ التعليمي إذل موقف كإذل خربة يتفاعل معها التلميذ، 
كيكتسب من نتائجها السلوؾ اؼبنشود، حىت يتم ربط اؼبتعلم باػبربة التعليمية، 

ية تزيد من كيتوصل اؼبدرس إذل طرؽ اسًتاتيجيات التدريس، كيستعمل كسائل تعليم
    ّٓفاعلية تلك الطرؽ كاالسًتاتيجيات.

                                                           
 .ُُّـ(، ص. ُْٖٗ)القاىرة: دار الطباعة اغبديث،  التقوًن الًتبوم كدكر يف توجيو العملية التعليميةؿبمد عزت عبد اؼبوجود،  ّٓ
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 التقويم لمهارة الكالم .ط 

ففي حُت يستطيع اإلنساف القراءة كالكتابة بوجو كالكبلـ مهارة اجتماعية، 
خاص، أك يستمع إذل الراديو، أك يشاىد التليفزيوف دبفرده، فمن النادر أف يتحدث 

تعليم اللغات األجنبية مع  بدكف مستمع لو. كلقد أصبح االتصاؿ ىدؼ برامج
 التأكيد على تنمية عادات اغبديث الصحيحة.

كعلى ذلك فطبقا ؼبا ذكر من تقسيم اؼبهارات يبكن تقسيم اختبارات مهارات 
 الكبلـ إذل:

 اختبارات األصوات (ُ
جوانب تعلم مهارة الكبلـ يف اللغات األجنبية ىو سيطرة أحد 

اؼبتعلم على النظم اؼبختلفة لؤلصوات مثل التحكم يف عملية النرب كالتنغيم 
اؼبتعلم اؼبتحدث األصلي للغة، كمن ٍب فيمكن كالتشديد لكي يفهم 

 اختبار األصوات عن طريق:
 (Pronunciation Testsاختبارات النطق ) (أ 
 (Intonation Testsنغيم )اختبارات الت  (ب 
  (Written Tests of the Sound Systemاختبارات اؼبكتوبة )  (ج 

 اختبارات اؼبفردات (ِ
اكتساب اؼبفردات جانب مهم يف مهارة الكبلـ، كالختبار 
اؼبفردات داخل الفصل هبب على اؼبدرس تشجيع التبلميذ على اغبديث 

 التكنيكات منها:يف مواقف طبيعية. كالختبار اؼبفردات ىناؾ بعض 
 (Visual Cuesاؼبنبهات اؼبرئية ) ( أ

 اختبار الوقت .ُ
 االختبار عن جدكؿ اؼبواعيد .ِ
 قراءة األرقاـ بصوت مرتفع .ّ
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 ربديد اصور .ْ
 اختبار القواعد كالًتكيبات (ّ

بنود اختبار القواعد الشفهي تقيس سهولة كدقة استعماؿ 
اؼبتعلمُت ؽبا يف اللغة األجنبية فكلما كاف مدل االستجابات الصحيحة 
ضيق التحديد كلما كاف اغبكم على أداء للطبلب عارل اؼبوضوعية. 

 يف اختبار الكبلـ كما يلي:كيبكن اختبار القواعد 
 (Visual Cuesاإلشارات أك اؼبنبهات البصرية ) (أ 
 تغيَت الضمائر (ب 
 اإلبداؿ (ج 
 ْٓالتحويل. (د 

 مفهوم الكتابة .ي 

تشَت الكتابة إذل أحد اعبوانب االنتاجية يف اللغة، أك أحد فنوف اإلرساؿ، 
حيث يشًتؾ فن الكبلـ مع الكتابة يف ىذه الناحية، بينما يبثل االستماع كالقراءة 
الناحية االستقبالية من بُت فنوف اللغة. كتأٌب الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي 

  –قراءة  –كبلـ   –ف على النحو التارل: )استماع لفنوف اللغة حيث ترتب الفنو 
الكتابة نشاط معقد جدا، كلذلك فإف تعريف الكتابة بأهنا رسم اغبركؼ  ٓٓكتابة(.

اعبيدة أمر يصعب الوصوؿ إليو، كلكن قد تعرؼ الكتابة بأهنا رسم اغبركؼ خبط 
الكتابة  كاضح ال لبس فيو كال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات كفق قواعد

 ٔٓالعربية اؼبتفق عليها لدل أىلها حبيث تعطى يف النهاية معٌت مفيدا كداللة معينة.
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 .ُِٕ-ُٖٔص. ، اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانبفتحي علي يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ،  

اغبكومية، إبراىيم اإلسبلمية )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك  اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  ٓٓ
 .َُٓـ(، ص.َُُِ

)الرياض: دار الغاذل للطبع كالنشر  أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل الغاذل كعبد اغبميد عبد اهلل،  ٔٓ
 .ّٔكالتوزيع، دكف سنة(، ص. 
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كتعليم الكتابة يعٍت االىتماـ بأمور ثبلثة رئيسية: أكؽبا، الكتابة بشكل يتصف 
باألنبية، كاالقتصادية، كاعبماؿ، كمناسبتو ؼبقتضى اغباؿ، كىذا ما يسمى بالتعبَت 

الكتابة السليمة من حيث اؽبجاء، كعبلمات الًتقيم كاؼبشكبلت  التحريرم. كثانيها،
الكتابية األخرل، كاؽبمزات، كغَت ذلك. كثالثها، الكتابة بشكل كاضح صبيل. فالثاين 
كالثالث ىنا يتصبلف باؼبهارات اليدكية يف الكتابة، أك ما يسمى بآليات الكتابة، أك 

 ٕٓمهارات التحرير العريب.

كقد تباينت تعريفات الكتابة، ككردت ؽبا بعض التعريفات اؼببتسرة اليت قلصت 
مفهـو الكتابة إذل ؾبرد رسم اغبركؼ باليد )اػبط( أك ربويل رموز اللغة الصوتية إذل 

ككسط ىذا الزخم من التعريفات رسـو خطية مكتوبة أك أشكاؿ مرئية )خط كإمبلء(. 
امعة اليت تشَت إذل الكتابة دبفهومها اغبديث، الناقصة دل نعدـ بعض التعريفات اعب

على أهنما اؼبهارة اللغوية اليت تتضمن القدرة على التعبَت يف مواقف اغبياة، كالقدرة 
على التعبَت عن الذات جبمل متماسكة مًتابطة فيها الوحدة كاالتساؽ، كيتوفر فيها 

 ٖٓاللغوية كالصحة اؽبجائية كصباؿ الرسم.

( أك copyingة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ )يضيق مفهـو الكتاب
(. يتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل ـبتلف العمليات العقلية spellingالتهجئة )

البلزمة للتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على 
ت. كعرضها االختيار الواعي ؼبا يريد الفرد التعبَت عنو. كالقدرة على تنظيم اػبربا

 بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.

كأنبية ربديد مفهـو الكتابة ال تقتصر على ؾبرد الرغبة يف ربديد اؼبفاىيم. 
كإمبا تتعداىا على ما تنعكس عليو ىذه اؼبفاىيم من إجراءات، كما يستلزمها من 
تطبيقات تربوية. فالذين يضيق حدىم مفهـو الكتابة يقصركف جهدىم يف برامج 

                                                           
 .ِٓٔـ(، ص. ُٕٗٗ)القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلي أضبد مدكور،  ٕٓ
 .ُِّـ(، صُٔٗٗ)الصغار الكبار(، )دكف نشر،  تعليم اللغة العربية للمبتدئُتفتحي علي يونس،  ٖٓ
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ة على تدريس الطبلب على النسخ كالتهجئة. بينما يلتـز اآلخركف بتنمية العربيتعليم 
قدرة الطبلب على اختيار اؼبوضوع الذم يستحق الكتابة بو، كالقدرة على تنظيمو، 
كعرضو بطريقة مقنعة كمشوقة يف آف كاحد. كالكتابة بالفعل نشاط إهبايب. ففيها 

 ٗٓحركات عضلية.تفكَت كتأمل. كفيها عرض كتنظيم. كفيها 

حيث ربتفظ خببلصة فكر األمة كتراثها الكتابة ىي ذاكرة األفراد كالشعوب، 
من الضياع، فهي اليت تستوعب التاريخ، كتدكف أحداثو كحقائقو، كأمة ببل كتصونو 

تاريخ ضائعة ليس ؽبا مكانة، كذلك فإف الكتابة ربفظ ما يريد األفراد حفظو من 
الكتابة أداة اإلبداع ككسيلتو، فهي اليت بوساطتها  ذكريات كخواطر كما إذل ذلك.

ينقل إلينا األدباء كالشعراء ما تفيض بو قرائحهم من عذب القوؿ كصبيل القصيد، 
 كىي اليت حفظت لنا أركع النماذج األدبية كأرفعها.

من أدكات اإلعبلـ كالدعوة خصوصا يف عصرنا اغباضر حيث الكتابة أداة 
رائد كاجملبلت كالكتب كأصبح أمر االستغناء عنها غَت فبكن انتشرت اؼبطبوعات كاعب

على اإلطبلؽ. فهي تلعب دكرا ىاما يف ـبتلف اجملاالت. الكتابة أداة من أدكات 
اؼبعرفة كالتثقيف كالتعليم فها يبكن تصور أف تكوف ىناؾ مدارس أك كليات أك معاىد 

كالًتبوم كاؼبكتبات بدكف دكف الكتابة، كىل يبكن تصور كجود مراكز البحث العلمي 
الكتابة؟. كىكذا يتضح لنا أف الكتابة ذات أنبية قصول يف حياتنا دبختلف جوانبها 

  َٔاػباصة كالعامة.

 أهمية الكتابة .ك 

يشكل اخًتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقدـ اغبضارة اإلنسانية. كال شك أف 
ىناؾ لغات كثَتة انتشرت ٍب اندثرت قبل أف يتوصل العقل البشرم إذل طريقة تسجيل 
رموزىا على أكراؽ الربدٌم أك األحجار أك الورؽ لكي تستطيع األجياؿ البلحقة أف 

                                                           
 .ُٕٖ، ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبوطعيمة، رشدم أضبد  ٗٓ

 .َِٖ-َِٕ ، ص.خصائص اللغة العربية كفنوهنامهارات اللغوية مدخل إذل ، ؿبمد صاحل الشنطي َٔ
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النقل كؿباكة ما كتبو الغَت أدىن اؼبستويات  تتابع ما حدث يف اؼباضي السحيق. كيعترب
يف مزاكلة ىذه اؼبهارة كأسهلها، بينما يشكل التعبَت اغبر اؼبكتوب أعلى ىذه 

كمشقة. كيعترب معاير كفاءة الدارس يف ىذه اؼبهارة ىو اؼبستويات كأكثرىا جهدا 
تطيع أىل قدرتو على التعبَت عن أفكاره بطريقة منطقية كاضحة التسلسل كالًتابط يس

 اللغة األصليوف قراءهتا كفهمها كالوصوؿ إذل نفس األفكار كاآلراء اليت يعنيها الكاتب.

كالبد ؼبزاكلة ىذه اؼبهارة من قدرة على كتابة حركؼ اللغة األجنبية كعبلمات 
الًتقيم فيها كىجاء كلماهتا بطريقة يفهمها من يقرأ ىذه الكتابة، إذل جانب كفاءة يف 

اللغة كمعرفة دبعاين مفرداهتا. كتشًتؾ الكتابة مع اغبديث يف أهنا  استخداـ قواعد
مهارة خبلقة ألف الكاتب ىبتار اؼبفردات كالًتكيبات اللغوية اليت تبلئم األفكار اليت 
يريد التعبَت عنها. كتعترب الكتابة مهارة فردية يتحكم من يزاكؽبا يف توقيت أدائها 

قارمء أثناء أدائها. كلذا فهي كسيلة اتصاؿ كيسيطر على موقف االتصاؿ لغياب ال
من جانب كاحد يف أكؿ األمر حىت يعلق قارمء أك مدرس على أداء الكاتب بعد 
فًتة زمنية قد تكوف طويلة. كألف القارمء ليست لديو الفرصة لبلستفسار عما يقرأ 

ًتاكيب فإف من الواجب على الكاتب أف يلتـز باؼبوضوع كالدقة يف اختيار األلفاظ كال
اللغوية كحسن ترابط األفكار حىت هبد القارمء كل اؼبقومات البلزمة لكي يفهم اؼبعٌت 

 الذم يقصده الكاتب.

ربتاج مهارة الكتابة إذل عمليات ذىنية كتناسق حسي حركي يشبهاف إذل حد 
بعيد ما ربتاج إليو مهارة النطق كاغبديث. فبلبد للكاتب كاؼبتحدث من ترصبة أفكاره 

وز منطوقة يف حالة اغبديث كمدكنة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أك إذل رم
القارمء كسيلة اتصاؿ تعينو على فهم ما يعنيو. أم أف كبل من اؼبتحدث كالكاتب 
يسًتجع ما استوعبو من كفاءة لغوية أثناء االستماع كالقراءة، كيستخدـ ىذه الكفاءة 

 الكتابة مهارة إهبابية إنتاجية تتطلب فيمن يف أداء لغوم مقركء أك مسموع. كلذا تعترب
يزاكؽبا معرفة بعناصر اللغة من قواعد كمفردات، كسيطرة تامة على حسن اختيار ما 
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يتناسب منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبَت عنها. كقد الحظ اؼبربوف أف 
ى القراءة يتفوؽ يف مهارة الكتابة كاغبديث يبتاز بقدرات فائقة علالدارس الذم 

كاالستماع كالفهم كدل يثبت العكس. فكثَت من الدارسُت يتقنوف االستماع كالفهم 
  ُٔكالقراءة كال يظهركف نفس ىذا القدر من النجاح يف أداء مهارات الكتابة كاغبديث.

 الكتابة تعليمأهداف  .ل 

يستهدؼ تعليم الطبلب الكتابة يف هناية اؼبرحلة الصوتية عدة أمور، من 
 ِٔأنبها:

إزالة حالة التوتر اليت يشعر هبا الدارس كلما طالت اؼبرحلة الصوتية. كعدـ  (ُ
 تشتيت انتباىو بُت مهاراهتا.

إشباع رغبتو يف تعرؼ الشكل اؼبكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنو  (ِ
 زيادة ثقتو بالربنامج كإحساسو بأنو يبارس اللغة يف ـبتلف أشكاؽبا.

 ت كاعبمل.تدعيم طريقة نطق اغبركؼ كالكلما (ّ
تدريب الطالب على تعٌرؼ طريقة نطق كلمات أخرل قد ال ترد يف  (ْ

اغبصة. فيشعر بشيء من االستقبلؿ يف نطق الكلمات كعدـ التقيد دبا 
 يعرض عليو.

سبكينو من حفظ اؼبادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل كاسًتجاعها عند  (ٓ
 اغباجة إليها.

 األخرل.هتيئة الطالب لتعليم اؼبهارات اللغوية  (ٔ
التدريب على الكتابة من شأنو أف يزٌكد الطالب دبهارات كظيفية وبتاجها  (ٕ

 بعد ذلك يف حياتو.

 ّٔكما يلي:  كاػبط فقد ذكر طعيمة أف أىداؼ تعليم الكتابة
                                                           

 .َُٖ-ُٕٗـ(، ص. ُُٖٗ)بَتكت: مكتبة لبناف،  تعليم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب،  ُٔ
 .ُٖٖ، ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبوطعيمة، م أضبد رشد ِٔ
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نقل الكلمات اليت يشاىدىا على السبورة أك يف كراسات اػبط نقبل  (ُ
 صحيحا.

اؼبختلفة كمواضع تواجدىا  تعرؼ طريقة كتابة اغبركؼ اؽبجائية يف أشكاؽبا (ِ
 يف الكلمة )األكؿ، الوسط، كاآلخر(.

 تعود الكتابة من اليمُت إذل اليسار بسهولة. (ّ
كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحركؼ متصلة مع سبييز أشكاؿ  (ْ

 اغبركؼ.
 كضوح اػبط كرسم اغبركؼ رظبا ال هبعل للبس ؿببل. (ٓ
تنطق كال تكتب )مثل ىػػ، ذ، الدقة يف كتابة الكلمات ذات اغبركؼ اليت  (ٔ

 أ...( كتلك اليت تكتب كال تنطق )مثل قالوا...(.
 مراعة القواعد اإلمبلئية األساسية يف الكتابة. (ٕ
 إتقاف األنواع اؼبختلفة من اػبط العريب )رقعةػ نسخ،... إخل( (ٖ
 مراعاة عبلمات الًتقيم عند الكتابة. (ٗ

 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوؼ. (َُ
 ترصبة أفكاره يف فقرات مستعمبل اؼبفردات كالًتاكيب اؼبناسبة. (ُُ
 سرعة الكتابة كسبلمتها معربا عن نفسو بيسر. (ُِ

 ْٔأما الناقة فقد ذكر يف دراستو أف أىداؼ الكتابة ما يلي:

 يسجل كتابة بعض اؼببلحظات أك التعبَتات الشفوية. (ُ
كطنو كيف  يكتب إجابة ما يطرح عليو من أسئلة حوؿ اظبو كعنوانو يف (ِ

 ، كعن مكاف ككسيلة قدكمو... إخل.البلد العريب كغَت العريب

                                                                                                                                                                 
 .ُِٕ، ص. عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية دليلرشدم أضبد طعيمة،  ّٔ
، دراسة ميدانية )مكة اؼبكرمة: جامعة أـ برامج تعليم العربية للمسلمُت الناطقُت بلغات أخرل يف ضوء دكافعهمؿبمود كامل الناقة،  ْٔ

 .ََُ(، ص. ـُْٖٗالقرل، 
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يستخدـ القاموس الثنائي للبحث عن كلمات تساعده على التعبَت عن  (ّ
 اؼبعٌت الذم يرغبو.

يعرب عما تعلمو من اللغة كعنها كعن ثقافاهتا إذا ما طلب منو ذلك يف  (ْ
 مواقف االختبار كالتقوًن.

 ومجاالتهاأنواع الكتابة  .م 

سبق أف أشرنا إذل أف ىناؾ نوعُت من أنواع الكتابة نبا الكتابة الوظيفية 
كالكتابة االبداعية دبختلف مستوياهتما، كيبكننا أف نشَت ىنا إذل ما يبكن أف وبتاج 

 ٓٔإليو الطالب الذم يشرع يف عملية تعلم الكتابة دبختلف أنواعها على النحو التارل:

 كتابة الرسائل (ُ
ؾباؿ مهم كنافع يبكن أف يتعلم فيو الطالب الكتابة اليت كىي 

وبتاج إليها يف حياتو اػباصة، حيث أف كتابة الرسائل كخصوصا 
صية زبلو من التكلف كالتعٌمل، كيستجيب ؽبا اإلنساف طواعية ألنو الشخ

وبس دبدل حاجتو إليها، كيبكن أف نعوده عليها بأف نكلفو بكتابة رسالة 
 يبو أك كالده أك كالدتو يف جو طبيعي.إذل صديقو أك قر 

 كتابة اليوميات كاؼبذكرات (ِ
كىذا لوف آخر من ألواف الكتابة الطبيعية اػبالية من التكٌلف، 
حيث دبقدكر الطالب أف يدكف اؼببلحظات اليومية، كأف يقـو جبدكلة 
أعمالو كنشاطاتو كمن األفضل أف يطلب إذل التبلميذ زبصيص كراسات 

دكين يومياهتم كمذكراهتم كذلك بطريقتهم اػباصة دكف لتعويدىم على ت
 أف يبلي عليهم اؼبدرس منحى خاصا يف الكتابة.

                                                           
 .َُِ-َِٖ ، ص.خصائص اللغة العربية كفنوهنا مهارات اللغوية مدخل إذل، الشنطي ؿبمد صاحل ٓٔ
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كاؼبقصود باؼبذكرات كتابة ما يود الطالب أف يناقشو أك يتذكره أك 
ينتقده أك وبتفظ بو أك يعاعبو من أفكار كموضوعات على إال يكوف ذلك 
 منقوال بنصو من مصدر معُت، أك تدكينا ؼبادة قرأت عليهم كاستمعوا ؽبا. 

 كتابة السجبلت (ّ
ذل جهد ليست كتابة السجبلت أمرا ىينا أك يسَتا بل وبتاج إ

ككفاءة إذ يستلـز العناية بتسجيل اغبقائق بعد سبحيصها ٍب تدكينها مرتبة 
حبيث يبكن الرجوع إليها يف أم كقت، كلساف نعٍت بالسجبلت ما يعتربه 
البعض أقرب إذل االحباث، كلكننا نعٍت ذلك النوع من الكتابة الوظيفية 

ظيم ىذا اؼبرفق ككل اليت تتعلق دبرفق من اؼبرافق، إذ يدرب الطبلب على تن
ما يتعلق بو من معلومات صحيحة كأف يكلف بعضهم بإدارة متحف 
اؼبدرسة كعمل سجبلت لو كتدكين ؿبتوياتو كالتعريف هبذه احملتويات، أك 

 ما أشبو ذلك كاؼبعرض أك اؼبكتبة أك غَتىا.
 ؿباضر اعبلسات (ْ

كتستلـز لونا من الكتابة يقـو على قدرة اؼبتابعة كاؼببلحظة 
، كفيها عناية بالًتتيب كالتنظيم كاختيار العبارات البسيطة كالربط يقظةكال

بينها يف تسلسل، كيبكن تدريب الطبلب عليها من خبلؿ تكليفهم 
بكتابة ؿباضر اعبلسات اؼبتعلقة بالنشاط اؼبدرسي، أك زبيل جلسات 
معينة يف ـبتلف اجملاالت كأف يطلب إذل التبلميذ كتابة ؿبضر جلسة 

اعبميعة العمومية لناد من النوادم األدبية أك صبعية ثقافية، أك النعقاد 
ؾبلس إدارة شركة من الشركات على أف يتوذل الطالب اؼبكلف قراءهتا، 

 كتصحح كفقا لتوجيهات اؼبعلم كمبلحظات الطبلب.
 كتابة التقارير (ٓ

كىو لوف من أىم ألواف الكتابة، كيبكن أف يدرب عليو الطبلب 
كتابة تقارير عن أكجو النشاط اؼبختلفة اليت يبارسوهنا  من خبلؿ تكليفهم ب
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كالرحبلت أك التجارب اليت مركاهبا كما أنو باالمكاف توجيو الطبلب إذل  
كتابة تقارير عن كجو من أكجو اغبياة العامة اليت يبلحظوهنا، كيبكن أف 
تكوف التقارير ذات صفة فردية حبيث ينهض بكتابة التقرير شخص من 

صباعة من اعبماعات، كتقـو كتابة التقرير على صبيع  األشخاص أك
اؼبعلومات كتدكين اؼببلحظات، ٍب تصنيفها ككتابتها كفقا للمطلوب أك 

 اغباجة اليت استدعتها.
 مواد تعليم الكتابة .ن 

الكتابة نشاط لغوم أساسي نستخدمو يف حياتنا اللغوية. فنحن نكتب عادة 
كخرباتنا، أك لنعرب عن مشاعرنا كإحساساتنا لننقل إذل اآلخرين أفكارنا كأخبارنا 

كعواطفنا حياؿ اآلخرين. فالكتابة إرساؿ، كالقراءة استقباؿ، كبُت ىذه كتلك تقع 
الرسالة اليت نستخدـ فيها اللغة زسيلتنا يف التواصل بُت بٌت البشر، كىي كعاء الفكر 

 كحافظة الًتاث كأداة التعبَت كالتفكَت.

الوحدة الصغرل للفكرة، ككبن نعرب بالكلمات على نسق ما لنؤدل الكلمة ىي
معٌت من اؼبعاين، أك نستخدـ تركيبا مؤلفا من عدة كلمات لنعرب عن معٌت وبسن 

 السكوت عنده، كىذه ىي اعبملة. 

الفقرة يف تعبَت بسيط ىي ؾبموعة من اعبمل اؼبًتابطة فيما بينها كاؼبتسلسلة 
كار أك معٌت من اؼبعاين. إف الفقرة ىي الوحدة الفكرية اليت اليت تستغرؽ فكرة من األف

يبكننا أف نتعامل هبا يف موقف لغوم، فنفهم غَتنا ما نود أف نقوؿ، كنفهم من غَتنا 
 ما يقوؿ.

إف كتابة الفقرة عمل لغوم فكرم، البد لو من أف نتمكن من حسن اختيار 
مة لغة كإمبلء. كالبد أف ننمكن من الكلمة يف اعبملة، كالقدرة على كتابتها كتابة سلي

تقدًن ىذه الكلمات على نسق كبول صحيح، حىت تؤدم فيما بينها معٌت مستقبل 
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وبسن السكوت عليو، ٍب البد من أف نتمكن من ترتيب ىذه اعبمل دبا وبقق كحدة 
 الفكرة كاكتماؽبا.

اء ىذه كيف ظبلؿ األفكار اللغوية كالًتبوية السابقة كاالعتبارات الكامنة كر 
 األفكار نقدـ اؼبهارات الكتابية التالية:

 اغبقائق كاآلراء (ُ
 إعادة ترتيب األفكار (ِ
 عبلمات ترقيم الفقرة (ّ

عبلمة الًتقيم تستخدـ يف الكتابة، لتعرب عن اؼبعاين كاؼبشاعر 
كاإلحساسات، كىي عوض عن اؼبوقف اللغوم اغبى اؼبنطوؽ، كىي: 

النقطتاف، كعبلمة االستفهاـ، النقطة، كالفاصلة، كالفاصلة اؼبنقوطة، ك 
كعبلمة التعجب، كالشرطة، كعبلمة التنصيص، كالقوساف، ثبلث نقط 

 متجاكرة. كلكل كاحدة منها استخدامها كداللتها.
 اعبملة الرئيسة األكذل يف الفقرة (ْ

اعبملة األكذل يف الفقرة ىي اليت تتضمن الفكرة الرئيسة، اليت تتبعها أفكار 
ؼبفتاحية تعرب عن مضموف الفقرة كلها كتكشف عن فرعية. كىذه اعبملة ا

اذباىها. كبداية الفقرة قد تكوف صبلة خربية، أك سؤاال، أك إثارة قضية، أك 
 قوال مأثورا، أك شبرة من قطوؼ كشبرات األدب، أك مسألة علمية.

   اعبملة النهائية يف الفقرة (ٓ
الفقرة هناية الشيء التقل أنبية عن بدايتو. كالفقرة عرض لفكرة، كهناية 

هناية ؽبذه الفكرة، كلذلك تتنوع ىذه النهايات كما تنوعت البدايات 
بتنوع الفقرات. فقد تنتهي الفقرة بذكر اؽبدؼ من طرح الفكرة، كذلك 

لخيص إنشائية تعرب عن مرمى الفقرة، أك قد تنتهي بتبذكر صبلة خربية أك 
للفقرة يف صبلة أك صبلتُت، كقد تنتهي جبملة سبهد للفقرة اليت تليها، كىي 



ٖٓ 
 

 
 

قد تعلل، أك تفسر، أك تؤكد، أك تقدـ العلة كالسبب لنتيجة تأٌب بعد 
عدة فقرات، كقد تكوف هناية الفقرة مفتوحة لتثَت فكر القارئ كتًتؾ لو 

 ٔٔحرية االختبار يف كضع هناية مناسبة ؽبا.
 الكتابةمراحل تعلم  .س 

بعد أف يتقن الدارس مهارات اػبط كيستطيع رسم اغبركؼ كصياغتها يف  
كلمات كصبل يبدأ اؼبعلم بتدريبو تدرهبيٌا على مهارات الكتابة األخرل مبتدئا باؼبراحل 

 السهلة إذل الصعبة حىت يكتسب الدارس ثقة بنفسو تعينو على التقدـ بنجاح.

اؼبنطوقة إذل حركؼ مكتوبة من أكليات تعلم تعترب ترصبة األصوات اللغوية  (ُ
كمن طرؽ تعلم اؽبجاء أف يكرر الدارس كتابة الكلمات اليت  الكتابة.

ربوم حركفا زبتلف عن الصوتيات اليت سبثلها، على أف تكوف ىذه 
الكلمات يف صبل ؽبا معٌت يتعلق باىتمامات الدارس كخرباتو. كيعطى 

كيكرر كتابتها بادئا من أسفل الصفحة الدارس مبوذجا كتابيا ؽبذه اعبمل، 
إذل أعبلىا كما أسلفنا، كبعد ذلك يعطى الدارس نفس النص كفيو 

 .الكلمات اؼبطلوبة معرفة ىجائها كقد كتبت كبعض حركفها ناقصة
يعطى اؼبعلم الدارس قصة قصَتة أك صببل مكتوبة تنتظم يف سياؽ  (ِ

كتابتها يقارهنا بالنص متكامل، كيطلب منو أف يكتبها كما ىي. كبعد  
األصلي كيصحح ما فيها من أخطاء اؽبجاء أك عبلمات الًتقيم أك رسم 

 اغبركؼ.
يقـو الدارس بإعادة كتابة قصة قصَتة أك جزء من اؼبقاؿ مع تغيَت بسيط   (ّ

إما يف زمن األفعاؿ، كأف يغَتىا من اؼباضي إذل اؼبضارع، أك يف الضمائر  
إذل ضمَت اؼبتحدث. كيبلحظ ىنا أف كأف يغَت كل ضمَت للغائب فيها 

الدارس يبارس اؼبهارات السابقة اليت تعترب حركية آلية إذل حد ما إذل 
                                                           

 .َّٔ -ِٕٓ، ص. تعليم اللغة العربية بُت النظارية كالتطبيقحسن شحاتة،  ٔٔ



ٓٗ 
 

 
 

جانب استعانتو بكفاءتو اللغوية فيما ىبتص بقواعد اللغة كالتطبيق العملي 
 ؽبا.

يقرأ الدارس قصة قصَتة أك جزءا من اؼبقاؿ نثرم، ٍب هبيب عن أسئلة  (ْ
كنبلحظ ىذه اؼبراحل السابقة تتدرج  السعوبة. متدرجة من السهولة إذل

من ؾبرد التعرؼ على معٌت صبلة كنقلها كما ىي، إذل شرح غبقائق 
منفصلة، إذل ربط اغبقائق كإهباد عبلقات بينها، كأخَتا إذل تعبَت الدارس 

 تعبَتا حرٌا عن رأيو كتقويبو ؼبا تناكلتو إحدل اؼبقتطفات.
تعلق دبوضوع كاحد يف غَت ترتيبها يعطى الدارس ؾبموعة من اعبمل ت (ٓ

الصحيح يطلب منو أف يعيد كتابتها بالسياؽ السليم الذم يبُت ترتيبها 
 الزمٍت أك التارىبي.

يطلب اؼبعلم من الدارس أف يعيد كتابة ؿبادثة قصَتة أك جزء من مسرحية  (ٔ
يف شكل نثر عادم، أك يطلب منو أف يبسرح أحد اؼبقتطفات النثرية اليت 

 عبتها هبذه الطريقة.يبكن معا
يعطي اؼبعلم الدارس ؾبموعة من األسئلة اليت تكوف إجاباهتا قصة قصَتة  (ٕ

 أك سياقا متكامبل يسرد أحداثا مًتابطة كيطلب من الدارس اإلجابة عنها.
يقرأ الدارس قصة أك جزءا من اؼبقاؿ، كيطلب اؼبعلم منو أف يكتب  (ٖ

ترب ىذه مراحل صياغة ملخصا لو ال يتعدل طولو ربع النص األصلي. كتع
ألفكار قاـ اؼبعلم بتزكيد الدارس هبا عن طريق النصوص اليت عرضها 
عليو. كتبُت اػبطوات التالية تشجيع الدارس تدرهبيا على اختيار األفكار 

 كتنظيمها يف سياؽ كتايب يقتضي ؾبهودا ذىنيا أكثر إهبابية فبا سبق.
عات اليت يستطيعوف الكتابة يناقش اؼبعلم الدارسُت يف اختيار أحد اؼبوضو  (ٗ

عنها، كيدكف كل األفكار اليت يسمعها من الدارسُت يف النصف األيبن 
من السبورة. ٍب ينبو الدارسُت إذل ضركرة تنظيم ىذه األفكار يف سياؽ 

كتابة ما اقًتاحو الدارسوف بالتسلسل السليم يف النصف منطقي كيعيد  
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اؼبفردات كالتعبَتات اليت تصلح األيسر من السبورة. ٍب يزكدىم ببعض 
ؼبساعدهتم يف صياغة كل كاحدة من ىذه األفكار كيناقشهم يف طريقة 
الكتابة النهائية للموضوع ٍب يطلب منهم كتابتو إما يف حجرة الدراسة أك  

 كواجب اؼبنزرل مع ربديد عدد األسطر كطوؿ كل فقرة.
ىم بذكر يطلب اؼبعلم من الدارسُت كتابة قصة أك مقاؿ، كيساعد (َُ

صبلة يف أكؿ القصة، أك آخر صبلة فيها، أك يشرح ؽبم الفكرة الرئيسية اليت 
سوؼ يدكر النص الكتايب حوؽبا. كيبدأ اؼبعلم باختيار موضوعات تتعلق 
بوصف أشياء أك خربات مألوفة للدارس يزاكؽبا يف حياتو العادية أك يقرأ 

ح فيها الدارس بعض عنها يف كتبو اؼبدرسية، ٍب ينتقل إذل موضوعات يشر 
الظواىر كيبُت العبلقة بينها كينتهي إذل اؼبوضوعات اليت ربوم قضية أك 
مشكلة زبتلف حوؽبا اآلراء كيطلب الدارس بتقوًن مثل ىذه األفكار 

  ٕٔكبياف رأيو فيها كموقفو منها.
 توجيهات عامة في تدريس الكتابة .ع 

تسهم يف التخطيط نقدـ فيما يلي ؾبموعة من التوجيهات العامة اليت قد 
 ابة:لدرس الكت

توظيف ما تعلمو الطبلب: ينبغي أال يقدـ للطالب شيء يكتب إال إذا  (ُ
 قد ألفو ظباعا، كميزه نطقا، كتعٌرؼ عليو قراءة.

من معايَت الكتابة اعبديدة أف يتسق تنظيم تعريف الطبلب باؽبدؼ:  (ِ
كاف من اؼبادة كيتنايب ؿبتواىا مع ما يف ذىن الفرد من ىدؼ. من ىنا  

 أكذل خطوات تدريس الكتابة تعريف الطبلب دائما باؽبدؼ من الكتابة.
البدء بتعليم الكتابة: ربديد الوقت اؼبناسب للبدء يف تعليم الكتابة يف  (ّ

بعض برامج تعليم العربية كلغة ثانية مشكلة حقيقية. فبعض الربامج يبكر 
                                                           

 .ُٖٖ-ُٖٓ، ص. تعليم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب،  ٕٔ
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من األمر موقفا بذلك. كبعضها اآلخر يتأىن كثَتا. كرأينا ىنا أف نقف 
 كسطا يرفض كبل من التبكَت كاإلبطاء.

التدرج: التدرج مبدأ ينبغي أف يراعى عند تدريس الكتابة سواء من حيث  (ْ
 اؼبادة اللغوية أك من حيث طريقة التدريس.اختيار 

حرية الكتابة: ينبغي أال يفرض اؼبعلم على الدارسُت ؾبموعة من القوالب  (ٓ
التعبَت. إف عليو أف يقبل ما ذبود بو  اليت يلتزموف هبا يف موضوعات

قرائحهم من مفردات كتراكيب كأفكار. مصححا اػباطىء منها، فذلك 
ببل ريب أفضل من ربفيظهم ؿبموعة من الًتاكيب اليت تصبح بعد ذلك  

 كليشهات تنتشر يف كل موضوع بعد ذلك.
 : تدريس اػبط: فيما يلي ؾبموعة توجيهات تتصل بتدريس اػبط (ٔ

 يكوف نسخ الطالب ربت إشراؼ اؼبعلم.ينبغي أف  .أ 
هبب أف يقلد الطبلب دائما النموذج الصحيح، كعلى اؼبعلم التأكد  .ب 

 من ذلك.
يفضل أف يدرب الطبلب على النسخ من أسفل الصفحة ألعبلىا.  .ج 

أم أف ينظر الطالب إذل النموذج يف أعلى الصفحة ٍب يكتبو يف أخر 
 سطر بالصفحة.

 لتصحيح خطيا.على عكس ذلك يفضل أف يكوف ا .د 
كدبنطق اغبرص أيضا يفضل أف يصحح الطالب كتابتو بالنظر يف  .ق 

 النموذج. كبعد تصحيح كل سطر ىبفيو بيده كيصحح غَته.
ينبغي أف يلم اؼبعلم بأىم معايَت اغبكم على جودة اػبط )كضوحو،  .ك 

 كصبالو، كقدرة الكاتب على إرساؿ اليد مع السرعة يف الكتابة(.
 فيما ىبتص باإلمبلء فنقدـ التوجيهات اآلتية:تدريس اإلمبلء: أما  (ٕ

ينبغي أف يدرؾ اؼبعلم الفرؽ بُت أنواع اإلمبلء الثبلثة )اؼبنقوؿ،  .أ 
 كاؼبنظور، كاالختيارم(.
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 ينبغي أف يكثر اؼبعلم من تدريبات اإلمبلء. .ب 
 ينبغي االىتماـ باؼبعٌت يف تدريبات اإلمبلء. .ج 
طبس عشرة دقيقة  ال ينبغي بأية حاؿ أف تستغرؽ اإلمبلء أكثر من .د 

 يف حصة مدهتا طبسوف دقيقة.
 ينبغي أف يتابع اؼبعلم مستول أداء الطبلب يف كتابة اإلمبلء. .ق 

تصحيح التعبَت التحريرم: يعترب تصحيح األعماؿ التحريرية مشكلة  (ٖ
حقيقية تواجو اؼبشتغلُت بتعليم اللغات. كمع االتفاؽ على كجود ىذه 
اؼبشكلة إال أهنا زبتلف من ؾباؿ آلخر. فتصحيح التعبَت التحريرم يف 

يف اللغة العربية اللغة العربية للناطقُت هبا، ىبتلف عن تصحيح التعبَت 
لناطقُت بلغات أخرل. سواء من حيث عبء اؼبدرس، أك من حيث ل

طريقة التصحيح أك غَتىا. كفيما يلي نقدـ ؾبموعة من االقًتاحات 
اػباصة بتصحيح التعبَت التحريرم يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات 
أخرل: الطريقة اؼبباشرة، تصويب األخطاء، كضع إشارات، حدكح 

لتصحيح، األخطاء الشائعة، اؼبواقف اللغوية، احملاكلة التسامح، معايَت ا
 ٖٔكاػبطأ، الوقاية خَت من العبلج.

 مشكالت الكتابة العربية.ف 

ىي: الشكل، كقواعد اإلمبلء، مشكبلت الكتابة العربية كثَتة كمتعددة، 
كاختبلؼ صور اغبرؼ باختبلؼ موضعو من الكلمة، كاإلعجاـ، ككصل اغبركؼ 

وائت القصار أك اإلعراب، كاختبلؼ ىجاء اؼبصحف عن كفصلها، كاستخداـ الص
 ٗٔاؽبجاء العادل. كفيما يلي بياف ذلك تفصيبل:

  

                                                           
 .ُّٗ-ُٖٖ، ص. كأساليبو تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجوطعيمة، رشدم أضبد  ٖٔ
 .ِِّ-ُّٔـ(، ص. ُّٗٗ)القاىرة: الدار اؼبصرية اللبنانية،  تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،  ٗٔ
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 الشكل (ُ
اؼبقصود بالشكل ىو كضع اغبركات القصار على اغبركؼ 
)الضمة، كالفتحة، كالكسرة(. كىو يكوف اؼبصدر األكؿ من مصادر 

فيها إذا كانت الصعوبة، فإذا كجد الطفل أمامو لفظة "علم" مثبل حار 
كإذا كجد لفظا مثل "أف" ربَت ىل يقرؤىا: م. عىٌلمى أك عيًلمى أك ًعلٍ  عىًلمى أك

 أىٍف، أك أىفَّ، أك ًإفَّ، أك ًإٍف.
 قواعد اإلمبلء (ِ

كثرت الدراسات اليت تناكلت قواعد اإلمبلء على أهنا تشتمل 
على صعوبات تفوؽ الكتابة عند الناشئُت. كيبكن تلخيص ىذه 

 فيما يلي: الصعوبات
بُت رسم اغبرؼ كصوتو: اؼبفركض يف نظاـ الكتابة السهلة أف الفرؽ  .أ 

رسم اغبركؼ يكوف مطابقا ألصواهتا، حبيث إف كل ما ينطق يكتب، 
كما ال ينطق بو ال يكتب. كلكننا قبد أف الكتابة العربية ال تتبع ذلك 

 اؼبفركض يف بعض كلماهتا.
ربط كثَت من قواعد اإلمبلء ارتباط قواعد اإلمبلء بالنحو كالصرؼ:  .ب 

يقواعد النحو كالصرؼ يشكل عقبة من العقبات اليت تعوؽ الكتابة. 
أضف إذل ذلك أف ىناؾ كثَتا من الناس اليدرسوف قواعد النحو 
كالصرؼ كعليهم أف يكتبوا. كتتجلى ىذه الصعوبة إذا نظرنا إذل 

يف ظبا،  األلف اللينة، فإذا كانت ثالثة أصلها الواك كظبت ألفا، كما
الياء رظبت ياء كما يف رمى، ىدل،  دعا، كإذا كانت ثالثة كأصلها

 كغَت ذلك.
تعقد قواعد اإلمبلء ككثرة االستثناء فيها: من اؼبشكبلت اليت تسبب  .ج 

صعوبة يف اإلمبلء تشعب قواعدىا كتعقدىا ككثرة االستثناءات فيها، 
فاؽبمزة حىت أصبح الكبار ال يأمنوف اػبطأ، فما بالنا بالصغار؟ 
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اؼبتوسطة مثبل ىي إما متوسطة باألصالة كإما متوسطة تأكيبل، ٍب ىي 
بعد ذلك ساكنة أك متحركة، كاؼبتحركة متحركة بعد ساكن أك بعد 
متحرؾ، كالساكن إما صحيح، كإما معتل، كاؼبتحرؾ من اؽبمزة أك فبا 
قبلها مضمـو أك مفتوح أك مكسور، كلكل حالة من ىذه اغباالت 

 استثناء. –غالبا  –كل قاعدة قاعدة، كل
االختبلؼ يف قواعد اإلمبلء: من أسباب الصعوبة أيضا كثرة اختبلؼ  .د 

العلماء يف قواعد اإلمبلء كاضطراهبم فيها؛ لذلك تعددت القواعد 
كصعب رظبها، كاختلفت الكتابة بُت األفراد كبُت الشعوب العربية. 

ثبلثة أكجو: فاؽبمزة اؼبتوسطة يف كلمة يقرؤكف مثل ترسم على 
 يقرؤكف، يقرأكف، يقرءكف، ككلها رسم صائب.

 اختبلؼ صورة اغبرؼ باختبلؼ موضعو من الكلمة (ّ
تعددت صور بعض اغبركؼ يف الكلمة: فهناؾ حركؼ تبقى 
على صورة كاحدة ىي: الداؿ، كالذاؿ، كالراء، كالزال، كالطاء، كالظاء، 

لتاء، كالثاء، كالواك. كىناؾ حركؼ لكل منها صورتاف ىي: الباء، كا
كاػباء، كالسُت، كالشُت، كالصاد، كالضاد، كالفاء، كاعبيم، كاغباء، 

كالقاؼ، كالبلـ، كالنوف، كالياء. كىناؾ حركؼ لكل منها ثبلث صور 
ىي: الكاؼ كاؼبيم. كىناؾ حركؼ لكل منها أربع صور ىي: العُت، 

 مواضعها كالغُت، كاؽباء. كغٌت عن البياف "أف تغيَت أشكاؿ اغبركؼ بتغيَت
 يف الكلمة يستلـز إجهاد ذىن اؼبتعلم خبلؿ تعلمو الكتابة".

 اإلعجاـ (ْ
اؼبقصود باإلعجاـ ىو نقط اغبركؼ. كاؼببلحظ أف نصف عدد 
حركؼ اؽبجاء معجم. كأف عدد النقاط ىبتلف باختبلؼ اغبركؼ 
اؼبنطوقة، كأف كضع النقط ىبتلف باختبلؼ ىذه اغبركؼ أيضا. كل ذلك 

 تضاؼ إذل الصعوبات اؼبتمثلة يف الكتابة العربية. شكل صعوبة أخرل
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 كصل اغبركؼ كفصلها (ٓ
تتكوف الكلمات العربية من حركؼ هبب كصل بعضها، كهبب 
فصل بعضها عن بعض، كبذلك تضيع معادل اغبركؼ داخل الكلمة. أما 
نظاـ كتابة اغبركؼ فهو نظاـ مقعد. كالكتابة العربية بواسطة فصل 

 كتابتها اؼبعركؼ معقدة، صعبة التعلم كالتذكر.اغبركؼ ككصلها كنظاـ  
 استخداـ الصوائت القصار (ٔ

عدـ استخداـ اغبركؼ اليت سبثل الصوائت القصار أكقع التبلميذ 
يف صعوبة التمييز بُت قصار اغبركات كطواؽبا، كأدخلهم يف باب اللبس 

 فرظبوا الصوائت القصار حركفا. 
 اإلعراب (ٕ

الكلمة اؼبعربة يتغَت آخرىا بتغَت الًتاكيب: فاالسم اؼبعرب يرفع 
. كيكوف اإلعراب تارة  كينصب كهبر، كالفعل اؼبعرب يرفع كينصب كهبـز
باغبركة، كتارة باغبركؼ، كتارة باإلثبات، كتارة باغبذؼ، بل قد يطرأ 
التغيَت على اغبركؼ الوسطى من الكلمات. كاؼبهم ىنا ىو التعبَت يف 

فتحذؼ بعض حركفها يف ة الكلمة اليت تتأثر ببعض العوامل، صور 
حاالت جـز اؼبضارع األجوؼ كالناقص، كيف تنوين اؼبنقوص رفعا كجرا 

 على سبيل اؼبثاؿ.
 اختبلؼ ىجاء اؼبصحف عن اؽبجاء العادل (ٖ

من اؼببلحظ أف ىجاء اؼبصحف ـبتلف عن اؽبجاء العادل، 
، كمد التاء كقبضها، كذلك يف عدة مواضع ىي: اغبذؼ، كالزيادة

كالفصل، كالوصل يف بعض الكلمات. كىذا االختبلؼ بُت نوعى اؽبجاء 
يشكل موطن صعوبة بواجهها التلميذ حُت تقع عينو على بعض آيات 

 القرآف الكرًن يف أثناء دراستو.
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 المبحث الرابع: العالقة بين الكالم والكتابة

 بيةالكالم والكتابة في اللغة األجناالعالقة بين  . أ

إف لكل لغة من اللغتُت: اؼبكتوبة كاؼبنطوقة كظائفها يف اجملتمع، حىت إف بعض 
( يرل أف التفكَت التحليلي Goodyعلماء األنثركبولوجيا كاالجتماع، مثل جودم )

(analitic thinking وبصل لدل الفرد عند اكتسابو اللغة اؼبكتوبة، ذلك أهنا تدكين )
امتبلؾ الكلمات اؼبفردة كمعاعبة نظانبا كتطوير صور للكبلـ يبٌكن اإلنساف من 

 َٕالتفكَت اؼبنطقي.

إف كثَتا من الناس عندنا يظنوف أف كبلمهم سوؼ يكوف أفضل إذا ما 
تكلموف على كبو ما يكتبوف. ككثَت من الناس يقوؿ كذلك بقانوف ـبالف: "اكتب  

البا ما يرتبط ىذاف كما نتكلم"، كمن الواضح أف اؼبرء يكتب بالطبع كما يتكلم. كغ
 الشكبلف من السلوؾ اللغوم أحدنبا باألخر.

كيبكننا اآلف القوؿ بأف الكبلـ يتمتع حقا دبيزات تفتقدىا عملية التسجيل 
الكتايب اغبدث التبليغي، فاإلنساف يبكنو أف يبارس الكبلـ يف الوقت نفسو الذم 

كيف أماكن زبتفى فيها يباشر فيو عمبل آخر يدكيا كما يبكنو أف يتحدث يف الظبلـ 
 إمكانية الكتابة.

من ناحية أخرل، يبكننا مبلحظة اتساع اللغة اؼبنطوقة لكل ؾباالت اغبياة 
 اإلنسانية كنشاطاهتا، دبا فيها من دقائق كشئوف صغَتة يومية.

عن أف تكوف سبثيبل  -إذل حد ما–كحرل باإلشارة ىنا أف الكتابة تظل عاجزة 
دقيقا متكامبل للكبلـ، ففضبل عن عجز الكتابة عن إظهار صورة أمينة للغة اؼبنطوقة 

 -اؼبستقرة الثابتةبأعرافها –ىجائيا أك فونولوجيا يف بعض األحياف، فإف الكتابة 
اء السبتلك أدكات تسجيل اعبوانب اؼبوضوعية غَت اللغوية يف اغبدث التبليغي أك أثن
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ٕٔ 
 

 
 

عملية التكلم مثل حركات اليد كتعبَتات الوجو، كإيباءات الرأس، كالذراعُت، كالرجلُت 
أحيانا، كإشارات اعبسم الدالة لغويا كاجتماعيا بوجو عاـ. كالبد أف تدؿ اللغة 
اؼبكتوبة على ىذه اعبوانب غَت اللغوية إف أرادت، بالوصف اللفظى الصريح، على 

كاية كاؼبسرحية )الحظ ىنا إشارات الركائي إذل كيفية كبو ما قبد عادة يف لغة الر 
حديث الشخصية الركائية كإشارات الكاتب اؼبسرحى أك إرشاداتو للمخرج يف كيفية 

 ُٕص يرتبط باغبدث كاؼبوضوع(.أداء الشخصية للكبلـ كاإللقاء على كبو خا

  

                                                           
-ِٗـ(، ص. َُٗٗ)القاىرة: دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيع،  اؼبنطوقة حبث يف النظريةاللغة اؼبكتوبة كاللغة ؿبمد العبد،  ُٕ
ُّ. 
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 الفصل الثالث
 البحثمنهجية 

 

 البحث ومنهجهمدخل  .أ 

دخل اؼبك  دخل الكيفياؼبمدخل البحث اؼبستخدـ ؽبذا البحث ىو إف 
تريد أف ترٌكز على فهم كصف  دخل الكيفي ألفاؼبتستخدـ الباحثة . الكمي

دخل الكيفي، ألف اؼبشكلة فيو دل يزؿ يف اؼببكيسمى  ِٕالظواىر كصفا دقيقا.
الغموض كرباكؿ الباحثة على معرفة بيانات البحث للوصوؿ إذل نتائج البحث.  

دخل الكيفي عنده يعترب من الطريقة اؼبرًن ميلَت يف كتاب موليونج أف كما رأل ك
اؼبعٌينة يف العلـو اإلجتماعية اليت تتوقف على النظر اإلنساين يف حدكدىا كما 

كيهدؼ ىذا اؼبدخل إذل فهم  لحات.بلؿ اللغة كاؼبصطأفراد البحث من حتتعلق ب
ظاىرة عما الذم ينالو من اػبربة عن موضوع البحث كمثل السلوؾ كاإلدراؾ 
كالتحفيز كالعمل كغَتىا شامبل، كبواسطة كسيلة الوصف بشكل الكلمات 

  ّٕكاللغة.

تستخدـ الباحثة اؼبدخل الكمي، ألف يف ىذا  يف ىذا البحثأيضا ك 
إذل كفاءة الطبلب يف تبحث الباحثة من التأثَت عن األنشطة البلصفية  البحث

كألف ذلك ربتاج إذل البيانات الكمية من  يف تلك اؼبدرسة،اؼبهارات االستنتاجية 
اؼبكتسبة يف ىذا البحث فاستخدمت الباحثة البيانات ، دخل الكمياؼبخبلؿ 

 تحليل االحصائي.بال

                                                           
)عماف: مكتبة اجملتمع العريب للنشر  البحث النوعي يف الًتبية كعلم النفسثائر أضبد غبارم ك يوسف عبد القادر أبو شندم،  ِٕ

 .ّّ(، ص. َُُِكالتوزيع، 
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4-6. 



ٔٗ 
 

 
 

كأما منهج البحث اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو دراسة اغبالة. ألهنا تريد 
أف تفحص دقيقا كعميقا لوضع معُت أك حالة الفردية أك حادثة معينة، أك ؾبموعة 
من الوثائق احملفوظة. فالفكرة األساسية يف دراسة اغبالة ىي أف تتم دراسة حالة 

ت( بشكل مفصل كدقيق كباستخداـ كافة الوسائل كردبا عدد من اغباالكاحدة )
، دراسة اغبالة دبعٌت حبث متعمق يف حالة كحيد يف كتابوكعند رجاء  ْٕاؼبناسبة.

من اغباالت، كحبث يف العوامل اؼبعقدة اليت أثرت فيها، كالظركؼ اػباصة اليت 
ألف اؽبدؼ  ٕٓأحاطت هبا، كالنتائج العامة كاػباصة اليت نتجت عن ذلك كلو.

من ىذا اؼبنهج ىو لتقدًن الصورة الفكرية مفصلة عن اػبلفية، كالصفات، أك 
الطبيعة اػباصة من اغبالة أك اغبالة الفردية. ٍب من تلك الصفات اػباصة سوؼ 

  ٕٔتكوف الصفات العامة.

كما أف من اؼبهم أف تكوف اؼبعلومات شاملة لكل األحداث اؽبامة 
فالباحثة ربتاج إذل معرفة كل اؼبواقف كاألحداث، كلكن عليها أف اؼبرتبطة باغبالة، 

أثرا كاضحا على اغبالة كهتمل  تكوف انتقائيا فتأخذ األحداث كاػبربات اليت تركت
حداث البسيطة اليت ال أثر ؽبا. كذبمع الباحثة معلوماهتا كبياناهتا حسب األ

 كيل اغبالة.التسلسل الزمٍت كذلك ألنبية ىذا التسلسل يف تطوير تش

 حضور الباحثة  .ب 

 ٕٕإٌف الباحثة ىي اليت تقـو بدكر أداة الوصف الرئيسية يف البحث.
فلذلك، ربضر الباحثة عند أداء ىذا البحث العلمي يف ميداف البحث التصاؿ 
كالبحث باؼببحوث ىدفا إذل نيل البيانات أك اؼبعلومات الصادقة امتثاال من شكل 

 .كالكمي البحث الكيفي
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ىذه اؼبشاركة، ترل الباحثة كل ما تفعل الطبلب اليت تبحث فيو ٍب بوجود 
الباحثة ربصل على اػبربة عن نشاطة الطبلب، كبعد ذلك منو ربصل على البيئة 
الواثقة ألنبية ثقة البحث اليت تصل إذل اؽبدؼ اؼبطلوب كلتوفَت اؼبعلومات ؽبذا 

من ذلك إذل صبع البحث الـز على حضور الباحثة إذل ؾبتمع البحث كيهدؼ 
 البيانات احملققة كاألفضل. 

 إذل باإلضافة. غريب كشخص سبٌثل أف الباحثة على هبب اؼبشاركة، كيف
 تأخذ اليت البيانات حىت البحث، الًتكيز على باستمرار الباحثة تعلق ذلك،

 ٖٕ.للتحليل كمفيدة ضابطة  بالباحثة

 ميدان البحث  .ج 

ية الثانو حث الذم زبتار الباحثة ىو مدرسة اؼبعارؼ كاف ميداف الب
ماالنج،  - سنجاسارم َٕرقم  ركغكوالكميف الشارع  سنجاسارم، اإلسبلمية

كبعض  .َُِٕ حىت فربايرَُِٔكستجرل الباحثة البحث يف شهر ديسمرب 
 األسباب زبتار الباحثة يف ىذه اؼبدرسة ألف: 

. كعلى أف ىذا هاأك الربامج اليت ًب تنفيذ في نشطةىو عدد من األ .ُ
  اغباؿ، تنٌبو الباحثة إلجراء البحث العلمي يف ىذه اؼبدرسة.

الثانوية  اؼبدرسة اؼبعارؼ، فقد أحرزت نشطةمن خبلؿ تلك األ .ِ
كثَتا من اعبوائز يف جانب األكاديبي كيف   اإلسبلمية سنجاسارم
 جانب غَت األكاديبي.

زت كثَتة من اإلقبازات من خبلؿ اؼبسابقات كىذه اؼبدرسة قد أحر   .ّ
 يف اؼبكاف اؼبتنوع.
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الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم على  االعتماد مدرسة اؼبعارؼحالة  .ْ
-BAP/200 " )فبتاز( يستند إذل ميثاؽ االعتماد رقمAدرجة "

S/M/SK/X/2016  كتوبر أ ِٓ، حىت ـَُِٔ كتوبرأ ِٓيف التاريخ
 .ـَُِِ

 مصادر البيانات .د 

ىناؾ طريقة متوٌفرة كمتعددة لتكوف الباحثة حاصلة على البيانات 
البيانات يف البحث تنقسم إذل قسمُت، نبا البيانات اؼبكتوبة اؼبطلوبة، إٌف 

كالبيانات غَت اؼبكتوبة، كأكد لوفليند يف كتاب موليونج أف يف البحث الكيفي  
كأما غَتىا فهي  كلمات كأفعاؿ أك تصرفات كىي البيانات األساسية الرئيسية

 ٕٗالبيانات اإلضافية مثل الوثائق.

 كأما مصادر البيانات يف ىذا البحث فهي كما يلي:

 اؼبخرب .ُ
اؼبخرب يف ىذه اغبالة ىو الشخص الذم يبكن أف يعطي اؼبعلومات 
عن أم شيء نريد أف نعرؼ. كاؼبخرب ىو شخص الذم يفهم 

: مدير البحث منهم كاؼبخرب يف ىذا َٖاؼبعلومات من موًضع البحث.
الثانوية اإلسبلمية  اؼبعارؼ أك ككيل مدير اؼبدرسة درسةاؼب

، كبعض الطبلب األنشطة البلصفية ، كبعض اؼبعلمُت يفسنجاسارم
يف تلك اؼبدرسة. كمن ىؤالء اؼبخرب سوؼ تناكؿ الباحثة البيانات عن  

ية اإلسبلمية تطبيق األنشطة البلصفية، ثانو كيفية تلك اؼبدرسة ال
 .كآثارىا ككيف فعاليتها
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 الوثائق .ِ
الباحثة من غَت اإلنساف ىي الوثيقة، أف البيانات اليت حصلت عليها 

كالصور، كاؼبواد االحصائية. ككانت الوثيقة مصدرا مستقبل كمضبوطا 
يعكس حقيقة اغبالة كالوضع. كالوثائق تتعلق باألنشطة اؼبدرسية 

 خارج أك داخل الفصل.
 جمع البيانات أسلوب  .ه 

 ة يف ىذا البحث ىي طريقة اؼببلحظةكأما أسلوب صبع البيانات اؼبستخدم
 كالبياف منهم كما يلي:، كاالختبار. ُٖاؼبتعمقة، كربليل الوثيقة كة، كاؼبقابلةاؼبشار ب

 اؼبشاركةباؼببلحظة  .ُ

ىي اؼبراقبة اؼبنتظمة كتسجيل االغراض اليت تظهر على اؼببلحظة 
ىي كتستخدـ الباحثة اؼببلحظة بااؼبشاركة،  ِٖمن البحث.الكائن 

الباحثة اغبدث نفسها، كتكوف عضوة يف اعبماعة اليت  تعيش حُت
كمن مزايا اؼببلحظة باؼبشاركة أهنا تعطي اؼبعلومات  ّٖتبلحظها.

  ْٖالغزيرة للباحثة كإؼباـ بالظاىرة كمصداقية أكرب يف اؼبعلومات.

الباحثة يف اؼبيداف  تستخدـ الباحثة اؼببلحظة باؼبشاركة ألف
صفية للحصوؿ على البيانات عن كيفية اؼبدرسة تطبيق األنشطة البل

يف  األنشطة البلصفية  تأثَت كشفليف خارج الفصل الدراسية، ك 
لدل الطبلب. كىذا األسلوب، تستخدـ  اؼبهارات االستنتاجيةكفاءة 
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اؼببلحظة كسبر الثاين اؼبذكورة. األكؿ ك الباحثة إلجابة األسئلة يف رقم 
 ٖٓباػبطوات التالية:

ختار اؼبدرسة أك اؼبعهد الذم تريد الباحثة مبلحظتها كالذم ا (أ 
 يعطي فهما جيدا للظاىرة اؼبراد دراستها

تدخل إذل اؼبدرسة أك اؼبعهد اؼبراد مبلحظتها، كتأخذ   (ب 
 اؼببلحظات أكلية حولو

عن اؼببلحظة، ككم يستغرؽ ذلك ربديد ماذا تريد الباحثة   (ج 
 طويبل منو كقتا

 إختار الفصل الذم تريد الباحثة مبلحظتها  (د 
التقرير ماىو الدكر الذم تريد أف سبارسو )اؼببلحظ اؼبشارؾ  (ق 

 كاؼببلحظ غَت اؼبشارؾ(
 تسجيل اؼبعلومات  (ك 
 بعد انتهاء من اؼببلحظة يعٍت ؿبل صبع اؼبعلومات ٍب ربليلها.  (ز 

 اؼبتعمقةاؼبقابلة  .ِ

األخبار. أجرم ؿبادثة بُت اؼبقابلة ىي احملادثة التفاؽ على 
الطرفُت، كىي الذم طرح األسئلة اؼبقابلة كالذم يقدـ جوابا على 
السؤاؿ. اؼبقابلة ىو أحد السبل الستكشاؼ البيانات. كهبب أف يتم 

اؼبقاببلت  ٖٔىذا يف العمق للحصوؿ على بيانات مفصلة كصحيحة.
يف ىو الشخص الذم يستخدـ أسلوب اؼبقابلة كيساىم أيضا كرئيس 

عملية اؼبقابلة. أسلوب اؼبقابلة اؼبتعمقة سواء كمثل أسلوب اؼبقابلة 
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ذبرم مرارا كربتاج إذل كقتا طويبل مع العامة، كغَت أٌف اؼبقابلة اؼبتعمقة 
اؼبخرب يف ميداف البحث، كىذا اغباؿ الربدث يف عملية اؼبقابلة 

  ٕٖالعامة.

اؼبدرسة، رئيس ككيل  هم الباحثة فهمستقابل األشخاص الذينك 
الذم يشارؾ ، كبعض الطبلب األنشطة البلصفية ُت يفكبعض اؼبعلم

الباحثة ؽبذه اؼبقابلة ىي اؼبسٌجل فيها. كاألدكات اليت تستخدمها 
كتستخدـ  .أك دليل اؼبقابلة كدفًت األسئلةالصوت، كالقلم، كالكتاب، 

يف  قةاللغوية العربية اؼبطبالباحثة اؼبقابلة، ؼبعرفة األنشطة البلصفية 
. كلكشف تأثَت األنشطة البلصفية يف ترقية  عاـتلك اؼبدرسة بوجو 
. كلذلك، تستخدـ الباحثة اؼبهارات االستنتاجيةكفاءة الطبلب يف 

 اؼبذكورة. سؤالُتىذا األسلوب إلجابة ال

 ٖٖاؼبقابلة عند منذر عبد اغبميد كما التارل: اتكإجراء

 ربديد األشخاص (أ 
 ربديد نوع اؼبقابلة  (ب 
 التسجيل أثناء اؼبقابلة األسئلة كاألجوبة   (ج 
 أخذ اؼببلحظات أثناء اؼبقابلة  (د 
 ربديد مكانا ىاديا إلجراء اؼبقابلة  (ق 
 أخذ اؼبوافقة الذين يرغبوف يف اؼبقابلة قبل البدء باؼبقابلة  (ك 
التوضيح للمشاركُت اؽبدؼ من الدراسة، كالوقت البلـز   (ز 

 للمقابلة، كملخص للدراسة بعد انتهائها
 وضيع خطة اؼبقابلة يتفر فيها اؼبركنة.ت  (ح 
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 الوثيقة .ّ

الوثيقة ىي عبارة عن كتابة األحداث يف اؼباضي، يبكن أف تكوف 
كالطريقة  ٖٗمن النصوص أك الصور أك عمل الضخم من الشخص.

الوثائقية ىي طريقة البحث لطلب اغبقائق كالبيانات من الوثائق 
كغَتىا من اؼبواد اؼبكتوبة، كالكتب كاجملاالت كالوسائل كاؼبذاكرات 

فبهذه الطريقة كشفت الباحثة اغبقائق أك البيانات عن األنشطة 
األنشطة  درسة، كلكشف تأثَتالبلصفية اليت تطبيقها يف تلك اؼب

اليت تقدـ  اؼبهارات االستنتاجيةالبلصفية يف ترقية كفاءة الطبلب يف 
لُت اؼبذكورة، يف تلك اؼبدرسة. كتستخدـ ىذا األسلوب إلجابة السؤا

 إذل البيانات األساسية اؼبكتسبة.كباإلضافة 

 االختبار .ْ
لنيل اإلجابة كالبيانات االختبار ىو ألة لقياس شخص معُت 

اغبقيقة. قامت الباحثة االختبار عن كفاءة الطبلب يف اؼبهارات 
االستنتاجية للطبلب الذم يشارؾ األنشطة البلصفية يف تلك 

، كربلل الباحثة االختبار كالبيانات الكميةحصوؿ اؼبدرسة. كتستخدـ 
 حصوؿ االختبار بالتحليل االحصائي.

 تحليل البيانات  .و 

بعض التعريفات من ربليل البيانات يف حبث النوعي أك الكيفي.  تكان
، أف ربليل (Miles and Huberman) مافَت ليس كىوبيتعريف ربليل البيانات عند م

، كعرض البيانات، ٍب استنتاج. كأما البياناتي عملية زبفيض البيانات النوعي ى
(، ىي ربقيق النظامي إذل البيانات Spradleyتعريف ربليل البيانات عند سفردرل )

اليت قد ذبمعها للباحث/ة يف حبث النوعي أك الكيفي. كتعريف ربليل البيانات 
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انات، ربليل البيانات يف حبث النوعي ىي عملية ترتيب البي(، Pattonعند فاٌطوف )
 ٍَٗب تنظيم البيانات إذل الشكل، كالصنف كإذل الشرح األساسي.

أف ربليل  أفريزاؿ يف كتابكمستنتج إذل بعض التعريفات اؼبذكورة، يستند ي
يف حبث النوعي ىي عملية ربويل البيانات بشكل القولية كالفعلية، كدفًت البيانات 

اآلخر الذين تستخدـ الباحثة لكشف عن كل اؼبعلومات اؼبيدانية كاؼبواد اؼبكتوبة 
اؼببحوث. ربليل البيانات يف حبث النوعي ىي عملية اليت ذبرم الباحثة باستمرار 

 ُٗيف خبلؿ البحث، تبدأ من صبع البيانات حىت كتب البيانات ٍب تستنتج.

 Interactive) كتستخدـ الباحثة ربليل البيانات باألسلوب التفاعلي
Model )ميليس كىوبَتماف من (Miles and Huberman كما يف رسم البياين ،)
 ِٗالتارل:

 

 

 

 

 

 

 

 . دورات تحليل البيانات في بحث النوعى باألسلوب التفاعلئ.ٖالصورة 
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 ستنتاج( االْ)

 زبفيض البيانات( ِ)

 صبع البيانات(ُ)
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 صبع البيانات .ُ
جبمع البيانات كتشخيصها من خبلؿ اؼبقابلة ستقـو الباحثة 

اؼبتعمقة، كاؼببلحظة اؼبشاركة، كدراسة الوثائق اؼبتعلقة باؼبوضوع 
 ّٗكذبرم الباحثة صبع البيانات كربليل البيانات معان. اؼببحوث.

 زبفيض البيانات .ِ
لية، بأخذ االستنباط عن األحواؿ األص زبفيض البيانات ظبي
، ٍب تأخذ األشياء اؼبهمة من غَت اإلستثناء كيركز على األحواؿ األنبية

كيرمي عكس ذالك. فإذا تستطيع أف زبفيض البيانات ألخذ األخبار 
البيانات اؼبوجودة، كالستمرار حبث الواضحة كلسهولة الباحثة عبمع 

 العلمي.
عملية البحث اؼبيداين، حىت إنتهاء   كجرم ىذا التخفيض مدٌ 

ل البحث، كفيو التصنيف كالتنظيم تقرير. كأنو نوع من ربليلكتابة ا
 ْٗكرمي البيانات غَت ؿبتاجة للوصوؿ إذل استنتاج البحث.

كيف ىذا البحث ربصل الباحثة على البيانات من اؼبقابلة، 
العربية يف تلك اللغوية كاؼببلحظة، كالوثائق عن األنشطة البلصفية 

 اؼبتعلقة يفاؼبدرسة، ٍب زبفيضها باختيار كربديد عن األحواؿ األصلية 
 . ميداف البحث

 عرض البيانات .ّ

ي صبع اؼبعلومات ى ،عرض البياناتبعد هناية زبفيض البيانات ٍب 
 ٓٗ(.Narrative Textىو على شكل النص السردم ) احياناؼبنظمة، كأ

كالبياف اؼبشملة فكاف عرض البيانات يف حبث النوعي بطريقة الصورة 
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بل، يقًتح ميليس كىوبرماف شياء كما أشبو ذلك. كاالتصاؿ بُت األ
ليستخدـ يف شكل اؼبصفوفات كرسـو البيانية ليسهل أف يعرض 

 ٔٗالبيانات.

كالغرض من عرض البيانات ىو لتسهيل الفهم كإزٌباذ خطوات 
للتخطيط العمل السابق. كيف ىذا البحث ستعرض الباحثة البيانات 

شيء بشكل النص السردم كبشكل رسـو البيانية أك اعبداكؿ عن كل 
كأثرىا يف كفاءة الطبلب يف  العربية اللغوية اؼبتعلقة بأنشطة البلصفية

 اؼبهارات الستنتاجية.

 ستنتاجاال .ْ
من البيانات ىو اعبواب من أسئلة البحث، الذم يقع االستنتاج 

يف هناية البحث أك استنتاجو، ألف يبكن أف يتغَت االستنتاج دبركر 
البداية. كهبب أف يكوف ىذ البحث كىبتلف من االستنتاج يف 

االستنتاج من االكتشاؼ اعبديد الذم دل هبد قبلو. كأما شكلو يبكن 
  ٕٗأف يكوف كصفا أك صورتا من كائن اليت كانت يف السابق.

كتستخدـ الباحثة االستنتاج إلجابة ربديد اؼبسألة احملدكدة كأخذ 
الباحثة  االستنباط من تلك البيانات اؼبوجودة، كيف ىذه اػبطوة قامت

باستنتاج ما توصل إليها البحث كفقا بتصنيفات اؼببحوثة كطبقا 
 بتفسَتاهتا.

االختبار  نتائجكتستخدـ الباحثة التحليل االحصائي لتحلل البيانات من 
 Regressionيف األنشطة البلصفية. تستخدـ الباحثة بتحليل االكبدار )

Analysisبالرمز كما يلي ،)ٖٗ: 
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 االكبدار:تعادؿ  .ُ
 :من خبلؿ ىذا الرمزاؼبذكورة،     ، كنتيجة  كغبساب نتيحة  .ِ

 
 

 فحص صحة البيانات  .ز 

البٌد للباحثة أف تفحص صدؽ نتائج حبثها قبل أف ربلل كتفسر البيانات. 
ىذه عملية ستكررىا الباحثة على عٌدة مرٌات كستذاكر مع التخصصُت. كىذا 

دبا قاؿ موليونج: أف ىناؾ بعض األساليب لفحص صدؽ البيانات، كىي: يوافق 
(، كمناقشة Triangulationطوؿ االشًتاؾ، كثبات اؼببلحطة، كالتثليث )

األصحاب، ككفاية اؼبراجع، كربليل اغبالة السلبية، كمراقبة األعضاء كتفصيل 
 ٗٗ(.Auditingالشرح، كالتدقيق )

 ارت الباحثة بأسلوب التارل:كمن بعض األساليب اؼبذكور، فاخت

 طوؿ االشًتاؾ .ُ
، طوؿ االشًتاؾ مهٌم جدا للحصوؿ على اؼبعلومات الصحيحة

ألهنا تعيُت يف صبع البيانات. كىذا االشًتاؾ ليس بوقت قصَت بل 
وبتاج إذل كقت طويل يف ميداف البحث. كجود طوؿ االشًتاؾ يف 

 ََُاؼبيداف البحث.اؼبيداف ىو لًتقية صبع اؼبعلومات الصحيحة يف 
كاستفاد ىذا االشًتاؾ يف سائر النشاطات كالربامج كالعملية اؼبتعلقة 

يف كفاءة الطبلب يف اؼبهارات ثرىا اللغوية العربية كأبأنشطة البلصفية 
 .االستنتاجية
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 اؼببلحظة مثابرة .ِ
لكشف اػبصائص يف الظركؼ اؼببلئمة باؼبشكبلت اليت تريد 

، فتحتاج الباحثة إذل مثابرة اؼببلحظة يف حٌلها كؼبعرفة صحة البيانات
ليس من أسلوب صبع البيانات اليت قدرت ميداف البحث. اؼببلحظة 

على البصرية فقط، بل تستعمل أيضا على السمعية كالشعورية 
 َُُكالغرائبة من الباحثة.

 التثليث .ّ
ىو من إحدل الطرؽ لفحص صدؽ البيانات باستخداـ أك تنفيذ 

نفسها لفحص تلك البيانات أك للموازنة، رأل الشيء خارج البيانات 
( أف تنفيذ خظوات فحص صدؽ البيانات يستخدـ Denzinدينزين )

على: التثليث بصدؽ الباحثة، كالتثليث دبصادر البيانات، كالتثليث 
 َُِبالطريقة، كالتثليث بالنظرية.

كتستخدـ الباحثة التثليث دبصادر البيانات كالتثليث بالطريقة. 
البيانات اؼبكتسبة،  من دبصادر البيانات ىو تقارف الباحثةكالتثليث 

نتائج اؼببلحظة مع نتائج اؼبقابلة، كتقارف نتائج اؼبقابلة مع  تقارف
الوثيقة اؼبتعلقة. كأما نتائج من اؼبقارنة، ترجو أف تساكم الباحثة دبا 

 حٌقا يف اؼبيداف البحث.
أك البيانات ىل اؼبعلومات كيف التثليث بالطريقة ىو ؼبعرفة 

اؼبكتسبة بأسلوب اؼبقابلة قد تناسب مع البيانات اؼبكتسبة بأسلوب 
اؼببلحظة، أك ىل نتائج اؼببلحظة قد تناسب مع اؼبعلومات اؼبكتسبة 

 َُّباؼبقابلة.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

ا كمناقشتها، كيتكوف ذلك من البيانات كربليلهتعرض الباحثة يف ىذا الفصل 
اؼبطبقة يف  اللغوية العربية عن األنشطة البلصفية: اؼببحث األكؿ تتحدث الباحثة مبحثُت

، كاؼببحث الثاين تتحدث الباحثة عن أثر مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم
كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف ترقية  اللغوية العربية تطبيق األنشطة البلصفية 

 يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم.

مدرسة المعارف  المطبقة في اللغوية العربية األنشطة الالصفيةالمبحث األول: 
 الثانوية اإلسالمية سنجاساري

يف اؼبدرسة.  قهاتطبك  اليت تقومها من اؼبعركؼ أف األنشطة البلصفية ىي األنشطة
. لذا، األنشطة كىذا اغباؿ يوجد يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم أيضا

أ األنشطة البلصفية مع األنشطة الًتبوية األخرل اليت تقدـ تتجزٌ اؼبهم ك البلصفية ىي األمر 
عربية اللغوية ال نشطة البلصفيةاألتبحث الباحثة عن سيف اؼبدرسة. كيف ىذا اؼببحث األكؿ 

 يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. اؼبطبقة

 جمعية اللغة العربية .أ 

 اللغوية العربية من إحدل األنشطة البلصفية صبعية اللغة العربية ىي
رؼ الثانوية األسبلمية سنجاسارم. كؽبا كثَتا من األنشطة اؼبطبقة يف مدرسة اؼبعا
 التعليمية يف تطبيقها.
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 صبعية اللغة العربيةخلفية تشكيل  .ُ
يف ىذه اؼبدرسة ألنو اكبطاط صبعية اللغة العربية بدأت أف تشكل 

إقباز الطبلب يف اللغة العربية، إما يف ؾباؿ األكاديبي أك يف غَت 
األكاديبي. كقد أحسن إقباز الطبلب يف جانب األكاديبي، كناجحا يف 

زاؿ ناقصا من تنفيذه. كأما إقباز الطبلب يف جانب غَت األكاديبي الي
كمن بعض اؼبشكبلت ىي قليل  النجاح، كالبد أف يطٌوره باإلضايف.

اإلقباز من الطبلب يف اتباع اؼبسابقات يف خارج اؼبدرسة، مثل يف اتباع 
اؼبسابقات يف اعبامعات اؼبعركفات يف ماالنج. كمن بعض اؼبسابقات ىي 

اعبامعة اإلسبلمية مسابقة اػبطابة العربية يف اعبامعة األىلية ماالنج كيف 
ماالنج، ٍب يف مسابقة الشعر العريب يف جامعة موالنا مالك إبراىيم 

ط اػبمسابقة قراءة القرأف، كمسابقة  اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، ٍب يف
 العريب، كغَتىا.

ية لصيغ كمع تلك اؼبشكبلت اؼبذكورة، فاؼبدرسة لديها االسًتاتيج
سة أف تتغٌلب اؼبشكبلت كتستطيع أف ، كترجو اؼبدر صبعية اللغة العربية

ترقي إقباز الطبلب يف اللغة العربية من جانب األكاديبي كغَت األكاديبي 
مثلما يف اتباع اؼبسابقات يف اؼبرحلة اؼبديرية أك اؼبرحلة احمللية أك يف اؼبرحلة 

 العربية.صبعية اللغة الوطنية من خبلؿ ىذه 

جيدا إذل اآلف، يف اؼباضي  صبعية اللغة العربيةقبل أف تطٌور ىذه 
تصاديفيا فقط، إذا كاف مفركض عليها فتنفيذىا،  صبعية اللغة العربيةجرٍت 

صبعية اللغة كأما إذا المفركض فبل تنفيذىا. كأيضا يف اؼباضي، جرٍت ىذه 
كميشىٌيع بتطوير   َُْيف يـو السبت، كتوٌفقها مع جدكؿ اؼبعلم. العربية

رظبيا  صبعية اللغة العربيةالعربية، فتيشكل  كفاءة كابتكار الطبلب يف اللغة
                                                           

 .َُِٕيناير  ٔاؼبقابلة مع معلم األنشطة البلصفية، األستاذ رجاؿ الفرقاف، يف يـو اعبمعة يف التاريخ  َُْ
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ـ، كبناء على رسالة التقرير من مدير مدرسة اؼبعارؼ َُِِمنذ سنة 
ـ حىت اآلف، قد تغَتت َُِِالثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. منذ سنة 

صبعية اللغة ىذه  شرؼثبلث مرات من اؼبعلم. كت صبعية اللغة العربية ىذه
اريس يف الدكر األكؿ، ٍب يف الدكر االستاذ عبد اغبربت اشراؼ  العربية

الثاين تشرؼ مع األستاذ مصطفى اؼبكي، كيف الدكر الثالث حىت األف 
بانتظاـ  صبعية اللغة العربيةتشرؼ مع األستاذ رجاؿ الفرقاف. كذبرم ىذه 

مرة كاحدة يف األسبوع، أم ذبرم يف يـو اعبمعة، بعد أف يرجع الطبلب 
 َُٓ.بيتهم أك معهدىم، كبعد أف يصلي اعبمعة مع صباعة من اؼبدرسة إذل

 األىداؼ صبعية اللغة العربية .ِ
يف مدرسة اؼبعارؼ  معية اللغة العربيةعبىناؾ األىداؼ العاـ كاػباص 

 الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. األىداؼ العاـ ىو:
لتيسَت كلتطبيق اإلمكانيات الطبلب اليت قد سبلكها، ٍب تطويرىا  (أ 

 .اللغوية العربية األنشطة البلصفيةمن خبلؿ 
جيدا  الكفاءة اللغوية العربيةلقدرة الطبلب على فبارسة اتصاؿ  (ب 

 كصحيحا يف اؼبدرسة.
لًتقية األداء الطبلب يف ؾباؿ األكاديبي كغَت األكاديبي من  (ج 

 خبلؿ اؼبسابقات اؼبتنوعة يف مرحلة احمللية، كالوطنية، كالدكلية.
 َُٔاؿ اؼبعريف، كالعاطفي، كاغبركي.كلًتقية كفاءة الطبلب يف ؾب (د 

تطوير شخصية ل معية اللغة العربية ىوكأما األىداؼ اػباص عب
الطبلب اليت بناء على األخبلؽ الكريبة لدعم الًتبية يف اؼبدرسة من 

 خبلؿ:

                                                           
 .َُِٕفرباير  ٓاؼبقابلة مع ككيل رئيس اؼبدرسة، األستاذ خَت األناـ، يف التاريخ  َُٓ
 . َُِٕفرباير  ٔقابلة مع ككيل رئيس اؼبدرسة، األستاذ خَت األناـ. يف التاريخ اؼب َُٔ
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 األىلية (أ 
 الرغبة (ب 
 اإلبداع (ج 
 الكفاءة كالعادة يف اغبياة (د 
 السلوؾ اإلجتماعي (ق 
 الذكاء العاطفي (ك 
 الكفاءة العلمية (ز 
 َُٕكاؼبعرفة التكنولوجية. (ح 

 اؼبكاف كالوقت التنفيذية .ّ
، أم َٖذبرم ىذه صبعية اللغة العربية يف الدكر األكؿ يف القسم رقم 

منذ من مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم.  XII IPSيف قسم 
صبعية ، فتجرم صبعية اللغة العربيةنشرت اؼبدرسة رسالة القرار عن ىذه 

صبعية ـ. إذا كانت يف اؼباضي جرٍت َُِِرظبيا يف السنة  اللغة العربية
يف يـو اعبمعة  صبعية اللغة العربيةيف يـو السبت، فاآلف ذبرم  اللغة العربية

يف الساعة  صبعية اللغة العربية)بعد صبلة اعبمعة( مرة يف األسبوع. ذبرم 
 . ءن هي يف الساعة الثالثة سباما مساالواحدة كالنصف هنارا، كتنت

كيبكن أف يتأٌخر كقت اإلجراء من الوقت اؼبعُت قبلو. كتسبب ىذا 
اغباؿ ألف يرجع الطبلب إذل معهدىم ليسًتيح أكالن، أك يتناكؿ الغداء يف 

، أك كاف اؼبطر الغزير، صبعية اللغة العربيةمقصف اؼبدرسة قبل أف يشًتؾ 
ارؼ اؼبعلم ألف لو كثَت من الشغل يف خارج مدرسة اؼبعحضور أك يتأخر 

الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. كؽبذا األسباب، يتأخر أف يأٌب الطبلب 
 َُٖ.صبعية اللغة العربيةيف اؼبدرسة الشًتاؾ 

                                                           
 الوثائق عن األنشطة البلصفية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. َُٕ

 ـ.َُِٕيناير  ٔاألنشطة البلصفية، األستاذ رجاؿ الفرقاف، يف التاريخ اؼبقابلة مع معلم  َُٖ
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 عدد حضور الطبلب اؼبشًتكُت .ْ
قاؿ ككيل اؼبدرسة األستاذ خَت األناـ أف اؼبدرسة ذبرم أف تراقب 

راسية رغبة كملكة الطبلب من خبلؿ األنشطة البلصفية يف أكؿ السنة الد
اعبديدة. كتنفيذ ىذه اؼبراقبة من خبلؿ يعطي اإلستبياف إذل الطبلب يف 
الفصل العاشر كالفصل اغبادل عشر. كمن ىذه البيانات اؼبكتسبة، 
فتستطيع أف تعرؼ اؼبدرسة العدد من الطبلب الذم يرٌغب أف يشًتؾ 

  َُٗاألنشطة البلصفية كاجبا كاف أك غَت كاجبا.

، كاف الطبلب صبعية اللغة العربيةكبناء على دفًت اغبضور كالغياب يف 
طالبا. كلكن يف  ِٓ عددىم حواذل صبعية اللغة العربيةالذم يشًتؾ ىذه 

 صبعية اللغة العربيةطالبا الذين يشاركوف ىذه  َُاغبقيقة، موجود فقط 
 البلصفي ىذا النشاط بنشاط يف كل األسبوع. كيسبب ىذا اغباؿ ألف

التباع عند الطبلب، كلذلك غَت  كاجب نشاطليست  يف ىذه اؼبدرسة
. الطبلب الذين صبعية اللغة العربيةقليل من الطبلب الذم يصٌغر ىذه 

بنشاط على األكثر أصلو من الطبلب يف  صبعية اللغة العربيةيشاركوف 
الفصل العاشر كالفصل اغبدل عشر من قسم اللغة كقسم علـو الطبيعية. 

ة بُت عدد الطالب كالطالبة ؽبا االختبلؼ الكبَت، عدد الطالب اؼبقارن
صبعية اللغة أربعة أضعاؼو أكثر من عدد الطالبة. عدد الطالب يف ىذه 

نبا طالبتاف  صبعية اللغة العربيةطالبا. كعدد الطالبة يف  ٖىو  العربية
 َُُفقط.

  

                                                           
 ـ.َُِٕفرباير  ٓاؼبقابلة مع ككيل مدير اؼبدرسة، األستاذ خَت األناـ، يف التاريخ  َُٗ

 الوثيقة عن األنشطة البلصفية. دفًت اغبضور من الطبلب.  َُُ
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 الوسائل التعليمية .ٓ
األنشطة البلصفية اليت تكٌمل الوسائل التعليمية تستطيع أف تساعد 

ذبرم يف الفصل الدراسي. الوسائل التعليمية ىي اآللة اؼبستخدمة ليصل 
اؼبعلومات من اؼبعلم إذل الطبلب. كالوسائل التعليمية تساعد على زيادة 
خربة الطبلب فتجعلو أكثر استعدادا للتعٌلم كإقباال عليو. فإذا استعاف 

لعينات كذكات األشياء أمكن أف اؼبدرس بالصور كالتسجيبلت الصوتية كا
يعمل على زيادة اػبربات اؼبرئية كاؼبسموعة للطبلب حىت يتهيأ لتعلم 

 ُُُالقراءة كالكتابة.

كبكبلـ آخر إف الوسيلة التعليمية ىي صبيع اؼبواد كاألدكات كالربامج 
كاآلالت كاألجهزة كاؼبعدات كاؼبواقف التعليمية كاللغة اللفظية اليت 

اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم، كتوضيح اؼبعاين كاألفكار، أك يستخدمها 
التدريب على اؼبهارات، أك تعويد الطبلب على العادات الصاغبة، أك 
تنمية االذباىات، كغرس القيم اؼبرغوب فيها، كالكتساب اػبربات 
التعليمية يف صبيع ؾباالهتا، من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبرغوب 

 ُُِل الوصوؿ إذل تعلم أكثر فاعلية ككفاية.فيها كمن أج

كلكن اغبقيقة يف ميداف البحث، الوسائل التعليمية اؼبستخدمة يف 
كجدت الباحثة الوساءؿ التعليمية . ةاليزاؿ غَت متكاملصبعية اللغة العربية 

 مثل:

السبورة. يستخدـ اؼبعلم السبورة لكتابة اؼبواد التعليمية للطبلب  (أ 
 أماـ الفصل.

                                                           
 .ْٓـ(، ص. ُٕٖٗ)الكويت: دار القلم، الطبعة الثامنة،  التعليمكسائل االتصاؿ كالتكنولوجيا يف حسُت ضبدل الطوقبي،  ُُُ
، )الرياض: اؼبراجعة العلمية كالفنية كحدة التطوير بإدارة التدريب الوسائل التعليمية )حقيقة تدريبية(عبد العزيز بن زيد أبو تلي،  ُُِ

 .ٕـ(، ص.ُٗٗٗالًتبوم، 
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الصغَت للمعلم. يستخدـ اؼبعلم اغباسب الصغَت ليسهيل اغباسب  (ب 
 أف يقدـ اؼبواد التعليمية إذل الطبلب. 

الورقة كالقلم. يعطي اؼبعلم الورقة إذل الطبلب، ٍب يستخدمها  (ج 
.  لكتابة اؼبواد كالوظيفة اليت يقدمها اؼبعلم يف ذلك اليـو

ـ من مثلما عدكراء ذلك، دل تكمل الوسائل التعليمية يف الفصل، 
شاشة العرض يف الفصل الدراسي. شاشة العرض ىي إحدل من الوسائل 
البصرية اؼبهمة. الوظيقة من شاشة العرض ىي لتيسَت الطبلب أف 
يكسب اؼبواد الدراسية من اؼبعلم. كعموما، يستعمل اؼبعلم شاشة العرض 
ليصل اؼبواد الدراسية مثل الصور، أك األصوات، أك الفيديو اليت ذات 

مع موضوع التدريس يف ذلك الوقت. كؽبذا اغباؿ، ذبعل عملية  الصلة
 غَت فعاؿ. صبعية اللغة العربيةتعليم 

كباإلضافة على ذلك، اليزاؿ قليل من الفصل اػباص مثل معمل 
دبعمل  صبعية اللغة العربية. كتكوف عملية صبعية اللغة العربيةاللغة لتنفيذ 

تطيع أف يعرٌب الطبلب عند تكلم اللغة اعبيدة فعالة كفرحة كمتنوعة. كيس
باللغة العربية دبكرٌب الصوت يف معمل اللغة العربية. كمع ذلك، يستطيع 

سائل اليت قد كجد يف معمل أف يبٌلغ اؼبعلم اؼبواد الدراسية من خبلؿ الو 
 اللغة.

كاؼبشكلة األخرل ىي كجود مكرب الصوت يف الفصل الدراسي الذم 
، يستعمل صبعية اللغة العربيةاليستخدمو جبيدو. عندما ذبرم عملية تعليم 

بعض الناس مكرب الصوت لنشر اؼبعلومات إذل الطبلب الذم يشًتؾ 
األنشطة البلصفية األخرل. كيؤذم ىذا اغباؿ الًتكيز من الطبلب عندما 
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يف الفصل الدراسي. كينبغي أف ينقل بعض الناس اؼبعلومات قبل يتعلموف 
ُُّأف ذبرم عملية األنشطة البلصفية.

  

 اؼبواد التعليمية .ٔ
ة اليت سوؼ يعطي إذل مييلتعلواجب للمعلم العداد اؼبواد اكمن ال

. تعتمد الوسائل التعليمية صبعية اللغة العربيةالطبلب عندما تقدـ عملية 
ى طريقة تقدًن اؼبواد التعليمية كفق إسًتاتيجية عرض يف ربقيق أىدافها عل

معينة تناسب كل ىدؼ، لذلك فإف اؼبواد التعليمية على درجة كبَتة من 
األنبية، كتأٌب يف اؼبرتبة األكذل قبل األدكات كاألجهزة، كفبا ذبرد اإلشارة 
إليو. تستخدـ اؼبواد التعليمية يف عدد كبَت من العركض التعليمية غَت 

وئية، كىذه العركض الربتاج إذل أجهزة تعليمية أك إعداد تقٌت الض
 ُُْمعقد.

كبناء على حصوؿ اؼببلحظة اليت قد كجدت الباحثة، قد أعىدَّ اؼبعلم 
يف  صبعية اللغة العربيةية جبيدو قبل أف يدرس الطبلب يف تعليماؼبواد ال

 اللغة صبعيةقاؿ اؼبعلم ك مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. 
 صبعية اللغة العربيةالعربية، األستاذ فرقاف أف اؼبواد التعليمية اؼبطبقة يف ىذه 

كمن بعض اؼبواد التعليمية اليت يعلم اؼبعلم  متنوعان يف كل األسبوع.
 للطبلب عندما تبلحظ الباحثة يف صبعية اللغة العربية، ىي:

يهدؼ أف يبارس االستماع ىو لًتقية  إتقاف على مهارة االستماع. (أ 
م على مدلوؿ الكبلـ العرب فه  استماع كتكفاءة الطبلب يف 

كغَت العرب. كمن إحدل الطريقة اؼبستخدمة لًتقية مهارة الكبلـ 

                                                           
 ـ.َُِٕيناير  ِٕاؼببلحظة يف الصفل، يف التاريخ  ُُّ
ـ(، ص. ََِِ)القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،  تكنولوجيا إنتاج اؼبواد التعليميةعبد العظيم عبد السبلـ الفرجاىن،  ُُْ
ِٕ-ِٖ. 
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ىي من خبلؿ يستمع الطبلب  صبعية اللغة العربيةاليت ذبرم يف 
مثبل، أك عن األنشطة اليومية، أك  احملادثة اؼبختصر عن التعارؼ

 عن األخبار، أك باألغنية العربية.
يينفذ اإلتقاف على مهارة الكبلـ لًتقية   الكبلـ. إتقاف على مهارة (ب 

كفاءة الطبلب يف ربٌدث باللغة العربية كفق على القواعد 
اؼبثاؿ يف ـبارج اغبركؼ، كالوضوح يف النطق، كاختيار  الصحيحة.

اؼبواد التعليمية اليت  ة، كالطبلقة يف التحدث.الكلمات اؼبستخدم
هبرم اؼبعلم لًتقية كفاءة الطبلب يف مهارة الكبلـ عادة عن 
األنشطة اليومية للطبلب، أك عن البيئة حوؿ مدرستهم، أك 

 ربٌدث عن الشيء االذباىات يف ىذا الوقت.
إتقاف على مهارة القراءة. كاحد من األىداؼ يف إتقاف مهارة  (ج 

لًتقية كفاءة الطبلب يف قراءة النصوص العربية. يقدـ  ىو القراءة
اؼبعلم النصوص العربية للطبلب يف الفصل، ٍب يًتجم الطبلب 
على ذلك النصوص العربية. كيدرب أف يفهمو الطبلب عن لب 

 الفكرة األساسية، كوبلل تراكيبو )من النحو كالصرؼ(.
ارة الكتابة لًتقية  يينفذ اإلتقاف على مه إتقاف على مهارة الكتابة. (د 

كفاءة الطبلب يف كتابة الكلمات الصحيحة باستخداـ قواعد 
اللغة العربية اعبيدة. كيف مهارة الكتابة قواعد النحو، كقواعد 
الصرؼ، كقدرة الطبلب يف اختيار الكلمة اؼبعينة، كإلقاء 

كاؼبواد التعليمية اليت يعلم اؼبعلم  اؼبفردات، كيعرٌب األفكار اؼبتنوعة.
 ترقية مهارة الكتابة ىي تعليم تعبَت الكتايب، ككتابة القصة أك يف

 اػبربة اؼبتنوعة عن اؼبوضوع اؼبعُت.
 ىناؾ كثَت من األلعاب اللغوية اليت تعتمد علىاأللعاب اللغوية.  (ق 

اؼبهارات اللغوية األربعة. كمنها سبثيل إيبائٌي أم يعرٌب الطبلب عن 
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ىذه اللعبة ىي ؼبمارسة  فكرة بدكف الكبلـ أك الصوت. كهتدؼ 
كفاءة الطبلب يف مهارة الكبلـ، كؼبمارسة أف تعرٌب العبارة اؼبعينة 
أماـ الفصل حبركة يدىم كجسمهم فقط. كىناؾ اللعبة اللغوية 
"من أنا؟". يتكلم أف يعرٌب الطبلب عن اؼبوضوع اؼبعُت أماـ 

 الفصل بدكف ذكر اؼبوضوع اؼبكتوب يف القرطاس.
قـو على قدرة اؼبتابعة ت كىذه اؼبواد التعليميةمقٌدـ الربنامج.  (ك 

كاليقظة، كفيها عناية بالًتتيب كالتنظيم كاختيار العبارات البسيطة 
كالربط بينها يف تسلسل، كيبكن تدريب الطبلب عليها من خبلؿ  
كتابة النص اؼبنظم عن الربنامج اؼبعُت، ٍب يتحادثوف عن النص 

فقا لتوجيهات اؼبعلم كتصحح ك اؼبكتوب مع أصدقائهم مثٌت. 
كمن ىذه الطريقة يستطيع أف يطٌور كفاءهتم يف  الطبلب. كتابةك 

مهارة الكبلـ كالكتابة ك يطٌور كفاءهتم يف تدريب مقدـ الربنامج، 
 كيرجو أف يستطيع الطبلب تقدًن برامج الذم تقـو بو اؼبدرسة. 

 عملية التعليم .ٕ
علم عندما يقدـ عملية التعليم ىي النظاـ الذم هبب أف يعمل اؼب

كألف النظاـ اؼبستخدـ، فتستطيع أف ذبرم  اؼبواد التعليمية يف الفصل.
عملية التعليم كفقا ؼبا زبطيط قبلها. كيبدأ اؼبعلم عملية التعليم بافتتاح، 
، كبعد  ٍب ينقل اؼبعلم عن أىداؼ تعليم صبعية اللغة العربية يف ذلك اليـو

الطبلب يف الفصل، ٍب التقوًن،  ذلك يقدـ اؼبعلم اؼبادة التعلمية إذل
 كتنتهي عملية التعليم باختتاـ. كأما البياف عن ىذه العملية كما يلي:

إذل العربية بإلقاء السبلـ  صبعية اللغةيبدأ اؼبعلم تعليم  االفتتاح. (أ 
كيسأؽبم عن أخبارىم، فطبعا يتكلم اؼبعلم إذل الطبلب الطبلب 

بسم تهم يف ذلك اليـو بقراءة ساكيبدأ در باستخداـ اللغة العربية. 
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أىداؼ تعليم ٍب بعد ذلك، يبٌُت اؼبعلم صباعةن. الرضبن الرحيم اهلل 
 .  صبعية اللغة العربية يف ذلك اليـو

يبلغ األىداؼ. كل اؼبواد التعليمية اليت سيعلم اؼبعلم ؽبا   (ب 
األىداؼ اؼبهم للطبلب. كلذلك، ينبغي الطبلب أف يعرؼ تلك 

 قبل أف يدرس ىذا النشاط البلصفي.األىداؼ التعليمية 
غ ألىداؼ التعليمية، ٍب يبلبعد أف يشرح ا اؼبواد التعليمة. يبلغ (ج 

. كاؼبواد التعليمية اليت  اؼبعلم عن اؼبواد التعليمية يف ذلك اليـو
توٌصل عليهم عادة بصفة موضوعيا. كعادة متٌصل مع البيئة 

التعليمية إذل  احمليطة يف اؼبدرسة. كعندما يعٌلم اؼبعلم اؼبواد
الطبلب، يستمعوف كيهتموف الطبلب باىتماـ جيدو. اؼبعلم يقدـ 
اؼبواد باستخداـ اللغة العربية، ٍب يًتجم إذل اللغة اإلندكنيسية 

 اؼبواد التعليمية. التسهيل الطبلب أف يفهمو 
ية كيتناكلوف الطبلب عن عد أف يبٌلغ اؼبعلم اؼبواد التعليمب التقوًن. (د 

كيطلب  الطبلب. م التقوًن الذم هبب أف يعملوا هبر اؼبواد، ٍب
اؼبعلم إذل الطبلب ليعمل كظيفتهم كفقا اؼبادة اليت ما تقدـ 

كذبرم التقوًن لقياس كفاءة كفهم الطبلب عن اؼبادة  قبلها.
. كاف الوقت اػباص النتهاء  التعليمية اليت تقدـ يف ذلك اليـو

الطبلب عن الطبلب من الوظيفة. كأحيانا يسأؿ اؼبعلم إذل 
كظيفتهم، ىل انتهوا من الوظيفة أك ؼبا، كيراقب كظيفتهم كاحدا 
فواحدا. كبعد أف ينتهي الطبلب من كظيفتهم، ٍب هبمعوف إذل 

 اؼبعلم لتقييم. 
، يعطي صبعية اللغة العربيةعملية تعليم  االختتاـ. كيف النهاية (ق 

اؼبعلم دافع التعليم كاالقًتاحات إذل الطبلب الرتقاء كلتحسُت  
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ٍب بعد ذلك، ىبتتم اؼبعلم عملية التعليم  كفاءهتم يف اللغة العربية.
 ُُٓبقراءة اغبمد هلل رب العاؼبُت صباعةن.

 مشكلة التعليم كحلوؽبا .ٖ
اؼبوجودة اليت قد حصلت الباحثة عندما  اكلاؼبشىاىنا من بعض 

 ىي: صبعية اللغة العربية،عملية تعليم 

اليت تصادىمىت مع جدكؿ الطبلب  صبعية اللغة العربيةكاف جدكؿ  (أ 
 صبعية اللغةيف معاىدىم. كيسبب ىذ اغباؿ ألف اؼبشًتكوف يف 

العربية على األكثر أصلهم من اؼبعاىد حوؿ مدرسة اؼبعارؼ 
(، PIQمية سنجاسارم، اؼبثاؿ معهد علـو القرآف )الثانوية اإلسبل

 ُُٔكمعهد نور اؽبدل، كمعهد االصبلحية، كمعهد دار اغبكمة.
 قليل اإلدراؾ كاؼبسؤكؿ من الطبلب التٌباع ىذه صبعية اللغة  (ب 

 ناسب باعبدكؿ اؼبعُت. العربية
اليزاؿ توجد الوسائل التعليمية احملدكدة ؼبساعدة ىذه صبعية اللغة   (ج 

 يف ىذه اؼبدرسة. العربية
اؼبعلم كاؼبتعلم دل يستطيع أف يستخدـ الوقت الدراسي بفعاؿو   (د 

 ككماؿو كجيدو.
يف الفصل ألف  العربية قليل الكثافة من حضور اؼبعلم صبعية اللغة  (ق 

 ُُٕاؼبعلم لو كثَت الشغل.

 كبالتارل بعض اغبلوؿ من اؼبشاكل اؼبذكورة آنفا، ىو: 

                                                           
 ـ.َُِٕفرباير  ّاؼببلحظة يف الفصل. يف التاريخ  ُُٓ
 ـ.َُِٕفرباير  ٓاؼبقابلة مع ككيل مدير اؼبدرسة، األستاذ خَت األناـ. يف التاريخ  ُُٔ
 ـ.َُِٕيناير  ِٕاؼببلحظة يف الفصل، يف التاريخ  ُُٕ
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صبعية  اؼبعهد مع جدكؿ ينبغي الطبلب أف يتناسب جدكؽبم يف (أ 
 صبعية اللغةالعربية يف اؼبدرسة. كلذلك، ترجو الباحثة تنفيذ  اللغة

 العربية كاألنشطة اؼبعهدية تستطيع أف ذبرم بطبلقةو.
العربية أف يراقب الطبلب  عبمعية اللغةالبد من اؼبعلم اؼبسؤكؿ   (ب 

 باغبماسة.صبعية اللغة العربية التباع ىذه 
اؼبدرسة من الوسائل التعليمية يف الفصل ينبغي أف تكمل   (ج 

 .العربية الدراسي لتيسر فعالية تعليم صبعية اللغة
 ينبغي أف يستطيعوا اؼبعلم كاؼبتعلم يف استخداـ كقت صبعية اللغة  (د 

 مع اغبد األقصى، كىم يتعاكنوف لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة.العربية 
 صبعية اللغةذه ينبغي اؼبعلم أف يبلك اإلفاقة كاؼبسؤكلية غبضور ى (ق 

يف كل األسبوع دائمان. كوبتاج على االتصاؿ كالتعاكف بُت العربية 
 اؼبعلم كاؼبتعلم لكيبل ضاعت اؼبواصبلت.

 االقبازات صبعية اللغة العربية .ٗ

صبعية يف  غَت األكاديبيلدل الطبلب يف ؾباؿ بعض االقبازات من ك 
 ، ىي:اللغة العربية

كالدٌقة للغة العربية يف السنة  الذكياألكؿ يف مسابقة  الرجاء بطل (أ 
 ـ، يف اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية سورابايا.َُِٔ

ـ، يف َُِٔالبطل الثاين يف مسابقة اػبطابة العربية يف السنة  (ب 
 .يف مديرية ماالنج "AKSIOMAبرنامج "

البطل الثاين يف اؼبسابقة مناقشة العربية يف درج القرآف يف السنة  (ج 
 ومية ماالنج.ـ، يف اعبامعة اغبكَُِٔ

ـ، يف َُِٓالبطل الثالث يف مسابقة اػبطابة العربية يف السنة  (د 
 اعبامعة اغبكومية ماالنج.
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ـ، يف َُِْالبطل الثالث يف مسابقة األكؼببية العربية يف السنة  (ق 
 اعبامعة اغبكومية ماالنج.

 فّن الخط العربي .ب 

اؼبطبقة  اللغوية العربية فٌن اػبط العريب ىو من إحدل األنشطة البلصفية
رؼ الثانوية األسبلمية سنجاسارم. اػبط العريب ىو فٌن كتصميم يف مدرسة اؼبعا

الكتابة يف ـبتلف اللغات اليت تستعمل اغبركؼ العربية. سبييز الكتابة العربية بكوهنا 
متصلة فبا هبعلها قابلة الكتساب أشكاؿ ىندسية ـبتلفة من خبلؿ اؼبد كالرجع 

 تشابك كالتداخل كالًتكيب.كاالستدارة كالتزكية كال

 خلفية تشكيل فٌن اػبط العريب .ُ

اػبط كالتهجي نبا كسيلتاف لئلتصاؿ الكتايب. فليس اؼبهم أف تكوف 
الكتابة سليمة كاضحة يف حد ذاهتا، كال أف يكوف اػبط صبيبل يف ذاتو، 
كلكن اؼبهم حقيقة ىو أف تساعد الكتابة الواضحة كاػبط اعبميل الكاتب 

كاره يف شكل مكتوب يبكن قراءتو بسهولة. كعلى ىذا يف أف يضع أف
الرسم الكتايب السليم كاػبط الواضح يستخدماف لتحويل اؼبعاين إذل لغة 

 رمزية، أك لتحويلها من كسيلة اتصاؿ إذل كسيلة أخرل.

كلقد أظهرت بعض الدراسات اليت تناكلت أثر اػبط على تقوًن 
كتوب، أف اػبط ليس عامبل اؼبدرسُت لئلبتكار يف تعبَت تبلميذىم اؼب

مهيما يف تقوًن اؼبدرسُت. كىذا يصدؽ على تقوًن اؼبدرس لئلعماؿ 
اإلبتكارية اليت يقـو هبا بعض التبلميذ. أما التلميذ اؼبتوسط الذم يتناكؿ 
حقائق كمعارؼ عادية يف الكتابة، فإف شكل الكتابة كصباؿ اػبط غالبا 

كإذا كاف لدل اؼبدرس عملُت  ما يؤثراف على تقدير اؼبدرس لكتابتو. 
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كتابيُت يف مستول كاحد، فإف اػبط يكوف ىو العامل األخَت اؼبميز 
  بينهما يف تقوًن اؼبدرس ؽبا.

 األىداؼ فٌن اػبط العريب .ِ
كمع ذلك، يبقى الوضوح، كالسرعة، كاعبماؿ من أىم أىداؼ 
تعليم اػبط عندنا. كالوضوح يتوقف على رسم اغبركؼ رظبا الهبعل 

ؿببل، كعلى مراعة التناسب بُت اغبركؼ طوال كاتساعا، كعلى للبس 
البعد بُت الكلمات يف مسافات ثابتة، كعلى إتباع قواعد رسم 
اغبركؼ، كتطبيق أصوؿ الكتابة السليمة يف كضع النقط كاؽبمزة، 
كمراعاة حجم اغبرؼ، ككيفية اتصالو بغَته، كبياف أجزائو، كميلو، 

على ىذا، فللوضوح مستويات عديدة، كاستقامتو، كطولو، كقصره. ك 
 فيهدؼ ىذا فٌن اػبط ىو:

 لتحسُت كلتجميل كبلـ اهلل، أم يف كتابة اآليات القرآنية. (أ 
كتابة اغبركؼ الثمانية كالعشركف منفردة كمتشابكة بطريقة سهلة  (ب 

 ككاضحة.
لتعزيز شخصية كسيكولوجية الطبلب يف ابتكار كتابة اػبط  (ج 

 العريب.
طبلب على الكتابة الصحيحة كفق قواعد تكوين القدرة لدل ال (د 

 اػبط كتدريبهم على الكتابة الواضحة بسرعة معقولة.
ترتيب الطبلب على النظاـ كالنظافة كدقة اؼببلحظة كصباؿ  (ق 

 التنسيق.
 ؼبمارسة إحساس كدِّقة الطبلب يف كتابة اػبط العريب. (ك 
ؼبمارسة صرب الطبلب يف تدريب اػبط العريب كيف عمل فٌن اػبط  (ز 

 يب.العر 
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كالعداد الطبلب أف يناًفس يف مسابقات فٌن اػبط العريب يف  (ح 
 اؼبرحلة البلىديٌة أك الوالية أك الوطنية.

 اؼبكاف كالوقت التنفيذية .ّ
ـ ََِٓقد جرل ىذا فٌن اػبط العريب منذ الًقدىـ. كمنذ عاـ 

حىت اآلف، هبرم ىذا فٌن اػبط ربت اإلشراؼ األستاذ أضبد راضي. 
 XII Bahasa، أم يف قسم َِكهبرم يف الدكر األكؿ يف القسم رقم 

من مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. كأما الوقت  2
يينفذ يف كل األسبوع أم يف يـو اعبمعة يف التنفيذية من ىذا الفٌن، 

الساعة الواحدة هنارا بعد صبلة اعبمعة صباعةن. كينتهي يف الساعة 
 الثالثة مساءن.

 عدد حضور الطبلب اؼبشًتكُت .ْ
قد سجل أظباء الطبلب اؼبشًتكُت يف ىذا فٌن اػبط العريب يف 
دفًت اغبضور كالغياب عددىم حواذل طبسُت طبلبا. كلكن يف 

طبسة عشر طبلبا نشيطا الذين وبضركف حواذل يقة، فقط اغبق
باستمرار يف ىذا النشاط. ككاف ستة حىت طبسة عشر طبلبا الذين 
وبضركف أف يتبعوا الفٌن يف الفصل كل األسبوع. كىم يتكونوف من 
فصل العاشر كمن فصل اغبادم عشر من قسم علـو اللغة أك علـو 

الطالبة اليت تشارؾ فٌن اػبط الطبيعية أك علـو االجتماعية. كعدد 
أكثر من عدد الطالب، كيسبب ىذا اغباؿ ألف الطالبة لديها 
اغبماسة الكبَتة من ضباس الطالب التباع فٌن اػبط، كيسبب أيضا 
ألف تستطيع أف تكتب الطالبة بالكتابة اليدكية اعبميلة. كبناء على 

التاريخ حصوؿ اؼببلحظة، الطبلب الذين يشاركوف يف ذلك اليـو يف 
، عددىم ستة طبلبا فقط،  ىم يتكونوف من أربع َُِٕمارس  ّ

 طالبة كطالباف إثناف، كمنهم ىو:
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 .X-3مفتاح اؽبداية، من قسم  (أ 
 .X-4اللونا دآيا زكرم، من قسم  (ب 
 .XI IPA 3سييت حفصة، من قسم  (ج 
 .X-3آنداه ديوم فرناماسارم، من قسم  (د 
 .X-5ؿبمد الزخرؼ، من قسم  (ق 
 .XI IPS 3اريزم، من قسم ؿبمد عبيد اهلل الف (ك 

 الوسائل التعليمية .ٓ
كقد سٌهل الطبلب الوسائل التعليمية الكاملة لتعليم اػبط العريب 
مع اؼبدرسة. كترجو اؼبدرسة بأف ىذه الوسائل التعليمية تستطيع أف 
تسهل الطبلب يف كتابة اػبط العريب جيدا كصبيبل كسليما. كأما 

 الطبلب كما ىي:الوسائل التعليمية اؼبستعملة عند 
 كرؽ شفاؼ  (أ 
 (Handamالقلم اعباكل )أم  (ب 
 اغبرب اؼبلوف (ج 
 احملربة (د 
 كتاب اؼبقرر (ق 
 السبورة كالطباشَت لتمثيل اؼبعلم (ك 
 اؼباء (ز 
 اؼبسطرة كاؼبًقىص (ح 
 القلم اػباص لكتابة اػبط (ط 
 فيرشىة البويىة (م 
 الشٍفرىة. (ؾ 
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 اؼبواد التعليمية .ٔ
فطبعا عن مادة  اؼبواد التعليمية اليت تيعلم اؼبعلم يف ىذا فٌن اػبط

اػبط العريب، كمثل خط النسخ، كخط الثلث، كخط الكويف، كخط 
الديواين. يستعمل خط النسخ يف كتابة الكتب العلمية، كيستعمل 
خط الثلث يف كتابة القرآف الكرًن أك يف كتابة موضوع الكتب العريب، 
كيستعمل خط الكويف يف كتابة الزخرفة يف اؼبساجد أك يف األبراج أك 

.  كلكن كاف االختبلؼ يف اؼبواد التعليمية ُُٖ القباب كغَت ذلكيف
اليت ستعلم اؼبعلم إذل الطبلب. يعطي اؼبعلم اؼبواد التعليمية األساسية 
للطبلب اؼببتدئُت، كيعطي اؼبواد التعليمية التكميلية للطبلب 

 اؼبتقدمُت. كاؼبواد التعليمية األساسية للمبتدئُت كما تلي:
 ية يف كتابة اغبركؼ اؽبجائية بشكل خط النسخالقواعد األساس (أ 
 (ْـ، ّـ، ُـ، ِـ، َـالقواعد األساسية يف كتابة اغبركة ) (ب 
 قواعد الطويل كالقصَت يف كتابة اغبركؼ اؽبجائية. (ج 

 كأما اؼبواد التعليمية التكميلية للمتقدمُت، كما تلي:

القواعد األساسية يف كتابة اغبركؼ اؼبتٌصل )يف أكؿ، أك كسط،  (أ 
 الكلمة(أك آخر 

 كتابة كلمة فكلمة (ب 
 كتابة آية مع آية (ج 
  كتابة سورة مع سورة (د 
كيشتغل فٌن اػبط العريب اؼبلوف بشكل خط النسخ أك خط الثلث  (ق 

  جيدا كصبيبل.
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 عملية التعليم .ٕ
أتفق مع الرأم الذم يقوؿ بضركرة كجود كقت ؿبدد للتعليم 

كلكن كالتدريب على اػبط، فتعليم الوضوح يف ػبط ال يأٌب كحده، 
تعليمو وبتاج إذل أف زبصص لو أنشطة كفقرات، كأف يعد لو اؼبعلم 
القادر على تدريسو، كأف تعد الوسائل اؼبعينة على ذلك، كأف يكوف 
اؼبعلم مدربا على أسلوب أك أكثر لتدريسو من أساليب تدريس 
اػبط. كيف عملية تعليم اػبط العريب، يبدأ اؼبعلم باالفتتاح أك التمهيد، 

ي اؼبواد التعليمية، ٍب احملاكاة، ٍب التقوًن من عمل الطبلب، ٍب يعط
 كينتهي باالختتاـ. كأما البياف من ىذه عملية التعليم كما يلي:

االفتتاح: يبدأ اؼبعلم الدراسة بإلقاء السبلـ إذل الطبلب كيدعو أف  (أ 
يصلي على النيب بالصوت اؼبرتفع معا. كبعد ذلك، يطالب اؼبعلم 

كراسات كأدكات الكتابة. كيف أثناء ذلك يكوف طبلبو باخراج ال
قد كتب على السبورة التارىبُت اؽبجرم كاؼبيبلدم خبط كاضح، ٍب 
يكتب عنواف الدرس. ٍب ينقل اؼبعلم األىدؼ من تعليم اػبط يف 
. األىدؼ األساسية من تعليم اػبط ىي لتحسُت   ذلك اليـو

 كتابة كبلـ اهلل بشكل جيد كصبيل كصحيح.
واد التعليمية: يعطي اؼبعلم اؼبواد التعليمية األساسية إعطاء اؼب  (ب 

للمبتدئُت عن القواعد األساسية يف كتابة حرؼ األلف، كالباء، 
كالبلـ. يكتب اؼبعلم النموذج على السبورة، كيطلب من الطبلب 
أف يبلحظوا حركة يده أثناء الكتابة، فإف ىذا مهما للمحاكاة. 

ة كالصحيحة يف كتابة اغبركؼ كيشرح اؼبعلم عن القواعد اعبيد
اؽبجائية. ٍب يبٌرف الطبلب كتابة حرؼ األلف، كالباء، كالبلـ يف 
أكرقهم. كبعد أف ينتهي من ىذا يبدأ يف تناكؿ كلمات النموذج 
كلمة كلمة، كيكتبها بألواف ـبتلفة لبياف أجزائها، كضبط 
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حركفها، كتيسَت احملاكاة على الطبلب. كأما اؼبواد التعليمية 
.  للمتقدمُت عن كتابة سورة الفاربة بشكل جيد كصبيل كصحيحو

احملاكاة: بعد احملاكاة بكتابة الكلمات أك اعبمل القصَتة على  (ج 
السبورة ربت اإلشراؼ اؼبباشر للمعلم، تبدأ احملاكاة على الورؽ. 
كوبسن أف تبدأ ىذه احملاكاة يف أكراؽ أك كراسات أخرل غَت  

تكوف الكتابة النهائية يف   كراسات النموذج. ٍب بعد ذلك
كراسات النموذج بعد أف يكوف الطبلب قد سيطر على اؼبهارات 
اليت تتطلبها كتابة الكلمات كاعبمل اؼبوجودة بالنموذج. كىنا فقط 
يكوف الطبلب قد كصل إذل درجة سبكنو من الدقة كالوضوح يف 

 ؿباكاة النموذج اؼبطبوع. 
التقييم: يشرؼ اؼبعلم على كتابة الطبلب كاحدا فواحدا.  (د 

كيرشدىم إذل مواطن اػبطأ، كيوضح ؽبم كجو الصواب، ٍب 
 يصححو إذل كتابة اػبط اعبيد. 

االختتاـ: كيف هناية عملية التعليم، حٌث على اؼبعلم إذل الطبلب  (ق 
لًتقية ضباسهم يف تعليم اػبط العريب، كلذلك يستطيع أف وبٌسن 

يف كتابة اػبط العريب جيدا كصحيحا كصبيبل كفق على  الطبلب
القواعد اؼبستعملة. ٍب ينتهي اؼبعلم الدراسة بإلقاء اغبمدهلل 

 كالدعاء. 
 مشكلة التعليم كحلوؽبا .ٖ

كاف اؼبشاكل اؼبوجودة عندما تقدـ عملية تعليم اػبط العريب يف 
 الفصل. كمن بعض اؼبشاكل اؼبوجودة كما ىي:

شًتكُت أصلهم من اؼبعاىد حوؿ مدرسة كثَت من الطبلب اؼب (أ 
اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم، كلذلك يتصادـ جدكؿ 

 فٌن اػبط العريب يف اؼبدرسة مع جدكؽبم يف اؼبعهد.
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الطلبة ترجعوف أكال قبل تنتهي ىذا النشاط البلصفي يف الفصل.  (ب 
 ألف الطلبة ذببوف أف تتبعوا األنشطة يف معهدىن.

أف يسأموا عندما كتابة اػبط بتكرارو كعبعلهم يشعركف الطبلب  (ج 
 اػبط اعبيد كاعبميل.

عندما يكتبوف اػبط العريب يف ىذا  كأحيانا، الطبلب ًقٌلة الصرب (د 
 النشاط البلصفي.

كلتغل ب على اؼبشاكل اؼبذكورة، فطبعا ينبغي اؼبعلم لديو 
االسًتاتيجية اػباصة يف اشراؼ الطبلب عندما يقدـ عملية فٌن اػبط 

 العريب. كأما االسًتاتيجية اػباصة اليت سبلك اؼبعلم ىي:

حٌث على الطبلب لًتقية ضباستهم يف اتباع تعليم اػبط العريب يف  (أ 
 الفصل، كتطوير كفاءهتم يف كتابة اػبط العريب اعبيد.

يعطي اؼبعلم االرشادات اػباصة لكل الطبلب اؼببتدئُت يف ىذا  (ب 
 النشاط البلصفي.

طبلب الذين دل يستطيعوف أف يكتبوا اػبط يتفاعل اؼبعلم مع ال (ج 
 جبيدو، باقًتاب اؼبعلم إذل مكتب الطبلب كاحدا فواحدا. 

 كيبارس الطبلب بالتدريبات اؼبوجو يف كل األسبوع.  (د 
 االقبازات فٌن اػبط العريب .ٗ

منذ فًتة طويلة، قد عرفت ىذه اؼبدرسة باألعماؿ الفنية يف كتابة 
عجب إذا ىذه اؼبدرسة قد حصلت  اػبط العريب اعبميل. كلذلك، ال 

كثَت االقبازات يف ؾباؿ  غَت األكاديبي من خبلؿ اؼبسابقات فن 
اػبط العريب يف خارج اؼبدرسة. كبعض اؼبسابقات فن اػبط العريب اليت 

 تتبع اؼبدرسة، كما ىي:
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مسابقة فن اػبط العريب يف مرحلة الوطنية، يف بانتُت جاكا الغربية،  (أ 
 ـ.َُِٕيف التاريخ فرباير 

ـ، يف الربنامج الفنية َُِٔمسابقة فن اػبط العريب يف السنة  (ب 
كالرياضية، يف ماالنج جاكا الشرقية. كحصلت البطل األكؿ كالثاين 

 يف تلك اؼبسابقة.
مسابقة فن اػبط العريب يف مرحلة اؼبديرية، يف جاكا الشرقية.  (ج 

 كحصلت البطل األكؿ.
 بوزارة الشؤكف الدينية ماالنج.مسابقة فن اػبط العريب اليت تقيم  (د 
 مسابقة فن اػبط العريب يف جامعة اغبكومية ماالنج. (ق 
مسابقة فن اػبط العريب يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  (ك 

 اغبكومية ماالنج، كحصلت البطل الثاين كالثالث.
كمسابقة فن اػبط العريب يف توباف جاكا الشرقية يف الربنامج الفنية  (ز 

 ـ.َُِٓ، يف السنة الرياضية
 فّن البنجاري والقراءة .ج 

فٌن البنجارم كالقراءة ىو من إحدل األنشطة البلصفية اؼبطبقة يف مدرسة 
 اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم.

 كالقراءة البنجارمخلفية تشكيل فٌن  .ُ

يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية  نشطالىذا  نفذ كقد
فٌن البنجارم كالقراءة فرقة  شكل يف اؼباضي، .منذ فًتة طويلةسنجاسارم 

يف ىذه كالقراءة البنجارم  تدريبجرم ك  .فقطكصفتو عرضيا  خاصة
يف خارج اؼبدرسة أك يتبع اؼبسابقات يف  كاف سوؼ أفإذا   اؼبدرسة

، كمدرسة طويليف كقت  بعد فراغ ىذا الفنٌ  .فقط األنشطة الدينية
اؼبدارس اؼبفضلة يف سنجاسارم،  اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية مثل إحدل
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فطبعا تريد أف تظهر مدرسة اؼبعارؼ التٌػفىوهؽ كالزيادة منها إذل اجملتمع. 
مثل التفوؽ يف ؾباؿ أكاديبي كغَت أكاديبي، كخاصة يف ؾباؿ 

تشكل مدرسة اؼبعارؼ اؼبلجأ الستيعاب مواىب لذلك، ٍب ك  فنوف.
حىت نجارم كالقراءة. الطبلب يف ؾباؿ الفنوف، كخصوصا يف ىذا فٌن الب

هبرم فٌن البنجارم كالقراءة كمثل من إحدل األنشطة البلصفية اآلف، 
 الركتينية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم.

 كالقراءة األىداؼ فٌن البنجارم .ِ

فٌن البنجارم كالقراءة ىو من إحدل اإلنشطة البلصفية اليت سبارس  
 ف. فلو األىداؼ كما يلي:اؿ الفنو كفاءة الطبلب يف ؾب

 ربقيق إهباد الطبلب اؼباىر يف ؾباؿ فٌن البنجارم كالقراءة. (أ 
اؼبوسيقية الكاملة للطبلب يف ىذا النشاط ربقيق اآلالت  (ب 

 .البلصفي
 ربقيق إهباد الطبلب اؼباىر يف فٌن الصوٌب أك فٌن القراءة. (ج 
ر على تطوير كفاءهتم يف تدريب فٌن دٍ يبارس الطبلب لق (د 

 البنجارم.
إعداد الطبلب اؼبؤٌىل التٌباع كل األنشطة اؼبدرسية يف خارج أك  (ق 

يف داخل اؼبدرسة، كالتٌباع مسابقات فٌن البنجارم كالقراءة يف 
 مرحلة اؼبدنية حىت مرحلة الوطنية.

 اؼبكاف كالوقت التنفيذية .ّ

فٌن نٌفذ فٌن البنجارم كالقراءة مع األستاذ أضبد هباء الدين. كيشرؼ يي 
يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم، يف البنجارم كالقراءة 

يف طبقة األكذل، كأحيانا تنفيذىا يف شرفات اؼبراقبة يف  َٔالفصل رقم 
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مدرسة اؼبعارؼ، لكي ال يسأـ الطبلب يف تدريب البنجارم كالقراءة يف 
رم داخل الفصل دائما. كأما كقت اإلجراء ىذا فٌن البنجارم كال قراءة هبي

يف كل يـو السبت، بعد أف يرجع الطبلب من اؼبدرسة يعٍت يف الساعة 
 .، كتنتهي يف الساعة الثالثة مساءن الواحدة هنارا

 الطبلب اؼبشًتكُت حضور عدد .ْ

بناء على دفًت حضور الطبلب، عدد الطبلب اؼبشًتكُت يف ىذا فٌن 
م العاشر كقليل طالبا. كأكثر منهم من قس َْالبنجارم كالقراءة حواذل 

من قسم اغبادم عشر. كعدد الطالبة أكثر من عدد الطالب. كلكن يف 
يف كل  النشاط البلصفي ىذااغبقيقة، ليس كل الطبلب يشًتكوف 

البا الذين وبضركف أف يشًتكوا ىذا األسبوع عمليا. فقط حواذل عشرين ط
 يف كل األسبوع. النشاط البلصفي

 الوسائل التعليمية .ٓ

سة اؼبعارؼ سنجاسارم بعض الوسائل اؼبستخدمة قد كٌفرت مدر 
ؼبساعدة ىذا فٌن البنجارم كالقراءة. كلذلك، يسهل الطبلب أف يدٌرب 

يف كل األسبوع. كأما بعض الوسائل البنجارم كالقراءة عندما تنفيذه 
 اؼبستخدمة ىي:

 أربع من الدفوؼ أك الطَتاف (أ 
 كاحد من الطبلة )الباس( (ب 
 الطبل الصغَت (ج 
 كالطباشَتالسبورة  (د 
 .(اإلسبلمية ائدالقص ة)ؾبموع دليلال كتاب (ق 
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 اؼبواد التعليمية .ٔ

جارم كالقراءة من أغنية يف ؾبموعة التعليمية لفٌن البناؼبواد تؤخذ 
اإلسبلمية. كأحيانا يستخدـ الطبلب األغنية الشعبية اليت  القصائد

 عات فٌن البنجارم معركفة. كؾبموعة القصائدتستخدمها مع صبا
اإلسبلمية تستطيع أف يساعد الطبلب يف تدريب فٌن البنجارم كالقراءة 
يف الفصل، كلذلك يسٌهل الطبلب يف ربفيظ األغنية اعبديدة جيدا 

 كسرعةن.

 عملية التعليم .ٕ

اؼبعلم.  تبدأ عملية تعليم فٌن البنجارم كالقراءة بالتمهيد كاإلفتتاح مع
يقرأ سورة الفاربة الطبلب ٍب بإلقاء السبلـ إذل  يفتح اؼبعلم ىذا النشاط

يعطي ٍب بعد ذلك،  رم تعليم فٌن البنجارم بسبلسة.معا، ألجل أف هب
ؼبشرؼ اؼبواد التعليمية من ؾبموعة يؤخذ ا للطبلب. التعليمية اؼبواداؼبعلم 

اإلسبلمية، ٍب يكتب اؼبشرؼ صياغة الطرؽ يف السبورة لتسهيل  القصائد
كاحد الغناء اعبديد، ٍب  علمم اؼبعلٌ ي، اللقاءكل يف   أف ىبفظ الطبلب.

يدٌرب الطبلب الغناء اعبديد حىت هبعل الطبلب ماىرا كحافظا على اؼبواد 
اليت يعطي اؼبعلم. يدٌرب الطبلب أف يسٌوم النغم مع الطرؽ. تدٌرب 
الطالبة الصوٌب بكل اجتهادو، كأما الطالب يدٌرب أف يضرب الطَتاف كفق 

ب اؼبعلم يف السبورة. يرشد كيشرؼ اؼبعلم على صياغة الطرؽ اليت قد كت
الطبلب يف تدريب على ىذا فٌن البنجارم كالقراءة. ٍب يف هناية التعليم، 

 . اؼبعلم ٍب ينتهي يقيم اؼبعلم على مكافأة تدريب الطبلب يف ذلك اليـو
 الدعاء.اغبمد هلل، ك عملية التعليم بإلقاء 
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 كحلوؽبا مشكلة التعليم .ٖ

فٌن البنجارم  عملية التعلمتقدـ  مااليت تظهر عند اؼبشاكلبعض 
 كالقراءة، ىي:

 يف الفصل. الطبلب ضورقليل اإلستقامة غب (أ 
مع جدكؿ األنشطة اؼبعهدية.  جدكؿ النشاط البلصفي يتصادـ (ب 

 ألف أكثر الطبلب الذم يشارؾ ىذا النشاط من اؼبعاىد.
 األسبوع.قليل إدراؾ الطبلب التباع فٌن البنجارم كالقراءة يف كل  (ج 
كأحيانا، يصعب الطبلب أف يسٌوم بُت الغناء كالطرؽ اؼبناسب  (د 

 بالصياغة.

تحتاج إذل اغبلوؿ اؼبتعلق، اؼبشاكل اؼبذكورة، ف بعض ب علىلتغل  ك 
 كىو:

يعطي التوجيو إذل الطبلب الجتهاد يف اتباع فٌن البنجارم  (أ 
 كالقراءة يف كل األسبوع.

مع  النشاط البلصفيم كيسٌوم جدكؿ ينبغي الطبلب أف ينظٌ  (ب 
 جدكؿ األنشطة يف معاىدىم.

ينبغي اؼبعلم أف يعطي الدكافع إذل الطبلب الجتهاد حضورىم  (ج 
يف ىذا النشاط، لكي الطبلب يستطيع أف يطٌور كفاءهتم يف فٌن 

 البنجارم كالقراءة.
ينبغي اؼبعلم أف يعطي االرشادات كالتوجيهات إذل الطبلب  (د 

ارم كلقراءة. كلذلك، يفرح عندما ىم يدرٌبوف يف فٌن البنج
 الطبلب كيسرع يف حفظ األغنية القصيدة اإلسبلمية.
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 االقبازات فٌن البنجارم كالقراءة .ٗ

يف فٌن  غَت األكاديبيلدل الطبلب يف ؾباؿ بعض االقبازات ك 
 الينجارم كالقراءة، ىي:

البطل األكؿ يف مسابقة فٌن البنجارم اإلسبلمي يف برنامج  (أ 
يف جامعة موالنا مالك  َُِٔاإلسبلمي يف السنة مسابقة فنوف 

 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
البطل الثاين يف مسابقة فٌن البنجارم اإلسبلمي يف برنامج  (ب 

يف جامعة موالنا  ـَُِٔمسابقة فنوف اإلسبلمي يف السنة 
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

جارم اإلسبلمي يف برنامج البطل األكؿ يف مسابقة فٌن البن (ج 
"AKSIOMA يف مديرية ماالنج. ـَُِٔ" يف السنة 

البطل الثاين يف مسابقة فٌن البنجارم اإلسبلمي يف برنامج  (د 
"AKSIOMA يف مديرية ماالنج. ـَُِٔ" يف السنة 

البطل الثاين يف مسابقة فٌن البنجارم اإلسبلمي يف برنامج  (ق 
"GAZA يف جامعة موالنا مالك إبراىيم  ـَُِٔ" يف السنة

 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
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المبحث الثاني: أثر تطبيق األنشطة الالصفية اللغوية العربية في ترقية كفاءة الطالب 
 في المهارات االستنتاجية في مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمية سنجاساري

اللغوية عن األنشطة البلصفية  حث الباحثة اؼببحث األكؿ اؼبذكوربعد أف تب
يف ىذا بعد ذلك، اؼبطبقة يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم، ٍب العربية 

يف اللغوية العربية اؼببحث الثاين ستبحث الباحثة عن أثر تطبيق من األنشطة البلصفية 
كتابة( يف مدرسة )مهارة الكبلـ كمهارة ال ترقية كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية

 اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم.

كؼبعرفة أثر من تطبيق ىذه األنشطة البلصفية اللغوية العربية يف اؼبهارات 
االستنتاجية، فتجرم الباحثة االختبار للطبلب الذين يشاركوف األنشطة البلصفية اللغوية 

الكبلـ كمهارة الكتابة. يف اختبار  العربية يف تلك اؼبدرسة. كىو االختبار يف كفاءة مهارة
مهارة الكبلـ، يتكلم الطبلب عن اؼبوضوع اؼبعُت أماـ الفصل، ٍب تقييم الباحثة عن  

 كبلمهم. كأما اؼبواد لبلختبار يف مهارة الكبلـ ىي:

 المواد لالختبار مهارة الكالم. ٔ.ٗالجدول 

 الموضوع الثاني الموضوع األول الرقم
 ، اليوـي اؼبوسيقي، اؼبٍنًجسي  اؼبًحفىظة .ُ
 لي ، الشيٍرطي، النػَّعٍ اؼبكتبةي  الدَّفػًٍتى  .ِ
، اؽًبوايةي  اؼبًبػٍرىةي  .ّ  األيستاذي، البػيٍرتقاؿي
 ًجدي ، اعبىمىلي، اؼبسٍ اإلسمي  الًقٍرطاسي  .ْ
 اؼبًٍكنىسىةي، البػىقىرةي، األيـٌ  القاموس .ٓ
 اؼبًٍصباحي، اؽبًرَّةي، الواًسعي  اػبًبػٍري  .ٔ
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عن اؼبوضوع اؼبعُت. كينشأ  ةكيف اختبار مهارة الكتابة، يكتب الطبلب اإلنشاء اؼبوجه
الطبلب عن اؼبوضوع اؼبعٌُت باستخداـ اللغة العربية جيدا كصحيحا. ٍب تقييم الباحثة عن  

 كتابة إنشائهم. كأما اؼبواد لبلختبار مهارة الكتابة ىي:

 . المواد لالختبار مهارة الكتابةٕ.ٗالجدول 
 موضوع اإلنشاء الرقم

 اؼبٍدرىسىةي  .ُ
يد .ِ  مىٍكتىبىةي الربى
 اؼبٍستىشفىى .ّ
 السيوؽي  .ْ

كأما بعض اؼبعايَت الذم كربلل الباحثة نتائج االختبار كفق على درجة معايَت. 
 ُُٗلتقييم كفاءة الطبلب يف مهارة الكبلـ، كما يلي: لباحثةستخدـ ات

 مهارة الكالم. المعايير لتقييم ٖ.ٗالجدول 
 النتيجة المعايير الرقم

، طبلقة كبلـ الطبلب عندما يتكلموف أماـ الفصل .ُ
 فاؽ التنغيمتٌ اك 

 )جيد جدا( َّ

ات أك اؼبفرد اتفاؽ يف اختيار الكلمتٌ اال .ِ
 كاؼبصطلحات

 )جيد جدا( ِٓ

االتٌفاؽ بًتكيب اعبملة اؼبفيدة )الفعل، الفاعل،  .ّ
 كاف(أك اؼبزماف ظرؼ ال اؼبفعوؿ،

 )جيد جدا( ِٓ

 )جيد جدا( َِ فاؽ يف استعماؿ قواعد النحو كالصرؼتٌ اال .ْ

 مجموع
)جيد  ٓٓٔ
 جدا(

                                                           
 .ُٖٔ-ُٖٓـ(، ص. ُٖٗٗ)الرياض: عمادة شوؤف اؼبكتبات جامعة اؼبلك سعود،  اختبارات اللغةؿبمد عبد اػبالق ؿبمد،  ُُٗ
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كلتحليل نتائج االختبار يف مهارة الكتابة، تستخدـ الباحثة درجة معايَت عند ياكوبس. 
( كآخركف أف طبسة معايَت ؼبعرفة مهارة الكتابة كلتقييم Jacobsككما يرل ياكوبس )

 :َُِىياؼبوجهة اإلنشاء 

 لتقييم اإلنشاء الموجهة. المعايير ٗ.ٗالجدول 

 النتيجة المعايير الرقم
 )جيد جدا( َّ احملتول أك اؼبضموف .ُ
 )جيد جدا( َِ التنظيم كاألسلوب .ِ
 )جيد جدا( َِ اؼبفردات .ّ
 )جيد جدا( ِٓ اللغة كقواعدىا .ْ

الكتابة من حيث اؽبجاء كالقواعد اإلمبلئية  .ٓ
 كعبلمة الًتقيم

 )جيد جدا( ٓ

 )جيد جدا( ٓٓٔ مجموع

 كنتائج االختبار للطبلب يف مهارة الكبلـ عن اؼبوضوع اؼبعُت كما ىي: 

. ربت اؼبوضوع XI IPA 1الطالبة األكذل، اظبها أضحى خفيفة من قسم  .ُ
 . نتائجها كما تلي:"الواًسعي ك اؽبًرَّةي، ك اؼبًٍصباحي، "ك "اؼبًحفىظىةي"

كالتنغيم: قليل االعتماد على نفسها، لذلك الطالبة  طبلقة الكبلـ (أ 
)النتيجة  .، كالتنغيم غَت جيداالتستطيع أف تتكلم بالطبلقة أماـ الفصل

َِ) 
كاؼبصطلحات الطالبة دل تستطيع أف تستخدـ اؼبفردات اتفاؽ اؼبفردات:  (ب 

 ات جبيدو. اليزاؿ تتفكر الطالبة عن اؼبفردات اليت ستستعملها.اؼبتنوع
 (ُٖ)النتيجة 
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 .ِٖص. . تعليم اإلنشاء اؼبشكبلت كاغبلوؿزكية عارفة،  



ُُُ 
 

 
 

اعبمل بكامل الطالبة  علتستطيع أف ذبدل : اؼبفيدة اعبملة تركيب (ج 
 (ُٕكصحيح. )النتيجة 

دل تستطيع الطالبة أف تستخدـ قواعد النحو كالصرؼ اتفاؽ القواعد:  (د 
 د النحو كالصرؼ.تنبغي أف ربسن الطالبة يف قواع جيدا كصحيحا.

 (ُٓ)النتيجة 
 .(مقبوؿ) َٕالنتيجة: ؾبموع  (ق 

"XI IPA 2الطالب الثاين، اظبو فيقي إقباؿ من قسم  .ِ  . ربت اؼبوضوع "الدَّفتػىري
 . نتائجو كما تلي:"األيـٌ ك البػىقىرةي، ك اؼبًٍكنىسىةي، "ك
كالتنغيم: يستطيع أف يتكلم الطالب بطبلقة جيدة، بل  طبلقة الكبلـ (أ 

 كاتفاؽ التنغيم جيدا.، اٍرتىبك عند التكلم أماـ الفصل اليزاؿ قليل
 (ِِ)النتيجة 

كاؼبصطلحات الطالب دل يستطيع أف يستخدـ اؼبفردات اتفاؽ اؼبفردات:  (ب 
، ألنو قليل القدرة من اؼبفردات.  (ُٖ)النتيجة  اؼبتنوعات جبيدو كصحيحو

يدا. يستطيع الطالب أف هبعل اعبملة اؼبفيدة ج: اؼبفيدة اعبملة تركيب (ج 
 (َِ)النتيجة 

اتفاؽ القواعد: قليل القدرة يف استخداـ القواعد. ينبغي أف وبسن  (د 
 (ُٓ)النتيجة  الطالب يف قواعد النحو كالصرؼ.

 .(مقبوؿ) ٕٓالنتيجة: ؾبموعة  (ق 
. ربت اؼبوضوع XI IPA 3الطالب الثالث، اظبو ؿبمد إضهاـ خالد من قسم  .ّ

 . نتائجو كما تلي:"اؼبسًجدي ك اعبىمىلي، ك ، اإلسمي "ك "اؼبرًٍبةي"
كالتنغيم: الطالب لو االعتماد على نفسو. كلذلك، يستطيع  طبلقة الكبلـ (أ 

 (ِٕ)النتيجة  .كاتفاؽ تنغيمو جيد جدا، أف يتكلم بالطبلقة أماـ الفصل
عند  اتاؼبتنوعكاؼبصطلحات اتفاؽ اؼبفردات: يستخدـ الطالب اؼبفردات  (ب 

 (ِّ)النتيجة  وير اؼبوضوع.التكلم. لديو الفكرة الواسعة يف تط
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اعبملة اؼبفيدة عن الطالب  عل: يستطيع أف هباؼبفيدة اعبملة تركيب (ج 
 (ِّاؼبوضوع اؼبعٌُت جيدا كصحيحا. )النتيجة 

 اتفاؽ القواعد: يستطيع أف يستخدـ الطالب قواعد النحو كالصرؼ جبيدو. (د 
 (ُٕ)النتيجة 

 .(جيد جدا) َٗ النتيجة:ؾبموع  (ق 
. ربت XI Bahasa 2الرابع، اظبو ؿبمد أكرل األبصار من قسم  الطالب .ْ

، ك األيستاذي، "ك اؼبوضوع "القرطاس"  . نتائجو كما تلي:"اؽًبوايةي ك البػيٍرتقاؿي
نفسو. كالتنغيم: يستقيم الطالب مسًتيح كاعتماد على  طبلقة الكبلـ (أ 

كينطق دبخارج  ،كاتفاؽ التنغيم جيد جدا، كيتكلم الطالب بطبلقة جيدة
 (ِٖ)النتيجة  اغبركؼ اعبيد.

يستطيع أف ىبتار كيستخدـ الطالب اؼبفردات اتفاؽ اؼبفردات:  (ب 
 ، كلو الفكرة الواسعة يف تطوير اؼبوضوع.اؼبتنوعات جبيدو كاؼبصطلحات 

 (ِّ)النتيجة 
جيدا اعبملة اؼبفيدة الطالب  هبعل: يستطيع أف اؼبفيدة اعبملة تركيب (ج 

 (ِِ)النتيجة  كصحيحا.
اتٌفاؽ القواعد: يستطيع الطالب أف يستخدـ قواعد النحو كالصرؼ  (د 

 (ُٕ)النتيجة  عندما اجعاؿ اعبملة جيدا كصحيحا.
 )جيد جدا(. َٗؾبموع النتيجة:  (ق 

. ربت XI Bahasa 1باهلل من قسم  اػبامس، اظبو ميدم مهتدم الطالب .ٓ
"  نتائجو كما تلي:. "النَّعلي ك الشيٍرطي، ك ، بةي اؼبكتى "ك اؼبوضوع "القىاموسي

. كأيضا يف تنغيمو كالتنغيم: يتكلم الطالب بطبلقة جيدة طبلقة الكبلـ (أ 
كاعتماد على نفسو، كال ارتبك عند تكلم أماـ الفصل، كلكن الصوت 

 (ِٔ)النتيجة  غَت مرتفعا.
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 كاؼبصطلحات يستطيع الطالب أف يستخدـ اؼبفرداتاتٌفاؽ اؼبفردات:  (ب 
بصحيح كجيدو. يستطيع أف يطٌور الفكرة جبيدو  اؼبتنوعات يف اجعاؿ اعبملة

 (ِّ)النتيجة  أيضا.
على  ة كفقفيداؼب اعبملةيستطيع الطالب أف هبعل اؼبفيدة:  اعبملة تركيب (ج 

 (ِْ)النتيجة الًتكيب اعبيد. 
اتٌفاؽ القواعد: يستطيع الطالب أف يستخدـ قواعد النحو كالصرؼ جبيد  (د 

 (ُٕ)النتيجة  كصحيح.
 .(جيد جدا) َٗالنتيجة:  ؾبموع (ق 

. ربت XI Bahasa 2ن األسرار من قسم زيالسادس، اظبو ؿبمد خ الطالب .ٔ
"  . نتائجو كما تلي:"اليـوك اؼبٍنًجس، ك اؼبوسيقي، "ك اؼبوضوع "اػبًبػٍري

: يتكلم الطالب بطبلقة جيدة، كلو اعتماد على مكالتنغي طبلقة الكبلـ (أ 
 اػبرب إذل أصدقائو.نفسو أماـ الفصل. كيبدأ الطالب بإلقاء األسئلة عن 

 (ِٕ. )النتيجة كيتكلم بتنغيم جيد
ات اؼبتنوع كاؼبصطلحات اتٌفاؽ اؼبفردات: يستخدـ الطالب اؼبفردات (ب 

 عند تكلم عن اؼبوضوع. ةكأحيانا، يكٌرر الطالب اؼبفردات اؼبتساكيجبيدو. 
 (ِِ)النتيجة 

على  الطالب اعبملة اؼبفيدة كفقهبعل : يستطيع أف اؼبفيدة اعبملة تركيب (ج 
 (ِّ)النتيجة  الًتكيب اعبيد.

اتٌفاؽ القواعد: يستطيع الطالب أف يستعمل قواعد النحو كالصرؼ جيدا  (د 
 (ُٖ)النتيجة  كصحيحا، كيتكلم الطالب باغبركة اؼبناسبة.

 .(جيد جدا) َٗؾبموع النتيجة:  (ق 

اؼبعايَت كأما نتائج االختبار للطبلب يف مهارة الكتابة عن اؼبوضوع اؼبعُت كفق على 
 عند ياكوبس، كما ىي:
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 XIاإلنشاء اؼبوجهة من الطالب األكؿ. اظبو ؿبمد خزيني األسرار من قسم  (ُ

Bahasa 2:يد". كنتائجو كما تلي  . ينشأ الطالب ربت اؼبوضوع "اؼبٍكتىبةي الربى
 . نتائج اإلنشاء الموجهة من الطالب األول٘.ٗالجدول 

 الرقم
تفصيالت كفاءة 

 الكتابة
 التقدير النتيجة المعايير

 فهم الطالب اؼبوضوع جيدا  احملتول أك اؼبضموف .ُ
 الكتابة كاسعة كشاملة جدا 
  الكتابة مفصلة كمناسبة

 باؼبوضوع

 جيد جدا َّ

الكتابة منظمة ككاضحة جدا.   التنظيم كاألسلوب .ِ
 سهل ليفهم القرٌاء.

 اآلراء كثَتة كجيدة جدا 

 جيد جدا َِ

اؼبفردات  يستخدـ الطالب  اؼبفردات .ّ
 اؼبتنوعات.

 اختيارىا دقيق جدا 

 جيد جدا َِ

هبعل الطالب الكلمة كاعبمل   اللغة كقواعدىا .ْ
 كتركيبها جيد جدا

  االستيعاب على قواعد النحو
 كالصرؼ

 قلة األخطاء 

 جيد جدا ِِ

االستيعاب على قواعد  - الكتابة .ٓ
الكتابة من حيث اؽبجاء، 
كعبلمة الًتقيم، كالقواعد 

 جيد ْ
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 اإلمبلئية مع قلة األخطاء
 جيد جدا ٜٙ مجموع

 
. XI Bahasa 2اإلنشاء اؼبوجهة من الطالبة الثانية. اظبو فائزة فطرية من قسم  (ِ

 تنشأ الطالبة ربت اؼبوضوع "اؼبٍدرىسىةي". كنتائجها كما تلي:
 اإلنشاء الموجهة من الطالب الثاني . نتائجٙ.ٗالجدول 

 الرقم
تفصيالت كفاءة 

 الكتابة
 التقدير النتيجة المعايير

 فهمت الطالبة اؼبوضوع جيدا  احملتول أك اؼبضموف .ُ
 الكتابة كاسعة كشاملة جدا 
  الكتابة مفصلة كمناسبة

 باؼبوضوع
 تستطيع أف تطور آراءىا جيدا 

 جيد جدا ِٕ

الكتابة منظمة ككاضحة جدا.   التنظيم كاألسلوب .ِ
 سهل ليفهم القرٌاء.

  كجيدة جدااآلراء كثَتة 
 األسلوب منطيقي 

 جيد جدا ُٖ

تستطيع أف تستخدـ الطالبة   اؼبفردات .ّ
 اؼبفردات اؼبتنوعات.

 اختيارىا دقيق جدا 

 جيد جدا ُٖ

ذبعل الطالبة الكلمة كاعبمل   اللغة كقواعدىا .ْ
 البسيطة كتركيبها جيد جدا

  االستيعاب على قواعد النحو

 جيد جدا ِِ
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 كالصرؼ
 قلة األخطاء 

االستيعاب على قواعد  - الكتابة .ٓ
الكتابة من حيث اؽبجاء، 
كعبلمة الًتقيم، كالقواعد 

 اإلمبلئية مع قلة األخطاء

 جيد ْ

 جيد جدا ٜٛ مجموع
 

 XIاإلنشاء اؼبوجهة من الطالب الثالث. اظبو ؿبمد أكرل األبصار من قسم  (ّ

Bahasa 2:كنتائجو كما تلي ."  . ينشأ الطالب ربت اؼبوضوع "الس وؽي
 ثالث. نتائج اإلنشاء الموجهة من الطالب الٚ.ٗالجدول 

 الرقم
تفصيالت كفاءة 

 الكتابة
 التقدير النتيجة المعايير

 فهم الطالب اؼبوضوع جيدا  احملتول أك اؼبضموف .ُ
 الكتابة كاسعة كشاملة جدا 
  الكتابة مفصلة كمناسبة

 باؼبوضوع

 جيد جدا َّ

ككاضحة جدا. الكتابة منظمة   التنظيم كاألسلوب .ِ
 سهل ليفهم القرٌاء.

 اآلراء كثَتة كجيدة جدا 
 األسلوب اؼبنطيقي 

 جيد جدا َِ

يستخدـ الطالب اؼبفردات   اؼبفردات .ّ
 اؼبتنوعات.

 جيد جدا َِ
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 اختيارىا دقيق جدا 
  يستخدـ اؼبفردات كاسعة

 كفعاؿ جدا
هبعل الطالب الكلمة كاعبمل   اللغة كقواعدىا .ْ

 جداالبسيطة كتركيبها جيد 
  االستيعاب على قواعد النحو

 كالصرؼ
 قلة األخطاء 

 جيد جدا ِِ

االستيعاب على قواعد  - الكتابة .ٓ
الكتابة من حيث اؽبجاء، 
كعبلمة الًتقيم، كالقواعد 

 اإلمبلئية مع قلة األخطاء

 جيد ْ

 جيد جدا ٜٙ مجموع
 

 XIاإلنشاء اؼبوجهة من الطالب الرابع. اظبو ميدم مهتدم باهلل من قسم  (ْ

Bahasa 1 :ينشأ الطالب ربت اؼبوضوع "اؼبدرىسىةي". كنتائجو كما تلي . 
 اإلنشاء الموجهة من الطالب الرابع . نتائجٛ.ٗالجدول 

 الرقم
تفصيالت كفاءة 

 الكتابة
 التقدير النتيجة المعايير

 فهم الطالب اؼبوضوع  احملتول أك اؼبضموف .ُ
  الكتابة كاسعة كشاملة 
  باؼبوضوع إال الكتابة مناسبة

 أنو غَت مفصلة

 جيد  ِٓ
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الكتابة منظمة ككاضحة.   التنظيم كاألسلوب .ِ
 سهل ليفهم القرٌاء.

 اآلراء جيدة 
 الًتابط يف التنظيم 

 جيد  ُٓ

يستخدـ الطالب اؼبفردات   اؼبفردات .ّ
 اؼبتنوعات.

 اختيارىا دقيق جدا 
 اؼبفردات كاسعة كفعاؿ 

 جيد جدا ُٖ

هبعل الطالب الكلمة كاعبمل   اللغة كقواعدىا .ْ
 البسيطة كتركيبها جيد 

  عدـ االستيعاب على قواعد
 النحو كالصرؼ

 قلة األخطاء 

 جيد  َِ

االستيعاب على قواعد  - الكتابة .ٓ
الكتابة من حيث اؽبجاء، 
كعبلمة الًتقيم، كالقواعد 

 اإلمبلئية مع قلة األخطاء

 جيد ْ

 جيد  ٕٛ مجموع
 

. X-4اإلنشاء اؼبوجهة من الطالب اػبامس. اظبو ركزل ؿبمد أكيف من قسم  (ٓ
 ينشأ الطالب ربت اؼبوضوع "اؼبدرىسىةي". كنتائجو كما تلي:
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 اإلنشاء الموجهة من الطالب الخامس . نتائجٜ.ٗالجدول 

 الرقم
تفصيالت كفاءة 

 الكتابة
 التقدير النتيجة المعايير

 الطالب اؼبوضوع جيدافهم   احملتول أك اؼبضموف .ُ
 الكتابة كاسعة كشاملة جدا 
  الكتابة مفصلة كمناسبة

 باؼبوضوع

 جيد جدا َّ

الكتابة منظمة ككاضحة جدا.   التنظيم كاألسلوب .ِ
 سهل ليفهم القرٌاء.

 اآلراء كثَتة كجيدة جدا 
 الًتابط يف التنظيم جيد جدا 
 األسلوب منطيقي 

 جيد جدا َِ

اؼبفردات يستخدـ الطالب   اؼبفردات .ّ
 اؼبتنوعات.

 اختيارىا دقيق جدا 
 اؼبفردات كاسعة كفعاؿ جدا 

 جيد جدا ُٖ

هبعل الطالب الكلمة كاعبمل   اللغة كقواعدىا .ْ
 البسيطة كتركيبها جيد جدا

  االستيعاب على قواعد النحو
 كالصرؼ

  قلة األخطاء، عدـ
االستيعاب يف استخداـ 

 الضمائر

 جيد جدا َِ
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على قواعد االستيعاب  - الكتابة .ٓ
الكتابة من حيث اؽبجاء، 
كعبلمة الًتقيم، كالقواعد 

 اإلمبلئية مع قلة األخطاء

 جيد ْ

 جيد جدا ٕٜ مجموع
 

. X-6اإلنشاء اؼبوجهة من الطالب السادس. اظبو حٌقي مائز الدين من قسم  (ٔ
 ينشأ الطالب ربت اؼبوضوع "اؼبٍدرىسىةي". كنتائجو كما تلي:

 اإلنشاء الموجهة من الطالب السادس . نتائجٓٔ.ٗالجدول 

 الرقم
تفصيالت كفاءة 

 الكتابة
 التقدير النتيجة المعايير

 فهم الطالب اؼبوضوع ؿبدكد  احملتول أك اؼبضموف .ُ
  قصور تفصيلية كمشولية

 الكتابة
  يبحث الطالب فيها عن

 ىوايتو

 مقبوؿ ِْ

 قصور التنظيم يف الكتابة  التنظيم كاألسلوب .ِ
  األسلوب كاآلراءقصور 
  عدـ االستيعاب يف ترتيب

 آراءه

 مقبوؿ ُْ

يستخدـ الطالب اؼبفردات   اؼبفردات .ّ
 كاسعة.

 اختيارىا دقيق كفعاال 

 جيد  ُٕ
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يصعب أف هبعل الطالب   اللغة كقواعدىا .ْ
الكلمة كاعبمل البسيطة 

 كتركيبها 
  عدـ االستيعاب على قواعد

 النحو كالصرؼ
 قلة األخطاء 

 جيد  ُِ

قصور االستيعاب على قواعد  - الكتابة .ٓ
الكتابة من حيث اؽبجاء، 
كعبلمة الًتقيم، كالقواعد 

 اإلمبلئية مع قلة األخطاء

 جيد ْ

 جيد ٓٛ مجموع

طبلب يف كتابة اإلنشاء، فتستنتج الباحثة أف كفاءة االختبار للاعتمادا على نتائج 
يرتبطوا الطبلب اؼبوضوع مع اؼبضموف الطبلب يف كتابة اإلنشاء جيد جدا. يستطيعوف أف 

أك احملتول. كيشجع الطبلب على التعبَت عن أفكارىم كآراءىم كمشاعرىم بالكتابة 
الصحيحة اؼبنظمة من حيث قواعد النحو كالصرؼ، كمن حيث اؽبجاء، كعبلمة الًتقيم، 

سة كالقواعد اإلمبلئية جيدا كصحيحا. كلكن ينبغي اؼبعلم أف يساعد الطبلب يف فبار 
تعليم الكتابة من خبلؿ اإلنشاء كغَتىا، لًتقية كفاءهتم يف مهارة الكتابة اعبيدة 

 كالصحيحة.

كلتثبيت اغبقيقة من البيانات اؼبكتسبة بالباحثة، أف ىناؾ أثر الذم يسٌبب 
باألنشطة البلصفية اللغوية العربية على كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية، فتجرم 

(. يهدؼ Regression Analysisاغبساب باستخداـ أسلوب ربليل االكبدار )الباحثة ذبربة 
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(  ( إذا القيمة متغٌَت مستقل ) ربليل االكبدار ؼبعرفة تنبؤ مدل أعلى القيمة متغٌَت تابع )
 . كأما الرموز كاػبطوات ربليلو كما يلي:ُُِيؤثر فيها

 بالكلمة التارل: Haك  Hoتصوغ الفرضية  .ُ
من األنشطة البلصفية اللغوية العربية على كفاءة : اليوجد أثر Ho ( أ

الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية 
 اإلسبلمية سنجاسارم.

: يوجد أثر من األنشطة البلصفية اللغوية العربية على كفاءة Ha ( ب
الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية 

 م.اإلسبلمية سنجاسار 
 يف شكل اإلحصاء، كما يلي: Haك  Hoتصوغ الفرضية  .ِ

حساب : إذا كاف Ho (أ   جدكؿ  
حساب : إذا كاف Ha (ب   جدكؿ  
باستخداـ البيانات  ،ُِِ   ربسب تعاديؿ االكبدار بالرمز  .ّ

 التارل:
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Soegyarto Mangkuatmodjo, Statistik Lanjutan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 188-190. 
122

Furqon, Statistika Terapan untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.74. 

Ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑋 
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 يل االنحدارالبيانات لتحل. ٔٔ.ٗالجدول 

 

 :ُِّمن خبلؿ ىذا الرمز   ، كنتيجة  ربسب نتيجة  .ْ
  (أ 

 

 =
َّٗ

َّٓ،ٓٔ
 

 = 1228 

 

   (ب 
 = ٖٓ،َٓ − (ُ،ِٖ) ِٖ،ٕٖ 

 = −20215 
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Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: Rafika 

Aditama, 2012), hal. 141-142. 

  X Y الطالب
 

 
 

XY X y 

 
 

 
 

xy ( األنشطة
 (الالصفية

المهارات )
 (االستنتاجية

1 90 93 8100 8649 8370 7.22 7.50 52.16 56.25 54.17 

2 85 86 7225 7396 7310 2.22 0.50 4.94 0.25 1.11 

3 90 93 8100 8649 8370 7.22 7.50 52.16 56.25 54.17 

4 85 92 7225 8464 7820 2.22 6.50 4.94 42.25 14.44 

5 75 77.5 5625 6006.25 5812.5 -7.78 -8.00 60.49 64 62.22 

6 75 72.5 5625 5256.25 5437.5 -7.78 -13.00 60.49 169 101.11 

7 75 75 5625 5625 5625 -7.78 -10.50 60.49 110.25 81.67 

8 85 91 7225 8281 7735 2.22 5.50 4.94 30.25 12.22 

9 85 89.5 7225 8010.25 7607.5 2.22 4.00 4.94 16 8.89 

  745 769.5 61975 66336.75 64087.5 0.00 0.00 305.56 544.50 390 

𝑎 = 𝑌 − 𝑏𝑋  

𝑏 =
 𝑥𝑦

 𝑥2
 

𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝒙𝟐 𝒚𝟐 
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 كتعادؿ االكبدار:  (ج 
 

 زبترب اؼبلحوظ بالرموز كاػبطوات كما يلي: .ٓ
 بالرمز:   ربسب ؾبموع مربٌع  (أ 

    = ∑  −
     

 
 

 

    = َْٖٕٔ،ٓ −
ْٕٓ  ٕٔٗ،ٓ

ٗ
 

= َْٖٕٔ،ٓ − ّٕٔٔٗ،ٓ 
    = 093 

 

 ربسب ؾبموع مربٌع الشامل بالرمز: (ب 

   = ∑ 2 −
    

2

 
 

   = ّّٔٔٔ،ٕٓ −
(ٕٔٗ)

2

ٗ
 

= ّّٔٔٔ،ٕٓ − ِٕٔٓٗ،ِٓ 
   = 54445 

 
 ربسب ؾبموع مربع االكبدار بالرمز: (ج 

     =          
     = ُ،ِٖ (َّٗ) 

     = ْٗٗ،ِ 
 

 ربسب ؾبموع مربع البقايا بالرمز: (د 
     =    −       

= ْْٓ،ٓ − ْٗٗ،ِ 

Ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑋 Ŷ = −20215 + 1228𝑋 



ُِٓ 
 

 
 

     = ْٓ،ّ 
 

 بالرمز: حساب ربسب (ق 
حساب  =

       

        −  −   
 

=
ْٗٗ،ِ ُ

ْٓ،ّ  ٗ − ُ − ُ 
 

=
ْٗٗ،ِ

ْٓ،ّ ٕ
 

=
ْٗٗ،ِ
ٔ،ْٕ

 

حساب  = ٕٕ،ُْ 

 
 :ُِْيف جدكؿ اؼبلحق جدكؿ تطلب  (ك 

 َٓ،َ( = αدرجة اؼبلحوظ )
جدكؿ  = (َ،َٓ  ُ  ٕ) 

جدكؿ  = ٓ،ٓٗ 

 
 : جدكؿ مع  حساب تقارف نتائج من  (ز 

حساب بناء على النتائج، فنتيجة   جدكؿ  

ُْ،ٕٕيعٍت :   ٓ،ٓٗ 
 

ُْ،ٕٕاػببلصة: بناء على النتيجة  (ب   يقبلك ، Ho. فيفرض  ٗٓ،ٓ 
Ha ." يوجد أثر من األنشطة كلذلك، تستطيع أف تقاؿ الباحثة بأف
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البلصفية اللغوية العربية على كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف 
 ."مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم

حصوؿ اؼبقابلة مع على حصوؿ اؼببلحظة يف األنشطة البلصفية، ك بناء على ك 
معلم األنشطة البلصفية كمع ككيل مدير اؼبدرسة كمع الطبلب اؼبشًتكُت يف ىذه األنشطة 

اللغوية العربية من تطبيق ىذه األنشطة البلصفية  فية، فوجدت الباحثة بعض التأثَتالبلص
مية ستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبليف ترقية كفاءة الطبلب يف اؼبهارات اال

 :سنجاسارم. كمن بعض التأثَت ىو

الوسيلة األساسية لًتقية كفاءة الطبلب يف كالعربية    اللغوية األنشطة البلصفية (ُ
اؼبهارة اللغوية األربعة، كخاصة يف ترقية  اؼبهارات االستقبالية كاؼبهارات 

 االستنتاجية لدل الطبلب جيدا.
 العربية يف تشكيل شخصية الطبلب اللغوية األنشطة البلصفية تساعد (ِ

 ، كيف تشكيل رغبة كموىبة الطبلب يف تعليم اللغة العربية.كالسلك اإلجايب
كمن خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، يستطيع أف يتواصل اؼبعلم كالطبلب   (ّ

، اؼبهارات اللغوية كمثل مهارة الكبلـم يف ثيفا كمتعمقا يف تطوير كفاءهتك
 .الكتابة، كالقراءة بشكل جيدو كصحيحو 

 اػبربة كاآلفاقة اعبديدة عن اللغة العربية،تستطيع األنشطة البلصفية أف تزيد  (ْ
أماـ الفصل. كيستطيع  الطبلب لشجاع أف يعرٌب كفاءهتمنفس الثقة يف تزيد ك 

 أف يعرٌب آراءىم كأفكارىم أماـ أصدقائهم جيدا. 
، بعد أف يتبعوا ىذه األنشطة االستنتاجية اؼبهاراتالطبلب يف  اتتزيد إقباز  (ٓ

 البلصفية اللغوية العربية.
اليت دل  اعبديدةكاؼبصطلحات ثر األنشطة البلصفية يف اتقاف حفظ اؼبفردات تؤ  (ٔ

 يعرؼ الطبلب عليها. 
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األنشطة البلصفية يف كفاءة الطبلب يف استخداـ القواعد النحوية تؤثر  (ٕ
 ماؽبا يف اؼبهارات االستنتاجية.كالصرفية جيدة كصحيحة الستع

من خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، يستطيع الطبلب أف هبعل اعبملة اؼبفيدة  (ٖ
 البسيطة كفق على القواعد كالًتاكيب اؼبناسبة شفاىيا أك كتابيا.

كمن خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، يستطيع الطبلب أف يبارس كيطٌور   (ٗ
صحيحا، كيبارس أف يدٌرب فٌن يبل ك كفاءهتم يف كتابة اػبط العريب صب

 البنجارم كالقراءة باستمرار يف كل األسبوع.
كفاءة كهبذه األنشطة البلصفية، يستطيع أف يعرؼ اؼبعلم إذل اغبٌد ما   (َُ

، كلذلك ترجو الباحثة يف ىذه األنشطة االستنتاجية اؼبهاراتيف الطبلب 
 هاراتاؼبالبلصفية التوجيهات اػباصة من اؼبعلم لًتقية كفاءة الطبلب يف 

 جيدا. االستنتاجية
كمن خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، ترتفع إقبازات الطبلب يف  (ُُ

ابة، كمسابقة اجملادلة، كمسابقة اؼبسابقات خارج اؼبدرسة. منها مسابقة اػبط
العربية األخرل يف  ريب، كمسابقة البنجارم كالقراءة، أك يف اؼبسابقاتاػبط الع

 اؼبستول احمللية كاؼبديرية أك الوطنية.

قباح الطبلب يف ترقية اؼبهارات االستنتاجية، فطبعان ربتاج إذل  كؼبساعدة إذل
اصة اليت تنبغي أف اؼبساعدة كالتحريض من بعض األحزاب. كفيها االسًتاتيجيات اػب

 كمن بعض االسًتاتيجيات ىي:للمدرسة.  تفعل

ترتفع انتاجية عمل معلم األنشطة البلصفية ليكوف اؼبعلم الفائق يف كل  (ُ
 اغباؿ.

 الوسائل التعليمية ؼبساعدة الطبلب يف تعليم األنشطة البلصفية. تزيد (ِ
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تعمل التدريبات اػباصة للطبلب الذين يتبعوف األنشطة البلصفية، مثلما  (ّ
كيبارس يف  بلب أماـ الفصل، كؼببية، كيبارس أف يتكلم الطيدٌرب األسئلة األ
 اعبديدة.أك حبفظ اؼبفردات كالقصيدة الغنائية  كتابة اػبط اعبيد،

بُت األقساـ يف داخل اؼبدرسة يف كل آخر للطبلب ذبرم اؼبسابقات العربية  (ْ
 السنة الدراسية.

الستعماؿ أف يتواصل بُت تسعى أف تطبق اللغة العربية كاللغة األجنبية الواجبة  (ٓ
 الطبلب يف اؼبدرسة.

  



ُِٗ 
  

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 ملخص نتائج البحث .أ 

بعد أف عرضت الباحثة البيانات كربليلها عن األنشطة البلصفية كأثرىا يف ترقية  
كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية 

 مت الباحثة نتائج ىذا البحث، كىي:قدفسنجاسارم، 

عارؼ األنشطة البلصفية اللغوية العربية اؼبطبقة يف مدرسة اؼب ةكانت ثبلث .ُ
 الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم، منهم:

 صبعية اللغة العربية (أ 
لتيسَت كلتطبيق اإلمكانيات الطبلب اليت هتدؼ صبعية اللغة العربية إذل: 

قد سبلكها، ٍب تطويرىا من خبلؿ ىذا النشط البلصفي. كلقدرة الطبلب 
 على فبارسة اتصاؿ الكفاءة اللغوية العربية جيدا كصحيحا يف اؼبدرسة.

كلًتقية األداء الطبلب يف ؾباؿ األكاديبي كغَت األكاديبي من خبلؿ 
اؼبسابقات اؼبتنوعة يف مرحلة احمللية، كالوطنية، كالدكلية. كلًتقية كفاءة 

 الطبلب يف ؾباؿ اؼبعريف، كالعاطفي، كاغبركي.
 فٌن اػبط العريب (ب 

النقط تطبيق أصوؿ الكتابة السليمة يف كضع يهدؼ فٌن اػبط العريب إذل: 
كاؽبمزة، كمراعاة حجم اغبرؼ، ككيفية اتصالو بغَته، كبياف أجزائو، كميلو، 

كلتحسُت كلتجميل كبلـ اهلل، أم يف كتابة  كاستقامتو، كطولو، كقصره.
اآليات القرآنية. ككتابة اغبركؼ الثمانية كالعشركف منفردة كمتشابكة 

كتابة بطريقة سهلة ككاضحة. كتكوين القدرة لدل الطبلب على ال



َُّ 
 

 
 

الصحيحة كفق قواعد اػبط كتدريبهم على الكتابة الواضحة بسرعة 
 معقولة.

 فٌن البنجارم كالقراءة (ج 
ربقيق إهباد الطبلب اؼباىر يف ؾباؿ فٌن  يهدؼ فٌن البنجارم كالقراءة إذل:

ربقيق اآلالت اؼبوسيقية الكاملة للطبلب يف ىذا ك  البنجارم كالقراءة.

إهباد الطبلب اؼباىر يف فٌن الصوٌب أك فٌن ربقيق ك  النشاط البلصفي.
در على تطوير كفاءهتم يف تدريب فٌن يبارس الطبلب لقك  القراءة.

عداد الطبلب اؼبؤٌىل التٌباع كل األنشطة اؼبدرسية يف خارج كإل البنجارم.
أك يف داخل اؼبدرسة، كالتٌباع مسابقات فٌن البنجارم كالقراءة يف مرحلة 

 لوطنية.اؼبدنية حىت مرحلة ا
 

 اللغوية العربية يف اؼبهارات االستنتاجية أثر تطبيق األنشطة البلصفية .ِ
بناء على حصوؿ اؼببلحظة يف األنشطة البلصفية، كعلى حصوؿ 
اؼبقابلة مع معلم األنشطة البلصفية كمع ككيل مدير اؼبدرسة كمع الطبلب 

 من تطبيق بعض التأثَتاألنشطة البلصفية، فوجدت الباحثة اؼبشًتكُت يف ىذه 
ىذه األنشطة البلصفية اللغوية العربية يف ترقية كفاءة الطبلب يف اؼبهارات 
االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم. كمن بعض 

 التأثَت ىو:
الوسيلة األساسية لًتقية كفاءة كالعربية    اللغوية األنشطة البلصفية (أ 

األربعة، كخاصة يف ترقية  اؼبهارات االستقبالية الطبلب يف اؼبهارة اللغوية 
 كاؼبهارات االستنتاجية لدل الطبلب جيدا.

تساعد األنشطة البلصفية اللغوية العربية يف تشكيل شخصية الطبلب  (ب 
كالسلك اإلجايب، كيف تشكيل رغبة كموىبة الطبلب يف تعليم اللغة 

 العربية.
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يتواصل اؼبعلم كالطبلب  كمن خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، يستطيع أف  (ج 
كثيفا كمتعمقا يف تطوير كفاءهتم يف اؼبهارات اللغوية كمثل مهارة الكبلـ، 

.  الكتابة، كالقراءة بشكل جيدو كصحيحو
تستطيع األنشطة البلصفية أف تزيد اػبربة كاآلفاقة اعبديدة عن اللغة  (د 

العربية، كتزيد الثقة يف نفس الطبلب لشجاع أف يعرٌب كفاءهتم أماـ 
 ىم كأفكارىم أماـ أصدقائهم جيدا.الفصل. كيستطيع أف يعرٌب آراء

كمن خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، يستطيع الطبلب أف يبارس كيطٌور   (ق 
كفاءهتم يف كتابة اػبط العريب صبيبل كصحيحا، كيبارس أف يدٌرب فٌن 

 البنجارم كالقراءة باستمرار يف كل األسبوع.
أف يعرؼ اؼبعلم إذل اغبٌد ما كفاءة  كهبذه األنشطة البلصفية، يستطيع (ك 

الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية، كلذلك ترجو الباحثة يف ىذه األنشطة 
البلصفية التوجيهات اػباصة من اؼبعلم لًتقية كفاءة الطبلب يف اؼبهارات 

 االستنتاجية جيدا.
كمن خبلؿ ىذه األنشطة البلصفية، ترتفع إقبازات الطبلب يف  (ز 

اؼبدرسة. منها مسابقة اػبطابة، كمسابقة اجملادلة،  اؼبسابقات خارج
كمسابقة اػبط العريب، كمسابقة البنجارم كالقراءة، أك يف اؼبسابقات 

 العربية األخرل يف اؼبستول احمللية كاؼبديرية أك الوطنية.

حساب االختبار ىي:  نتيجةكبناء على       بدرجة جدكؿ  
ٕٕ،ُْ كلذلك، تستطيع أف تقاؿ . Ha، كيقبل Ho. فيفرض  ٗٓ،ٓ 

الباحثة بأف "يوجد أثر من األنشطة البلصفية اللغوية العربية على كفاءة 
الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية 

 سنجاسارم."
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 لتوصياتا .ب 

نتيجة البحث اليت حصلت عليها الباحثة عن األنشطة البلصفية كأثرىا بناء على 
يف ترقية كفاءة الطبلب يف اؼبهارات االستنتاجية، فتؤدم تقدًن التوصيات للمدرسة 

 من خبلؿ ىذه االسًتاتيجيات التارل:كعيضوىا 

ترتفع انتاجية عمل معلم األنشطة البلصفية ليكوف اؼبعلم الفائق يف كل  (ُ
 اغباؿ.

 يد الوسائل التعليمية ؼبساعدة الطبلب يف تعليم األنشطة البلصفية.تز  (ِ
تعمل التدريبات اػباصة للطبلب الذين يتبعوف األنشطة البلصفية، مثلما  (ّ

يدٌرب األسئلة األكؼببية، كيبارس أف يتكلم الطبلب أماـ الفصل، كيبارس يف  
 يدة.كتابة اػبط اعبيد، أك حبفظ اؼبفردات كالقصيدة الغنائية اعبد

ذبرم اؼبسابقات العربية للطبلب بُت األقساـ يف داخل اؼبدرسة يف كل آخر  (ْ
 السنة الدراسية.

تسعى أف تطبق اللغة العربية كاللغة األجنبية الواجبة الستعماؿ أف يتواصل  (ٓ
 بُت الطبلب يف اؼبدرسة.

 االقترحات .ج 

َت من إف اإلنساف ؿبل اػبطأ كالنسياف، لذلك عرفت الباحثة يف ىذا البحث كث
النقصاف كبعيد عن الكماؿ. كعلى ذلك، ترجو الباحثة أف يعطي القارء االقًتاحات 
العاضدة ؽبذا البحث. كيبكن أف يطٌور القارء ىذا البحث إذل البحث اعبديد يف 

 اؼبستقبل.
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 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية .أ 

الرياض: ـ. ُٗٗٗ. تدريبية(الوسائل التعليمية )حقيقة  .عبد العزيز بن زيد أبو تلي،
 .اؼبراجعة العلمية كالفنية كحدة التطوير بإدارة التدريب الًتبوم

ـ. ََُِ .كتاب األنشطة اؼبدرسية .ك أضبد فاركؽ ؿبفوظ ،فاركؽ شوقي، البوىي
 . دكف نشر.الطبعة األكذل

القاىرة: دار الفجر للنشر ـ. ََِْ .اؼبعجم اإلعبلمي .ؿبمد منَت حجاب،
 .كالتوزيع

 .تقوًن الكفاية اؼبعلم يف مراحل التعليم يف دكؿ اػباجل العريب .رياض أمُت ضبزاكم،
 .مكتبة الًتبية: العريب لدكؿ اػبليجـ. ُٖٗٗ

. كرقة العملـ. َُُِ. األنشطة التعليمية اليت تثَت التفكَت. ناصر بن ضبد، اػبصييب
 ة.عماف: قسم العلـو اإلنساني

 .لبناف: دار اؼبشرؽ-بَتكتـ. ُٖٔٗ .كالعبلـاؼبنجد يف اللغة  .دكف االسم

ـ. ََِٖ .البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العملية .رجاء كحيد دكيدرم، 
 .دمشق: دار الفكر

منهج دراسي ؼبهارة الكتابة على أساس الكفاءة يف قسم اللغة  .أكريل حبر الدين،
ماالنج: برنامج دراسة ـ. ََِّ .العربية باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية دباالنج

 .اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية دباالنج –العليا 
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ـ. ََِّ. االلغة العربية كأنبيتها ككيفية تعلمها لغَت الناطقُت هب .عبد السيد ربيع،
 .ماالنج: معهد اإلحساف

فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم باعبمعة  .ؿبمود ؿبمد دركيش الرنتيسي،
الكتساب الطبلب اؼبعلمُت الكفايات البلزمة يف ضوء اؼبعايَت اإلسبلمية 

 .معهد البحوث كالدراسات العربية: جامعة الدكؿ العربيةـ. ََِٗ .اؼبعاصرة

دكف سنة. . تطبيقو كؾباالت ككظائفو مفهومو اؼبدرسي: النشاط .حسن شحاتة،
 .القاىرة: الدار اؼبصرية البنانية

القاىرة: الدار ـ. ُّٗٗ .بُت النظرية كالتطبيق تعليم اللغة العربية .________
 .اؼبصرية اللبنانية

 .مهارات اللغوية مدخل إذل خصائص اللغة العربية كفنوهنا. ؿبمد صاحل الشنطي،
 .حائل: دار األندلس للنشر كالتوزيع –اؼبملكة العربية السعودية ـ. ُْٗٗ

أردف: دار ـ. ََِٕ .أساسيات البحث العلمي .منذر عبد اغبميد الضامن، 
 .اؼبسَتة

. العربية اللغة تعلم يف الصفية غَت اللغوية اؼبناشطة مكانة .حسٍت مد، ؿبطالب
 .الًتبية كلية دمشق: جامعة. منشورة غَت ماجستَت رسالةـ. ُٖٔٗ

ـ. ُٖٗٗ .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو .رشدم أضبد طعيمة،
 .ةاؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافإيسيسكو: منشورات 

 .دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية .________
 .مكة اؼبكرمة: معهد اللغة العربية، جامعة أـ القرلـ. ُٖٓٗ
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القاىرة: ـ. ُٖٗٗ .مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي .________
 .العريبدار الفكر 

 ـ.ُٕٖٗ .كسائل االتصاؿ كالتكنولوجيا يف التعليم. حسُت ضبدم الطوجبي،
 م.الكويت: دار القل

 اؼبطبوعات كالكتب كفلسفتها مديرية العامة الًتبية .نبيو قطايا، كعد؛ اهلل، عبد 
 .الًتبية دمشق: كزارة ـ.ُْٕٗ .اؼبدرسية

القاىرة: دار ـ. َُٗٗ .يف النظريةاللغة اؼبكتوبة كاللغة اؼبنطوقة حبث  .ؿبمد العبد،
 .الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيع

ـ. ُٕٗٗ .البحث العلمي: مفهومو أدكاتو أساليبو .كآخركف ،ذكقاف، عبيدات
 .الرياض: دار أسامة للنشر كالتوزيع

 .تعليم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيق .صبلح عبد اجمليد العريب،
 .مكتبة لبنافبَتكت: ـ. ُُٖٗ

 .النظريات اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربية .عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،
 .الرياض: فهرسة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النشرـ. ُٗٗٗ

 كمكانو من كضوابطو كتصنيفاتو الطبليب: مفهومو النشاط .بسيوين إبراىيم عمَتة،
 سعود: السعودية اؼبلك جامعةـ. ََِِ .الًتبوية كأىدافو اؼبنهج اؼبدرسي

 .كالنفسية الًتبوية للعلـو

ماالنج: مطبعة جامعة ـ. ََُِ. تعليم اإلنشاء اؼبشكبلت كاغبلوؿ .زكية عارفة،
 .موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية
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أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت  .كعبد اغبميد عبد اهلل ،ناصر عبد اهلل، الغاذل
 .الرياض: دار الغاذل للطبع كالنشر كالتوزيع. دكف سنة. الناطقُت بالعربية

البحث النوعي يف الًتبية كعلم  .كيوسف عبد القادر أبو شندم ،ثائر أضبد، غبارم
 .عماف: مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيعـ. َُُِ .النفس

 .الًتبية: الدار البيضاءمنشورات عادل ـ. ََِْ .تقييم الكفايات .ؿبمد فاربي،

ـ. ََِِ. تكنولوجيا إنتاج اؼبواد التعليمية .عبد العظيم عبد السبلـ الفرجاىن،
 .القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع

مقالة ألقاىا يف الدكرة ـ. ََِٗ .كن متخصصا .عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف،
الناطقُت هبا جبامعة موالنا مالك إبراىيم التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت 

 .اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

 .القاىرة: النهضة اؼبصريةـ. ُٖٓٗ .الًتبية عن طريق النشاط .إظباعيل القباين،

القاىرة: صحيفة الًتبية، ـ. ُٕٗٗ .األسس العامة للنشاط اؼبدرسي .ؿبمود كامل،
 .العدد الثاين مارس

القاىرة: مكتبة ـ. ََِّ .فنياتو كاسًتاتيجياتو كأساليب تعليمو .مٌت إبراىيم اللبودم،
 .كىبة

 .القاىرة: دار الفكر العريبـ. ُٕٗٗ .تدريس فنوف اللغة العربية .علي أضبد مدكور،

،  .الشركؽ عماف: دارـ. َََِ .العلـو تدريس طرؽ .سعد خليفة اؼبقـر

الرياض: دكف  ـ.ُٔٗٗ. كالبلمنهجي اؼبنهجي اؼبدرسي النشاط .صاحل ؿبمد اؼبنيف،
  ر.النشا
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ـ. ُْٖٗ .التقوًن الًتبوم كدكر يف توجيو العملية التعليمية .ؿبمد عزت عبد اؼبوجود،
 .القاىرة: دار الطباعة اغبديث

برامج تعليم العربية للمسلمُت الناطقُت بلغات أخرل يف ضوء  .ؿبمود كامل الناقة،
 .اؼبكرمة: جامعة أـ القرلمكة . دراسة ميدانيةـ. ُْٖٗ. دكافعهم

الكفايات التعليمية لطلبة كليات الًتبية  .كعبد الرضبن الشعواف ،عقوب، ينشواف
ؾبلة جامعة اؼبلك السعود: العدد الثاين ـ. َُٗٗ .باؼبملكة العربية السعودية

 .كالعشركف

 ماالنج:ـ. َُُِ. اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا .نور ىادم،
 .مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية

 .دراسات يف اؼبناىج كاألساليب العامة. ىشاـ عامر عليافك  ،صاحل ذياب ىندم،
 .عماف: دار الفكر، الطبعة السادسةـ. ُٓٗٗ

اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب  .فتحي علي كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ، يونس
 .القاىرة: مكتبة كىبةـ. ََِّ. التطبيقمن النظرية إذل 

دكف ـ. ُٔٗٗ. )الصغار الكبار( تعليم اللغة العربية للمبتدئُت .فتحي علي يونس،
 .نشر
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 المالحققائمة 

 
 لمحة عن مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمية سنجاساري

 تاريخ مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمية سنجاساري .أ 

ماالنج، ىي إحدل  –مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم 
اؼبدارس يف مؤسسة اؼبعارؼ سنجاسارم تعٍت مدرسة مصباح الوطن اليت أسست سنة 

ؼبؤسسة ربقيقا الىتماـ بالشعب اإلندكنيسي الذم كاف ربت ـ. أقيمت ىذه اُِّٗ
استعمار ىولندا. كمؤسستها الشيخ مشكور اؼبرحـو مع بعض اؼبشاييخ يف أكؿ مرة 
يريدكف ؽبذه اؼبؤسسة أف تعد األجياؿ القادمة اليت تستطيع أف ذباىد يف استقبلؿ 

 الشعب اإلندكنيسي.

وف يف ىذه اؼبؤسسة من الرجاؿ كقبل االستقبلؿ، كاف الطبلب الذين يتعلم
فحسب، ألف النساء الهبوز ؽبن أف يتعلمن يف اؼبدرسة الرظبية. كثَت من الطبلب يف 
ثورة االستقبلؿ يندؾبوف يف جنود حزب اهلل كسبيل اهلل ككاف مركزىم يقع يف مدينة 

 سنجاسارم كيقودىم الشيخ زين اؼبعارؼ كالشيخ اؼبشكور.

ية التعلم التعليم يف ىذه اؼبؤسسة تواجو ـ، مازالت عملُِٗٗحىت سنة 
مشاكل عديدة، ال سيما من حكومة االستعمار اؽبولندم. على دعوة الشيخ عبد 
، كتغَت اسم اؼبدرسة "مصباح الوطن" إذل مدرسة هنضة  الوىاب حسب اهلل اؼبرحـو

 الوطن صارت فرعا من هنضة الوطن يف سورابايا.

ًتبوية اؼبختلفة على عدة اؼبستويات منذ كيف كقت التارل، أقيمت اؼبؤسسات ال
مدرسة هنضة العلماء االبتدائية اإلسبلمية كمدرسة هنضة العلماء اؼبتوسطة اإلسبلمية 
كتربية اؼبدرسُت الدينية هنضة العلماء الثانوية اإلسبلمية يف األكؿ من سبتمبَت 



 
 

 
 

غَتت ىذه ـ. كىذه اؽبيئة كلها ربت قيادة اؼبؤسسات الًتبوية اؼبعارؼ. كتُٔٔٗ
 اؼبؤسسة إذل مؤسسة اؼبعارؼ الًتبوية سنجاسارم ماالنج.

، تغَتت اسم اؼبدرسة من ُّٖٗأغسطس  ِٗكيف تطويرىا منذ التاريخ 
مدرسة هنضة العلماء اإلسبلمية الثانوية إذل مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية 

درسة رقم سنجاسارم ماالنج، كحباؿ االعتماد "مسجل" يستند إذل اؼبيثاؽ اؼب
L.m./3C.295C/1983 .على تطوير اقباز األداء، اآلف حاؿ االعتماد مدرسة  كباألذىاف

" أك "فبتاز" يستند إذل اؼبيثاؽ رقم Aاؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم بدرجة "
A/Kw.134/MA/192/2005  ـ.ََِٓمايو  ِٕ، يف التاريخ 

 الرسالة ووجهة النظر الرسالة مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمية سنجاساري  .ب 

الرسالة من مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم ىي: "يسٌلم، 
كيطٌور، كسبٌكن فطرة اإلنساف". كأما كجهة النظر الرسالة ىي: "تقـو عملية الًتبوية 

كاؼبساءلة، كاؼبتواصلة غبصوؿ على اإلنساف اليت تساعد باؼبنظمات كاإلدارات الفعالية، 
 اؼبؤىلُت، كدقة اإلسبلمية، كمع االعتقاد على أىل السنة كاعبماعة".

 كتوضيح كجهة النظر الرسالة اؼبذكورة كما يلي:

ربقيق الشجاعة ليكوف إنسانا متقنا كصاغبا فرديا أك اجتماعيا إسبلميا  .ُ
 األلباب كينفع للمجتمع.كاغباجة على اؼبعارؼ لبلذباه إذل درجة أكلو 

ترقية معرفة الطبلب يف ؾباؿ العلـو كالتكنولوجي إلكماؿ االلتحاؽ  .ِ
 بالدراسة األعلى.

 فبارسة تطبيق القيمة الدينية تاـ كمتكامل. .ّ
ترقية قدرة الطبلب على تكييف يف التنشئة االجتماعية كالثقفية يف  .ْ

 كالتوسط.اجملتمع، كمرافق بالتسامح كالتوازف كاالعتداؿ 



 
 

 
 

جعل مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم كمؤسسة لًتقية  .ٓ
الًتبية اؼبناسبة بعملية الطاقة اإلنسانية اليت وبيطها اإليباف كالتقول 

من الناحية  كالتكنولوجي مع اغبصوؿ على النتيجة اعبيدة السيما
 األكاديبية أك غَتىا.

 ة سنجاساريأهداف مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمي  .ج 

اعتماد على الرسالة ككجهة النظر الرسالة اليت تطويرىا يف تلك اؼبدرسة، 
 فمدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم لديها األىداؼ كما يلي:

يتوٌجو إذل درجة اؼبدرسة احمللية كالوطنية كيبسك بالقاعدة اؼباضية الرفيعة  .ُ
 كيٌتخذ القيمة اعبديدة األفضل.

ة التعليم كالتعلم االستيعاب كاالنبساط كتكمل غرفة الدركس تبٍت عملي .ِ
 بالوسائل اؼبتعددة.

ترقية كفاءة التفكَت العلمي من خبلؿ البحوث العلمي لنيل األداء يف  .ّ
 حلة احمللية، كالوطنية، كالدكلية.مر 

حال المعلمين والمتعلمين في مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمية   .د 
 سنجاساري

وظفوف يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم عددىم اؼبعلموف كاؼب
معلما. ككاف منهم متخرجوف من اعبامعات كاؼبعاىد اؼبتنوعة كمن درجة  ٖٓحواذل 

 :اعبدكؿ التاليةالبكالوريا كاؼباجستَت. ككلهم توضيح يف 

  



 
 

 
 

. عدد المعلمين والموظفين في مدرسة المعارف الثانوية ٔالجدول 
 م.ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓسنجاساري سنة الدراسية اإلسالمية 

 حال المعلمين الرقم

 مرحلة الدراسية

مدرسة  مجموع
الثانو 

 ية

درجة 
 البكالوري

درجة 
 الماجستير

درجة 
 الدكتورة

 ُّ  ٔ ِٓ  اؼبعلم الثابت .ُ

 ُٔ ُ ٕ ٖ  اؼبعلم غَت الثابت .ِ
 ُُ   ٕ ْ اؼبوظفوف .ّ

 ٛ٘ مجموع
 

كأما عدد الطبلب يف مدرسة اؼبعارؼ الثانوية اإلسبلمية سنجاسارم حواذل 
 التالية: اعبدكؿطالبا. كينقسم إذل ثبلثة فصوؿ، كما توضيح يف  ََُٔ

. عدد الطالب في مدرسة المعارف الثانوية اإلسالمية سنجاساري سنة ٕالجدول 
 مٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 

 الفصول الرقم
 الجنس

 مجموع
 النساء الرجال

ُ. X ُٓٗ ِِْ ّّٖ 
ِ. XI BHS ّٕ ّٗ ٕٔ 
ّ. XI IPA ُّ ٖٓ ُُٔ 
ْ. XI IPS ْٓ ٕٖ ُِّ 



 
 

 
 

ٓ. XII BHS ِٔ ْٗ ٕٓ 
ٔ. XII IPA َّ ٗٔ ُِٔ 
ٕ. XII IPS ْٓ ّٓ ٖٗ 

 ٙٓٓٔ ٕٗٙ ٕٖٛ مجموع
 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP GURU EKSTRAKULIKULER 

Tujuan : untuk memperoleh informasi dan data tentang kegiatan 

ekstrakulikuler yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif 

Singosari dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan siswa 

pada Maharah Istintajiyah. 

Nama Guru : 

Nama Instansi : 

Hari/ Tanggal Wawancara: 

Tempat/ Waktu Wawancara: 

 

Komponen Wawancara: 

A. Kegiatan Ekstrakulikuler secara umum 

1. Bagaimana latarbelakang diadakannya kegiatan ekstrakulikuler di 

sekolah ini? 

2. Apa saja kegiatan ekskul yang dilaksanakan di MA Al-Ma’arif 

Singosari ini? 

3. Kegiatan ekskul apa saja yang didalamnya berbasis Bahasa Arab? 

4. Apa tujuan diadakannya kegiatan ekskul berbasis Bahasa Arab 

tersebut? 

5. Bagaimana karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari kegiatan 

ekskul yang berbasis bahasa arab tersebut? 

6. Siapa saja yang terlibat didalam kegiatan ekskul tersebut? 

7. Kapan dilaksanakannya kegiatan ekskul tersebut? Apakah setiap satu 

minggu sekali? 

8. Dimana kegiatan ekskul tersebut dilaksanakan, dan berapa alokasi 

waktu yang dibutuhkan dalam satu kali pertemuan? 

 

B. Proses pembelajaran dalam kegiatan ekstrakulikuler 

1. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan ekskul 

tersebut? 



 
 

 
 

2. Apakah terdapat sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

kegiatan ekskul? 

3. Apakah siswa dituntut aktif dalam kegiatan ekskul tersebut? 

4. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan 

siswa dalam kegiatan ekskul? 

5. Apakah setiap pertemuan selalu dengan materi yang baru? 

6. Menurut anda, seberapa besar minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekskul ini? 

7. Sebagai guru, apakah anda menemui kendala selama berlangsungnya 

kegiatan ekskul ini? 

8. Prestasi apa saja yang telah ditimbulkan siswa dari mengikuti kegiatan 

ekskul ini? 

9. Kemarihan berbahasa apa saja yang ditimbulkan siswa (kalam, qira’ah, 

kitabah, istima’), manakah yang lebih menonjol? 

10. Bagaimana kemampuan berbicara dan menulis siswa pada kegiatan 

ekskul ini? 

11. Menurut anda, apakah dengan adanya kegiatan ekskul ini siswa menjadi 

lebih mahir dalam menguasai ketrampilan kalam dan kitabah? 

12. Dalam prakteknya, apa wujud kemahiran siswa tersebut? Apakah ada 

bukti terkait yang menunjang hal tersebut (foto, video, atau dokumen)? 

13. Bagaimana strategi anda untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

kemahiran berbicara dan menulisnya? 

 

C. Proses evaluasi dalam kegiatan ekstrakulikuler 

1. Apakah dilakukan penilaian/ evaluasi pada setiap akhir dari kegiatan 

ekstra tersebut? 

2. Jika iya, bagaimana proses penilaiannya? 

3. Menurut anda, adakah perubahan yang signifikan kemampuan siswa 

dalam kemahiran kalam dan kitabah setelah mengikuti kegiatan ekskul 

tersebut? 



 
 

 
 

4. Seberapa besar pengaruh kegiatan ekstra ini terhadap peningkatan 

kemampuan berbicara dan menulis siswa (dalam bahasa arab)? 

5. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti 

kegiatan ekskul dan yang tidak mengikuti kegiatan ekskul? 

6. Jika ada, seberapa jauh perbedaan tersebut? 

7. Upaya anda dalam meningkatkan kemampuan siswa pada kemahiran 

berbahasa, khususnya pada peningkatan kemahiran kalam dan kitabah? 

8. Setelah mengikuti ekskul, apakah siswa menjadi lebih mahir dalam 

berbicara menggunakan bahasa arab secara benar sesuai makhorijul 

huruf dan kaidahnya? 

9. Setelah mengikuti ekskul, apakah siswa menjadi lebih mahir dalam 

menulis apapun menggunakan bahasa arab secara baik dan benar sesuai 

kaidahnya? 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP GURU PENANGGUNG JAWAB 

EKSTRAKULIKULER 

Tujuan : untuk memperoleh informasi dan data tentang kegiatan 

ekstrakulikuler yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif 

Singosari dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan siswa 

pada Maharah Istintajiyah. 

Nama Guru : 

Nama Instansi : 

Hari/ Tanggal Wawancara: 

Tempat/ Waktu Wawancara: 

 

Komponen Wawancara: 

1. Sudah berapa lama kegiatan ekstrakulikuler ini (Klub Bahasa Arab, 

Kaligrafi, Banjari) di laksanakan di MA Al- Ma’arif Singosari? 

2. Apa yang menjadi dasar kegelisahan pihak sekolah untuk membentuk 

kegiatan ekstrakulikuler ini? 

3. Sampai saat ini, sejauh mana perkembangan prestasi siswa bidang 

akademik dan non akademik setelah mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

ini? 

4. Apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam 

berbahasa arab, khususnya dalam ketrampilan berbicara dan menulisnya 

setelah mengikuti ekskul ini? 

5. Menurut anda, sejauh mana kegiatan ekstrakulikuler ini dikatakan mampu 

meningkatkan kemampuan berbahasa arab siswa khususnya dalam kalam 

dan kitabahnya? 

6. Apakah siswa merasa terbebani dengan adanya kegiatan ekstakulikuler 

yang di ikutinya tersebut? 

7. Apa saja kendala-kendala yang selama ini muncul pada saat kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung? 



 
 

 
 

8. Kegiatan apasaja yang telah diikuti oleh siswa peserta ekskul (non 

akademik), yang berkaitan dengan kemahiran kalam dan kitabahnya? 

9. Apa keunggulan yang dihasilkan oleh siswa peserta ekskul dengan yang 

bukan peserta, dalam hal kemampuan ketrampilan kalam dan kitabahnya? 

10. Bagaimana upaya- upaya atau strategi khusus untuk meningkatkan 

kemampuan siswa peserta ekskul dalam kemahiran berbahasa arab 

khususnya kalam dan kitabah? 

11. Apakah dilaksanakan evaluasi setiap akhir semester atau disetiap kegiatan 

ekskul berakhir? Jika ada seperti apa evaluasi tersebut? 

 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA/ WAKIL MADRASAH 

Tujuan : untuk memperoleh informasi dan data tentang kegiatan 

ekstrakulikuler yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif 

Singosari dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan siswa 

pada Maharah Istintajiyah. 

Nama Guru : 

Nama Instansi : 

Hari/ Tanggal Wawancara: 

Tempat/ Waktu Wawancara: 

 

Komponen Wawancara: 

1. Sudah berapa lama kegiatan ekstrakulikuler ini (Klub Bahasa Arab, 

Kaligrafi, Banjari) di laksanakan di MA Al- Ma’arif Singosari? 

2. Apa yang menjadi dasar kegelisahan pihak sekolah untuk membentuk 

kegiatan ekstrakulikuler bahasa arab ini? 

3. Sampai saat ini, sejauh mana perkembangan prestasi siswa bidang 

akademik dan non akademik setelah mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

ini? 

4. Apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam 

berbahasa arab, khususnya dalam ketrampilan berbicara dan menulisnya 

setelah mengikuti ekskul ini? 

5. Menurut anda, sejauh mana kegiatan ekstrakulikuler ini dikatakan mampu 

meningkatkan kemampuan berbahasa arab siswa khususnya dalam kalam 

dan kitabahnya? 

6. Apakah siswa merasa terbebani dengan adanya kegiatan ekstakulikuler 

yang di ikutinya tersebut? 

7. Apa saja kendala-kendala yang selama ini muncul pada saat kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung? 

8. Kegiatan apasaja yang telah diikuti oleh siswa peserta ekskul (non 

akademik), yang berkaitan dengan kemahiran kalam dan kitabahnya? 



 
 

 
 

9. Apa keunggulan yang dihasilkan oleh siswa peserta ekskul dengan yang 

bukan peserta, dalam hal kemampuan ketrampilan kalam dan kitabahnya? 

10. Bagaimana upaya-upaya atau strategi khusus untuk meningkatkan 

kemampuan siswa peserta ekskul dalam kemahiran berbahasa arab 

khususnya kalam dan kitabah? 

11. Apakah dilaksanakan evaluasi setiap akhir semester atau disetiap kegiatan 

ekskul berakhir? Jika ada seperti apa evaluasi tersebut? 

 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP SISWA PESERTA 

EKSTRAKULIKULER 

Tujuan : untuk memperoleh informasi dan data tentang kegiatan 

ekstrakulikuler yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif 

Singosari dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan siswa 

pada Maharah Istintajiyah. 

Nama Guru : 

Nama Instansi : 

Hari/ Tanggal Wawancara: 

Tempat/ Waktu Wawancara: 

 

Komponen Wawancara: 

1. Apa saja yang sudah anda pelajari dalam kegiatan ekskul ini? 

2. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti kegiatan ekskul ini? 

3. Apakah anda menemukan kesulitan belajar ketika mengikuti kegiatan 

ekskul ini? 

4. Apa yang memotivasi anda untuk mengikuti/ tergabung dalam kegiatan 

ekskul ini? 

5. Sejauh ini, adakah perkembangan kemampuan berbahasa arab yang anda 

miliki mulai dari sebelum mengikuti kegiatan ekskul hingga saat ini? 

6. Nilai positif yang anda dapat dari mengikuti kegiatan ekskul ini seperti 

apa? 

7. Apakah kegiatan ekskul ini mampu meningkatkan kemampuan kalam dan 

kitabah anda? 

8. Apakah setelah mengikuti ekskul ini, anda mampu berbicara bahasa arab 

dengan lancar, baik, dan benar sesuai makhorijul hurufnya? 

9. Apakah setelah mengikuti ekskul ini, anda mampu menulis dalam bahasa 

arab dengan baik dan benar sesuai kaidah menulis bahasa arab? 

10. Kendala/ kesulitan apa yang anda alami dalam mengikuti kegiatan ekskul 

ini? 



 
 

 
 

11. Apakah guru sudah menyampaikan materi dengan baik dan benar? 

12. Menurut anda, bagaimana penilaian performa guru dalam menyampaikan 

pembelajaran ekskul? 

13. Hal- hal apa saja yang anda rasa masih kurang, dan perlu untuk diperbaiki 

dalam kegiatan ekskul ini? 

14. Dari hasil belajar yang anda dapatkan di kegiatan ekskul, apakah 

berpengaruh dengan kemampuan kalam dan kitabah anda? 

15. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti ekskul 

dengan yang tidak mengikuti ekskul?  

16. Strategi apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan anda 

dalam kalam dan kitabah melalui ekskul ini? 

17. Apa yang anda harapkan dengan adanya kegiatan ekskul ini dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa arab anda? 

  



 
 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI PARTISIPATIF PADA KEGIATAN 

EKSTRAKULIKULER 

Tujuan : untuk memperoleh informasi dan data tentang 

kegiatan ekstrakulikuler dan pengaruhnya dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam maharah 

istintajiyah yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah 

Al-Ma’arif Singosari 

Hari/ Tanggal Observasi : 

Waktu/ Tempat Observasi : 

Objek yang di Observasi : 

 

No. Aspek yang diamati 
Nilai Kriteria 

Ya Tidak 

1. 
Sistematika proses pembelajaran pada 

pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler 

  

2. 
Kesiapan fisik guru dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakulikuler 

  

3. 
Kesiapan materi yang akan diajarkan oleh guru 

dalam kegiatan ekstrakulikuler 

  

4. 
Penguasaan materi yang disampaikan oleh guru 

pada saat kegiatan ekstrakulikuler berlangsung 

  

5. 
Keaktifan guru dan siswa pada saat kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung 

  

6. 
Minat siswa pada saat kegiatan ekstrakulikuler 

berlangsung 

  

7. 
Kelengkapan sarana dan prasarana yang 

digunakan pada kegiatan ekstrakulikuler 

  

8. 
Kesesuaian terhadap alokasi waktu yang telah 

ditentukan 

  

9. Lingkungan belajar yang menunjang pada saat   



 
 

 
 

kegiatan ekstrakulikuler berlangsung 

10. 
Problematika yang muncul pada saat kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung 

  

11. 
Upaya guru dalam mengatasi problematika yang 

muncul 

  

12. 

Keberagaman bentuk kreatifitas yang muncul dari 

setiap masing-masing siswa pada saat 

berlangsungnya kegiatan ekstrakulikuler 

  

13. 
Kemampuan siswa dalam berkreasi dalam 

kegiatan eksrakulikuler 

  

14. 
Kecakapan siswa dalam berpendapat pada saat 

kegiatan ekstrakulikuler berlangsung 

  

15. Kecakapan siswa dalam mengungkapkan ide-ide    

16. 
Keaktifan siswa dalam berbicara menggunakan 

bahasa Arab pada kegiatan ekstrakulikuler 

  

17. 

Kemampuan siswa dalam medeskripsikan tentang 

hal baru yang telah diperolehnya selama kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung 

  

18. 
Kemampuan siswa dalam menulis teks-teks Arab 

(Imla’, Khot, menulis karangan bebas,dll) 

  

19. 

Kecakapan siswa dalam pelafalan huruf Arab 

beserta makhorijul huruf nya dengan baik dan 

benar 

  

20. 
Kecakapan dalam ketepatan intonasi dan diksi 

yang benar 

  

21. 

Kepercayaan diri dan keberanian siswa dalam 

menunjukkan kemampuannya di depan kelas pada 

kegiatan ekstrakulikuler 

  

22. 
Kemampuan siswa dalam menulis Khot Arab 

yang indah sesuai kaidah yang baik dan benar 

  



 
 

 
 

23. 
Kemampuan siswa dalam berlatih Banjari dan 

Qiro’ah dengan baik dan benar sesuai kaidah 

  

24. 

Perbedaan keaktifan dan kemampuan siswa putra 

dan putri dalam menerima, dan menerapkan 

materi yang telah diterima dari guru pengajar 

ekstrakulikuler 

  

25. 

Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa arab siswa dalam kegiatan 

ekstrakulikuler 

  

26. 

Perkembangan kemampuan siswa dalam 

kemahiran kalam dan kitabah selama mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler 

  

27. 

Keberhasilan dalam maharah istintajiyah dapat 

ditunjukkan siswa melalui pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler 

  

28. 

Kegiatan ekstrakulikuler berperan penting dalam 

meningkatan kemampuan dan kemahiran 

berbahasa asing siswa (bahasa Arab) 

  

29. 
Evaluasi terprogram yang dilakukan guru diakhir 

kegiatan ekstrakulikuler 

  

30. 

Pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

maharah istintajiyah siswa selama mengikuti 

kegiatan ekskul 

  

 

Deskripsi Hasil Catatan Observasi: 
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 األلعاب اللغوية
 

 

 

 

 اؼبٍستىٍشفىى
 

 اءى""يػىتػىنىاكىؿي اؼبٍرضىى الدَّكى 

 

 

 

 الطَّائًرىةي 

 

 "أىنٍػتىًظري الطَّائًرىةى يف اؼبطىاًر"

 َمْن أَنَا؟

 َمْن أَنَا؟



 
 

 
 

 

 

 الًقطىارً ؿبىىطَّةي 

 

 "اغبىاًرسي يػىٍفحىصي التىٍذًكرىةى"

 

 

 

 الشٍَّمسي 

 

نىمىا شيريكًؽ الشىٍمًس"  "أىٍستػىٍيًقظي ًحيػٍ

 

 َمْن أَنَا؟

 َمْن أَنَا؟



 
 

 
 

 

 

 اؼبٍقصىفي 
 

 "أىٍشًتىًم القىلىمى بًالنػيقيوًد"

 

 

 

ـي   اغبىمَّا

 

 "أىتػىوىضَّأى يف اغبىمَّاـً قػىٍبلى الصَّبلىة"
  

 َمْن أَنَا؟

 َمْن أَنَا؟



 
 

 
 

 المواد لمقدم البرنامج

 حيمر ال الرحمن اهلل بسم

  اتيوي  اهللً  كىرىضٍبىةي  عىلىٍيكيمٍ  السَّبلىـي  كىبػىرىكى
  رىبِّ  لًٌلوً  اىغبٍىٍمدي ، نٍػيىا أيميٍورً  عىلىى نىٍستىًعٍُتي  كىبًوً  اٍلعىالىًمٍُتى ٍيًن، الد   عىلىى كىالسَّبلىـي  كىالصَّبلىةي  كىالدِّ

، اأٍلىٍنًبيىاءً  أىٍشرىؼً  ، كىصىٍحًبوً  آلًوً  كىعىلىى ؿبيىمَّدو  سىيًِّدنىا كىاٍلميٍرسىًلٍُتى  .بػىٍعدي  أىمَّا أىصٍبىًعٍُتى
  عىاطيوؾ  السَّيِّدى  ،سنجاسارم ًميَّةً سبلاإٍل  الثَّانىوًيىةً ًة اؼبعىاًرؼ مىٍدرىسى  ميًدٍير ًإذلى  الًكراـ ةي يلى ضً فى

ٍيعً  الًكراـ ةي يلى ضً فى كى ، يوسيف كيوٍرنًيىاكاف ، كىًإذل األىٍصًدقىاًء اٍلميٍحتػىرىًمٍُتى األىسىاتًيذ كاألىسىاتًيذىة  صبًى
 احمٍلبيوب.

 ٌيا انىوي  اهللى  نىٍشكيري  بًناى  ىى ا يف  قبىٍتىًمعى  أىفٍ  نىٍستىًطٍيعى  حىىتَّ  نًعىًموً  كيلِّ  عىلىى كىتػىعىاذلى  سيٍبحى  اٍلمىكىافً  ىىذى
 .اؿ دبىٍوًلًد النَّيب ؿبيىٌمد صلى اهلل عىليًو كىسىلَّماإًلٍحًتفى  ٍلبػىٍرنىاًمجً ا لًنػىقيٍوـى  اٍلميبىارىؾً 

  اًمًج  تػىٍرتًيبى  قػٍرىأى أى  أىفٍ  فاىظٍبىحيورل بػىٍرنىاًمًج ال رىئًٍيسً كى  أىمامىكيمٍ  ىيناأىقيوـي ا الربى يبىارىؾ اٍليػىٍوـى يف ىىذى
 اؼب

ا فػىهيوى   :يىًليٍ  كىمى
ٍفًتتىاح :   ؿي كَّ البػىٍرناًمجي األى  (ُ  اىإٍلً
 اٍلقيٍرآنًيَّةً  آيىاتً  ًقرىاءىةي  :   الثٌاىًن  كىالبػىٍرناىًمجي  (ِ
ًلٍيمىةي اإًلٍسًتٍقبىاؿ ًمٍن ميًدٍيًر مىدرىسة اؼبعىاًرؼ الثٌالثي  كىالبػىٍرناىًمجي  (ّ  ًميَّةً سبلاإٍل  الثَّانىوًيىةً :  كى

 سنجاسارم. 
 ى اهلل عىلىٍيو كسٌلم.ًقرىاءةي صىلىوىات عىلىى النَّيب صىلَّ   :  الرٌاًبعي  كىالبػىٍرناىًمجي  (ْ
ٍيًنيَّةي  اىٍلميحىاضىرىةي  : اػباًمسي  البػىٍرناىًمجي كى  (ٓ  مىعى األيستاذ ......... الدِّ
 التٍَّسًليىةي ًمٍن الطيبلىًب ًقٍسم ........ : سي سىادً ال كىالبػىٍرناىًمجي  (ٔ
ـي السىاًبعي : كىالبػىٍرناىًمجي  (ٕ ٍخًتتىا  كىالديعىاء اإٍلً

 ، يَّا طىيِّبه ا نػىٍفتىحي  ىى  أىفٍ  اهللي  عىسىى  .الرحيم الرضبن اهلل بسم:  البىٍسمىلىةً  ًبًقرىئىةً  البػىٍرنىاًمجى  ىىذى
ٍيعً  يف  ييسىهِّلى   (.أمُتا )أيمورًن صبًى



 
 

 
 

 ناًمجً  إذل كىلبىٍطيو يػىٍقرىئيوي الكىرًن،  القرأف رىائىةي قً  ىو الثٌاين  الربى  أٍختينا/ احمٍلبوب أخيونا لىكيمٍ  سى
 .مىٍشكوران  فػىٍليىتػىفىضَّبل فػىعىلىٍيًهما ............احملبوبةي 

  ىو   الثٌالثً  البػىٍرناىًمجً  إذل كىنىٍستىًمري  .الكىرًني  اغبىًبٍيبي  اهللً  رىسويؿي  كىصىدىؽى  العىًظيمي  اهللي  صىدىؽى
ًلٍيمىةي اإًلٍسًتٍقبىاؿ ًمٍن ميًدٍيًر مىدرىسة اؼبعىاًرؼ   السَّيِّدى  سنجاسارم، ًميَّةً سبلاإٍل  الثَّانىوًيىةً كى

 .مىٍشكيورنا تػىفىضَّلى يػى  أىفٍ  فػىعىلىٍيوي عىاطيوؾ يوسيف كيوٍرنًيىاكاف. 
  اتًوً  عىلىى كنىٍشكيريهي  اهللى  نىٍشكيري ًلمى لىةى  كى ا نىٍستىًفٍيدي  كىلىعىلَّنىا اٍلميأىثػِّرىةى  اعبٍىًميػٍ  .ًاٍسًتفىادىةن  ًمنػٍهى
 ناًمجً  إذل كىلبىٍطيو ًقرىاءةي صىلىوىات عىلىى النَّيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كسٌلم، مىعى ؾبىٍميوعىًة  وى ىي  ابعً الرَّ  الربى

 يػىتػىفىضَّلى  أىفٍ م فػىعىلىٍيهً سنجاسارم،  ًميَّةً سبلاإٍل  الثَّانىوًيىةً البػىٍنجىارًم ًمٍن مىٍدرسة اؼبعىارؼ 
 .مىٍشكيٍورنا

  لنَّيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كسٌلم.ًقرىاءةي صىلىوىات عىلىى ا عىلىى جىزًٍيبلن  شيٍكرنا نىٍشكيريهي 
  ناًمجً كىنىٍستىًمري ًإذلى ٍيًنيَّةي  اىٍلميحىاضىرىةي اػبىاًمس ىيوى  الربى يػيٍلًقيى مىعى األيستاذ ........، الدِّ ، الىيًت سى

 .مىٍشكيٍوران  فػىٍليىتػىفىضَّلٍ 
  اتًوً  عىلىى جىزًٍيبلن  شيٍكرنا نىٍشكيريهي لىًة، كىًلمى  ا.كىتػىٍوًفيػٍقن  عيليٍومنا هللي ا كىزىادىهي  اعبٍىًميػٍ
 يَّا نػىٍنظيري التٍَّسًليىةي ًمٍن الطيبلىًب كىاٍسًتىاحىةن  لىنىا رىاحىةن  اهللي، كىرىضًبىكيمي  رىضًبىًٍت  اغبٍىاًضريٍكفى  أىيػ هىا ، ىى

 ًقٍسم ........
  َّمىٍشكيٍورنا يػىتػىفىضٍَّلنى  أىفٍ  فػىعىلىٍيًهن. 
  يػيٍلًقيى مىعى اؼبكىرَـّ األيٍستىاذ.......، اٍلبػىٍرنىاًمًج، هًنىايىةً  ًإذلى  كىصىٍلنىا لىقىدٍ  هلًل، اىغبٍىٍمدي  يػىٍعًٍت الديعىاء سى

 .مىٍشكيٍورنا يػىتػىفىضَّلى  أىفٍ  فػىعىلىٍيوً 
  ًمنٍ  هبىٍعىلىنىا كىأىفٍ  اٍلميٍستىًقٍيمً  ًصرىاًطوً  ًإذلى  يػيوىفػِّقىنىا أىفٍ  اٍلعىًظٍيمً  اٍلعىٍرشً  رىبَّ  اٍلعىًظٍيمى  اهللى  فػىنىٍسأىؿي 

 اءطى اػبى  ؿبىىلي  اإلنسافى  ألفَّ  تً ئاى يٍ اػبىطً  كيلِّ  على منكم وى فٍ العى  بي لي طٍ نى كى  اٍلميتًَّقٍُتى، ًعبىاًدهً 
ا نىٍكتىًفي .يافالنِّسٍ كى  ا فػىٍلنىٍختىًتمٍ  اٍلقىٍدرً  هًبىذى لىةً  اٍلبػىٍرنىاًمجى  ىىذى  .العاؼبُت رب هلل اغبمد :بًاغبٍىٍمدى
  ًاؼبستقيم راطالصِّ  انى دً إىٍ  .خىرى أى  تو قٍ كى  يف  اءً الًلقى  ذلى إ. 
  َّاتيوي  اهللً  كىرىضٍبىةي  عىلىٍيكيمٍ  السَّبلىـي  ٍبي  .كىبػىرىكى



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 جمعية اللغة العربيةفي تعليم الالصور عن عملية 

 
  

  
 

 
  



 
 

 
 

 في فّن الخط العربيتعليم الالصور عن عملية 

   

  

 
  



 
 

 
 

 البنجاري والقراءةفي فّن تعليم الالصور عن عملية 

 

 
 

  



 
 

 
 

 المقابلة مع وكيل رئيس مدرسة المعارف

 
 

 المقابلة مع معلم األنشطة الالصفية

 
 

 المقابلة مع الطالب المشتركين

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 السيرة الذاتية

                                المعلومات الشخصية (ٔ
 عائدة رضبواٌب:    االسم
نوفمرب  ُِماالنج، :  /تاريخ اؼبولوداؼبكاف

ُِٗٗ  
 : نساء   اعبنس

 : اإلندكنيسي   اعبنسية
 عُت اليقُت:    الوالد

 إينداه سوسكي أبريانيت:    الوالدة
 ماالنج -فاكيس  –، تَتتومويو ْشارع عبد اهلل :    العنواف

 َُِْْٖٕٖٖٖٔٔ:   رقم اعبواؿ
 aiidarachma@gmail.com :  الربيد اإللكًتكين

 المستوى الدراسي (ٕ

 السنة المستوى الدراسي الرقم
 ََِْ-ُٖٗٗ ماالنج -اغبكومية جوديفاف اؼبدرسة اإلبتدائية  ُ
 ََِٕ-ََِْ ، ماالنج ٖاؼبدرسة اؼبتواسطة اغبكومية  ِ
 ََُِ-ََِٕ ، ماالنجِاؼبدرسة الثانوية اغبكومية  ّ

ْ 
علـو  العربية يف كليةتعليم اللغة  قسمبكلوريوس )سرجانا( 

براىيم اإلسبلمية اغبكومية جبامعة موالنا مالك إ الًتبية كالتعليم
 جماالن

ََُِ-َُِْ 

جبامعة كلية الدراسات العليا   العربية تعليم اللغة  اؼباجستَت قسم ٓ
 َُِٕ-َُِْ جبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنموالنا مالك إ

 


